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รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

 

ค าน า 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์

ศึกษา ครั้งที่ 2” ในวันที่ 21- 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการพัฒนาองค์ความรู้และ

นวัตกรรมทางการศึกษาของอาจารย์ นักศึกษา และครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถาบันการอาชีวศึกษา

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งนักวิชาการด้านการศึกษาในทุกสังกัด ซึ่งเป็นการ

ส่งเสริมศักยภาพ และความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยระหว่างอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา  ครูใน

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนักศึกษาวิชาชีพครู รวมถึงนักวิชาการด้านการศึกษาในทุกสังกัด ตลอดจน

บุคลากรคณะครุศาสตร์เครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจบทความ วิพากษ์

บทความวิจัยทั้งแบบบรรยาย (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)  

การจัดท ารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2” แบ่งเป็น 12 

กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ บริหารการศึกษาวัด/ประเมินผลการศึกษา/วิจัยทางการศึกษา/หลักสูตรและการสอน

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การศึกษาปฐมวัย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี/ชีววิทยา สังคมศึกษา                 

พลศึกษา ภาษาจีน คอมพิวเตอร์ศึกษา และประถมศึกษา ซึ่งทุกบทความวิจัย นักวิจัยได้ปรับแก้ไขรายละเอียด

ตามท่ีผู้ทรงคุณวุฒิแนะน าจากการประเมินบทความวิจัยและการวิพากษ์วิจัย 

คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2” ขอขอบพระคุณทุกท่านที่

มีส่วนร่วมในการด าเนินงานในทุกกิจกรรมด้วยดี และหวังว่าผู้อ่านบทความวิจัยจะได้รับความรู้และน าไป

พัฒนางานขององค์กรให้เกิดประโยชน์ต่อไป 

 

 

 

คณะกรรมการจัดท ารายงานสืบเนื่อง 

จากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2” 
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รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

สารบญั 

แบบบรรยาย 
กลุม่ที ่1 บรหิารการศกึษา/วดัและประเมนิผลการศกึษา/วจิยัทางการศกึษา/ 
           หลกัสตูรและการสอน 

หนา้ 

 
แนวทางการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนของโรงเรยีนมธัยมศกึษา 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 38 
สุเนตร  ทองค าพงษ์  และ  ธนกฤต  สิทธิราช                                                                                             

 
1 

 
การศกึษาสภาพการบรหิารหลกัสตูรสถานศกึษาของโรงเรยีนใน                                                                       
โครงการพฒันาประเทศไทยเปน็ศนูยก์ลางการศกึษาในภมูภิาค                                                                                  
กัญญาวีร์  ชายเรียน  และ  วิทยา  จันทร์ศิลา                                                                                          

 
12 

 
การศกึษาอตัลกัษณข์องผูน้ านสิติมหาวทิยาลยันเรศวร 
รุจริะ  เครือฟั่น  วิทยา  จันทร์ศิลา  และ  สถิรพร  เชาวน์ชัย                                                                                    

 
25 

 
ปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธผิลการจดัการศกึษาของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน                                            
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 38 ในจงัหวดัสโุขทยั                                             
กรนันท์  เอี่ยมภูเขียว  และ  จารุนันท์  ขวัญแน่น                                                                          

 
36 

 
การประเมนิโครงการการยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนโอเนต็ของนกัเรยีนระดบัชัน้
มธัยมศกึษาปทีี ่3 ของโรงเรยีนในอ าเภอโกสมัพนีคร สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาก าแพงเพชร เขต 1                                                                          
พิจาริน  เมืองตาแก้ว  และ  ประจบ  ขวัญมั่น 

 
53 

 
แนวทางพฒันาการบรหิารสถานศกึษาเอกชนระดบัอนบุาล ในจงัหวดัก าแพงเพชร                                         
วรมน  รัตนพิไชย  และ  ประจบ  ขวัญมั่น                                                                                             

 
69 

 
การศกึษาปญัหาการบรหิารโรงเรยีนเอกชน สงักดัส านกังานคณะกรรมการ                                            
สง่เสรมิการศกึษาเอกชน  จงัหวดัพษิณโุลก 
พิมพ์พันธ์ุ  สิงหโ์ต  และ  นงลักษณ์  ใจฉลาด 
  

 
84 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

 

 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 
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การศกึษาสมรรถนะประจ าสายงานของครใูนสถานศกึษา                                                              
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพษิณโุลกเขต1 
วันเพ็ญ  สุวรรณผู   และ  นงลกัษณ์  ใจฉลาด 

97 

 
การมสีว่นรว่มในการบรหิารสถานศกึษาของครผููส้อนในโรงเรยีนประถมศกึษา 
กรณศีกึษาโรงเรยีนรวมไทยพฒันา สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตาก เขต 2 
สุรพงษ์  แสงสมีุข  และ  สุเนตร  ทองค าพงษ์                                                          

 
107 

 
แนวทางการจดัการศกึษาแบบเรยีนรวมของสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาตาก เขต 2  
นลธวัช  ยุทธวงศ์  สุรพงษ์  แสงสมีุข  และ  ธนกฤต  สิทธิราช                                                                   

 
118 

 
การจดัการความขดัแยง้ของบคุลากรในโรงเรยีนเครอืขา่ยสง่เสรมิประสทิธภิาพ                                        
การจดัการศกึษามธัยมศกึษาตอนปลาย จงัหวดัพจิติร                                                                                       
ธนกฤต  สิทธิราช  และ  สุรพงษ์  แสงสีมุข                                                                             

 
129 

 
การสง่เสรมิการรูพ้นัธศุาสตร ์เรือ่ง เทคโนโลยทีางดเีอน็เอ โดยการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิ                     
ประเดน็ทางวทิยาศาสตรแ์ละสงัคม ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4                         
บุศมาพร  กันทะวัง  สรุีย์พร  สว่างเมฆ  และ  ปราณี  นางงาม 

 
146 

 
การพฒันาทกัษะทางดนตรสีากลดา้นการอา่นและปฏบิตัโินต้ด้วยการรอ้งเพลง 
โดยใชแ้บบฝกึทกัษะตามแนวคดิของโคดาย ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่4 
โรงเรยีนอนบุาลวงัทรายพนู จงัหวดัพจิติร                                                                         
สิรภพ  มีจาด  และ  ปัณณวิชญ์  ใบกุหลาบ 

 
157 
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แบบโปสเตอร ์
กลุม่ที ่1 บรหิารการศกึษา/วดัและประเมนิผลการศกึษา/วจิยัทางการศกึษา/ 
           หลกัสตูรและการสอน 
 
ผลการจดัการเรยีนรูต้ามรปูแบบซปิปาทีม่ตีอ่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและ                                                  
ความพงึพอใจตอ่การเรยีน  วชิา  คอมพวิเตอรข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่ 5                                  
กัลยรัตน์  มั่นสัตย์  และ  พรรณราย  เทียมทัน                                                                   

 
174 

 
การพฒันาหนงัสอือเิลก็ทรอนกิส ์เรือ่ง เทคโนโลยสีารสนเทศ ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา   
ปทีี ่4                                     
ปฏิมา  ทองจันทกึ  และ  พรรณราย  เทียมทัน                                                                                      

 
189 

 
ผลการจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืดว้ยเทคนคิจิก๊ซอวป์ระกอบหนงัสอือเิลก็ทรอนกิส ์                                      
ทีม่ตีอ่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความพงึพอใจตอ่การจดัการเรยีนรู ้                                                   
วิชาคอมพวิเตอรข์องนกัเรยีนชั้นประถมศกึษาปทีี ่6                                                         
วิทวัส  แก้วสม  และ  พรรณราย  เทียมทัน 

 
200 

 
ผลการจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืดว้ยเทคนคิเอสทเีอด ีทีม่ตีอ่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน                                    
และเจตคตติอ่การเรยีนวชิาคณติศาสตร์ ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่4                                             
สุปราณี  กิ่งนาค  และ  พรรณราย  เทียมทัน                                                                         

 
212 

 
การพฒันากระบวนการเรยีนรูเ้รือ่งราวทางศลิปะ วฒันธรรมและภมูปิญัญาทอ้งถิน่ของผูเ้รยีน 
เพือ่สง่เสรมิการทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรมโดยชมุชนมสีว่นรว่ม ในเขตลุม่แมน่้ าสะแกกรงั จงัหวดั
อทุยัธานี                                                                                                          
เยาวเรศ  ภักดีจิตร  ภิรญา  โพธิพิทักษ์  และ  จรินทร  สุขขานน 

 
226 

 
การมสีว่นรว่มของชมุชนในการพฒันาหลกัสตูรบรูณาการตามแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง                            
สูก่ารจดัการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21                                          
ภิรญา  โพธิพิทักษ์   เยาวเรศ  ภักดีจิตร  และ  จรินทร  สุขขานน 

 
243 
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การศกึษาปญัหา ความตอ้งการจ าเปน็และแนวทางการพฒันาสมรรถนะการจดัการเรยีนรูข้อง
คร ูกรณศีกึษา ต าบลโพทะเล  อ าเภอโพธิท์ะเล  จงัหวดัพจิติร                                                     
นงลักษณ์  ใจฉลาด  ชญานิษฐ์  ศศิวิมล  พรทิพย์  ครามจันทึก  อรุโณทัย  อินทนิด                          
วัชรีย์  อินทะชิต  และ  สมศรี  ทาสุทะ                                                   

262 

 
กรอบแนวคดิการวจิยั เรือ่ง การพฒันาทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยั 
โดยการจดักจิกรรมตามแนวสะเตม็ศกึษา (STEM Education) 
ยุวดี  มีชัย  และ  เทิน  สีนวน  

 
275 

 
กรอบแนวคดิการวจิยั เรือ่ง การจดักจิกรรมเสรมิประสบการณโ์ดย   
ใชผ้งักราฟกิเพือ่พฒันาความสามารถในการคดิแกป้ญัหาของเดก็ปฐมวยั                                               
วันดี  โพธ์ิศรี  และ  เทิน  สีนวน 

 
285 

 
กรอบแนวคดิการวจิยั เรือ่ง การจดักจิกรรมเสรมิประสบการณโ์ดยใชผ้งักราฟกิ                                             
เพือ่พฒันาความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องเดก็ปฐมวยั 
สุนันทา  นิ่มทอง  และ  เทิน  สีนวน 

 
295 

 
การสรา้งแบบทดสอบการอา่นเชงิวเิคราะห ์กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย                                 
ชัน้มัธยมศกึษาปทีี ่1 
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แนวทางการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนของโรงเรยีนมธัยมศกึษา 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 38 

Guidelines for Learners Development Activities of Secondary School 
under the Secondary Educational Service Area 38. 

ดร.สเุนตร  ทองค าพงษ1์  ดร.ธนกฤต สทิธริาช2                                                                                            
Dr.Sunate Tongkumpong1 Dr.Thanakrit Sittirach2 

1อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์นเทิร์น ตาก                                                                          
2อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์นเทิร์น ตาก 

บทคัดย่อ          

 จากการศึกษาเรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อศึกษาสภาพแนวทางและการประเมินแนวทางการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กลุ่มตัวอย่าง
และแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนและผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 336คน เครื่องมือที่
ใช้ในการศึกษาได้แก่แบบสอบถามและแบบบันทึกการสนมนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เน้ือหา      
 ผลการศึกษา พบว่า สภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย คือ ด้านกิจกรรมแนะแนวรองลงมา คือ ด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ และด้าน
กิจกรรมนักเรียน ตามล าดับ         
 ผลการศึกษาแนวทางฯ พบว่ากิจกรรมแนะแนวคือ สถานศึกษาควรมีการติดต่อกับศิษย์เก่าในรูปแบบต่างๆ 
เช่น ชมรมศิษย์เก่า กลุ่มไลน์ศิษย์เก่า กิจกรรมนักเรียนคือ สถานศึกษาควรมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะครู 
นักเรียน และผู้ปกครองในการด าเนินงานกิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ คือ สถานศึกษา
ควรรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ แก่ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย เพื่อน าผลการ
ด าเนินงานไปวิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง     
 ผลการประเมินแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ค าส าคัญ :  แนวทาง, การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน,โรงเรียนมัธยมศึกษา 
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ABSTRACT          
 The research purposes were 1 )  to study the condition and suggestion of the guidelines 
forlearners development activities of secondary school under the Secondary Educational Service 
Area 38.  The samples were 336 who were experts ,directors, and teachers.  The data were collected 
by questionnaires and interview group.  The data were analyzed by using Frequencies, percentage, 
Mean, Standard Deviation, and Content Analysis.      
 The research results were as follows;       
 1. The learners development activities of secondary school under the Secondary Educational 
Service Area 38 were in the high level of Mean. The guidance aspect was the highest level of Mean, 
the lower Mean was the social and commonwealth aspect, and the students activities aspect. 
 2. The guidelines were;        
    2.1 The school should set the alumni system.     
    2.2 The school should support the parents participation.     
    2.3 The students should be support in doing activities.       
    2.4 The school should report the conclusion of school activities to all   
 parts for analyzing , developing continuously.     
 3) Guidelines for learners development activities of secondary school under the Secondary 
Educational Service Area 38. Evaluation results of the overall guidelines were on high level. 

Keywords : Guidelines ,The Learners Development Activities 

ความเป็นมาและความส าคัญ       
 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ที่ได้จัดท าขึ้น
เพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาได้น าไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและ
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง
ตลอดชีวิตและในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ยังก าหนดกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษา
ของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการท างานที่โดยได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ (Vision) ไว้คือ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”(ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2560 : ก-ฉ) สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศอีกทั้งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดแนวการจัดการศึกษาโดยยึดหลักว่า
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษา
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพโดยจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้ องกับ
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ความสนใจและความถนัดของผู้เรียนค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลฝึกทักษะกระบวนการคิดการจัดการการ
เผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันแก้ปัญหาและเรียนรู้จากประสบการณ์จริงประกอบกับ
กับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและเทคโนโลยีก่อให้เกิดทั้งผลดีและผลเสียต่อการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน
ของบุคคล ท าให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนมากยิ่งขึ้นจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิถีด าเนินชีวิตให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีคุณค่ามีศักดิ์ศรีมีความสุขบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืน ซ่ึงแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่  21 โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนมี
คุณธรรมรักความเป็นไทยให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์มีทักษะด้านเทคโนโลยีสามารถท างานและอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมโลกได้อย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 1-2)   
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 แบ่งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนออกเป็น 3 ลักษณะคือ
กิจกรรมแนะแนวกิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมสังคมและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ซ่ึงกิจกรรมแนะแนวเป็นกิจกรรม
ที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเองรู้รักสิ่งแวดล้อมสามารถคิดตัดสินใจคิดแก้ปัญหาก าหนดเป้าหมายวางแผน
ชีวิตทั้งการเรียนและอาชีพสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมนอกจากน้ียังช่วยให้ครูรู้จักนักเรียนทั้งยังเป็นกิจกรรมที่
ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนนอกจากน้ียังเป็นกิจกรรมที่ให้ความ
เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคลสามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตนเองเสริมสร้างทักษะชีวิตวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์การเรียนรู้เชิงพหุปัญญาและการสร้างสัมพันธภาพที่ดีซ่ึงผู้สอนทุกคนต้องท าหน้าที่ให้ค าแนะน า ให้
ค าปรึกษาด้านชีวิตการศึกษาต่อและการพัฒนาตนเองสู่โลกอาชีพและการมีงานท าส าหรับกิจกรรมนักเรียนเป็น
กิจกรรมที่จัดอย่างเป็นกระบวนการด้วยรูปแบบวิธีที่หลากหลายในการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกายจิตใจสติปัญญา
อารมณ์และสังคมมุ่งเสริมเจตคติคุณค่าชีวิตปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้า ใจ
ตนเองสร้างจิตสานึกในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติและ
ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขส่วนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตน
ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมชุมชนและท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัครเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบความดี
งามความเสียสละต่อสังคมมีจิตสาธารณะเช่นกิจกรรมอาสาพัฒนาต่างๆกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม (ฆนัทธาตุทอง. 2553 
: 267)         
 จากความส าคัญดังกล่าวกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจึงต้องมีการพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสมโดยมุ่งเน้นให้เป็ น
กิจกรรมที่ให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติจริงด้วยตนเองโดยเน้นให้นักเรียนเข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างมีความสุขเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนเลือกเองตามความสามารถความสนใจและความถนัดอย่างแท้จริงเป็นกิจกรรมที่
ผู้เรียนเลือกเองตามความสามารถความสนใจและความถนัดอย่างแท้จริงเมื่อเป็นเช่นน้ีบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา
และบทบาทของบุคลากรที่เก่ียวข้องจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่งในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยเฉพาะในส่วนของครูผู้จัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สนองต่อสภาพปัญหาความต้องการของผู้เรียนและความพร้อมของสถานศึกษาให้ได้มากที่สุด
ในขณะเดียวกันก็พบว่าการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 พบปัญหาใน
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้แก่ขาดบุคลากรเฉพาะด้านในการจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการจัดสรรงบประมาณมี
ความล่าช้าและไม่เพียงพอขาดแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมการประเมินผลไม่สอดคล้องตามสภาพจริงซ่ึงปัญหาที่เกิดจาก
สภาพการบริหารและการด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้กล่าวมาน้ีส่งผลให้การด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนในโรงเรียนไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิผล  (กิตติพร จิตต์แก้วปัญญา, 2558) 
ดังเช่นการศึกษาของม่ิงขวัญ ดวงแข (2553 : ค) พบว่า ขาดบุคลากรขาดงบประมาณวัสดุครุภัณฑ์ไม่เพียงพอสถานที่ไม่
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เหมาะสมในการจัดกิจกรรมขาดแหล่งเรียนรู้และครู ได้รับการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความสามารถน้อยและไม่
ต่อเน่ืองและด้านประเมินผลและรายงาน        
 จากปัญหาและความส าคัญดังกล่าวผู้ศึกษาในฐานะอาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์นเทิร์น ตาก เป็นส่วนหน่ึงของสถาบันการศึกษาที่มีภารกิจหลักในการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อ
น าไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเครือข่ายในพื้นที่ให้สามารถ
จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาผู้เรียนที่เน้นการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซ่ึงจะท าให้
ให้ผู้เรียนมีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 จึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพและแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ได้แก่ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมชุมนุม/
ชมรม ทั้งน้ีเพื่อที่จะได้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและครูผู้มีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนสามารถน าผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดสัมฤทธ์ิผลแก่ผู้เรียนอย่างแท้จริงรวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาสงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38และในที่อ่ืนๆต่อไป 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย         
 1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38         
 2. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38        
 3. เพื่อประเมินแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส า นักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

ขอบเขตการวจิยั 
 การศึกษาเรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38มีขอบเขตการวิจัยดังน้ี      
 ตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โดยใช้แบบสอบถาม      
 ขอบเขตด้านเน้ือหา ได้แก่ สภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38ได้แก่ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์           
 ขอบเขตด้านตัวแปร ได้แก่ ข้อมูลสภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และ
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์       
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 ตอนที่ 2 ศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โดยการสนทนากลุ่ม(Focus Group Discussion)  
 ขอบเขตด้านเน้ือหา ได้แก่ ข้อมูลสภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38ที่ได้จากตอนที่ 1ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดมาก าหนดเป็นประเด็นในการ
สนทนา            
 ขอบเขตด้านตัวแปร ได้แก่ แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรม
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์        
 ตอนที่ 3 การประเมินแนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38        
 ขอบเขตด้านเน้ือหา ได้แก่ แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38ที่ได้จากตอนที่ 2      
 ขอบเขตด้านตัวแปร ได้แก่ ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่มีต่อแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

กรอบแนวคิดการวิจัย        
 การศึกษาเรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38มีเอกสารที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย  ทฤษฎี แนวคิด  และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  มีรายละเอียด
ดังต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แนวคิดเก่ียวกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนขอบข่ายกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือ
สังคมและสาธารณประโยชน์ 

แนวคิดเก่ียวกับการบริหารการศึกษา 

ข้อมูลสภาพทั่วไปของโรงเรียนมัธยมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

 

 

แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ

โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
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วิธีด าเนนิการวิจัย        
 การศึกษาเรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38ได้ด าเนินการดังน้ี       
 ตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โดยใช้แบบสอบถาม     
 ขอบเขตด้านเน้ือหา ได้แก่ สภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38ได้แก่ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสั งคมและ
สาธารณประโยชน์         
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง มีดังน้ี ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 115 
คน และครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมศึกษาจ านวน 1,990 คนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38ปี
การศึกษา 2561 รวมทั้งสิ้น 2,105 คน (กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38, 
2561 : 4-5)          
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน และครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ปีการศึกษา 2561 โดยเปิดตารางเครซ่ีและมอร์แกน และใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) รวมทั้งสิ้น 327 คน    
 การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
 ตอนที่ 2 ศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส า นักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โดยการสนทนากลุ่ม(Focus Group Discussion)   
 ขอบเขตด้านเน้ือหา ได้แก่ สภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38ที่ได้จากตอนที่ 1      
 ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้และประสบการณ์ ซ่ึงมีผลงานเป็นที่ปรากฏ ได้มา
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รวมทั้งสิ้น 9 คนประกอบด้วย ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
3 คน ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 คน และนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา 3 คน  
 การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์เน้ือหา      
 ตอนที่ 3 การประเมินแนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38        
 ขอบเขตด้านเน้ือหา ได้แก่ แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38ที่ได้จากตอนที่ 2      
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง มีดังน้ี ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 115 
คน และครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมศึกษาจ านวน 1,990 คนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38ปี
การศึกษา 2561 รวมทั้งสิ้น 2,105 คน (กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38, 
2561 : 4-5)          
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 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน และครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ปีการศึกษา 2561 โดยเปิดตารางเครซ่ีและมอร์แกน และใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) รวมทั้งสิ้น 327 คน    
 การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล          
 สภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( X =3.82) พิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
คือ กิจกรรมแนะแนว อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =3.89)  รองลงมา คือ กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =3.87) และกิจกรรมนักเรียนอยู่ในระดับน้อยที่สุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ( X =3.75) ตามล าดับหากพิจารณาเป็นรายด้านสามารถสรุปผลได้ดังน้ี    
 ด้านกิจกรรมแนะแนว โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =3.89) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรมแนะแนวอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ( X =4.27) รองลงมา การก าหนดกรอบกิจกรรมแนะแนวไว้อย่างเป็นระบบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  ( X

=4.18) และแผนงาน โครงการการจัดกิจกรรมแนะแนวก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการของโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ( X =4.12) ตามล าดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย  คือ การเชิญศิษย์เก่าที่ประสบผลส าเร็จมาแนะแนวและ
การก าหนดระเบียบการวัดผลและประเมินผลการจัดกิจกรรมแนะแนวที่ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =3.55)
 ด้านกิจกรรมนักเรียน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =3.75)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ การจัดให้ลูกเสือ-เนตรนารีบ าเพ็ญประโยชน์ในชุมชนและท้องถิ่น อยู่ใน
ระดับมาก ( X =4.18) รองลงมา คือ การจัดให้ลูกเสือ-เนตรนารีร่วมกิจกรรมในวันส าคัญของลูกเสือ อยู่ในระดับมาก            
( X =4.15) การขออนุมัติการจัดตั้งกองลูกเสือในสถานศึกษา และการวัดผลและประเมินผลการด าเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามสภาพจริง อยู่ในระดับมาก ( X =3.97) ตามล าดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย คือ การ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองในการด าเนินงานกิจกรรมยุวกาชาดอยู่ในระดับปานกลาง ( X

=3.39)             
 ด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =3.87)  เม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
และการจัดกิจกรรมที่ปลูกฝังลักษณะนิสัยของนักเรียนให้เป็นผู้มีจิตสาธารณะ อยู่ในระดับมาก ( X =4.03) รองลงมา 
คือ การจัดกิจกรรมภายในโรงเรียน (กิจกรรมในวิถีชีวิตโรงเรียนเพื่อปลูกฝังจิตอาสา) และการนิเทศและติดตามผลการ
ปฏิบัติงานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างต่อเน่ือง อยู่ในระดับมาก ( X =3.97) การจัดกิจกรรม
ภายนอกโรงเรียน (กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสังคม) อยู่ในระดับมาก ( X =3.88) ตามล าดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยล าดับ
สุดท้าย คือ การรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์แก่ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย อยู่ในระดับ
มาก( X =3.70)            
 แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 ที่ได้จากการสนทนากลุ่มและมีมติร่วมกัน ได้แก่ 
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 กิจกรรมแนะแนวคือ สถานศึกษาควรมีการติดต่อกับศิษย์เก่าในรูปแบบต่างๆ เช่น ชมรมศิษย์เก่า กลุ่มไลน์
ศิษย์เก่า เป็นต้น และเชิญศิษย์เก่าที่ประสบความส าเร็จในแต่ละอาชีพมาแนะแนวรุ่นน้อง   
 กิจกรรมนักเรียนคือ สถานศึกษาควรมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองใน
การด าเนินงานกิจกรรมนักเรียน และการส่งเสริมให้คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองในร่วมกิจกรรมนักเรียนที่โรงเรียน
จัดขึ้นอย่างสม่ าเสมอ         
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ คือ สถานศึกษาควรรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์ แก่ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย เพื่อน าผลการด าเนินงานไปวิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนางานอย่าง
ต่อเน่ือง             
 ผลการประเมินแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มีดังน้ี 

ที ่ รายการ 
ระดบัความคดิเหน็ 

X  S.D. แปลผล 

1 กิจกรรมแนะแนว 4.63 0.52 มากที่สุด 

2 กิจกรรมนักเรียน 4.25 0.46 มาก 

3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 3.88 0.84 มาก 

คา่เฉลีย่รวม 4.25 0.71 มาก 

 ผลการประเมินแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

สรปุผลการวจิยั          
 ผลการศึกษา แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38สรุปได้ดังน้ี 
 ผลการศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 พบว่า สภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย คือ ด้านกิจกรรมแนะแนวรองลงมา คือ ด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ และด้ าน
กิจกรรมนักเรียน ตามล าดับ 
 ผลการศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 พบว่า กิจกรรมแนะแนวคือ สถานศึกษาควรมีการติดต่อกับศิษย์เก่าในรูปแบบต่างๆ 
เช่น ชมรมศิษย์เก่า กลุ่มไลน์ศิษย์เก่า กิจกรรมนักเรียนคือ สถานศึกษาควรมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะครู 
นักเรียน และผู้ปกครองในการด าเนินงานกิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ คือ สถานศึกษา
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ควรรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ แก่ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย เพื่อน าผ ลการ
ด าเนินงานไปวิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง     
 ผลการประเมินแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

อภปิรายผลการวจิยั 
 แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษา 
เขต 38สามารถอภิปรายได้ดังน้ี 
 ผลการศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โดยรวมอยู่ในระดับมากเน่ืองจากการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนน้ันมีความส าคัญและ
จ าเป็นต้องจัดให้มีในโรงเรียนเพื่อให้มีความสอดคล้องและตอบสนองต่อโครงสร้างของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนรู้จักตนเองศักยภาพความสามารถตลอดจนเป็นกิจกรรมที่สอนให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเป็น
ผู้มีระเบียบวินัยศีลธรรมจริยธรรมมีความรับผิดชอบบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนสังคมประเทศชาติและอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุขส่วนเป้าหมายในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนน้ันเพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายท าให้
เกิดความรู้ความช านาญเห็นคุณค่าขององค์ความรู้ต่างๆตลอดจนผู้เรียนสามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ใน
การพัฒนาตนเองผู้เรียนได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพค่านิยมที่ดีในการด าเนินชีวิตเป็นการฝึกทักษะชีวิตส่วนพัฒนาการ
ของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรพัฒนารูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับตัวผู้เรียนให้มากที่สุดเพื่อ
ตอบสนองต่อพัฒนาการของผู้เรียน ซ่ึงสอดคล้องกับฉัตรวลัย ทรงความเจริญ (2553 : ข-ค) ศึกษาสภาพและปัญหา
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี 
ผลการวิจัยพบว่า สภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก และสอดคล้องกับม่ิงขวัญ ดวงแข (2553 : ค) ศึกษาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
เขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2ผลการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทั้ง 4 กิจกรรม ได้แก่ 1)กิจกรรม
แนะแนว2) กิจกรรมนักเรียน 3) กิจกรรมนักเรียนด้านการจัดการกิจกรรมพัฒนาความถนัด ความสนใจ  และ 4) 
กิจกรรมนักเรียนด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ครูผู้สอนมีความเห็นว่า โรงเรียน
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ เสรี ใจเอ้ือ (2551 : ง-จ) ศึกษาเรื่องการศึกษาสภาพการด าเนินงานการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธรผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการครูสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธรมีการด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยรวมและรายด้าน คือ ด้านกิจกรรม
แนะแนว ด้านกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี และด้านความถนัดและความสนใจ อยู่ในระดับมาก  
 ผลการศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 พบว่า กิจกรรมแนะแนวคือ สถานศึกษาควรมีการติดต่อกับศิษย์เก่าในรูปแบบต่างๆ 
เช่น ชมรมศิษย์เก่า กลุ่มไลน์ศิษย์เก่า กิจกรรมนักเรียนคือ สถานศึกษาควรมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะครู 
นักเรียน และผู้ปกครองในการด าเนินงานกิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ คือ สถานศึกษา
ควรรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ แก่ผู้ที่ เก่ียวข้องทุกฝ่าย เพื่อน าผลการ
ด าเนินงานไปวิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนางานอย่างต่อเน่ืองเน่ืองจาก แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38น้ันได้มาจากกลุ่มผู้ที่รับผิดชอบและปฏิบัติ
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จริงในสถานศึกษาหรือเคยมีประสบการณ์ตรงในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา ท าให้สามารถ
มองเห็นแนวทางส าหรับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่จะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพให้กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้งยังสามารถเตรียมความพร้อมบุคลากรที่จะร่วมท างาน จัดเตรียมงบประมาณและทรัพยากรต่างๆ ฯลฯ เพื่อให้พร้อม
กับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของม่ิงขวัญ ดวงแข (2553 : 97-104) พบว่า การจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพจะต้องเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุครุภัณฑ์ให้เพียงพอ 
สถานที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรม แหล่งเรียนรู้ และครูควรได้รับการอบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาความสามารถอย่าง
ต่อเน่ือง และมีการประเมินผลและรายงานอย่างสม่ าเสมอ      
 ผลการประเมินแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากเน่ืองจาก แนวทางที่ได้จากการศึกษาเป็นสภาพที่เกิดขึ้น
จริงและในการสนทนากลุ่มก็ได้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ตรง จึงท าให้ได้แนวทางที่สามารถจะน าไปใช้
ในการวางแผน การด าเนินงานในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38ที่มีความเหมาะสมและสามารถน าไปใช้ได้จริงนอกจากน้ีแนวทางที่ได้จากการศึกษาใน
ครั้งน้ี ยังสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดย
มุ่งส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรมรักความเป็นไทยให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์มีทักษะด้านเทคโนโลยี
สามารถท างานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมโลกได้อย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 1-2) ซ่ึงผู้บริหารโรงเรียน
และครูผู้สอนของโรงเรียนมัธยมศึกษาได้น ามาใช้ในการจัดการศึกษาอย่างต่อเน่ือง จึงท าให้เข้าใจและสามารถปฏิบัติได้
อย่างชัดเจน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย         
 1. โรงเรียนควรมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรมแนะแนวอย่างชัดเจน    
 2. โรงเรียนควรมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และการจัดกิจกรรมที่ปลูกฝังลักษณะนิสัย
ของนักเรียนให้เป็นผู้มีจิตสาธารณะ        
 3. โรงเรียนควรมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และการจัดกิจกรรมที่ปลูกฝังลักษณะนิสัย
ของนักเรียนให้เป็นผู้มีจิตสาธารณะ       
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป       
 1. ควรศึกษาแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองในการด าเนินงานกิจกรรมยุว
กาชาด             
 2. ควรศึกษาแนวทางการก าหนดระเบียบการวัดผลและประเมินผลการจัดกิจกรรมแนะแนว  
 3. ควรศึกษาแนวทางการรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์แก่ผู้ที่เก่ียวข้อง
ทุกฝ่าย 
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การศกึษาสภาพการบรหิารหลกัสตูรสถานศกึษาของโรงเรยีนใน                                                                       
โครงการพฒันาประเทศไทยเปน็ศนูยก์ลางการศกึษาในภมูภิาค                                                                                  

A Study The Condition of School Curriculum Administration, in Thailand Education Hub 

กญัญาวรี ์ ชายเรยีน1 และวทิยา จนัทรศ์ลิา2                                                                                          
Kanyavee Chairian1 and Vithaya  Jansila2 

      1นิสิตปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยันเรศวร                                                
2อาจารย์ประจ าสาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร 

บทคัดย่อ          
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในโครงการ
พัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค และ 2) เปรียบเทียบสภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคจ าแนกตามรุ่นที่เข้าร่วมโครงการ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารโครงการของโรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาใน
ภูมิภาค จ านวน 252 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการค านวนด้วยสูตรของ Taro Yamane กลุ่มตัวอย่าง
ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามมาตรประมาณ
ค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที (t - test)  ผลการวิจัย พบว่า   
 1. สภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษา  
ในภูมิภาค ในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับ มาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการจัดท าหลักสูตร รองลงมา คือ 
ด้านการน าหลักสูตรไปใช้ ด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล ด้านการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา 
ด้านการวางแผนหลักสูตรและก าหนดจุดมุ่งหมาย และด้านการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ตามล าดับ    
 2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค จ าแนกตามรุ่นที่เข้าร่วมโครงการ โดยรวมพบว่า ไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่าด้านการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การศึกษาในภูมิภาค รุ่นที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า รุ่นที่ 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ค าส าคัญ :  หลักสูตร / การบริหารหลักสูตร / โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค 

 

 

 



 

 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 

ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

13 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were: 1) to study the condition of school curriculum 
administration, in Thailand Education Hub and 2) to compare the condition of school curriculum 
administration in Thailand Education Hub Classified according to participating Projects. The sample 
group were from 252 administrators of Thailand Education Hub. The sample size were determined by 
using the calculation method of Taro Yamane and taken by purposive sampling. The research 
instrument used was a five-rating scale questionnaire with the reliability of 0.98, and the statistical  
method used for data analysis were percentage, mean, standard deviation and t - test. The results of  
the study were:  
 1) As a whole and each aspect conditions of school curriculum administration were at a high 
level. The highest average level is doing the curriculum, followed by the curriculum implementation, 
supervision monitoring evaluation, the preparation of school, planning and determination objective 
and improving the curriculum development in order.  
 2) A comparison made according to different generation of participating project showed that 
there was no difference found. Concerning the individual aspects, it was found that in the preparation 
of schools that participated in Thailand Education Hub, the 1st generation had an average score higher 
than the 2nd generation with a statistical significance at .05 

Keywords : Curriculum, Curriculum administration, Thailand Education Hub 

ความเปน็มาและความส าคญั 
  การศึกษา เป็นกระบวนการพัฒนามนุษย์ผ่านการสั่งสอน การฝึกอบรมหรือการถ่ายทอดความรู้ ความช านาญ
และทัศนคติ รวมเรียกว่า ประสบการณ์ การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นพื้นฐานส าคัญของ
การพัฒนาและเป็นเครื่องชี้น าสังคม ผู้ได้รับการศึกษาจึงเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติต่อไป โลกในยุคของสังคมแห่งการเรียนรู้ ความรู้และภูมิปัญญาของแต่ละสังคม เป็นเงื่อนไขส าคัญในการ
ส่งเสริมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันกับนานาชาติ  ส่งผลให้หลายประเทศต่างหันกลับมาทบทวนบทบาท
และแนวทางการจัดการศึกษาของประเทศอย่างจริงจัง โดยมีเป้าหมายส าคัญ คือ พัฒนาก าลังคนให้มีความสามารถที่จะ
น าพาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมของประเทศ ให้ก้าวสู่สหัสวรรษได้อย่างม่ันคง (วิชัย วงศ์ใหญ่. 2543 หน้า 
1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579 ให้ความส าคัญเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์อาเซียนศึกษา (พ.ศ. 2558 - 2562) ขึ้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดท า
แผนงานส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
กิจกรรมการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน (Education Hub) ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ด าเนิน
โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ศักยภาพโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความพร้อมในการบริหารจัดการ จัดการเรียน
การสอนให้มีมาตรฐานระดับสากลเพื่อรองรับนักเรียนต่างชาติ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศ
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รายชื่อโรงเรียนให้เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จ านวน 14 โรงเรียน รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 19 
โรงเรียน รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 13 โรงเรียน (ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย. 2560 หน้า ก) 
รวมทั้งสิ้น 47 โรงเรียน โดยโรงเรียนในโครงการ สามารถเลือกเปิดท าการสอนได้ใน 3 โปรแกรม ได้แก่ โปรแกรม
นานาชาติ (International Program: IP) โปรแกรมพหุภาษา (Multilingual Program: MP) โปรแกรมวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์สองภาษา (Science-Math’s Bilingual Program: SMBP) หัวใจของการจัดการศึกษา คือ หลักสูตร ซ่ึง
เปรียบเสมือนเครื่องมือที่คอยเป็นตัวก าหนดทิศทางหรือกรอบแนวทางการปฏิบัติ  ที่จะท าให้การเรียนการสอนบรรลุตาม
จุดมุ่งหมายที่ได้ก าหนดไว้ ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2556 หน้า 1) กล่าวว่า หลักสูตร เป็นมวลประสบการณ์ที่โรงเรียนจัดให้แก่
ผู้เรียน เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามจุดหมายที่ก าหนด ดังน้ันหลักสูตรจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับผู้สอนที่
จะน าไปเป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะและคุณลักษณะที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาสังคมโดยรวม Oliva (1982 p.10) กล่าวว่า หลักสูตร คือ แผนหรือโปรแกรมส าหรับประสบการณ์ทั้งหลายที่
ผู้เรียนจะต้องประสบภายใต้การอ านวยการของโรงเรียน สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษา ได้รับ
การกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษาในด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหาร งานบุคคล และด้านการบริหาร
ทั่วไป ไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีความสามารถและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ก าหนดให้
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีสถานะเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง คล่องตัวและสามารถ
บริหารจัดการได้อย่างเป็นอิสระ  แต่จากการปฏิบัติ พบว่าสถานศึกษามีปัญหาและอุปสรรคในการบริหารและการจัด
การศึกษา ในทั้ง 4 ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการบริหารวิชาการ พบว่ามีปัญหาด้านการจัดท า การพัฒนาและการ
บริหารหลักสูตร  โดยเฉพาะหลักสูตรเฉพาะทางที่มีความหลากหลากหลายเพื่อส่งเสริมผู้เรีย นที่มีความเป็นเลิศให้
เทียบเคียงระดับนานาชาติ (ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2556 หน้า 2) โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้
เข้าร่วมโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค จะต้องมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความ
เป็นนานาชาติและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงถือเป็นภารกิจที่โรงเรียนจะต้องด าเนินการ 
อันอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน (ประพัฒน์พงศ์  เสนาฤทธ์ิ และ คณะ. 2555) 
จากงานวิจัยของ ศรีสุดา วังนัยกูล (2557) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub): กรณีศึกษา โรงเรียนแม่สายประสิทธ์ิศาสตร์ อ าเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย พบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจด้านหลักสูตรและด้านการจัดการเรียนการสอนน้อยที่สุด ปัญหาในการด าเนิน
โครงการ พบว่าหลักสูตรที่ใช้ยังไม่เหมาะสมกับผู้เรียน ครูชาวต่างชาติขาดความเข้าใจในเรื่องหลักสูตร ขาดแคลนต ารา
เรียนที่เป็นภาษาอังกฤษ มีการเปลี่ยนแปลงครูต่างชาติบ่อยเน่ืองจากจบไม่ตรงตามสาขาที่ต้องการ ส่งผลท าให้การ
จัดการเรียนการสอนขาดความต่อเน่ือง จากการศึกษางานวิจัยของ เอกอนันต์ กิมภากรณ์ (2555) เรื่อง การประเมินผล
โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลและผลกระทบต่อการด าเนินการ
พัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคประการหน่ึง คือ ความไม่ชัดเจนของหลักสูตร การบริหาร
สถานศึกษาตามหลักการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาถือเป็นงาน 
ที่ส าคัญของผู้บริหารที่จะต้องด าเนินการให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่หลักสูตรก าหนด การบริหารหลักสูตรจึงเป็นหัวใจ
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ส าคัญที่จะช่วยให้กระบวนการใช้หลักสูตรเกิดผลส าเร็จ อาจกล่าวได้ว่า ความส าเร็จของหลักสูตรมีส่วนสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพของการบริหารหลักสูตร (นิตยา เปลื้องนุช. 2554 หน้า 1)     
  จากสภาพปัญหาดังกล่าวมาข้างต้น พบว่าโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การศึกษาในภูมิภาคยังมีปัญหาเก่ียวกับหลักสูตร ทั้งด้านการจัดท า การพัฒนาและการบริหารหลักสูตร ผู้วิจัยจึงความ
สนใจที่จะศึกษาสภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การศึกษาในภูมิภาค  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารหลักสูตรโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษา
ภูมิภาค  ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อไป 

จดุมุง่หมายของการวจิยั  
 1.  เพื่อศึกษาสภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การศึกษาในภูมิภาค 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์ 
กลางการศึกษาในภูมิภาค จ าแนกตามรุ่นที่เข้าร่วมโครงการ 

สมมตฐิานการวจิยั  
 โรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) รุ่นที่ 1 มีสภาพ
การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาแตกต่างกับ รุ่นที่ 2 

ขอบเขตการวิจัย  
 ขอบเขตดา้นเนื้อหา   
 การวิจัยครั้งน้ี มุ่งศึกษาสภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค ได้มาจากการสังเคราะห์แนวคิดการบริหารหลักสูตร ของ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ 
(2546) ชวลิต ชูก าแพง (2551) ฆนัท ธาตุทอง (2552) ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553) กรมวิชาการ 
(2554) และ จิติมา วรรณศรี (2557) ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ด้านการ
วางแผนหลักสูตรและก าหนดจุดหมาย ด้านการจัดท าหลักสูตร ด้านการน าหลักสูตรไปใช้ ด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล และด้านการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
 ขอบเขตดา้นตวัแปร   
 ตัวแปรต้น   คือ  ผู้บริหารโครงการ จ าแนกเป็น รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 
 ตัวแปรตาม  คือ  สภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทย 
เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค  
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กรอบแนวคิดการวิจัย  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธีด าเนินการวิจัย  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง       
 ประชากร  ได้แก่ ผู้บริหารโครงการ ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ  หัวหน้าโครงการ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  ของโรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การศึกษาในภูมิภาค รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2  จ านวน 363 คน จากทั้งหมด 33 โรงเรียน   
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารโครงการ ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ  หัวหน้าโครงการ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  ของโรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การศึกษาในภูมิภาครุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2  ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 31 คน รองผู้อ านวยการฝ่าย
บริหาร งานวิชาการ จ านวน 31 คน หัวหน้าโครงการ จ านวน 31 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 159 คน 
รวมทั้งสิ้น จ านวน 252 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการค านวนด้วยสูตรของ Taro Yamane  กลุ่มตัวอย่าง
ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

ตารางที ่1  แสดงขนาดของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ที ่ ต าแหนง่ ประชากร (คน) กลุม่ตัวอย่าง (คน) 

1 ผู้อ านวยการโรงเรียน 33 31 
2 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 33 31 
3 หัวหน้าโครงการ 33 31 
4 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 264 159 

 รวม 363 252 

ที่มา :  ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2561) 

 ตัวแปรตน้  คอื                       

 ผู้บริหารโครงการ 

 จ าแนกเป็น  

            - รุ่นที่ 1 

             - รุ่นที่ 2 

   ตวัแปรตาม คอื                                                 
สภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 
ของโรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทย 
เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค                     
ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่                                                 
1) ด้านการเตรยีมความพร้อมของสถานศึกษา                 
2) ด้านการวางแผนหลักสูตรและก าหนดจุดหมาย                      
3) ด้านการจัดท าหลักสูตร                                         
4) ด้านการน าหลักสูตรไปใช้                                       
5) ด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล                     
6) ด้านการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย         
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบ่งออกเป็น 3 
ตอน ดังน้ี ตอนที่ 1 สอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check 
list) จ านวน 7 ข้อ ตอนที่ 2  สอบถามเก่ียวกับสภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในโครงการพัฒนา
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ  (Rating Scale) แบ่งข้อ
ค าถามเป็น 6 ด้าน รวมจ านวน  46  ข้อ ตอนที่ 3 สอบถามเก่ียวกับสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะ เก่ียวกับการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค มีลักษณะเป็น
ค าถามปลาย เปิด (Open-ended question) จ านวน 1 ข้อ      
 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ด าเนินการโดยน าแบบสอบถามไปให้ผู้ เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน 
ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน ด้านการบริหารการศึกษา และด้านการวิจัยและประ เมินผล
การศึกษา ตรวจสอบความเชิงตรงเน้ือหา (Content Validity) โดยพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถาม 
(IOC: Index of Item Objective Congruence) ผลจากการพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามโดย
ผู้เชี่ยวชาญ พบว่าข้อค าถามมีค่า IOC ระหว่าง 0.67 – 1.00 เม่ือน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อม่ันด้วย
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีการของ ครอนบาค (Cronbach, 1990) พบว่า แบบสอบถามทั้งฉบับ 
มีค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.98        
 การเก็บรวบรวมข้อมูล         
 การเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค มีขั้นตอนการด าเนินการ ดังน้ี        
 1.  ผู้วิจัยขอหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ถึงผูอ้ านวยการโรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2  เพื่อขอ
ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย             
 2.  ส่งหนังสือขอความร่วมมือเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยและแบบสอบถาม ไปยังผู้อ านวยการโรงเรียนใน
โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ทางไปรษณีย์ พร้อมแนบซองเปล่า
ติดแสตมป์ไปด้วย เพื่อความสะดวกในการส่งแบบสอบถามกลับคืนมายังผู้วิจัย จากการส่งแบบสอบถามไป จ านวน 
252 ฉบับ ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จ านวน 252 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100         
 3.  ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา ไปด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล   
 การวิเคราะห์ข้อมูล         
 ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive statistics) 
ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percentage)     
 ตอนที่ 2 สภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การ ศึกษาในภูมิภาค  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย ( ) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   
 ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบสภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค จ าแนกตามรุ่นที่เข้าร่วมโครงการ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติทดสอบที ( t – test 
independent)           



 

 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 

ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

18 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล          
 ผู้วิจัยจะน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังแสดงตามตารางต่อไปน้ี 
 ตารางที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละ  สภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
n = 252 

จ านวน (คน) รอ้ยละ 

           เพศ   
ชาย 108 42.90 
หญิง 144 57.10 

รวม 252 100.00 

           อาย ุ   
20 - 30  ป ี 4 1.60 
31 - 40  ป ี 54 21.40 
41 - 50  ป ี 83 32.90 

มากกว่า 50  ปี 111 44.00 

รวม 252 100.00 

           ระดบัการศกึษา   
ปริญญาตรี 79 31.30 
ปริญญาโท 168 66.70 
ปริญญาเอก 5 2.00 

รวม 252 100.00 

           ต าแหนง่   
ผู้อ านวยการโรงเรียน 31 12.30 

รองอ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 31 12.30 
หัวหน้าโครงการ 31 12.30 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 159 63.10 
รวม 252 100.00 

           ประสบการณก์ารท างาน   
ต่ ากว่า  5  ป ี 3 1.20 

ตั้งแต่  5 – 10  ป ี 29 11.50 
มากกว่า  10  ป ี 220 87.30 

รวม 252 100.00 
           รุน่ทีเ่ขา้ร่วมโครงการ   

รุ่นที่ 1 106 42.10 
รุ่นที่ 2 146 57.90 
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รวม 252 100.00 
           โปรแกรมทีเ่ปดิสอน   

นานาชาติ (IP) 88 34.90 
พหุภาษา (MP) 79 31.30 

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์สองภาษา (SMBP) 85 33.70 

รวม 252 100.00 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง ร้อยละ 57.10 เพศชาย ร้อยละ 42.90 ส่วนใหญ่ 
มีมากกว่า 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.00 รองลงไปคือ อายุ 41 – 50 ปี ร้อยละ 32.90 อายุ 31 – 40 ปี ร้อยละ 21.40  
และอายุ 20 – 30 ปี ร้อยละ 1.60  ระดับการศึกษา ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 66.70 ปริญญาตรี ร้อยละ 31.30 และ 
ปริญญาเอก  ร้อยละ 2.00 ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ หัวหน้าโครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 12.30  และ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 63.10 ประสบการณ์การท างาน มากกว่า 10 
ปี คิดเป็นร้อยละ 87.30 ตั้งแต่ 5–10 ปี  ร้อยละ 11.50  และ ต่ ากว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 1.20 ผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็นผู้บริหารโครงการจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 1 ร้อยละ 42.10 และ รุ่นที่ 2 ร้อยละ 57.90 ผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นผู้บริหารโครงการจากโรงเรียนที่เปิดสอนโปรแกรมนานาชาติ (IP) คิดเป็นร้อยละ 34.90 โปรแกรม
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์สองภาษา (SMBP) ร้อยละ 33.70 และ โปรแกรมพหุภาษา (MP) คิดเป็นร้อยละ 31.30 
ตามล าดับ 

ตารางที ่3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน 
ในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (n = 252) 
 

 
สภาพการบรหิารหลักสตูร  

 
S.D. ระดบัการปฏบิตั ิ

1 ด้านการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา 4.26 0.56 มาก 
2 ด้านการวางแผนหลักสูตรและก าหนดจุดมุ่งหมาย 4.24 0.59 มาก 
3 ด้านการจัดท าหลักสูตร 4.33 0.56 มาก 
4 ด้านการน าหลักสูตรไปใช้ 4.32 0.53 มาก 
5 ด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 4.27 0.55 มาก 
6 ด้านการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 4.11 0.65 มาก 

 รวมเฉลีย่    4.26 0.50        มาก 
 

จากตารางที่ 3 พบว่า สภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.26) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการจัดท าหลักสูตร (  = 4.33)  รองลงมา คือ ด้านการน าหลักสูตรไปใช้ (  = 4.32) ด้าน
การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล (  = 4.27) ด้านการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา (  = 4.26) ด้านการ
วางแผนหลักสูตรและก าหนดจุดมุ่งหมาย (  = 4.24) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร (  
= 4.11)  
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ตารางที ่4 แสดงผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในโครงการพัฒนา
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค โดยจ าแนกตามรุ่นที่เข้าร่วมโครงการ โดยรวมและรายด้าน (n = 252) 
 

 

      สภาพการบรหิารหลักสตูร 

รุน่ที ่1 
(n = 106) 

รุน่ที ่2 
(n = 146) 

t Sig. 
 

 
S.D.  

 
S.D. 

1 ด้านการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา  4.34 0.54 4.20 0.58 2.003* 0.046 
2 ด้านการวางแผนหลักสูตรและก าหนดฯ 4.29 0.59 4.20 0.58 1.323 0.187 
3 ด้านการจัดท าหลักสูตร  4.34 0.55 4.31 0.57 0.488 0.626 
4 ด้านการน าหลักสูตรไปใช้  4.35 0.52 4.29 0.53 1.004 0.316 
5 ด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล   4.25 0.56 4.29 0.54 -0.535 0.593 
6 ด้านการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 4.10 0.67 4.12 0.63 -0.304 0.761 

              รวมเฉลีย่ 4.28 0.50 4.24 0.51 0.703 0.483 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 4 พบว่า สภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค จ าแนกตามรุ่นที่เข้าร่วมโครงการ โดยรวมพบว่า ไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ด้านการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การศึกษาในภูมิภาค รุ่นที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า รุ่นที่ 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

สรปุผลการวจิยั 
 1.  ผลการศึกษาสภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทย เป็น
ศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านมีสภาพการบริหาร
หลักสูตรอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการจัดท าหลักสูตร รองลงมา คือ ด้านการน าหลักสูตรไปใช้ 
ด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล ด้านการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ด้านการวางแผนหลักสูตรและ
ก าหนดจุดมุ่งหมาย และด้านการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ตามล าดับ  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
    1.1  สภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ  
ศึกษาในภูมิภาค ด้านการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ แจ้งบุคลากรที่เก่ียวข้องให้รับทราบถึงการเข้าร่วมโครงการตามนโยบายโครงการ
พัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค รองลงมา คือ จัดท าแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน และ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ มีวิธีการที่หลากหลายในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้
มีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารองรับนโยบาย    
    1.2  สภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ  
ศึกษาในภูมิภาค ด้านการวางแผนหลักสูตรและก าหนดจุดหมาย  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่าข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุด  คือ ก าหนดตัวชี้วัดครอบคลุมเน้ือหาสาระของหลักสูตร รองลงมา คือ ก าหนดนโยบายใน
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การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน และ ก าหนดตัวชี้วัดด้านคุณลักษณะของผู้เรียน 5 ด้าน ไว้อย่างชัดเจน  
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ก าหนดแผนในการนิเทศติดตามผลการบริหารหลักสูตร        
    1.3  สภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ  
ศึกษาในภูมิภาค ด้านการจัดท าหลักสูตร  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  คือ  ก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถาน ศึกษา รองลงมา คือ จัดท าค าอธิบายรายวิชาทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ทั้งรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม และ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ วิเคราะห์นโยบาย ความต้องการ
จ าเป็น และข้อมูลพื้นฐานที่เก่ียวข้องส าหรับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา         
    1.4  สภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ  
ศึกษาในภูมิภาค ด้านการน าหลักสูตรไปใช้  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  คือ  รายงานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต่อ ผู้ปกครองนักเรียนเม่ือสิ้นภาคเรียน  รองลงมา คือ ส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ รวบรวมเอกสาร 
ที่เก่ียวข้องกับการใช้หลักสูตรไว้อย่างเป็นระบบ           
    1.5  สภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การศึกษาในภูมิภาค ด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  คือ  จัดให้มีการวัดและประเมินผล  เพื่อน าไปปรับปรุงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ รองลงมา คือ ก าหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด สร้างเครื่องมือ
วัดผลและประเมินผลสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ ผลการเรียนรู้          
    1.6  สภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ 
ศึกษาในภูมิภาค ด้านการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อ 
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  คือ  จัดท าเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาฉบับปรับปรุง รองลงมา คือ น าผลการประเมิน มาปรับปรุง
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ วิเคราะห์และประเมินผลการใช้หลักสูตรโดยการ 
มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อ        
 2.  ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค จ าแนกตามรุ่นที่เข้าร่วมโครงการ โดยรวมพบว่า ไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ด้านการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค รุ่นที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า รุ่นที่ 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

อภปิรายผลการวจิยั 
จากผลการวิจัย มีข้อค้นพบที่จะน ามาอภิปรายต่อไปน้ี  สภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน  

ในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการจัดท าหลักสูตร สอดคล้องกับการวิจัย ธนศักดิ์ เปาริก (2550) ที่ได้
ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโ รงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อสภาพการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษา 7 ขั้นตอน โดยรวมและรายขั้นตอนอยู่ในระดับมาก นอกจากน้ียังสอดคล้องกับการวิจัยของสุริยา ทองจรัส 
(2559) ที่ได้ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
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เขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาพิจิตร เขต 2 พบว่าสภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการวางแผนหลักสูตร/ก าหนดจุดหมาย รองลงมา คือ ด้านการจัดท าหลักสูตร 
และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วสุ อังศุเกียรติถาวร (2561) ที่ได้ศึกษาการบริหารหลักสูตรรายวิชาการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 พบว่า สภาพการบริหาร
หลักสูตรรายวิชาการ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ในภาพรวม พบว่า มีระดับการปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการก ากับดูแลคุณภาพ ด้านการส่งเสริมและ
สนับสนุน ตามล าดับ ที่เป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจากการบริหารหลักสูตรเป็นภารกิจที่โรงเรียนจะต้องด าเนินการอยู่แล้ว  
นอกจากน้ีส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซ่ึงเป็นหน่วยงานต้น
สังกัด  ได้อ านวยความสะดวกในการบริหารหลักสูตรด้วยการก าหนดแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร  เพื่อให้
สถานศึกษาน าไปใช้ในการบริหารหลักสูตรได้เป็นอย่างดี 

จากผลการวิจัย มีข้อค้นพบสภาพการบริหารหลักสูตรด้านการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุริยา ทองจรัส (2559) พบว่าสภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ด้านการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 
ปัญหาของการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาในด้านการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ที่เป็นเช่นน้ี
อาจเน่ืองมาจากการสถานศึกษาแต่ละแห่งจะด าเนินการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตร ภายหลังจากที่โรงเรียนได้
มีการใช้หลักสูตรไปจนครบวงรอบคือหน่ึงปีการศึกษา แต่การเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยเก็บข้อมูลระหว่าง
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง เดือนมกราคม 2562 โรงเรียนในโครงการรุ่นที่ 2 ซ่ึงเข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา 
2561 ยังใช้หลักสูตรไม่ครบวงรอบ โรงเรียนยังไม่ได้ด าเนินการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตร ท าให้ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลสภาพการบริหารหลักสูตรด้านการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 

จากผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค จ าแนกตามรุ่นที่เข้าร่วมโครงการ โดยรวมพบว่า ไม่แตกต่างกัน ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากการบริหารหลักสูตรเป็นภารกิจที่สถานศึกษาจะต้องด าเนินการอยู่แล้วเพื่อให้สามารถบริหารจัดการศึกษา
ได้อย่างมีคุณภาพแต่เม่ือพิจารณาผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรายด้าน พบว่า
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค รุ่นที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยด้านการเตรียม
ความพร้อมของสถานศึกษา สูงกว่า โรงเรียนรุ่นที่ 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ คณินญ์ศักดิ์ จันทร์ทิพย์ (2552) ได้การศึกษาสภาพการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต 3 พบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีประสบการณ์การท างานแตกต่างกัน มีสภาพ
การบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
แสดงให้เห็นว่าโรงเรียน รุ่นที่ 1ซ่ึงเข้าร่วมโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค มาตั้งแต่ปี
การศึกษา 2553 ถึงปัจจุบัน คือปีการศึกษา 2561 รวมเป็นเวลา 8 ปี แสดงให้เห็นถึงการมีประสบการณ์การบริหาร
หลักสูตรโครงการมาในระยะหน่ึงจะท าให้ได้ข้อค้นพบเก่ียวกับสภาพปัญหาจากการด าเนินการบริหารหลักสูตร  และได้
น าข้อมูลมาใช้ในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการบริหารหลักสูตรโครงการได้เป็นอย่างดี   
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ขอ้เสนอแนะ          

 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช       
 1.  จากข้อค้นพบสภาพการบริหารหลักสูตร ด้านการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร มีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด ดังน้ัน
ผู้บริหารโครงการควรจัดให้มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร โดยก าหนดปฏิทินการด าเนินงานการปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรไว้อย่างชัดเจน ให้ทุกภาคส่วนที่มีความเก่ียวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้มีความ
เหมาะสมกับผู้เรียน สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครองและชุมชนมากที่สุด   
 2.  ผู้บริหารสถานศึกษาควรก ากับและส่งเสริมให้มีการท าวิจัยเพื่อการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็น
ระบบและต่อเน่ือง         
 ข้อเสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป       
 1.  ศึกษาเปรียบเทียบสภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคที่เปิดสอนโปรแกรมต่างกัน       
 2.  ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในโครงการพัฒนา
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค       
 3.  วิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค เพื่อน าไปใช้บริหารหลักสูตรโครงการที่มีความเฉพาะได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 
เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อไป 
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การศกึษาอตัลกัษณข์องผูน้ านสิติมหาวทิยาลยันเรศวร 
A study of Naresuan University Student Leader’s Identity 

 

รจุริะ เครอืฟัน่1วทิยา จนัทรศ์ลิา2และ สถริพร เชาวนช์ยั3                                                                                   
Rujira Kruafan 1 Vithaya Jansila 2 and Sathiraporn Chaowachai 3 

1 นิสิตระดับบัณฑติศึกษา สาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร                                            
2,3อาจารย์ประจ าภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร , 

บทคัดย่อ         
 บทความวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตลักษณ์นิสิตของผู้น านิสิตมหาวิทยาลัย
นเรศวร และเปรียบเทียบอัตลักษณ์นิสิตระหว่างกลุ่มผู้น านิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยจ าแนกตามเพศและต าแหน่ง 
กลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษา คือ นายกองค์การนิสิต ประธานสภานิสิต ประธานสโมสรนิสิตคณะ ประธานชมรม/
ประธานกลุ่มกิจกรรมอิสระจ านวน 45 คน ได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามศึกษาอัตลักษณ์ของผู้น านิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-
way-ANOVA) และเปรียบเทียบเป็นรายคู่ตามวิธีของเชฟเฟ่ (scheffe’method) ผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็น
ของผู้น านิสิตต่ออัตลักษณ์นิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร ในภาพรวมและรายด้านทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก โดยมีด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ อัตลักษณ์นิสิตด้านเก่งคิด รองลงมา คือ ด้านเก่งพิชิตปัญหา และ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้าน
เก่งครองชีวิต เม่ือเปรียบเทียบอัตลักษณ์ระหว่างกลุ่มผู้น านิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยจ าแนกตามเพศและต าแหน่ง 
พบว่า ผู้น านิสิตมีความคิดเห็นต่ออัตลักษณ์นิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 

ค าส าคญั : อัตลักษณ์นิสิต / ผู้น านิสิต/มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

ABSTRACT 
The objectives of the research are to study students’ identities of NU Student leaders and 

compare to those of other teams of student leaders categorized by age and position in their teams 
that are President of student organization, president of student council, head of Faculty’s student 
clubs, Head of clubs and Head of Independent activity groups in total 45 student leaders . The data 
was collected using questionnaire about Identities of student leaders of Naresuan University . The 
questionnaire has a list of questions and five boxes as 5 level then the students has to choose to 
mark only one box. The statistics used to analyze the collected data included descriptive statistics, 
t-test and One-way-ANOVA, and Scheffe’ method. The findings revealed that the identities of NU 
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Student leaders are totally in a “High” level. When considered in each identity, the highest score is 
Good at thinking and Good at problem solving respectively. The lowest score is Good at Living Life. 
The Identities of student leaders after comparing to each team which is categorized by age and 
position found that the different age and position of student leaders doesn’t make the different of 
opinion in Identities of Student leaders of Naresuan University. The identities of student leaders of 
Naresuan University did not differ between age and position of student leaders when compared in 
each team. 

 

Keywords : Identities/student leader/ Naresuan University 

ความเปน็มาและความส าคญั 

  การศึกษาในระดับอุดมศึกษา เป็นการศึกษาหลังมัธยมศึกษาตอนปลายซ่ึงสถาบันอุดมศึกษา เน้นการศึกษาเพื่อ
ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความสามารถตามสาขาที่ได้ศึกษาเพื่อออกไปพัฒนาประเทศตามทักษะในแต่ละสายงาน โดยมี
การจัดการศึกษาแบบกว้างเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้รอบด้าน และแสวงหาความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนตาม
สาขาที่ศึกษา ซ่ึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้มีการก าหนดกรอบทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ เรียน ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตราที่ 34 ที่ก าหนดให้การศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา ต้องจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้
สถาบันอุดมศึกษาสามารถผลิตบัณฑิตที่รองรับตลาดแรงงานได้อย่างเหมาะสม ฉะน้ันมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจึงมุ่งสร้าง
บัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขันกับผู้อ่ืนได้ และมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นที่จดจ าของบุคคลทั่วไป (คณะกรรมการ
อุดมศึกษาแห่งชาติ. ,2552, สุภัชฌาน์ ศรีเอ่ียม.,2554) ซ่ึงมหาวิทยาลัยต้องมีการก าหนดอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับผู้เรียนตาม
จุดมุ่งหมายของสถาบันการศึกษาน้ัน เพื่อให้ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพ สามารถแข่งขั นใน
ตลาดแรงงานได้ การสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นหน้าที่ส าคัญของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ต้องมีกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553 มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือ
ว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ โดยสถาบันอุดมศึกษาได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา และจุดมุ่งหมายในการพัฒนาผู้เรียนของตนเองให้มี
ความชัดเจนและมีจุดเด่นตามเป้าหมายที่สถาบันก าหนด (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ,2555). คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 
  มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ก าหนดนโยบายด้านการผลิตบัณฑิต ให้มีอัตลักษณ์โดดเด่น  5 เก่ง และมีคุณภาพ
เชี่ยวชาญในหลากหลายทักษะ ทั้งด้านทักษะวิชาชีพ วิชาการ และเทคโนโลยี (เก่งงาน) รอบรู้กว้างขวาง มีพัฒนาการที่
เหมาะสม มีศักยภาพในการเรียนรู้ รู้จักประยุกต์และพัฒนา (เก่งคน) เน้นการจัดท าโครงการวิจัยระดับปริญญาตรีและ
โครงการวิจัยที่มีคุณภาพสูงในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อฝึกฝนการคิดวิเคราะห์ (เก่งคิด) ทัศนคติที่ดีในการด า รงชีวิต
ควบคู่ไปกับด้านคุณธรรมจริยธรรม (เก่งครองชี วิต) มีความรับผิดชอบในการท างาน มีศักยภาพในการศึกษาค้นคว้า
เรียนรู้ด้วยตนเอง (เก่งพิชิตปัญหา) (มหาวิทยาลัยนเรศวร. ,2560,. อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยนเรศวร) เพื่อให้บัณฑิตจบ
ออกไปเป็นประชากรที่มีคุณภาพ มีความผูกพันและจิตส านึกรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม (Social Responsibility) 
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สามารถปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีขีดความสามารถตามความต้องการของแหล่งจ้างงานระดับแนวหน้า
ของประเทศ (Demand-based Competency) และได้รับค่าจ้างในอัตราจ้างที่สูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย  
  กลไกที่จะผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัยน้ัน นอกจากด้านการจัดการเรียนการสอน
แล้ว กลไกด้านกิจการนิสิต ยังเป็นส่วนส าคัญในการที่หล่อหลอมนิสิตของมหาวิทยาลัย ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ได้ 
(แผนกลยุทธ์กองกิจการนิสิต, 2560-2564) เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาของมหาวิทยาลัย และ
เป้าหมายในด้านการผลิตบัณฑิตจึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการบริหารจัดการและให้น าไปสู่การสร้างอัต
ลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวรให้เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิต เก่งพิชิตปัญหา เพื่อให้นิสิตของ
มหาวิทยาลัยได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์ นอกเหนือจากการเรียนภายในชั้นเรียน น าไปสู่การพัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยมหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนานิสิตทุกกลุ่มตามความเหมาะสมและความถนัด โดยเปิดโอกาสให้นิสิต
ได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง และให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงานจึงควรมีการประเมินอัตลักษณ์ของนิสิตตามอัต
ลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ดังน้ันจึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจส าหรับผู้วิจัยว่า นิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวรมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการ
พัฒนา อัตลักษณ์ของนิสิตตามกรอบแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยศึกษาความคิดเห็นของผู้น านิสิตซ่ึงเป็นกลุ่ม
นิสิตที่ได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพตามอัตลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดอย่างต่อเน่ือง เพื่อเป็นแนวทางให้
มหาวิทยาลัยในการพัฒนาอัตลักษณ์ของนิสิตต่อไป (กฤษณะ อ่วมทอง. ,2553) 
 

จดุมุง่หมายของการวจิยั 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ ดังน้ี 

1. เพื่อศึกษาอัตลักษณ์นิสิตของผู้น านิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 
2. เพื่อเปรียบเทียบอัตลักษณ์นิสิตของผู้น านิสิตมหาวิยาลัยนเรศวรจ าแนกตามเพศและต าแหน่งของผู้น านิสิต 

 

สมมตฐิานการวจิยั  
 1. ผู้น านิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรที่มีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่ออัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 
แตกต่างกัน 
 2. ผู้น านิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรที่มีต าแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่ออัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
แตกต่างกัน 
 

นยิามศพัทเ์ฉพาะ 
  1.อัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ก าหนดเป็นกรอบในการพัฒนานิสิต ประกอบด้วย 5 เก่ง คือ เก่งคน เก่งงาน เก่งคิด เก่งครองชีวิต และ เก่งพิชิตปัญหา 
    1.1 เก่งงาน หมายถึง บัณฑิตสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพได้อย่างสร้างสรรค์ 
เป็นผู้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์ เป็นแบบอย่างที่ดี มีองค์ความรู้ที่กว้างขวางและเป็นระบบ รู้
หลักและทฤษฎีที่สัมพันธ์กันตระหนักในองค์ความรู้และทฤษฎีในสาขาที่เก่ียวข้อง การน าการวิจัยมาใช้ในการแก้ปัญหา
และต่อยอดองค์ความรู้ และปรับปรุงให้ทันตามกาลเวลา สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการ
เขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสม  
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   1.2 เก่งคน หมายถึง บัณฑิตสามารถสื่อสารกับคนอ่ืน และท างานร่วมงานกับคนอ่ืนได้ รู้ จักคบเพื่อน มี
สังคม และมีมิตร เข้าใจผู้อ่ืนและเข้าใจโลก การช่วยเหลือผู้ อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ แสดงออกถึงภาวะผู้น า รู้จักใช้
นวัตกรรมใหม่ ในการแก้ปัญหารู้จักคบเพื่อน อย่างมีวิจารณญาณ รู้จักการสื่อสารกับผู้อ่ืน อย่างเหมาะสม และสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  

   1.3 เก่งคิด หมายถึง บัณฑิตเป็นผู้มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ รู้จักคิดวิเคราะห์และคิดอย่างสร้างสรรค์ รู้จักเหตุและ
รู้จักผล มีจิตส านึกสาธารณะ รับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง มีความตระหนัก เห็นความส าคัญและศรัทธาและ
เชื่อม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  

   1.4 เก่งครองชีวิต หมายถึง บัณฑิตมีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อผู้ อ่ืน มีวินัย รู้จักบริหารจัดการ
ตนเอง และมีความอดทน สามารถเลือกใช้ชีวิตที่เหมาะสมกับค่านิยมของสังคม แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางด้าน
คุณธรรมจริยธรรม รู้จักการบริหารจัดการชีวิต รู้จักหลีกเลี่ยงจากอบายมุขทั้งปวง  
    1.5 เก่งพิชิตปัญหา หมายถึง บัณฑิตเป็นผู้มีทักษะในการแก้ปัญหา น าหลักธรรมและค่านิยมพื้นฐานมาใช้
ในการด ารงชีวิต รู้จักการใช้ข้อมูลในการแก้ไขปัญหา มีความริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมส าหรับ
ตนเองและผู้อ่ืน  
  2. ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์นิสิตจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรมหาวิทยาลัยนเรศวร หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่
มหาวิทยาลัยนเรศวร ก าหนดเพื่อประเมินผลผลิตจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามอัตลักษณ์ 5 เก่ง  
    3. ผู้น านิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร หมายถึง  

   3.1 นายกองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร หมายถึง นิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยนเรศวรที่สมัคร
เข้ารับการเลือกตั้งในต าแหน่งนายกองค์การนิสิตและได้รับการเลือกตั้งจากนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ด้วยคะแนนเกินก่ึงหน่ึงของผู้มาใช้สิทธ์ิเลือกตั้งหรือเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งในครั้งน้ันๆ และมหาวิทยาลัยประกาศรับรอง
ให้ด ารงต าแหน่งนายกองค์การนิสิต 

   3.2 ประธานสภานิสิต หมายถึง นิสิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกสภานิสิตเกินก่ึงหน่ึง
ลงมติให้สมาชิกสภานิสิตคนน้ันๆ ด ารงต าแหน่งประธานสภานิสิต เป็นสมาชิกสภานิสิตและมหาวิทยาลัยประกาศ
รับรองให้ด ารงต าแหน่งประธานสภานิสิต 

   3.3 ประธานสโมสรนิสิตคณะ หมายถึง ตัวแทนของนิสิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการเลือกตั้งโดยการ
ลงคะแนนเสียงจากนิสิตระดับปริญญาตรีภายในคณะที่ตนเองสังกัด และได้รับคะแนนเกินก่ึงหน่ึงของผู้มาใช้สิทธ์ิ
เลือกตั้งหรือเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งในครั้งน้ันๆ ให้ด ารงต าแหน่งประธานสโมสรนิสิตคณะ 

   3.4 ประธานชมรม/ประธานกลุ่มกิจกรรมอิสระ หมายถึง นิสิตระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยประกาศให้
ด ารงต าแหน่งประธานชมรม/ประธานกลุ่มกิจกรรมอิสระ 
 

ขอบเขตการวจิยั 
 การศึกษาอัตลักษณ์ของผู้น านิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรครั้งน้ีมีขอบเขต ดังต่อไปน้ี  
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง         
 1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผู้น านิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวรประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน
ทั้งสิ้น 45 คน ประกอบด้วย นายกองค์การนิสิต จ านวน 1 คน ประธานสภานิสิต จ านวน 1 คน ประธานสโมสรนิสิต
คณะ จ านวน 17 คน และประธานชมรม/ประธานกลุ่มกิจกรรมอิสระ จ านวน 25 คน      
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ตวัแปรตน้ 

(Independent Variable) 

ตวัแปรตาม 

(Dependent Variable) 

 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้น านิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวรประจ าปีการศึกษา 2561 ทั้งหมด 
จ านวน 45 คน โดยใช้วิธีการการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) ก าหนดกลุ่มตัวอย่างตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยเรื่องการรับรองผู้น านิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร    
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

การศึกษาในครั้งน้ี เป็นการศึกษาอัตลักษณ์ของผู้น านิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรตาม อัตลักษณ์ 5 ด้าน             
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ซ่ึงประกอบด้วย เก่งคน เก่งงาน เก่งคิด เก่งครองชีวิต เก่งพิชิตปัญหา  
 ขอบเขตด้านตัวแปร        
 ตัวแปรต้น ได้แก่ เพศและต าแหน่งของผู้น านิสิต เป็น 4 ต าแหน่ง คือ นายกองค์การนิสิต ประธานสภานิสิต 
ประธานสโมสรนิสิตคณะ ประธานชมรม/ประธานกลุ่มกิจกรรมอิสระ     
 ตัวแปรตาม ได้แก่ อัตลักษณ์ของผู้น านิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรซ่ึงแบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ เก่งคน เก่งงาน 
เก่งคิด เก่งครองชีวิต เก่งพิชิตปัญหา 
 ขอบเขตดา้นระยะเวลา        

 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

กรอบแนวคดิการวจิยั 
ในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี มุ่งศึกษาอัตลักษณ์ของผู้น านิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 5 ด้าน 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิธดี าเนนิงานวจิยั 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัย ดังน้ี 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้น านิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 45 คนเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างตามประกาศของมหาวิทยาลัยเรื่องการรับรองผู้น านิสิต
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

1. เพศ           

    1.1 เพศชาย 

     1.2 เพศหญิง 

2. ต าแหน่ง 

    2.1 นายกองค์การนิสิต 

    2.2 ประธานสภานิสิต 

 2.3 ประธานสโมสรนิสิตคณะ 

 2.4 ประธานชมรม/ประธานกลุ์มกิจกรรมอิสระ 

 

อัตลักษณ์ของผู์น านิสิตมหาวิทยาลัย

นเรศวร จ านวน 5 ด์าน ประกอบด์วย 

1. อัตลักษณ์ด์านเก์งงาน 

2. อัตลักษณ์ด์านเก์งคน 

3. อัตลักษณ์ด์านเก์งคิด 

4. อัตลักษณ์ด์านเก์งครองชีวิต 

5. อัตลักษณ์ด์านเก์งพิชิตป์ญหา 
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 เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ส าหรับศึกษาอัตลักษณ์ของผู้น านิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร คือ แบบวัดความมีอัต
ลักษณ์ของผู้น านิสิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 คือ 
แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบตรวจสอบรายการ และตอนที่  2 คือ 
แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของผู้น านิสิตต่ออัตลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ซ่ึงเป็นมาตราส่วนประเมิน
ค่า (rating scale) จ านวน 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ตามอัตลักษณ์นิสิตของมหาวิทยาลันนเรศวร มีข้อค าถาม
ทั้งสิ้น 38 ข้อ ผู้วิจัยได้ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (IOC) โดยใช้ความ
สอดคล้องระหว่างผู้ เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน แบบสอบถามชุดน้ี มีค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์ตั้งแต่ 0.67-1.00 ซ่ึงถือว่ามีค่าความเที่ยงตรง  
 การวิเคราะห์ข้อมูล           
 1. ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วย สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ จ านวน            
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน          
 2. ขั้นตอนการวิเคราะห์อัตลักษณ์ของผู้น านิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยใช้สถิติเชิงพรรณาวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่   ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน          
 3. ขั้นตอนการเปรียบเทียบอัตลักษณ์ผู้น านิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จ าแนกตามเพศและต าแหน่ง โดยใช้การ
ทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างคู่ด้วยเชฟเฟ่ (Scheffe’ 
method)  
 ผลการวเิคราะหข์้อมูล 
 ผลการศึกษาอัตลักษณ์ของผู้น านิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร แบ่งเป็น 3 ตอน ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้น านิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  
 พบว่า ผู้น านิสิตที่แสดงความคิดเห็น เป็นเพศชาย ร้อยละ 53 และเป็นเพศหญิง ร้อยละ 47 เม่ือจ าแนกตาม
ต าแหน่งของผู้น านิสิต พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็น นายกองค์การนิสิต คิดเป็นร้อยละ 2.20 ประธานสภานิสิ ต คิด
เป็นร้อยละ 2.20 ประธานสโมสรนิสิตคณะ คิดเป็นร้อยละ 33.30 และประธานชมรม/ประธานกลุ่มกิจกรรมอิสระ คิด
เป็นร้อยละ 62.30  
 ตอนที่ 2 ผลการศึกษาอัตลักษณ์ผู้น านิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 
 จากการศึกษาอัตลักษณ์ผู้น านิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ผลดังน้ี 
 2.1 การวิเคราะห์อัตลักษณ์นิสิตของผู้น านิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรตามอัตลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ใน
ภาพรวม และแยกตามรายด้าน จ านวน 5 ด้าน พบว่า ความคิดเห็นของผู้น านิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรต่ออัตลักษณ์

นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x̄ =4.21) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความคิดเห็นของ

ผู้น านิสิตต่ออัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านเก่งคิด (x̄ =

4.29) รองลงมา คือ ด้านเก่งพิชิตปัญหา (x̄ =4.22) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านเก่งครองชีวิต (x̄ =4.15)  
 เม่ือพิจารณาองค์ประกอบรายข้อของแต่ละด้าน พบว่า ผู้น านิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรมีอัตลักษณ์ด้านเก่งคิดใน

ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในเรื่อง รู้จักสิทธิและความรับผิดชอบต่อสถานภาพตนเองในระบอบประชาธิปไตย ( x̄  
=4.26) รองลงมาคือ รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่รวมถึงสถานภาพของตนเองและคนอ่ืน และเข้าใจผู้อ่ืนและเข้าใจสังคม

ตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคล (x̄  =4.35) และมีอัตลักษณ์ด้านเก่งครองชีวิต ต่ าที่สุด (x̄  =4.13) ในเรื่อง มีความ
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รับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมาย อัตลักษณ์ด้านเก่งพิชิตปัญหาข้อที่มีระดับสูงสุดคือ สามารถน า

ประสบการณ์ที่ได้รับจากการด าเนินกิจกรรมมาแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม ( x̄  =4.29) รองลงมา คือ 

น าหลักคุณธรรม เช่น ความอดทน อดกลั้น และค่านิยมพื้นฐานที่ดีมาใช้ในการจัดการปัญหา (x̄  =4.24) และผู้น านิสิต

มีความคิดเห็นต่ออัตลักษณ์เก่งพิชิตปัญหาต่ าที่สุด ในระดับมาก (x̄  =4.16) คือ มีทักษะในการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ปัญหา อัตลักษณ์ด้านเก่งงาน รองลงมา คือ อัตลักษณ์การมีความสามารถในการใ ช้

เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม ในระดับมาก (x̄  =4.31) และนิสิตมีความคิดเห็นต่ออัตลักษณ์ผู้น านิสิตต่ าที่สุด 

ในระดับมาก (x̄ =4.04) คือ อัตลักษณ์สามารถจัดท าโครงการได้ส าเร็จอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพอัตลักษณ์ด้าน
เก่งคน รองลงมาผู้น านิสิตมีความคิดเห็นเท่ากันสองข้อ คือ รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่รวมถึงสถานภาพของตนเองและ

คนอ่ืน และเข้าใจผู้อ่ืนและเข้าใจสังคมตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคล ในระดับมาก ( x̄  =4.35) และผู้น านิสิตมี

ความคิดเห็นต่ออัตลักษณ์เก่งคนต่ าที่สุดเท่ากันสองเรื่อง คือ ในระดับมาก (x̄  =4.17) คือ มีภาวะผู้น า/ผู้ตามที่ดี ใน
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม และรู้จักใช้นวัตกรรมใหม่ๆในการแก้ไขปัญหา อัตลักษณ์ด้านเก่งครองชีวิต รองลงมามี

ความคิดเห็นเท่ากันสามเรื่อง (x̄  =4.20) คือ เรื่องแรกสามารถด าเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามหลักคุณธรรมศีลธรรมที่ดี 
เรื่องที่สองมีการพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายและสติปัญญา เพื่อเพิ่มทักษะในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพศีลธรรม
ที่ดี และเรื่องที่สามมีหลักยึดในการด าเนินชีวิตและไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนหรือท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน และผู้น านิสิตมีความ

คิดเห็นต่ออัตลักษณ์เก่งครองชีวิตต่ าที่สุด ในระดับมาก (x̄  =3.97) คือ รู้จักหลีกเลี่ยงจากอบายมุขทั้งปวง (ตารางที่ 1) 
 

ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับที่ ความคิดเห็นของผู้น านิสิตต่ออัตลั กษณ์นิสิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยภาพรวม 5 ด้าน 

รายการ x̄  S.D ระดบั อันดบัที ่

1 ด้านเก่งงาน 4.21 0.54 มาก 3 
2 ด้านเก่งคน 4.20 0.51 มาก 4 

3 ด้านเก่งคิด 4.29 0.47 มาก 1 

4 ด้านเก่งครองชีวิต 4.15 0.57 มาก 5 

5 ด้านเก่งพิชิตปัญหา 4.22 0.50 มาก 2 
รวมเฉลีย่ 4.21 0.47 มาก  

 

2.2 เปรียบเทียบอัตลักษณ์นิสิตของผู้น านิสิตมหาวิยาลัยนเรศวรเม่ือจ าแนกตามเพศ พบว่า ผู้น านิสิตเพศชาย
และเพศหญิง มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่ออัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งโดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเม่ือจ าแนกตามต าแหน่งของผู้น านิสิตจ านวน 4 ต าแห น่ง คือ นายกองค์การ
นิสิต ประธานสภานิสิต ประธานสโมสรนิสิตคณะ และประธานชมรม/ประธานกลุ่มกิจกรรมอิสระ ทั้งโดยรวมและราย
ด้าน พบว่า ผู้น านิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรที่มีต าแหน่งแตกต่างกันมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่ออัตลักษณ์ผู้น านิสิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ตารางที่ 2 และ 3) 
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 ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็น ของผู้น านิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรต่ออัตลักษณ์
นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยภาพรวมจ าแนกตามเพศ 
 

รายการ 

เพศ 

t Sig ชาย หญงิ 

x̄  S.D. x̄  S.D. 

1 ด้านเก่งงาน 4.20 0.62 4.22 0.44 0.12 0.90 

2 ด้านเก่งคน 4.26 0.53 4.32 0.40 0.37 0.70 
3 ด้านเก่งคิด 4.28 0.54 4.11 0.48 1.09 0.27 

4 ด้านเก่งครองชีวิต 4.21 0.62 4.09 0.51 0.68 0.49 

5 ด้านเก่งพิชิตปัญหา 4.25 0.57 4.19 0.43 0.44 0.66 

รวม 4.24 0.54 4.18 0.39 0.40 0.69 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับที่ ของความคิดเห็นของผู้น านิสิตต่ออัตลักษณ์นิสิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยภาพรวม 5 ด้านจ าแนกตามต าแหน่ง 
 

รายการ 

นายกองค์การ
นิสติ 
(1) 

ประธาน 
สภานสิติ 

(2) 

ประธาน
สโมสรนสิติ

คณะ 
(3) 

ประธาน
ชมรม/

ประธานกลุ่ม
กิจกรรมอิสระ 

(4) 

F Sig. 

การ
เปรยีบ 
เทยีบ
รายคู ่

x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D    

1 ด้านเก่งงาน 4.50 0.00 3.70 0.00 4.23 0.59 4.21 0.53 0.38 0.76 - 

2 ด้านเก่งคน 4.22 0.00 4.00 0.00 4.27 0.48 4.31 0.49 0.15 0.92 - 

3 ด้านเก่งคิด 4.71 0.00 3.57 0.00 4.25 0.49 4.18 0.53 0.87 0.46 - 

4 ด้านเก่งครอง
ชีวิต 

4.00 0.00 3.00 0.00 4.23 0.55 4.16 0.56 1.52 0.22 - 

5 ด้านเก่งพิชิต
ปัญหา 

4.80 0.00 3.60 0.00 4.21 0.58 4.23 0.46 0.92 0.43 - 

รวม 4.44 0.00 3.57 0.00 4.24 0.50 4.22 0.47 0.67 0.57  

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยการศึกษาอัตลักษณ์ของผู้น านิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร แบ่งเป็น 2 ตอน ดังน้ี  
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาอัตลักษณ์ผู้น านิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  
ผลการศึกษาพบว่าอัตลักษณ์ของผู้น านิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เม่ือ

โดยมีด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ อัตลักษณ์ด้านเก่งคิด รองลงมาคือ ด้านเก่งพิชิตปัญหา และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 
ด้านเก่งครองชีวิต  

ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบอัตลักษณ์ผู้น านิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผลการเปรียบเทียบอัตลักษณ์ระหว่างกลุ่มผู้น านิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยแบ่งตามเพศและต าแหน่ง 

โดยรวมและรายด้าน พบว่า ผู้น านิสิตที่มีเพศและต าแหน่งแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่ออัตลักษณ์ของผู้น านิสิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

อภปิรายผลการวจิยั 
 จากผลการศึกษาอัตลักษณ์ผู้น านิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่า ภาพรวมค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่ออัตลักษณ์
ผู้น านิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าผู้น านิสิตมีอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์นิสิตของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ในระดับมาก ทั้งน้ี เน่ืองจากกลุ่มผู้น านิสิตที่ศึกษา เป็นนิสิตที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพผ่านการ
ด าเนินงานด้านกิจการนิสิตรอบด้าน อย่างสม่ าเสมอตลอดปีการศึกษา (จีรวัฒน์ วีรังกร. ,2550) เช่น ฝึกการติดต่อ
ประสานงาน ฝึกการเข้าสังคม มีประสบการณ์การวางแผนการด าเนินงาน การแก้ไขปัญหา การคิดและการตัดสินใจ 
เป็นต้น เม่ือศึกษาอัตลักษณ์นิสิตรายด้าน พบว่า อัตลักษณ์รายด้านทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก โดยอัตลักษณ์ด้านเก่ง
คิด มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้น านิสิตในข้อรู้จักสิทธิและความรับผิดชอบต่อสถานภาพตนเองใน
ระบอบประชาธิปไตยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ มีกระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุและผลอย่างเป็นระบบเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจได้เหมาะสมในอัตลักษณ์ด้านเก่งคิด เน่ืองจากการด าเนินงานด้านกิจการนิสิตเปิดโอกาสให้แก่
ผู้น านิสิตได้ร่วมแสดงความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนผ่านกระบวนการประชาธิไตย ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
รู้จักการประยุกต์ด้านวิชาการมาใช้ในการด าเนินงาน ท าให้ผู้น านิสิตมีอัตลักษณ์ด้านเก่งคิดสูงที่สุด (จุฑามณี ตระกูลมุธุ
ดา. ,2544) รองลงมาคือ อัตลักษณ์ด้านเก่งพิชิตปัญหาเน่ืองมาจากการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนนิสิตได้เปิดโอกาสให้
ผู้น านิสิตฝึกประสบการณ์จริงและเผชิญการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาเฉพาะหน้าที่ไม่คาดคิด
และผู้น านิสิตต้องฝึกความอดทนต่อปัญหาอุปสรรค์ที่เกิดขึ้น จึงเป็นการช่วยหล่อหลอมให้ผู้น านิสิตมีอัตลักษณ์ด้าน
พิชิตปัญหาในระดับมาก (นพลักษณ์ หนักแน่น. ,2555).สอดคล้องกับผลการศึกษารายข้ออัตลักษณ์ด้านเก่งพิชิตปัญหา 
ที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่ออัตลักษณ์ในเรื่อง สามารถน าประสบการณ์ที่ได้รับจากการด าเนินกิจกรรมมาแก้ปัญหาใน
การด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมและรองลงมา คือ เรื่องน าหลักคุณธรรม เช่น ความอดทนอดกลั้นและค่านิยมพื้นฐาน
ที่ดีมาใช้ในการจัดการปัญหา อัตลักษณ์ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ อัตลักษณ์เก่งครองชีวิต ถึงแม้ว่าผู้น านิสิตจะได้รับการ
พัฒนาอัตลักษณ์ในด้านต่างๆ ผ่านกระบวนการกิจการนิสิตแล้ว แต่การท างานกิจกรรมนิสิตท าให้ผู้น านิสิตมีกลุ่มเพื่อน
และสังคมที่กว้างขวางขึ้น ประกอบกับอยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนปลาย ซ่ึงให้ความส าคัญกับกลุ่มเพื่อน จึงอาจจะถูกโน้มน้าว
ให้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมได้ สอดคล้องกับผลการศึกษาที่พบว่า อัตลักษณ์เก่งครองชีวิต ข้อรู้จักหลีกเลี่ยงจาก
อบายมุขทั้งปวงมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
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 ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้น านิสิตต่ออัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยจ าแนกตาม
เพศและต าแหน่ง พบว่า ความคิดเห็นของผู้น านิสิตต่ออัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ี เน่ืองจากผู้น านิสิตทั้งเพศชายและเพศหญิง และต าแหน่งที่แตกต่างกัน ต่างก็ได้รับ
การพัฒนาตามศักยภาพและแนวทางการพัฒนาตามอัตลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ท าให้ผู้น านิสิตมหาวิทยาลัยมี
ความคิดเห็นต่ออัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ไม่แตกต่างกัน 
 

ขอ้เสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจยัไปใช ้
1. ด้านเก่งงาน มหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาศักยภาพและให้ความรู้หรือข้อเสนอแนะในการด าเนินงานของ

นิสิตสนับสนุนให้นิสิตทุกคนในมหาวิทยาลัยนเรศวรมีส่วนร่วมในการเป็นผู้น านิสิตควบคู่ไปกับการเรียน เพื่อส่งเสริมให้
มีอัตลักษณ์นิสิตตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

2. ด้านเก่งคน ควรพัฒนาให้นิสิตเข้าใจถึงบทบาทของตนเองในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม รวมถึงส่งเสริมให้
มีการน านวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในการแก้ปัญหาในการด าเนินงาน 

3. ด้านเก่งคิด ควรส่งเสริมให้นิสิตมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานและสนับสนุนให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

4. ด้านเก่งครองชีวิต ควรส่งเสริมให้นิสิตรู้จักแนวทางการหลีกเลี่ยงจากอบายมุขทั้งปวง 
5. ด้านเก่งพิชิตปัญหา ควรสนับสนุนให้นิสิตน าข้อมูลและเทคโนโลยีที่มีมาให้ในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ตอ่ไป  

 1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในกลุ่มนิสิตทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้น านิสิต 
 2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธผิลการจดัการศกึษาของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน                                            
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 38 ในจงัหวดัสโุขทยั                                            

Factors affecting effective school management under secondary education                           
service area office 38 of Sukhothai province 

กรนนัท ์ เอีย่มภเูขยีว1, จารนุนัท ์ ขวญัแนน่2                                                                         
Koranan  Aiamphukhiao1 , Jarunan  Khwannan2 

1นักศึกษาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร     
2อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

บทคดัยอ่ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2) เพื่อศึกษา
ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษากับประสิทธิผลการจัดการศึกษา และ 4) เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลของ
สถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดใหญ่พิเศษ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในจังหวัดสุโขทัย จ านวน 181 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบและแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบหลาย
ขั้นตอน          
 ผลการวิจัยพบว่าระดับประสิทธิผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก ระดับของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ซ่ึงปัจจัยด้าน
บรรยากาศและสภาพแวดล้อม ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร ด้านภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร ด้านกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน และด้านสมรรถนะองค์การมีความสัมพันธ์กันทางบวกกับประสิทธิผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเม่ือใช้การถดถอยพหุคูณแบบหลายขั้นตอน พบว่า ด้าน
บรรยากาศแลสภาพแวดล้อม ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน ด้านสมรรถนะองค์การ  มี

อ านาจในการพยากรณ์ประสิทธิผลการจัดการศึกษา ร้อยละ 66.30 ดังสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ Ŷ = 7.757 + 

.138(X1) + .156(X2) +  .347(X4) + .236 (X5) และสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน Ẑ = .153(Z1) + .189 

(Z2)+ .295(Z4) + .297(Z5) 

ค าส าคญั :  ปัจจัยที่ส่งผลต่อ / ประสิทธิผลการจัดการศึกษา / สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
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ABSTRACT 

 This research was aimed to study 1) the effective level of educational management of basic 
education institutions 2) the factors that affected the said effectiveness 3) the relationship between 
the factors and the educational management effectiveness and 4) to create the formula use to 
forecast the mentioned effectiveness. Samples used in the research were 181 administrations and 
teachers from an extra-large basic education institutions under the Secondary Educational Service 
Area Office 38 in Sukhthai. Tools used in the research were checklist questionnaire and rating scale 
questionnaire. The found data were analyzed in order to find the statistic values of percentage, 
average, standard deviation, Pearson correlation coefficient, and stepwise multiple regression 
analysis.The results indicated that the overall educational management effectiveness of an education 
institutions was at high level. The level of factors that affected the said effectiveness, overall and in 
each aspect, were at high level which factors in the aspect of atmosphere and environment, 
leadership of the administrations, academic leadership of the administrations, educational 
management and organizational capacity had a positive relationship with the educational 
management effectiveness of the institutions at the statistical significant level of .01. When the 
stepwise multiple regression analysis was used, the result showed that in the aspect of atmosphere 
and environment, leadership of administrations, educational management and organizational 
capacity, researcher could forecast the effectiveness of educational management with 66.30 percent 

correctness by using forecast formula of  Ŷ = 7.757 + .138(X1) + .156(X2) + .347(X4) + .236 (X5) for raw 

score and Ẑ = .153(Z1) + .189 (Z2) + .295(Z4) + .297(Z5) for standard score. 

Keywords :  Factors that affect/ the Educational Management Effectiveness/ Basic Educational 

Institution 

ความเปน็มาและความส าคญั 

 การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิผลสูงสุดจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้พร้อมก้าวสู่
ยุค Thailand 4.0 ซ่ึงจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก จากระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ส่วนการวิเคราะห์บทสรุปส าหรับผู้บริหาร การประเมินรอบ
ที่ 3 ปีการศึกษา 2554 – 2558  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 ในจังหวัดสุโขทัย จ านวน 27 แห่ง ประกอบด้วยสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
และขนาดใหญ่พิเศษ พบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่ มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกกลุ่มตัวบ่งชี้ขั้นพื้นฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 
5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีระดับคุณภาพต่ ากว่าระดับดี พบข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ของสถานศึกษา ได้แก่ ด้านผลการจัดการศึกษา ด้านการ
จัดการเรียน   การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา และด้านการตรวจสอบและ
วางแผนระบบประกันคุณภาพภายใน ซ่ึงจะเห็นได้ว่า สถานศึกษาทุกขนาดมีข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาที่
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ใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษมีผลการจัดการศึกษาต่ ากว่าเกณฑ์และต้องพัฒนา (ส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2558) สอดคล้องกับรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-
NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
38 ในจังหวัดสุโขทัย พบว่า มีผลการทดสอบในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 50 คะแนน และผลการ
ทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนในจังหวัดสุโขทัย พบว่า มีผลการทดสอบในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 50 คะแนน (ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38, 2558) 
 จากเหตุผลและความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ใน
จังหวัดสุโขทัย โดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษซ่ึงมีผลการจัดการศึกษาต่ ากว่าเกณฑ์และพบข้อที่ต้องพัฒนา 
เพื่อน าผลการวิจัยไปพัฒนาการบริหารสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิผลตามที่ตั้งไว้และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
ต่อไป โดยผู้วิจัยสังเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง จ านวน  5 
ด้าน ได้แก่ ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อม ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร ด้านผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร ด้านการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ ด้านสมรรถนะองค์การ และประสิทธิผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จากกรอบแนวคิดของ 
มอทท์ (Mott, 1972 อ้างถึงใน Hoy & Miskel, 1991) และผู้วิจัยสังเคราะห์จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังน้ี ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ด้านคุณลักษณะผู้เรียน ด้านความพึงพอใจในการท างาน                
ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา ด้านการปรับเปลี่ยนโรงเรียนต่อสภาพแวดล้อม 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย         
 1. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในจังหวัดสุโขทัย       
 2. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในจังหวัดสุโขทัย      
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษากับประสิทธิผลการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในจังหวัดสุโขทัย 
 4. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 ในจังหวัดสุโขทัย 

สมมติฐานการวิจัย           
 1. ปัจจัยด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อม ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร ด้านผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร 
ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ และด้านสมรรถนะองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในจังหวัดสุโขทัย 



 

 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 

ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

39 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

 2. ปัจจัยด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อม ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร ด้านผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร 
ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ และด้านสมรรถนะองค์การสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในจังหวัดสุโขทัย 

ขอบเขตของการวิจัย         
 ขอบเขตด้านเนื้อหา        
 1.1 ประสิทธิผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จากกรอบแนวคิดของมอทท์ (Mott, 1972 อ้างถึงใน 
Hoy & Miskel, 1991) และผู้ วิจัยสังเคราะห์จากเอกสารและงานวิจัยที่ เ ก่ียวข้อง  ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่                  
ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ด้านคุณลักษณะผู้เรียน ด้านความพึงพอใจในการท างาน ด้านความสามารถในการ
แก้ปัญหาภายในสถานศึกษา และด้านการปรับเปลี่ยนโรงเรียนต่อสภาพแวดล้อม    
 1.2 ปัจจัยที่คาดว่าส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในจังหวัดสุโขทัย ผู้วิจัยสังเคราะห์จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ได้ปัจจัย 5 
ด้าน ได้แก่ ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อม ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร ด้านผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร ด้านการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ และด้านสมรรถนะองค์การ      
 ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารและครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในจังหวัดสุโขทัย ปีการศึกษา 2560 จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
และโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาคม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 8 คน ครู จ านวน 330 คน รวมทั้งสิ้น 
338 คน               
 กลุ่มตัวอยา่ง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในจังหวัดสุโขทัย กลุ่มตัวอย่างผู้บริหารใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) โดยเลือกผู้บริหารทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารในปีการศึกษา 2560 รวมกลุ่มตัวอย่าง
ผู้บริหาร จ านวน 5 คน และประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างครูโดยใช้ตารางเครจซ่ี และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 
181 คน และกลุ่มตัวอย่างครูใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมีชั้นภู มิ (Stratified random sampling) โดยท าการ
เปรียบเทียบสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละโรงเรียนได้กลุ่มตัวอย่างครู จ านวน 176 คน จ านวนกลุ่มตัวอย่างผู้บริหาร
และครู รวมทั้งสิ้น 181 คน         
 ตัวแปรทีศ่กึษา         
 ตัวแปรพยากรณ์ ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อม ด้านภาวะผู้น าของ
ผู้บริหาร ดา้นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ และด้านสมรรถนะองค์การ   
 ตัวแปรเกณฑ์ ได้แก่ ประสิทธิผลของสถานศึกษา แบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ด้านคุณลักษณะผู้เรียน ด้านความพึงพอใจในงานของครู ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา และ
ด้านการปรับเปลี่ยนโรงเรียนต่อสภาพแวดล้อม 
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กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธกีารด าเนนิการวจิยั          
 การวิจัยครั้งน้ี เป็นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในจังหวัดสุโขทัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังน้ี  
 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง        
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยศึกษาจากประชากร ได้แก่ ผู้บริหารและครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ขนาดใหญ่
พิเศษ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในจังหวัดสุโขทัย ปีการศึกษา 2560 จ านวน 2 แห่ง 
ได้แก่ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม และโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาคม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 8 คน 
ครู จ านวน 330 คน รวมทั้งสิ้น 338 คน        
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จากการประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซ่ี และมอร์แกน ที่ค่า
ความเชื่อม่ันร้อยละ 95 มีจ านวนกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารและครู รวมทั้งสิ้น 181 คน ดังน้ี   
 1. กลุ่มตัวอย่างผู้บริหารใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเลือก
ผู้บริหารทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารในปีการศึกษา 2560 รวมกลุ่มตัวอย่างผู้บริหาร จ านวน 5 คน  
 2. กลุ่มตัวอย่างครูใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมีชั้นภูมิ (Stratified random sampling) โดยท าการ
เปรียบเทียบสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละโรงเรียนได้กลุ่มตัวอย่างครู จ านวน 176 คน ดังตารางที่ 1   
 ตารางที ่1 แสดงประชากรและกลุ่มตัวอย่างครูสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในจังหวัดสุโขทัย 

สถานศึกษา ประชากรครู กลุ่มตัวอย่างครู 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 

153 
177 

82 
94 

รวม 330 176 

 

ตวัแปรพยากรณ ์
ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อประสทิธิผล 

การจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
1. ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อม 
2. ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
3. ด้านผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร 
4. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
5. ด้านสมรรถนะองค์การ 

ตวัแปรเกณฑ ์
ประสิทธิผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
1. ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
2. ด้านคุณลักษณะผู้เรียน 
3. ด้านความพึงพอใจในการท างาน 
4. ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 
ภายในสถานศึกษา 
5. ด้านการปรับเปลี่ยนโรงเรียนต่อสภาพแวดล้อม 



 

 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 

ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

41 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย       
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามจ านวน 1 ฉบับ คือ แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษา ซ่ึงประกอบด้วย 3 ตอน ได้แก่     
 ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ   
 ตอนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 ในจังหวัดสุโขทัยทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อม ด้านภาวะผู้น าของ
ผู้บริหาร ด้านผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ด้านสมรรถนะองค์การโดยเครื่องมือที่ใช้
เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีข้อค าถามที่ก าหนดค่าคะแนนแต่ละข้อเป็น 5 ระดับ 
 ตอนที่ 3 ประสิทธิผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 ในจังหวัดสุโขทัย ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ด้านคุณลักษณะผู้เรียน ด้านความพึงพอใจใน              
การท างาน ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา และด้านการปรับเปลี่ยนโรงเรียนต่อสภาพแวดล้อม 
โดยเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีข้อค าถามที่ก าหนดค่าคะแนนแต่ละ
ข้อเป็น 5 ระดับ             
 ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ        
 สรุปขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือในการวิจัย ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิเคราะห์ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง                           
(Item Objective 
Congruence: IOC) 

ขั้นตอนท่ี 3 
น าแบบสอบถามไปทดลองใช์  
(Try out) และ วิธีหาค์าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา (Alpha Coefficient)  
ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)  

น าแบบสอบถามและผลการ

ทดลองใช์ เสนอต์ออาจารย์ที่

ปรึกษา ปรับปรุง และ

จัดพิมพ์เครื่องมือ 

ขั้นตอนที ่1  

ศึกษาเอกสาร ต ารา 
และงานวิจัยที่เก่ียวข์อง  

สร้างแบบสอบถาม  น าร่างแบบสอบถามที่สร้างขึ้น

เสนออาจารย์ที่ปรึกษา และ

ตรวจสอบปรับปรุงแก้ไข  

 

ขั้นตอนที ่2                                       

น าแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญ 

จ านวน 5 ท่าน เพื่อท าการตรวจสอบ

หาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา     

(Content Validity) 

คัดเลือกข้อที่มีค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ                     
0.60 - 1.0 และปรับปรุง
แบบสอบถาม 

น าแบบสอบถามไป
ทดลอง กับกลุ์มทดลอง
จ านวน 30 คน ซ่ึงได์ค์า
ความเชื่อม่ัน เท์ากับ 0.90 

รปูที ่2 แสดงขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล        
 ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังน้ี       
 1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร ถึงอ านวยการส านักงานส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เพื่อขอหนังสืออนุญาต และขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา 
และครูของโรงเรียนสวรรค์อนันต์และโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม     
 2. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรถึงผู้บริหารสถานศึกษา และครูของ
สถานศึกษาในจังหวัดสุโขทัยในสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3. ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยขอความร่วมมือจากผู้ตอบแบบสอบถาม บรรจุแบบสอบถามใส่
ซองที่แนบไปกับแบบสอบถามให้จัดส่งที่โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม      
 การวิเคราะห์ข้อมูล        
 ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมมาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล จากน้ันด าเ นินการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ดังรายละเอียด ต่อไปน้ี  
 1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้การแจกแจงความถี่ และการหาค่าร้อยละ (%)
 2. การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขต

พื้น   ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในจังหวัดสุโขทัย วิเคราะห์โดยใช้การหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)            
 3. การศึกษาประสิทธิผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 38 ในจังหวัดสุโขทัย วิเคราะห์โดยใช้การหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
 4. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษากับ
ประสิทธิผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ใน
จังหวัดสุโขทัย วิเคราะห์โดยใช้การหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’ s product moment 
Correlation Coefficient)          
 5. การหาตัวแปรพยากรณ์ที่มีนัยส าคัญในการท านายประสิทธิผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา         
ขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในจังหวัดสุโขทัย วิเคราะห์โดยใช้สถิติการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณแบบหลายขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)    
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล        
 ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม       
 จากการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง ร้อยละ 74.60 และมีเพศชาย ร้อยละ 25.40 โดย
มีอายุ 25 – 35 ปี ร้อยละ 35.90 รองลงมา เป็น อายุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 29.30 อายุ 46 – 55 ปี ร้อยละ 21.00  อายุ 
สูงกว่า 55 ปี  ร้อยละ 10.50 และอายุต่ ากว่า 25 ปี ร้อยละ 3.30 ซ่ึงมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 53.00 
และปริญญาโท 46.40 และปริญญาเอก ร้อยละ 0.60 โดยมีประสบการณ์ ในการปฏิบัติหน้าที่ 1 – 10 ปี ร้อยละ 
43.10 รองลงมา 11 – 20 ปี ร้อยละ 21.00 21 – 30 ปี ร้อยละ 18.80 มากกว่า 30 ปี ร้อยละ 12.20 และ น้อยกว่า 1 
ปี ร้อยละ  5.00 โดยปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่งครูผู้สอน ร้อยละ 97.20 และผู้บริหาร ร้อยละ 2.80 ตามล าดับ 
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 ตอนที่ 2  ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในจังหวัดสุโขทัย       
 2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในจังหวัดสุโขทัย โดยภาพรวม ปรากฏดังตารางที่ 2 
 ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้น พื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในจังหวัดสุโขทัย โดยภาพรวม 

ที่ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

แปลผล  
X  S.D. 

1 ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อม 4.23 0.68 มาก 
2 ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร 4.30 0.63 มาก 
3 ด้านภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร 4.30 0.64 มาก 
4 ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ 4.23 0.68 มาก 
5 ด้านสมรรถนะองค์การ 4.25 0.66 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.26 0.66 มาก 
 

 จากตารางที่ 4 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในจังหวัดสุโขทัย โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
รองลงมา คือ ด้านภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร และน้อยที่สุดคือ กระบวนการจัดการเรียนรู้   

 ตอนที ่3 ประสิทธิผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 38 ในจังหวัดสุโขทัย         
 3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในจังหวัดสุโขทัย โดยภาพรวม ปรากฏดัง ตารางที่ 3   
 ตารางที ่3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในจังหวัดสุโขทัย โดยภาพรวม 

ที่ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

แปลผล 
X  S.D. 

1 ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 4.37 0.50 มาก 
2 ด้านคุณลักษณะของผู้เรียน 4.11 0.67 มาก 
3 ด้านความพึงพอใจในการท างาน 4.22 0.67 มาก 
4 ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา 4.09 0.68 มาก 
5 ด้านการปรับเปลี่ยนสถานศึกษาต่อสภาพแวดล้อม 4.15 0.64 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.19 0.63 มาก 
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 จากตารางที่ 3 พบว่า ประสิทธิผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในจังหวัดสุโขทัย โดยภาพรวมมีระดับประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็น      
รายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รองลงมา คือ 
ด้านความพึงพอใจในการท างาน และน้อยที่สุดคือ ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา  
 ตอนที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  กับ
ประสิทธิผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ใน
จังหวัดสุโขทัย             
 ตารางที่ 4 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา                  
กับประสิทธิผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ใน
จังหวัดสุโขทัย    

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 Y 

ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อม (X1) 
ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร (X2) 
ด้านภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร (X3) 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ (X4) 
ด้านสมรรถนะองค์การ (X5) 
ประสิทธิผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (Y) 

1 
.639** 
.628** 
.591** 
.639** 
.638** 

 
1 

.773** 

.631** 

.711** 

.683** 

 
 
1 

.671** 

.781** 

.685** 

 
 
 
1 

.749** 

.727** 

 
 
 
 
1 

.750** 

 
 
 
 
 
1        

**P < .01 

 จากตารางที่ 4 พบว่า เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ พบว่า ปัจจัยด้านบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อม ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร ด้านภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
และด้านสมรรถนะองค์การ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในจังหวัดสุโขทัย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเรียงตาม
ระดับความสัมพันธ์ คือ ด้านสมรรถนะองค์การ มีความสัมพันธ์มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ด้านภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร และด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อมตามล าดับ 
  ตอนที ่5 การหาตัวแปรพยากรณ์ที่มีนัยส าคัญในการท านายประสิทธิผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ใน จังหวัดสุโขทัย    
 5.1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติ (Multiple Regression Analysis) เม่ือใช้ประสิทธิผล
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในจังหวัดสุโขทัย 
เป็นตัวแปรเกณฑ์ ดังตารางที่ 5        
 ตารางที ่5 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติ เม่ือใช้ประสิทธิผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ใน จังหวัดสุโขทัย เป็นตัวแปรเกณฑ์ 
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ตวัแปรพยากรณ ์ B S.E.b Beta T Sig. 

Constant 
ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อม (X1) 
ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร (X2) 
ด้านภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร (X3) 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการรู้ (X4) 
ด้านสมรรถนะองค์การ (X5) 

7.749 
.135 
.141 
.048 
.342 
.221 

1.381 
.056 
.062 
.083 
.081 
.066 

 
.150 
.170 
.048 
.290 
.278 

  5.613*** 
  2.423** 
  2.277* 
    .585 
  4.208*** 
  3.364*** 

.000 

.016 

.024 

.559 

.000 

.001 
R = .815   R2 = .664   Adjusted R2 = .654  F = 69.074*** *** P < .001            
** P < .01  * P < .05 

 จากตารางที่ 5 พบว่า เม่ือน าตัวแปรพยากรณ์ทั้งหมด 5 ตัวแปร มาพยากรณ์ประสิทธิผลการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในจังหวัดสุโขทัย พบว่า สามารถ
พยากรณ์ประสิทธิผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
38 ในจังหวัดสุโขทัยได้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ร้อยละ 66.40 และเม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย
ของตัวแปรพยากรณ์ทั้งหมดในรูปคะแนนมาตรฐาน พบว่าตัวแปรพยากรณ์ที่สามารถท านายประสิทธิผลการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในจังหวัดสุโขทัย ได้อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ได้แก่ ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ และด้านสมรรถนะองค์การ ส่วนตัวแปร
พยากรณ์ที่สามารถท านายประสิทธิผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 ในจังหวัดสุโขทัย ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 ได้แก่ ด้านบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อม และตัวแปรพยากรณ์ที่สามารถท านายประสิทธิผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในจังหวัดสุโขทัย ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ด้าน
ภาวะผู้น าของผู้บริหาร          
 5.2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบหลายขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 ในจังหวัดสุโขทัย ดังตารางที่ 6 ดังน้ี      
 ตารางที่ 6  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (R) ระหว่างตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ การถดถอย ค่า
สัมประสิทธ์ิ การพยากรณ์ (R2) และการทดสอบความมีนัยส าคัญ  สัมประสิทธ์ิพยากรณ์ที่เพิ่มขึ้น (R2 change) ในการ
พยากรณ์ประสิทธิผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 
38 ในจังหวัดสุโขทัย เม่ือใช้วิธีการถดถอยพหุคูณแบบหลายขั้นตอน (Stepwise  Multiple Regression Analysis) 

ล าดับขั้นตัวพยากรณ์ R R2 R2 change F 
X5 
X5 
X5 
X5 

 
X4 
X4 
X4 

 
 

X2 
X2 

 
 
 

X1 

.750 

.790 

.807 

.814 

.562 

.624 

.651 

.663 

.562 

.062 

.027 

.012 

229.446*** 
147.537*** 
110.090*** 
86.580*** 
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*** P < .001               
 จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณหลายขั้นตอน พบว่า    
 ขั้นที่ 1 ด้านสมรรถนะองค์การ สามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลการจัดการศึกษา ได้อย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .001 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) เท่ากับ .562 แสดงให้เห็นว่า ด้านสมรรถนะองค์การ 
สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 ในจังหวัดสุโขทัย ได้ร้อยละ 56.20      
 ขั้นที่ 2 เม่ือเพิ่มตัวแปรพยากรณ์ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการรู้ พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ 
(R2) เพิ่มขึ้นเป็น .624 แสดงให้เห็นว่าด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ประสิทธิผลการจัดการศึกษา ได้อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .001 โดยสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในจังหวัดสุโขทัย ได้ร้อยละ 62.40
 ขั้นที่ 3 เม่ือเพิ่มตัวแปรพยากรณ์ ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) 
เพิ่มขึ้นเป็น .651 แสดงให้เห็นว่าด้านด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร สามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลการ
จัดการศึกษา ได้อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .001 โดยสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในจังหวัดสุโขทัย ได้ร้อยละ 65.10  
 ขั้นที่  4 เม่ือเพิ่มตัวแปรพยากรณ์ ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อม พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ 
(R2) เพิ่มขึ้นเป็น .663 แสดงให้เห็นว่าด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อม สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ประสิทธิผลการจัดการศึกษา ได้อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .001 โดยสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในจังหวัดสุโขทัย ได้ร้อยละ 66.30
 ตารางที่ 7 ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของตัวแปรพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (b) และคะแนนมาตรฐาน (Beta) 
ทดสอบความมีนัยส าคัญของ b และแสดงสมการถดถอยพหุคูณที่ใช้พยากรณ์ของประสิทธิผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในจังหวัดสุโขทัย 

ตวัแปรพยากรณ ์ B S.E.b Beta T Sig. 

Constant 
ด้านสมรรถนะองค์การ (X5) 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ (X4) 
ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร (X2) 
ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อม (X1) 

7.757 
.236 
.347 
.156 
.138 

1.378 
.061 
.081 
.055 
.055 

 
.297 
.295 
.189 
.153 

5.630*** 
3.887*** 
4.301*** 
2.816*** 
2.500*** 

.000 

.000 

.000 

.005 

.013 
R = .814  R2 = .663   Adjusted R2 = .655  F = 86.580*** *** P < .001                                        
** P < .01  * P < .05 

 จากตารางที่ 7 เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบว่า ตัวแปรพยากรณ์
ที่มีค่า Beta สูงสุด คือ ด้านสมรรถนะองค์การ รองลงมา คือ ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้  ด้านภาวะผู้น าของ
ผู้บริหาร และด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อม แสดงว่า ด้านสมรรถนะองค์การ มีความส าคัญเป็นอันดับแรก ในการ
พยากรณ์ประสิทธิผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
38 ในจังหวัดสุโขทัย รองลงมาคือ ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้  ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร และด้านบรรยากาศ
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และสภาพแวดล้อมแสดงว่า โดยสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในจังหวัดสุโขทัย ได้ดังน้ี    
  สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ       

  Ŷ = 7.757 + .138(X1) + .156(X2) +  .347(X4) + .236 (X5)    
  สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน      

  Ẑ = .153(Z1) + .189 (Z2)+ .295(Z4) + .297(Z5) 

อภิปรายผล            
 จากผลการวิจัย มีประเด็นที่น่าสนใจที่น ามาอภิปราย ดังน้ี     
 1. จากการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในจังหวัดสุโขทัย โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร รองลงมา คือ 
ด้านภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร และน้อยที่สุดคือ กระบวนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยอภิปรายตามผลที่ได้ ใน
ภาพรวมดังน้ี            
 ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมและรายข้อ พบว่าในภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่
ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผู้บริหารใน
ปัจจุบันมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงสูง มุ่งพัฒนาการบริหารงานด้านวิชาการเพื่อให้เกิดประสิทธิผลด้านผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงสุด มีการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนให้กับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ส่งเสริมความสามารถและรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร รวมถึง การให้อิสระในการท างาน  สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ ณัชชลิดา  จันทพิมพ์ (2558) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์ุ พบว่า ปัจจัยด้านภาวะผู้น า ได้แก่ 
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยภาพรวมและรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก    
 ด้านภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมและรายข้อ พบว่า โดยภาพรวมมีระดับ
การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาต้องการพัฒนาคุณภาพด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ให้มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยเน้นให้จัด
กระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  ซ่ึงสอดคล้องกับ ก าธร  ปูรณวัฒนกุล (2550) ได้การศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยการบริหารการศึกษากับประสิทธิผลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 พบว่า ปัจจัยพฤติกรรมการเป็นผู้น าทางวิชาการ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก   
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมและรายข้อ พบว่า โดยภาพรวมมีระดับการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองด้านกระจัดกระบวนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 
โดยวิเคราะห์ผู้เรียนการก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และได้รับการสนับสนุนด้านสื่อวัสดุอุปกรณ์อย่างเพียงพอและ
ทันสมัย ซ่ึงสอดคล้องกับ จีรวรรณ  ขรภูมิ (2549) ได้ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษา           
ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเอกชนคาทอลิก สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี พบว่า ปัจจัยด้านครู ซ่ึงเก่ียวกับคุณภาพการสอนของครู 
มีระดับปฏิบัติอยู่ในระดับมาก         
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 2. จากการศึกษา ประสิทธิผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในจังหวัดสุโขทัย โดยภาพรวมมีระดับประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในจังหวัดสุโขทัยแต่ละแห่งยึดแนวทางการ
จัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) ซ่ึงก าหนดความมุ่งหมายและหลักการ ในมาตรา 6 ได้แก่ 
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม
และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ตามแนวคิด เก่ง ดี และมีความสุข และ
หมวด 7 ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพขั้นสูง มีกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์เก้ือกูลอ่ืนสร้างความพึงพอใจในการท างานให้แก่บุคลากรทางการศึกษา สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
ขวัญตา  เก้ือกูลรัฐ (2554) ได้ศึกษาประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาดกลาง อ าเภอโพธาราม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก     
 3. จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษากับ
ประสิทธิผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  38 ใน
จังหวัดสุโขทัย พบว่า ตัวแปรพยากรณ์มีความสัมพันธ์กันทางบวกกับประสิทธิผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในจังหวัดสุโขทัย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ทั้ง 5 ด้าน คือ ปัจจัยด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อม ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร ด้านภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหาร ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ และด้านสมรรถนะองค์การ แสดงว่าตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 5 ด้าน มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 ในจังหวัดสุโขทัย ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ สามารถอธิบายผลได้ดังน้ี
    3.1 ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อม มีความสัมพันธ์กันทางบวกกับประสิทธิผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในจังหวัดสุโขทัย อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสถานศึกษามีสถานที่จัดการศึกษาที่ปลอดภัย มีความ
สะดวกและมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการจัดกระบวนการเรียนการสอน  ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และชุมชนมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ตลอดจนครูในสถานศึกษามีความสามัคคีกัน ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิรัตน์  พงษ์มิตร 
(2557) พบว่า ปัจจัยด้านบรรยากาศ มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับมากกับประสิทธิผลการบริหารของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21        
    3.2 ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร มีความสัมพันธ์กันทางบวกกับประสิทธิผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในจังหวัดสุโขทัย อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผู้บริหารมีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ เป็น
แบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมจริยธรรม สามารถตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบ และส่งเสริมความสามารถของ
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ผู้ใต้บังคับบัญชามีการติดตามงาน และสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันภายในสถานศึกษา ซ่ึงสอดคล้องกับ จีรวร
รณ ขรภูมิ (2549) ได้ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเอกชนคาทอลิก 
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี พบว่า ปัจจัยด้านผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
เอกชนคาทอลิก สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงปัจจัยด้านผู้บริหาร ได้แก่ พฤติกรรม
ผู้น ามิติมุ่งงาน พฤติกรรมผู้น ามิติสัมพันธ์ วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร        
    3.3 ด้านภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร มีความสัมพันธ์กันทางบวกกับประสิทธิผลการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในจังหวัดสุโขทัย อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผู้บริหารมีวิสัยทัศน์มุ่งพัฒนางานวิชาการ ผู้บริหาร
เป็นผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ความสามารถในการบริหารงานวิชาการอย่างสม่ าเสมอ 
ตลอดจนมีการก ากับติดตามและพัฒนาวิชาชีพและการจัดการกระบวนการเรียนการสอนให้กับครูซ่ึงสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ พนิดา  พุ่มข า (2551) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษานอกโรงเรียนตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนของโรงเรียนสังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนในภาคใต้ พบว่าปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้น าทางวิชาการ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิผลการจัดการศึกษานอกโรงเรียน        
    3.4 ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์กันทางบวกกับประสิทธิผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในจังหวัดสุโขทัย อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองในด้านกระบวนการจัดการ
เรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการวิเคราะห์ผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างกระตือรือร้นและจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย มีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ และมีสื่อวัสดุ
อุปกรณ์และเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จีรวรรณ  ขรภูมิ (2549) ได้ศึกษาเก่ียวกับปัจจัย
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเอกชนคาทอลิก สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี พบว่า ปัจจัยด้าน
ครู เก่ียวกับคุณภาพการสอนของครู มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเอกชน
คาทอลิก สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01    
    3.5 ด้านสมรรถนะองค์การ มีความสัมพันธ์กันทางบวกกับประสิทธิผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในจังหวัดสุโขทัย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสถานศึกษามีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ มีการจัดโครงสร้างการ
บริหารอย่างชัดเจน การจัดบุคลากรสู่ต าแหน่งตามความรู้ความสามารถ มีการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ
บุคลากร และสถานศึกษาได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากรอย่างเพียงพอ และให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนด
เป้าหมายในการพัฒนาสถานศึกษา  ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิทยา สวนกุหลาบ (2558) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 
พบว่า ปัจจัยด้านสมรรถนะองค์การ มีความสัมพันธ์กันทางบวกกับประสิทธิผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01         
  4. ผลจากการศึกษาพบว่า ตัวแปรพยากรณ์ที่มีอ านาจพยากรณ์ที่ดีในการพยากรณ์ประสิทธิผลการจัด
การศึกษาของของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในจังหวัดสุโขทัย 
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ปรากฏในสมการเพียง 4 ตัวแปร ได้แก่ ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อม  ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร ด้าน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ และด้านสมรรถนะองค์การ ส่วนตัวแปรที่ไม่เข้าสู่สมการพยากรณ์ คือ ด้านภาวะผู้น า 

ทางวิชาการของผู้บริหาร ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ด้านภาวะผู้น าทางวิชาการ มีความสัมพันธ์กับตัวแปรด้านภาวะผู้น าของ
ผู้บริหาร อยู่ในระดับสูง ดังน้ันเม่ือตัวแปรด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร ซ่ึงมีอ านาจในการพยากรณ์ดีกว่า เข้าสู่สมการ
พยากรณ์ได้แล้ว ตัวแปรด้านภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร ก็จะไม่สามารถเข้าสู่สมการพยากรณ์อีก ซ่ึงสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ จีรวรรณ  ขรภูมิ (2549) พบว่า ปัจจัยด้านครู ซ่ึงเก่ียวกับคุณภาพการสอนของครู และการได้รับ
การสนับสนุนทางสังคมของครู เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเอกชนคาทอลิก 
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี และกล่าวว่าคุณภาพการสอนของครูเกิดจากการพัฒนาระบบการเรียนการสอนของครูให้มี
มาตรฐานคุณของโรงเรียนที่ได้ก าหนดไว้ จึงท าให้เกิดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีดุลย
ภาพบรรลุเป้าหมายกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐาน      
 นอกจากน้ี ผลการศึกษายังพบอีกว่า ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อม ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร ด้าน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ และด้านสมรรถนะองค์การ สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการจัดการศึกษาของ
สถานขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในจังหวัดสุโขทัย ได้ร้อยละ 66.30 ส่วนที่
เหลือ 33.70 เกิดจากปัจจัยอ่ืนๆ โดยปัจจัยด้านสมรรถนะองค์การมีอ านาจการพยากรณ์ได้ดีที่สุด ซ่ึงสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ วิทยา สวนกุหลาบ (2558) ที่กล่าวว่า ตัวแปรพยากรณ์ที่มีอ านาจที่ดีในการพยากรณ์ประสิทธิผลการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ได้แก่ ด้านภาวะผู้น า
ทางการศึกษาของผู้บริหาร ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อม และด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ และตัวแปร
พยากรณ์ที่ไม่เข้าสู่สมการพยากรณ์ คือ ด้านสรรถนะองค์การ และด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงอาจเป็นเพราะ ตัว
แปรด้านสมรรถนะองค์การและด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีความสัมพันธ์กับตัวแปรด้านภาวะผู้น าทางการศึกษา
อยู่ในระดับสูงจึงไม่สามารถเข้าสู่สมการพยากรณ์ได้ 

ข้อเสนอแนะ           
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้      
 1. จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อม ด้านภาวะผู้น าของ
ผู้บริหาร ด้านภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ และด้านสมรรถนะองค์การ มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางการก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิผลการจัดการศึกษา
 2. ด้านสมรรถนะองค์การ เป็นปัจจัยที่มีอ านาจการพยากรณ์ที่ดีที่สุดที่ท าให้เกิดประสิทธิผลการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาอาจน าไปใช้ในการก าหนดนโยบายส่งเสริมและก ากับติดตามสถานศึกษาให้
เกิดสมรรถนะองค์การที่ดี           
 3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสามารถน าไปใช้ในการก าหนด
แนวทางการพัฒนาด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน และการสนับสนุนด้านสื่อวัสดุอุปกรณ์และสื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีปริมาณเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนแก่สถานศึกษา โดยผู้อ านวยการสถานศึกษาควร
ก ากับติดตามด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูอย่างเป็นระบบและสม่ าเสมอ    
 4. ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สามารถน าไปใช้ในการจัดท า
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ระบบติดตามการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้บริหารได้ติดตามข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอนของครูอย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อพัฒนาด้านการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ      
 5. ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อม สถานศึกษาจึงควรจัดท าแนวทางการสร้างความสามัคคีระหว่างครู
รวมถึงบุคลากรทางการศึกษา  และแนวทางการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ปกครองและชุมชนเพื่อน าไปสู่การสร้าง
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่สถานศึกษา      
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป       
 1. ควรท าการวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ให้ครอบคลุมสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 คือ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดตาก      
 2. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในเชิงคุณภาพ 
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การประเมนิโครงการการยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนโอเนต็ของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 
ของโรงเรยีนในอ าเภอโกสมัพนีคร สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาก าแพงเพชร เขต 1 

Project evaluation for raising O-net learning achievement of Matthayom 3  
Students  of the schools in Kosampheenakorn district where belonged to 

Kamphaengphet Primary Educational Service Area Office 1 

พจิารนิ  เมอืงตาแกว้1 และประจบ  ขวญัมัน่2 
Pijarin  Muangtakeaw and  Prajob  Khwanmun 

1นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
2อาจารย์ประจ าสาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

บทคดัยอ่ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินโครงการการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโอเน็ตของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในอ าเภอโกสัมพีนคร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 2) เพื่อหาแนวทางพัฒนาโครงการการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโอเน็ตของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในอ าเภอโกสัมพีนคร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 
1 โดยใช้กรอบแนวคิดตามรูปแบบการประเมินเชิงระบบ (System Approach) ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งน้ี 
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 5 คน ครู จ านวน 20 คน นักเรียน จ านวน 105 คน รวม 130 คน และผู้ให้ข้อมูล 
ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) 
แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 2) แบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการวิเคราะห์เน้ือหา  

ผลการวิจัย พบว่า ด้านปัจจัยน าเข้าความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดโดยทุกด้านผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ด้านกระบวนการด าเนินงานความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยทุกด้านผ่านเกณฑ์การประเมิน และ
ด้านผลผลิต ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยทุกด้านผ่านเกณฑ์การประเมิน ส่วนความคิดเห็นของนักเรียนอยู่
ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน  

ค าส าคัญ : การประเมินโครงการ/การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน/ แนวทาง 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were 1) to evaluate the project : raising O-net learning 

achievement of Matthayom 3 students of the schools in Kosamphinakhon district where belonged 
to Kamphaengphet Primary Educational Service Area Office 1. 2) to find the way to develop the 
project : raising O-net learning achievement of Matthayom 3 students of the schools in 
Kosamphinakhon district where belonged to Kamphaengphet Primary Educational Service Area Office 
1 by using a conceptual framework based on the System Approach. The population was 5 school 
directions, 20 teachers and 105 students (total 130 person). And the informants were 17 
educationalists who concerned about implementation of the project to enhance the academic 
achievement.  The research instruments were 1) rating scale questionnaire and 2) interview. The data 
were analyzed using by percentage, mean, standard deviation and content analysis. 
 The results of the study were as follows : Assessment of input factors found that the overall 
opinions was at the highest which passed the evaluation criteria . Assessment of the operation 
process found that the overall opinions was at a high level which passed the evaluation criteria. 
Product evaluation found that the overall opinions was at the high level which passed the evaluation 
criteria. The opinion of students were at a high level which passed the evaluation criteria. 

Keyword : Project evaluation / Raising learning achievement / Approach 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ : สทศ. (องค์การมหาชน) ได้จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ซ่ึงเป็นการจัดสอบโดยใช้แบบสอบทางการศึกษา เพื่อ
วัดความรู้และความคิดของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประเมินตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จ านวน 67 มาตรฐานการเรียนรู้ 
โดยในระดับการศึกษาระชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นระดับชั้นที่มีความส าคัญมาก ซ่ึงเป็นชั้นสุดท้ายที่ผู้เรี ยนจะต้อง
เลือกว่าจะศึกษาต่อสายสามัญหรือสายอาชีพ จึงก าหนดเป็นระดับชั้นที่น ามาศึกษาในครั้งน้ี ด้านส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถม ศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 จึงก าหนดเป้าหมายให้สถานศึกษายกระดับคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 3  ซ่ึงการที่จะด าเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้น้ัน 
ครูผู้สอนในสถานศึกษาต้องได้รับการพัฒนาในทักษะที่จ าเป็นที่ต้องใช้ในกระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ได้จัดการศึกษาตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
โดยส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัด ได้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร แต่จากการ
วิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ปีการศึกษา 2560 มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 
50 และยังส่งผลให้โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา) ไม่ได้รับการรับรองผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในตัวบ่งชี้ที่ 5 
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“ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน” ทางโรงเรียนในอ าเภอโกสัมพีนครมีโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 5 โรงเรียนผลจากการทดสอบพบว่าในบางรายวิชามีผลคะแนนสูงกว่าระดับเขตพื้นที่
การศึกษาและในบางวิชาต่ ากว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยในแต่ละปีได้มีการจัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนระดับชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อพัฒนาและหาแนวทางในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
แต่ผลยังไม่เป็นที่น่าพอใจ และโรงเรียนส่วนใหญ่ได้ท าการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหา ในรูปแบบ
ของการสรุปโครงการหากแต่ไม่ได้ท าการประเมินโครงการ 

การประเมินโครงการช่วยให้ได้ข้อมูลและสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนโครงการ และก าหนด
วัตถุประสงค์ได้ดียิ่งขึ้น การประเมินโครงการด้วยตนเองจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบผลการด าเนินงาน จุดเด่น จุดด้อย
และน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้จัดท าการ
ประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโอเน็ตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในอ าเภอ
โกสัมพีนคร  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 เพื่อทราบถึงสภาวะแวดล้อม ปัจจัย
น าเข้าที่มีผลต่อการด าเนินกิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโอเน็ตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ข้อบกพร่องจุดเด่น จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการด าเนินงาน ผลผลิต ในโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนโอเน็ต เพื่อให้ได้ข้อมูลเป็นพื้นฐานในการพัฒนา ปรับปรุง โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
โอเน็ตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในอ าเภอโกสัมพีนคร  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามมาตรฐานต่อไปและเพื่อน าข้อมูลที่ได้ 
จากการวิจัยมาพัฒนาคุณภาพกิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโอเน็ตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 ที่จะน าไปสู่การจัดการศึกษาของโรงเรียนในอ าเภอโกสัมพีนคร  เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็ม
ความสามารถ 

จดุมุง่หมายของการวจิยั 
1. เพี่อประเมินโครงการการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโอเน็ตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ของโรงเรียนในอ าเภอโกสัมพีนคร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 
2. เพื่อหาแนวทางพัฒนาโครงการการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโอเน็ตของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในอ าเภอโกสัมพีนครสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 

ขอบเขตการวจิยั 
การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยตามขั้นตอน ดังน้ี 
ขั้นตอนที ่1 ประเมินโครงการการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโอเน็ตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 3 ของโรงเรียนในอ าเภอโกสัมพีนคร  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 
ขอบเขตเนื้อหา 
การวิจัยครั้งน้ีเป็นการประเมินโครงการการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโอเน็ตของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในอ าเภอโกสัมพีนคร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 
1 โดยใช้แนวคิดการประเมินเชิงระบบ (System Approach) มีกรอบในการประเมินเป็น 3 ด้าน ดังน้ี 
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รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

                  1.ปัจจัยน าเข้า (Input) ของโครงการการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโอเน็ตของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในอ าเภอโกสัมพีนคร ได้แก่ บุคลากรด าเนินงาน วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และสถานที่ 

      2. กระบวนการด าเนินงาน (Process) ของโครงการการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโอเน็ตของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในอ าเภอโกสัมพีนคร ได้แก่ การเตรียมการจัดกิจกรรม การด าเนิน
กิจกรรม การประเมินผลในการด าเนินโครงการ 

      3. ผลผลิต (Output) ของโครงการการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโอเน็ตของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในอ าเภอโกสัมพีนคร ได้แก่ คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโอเน็ตของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการเห็นความส าคัญของการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโอเน็ตของผู้บริหาร ครู 
และนักเรียน 

ขอบเขตตวัแปร 
1. ปัจจัยน าเข้า (Input) ได้แก่ บุคลากรด าเนินงาน วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และสถานที่ 
2. กระบวนการด าเนินงาน (Process) ได้แก่ การเตรียมการจัดกิจกรรม การด าเนินกิจกรรม การประเมินผล

ในการด าเนินโครงการ         
 3. ประเมินผลผลิต (Output) ได้แก่ คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโอเน็ตของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และการเห็นความส าคัญของการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ขั้นตอนที่  2 แนวทางการพัฒนาโครงการการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโอเน็ตของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในอ าเภอโกสัมพีนครสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 

ขอบเขตเนื้อหา 
     1. ปัจจัยน าเข้า (Input) ของโครงการการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโอเน็ตของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในอ าเภอโกสัมพีนคร ได้แก่ บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณ และสถานที่ 
     2. กระบวนการด าเนินงาน (Process) ของโครงการการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโอเน็ตของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในอ าเภอโกสัมพีนคร ได้แก่ การเตรียมการจัดกิจกรรม การด าเนิน
กิจกรรม การประเมินผลในการด าเนินโครงการ 

     3. ผลผลิต (Output) ของโครงการการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโอเน็ตของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในอ าเภอโกสัมพีนคร ได้แก่ คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโอเน็ตของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการเห็นความส าคัญของการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโอเน็ตของผู้บริหาร ครู 
และนักเรียน 

ขอบเขตแหล่งข้อมูล 
ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับกับโครงการการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

โอเน็ตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในอ าเภอโกสัมพีนคร  จ านวน 17 คน  
ขอบเขตตัวแปร 
แนวทางพัฒนาของโครงการการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโอเน็ตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

3 ของโรงเรียนในอ าเภอโกสัมพีนคร  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 
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ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

กรอบแนวคิดในการวิจัย      
 การประเมินโครงการการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโอเน็ตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของ
โรงเรียนในอ าเภอโกสัมพีนคร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 โดยใช้แนวคิดการ
ประเมินเชิงระบบ (System Approach) 

วตัถปุระสงค์
ของการ
ประเมิน 

ตวับ่งชีท้ีมุ่่ง
ประเมิน 

แหลง่ขอ้มลู เครือ่งมือทีใ่ช ้
วเิคราะห์
ข้อมลู 

เกณฑ์การแปลความหมาย
คา่เฉลีย่และการตดัสนิ 

1.1 เพื่อ
ประเมินปัจจัย
น าเข้าของ
โครงการ 
1.2 เพื่อ
ประเมิน
กระบวนการ
ด าเนินงาน 
__________ 
 
1.3 เพื่อ
ประเมินผลผลิต 
 
 
___________ 
2. เพื่อหาแนว
ทางการ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

1. บุคลากร 
2. งบประมาณ 
3.วัสดุอุปกรณ์ 
4.สถานที่ 

1. ผู้บริหาร 
2. ครูผู้สอน
สาระหลัก  

แบบสอบถาม - ค่าเฉลี่ย 
- ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

พจิารณาจากค่าเฉลี่ย และ
การตัดสินใจ ดังน้ี 
4.51-5.00 หมายถึงความ
เหมาะสมมากที่สุด 
3.51-4.50 หมายถึงความ
เหมาะสมมาก 
2.51-3.50 หมายถึงความ
เหมาะสมปานกลาง 
1.51-2.50 หมายถึงความ
เหมาะสมน้อย 
1.10-1.50 หมายถึงความ
เหมาะสมน้อยที่สุด 
ค่าเฉลี่ย ≥ 3.50 แสดงว่า
ผ่านเกณฑ์ 

1. บุคลากร 
2. งบประมาณ 
3.วัสดุอุปกรณ์ 
4.สถานที่ 
 

1. ผู้บริหาร 
2. ครูผู้สอน
สาระหลัก 
 

แบบสอบถาม - ค่าเฉลี่ย 
- ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1. บุคลากร 
2. งบประมาณ 
3.วัสดุอุปกรณ์ 
4.สถานที่ 

1. ผู้บริหาร 
2. ครูผู้สอน
สาระหลัก 
3.นักเรียน 
 

แบบสอบถาม - ค่าเฉลี่ย 
- ส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 
 
 

1. ปัจจัยน าเข้า 
2. กระบวนการ 
3.ผลผลิต 
 

1. ผู้บริหาร 
2. ครูผู้สอน 
3.ศึกษา 
นิเทศ 

แบบ
สัมภาษณ์ 

- ค่าความถี่ 
 

 

วิธกีารด าเนนิการวจิยั 
ผู้วิจัยใช้รูปแบบแนวคิดการประเมินเชิงระบบ (System Approach) มีกรอบในการประเมินเป็น 3 ด้าน ดังน้ี 

ปัจจัยน าเข้า (Input)  กระบวนการด าเนินงาน (Process) และการประเมินผลผลิต (Output)  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
ขั้นตอนที ่ 1 ประเมินโครงการการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโอเน็ตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 3 ของโรงเรียนในอ าเภอโกสัมพีนคร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 
กลุม่ผูใ้หข้อ้มลู  



 

 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 

ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

58 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาได้แก่ โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร (บ้านท่าคูณ) โรงเรียนบ้านดงซ่อม โรงเรียนบ้าน
เกาะรากเสียด โรงเรียนบ้านหนองแดน และโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ รวมทั้งสิ้น 5 คน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ประชากรทั้งหม 

2. ครูที่รับผิดชอบสอน 4 กลุ่มสาระวิชาหลัก (สาระภาษาไทย สาระวิทยาศาสตร์ สาระคณิตศาสตร์และ
สาระภาษาต่างประเทศ) จากโรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร (บ้านท่าคูณ) โรงเรียนบ้านดงซ่อม โรงเรียนบ้านเกาะราก
เสียด โรงเรียนบ้านหนองแดน และโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ รวมทั้งสิ้น 20 คน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร
ทั้งหมด           
 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในอ าเภอโกสัมพีนคร จ านวน 105 คน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ประชากรทั้งหมด 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 
1. แบบสอบถามส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครู ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการด าเนินงาน และด้าน

ผลผลิตของโครงการ โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอนดังน้ี 
      ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
      ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับการประเมินโครงการ 
2. แบบสอบถามส าหรับส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ถึงผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนใน

อ าเภอโกสัมพีนคร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 เพื่อขออนุญาต และขอความ
ร่วมมือในการรวบรวมข้อมูล 

2. ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองทั้งหมด 
วิธีการวเิคราะหข์อ้มลู 
วิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายข้อ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเข้ามาช่วยในการหาค่าทางสถิติ เพื่อหาค่าเฉลี่ย        

ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน น ามาจัดเรียงล าดับด้วยค่าความถี่แล้วน าค่าของคะแนนไปแปลความหมาย 
ขั้นตอนที ่ 2 แนวทางการพัฒนาโครงการการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโอเน็ตของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในอ าเภอโกสัมพีนครสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 
แหลง่ขอ้มลู 

     ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน จ านวน 
17 คน  ได้แก่ 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จด้านการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโอเน็ตของนักเรียน
จ านวน 4 คน  

2. ครูผู้สอนในรายวิชาที่ประสบความส าเร็จในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโอเน็ตสูงกว่าระดับเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 จ านวน 5 คน     
 3. ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบเก่ียวกับกับโครงการการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ฝ่ายการ
วัดผลประเมินผลการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมการจัดการศึกษา และหัวหน้าสาระวิชาหลักของสังกัดส านักงาน เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 จ านวน  6 คน 
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เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 
1. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ซ่ึงสร้างมาจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามฉบับที่ 1 โดยน า

ข้อที่มีปัญหามากถึงมากที่สุดและข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดน ามาสร้างเป็นประเด็นปัญหา   
 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

1. ขอหนังสือจากงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรถึงผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอ
ความร่วมมือในสัมภาษณ์เพื่อหาแนวทางการประเมินโครงการการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโอเน็ตของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในอ าเภอโกสัมพีนคร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1          
 2. ผู้วิจัยน าแบบสัมภาษณ์ที่ได้จัดท าขึ้นพร้อมหนังสือจากงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชรไปให้ผู้เชี่ยวชาญชาญเพื่อขอความร่วมมือในสัมภาษณ์แนวทางการประเมินโครงการการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโอเน็ตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในอ าเภอโกสัมพีนคร สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 

การวเิคราะหข์อ้มลู 
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยน ามาวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) แจกแจงความถี่ และ

จัดล าดับ เพื่อรวบรวมเป็นแนวทางการประเมินโครงการการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโอเน็ตของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในอ าเภอโกสัมพีนคร  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชรเขต 1 

ผลการวเิคราะหข์้อมูล 
การประเมินโครงการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโอเน็ตของนักเรียนระดับชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 3 

ของโรงเรียนในอ าเภอโกสัมพีนคร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  
ตารางที่ 1  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและผลการประเมินโครงการการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนโอเน็ตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในอ าเภอโกสัมพีนคร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ในภาพรวม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนสาระหลักใน
ภาพรวม 

 
           รายการประเมนิ 

ระดบัความคดิเหน็ ผลการ 
ประเมิน µ σ ระดบั 

ปัจจัยน าเข้า 4.52 0.19 มากที่สุด ผ่านเกณฑ์ 
ปัจจัยด้านกระบวนการ 3.62 0.09 มาก ผ่านเกณฑ์ 
ปัจจัยด้านผลผลิต 4.40 0.15 มาก ผ่านเกณฑ์ 

รวม 4.48 0.19 มาก ผ่านเกณฑ์ 

จากตารางที่ 1 พบว่าผลการประเมินโครงการการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโอเน็ตของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในอ าเภอโกสัมพีนคร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินตามเกณฑ์ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านปัจจัยน าเข้า รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ ตามล าดับ ส่วนด้าน
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ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านปัจจัยผลผลิต เม่ือเปรียบเทียบผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินเป็นรายด้าน  พบว่า 
ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน 

ตารางที ่2  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลการประเมินความสอดคล้องของปัจจัยน าเข้าด้าน 
บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ของการประเมินโครงการการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโอเน็ตของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในอ าเภอโกสัมพีนคร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 แยกตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนสาระหลัก  

 

 
 รายการประเมนิ 

ผูบ้รหิาร ครผููส้อนสาระหลัก 
ระดบัความคดิเหน็ ระดบัความคดิเหน็ 

µ σ ระดบั ผลการ
ประเมิน 

µ σ ระดบั ผลการ
ประเมิน 

ด้านผู้บริหาร 4.85 0.17 มากที่สุด ผ่านเกณฑ์ 4.59 0.14 มากที่สุด ผ่านเกณฑ์ 
ด้านครูผู้สอน 4.27 0.27 มาก ผ่านเกณฑ์ 4.32 0.28 มาก ผ่านเกณฑ์ 
ด้านงบประมาณ 4.26 0.26 มาก ผ่านเกณฑ์ 4.21 0.40 มาก ผ่านเกณฑ์ 
ด้านวัสดุ อุปกรณ์ 4.00 0.61 มาก ผ่านเกณฑ์ 3.86 0.48 มาก ผ่านเกณฑ์ 
ด้านสถานที่ 4.20 0.44 มาก ผ่านเกณฑ์ 4.02 0.63 มาก ผ่านเกณฑ์ 

รวม 4.31 0.35 มาก ผ่านเกณฑ์ 4.20 0.38 มาก ผ่านเกณฑ์ 

จากตารางที่ 2 พบว่าผลการประเมินความสอดคล้องของปัจจัยน าเข้า ด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ และสถานที่ตามความคิดเห็นของผลการประเมินโครงการการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโอเน็ตของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในอ าเภอโกสัมพีนคร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 แยกตามความคิดเห็นของผู้บริหารอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านผู้บริหาร รองลงมา ได้แก่ ด้านครูผู้สอน และอันดับสาม คือ ด้านงบประมาณ ตามล าดับ 
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านวัสดุ อุปกรณ์  

แยกตามความคิดเห็นของครูผู้สอนสาระหลักอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านผู้บริหาร รองลงมา ได้แก่ ด้านครูผู้สอนและอันดับสาม ได้แก่ ด้าน งบประมาณ ตามล าดับ 
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ด้านวัสดุ อุปกรณ์ 

ตารางที ่3 ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและผลการประเมินความสอดคล้องของกระบวนการด าเนินงาน
โครงการการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโอเน็ตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในอ าเภอ
โกสัมพีนคร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 แยกตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
และครูผู้สอนสาระหลัก 
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    รายการประเมนิ 

ผูบ้รหิาร ครผููส้อนสาระหลัก 

ระดบัความคดิเหน็ ระดบัความคดิเหน็ 

µ σ ระดบั ผลการ
ประเมิน 

µ σ ระดบั ผลการ
ประเมิน 

ด้านการวางแผน 4.72 0.23 มากที่สุด ผ่านเกณฑ์ 4.47 0.12 มาก ผ่านเกณฑ์ 

ด้านการด าเนินงาน 4.51 0.28 มากที่สุด ผ่านเกณฑ์ 4.51 0.09 มาก ผ่านเกณฑ์ 
ด้านการติดตามตรวจ 
สอบการด าเนินกิจกรรม 

4.75 .05 มากที่สุด ผ่านเกณฑ์ 4.61 0.04 มากที่สุด ผ่านเกณฑ์ 

ด้านการแก้ไขปรับปรุง 4.50 0.52 มาก ผ่านเกณฑ์ 4.60 0.04 มากที่สุด ผ่านเกณฑ์ 
รวม 4.62 0.13 มากทีส่ดุ ผ่านเกณฑ ์ 4.55 0.04 มากทีส่ดุ ผ่านเกณฑ ์

จากตารางที่ 3 พบว่าค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและผลการประเมินความสอดคล้องของกระบวนการ
ด าเนินงานโครงการการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโอเน็ตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนใน
อ าเภอโกสัมพีนคร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 แยกตามความคิดเห็นขอ ง
ผู้บริหารและครูผู้สอนสาระหลัก ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมิน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า 

ด้านกระบวนการแยกตามความคิดเห็นของผู้บริหารอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการประเมินตามเกณฑ์ การ
ประเมิน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านสูงสุด ได้แก่ ด้านการติดตามตรวจสอบการด าเนิน
กิจกรรม รองลงมาคือ ด้านการวางแผนและด้านการด าเนินงาน ตามล าดับ ตามล าดับ โดยด้านที่มีค่ าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
ได้แก่  ด้านการแก้ไขปรับปรุง  

ด้านกระบวนการแยกตามความคิดเห็นของครูผู้สอนสาระหลักอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการประเมินตาม
เกณฑ์ การประเมิน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านสูงสุด ได้แก่ ด้านการติดตามตรวจสอบ
การด าเนินกิจกรรม รองลงมา ได้แก่ ด้านการแก้ไขปรับปรุง และด้านการด าเนินงาน ตามล าดับ และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือ ด้านการวางแผน เม่ือเปรียบเทียบผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมิน  พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ทุกด้าน 
 ตารางที ่4 ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและผลการประเมินความเหมาะสมของผลผลิต ในโครงการการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโอเน็ตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในอ าเภอโกสัมพี นคร 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ด้านผลผลิต 

 

กลุ่มผู้ประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

ผลการประเมิน 
μ σ ระดับ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนสาระหลัก 4.28 0.16 มาก ผ่านเกณฑ์ 
2. นักเรียน  4.01 0.34 มาก ผ่านเกณฑ์ 

รวม 4.40 0.15 มาก ผ่านเกณฑ์ 
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 จากตารางที่ 4 พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของผลผลิต ในโครงการการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนโอเน็ตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในอ าเภอโกสัมพีนคร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนสาระหลัก และนักเรียน 
มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงผลการประเมินตามเกณฑ์ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนสาระหลัก มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
และนักเรียน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ เม่ือเปรียบเทียบผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมิน 
พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 แนวทางการยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนโอเน็ตของนกัเรยีนระดบัชัน้มัธยม ศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรยีนใน
อ าเภอโกสัมพีนคร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  
 ตารางที ่5 แสดงความถี่และการจัดล าดับการหาแนวทางพัฒนาโครงการยกระดับทางการเรียนโอเน็ตของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในอ าเภอโกสัมพีนคร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 ด้านปัจจัยน าเข้า 

 

ที่ แนวทางการพัฒนา ความถี่ ล าดับ 
1 ดา้นบคุลากร ควรด าเนินการ ดังน้ี   
 1. วิเคราะห์ผลสอบ O-NET แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ แยกตามความสามารถราย

ด้านจัดท าแบบฝึกหัดและแบบทดสอบโดยเน้นด้านที่นักเรียนอ่อนหรือมีปัญหาเพื่อน ามา
ฝึกและพัฒนา 

6 1 

2 ดา้นงบประมาณ  ควรด าเนินการ ดังน้ี   
 1. การจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการด าเนินกิจกรรมและสอดคลองกับปัจจัยใน

การท างาน 
6 1 

3 ดา้นวสัด ุอปุกรณ ์ควรด าเนินการ ดังน้ี   
 1.จัดหาสื่อ นวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 8 1 
4. ดา้นสถานที่ควรด าเนินการ ดังน้ี   
 1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาทีส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 7 1 

 จากตารางที่ 5 แสดงแนวทางพัฒนาการด าเนินโครงการยกระดับทางการเรียนโอเน็ตของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในอ าเภอโกสัมพีนคร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 
1 ของปัจจัยน าเข้า ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ด้านบุคลากร การพัฒนาครูผู้ที่รับผิดชอบในสาระวิชาหลัก
ให้สามารถยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ควรด าเนินการ ดังน้ี อันดับแรกได้แก่ วิเคราะห์ผลสอบ O-
NET แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ แยกตามความสามารถรายด้านจัดท าแบบฝึกหัดและแบบทดสอบโดยเน้นด้านที่
นักเรียนอ่อนหรือมีปัญหาเพื่อน ามาฝึกและพัฒนา ด้านงบประมาณอับดับแรก ได้แก่ การจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ
ต่อการด าเนินกิจกรรมและสอดคลองกับปัจจัยในการท างาน  ด้านวัสดุ อุปกรณ์อันดับแรก ได้แก่ จัดหาสื่อ นวัตกรรม
ใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ด้านสถานที่อับดับแรก ได้แก่ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาทีส่งเสริม
การเรียนรู้ของนักเรียน  
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 ตารางที ่6 แสดงความถี่และการจัดล าดับการหาแนวทางพัฒนาโครงการยกระดับทางการเรียนโอเน็ตของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในอ าเภอโกสัมพีนคร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 ด้านกระบวนการ 

 

ที่ แนวทางการพัฒนา ความถี่ ล าดับ 
1 ดา้นการวางแผน ควรด าเนินการ ดังน้ี   
 1. มีการประชุมทุกครั้งก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อวางแผนด าเนินงานร่วมกัน  7 1 

2 ดา้นการด าเนนิงาน ควรด าเนินการ ดังน้ี   
 1. ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานล่วงหน้า เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเน่ือง 5 1 

3 ดา้นการตดิตามและตรวจสอบการด าเนนิงานควรด าเนินการ ดังน้ี   
 1. ด าเนินการวัดผลและประเมินผลทุกระยะ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาโครงการและ

พัฒนาผู้เรียนรายบุคคลต่อไป 
6 1 

4 ดา้นการปรบัปรงุแก้ไข ควรด าเนินการดังน้ี   
 1. จัดให้มีการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ อย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ 

เพื่อน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
6 1 

 จากตารางที่ 6 แสดงแนวทางพัฒนาการด าเนินโครงการยกระดับทางการเรียนโอเน็ตของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในอ าเภอโกสัมพีนคร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 
1 ด้านกระบวนการ ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ด้านการวางแผน การพัฒนาให้มีการประชุมผู้เก่ียวข้อง
เพื่อวางแผนด าเนินงานร่วมกัน ควรด าเนินการ ดังน้ี อับดับแรก ได้แก่ มีการประชุมทุกครั้งก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อ
วางแผนด าเนินงานร่วมกัน ด้านด าเนินการ อันดับแรก ได้แก่ ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานล่วงหน้า เพื่อให้เกิดการ
ปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเน่ือง ด้านด้านการติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานอันดับแรก ได้แก่  ด าเนินการวัดผลและ
ประเมินผลทุกระยะ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาโครงการและพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลต่อไป ด้านการปรับปรุงแก้ไข
อันดับแรก ได้แก่ จัดให้มีการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ อย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ เพื่อน าผลการ
ประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป  
 ตารางที่ 7 แสดงความถี่และการจัดล าดับการหาแนวทางพัฒนาโครงการยกระดับทางการเรียนโอเน็ตของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในอ าเภอโกสัมพีนคร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 ด้านการพัฒนาให้นักเรียนมีความสนใจและความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนรู้  
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ที่ แนวทางการพัฒนา ความถี่ ล าดับ 

1 การพัฒนาให้นักเรียนมีความสนใจและความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนรู้ ควรด าเนินการ 
ดังน้ี 
1. ใช้ส่ือนวัตกรรมใหม่ ๆ และสื่อเทคโนโลยี ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นให้
ผู้เรียนสนใจและเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Leaning 

 
 
5 

 
 
1 

2 การพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียน ควรด าเนินการ ดังน้ี 
1. มีการเสริมแรงทางบวก มีรางวัล และของช าร่วยส าหรับนักเรียนที่ได้คะแนนสูงในแต่ละ
ครั้งที่มีการทดสอบ 

 
8 

 
1 

 จากตารางที่ 7 พบว่า การพัฒนาให้นักเรียนมีความสนใจและความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนรู้ ควร
ด าเนินการ ดังน้ี อันดับแรก ได้แก่ ใช้ส่ือนวัตกรรมใหม่ ๆ และสื่อเทคโนโลยี ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อกระตุ้น
ให้ผู้เรียนสนใจและเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการกับรายวิชาอ่ืน เพื่อให้เกิดความคิด
เชื่อมโยง และเกิดการเรียนรู้แบบ Active Leaning ด้านการพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียน ควรด าเนินการ ดังน้ี 
อันดับแรก ได้แก่ มีการเสริมแรงทางบวก มีรางวัล และของช าร่วยส าหรับนักเรียนที่ได้คะแนนสูงในแต่ละครั้งที่ มีการ
ทดสอบ  

สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยสรุปผลการประเมินตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปน้ี  
 1. เพื่อประเมินโครงการการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโอเน็ตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ของโรงเรียนในอ าเภอโกสัมพีนคร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 
      1.1 ประเมินปัจจัยน าเข้าของโครงการการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโอเน็ตของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในอ าเภอโกสัมพีนครสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 
         ผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้าตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนสาระหลัก ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมิน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน เม่ือพิจารณารายด้าน 
พบว่า ด้านด้านผู้บริหารและด้านงบประมาณ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มากที่สุด ด้านครูผู้สอน ด้านวัสดุ อุปกรณ์
และด้านสถานที่ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมิน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
    1.2 ประเมินกระบวนการด าเนินงานของโครงการการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโอเน็ตของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในอ าเภอโกสัมพีนคร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 
    ผลการประเมินด้านกระบวนการด าเนินงานตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนสาระหลัก 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมิน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน เม่ือพิจารณาราย
ด้าน พบว่า ด้านกระบวนการด าเนินงาน ด้านการติดตามตรวจสอบการด าเนินกิจกรรม และด้านการแก้ไขปรับปรุง
โครงการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมิน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ด้านการวางแผนการด าเนินงาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมิน พบว่า ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 
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    1.3 ประเมินปัจจัยด้านผลผลิตของโครงการการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโอเน็ตของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในอ าเภอโกสัมพีนคร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนสาระหลัก ผลการประเมินด้านปัจจัยด้านผลผลิต ตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนสาระหลักโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซ่ึงผลประเมินตามเกณฑ์การ
ประเมิน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงล าดับแรก คือ ครูผู้สอนมีการ
วางแผนการบริหารจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรีย น และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ นักเรียนให้ความสนใจและความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ผลการประเมินด้านปัจจัยด้านผลผลิต ตามความคิดเห็นของนักเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงผล
ประเมินตามเกณฑ์การประเมิน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงล าดับ
แรก ได้แก่ ครูผู้สอนมีความตระหนักถึงความส าคัญเรื่องการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ครูผู้สอนมีความสามารถถ่ายทอดเน้ือหาโดยผ่านสื่อหลากหลายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของผู้เรียน 
 2. เพื่อหาแนวทางพัฒนาโครงการการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโอเน็ตของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในอ าเภอโกสัมพีนครสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 
 ด้านปัจจัยน าเข้า พบว่า ควรพัฒนาครูผู้ที่รับผิดชอบในสาระวิชาหลักให้สามารถยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียน ด้านงบประมาณ ควรพัฒนาการวางแผนการใช้งบประมาณให้มีความเหมาะสม ด้านวัสดุ  อุปกรณ์
การพัฒนาให้มีวัสดุ อุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ด้านสถานที่ การพัฒนาให้
สถานที่ส าหรับการจัดกิจกรรมให้มีความเหมาะสม และสร้างแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียน 
 ด้านกระบวนการด าเนินงาน พบว่า ด้านการวางแผน ควร พัฒนาให้มีการประชุมผู้เก่ียวข้องเพื่อวางแผน
ด าเนินงานร่วมกัน ด้านด าเนินการ ควร พัฒนาแผนการด าเนินงานให้ชัดเจนเป็นรู ปธรรม ด้านการติดตามและ
ตรวจสอบการด าเนินงาน ควร พัฒนาการนิเทศ ติดตามการด าเนินงาน  ด้านการปรับปรุงแก้ไข ควร การพัฒนา
โครงการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
 ด้านผลผลิต พบว่า การพัฒนาให้นักเรียนมีความสนใจและความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนรู้ ใช้นวัตกรรม
ใหม่ ๆ และสื่อเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจและเป็นสื่อกลางในการเรียน เพื่อให้
เกิดความคิดเชื่อมโยง และเกิดการเรียนรู้แบบ Active Leaning การพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียนให้นักเรียนได้
เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง พัฒนากิจกรรมการเรียนให้มีความหมายและน่าสนใจกับนักเรียน 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผลการประเมินความเหมาะสมของปัจจัยน าเข้าของโครงการการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโอเน็ต
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในอ าเภอโกสัมพีนคร สังกัดส านักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประ เมิน โดยพบว่าด้านด้านวัสดุ 
อุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าด้านอ่ืน ๆ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะไมมีสื่อที่ที่เพียงพอ เน่ืองจากบางเน้ือหาจ าเป็นต้องใช้สื่อ
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสอน เพราะทางโรงเรียนไม่สามารถจัดหามาสอนได้ เช่น การทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
ดังน้ันหากมีสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนจะช่วยการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น ผลการวิจัยของวิชัย พวงภาคีศิริ  (2558 : 67) เรื่อง การพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 5 กลุ่ม
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สาระการเรียนรู้หลักของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกชลบุรี เขต 3 ระบุว่า จากปัญหาและอุปสรรคในการ
ท างานที่พบในเรื่องของการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนน้ัน ได้แก่ การขาดบุคลากรที่มีความช านาญ วัสดุอุปกรณ์
ไม่เพียงพอ และที่ไดรับจัดสรรมาในแต่ละครั้ง ไมสามารถใช้ร่วมกันไดอย่างมีประสิทธิภาพ สวนเครือข่ายในการ
ให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตสัญญาณอ่อน ไมเสถียรทันสมัย ขาดการดูแล บ ารุงรักษา อุปกรณช ารุดเสียหาย การใช้
เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาจึงไมเกิดระสิทธิภาพ โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 
 2. ผลการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการด าเนินงานโครงการการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
โอเน็ตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในอ าเภอโกสัมพีนคร สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถม ศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และผ่านการประเมิน โดยด้านการวางแผน มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ การด าเนินงานโครงการขาดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และควรมีการปรับปรุงการจัด
ประชุมผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกัน รวมไปถึงการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบยังไม่
ชัดเจนและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร จึงท าให้การด าเนินงานตามโครงการไม่บรรลุผล ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
ธันยา  เฉลิมวรบุตร (2553 : 106) เรื่อง กระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยของโรงเรียนประถมศึกษา : พหุกรณี ระบุว่า ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดกระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน คือ การวางแผนร่วมกัน การก าหนดวิสัยทัศน์ของผู้บริการเพื่อให้เกิดความร่วมมือจากทุกฝ่าย 
 3. ผลการประเมินความเหมาะสมของผลผลิตของโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโอเน็ตของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในอ าเภอโกสัมพีนคร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบสาระวิชาหลักโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก และผ่านการประเมินโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ นักเรียนให้ความสนใจและความร่วมมือในกิจกรรมการ
เรียนรู้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ยังไม่น่าสนใจ ขาดการกระตุ้นผู้เรียนให้มีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้ร่วมกัน ส่งผลให้ไม่ได้รับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเท่าที่ควร สอดคล้องกับงานวิจัยของเอ้ือมพร  
หลินเจริญ และคณะ (2552 : 28)  เรื่องปัจจัยเชิงสาเหตุที่ท าให้คะแนนการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่ า ระบุว่า คุณภาพการสอนมีอิทธิพลในรูปที่เป็นสาเหตุต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนการสอนที่มีคุณภาพแตกต่างกันมา นอกจากจะท าให้ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนแตกต่างกันแลวยังส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการเรียนและความม่ันใจในความสามารถในการเรียนของนักเรียนแตกต่างกันด้วย ทั้งน้ีเน่ืองจากผลจาก
การสอนที่มีคุณภาพ ยอมท าให้นักเรียนประสบผลส าเร็จในการเรียน 
 4. แนวทางการพัฒนาโครงการการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโอเน็ตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ของโรงเรียนในอ าเภอโกสัมพีนคร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ด้าน
ปัจจัยน าเข้า ให้มีการวิเคราะห์ผลสอบ O-NET แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามความสามารถรายด้านจัดท า
แบบฝึกหัดและแบบทดสอบโดยเน้นด้านที่นักเรียนอ่อนหรือมีปัญหาเพื่อน ามาฝึก พัฒนาครูเพื่อให้สามารถจัดการเรียน
การสอนโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เก่ียวกับเทคนิควิธีการสอนภายในโรงเรียนและโรงเรียนเครือข่าย สอดคล้องกับงานวิจัยของปนัดดา หัสปราบ (2557 : 
59). โครงการวิจัยเรื่อง การน าผลการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับชาติไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เรื่อง 
สถานศึกษาที่มีพัฒนาการของผลสัมฤทธ์ิทางการ เรียนของนักเรียน ดีเด่น ปีการศึกษา 2552 ที่เสนอแนวทางการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนว่า ควรมีการรวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET ตามตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยให้มีการวิเคราะห์ผลคะแนนย้อนหลัง 3 ปีเพื่อศึกษาจุดแข็ง จุดควรพัฒนาอย่าง



 

 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 

ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

67 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

เร่งด่วน โดยเฉพาะมาตรฐานหรือตัวชี้วัดในล าดับท้าย ๆ ที่นักเรียนยังมีความรู้ความเข้าใจน้อย น ามาพัฒนาอย่าง
เร่งด่วนและน ามาวางแผนปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 5. แนวทางการพัฒนาโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโอเน็ตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 ของโรงเรียนในอ าเภอโกสัมพีนคร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เ ขต 1 ด้าน
กระบวนการ ให้มีการประชุมผู้เก่ียวข้องเพื่อวางแผนด าเนินงานร่วมกัน มีการประชุมทุกครั้งก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อ
วางแผนด าเนินงานร่วมกัน การประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ ก าหนดคณะบุคคลรับผิดชอบงานและกิจกรรมที่
เหมาะสมและชัดเจน ก าหนดภาระงานให้ชัดเจนและเหมาะสม ตรงกับความสามารถของผู้รับผิดชอบ น าเข้าที่ประชุม
คณะ กรรมการสถานศึกษา ที่ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อฟังความคิดเห็นผู้ผู้ เก่ียวข้อง ซ่ึงสอดคล้องกับ ส านัก
พัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง โครงการส่งเสริมและเพิ่ม
ศักยภาพปฏิบัติงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ปี 2554 (2554 : 27)  ที่ระบุว่า ปัญหาที่พบจากควรก าหนดให้
มีผู้แทนของชุมชน สมาชิกตามโครงการมีส่วนร่วมในการติดตามการด าเนินโครงการ 
 6. แนวทางการพัฒนาโครงการการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโอเน็ตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ของโรงเรียนในอ าเภอโกสัมพีนคร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ด้านการ
พัฒนาให้นักเรียนมีความสนใจและความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ใช้ส่ือนวัตกรรมใหม่ ๆ และสื่อเทคโนโลยี ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจและเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้จัด จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการกับรายวิชาอ่ืน เพื่อให้เกิดความคิดเชื่อมโยง และเกิดการเรียนรู้แบบ Active Leaning การใช้บทเรียนที่
แตกต่างในระหว่างเด็กแต่ละกลุ่ม ใช้การอุปมา  อุปมัยในบทเรียน จัดให้มีทางเลือกส าหรับผู้เรียน ส่งเสริมให้เด็ก
ตั้งเป้าหมายของตนในการเรียน การนิเทศภายในด้วยกระบวนการสังเกตการสอนของครูและผู้บริหารโรงเรียน การ
วัดผลประเมินผลตามสภาพจริงอย่างมีคุณภาพครอบคลุมความรู้ด้านทักษะกระบวนการย่างชัดเจน ซ่ึงสอดคล้องกับสุ
รพล เอ่ียมอู่ทรัพย์  (2552 : 27) เรื่อง สอนอย่างไรที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระบุว่า การจัดการเรียนรู้ต้องค านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน โดยครูผู้สอนหรือผู้จัดการเรียนรู้ พยายามหารูปแบบวิธีการที่เหมาะสมกับผู้เรียนที่จะให้
ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเกิดการเรียนรู้ได้มากที่สุด นอกจากน้ีทิศนา  แขมมณี เรื่อง ศาสตร์การสอนคือความรู้เพื่อ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (2553 : 52) กล่าวว่า การค านึงถึงการเรียนรู้ของผู้เรียนส าคัญที่สุดท า
อย่างไรจะท าให้เรียนทุกคนเกิดการเรียนรู้สูงสุดตามศักยภาพของแต่ละคน จึงต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียน เน้ือหา 
เวลา สื่อและปัจจัยอ่ืน ๆ เพื่อน ามาใช้วางแผนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนมากที่สุด 

ขอ้เสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจยัไปใช ้
1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ควรน าผลการประเมินโครงการน้ีไปก าหนดเป็นกลยุทธ์และนโยบายในการ

พัฒนา ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรน าผลการประเมินโครงการน้ีไปก าหนดนโยบายแนวทางและโครงการใน

การพัฒนายกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
3.  สถานศึกษา ควรน าผลการประเมินโครงการน้ีไปก าหนดแนวทางและนโยบายในการพัฒนาโครงการ

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปสร้างความตระหนักให้ครู บุคลากรและนักเรียน เพื่อให้เห็นความส าคัญของ
โครงการ 
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4. ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ที่รับผิดชอบโครงการ รวมถึงครูผู้สอน ควรน าผลของการประเมินโครงการน้ีไป
วางแผนด าเนินการ ส่งเสริม แก้ไข ปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานในครั้งต่อ ๆ ไป เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้น 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูผู้สอนควรน าผลการประเมินโครงการและแนวทางการพัฒนาโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนน้ีไปวางแผนด าเนินงาน จัดท าแผนงาน ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน แนวทางการด าเนินงานที่
ต่อเน่ือง ชัดเจน 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1.  ควรศึกษาถึงปัจจัย บริบทที่ส่งผลต่อการพัฒนา ส่งเสริมโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพื่อ

ส่งเสริมการพัฒนาการประเมินโครงการต่อไป 
2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดอุปสรรค ปัญหา และมีผลการประเมินในระดับที่ต่ าน ามาปรับปรุงเพื่อให้

เกิดความส าเร็จในการประเมินโครงการต่อไป 
3.  สถานศึกษาควรมีการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทุกปีการศึกษาเพื่อจะได้น าผล

จากการประเมินโครงการมาใช้เป็นข้อมูลในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในปีต่อไป 
4. ควรให้มีการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในรูปแบบการประเมิน อ่ืน ๆ  
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แนวทางพฒันาการบรหิารสถานศกึษาเอกชนระดบัอนบุาล ในจงัหวดัก าแพงเพชร                                        
GUIDELINES TO DEVELOPMANAGEMENT OF PRIVATE                                             

KINDERGARTEN IN KAMPHAENGPHET 

วรมน  รตันพไิชย1 และประจบ ขวญัมัน่2                                                                                            
Woramon Ratanaphichai and Parjob Khwanmun 

                                    1นักศึกษาสาขาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    2อาจารย์ประจ า
สาขาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

บทคัดย่อ          
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับอนุบาลใน
จังหวัดก าแพงเพชร 2) เพื่อหาแนวทางการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับอนุบาลในจังหวัดก าแพงเพชร ใช้ประชากร
ที่ได้ใช้ในการหาแนวทางพัฒนาในครั้งน้ี ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 9 คน ครู จ านวน 54 คน รวม 63 คน  
และผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารสถานศึกษา จ านวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) 
แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบก าหนดโดยให้เลือก (Multiple Choice) 2)  แบบสอบถามเก่ียวกับ
สภาพและปัญหาการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับ โดยเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 3) แบบสอบถามการเรียงล าดับปัญหาการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับอนุบาล ในจังหวัด
ก าแพงเพชร โดยเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบ วิเคราะห์หาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และวิเคราะห์
เน้ือหา            
 จากการศึกษา พบว่า สภาพและปัญหาการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับอนุบาลในจังหวัดก าแพงเพชรโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณารายด้ายพบว่า ด้านงานงบประมาณอยู่ในระดับมาก แนวทางการบริหาร
สถานศึกษาเอกชนระดับอนุบาลในจังหวัดก าแพงเพชร พบว่า ด้านงานวิชาการส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมอบรมทางวิชาการ
เพื่อให้ผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจ จัดประชุมผู้ปกครองจัดกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและเด็ก ด้านงบประมาณ 
ผู้บริหารสถานศึกษาจัดหัวหน้าฝ่ายการเงินดูแลควบคุม ด้านงานบุคคล ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างขวัญและก าลังใจจาก
การดูแลสวัสดิการและส่งเสริมการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ และด้านบริหารงานทั่วไป ส่งเสริมให้ผู้บริหารและ
ครูผู้สอนจัดอาคารสถานที่ให้เหมาะสมและปลอดภัย  

ค าส าคญั : โรงเรียนอนุบาล/แนวทาง 

ABSTRACT          
 The purposes of this research were 1 )  to study the problems of education, private 
kindergarten in Kamphaeng Phet 2 )  Guidelines for the Management of Private Kindergarten in 
Kamphaeng Phet. The population has to find ways to improve this include school administrators, 
teachers, total 9, teachers 54 people, including 63 people and provider data. Specialist education of 
17  was used in the research are: 1 )  a questionnaire about the basics of those set by the select 
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(Multiple Choice) 2) questionnaire about the condition and management of private education level. 
The tool uses a rating scale (Rating Scale) 3 )  were the sort of trouble, development, education, 
private kindergarten. In Kamphaeng Phet The instrument is Analysis of frequency (Frequency), 
percentage (Percentage) and content analysis        
 The results of the  study found that the state and problems of education, private 
kindergarten in the offense as a whole is at the highest level. Considering that thread The budget at 
a high level. Guidelines for the Management of Private Kindergarten in Kamphaeng Phet that the 
academic promotion of teachers to attend training for academic instructors with knowledge and 
understanding. Meeting the parents of event relationships between parents and children, budget 
administrators, chief financial officer oversees the HR administrators morale and welfare by promoting 
the development of self-consistently. General and administrative expenses Encourage administrators 
and teachers, the building provides affordable and safe. 

Keyword : Private kindergarten /Approach 

ความเป็นมาและความส าคัญ        
 ในยุคปัจจุบันการให้ความส าคัญของการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับอุดมศึกษาล้วนมีความส าคัญ
อย่างยิ่งเน่ืองจาก การศึกษาเป็นระบบมาตรฐานที่มีความจ าเป็นต่อการต่อยอดในการด ารงชีวิต และการประกอบ
อาชีพ ในหลายๆด้าน ดังน้ัน การศึกษาน้ันมีความส าคัญต่อทุกมวลอาชีพ เม่ือพูดถึงระบบทางการศึกษาน้ัน ได้แบ่งเป็น 
2 ระบบ ได้แก่ การดูแลผ่านทางภาค รัฐบาล และเอกชน ซ่ึงทั้ง 2 ระบบล้วนแล้วแต่มีการดูแลรับผิดชอบผ่านรัฐทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ซ่ึงการเลือกสถานศึกษาให้กับบุตรหลานน้ัน คงจะขึ้นอยู่กับระบบพินิจของผู้ปกครอง และเงินใน
กระเป๋า แต่เน่ืองด้วยยุคนน้ีเป็นยุคของการแข่งขันทางสังคมและหลายรูปแบบ มีการติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์อย่าง
รวดเร็ว สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ การรักษาคุณภาพของการศึกษา ความปลอดภัยในสถานศึกษา ดังน้ัน สิ่งที่ภาครัฐและ
ภาคเอกชน ให้ความส าคัญคือ การขับเคลื่อนองค์กร สถานศึกษาให้ มีคุณภาพและทันสมัย สถานศึกษาจึงให้
ความส าคัญกับการบริหารโครงสร้างในสถานศึกษา เพื่อเป็นการขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ    โครงสร้างใน
สถานศึกษา ประกอบไปด้วย ด้านงานวิชาการ ด้านงานงบประมาณ ด้านงานบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป 
 ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายในการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป  ในองค์กรให้แข็งแรง ไปยัง เพื่อส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา เพื่อยกระดับ
มาตรฐานรักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา จากการยกระดับ
การศึกษาจึงต้องอาศัยหลักการจัดการศึกษาทั้ง 4 ด้าน ซ่ึง ผู้วิจัยมีความประสงค์ที่จะศึกษาสภาพปัญหา ในสถานศึกษา
ที่มีระดับชั้นก่อนประถมศึกษาหรือ ระดับอนุบาล โดยผู้วิจัยให้ความส าคัญต่อ  การปลูกฝังผู้เรียน ที่มีอายุน้อยไปยัง
อายุมาก เพื่อเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อการพัฒนาตัวผู้เรียนเป็นส าคัญ และพัฒนาระบบการศึกษาขององค์กร โดย
สถานศึกษาให้ความส าคัญกับบุคลากรที่มีความสามารถ มีความขยัน อดทน มีไหวพริบที่ดี ต่อการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ลุล่วง ประการส าคัญผู้บริหารควรค านึงถึง คือความซ่ือสัตย์ต่อตนเองและองค์กร มีการจัดระบบการคัดเลือก เช่น 
สัมภาษณ์บุคลากร บุคลากรจึงต้องมีความพร้อม และมีศักยภาพที่ตรงตามหลักรับผิดชอบ และหน้าที่ของตนต่อการ
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ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างการพัฒนาของผู้เรียนในแต่ละบุคคล  ซ่ึงผู้เรียนแต่ละบุคคลมีความ
แตกต่างในหลายๆด้าน อาทิ เช่น ด้านการพัฒนาของร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาของเด็กก่อนชั้นประถมศึกษา (เด็กปฐมวัย)   เป็นสถานศึกษาที่เด็กๆ ก่อนวัยเรียนมีกิจกรรมร่วมกัน ซ่ึงจัด
ขึ้นการศึกษาเพื่อเด็ก และมีการเตรียมความพร้อม ให้ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ สื่อสารกับผู้อ่ืนเป็น รู้ จัก
ปรับตัวให้เข้ากับสังคม บริบทรอบข้าง ซ่ึงสถานศึกษาที่ดีจึงต้องมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อเด็ก เพื่อตอบสนองต่อการ
เรียนรู้ และพัฒนาทักษะในทุกๆด้าน โดยมีผู้ปกครองเข้าใจต่อกระบวนการพัฒนาและให้ความส าคัญเป็นพิเศษต่อ
สถานศึกษาโดยค านึงถึง สิ่งแวดล้อมหรือบริบทรอบข้างที่ดี โดยพ่อแม่จะสอนลูกให้รู้จักโรงเรียน มีการปลูกฝังก่อนเริ่ม
ไปโรงเรียนโดยมีการเล่าว่าพ่อและแม่มีความตื่นเต้น ที่ลูกจะได้ไปโรงเรียนโดยไม่เสดงท่าทีกังวลต่อการเริ่มสังคมใหม่
ของลูก โดยทางโรงเรียนและคณะครูจะคอยประสาน หรือบันทึกพฤติกรรมของเด็ก และประสานไปยังผู้ปกครองเพื่อ
ช่วยกันดูแลลูกหลานที่รักของเราให้เติมโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีความสุขต่อการด ารงชีวิตในปัจจุบัน ซ่ึงสถานศึกษาส่วน
ใหญ่ยังขาดการดูแลเอาใจใส่ อย่างใกล้ชิดและเห็นความส าคัญของเด็กในระดับ ก่อนประถมศึกษาน้อยกว่าที่ควร ดังน้ัน
สถานศึกษาเอกชน จึงควรมีการปรับเปลี่ยนจากการศึกษาผลการประเมินในแต่ละปีนอกจากน้ีปัญหาและปัจจัย
ภายนอกยังมีผลกระทบต่อสถานศึกษา และเม่ือกล่าวถึงสถานศึกษาเอกชนและสถานศึกษาของภาครัฐน้ัน มีความ
แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสภาพและปัญหาของบริบทในโรงเรียน ซ่ึงส่วนใหญ่ สถานศึกษาเอกชนทราบถึงปัญหาใน
บางส่วน และเป็นข้อถกเถียง เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้โดยเร็วที่สุด โดยพบปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญต่อการขับเคลื่อน
องค์ได้แก่ ปัญหาด้านการจัดสรรงบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อการบริหาร ซ่ึงส่งผลให้ การบริหารในด้านต่างๆ ไม่เกิด
ความสมดุล บุคลากรครูขาดแรงสนับสนุนในด้านการส่งเสริมการจัดอบรม เพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับสื่อการสอนในการ
พัฒนาเด็กก่อนประถมศึกษา จึงเห็นได้ว่า สถานศึกษาในแต่ละแห่งจะมีปัญหาที่แตกต่างกันออกไป ในแต่ละด้านขึ้นอยู่
กับบริบทน้ันๆ          
 จากปัญหาที่ได้กล่าวมา สถานศึกษาเป็นแหล่งส าคัญต่อการพัฒนาตัวผู้เรียน ซ่ึงเป็นสถานที่ ที่อบรมสั่งสอน 
หรือจัดการศึกษาให้แด่ผู้เรียน จะท าหน้าที่แทนพ่อและแม่ ที่ส าคัญคือการปลูกฝังให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจ และรู้จัก
วิธีการดูแล ตัวเองในเบื้องต้น ซ่ึงผู้วิจัยได้จัดท าและศึกษาค้นคว้าข้อมูล เพื่อมีความประสงค์ที่จะพัฒนาสถานศึกษา
ระดับปฐมวัยของโรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นที่ ให้มีประสิทธิภาพ หรือเห็นข้อแตกต่างของโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนซ่ึง 
สถานศึกษา เอกชนมุ่งเน้น ที่จะพัฒนาให้โรงเรียนระดับอนุบาลทุกโรงเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แบบยั่งยืน  

จุดมุ่งหมายของการวิจัย            
 1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับอนุบาลในจังหวัดก าแพงเพชร  
 2. เพื่อหาแนวทางพัฒนาการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับอนุบาลในจังหวัดก าแพงเพชร 
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ขอบเขตการวิจัย         
 ขอบเขตเนื้อหา         
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยมุ่งศึกษาสภาพและปัญหา และแนวทางพัฒนาการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับ
อนุบาลโดยมุ่งเน้นตามแบบโครงสร้างการบริหารทั้ง 4 งาน คือ     
 1.  การบริหารงานวิชาการ         
 2.  การบริหารงานบุคคล         
 3.  การบริหารงานงบประมาณ        
 4.  การบริหารงานทั่วไป        
 ประชากร         
 ประชากรที่ใช้ส าหรับการวิจัยครั้งน้ี คือ ผู้บริหาร ครูของสถานศึกษาเอกชนระดับอนุบาลในเขตก าแพงเพชร 
โดยมีผู้บริหารจ านวน 9 คน จ านวนครู 54 คน รวมประชากรทั้งหมด 63 คน    
 ตัวแปรที่ใชก้ารวิจัย        
 ตัวแปรต้น ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน  และ ครู           
 ตัวแปรตาม ได้แก่ สภาพและปัญหาการบริหารงานสถานศึกษาเอกชนระดับอนุบาลในจังหวัดก าแพงเพชร 
โดยมีโครงสร้างการบริหารทั้ง 4 งาน ได้แก่ งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล และ บริหารงานทั่วไป 

กรอบแนวคิดการวิจัย         
 จากการศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางพัฒนาการบริหารสถานศึกษาระดับอนุบาลในจังหวัดก าแพงเพชร ผู้วิจัยได้
น ามาประมวลเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบข่ายสภาพและปัญหาการบริหารสถานศึกษา
เอกชนระดับอนุบาล 4 ด้าน 

1. งานบริหารงานวิชาการ 

2. งานบริหารงานงบประมาณ 

3. งานบริหารงานบุคคล 

4. งานบริหารงานทัว่ไป 

แนวทางพัฒนาการบริหาร
สถานศึกษาเอกชนระดับอนุบาลใน

จังหวัดก าแพงเพชร 
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วิธีด าเนินการวิจัย         
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับอนุบาล ในจังหวัดก าแพงเพชร
 ในการวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยด าเนินการตามล าดับ ดังน้ี     
 1. ประชากร  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย รวมทั้งหมด 63 คน ประกอบด้วย   
    1.1  ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 9 โรงเรียน จ านวน 9 คน     
    1.2  ครูผู้สอนสถานศึกษาเอกชน ระดับอนุบาลในจังหวัดก าแพงเพชร ปีการศึกษา 2558 จ านวน 54 คน 
รวมประชากรทั้งสิ้น 63 คน         
 เครื่องมือวิจัย          
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลข้อมูลในครั้งน้ี คือแบบสอบถามสภาพ ปัญหาการบริหารสถานศึกษา
เอกชนระดับอนุบาลในจังหวัดก าแพงเพชร แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังน้ี     
 ตอนที่  1 สอบถามเก่ียวกับข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบก าหนดโดยให้เลื อก (Multiple Choice)                     
จ านวน 3 ข้อ          
 ตอนที่ 2  สอบถามเก่ียวกับสภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับอนุบาล ในจังหวัดก าแพงเพชร ในด้าน
งานวิชาการ ด้านงานงบประมาณ ด้านงานบุคคล ด้านบริหารงานทั่วไป โดยเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) มีข้อค าถามที่ก าหนดค่า       
 1. แบบสอบถามเม่ือถูกสร้างขึ้น โดยตรวจสอบหาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา และเหมาะสมกับทุกข้อค าถาม 
และส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ            
 2. น าแบบสอบถามมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Item Objective Congruence:  IOC ) ที่มีค่าเฉลี่ยราย
ข้อที่อยู่ในช่วง 0.80-1.00 ทั้งแบบสอบถามเก่ียวกับสภาพและปัญหาการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับอนุบาลใน
จังหวัดก าแพงเพชร รวมทั้งสิ้น 70 ข้อ พร้อมปรับปรุงแบบสอบถามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะก่อนน าไปทดลองหาค่า
ความเชื่อม่ัน (Reliability)            
 3. น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว หาค่าความเชื่อม่ัน โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha 
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) โดยทดลองใช้ (Tryout) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีความคล้ายคลึงกับประชากรที่
ศึกษาการวิจัยในครั้งน้ี คือ โรงเรียนอนุบาลประชาราษฎร์ จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 30 คน ซ่ึงได้ค่าความเชื่อม่ัน
เท่ากับ 0.93          
 ตอนที่ 3  แบบสอบถามการเรียงล าดับปัญหาการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับอนุบาล ใน
จังหวัดก าแพงเพชร ในด้านงานวิชาการ ด้านงานงบประมาณ ด้านงานบุคคล ด้านบริหารงานทั่วไป โดยเครื่องมือที่ใช้
เป็นแบบ วิเคราะห์หาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)    
 การเก็บรวบรวมข้อมูล        
 1. ศึกษาค้นคว้าต ารา เอกสารหนังสือ และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการบริหารสถานศึกษาเอกชน ระดับ
อนุบาลในจังหวัดก าแพงเพชร         
 2. ศึกษาวัตถุประสงค์ และกรอบแนวคิดในการศึกษาตัวแปร เพื่อสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมตรงตามตัว
แปรที่ก าหนด          
  



 

 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 

ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

74 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

เก็บรวบรวมข้อมูล         
 1. ท าเรื่องขอหนังสือแนะน าตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ถึงผู้อ านวยการ
ส านักงานศึกษาธิการก าแพงเพชร เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล     
 2. ท าเรื่องขอหนังสือแนะน าตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ถึงผู้บริหาร
สถานศึกษา เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล       
 3. ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลเป็นบางส่วน และบางส่วนได้จัดข้อมูลแบบสอบถามส่งถึงผู้ให้ข้อมูลโดยแนบผ่าน
ไปรษณีย์ เพื่ออ านวยความสะดวกในการให้ข้อมูล       
 4. ผู้วิจัยคัดเลือกแบบสอบถามที่ได้จากการเก็บกลุ่มตัวอย่างมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล        
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี       
 1. ข้อมูลเบื้องต้นของแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล ใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage)           
 2. ข้อมูลที่เก่ียวกับสภาพ วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 3. ข้อมูลเก่ียวกับปัญหา วิเคราะห์โดยหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และจัดล าดับ
 ขั้นตอนที่  2  การหาแนวทางพัฒนาการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับอนุบาล ในจังหวัดก าแพงเพชร
 แหล่งข้อมูล         
 ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับอนุบาล ในจังหวัดก าแพงเพชร 
จ านวน 17 คน เป็นผู้บริหารสถานศึกษาทั้งหมด 17 คน      
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย         
 แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง       
 การเก็บรวมรวมข้อมูล         
 1. ขอหนังสือแนะน าตัวและขอความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ถึงผู้เชี่ยวชาญทั้ง 17 ท่าน
 2.  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบสัมภาษณ์ และเก็บแบบสัมภาษณ์ด้วยตน  
 3.  ผู้วิจัยได้รับข้อมูลครบเรียบร้อยแล้ว จึงน าผลข้อมูลมาบันทึกเพื่อไม่ให้ข้อมูลตกหล่น  
 วิเคราะห์ข้อมูล          
 ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้วิจัยน า มาวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) เรียงล าดับความส าคัญของ
ปัญหา เพื่อรวบรวมเป็นแนวทางพัฒนาการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับอนุบาล ในจังหวัดก าแพงเพชร 
 ผลวิเคราะห์ข้อมูล         
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับอนุบาล ในจังหวัดก าแพงเพชร
 ตอนที่ 1 สอบถามเก่ียวกับสถานภาพ ได้แก่ ต าแหน่งผู้บริหาร ร้อยละ14.13 และครูผู้สอนระดับอนุบาล ร้อย
ละ 85.7 เป็นเพศชาย ร้อยละ 7.9 และเพศหญิง 92.1 วุฒิการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 4.8 รองลงมา ร้อยละ 
79.4 และสูงกว่าระดับปริญญาตรี ร้อยละ 15.9       
 ตอนที่ 2  สอบถามสภาพและปัญหา ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน พบว่า สภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับ
อนุบาล ในจังหวัดก าแพงเพชร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.54, S.D.= 0.51) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ทุกด้านมีสภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับอนุบาล มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ   ด้านงานบริหารทั่วไป ( = 
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4.62, S.D.=0.50) รองลงมาคือ  ด้านงานบุคคล ( =4.55 , S.D.=0.47) และน้อยที่สุด คือ ด้านงานงบประมาณ              
( = 4.49, S.D.=0.59)          
 สอบถามสภาพและปัญหา รายด้าน พบว่า ด้านวิชาการ  สภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับอนุบาล 
ด้านวิชาการ ได้จัดแบ่งตามต าแหน่ง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน โดยภาพรวมอยู่ที่ระดับมากที่สุด                   
( =4.50,S.D.=0.50) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยใน 3 อันดับสุดท้าย ได้แก่ ส่งเสริมผู้ปกครอง ในการ   มีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติกิจกรรม ( =4.33 ,S.D.=0.67) ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเหมาะสม ( =4.33,S.D.=0.76) 
รองลงมา คือ การจัดท าแผนกลยุทธ์สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา ( =4.44,S.D.=0.69) และอันดับที่ 3 คือ ส่งเสริม
ครูจัดประสบการณ์ การเรียนรู้   โดยบูรณาการผ่านการเล่นจากประสบการณ์ตรง (=4.54 ,S.D.=0.69) สถานศึกษา
จัดหาสื่อ วัสดุ ประกอบหลักสูตรการสอนได้เพียงพอส าหรับครูผู้สอน (=4.54 ,S.D.=0.59) และผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพภายในได้รับความร่วมมือของทุกฝ่ายในการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น ( =4.54 , S.D.=0.61)
 สอบถามสภาพและปัญหา รายด้าน พบว่า ด้านงานงบประมาณ พบว่า สภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชน
ระดับอนุบาล ด้านงบประมาณ ได้จัดแบ่งตามต าแหน่ง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน โดยภาพรวมอยู่ที่
ระดับมาก ( =4.49,S.D.=0.56) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยใย 3 อันดับสุดท้าย ได้แก่ สถานศึกษาจัดตั้ง งบประมาณ โดยมี
หัวหน้าฝ่ายบริหารทางการเงินเป็นผู้ควบคุมดูแล ( =4.38 ,S.D.=0.75) รองลงมา คือ สถานศึกษาจัดการวางแผน
เก่ียวกับ การบริหารงบประมาณ ที่สอดคล้อง บริบทของสถานศึกษา ( =4.43 ,S.D.=0.71) สถานศึกษาจัดสรร
งบประมาณได้เพียงพอตามระบบการบริหารในแต่ละแผนก ( =4.43,S.D.=0.79) และอันดับสุดท้าย คือจัดท ารายงาน
ผลการใช้งบประมาณ ในปีที่ผ่านมา และบันทึกเพื่อเป็น ข้อมูลในการประเมินในแต่ละปี ( =4.51 ,S.D.=0.71)
 สอบถามสภาพและปัญหา รายด้าน พบว่า ด้านงานบคุคล พบว่า สภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับ
อนุบาล ด้านงานบุคคล ได้จัดแบ่งตามต าแหน่ง ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน โดยภาพรวมอยู่ที่ระดับมาก
ที่สุด  ( =4.55,S.D.=0.47) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยใน 3 อันดับสุดท้าย ได้แก่ สถานศึกษารับครูผู้สอนที่มีวุฒิตรงตาม
ความรู้ โดยตรงทางปฐมวัย ( =4.54 ,S.D.=0.69) รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษา เปิดโอกาส ครูผู้สอนได้
สอบแข่งขัน เพื่อต่อยอดในวิชาชีพ ( =4.49 ,S.D.=0.71) และอันดับสุดท้าย คือ ผู้บริหารส่งเสริมสวัสดิการดูแล 
บุคลากรครูผู้สอน และให้ขวัญก าลังใจอย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอ ( =4.52,S.D.=0.61)   
 สอบถามสภาพและปัญหา รายด้าน พบว่า ด้านบรหิารงานทัว่ไป พบว่า สภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชน
ระดับอนุบาล   ด้านบริหารงานทั่วไป ได้จัดแบ่งตามต าแหน่ง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน  โดยภาพรวม 
อยู่ที่ระดับมากที่สุด ( =4.62,S.D.=0.50) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย ใน 3 อันดับสุดท้าย ได้แก่ สถานศึกษาจัดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์ ( =4.49,S.D.=0.69) รองลงมาคือ ประสาน   ความร่วมมือกับแหล่งชุมชน บริเวณใกล้เคียง และสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย   ( =4.51 ,S.D.=0.69) และอันดับสุดท้าย คือ อาคารสถานที่ หรือเครื่องเล่น 
ผ่านการตรวจสอบและปลอดภัย ( =4.59,S.D.=0.58) สร้างบรรยากาศและเปิดโอกาส ให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ ใน
กลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ( =4.59,S.D.=0.63)      

  

 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามการเรียงล าดับปัญหา โดยใช้เครื่องมือ วิเคราะห์หาความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) สรุปผลรายด้าน ดังน้ี        



 

 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 

ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

76 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

 ด้านวิชาการ พบว่า ไม่ประสบปัญหา มีค่าความถี่ 39 ค่าร้อยละ 24.57 โดยจัดล าดับปัญหา ที่มีความถี่มาก
ที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 1 ครูขาดความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนา หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
อันดับที่ 2 ไม่ตระหนักถึงความส าคัญในการจัดแผนการพัฒนาวิชาการ มีค่าความถี่ 15 ค่าร้อยละ 9.45 และ อันดับที่ 
3 สื่อและเทคโนโลยี มีเพียงพอต่อการเรียนการสอนมีค่าความถี่ 7 ค่าร้อยละ 4.41   
 ด้านงบประมาณ พบว่า ไม่ประสบปัญหา มีค่าความถี่ 49 ค่าร้อยละ 30.87 โดยจัดล าดับปัญหา ที่มีความถี่
มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 1 การควบคุม บัญชี งบประมาณขาดประสิทธิภาพซ่ึงมีผลต่อการจัดสรร
งบประมาณในครั้งถัดไป มีค่าความถี่ 7 ค่าร้อยละ 4.41 อันดับที่ 2 สถานศึกษาจัดงบประมาณในการสนับสนุนด้าน
วิชาการ น้อยมาก มีค่าความถี่ 6 ค่าร้อยละ 3.78 และอันดับ 3 สถานศึกษาขาดการจัดสรรงบประมาณที่เ พียงพอ              
ต่อความต้องการ มีค่าความถี่ 5 ค่าร้อยละ 3.15       
 ด้านงานบุคคล พบว่า ไม่ประสบปัญหา มีค่าความถี่ 46 ค่าร้อยละ 28.98 โดยจัดล าดับปัญหา ที่มีความถี่
มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 1 สถานศึกษา ขาดบุคลากร ที่มีวุฒิทางการศึกษาตรงตามหลักสูตร มีค่าความถี่ 
10 ค่าร้อยละ 6.30 อันดับที่ 2 ไม่สนับสนุนการจัดสวัสดิการครูที่เพียงพอต่อความต้องการ มีค่าความถี่ 7 ค่าร้อยละ 
4.41 และอันดับที่ 3 ขาดการคัดสรรบุคลากรครู ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อก าหนดของสถานศึกษามีค่าความถี่ 5 ค่าร้อย
ละ 3.15           
 ด้านบริหารงานทั่วไป พบว่า ไม่ประสบปัญหา มีค่าความถี่ 49 ค่าร้อยละ 30.87 โดยจัดล าดับปัญหา ที่มี
ความถี่มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 1 อาคารสถานที่ หรือสื่อ วัสดุ ช ารุดไม่สมบูรณ์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 
และ ไม่น าระบบเทคโนโลยีจากฮาร์ดแวร์ เข้ามาพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ มีค่าความถี่ 7 ค่าร้อยละ 4.41 อันดับที่ 2 
อาคารสถานที่ไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ และขาดการใช้สื่อจากระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์                  
 ขั้นตอนที่ 2 การหาแนวทางพัฒนาการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับอนุบาล ในจังหวัดก าแพงเพชร โดย
ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อแนะน า รายด้าน ดังน้ี        
 ด้านวิชาการ การพัฒนาการวางแผนกลยุทธ์ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ด าเนินการ   ในอันดับแรก ได้แก่ 
ส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมอบรมทางวิชาการ เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ ในการผลิตสื่อการสอน ให้สอดคล้องกับ
พัฒนาการของเด็ก (ความถี่ 5) รองลงมา ได้แก่ ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อ การสอนด้วยตนเอง และมีการนิเทศติดตามสื่อ
การสอนโดยเน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง (ความถี่ 4) และอันดับ สุดท้าย ได้แก่ เน้นการพัฒนาตามหลักสูตร โดยพัฒนาครบ
ทั้ง 4 ด้าน อาทิเช่น พัฒนา ด้านร่างกาย พัฒนา ด้านสติปัญญา พัฒนาด้านอารมณ์ และพัฒนาด้านสังคม (ความถี่ 3 )
 ด้านงบประมาณ การวางแผนจัดการ การวางระบบการเงินสามารถด าเนินการ  ในอันดับแรก ได้แก่ จัดตั้ง
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณในการดูแลควบคุม ระบบบัญชีของโรงเรียน  และก าหนดการ นิเทศติดตาม การใช้งบประมาณ 
ในการจัดกิจกรรมและโครงการ ให้ครอบคลุมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (ความถี่ 6) รองลงมา ได้แก่ ส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรให้คุ้มค่า และ  ขอความร่วมมือจากบุคลากรครูในการควบคุมดูแล วัสดุ อาคารสถานที่ให้ใช้ได้นานตาม
ประสิทธิภาพ (ความถี่ 4) และอันดับสุดท้าย ได้แก่ จัดการวิเคราะห์ การใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์  ในการประกอบสื่อการ
สอนที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน (ความถี่ 3)   

ด้านงานบคุคล หลักพัฒนาบุคลากรครูให้ได้ประสิทธิสูงสุด สามารถด าเนินการ  ในอันดับแรก ได้แก่ ส่งเสริม
สวัสดิการ และสร้างขวัญก าลังใจอย่างทั่วถึง เช่นการสร้างแรงจูงใจ ในการท างาน โดยก าหนดเป็นโบนัสรายปี หรือ
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วุฒิบัตรแสดงถึงความสามารถของครูผู้สอน (ความถี่ 6) รองลงมาได้แก่ จัดนิเทศติดตาม สื่อการสอน และวิธีการสอน
ของครูอย่างต่อเน่ือง (ความถี่ 5) และอันดับสุดท้าย ได้แก่ ส่งเสริมให้บุคลากรครูเข้าร่วมอบรม ในโครงการต่างๆ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าจุดแข็งมาพัฒนาตนเองอย่างเสมอ (ความถี่ 3)    
 ด้านบริหารงานทั่วไป การพัฒนาองค์ประกอบภายในและภายนอกสถานศึกษา ควรส่งเสริมและด าเนินการ 
ในอันดับแรก ได้แก่ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ผ่านแหล่งกระจายเสียงทางระบบอินเทอร์เน็ต วารสารประจ าโรงเรียน 
และใบปลิวประชาสัมพันธ์อย่างสม่ าเสมอ (ความถี่ 9) รองลงมาได้แก่สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดสภาพแวดล้อมในและ
ภายนอกชั้นเรียน ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และการจัดกิจกรรม (ความถี่ 4) และอันดับสุดท้าย ได้แก่ ส่งเสริมให้บุคลากรครู
ทุกคน ดูแลอาคารสถานที่ โดยค านึงถึงความปลอดภัย ในการดูแลเด็กๆ (ความถี่ 3) 

สรุปผลการวิจัย          
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ได้ดังน้ี   
 1. สภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับอนุบาลในจังหวัดก าแพงเพชร โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านงานบริหารทั่วไป รองลงมาคือ ด้านงานบุคคล และน้อยที่สุดคือ 
ด้านงานงบประมาณ         
 ด้านงานวิชาการ เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมและรายข้อพบว่า ทุกข้อมีสภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชน 
ระดับอนุบาลในจังหวัดก าแพงเพชรอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยเม่ือเทียบกับข้ออ่ืนๆ ใน 3 อันดับ 
สุดท้าย คือ ส่งเสริมผู้ปกครอง ในการมีส่วนร่วม ในการปฏิบัติกิจกรรม ส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัยและ 
เหมาะสม รองลงมาคือ การจัดท าแผนกลยุทธ์สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา และส่งเสริมครูจัดประสบการณ์ การ
เรียนรู้ โดย  บูรณาการผ่านการเล่น  จากประสบการณ์ตรง สถานศึกษาจัดหาสื่อ วัสดุ ประกอบหลักสูตรการสอนได้
เพียงพอส าหรับครูผู้สอน และ ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในได้รับความร่วมมือของ ทุกฝ่ายในการพัฒนา 
ปรับปรุงให้ดีขึ้น          
 ด้านงานงบประมาณ เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมและรายข้อพบว่า ทุกข้อมีสภาพการบริหารสถานศึกษา
เอกชน ระดับอนุบาลในจังหวัดก าแพงเพชรอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยเม่ือเทียบกับข้ออ่ืนๆ ใน 3 อันดับ
สุดท้าย คือ  สถานศึกษาจัดตั้ง งบประมาณ โดยมีหัวหน้าฝ่ายบริหารทางการเงินเป็นผู้ควบคุมดูแล รองลงมาคือ 
สถานศึกษา จัดการ วางแผนเก่ียวกับ การบริหารงบประมาณ ที่สอดคล้อง บริบทของสถานศึกษา สถานศึกษาจัดสรร
งบประมาณ ได้เพียงพอ  ตามระบบการบริหารในแต่ละแผนก และจัดท ารายงานผลการใช้งบประมาณ ในปีที่ผ่านมา 
และบันทึกเพื่อเป็น ข้อมูลใน การประเมินในแต่ละปี       
 ด้านงานบุคคล เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมและรายข้อพบว่า ทุกข้อมีสภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชน
ระดับอนุบาลในจังหวัดก าแพงเพชรอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยเม่ือเทียบกับข้ออ่ืนๆ ใน 3 อันดับ
สุดท้าย คือ สถานศึกษารับครูผู้สอน ที่มีวุฒิตรงตามความรู้ โดยตรงทางปฐมวัย รองลงมา คือ ผู้บริหารสถานศึกษา 
เปิดโอกาส ครูผู้สอนได้สอบแข่งขัน เพื่อต่อยอดในวิชาชีพและ ผู้บริหารส่งเสริมสวัสดิการดูแล บุคลากรครูผู้สอน และ
ให้ขวัญก าลังใจอย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอ 

   ด้านบริหารงานทั่วไป เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมและรายข้อพบว่า ทุกข้อมีสภาพการบริหารสถานศึกษา
เอกชนระดับอนุบาลในจังหวัดก าแพงเพชรอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยเม่ือเทียบกับข้ออ่ืนๆ ใน 3 
อันดับสุดท้าย คือ สถานศึกษาจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ รองลงมาคือ ประสานความร่วมมือกับแหล่งชุมชน บริเวณ
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ใกล้เคียง และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย และอาคารสถานที่ หรือเครื่องเล่น ผ่านการตรวจสอบและ
ปลอดภัย สร้างบรรยากาศและเปิดโอกาส ให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
 2. ปัญหาการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับอนุบาลในจังหวัดก าแพงเพชร เป็นการวิเคราะห์จัดล าดับ 
ปัญหาโดยพิจารณาจากจากปัญหาที่มีมากที่สุด 3 อันดับแรก สรุปได้ดังน้ี    
 ด้านวิชาการ โดยพิจารณาข้อที่มีค่าร้อยละมากที่สุด เม่ือเทียบกับข้ออ่ืนๆ    ใน 3 อันดับแรก คือ  ครูขาด
ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 รองลงมาคือ ไม่ตระหนักถึงความส าคัญในการจัด
แผนการพัฒนาวิชาการ และสื่อและเทคโนโลยีมีไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอน    
 ด้านงานงบประมาณ โดยพิจารณาข้อที่มีค่าร้อยละมากที่สุด เม่ือเทียบกับข้ออ่ืนๆ ใน 3 อันดับ แรกคือ การ
ควบคุม บัญชี งบประมาณขาดประสิทธิภาพซ่ึงมีผลต่อการจัดสรรงบประมาณในครั้งถัดไป รองลงมาคือ สถานศึกษา
จัดงบประมาณในการสนับสนุนด้านวิชาการ น้อยมาก และสถานศึกษาขาดการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอ ต่อความ
ต้องการ           
 ด้านงานบคุคล โดยพิจารณาข้อที่มีค่าร้อยละมากที่สุด เม่ือเทียบกับข้ออ่ืนๆ ใน 3 อันดับ แรกคือ สถานศึกษา
ขาดบุคลากร ที่มีวุฒิทางการศึกษาตรงตามหลักสูตร รองลงมาคือ ขาดการสนับสนุนการจัดสวัสดิการครูที่เพียงพอต่อ
ความต้องการและขาดการคัดสรรบุคลากรครูที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อก าหนดของสถานศึกษา  
 ด้านบริหารงานทั่วไป โดยพิจารณาข้อที่มีค่าร้อยละมากที่สุด เม่ือเทียบกับข้ออ่ืนๆใน 3 อันดับ แรกคือ 
อาคารสถานที่ หรือสื่อ วัสดุ ช ารุดไม่สมบูรณ์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ ขาดการน าระบบเทคโนโลยีจากฮาร์ดแวร์ เข้า 
มาพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ รองลงมาคือ อาคารสถานที่ไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ ขาดการใช้สื่อ 
จากระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อการประชาสัมพันธ์ และ ขาดการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร หรือกิจกรรมในสถานศึกษาอย่าง 
ต่อเน่ือง และโรงเรียนยังขาดการขอความร่วมมือจากองค์กร เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้    
 3. แนวทางพัฒนาการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับอนุบาลในจังหวัดก าแพงเพชร ผู้เชี่ยวชาญได้เสนอ 
แนวทาง พัฒนาการด าเนินการโรงเรียน ดังน้ี         
 ด้านวิชาการ          
 1. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนเข้าร่วมอบรมด้านงานวิชาการ เพื่อให้ครูผู้สอน  เกิดความเข้าใจ ในการผลิตสื่อการ
สอนที่ส่งผลโดยตรง ต่อกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนา  ในด้านของสติปัญญาและจิตใจของเด็ก  
 2. โรงเรียนควรมีนโยบาย ส่งเสริมสนับสนุน การผลิตสื่อการสอน ให้ตรงตามหลักสูตรปฐมวัย ตามฉบับล่าสุด 
โดยครบทั้ง 4 ด้าน อาทิเช่น ด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา  ด้านอารมณ์ และด้านสังคม เพื่ อให้เด็กทุกคนได้รับการ
พัฒนาครบด้าน และเด็กมีความพร้อมที่จะ เปิดรับการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่อย่าง มีประสิทธิภาพ  
 3. สนับสนุนให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และเข้าใจพฤติกรรม  ของแต่ในแต่ละบุคคลถึงความ
แตกต่าง เพื่อวางตัวชี้วัดของเด็กให้ตรงตามศักยภาพของแต่ละคน     
 ด้านงานงบประมาณ        
 1. จัดตั้งหัวหน้าฝ่ายงบประมาณ เพื่อดูแลระบบบัญชีในแต่ละด้านของการ จัดกิจกรรมของโรงเรียน และ
ส่งเสริมให้มีการจัดการวางแผนการวางกรอบพัฒนาในแต่ละด้าน  เพื่อเป็นแนวทางในการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า
 2. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรในโรงเรียนให้เกิดความคุ้มค่า และขอความร่วมมือจากบุคลากรครูทุกๆ คน 
ตระหนักถึงการให้ความส าคัญของการใช้ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด   
  



 

 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 

ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

79 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

3. จัดท าแผนงบประมาณรายเดือน เพื่อเก็บข้อมูลท าการประเมินผลรายปี เพื่อเป็นข้อมูลในการใช้
งบประมาณในครั้งถัดไป         
 ด้านงานบุคคล          
 1. ส่งเสริมให้ครูผู้สอน ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพของตนเอง โดยเปิดโอกาสให้ครูทุกคนแสดง
ความคิดเห็น และเสนอความคิดของตนเองในที่ประชุม      
 2. จัดนิเทศติดตาม ตามกระบวนการสอนและการใช้สื่อ ให้เป็นประโยชน์และสร้างความสัมพันธ์ระกว่างเด็ก
และผู้ปกครอง โดยให้ผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน      
 3. ส่งเสริมสวัสดิการ และสร้างขวัญก าลังใจอย่างทั่วถึง โดยเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนได้ อบรม ทัศนะศึกษา 
และโบนัสรายปี           
 ด้านบริหารงานทั่วไป        
 1. ส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบต่างๆ โดยอาศัยเทคโนโลยีผ่านทางระบบการกระจายเสียง และ
ระบบอินเทอร์เน็ต          
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอน จัดสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกชั้นเรียน ให้สะอาด ปลอดภัย 
ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรม        
 3. ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ใน เขตพื้นที่ชุมชน ในบริเวณโดยรอบของโรงเรียน อาทิเช่น วัด พิพิธภัณฑ์ พื้นที่
การเกษตร เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ในการพัฒนาตัวเด็กต่อไป  

อภิปรายผลการวิจัย          
 จากผลการวิจัย มีประเด็นที่น่าสนใจซ่ึงควรน ามาอภิปราย ตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี  
 1. สภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชน ระดับอนุบาลในจังหวัดก าแพงเพชร จากผลการศึกษา ตามสภาพ
การบริหารสถานศึกษาเอกชน ระดับอนุบาลในจังหวัดก าแพงเพชรทั้ง 4 ด้าน พบว่ามีระดับสภาพโดยรวมในระดับมาก
ที่สุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าการบริหารสถานศึกษาในระดับปฐมวัยในแต่ละด้าน ผู้บริหารและครู ให้ความส าคัญเอาใจ
ใส่ในรายละเอียดที่จ าเป็นต่อ ตัวเด็กและองค์กรเป็นอย่างดี ซ่ึงอภิปรายเป็นรายด้านดังน้ี   
 ด้านวิชาการ สภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชน ระดับอนุบาลในจังหวัดก าแพงเพชร จากผลการศึกษา 
ตามสภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชน ระดับอนุบาลในจังหวัดก าแพงเพชร รายด้าน พบว่า  มีระดับมากที่สุด  ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะว่า  ผู้บริหารสถานศึกษา ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาด้านวิชาการ ได้อย่างเหมาะสม ตามแบบ
พัฒนาการในเด็กปฐมวัย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย ของวิจิตรา  คนซ่ือ (2551, หน้า 27) ได้กล่าวสรุปในแง่จิตวิทยา
พัฒนาการวัยแรกเกิดถึง 5 ขวบ เป็นวัยที่การให้การศึกษามีผล ต่อบุคลิกภาพและความรู้สึกนึกคิดที่สุด คือ 
ประสบการณ์ใดๆ ที่จัดขึ้นในช่วงอายุน้ี จะติดฝังแน่นเป็นรากฐานต่อๆมา การให้การศึกษาอบรมและเลี้ยงดู และเด็กใน
วัยต้นจึงเป็นเรื่องส าคัญมากสังคมทั่วไป        
 ด้านงานงบประมาณ   สภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชน ระดับอนุบาลในจังหวัดก าแพงเพชร จากผล
การศึกษา ตามสภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชน ระดับอนุบาลในจังหวัดก าแพงเพชร รายด้าน พบว่า มีระดับมาก 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า สถานศึกษามีการจัดวางแผนงานงบประมาณที่สอดคล้องกับบริบทได้อย่างเพียงพอ  ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ซุบรี ม่วงกุ้ง (2558, หน้า 85) ได้ศึกษาการบริหารและงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม
ยุทธศาสตร์ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พบว่า ด้านการวางแผนงบประมาณ 
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ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงานการบริหารงบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงานตาม
ยุทธศาสตร์ อยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยปรากฏเช่นน้ีอาจเป็นเพราะ สถานศึกษามีการจัดโครงสร้างการบริหาร
งบประมาณอย่างชัดเจน มีการวางแผนงบประมาณ และมีการมอบหมายงานด้านงบประมาณโดยมีผู้รับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกคนได้รับรู้        
 ด้านงานบุคคล สภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชน ระดับอนุบาลในจังหวัดก าแพงเพชร จากผลการศึกษา 
ตามสภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชน ระดับอนุบาลในจังหวัดก าแพงเพชร รายด้าน พบว่า มีระดับมากที่สุด  ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็นผู้น าและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อครูผู้สอนทุกคน  ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ โนรีย์ ทรัพย์โสภณ (2559, หน้า 61) ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคลากรของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดสระแก้ว ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา บริหารงานบุคลากรมีความส าคัญ 
และส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กรน้ันๆ องค์กรใด ที่ประกอบไปด้วย ทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มี
ศักยภาพพร้อมจะปฏิบัติงานให้ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้องค์กรน้ัน จะประสบความส าเร็จและเป็นที่ยอมรับแก่ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ การบริหารงานจ าเป็นต้องมีครูและบุคลากรทางการศึกษาในการด าเนินงาน อย่างเพียงพอ มี
ความรู้และประสบการณ์ตรงตามสาขาวิชาที่สอน       
 ด้านบริหารงานทั่วไป สภาพการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับอนุบาลในจังหวัดก าแพงเพชร จากผล
การศึกษารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมหรืออาคารจัดกิจกรรม 
เอ้ือต่อกระบวนการเรียนรู้ของเด็กซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ มงคล เล็กกระจ่าง (2553, หน้า 84) ได้ศึกษาสภาพ 
ปัญหาแนวทางพัฒนาการบริหารงานอาคารสถานที่ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก าแพงเพชร 
เขต 2 พบว่า การบริหารงานอาคารสถานที่เป็นการบริหารอาคารเรียน ห้องเรียน อาคารประกอบและห้องพิเศษ
บริเวณโรงเรียน และสถานแวดล้อมในโรงเรียน ซ่ึงเป็นเรื่องที่ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญ การจัดโรงเรียนให้มีความ
สะดวกสบายต่างๆ อันจะช่วยส่งเสริมความเจริญและพัฒนาการของนัดเรียนจัดสถานที่ให้สะอาด สวยงาม ร่มรื่น เพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพจิต ตลอดจนถึงการค านึงถึงความปลอดภัยปราศจากอุบัติเหตุและอันตรายต่างๆ เพื่อให้ผลดีต่อ
นักเรียนและบุคคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน       
 2. ปัญหาการบริหารสถานศึกษาเอกชน ระดับอนุบาลในจังหวัดก าแพงเพชร จากผลการศึกษา ผู้วิจัยได้
จัดล าดับปัญหาการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับอนุบาล ในจังหวัด ก าแพงเพชรในทั้ง 4 ด้าน โดยจัดล าดับปัญหาที่
มีความถี่มากที่สุดใน 3 อันดับแรก ซ่ึงทั้ง 4 ด้าน มีปัญหาต่อการบริหาร ดังต่อไปน้ี   
 ด้านวิชาการ ครูขาดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560  ซ่ึงส่งผลให้ 
ครูผู้สอนขาดการตระหนักถึงความส าคัญในการจัดแผนการพัฒนาวิชาการและ ขาดทักษะการประยุกต์ใช้ สื่อการสอน
ที่มีอยู่ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าสถานศึกษาขาดการนิเทศติดตาม สื่อการสอน การผลิตสื่อซ่ึงส าคัญต่อกระบวนการเรียนรู้
ของเด็ก ซ่ึงปัญหาการบริหารงานวิชาการได้สอดคล้องกับปัญหา งานวิจัยของ ขวัญชนก  กุลชะโมรินทร์และธีระ ภูดี 
(2557, หน้า 86) ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอ าเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย แต่ยังถือว่า การด าเนินงานด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร มี
ปัญหา อยู่ เช่น การมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของคณะผู้บริหาร พบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุดและ 
ถือว่ามีปัญหาอยู่ ในระดับปานกลาง รองลงมาคือคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กมีส่วนร่วมในการจัดท า
หลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก         
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ด้านงบประมาณ  สถานศึกษาขาดการควบคุมบัญชีงบประมาณ ในแต่ละปีซ่ึงท าให้เกิดผลกระทบด้าน
งบประมาณและ การจัดสรรงบประมาณในครั้งถัดไป จึงส่งผลให้สถานศึกษาขาดประสิทธิภาพ ใช้งบประมาณไม่
เพียงพอในแต่ละปีทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า สถานศึกษาขาดการวางแผนและจัดการการจัดระบบบัญชีอย่างถูกต้อง และ
ขาดบุคคลฝ่ายดูแลการเงินที่มีความช านาญมีความรู้ความเข้าใจซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิรันดร์ พรหมฮวด 
(2556,หน้า 99) พบว่า ครูขาดความรู้ความเข้าใจ และระเบียบในการท างานด้านการรับ การจ่ายเงิน ไม่มีประสบการณ์
ในการท างานด้านการเงินและบัญชี อาจเป็นเพราะว่าผู้ปฏิบัติงาน              
 ด้านงานบคุคล สถานศึกษาขาดบุคลากร ที่มีวุฒิทางการศึกษาตรงตามหลักสูตรการพัฒนา จึงส่งผลให้การ
จัดท าแผนการศึกษาน้ันขาดประสิทธิภาพ นอกจากน้ีผู้บริหารยังขาดการสนับสนุนการจัดสวัสดิการครูที่เพียงพอต่อ
ความต้องการทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าการด าเนินงานในแต่ละด้านน้ัน ผู้บริหารสถานศึกษาอาจตระหนักเห็นความส าคัญ
น้อยจนเกินไป                                                 
 ด้านบริหารงานทั่วไป สถานศึกษาประกอบ ด้วย อาคารสถานที่ หรือสื่อ วัสดุ ช ารุดไม่สมบูรณ์ต่อ  การ
พัฒนาการเรียนรู้อย่างเพียงพอ  และ ไม่น าระบบเทคโนโลยีจากฮาร์ดแวร์ เข้ามาพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะสถานศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ขาดการส่งเสริมหลักการพัฒนา ในแต่ละด้านให้เกิดประสิทธิภาพ 
 3. แนวทางพัฒนาการบริหารสถานศึกษาเอกชน ระดับอนุบาลในจังหวัดก าแพงเพชร ผู้เชี่ยวชาญได้เสนอ
แนวทางพัฒนารายด้าน ดังน้ี           
 ด้านงานวิชาการ  ผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแนวทางพัฒนา คือ ส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมอบรมทางวิชาการ เพื่อให้ครูมี
ความรู้ความเข้าใจ ในการผลิตสื่อการสอน ให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก และเพื่อให้วิธีการจัดกระบวนการเรียน
การสอนได้ถูกต้องแล้ว ผู้บริหารต้อง ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อการสอนด้วยตนเอง และผู้บริหารมีการนิเทศติดตามสื่อการ
สอนโดยเน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง เน้นการพัฒนาตามหลักสูตร  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฑิฆัมพร ศิริจันทพันธ์ 
(2556,หน้า 79) ได้ศึกษา ประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ของโรงเรียนอนุบาล สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ในจังหวัดสกลนคร พบว่า โรงเรียนควรส่งเสริม เด็กปฐมวัย มี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ โรงเรียนควรส่งเสริมพัฒนาครู ให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      
 ด้านงานงบประมาณ  ผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแนวทางพัฒนา คือ  สถานศึกษาควรจัดตั้งหัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
ในการดูแลควบคุม ระบบบัญชีของโรงเรียน และก าหนดการ นิเทศติดตาม การใช้งบประมาณ ในการจัดกิจกรรม
โครงการ ให้ครอบคลุมจนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดละมีการ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า ขอความร่วมมือจาก
บุคลากรครูในการควบคุมดูแล วัสดุ อาคารสถานที่ให้ใช้ได้นานตามประสิทธิภาพ    
 ด้านงานบุคคล  ผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแนวทางพัฒนา คือ  สถานศึกษาควรส่งเสริมสวัสดิการ และสร้างขวัญ
ก าลังใจอย่างทั่วถึง เช่น การสร้างแรงจูงใจในการท างาน โดยก าหนดเป็นโบนัสรายปี หรือวุฒิบัตรแสดงถึ ง
ความสามารถของครูผู้สอน จัดนิเทศติดตาม สื่อการสอน และวิธีการสอนของครูอย่างต่อเน่ือง ส่งเสริมให้บุคลากรครู
เข้าร่วมอบรม ในโครงการต่างๆซ่ึงแนวทางการพัฒนาได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤมล สังข์ปั้น และคณะ เป็น
วารสาร (2559) ได้ศึกษาสภาพการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี ได้พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ควรสนับสนุนหรือจัดให้มีการอบรมครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้ความรู้เก่ียวกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพื่อน ามาปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควร
สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีการค้นคว้าหาความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาตนเองด้วยวิธีที่หลากหลาย 
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 ด้านงานบรหิารทั่วไป  ผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแนวทางพัฒนา คือ  ผู้บริหารควรส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ผ่าน
แหล่งกระจายเสียงทางระบบอินเทอร์เน็ต วารสารประจ าโรงเรียน และใบปลิวประชาสัมพันธ์อย่างสม่ าเสมอ 

ข้อเสนอแนะในงานวิจัย          
 จากการศึกษา แนวทางการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับอนุบาล ในจังหวัดก าแพงเพชร ด าเนินการไป
อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถน าผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี  
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้       
 1. ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา        
    1.1 น าผลวิจัยที่ได้น ามาเป็นแนวทางการจัดการวางแผน จัดท าคู่มือหรือ จัดวารสาร ประจ าเขต พื้นที่ ใน
การแสดงผลงานทางการศึกษาเพื่อกระตุ้นต่อการพัฒนา และการจัดสัมมนา จัดอบรมให้กับผู้บริหาร และคณะครูได้
น ามาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป         
    1.2  ควรมีการจัดการนิเทศติดตาม ตามสถานศึกษาในระดับอนุบาล เพื่อให้ค าแนะน าอย่างต่อเน่ือง 
 2. ระดับสถานศึกษา        
    2.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญ ต่อการพัฒนาองค์กรด้านการส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วม
จากผู้ปกครองและเด็กนักเรียน        
    2.2 ส่งเสริมครูผู้สอน ให้รู้จักพัฒนาตนเองอยู่เสมอ น าความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการอบรมมาประกอบสื่อ
ที่ทันสมัยและเหมาะสมต่อกระบวนการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย     
    2.3 ผู้บริหารสถานศึกษามีการจัดหัวหน้าฝ่ายในแต่ละด้าน และมอบหมายงานให้ครูประจ าหน้าที่มีความ
รับผิดชอบในงานของตน เพื่องานจะมีประสิทธิภาพต่อไป     
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป         
 1. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาเอกชนระดับอนุบาล ในจังหวัด
ก าแพงเพชร          
 2. ควรศึกษาการเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาเอกชนและสถานศึกษาภาครัฐระดับอนุบาล ในจังหวัด
ก าแพงเพชร 
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A Study of the administration problems of the private schools under                                   
the Office of Private Education Commission,  Phitsanulok  province 
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1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  

2ผู้ช่วยศาสตรจารย์ประจ าภาควิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม   

บทคดัยอ่ 
  การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมาย  เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารโรงเรียนเอกชน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน  จังหวัดพิษณุโลก  กลุ่มตัวอย่าง คือ คณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชน  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  จังหวัดพิษณุโลก  ประกอบด้วย  ผู้รับใบอนุญาต  ผู้จัดการโรงเรียน  
ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน  หัวหน้างานวิชาการ หัวหน้างานงบประมาณ  หัวหน้างานบุคคล  และ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป  เป็นตัวแทนโรงเรียนละ 8  คน จากจ านวน 18  โรงเรียน  รวมทั้งหมด  144  คน  ได้จาก
การเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง (purposive sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามปัญหา
การบริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  จังหวัดพิษณุโลก  สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  ผลการวิจัย พบว่า ปัญหาการบริหารโรงเรียนเอกชน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน  จังหวัดพิษณุโลก  ภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยปัญหาสูง
ที่สุด  คือ ด้านงานงบประมาณ มีปัญหาอยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่  ด้านบุคลากร มีปัญหาอยู่ในระดับมาก                    
ด้านวิชาการ มีปัญหาอยู่ในระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยปัญหาต่ าสุด คือ ด้านงานบริหารทั่วไป  มีปัญหาอยู่ในระดับ
ปานกลาง 

ค าส าคัญ : ปัญหาการบริหาร,  โรงเรียนเอกชน 

ABSTRACT          
 The purpose of this research was to study the administration problems of the private schools 
under the Office of Private Education Commission, Phitsanulok province. The sample was the board 
of directors of the private schools under the Office of Private Education Commission, Phitsanulok 
province consisted of a licensee, managing directors, directors, deputy directors, head of the 
academic part, head of the budget part,  head of the personal part,  head of the general part.There 
were 8 persons per school from 18 schools total of   144 persons by used purposive sampling to 
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choose the population. The research instrument was the questionnaire of  the administration 
problems of the private schools under the Office of Private Education Commission, Phitsanulok 
province. The statistics were mean, standard.      
 The results found that the administration problems of the private schools under the Office 
of Private Education Commission, Phitsanulok province in overall and aspects were at a high level 
and the aspects were high to low were as follows: 1) the budget part problem was at a high level 2) 
the personal part problem was at a high level 3) the budget part problem was at a high level and 4) 
the budget part problem was at an average level. 

Keyword : Aadministration problem, Private school 

ความเปน็มาและความส าคญั 
 สถานศึกษาที่ด าเนินการโดยภาคเอกชนจัดได้ว่าเป็นส่วนหน่ึงในการจัดการศึกษาของชาติมาเป็นเวลาช้านาน
และมีบทบาทที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาของชาติในการแบ่งเบาภาระของรัฐในการให้บริการด้านการศึกษา  
ด้วยเหตุน้ีรัฐจึงได้ตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษาเอกชนและมีนโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเอกชนในการ
จัดการศึกษาเสมอมา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีการก าหนดไว้ในกฎหมายส าคัญ คือ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ. 2550  มาตรา 43  ให้การจัดการศึกษาของรัฐต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมของเอกชน (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2552 : 1) ซ่ึงจ าเห็นได้จากข้อก าหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาของเอกชนไว้ว่า การบริหารและการจัด
การศึกษาของเอกชนให้มีความเป็นอิสระโดยมีการก ากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาจากรัฐโดย
จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพเช่นเดียวกับสถานศึกษาของรัฐทั่วไปและให้สถานศึกษาเอกชนตาม
มาตรา 18 (2) เป็นนิติบุคคล มีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา สามารถจัดการศึกษาได้ทุกระดับทุกประเภท
การศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด รวมทั้งรัฐต้องให้การสนับสนุนทางด้านเงินอุดหนุน การลดหย่อนหรือการยกเว้นภาษี
และสิทธิประโยชน์อย่างอ่ืนที่เป็นประโยชน์ในทางการศึกษาแก่สถานศึกษาเอกชนต่าง ๆ ตามความเหมาะสม มาตรา 
81  ความว่า  รัฐต้องจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม  ซ่ึงการสนับสนุน
ของรัฐต่อโรงเรียนเอกชนกระท าโดยการอุดหนุนและส่งเสริมโรงเรียนเอกชนตามมาตรา  64  ความว่าการอุดหนุนและ
ส่งเสริมโรงเรียนให้กระท าได้ดังต่อไปน้ี  1) จัดส่งครูไปช่วยสอนในโรงเรียน 2)ให้อุปกรณ์การศึกษา  3)  ให้เงินอุดหนุน  
4) ให้เช่าทรัพย์สินของกระทรวงศึกษาธิการ 5)  อุดหนุนและส่งเสริมด้วยประการอ่ืน   
 โรงเรียนเอกชน  ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีจ านวนถึง 4,140 แห่ง ที่
กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ  แต่ก็ยังพบว่า  การมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานยังมิได้มี
การขยายตัวเท่าที่ควร โดยสัดส่วนนักเรียนภาคเอกชน ในปี 2549 ลดลงเหลือร้อยละ 17 ซ่ึงเป็นสัดส่วนที่ห่างไกลจาก
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ ไม่น้อยกว่า 25 ในปี 2551 (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552 : 2) นอกจากน้ีจาก
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง  ปีงบประมาณ 2549-2553 ของส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  พบว่า โรงเรียนเอกชนที่ได้รับการรับรองในระดับดีมากมีเพียง 40 โรง
จาก 268 โรง ในขณะที่มีโรงเรียน  อีก 88 โรงไม่ได้รับการรับรอง ซ่ึง ธร สุนทรายุทธ (2551 : 457-459) กล่าวว่า 
ประสิทธิผลและคุณภาพของโรงเรียนเป็นองค์ประกอบและเป้าหมายที่ส าคัญในการจัดการศึกษาให้ส าเร็จตาม
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วัตถุประสงค์ และประสิทธิผลของโรงเรียนไม่ได้หมายถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทางการเรียนอย่างเดียว หรือความพึง
พอใจในการท างานแต่เพียงอย่างเดียว แต่หมายถึง การบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาโดย
พิจารณาจากความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงและความสามารถในการพัฒนานักเรียน
ให้มีทัศนคติทางบวก ตลอดจนสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน ภายนอก และรวมทั้งสามารถแก้ปัญหา
ภายในโรงเรียน นอกจากน้ีการปฏิรูปการศึกษาก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบในการจัดการศึกษาด้าน
โครงสร้างที่กระทบต่อการศึกษาเอกชนตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นนิติบุคคล สามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆ ได้
ด้วยตนเองตามวัตถุประสงค์และสิทธิหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย ซ่ึงหมายความว่า โรงเรียนมีความเป็นอิสระใน
การตัดสินใจการบริหารและการจัดการศึกษา มีอ านาจในการบริหารงานเพิ่มมากขึ้น  ดังน้ันในการบริหารโรงเรียน
เอกชนจึงจ าเป็นต้องมีแบบวิธีการในการบริหารจัดการเฉพาะที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการของโรงเรียน  ปฏิบัติ
ได้จริง  สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับกฎ ระเบียบข้อบังคับที่
เก่ียวข้องกับของกระทรวงศึกษาธิการ  รวมทั้งสอดคล้องกับแนวคิดใหม่ในการบริหารจัดการโรงเรียนในปัจจุบันด้วย 
(วรวิทย์  สุขวัชรินทร์, 2557 : 770)  
  การจัดการศึกษาเอกชนในจังหวัดพิษณุโลก  มีสถานศึกษาที่มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จ านวนทั้งสิ้น 18 โรงเรียน และมีนักเรียนที่อยู่ในความดูแล จ านวนทั้งสิ้น 8,353 คน (ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1,2,3 : 2559)  ซ่ึงเป็นจังหวัดที่มีสถานศึกษาเอกชน  ที่มีความหลากหลาย
ทางด้านภูมิศาสตร์  เศรษฐกิจ  รวมทั้งปัญหาของแต่ละท้องถิ่น  กอปรกับจังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดที่อยู่ใน
ยุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจใหม่สี่แยก อินโดจีน มียุทธศาสตร์ที่เน้นการเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษา การบริหารทาง
วิชาการ และ ICT (แผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก 4 ปี (2557-2560), 2557)  จึงท าให้การบริหารจัดการสถานศึกษา
เอกชนในจังหวัดพิษณุโลก ต้องเปลี่ยนแปลงไป ให้สอดคล้องกับบริบท และทิศทางของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
 จากหลักการ  ความส าคัญและสภาพปัญหาที่ได้กล่าวมาในข้างต้น  เพื่อเป็นการศึกษาถึงสภาพปัญหาการ
บริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ให้มีความ
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0 และแผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก 4 ปี ผู้วิจัยจึงได้
ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง  การศึกษาปัญหาการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน  จังหวัดพิษณุโลก  ว่าจะมีลักษณะของปัญหาการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด  
เพื่อผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนจะได้น าผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบายและ
ทิศทางการบริหารงานของโรงเรียน สู่การเตรียมการและการวางแผนบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารโรงเรียนเอกชน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
จังหวัดพิษณุโลก 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการศึกษาปัญหาการบริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน  จังหวัดพิษณุโลก มีขอบเขตของการวิจัย ดังน้ี     
 ขอบเขตด้านเนื้อหา   
 การวิจัยในครั้งน้ี  ผู้วิจัยมุ่งศึกษาปัญหาการบริหารโรงเรียนเอกชน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน  จังหวัดพิษณุโลก ในด าเนินการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา 4 ฝ่ายงานตาม
กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.  2550  ได้แก่ ด้าน
วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป  
 ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล   
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  คณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
จังหวัดพิษณุโลก  ซ่ึงประกอบด้วย  ผู้รับใบอนุญาต  ผู้จัดการโรงเรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน  รองผู้อ านวยการ
โรงเรียน  หัวหน้างานวิชาการ หัวหน้างานงบประมาณ  หัวหน้างานบุคคล  และหัวหน้างานบริหารทั่วไป  เป็นตัวแทน
โรงเรียนละ 8  คน จากจ านวน 18  โรงเรียน รวมทั้งหมด  144  คน  จากการเลือกแหล่งข้อมูลอย่างเจาะจง 
(purposive sampling) 
 ขอบเขตด้านตัวแปร 
   การวิจัยในครั้งน้ี  เป็นการศึกษาปัญหาการบริหารโรงเรียนเอกชน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน จังหวัดพิษณุโลก  มีตัวแปรศึกษา  คือ ปัญหาการบริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเอกชน  
จังหวัดพิษณุโลก แบ่งออกเป็น 4 ด้าน  (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ.  2542  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.  2545)ประกอบด้วย 1)  ด้านงานวิชาการ 2)  ด้านงานงบประมาณ 3)  ด้านงานบุคคล 4)  ด้านบริหารงานทั่วไป 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ท าให้ทราบถึงสภาพปัญหาการบริหารโรงเรียนเอกชน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน  จังหวัดพิษณุโลก ในปัจจุบัน 
 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

1) สภาพปัญหาการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชน  
ในปัจจุบัน 
2) โครงสร้างการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน  
ภารกิจการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน 
     - การบริหารงานวิชาการ 
     - การบริหารงานงบประมาณ 
     - การบริหารงานบุคคล 
     - การบริหารงานทั่วไป 

 

 

ปัญหาบริหารโรงเรียนเอกชน  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  จังหวัด
พิษณุโลก 
     - การบริหารงานวิชาการ 
     - การบริหารงานงบประมาณ 
     - การบริหารงานบุคคล 
     - การบริหารงานทั่วไป 
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วิธดี าเนนิการวจิยั 
          ในการวิจัยครั้งน้ี  ผู้วิจัยได้มุ่งศึกษาปัญหาบริหารโรงเรียนเอกชน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน  จังหวัดพิษณุโลก ดังน้ี 
   แหล่งข้อมูล        
 แหล่งข้อมูล ได้แก่ คณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
จังหวัดพิษณุโลก ซ่ึงประกอบด้วย ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการโรงเรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน  
หัวหน้างานวิชาการหัวหน้างานงบประมาณ หัวหน้างานบุคคล และหัวหน้างานบริหารทั่ว ไป เป็นตัวแทนโรงเรียนละ             
8 คน จากจ านวน 18  โรงเรียน รวมทั้งหมด 144  คน จากการเลือกแหล่งข้อมูลอย่างเจาะจง  (purposive sampling) 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่  
 แบบสอบถามปัญหาการบริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
จังหวัดพิษณุโลก เป็นการสอบถามระดับปัญหาการบริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน จังหวัดพิษณุโลก ในด้านงานวิชาการ ด้านงานงบประมาณ ด้านงานบุคคล ด้านบริหารงานทั่วไป ว่ามี
ระดับปัญหาอยู่ในรระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย หรือน้อยที่สุด ซ่ึงเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ                  
มีขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือตามขั้นตอน ดังน้ี        
 1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารต่าง ๆ และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาเอกชนเพื่อน าข้อมูลมาเป็นแนวทาง
ในการก าหนดขอบเขตของแบบสอบถาม        
 2. สร้างแบบสอบถามปัญหาการบริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน จังหวัดพิษณุโลก ซ่ึงเป็นการสอบถามระดับปัญหาว่า ปฏิบัติอยู่ในระดับ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย หรือ
น้อยที่สุด เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ        
 3. น าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและให้ค าแนะน า ให้ได้ข้อ
ค าถามที่ตรงตามวัตถุประสงค์ในการวิจัย       
 4. น าแบบสอบถามฉบับร่างมาปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาและน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 
ท่าน ตรวจหาความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยเป็น ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาเอกชน  และ
การสร้างแบบสอบถาม ดังน้ี  
  4.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม นาคอ้าย 
  4.2 อาจาร์ย ดร.อดุลย์ วังศรีคูณ 
  4.3 ดร.ธิษณินนท์  อรรจนารณนินท์ 
  4.4 นางลัดดาวัลย์  โตโหมด 
  4.5 ดร.พรธรรมธนัต แย้มพลอย  
         5. น าผลการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่า IOC เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาโดยพิจารณาจากค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ซ่ึงได้ค่าความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 06.00-1.00           
         6. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มที่ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงได้แก่  คณะ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จังหวัดสุโขทัย  จ านวน 30 คน เพื่อแบบสอบถามที่ได้จากกลุ่มหาค่าความเชื่อม่ัน โดยวิธีหา

ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α – Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach)  ซ่ึงได้ค่าความเชื่อม่ันร้อยละ 92  
         7. น าไปพิมพ์เป็นฉบับที่สมบูรณ์  ไปด าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  
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  การเก็บรวบรวมข้อมูล        
 1.  ผู้วิจัยท าหนังสือจากบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เพื่อท าหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง             
 2.  ผู้วิจัยส่งหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล  พร้อมกับแบบสอบถาม ไปยังกลุ่มตัวอย่าง เพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลทางไปรษณีย์           
 3.  ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
    ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 
    1. น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั้งหมด  มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทั้งฉบับ  
   2.  วิเคราะห์ระดับปัญหาการบริหารโรงเรียนเอกชน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  

จังหวัดพิษณุโลก โดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   
  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล        
 การวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยใช้ค่าสถิติดังน้ี       
 1. ค่าเฉลี่ย  (Mean)         
 2. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation) 

ผลการวิจัย           
 ผลการศึกษาปัญหาการบริหารโรงเรียนเอกชน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
จังหวัดพิษณุโลก  จากจ านวนทั้งหมด 4 ด้าน  ดังตาราง 
 ตาราง 1 ผลการศึกษาปัญหาการบริหารของโรงเรียนเอกชน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน จังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวม 
 

ด้าน ปญัหาการบรหิารโรงเรยีนเอกชน    X  S.D. ระดบัปญัหา 

1 
2 
3 
4 

ด้านงานวิชาการ  
ด้านงานงบประมาณ 
ด้านงานบุคคล 
ด้านบริหารงานทั่วไป 

3.52 
3.78 
3.55 
3.24 

0.34 
0.31 
0.31 
0.52 

มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 

รวม 3.52 0.24 มาก 
 

 จากตาราง 1 ผลการวิจัย  พบว่า การศึกษาปัญหาการบริหารโรงเรียนเอกชน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน  จังหวัดพิษณุโลก  ในภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับมาก  ด้านมีปัญหาการบริหารงานสูงสุด 
คือด้านงานงบประมาณ  รองลงมา คือ ด้านงานบุคคล ด้านงานวิชาการ ตามล าดับ และด้านที่มีปัญหาต่ าสุด คือ ด้าน
บริหารงานทั่วไป  มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 
 การศึกษาปัญหาการบริหารโรงเรียนเอกชน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  จังหวัด
พิษณุโลก เม่ือศึกษาเป็นรายด้าน มีรายละเอียดดังน้ี 
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ตาราง 2 ผลการศึกษาปัญหาการบริหารด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน  จังหวัดพิษณุโลก   
 

รายการ X  

S.D. ระดบัปญัหา 

1. ท่านมีอุปสรรคเก่ียวกับการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3.48 0.43 ปานกลาง 

2. ท่านมีอุปสรรคในการน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ให้บรรลุตามตัวชี้วัด
ของแต่กลุ่มสาระการเรียนรู้ 3.42 0.42 ปานกลาง 

3. อุปสรรคในการน าผลการประเมินการจัดการเรียนรู้มาใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตรเพื่อน าพัฒนาหลักสูตร 3.49 0.39 ปานกลาง 

4. ท่านมีอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ 3.40 0.41 ปานกลาง 
5. ท่านมีอุปสรรคในการจัดท าแผนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด 3.28 0.35 ปานกลาง 

6. ท่านมีอุปสรรคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนฝึก
ปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็นและแก้ปัญหาได้ 3.34 0.47 ปานกลาง 

7. ท่านมีอุปสรรคในการออกแบบและใช้ส่ือที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการ
สอน 3.21 0.54 ปานกลาง 
8. ท่านมีอุปสรรคในการออกแบบเครื่องมือวัดผลประเมินผลให้เป็นไปตาม
สภาพจริง 3.74 0.52 มาก 

9. ท่านมีอุปสรรคในการน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน 3.68 0.44 มาก 

10. ท่านมีอุปสรรคในการศึกษาปัญหาสู่กระบวนการท าวิจัยในชั้นเรียน 3.79 0.47 มาก 

11. ท่านมีอุปสรรคในการจัดท ารายงานและเผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน 3.88 0.49 มาก 

12.ท่านมีอุปสรรคในการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
สอน 3.47 0.50 ปานกลาง 

13. ท่านมีอุปสรรคในการประกันคุณภาพภายในที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา 3.51 0.41 มาก 
14. ท่านมีอุปสรรคในการด าเนินการจัดท ารายการประกันคุณภาพภายใน 3.57 0.45 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.52   0.34 มาก 
 

 จากตาราง 2 พบว่า  ปัญหาการบริหารด้านงานวิชาการ ของโรงเรียนเอกชน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน  จังหวัดพิษณุโลก  โดยภาพรวมพบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับมีปัญหามาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ข้อที่ 11 ท่านมีอุปสรรคในการจัดท ารายงานและเผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
คือ ข้อที่ 7  ท่านมีอุปสรรคในการออกแบบและใช้ส่ือที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน 
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 ตาราง 3 ผลการศึกษาปัญหาการบริหารด้านงานงบประมาณ ของโรงเรียนเอกชน  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  จังหวัดพิษณุโลก   
 

รายการ ( n= 144) S.D. ระดับปัญหา 
1. ท่านมีอุปสรรคในการวางแผนงบประมาณตรงตามวัตถุประสงค์ให้เกิด
คุณค่าในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3.82 0.41 มาก 

2. ท่านมีอุปสรรคในการจัดท างบประมาณจัดซ้ือพัสดุ ครุภัณฑ์ของ
โรงเรียน 3.91 0.43 มาก 

3. ท่านมีอุปสรรคการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐไม่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติงานโรงเรียน 4.12 0.45 มาก 
4. ท่านมีอุปสรรคในการตรวจสอบติดตามการใช้เงินงบประมาณประจ าปี
ของโรงเรียน 3.79 0.41 มาก 

5. ท่านมีอุปสรรคในการประเมินผลการใช้เงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
งานประจ าปีของโรงเรียน 3.89 0.42 มาก 

6. ท่านมีอุปสรรคในการจัดท าบัญชีการเงินพัสดุ ครุภัณฑ์ ของโรงเรยีน 3.58 0.50 มาก 

7. ท่านมีอุปสรรคในการจัดท ารายงานงบการเงิน พัสดุ ครุภัณฑ์ ของ
โรงเรียน 3.75 0.42 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.84 0.31 มาก 
 

 จากตาราง 3 พบว่า ปัญหาการบริหารด้านงานงบประมาณ ของโรงเรียนเอกชน  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  จังหวัดพิษณุโลก  โดยภาพรวมพบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับมาก และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 25  ท่านมีอุปสรรคการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐไม่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานโรงเรียน 
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่  28  ท่านมีอุปสรรคในการจัดท าบัญชีการเงินพัสดุ ครุภัณฑ์ ของโรงเรียน 
 ตาราง 4 ผลการศึกษาปัญหาการบริหารด้านงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน  จังหวัดพิษณุโลก    
 

รายการ X  

S.D. ระดับปัญหา 

1. ท่านมีอุปสรรคในการวางแผนอัตราก าลังคนให้เพียงพอต่อหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงาน 3.48 0.42 ปานกลาง 

2. ท่านมีอุปสรรคในการสรรหาครู ให้มีวุฒิตรงตามสายงานการจัดการเรียน
การสอน 3.49 0.39 ปานกลาง 

3. ท่านมีอุปสรรคในการสรรหาแต่งบรรจุครูให้ตรงตามวุฒิครูที่ครุสภาก าหนด
ของโรงเรียนเอกชน 3.50 0.41 ปานกลาง 
4. ท่านมีอุปสรรคเก่ียวกับการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 3.79 0.47 มาก 
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5. ข้อขัดข้องในการจัดสรรสวัสดิการการเสริมสร้างเพื่อสร้างขวัญก าลังใจ แก่
บุคลากรของโรงเรียนเอกชน 3.68 0.44 มาก 
6. ท่านมีอุปสรรคเก่ียวกับการได้มาซ่ึงรางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ 3.74 0.52 มาก 

7. ท่านมีอุปสรรคในการประเมินผลงานการปฏิบัติงานประจ าปี 3.28 0.35 ปานกลาง 
8. ท่านมีอุปสรรคครูที่ได้รับการพัฒนาแล้วไม่สามารถน ามาปฏิบัติงานได้ไม่
เต็มความสามารถ 3.47 0.50 ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 3.55 0.31 มาก 
 

 จากตาราง 4 พบว่า  ปัญหาการบริหารด้านงานบุคคล ของโรงเรียนเอกชน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน  จังหวัดพิษณุโลก  โดยภาพรวมพบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ข้อ 19 ข้อขัดข้องในการจัดสรรสวัสดิการการเสริมสร้างเพื่อสร้างขวัญก าลังใจ แก่บุคลากรของโรงเรียนเอกชน ส่วนข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อ 21 ท่านมีอุปสรรคในการประเมินผลงานการปฏิบัติงานประจ าปี 
 ตาราง 5 ผลการศึกษาปัญหาการบริหารด้านงานบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนเอกชน  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  จังหวัดพิษณุโลก   
 

รายการ X  

S.D. ระดับปัญหา 

1. ท่านมีอุปสรรคในการประสานงานการจัดการศึกษากับบุคคล ชุมชน 
องค์กร หน่วยงานอ่ืนๆภายนอกสถานศึกษา 3.27 0.45 ปานกลาง 

2. ท่านมีอุปสรรคในการด าเนินการพัฒนาอาคารเรียน อาคารประกอบ และ
สถานที่ต่างๆในโรงเรียน 3.25 0.42 ปานกลาง 
3. ท่านมีอุปสรรคในการสร้าง บรรยากาศการเรียน การปรับปรุงสิ่งแวดล้อม
ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ในโรงเรียน 3.04 0.43 ปานกลาง 

4. ท่านมีอุปสรรคเก่ียวกับการก าหนดระเบียบวินัยในการควบคุมความ
ประพฤติของนักเรียน 3.41 0.42 ปานกลาง 

5. ท่านมีอุปสรรคเก่ียวกับการย้ายโรงเรียนของนักเรียนระหว่างปีการศึกษา 3.26 0.45 ปานกลาง 

6. ท่านมีอุปสรรคเก่ียวการรับและรายงานผลข้อมูลของนักเรียนที่ย้ายระหว่าง
ปีการศึกษา 3.13 0.50 ปานกลาง 
7. ท่านมีอุปสรรคในจัดกิจกรรมนักเรียนตามนโยบายเร่งด่วนที่หลายหลาย
ของรัฐบาล 3.44 0.54 ปานกลาง 

8. ท่านมีข้อขัดข้องในการการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาของผู้ปกครองเรื่องความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3.30 0.31 ปานกลาง 

9. ท่านมีอุปสรรคในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร แก่ผู้ปกครองสาธารณชนให้
เป็นปัจจุบัน 3.20 0.47 ปานกลาง 
10. ท่านมีอุปสรรคในการประสานผู้ปกครองให้เข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 3.25 0.46 ปานกลาง 
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11. ท่านมีอุปสรรคในการให้บริการชุมชนองค์กร ภาครัฐและหน่วยงานอ่ืนๆ 
ในการใช้สถานที่ของโรงเรียน 3.27 0.42 ปานกลาง 
12. ท่านมีข้อขัดข้องในการปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้กับ
นักเรียน 3.10 0.78 ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 3.24 0.52 ปานกลาง 
    

จากตาราง 5 พบว่า  ปัญหาการบริหารด้านบริหารงานทั่วไป ของโรงเรียนเอกชน  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  จังหวัดพิษณุโลก  โดยภาพรวมพบว่า มีปัญหาด้านบริหารงานทั่วไป โดย
ภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 37 ท่านมีอุปสรรคในจัดกิจกรรมนักเรียนตาม
นโยบายเร่งด่วนที่หลากหลายของรัฐบาล  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อ 42 ท่านมีข้อขัดข้องในการปฐมพยาบาล
และการรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักเรียน 

อภปิรายผล  
 จากผลการศึกษาปัญหาการบริหารโรงเรียนเอกชน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
จังหวัดพิษณุโลก  พบว่าในภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับมาก โดยด้านมีปัญหาการบริหารงานสูงสุด คือด้านงาน
งบประมาณ  รองลงมา คือ ด้านงานบุคคล ด้านงานวิชาการ ตามล าดับ และด้านที่มีปัญหาต่ าสุด คือ ด้านบริหารงาน
ทั่วไป  มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งน้ีเน่ืองมาจากศักยภาพในการบริหารงานโรงเรียนเอกชนหลายๆ แห่งยังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร ทั้งในการด้านการบริหารงบประมาณให้เพียงพอ  ความพร้อมของบุคลากรในสายบริหารและ
สายการสอน  เพราะเจ้าของโรงเรียนจะเป็นผู้บริหารโดยต าแหน่ง  ผู้บริหารโรงเรียนบางท่านยังขาดความรู้   
ความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารงาน บริหารโรงเรียนโดยใช้เครือญาติ ลองผิดลองถูก  และประกอบ
โรงเรียนเอกชนโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก ยังขาดงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จึงส่งผลให้บุคลากร
ต้องออกค่าใช้จ่ายในการอบรมหรือศึกษาดูงานเอง  จึงส่งผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน  ซ่ึงสอดคล้องกับผล
การศึกษาของวรวิทย์  สุขะวัชรินทร์  (2557 : 770-771) ที่ได้พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสอน
ภาษาจีนในประเทศไทย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา แนวทางพัฒนาและความต้องการจ าเป็น
ในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนในประเทศไทย  ผลการวิจัยสภาพปัจจุบันโรงเรียนเอกชน
สอนภาษาจีนในประเทศไทยเป็นโรงเรียนเอกชนในระบบ เป็นนิติบุคคล เปิดสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 บริหารงานในรูปคณะกรรมการในสองเป้าหมายที่ก้ าก่ึงระหว่างการให้บริการทางการศึกษา
กับการสร้างความม่ันคงทางธุรกิจ อ านาจการตัดสินใจไม่เบ็ดเสร็จ การพัฒนาจึงเป็นไปอย่างประนีประนอม ปัญหา
โรงเรียน คือ การลดลงของผู้เรียน เงินอุดหนุนไม่พอพัฒนา กฎระเบียบรัดตัว ขาดผู้น าการเปลี่ยนแปลง สร้างความเป็น
เลิศท่ามกลางข้อจ ากัด งานบริหารทั่วไปขาดประสิทธิภาพ ครูขาดความภาคภูมิ ใจ การเงินไม่โปร่งใส และขาดกลไก
พัฒนา แนวทางในการพัฒนา คือ การจัดการบริหารแนวใหม่ ใช้วิกฤตสร้างความเป็นเลิศความต้องการ คือ การน า
องค์กรที่ดี ครูมีความมุ่งม่ัน การเงินโปร่งใสและมีกลไกเพิ่มประสิทธิภาพ  
  จากผลการวิจัยภาพรวมดังกล่าว มีข้อควรพิจารณาในการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน  ดังน้ี 
  1.  ปัญหาการบริหารด้านงานวิชาการ ของโรงเรียนเอกชน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน  จังหวัดพิษณุโลก  โดยภาพรวมพบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับมีปัญหามาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อที่ 11 
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ท่านมีอุปสรรคในการจัดท ารายงานและเผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ 7  ท่านมี
อุปสรรคในการออกแบบและใช้สื่อที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน  ทั้งน้ีเน่ืองมาจากครูผู้สอนยังขาดความรู้ที่
ถูกต้อง ชัดเจน และยังมีความกังวลสับสนกับรูปแบบการเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียนที่ถูกต้อง  ประกอบกับทัศนคติ
เดิมของครูที่เห็นว่างานวิจัยเป็นเรื่องที่ยาก  จึงท าให้มีความคิดเห็นว่าในการจัดท ารายงานวิจัยในชั้นเรียนและเผยแพร่
มีอุปสรรคมากที่สุด ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของสมควร พักผ่อน  (2555 :  113) ได้ศึกษาแนวทางการด าเนินงาน
วิชาการของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชัยนาท  โดยผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการด าเนินงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน
ในจังหวัดชัยนาท ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรมี
ปัญหาสูงที่สุดรองลงมา ได้แก่ ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาด้านการนิเทศภายใน ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาและด้านการจัดการเรียนการสอน  ตามล าดับ 
 2. ปัญหาการบริหารด้านงานงบประมาณ ของโรงเรียนเอกชน  สั งกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน  จังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวมพบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับมากและข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 25  
ท่านมีอุปสรรคการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐไม่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานโรงเรียน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 
ข้อที่ 28 ท่านมีอุปสรรคในการจัดท าบัญชีการเงินพัสดุ ครุภัณฑ์ ของโรงเรียนทั้งน้ีเน่ืองมาจากรายได้และงบประมาณ
ของโรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่ได้มาจากการบริหารจัดการตนเองของโรงเรียนจากการเก็บค่าบ ารุงการศึกษาจาก
ผู้ปกครองได้บางส่วนซ่ึงไม่สามารถเก็บได้เต็มตามที่ทางโรงเรียนร้องขอและงบรัฐบาลก็ไม่ได้สนับสนุนงบประมาณใน
การพัฒนาได้เต็มจ านวนทั้งตัวนักเรียนและบุคลากร ถ้าโรงเรียนเอกชนใดประสบกับสภาวะรายได้ไม่คล่องก็ จะเป็น
อุปสรรคอย่างมากในการบริหารงบประมาณจึงท าให้ปัญหาด้านงบประมาณอยู่ในระดับมากซ่ึงสอดคล้องกับผล
การศึกษาของนฤมล ทรัพย์วิระปกรณ์ (2558)  ที่ได้ศึกษาผลกระทบของการบริหารสถานศึกษาเอกชนในรูปแบบมูลนิธิ
ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 : กรณีศึกษาโรงเรียนเอกชนแห่งหน่ึงในจังหวัดจันทบุรี  ผลกระทบ
ด้านลบ ได้แก่ ด้านงบประมาณ คือ การของบประมาณของครูไทยท าได้ยาก มีการปรับงบประมาณและล่าช้า  
 3. ปัญหาการบริหารด้านงานบุคคล ของโรงเรียนเอกชน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน  จังหวัดพิษณุโลก  โดยภาพรวมพบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 19 ข้อขัดข้อง
ในการจัดสรรสวัสดิการการเสริมสร้างเพื่อสร้างขวัญก าลังใจ แก่บุคลากรของโรงเรียนเอกชน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
คือ ข้อ 21 ท่านมีอุปสรรคในการประเมินผลงานการปฏิบัติงานประจ าปี  ทั้งน้ีเป็นเพราะมีผลสืบเน่ืองมาจากการ
อุปสรรคของการบริหารด้านงบประมาณที่บางโรงเรียนอาจจะประสบกับปัญหาการบริหารงบประมาณไม่คล่อง จึงท า
ให้การจัดสรรสวัสดิการเสริมสร้างขวัญก าลังใจบุคลากรถูกละเลยไปสาเหตุมาจากโรงเรียนเอกชนรัฐบาลไม่มี
งบประมาณในการช่วยสนับสนุนเรื่องของเงินครูหรือสวัดิการอ่ืนให้กับครูเงินที่ได้ให้ไปใช้รายหัวนักเรียนในการน ามา
บริหารจึงท าให้มีผลกระทบกับขวัญและก าลังใจครูโดยการดูเป็นหน้าของทางโรงเรียน  ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของนฤมล ทรัพย์วิระปกรณ์  (2558)  ที่ได้ศึกษาผลกระทบของการบริหารสถานศึกษาเอกชนในรูปแบบมูลนิธิตาม
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 : กรณีศึกษาโรงเรียนเอกชนแห่งหน่ึงในจังหวัดจันทบุรี  ผลกระทบด้านลบ 
ได้แก่ ด้านงบประมาณ คือ การของบประมาณของครูไทยท าได้ยาก มีการปรับงบประมาณและล่าช้า ด้านบุคลากร คือ 
คณะครูต้องท างานให้กับมูลนิธิด้วยครูได้รับการปรับขึ้นเงินเดือนน้อย ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการที่ไม่สามารถให้
บุคลากรออกได้ด้านการบริหารจัดการ คือ คณะกรรมการทุกคนไม่มีวุฒิการศึกษาด้านการจัดการศึกษา และครูต้องรับ
ฟังค าสั่งจากผู้บริหารหลายคน นอกจากน้ียังสอดคล้องกับผลการศึกษาของโสภิณ   ม่วงทอง  และคณะ  (2556 : 18-
19)  ได้ท าวิจัย เรื่อง  ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญในภาคตะวันออก ผลการวิจัย
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พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญในภาคตะวันออก  มีทั้งหมด  6 ปัจจัย  โดย
ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการท างาน  และปัจจัยความผูกพันของครูเป็น 2 ใน 6 ปัจจัยที่มีความส าคัญมากกับประสิทธิผล
ของโรงเรียนเอกชน          
 4. ปัญหาการบริหารด้านบริหารงานทั่วไป ของโรงเรียนเอกชน  สั งกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน  จังหวัดพิษณุโลก  โดยภาพรวมพบว่า มีปัญหาด้านบริหารงานทั่วไป โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับ
ปานกลาง  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 37 ท่านมีอุปสรรคในจัดกิจกรรมนักเรียนตามนโยบายเร่งด่วนที่
หลากหลายของรัฐบาล  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อ 42 ท่านมีข้อขัดข้องในการปฐมพยาบาลและการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักเรียน  ทั้งน้ีเน่ืองจากการปรับเปลี่ยนนโยบายแบบเร่งด่วนของรัฐบาลที่มีความ
หลากหลายท าให้มีผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมนักเรียนปกติและครูต้องคอยติดตามนโยบายคอยท าตามนโยบายที่
ได้รับท าให้ครูขาดทักษะการจัดกิจกรรมต่อเน่ืองจึงเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน ท าให้เกิดอุปสรรคต่อการปฏิบัติและ
ตามนโยบายให้ทัน รวมทั้งปัญหาเรื่องงบประมาณและบุคลากร  ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของวรวิทย์  สุขะ
วัชรินทร์  (2557 : 770-771) ที่ได้พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนในประเทศไทย  
ผลการวิจัย พบว่า  สภาพปัจจุบันโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนในประเทศไทยเป็นโรงเรียนเอกชนในระบบ  เป็นนิติ
บุคคล เปิดสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 น้ัน งานบริหารทั่วไปยังขาด
ประสิทธิภาพ ครูขาดความภาคภูมิใจ การเงินไม่โปร่งใส และขาดกลไกพัฒนา แนวทางในการพัฒนา คือ การจัดการ
บริหารแนวใหม่ ใช้วิกฤตสร้างความเป็นเลิศความต้องการ คือ การน าองค์กรที่ดี ครูมีความมุ่งม่ัน การเงินโปร่งใสและมี
กลไกเพิ่มประสิทธิภาพ 
  
สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาปัญหาการบริหารโรงเรียนเอกชน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  จังหวัด
พิษณุโลก  ในภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีปัญหาการบริหารงานสูงสุด คือด้านงานงบประมาณ  
รองลงมา คือ ด้านงานบุคคล ด้านงานวิชาการ ตามล าดับ และด้านที่มีปัญหาต่ าสุด คือ ด้านบริหารงานทั่วไป  มีปัญหา
อยู่ในระดับปานกลาง   
 

ข้อเสนอแนะ 
  การศึกษาปัญหาการบริหารโรงเรียนเอกชน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
จังหวัดพิษณุโลก มีด้านที่มีปัญหาการบริหารงานสูงสุด คือ ด้านงานงบประมาณ จึงมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 ควรมีการวางแผนงบประมาณตรงตามวัตถุประสงค์ให้เกิดคุณค่าในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดท า
งบประมาณจัดซ้ือพัสดุ ครุภัณฑ์ของโรงเรียน การตรวจสอบติดตามการใช้เงินงบประมาณประจ าปีของโรงเรียน รวมถึง
การประเมินผลการใช้เงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีของโรงเรียนให้เพิ่มขึ้นและรัดกุมมากขึ้น 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป       
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับปัญหาและแนวทางการบริหารงบประมาณของโรงเรียนเอกชน   
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงบประมาณกับประสิทธิภาพของ
ของโรงเรียนเอกชน            
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 3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายควรส่งเสริมให้คณะกรรมการอ านวยการและผู้มีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน
ได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านการบริหารการศึกษาและพัฒนาความรู้ความเข้าใจในระบบการศึกษาให้ทันสมัยอยู่
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บทคดัยอ่ 
การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสมรรถนะประจ าสายงานและระดับสมรรถนะประจ าสายงานของครูใน

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 และน าข้อมูลไปเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการส่งเสริมและครูในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ ครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จ านวน 297 คน ได้จากการเปิดตารางของ 
เครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie&Morgan) จากน้ันท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีจับฉลาก 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบ แบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scal) มีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 
0.93 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  ผลการวิจัยพบว่า ระดับสมรรถนะประจ าสายงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดไป
หาด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดตามล าดับดังน้ี 1) ด้านการพัฒนาผู้เรียน 2) ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 3) ด้านการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 4) ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 5) ด้านภาวะผู้น าครู 
และ 6) ด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ 

ค าส าคัญ : สมรรถนะ, สมรรถนะประจ าสายงานของครู 

ABSTRACT 
 The purpose of this research was to study functional competency of teachers and the level 
of the functional competency of the teachers in Primary Schools under the Office of Phitsanulok 
Primary Educational Service Area 1 and to bring the information to be the guidelines of supporting 
and developing teachers in schools to develop students more efficiently.  The sample is 297 teachers 
selected by using the Table of Krejcie&Morgan and Simple Random Sampling with the lottery. The 
Instruments in this research was a rating scale questionnaire with the reliability of .93. The statistics 
used for data analysis were mean and standard deviation.  
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 The result of this research found that the level of Functional Teachers’ Competencies in 
schools under the Office of Phitsanulok Primary Educational Service Area 1 in overall was at a high 
level. Considering as aspects found that ordered by the highest level to the lowest level consisted 
of 1) students development 2) classroom management 3) administration of curriculum and learning 
management 4) analyzing synthesizing and research to develop students 5) teacher leaderships and 
6) establishing relationships and cooperation with community for learning management. 

Keyword : Competencies, Functional Teachers’ Competencies 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
ในปัจจุบันประเทศไทยก าลังพัฒนาไปสู่สังคมแห่งองค์ความรู้ (Knowledge-Based Society) ที่มุ่งเน้นการ

พัฒนาคนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อพร้อมที่เข้าสู่การแข่งขันกับนานาประเทศ โดยอาศัยการจัดการศึกษาที่ มี
คุณภาพและมาตรฐานเป็นเครื่องมือในการพัฒนา(ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร, 2555: 429) ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงที่ให้
ความส าคัญต่อการศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์ของ การปฏิรูปการศึกษาในช่วงทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 -2561) 
การศึกษากับการพัฒนาสังคมเป็นกระแสหลักส าคัญที่สังคมโดยรวมต่า งจับตามองในกระบวนทัศน์ของการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทุกประเทศทั่วโลกได้ริเริ่มและด าเนินการปฏิรูปการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพมาตรฐาน และสามารถผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพสู่ยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ 
การศึกษานับเป็นหัวใจส าคัญของการเตรียมพร้อม การสร้างและพัฒนาคนเพื่ออนาคตของประเทศ 
 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ยังได้บัญญัติมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
ซ่ึงเป็นข้อก าหนดเก่ียวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในการประกอบวิชาชีพครู โดย
ก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องน ามาตรฐานวิชาชีพไปใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการประกอบวิชาชีพคุรุสภา ซ่ึงก าหนด
มาตรฐานไว้ 3 ด้านคือ มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์ มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน และมาตรฐานด้านการ
ปฏิบัติตน และเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อน  วิทยฐานะ ของส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดสมรรถนะครูไว้ 2 
สมรรถนะคือ สมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจ าสายงาน ครูเป็นบุคคลที่ส าคัญในกระบวนการปฏิรูปการศึกษา 
เน่ืองจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงจึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาครูและเตรียมครูที่จะเข้าสู่วิชาชีพให้มีสมรรถนะสูง การ
พัฒนาการศึกษาจ าเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบที่ส าคัญประการหน่ึงคือ ครู เป็นบุคลากรที่มีบทบาทส าคัญยิ่ง ใน
กระบวนการจัดการศึกษาเพราะภารกิจหลักของการจัดการศึกษา คือกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เกิดขึ้ นระหว่างครู
กับผู้เรียน (มัณฑนา ทิมมณี, 2553 : 1515-1516) 
 จะเห็นได้ว่าสมรรถนะของครูนับว่าเป็นหัวใจส าคัญของอาชีพครู สมรรถนะครูเป็นพฤติกรรมซ่ึงเกิดจาก 
การรวมความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) คุณลักษณะ(Character) ทัศนคติ (Attitude) และแรงจูงใจ (Motivation) 
ของบุคคล และส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างโดดเด่น ซ่ึงครูมืออาชีพต้องมีสมรรถนะ
อันส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ด าเนินการประเมินสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานของครูผู้สอนทุกคนทั้งประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการก าหนดกรอบการพัฒนา
สมรรถนะครูตามนโยบายพัฒนาครูทั้งระบบ จึงได้ก าหนดสมรรถนะของครูไทย ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก (Core 
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Competency) ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การท างานเป็นทีม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู และสมรรถนะประจ าสายงาน (Function Competency) ได้แก่ การบริหาร
หลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัย 
เพื่อพัฒนาผู้เรียน ภาวะผู้น าครู การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ (สุรศักดิ์ ปาเฮ, 
2556 : 1) 
 ครูต้องมีการพัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ ด้านการปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู และ
ด้านทักษะการปฏิบัติงาน เน่ืองจากครูส่วนใหญ่ขาดความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ซ่ึงสอดคล้องกับชิตเมธา 
ทาสมบูรณ์ (2554 : 65) ได้ศึกษาการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ ผล
การศึกษาพบว่า สมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสายงานของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ พบว่า ด้านสมรรถนะหลัก ก่อนการพัฒนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก” และ 
ด้านสมรรถนะประจ าสายงานก่อนการพัฒนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “ปานกลาง” จึงมีการพัฒนาสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา แสดงให้เห็นว่าสมรรถนะในการท างานมีผลที่ดีต่อองค์กรโดยภาพรวม 
สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่ องค์กรต้องการได้ จึงท าให้เกิด
การพัฒนาสมรรถนะที่ที่ดีขึ้นในองค์กรต่อไป อย่างยั่งยืน 
 ดังน้ันการวิจัยในครั้งน้ี โดยผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาระดับสมรรถนะประจ าสายงานของครู โดยท า
การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะประจ าสายงานของครู สังกัดส านัก งานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1และข้อมูลไปเป็นแนวทางในการด าเนินการส่งเสริมและครูในสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไป  

จุดมุง่หมายของการวจิยั         
 1. เพื่อศึกษาสมรรถนะประจ าสายงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 1           
 2. เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะประจ าสายงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 

ขอบเขตการวิจัย           
 การวิจัยครั้งน้ีมุ่งที่จะศึกษาระดับสมรรถนะประจ าสายงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ซ่ึงผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยโดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล        
 1. ประชากร ได้แก่ครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 122 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 1,237 คน       
 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ปีการศึกษา 
2561 จ านวน 297 คน ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ เครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie&Morgan) ,1986 
: อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2554 : 43) จากน้ันท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีจับฉลาก 
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 ขอบเขตด้านตัวแปร 
  ในการวิจัยครั้งน้ี ตัวแปรตาม ได้แก่ สมรรถนะประจ าสายงานของครู ประกอบด้วย 6 สมรรถนะหลัก ดังน้ี 
 1. การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
 2. การพัฒนาผู้เรียน 
 3. การบริหารจัดการชั้นเรียน 
 4. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
 5. ภาวะผู้น าครู 
 6. การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
สมรรถนะครู  คือ  คุณลักษณะของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 

เก่ียวกับคุณลักษณะความเป็นครู คุณลักษณะอ่ืนๆที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน ประกอบไปด้วย ความรู้ (knowledge) 
ทักษะ (Skills) ความสามารถ (Ability) ซ่ึงเป็นลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ท าให้ครูผู้สอนปฏิบัติงานได้ผลที่ดี ประกอบด้วย 
สมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจ าสายงาน ในการวิจัยครั้งน้ี จะกล่าวถึงสมรรถนะประจ าสายงาน  (Functional 
Competency) 

สมรรถนะประจ าสายงาน  (Functional Competency) คือ ความสารมารถเฉพาะที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละต าแหน่งในสายงานน้ันๆได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร  ประกอบด้วย 6   
สมรรถนะ คือ             
 1. การบริหารหลั กสู ต รและการ จัด การ เ รี ย นรู้  ( Curriculum and Learning Management) คื อ 
ความสามารถในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร การออกแบบการเรียนรู้อย่างสอดคล้องและเป็นระบบ จัดการเรียนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและการวัดประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด         
 2. การพัฒนาผู้ เรียน (Student Development) คือ ความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม                  
การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกายและสุขภาพจิต ความเป็นประชาธิปไตยความภูมิใจ ในความเป็นไทย การจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพ          
 3. การบริหารจัดการชั้นเรียน (Classroom Management) คือ การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ การจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียน/ประจ าวิชา การก ากับดูแลชั้นเรียน/รายวิชา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง
มีความสุข และความปลอดภัยของนักเรียน           
 4. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้ เรียน (Analysis & Synthesis & Classroom 
Research) คือ ความสามารถในการท าความเข้าใจ แยกประเด็นเป็นส่วนย่อย รวบรวม ประมวลหาข้อสรุปอย่างเป็น
ระบบและน าไปใช้ในการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งสามารถวิเคราะห์องค์กรหรืองานในภาพรวมและด าเนินการ
แก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนางานอย่างเป็นระบบ           
 5. ภาวะผู้น าครู (Teacher Leadership) คือ คุณลักษณะและพฤติกรรมของครู ที่แสดงถึงความเก่ียวข้อง
สัมพันธ์ส่วนบุคคล และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกันทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนโดยปราศจากการใช้
อิทธิพลของผู้บริหารสถานศึกษา ก่อให้เกิดพลังแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ  
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6. การสร้ างความสัมพัน ธ์และความร่ วม มือ กับชุมชนเพื่ อการ จัดการ เ รี ยนรู้  (Relationship & 

Collaborative-Building for Learning Management) คือ การประสานความร่วมมือสร้างความสัมพันธ์ ที่ดีและ

สร้างเครือข่ายกับผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 

จุดมุง่หมายของการวจิยั         
 1. ได้รับข้อมูลการศึกษาสภาพสมรรถนะประจ าสายงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1        
 2. ได้ทราบแนวทางการพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส า นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 

วิธีด าเนินการวิจัย           
 ในการศึกษาระดับสมรรถนะประจ าสายงานของครูในสถานศึกษา   สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาระดับสมรรถนะประจ าสายงานของครูในสถานศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ซ่ึงแบ่งการด าเนินการดังน้ี   
 1. การศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะประจ าสายงานของครูในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดยการศึกษาเอกสาร     
 แหลง่ขอ้มลู         
 แหล่งข้อมูลการวิจัยในส่วนน้ี ได้แก่ เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยจ านวน 18เล่มที่เก่ียวกับสมรรถนะ
ประจ าสายงานของครูในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล      
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม     
 การเก็บรวบรวมข้อมูล        
 ผูวิ้จัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง      
 การวิเคราะห์ข้อมูล         
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) เพื่อหาลักษณะร่วม (Common Character) 
และหาข้อสรุปร่วม (Common Conclusion) เพื่อก าหนดเป็นแนวคิดการวิจัยและแนวคิดเก่ียวกับกรอบแนวคิด
เก่ียวกับสมรรถนะประจ าสายงานของครู  และข้อมูลสมรรถนะครูโดยหารหาเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
ความหมายตามเกณฑ์ค่าเฉลี่ย (บุญชุม ศรีสะอาด, 2554 : 121) ดังน้ี 
    ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00  หมายถึง มีสมรรถนะมากที่สุด  
    ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง มีสมรรถนะมาก 
    ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49  หมายถึง มีสมรรถนะปานกลาง 
    ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49  หมายถึง มีสมรรถนะน้อย 
    ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง มีสมรรถนะน้อยที่สุด 
 



 

 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 

ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

102 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

 2. การศึกษาระดับสมรรถนะประจ าสายงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้      
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง       
 ประชากรได้แก่ ครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 1,237 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ปีการศึกษา 
2561จ านวน 297 คน ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie&Morgan) ,1986 : 
อ้างถึงในบุญชม ศรีสะอาด, 2554 : 43) จากน้ัน ท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีจับฉลาก 
 ตาราง 1 จ านวนประชากรและกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
 

จ านวนครูสังกัด สพป.พล.1 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

รวม 1,237 297 

 

       ที่มา : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1, 2561 : ออนไลน์) 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(Retting Scale) มีขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม ดังน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือเพื่อ
การเก็บรวบรวมข้อมูล         
 ขั้นตอนที่ 2 น าข้อค าถามที่ได้จากการศึกษาระดับสมรรถนะประจ าสายงานของครู สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มาใช้เป็นข้อค าถามในการตอบแบบสอบถามงานวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินการสร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับโครงสร้างของแบบสอบถามที่ก าหนดไว้แล้ว
น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา 
 ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบความสอดคล้องของเน้ือหา โดยน าแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน 
พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content  Validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (Index 
of Item – Objective Congruency : IOC)  โดยเลือกข้อค าถามที่มีค่าความสอดคล้อง ตั้งแต่ 0.5 ขั้นไป (บุญชม                
ศรีสะอาด,2554 : 70 - 71)           
 ขั้นตอนที่ 5 น าแบบสอบถามหาค่าความตรงเชิงเน้ือหาของเครื่องมือการวิจัย( IOC) และได้ค่าความ
สอดคล้องอยู่ระหว่างตั้งแต่ 0.6 – 1.00 เป็นแบบสอบถามในการวิจัย ซ่ึงบางส่วนที่ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะไว้ ผู้วิจัย
จึงน ามาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  
        ขั้นตอนที่ 6 น าแบบสอบถามมาปรับปรุง ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ 
ครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 และได้ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับ
เท่ากับร้อยละ 85            
 ขั้นตอนที่ 7 น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัยตรวจสอบและปรับปรุงเพื่อใช้
เป็นแบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการส่งและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง  โดยได้รับแบบสอบถามกลับคืน จ านวน 297 
ฉบับ คิดเป็น ร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามทั้ง
ฉบับ จากน้ันด าเนินการวิเคราะห์ระดับสมรรถนะประจ าสายงานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โดยหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
               สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

   1) ค่าเฉลี่ย ( X )          
 2) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ผลการวจิยั           
ผลการศึกษาสมรรถนะประจ าสายงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

พิษณุโลก เขต 1 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ผู้วิจัยน ามาสังเคราะห์คือ สมรรถนะประจ าสาย
งานของครู ซ่ึงสามารถชี้วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 6 ตัวแปร ได้แก่ 1) การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 2) 
การพัฒนาผู้เรียน 3) การบริหารจัดการชั้นเรียน 4) การวิเคราะห์ สงเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 5) ภาวะ
ผู้น าครู 6) การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้   
 ผลการศึกษาระดับสมรรถนะประจ าสายงานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 1 รายละเอียดดังตาราง 1        

ตาราง  2  ผลการวิเคราะห์ระดับสมรรถนะประจ าสายงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ในภาพรวม 

 

ด้าน 
สมรรถนะประจ าสายงานของคร ูสงักดัส านักงานเขต

พื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพิษณโุลก เขต 1 X  S.D. ระดบั 

1 
2 
3 
4 
 
5 
6 

การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
การพัฒนาผู้เรียน 
การบริหารจัดการชั้นเรียน 
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน  
ภาวะผู้น าครู 
การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อ
การจัดการเรียนรู้ 

4.07 
4.23 
4.20 
4.18 
 
3.79 
3.70 

0.67 
0.86 
0.61 
0.62 
 
0.75 
0.63 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
 
มาก 
มาก 
 
 

รวม 4.03 0.69 มาก 
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 จากตาราง 2 พบว่า สมรรถนะประจ าสายงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดไป
หาด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดตามล าดับดังน้ี 1) ด้านการพัฒนาผู้เรียน 2) ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 3) ด้านการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 4) ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 5) ด้านภาวะผู้น าครู 
และ 6) ด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้  

อภปิรายผล 
 การศึกษาระดับสมรรถนะประจ าสายงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พบว่า ในภาพรวมครูมีสมรรถนะอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดตามล าดับดังน้ี 1) ด้านการพัฒนาผู้เรียน 2) ด้านการบริหารจัดการชั้น
เรียน 3) ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 4) ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน 5) ด้านภาวะผู้น าครู และ 6) ด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ ซ่ึงใน
ภาพรวมครูมีสมรรถนะอยู่ในระดับสูง อาจเน่ืองมาจากทุกสมรรถนะเป็นความสมารถของครูที่มีความส าคัญต่อการ
ปฏิบัติตนในการประกอบวิชาชีพครูในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างอย่างด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการพัฒนาผู้เรียน 
เพราะว่าครูมีหน้าที่สอนเป็นหลัก ดังน้ัน ครูมีความจ าเป็นจะต้องใช้รูปแบบและเทคนิควิธีการสอนอย่างหลากหลาย
เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปลูกฝังและส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
สมรรถนะของผู้เรียน ใช้หลักจิตวิทยาในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข และพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ ใช้ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัด การเรียนรู้อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับเน้ือหาและกิจกรรมการ
เรียนรู้ รวมถึงออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลายเหมาะสมกับเน้ือหา กิจกรรมการเรียนรู้ และผู้เรียน 
วัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง และน าผลการประเมินการเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ซ่ึง
สอดคล้องกับเลขาธิการสภาการศึกษา (2556 : 85-86) กล่าวไว้ว่า ผู้ที่มีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนการของ
ผู้เรียนมากที่สุด คือครูผู้สอน เน่ืองจากครูผู้สอนเป็นผู้ที่ตัดสินใจเลือกกิจกรรมการเรียนรู้ที่ค านึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับ
ผู้เรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนมีความเจริญงอกงามทั้ง
ทางด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ สังคม และเป็นผู้เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียน ซ่ึงสอดคล้องกับมาตรา 
53 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 
ที่กล่าวว่า ครู คือบุคลากรวิชาชีพซ่ึงท าหน้าที่หลักทางด้านการเรียน การสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการต่างๆในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน(กระทรวงศึกษาธิการ , 2552 : 18) เม่ือครูเป็นบุคลากรที่มีบทบาท
ส าคัญในกระบวนการจัดการศึกษา คุณภาพของครูจึงมีความส าคัญเพราะครูที่มีคุณภาพจะส่งผลต่อผู้เรียนที่มีคุณภาพ
จะส่งผลต่อผู้เรียนคุณภาพ ครูจึงมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างมี
ความสุข คุณภาพของผู้สอนเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน (เลขาธิการสภา
การศึกษา, 2556 : 1) สอดคล้องกับ วรรญา สิงห์ทอง และนงลักษณ์ ใจฉลาด (2559 : 57) กล่าวไว้ว่า สมรรถนะครูมี
ความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน และการจัดการเรียนการสอนของครู และได้เห็นถึ งความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ 
และอุปนิสัยของคนในองค์กรที่จะเป็นปัจจัยในการสนับสนุนให้คนในองค์กรได้ปฏิบัติงานจนสามารถบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กรได้  
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สรุปผล            

 จากการศึกษาสมรรถนะประจ าสายงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พบว่า จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ผู้วิจัยน ามาสังเคราะห์คือ 
สมรรถนะประจ าสายงานของครู ซ่ึงสามารถชี้วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 6 ตัวแปร ได้แก่ 1) การบริหารหลักสูตรและ 
การจัดการเรียนรู้ 2) การพัฒนาผู้เรียน 3) การบริหารจัดการชั้นเรียน 4) การวิเคราะห์ สงเคราะห์ และการวิจัยเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน 5) ภาวะผู้น าครู 6) การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้  และผล
การศึกษาระดับสมรรถนะประจ าสายงานของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 
พบว่า ในภาพรวมครูมีสมรรถนะอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดตามล าดับดังน้ี 1) ด้านการพัฒนาผู้เรียน 2) ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 3) ด้านการบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ 4) ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 5) ด้านภาวะผู้น าครู และ 6) 
ด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ 

ข้อเสนอแนะ             
 ข้อเสนอแนะทั่วไป           
 1. ด้านที่มีระดับสมรรถนะมากที่สุด คือ ด้านการพัฒนาผู้เรียน ดังน้ันควรมีการส่งเสริมให้ครูเชิญวิทยากร
ท้องถิ่นมาให้ความรู้ จัดทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกให้กับนักเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่ใฝ่เรียนใฝ่รู้ สนใจ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงและน าความรู้มาพัฒนาตนเองและสังคม          
 2. ด้านที่มีระดับสมรรถนะมากรองลงมา คือ ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน ดังน้ันควรส่งเสริมให้ครูน า
ข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน จัดอบรมให้ครูมีความรู้ในการวิเคราะห์ผู้เรียน หาจุดเด่น จุดด้อย เพื่อน าผล
มาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น      
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป       
 1. ควรศึกษาเพื่อค้นหาสมรรถนะครูและเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เน่ืองจากสมรรถนะครูและเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะมีความสัมพันธ์กันอย่างยิ่ง    
 2. ควรศึกษาเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการประเมินสมรรถนะประจ าสายงานของครูในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 
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PARTICIPATION IN SCHOOL ADMINISTRATION OF TEACHERS IN PRIMARY SCHOOLS CASE 
STUDY OF EDUCATION RUAMTHAIPATTHANA SCHOOL 2 UNDER THE OFFICE OF TAK 

EDUCATIONAL SERVICE AREA  2 

ดร.สรุพงษ ์ แสงสมีขุ และดร.สเุนตร  ทองค าพงษ ์                                                        
Dr.SURAPHONG SAENGSEEMUK and Dr.SUNET THONGKHAMPHONG 

บทคดัยอ่ 
การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของครูผู้สอนใน

โรงเรียนประถมศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 
2 และแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา กรณีศึกษา
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  ประชากรและแหล่งข้อมูลที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2  และผู้ทรงคุณวุฒิ รวม 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เน้ือหา 

ผลการวิจัย พบว่า  การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของครูโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก 
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ  ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคลอยู่ 
และด้านการบริหารงานงบประมาณ ตามล าดับ 
 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของครูผู้สอนในโ รงเรียนประถมศึกษา  
กรณีศึกษาโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ควรมีดังน้ี  
  ด้านการบริหารงานวิชาการ ควรให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดหลักสูตร รายวิชาในแต่ะละช่วงชั้น  
ด้านการบริหารงานงบประมาณ ควรให้ครูมีส่วนร่วมพิจารณาบุคคลที่จะมาท าหน้าที่บัญชีและพัสดุ   ด้านการ
บร ิห ารงานบุคคล  ควรให้ครูมีส่วนร่วมในการสรรหาอัตราก าลั งมาบรรจุให้ตรงกับสาขาวิชา และด้านการ
บริหารงานทั่วไป ควรให้ครูมีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

ค าส าคญั : การมีส่วนร่วม, การบริหารสถานศึกษา 

ABSTRACT 
 This research aimed to study the state the participation in school administration of teachers 
in primary schools case study of Ruamthaipatthana school 2 under the office of Tak educational 
service area 2 and operational guideline in the participation in school administration of teachers in 
primary schools case study of Ruamthaipatthana school 2 under the office of Tak educational service 
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area 2. The populations were director, teachers and expert 50 persons. The instruments used for 
data collection were the questionnaire and interview. The data were analyzed in terms of Mean, 
Standard division and Content Analysis. 
 The result showed that: the state in the participation in school administration of 
Ruamthaipatthana school 2 under the office of Tak educational service area 2 both overall and detail 
were at a high level. In descending order to general management, Academic management, Personnel 
management and Budget management respectively. 
 The operational guideline in the participation in school administration of teachers in primary 
schools case study of Ruamthaipatthana school 2 under the office of Tak educational service area 2 
as the following Academic management should allow teachers to participate in the curriculum 
planning subjects in each class, Preparation of teaching notes instead and selection of activities 
organized on the opening day of the school fence. Budget management should allow teachers to 
participate in considering the person who will be in charge of accounting and supplies, Annual budget 
planning and policy formulation of budget management. Personnel management should allow 
teachers to participate in recruiting rates that are packed with the subject. Defining guidelines for 
welfare and providing various services and resolving conflicts of personnel. and General management 
should allow teachers to participate in improving the landscape and environment in the school. 
Suggestions about the need for classroom improvement and allowing teachers to comment on the 
improvement of teacher homes respectively. 

Keyword : participation, school administration 

บทน า 
 การปฏิรูปการศึกษามีจุดมุ่งหมายที่ต้องการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี 
มีความสามารถและมีความสุข การด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีพลัง และมีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องมีการ
กระจายอ านาจให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และ
หลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซ่ึงให้มีการ
กระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้าน 4 ด้านได้แก่ ด้าน
วิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านงานบุคคลและด้านการบริหารทั่วไป ซ่ึงเพียงใจ  เรืองฤทธ์ิ (2550 : 2) ได้
กล่าวว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพคือ สถานศึกษาซ่ึงเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่มีอายุในเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติและตามนโยบายของรัฐโดยเป็นหน่วยงาน
ระดับปฏิบัติที่สามารถท าให้นโยบายของรัฐบาลเห็นผล สถานศึกษาถือว่าเป็นหน่วยงานส าคัญยิ่งเพราะเป็นหน่วยงาน
ปฏิบัติการ  ผลของการจัดการศึกษาจะเกิดขึ้นที่สถานศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและมีส่วน
รับผิดชอบอย่างใกล้ชิดต่อการจัดการศึกษาที่จะท าให้เกิดผลอย่างมีประสิท ธิภาพ ความส าเร็จของการบริหาร
สถานศึกษาจึงขึ้นอยู่กับผู้บริหารเป็นส าคัญ 
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 การบริหารแบบมีส่วนร่วมน้ันมีมาตั้งแต่อดีต มนุษย์รวมตัวกันเพื่อร่วมกันคิดวางแผนที่จะสู้กับธรรมชาติ การ
มีส่วนร่วมเป็นความเก่ียวข้องทางด้านจิตใจและอารมณ์ของบุคคลที่มีต่อกิจกรรมของกลุ่ม  เป็นตัวกระตุ้นให้ท างาน
ส าเร็จตามเป้าหมาย  การมีส่วนร่วมเป็นการเข้าไปเ ก่ียวข้อง (Involvement) การช่วยเหลือและการท า
ประโยชน์(Contribution) และการรับผิดชอบ(Responsibility) ดังน้ันประสิทธิผลขององค์กรจึงขึ้นอยู่กับการรวมพลังที่
จะผลักให้ภารกิจบรรลุเป้าหมาย  ผู้บริหารควรให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนเก่ียวข้องในการด าเนินกิจกรรมองค์กรและมีความ
เชื่อในสมมติฐานที่ว่าฝ่ายปฏิบัติงานถ้ามีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากเท่าไร ก็ยิ่งมีความเข้าใจในปัญหา
ขององค์กรและบทบาทของฝ่ายบริหารมากขึ้นเท่าน้ัน ซ่ึงจะเป็นผลให้เกิดความร่วมมือร่วมใจและจะกระตุ้นให้ภารกิจ
บรรลุเป้าหมาย ในทางตรงกันข้ามทั้งสองฝ่ายมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน ก็อาจจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานแยกตัวออกจาก
องค์กร  ทั้งน้ีเพราะเขาไม่มีส่วนเก่ียวข้องในการรับผิดชอบหรือการตัดสินใจ อีกทั้งอาจมองว่าผู้บริหารไม่เห็นคุณค่าของ
พวกตน (เสริมศักดิ์   วิศาลาภรณ์ , 2550 : 182) ดังน้ัน  การเปิดโอกาสให้ครูที่เป็นผู้ปฏิบัติงานเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารงานโรงเรียน ตามแนวการปฏิรูปการศึกษาที่ยึดหลักโรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วม การ
กระจายอ านาจและตรวจสอบได้ สอดคล้องกับหลักการและแนวคิดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ให้เหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียน ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปฏิรูประบบการบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นและที่
ส าคัญคือด้านผลผลิตหรือคุณภาพผู้เรียนก็น่าจะมีคุณภาพที่สูงขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน (จามรี   แสนสุภา , 2556 : 32) 
สอดคล้องกับธร สุนทรายุทธ (2551 : 539) ที่กล่าวว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วมหรือการมีส่วนร่วมในการบริหารนับวา
เป็นวิทยาการสมัยใหม่ ในการบริหารจัดการอีกแนวทางหน่ึง ซ่ึงนอกจากผู้บริหารจะมีบทบาทส าคัญในองค์การแล้ว 
สมาชกิหรือบุคคลในองค์การก็เป็นส่วนหน่ึงที่ท าให้องค์การก้าวหน้าไปด้วยดี การบริหารแบบมีส่วนร่วมได้ถูกน ามาใช้
ในการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ  หรือเอกชน โดยมุ่งที่จะสร้างความร่วมมือร่วมใจ
เพื่อให้งานส าเร็จ การให้บุคคลได้มีส่วนร่วม ในการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ การปฏิบัติงาน การประเมินผลงาน 
ล้วนเป็นสิ่งส าคัญ และจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับองค์การ ถ้าหากการปฏิบัติงานน้ันมีความไม่เข้าใจกันหรือเกิดความรู้สึกว่า 
ตนเองไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของหมู่คณะ และไม่ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์การแล้ว การบริหารงานของ
องค์การก็จะบรรลุผลส าเร็จได้โดยยาก    
 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 ต าบลรวมไทยพัฒนา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต  2            
มุ่งส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาไปสู่เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด โดยมีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล และ
รายงานให้เป็นไปตามนโยบายที่โรงเรียนเป็นฐานและการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชากรในวัยเรียนได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาคและทั่วถึงอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน ในช่วงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและ
กระบวนการบริหารจัดการศึกษา การก าหนดความเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษาที่เป็นเรื่องใหม่ที่จะต้องด าเนินการใน
หลาย ๆ เรื่องภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่งและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนรวมไทย
พัฒนา 2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้ก าหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อเป็นกรอบ
การด าเนินงานการจัดการศึกษาโดยมีกลยุทธ์และจุดเน้นด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพ การบริหารและจัดการศึกษา
ที่ต้องการพัฒนาความเข้มแข็งของสถานศึกษาในด้านประสิทธิภาพ การบริหารจัดการองค์กร การมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา รวมทั้งการส่งเสริมการบริหารโดยมีสถานศึกษาเป็นฐาน อย่างไรก็ตามจากการด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่ า
บุคลากรครูส่วนใหญ่ยังขาดการมีส่วนร่วม ขาดการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินงาน ร่วมรับผลที่เกิดขึ้นและจาก
รายงานการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 อยากเห็นการบริหารงานทั้ง 4  ด้านของโรงเรียนมีกระบวน การขับเคลื่อนการบริหารแบบมี
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ส่วนร่วม เพื่อให้เกิดคุณภาพในด้านการบริหาร การด าเนินการบริหารการมีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจของ
บุคลากรจึงเป็นสิ่งส าคัญ สภาพปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษา
ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการ
บริหารงานทั่วไป  รวมทั้งแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของครูเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารสถานศึกษา
ให้เกิดประสิทธิผลบรรลุเป้าหมายในการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย         
 1. เพื่อศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา กรณีศึกษา
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2   
 2. เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร สถานศึกษาของครูผู้สอนในโรงเรียน
ประถมศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

ขอบเขตการวจิยั 
 การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา กรณีศึกษา
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีขอบเขตในการวิจัยแบ่งได้ดังน้ี 
 ขอบเขตดา้นเนื้อหา        
 การก าหนดเน้ือหาในการวิจัย ผู้วิจัยใช้การศึกษาเอกสารและกฎหมายการศึกษาที่เก่ียวข้องได้แก่พ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสอง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และกฎกระทรวงการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 
รวมทั้งการสังเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษาที่ศึกษาระหว่างปี 
พ.ศ.2554-2557 จ านวน 7 เรื่อง ประกอบด้วย ไกรประสิทธ์ิ พันสะอาด (2555) จามรี   แสนสุภา (2556) ชุตินันท์  
พ่วงดี (2556) ทัศนีย์   ทองทวีวัฒน์. (2554) พร้อมวุฒิ แสงวิเชียร (2556) นุสรา  วงศ์จันทรา (2557) และสุธีรา  
มุกดาเกษม (2557) แล้วน ามาก าหนดเป็นขอบเขตในการวิจัยใน 4 ด้าน คือ การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ 
งานงบประมาณ งานบุคคลากรและงานบริหารทั่วไป 
 ขอบเขตด้านประชากรและแหล่งข้อมูล 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  จ านวน  50  คน แหล่งข้อมูลที่ใช้ศึกษาแนวทางการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมเป็นผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าและรองหัวหน้าฝ่ายงานของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2   และผู้ทรงคุณวุฒิ รวม 10  คน 
 ขอบเขตด้านตัวแปร 
 ตัวแปรต้น ได้แก่ การบริหารสถานศึกษาตามขอบข่ายงานของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
                ตัวแปรตาม  ได้แก่ สภาพการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียน
รวมไทยพัฒนา 2 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
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กรอบแนวคดิการวจิยั 
 การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา กรณีศึกษา
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีดังน้ี 
 

                          ตวัแปรตน้                                                      ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธดี าเนนิการวจิยั 
 การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา กรณีศึกษา
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 แบ่งการด าเนินการออกเป็น 2 
ขั้นตอนดังน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา 
กรณีศึกษาโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ด าเนินการดังน้ี  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  จ านวน  50  คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบ
มาตราประมาณค่า 5 ระดับ เก่ียวกับสภาพการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของครูผู้สอนตามขอบข่ายงานทั้ง 4 
ด้าน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของครูผู้สอนในโรงเรียน
ประถมศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  
แหล่งข้อมูลที่ใช้ศึกษาแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเป็นผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าและรองหัวหน้าฝ่ายงานของ
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2   และผู้ทรงคุณวุฒิ รวม 10  คน 
แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structured Interviews) ในการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์
เน้ือหา (Content Analysis)         
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา กรณีศึกษา
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 
 1. ผลการศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา 
กรณีศึกษาโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีดังน้ี 

ขอบข่ายการบริหารสถานศึกษา 4 ด้าน 
- ด้านการบริหารงานวิชาการ 
- ด้านการบริหารงบประมาณ 
- ด้านการบริหารงานบุคคล 
- ด้านการบริหารทั่วไป 

 

การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของ
ครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา กรณีศึกษา
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
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   1.1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน  50  คน เพศหญิง จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00  
เพศชาย จ านวน 24  คน คิดเป็นร้อยละ 48.00  อายุมากกว่า 30 ปี แต่น้อยกว่า 50 ปี  จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 
58.00  อายุน้อยกว่า 30  ปี จ านวน 18  คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 อายุตั้งแต่ 50  ปีขึ้นไป จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.00  การศึกษาปริญญาโทจ านวน  28  คน คิดเป็นร้อยละ 56.00 ปริญญาตรีจ านวน 22  คน คิดเป็นร้อยละ 44.00  
ประสบการณ์การท างานน้อยกว่า 5 ปี จ านวน 31  คน คิดเป็นร้อยละ 62.00 ทำงานระหว่าง 5-10 ปี จ านวน 15  คนคิด
เป็นร้อยละ 30.00 ท างานตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 และท างานระหว่าง10 – 15 ปี จ านวน 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 

   1.2  สภาพการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของครูผู้สอน  การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านบริหารงานทั่วไป อยู่ใน
ระดับมาก รองลงมาคือ ด้านบริหารงานวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคลอยู่ในระดับมาก และด้านบริหารงานงบประมาณ
อยู่ในระดับมาก  ตามล าดับ สภาพการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา รายด้านมีผลการวิจัยดังน้ี 
    1.2.1 ด้านบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยู่ ในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อเรียงจากมากไปหาน้อย 
คือ การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก  รองลงมาคือการพัฒนาและส่งเสริมให้มี
แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก  และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาอยู่ในระดับมาก  ตามล าดับ และการแนะแนวเก่ียวกับงานวิชาการอยู่ในระดับมาก  ครูมีส่วนร่วมน้อยที่สุด
    1.2.2  ด้านบริหารงานงบประมาณ โดยรวมอยู่ ในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อเรียงจากมากไปหา
น้อย คือ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการพัสดุอยู่ในระดับมาก  รองลงมาคือ การจัดหารายได้และผลประโยชน์
เพื่อการศึกษาอยู่ในระดับมาก  และการวางแผนการจัดสรรงบประมาณอยู่ในระดับมาก  ตามล าดับ ส่วนการวาง
แผนการด าเนินงานงบประมาณ การมีส่วนร่วมในการท าแผนการตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ
สถานศึกษาและการมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง  
ครูมีส่วนร่วมน้อยที่สุด         
    1.2.3  ด้านบริหารงานบุคคล โดยรวมอยู่ ในระดับมากเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อเรียงจากมากไปหาน้อย 
คือ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก  
รองลงมาคือการส่งเสริมวินัยคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อยู่ในระดับมาก   
และการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อยู่ในระดับ
มาก ตามล าดับ ส่วนการวางแผนป้องกันการกระท าความผิดวินัย อยู่ในระดับมาก ครูมีส่วนร่วมน้อยที่สุด 
    1.2.4 ด้านบริหารงานทั่วไป โดยรวมอยู่ ในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อเรียงจากมากไปหาน้อย คือ 
การก าหนดแนวทางการส่งเสริมกิจการนักเรียนของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก  รองลงมาคือ การวางแผนการ
จัดระบบโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก  การส่งเสริมประสานงานพัฒนาเครือข่ายการศึกษาและ
การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก  ตามล าดับ ส่วนการพัฒนาการจัดระบบการบริหาร
และพัฒนาองค์กร อยู่ในระดับมาก ครูมีส่วนร่วมน้อยที่สุด 

2. ผลการศึกษาแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของครูผู้สอนในโรงเรียน
ประถมศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จ าแนก
ตามภารกิจงานมีดังน้ี 
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   2.1 แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านบริหารงานวิชาการ ผู้บริหารควรให้ครูมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการจัดหลักสูตรรายวิชาในแต่ะละช่วงชั้น ครูควรให้ความร่วมมือในการจัดท าบันทึกสอนแทนและควรให้ครูมีส่วน
ร่วมในการคัดเลือกกิจกรรมที่จัดในวันเปิดรั้วโรงเรียนตามล าดับ      
    2.2 แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านบริหารงานงบประมาณ ผู้บริหารควรให้ครูมีส่วนร่วมพิจารณาบุคคลที่
จะมาท าหน้าที่บัญชีและพัสดุ ควรให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินงานงบประมาณประจ าปี  และควรให้ครูมีส่วน
ร่วมในการก าหนดนโยบายการบริหารงบประมาณ ตามล าดับ 

   2.3 แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านบริหารงานบุคคล ผู้บริหารควรให้ครูมีส่วนร่วมในการสรรหา
อัตราก าลังมาบรรุจให้ตรงกับสาขาวิชา ควรเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางจัดสวัสดิการและการ
ให้บริการด้านต่าง ๆ และควรเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการขัดแย้งของบุคลากร  ตามล าดับ 

   2.4 แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านบริหารงานทั่วไป ผู้บริหารควรให้ครูมีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และสิ่งแวดล้อม ควรให้ครูมีส่วนร่วมในการเสนอแนะความต้องการเก่ียวกับการปรับปรุงห้องเรียนและควรเปิด
โอกาสให้ครูได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการปรับปรุงบ้านพักครู ตามล าดับ 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา กรณีศึกษา
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 สรุปได้ดังน้ี 
   การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ครูมีส่วนร่วมบริหารด้านการบริหารงาน
ทั่วไปมากที่สุด รองลงมาคือการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานงบประมาณ  ตามล าดับ   
ส่วนแนวทางในการส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาน้ันสรุปได้ดังน้ี ด้านการบริหารงานวิชาการ 
ผู้บริหารควรให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดหลักสูตร รายวิชาในแต่ะละช่วงชั้น การจัดท าบันทึกสอนแทนและ
การคัดเลือกกิจกรรมที่จัดในวันเปิดรั้วโรงเรียน  การบริหารงานงบประมาณ ผู้บริหารควรให้ครูมีส่วนร่วมพิจารณาบุคคลที่จะ
มาท าหน้าที่บัญชีและพัสดุ  การวางแผนด าเนินงานงบประมาณประจ าปี และการก าหนดนโยบายการบริหารงบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล ผู้บริหารควรให้ครูมีส่วนร่วมในการสรรหาอัตราก าลังมาบรรุจให้ตรงกับสาขาวิชา การก าหนด
แนวทางจัดสวัสดิการและการให้บริการด้านต่าง ๆ และการแก้ไขปัญหาการขัดแย้งของบุคลากร  การบริหารงานทั่วไป 
ผู้บริหารควรให้ครูมีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม การเสนอแนะความต้องการเก่ียวกับการปรับปรุง
ห้องเรียนและให้ครูได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการปรับปรุงบ้านพักครู ตามล าดับ 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา กรณี ศึกษา
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีผลการวิจัยที่จะน ามาอภิปราย
ผลดังน้ี           
 การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา โดยรวมพบว่าครูมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเพราะว่าโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 

2  มีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ตามแนวคิดการกระจายอ านาจที่ใช้หลักการมีส่วนร่วมในการบริหารของคณะบุคคลที่มีส่วนได้

เสียกับการจัดการศึกษาเป็นส าคัญ  ท าให้การบริหารประสบผลส าเร็จ  มีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้การบริหารตามภาระงานทั้ง 4 งาน

บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  เป็นไปตามแนวคิดของพรทิพภา   แก่นเรือง  (2554 : 154) ที่ได้กล่าวถึงหลักการของ SBM ว่าเป็น

การคืนอ านาจการจัดการศึกษาให้ประชาชน เพ่ือสนองความต้องการของชุมชน สร้างแนวคิดการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทั้งครู
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ผู้ปกครอง ตัวแทนชุมชน ศิษย์เก่า และตัวแทนนักเรียน ใช้หลักในการบริหารตนเอง ท าให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหาร สร้างขวัญและ
ก าลังใจให้บุคลากร  มีการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดโปร่งใส เกิดความคิด สร้างสรรค์ในการพัฒนาและเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา  สอดคล้องกับผลการศึกษาของพร้อมวุฒิ  แสงวิเชียร (2556 : 64)  ที่ศึกษาการมีส่วนร่วมของครูใน

การบริหารโรงเรียนพบว่า การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารภาพรวมอยู่ในระดับมาก การมีส่วนร่วมของครูในด้านการบริหารงานทั่วไปมี
ระดับมากที่สุด  รองลงมาคือ ด้านการบริหารงานงบประมาณ  ด้านการบริหารงานวิชาการ และด้านการบริหารงานบุคคล  รวมถึงฐิตินันท์  

นันทนพิบูล  (2557 : 84) ที่พบว่า การมีส่วนร่วมของครูต่อการบริหารการศึกษาอยู่ในระดับมาก ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงาน

ทั่วไป  ด้านการบริหารงานงบประมาณ  ด้านการบริหารงานวิชาการ และด้านการบริหารงานบุคคล ตามล าดับ 
 เม่ือน าผลการวิจัยมาพิจารณาเป็นรายด้านสามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี  

การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยู่ ในระดับมาก อาจเป็นเพราะมีการส่งเสริม
และเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการปฏิบัติงานมากขึ้น  ในด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษา  การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในและก าหนดมาตรฐานการศึกษา ผลการวิจัยเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับฐิตินันท์  พ่วงดี  (2556 : 119)  ที่
ศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูต่อการมีส่วนร่วมของครูแล้วพบว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
วิชาการของครูมีระดับมากที่สุด โดยครูมีโอกาสรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก
สถานศึกษามากที่สุด 

 การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานงบประมาณ โดยรวมอยู่ ในระดับมาก อาจเป็นเพราะโรงเรียน
ส่งเสริมสนับสนุนและมอบหมายให้ครูมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการพัสดุ  แต่งตั้งให้มีส่วนร่วม
จัดหารายได้และผลประโยชน์เพื่อการศึกษา  และร่วมเสนอความคิดและตัดสินใจในการวางแผนการจัดสรร
งบประมาณร่วมกับผู้บริหาร  ผลการวิจัยสอดคล้องกับไกรสิทธ์ิ  พันสะอาด  (2555 : 66)  ที่ศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ครูผูส้อนในการบริหารโรงเรียน พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงบประมาณอยู่ในระดับมาก ครู
มีส่วนรับผิดชอบในการด าเนินการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาโรงเรียนรวมทั้งการด าเนินงานเก่ียวกับระบบสารสนเทศ
ในการบริหารมากที่สุด 

 การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานบุคคล โดยรวมอยู่ ในระดับมาก  เพราะครูมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมวินัยคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา สอดคล้องกับผลการศึกษาของณัฐรฎา  พวงจันทร์  (2553 : 85-86)  ที่พบว่าระดับการ
มีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียนด้านการบริหารงานบุคคล มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก โดยครูมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรและก าหนดขอบข่ายการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูมากที่สุด 

การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานทั่วไป โดยรวมอยู่ ในระดับมาก เพราะครูมีส่วนร่วมก าหนดแนว
ทางการส่งเสริมกิจการนักเรียนของสถานศึกษา วางแผนการจัดระบบโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา รวมถึงการ
ส่งเสริมประสานงานพัฒนาเครือข่ายการศึกษาและพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา  สอดคล้องกับผล
การศึกษาของพร้อมวุฒิ  แสงวิเชียร (2556 : 64)  ที่พบว่า ครูมีส่วนร่วมในด้านการบริหารงานทั่วไปมากที่สุด โดยครูมี
หน้าที่รับผิดชอบในการจัดโครงสร้างการบริหาร รวมทั้งการสร้างเครือข่ายทั้งในและนอกสถานศึกษามากที่สุด 
 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของครูในโรงเรียนประถมศึกษา กรณีศึกษา
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี  
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ด้านการบริหารงานวิชาการ แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมโดยให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัด
หลักสูตร รายวิชาในแต่ละช่วงชั้น รวมถึงการจัดท าบันทึกสอนแทน  และการคัดเลือกกิจกรรมที่จัดในวันเปิดรั้วโรงเรียน  
ทั้งน้ีเพราะการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการบริหารหลักสูตรจะส่งผลให้การด าเนินการใช้หลักสูตร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ดังที่ นุสรา   วงศ์จันทรา  (2557 : 40)  ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมบริหารงาน
วิชาการของครูว่า  หมายถึง การจัดการเก่ียวกับงานด้านหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้แบบเรียน งานการเรียนการ
สอน งานสื่อการเรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผล งานนิเทศการศึกษา งานวางแผนกการศึกษาและงานประชุม
อบรมทางวิชาการ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุจุดหมายของการศึกษาที่ก าหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพสูง  

ด้านบริหารงานงบประมาณ ควรให้ครูมีส่วนร่วมพิจารณาบุคคลที่จะมาท าหน้าที่บัญชีและพัสดุ  ควรให้ครูมี
ส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินงานงบประมาณประจ าปี  ควรให้ครูมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายการบริหาร
งบประมาณ ทั้งน้ีเพราะงานงบประมาณเก่ียวข้องกับระเบียบปฏิบัติจ าเป็นต้องใช้บุคคลที่มีความรู้ มีความเข้าใจรวมทั้งมี
มนุษย์สัมพันธ์กับครูได้ดี  ส่วนนโยบายและแผนงานงบประมาณน้ัน  ครูควรมีส่วนร่วมก าหนดเป้าหมายและรับผิดชอบ
เพราะครูคือผู้เก่ียวข้องกับการใช้งบประมาณโดยตรง  ดังนิยามที่พร้อมวุฒิ   แสงวิเชียร  (2556 : 23)   ให้นิยามว่าการมี
ส่วนร่วมบริหารงานงบประมาณของครูว่า  หมายถึง การที่ครูเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบในการ
จัดท าและเสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ ตรวจสอบติดตาม และการรายงานผลการใช้เงิน การบริหาร
ด้านการเงิน การบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ 

ด้านบริหารงานบุคคล ผู้บริหารควรให้ครูมีส่วนร่วมในการสรรหาอัตรา ก าลังมาบรรุจให้ตรงกับสาขาวิชา  
ควรเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางจัดสรรสวัสดิการและการให้บริการด้านต่าง ๆ  ควรเปิดโอกาสให้
ครูมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการขัดแย้งของบุคลากร  เพราะหากได้อัตราก าลังไม่ตรงกับสาขาที่ต้องการจะส่งผลให้
การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีปัญหาเหมือนเดิม รวมทั้งการจัดสวัสดิการและการให้บริการด้านต่าง ๆ ในโรงเรียนต้อง
ตอบสนองความต้องการของครูเป็นส าคัญ  จะท าให้ครูมีคุณภาพชีวิตที่ดี  สอดคล้องกับนิยามของฐิตินันท์   นันทน
พิบูล  (2557 : 45)  ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมบริหารงานบุคลากรของครูว่า  หมายถึง กระบวนการเก่ียวกับ
บุคคล เพื่อให้ได้มาซ่ึงบุคคลดี สามารถท าภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และร่วมมือ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด และมี
ความสุขในการท างานมากที่สุด    

ด้านบริหารงานทั่วไป ผู้บริหารควรให้ครูมีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม  ควรให้ครูมีส่วน
ร่วมในการเสนอแนะความต้องการเก่ียวกับการปรับปรุงห้องเรียน และควรเปิดโอกาสให้ครูได้แสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับการปรับปรุงบ้านพักครู  เพราะครูมีความใกล้ชิดและใช้ประโยชน์จากภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม  ห้องเรียนและ
บ้านพักครูโดยตรง  ทั้งการใช้เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และการพักผ่อนหลับนอน  สอดคล้องกับนิยามของ
พร้อมวุฒิ   แสงวิเชียร  (2556 : 23) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมบริหารงานทั่วไปของครูว่า  หมายถึง การร่วมกัน
พัฒนาระบบและข้อมูลเครือข่าย ข้อมูลสารสนเทศ การประสานและพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษา การจัดระบบบริหาร 
และพัฒนาองค์กร การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม เพื่อให้เกิดประสิทธิสูงสุด 
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ขอ้เสนอแนะการวจิยั  
 ข้อเสนอแนะทั่วไป  
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ควรส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดตระหนักให้
ความส าคัญและเปิดโอกาสให้ข้าราชการครูมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล โดยการปรับโครงสร้าง
ในการบริหารให้เป็นคณะบุคคล เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้น และควรมีการก ากับ ติดตาม
และนิเทศเพื่อให้ความช่วยเหลือ ชี้แนะเป็นประจ า      
 สถานศึกษาควรส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ข้าราชการครูมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาให้ครอบคลุม
ภาระกิจในการจัดการศึกษา โดยส่งเสริมให้ครูรวมกลุ่มในการปฏิบัติงาน ให้มีการประชุมวางแผน การท างานและ
ส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ในการท างาน 
 ครูผู้สอนควรศึกษาสร้างความเข้าใจในขอบข่ายงานแต่ละงานนอกเหนือจากงานสอนที่เป็นงานหลัก ควร
กล้าที่จะเสนอแนะแนวทางเพื่อพัฒนางานในสถานศึกษา โดยเริ่มจากงานที่ถนัดก่อนเป็นอันดับแรก 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป         
 1. ควรมีการวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมบริหารงานวิชาการของครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน          
 2. ควรมีการวิจัย เรื่อง ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการ
บริหารการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ        
 3.  ควรมีการวิจัย เรื่อง แรงจูงใจในการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

เอกสารอา้งองิ 
ไกรประสิทธ์ิ   พันสะอาด. (2555). การมสี่วนรว่มของครผูู้สอนในการบรหิารโรงเรยีนในอ าเภอขลงุ   
 สงักดัส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาจนัทบรุี. ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิตคณะ

ศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา. 
จามรี   แสนสุภา. (2556). ความสัมพนัธร์ะหว่างภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิาร 
 สถานศึกษากบัการบรหิารสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรยีนเปน็ฐาน สงักดัส านักงานเขตพื้นที่ 

การศกึษาประถมศกึษานครพนม  เขต 1. ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต,คณะศึกษาศาสตร์, 
มหาวิทยาลัยนครพนม. 

ชุตินันท์   พ่วงดี. (2556). ความคดิเหน็ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครตู่อการมสีว่นรว่มของครใูน 
 การบรหิารสถานศึกษา สงักดัเทศบาลนครปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุี. ปริญญาศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต, คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต. 
ฐิตินันท์   นันทนพิบูล. (2557). การมสีว่นรว่มของครตูอ่การบรหิารการศกึษาของโรงเรยีนขยายโอกาส 
 ทางการศกึษา อ าเภอเขาชะเมา ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2. ปริญญา

การศึกษามหาบัณฑิต, คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา.  
ธร  สุนทรายุทธ. (2551).  การบรหิารจดัการเชงิปฏริปู. กรุงเทพฯ : เนติกุลการพิมพ์. 
ณัฐรฎา  พวงจันทร์. (2553). การมีสว่นรว่มของครใูนการบรหิารโรงเรยีนประถมศึกษา สงักดักรงุเทพ 



 

 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 

ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

117 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

 มหานคร  ส านกัเขตดสุติ กรงุเทพมหานคร. ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์, 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. 

ทัศนีย์   ทองทวีวัฒน์. (2554). การศึกษาการมีสว่นรว่มของครใูนการบรหิารโรงเรยีนขยายโอกาส 
 ทางการศกึษา อ าเภอตาพระยา สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสระแก้ว เขต  2.  

ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต, คณะศึกษาศาสตร์,มหาวิทยาลัยบูรพา. 
นุสรา   วงศ์จันทรา. (2557). การมสีว่นรว่มของครใูนการบรหิารโรงเรยีนประถมศกึษา สงักดัส านัก 
 งานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ. ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต, 

คณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 
เพียงใจ  เรืองฤทธ์ิ. (2550). การมสี่วนรว่มในการบรหิารงานของครโูรงเรยีนมธัยมศกึษาในอ าเภอเมอืง  
 สงักดัส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 1  จงัหวดัฉะเชงิเทรา. ปริญญาการศึกษา

มหาบัณฑิต, คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา. 
พร้อมวุฒิ   แสงวิเชียร. (2556). การมสี่วนร่วมของครใูนการบรหิารโรงเรยีนกลุ่มระยองวทิยาคม  
 จังหวดัระยอง. ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต, คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา. 
พรทิพภา แก่นเรือง. (2554). การศกึษาการเตรยีมความพรอ้มดา้นวชิาการเพือ่เข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน   
 ของโรงเรยีนในสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศึกษาเขต 3. ปริญญาศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต, คณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 
สุธีรา   มุกดาเกษม. (2557). การมสี่วนรว่มของครใูนการบรหิารโรงเรยีนในอ าเภอนคิมพฒันา สงักดั 
 ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาระยองเขต 1. ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต,  

คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา.  
เสริมศักดิ์   วิศาลาภรณ์. (2550). “ปัญหาและแนวโน้มเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร 
 การศึกษา”. ใน ประมวลสาระชดุวชิาสัมมนาการประถมศึกษา. นนทบุรี : มหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช. 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 

ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

118 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

แนวทางการจดัการศึกษาแบบเรยีนรวมของสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาตาก เขต 2 
Guidelines for the management of Inclusive Education of Primary Schools                                           

under Tak Primary Educational Service Area Office 2 
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บทคัดย่อ          
 การศึกษาเรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อศึกษาสภาพและแนวทางการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ประชากรและแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งน้ี ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ครูพี่เลี้ยงและผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 371 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
ได้แก่ แบบสอบถามและแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เน้ือหา       
 ผลการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่
ในระดับมากที่สุด ด้านเครื่องมืออยู่ในระดับมากที่สุด และ ด้านนักเรียนอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ  แ น ว
ทางการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 คือ 
โรงเรียนควรน าไปศึกษาดูงานจากสถานที่จริง จากสภาพจริงที่จัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในการ
เรียนรวมกับนักเรียนทั่วไป ควรปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคารตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด ควร
จัดท าแบบส ารวจความสามารถพื้นฐานของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอนและ
การประเมินผล และโรงเรียนต้องมีการประสานความร่วมมือกับชุมชน องค์กรเอกชนและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขอรับ
การสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรวม  

ค าส าคัญ : แนวทาง, การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 

ABSTRACT 
 The purposes of the research seemed to investigate the conditions and recommendations 
of guidelines for the management of inclusive education of Primary Schools under Tak Primary 
Educational Service Area Office 2. The participants and the data source of the research were 371 
school administrators, teachers, and experts. The research instruments were questionnaires and 
group interviews. The collected data were analyzed by frequency, percentages, arithmetic means, 
standard deviation, and content analysis. 
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 The findings of the research indicated that; on the whole, the management of inclusive 
education of Primary Schools under Tak Primary Educational Service Area Office 2 seemed to be at 
the highest level. When each side was considered that had arithmetic means with descending order, 
it was found that the highest mean score at the highest level seemed to be the side of environment. 
Moreover, the inferior mean scores at the highest level seemed to be the side of teaching and 
learning activities, and materials respectively. The lowest mean score at the high level seemed to be 
the side of students. 
 In terms of guidelines for the management of inclusive education of Primary Schools under 
Tak Primary Educational Service Area Office 2, it can be said that the school should give teachers the 
opportunity to observe activities in real places where focus on inclusive education for children with 
special needs. In addition, the school should adjust to a new environment both inside and outside 
buildings. The school should survey primary abilities of children with special needs to plan learning 
management and evaluation. Moreover, the school should request for cooperation from the 
community, private organizations, and other organizations to support inclusive activities. 

Keyword : guidelines, the management of inclusive education 

ความเป็นมาและความส าคัญ       
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ในมาตรา 54 ก าหนดให้รัฐต้อง
ด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายรัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น  เพื่อ
พัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการเพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง 
ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา  
ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560, 2560 : 14) 
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ก าหนดสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาโดย
ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่
รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพร่องทาง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซ่ึง
ไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้น
พื้นฐานเป็นพิเศษ โดยให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่ง
อ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542, 2542) ดังน้ันการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซ่ึงมีความ
บกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ
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หรือบุคคลซ่ึงไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 (2551 : 3) 
ในหมวด 1 สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา มาตรา 5 คนพิการมีสิทธิทางการศึกษา ได้แก่ ได้รับการศึกษาโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต พร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ
และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษา โดย
ค านึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความต้องการจ าเป็นพิเศษของบุคคลน้ันและได้รับการศึกษาที่มี
มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ การทดสอบทางการศึกษา ที่
เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล    
 จากข้อก าหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติที่เก่ียวข้องข้างต้น แสดงให้เห็นถึง
เจตนารมณ์ในการจัดการศึกษาส าหรับกลุ่มคนที่มีความต้องการพิเศษ โดยก าหนดไว้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม
มากกว่าที่ผ่านมา ท าให้การจัดการศึกษาเอ้ือประโยชน์ต่อผู้ที่มีความต้องการพิเศษให้ได้รับสิทธิและความเสมอภาคทั้ง
ทางด้านการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต  การสื่อสาร การเข้าถึง อาคารสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ 
และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามกฎหมายและกฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง ซ่ึงได้ก าหนดไว้เช่นเดียวกับนักเรียน
ทั่วไป โดยรัฐต้องพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ในรูปแบบและวิธีการอันเหมาะสมกับสภาพความต้องการพิเศษทางด้าน
การศึกษาเป็นรายบุคคลและเป็นการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาและอุปสรรคอันเน่ืองมาจากสภาพความบกพร่องหรือ
ความต้องการพิเศษ โดยจัดให้เข้าเรียนตามสภาพความบกพร่องในสภาพแวดล้อมที่มีขีดจ ากัดน้อยที่สุด ซ่ึงโดยทั่วไป 
หมายถึง การจัดให้เข้าเรียนรวมในชั้นเรียนปกติรวมกับนักเรียนทั่วไป โครงการเรียนรวมเป็นโครงการที่เปิดโอกาสทาง
การศึกษาให้แก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ประเภทต่างๆ ในวัยเรียนได้เรียนรวมกับเด็กปกติในระบบโรงเรียน สามารถ
จัดได้ในลักษณะต่าง ๆ ดังน้ี 1) ชั้นเรียนปกติเต็มวัน 2) ชั้นเรียนปกติเต็มวันและบริการปรึกษาหารือ 3) ชั้นเรียนปกติ
เต็มวันและบริการครูเดินสอน 4) ชั้นเรียนปกติเต็มวันและบริการสอนเสริม 5) ชั้นเรียนพิเศษและชั้นเรียนปกติ 6) ชั้น
เรียนพิเศษในโรงเรียนปกติ โดยมีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญเพื่อตอบสนองความต้องการพิเศษทางการศึกษาและการพัฒนา
ศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคล โดยมีครูประจ าชั้นและครูการศึกษาพิเศษให้ความร่วมมือและรับผิดชอบร่วมกันในการ
ด าเ นินการ ดัง น้ัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการในโร งเรียนที่ด าเ นินการ จัดการเรีย นร่ วม 
กระทรวงศึกษาธิการได้มีความพยายาม ด าเนินการในรูปแบบโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมในทุกจังหวัดอย่างเป็น
รูปธรรมมาตั้งแต่ พ.ศ. 2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษทุกประเภทได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมอย่างทั่วถึงในพื้นที่ใกล้บ้าน (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550 : 10)        
 ดังน้ัน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 (2560 : 17-18) ในฐานะผู้รับผิดชอบและดูแล
สถานศึกษาในพื้นที่ซ่ึงต้องด าเนินการตามบทบาทหน้าที่และน านโยบายมาสู่การปฏิบัติ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) 
ส าหรับการด าเนินงานคือ “เราจะสร้างเด็กดี และเด็กเก่ง บนพื้นฐานความเป็นไทย พร้อมก้าวไกลสู่อาเซียน” มีพันธกิจ 
(Mission) ที่ส าคัญได้แก่ ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนบนพื้นฐานความเป็นไทย และเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ส่งเสริม
และสนับสนุนให้ผู้เรียน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้าง
ความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา และก าหนดเป้าประสงค์เพื่อใช้ส าหรับการด าเนินงานไว้คือ นักเรียนระดับก่อน
ประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสม ตามวัยและมีคุณภาพประชากรวัยเรียนทุก
คนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค และขับเคลื่อนโดยกลยุทธ์เพื่อการเพิ่ม
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โอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ โดย สนับสนุนให้สถานศึกษามีคุณภาพ มีรูปแบบการเรียนการสอนสอดคล้อง
กับบริบทของ พื้นที่มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ให้ครอบคลุมทุกต าบล ส่งเสริมและสนับสนุนให้
สถานศึกษาที่ จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดการศึกษาวิชาชีพโดยสร้างความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ หรือหน่วยงานอ่ืน และส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย และมีคุณภาพตามมาตรฐาน ให้
เหมาะสมกับความต้องการจ าเป็นของผู้เรียนแต่ละบุคคล โดยมีความเชื่อมโยงระหว่างรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบปกติ 
รูปแบบเพื่อความเป็นเลิศ รูปแบบเพื่อผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ และรูปแบบการศึกษาทางเลือก  
  อย่างไรก็ตามจากภาพรวมของการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 โดยเฉพาะ
การจัดการเรียนรวมของเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนกับเด็กนักเรียนปกติ ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการจัด
การศึกษาตั้งแต่ผู้บริหาร ครูผู้สอนและผู้ปกครองต้องตระหนักรู้และควรจะมีข้อมูลที่ชัดเจนครอบคลุม โดยเฉพาะข้อมูล
ที่มีความน่าเชื่อถือในรูปแบบงานวิจัย ผู้ศึกษาในฐานะอาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
วิทยาลัยนอร์นเทิร์น ตาก ที่มีภารกิจหลักในการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อน าไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับการส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเครือข่ายในพื้นที่ให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ จึงมีความสนใจ
ที่ศึกษาสภาพและแนวทางการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2 ว่ามีสภาพใดบ้างโดยใช้การบริหารจัดการเรียนรวมใน 4 องค์ประกอบของโครงสร้างซีท (เบญจา ชลธาร์นนท์, 2546 
: 7 - 47) ได้แก่ ด้านนักเรียน ด้านสภาพแวดล้อม ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านเครื่องมือ ตลอดจนเป็น
การศึกษาแนวทางส าหรับการด าเนินงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน ส่งเสริมและสนับสนุนให้แก่ผู้เก่ียวข้องได้
น าไปใช้ในการด าเนินงานให้ประสบส าเร็จตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป 

จดุมุง่หมายของการวจิยั         
 1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2         
 2. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 

ขอบเขตการวจิยั 
 การศึกษาเรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 มีขอบเขตการวิจัย ดังน้ี       
 ตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยใช้แบบสอบถาม       
 ขอบเขตด้านเน้ือหา ได้แก่ สภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้แก่ ด้านนักเรียน ด้านสภาพแวดล้อม ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และด้าน
เครื่องมือ  
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 ขอบเขตด้านตัวแปร ได้แก่ ข้อมูลสภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้แก่ ด้านนักเรียน ด้านสภาพแวดล้อม ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และ
ด้านเครื่องมือ          
 ตอนที่ 2 ศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)    
 ขอบเขตด้านเน้ือหา ได้แก่ ข้อมูลสภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ที่ได้จากตอนที่ 1 ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดมาก าหนดเป็นประเด็นในการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion)         
 ขอบเขตด้านตัวแปร ได้แก่ แนวทางการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้แก่ ด้านนักเรียน ด้านสภาพแวดล้อม ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และด้าน
เครื่องมือ 

กรอบแนวคดิการวจิยั        
 การศึกษาเรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 มีเอกสารที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  มีรายละเอียด
ดังต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการด าเนินงานวิจัย        
 การศึกษาเรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้ด าเนินการดังน้ี        
 ตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยใช้แบบสอบถาม      
 ขอบเขตด้านเน้ือหา ได้แก่ สภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้แก่ ด้านนักเรียน ด้านสภาพแวดล้อม ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และด้าน
เครื่องมือ          

 

แนวคิดการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมขอบข่ายการจัดการศึกษา

แบบเรียนรวม  (ด้านนักเรียน)  

แนวคิดเก่ียวกับการบริหารการศึกษา 

ข้อมูลสภาพทั่วไปของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

 

 

แนวทางการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม

ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
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 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 117 คน ครูผู้สอน 200 คน ครูพี่เลี้ยง 
จ านวน 45 คน ปีการศึกษา 2560 ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) รวมทั้งสิ้นจ านวน 362 คน 
(ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ,2560 : 56)     
 การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
 ตอนที่ 2 ศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)     
 ขอบเขตด้านเน้ือหา ได้แก่ สภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ที่ได้จากตอนที่ 1     
 ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้และประสบการณ์ ซ่ึงมีผลงานเป็นที่ปรากฏ ได้มา
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รวมทั้งสิ้น 9 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษาในระดับ
ส านักงานเขตพื้นที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการดูแลการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม จ านวน 3 คน ตัวแทนผู้บริหาร
โรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวม จ านวน 3 คน และนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 3 คน 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์เน้ือหาซ่ึงได้จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล        
 ผลการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.56, σ = 0.27) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับ

ค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย คือ ด้านสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับ มากที่สุด (  = 4.63, σ = 0.28) รองลงมา ด้านกิจกรรม

การเรียนการสอนอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.57, σ = 0.23) ด้านเครื่องมืออยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.53, σ 

= 0.26) และด้านนักเรียนอยู่ในระดับมาก (  = 4.49, σ = 0.38) ตามล าดับ หากพิจารณาเป็นรายด้านสรุปผลได้ 
ดังน้ี           
 ด้านนักเรียน โดยรวมอยู่ ในระดับมาก  (  = 4.49, σ = 0.38) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ คือ จัดนิทรรศการเรื่องราวเก่ียวกับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษอยู่ในระดับมาก

ที่สุด (  = 4.83, σ = 0.38) รองลงมา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษและ
นักเรียนทั่วไปได้ท ากิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และช่วยเหลือซ่ึงกันและกันอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.67, 

σ = 0.47) มีการชี้แจงท าความเข้าใจและอธิบายเก่ียวกับลักษณะความต้องการพิเศษให้นักเรียนในชั้นเรียนได้รู้และ

เข้าใจอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.66, σ = 0.56) ตามล าดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย คือ ทัศนศึกษาสถานที่

จัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษอยู่ในระดับมาก (  = 4.06, σ = 0.87)  
 ด้านสภาพแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.63, σ = 0.28) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างานและการจัดกิจกรรมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด (  = 4.81, σ = 0.43) รองลงมา มีการจัดประชุมชี้แจงถึงนโยบายของโรงเรียนและมอบหมายหน้าที่

ให้บุคลากรที่เก่ียวข้องทราบอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.71, σ = 0.46)  ผู้เก่ียวข้องทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น

และร่วมเป็นเจ้าของโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด (  =  4.70, σ = 0.46)  ตามล าดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยล าดับ
สุดท้ายคือ จัดห้องเรียนให้มีการถ่ายเทของอากาศ แสงสว่างเพียงพอและไม่มีเสียงรบกวนในขณะเรียนอยู่ในระดับมาก

ที่สุด (  = 4.43, σ = 0.55) 
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 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.57, σ = 0.23) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ข้อเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized 

Education Program : IEP) ให้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษอยู่ในระดับมากที่สุด  (  = 4.79, σ = 0.41) 
รองลงมา มีการปรับหลักสูตรที่ใช้กับนักเรียนทั่วไป มาใช้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษอยู่ในระดับมากที่สุด (  

= 4.66, σ = 0.56) วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (  = 

4.60, σ = 0.57) ตามล าดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้ายคือ ส ารวจ คัดแยก และประเมินความสามารถพื้นฐาน

นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก (  = 4.41, σ = 0.50)

 ด้านเครื่องมือ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.53, σ = 0.26)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก คือ โรงเรียนก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ในการปฏิบัติงานของโครงการ

เรียนรวมและระบบการให้บริการที่ชัดเจนอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.69, σ = 0.47) รองลงมา จัดท ามาตรฐาน

การศึกษาเพื่อการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.61, σ = 0.49) จัดท า
สื่อส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษแต่ละประเภทและแต่ละระดับ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด           

(  = 4.60, σ = 0.49) ตามล าดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้ายคือ บุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน

มีส่วนรว่มในการสนับสนุนการจัดการเรียนรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.29, σ = 0.64)   
 ผลการศึกษาแนวการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ซ่ึงได้จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ได้แก่    
 ด้านนักเรียน คือ โรงเรียนควรน าไปศึกษาดูงานจากสถานที่จริง จากสภาพจริงที่จัดการศึกษาส าหรับนักเรียน
ที่มีความต้องการพิเศษในการเรียนรวมกับนักเรียนทั่วไป ควรน านักเรียนเข้าเรียนรวมกับโรงเรียนที่จัดการเรียนรวม
เพื่อให้ได้เรียนรู้จากสถานที่จริง และควรน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในโรงเรียนเรียนรวมเพื่อเรียนรู้กิจกรรมจากการเรียนรวม 
 ด้านสภาพแวดล้อม คือ โรงเรียนควรปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคารตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนด ควรจัดห้องเรียนพิจารณาถึงสภาพความบกพร่องของเด็กแต่ละประเภท ให้เด็กอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มี
ขีดจ ากัดในการเรียนน้อยที่สุด และ ควรจัดห้องเรียนให้มีความพร้อมในการเรียนรวมมากที่สุด    
 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน คือ โรงเรียนควรจัดท าแบบส ารวจความสามารถพื้นฐานของนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษเพื่อวางแผนการจัด การเรียนการสอนและการประเมินผล ควรจัดการอบรมการคัดแยกและประเมิน
ความสามารถพื้นฐานของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ และควรจัดท าระเบียบการส ารวจ คัดแยกและประเมิน
ความสามารถพื้นฐานนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเพื่อเป็นไปในทิศทางเดียวกัน    
 ด้านเครื่องมือ คือ โรงเรียนควรมีการประสานความร่วมมือกับชุมชน องค์กรเอกชนและหน่วยงานต่าง ๆ  เพื่อขอรับการ
สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรวม  โรงเรียนควรก าหนด นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อก าหนดทิศทางในการปฎิบัติงาน และ
ระบบการให้บริการที่ชัดเจน ท าให้บุคลากรและบุคลากรทั่วไป รวมทั้งพ่อแม่รับรู้ว่าโรงเรียนมีโครงการเรียนรวม และ
โรงเรียนควรเผยแพร่โครงการเรียนรวมเพื่อให้โรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชนรับทราบการท างานและมีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนรวม  
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สรุปผลการวิจัย          
 ผลการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.56, σ = 0.27) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับ

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับ มากที่สุด (  = 4.63, σ = 0.28) รองลงมา ด้าน

กิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.57, σ = 0.23) ด้านเครื่องมืออยู่ในระดับมากที่สุด (  = 

4.53, σ = 0.26) และด้านนักเรียนอยู่ในระดับมาก (  = 4.49, σ = 0.38)  ตามล าดับ   
 ผลการศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ได้แก่   
 ด้านนักเรียน คือ โรงเรียนควรน าไปศึกษาดูงานจากสถานที่จริง จากสภาพจริงที่จัดการศึกษาส าหรับนักเรียน
ที่มีความต้องการพิเศษในการเรียนรวมกับนักเรียนทั่วไป      
 ด้านสภาพแวดล้อม คือ โรงเรียนควรปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคารตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนด           
 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน คือ โรงเรียนควรจัดท าแบบส ารวจความสามารถพื้นฐานของนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษเพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล    
 ด้านเครื่องมือ คือ โรงเรียนควรมีการประสานความร่วมมือกับชุมชน องค์กรเอกชนและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อ
ขอรับการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรวม 

อภิปรายผลการวิจัย         
 ผลการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ภาพรวมทุกด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผู้บริหารในระดับส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ให้ความส าคัญต่อการจัดการเรียนรวมและมีนโยบายที่ชัดเจนและมีการ
ก ากับติดตามอย่างต่อเน่ือง จึงส่งผลให้สภาพการบริหารมีระดับมากที่สุด เห็นได้จากด้านสภาพแวดล้อม ด้านการ
จัดการเรียนการสอน ด้านเครื่องมือและด้านนักเรียน เป็นไปตามของแนวคิดของ ฉวีวรรณ โยคิน (2556 : 32) ที่กล่าว
ว่า การศึกษาแบบแบบเรียนรวมเป็นการรับเด็กเข้ารับการศึกษาโดยไม่แบ่งแยกความบกพร่องของเด็กหรือคัดแยกเด็ก
ที่ด้อยกว่าเด็กส่วนใหญ่ออกจากชั้นเรียน แต่จะใช้การบริหารจัดการและวิธีการในการให้เด็กเกิดการเรียนรู้และ
พัฒนาการตามความต้องการจ าเป็นอย่างเหมาะสมเป็นรายบุคคล สอดคล้องกับแนวคิดของ ปัณณ์พัฒน์ จันทร์สว่าง 
(2555 : ข) กล่าวว่า เด็กที่มีความต้องการพิเศษ (Children with Special Needs) หมายถึง ผู้ที่มีความจ าเป็นต้อง
ได้รับความช่วยเหลือเน่ืองด้วยการขาดความสามารถ (Disability) ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกาย จิตใจ หรือสติปัญญา 
ซ่ึงในประเทศสหรัฐอเมริกา ความต้องการพิเศษ (Special Needs) เป็นศัพท์ที่บัญญัติขึ้นเพื่อใช้ในการวินิจฉัยอาการ
ทางคลินิก (Clinical diagnostic) และพัฒนาการทางด้านสมรรถภาพของร่ายกาย (Functional development) 
นอกจากน้ี ในประเทศอังกฤษ ความต้องการพิเศษมักเชื่อมโยงกับแวดวงการศึกษา โดยหมายถึง เด็กที่มีความต้องการ
พิเศษทางด้านการศึกษา (Special Educational Needs : SEN) สอดคล้องกับแนวคิดของ วิลเลียมส์  (Williams, 
2009 : Abstract) ได้ท าการวิจัยเรื่องการรับรู้ของครูในชั้นเรียนปกติในเรื่องการเตรียมตัวเพื่อท างานในชั้นเรียนร่วม ใน
ฐานะเป็นรายวิชาที่เตรียมก่อนการเข้าปฏิบัติงาน พบว่า ครูที่จะปฏิบัติงานในชั้นเรียนร่วมของเด็กพิการเรียนร่วมกับ
เด็กปกติจะต้องมีความเข้าใจความต้องการของเด็กพิการเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นในด้านของความต้องการแสดง
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ความสามารถให้คนอ่ืนได้ประจักษ์ ความต้องการความก้าวหน้าทางวิชาการและอาชีพ ความต้องการเพื่อน ครูที่รัก
และเอาใจใส่ตลอดจนความต้องการความช่วยเหลือ ทางด้านทุนการศึกษาการรักษาพยาบาลความพิการของตน  
 แนวทางการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2 มีดังน้ี ด้านนักเรียน คือ ควรโรงเรียนควรน าไปศึกษาดูงานจากสถานที่จริง จากสภาพจริงที่ จัดการศึกษาส าหรับนักเรียน
ที่มีความต้องการพิเศษในการเรียนรวมกับนักเรียนทั่วไป ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการศึกษาสภาพจริงจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานมองเห็น
การจัดการศึกษาได้อย่างชัดเจนและสามารถน าไปปรับใช้ในโรงเรียนของตนเองได้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียน
ที่มีความต้องการพิเศษ สอดคล้องกับผลการศึกษาของเบญจา ชลธาร์นนท์ (2546 : 7 - 47) ได้เสนอแนวคิดการบริหารจัดการ
เรียนร่วมโดยใช้ โครงสร้างซีท (SEAT ) โดยโรงเรียนต้องบริหารองค์ประกอบหลัก 4 ประการตาม โครงสร้างซีท พบว่า เตรียม
ความพร้อมนักเรียนทั่วไปทางโรงเรียนจะต้องเตรียมความพร้อมนักเรียนทั่วไปในโรงเรียน โดยการให้ข้อมูลเพื่อให้นักเรียนทั่วไปมี
ความรู้ ความเข้าใจเกิดการยอมรับ สามารถให้ความช่วยเหลือและปฏิบัติต่อนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพร่องอย่างถูกวิธีและ
เท่าที่จ าเป็น ที่ผ่านมาพบว่า การที่คนส่วนใหญ่มีทัศนคติเชิงลบต่อคนพิการหรือที่มีความบกพร่อง เช่น สมเพช เวทนา สงสาร 
กลัว ไม่ไวว้างใจ มักเกิดจากความไม่รู้ หรือไม่มีข้อมูลที่ถูกต้อง ดังน้ัน ครูควรท าความเข้าใจและอธิบายเก่ียวกับลักษณะความ
พิการให้นักเรียนทั่วไปในชั้นเรียนได้รู้จักและควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยให้เด็กท ากิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้ และช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ครูอาจจัดสถานการณ์จ าลองให้นักเรียนทดลองเป็นคนพิการและท ากิจกรรมต่าง  ๆจากน้ันให้
อภิปรายถึงความรู้สึกของนักเรียนแต่ละคนกิจกรรมเช่นน้ีจะช่วยให้นักเรียนทั่วไปได้เข้าใจถึงความคับข้องใจ ความไม่สะดวกและ
ความล าบากของเพื่อนพิการหรือที่มีความบกพร่องมากขึ้น กิจกรรมอ่ืนที่ช่วยให้นักเรียนทั่วไปเข้าใจและยอมรับเพื่อนพิการหรือ
ที่มีความบกพร่องมากขึ้น เช่น การเชิญผู้ที่ท างานที่เก่ียวข้องกับเด็กพิการมาบรรยายให้ฟัง พร้อมทั้งให้ ดูภาพยนตร์ สไลด์ แผ่น
ภาพ บทความ และสื่ออ่ืน  ๆประกอบ เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามปัญหาต่าง  ๆการจัดนิทรรศการ หนังสือและเรื่องราวเก่ียวกับ
คนพิการหรือทีมีความบกพร่อง เพื่อให้นักเรียนในชั้นเรียนและนักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้การทัศนศึกษาสถานที่
ดูแลคนพิการหรือที่มีความบกพร่องเพื่อให้นักเรียนได้เห็นและเรียนรู้ว่า คนพิการหรือที่มีความบกพร่องมีความเป็นอยู่อย่างไร 
นอกจากน้ีควรสอนทักษะการช่วยเหลือเบื้องต้นในการช่วยเหลือเพื่อนพิการหรือที่มีความบกพร่องเบื้องต้นให้กับนักเรียนทั่วไป
ด้วย สรุปได้ว่า ด้านนักเรียนต้องมีการเตรียมความพร้อมนักเรียนพิการหรือนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษและนักเรียนทั่วไปใน
ด้านร่างกาย วิชาการ อารมณ์และสังคมและการช่วยเหลือตนเอง โดยได้รับการตรวจสุขภาพ คัดกรองประเภทความบกพร่อง และ
การจัดเตรียมความพร้อม ส าหรับนักเรียนทั่วไป ให้มีความรู้และสอนทักษะการช่วยเหลือเพื่อนพิการ  
 ด้านสภาพแวดล้อม คือ ควรโรงเรียนควรปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคารตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการจัดห้องเรียนให้มีการถ่ายเทของอากาศ แสงสว่างเพียงพอและไม่มีเสียงรบกวนในขณะเรียนจะ
ท าให้นักเรียนเกิดสมาธิและสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับผลการศึกษาของเกสร สกุลเมือง (2556 : 3) ได้
ท าการศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมโดยใช้ โครงสร้างซีท (SEAT Framework)  
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พบว่าสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน เช่น 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment) เช่น อาคารเรียน ห้องเรียนภูมิทัศน์บริเวณรอบ ๆ โรงเรียนรวมทั้งสิ่ง
สาธารณูปโภคอ่ืน  ๆเช่น การจัดท าทางลาด การสร้างห้องน้ า และบุคคลที่เก่ียวข้องมีความส าคัญในชีวิตของเด็ก ได้แก่ พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรอ่ืน  ๆในโรงเรียนที่มีส่วนร่วมให้ความร่วมมือพัฒนาตามระบบการจัดการของ คณะกรรมการจัดการ
เรียนร่วม 
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 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน คือ โรงเรียนควรจัดท าแบบส ารวจความสามารถพื้นฐานของนักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษเพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอนและ การประเมินผล ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ การส ารวจ คัดแยก และประเมิน
ความสามารถพื้นฐานนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษจะท าให้สามารถจัดประสบการณ์ได้สอดคล้องความสามารถและศักยภาพ
ของผู้เรียน สอดคล้องกับผลการศึกษาของณรงค์ ฝุ่นมะนาว (2552 : ก - ข) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การจัดการเรียนร่วมในโรงเรียน
แกนน าจัดการเรียนร่วม กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านโนนใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พบว่า 
มีการวัดผลด้านการเรียนของเด็กพิเศษเรียนร่วมแต่ละวิชา ครูประจ าชั้นและครูสอนเสริมร่วมกันประเมิน ด้านพฤติกรรม และ
พัฒนาการของนักเรียนแต่ละคน มีการปรับเน้ือหาให้เหมาะสมตามศักยภาพผู้เรียน ทุกคนมีพัฒนาการดีขึ้น มีแฟ้มสะสมผลงาน
เรียนเสริม ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากทางโรงเรียนอย่างดี ครู ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อพัฒนาการของนักเรียน แต่
ยังมีปัญหาด้านผลสัมฤทธ์ิทางการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนบางคนที่ยังไม่ได้ตามเป้าหมายที่เขียนไว้ 
 ด้านเครื่องมือ คือ โรงเรียนควรมีการประสานความร่วมมือกับชุมชน องค์กรเอกชนและหน่วยงานต่าง  ๆเพื่อขอรับการ
สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรวม  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ บุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนส าคัญที่จะร่วมกัน
พัฒนาผู้เรียนทั้งที่โรงเรียนและที่บ้านจะท าให้สามารถวางแผนการพัฒนาร่วมกันอย่างต่อเน่ือง สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
ณรงค์ ฝุ่นมะนาว (2552 : ก - ข) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม กรณีศึกษาโรงเรียน
บ้านโนนใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พบว่า โรงเรียนได้ก าหนดนโยบายการจัดการเรียน
ร่วมไว้อย่างชัดเจน มีค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการมีแผนปฏิบัติการประจ าปี มีการรายงานผลประจ าปี การบริหารส่วนใหญ่
จะเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร และครูในส่วนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน รับทราบ
นโยบายและพร้อมจะให้ความร่วมมือ เรื่องการบริหารจัดการมอบให้ผู้บริหารเป็นผู้จัดการและด าเนินการ ส่วนปัญหาที่พบ
โรงเรียนยังขาดประชาสัมพันธ์และเปิดโอกาสให้กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารอย่างแท้จริง เป็นเพียงผู้รับทราบนโยบายของโรงเรียนและชุมชนยังมีความคิดที่ว่าการบริหารต้องเป็นเรื่องของผู้บริหาร
เพียงฝ่ายเดียว 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย         
 1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรก าหนดนโยบายเก่ียวกับการทัศนศึกษาและการจัดห้องเรียนให้มี
การถ่ายเทของอากาศ แสงสว่างเพียงพอและไม่มีเสียงรบกวนในขณะเรียน โดยจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอให้แก่โรงเรียนเพื่อ
เตรียมการส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค  
 2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ควรมีมาตรการช่วยเหลือเก่ียวกับการทัศนศึกษา การจัด
ห้องเรียนที่มีความพร้อม เพียงพอส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษโดยการระดมทรัพยากรในพื้นที่และจัดสรรตามสภาพความ
ต้องการ จ าเป็นโดยให้ผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุน     
 3. สถานศึกษาควรด าเนินการเก่ียวกับการทัศนศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยให้บุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานทุกขั้นตอน 
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Conflict management of personnel in high Schools                                                     
promoting efficiency Network in Pichit. 

ธนกฤต  สทิธริาช1 และสรุพงษ ์ แสงสมีขุ2                                                                            
Thanakrit  Sittirach1 andSuraphong Saengseemuk2 

1อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตาก                                                                      
2อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตาก 

บทคัดย่อ          
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการจัดการความขัดแย้งของบุคลากรในโรงเรียนเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดพิจิตร ด้านการเอาชนะ ด้านการร่วมมือ ด้านการ
ประนีประนอม ด้านการหลีกเลี่ยง และด้านการยอมให้ และเพื่อศึกษาระดับการจัดการความขัดแย้งในแต่ละด้าน 
จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง และขนาดของสถานศึกษา  วิธีการวิจัยแบ่งเป็น  2  ขั้นตอน คือ  1)  ศึกษา
ระดับความขัดแย้งของบุคลากรในโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
จังหวัดพิจิตร  ด้านการเอาชนะ  ด้านความร่วมมือ  ด้านการประนีประนอม  ด้านการหลีกเลี่ยง และด้านการยอมให้ 
แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ระดับความขัดแย้งของบุคลากรในโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดพิจิตร โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  จากกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน  614  คน  ซ่ึงได้จากการใช้ตารางส าเร็จรูปของเคซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan)  ได้แบบสอบถาม
กลับคืนมาร้อยละ  100  2)  น าข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่  1  ศึกษาระดับความขัดแย้งในแต่ละด้าน จ าแนกตาม
สถานภาพของกลุ่มตัวอย่างและขนาดของสถานศึกษา  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ  ค่าเฉลี่ย (Mean)  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  การทดสอบที (t-test)  และการทดสอบเอฟ (F-test)   
 ผลการวิจัย  พบว่า  1)  ระดับการจัดการความขัดแย้งของบุคลากรในโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดพิจิตร  ด้านการเอาชนะ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( x  = 3.71)  
ด้านความร่วมมือ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 3.97)  ด้านการประนีประนอม  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก          
( x  = 3.93)  ด้านการหลีกเลี่ยง  โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x  = 2.64) และด้านการยอมให้  โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ( x  = 3.86)  2)  ระดับการจัดการความขัดแย้งของบุคลากรในโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดพิจิตร จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างและขนาดของ
สถานศึกษา  ด้านการเอาชนะ จ าแนกตามกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกัน  พบว่า  คณะกรรมการเครือข่ายและครูผู้สอน 
(บุคลากร) มีความคิดเห็นต่อระดับความขัดแย้งไม่แตกต่างกัน  และจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า  
สถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกัน มีระดับการจัดการความขัดแย้งไม่แตกต่างกัน  ด้านการร่วมมือ จ าแนกตามกลุ่ม
ตัวอย่างที่แตกต่างกัน  พบว่า  คณะกรรมการเครือข่ายและครูผู้สอน (บุคลากร) มีความคิดเห็นต่อระดับความขัดแย้ง
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  โดยคณะกรรมการเครือข่ายมีระดับการจัดการความขัดแย้ง
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มากกว่าครูผู้สอน (บุคลากร) และจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา  พบว่า  สถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกัน มีระดับ
การจัดการความขัดแย้งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  โดยสถานศึกษาขนาดใหญ่มีระดับความ
ขัดแย้งมากกว่าสถานศึกษาขนาดกลาง และขนาดเล็ก  ด้านประนีประนอม  จ าแนกตามกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกัน  
พบว่า  คณะกรรมการเครือข่ายและครูผู้สอน (บุคลากร) มีความคิดเห็นต่อระดับความขัดแย้งไม่แตกต่างกัน  และ
จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา  พบว่า  สถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกัน มีระดับการจัดการความขัดแย้งไม่แตกต่าง
กัน  ด้านการหลีกเลี่ยง  จ าแนกตามกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกัน  พบว่า  คณะกรรมการเครือข่ายและครูผู้สอน 
(บุคลากร) มีความคิดเห็นต่อระดับความขัดแย้งไม่แตกต่างกัน และจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา  พบว่า  
สถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกัน มีระดับการจัดการความขัดแย้งไม่แตกต่างกัน  ด้านการยอมให้  จ าแนกตามกลุ่ม
ตัวอย่างที่แตกต่างกัน  พบว่า  คณะกรรมการเครือข่ายและครูผู้สอน (บุคลากร) มีความคิดเห็นต่อระดับความขัดแย้งไม่
แตกต่างกัน  และจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา  พบว่า  สถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกัน มีระดับการจัดการความ
ขัดแย้งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมีระดับการจัดการความขัดแย้ง
ด้านการยอมให้มากกว่าสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่ 

ค าส าคญั : ความขัดแย้ง, บุคลากร, สถานภาพ  

ABSTRACT          

 The purpose of this research was to study the conflict level of personnel in high schools 
promoting network in Pichit of Overcoming, collaboration, compromise, avoidance and permitting 
and conflict in sample classification and school sizes.     
 The research methodology was divided into  2  steps.  Step one : To study the conflict level 
of personnel in high schools promoting network in Pichit of Overcoming, collaboration, compromise, 
avoidance and permitting. Then analyze the data of the conflict by using Mean and Standard 
deviation (S.D.) of  614  samples and used computer table of Krejcie and  Morgan.  100%  of 
questionnaires were back.  Step two :  Use data from step one to find out the conflict level of each 
point, sample classification and school sizes. Data analysis by using statistics, Mean, Standard 
deviation (S.D.), t-test and F-test.        
 The findings indicated as follow :  1)  Personnel in high schools promoting network in Pichit 
has got the conflict level as follow : Overcoming was at high level ( x  = 3.71), Collaboration was at 
high level ( x  = 3.97), Compromise was at high level ( x  = 3.93), Avoidance was at average level             (
x  = 2.64) and Permitting was at high level ( x  = 3.86).  2)  Conflict management of personnel in high 
schools promoting network in Pichit.  Sample classification and school size : Overcoming divided from 
different sample classification network board and teachers (lecturers) found no difference in conflict 
management and from school size : school size showed no difference in conflict management also.  
Collaboration divided from different sample classification found that network board and teachers 
(lecturers) opinions were different statistically significant at  0.01. The network board has a higher 
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level of conflict management than the teachers (lecturers) and in school size found that school size 
were different statistically significant at  0.01. The large school size has a higher conflict management 
level than medium and small school size, too. Compromise divided from different sample 
classification network board and teachers (lecturers) found no difference in conflict management and 
from school size : no difference in conflict management also.  Avoidance divided from different 
sample classification found that network board and teachers (lecturers) no difference in conflict 
management and in school size found that school size were different has no difference in conflict 
management also. Permitting divided from different sample classification found that network board 
and teachers (lecturers) no difference in conflict management and from school size : found that 
school size were different statistically significant at  0.01  that small school size has a higher level of 
conflict permitting than medium and large ones.   

Keywords :  Conflict/ Personnel/ Status 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา       
 การศึกษาเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาประเทศเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเพิ่ม
ความเท่าเทียมในสังคม และเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างอาชีพ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความเจริญรุ่งเรือง
ของประเทศ แต่ในสภาวการณ์ปัจจุบันทั่วโลกก าลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ
และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนที่แตกต่างกันมีความแตกต่างกันมากขึ้น ผู้คนจ านวนมาก
หลากหลายเชื้อชาติย้ายข้ามประเทศ ข้ามภาษาและข้ามวัฒนธรรม มาอาศัยอยู่รวมกันและท างานร่วมกัน ก่อให้เกิด
เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม จ าเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งต้องวางแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคน
ของประเทศให้ก้าวทันต่อกระแสอาชีพในปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่หลักในการจัดการศึกษาจะต้องพัฒนาก าลังคนให้มีขีดความสามารถและ
ศักยภาพในการแข่งขันบนเวทีโลก มีแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคน เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ซ่ึงสอดคล้องกับ
นโยบายของชาติ (พ.ศ. 2557) ที่ให้ความส าคัญในการพัฒนาคนอย่างยั่งยืน กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลง
ของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านวิทยาการสังคม เศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based Economy) และ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้แต่ละประเทศไม่สามารถปิดตัวอยู่โดยล าพัง จะต้องร่วมมือและพึ่งพา
อาศัยซ่ึงกันและกัน การด ารงชีวิตของคนในแต่ละประเทศมีการติดต่อสื่อสารซ่ึงกันและกันมากขึ้น มีความร่วมมือใน
การปฏิบัติภารกิจและแก้ปัญหาต่างๆร่วมกันมากขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555)   
 ความขัดแย้ง  เป็นสิ่ งที่ทุกคนไม่พึงประสงค์  แต่ ก็แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่ทุกคนจะหลีกเลี่ยงเรื่อง                  
ความขัดแย้งได้พ้น ตราบเม่ือมนุษย์ยังคงต้องใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ภายใต้สังคมเดียวกันกับผู้อ่ืน ดังน้ันเม่ือไม่สามารถหลีก
หนีความขัดแย้งได้ ก็ควรเรียนรู้ ท าความเข้าใจกับความขัดแย้ง หรือเปลี่ยนแปลงความขัดแย้งให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ความขัดแย้ง เป็นสถานการณ์ของกลุ่มหรือของคนที่เกิดความไม่เข้าใจกัน มีความรู้สึกไม่พึงพอใจที่จะปฏิบัติงาน
ร่วมกัน แต่ละฝ่ายมุ่งหมายที่ไม่เป็นไปในทางเดียวกัน มีการรับรู้ ค่านิยม ความเชื่อ ความคิดเห็นและการติดต่อสื่อสาร
ที่แตกต่างกัน ซ่ึงบุคคลส่วนมากเม่ือคิดถึงความขัดแย้งมักจะคิดไปถึงเรื่องในทางลบ และพยายามที่จะหลีกเลี่ยงความ
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ขัดแย้งที่เกิดขึ้น หรือป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้ง แต่ถ้าไม่มาพิจารณาความขัดแย้งอย่างจริงจังแล้ว มักจะน าไปสู่ผล
ทางลบ และหากปล่อยให้เกิดขึ้นในการท างานอย่างต่อเน่ือง จะท าให้เกิดความไม่สามัคคีขาดความเป็นปึกแผ่น และ
ขาดประสิทธิภาพของทีมงานได้ (Sullivan & Decker, 2005 อ้างใน สุมาล ี ยุทธวรวิทย์, 2550, หน้า 78)  
 จากปัญหาดังกล่าวความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องเผชิญหน้าอยู่ทุกวัน  ผู้บริหารไม่สามารถท าเป็น              
ไม่สนใจหรือละเลยเสียได้ และไม่สามารถปล่อยให้เกิดมากขึ้นและรุนแรงขึ้นได้โดยไม่จัดการแก้ไข  การบริหาร              
ความขัดแย้งเป็นภารกิจที่ยากที่สุดอย่างหน่ึงของผู้บริหาร ผู้บริหารจ าเป็นต้องด าเนินการให้องค์การสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้บริหารต้องมีทักษะในการจัดการความขัดแย้งซ่ึงมีความส าคัญต่อผลการปฏิบัติงาน นักทฤษฎี
องค์การได้พยายามศึกษาวิจัยปัญหาเรื่องความขัดแย้งในหน่วยงานมาประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษา ด้วยเห็นว่า
หากสามารถควบคุมสาเหตุของความขัดแย้ง  และจัดการกับความขัดแย้งที่ เกิดขึ้นในสถานศึกษาได้  จะท าให้                  
การปฏิบัติงานด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การจัดการกับความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาต้องอาศัย
ความรู้ความเข้าใจในสาเหตุของความขัดแย้งและประสบการณ์ในเรื่องน้ีเป็นอย่างดี  (ล าจวน ชื่นธงชัย, 2551,                      
หน้า 2–3)         
 สถานศึกษาในโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดพิจิตร
เป็นองค์การหน่ึงที่จัดตั้งขึ้นเพื่อท าหน้าที่ให้การศึกษา และเป็นอีกองค์การหน่ึงเหมือนกันที่หลีกหนีไม่พ้นความขัดแย้ง
เช่นกัน เน่ืองจากมีภาระงานที่ต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติงานมากมาย ซ่ึงในโรงเรียนประกอบไปด้วยบุคลากรหลาย
ฝ่าย ทั้งผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้อง ต้องท างานร่วมกัน เม่ือบุคคลจ านวนมากมาปฏิบัติงาน
ร่วมกันย่อมเกิดปัญหา ความแตกต่างระหว่างบุคคลน าไปสู่ปัญหาความขัดแย้งได้ ซ่ึงอาจจะมีสาเหตุมาจากกฎระเบียบ
ที่จะต้องปฏิบัติ ทรัพยากรทาง การศึกษาไม่เพียงพอ ความขัดแย้งจากการพิจารณาความดีความชอบ หรือวิธีการใน
การท างานเป็นต้น ผู้บริหารต้องมีความรู้ความเข้าใจในปัญหาความขัดแย้งตลอดทั้งมีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหา
อย่างรอบคอบ รู้จักการใช้ภาวะผู้น าในการสร้างแรงศรัทธาและความไว้วางใจจากบุคลากร ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
การจัดการความขัดแย้งของบุคลากรในโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
จังหวัดพิจิตร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีแนวทางในการจัดการความขัดแย้งอย่าง
ถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ        

จุดมุ่งหมายของการวิจัย         
 1.  เพื่อศึกษาระดับการจัดการความขัดแย้งของบุคลากรในโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดพิจิตร  ด้านการเอาชนะ ด้านการร่วมมือ ด้านการประนีประนอม ด้าน              
การหลีกเลี่ยง และด้านการยอมให้         
 2.  เพื่อศึกษาระดับการจัดการความขัดแย้งในแต่ละด้าน จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง และขนาด
ของสถานศึกษา 

ขอบเขตการวิจัย          
 1.  ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ คณะกรรมการเครือข่ายและบุคลากร 
(ครูผู้สอน) ในโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดพิจิตร จ านวน  
1,091  คน          
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 2.  ขอบเขตด้านเน้ือหา ขอบเขตด้านตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรอิสระ คือ สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง และขนาด
ของสถานศึกษา ตัวแปรตาม คือ ด้านการเอาชนะ ด้านการร่วมมือ ด้านการประนีประนอม ด้านการหลีกเลี่ยง และ
ด้านการยอมให้ ซ่ึงผู้วิจัยได้ศึกษา ตามกรอบแนวคิดของ Thomas and Kilmann (อ้างใน  เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์, 
2543, หน้า 62) 

กรอบแนวคิดการวิจัย         
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษาการจัดความขัดแย้งของบุคลากรในโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดพิจิตร ตามกรอบแนวคิดของ Thomas and Kilmann (อ้างถึงใน เสริม
ศักดิ์   วิศาลาภรณ์ , 2540, หน้า 104–105) ซ่ึงได้จ าแนกการจัดการความขัดแย้ง โดยแบ่งออกเป็น  5  ด้าน              
ดังภาพ 

    ตัวแปรอิสระ                            ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

วิธีด าเนินการวิจัย         
 การวิจัยมีขั้นตอนการด าเนินการวิจัย  2  ขั้นตอน คือ     
 ตอนที่  1  ศึกษาระดับการจัดการความขัดแย้งของบุคลากรในโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การ
จัดการศึกษามัธยม ศึกษาตอนปลาย จังหวัดพิจิตร ด้านการเอาชนะ  ด้านการเอาชนะ ด้านการร่วมมือ ด้านการ
ประนีประนอม ดา้นการหลีกเลี่ยง และด้านการยอมให้       
 1.  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คณะกรรมการเครือข่ายและบุคลากร (ครูผู้สอน) ในโรงเรียนเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดพิจิตร  ในปีการศึกษา  2560  จ านวน  1,091  
คน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยทั้งสิ้น  614  คน  จากจ านวนประชากร โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Stratified 
Random Sampling) โดยวิธีการจับสลากแบบไม่ใส่คืน      
 2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น  3  ตอน คือ ตอนที่  1  แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) ได้แก่ สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง และขนาดของสถานศึกษา  ตอนที่  2  แบบสอบถามเก่ียวกับ
ระดับการจัดการความขัดแย้งของบุคลากรเครือข่ายเป็นแบบสอบถามมีลักษณะ เป็นมาตราส่วนประเมินค่า (rating 
scale)  5  ระดับ จ าแนกออกเป็น  5  ด้าน คือ ด้านการเอาชนะ ด้านการร่วมมือ ด้านการประนีประนอม ด้านการ

สถานภาพของกลุม่ตัวอย่าง 

   1.  คณะกรรมการเครือข่าย 

   2.  บคุลากร (ครูผู้สอน) 

ขนาดของสถานศึกษา 

   1.  ขนาดเล็ก 

   2.  ขนาดกลาง 

   3.  ขนาดใหญ่ 

การจัดการความขัดแย้ง Thomas and 

Kilmann (อ้างใน เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์, 

2540, หน้า 62) 

   1.  ด้านการเอาชนะ 

   2.  ด้านการร่วมมือ 

   3.  ด้านการประนีประนอม 

   4.  ด้านการหลีกเลี่ยง 

   5.  ด์านการยอมให์ 
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หลีกเลี่ยง และด้านการยอมให้ และตอนที่  3  เป็นแบบสอบถามลักษณะแบบปลายเปิด (Open ended) 
 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเองกับประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
คือ คณะกรรมการและบุคลากรในโรงเรียนเครือข่าย ซ่ึงแบบสอบถาม จ านวนทั้งสิ้น  614  ชุด ได้รับคืนครั้งที่  1  
จ านวน  604  ชุด จากน้ันได้จัดส่งไปอีกโดยส่งไปทาง EMS จ านวน  10  ชุด พร้อมหนังสือขอความอนุเคราะห์ช่วย
กรอกแบบสอบถาม และได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับผู้บริหารสถานศึกษา  จัดส่งไปทาง EMS ด้วยตนเอง  จากน้ันได้
เดินทางไปเก็บแบบสอบถามจนครบตามจ านวนที่ส่งไปใหม่ จ านวน  10  ชุด รวมแล้วได้รับคืน  614  ชุด คิดเป็นร้อย
ละ  100  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื่อน าไปวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล   
 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิจัยน้ีได้ด าเนินการโดยน าข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางการวิจัยสังคมศาสตร์ มาประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)     
 ตอนที่  2  ศึกษาระดับการจัดการความขัดแย้งของบุคลากรในโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ              
การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดพิจิตร ในแต่ละด้าน จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง และขนาด
ของสถานศึกษา โดยผู้วิจัยขอเสนอล าดับขั้นตอนดังน้ี      
 1.  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คณะกรรมการเครือข่ายและบุคลากร (ครูผู้สอน) ในโรงเรียนเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดพิจิตร  ในปีการศึกษา  2560  จ านวน  1,091  
คน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยทั้งสิ้น  614  คน  จากจ านวนประชากร โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Stratified 
Random Sampling) โดยวิธีการจับสลากแบบไม่ใส่คืน      
 2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น  3  ตอน คือ ตอนที่  1  แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) ได้แก่ สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง และขนาดของสถานศึกษา  ตอนที่  2  แบบสอบถามเก่ียวกับ
ระดับการจัดการความขัดแย้งของบุคลากรเครือข่ายเป็นแบบสอบถามมีลักษณะ เป็นมาตราส่วนประเมินค่า ( rating 
scale)  5  ระดับ จ าแนกออกเป็น  5  ด้าน คือ ด้านการเอาชนะ ด้านการร่วมมือ ด้านการประนีประนอม ด้านการ
หลีกเลี่ยง และด้านการยอมให้ และตอนที่  3  เป็นแบบสอบถามลักษณะแบบปลายเปิด (Open ended) 
 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเองกับประชากรกลุ่ม ตัวอย่าง 
คือ คณะกรรมการเครือข่ายและบุคลากร (ครูผู้สอน) ในโรงเรียนเครือข่าย ซ่ึงแบบสอบถาม จ านวนทั้งสิ้น  614  ชุด 
ได้รับคืนครั้งที่  1  จ านวน  604  ชุด จากน้ันได้จัดส่งไปอีกโดยส่งไปทาง EMS จ านวน  10  ชุด พร้อมหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ช่วยกรอกแบบสอบถาม และได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับผู้บริหารสถานศึกษา  จัดส่งไปทาง EMS ด้วยตนเอง  
จากน้ันได้เดินทางไปเก็บแบบสอบถามจนครบตามจ านวนที่ส่งไปใหม่ จ านวน  10  ชุด รวมแล้วได้รับคืน  614  ชุด คิด
เป็นร้อยละ  100  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื่อน าไปวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล  
 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิจัยน้ีได้ด าเนินการโดยน าข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางการวิจัยสังคมศาสตร์ มาประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ได้แก่ ความถี่ (Frequency)  ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  และ
สถิติอ้างอิง (Inferential Statistics)  ได้แก่  การทดสอบที (t-test) และการทดสอบเอฟ (F-test) หรือการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA)  เพื่อน าไปวิเคราะห์กับแบบสอบถาม  
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล         
 1.  ระดับการจัดการความขัดแย้งของบุคลากรในโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการศึกษา
มัธยม ศึกษาตอนปลาย จังหวัดพิจิตร ด้านการเอาชนะ ด้านการเอาชนะ ด้านการร่วมมือ ด้านการประนีประนอม ด้าน
การหลีกเลี่ยง และด้านการยอมให้  มีผลการวิเคราะห์ดังน้ี      
    1.1  ด้านการเอาชนะ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  =  3.71) เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า มีระดับการ
จัดการความขัดแย้ง อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยมีข้อสังเกตว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อที่  4  ใช้ต าแหน่งหน้าที่ใน
การจัดการกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างเคร่งครัด ( x  =  3.94) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่  1  เม่ือเกิดความขัดแย้ง
ขึ้นในสถานศึกษา ท่านได้พยายามท าตามวิธีการของตนเองจนบรรลุเป้าหมาย ( x  =  3.51) และจากข้อเสนอแนะแนว
ทางการส่งเสริมการจัดการความขัดแย้ง ด้านการเอาชนะที่ได้จากแบบสอบถามแบบปลายเปิด (open ended) มี
ข้อเสนอแนะที่ส าคัญดังน้ี  1)  ควรมีการใช้หลักธรรมในการแก้ปัญหา เม่ือเกิดความขัดแย้งขึ้นในสถานศึกษา 
(ค่าความถี่เท่ากับ  170)  2)  ควรมีการจัดกิจกรรมสัมมนาในเรื่องการพัฒนาองค์กร (ค่าความถี่เท่ากับ  150)  และ  3)  
ควรให้ความส าคัญในการแก้ปัญหาเม่ือเกิดความขัดแย้งในสถานศึกษา (ค่าความถี่เท่ากับ  80)     1.2  
ด้านการร่วมมือ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  =  3.97) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีระดับการจัดการความ
ขัดแย้ง อยู่ในระดับมากทุกข้อ  โดยมีข้อสังเกตว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อที่  13  ให้คู่กรณีร่วมมือหรือช่วยเหลือกัน
แก้ปัญหาจนเป็นที่พอใจทั้งสองฝ่าย ( x  =  4.15) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่  16  แสวงหาความช่วยเหลือจากคน
อ่ืนในการแก้ไขปัญหาจนเป็นที่พอใจของทุกฝ่าย ( x  =  3.76) และจากข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมด้านการ
ร่วมมือ ที่ได้จากแบบสอบถามแบบปลายเปิด (open ended) มีข้อเสนอแนะที่ส าคัญดังน้ี  1)  ควรมีการร่วมเสนอ
ความคิดเห็นในการแก้ปัญหาในสถานศึกษา  (ค่าความถี่เท่ากับ  160)  2)  จัดท าคู่มือแนวการปฏิบัติงาน เพื่อ
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในงานที่รับผิดชอบ (ค่าความถี่เท่ากับ  126)  และ  3)  มีการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
ภายในองค์กร (ค่าความถี่เท่ากับ  104)           
 1.3  ด้านการประนีประนอม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  =  3.93) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มี
ระดับการการจัดการความขัดแย้ง อยู่ในระดับมากทุกข้อ  โดยมีข้อสังเกตว่า ข้อที่มีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อที่  17  
ค านึงถึงความต้องการของผู้อ่ืนในการเจรจาแก้ปัญหา ( x  =  4.11) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือข้อที่  23  ยอมแพ้ในบาง
ประเด็นเพื่อชนะในอีกบางประเด็น ( x  =  3.84) และจากข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมด้านการประนีประนอมที่ได้
จากแบบสอบถามแบบปลายเปิด (open ended) มีข้อเสนอแนะที่ส าคัญดังน้ี  1)  ควรมีการร่วมเสนอความคิดเห็นใน
การแก้ปัญหาในสถานศึกษา (ค่าความถี่เท่ากับ  160)  2)  จัดท าคู่มือแนวการปฏิบัติงาน เพื่อประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
ในงานที่รับผิดชอบ (ค่าความถี่เท่ากับ  126)  และ  3)  มีการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร (ค่าความถี่
เท่ากับ 114          
 1.4  ด้านการหลีกเลี่ยง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x  =  2.64) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มี
ระดับการการจัดการความขัดแย้ง อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ  โดยมีข้อสังเกตว่า ข้อที่มีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อที่  29  
พยายามหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่น าไปสู่การโต้แย้งกัน ( x  =  2.80) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่  26  ไม่
รับรู้ว่ามีปัญหาความขัดแย้งในองค์การของตน ( x  =  2.56) และจากข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมด้านการ
หลีกเลี่ยง ที่ได้จากแบบสอบถามแบบปลายเปิด (open ended) มีข้อเสนอแนะที่ส าคัญดังน้ี  1)  มีกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ภายในสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง (ค่าความถี่เท่ากับ  150)  2)  ควรมีการเปิดโอกาสให้มีการแสดงความ
คิดเห็นในด้านต่าง ๆ ของภายในสถานศึกษา (ค่าความถี่เท่ากับ  142)  และ  3)  ไม่ควรหลีกเลี่ยงจากปัญหาที่เกิดขึ้น
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และควรสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากรในสถานศึกษา (ค่าความถี่เท่ากับ  108)    
    1.5  ด้านการยอมให้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  =  3.86) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีระดับ
การการจัดการความขัดแย้ง อยู่ในระดับมากทุกข้อ  โดยมีข้อสังเกตว่า ข้อที่มีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อที่  33  นึกถึงความ
ประสงค์หรือความพอใจของผู้อ่ืนเม่ือต้องมีการเจรจาต่อรอง ( x  =  4.10) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือข้อที่  39  ท าตาม
ความคิดเห็นของผู้อ่ืนถ้าสามารถท าให้ผู้อ่ืนมีความสุขหรือได้ประโยชน์ ( x  =  3.64) และจากข้อเสนอแนะแนวทางการ
ส่งเสริมด้านการยอมให้ที่ได้จากแบบสอบถามแบบปลายเปิด (open ended) มีข้อเสนอแนะที่ส าคัญดังน้ี  1)  ผู้บริหาร
ควรยอมรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรภายในสถานศึกษา และพร้อมที่จะรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้น (ค่าความถี่เท่ากับ  
158)  2)  ควรมีการหม่ันสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับบุคลากรภายในสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ (ค่าความถี่เท่ากับ  
130) และ  3)  ไม่ควรปล่อยให้ผู้อ่ืนมีอิทธิพลเหนือตนเองและมีการแก้ปัญหาอย่างสมเหตุสมผล (ค่าความถี่เท่ากับ  
112)           
 2.  ระดับการจัดการความขัดแย้งของบุคลากรในโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดพิจิตร ในแต่ละด้าน จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง และขนาดของสถานศึกษา 
มีผลการวิเคราะห์ดังน้ี         
    2.1  ด้านการเอาชนะ จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกัน พบว่า คณะกรรมการ
เครือข่ายและบุคลากร (ครูผู้สอน) มีความคิดเห็นต่อระดับการจัดการความขัดแย้งของบุคลากรในโรงเรียนเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดพิจิตร  ในด้านการเอาชนะ ไม่แตกต่างกัน เม่ือ
วิเคราะห์ระดับการจัดการความขัดแย้ง จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาเป็น  3  ขนาดคือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง 
และขนาดใหญ่ พบว่า สถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน มีระดับการจัดการความขัดแย้งของบุคลากรในโรงเรียนเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดพิจิตร ด้านการเอาชนะ ไม่แตกต่างกัน  
    2.2  ด้านการร่วมมือ จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกัน พบว่า คณะกรรมการเครือข่าย
และบุคลากร (ครูผู้สอน) มีความคิดเห็นต่อระดับการจัดการความขัดแย้งของบุคลากรในโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดพิจิตร ในด้านการร่วมมือ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  0.01  โดยคณะกรรมการเครือข่ายมีระดับการจัดการความขัดแย้งด้านการร่วมมือมากกว่าครูผู้สอน 
เม่ือวิเคราะห์ระดับการจัดการความขัดแย้ง จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาเป็น  3  ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง 
และขนาดใหญ่ โดยสถานศึกษาขนาดใหญ่มีระดับการจัดการความขัดแย้ง ด้านการร่วมมือมากกว่าสถานศึกษาขนาด
กลาง และขนาดเล็ก            
    2.3  ด้านประนีประนอม จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกัน  พบว่า คณะกรรมการ
เครือข่ายและบุคลากร (ครูผู้สอน) มีความคิดเห็นต่อระดับการจัดการความขัดแย้งของบุคลากรในโรงเรียนเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดพิจิตร ในด้านการประนีประนอม ไม่แตกต่างกัน 
เม่ือวิเคราะห์ระดับการจัดการความขัดแย้ง จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาเป็น  3  ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง 
และขนาดใหญ่ พบว่า มีระดับการจัดการความขัดแย้ง ด้านการประนีประนอมไม่แตกต่างกัน  
    2.4  ด้านการหลีกเลี่ยง จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกัน พบว่า คณะกรรมการ
เครือข่ายและบุคลากร (ครูผู้สอน) มีความคิดเห็นต่อระดับการจัดการความขัดแย้งของบุคลากรในโรงเรียนเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดพิจิตร  ในด้านการหลีกเลี่ยง ไม่แตกต่างกัน เม่ือ
วิเคราะห์ระดับการจัดการความขัดแย้ง จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาเป็น  3  ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง 
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และขนาดใหญ่ พบว่า มีระดับการจัดการความขัดแย้ง ด้านการหลีกเลี่ยง ไม่แตกต่างกัน   
    2.5  ด้านการยอมให้ จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกัน พบว่า คณะกรรมการเครือข่าย
และบุคลากร (ครูผู้สอน) มีความคิดเห็นต่อระดับการจัดการความขัดแย้งของบุคลากรในโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดพิจิตร ในด้านการยอมให้ ไม่แตกต่างกัน เม่ือวิเคราะห์
ระดับการจัดการความขัดแย้ง จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา เป็น  3  ขนาดคือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาด
ใหญ่ โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมีระดับการจัดการความขัดแย้งด้านการยอมให้มากกว่าสถานศึกษาขนาดกลาง และ
ขนาดใหญ่ 

สรุปผลการวิจัย          
 1. ระดับการจัดการความขัดแย้งของบุคลากรในโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดพิจิตร ด้านการเอาชนะ ด้านการร่วมมือ ด้านการประนีประนอม ด้านการหลีกเลี่ยง และ
ด้านการยอมให้ ผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี        
    1.1  ด้านการเอาชนะ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 
ข้อที่  4  ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการจัดการกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างเคร่งครัด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่  1  
เม่ือเกิดความขัดแย้งขึ้นในสถานศึกษา ท่านได้พยายามท าตามวิธีการของตนเองจนบรรลุเป้าหมาย   
    1.2  ด้านการร่วมมือ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 
ข้อที่  13  ให้คู่กรณีร่วมมือหรือช่วยเหลือกันแก้ปัญหาจนเป็นที่พอใจทั้งสองฝ่าย  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่  
16  แสวงหาความช่วยเหลือจากคนอ่ืนในการแก้ไขปัญหาจนเป็นที่พอใจของทุกฝ่าย    
    1.3  ด้านการประนีประนอม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ ข้อที่  17  ค านึงถึงความต้องการของผู้อ่ืนในการเจรจาแก้ปัญหา และ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือข้อที่  23  
ยอมแพ้ในบางประเด็นเพื่อชนะในอีกบางประเด็น        
    1.4  ด้านการหลีกเลี่ยง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อที่  29  พยายามหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่น าไปสู่การโต้แย้งกัน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
คือ ข้อที่  26  ไม่รับรู้ว่ามีปัญหาความขัดแย้งในองค์การของตน     
    1.5  ด้านการยอมให้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ ข้อที่  33  นึกถึงความประสงค์หรือความพอใจของผู้อ่ืนเม่ือต้องมีการเจรจาต่อรอง และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือข้อ
ที่  39  ท าตามความคิดเห็นของผู้อ่ืนถ้าสามารถท าให้ผู้อ่ืนมีความสุขหรือได้ประโยชน์    
 2.  ระดับการจัดการความขัดแย้งของบุคลากรในโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดพิจิตร ในแต่ละด้าน จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง และขนาดของสถานศึกษา
ผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี         
    2.1  ด้านการเอาชนะ จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกัน คณะกรรมการเครือข่ายและ
บุคลากร (ครูผู้สอน) มีความคิดเห็นต่อระดับการจัดการความขัดแย้งของบุคลากรในโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดพิจิตร ในด้านการเอาชนะ ไม่แตกต่างกัน และจ าแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษาเป็น  3  ขนาดคือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ พบว่า สถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน มี
ระดบัการจัดการความขัดแย้งของบุคลากรในโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอน
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ปลาย จังหวัดพิจิตร ด้านการเอาชนะ ไม่แตกต่างกัน      
    2.2  ด้านการร่วมมือ จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกัน พบว่า คณะกรรมการเครือข่าย
และบุคลากร (ครูผู้สอน) มีความคิดเห็นต่อระดับการจัดการความขัดแย้งของบุคลากรในโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดพิจิตร ในด้านการร่วมมือ  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  0.01  โดยคณะกรรมการเครือข่ายมีระดับการจัดการความขัดแย้งด้านการเอาชนะมากกว่าครูผู้สอน 
และจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาเป็น  3  ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยสถานศึกษาขนาด
ใหญ่มีระดับการจัดการความขัดแย้ง ด้านการร่วมมือมากกว่าสถานศึกษาขนาดกลาง และขนาดเล็ก  
    2.3  ด้านการประนีประนอม จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกัน พบว่า คณะกรรมการ
เครือข่ายและบุคลากร (ครูผู้สอน) มีความคิดเห็นต่อระดับการจัดการความขัดแย้งของบุคลากรในโรงเรียนเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดพิจิตร ในด้านการประนีประนอม ไม่แตกต่างกัน 
และจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาเป็น  3  ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ พบว่า มีระดับการ
จัดการความขัดแย้ง ด้านการประนีประนอมไม่แตกต่างกัน      
    2.4  ด้านการหลีกเลี่ยง จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกัน  พบว่า คณะกรรมการ
เครือข่ายและบุคลากร (ครูผู้สอน) มีความคิดเห็นต่อระดับการจัดการความขัดแย้งของบุคลากรในโรงเรียนเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดพิจิตร ในด้านการหลีกเลี่ยง ไม่แตกต่างกัน และ
จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาเป็น   3  ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ พบว่า มีระดับ                 
การจัดการความขัดแย้ง ด้านการหลีกเลี่ยง ไม่แตกต่างกัน      
    2.5  ด้านการยอมให้ จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกัน พบว่า คณะกรรมการเครือข่าย
และบุคลากร (ครูผู้สอน) มีความคิดเห็นต่อระดับการจัดการความขัดแย้งของบุคลากรในโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดพิจิตร ในด้านการยอมให้ ไม่แตกต่างกัน และจ าแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษาเป็น  3  ขนาดคือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมีระดับการ
จัดการความขัดแย้งด้านการยอมให้มากกว่าสถานศึกษาขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 

อภิปรายผลการวิจัย         
 จากผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการความขัดแย้งของบุคลากรในโรงเรียนเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดพิจิตร สามารถน ามาอภิปรายผลการวิจัยได้ดังน้ี
 1. ระดับการจัดการความขัดแย้งของบุคลากรในโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดพิจิตร ด้านการเอาชนะ ด้านการร่วมมือ ด้านการประนีประนอม ด้านการหลีกเลี่ยง และ
ด้านการยอมให้          
    1.1  ด้านการเอาชนะ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า การจัดการความขัดแย้งด้าน
การเอาชนะเป็นวิธีที่ผู้บริหารใช้ในการแก้ปัญหาเป็นอันดับที่   4  อาจเป็นเพราะว่าเป็นพฤติกรรมมุ่งเอาชนะ เอาใจ
ตนเอง มุ่งชัยชนะของตนเองเป็นส าคัญ แต่ถ้าผู้บริหารไม่กล้าที่จะจัดการความขัดแย้งแบบเอาชนะเลย   ก็อาจเกิด
ผลเสียต่อการบริหารงานในสถานศึกษาเน่ืองจากบ่งบอกถึงผู้บริหารไม่กล้าใช้อ านาจในการตัดสินใจสิ่งที่ถูกต้อง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณรงค์  กังน้อย (2545) ได้วิจัยยุทธวิธีการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
ส านักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนใช้ยุทธวิธีการจัดการความขัดแย้งแบบ                 
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การร่วมมือมากที่สุด รองลงมาคือ แบบการประนีประนอม แบบการหลีกเลี่ยง แบบการยอมให้ และแบบที่ใช้น้อยที่สุด 
คือ แบบการเอาชนะ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อาวุธ  โอชาพงศ์ (2547) ได้ศึกษาความพึงพอใจของครูต่อวิธีการ
แก้ปัญหาความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดชลบุรี พบว่า 
ความพึงพอใจของครูต่อวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือ
พิจารณารายด้าน แต่ละด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงตามอันดับจากน้อยไปหามาก ได้แก่ การเอาชนะ               
การร่วมมือ การหลีกเลี่ยง การประนีประนอม และการยอมให้ ซ่ึงวิธีการเอาชนะเป็นวิธีที่ใช้ในการจัดการความขัดแย้ง
เป็นวิธีสุดท้าย          
    1.2  ด้านการร่วมมือ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า การจัดการความขัดแย้ง ด้าน
การร่วมมือของผู้บริหารเป็นผลดีกับสถานศึกษาเพราะเป็นวิธีการที่ทุกคนจะได้รับประโยชน์ในการได้มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นและทุกฝ่ายยอมรับ เป็นวิธีที่ทั้งสองฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขหรือหาทางออกที่เหมาะสม เพื่อให้
สถานศึกษาเกิดการพัฒนา ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมเกียรติ  สิงห์กูล (2547) ได้กล่าวถึง การร่วมมือเป็นวิธีการ
ที่บุคคลมุ่งที่เป้าหมายตนเองและให้ความร่วมมือต่อการแก้ปัญหา โดยทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องกับความขัดแย้งต่างพยายาม
ตอบสนองความต้องการของทุกฝ่ายให้ได้มากที่สุด การผ่อนปรนเป็นวิธีที่ให้ทุกฝ่ายแก้ปัญหาด้วยการมองหาจุดต่าง
มากกว่าการเปลี่ยนประเด็นหลักที่เป็นเป้าหมายของแต่ละฝ่าย  ซ่ึงได้แก่ การหาข้อยุติที่ทุกฝ่ายเป็นผู้ชนะ สามารถ
บรรลุเป้าหมายของตนเองและทั้งเป็นที่ยอมรับเชิงเหตุผลทั้งสองฝ่าย  สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพฑูรย์  นามบุญลือ 
(2544) ได้ศึกษาการจัดการความขัดแย้งในโรงเรียนประถมศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน  จังหวัดหนองบัวล าภู พบว่า 
ผู้บริหารโรงเรียนใช้วิธีการร่วมมือในการจัดการความขัดแย้งในโรงเรียนเป็นอันดับแรก รองลงมาเป็นวิธีการหลีกเลี่ยง  
ผู้บริหารโรงเรียนใช้วิธีการเอาชนะเป็นล าดับสุดท้าย        
 1.3  ด้านการประนีประนอม โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก  ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารใช้วิธีการจัดการความ
ขัดแย้งแบบการประนีประนอมมากที่สุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าสภาพของคนในสังคมไทยเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน ถ้อย
ทีถ้อยอาศัย และมีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน ไม่ชอบวิธีการที่รุนแรง การปฏิบัติงานในสถานศึกษาต้องพึ่งพาอาศัยกัน
และคอยช่วยเหลือกันและกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ รังสรรค์  เหมันต์ (2546) กล่าวถึง การประนีประนอม คือ 
การใช้วิธีเจรจาต่อรองเปลี่ยนความยินยอม ถ้อยทีถ้อยอาศัย คู่กรณีแต่ละฝ่ายก็ได้ประโยชน์และต้องยอมเสียสละ
ประโยชน์บ้าง  มิใช่ฝ่ายหน่ึงได้หรือเสียแต่อย่างเดียวตลอด ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ จรรยา  เสี่ยงเทียนชัย (2546) 
ได้ศึกษาวิจัยเก่ียวกับทักษะและวิธีการบริหาร ความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดหนองบัวล าภู 
พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนส่วนใหญ่ใช้วิธีการบริหารความขัดแย้งวิธีประนีประนอม แต่ก็ยังมีผู้บริหารโรงเรียนอีกจ านวน
มากที่ใช้วิธี การบริหารความขัดแย้งในวิธีการหลีกเลี่ยง และวิธีการยอมให้    
 1.4  ด้านการหลีกเลี่ยง โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง  ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารใช้วิธี                  การ
จัดการความขัดแย้งด้านการหลีกเลี่ยงน้อยที่สุด  อาจเน่ืองมาจากบุคลากรในโรงเรียนไม่ต้องการมีส่วนร่วมใน การ
จัดการความขัดแย้ง หรือไม่ยอมรับว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้น และผู้บริหารอาจเชื่อว่าหากไม่ให้ความสนใจกับความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นปล่อยเวลาให้ผ่านไปความขัดแย้งอาจลดไปเองได้  แต่ความเป็นจริงแล้วการใช้การจัดการความขัดแย้ง
ด้านการหลีกเลี่ยงน้ี หากปัญหาความขัดแย้งน้ันไม่ได้รับการแก้ไขหรือท าให้ยุติ  อาจท าให้ความขัดแย้งทวีความรุนแรง
จนเป็นผลเสียต่อสถานศึกษาได้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ล าจวน  ชื่นธงชัย (2551) ที่กล่าวถึง วิธีการจัดการความ
ขัดแย้งด้านการหลีกเลี่ยง ว่าเป็นวิธีแก้ไขความขัดแย้งด้วยการปฏิเสธว่าไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้น  ผลที่ตามมาก็คือ 
ความรู้สึกอีกฝ่ายหน่ึงชนะอีกฝ่ายหน่ึงแพ้ วิธีน้ีเหมาะสมเม่ือปัญหาน้ันไม่ส าคัญเท่าไร หรือเวลายังไม่เหมาะสม ถ้า
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ปล่อยเวลาไปให้สงบลงเสียก่อนจะเหมาะสมกว่าและควรใช้ในระยะสั้น  แต่วิธีน้ีไม่เหมาะสมเม่ือปัญหาน้ันไม่หมดไป 
แต่ยังคงอยู่หรือจะลุกลามต่อไป   ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ รนัชญา  แซ่เล้า (2548) ที่พบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต  1  ใช้วิธีการจัดการความขัดแย้งแบบการหลีกเลี่ยงมากเป็น
ล าดับสามเช่นเดียวกัน         
    1.5  ด้านการยอมให้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารต้องการลดความ
ขัดแย้งในสถานศึกษาเพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาอยู่อย่างสงบ  ไม่ต้องการให้คู่กรณีที่ มีความขัดแย้งเกิด                      
การบาดหมางใจระหว่างกันและเห็นว่าการยอมให้เป็นสิ่งที่ดี ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรีชา  จ่าสิงห์ (2549) ได้
วิจัยการจัดการความขัดแย้ง ของผู้อ านวยการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต  4  
พบว่า  ข้าราชการครูมีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการความขัดแย้งของผู้อ านวยการสถานศึกษาเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อยมีผลดังน้ี ด้านการร่วมมือ การยอมให้ การประนีประนอม การหลีกเลี่ยงและการเอาชนะ จะเห็น
ระดับความคิดเห็นด้านยอมให้อยู่ในระดับมากเช่นกัน นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุกัญญา  พรหมคุณ 
(2549) พบว่า การแก้ปัญหาความขัดแย้งในโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี 
เขต  3  จ าแนกตามประสบการณ์ในต าแหน่งของผู้บริหารและขนาดของโรงเรียน ดังน้ี ด้านการเอาชนะอยู่ในระดับต่ า 
ด้านร่วมมือ ด้านการประนีประนอมและด้านหลีกเลี่ยง อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านการยอมให้อยู่ในระดับสูง 
 2.  ระดับการจัดการความขัดแย้งของบุคลากรในโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดพิจิตร ในแต่ละด้าน จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง และขนาดของสถานศึกษา
    2.1  ระดับการจัดการความขัดแย้งของบุคลากรในโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมประ สิทธิภาพการจัด
การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดพิจิตร ในแต่ละด้าน จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างดังน้ี 
    2.1.1  ด้านการเอาชนะ พบว่า คณะกรรมการเครือข่ายและบุคลากร (ครูผู้สอน) มีความคิดเห็นต่อระดับ
การจัดการความขัดแย้ง ด้านการเอาชนะ ไม่แตกต่างกัน  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารและครูผู้สอนต่างมีบทบาทใน
การจัดการความขัดแย้งด้านการเอาชนะ จึงท าให้ความคิดเห็นของคณะกรรมการเครือข่ายและบุคลากร (ครูผู้สอน) 
ด้านการเอาชนะ ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรีชา  จ่าสิงห์ (2549) ได้กล่าวว่า การเอาชนะ หมายถึง 
การที่ผู้บริหารจัดการความขัดแย้ง โดยให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามวิธีการหรือค าสั่งที่ผู้บริหารคิดและ เป็นการใช้อ านาจแบบที่
มุ่งตนเองในระดับสูง แต่มุ่งผู้อ่ืนในระดับต่ า เป็นการแก้ปัญหาแบบแพ้–ชนะ โดยใช้อ านาจหรือก าลังเพื่อการมีชัย โดย
ไม่สนใจความต้องการหรือความคาดหวังของผู้อ่ืน การจัดการความขัดแย้งตามแบบน้ีเหมาะกับความขัดแย้งที่ไม่ใช่เรื่อง
ส าคัญหรือต้องรีบตัดสินใจอย่างรีบด่วน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ล าจวน  ชื่นธงชัย (2551) ได้ศึกษาการจัดการ
ความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาล าพูน เขต  1  ผลการศึกษาสรุปได้ดังน้ี มี
พฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งแบบการเอาชนะน้อยที่สุด      
    2.1.2  ด้านการร่วมมือ พบว่า คณะกรรมการเครือข่ายและบุคลากร (ครูผู้สอน) มีความคิดเห็นต่อระดับ
การจัดการความขัดแย้ง ด้านการร่วมมือแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  โดยคณะกรรมการ
เครือข่ายมีความคิดเห็นต่อระดับการจัดการความขัดแย้งด้านการร่วมมือมากกว่าบุคลากร (ครูผู้สอน) อาจเน่ืองมาจาก 
ผู้บริหารและครูผู้สอนเลือกใช้สถานการณ์ให้เหมาะสมในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ปรีชา  จ่าสิงห์ (2549) ได้วิจัย การจัดการความขัดแย้งของผู้อ านวยการในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาขอนแก่น เขต  4  พบว่า  ข้าราชการครูมีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการความขัดแย้งของผู้อ านวยการ
สถานศึกษาเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยมีผลดังน้ี ด้านการร่วมมือ การยอมให้                              การ
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ประนีประนอม การหลีกเลี่ยง และการเอาชนะ  และผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูเก่ียวกับการ
จัดการความขัดแย้งของผู้อ านวยการสถานศึกษา จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ ด้านการยอมให้ ด้านการร่วมมือ ด้านการ
ประนีประนอม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ รนัชญา  แซ่เล้า 
(2548) ได้ศึกษาการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต   1  
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ใช้การจัดการความขัดแย้งแบบการร่วมมือเป็นอันดับที่  2    
    2.1.3  ด้านการประนีประนอม พบว่า  คณะกรรมการเครือข่ายและบุคลากร (ครูผู้สอน) มีความคิดเห็นต่อ
ระดับการจัดการความขัดแย้งของบุคลากร  ด้านการประนีประนอมไม่แตกต่างกัน  ทั้ง น้ีอาจเป็นเพราะว่า 
คณะกรรมการเครือข่ายและบุคลากร (ครูผู้สอน) เห็นว่าการใช้ วิธีการประนีประนอม เป็นวิธีที่มีเหตุผล เป็น
ประชาธิปไตย โดยเม่ือมีความขัดแย้งขึ้นผู้โดยใช้ทางสายกลาง ไม่เข้าฝ่ายใด ฝ่ายหน่ึง แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารมีความ
ยุติธรรมและมีเหตุผล แก้ปัญหาและลดความรุนแรง มีการเจรจาต่อรอง หรือปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อม อาจต้องแยกคู่กรณีออกจากกันหรือย้ายคนละที่  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชรพล  มนตรีภักดี (2550) 
ได้ศึกษาพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต  1  ผลการศึกษา
สรุปได้ดังน้ี โดยภาพรวมผู้บริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งมากที่สุดเป็นแบบการประนีประนอม 
รองลงมาเป็นแบบการร่วมมือ กล่าวโดยสรุปว่าการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยวิธีการประนีประนอม เป็นแบบที่ทั้งสอง
ฝ่ายใช้วิธีผ่อนปรนเข้าหากันมากกว่าที่จะเผชิญหน้ากัน โดยต่อรองไกล่เกลี่ยให้ทั้งสองฝ่ายต้องยอมรับในเหตุผลซ่ึงกัน
และกันในลักษณะพบกันครึ่งทาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สยุมพร ธาวิพัฒน์ (2550) ได้ศึกษาการจัดการความ
ขัดแย้งในสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี พบว่า  สถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี มีความขัดแย้งอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีปัญหาความขัดแย้งระหว่างโรงเรียน
กับบุคคลหรือหน่วยงานมากที่สุดรองลงมา คือปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มงานและปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
บุคคล ส่วนวิธีการจัดการกับความขัดแย้ง พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนใช้วิธีการจัดการความขัดแย้งแบบประนีประนอม
    2.1.4  ด้านการหลีกเลี่ยง พบว่า คณะกรรมการเครือข่ายและบุคลากร (ครูผู้สอน) มีความคิดเห็นต่อระดับ
การจัดการความขัดแย้ง ด้านการหลีกเลี่ยง ไม่แตกต่างกัน  ทั้งน้ีการเป็นเพราะว่าผู้บริหารที่เลือกใช้วิธีการจัดการความ
ขัดแย้ง ไม่ได้มีผลต่อการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการความขัดแย้งแต่อย่างใด อาจเป็นเพราะผู้บริหารและครูผู้สอนส่วน
ใหญ่น้ันอยู่ในสภาพแวดล้อมและบริบทที่ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปรีชา จ่าสิงห์ (2549) ได้วิจัย
การจัดการความขัดแย้ง ของผู้อ านวยการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต  4  พบว่า 
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูเก่ียวกับการจัดการความขัดแย้งของผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต  4  จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ วิธีการยอมให้ การ่วมมือแก้ปัญหา การ
ประนีประนอม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  ส่วนด้านการเอาชนะ และด้านการหลีกเลี่ยง ไม่
แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ล าจวน  ชื่นธงชัย (2551) ได้ศึกษาการจัด            การความขัดแย้งของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาล าพูน เขต  1  ผลการศึกษาสรุปได้ดังน้ี มีพฤติกรรมการ
จัดการความขัดแย้งแบบการประนีประนอมมากที่สุดรองลงมาคือการร่วมมือ การหลีกเลี่ยง การยอมให้และการ
เอาชนะน้อยที่สุด เม่ือเปรียบเทียบผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์การบริหาร และวุฒิการศึกษาที่ต่างกันจะมี
พฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งไม่แตกต่างกัน 
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    2.1.5  ด้านการยอมให้ พบว่า คณะกรรมการเครือข่ายและบุคลากร (ครูผู้สอน) มีความคิดเห็น ด้าน
การยอมให้ ไม่แตกต่างกัน  ที่เป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนเห็นว่าเป็นวิธีการจัดการความขัดแย้งที่
มีเหตุผล และมีหลักการเป็นประชาธิปไตย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑามาศ  รุจิรตานนท์ (2547) ได้ศึกษาสาเหตุ
ของความขัดแย้งและวิธีการจัดการกับความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่  1–2  สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ข้าราชการครู มีวิธีการขจัดการความขัดแย้งไม่แตกต่างกัน      
    2.2  ระดับการจัดการความขัดแย้งของบุคลากรในโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดพิจิตร ในแต่ละด้าน จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาดังน้ี  
    2.2.1  ด้านการเอาชนะ พบว่า สถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกัน มีระดับการจัดการความขัดแย้ง ด้าน
การเอาชนะ ไม่แตกต่างกัน  ที่เป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่เลือกใช้วิธีการจัดการความขัดแย้ง
ไม่ได้มีผลต่อการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการความขัดแย้งแต่อย่างใด อาจเป็นเพราะบุคลากรในโรงเรียนเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดพิจิตร ส่วนใหญ่น้ันอยู่ในสภาพแวดล้อมและ
บริบทที่ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณรงค์  กังน้อย (2547) ได้วิจัยยุทธวิธี        การจัดการความ
ขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ใช้ยุทธวิธีการจัดการความ
ขัดแย้งไม่แตกต่างกัน และเปรียบเทียบตามขนาดของสถานศึกษาที่แตกต่างกัน มีวิธีการจัดการความขัดแย้งด้านการ
เอาชนะ ไม่แตกต่างกัน         
    2.2.2  ด้านการร่วมมือ พบว่า สถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกัน มีระดับการจัดการความขัดแย้งของ
บุคลากรในโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดพิจิตร ด้านการ
ร่วมมือ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  โดยสถานศึกษาขนาดใหญ่มีระดับการจัดการความขัดแย้ง 
ด้านการร่วมมือ มากกว่าสถานศึกษาขนาดกลาง และ ขนาดเล็ก  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารในสถานศึกษาขนาด
กลางและขนาดเล็กมีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่าผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่  ส่งผลให้การจัดการความ
ขัดแย้งแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรีชา  จ่าสิงห์ (2549) ได้วิจัยการจัดการความขัดแย้ง ของ
ผู้อ านวยการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต  4  พบว่า  ผลการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของข้าราชการครูเก่ียวกับการจัดการความขัดแย้งของผู้อ านวยการสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาขอนแก่น เขต  4  จ าแนกตามขนาดโรงเรียน ด้านการร่วมมือแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  
0.05           
    2.2.3  ด้านการประนีประนอม พบว่า สถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกัน มีระดับการจัดการความ
ขัดแย้งของบุคลากรในโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดพิจิตร 
ด้านการประนีประนอม ไม่แตกต่างกัน  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพ และได้รับการฝึกอบรม และมีวิธีแก้ปัญหาความขัดแย้งด้านประนีประนอมไปในแนวทางเดียวกัน  ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุกัญญา  พรหมคุณ (2549) ได้ศึกษาการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ในโรงเรียนของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต  3  พบว่า  การแก้ปัญหาความขัดแย้งในโรงเรียนของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชลบุร ีเขต  3  จ าแนกตามจ าแนกตามขนาดโรงเรียนระหว่าง
โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญ่ โดยรวมรายด้านไม่แตกต่างกัน  
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    2.2.4  ด้านการหลีกเลี่ยง พบว่า สถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกัน มีระดับการจัดการความขัดแย้งของ
บุคลากรในโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดพิจิตร  ด้าน             
การหลีกเลี่ยง ไม่แตกต่างกัน  ที่เป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกันมีความคิดเห็นใน
การจัดการความขัดแย้งด้านการหลีกเลี่ยง  ที่คล้ายคลึงกันหรือเหมือนกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณรงค์                 
กังน้อย (2547) ได้วิจัยยุทธวิธีการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานการประถมศึกษา จังหวัด
สุพรรณบุรี พบว่า ใช้ยุทธวิธีการจัดการความขัดแย้งไม่แตกต่างกัน และเปรียบเทียบตามขนาดของสถานศึกษาที่
แตกต่างกัน มีวิธีการจัดการความขัดแย้งด้านการหลีกเลี่ยง ไม่แตกต่างกัน    
    2.2.5  ด้านการยอมให้ พบว่า สถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกัน มีระดับการจัดการความขัดแย้งของ
บุคลากรในโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดพิจิตร ด้าน             
การยอมให้ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  โดยสถานศึกษาขนาดเล็กมีระดับการจัด การความ
ขัดแย้งด้านการยอมให้มากกว่าสถานศึกษาขนาดกลาง และขนาดใหญ่  ที่เป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า บุคลากรใน
โรงเรียนเครือข่ายที่มีขนาดต่างกันมีความทักษะและมีวิธีการจัดการความขัดแย้ งด้านการยอมให้ไม่เหมือนกัน อาจ
เน่ืองมาจากประสบการณ์ในการท างาน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรีชา  จ่าสิงห์ (2549) ได้วิจัยการจัดการความ
ขัดแย้งของผู้อ านวยการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต  4  พบว่า ผลการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของข้าราชการครูเก่ียวกับการจัดการความขัดแย้งของผู้อ านวยการสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาขอนแก่น เขต  4  จ าแนกตามขนาดโรงเรียน ด้านการเอาชนะ การยอมให้ และการร่วมมือ แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  และผลการเปรียบเทียบรายคู่ พบว่าข้าราชการครูในโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียน
ขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดใหญ่  มีความเห็นด้านการเอาชนะ   การยอมให้และการร่วมมือ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05   

ข้อเสนอแนะ          
  ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้       
  จากข้อค้นพบจากงานวิจัยการศึกษาระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการความขัดแย้งของบุคลากรใน
โรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดพิจิตร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะการ
น าผลการวิจัยไปใช้ดังน้ี         
  1.  ผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่าย ควรมีการปรับปรุงในการจัดการความขัดแย้งด้านการเอาชนะ โดยใช้
หลักธรรมาภิบาลในการแก้ปัญหา ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาองค์กรในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษา
  2.  ผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่าย ควรมีการจัดการความขัดแย้งด้านความร่วมมือ โดยมีการร่วมเสนอ
ความคิดเห็นในการแก้ปัญหาในสถานศึกษา มีคู่มือการปฏิบัติงานและมีการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ภายใน
องค์กร           
  3.  ผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่าย ควรมีการจัดการความขัดแย้งด้านประนีประนอม โดยมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นในงานต่าง ๆ ของบุคลากร มีคู่มือการปฏิบัติงานและมีการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ภายใน
องค์กร เพื่อให้เกิดความสามัคคี        
  4.  ผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่าย ควรมีการจัดการความขัดแย้งด้านการหลีกเลี่ยง ควรมีการจัดกิจกรรม
สัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในภาระงานด้านต่าง ๆ และสร้างขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากร ใน
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สถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง         
  5.  ผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่าย ควรมีการจัดการความขัดแย้งด้านการยอมให้ โดยผู้บริหารต้องยอมรับ
ฟังความคิดเห็นจากบุคลากรภายในสถานศึกษาและรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นทุกเรื่อง หม่ันสร้างความสามัคคีกับบุคลากร
อย่างสม่ าเสมอและไม่ปล่อยให้ผู้อ่ืนมีอิทธิพลเหนือตนเอง      
  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป       
  1.  ควรศึกษาความพึงพอใจของคณะกรรมการเครือข่ายและครูผู้สอนต่อการบริหารความขัดแย้งของ
ผู้บริหารในเครือข่าย เพื่อน าผลไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
  2.  ควรมีการศึกษาการจัดการความขัดแย้งของบุคลากรในโรงเรียนเครือข่าย เพื่อใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้ง และน าผลมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการความขัดแย้ง   
  3.  ควรมีการศึกษาการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดอ่ืน เพื่อเป็นแนว
ทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
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บทคดัยอ่ 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการส่งเสริมการรู้พัน ธุศาสตร์ของ
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดประเด็นทางวิทยาศาสตร์และสังคม เรื่ อง เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 34 คนโดยการเลือกแบบเจาะจง ด าเนินการเก็บข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 โดยใช้แบบประเมินการรู้พันธุศาสตร์ เรื่อง เทคโนโลยีทางดีเ อ็นเอ ที่ประกอบไปด้วยประเด็น
สถานการณ์ปัญหาที่เก่ียวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในด้านการเกษตร ด้านนิติวิทยาศาสตร์ และด้านการแพทย์ 
จากน้ันท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยายค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยร้อยละ และจัดระดับการรู้พันธุศาสตร์ตามกรอบของ 
Abrams et al. (2015) เป็น 3 ระดับ คือ ระดับต่ า ระดับปานกลาง และระดับสูง เม่ือพิจารณาคะแนนเฉลี่ยในแต่ละ
ระดับความรู้ย่อยของการรู้พันธุศาสตร์ทั้ง 3 ระดับความรู้ พบว่า การตระหนักรู้ วิธีการใช้ความรู้ และความรู้ใน
หลักการ หลังการจัดการเรียนรู้เพิ่มขึ้นจากระดับต่ าเป็นระดับสูง โดยผลรวมของคะแนนเฉลี่ยของการรู้พันธุศาสตร์
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 13.73 เป็น 75.78 ซ่ึงเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 62.06  

ค าส าคญั : การรู้พันธุศาสตร์/ แนวคิดประเด็นทางวิทยาศาสตร์และสังคม 

ABSTRACT 
 This classroom action research was aimed to study the result of the enhancing Genetics 
Literacy of Grade 10 Students on topic of DNA technology by Socio-scientific issue-based approach. 
The participant were 34 students and collected in the second semester of academic year 2018, using 
the measure of genetics literacy of students by Genetics Literacy assessment form on topic of DNA 
technology. Application of DNA technology in term of agricultural, forensic science and medicine. 
Data were analyzed using average score, means of percentage used assessment framework of Abrams 
et al. (2015 )  divided into 3 levels including low, medium and high. An evaluation according to the 
levels of knowledge found that the scores of all levels knowledge (awareness knowledge, how-to 
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knowledge and principles knowledge) have increased from low to high level after the participants 
receiving Socio-scientific issue-based approach. The average scores of genetics literacy has increased 
from 13.73% (low genetics literacy) to 75.78% (high genetics literacy) which was increased by 62.06%. 

Keywords : Genetics literacy/ Socio-Scientific issue approach  

ความเปน็มาและความส าคญั 
 ปัจจุบันความรู้ทางพันธุศาสตร์มีความส าคัญกับการด ารงชีวิตอย่างมาก เน่ืองจากพันธุศาสตร์เป็นความรู้ที่
สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจในการเป็นพลเมืองของสังคม (Smith, 2018) และยังส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจ
การพัฒนาของเทคโนโลยีการรักษาโรค เทคโนโลยีทางการเกษตร และการพัฒนาด้านอ่ืนที่เก่ียวข้องกับพันธุศาสตร์            
ในชีวิตประจ าวัน (Steinhauer, 2018; Stevens, 2018) มากกว่าน้ันความรู้ทางพันธุศาสตร์ยังส่งผลให้เกิดการพัฒนา
เทคโนโลยีทางพันธุศาสตร์อย่างต่อเน่ือง (Winstead, 2018) อย่างไรก็ตามมีการศึกษาถึงผลการใช้เทคโนโลยีทาง            
พันธุศาสตร์ทั้งผลดีและผลเสียที่กระทบต่อสังคมในหลายประเทศที่ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการดัดแปลงพันธุกรรม           
ของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ซ่ึงการดัดแปลงพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตเป็นกระบวนการทางพันธุวิศวกรรมศาสตร์ 
(Genetic engineering) เรียกว่า จีเอ็มโอ (Genetically Modified Organisms; GMOs) จากการศึกษางานวิจัย                  
ต่าง ๆ พบว่า การใช้ GMOs มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสังคมหลายด้านเช่นกันท าให้ในหลายประเทศมี
มาตรการห้ามน าเข้าและต่อต้านการปลูกพืชดัดแปลงพันธ์ุ เน่ืองจากประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศเกิดความกังวลด้าน
ความปลอดภัยต่อสุขภาพ และคิดว่าพืชดัดแปลงพันธ์ุสามารถก่อให้เกิดมะเร็ง (Gupta, 2017) งานวิจัยหลายชิ้นได้
กล่าวถึงประเด็น การเลือกบริโภคพืชดัดแปลงพันธ์ุว่าขึ้นอยู่กับพื้นฐานความรู้ทางพันธุศาสตร์ และทัศนคติส่วนบุคคล 
(Castera et al., 2018) ดังน้ันความรู้ความเข้าใจเรื่องพันธุศาสตร์จึงมีความส าคัญอย่างมากทั้งในระดับบุคคล และ
ผู้เรียนในโลกปัจจุบันเม่ือผู้เรียนมีความรู้เรื่องพันธุศาสตร์แล้วจะสามารถใช้ความรู้เป็นเครื่องมือในการช่วยตัดสินใจ ให้
เหตุผล และประเมินค่าประเด็นที่เกิดขึ้นในสังคมที่เก่ียวข้องกับความรู้ทางพันธุศาสตร์ได้ (Smith, 2018) 
 การรู้พันธุศาสตร์เป็นการรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการรู้วิทยาศาสตร์ที่ผู้เรียนและคนในสังคมจ าเป็นต้องมี                    
ในศตวรรษที่ 21 เน่ืองจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางพันธุศาสตร์ในปัจจุบันเป็นไปอย่างรวดเร็ว (Dudlicek                   
et al.,2004 ; Asbury and Plomin, 2013) ซ่ึง Ha et al. (2018) ได้เสนอว่าผู้ เรียนปัจจุบันจ าเป็นต้องมีการรู้                
พันธุศาสตร์เพื่อผู้เรียนเข้าใจการท างานของยีนการควบคุมลักษณะของยีน และผลกระทบต่อสังคมซ่ึงสอดคล้องกับ                 
Goltz  et al. (2015) ที่กล่าวว่าหากผู้เรียนมีการรู้พันธุศาสตร์แล้วจะท าให้มีความรู้ ความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่
จ าเป็น ที่บุคคลจะน าไปใช้เป็นเครื่องมือเพื่อให้เกิดความเข้าใจข้อมูลเก่ียวกับพันธุศาสตร์ สุขภาพ การด ารงชีวิต 
เทคโนโลยี และบริการ เพื่อให้ด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข ซ่ึงผู้ที่มีการรู้พันธุศาสตร์จะ
แสดงออกถึงการตระหนักรู้, รู้จักวิธีการใช้ความรู้ทางพันธุศาสตร์, และมีความเข้าใจในหลักการของความรู้ทางพันธุ
ศาสตร์และสอดคล้องกับ Abrams et al. (2015) ที่บอกว่าความรู้พื้นฐานทางพันธุศาสตร์นอกจากมีความส าคัญในการ
เรียนวิชาอ่ืน ๆ แล้วยังเป็นพื้นฐานในการเข้าใจเก่ียวกับสุขภาพของตนเอง และเทคโนโลยีดีเอ็นเอที่มีอยู่ รอบตัวใน
ปัจจุบันด้วย  
 เน้ือหาพันธุศาสตร์เป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า และมีค าศัพท์มากมายจึงท าให้ผู้เรียนส่วนใหญ่
เกิดความสับสนในเน้ือหาสาระของพันธุศาสตร์ได้ (นันทยา , 2560) ยิ่งไปกว่าน้ันผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมยังขาด                  
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การรู้พันธุศาสตร์ ดังเช่นการการโต้เถียงกันในประเด็นที่เก่ียวกับพันธุศาสตร์ ในประเด็นการบริโภคพืชดัดแปลง
พันธุกรรม (GMOs) เกิดประเด็นที่ว่าพืชดัดแปลงพันธุกรรมไม่ใช่สิ่งที่เป็นโดยธรรมชาติ ความกังวลที่จะเกิดการส่งถ่าย
ชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิตแล้วเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตใหม่ซ่ึงผิดต่อหลักคุณธรรมจริยธรรม รวมไปถึงความเชื่อที่ว่าหากบริโภคแล้ว 
จะท าให้เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง (Lassen, 2018) แม้จะมีงานวิจัยเก่ียวกับการบริโภคพืชดัดแปลงพันธุกรรมว่าไม่มี
อันตรายต่อสุขภาพ (Kenzie, 2012) และเอกสารยืนยันความปลอดภัยของพืช GMOs จากคณะท างานของ               
UN International Assessment of Agricultural Knowledge Science and Technology for Development 
(IAASTD) เผยแพร่แต่ประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังเกิดความกังวลในความปลอดภัยมาโดยตลอด จากประเด็นทางสังคม
ข้างต้นท าให้เห็นว่าความรู้ทางพันธุศาสตร์มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในระดับบุคคล เพราะเป็นความรู้      
ที่น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน (Smith, 2018) แต่ยังพบว่าผู้เรียนในปัจจุบันยังไม่สามารถเชื่อมโยง หรือประยุกต์ความรู้ 
ทางวิทยาศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับพันธุศาสตร์กับสิ่งที่เกิดในชีวิตประจ าวันได้ (Osman et al., 2016) ซ่ึงก็สอดคล้องกับ 
ผลการประเมินการรู้ วิทยาศาสตร์ในโครงการการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for 
International Student Assessment หรือ PISA) พบว่าคะแนนเฉลี่ยการรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียน ยังคงต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยโดยรวมการรู้วิทยาศาสตร์ของ OECD ชี้ให้เห็นว่านักเรียนไทย ยังขาดการรู้วิทยาศาสตร์ และทักษะการคิด
วิเคราะห์ เชื่อมโยงสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน (โครงการ PISA ประเทศไทย สสวท., 2561)  
 จากการสังเกตของผู้ วิ จัยในการจัดการเรียนรู้พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจหลักการความรู้                            
ทางพันธุศาสตร์จึงส่งผลให้ไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้ทางพันธุศาสตร์เข้ากับชีวิตประจ าวันได้ และการไม่เข้าใจแนวคิด
ทางพันธุศาสตร์น้ีก็ส่งผลให้นักเรียนขาดการรู้พันธุศาสตร์ด้วย (Stern and Kampourakis, 2017) ซ่ึงสาเหตุหน่ึงของ
การขาดทักษะในการเชื่อมโยงความรู้ในห้องเรียนกับชีวิตประจ าวัน เน่ืองมาจากรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ไม่
ส่งเสริมการคิดแบบวิทยาศาสตร์ใช้รูปแบบการสอนแบบบรรยาย จ าเน้ือหาและหลักการทางวิทยาศาสตร์มากกว่าเน้น
การสอนกระบวนการคิด (ชัยวัฒน์, 2559)  
 ดังน้ันการจะบรรลุเป้าหมายของการรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันได้น้ันการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
จ าเป็นต้องมีการเรียนรู้ในหลายมิติไม่ใช่เพียงแนวคิด ต้องมีการเชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี เข้ากับ
สังคม เพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้ความรู้ และส่งเสริมความเป็นพลเมืองในสังคมของผู้เรียน (Sadler et al., 2017) 
พบว่า หน่ึงในแนวทางเพื่อพัฒนาการรู้วิทยาศาสตร์ของผู้เรียน คือการใช้ประเด็นทางวิทยาศาสตร์และสังคมเข้ามาร่วม
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (Zeidler, Sadler, Simmons, & Howes, 2005 อ้างถึงใน Bossér et al., 2015) ซ่ึงการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแนวคิดประเด็นทางวิทยาศาสตร์ และสังคม (Socio-scientific Issues) เป็นการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้ประเด็นทางสังคมที่ถกเถียงกันที่มีความเก่ียวข้องกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เป็นปัญหาที่ยังไม่มี                      
การแก้ปัญหาที่ตายตัว ซ่ึงวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวจะมาจากหลักการ ความรู้ และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ประเด็น
ปัญหาจะมีความเก่ียวข้องทางสังคม ทางการเมือง และทางศีลธรรม ซ่ึงจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากมวล
ประสบการณ์และท าให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ เข้ากับการด ารงชีวิตได้  (Sadler et al., 2017) รวมถึง                   
ช่วยพัฒนาการรู้วิทยาศาสตร์ ทักษะการให้เหตุผล และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจในการเป็น
พลเมืองในสังคม (Bossér et al., 2015)  
 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยแนวคิดประเด็นทางวิทยาศาสตร์และ
สังคม เพื่อส่งเสริมการรู้พันธุศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในบทเรียนเรื่องเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอเพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการรู้ และความเข้าใจพันธุศาสตร์ สามารถเชื่อมโยงเน้ือหาในบทเรียนวิทยาศาสตร์เข้ากับ
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ชีวิตประจ าวัน และสามารถวิเคราะห์ประเด็นทางสังคมที่เก่ียวกับพันธุศาสตร์ และเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอด้วยวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ได้ รวมไปถึงสามารถใช้ความรู้ทางพันธุศาสตร์ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน และสื่อสารกับผู้อ่ืน
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

จดุมุง่หมายของการวจิยั 
 เพื่อศึกษาผลการส่งเสริมการรู้พันธุศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดประเด็นทาง
วิทยาศาสตร์และสังคม เรื่อง เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ขอบเขตการวจิยั 
 การวิจัยการส่งเสริมการรู้พันธุศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ โดย
ใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดประเด็นทางวิทยาศาสตร์และสังคมผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัย ดังน้ี 
 ด้านเนื้อหา 
 เน้ือหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีอิงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560) ประกอบไปด้วย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอด้านการเกษตร (พืชจีเอ็มโอ) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ทางดีเอ็นเอด้านนิติวิทยาศาสตร์ (ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ) และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอด้านการแพทย์                      
(ยีนบ าบัด) 
 ดา้นแหลง่ขอ้มลู 
 ผู้เข้าร่วมงานวิจัย คือ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่
แห่งหน่ึงสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 34 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 
 ขอบเขตดา้นตวัแปร 
 ตัวแปรต้น ได้แก่ กิจกรรมการจัดการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดประเด็นทางวิทยาศาสตร์และสังคม เรื่อง 
เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ การรู้พันธุศาสตร์ เรื่อง เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ 
 ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 12 ชั่วโมง 

นยิามศพัทเ์ฉพาะ 
 1. การรู้พันธุศาสตร์ หมายถึง ความรู้ความเข้าใจในความหมาย และหลักการทางพันธุศาสตร์ มีทักษะใน
การใช้ความรู้ทางพันธุศาสตร์อธิบายปรากฏการณ์ หรือประเด็นที่เก่ียวข้อง มีความสามารถในการใช้ความรู้ทางพันธุ
ศาสตร์ในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับพันธุศาสตร์ในสังคม การรู้พันธุศาสตร์แบ่งเป็นระดับความรู้ 3 
ระดับ (Abrams et al., 2015) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
    1.1 การตระหนักรู้ (awareness knowledge) หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจและความคุ้นเคยทางพันธุ
ศาสตร์ของผู้เรียนที่แสดงออกในการอธิบายความหมายค าศัพท์ที่เก่ียวข้องทางพันธุศาสตร์  
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    1 . 2  วิ ธี ก า ร ใ ช้ ค ว ามรู้  ( how-to knowledge) หมายถึ ง  ค วามสามาร ถ ในการ ใ ช้ ค ว ามรู้                         
ทางพันธุศาสตร์ มีทักษะด้านการปฏิบัติ หรือมีความรู้เชิงกระบวนการ  
    1.3 ความรู้ในหลักการ (principles knowledge) หมายถึง ความสามารถในการอธิบายหลักการที่
เก่ียวข้องทางพันธุศาสตร์ในประเด็นปัญหาที่เก่ียวกับวิทยาศาสตร์และสังคม  
 งานวิจัยน้ีจะวัดการรู้พันธุศาสตร์ เรื่องเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้
แบบทดสอบการรู้พันธุศาสตร์ที่ปรับปรุงจากกรอบประเมินการรู้พันธุศาสตร์ของ Abrams et al. (2015)  
 2. การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดประเด็นทางวิทยาศาสตร์ และสังคม (Socio-scientific issue)  
 การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดประเด็นทางวิทยาศาสตร์และสังคม หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่ใช้ประเด็น
ปัญหาทางสังคมที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และประเด็นทางศีลธรรมของสังคม เข้ามาบูรณา
การร่วมกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในงานวิจัยน้ี ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดประเด็น
ทางวิทยาศาสตร์และสังคมของ Sadler et al. (2017) ในการจัดการเรียนรู้เรื่อง เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอโดยมีขั้นตอน
การจัดการเรียนรู้ 3 ขั้นตอน ดังน้ี        
 ขั้นที่ 1 การเผชิญหน้ากับประเด็นปัญหา (Encountering the Focal Issue) ครูจะน า เข้าสู่บทเรียนโดย
การก าหนดประเด็นปัญหาเก่ียวกับวิทยาศาสตร์ที่กระทบต่อสังคม เรื่องเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอให้นักเรียนศึกษาครูใช้
ค าถามเพื่อสอบถามความคุ้นเคยของนักเรียนเก่ียวกับประเด็นปัญหาและค าศัพท์ที่นักเรียนคุ้นเคย  
 ขั้นที่ 2 การเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสามมิติ (Three-Dimensional Science Learning) ครูให้นักเรียน             
ท ากิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจแนวคิดและ หลักการเก่ียวกับเทคโนโลยี                      
ทางดีเอ็นเอ ซ่ึงเป็นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในมิติที่ 1 จากน้ันครูให้นักเรียนศึกษาหลักการของประเด็นปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ที่กระทบต่อสังคม โดยสืบค้นแนวปฏิบัติเก่ียวการใช้เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอซ่ึงเป็นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ในมิติที่ 2 รวมไปถึงให้นักเรียนศึกษาผลกระทบของประเด็นปัญหาต่อสังคมในด้านต่าง ๆ เช่น ผลกระทบต่อสังคม 
พลเมือง สิ่งแวดล้อม และประเด็นศีลธรรมของสังคม ขั้นตอนน้ีจัดเป็นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในมิติที่ 3 และครูใช้การ
จัดการเรียนรู้รูปแบบตัวต่อ (jigsaw) โดยสมาชิกในกลุ่มแต่ละคนแบ่งบทบาทกันศึกษาผลกระทบของปัญหาในมุมมอง
ต่าง ๆ วิเคราะห์และสรุปผลกระทบของประเด็นปัญหาน้ัน และอภิปรายผลร่วมกันในกลุ่ม 
 ขั้นที่ 3 สังเคราะห์แนวคิดและการปฏิบัติ (Synthesis of Ideas and Practices) ครูให้นักเรียนร่วมกัน
เสนอแนวปฏิบัติเก่ียวกับประเด็นปัญหาที่ก าหนดเป็นกลุ่ม ซ่ึงเป็นแนวปฏิบัติ ที่สะท้อนถึงหลักการเก่ียวกับเทคโนโลยี
ทางดีเอ็นเอ 

วิธกีารวจิยั 
 ในงานวิจัยน้ีผู้วิจัยท าการวิจัยเชิงปฏิบัติในชั้นเรียน (Classroom Action Research) เป็นรูปแบบหน่ึงของ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยผู้วิจัยเลือกขั้นตอนการท าวิจัยปฏิบัติการชั้นเรียนตามแบบของ Kemis 
and Schmuck (2006) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นวางแผน (Plan) เป็นขั้นที่ครูจะต้องท าการศึกษาสภาพ
ปัญหาโดยพิจารณาว่าผู้เรียนควรได้รับความช่วยเหลือหรือพัฒนาความสามารถทางด้านใด ซ่ึงพบว่าปัญหาคือ               
ผู้เรียนขาดการรู้พันธุศาสตร์ ครูท าการระบุปัญหาและความส าคัญของการรู้พันธุศาสตร์โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัย
ที่เก่ียวข้อง จากน้ันออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดประเด็นทางวิทยาศาสตร์และสังคมเพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ 2) ขั้นปฏิบัติ (Act) ผู้วิจัยน าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 3) ขั้นสังเกต 
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(Observe) เป็นขั้นที่เกิดขึ้นพร้อมกับขั้นปฏิบัติ โดยในขณะที่ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนการสอน ผู้วิจัยจะท าการ
สังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกภายในชั้นเรียนของผู้เรียนที่มีต่อกิจกรรมและบันทึกลงในแบบสะท้อนผลการจัดการ
เรียนรู้เพื่อสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงในทุกวงจรปฏิบัติ 4) สะท้อนผล (Reflect) เป็นการสะท้อนผลการด าเนินงาน
ทั้งหมด จากตัวผู้วิจัยครูที่มีประสบการณ์สอนรายวิชาน้ัน เก่ียวกับสภาพปัญหาและข้อบกพร่องที่เกิดจากการจัดการ
เรียนรู้ โดยน าไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพ คือ รูปแบบของกิจกรรมการ
เรียนการสอนมีความเหมาะสมกับผู้เรียนในชั้นเรียนมากขึ้นและสามารถส่งเสริมให้เกิดการรู้พันธุศาสตร์ในระดับความรู้
ต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น  
 1. กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายในงานวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ มัธยมขนาด
ใหญ่แห่งหน่ึง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 34 คน ซ่ึงได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง  
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 แบบประเมินการรู้พันธุศาสตร์ของนักเรียน เรื่อง เทคโนโลยีทาง DNA มีลักษณะเขียนอธิบายปลายเปิด  
เติมค าในช่องว่าง และแบบตัวเลือก 4 ตัวเลือก ประกอบไปด้วยประเด็นสถานการณ์ 3 สถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทาง DNA คือ 1) การประยุกต์เทคโนโลยีทางการเกษตร ใช้ประเด็นปัญหาพืช GMO                          
2) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางนิติวิทยาศาสตร์ ใช้ประเด็นปัญหาจากภาพยนตร์เก่ียวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล            
ทางพันธุกรรม 3) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทาง DNA ด้านการแพทย์ ใช้ประเด็นข่าวการตัดต่อพันธุกรรมของคนที่ส่ง 
ผลกระทบต่อความปลอดภัยทางชีวภาพและชีวจริยธรรม 

 3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการ ดังน้ี 
 3.1 ด าเนินการจัดการเรียนรู้กับกลุ่มตัวอย่างด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ                                   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดประเด็นทางวิทยาศาสตร์และสังคม เพื่อส่งเสริมการรู้พันธุ
ศาสตร์ จ านวน 3 วงจรปฏิบัติ วงจรละ 4 ชั่วโมง รวมเวลา 12 ชั่วโมง ระหว่างวงจรปฏิบัติผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลคือ แผนการจัดการเรียนรู้และแบบสะท้อนผลการเรียนรู้ ซ่ึงก่อนการจัดการเรียนรู้ผู้วิจัยด าเนินการวัด
ระดับการรู้พันธุศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างด้วย แบบประเมินการรู้พันธุศาสตร์ ระหว่างเรียนใช้ใบกิจกรรมที่เป็นประเด็น
ปัญหาเก่ียวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ ที่ประกอบไปด้วย 3 ประเด็นสถานการณ์ได้แก่ 1) การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอด้านการเกษตร 2) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอด้านนิติวิทยาศาสตร์ และ                          
3) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์  
 3.2 หลังการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยด าเนินให้นักเรียนวัดการรู้พันธุศาสตร์หลังเรียน (Posttest) ด้วยแบบ
ประเมินการรู้พันธุศาสตร์แล้วน าคะแนนที่ได้หาระดับการรู้พันธุศาสตร์ 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    4.1 ท าการวิเคราะห์การรู้พันธุศาสตร์ในแต่ละระดับความรู้ย่อยของผู้เรียน โดยใช้กรอบการประเมิน             
การรู้พันธุศาสตร์ของ Abrams et al. (2015) ทั้ง 3 ระดับความรู้ คือ การตระหนักรู้ (awareness knowledge) 
วิธีการใช้ความรู้ (how-to knowledge) และความรู้ในหลักการ (principles knowledge) ดังน้ี 
    4.1.1 การตระหนักรู้ (awareness knowledge) แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังน้ี 
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    1) เป็นผู้มีการตระหนักรู้ในระดับต่ า หมายถึง มีคะแนนรวมเฉลี่ยส่วนของการประเมินการตระหนักรู้
จากแบบประเมินการรู้พันธุศาสตร์ต่ ากว่าร้อยละ 50 
    2) เป็นผู้มีการตระหนักรู้ในระดับปานกลาง หมายถึง มีคะแนนรวมเฉลี่ยส่วนของการประเมินการ
ตระหนักรู้จากแบบประเมินการรู้พันธุศาสตร์ มากกว่าร้อยละ 50 แต่ไม่เกินร้อยละ 70 
    3) เป็นผู้มีการตระหนักรู้ในระดับสูง หมายถึง มีคะแนนรวมเฉลี่ยส่วนของการประเมินการตระหนักรู้
จากแบบประเมินการรู้พันธุศาสตร์สูงกว่าร้อยละ 70 
    4.1.2 วิธีการใช้ความรู้ (how-to knowledge) แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังน้ี 
    1) มีการใช้ความรู้ทางพันธุศาสตร์ในระดับต่ า หมายถึง มีคะแนนรวมเฉลี่ยส่วนของการประเมิน
วิธีการใช้ความรู้จากแบบประเมินการรู้พันธุศาสตร์ต่ ากว่าร้อยละ 50 
    2) มีการใช้ความรู้ทางพันธุศาสตร์ในระดับปานกลาง หมายถึง มีคะแนนรวมเฉลี่ยส่วนของการประเมิน
วิธีการใช้ความรู้จากแบบประเมินการรู้พันธุศาสตร์ มากกว่าร้อยละ 50 แต่ไม่เกินร้อยละ 70 
    3) มีการใช้ความรู้ทางพันธุศาสตร์ในระดับสูง หมายถึง มีคะแนนรวมเฉลี่ยส่วนของการประเมิน
วิธีการใช้ความรู้จากแบบประเมินการรู้พันธุศาสตร์สูงกว่าร้อยละ 70 
    4.1.3 ความรู้ในหลักการ (principles knowledge) แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังน้ี 
    1) มีความรู้ในหลักการทางพันธุศาสตร์ในระดับต่ า หมายถึง มีคะแนนรวมเฉลี่ยส่วนของการความรู้ใน
หลักการจากแบบประเมินการรู้พันธุศาสตร์ต่ ากว่าร้อยละ 50 
    2) มีความรู้ในหลักการทางพันธุศาสตร์ในระดับปานกลาง หมายถึง มีคะแนนรวมเฉลี่ยส่วนของการ
ความรู้ในหลักการจากแบบประเมินการรู้พันธุศาสตร์มากกว่าร้อยละ 50 แต่ไม่เกินร้อยละ 60 
    3) มีความรู้ในหลักการทางพันธุศาสตร์ในระดับสูง หมายถึง มีคะแนนรวมเฉลี่ยส่วนของการความรู้ใน
หลักการจากแบบประเมินการรู้พันธุศาสตร์มากกว่าร้อยละ 75 
    4.2 ท าการวิเคราะห์และแปลผลการรู้พันธุศาสตร์จากคะแนนรวมของแต่ละระดับความรู้ โดยใช้กรอบ
การประเมินการรู้พันธุศาสตร์ของ Abrams et al. (2015) โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังน้ี 
    4.2.1 เป็นผู้มีการรู้พันธุศาสตร์ระดับต่ า หมายถึง นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินด้วยแบบ
ประเมิน การรู้พันธุศาสตร์ทั้ง 3 ระดับ ต่ ากว่าร้อยละ 50  
    4.2.2 เป็นผู้มีการรู้พันธุศาสตร์ระดับปานกลาง หมายถึง นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินด้วย
แบบประเมิน การรู้พันธุศาสตร์ทั้ง 3 ระดับ มากกว่าร้อยละ 50 แต่ไม่เกินร้อยละ 70 
    4.2.3 เป็นผู้มีการรู้พันธุศาสตร์ระดับสูง หมายถึง นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินด้วยแบบ
ประเมินการรู้พันธุศาสตร์ทั้ง 3 ระดับ มากกว่าร้อยละ 70 ขึ้นไป     
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดประเด็นทางวิทยาศาสตร์และสังคมเพื่อส่งเสริมการรู้พันธุศาสตร์                
เรื่อง เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ สามารถวิเคราะห์ได้จากแบบประเมินการรู้พันธุศาสตร์ ซ่ึงข้อค าถามครอบคลุม ทั้ง 3 
ระดับความรู้ ผู้วิจัยรายงานผลโดยแยกในแต่ละระดับความรู้ ได้แก่ การตระหนักรู้ ความรู้ในหลักการ และวิธีการใช้
ความรู้ โดยแสดงค่าร้อยละ เปรียบเทียบก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และท าการแปลผลการรู้พันธุศาสตร์
ในแต่ละระดับตามเกณฑ์การประเมินการรู้พันธุศาสตร์ของ Abrams et al. (2015) ดังแสดงในตาราง 1 - 2  
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 ตาราง 1 แสดงร้อยละของคะแนนในแต่ละระดับความรู้เปรียบเทียบก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวคิดประเด็นทางวิทยาศาสตร์และสังคม 

        คะแนนเฉลีย่ 
ระดบัความรู ้

ก่อนเรยีน หลงัเรยีน ผลตา่งของคะแนน 
คะแนน รอ้ยละ คะแนน รอ้ยละ คะแนน รอ้ยละ 

การตระหนักรู ้
(awareness knowledge) 
คะแนนรวม 30 คะแนน 

3.63 12.16 22.71 75.69 19.08 63.53 

ความรูใ้นหลักการ  
(principles knowledge) 
คะแนนรวม 22 คะแนน 

2.85 12.97 17.00 77.27 14.15 64.30 

วิธีการใชค้วามรู ้
(how-to knowledge) 
คะแนนรวม 12 คะแนน 

2.29 19.12 8.79 73.28 6.50 54.16 

รวม  
(คะแนนเตม็ 64 คะแนน) 

8.79 13.73 48.50 75.78 39.71 62.06 

 เม่ือพิจารณาคะแนนเฉลี่ยในระดับความรู้ย่อยของการรู้พันธุศาสตร์ พบว่าหลังการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดประเด็นทางวิทยาศาสตร์และสังคมผู้เรียนมีระดับคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทั้ง 3 ระดับความรู้ โดยระดับความรู้ใน
หลักการ จะมีร้อยละของคะแนนที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด เท่ากับ 64.30 รองลงมาคือระดับของการตระหนักรู้ และระดับของ
วิธีการใช้ความรู้ เท่ากับร้อยละ 53.53 และ 54.16 ตามล าดับ     
 ตาราง 2 แสดงการแปลผลการรู้พันธุศาสตร์จากร้อยละของคะแนนในแต่ละระดับความรู้เปรียบเทียบ
ระหว่างก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้และหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดประเด็นทางวิทยาศาสตร์และสังคม 

                   คะแนน 
ระดบัความรู ้

ก่อนเรยีน หลงัเรยีน 

รอ้ยละ แปลผล รอ้ยละ แปลผล 

การตระหนักรู ้
(awareness knowledge) 

12.16 มีการตระหนักรู้ระดับต่ า 75.69 มีการตระหนักรู้ระดับสูง 

ความรูใ้นหลักการ  
(principles knowledge) 

12.97 มีการใช้ความรู้ในระดับต่ า 77.27 มีการใช้ความรู้ในระดับสูง 

วิธีการใชค้วามรู ้
(how-to knowledge) 

19.12 มีความรู้ในหลักการระดับต่ า 73.28 มีความรู้ในหลักการระดับสูง 

รวม  13.73 การรู้พันธุศาสตร์อยู่ใน 
ระดับต่ า 

75.78 การรู้พันธุศาสตร์อยู่ใน 
ระดับสูง 



 

 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 

ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

154 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

 จากตารางการแปลผลการรู้พันธุศาสตร์ พบว่า ก่อนการจัดการเรียนรู้คะแนนในแต่ละระดับความรู้ย่อย คือ 
การตระหนักรู้ ความรู้ในหลักการ และวิธีการใช้ความรู้ อยู่ในระดับต่ า หมายถึงมีการรู้พันธุศาสตร์ในระดับต่ า เม่ือ
เทียบกับเกณฑ์การประเมินจากกรอบการประเมินการรู้พันธุศาสตร์ของ Abrams et al. (2015) แต่เม่ือผ่านการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดประเด็นทางวิทยาศาสตร์และสังคม พบว่าระดับการรู้ทั้ง 3 ระดับอยู่ในระดับสูง หรือผู้เรียนมีการรู้               
พันธุศาสตร์อยู่ในระดับสูงขึ้น มีผลรวมคะแนนเพิ่มขึ้นจาก 13.73 เป็น 75.78 ซ่ึงมีระดับการรู้พันธุศาสตร์เพิ่มสูงขึ้นถึง                 
ร้อยละ 62.05 

สรปุผลการวจิยั 
 ผลการด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดประเด็นทางวิทยาศาสตร์และสังคม เพื่อส่งเสริมการรู้พันธุ
ศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 พบว่าหลังการ
จัดการเรียนรู้ผู้เรียนมีการรู้พันธุศาสตร์ในแต่ละระดับความรู้สูงขึ้นเพิ่มขึ้น โดยความรู้ในหลักการมีระดับคะแนนเฉลี่ย
เพิ่มสูงมากที่สุด รองลงมาการตระหนักรู้และวิธีการใช้ความรู้ คิดเป็น 64.30 63.53 และ 54.16 ตามล าดับ เม่ือท าการ
วิเคราะห์การรู้พันธุศาสตร์ก่อนการจัดการเรียนเปรียบเทียบกับหลังการจัดการเรียนรู้พบว่า ก่อนการจัดการเรียนรู้
ผู้เรียนมีการรู้พันธุศาสตร์อยู่ในระดับต่ า ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 13.73 เม่ือผ่านการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
ประเด็นทางวิทยาศาสตร์และสังคมผู้เรียนมีการรู้พันธุศาสตร์ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 75.78 ซ่ึงสูงขึ้นจากก่อนการ
จัดการเรียนรู้คิดเป็น 62.06  

อภปิรายผล 
 จากผลการศึกษาผลการส่งเสริมการรู้พันธุศาสตร์โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดประเด็นทาง
วิทยาศาสตร์และสังคม เรื่อง เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ ผู้เรียนมีคะแนนในแต่ละระดับคว ามรู้สูงขึ้นทั้ง 3 ระดับ เม่ือ
พิจารณาในแต่ละระดับความรู้ย่อยส่วนของการตระหนักรู้ และความรู้ในหลักการ ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน            
เพิ่มสูงขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เน่ืองจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดประเด็น
ทางวิทยาศาสตร์และสังคมในขั้นที่ 2 ขั้นเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสามมิติ ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการทางพันธุศาสตร์ที่
เก่ียวข้องกับประเด็นปัญหา เชื่อมโยงแนวคิดทางพันธุศาสตร์เข้ากับประเด็นปัญหาและวิเคราะห์ผลกระทบของประเด็น
ปัญหาที่ส่งกระทบต่อสังคมในด้านต่าง ๆ กิจกรรมการเรียนรู้น้ีจึงช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เข้าใจหลักการ
ทางพันธุศาสตร์และค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับหลักการทางพันธุศาสตร์ของประเด็นปัญหา ส่งผลให้ภายหลังการจัดการ
เรียนรู้ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยการตระหนักรู้แลความรู้ในหลักการเพิ่มสูงขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ (Sadler et 
al., 2017; Bosser et al.,2015) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดประเด็นทางวิทยาศาสตร์และสังคมช่วย
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในบทเรียนในประเด็นปัญหามากขึ้น เม่ือพิจารณาส่วนของวิธีใช้ความรู้ทางพันธุ
ศาสตร์ ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยภายหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน เน่ืองจากการจัดการเรียนรู้ในขั้นที่ 2 
(มิติที่ 3) และขั้นที่ 3 ขั้นการสังเคราะห์แนวคิดและการปฏิบัติ ผู้เรียนได้วิเคราะห์ผลกระทบของประเด็นปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์และสังคมที่กระทบต่อสังคมในด้านต่าง ๆ  ได้เชื่อมโยงเน้ือหาในห้องเรียนกับชีวิตประจ าวันจากน้ันเสนอ
แนวทางปฏิบัติจึงท าให้ส่งเสริมการใช้ความรู้ทางพันธุศาสตร์ของผู้เรียนที่เก่ียวกับการตัดสินใจในประเด็นปัญหาน้ันได้ 
สอดคล้องงานวิจัยของ Zeidler (2004) ที่กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้ตามแนวประเด็นทางวิทยาศาสตร์และสังคมเป็น
การจัดการเรียนรู้ที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพิจารณาประเด็นที่มีความเก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์ และการตัดสินใจ
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เก่ียวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากประเด็นปัญหาดังกล่าว ทั้งยังช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเชื่อมโยงเน้ือหาในห้องเรียนเข้ากับ
ชีวิตประจ าวัน (Sadler et al., 2017) และเม่ือพิจารณาคะแนนเฉลี่ยรวมของความรู้ทั้ง 3 ระดับแล้วแปลผลระดับ            
การรู้พันธุศาสตร์ พบว่าก่อนเรียนผู้เรียนมีการรู้พันธุศาสตร์ระดับต่ า แต่หลังการจัดการเรียนรู้ผู้เรียนมีการรู้พันธุศาสตร์
ในระดังสูง แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดประเด็นทางวิทยาศาสตร์และสังคมช่วยส่งเสริมการรู้พันธุ
ศาสตร์ของผู้เรียนได้  

ขอ้เสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
 ในการจัดในการเรียนรู้ตามแนวคิดประเด็นทางวิทยาศาสตร์และสังคมเพื่อส่งเสริมการรู้พันธุศาสตร์               
ผู้วิจัยได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเลือกใช้ประเด็นปัญหาที่สอดคล้องกับบทเรียนและค านึงถึงความเหมาะสม กับ
ผู้เรียนท าให้การจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นปัญหาส าเร็จลุล่วง และผู้เกิดการเชื่อมโยงหลักการทางพันธุศาสตร์เข้ากับ
ประเด็นปัญหาได้ง่าย ดังน้ันในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดประเด็นทางวิทยาศาสตร์และสังคมผู้สอนต้องออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับเน้ือหาบทเรียน และความเหมาะสมกับผู้เรียน 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 เน่ืองจากการวิจัยครั้งน้ีพบว่า ระหว่างที่ผู้เรียนท ากิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน 
ผู้เรียนเกิดกระบวนการท างานกลุ่มที่เป็นระบบมากขึ้นเม่ือเปรียบเทียบการท ากิจกรรมในแต่ละวงจรปฏิบัติ แสดงให้
เห็นว่าผู้เรียนรู้จักกระบวนการท างานกลุ่ม และท างานร่วมกันของผู้เรียนน่าจะมีผลต่อการเรียนของผู้เรียน ดังน้ันควรมี
การศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดประเด็นทางวิทยาศาสตร์และสังคมที่ส่งเสริม
กระบวนการท างานเป็นกลุ่ม หรือกระบวนการท างานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ในงานวิจัยครั้งต่อไป 
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บทคดัยอ่ 
การวิจัยในครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะตามแนวคิดของโคดาย ส าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ที่ร้อย
ละ 70 เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมินของแบบฝึกทักษะทางดนตรีสากลด้านการอ่านและปฏิบัติโน้ต
ด้วยการร้องเพลงของผู้เรียน จากการให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีสากล   ในการตรวจภาคปฏิบัติจ านวน 5 
ท่าน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะตามแนวคิดของโคดาย ประชากร คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน ปีการศึกษา 2561 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 
โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน จ านวน 15 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยในครั้งน้ี คือ แบบฝึกทักษะตามแนวคิดของโคดายมีจ านวน 8 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน
โดยเทียบกับเกณฑ์ที่ร้อยละ 70 แบบให้คะแนนภาคปฏิบัติรายบุคคล และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อแบบฝึกทักษะตามแนวคิดของโคดาย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) 
ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน (E1/E2)  ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจ
จ าแนก (r) ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์ของ Lovett ( ) ดัชนีความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน (RAI) 
และสถิติทดสอบความแตกต่างของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเทียบกับเกณฑ์ (t-test one Sample) 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะทางดนตรีสากลด้านการอ่านและ

ปฏิบัติโน้ตด้วยแบบฝึกทักษะตามแนวคิดของโคดาย มีคะแนนร้อยละระหว่างเรียน (E1) เท่ากับ 80.77  และคะแนน
ร้อยละของผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน (E2) มีค่าเท่ากับ 77.33 สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนชุดน้ี มี
ค่าเท่ากับ 80.77/77.33 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ที่ 70/70 
 2. การทดสอบหลังเรียนของผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 15.47 คะแนน มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
1.41 คิดเป็นร้อยละ 77.33 และเม่ือเปรียบเทียบคะแนนสอบของผู้เรียนหลังเรียนดังเกณฑ์พบว่า คะแนนสอบของ
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ผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05     
 3. ค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ  (RAI) จ านวน 5 ท่าน ที่ใช้แบบให้คะแนนรายบุคคลของนักเรียน
ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะทางดนตรีสากลชุดน้ี ในภาพรวม ดัชนีความสอดคล้องมีค่าสูงกว่า 0.70 หมายความว่า 
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่านมีความเห็นที่สอดคล้องกันอยู่ในระดับสูงมาก     
 4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียนชุดน้ีโดยภาพรวม นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 เม่ือพิจารณารายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือข้อ 10 เน่ืองจากเอกสารประกอบการเรียน
มีรูปภาพประกอบชัดเจนและสวยงาม ดึงดูดความสนใจของนักเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่  4.55   

ค าส าคัญ : ทักษะทางดนตรีสากลด้านการอ่านและปฏิบัติโน้ต, แบบฝึกทักษะตามแนวคิดของโคดาย 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to build and search the efficiency of exercises 
according to Kodaly’s concept for Primary 4 student of Anuban Wangsaipoon School. To compare 
achievement between after study and percentage criterion was 70. To search concordance index 
between the western music assessors in reading, and practicing music notes with the singing of 
learners from giving the scores in the checking practical part were 5 persons. Examine contentment 
of student for the exercises according to Kodaly’s concept. The population of this research was 
Primary 4 Anuban Wangsaipoon School Academic year 2018. The sample was Primary 4/2 students 
were 15 persons by random sampling. The instrument of this research was the exercises according 
to Kodaly’s concepts total 8 sets. The exercises test learning achievement after study by comparing 
with percent criterion 70, individual practical part assessment, and the student contentment 
questionnaire for the exercises according to Kodaly’s concept. The statistic using analyzed data was 

mean ( X ) , standard deviation (S.D.), the efficiency of handout (E1E2), Index of Item – Objective 
Congruence : (IOC), difficulty (p) , discrimination ( r) , the reliability of Lovett’s Criterion-Referenced 
tests, (rcc ) Reliability agreement index (RAI) and  the difference test statistic of academic achievement 
with criterion (t-test one Sample) . 
 The result indicated that: 
 1. The efficiency of handout there was developing western music in reading and practicing 
with the exercise according to Kodaly’s concept. The mean score between studying (E1) was 80.77 
and the mean score of academic achievement was 77.33. The summary was the efficiency of handout 
(E2) was 80.77/77.33 that was higher than specified criterion was 70/70. 
 2. The examination after study of learners was 15.47 and Standard Deviation was 1.41. 
The mean score was 77.33% and when compares between criterion and score of learner after study 
that the test score of learner after study was higher than the significance criterion was .05 levels  

https://dict.longdo.com/search/Concordances
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  3. The concordance index of experts was 5 persons that use individual giving score form 
with western music exercise. The perspective was the concordance index higher than 0.70 and meant 
the experts were 5 persons to have the concordance very high. 
 4. The students had contentment for the handout .The perspective was the students had 
contentment in high level and had the mean was 4.10 that consider each item. The highest mean 
was 10 because the handout had clearly picture and beautiful picture. These things can attract the 
attention of students and the mean score was 4.55. 

Keyword :  Music skills in reading and practicing notes, The exercises according to Kodaly’s concept.  

บทน า 
ในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์  มีจินตนาการทางศิลปะ  ชื่นชมความงาม  มีสุนทรียภาพ ความมีคุณค่า ซ่ึงมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์  
กิจกรรมทางศิลปะช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจนการน าไปสู่การพัฒนา
สิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อม่ันในตนเอง อันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้  มุ่งพัฒนา
ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะวิธีการทางศิลปะ เกิดความซาบซ้ึงในคุณค่าของศิลปะ เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
แสดงออกอย่างอิสระในศิลปะแขนงต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบดนตรี แสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ 
วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกทางดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี  ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล ร้องเพลง และเล่นดนตรีในรูปแบบต่าง ๆ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเสียงดนตรี 
แสดงความรู้สึกที่มีต่อดนตรีในเชิงสุนทรียะ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับประเพณี วัฒนธรรม และเหตุการณ์ใน
ประวัติศาสตร์ (กระทรวงศึกษาธิการ 2551 ก : 2)   

การพัฒนาทักษะทางดนตรีสากลในด้านการอ่านโน้ตดนตรีหรือบทเพลงต่าง ๆ อันมีความเหมือนเฉก
เช่นเดียวกันกับการอ่านหนังสือโดยทั่วไปของเด็กในระดับประถมศึกษา กล่าวคือ ผู้เรียนหรือผู้อ่านจะต้องจดจ า
สัญลักษณ์หรือพยัญชนะเบื้องต้นที่ใช้แทนเสียง เช่น ก ,ข,ค,…,ฮ หรือสระต่าง ๆ แล้วจึงน าสิ่งเหล่าน้ันมารวมกันแล้ว
สะกดเป็นค า ๆ  จึงจะมีความหมายที่เราสามารถใช้ในการอ่านหรือเขียน เป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ 
และเป็นการติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืน ในทางดนตรีก็เช่นเดียวกัน ความคิดของผู้ประพันธ์เพลง (Composer) ที่แต่งเพลง
ออกมาจะถูกบันทึกไว้ด้วยตัวโน้ต เพื่อให้นักดนตรีได้เล่นและถ่ายทอดอารมณ์ออกมาให้ผู้ฟังได้ โดยที่นักดนตรี ผู้น้ันไม่
เคยรู้จักมาก่อนได้ด้วยตัวโน้ตที่ใช้บันทึกในลักษณะต่าง ๆ   น้ันจะกลายเป็นโสตภาษาของผู้ฟัง ทั้งน้ี  ได้มีผู้ที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในด้านดนตรีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้กล่าวถึงความจ าเป็นและความส าคัญของการศึกษา
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางดนตรีสากลด้านการอ่านโน้ตส าหรับเด็กในระดับประถมศึกษาไว้หลายท่านด้วยกัน 

จากรายงานผลการทดสอบขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2554  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ  โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 1 มีคะแนนเฉลี่ย 
50.41 อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ า เป้าหมายที่ก าหนดคือร้อยละ 70.00 (โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 2554 : SAR) เป็นผลสืบ
เน่ืองมาจากผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ไม่ประสบ

https://dict.longdo.com/search/Concordances
https://dict.longdo.com/search/Concordances


 

 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 

ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

160 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

ผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ในฐานะผู้วิจัยได้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
สาระที่ 2 : ดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้วิเคราะห์ปัญหาพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ขาดความสนใจ ไม่มีความ
กระตือรือร้นในการเรียน ไม่กล้าแสดงออก ขาดเจตคติที่ดีต่อการเรียน ซ่ึงถือว่าเป็นปัญหาที่ส าคัญต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ในสาระดนตรี ทั้งน้ี มีสาเหตุจากปัจจัยหลายประการ ได้แก่ นักเรียนไม่เห็นความส าคัญของการเรียนรู้ ขาด
สื่อและนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ที่สอดคล้องและสนองต่อความต้องการของผู้เรียน ทั้ง
ในด้านความสนใจ ความถนัดและศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน ตลอดระยะเวลากว่าสิบปีที่ผู้วิจัยได้รับ
มอบหมายให้จัดการเรียนการสอนในสาระดนตรีพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดทักษะทางดนตรีสากลด้านการอ่านโน้ต
สากล ส่งผลต่อพัฒนาการด้านการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลและการขับร้องเพลงเป็นอย่างมาก ซ่ึงการเรียนรู้โน้ตดนตรี
สากล เป็นระบบการบันทึกแทนเสียงดนตรีที่มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่  11 โดย กีโด เดอ อเรซ์โซ (Guido d’ Arezzo 
บาทหลวงชาวอิตาเลียน ต่อมาได้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองจนกระทั่งสมบูรณ์อย่างที่เราได้พบเห็นและใช้กันในปัจจุบัน 
ตัวโน้ตสามารถบอกหรือสื่อให้นักดนตรีทราบถึงความสั้น – ยาว, สูง – ต่ า ของระดับเสียงได้ เราจึงควรมีความรู้พื้นฐาน
เก่ียวกับลักษณะของตัวโน้ตดนตรี (Music Notation) พอสังเขป 

จากปัญหาและความส าคัญข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยมีความประสงค์ที่จะสร้างแบบฝึกทักษะทางดนตรีสากลด้าน
การอ่านโน้ต จึงได้ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการในการสร้างแบบฝึกทักษะรวมถึงแนวคิดและหลักการใน
การสอนดนตรีของทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศไว้หลายท่าน และได้สนใจแนวคิดการสอนดนตรีของโคดาย ครูสอน
ดนตรีชาวฮังการี หลักการที่ส าคัญบนพื้นฐานแนวคิดที่ส าคัญของโคดายก็คือ เน้นเรื่องการร้องเป็นหลัก  ซ่ึงรวมไปถึง
การอ่านโน้ตด้วย วิธีการของโคดายที่ใช้ในการสอนจึงมุ่งส่งเสริมในเรื่องการร้องและการอ่านโน้ต ซ่ึงโคดายน าสิ่งต่าง ๆ 
ต่อไปน้ีมาช่วยในการสอนดนตรี เช่น โทนิคซอล – ฟา, สัญญาณมือสัญลักษณ์ของจังหวะ, การร้อง และการสร้างสรรค์ 
เพื่อให้ผู้เรียนร้องและอ่านโน้ตได้อย่างถูกต้อง ข้อดีของการสอนดนตรีตามแนวคิดโคดายอีกประการหน่ึงก็คือ จะ
เริ่มต้นจากสิ่งใกล้ตัวโดยไม่ต้องอาศัยเครื่องไม้เครื่องมืออ่ืนมาประกอบให้ยุ่งยาก คือ เน้นการร้องเพลงเป็นหลัก จัดการ
เรียนการสอนอย่างเป็นระบบจากง่ายไปหายาก ซ่ึงเหมาะกับนักเรียนระดับประถมศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ดังน้ัน ในการ
สร้างแบบฝึกทักษะการอ่านโน้ตสากลขึ้นในครั้งน้ีก็เพื่อน ามาใช้ในการเรียนการสอนวิชาดนตรีให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะทางดนตรีสากลด้านการอ่านโน้ตสากลตลอดจนเป็นพื้นฐานในการฝึกทักษะอ่ืนๆ  ทางดนตรี
ต่อไป 

ด้วยเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะตามแนวคิดของโคดาย 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะทางดนตรี
สากลด้านการอ่านและปฏิบัติโน้ตในกิจกรรมการเรียนการสอนส าหรับกลุ่มสาระศิลปะ สาระที่ 2 : ดนตรี ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้พัฒนาทั้งด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะในกิจกรรมการเรียน ช่วยสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนมีความสนใจ 
ใฝ่รู้ และเพิ่มเติมทักษะด้านการปฏิบัติทางดนตรี ช่วยให้นักเรียนบรรลุจุดประสงค์ของการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในสาระดนตรีที่สูงขึ้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ท าให้ผู้วิจัยและผู้เรียนมีความม่ันใจในการด าเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกเพิ่มเติมด้วยตนเองทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียน ถือเป็นส่วน
หน่ึงที่จะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในภาพรวม ซ่ึงจะส่งผลก่อให้เกิดประโยชน์กับนักเรียน 
ครูผู้สอน สถานศึกษาโดยตรง ที่ต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชุมชน สังคมและประเทศชาติอย่างรอบด้าน และ
ยังสนองต่อหลักการและจุดหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   
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จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1.  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะตามแนวคิดของโคดาย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 70/70   
 2.  ทดลองใช้แบบฝึกทักษะตามแนวคิดของโคดายเพื่อ 
     2.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนกับเกณฑ์ที่ร้อยละ 70 
     2.2 หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมินของแบบฝึกทักษะทางดนตรีสากลด้านการอ่านและ
ปฏิบัติโน้ตด้วยการร้องเพลงของผู้เรียน จากการให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีสากลในการตรวจภาคปฏิบัติ
จ านวน 5 ท่านที่ใช้แบบให้คะแนนรายบุคคลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

3.  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะตามแนวคิดของโคดาย ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน   

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. ทักษะทางดนตรีสากลด้านการอ่านและปฏิบัติโน้ต หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการอ่านและ

ปฏิบัติสัญลักษณ์ทางดนตรี (โน้ต) ด้วยการร้องเพลง โดยครอบคลุมทั้ง 2 ด้าน ได้แก่  
    1.1 ด้านการร้องเพลงประกอบด้วยความถูกต้องของจังหวะ และท านอง  
    1.2 ด้านการใช้สัญญาณมือ  ประกอบด้วยความถูกต้องของจังหวะ และระดับเสียง ทั้งน้ี ต้องอยู่บน
พื้นฐานแนวคิดและทฤษฎีการสอนดนตรีสากลเบื้องต้นของโคดาย  

2. แบบฝึกทักษะตามแนวคิดของโคดาย หมายถึง แบบฝึกหัดที่ช่วยพัฒนาทักษะในด้านการอ่านและปฏิบัติ
โน้ตสากลด้วยวิธีการร้องเพลง โดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎีการสอนดนตรีของโคดาย ซ่ึงมีจ านวน  8 ชุด โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 

   2.1 ด้านการร้องเพลง แบ่งออกเป็นความถูกต้องของจังหวะและท านอง อยู่ในชุดการสอนที่ 2 - 8 
   2.2 ด้านการใช้สัญญาณมือ แบ่งออกเป็นความถูกต้องของจังหวะและระดับเสียง อยู่ในชุดการสอนที่ 2 - 8 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยไว้ ดังน้ี 
 ตวัแปรตน้                   ตวัแปรตาม 

 
 

 

แบบฝึกทักษะตามแนวคิด 
ของโคดาย 

 

     1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนจากการใช้แบบ
ฝึกทักษะตามแนวคิดของโคดายเทียบกับเกณฑ์ทีร่้อยละ 
70 
     2 ทักษะด้านการอ่านและปฏิบัติโน้ตสากลของผู้เรียน       
     3  ความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ีต่อแบบฝึกทักษะ
ตามแนวคิดของ โคดาย   
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วิธีด าเนินการวิจัย        
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง           
 ประชากร            
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 1 จ านวน 2 ห้องเรียน คือ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 จ านวน 20 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 จ านวน 15 คน รวมมีนักเรียนทั้งหมดจ านวน 35 คน
 กลุ่มตัวอย่าง         
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ีได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2561 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน จ านวน 15 คน โดยการสุ่มแบบอย่างง่าย (simple random sampling) โดยมี
ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม  

การด าเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยน าแบบฝึกทักษะตามแนวคิดของโคดาย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 จ านวน 8 ชุดเป็นสื่อ

ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยมีขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ดังตาราง 1 
 ตาราง 1 แสดงขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนของแบบฝึกทักษะตามแนวคิดของโคดาย ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 จ านวน 8 ชุด  
 

ชดุที ่ กระบวนการ จ านวนชัว่โมง 
1 - อธิบายรายละเอียดของแบบฝึกทักษะ  

- ให้ความรู้เก่ียวกับหลักการและแนวคิดในการสอนดนตรีแบบโคดาย 
- อธิบายเพื่อความเข้าใจในเน้ือหาเก่ียวกับทฤษฎีดนตรีสากลเบื้องต้น 

4 

2 - ฝึกปฏิบัติการอ่านโน้ตตัว โด และปฏิบัติรูปแบบจังหวะ 3 ลักษณะ คือ 
 ตัวด า  ความยาวเสียง   1   จังหวะ 
 ตัวขาว  ความยาวเสียง   2   จังหวะ 
 ตัวกลม  ความยาวเสียง   4   จังหวะ 
- ฝึกร้องเพลงและปฏิบัติสัญญาณมือประกอบต าแหน่งเสียง โด 

3 

3 - ฝึกปฏิบัติการอ่านโน้ตตัว โด เพิ่ม เร และปฏิบัติรูปแบบจังหวะ            
  3 ลักษณะ คือ 
 ตัวด า  ความยาวเสียง   1   จังหวะ 
 ตัวขาว  ความยาวเสียง   2   จังหวะ 
 ตัวกลม  ความยาวเสียง   4   จังหวะ 
- ฝึกร้องเพลงและปฏิบัติสัญญาณมือประกอบต าแหน่งเสียง โด และ เร 

3 
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 ตาราง 1  แสดงขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนของแบบฝึกทักษะตามแนวคิดของโคดาย ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 จ านวน 8 ชุด (ต่อ) 
 

ชดุที ่ กระบวนการ จ านวนชัว่โมง 
4 - ฝึกปฏิบัติการอ่านโน้ตตัว โด เร เพิ่ม มี และปฏิบัติรูปแบบจังหวะ       

  3 ลักษณะ คือ 
 ตัวด า  ความยาวเสียง   1   จังหวะ 
 ตัวขาว  ความยาวเสียง   2   จังหวะ 
 ตัวกลม  ความยาวเสียง   4   จังหวะ 
- ฝึกร้องเพลงและปฏิบัติสัญญาณมือประกอบต าแหน่งเสียง โด เร เพิ่ม มี 

3 

5 - ฝึกปฏิบัติการอ่านโน้ตตัว โด เร มี เพิ่ม ฟา และ โซล และปฏิบัติรูปแบบ  
  จังหวะ 3 ลักษณะ คือ 
 ตัวด า  ความยาวเสียง   1   จังหวะ 
 ตัวขาว  ความยาวเสียง   2   จังหวะ 
 ตัวกลม  ความยาวเสียง   4   จังหวะ 
- ฝึกร้องเพลงและปฏิบัติสัญญาณมือประกอบต าแหน่งเสียง โด เร มี เพิ่ม โซล 

3 

6 - ฝึกปฏิบัติการอ่านโน้ตตัว โด เร มี  โซล เพิ่ม ลา และปฏิบัติรูปแบบจังหวะ 3 ลักษณะ 
คือ 
 ตัวด า  ความยาวเสียง   1   จังหวะ 
 ตัวขาว  ความยาวเสียง   2   จังหวะ 
 ตัวกลม  ความยาวเสียง   4   จังหวะ 
- ฝึกร้องเพลงและปฏิบัติสัญญาณมือประกอบต าแหน่งเสียง โด เร มี โซล และ ลา 

3 

7 - ฝึกปฏิบัติการอ่านโน้ตตัว โด เร มี โซล ลา เพิ่ม โด ในช่วงเสียงที่ 2 และปฏิบัติรูปแบบ
จังหวะ 3 ลักษณะ คือ 
 ตัวด า  ความยาวเสียง   1   จังหวะ 
 ตัวขาว  ความยาวเสียง   2   จังหวะ 
 ตัวกลม  ความยาวเสียง   4   จังหวะ 
- ฝึกร้องเพลงและปฏิบัติสัญญาณมือประกอบต าแหน่งเสียง โด เร มี โซล ลา และ โด ใน
ช่วงเสียงที่ 2 

4 

8 - ทดสอบภาคปฏิบัติร้องเพลง “โด เร มี โซ ลา” พาเพลินใจ 
- ท าแบบทดสอบหลังเรียน 

4 

รวม 27 

 
 



 

 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 

ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

164 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

 เครื่องมือและขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ีมี 4 ชนิด มีขั้นตอนการด าเนินการดังน้ี 

ชนิดที่ 1 คือ  แบบฝึกทักษะตามแนวคิดของโคดาย จ านวน 8 ชุด ได้ผ่านการหาคุณภาพของเอกสาร
ประกอบการเรียนและความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของเอกสาร
ประกอบการเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะทางดนตรีสากลด้านการอ่านและปฏิบัติโน้ตด้วยการร้องเพลงโดยใช้แบบฝึก
ทักษะตามแนวคิดของโคดาย ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน จ านวน 15 คน 
พบว่า คุณภาพของเอกสารประกอบการเรียนชุดน้ีอยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ  0.57 และความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน มีค่ารวมเฉลี่ยเท่ากับ 0.87  อยู่ในระดับใช้ได้ 

ผู้วิจัยได้น าเอกสารประกอบการเรียนฉบับดังกล่าวไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน
แล้วน าไปพิมพ์จัดรูปเล่มฉบับสมบูรณ์  และน าไปทดลองสอนกบนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน ปีการศึกษา 2561  จ านวน 15 คน ดังแสดงผลในตาราง 2 
 
ตารางที่ 2   แสดงผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะทาง ด น ต รี
สากลด้านการอ่านและปฏิบัติโน้ตด้วยแบบฝึกทักษะตามแนวคิดของโคดาย ส าหรับ นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน จ านวน 15 คน  

ชดุที ่ เอกสารประกอบการเรยีน ดา้นกระบวนการ ดา้นผลสมัฤทธิ ์
2 เริ่มต้นที่เสียง “โด” 71.25 

77.33 

3 ขึ้นอีกขั้นที่เสียง “เร” 72.08 

4 เพิ่มเสียง “มี” เพื่อความไพเราะ 75.83 
5 เสียงที่ใช่ น่ันไงเสียง “โซ”  79.58 

6 เสียง “ลา” น่ันไง คือส่วนเติมเต็ม 83.75 

7 เสียง “โด” เสียงแรกในช่วงเสียงที่สอง 89.17 

8 “โด  เร  มี  โซ  ลา” พาเพลินใจ 93.75 
ประสทิธภิาพของเอกสารประกอบการเรยีน E1 = 80.77 E2 = 77.33 

 

 จากตารางที่ 2 พบว่าประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะทางดนตรีสากล
ด้านการอ่านและปฏิบัติโน้ตด้วยแบบฝึกทักษะตามแนวคิดของโคดาย ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน จ านวน 15 คน มีคะแนนร้อยละระหว่างเรียน (E1) มีค่าเท่ากับ 80.77  และคะแนนร้อยละ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (E2) มีค่าเท่ากับ 77.33  
 ดังน้ันสรุปได้ว่า ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะทางดนตรีสากลด้าน
การอ่านและปฏิบัติโน้ตด้วยแบบฝึกทักษะตามแนวคิดของโคดาย ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
อนุบาลวังทรายพูน จ านวน 15 คน มีค่าเท่ากับ 80.77/77.33 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 70/70  
 ทั้งน้ี  ผู้วิจัยได้ท าการเปรียบเทียบความก้าวหน้าระหว่างเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยเอกสาร
ประกอบการเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะทางดนตรีสากลด้านการอ่านและปฏิบัติโน้ตด้วยการร้องเพลงโดยแบบฝึก
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ทักษะตามแนวคิดของโคดาย ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน จ านวน 15 คน 
พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนชุดน้ีมีพัฒนาการทางดนตรีสากลด้านการอ่านโน้ตสูงขึ้นดังภาพที่ 1 
 

 
ภาพที ่1 กราฟเปรียบเทียบความก้าวหน้าระหว่างเรียนของนักเรียน 

 
 ชนิดที่ 2 คือ แบบให้คะแนนภาคปฏิบัติรายบุคคล (Rubric Score) ผู้วิจัยได้สร้างแบบให้คะแนนทักษะการ
อ่านและปฏิบัติโน้ตสากลด้วยการร้องเพลงรายบุคคลที่ใช้กับแบบฝึกทักษะตามแนวคิดของโคดาย ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 7 ชุด โดยท าการวิเคราะห์เน้ือหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อก าหนดคุณลักษณะของ
แบบให้คะแนน  จากน้ันน าผลการวิเคราะห์เน้ือหาและจุดประสงค์จากขั้นตอนที่ 3.1 ไปสร้างแบบให้คะแนนทักษะการ
อ่านและปฏิบัติโน้ตสากลรายบุคคลแบบ Analytic Rubrics เป็นเกณฑ์การให้คะแนนที่แยกส่วนหรือองค์ประกอบ
คุณลักษณะของพฤติกรรม แล้วน าแต่ละส่วนหรือองค์ประกอบของคุณลักษณะมารวมกันเป็นคะแนนรวม ซ่ึงผู้วิจัยได้
ก าหนดคุณลักษณะไว้จ านวน 2 คุณลักษณะใหญ่ ๆ ได้แก่ 1) การร้องเพลง แบ่งออกเป็นร้องถูกจังหวะและท านอง 2) 
การปฏิบัติสัญญาณมือแบ่งออกเป็นปฏิบัติตรงจังหวะและตรงกับระดับของเสียง  โดยกระจายให้ครอบคลุมพฤติกรรมที่
แสดงออกตามจุดประสงค์ของแบบฝึกทักษะตามแนวคิดของโคดายทั้ง 7 ชุด ก าหนดระดับคุณภาพแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับคุณภาพ คือ 4-3-2-1-0    
 ผู้วิจัยได้ก าหนดพฤติกรรมบ่งชี้ไว้ 4 พฤติกรรม ตามหลักการทางดนตรีสากลและแนวคิดการสอนดนตรีของ
โคดาย โดยแบบให้คะแนนภาคปฏิบัติรายบุคคลน้ีจะใช้ประกอบการให้คะแนนของแบบฝึกทักษะตั้งแต่ชุดที่ 2 ถึง 8 
จากน้ัน น าแบบให้คะแนนทักษะการอ่านโน้ตสากลรายบุคคลที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบพิจารณาในเรื่องของ
คุณลักษณะของพฤติกรรม โครงสร้างภาษา ส านวน ความเหมาะสมของน้ าหนักคะแนน ผลการวิเคราะห์ได้ค่าความ
ตรงเชิงเน้ือหา (IOC) อยู่ระหว่าง 0.6 – 1.0 หมายความว่า แบบให้คะแนนภาคปฏิบัติฉบับน้ี มีความตรงเชิงเน้ือหาอยู่
ในเกณฑ์ใช้ได้  
 จากตาราง 5  ผู้วิจัยได้น าแบบฝึกทักษะตามแนวคิดของโคดาย ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน ที่ผ่านการวิเคราะห์ความตรงเชิงเน้ือหาจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน มาจัดท าเป็นแบบฉบับ
สมบูรณ์  แล้วน าไปใช้วัดและประเมินผลภาคปฏิบัติกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยก าลังศึกษาอยู่ ได้ผลคะแนนดัง
ตาราง 3 
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 ตาราง 3 ตารางสรุปผลคะแนนผลการทดสอบภาคปฏิบัติ เรื่อง การฝึกทักษะการอ่านและปฏิบัติโน้ต    
สากลด้วยการร้องเพลงตามแนวคิดของโคดายส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียน
อนุบาลวังทรายพูน 
 

คนที่ 
คะแนนรวมแต่ละชุดกิจกรรม 

รวม เฉลี่ย ร้อยละ 
ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 5 ชุดที่ 6 ชุดที่ 7 ชุดที่ 8 

1 14 15 15 14 14 13 10 95 13.57 84.82 
2 15 16 16 15 16 16 15 109 15.57 97.32 

3 9 11 11 11 12 12 10 76 10.86 67.86 

4 10 13 13 10 10 11 8 75 10.71 66.96 

5 14 16 16 7 10 11 9 83 11.86 74.11 
6 11 11 11 11 14 12 12 82 11.71 73.21 

7 10 12 12 10 12 13 9 78 11.14 69.64 

8 13 16 16 11 12 12 12 92 13.14 82.14 
9 11 11 11 13 13 13 10 82 11.71 73.21 

10 14 15 15 16 15 16 15 106 15.14 94.64 

11 15 16 16 14 15 15 14 105 15.00 93.75 

12 14 15 15 16 16 16 16 108 15.43 96.43 
13 16 16 16 14 14 15 14 105 15.00 93.75 

14 14 14 14 15 14 15 15 101 14.43 90.18 

15 16 15 15 16 15 14 15 106 15.14 94.64 

รวม 196 212 212 193 202 204 184 1,403 200.43   1,252.68  
เฉลี่ย 13.07 14.13 14.13 12.87 13.47 13.60 12.27 93.53 13.36 

83.51 
ร้อยละ 81.67 88.33 88.33 80.42 84.17 85.00 76.67 87.69 83.51 
 

 เพื่อเป็นการยืนยันว่า แบบฝึกทักษะตามแนวคิดของโคดาย ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา    ปีที่ 4 
โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน สามารถน าไปใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างแต่เรียนอยู่ในระดับชั้นเดียวกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้วิจัยได้ท าการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ( VDO ) ระหว่างการสอบภาคปฏิบัติของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 15 คน ให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีสากลตรวจอีกครั้ง เพื่อน าผลคะแนนของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน มาหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมินเพื่อช่วยบ่งชี้ถึงมาตรฐานของเกณฑ์การให้คะแนนที่ผู้วิจัยก าหนดขึ้น ดังตาราง 4 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 

ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

167 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

 ตาราง 4 ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมินของแบบฝึกทักษะทางดนตรีสากลด้านการอ่านและ
ปฏิบัติโน้ตด้วยการร้องเพลงของผู้เรียนจากการให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีสากลในการตรวจภาคปฏิบัติ
จ านวน 5 ท่านที่ใช้แบบให้คะแนนรายบุคคลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  
 

ชดุที ่ เรือ่ง คา่ RAI แปลความหมาย 
2 เริ่มต้นที่เสียง “โด” 0.96 มีความสอดคล้องมากที่สุด 

3 ขึ้นอีกขั้นที่เสียง “เร” 0.99 มีความสอดคล้องมากที่สุด 

4 เพิ่มเสียง “มี” เพื่อความไพเราะ 0.97 มีความสอดคล้องมากที่สุด 

5 เสียงที่ใช่ น่ันไงเสียง “โซ”  0.99 มีความสอดคล้องมากที่สุด 
6 เสียง “ลา” น่ันไง คือส่วนเติมเต็ม 0.92 มีความสอดคล้องมากที่สุด 

7 เสียง “โด” เสียงแรกในช่วงเสียงที่สอง 0.95 มีความสอดคล้องมากที่สุด 

8 “โด  เร  มี  โซ  ลา” พาเพลินใจ 0.94 มีความสอดคล้องมากที่สุด 

  
              จากตาราง  4  พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ (RAI) จ านวน 5 ท่าน ที่ใช้แบบให้คะแนน
รายบุคคลของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะทางดนตรีสากลด้านการอ่านและปฏิบัติโน้ตด้วยการร้องเพลง โดย
ภาพรวมมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน โดยมีค่าสูงกว่า 0.70 หมายความว่า  ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 
ท่านมีความเห็นที่สอดคล้องกันมากที่สุด แลนดิสและกอช (Landis; & Koch 1977) 
 ชนิดที่ 3 คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของแบบฝึกทักษะตามแนวคิดของโคดาย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน ซ่ึงเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ โดยด าเนินการศึกษาเน้ือหา
การสร้างแบบฝึกทักษะ คู่มือการวัดผลประเมินผลของสถานศึกษา หลักการสร้างแบบทดสอบและเทคนิคการเขียน
ข้อสอบและหลักการสอนดนตรีตามแนวคิดของโคดาย รวมทั้งหาค่าความสอดคล้องของแบบทดสอบ โดยน า
แบบทดสอบที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) ระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่     

ผู้วิจัยพบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญ 5 
ท่านจากแบบทดสอบ 20 ข้อ ผลที่ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.6 ถึง 1.0 ค่าเฉลี่ย  อยู่ที่ 0.86 ถือว่า
แบบทดสอบมีความสอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม จากน้ันน าข้อสอบทั้ง 20 ข้อ  ไปหาค่าความยากง่าย
และค่าอ านาจจ าแนกในล าดับต่อไป 

ผลจากการวิเคราะห์ค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบทั้งหมด 20 ข้อ โดยค่าความยาก
ง่ายมีค่าอยู่ระหว่าง  0.20 – 0.75 โดยเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ  0.79  และค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง  0.20 – 0.80  โดย
เฉลี่ยมีค่าเท่ากับ  0.40  จากน้ันท าการปรับปรุงแก้ไขข้อสอบที่มีค่าอ านาจจ าแนกและค่าความยากง่ายต่ าหรือสูงเกินไป
ให้ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับวัตถุประสงของการวิจัย และจัดท าฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้กับกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาใน
ล าดับต่อไป 

ผ๔วิจัยได้ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ที่ร้อยละ 70 โดยใช้
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะทางดนตรีสากลด้านการอ่านและปฏิบัติโน้ตด้วยแบบฝึกทักษะตาม
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แนวคิดของโคดาย  ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน จ านวน 15 คน ดังตาราง
ที่ 5           
 ตารางที่ 5  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ที่ร้อยละ 70 โดยใช้
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะทางดนตรีสากลด้านการอ่านและปฏิบัติโน้ตด้วยแบบฝึกทักษะตาม
แนวคิดของโคดาย ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 

  

คะแนน 
หลงัเรยีน 20 

คะแนน 
เกณฑร์้อยละ 

70 (14) 
ผลตา่ง (ผลตา่ง)2 

X 232 210 12 144 

X  15.47 14.00 

t = 4.036  S.D. 1.41 0.00 

รอ้ยละ 77.33 70.00 

        t .05, df 14 =  2.1448 
            จากตาราง 5 พบว่า  การทดสอบหลังเรียนของผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 15.47 คะแนน  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.41 คิดเป็นร้อยละ 77.33 และเม่ือเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์กับคะแนนสอบของผู้เรียนหลังเรียน
พบว่า คะแนนสอบของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ชนิดที่ 4  คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะตามแนวคิดของโคดาย ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน โดยศึกษาเอกสารหลักการและเทคนิครูปแบบของการ
สร้างแบบประเมินความพึงพอใจจากงานวิจัยที่เก่ียวข้อง จากน้ันสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
แบบฝึกทักษะตามแนวคิดของโคดาย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีลักษณะเป็น มาตราประมาณค่า 5 
ระดับ โดยก าหนดเน้ือหาเป้าหมาย 4 ด้าน คือ  
  1.  ด้านเน้ือหาสาระ  
  2.  ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  3.  ด้านสื่อการเรียน  
  4.  ด้านการวัดผลประเมินผล        
 ผู้วิจัยได้น าร่างแบบประเมินความพึงพอใจให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์
ของเน้ือหา ตลอดจนข้อบกพร่องต่าง ๆ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข น าแบบประเมินความพึงพอใจที่แก้ไขปรับปรุงแล้วให้
ผู้เชี่ยวชาญประเมินพร้อมกับน าผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าความสอดคล้อง (IOC) จัดพิมพ์แบบประเมิน
ความพึงพอใจฉบับสมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้เก็บข้อมูลกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างหลังจากเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะตาม
แนวคิดของโคดาย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ครบทุกชุด             
     ผู้วิจัยได้น าแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะตามแนวคิดของโคดาย ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผ่านการวิเคราะห์ความตรงเชิงเน้ือหาจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ซ่ึงได้ค่า (IOC) อยู่
ระหว่าง 0.8 – 1.0 ซ่ึงสูงกว่า 0.60 ในทุกข้อ หมายความว่า ข้อค าถามในแบบสอบถามฉบับน้ีอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ทุกข้อ 
จากน้ันน ามาจัดท าเป็นแบบฉบับสมบูรณ์ แล้วน าไปใช้วัดและประเมินผลความถึงพอใจกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัย
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ก าลังศึกษาอยู่ ได้ค่าความพึงพอใจตามตาราง 6       
 ตาราง 6 แสดงผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะตามแนวคิดของโคดาย ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน  จ านวน 15 คน   
 

ผลการ
วิเคราะห์ ข้อ

ที่ 
1 

ข้อ
ที่ 

2 

ข้อ
ที่ 

3 

ข้อ
ที่ 

4 

ข้อ
ที่ 

5 

ข้อ
ที่ 

6 

ข้อ
ที่ 

7 

ข้อ
ที่ 

8 

ข้อ
ที่ 

9 

ข้อ
ที่ 

10
 

ข้อ
ที่ 

11
 

ข้อ
ที่ 

12
 

จ านวนคน 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

คะแนนรวม 60 55 58 62 64 65 64 64 62 68 61 58 

คะแนนต่ าสุด 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 

คะแนนสูงสุด 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
ค่าเฉลี่ย 4.00 3.67 3.87 4.13 4.27 4.33 4.27 4.27 4.13 4.53 4.07 3.87 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

0.76 0.62 0.35 0.52 0.80 0.90 0.70 0.70 0.52 0.52 0.59 0.52 

C.V.(%) 
18.9

0 
16.8

3 
9.10 

12.4
9 

18.7
2 

20.7
6 

16.4
9 

16.4
9 

12.4
9 

11.3
9 

14.6
0 

13.3
6 

แปลผล 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 
 

จากตาราง 12 พบว่า  ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะตามแนวคิดของ   โคดาย 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนจ านวน 15 คน มีค่าเท่ากับ 4.12 หมายความว่า  
นักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนฉบับน้ีมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดี    
 สถติทิี่ใชว้เิคราะหข์อ้มลู          
 การวิจัยในครั้งน้ีใช้ค่าสถิติ ดังน้ี       

 1. ค่าเฉลี่ย (Mean : X ) โดยใช้สูตร บุญชม  ศรีสะอาด (2545 : 106)  
 2. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deveation : S.D.) โดยใช้สูตร บุญชม ศรีสะอาด (2545 : 106) 
 3. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence : IOC) โดยใช้สูตร กาญจนา วัฒายุ 
(2548 : 188) 
 4.  ค่าความยากง่าย (Difficulty : p) ของแบบทดสอบ โดยใช้สูตร พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2541 : 129)  
 5.  ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination Index : r) ของแบบทดสอบโดยใช้สูตร พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2540 : 
130)            
 6.  ค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์ โดยใช้สูตรของโลเวทท (Lovett)  เชาวนา  ชวลิตธ ารง. 
(2538). 
 7. ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน (Reliability Agreement Index : RAI) โดยมีผู้ประเมินหลาย
คน มีพฤติกรรมหลายพฤติกรรมและมีผู้ถูกประเมินหลายคน โดยใช้แบบให้คะแนนรายบุคคลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยใช้
สูตรดังน้ี  (สุรชัย   มีชาญ. (2547 : 123) 
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  โดยที่ RAI  แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน 
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   K แทน จ านวนพฤติกรรมบ่งชี้ทั้งหมด 
   N แทน จ านวนของนักเรียนทั้งหมด 
   M แทน จ านวนของผู้ประเมินทั้งหมด 
   I แทน จ านวนของคะแนนทั้งหมดที่เป็นไปได้ 
     (ตามเกณฑ์การให้คะแนน) 
 8. การหาความแตกต่างของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเทียบกับเกณฑ์ โดยใช้สูตร ชูศรี วงศ์รัตนะ. (2553) ใช้ 
t- test one Sample      

อภิปรายผล  
การวิจัยเรื่อง  การพัฒนาทักษะทางดนตรีสากลด้านการอ่านและปฏิบัติโน้ตด้วยการร้องเพลงโดยแบบฝึก

ทักษะตามแนวคิดของโคดาย ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน มีประเด็นที่
น่าสนใจที่ควรน ามาอภิปรายผล  ดังน้ี         
 1.  ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน แบบฝึกทักษะตามแนวคิดของโคดาย ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน จ านวน 15 คน มีคะแนนร้อยละระหว่างเรียน  (E1) มีค่าเท่ากับ 80.77  
และคะแนนร้อยละผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (E2) มีค่าเท่ากับ 77.33 ดังน้ันสรุปได้ว่า ประสิทธิภาพของเอกสาร
ประกอบการเรียน แบบฝึกทักษะตามแนวคิดของโคดาย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลวัง
ทรายพูน มีค่าเท่ากับ 80.77/77.33 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 70/70  
 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากได้มีการด าเนินงานพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน โดยท าการศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี 
หลักการจัดท าเอกสารประกอบการเรียน รวมทั้งได้เริ่มสร้างและพัฒนาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ผ่านการตรวจสอบและ
ค าแนะน าจากผู้รู้ ตลอดจนผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญตามขั้นตอนทุกประการ และผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะ
น ามาปรับปรุงแก้ไขประกอบด้วย คุณภาพด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ ด้านสาระการเรียนรู้  ด้านรูปแบบของเอกสาร
ประกอบการเรียน การน าเสนอกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่ตรงตามสาระ สอดคล้องกับเป้าหมาย 
มาตรฐานการเรียนรู้ และการน าไปประยุกต์ใช้จนพัฒนาได้เอกสารประกอบการเรียน พร้อมทั้งน าไปปรับปรุงแก้ไข
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เพิ่มเติมให้เหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อตอบสนองผู้เรียนได้อย่างแท้จริง  ซ่ึงส่งผลต่อประสิทธิภาพของ
เอกสารประกอบการเรียน          
 2.  นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 70 การทดสอบหลังเรียน
ของผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 15.47 คะแนน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.41  คิดเป็นร้อยละ 77.33 และเม่ือ
เปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์กับคะแนนสอบของผู้เรียนหลังเรียนพบว่า คะแนนสอบของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้ง
ไว้ที่ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากเอกสารประกอบการเรียนฉบับน้ี  เป็นสื่อที่ช่วยเร้าความสนใจ ชวนให้ติดตาม มีสีสัน 
และความคมชัดดี  การใช้ภาษาที่ท าให้อ่านแล้วเข้าใจง่าย มีกิจกรรมการเรียนที่แปลกใหม่ จึงสามารถสื่อให้เกิดความ
เข้าใจในเน้ือหาและหลักการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเป็นสื่อการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองตามความสามารถของนักเรียน ในเวลาที่นักเรียนพอใจ และเรียนซ้ าหลาย ๆ  ครั้ง ตามที่ต้องการเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้ท ากิจกรรมและฝึกปฏิบัติ ขณะที่เรียนได้ทราบผลการเรียนของตนเองเป็นระยะ  ได้รั บความพอใจใน
ความส าเร็จ ในการเรียนเป็นระยะสั้น ๆ  ท าให้ผลการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ก าหนดได้   

3.  การให้คะแนนสอบภาคปฏิบัติของผู้เชี่ยวชาญสอดคล้องกันในระดับสูง     
 เพื่อเป็นการยืนยันว่า แบบฝึกทักษะตามแนวคิดของโคดาย ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน สามารถน าไปใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างแต่เรียนอยู่ในระดับชั้นเดียวกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้วิจัยได้ท าการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ( VDO ) ระหว่างการสอบภาคปฏิบัติของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 15 คน ให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีสากลตรวจอีกครั้ง เพื่อน าผลคะแนนของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน มาหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมินเพื่อช่วยบ่งชี้ถึงมาตรฐานของเกณฑ์การให้คะแนนที่ผู้วิจัยก าหนดขึ้น พบว่า ค่า
ดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ (RAI) จ านวน 5 ท่าน    ที่ใช้แบบให้คะแนนรายบุคคลของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบ
ฝึกทักษะทางดนตรีสากลด้านการอ่านและปฏิบัติโน้ตด้วยการร้องเพลงโดยภาพรวมมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน โดยมีค่าสูงกว่า 0.70 หมายความว่า  ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่านมีความเห็นที่สอดคล้องกัน 
 4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียนโดยในภาพรวม  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสาร
ประกอบการเรียนอยู่ในระดับมาก ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะตามแนวคิดของโค
ดาย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนจ านวน 15 คน มีค่าเท่ากับ 4.12 หมายความว่า  
นักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนฉบับน้ีมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดี  เม่ือพิจารณารายข้อ  ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือข้อ 10 รูปแบบเอกสารประกอบการเรียนมีรูปภาพประกอบชัดเจนและสวยงาม  โดยมีคะแนนเฉลี่ย  4.53 และ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อ 2 เอกสารประกอบการเรียนมีเน้ือหาสาระตรงตามความต้องการและเร้าความสนใจในการ
เรียนรู้ โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.67   
 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากเอกสารประกอบการเรียน ท าให้นักเรียนย้อนกลับมาศึกษาในเน้ือหาที่นักเรียนไม่
เข้าใจได้ มีเน้ือเรื่องเหมาะสม และมีความน่าสนใจ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้น่าสนใจ สนุกสนานเพลิดเพลิน มี
เน้ือหาสาระตรงตามความต้องการ มีรูปภาพประกอบสวยงาม  ท าให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู้ และนักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียนโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
 
 



 

 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 

ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

172 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

ข้อเสนอแนะ          
 การน าผลการวิจัยไปใช้        
 1. การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนควรศึกษาเน้ือหาและก าหนดรูปแบบในการน าเสนอกิจกรรมในเอกสาร
ประกอบการเรียนให้เข้าใจ          
 2. บรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรเป็นบรรยากาศที่ดี เป็นกันเองยอมรับฟังความคิดเห็นของทุก
คน เพื่อให้นักเรียนไม่เกิดความเบื่อหน่าย       
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในครั้งต่อไป      
 1  ควรศึกษาถึงปัจจัยที่เก่ียวข้องในการสร้างเอกสารประกอบการเรียน  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องกับปัจจัยต่าง ๆ      
 2 ควรมีการสร้างสื่อการเรียนรู้ เอกสารประกอบการเรียนรู้ในเน้ือหาอ่ืน ๆ เพราะจะช่วยให้ครูผู้สอนที่สอน
หลายสาระ และมีเวลาน้อย ได้สอนทันและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ท าให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  
 3 ควรศึกษาพัฒนาสื่อรูปแบบต่าง ๆ ช่วยสร้างความสนใจกับผู้เรียน และในเน้ือหาที่ผสมผสานบูรณาการกับ
รายวิชาอ่ืน ๆ  
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บทคดัยอ่ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปาวิชาคอมพิวเตอร์ และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกับเกณฑ์ร้อยละ  80  และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตาม
รูปแบบซิปปา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5/2  โรงเรียนอนุบาลเมือง
นครสวรรค์ ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่มสองขั้นตอนโดยการจับฉลากจากโรงเรียนที่เป็นหน่วยการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยครั้งน้ีมี 3 ฉบับ คือ แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
จ านวน 6 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา    ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
การทดสอบทีกรณีกลุ่มเดียว และการทดสอบทีแบบกลุ่มไม่อิสระ 

ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ ตามรูปแบบซิปปามีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  และมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ  80  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และมีความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปาโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

ค าส าคัญ  :  การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา  /  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน / ความพึงพอใจ  

ABSTRACT 
The proposes of this research were  to compare the learning achievement of Prathomsuksa  

5 students before and after learning by CIPPA Model in computer subject, to compare the learning 
achievement of Prathomsuksa  5 students after learning by CIPPA Model in computer subject and  
the criteria at 80 % and  to study Prathomsuksa 5 students’ satisfaction towards CIPPA Model learning 
management in computer subject.  The sample used in this research was 40 Prathomsuksa 5/ 2 
students of Anuban Muang-Nakhonsawan School. They obtained by using two-stage cluster sampling.  
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Research instruments included 6  lesson plans according to CIPPA Model in Information and 
Communication Technology, 4  multiple choice achievement test and satisfaction questionnaire 
related with learning management by CIPPA Model.  Statistics used for data analysis were mean, 
standard deviation, one-sample t-test and dependent sample t-test. 

The result of the research indicated that; the learning achievement of Prathomsuksa 5  
students after learning by CIPPA Model learning management in computer subject was significantly 
higher than the pretest at the significant level of  .05  and the learning achievement of Prathomsuksa 
5 students after learning by CIPPA Model learning management was higher than the criteria at 80 % 
at the significant level of  .05.   Students’ satisfaction CIPPA Model learning management was at the 
highest level. 

Keywords : CIPPA Model / Learning Achievement / Satisfaction 

ความเปน็มาและความส าคญั 
การจัดการศึกษาในปัจจุบันได้ให้ความส าคัญกับการน าเอานวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษามาใช้ในการจัด

การศึกษามากมาย    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้  ความเข้าใจเก่ียวกับงาน อาชีพและเทคโนโลยี  มีทักษะการท างาน ทักษะการจัดการ  สามารถน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการท างานอย่างถูกต้อง  เหมาะสม  คุ้มค่าและมีคุณธรรม  สร้างและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และวิธีการใหม่สามารถท างานเป็นหมู่คณะ  มีนิสัยรักการท างาน  เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดี ต่องาน  
ตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมพื้นฐาน  (กระทรวงศึกษาธิการ  2542 : 13)   ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในวิชาต่าง ๆ น้ันสามารถใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนได้หลายรูปแบบ  ผู้สอนสามารถน ามาประยุกต์และ
เลือกใช้ให้เหมาะสมกับความสามารถของการเรียนรู้ของผู้ เรียนแต่ละคน ซ่ึงสื่อการสอนน้ันมีทั้งสื่อที่เป็นสิ่งพิมพ์  สื่อ
วัสดุอุปกรณ์  และสื่อวิธีการ ซ่ึงสื่อการสอนที่กล่าวถึง  คือการสอนตามรูปแบบซิปปา  (ทิศนา   แขมมณี, 2547 :  6) 
 การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปาได้น าแนวคิดทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ได้ แก่  
แนวคิดการสร้างองค์ความรู้  แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการกลุ่มและการเรียนรู้แบบร่วมมือ  แนวคิดเก่ียวกับความพร้อม
ในการเรียนรู้  แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการ  และแนวคิดเก่ียวกับการถ่ายโอนการเรียนรู้ไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ซ่ึง
สามารถน ามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้  7  ขั้นตอน  ดังน้ี  1  ขั้นทบทวนความรู้เดิมเป็นการดึงความรู้เดิมของผู้เรียน
ในเรื่องที่จะเรียน  เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมของตน  2  ขั้นการแสวงหา
ความรู้ใหม่เป็นการแสวงหาความรู้ใหม่ของผู้เรียนจากแหล่งข้อมูลหรือแหล่งความรู้ต่างๆ ซ่ึงครูอาจจัดเตรียมมาให้
ผู้เรียนหรือให้ค าแนะน าเก่ียวกับแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  3  ขั้นการศึกษาท าความเข้าใจข้อมูล  ความรู้ใหม่  และเชื่อมโยง
ความรู้ใหม่กับความรู้เดิมเป็นขั้นที่ผู้เรียนจะต้องศึกษาและท าความเข้าใจกับข้อมูล  ความรู้ที่หามาได้ผู้เรียนจะต้อ ง
สร้างความหมายของข้อมูลประสบการณ์การใหม่ ๆ โดยใช้กระบวนการต่าง ๆ ด้วยตนเอง  4  ขั้นแลกเปลี่ยนความ
เข้าใจกับกลุ่มเป็นขั้นที่ผู้เรียนอาศัยกลุ่มเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของตน  รวมทั้งขยายความรู้
ความเข้าใจของตนให้กว้างขึ้น  ซ่ึงจะช่วยให้ผู้เรียนได้แบ่งปันความรู้ความเข้าใจของตนแก่ผู้อ่ืน  และได้รับประโยชน์
จากความรู้  ความเข้าใจของผู้อ่ืนไปพร้อม ๆ  กัน  5  ขั้นการสรุปและจัดระเบียบความรู้เป็นขั้นของการสรุปความรู้ที่
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ได้รับทั้งหมด  ทั้งความรู้เดิมและความรู้ใหม่และจัดสิ่งที่เรียนให้เป็นระเบียบเพื่อช่วยให้ผู้เรียนจดจ าสิ่งที่เรียนรู้ได้ง่าย  
6  ขั้นการปฏิบัติหรือการแสดงผลงานเป็นขั้นที่ช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงผลงานการสร้างความรู้ของตนให้ผู้อ่ืนรับรู้  
7  ขั้นการประยุกต์ใช้ความรู้เป็นขั้นของการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการน าความรู้ความเข้าใจของตนไปใช้ ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่หลากหลายเพื่อเพิ่มความช านาญ  ความเข้าใจ  ความสามารถในการแก้ปัญหาและความจ าเป็นใน
เรื่องน้ัน ๆ            
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  ของโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต  1 กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 4 ปากน้ าโพ  จ านวน  11 
โรงเรียนน้ันพบว่าในช่วงปีการศึกษา  2559-2560 ปรากฏว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนอยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้  คือ  ร้อยละ  80  (กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 4 ปากน้ าโพ 2560)  และ
การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เป็นกลุ่มสาระที่เน้นภาคการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี  
และเน้นกระบวนการท างาน Prensky (1985; อ้างถึงใน ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์, 2559 : 8)ได้เสนอวิธีการสอนให้ครูเปลี่ยน
วิธีการสอนจากการบอกให้ท าหรือการบรรยาย  ไปสู่การสอนแบบใหม่ที่ปล่อยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติเรียนรู้ด้วยตัวเอง  
โดยมีครูคอยแนะน า  ดังน้ันการเรียนการสอนที่ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างดีน้ันต้องมีกระบวนการที่ให้ผู้เรียนได้มี
ส่วนร่วมลงมือปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนการสอน  (อาภรณ์  ใจเที่ยง, 2553 : 111) ได้กล่าวว่าในปัจจุบันมีผู้สอน
หลายท่านต่างคิดค้นนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ดังที่หลักสูตรก าหนดไว้  แต่ละ
นวัตกรรมการเรียนรู้ต่างมีความน่าสนใจ  สมควรน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้  เช่น  แบบโฟร์แมท  แบบร่วมมือ  แบบ
บูรณาการ  แบบให้ท าโครงงาน  และแบบซิปปา       
 นอกจากน้ียังมีงานวิจัยเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปาที่พบว่าสามารถเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน  ได้แก่  เบญจภรณ์   ยานารมย์  (2553) ได้ท าการวิจัยผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซิปปาเรื่อง การใช้
โปรแกรมประมวลผลค า วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ส่วนสมบูรณ์   ดวงพล (2556) ได้ท าการวิจัยผลการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  พบว่ามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  รวมทั้งพาฝัน  ปลั่งปัญญา (2559)  ได้ท าการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์  เรื่องเรียนรู้คอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจารุศรบ ารุงโดยใช้การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้รูปแบบซิปปาโมเดล  พบว่ามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ  .01          
 จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปาที่มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 เน่ืองจากขั้นตอน
การสอนของการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา สนับสนุนให้ผู้เรียนจะเกิดความเข้าใจที่แท้จริงในเรื่องที่จะเรียนจน
เกิดการเรียนรู้และจดจ าการเรียนรู้ น้ันได้ดี  ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  เข้าใจ
ในเน้ือหาที่เรียนมีความสนุกสนานในการเรียน  นักเรียนได้เชื่อมโยงความรู้เดิมและความรู้ใหม่เข้าด้วยกัน  สามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน อันจะส่งผลท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
ตามรูปแบบซิปปาสูงขึ้น  
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จดุมุง่หมายของของการวจิยั        
 1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปาวิชาคอมพิวเตอร์      
 2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปากับเกณฑ์ร้อยละ  80        
 3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปาวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  5 

สมมุติฐานการวิจัย             
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
วิชาคอมพิวเตอร์  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน         
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
วิชาคอมพิวเตอร์สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80  

ขอบเขตของการวิจัย         
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง      
 1. ประชากรในการวิจัย  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่  4   
ปากน้ าโพ  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์  จ านวน  11  โรงเรียน     
 2. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งน้ี  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5/2  โรงเรียนอนุบาลเมือง
นครสวรรค์ (เขากบ  วิวรณ์สุขวิทยา)  จากโรงเรียน  11  โรงเรียน ที่ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่มสองขั้นตอนโดยการ
จับฉลากจากโรงเรียนที่เป็นหน่วยการสุ่ม (two-stage cluster sampling)   
 ขอบเขตด้านเนื้อหา        
 เน้ือหาที่ใช้การวิจัยในครั้งน้ี  ได้แก่  เน้ือหาวิชาคอมพิวเตอร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
โดยแบ่งเป็น  6  แผน แผนละ  2  ชั่วโมง คือ  
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1  ข้อมูลสารสนเทศ   จ านวน  2 ชั่วโมง 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2  แหล่งข้อมูล   จ านวน  2 ชั่วโมง 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่  3  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ จ านวน  2 ชั่วโมง 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่  4  วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์  จ านวน  2 ชั่วโมง 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่  5  ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์  จ านวน  2 ชั่วโมง 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่  6  โทษของคอมพิวเตอร ์  จ านวน  2 ชั่วโมง 
 ขอบเขตด้านตัวแปร        
 1.  ตัวแปรต้น  คือ การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา      
 2.  ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
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 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี  คือ  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2561  โดยรวม  12  ชั่วโมง 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

วิธกีารด าเนนิงานวจิยั 
 ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น (Pre-experimental  Research) มีขั้นตอนและรายเอียด
การด าเนินงาน ตามล าดับ  ดังน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา  วิชาคอมพิวเตอร์  เรื่อง  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  จ านวน  6  แผนการจัดการเรียนรู้ มีการ
ด าเนินการสร้างดังน้ี               
 1. ศึกษาแนวคิดวิธีการสร้าง  ต ารา  เอกสาร  ทฤษฎี  หลักการการเขียนแผน  และศึกษาหลักสูตร   
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร  มาตรฐานการเรียนรู้  ขอบข่ายเน้ือหาสาระและเวลาของการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551           
 2. วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด เน้ือหา จุดประสงค์การเรียนรู้   วิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  จากหลักสูตรสถานศึกษา และน าสาระการเรียนรู้มา
แบ่งเน้ือหาย่อยและก าหนดเวลาเรียนที่เหมาะสมกับเน้ือหา       
 3. ศึกษาแนวคิดการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา  และจึงจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ 
ซิปปาวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 4. การหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา  วิชาคอมพิวเตอร์  เรื่อง  เทคโนโลยีและการ
สื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  มีขั้นตอนดังน้ี      
    4.1  สร้างแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  ( Rating  
Scale)  ตามวิธีของลิเคอร์ท (likert) เพื่อน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญใช้ในการประกอบการประเมินหรือตรวจสอบคุณภาพของ
แผนการจัดการเรียนรู้  จ านวน  20  ข้อ        
    4.2  น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน  3  ท่าน พิจารณาเพื่อประเมินคุณภาพ  ซ่ึงได้
ค่าเฉลี่ยคุณภาพรวมทั้ง 6 แผน  เท่ากับ  4.55 สามารถแปลความหมายตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีมาก 

ตวัแปรตน้ 

การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา มีขั้นตอน ดังน้ี                                    
1. ขั้นทบทวนความรู้เดิม 2. ขั้นแสวงหาความรู้ใหม่                             
3. ขั้นการศึกษาความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่และเชื่อมโยงกับความรู้เดิม          
4. ขั้นแลกเปลี่ยนความรู์ความเข์าใจกับกลุ์ม5. ขั้นสรุปและจัดระเบียบความรู์             
6. ขั้นการแสดงผลงาน 7. ขั้นการประยุกต์ใช์ความรู์ 

ตวัแปรตาม 
1.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
2.ความพึงพอใจต่อการ

จัดการเรียนรู้ 
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    4.3  น าแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปาที่ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านประเมินแล้วน ามาปรับปรุง
แก้ไขแล้วจึงจัดพิมพ์และน าไปสอนจริงกับกลุ่มตัวอย่าง 
 จากการด าเนินการดังกล่าว  สามารถสรุปขั้นตอนการสร้างและการหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
ตามรูปแบบซิปปาวิชาคอมพิวเตอร์  เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เป็นแผนภูมิได้ดังภาพที่  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพ 1  แสดงขั้นตอนการสร้างและการหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์  เรื่อง  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จ านวน 1  ฉบับ  เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จ านวน  30  ข้อ  โดยมีขั้นตอนการสร้าง  ดังน้ี         
 1. ศึกษาหลักการวัดและประเมินผลทางการเรียนรู้ วิชาคอมพิวเตอร์  เรื่อง  เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร  กลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551          
  
 

ศึกษาแนวคิดวิธีการสร้างแผน  และศึกษาหลักสูตร 

วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด เน้ือหา จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ศึกษาแนวคิดการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา 

จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา 

สร้างแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 

ผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้องของแผน 

 
ปรับปรุงแก้ไข 

น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
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 2. ศึกษาจุดประสงค์และเน้ือหาวิชาคอมพิวเตอร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เพื่อ 
สร้างตารางการออกข้อสอบแบบอิงเกณฑ์วิเคราะห์ข้อสอบที่มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 3. เขียนข้อสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์  เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ 
สอดคล้องกับตารางวิเคราะห์ข้อสอบเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จ านวน  60  ข้อ ซ่ึงผู้วิจัยได้ออก
ข้อสอบเผื่อไว้จ านวน 30 ข้อ แต่ต้องการจริงเพียง 30 ข้อ 
 4. การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  4.1  หาค่าความตรงเชิงเน้ือหา (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  โดยผู้วิจัยน า 
แบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปเสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ประเมินความตรงเชิงเน้ือหาเพื่อตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้น
ซ่ึงข้อสอบทั้งหมดมีค่า  IOC  อยู่ระหว่าง 0.33 - 1 ผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกข้อสอบที่มีค่า IOC ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้ คือ 0.5 ออกไป เหลือข้อสอบที่มีค่าตั้งแต่ 0.5 จ านวน 55  ข้อ 
  4.2  น าข้อสอบที่ผ่านการหาค่าความตรงเชิงเน้ือหาแล้ว ไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 คน เพื่อวิเคราะห์คุณภาพรายข้อ  เพื่อหาความยากง่าย(p) และ และค่าอ านาจจ าแนก (B)  
โดยข้อสอบทั้งหมดมีค่าความยากอยู่ระหว่าง  0.29 – 0.90 และค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง  0.09 – 0.74  ผู้วิจัยได้
ท าการเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายในเกณฑ์ระหว่าง  0.20 – 0.80  และค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบที่มีค่า  
ตั้งแต่  0.2  ขึ้นไป ไว้ใช้จริง จ านวน  30  ข้อ 
  4.3  น าข้อสอบที่ผ่านการหาคุณภาพรายข้อแล้ว  ไปทดลองกับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  
40  คน  เพื่อหาค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์ของโลเวตต์ (Lovett  method)  ซ่ึงได้ค่าความเชื่อม่ัน
เท่ากับ   0.90 
  4.4  จัดพิมพ์แบบทดสอบฉบับสมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้ทดลองใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
  จากการด าเนินการดังกล่าว  สามารถสรุปขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์  เป็นแผนภูมิได้ดังภาพที่  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาหลักการวัดและประเมินผลทางการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ 

วิเคราะห์ข้อสอบที่มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ 

จัดท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์  จ านวน  60  ขอ้ (ออกเผ่ือไว้มากกว่าที่ใช้จริง) 

หาค่าความตรงเชิงเน้ือหา (IOC) ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน 

 
ทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 คน 

 
วิเคราะห์ข้อสอบหาค่าความยากง่าย(p) อยู่ระหว่าง  0.20 – 0.80  และค่าอ านาจจ าแนก (B) ตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไป

จ านวน  30  ข้อ 
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ภาพที ่ 2  แสดงขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

 ขั้นตอนที่  3  การสร้างและหาคุณภาพแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ที่มีต่อ 
การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา  วิชาคอมพิวเตอร์  เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีลั กษณะเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ  (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (likert)  
  3.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการวัดความพึงพอใจของนักเรียน โดยผู้วิจัยได้ก าหนด 
ขอบเขตเน้ือหาการสอบถามความพึงพอใจออกเป็น 4 ด้าน  คือ  ด้านเน้ือหา  ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ด้านสื่อการสอน  และด้านการวัดและประเมินผล  
  3.2 จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจ ตามกรอบเน้ือหาที่ก าหนดไว้ จ านวน 20 ข้อ แล้วน าไปหา
คุณภาพของแบบสอบถาม ซ่ึงมีขั้นตอน  ดังน้ี 
  3.2.1  น าแบบสอบถามเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาความตรงเชิงเน้ือหา  ตามวิธี
ของโรวิเนลล่ี และ   แฮมเบิลตัน (Rovinelli & Hambleton,1977 ; อ้างถึงใน บัญญัติ ช านาญกิจและนวลศรี ช านาญ
กิจ, 2550: 60-61) 
  3.2.2  น าคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องที่มีความตรงเชิงเน้ือหา 
(IOC) เป็นรายข้อ ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ยอมรับได้คือ 0.50  ขึ้นไปโดยคะแนนของผู้เชี่ยวชาญมีค่าระหว่าง  0.67 – 
1.00  และมีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดบางข้อค าถาม 
  3.2.3  ปรับปรุงแก้ไขข้อค าถามตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ แล้วน าไปใช้กับนักเรียน จ านวน  40 คน ที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง และผ่านการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปามาแล้ว  เพื่อหาความเชื่อม่ัน โดยใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของ Cronbach  ซ่ึงมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ  0.97 
  3.2.4 จัดพิมพ์แบบสอบถามความพึงพอใจฉบับสมบูรณ์  แล้วไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 
ต่อไปจากการด าเนินการดังกล่าว  สามารถสรุปขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของแบบสอบถามความพึงพอใจ  เป็น
แผนภูมิได้ดังภาพที่  3 
 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ันแบบอิงเกณฑ์ของโลเวตต์ 

 
ปรับปรุงแก้ไขและน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
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ภาพที ่ 3  แสดงขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งน้ี  เป็นวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น(Pre - experimental desing)  โดยแผนการวิจัยแบบกลุ่ม
ทดลองกลุ่มเดียว  วัดผลก่อนและหลังเรียน (พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ, 2559: 123) ดังแสดงไว้ในแผนการวิจัยในภาพที่ 4 
 
   

ภาพที ่4  แสดงแบบแผนการวิจัย (พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ. 2559: 123) 

  เม่ือ  O1    หมายถึง   การวัดผลก่อนการทดลอง  

         X  หมายถึง   การจัดกระท า หรือการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 

          O2    หมายถึง  การวัดผลหลังการทดลอง 
 

 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งน้ี  ดังน้ี      
 1. ชี้แจงกระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์แบบซิปปา  อธิบายกิจกรรมตามขั้นตอนกระบวนการ 
เรียนรู้ให้ผู้เรียนทราบ จากน้ันด าเนินการแบ่งกลุ่มผู้เรียน  ซ่ึงจะใช้ตลอดการจัดกิจกรรม  แบบคละผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน  ซ่ึงประกอบไปด้วย  นักเรียนที่เรียนเก่ง  เรียนปานกลาง  เรียนค่อนข้างอ่อน  และเรียนอ่อน  เข้าไว้ด้วยกัน
 2. ให้นักเรียนท าการทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง   เทคโนโลยี 

O1                  X     O2 

 

 

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการวัดความพึงพอใจของนักเรียน 

ก าหนดรูปแบบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าตามวิธีของลิเคอร์ท (likert) จ านวน 20 ข้อ 

 
น าแบบสอบถามความพึงพอใจ ไปเสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านพิจารณาความตรงเชิงเน้ือหา 

(IOC) 

น าคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องที่มีความตรงเชิงเน้ือหา  
(IOC) เป์นรายข์อ 

ทดลองใช้กับนักเรียน จ านวน  40 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างและผ่านการจัดการเรียนรู้ตาม
รูปแบบซิปปามาแล้ว  เพื่อหาความเชื่อม่ัน โดยใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach 

 

นักเรียน จ านวน  40 คน ที่ไม์ใช์กลุ์มตัวอย์าง 
จัดพิมพ์แบบสอบถามความพึงพอใจที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว จ านวน 20 ข้อ 

ไปใช้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
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สารสนเทศและการสื่อสาร (Pretest) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  จ านวน 30 ข้อ  แล้วบันทึกผลการสอบไว้เป็นคะแนนก่อนเรียน  
 3. ด าเนินการทดลองสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา  ในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา   

2561 นวน  12  ชั่วโมง              
 4. เม่ือสิ้นสุดการทดลองแล้วให้กลุ่มตัวอย่าง  ท าการทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบวัด 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซ่ึงเป็นฉบับเดียวกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน  จ านวน  30 ข้อ  แล้วบันทึกผลการสอบไว้เป็น
คะแนนหลังเรียน             
 5. จากน้ันจึงให้กลุ่มตัวอย่าง ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา 
แล้วบันทึกผลการตอบแบบสอบถาม         
 การวิเคราะห์ข้อมูล            
 1. ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลัง 
การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปามี ดังน้ี 

1.1 น าคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน มาหาค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
1.2  ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน ตามสมมติฐานข้อ 1 โดยการ 

ค านวณโดยใช้สูตรการหาค่าที กรณีกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระแก่กัน (t-test for dependent samples) 
  1.3  แปลความหมายผลการทดสอบสมมติฐาน  ตามข้อที่  1 
 2.  ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  
5  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปากับเกณฑ์ร้อยละ  80  ของคะแนนเต็ม 

  2.1 น าคะแนนหลังเรียน มาหาค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  2.2 เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนหลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 
โดยใช้การทดสอบค่าที แบบกลุ่มเดียว (one sample t-test) 
  2.3  แปลความหมายผลการทดสอบสมมติฐาน  ตามข้อที่  2 
 3.  การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา  
โดยการน าผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปาของกลุ่มตัวอย่างของข้อค าถาม 

มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (x̅)  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล         
 ตอนที่ 1  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ก่อนเรียนและ
หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา  วิชาคอมพิวเตอร์  ดังตารางที่  1   
 ตารางที่ 1  แสดงผลการทดสอบค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา   

การทดสอบ N คะแนนเต็ม x S.D. df D  2D  t 

ก่อนเรียน 40 30 15.10 1.97 
39 490 6390 24.57 

หลังเรียน 40 30 27.35 2.54 

มีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
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 จากตารางที่  1  พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ต ามรูปแบบซิปปาวิชา

คอมพิวเตอร์  มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน  = 15.10 (  x = 15.10 , S.D. = 1.97) และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน  =27.35 

(  x = 27.35 , S.D. = 2.54)  และเม่ือท าการทดสอบค่าเฉลี่ยด้วย  การทดสอบ t พบว่า  ค่า tค านวณ = 24.57 มีค่า
มากกว่าค่า  tตาราง= 1.6849  แสดงว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา                
มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 

ตอนที่  2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปากับเกณฑ์ร้อยละ  80  ดังตารางที่  2    
 ตารางที่  2  แสดงผลการทดสอบค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้
ตามรูปแบบซิปปา กับเกณฑ์ร้อยละ  80   

 

กลุ่มตัวอย่าง คะแนนเต็ม เกณฑ์ร้อยละ80 x S.D. t 

40 30 24 27.35 2.54 8.34 
 

 จากตารางที่  2  พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปาวิชา
คอมพิวเตอร์   มีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  27.35  คิดเป็นร้อยละ 91.17  และเม่ือการทดสอบค่าเฉลี่ย
ด้วยการทดสอบ  t พบว่า  ค่า tค านวณ=8.34  มีค่ามากกว่า tตาราง = 1.6849  แสดงว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ  80  อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ  .05  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 

ตอนที่  3  ผลการศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปาวิชา
คอมพิวเตอร์ดังตารางที่  3 

ตารางที่  3  แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา 
 

รายการ x S.D. ระดบัความพงึพอใจ 

1.  นักเรียนชอบเน้ือหาที่เรียนเข้าใจง่าย 4.93 0.27 มากที่สุด 

2.  เน้ือหาที่เรียนไม่น่าเบื่อ 4.90 0.27 มากที่สุด 
3.  เน้ือหาที่เรียนไม่ยาวเกินไป 4.95 0.22 มากที่สุด 

4.  เน้ือหาบทเรียนมีความหลากหลาย 4.90 0.30 มากที่สุด 

5.  การแบ่งหัวข้อเน้ือหามีความชัดเจนไม่สับสน 4.93 0.27 มากที่สุด 

6.  กิจกรรมมีความสนุกสนานไม่น่าเบื่อ 4.88 0.33 มากที่สุด 
7.  กิจกรรมมีความน่าสนใจและอยากติดตามเรียนต่อเรื่อย ๆ 4.98 0.22 มากที่สุด 

8.  กิจกรรมท าให้ผ่อนคลาย 4.93 0.27 มากที่สุด 

9.  นักเรียนมีความสุขเม่ือท างานร่วมกับเพื่อน 4.95 0.22 มากที่สุด 

10.  นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้พึ่งพาอาศัยกัน 5.00 0.00 มากที่สุด 
11.  ครูมีสื่อการเรียนการสอนทุกครั้งที่เข้าสอน 4.93 0.27 มากที่สุด 

12.  ครูให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 4.95 0.22 มากที่สุด 
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13.  สื่อการสอนช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น 4.98 0.16 มากที่สุด 
14.  สื่อมีความสวยงาม  น่าสนใจ 4.90 0.30 มากที่สุด 

15.  สื่อช่วยท าให้เข้าใจเน้ือหามากขึ้น 4.90 0.30 มากที่สุด 

16.  ฉันภูมิใจที่ครูชมเชยและให้รางวัล 4.90 0.30 มากที่สุด 

17.  มีการวัดผลทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน 4.93 0.27 มากที่สุด 
18.  นักเรียนทราบเกณฑ์การวัดและประเมินผลล่วงหน้า 4.95 0.22 มากที่สุด 

19.  ฉันมีความสุขในการท าแบบทดสอบย่อย 4.88 0.33 มากที่สุด 

20.  ฉันพอใจในคะแนนที่ได้รับ 4.95 0.22 มากที่สุด 

รวม 4.93 0.08 มากทีส่ดุ 

 
จากตารางที่ 3  พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปาวิชาคอมพิวเตอร์ของ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x  =  5.00 , S.D. = 0.33)  เม่ือพิจารณาเป็นราย

ข้อพบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจสูง  3  ล าดับแรก  คือ  นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้พึ่งพาอาศัยกัน (x = 5.00,S.D.  

= 0.00)  รองลงมาคือ    สื่อการสอนช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้     (x  =  4.98 , S.D. = 0.16)  และกิจกรรมมี

ความน่าสนใจและอยากติดตามเรียนต่อเรื่อย ๆ  (x  =  4.98 , S.D. = 0.22)  ตามล าดับ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย  เรื่อง  ผลการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปาที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึง
พอใจต่อการเรียน  วิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  สามารถสรุปได้ดังน้ี 

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
วิชาคอมพิวเตอร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา  ที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 

วิชาคอมพิวเตอร์สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปาโดยรวมอยู่ใน 

ระดับมากที่สุด 

อภปิรายผล 
 จากผลการวิจัยดังกล่าว  สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังน้ี 

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปามีผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ข้อที่  1  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสิ่งที่ผู้วิจัยได้ท าตามแนวทางในการจัดกิจกรรมของ (ทิศนา  แขมมณี , 2554 : 283
)  ผู้เรียนได้มีโอกาสสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากการทบทวนความรู้เดิมเป็นการดึงความรู้เดิมของผู้เรียนในเรื่องที่จะ
เรียนและแสวงหาความรู้ใหม่  ผู้เรียนจะต้องศึกษาและท าความเข้าใจกับข้อมูลที่ผู้เรียนได้รับ  โดยใช้กระบวนการต่าง 
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ๆ ด้วยตนเอง เช่น ใช้กระบวนการคิดและกระบวนการกลุ่ม  ในการอภิปรายและสรุปความเข้าใจเก่ียวกับข้อมูลน้ัน ๆ 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างทั่ วถึง  ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์  สังคมและสติปัญญา  ได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง  มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและครู  สามารถน าความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์  ซ่ึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ  เบญจภรณ์   ยานารมย์(2553)  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซิปปา  เรื่อง  การใช้โปรแกรม
ประมวลผลค า  วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ  .05 

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรีย 
วิชาคอมพิวเตอร์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ  80  ของคะแนนเต็ม  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  เป็นไปตามสมมติฐาน
ข้อ  2  ทั้งน้ี  อาจเป็นเพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปาเป็นกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  ให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  จากแหล่งความรู้ที่ได้จัดให้  นักเรียนสามารถท า
กิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของตนเองอย่างมีความสุข  ท าให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ชิ้นงานออกมาได้อย่าง
ชัดเจน  โดยที่ครูผู้สอนเป็นผู้เตรียมเน้ือหา  สื่อการเรียน  วัสดุ -อุปกรณ์  และผู้เรียนเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมตาม
ค าแนะน าของครู  ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ อาภรณ์   ใจเที่ยง (2553 : 112) กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น  โดยใช้กระบวนการต่าง ๆ  ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต  เช่น  กระวนการคิด  
กระบวนการแสวงหาความรู้  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการแก้ปัญหา ฯลฯ จนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง  
และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้เป็นการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  สมบูรณ์  ดวง
พล (2556)  ได้ท าการวิจัย  เรื่อง  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  
โดยการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปา  มีประสิทธิภาพ  85.69/84.28  ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้เหมาะสมที่จะท าให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา  วิชาคอมพิวเตอร์  มีความ 
พึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  อาจเป็นเพราะการจัดกิจกรรมตามรูปแบบซิปปาเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้

นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  

สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  มีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้  มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนสามารถร่วมกันท างานกลุ่ม  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการเคลื่อนไหวร่างกาย อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  

อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  (ทิศนา  แขมมณี 2551)  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยหลายเรื่องเก่ียวกับความพึงพอใจใน

การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา  เช่น  เบญจภรณ์  ยานารมย์ (2553) ได้วิจัยเก่ียวกับ  ผลการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้รูปแบบซิปปา  เรื่อง  การใช้โปรแกรมประมวลผลค า  วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  พบว่า 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซิปปา โดยรวมอยู่ในระดับมาก

ที่สุด  และ  พาฝัน  ปลั่งปัญญา (2556)  ได้วิจัยเก่ียวกับ การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์  เรื่อง  

เรียนรู้คอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนจารุศรบ ารุง  โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ

ซิปปาโมเดลมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซิปปาโมเดล โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
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ขอ้เสนอแนะ 
จากผลการวิจัยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปน้ี 

ข้อเสนอแนะทั่วไป          
 1. ควรมีการเสริมแรง  โดยการกล่าวชมเชยหรือให้รางวัลกับผู้เรียนที่ท าแบบทดสอบย่อยได้คะแนน 
สูงที่สุด  เพราะผู้เรียนจะได้พึงพอใจและเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้   
 2.  ครูควรแนะน าและกระตุ้นให้นักเรียนได้ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันภายในกลุ่ม เพราะคะแนนที่ได้ภายในกลุ่ม
ที่ได้รัฐเป็นคะแนนที่มาจากคะแนนของทุกคนภายในกลุ่มรวมกันแล้วเฉลี่ยด้วยเหตุน้ีจะส่งผลให้นักเรียนเกิดปฏิสัมพันธ์
ที่ดีต่อกันและช่วยเหลือกัน        
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป       
 1. ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปาที่ส่งผลต่อตัวแปรอ่ืน  เช่น  การท างานร่วมกัน   
ความคงทนในการเรียนรู้  เน่ืองจากเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  มีการ
ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบุคคลอ่ืน ๆ               
            2. ควรมีการศึกษาวิจัยการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปากับสื่ออ่ืน ๆ ร่วมกันด้วย  เน่ืองจากในขั้น 
แสวงหาความรู้ใหม่  ควรเสริมให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าได้จากสื่อที่หลากหลาย  เช่น  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
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บทคัดย่อ          
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ดังน้ี เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่ อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียน
และหลังเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคโนโลยี
สารสนเทศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท โดยได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 2 ขั้นตอน ด้วย
การจับสลาก โดยมีโรงเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม จ านวน 31 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง 
เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 3 หน่วย  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ หาคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ด้วยค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยการทดสอบทีแบบกลุ่มไม่เป็นอิสระและ
การสอบถามความพึงพอใจด้วยค่าเฉลี่ย        
 ผลการวิจัย พบว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่
สร้างขึ้นเป็นสื่อประสมที่เน้นการน าเสนอข้อมูลเน้ือหาสาระในลักษณะ สื่อภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหวกับสื่อประเภท
เสียง และน ามาผนวกกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสือเชื่อมโยง ซ่ึงมีโครงสร้างประกอบด้วย ปกหน้า ค าน า 
ตัวชี้วัด สารบัญ และเน้ือหาซ่ึงประกอบด้วย 3 หน่วย คือ การใช้งานอินเทอร์เน็ต การน าเสนอข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์ 
และการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย มีความเหมาะสมอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
ที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความพึงพอใจต่อ
การเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับมาก  

ค าส าคัญ :  การพัฒนา / หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
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ABSTRACT 
  The purpose of this research was to develop of electronic book entitled  information technology 

for Prathomsuksa 4  students, to compare learning achievement of Prathomsuksa 4  students before and 
after learning with  electronic book and  to study students  satisfaction toward electronic book.  The 
sample  were 31 Prathomsuksa 4 students of Anuban Watsing school ,Chainat province. They obtained 
by the two-stage cluster sampling with lottery method . The research instruments were electronic books 
entitled information technology, achievement test and satisfaction questionnaire.  Statistics used for 
data analysis were mean, standard deviation, and dependent sample t-test. 

 The results were as follows the electronic book entitled  information technology for Prathomsuksa 
4  students was a hypermedia book which presented information in still picture and moving picture with 
sound.            
 The structure of electronic book was composed of front cover, preface, learning indicators, table 
of contents and 3 units of content:  internet usage, Data presentation with software and safety using 
technology. The quality was evaluated by the experts was in the highest level. The learning achievement 
of Prathomsuksa 5 students after learning by electronic book  entitled  information technology was 
significantly higher than the pretest at the significant level of  .05    The achievement of Prathomsuksa 
4  students before and after with  electronic book, indicated that was different at .05  level of significant. 
The Satisfaction of students to learning with the electronic book was at the high  level.   

ค าส าคญั :  Electronic Book Development / Information Technology 

ความเปน็มาและความส าคญั 

  การศึกษาประเทศในภูมิภาคเอเชีย ตามกระบวนการในประชาคมอาเซียน เป็นยุคที่มีความเจริญก้าวหน้า
อย่างรวดเร็ว สืบเน่ืองมาจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ทุกภูมิภาคเข้าด้วยกัน ระบบการจัดการศึกษา
เป็นปัจจัยส าคัญที่ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information Media 
Technology Skill) และทักษะ ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skill) ที่จะเป็นทักษะ
พื้นฐานการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ทุกคนต้องเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงที่เร็วขึ้นเรื่อย ๆ และมีความซับซ้อนมากขึ้น 
คนที่อ่อนแอในทักษะด้านการเรียนรู้ จะเป็นคนที่ตามโลกไม่ทัน เป็นคนอ่อนแอ ชีวิตก็ จะยากล าบาก ดังน้ัน โรงเรียน
ต้องส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ผ่านคอมพิวเตอร์ที่เป็น เครื่องมือในการศึกษาและการเตรียมผู้เรียนให้มีความ
พร้อมที่จะออกไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคม ปัจจุบันได้อย่างมีความสุขต่อไป (วิจารณ์ พานิช, 2555)  
  การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนที่มีผู้เรียนจ านวนมากเป็นการยากที่จะให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ทันกันได้
ทั้งหมด ดังน้ันพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2553 จึงได้ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 22 ไว้ว่า  “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียน  ทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญอย่างที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อ ง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพโดยต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล” 
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(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553) ซ่ึงใน
การจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลน้ัน มีหลายวิธีการด้วยกัน เช่น ชุดการเรียนการสอน การ
จัดตารางเรียนแบบยืดหยุ่น การสอนแบบโมดูล การสอนแบบ PSI  รวมทั้งการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่าง ๆ 
ได้แก่ การเรียนการสอนผ่านเครือข่าย คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงวิธีการจัดการเรียนรู้เหล่าน้ี
จะช่วยเสริมประสิทธิภาพของการด าเนินการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่    
  จากการส ารวจข้อมูลของผู้เรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผ่านมาทั้งจากประเมินด้วยแบบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
และจากการประเมินตามสภาพจริงจากแผนการจัดการเรียนรู้ (สุภาวดี ศรีท าบุญ, 2552) พบว่า ผู้เรียนมีศักยภาพใน
การเรียนรู้ที่แตกต่างกัน การรับรู้เน้ือหาของแต่ละคนน้ันไม่เท่ากันอีกทั้งการสอนในชั่วโมงที่มีเวลาจ ากัด ผู้เรียนไม่
สามารถซักถามผู้สอนในเวลาได้ครบถ้วน ซ่ึงเป็นการยากที่จะสอนให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเน้ือหาทั้งหมดได้ทุกคน ท า
ให้ผู้เรียนขาดองค์ความรู้ใหม่ (ณัฏฐพงศ์  ชูทัย, 2552) ซ่ึงปัญหาดังกล่าวล้วนส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งทางตรง
และทางอ้อม รวมทั้งปัญหาการขาดสื่อการเรียนการสอน  จึงท าให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้ตามความมุ่งหมายของหลักสูตรได้       
 แม้สิ่งส าคัญของการจัดการศึกษาจะเน้นที่เน้ือหาวิธีการและรูปแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นหลัก แต่
ถ้าหากน าเทคนิควิธีการสอนโดยการให้สื่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีมาเป็นองค์ประกอบจะท าให้การเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซ่ึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Book) เป็นหนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติมักจะเป็นแฟ้มข้อมูลที่สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้า
จอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ ที่สามารถสร้างด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปต่าง ๆ 
เป็นสื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ที่ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุด (ไพฑูรย์  ศรีฟ้า, 2551) ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เวลาใดก็ได้ตามต้องการ อีกทั้งผู้เรียนยัง
สามารถย้อนกลับเพื่อทบทวนบทเรียนหากไม่เข้าใจ และด้วยเน้ือหาของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถแสดงทั้ง
ข้อความ ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงได้พร้อมกันหรือจะเลือกให้แสดงเพียงอย่างใดอย่างหน่ึงก็ได้ท าให้เกิดความ
ตื่นเต้นและไม่เบื่อหน่าย         
 จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพราะหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถแสดงได้ทั้งการอ่าน การฟัง การเห็น
ภาพเคลื่อนไหว รวมทั้งยังมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนเป็นการสนับสนุนการศึกษาด้วยตนเอง จะเป็นสื่อช่วยแก้ปัญหาการ
จัดการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ตามความสามารถของตนเองโดยไม่ต้องเร่ง
หรือรอไปพร้อม ๆ กับเพื่อน ดังน้ันการน าเอาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้จัดการจัดเรียนรู้ จะเพิ่มประสิทธิภาพการ
เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการแก้ปัญหาดังกล่าวและส่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น
ต่อไป 
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จุดมุ่งหมายของการวิจัย         
 1. เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์         
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 

สมมติฐานการวิจัย         
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน      
 2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ใน
ระดับมาก 

ขอบเขตของการวจิยั        
 ขอบเขตดา้นเนื้อหา         
 1. เน้ือหาที่ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการวิจัยครั้งน้ีเป็นเน้ือหาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยมีสาระส าคัญ ดังน้ี   
   1.1 หน่วยที่ 3 การใช้งานอินเทอร์เน็ต (4 ชั่วโมง)         
    1.2 หน่วยที่ 4 การน าเสนอข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์ (6 ชั่วโมง)     
    1.3 หน่วยที่ 5 การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย (2 ชั่วโมง)    
 ขอบเขตดา้นตวัแปร         
 ตัวแปรต้น ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์       
 ตัวแปรตามได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
 ขอบเขตดา้นระยะเวลา       
 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยใช้เวลา 3 สัปดาห ์สัปดาห์ละ 2 วัน 
วันละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

ตวัแปรตน้ 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่สร้างด้วย

โปรแก รม Microsoft PowerPoint 2016 

ตวัแปรตาม 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
2. ความพึงพอใจต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
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ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

วิธีด าเนินการวิจัย         
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง        
 1. ประชากรในการวิจัย คือ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนในสังกัดศูนย์ประสานงานทางการศึกษาวัดสิงห์ ส า นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท จ านวน 14 โรงเรียน 20 ห้อง     
 2. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักเรียนที่ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ จ านวน 1 
ห้อง ซ่ึงได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่มสองขั้นตอน (two-stage cluster sampling) ด้วยการจับสลาก โดยมีโรงเรียนเป็น
หน่วยการสุ่ม           
 เครื่องมือวิจัย          
 1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซ่ึงผู้เชี่ ยวชาญ
ประเมินคุณภาพได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.33 สามารถแปลความหมายตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้คือ มีคุณภาพอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด      
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
จ านวน 1 ฉบับ เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน  30 ข้อ ซ่ึงข้อสอบทั้งหมดมีค่า IOC อยู่
ระหว่าง 0.67-1.00 ค่าความยาก (p) อยู่ระหว่าง 0.30-0.90 ค่าอ านาจจ าแนก (B) อยู่ระหว่าง 0.23-0.64 และค่า
ความเชื่อม่ันแบบอิงเกณฑ์ของโลเวตต์ (Lovett method) เท่ากับ 0.92    
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ 
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จ านวน 15 ข้อ ซ่ึงความตรงเชิงเน้ือหารายข้อซ่ึงมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 
0.67-1.00 และค่าความเชื่อม่ันโดยใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach ซ่ึงมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.80 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล        
 ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น (Pre-Experimental Design) โดยแผนการวิจัยแบบกลุ่มทดลอง
เดียว วัดผลก่อนและหลังเรียน (พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ, 2559) ดังภาพที่ 1 

 
 
 

ภาพที ่1 แสดงแบบแผนการวิจัย 
  เม่ือ O1 หมายถึง  การวัดผลก่อนการทดลอง 

   X หมายถึง  การจัดกระท า หรือการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 

   O2 หมายถึง  การวัดผลหลังการทดลอง 

 

 

     O1                  X      O2 
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 ขั้นเตรียม          
 1. เตรียมห้องเรียนและเครื่องมือในการทดลอง  ซ่ึงจัดให้เรียนโดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความพร้อมในการใช้
งานได้กับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ      
 2. เตรียมผู้เรียน และแจ้งให้นักเรียนทราบถึงการเรียน วิธีการเรียน บทบาทของผู้เรียน เป้าหมายของการเรียน 
จุดประสงค์การเรียน จุดมุ่งหมายและขั้นตอนในการเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างเข้าใจ
 ขั้นด าเนินการ          
 1. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ก่อนเรียน (Pretest) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจ านวน 30 ข้อ 
แล้วบันทึกผลการสอบไว้เป็นคะแนนก่อนเรียน       
 2. ท าการทดลองจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ใช้เวลาในการทดลองจ านวน 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง
 ขั้นสรุป           
 1. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ หลังเรียน (Posttest) ทันทีเม่ือสิ้นสุดการเรียน โดย
ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ชุดเดียวกัน จ านวน 30 ข้อโดยสลับตัวเลือกจากยาวไปหาสั้น  แล้วบันทึก
คะแนนหลังเรียน          
 2. ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซ่ึงเป็นกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ     
 การวิเคราะห์ข้อมูล         
 1. การวิเคราะห์การประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยผู้วิจัยน าผลจากแบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ระดับ
ความเหมาะสม ใช้ค่าเฉลี่ยเทียบกับเกณฑ์การประเมินดังน้ี      
  ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด     
  ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง เหมาะสมมาก      
  ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง เหมาะปานกลาง     
  ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง เหมาะน้อย      
  ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง เหมาะน้อยที่สุด     
 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการจัดการจัดการ
เรียนรู้โดยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีรายละเอียดดังน้ี      

    2.1 น าคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน มาบันทึกลงในตารางหาค่าเฉลี่ย ( x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)            
    2.2 ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน ตามสมมติฐานข้อ 1 โดยใช้สูตรการหาค่า
ที กรณีกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระแก่กัน (t-test for dependent samples)    
    2.3  แปลความหมายของผลการทดสอบสมมติฐาน       
 3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์มีรายละเอียดดังน้ี น าผลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์มาวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล        
 ตอนที่ 1  ผลการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 ดังแสดงในตารางที่ 1          
 ตารางที่ 1 แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

แปลผล 
�̅� S.D. 

1. ความถูกต้องของเน้ือหา 5.00 0.00 มากที่สุด 

2. เน้ือหาสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.67 0.58 มากที่สุด 

3. เนือ้หามคีวามยากงา่ยเหมาะสมกบัผูเ้รยีน 4.33 0.58 มาก 
4. ความเหมาะสมในการเข้าสู่บทเรียน 4.33 0.58 มาก 

5. การใชภ้าษาสามารถสือ่ความหมายไดช้ดัเจน 4.67 0.58 มากที่สุด 

6. ความเหมาะสมของภาษากับระดับผู้เรียน 5.00 0.00 มากที่สุด 
7. ความถูกต้องของหลักภาษา 5.00 0.00 มากที่สุด 

8. หน้าปกและชื่อเรื่อง ผู้แต่ง และภาพประกอบสวยงาม 4.67 0.58 มากที่สุด 

9. มีการจัดองค์ประกอบของหน้ากระดาษอย่างสวยงาม 5.00 0.00 มากที่สุด 

10. ภาพประกอบมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับเน้ือหา 5.00 0.00 มากที่สุด 
11. ความสะดวกในการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 4.33 0.58 มาก 

12. มีภาพเคลื่อนไหวประกอบบทเรียน 4.33 0.58 มาก 

13. ความเด่นชัดของหัวข้อหรือส่วนที่เน้นความส าคัญ 4.67 0.58 มากที่สุด 
14. ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรกับหน้าจอ 5.00 0.00 มากที่สุด 

15. รูปแบบของตัวอักษรสวยงาม อ่านง่าย และชัดเจน 5.00 0.00 มากที่สุด 

16. ความเหมาะสมของสีตัวอักษรกับสีพื้นหลัง 4.67 0.58 มากที่สุด 

17. ความหนาแน่นของข้อความในแต่ละกรอบ 4.33 0.58 มาก 
18. ความสมดุลของการจัดวางรูปภาพกับหน้าจอ 5.00 0.00 มากที่สุด 

19. ความเหมาะสมของภาพพื้นหลัง 4.67 0.58 มากที่สุด 

20. มีจุดเชื่อมโยง (Links) ภายนอก 5.00 0.00 มากที่สุด 

21. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ควบคุมทิศทางในการเรียน 4.33 0.58 มาก 
22. การเชื่อมโยงบทเรียนไปยังส่วนต่างๆ ถูกต้องเหมาะสม 4.67 0.58 มากที่สุด 

23. สิ่งอ านวยความสะดวกในบทเรียน เช่น การเน้นข้อความ การ
เขียนโน้ต การค้นหาค า 

5.00 0.00 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.72 0.33 เหมาะสมมากที่สุด 
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 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการวิเคราะห์ระดับความเหมาะสมในภาพรวมของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง  
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยผู้เชี่ยวชาญ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ เหมาะสม
มากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยได้เท่ากับ 4.72 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.33     
 ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังเรียน
ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังตารางที่ 2     
 ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลัง
เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ  

การทดสอบ 
จ านวนนักเรยีน 

N 
คะแนนเตม็ x̅ S.D t df sig 

ก่อนเรียน 31 30 14.42 3.631 
20.138* 30 0.000 

หลังเรียน 31 30 26.00 2.944 

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05*        
 จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการวิเคราะห์น้ีค่าสถิติที (t) ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 20.138 (ในผลการวิเคราะห์มีค่าเป็นลบ
เน่ืองจากเอาค่าคะแนนก่อนเรียนเป็นตัวตั้งลบออกด้วยคะแนนหลังเรียน แต่ในการน าเสนอไม่จ าเป็นต้องน าเสนอ
เครื่องหมาย) ที่องศาอิสระเท่ากับ 30 โดยมีค่า sig. (1-tailed) เท่ากับ .000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนด 
.05 แสดงว่ามีนัยส าคัญทางสถิติ น่ันหมายความว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังตารางที่ 3        
 ตารางที ่3 แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ  

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

แปลผล 
�̅� S.D. 

1. การแบ่งหัวข้อเน้ือหามีความชัดเจนไม่สับสน 4.52 0.68 มากที่สุด 

2. การน าเสนอเน้ือหาเข้าใจง่าย 4.45 0.62 มาก 

3. เน้ือหาบทเรียนมีความต่อเน่ืองและชัดเจน ง่ายต่อการอ่าน 4.39 0.56 มาก 
4. การน าเสนอน่าสนใจ 4.29 0.69 มาก 

5. เน้ือหาบทเรียนมีความหลากหลาย 4.23 0.67 มาก 

6. สีสันของหน้าบทเรียนมีความสวยงาม 4.39 0.67 มาก 

7. ขนาดตัวอักษรชัดเจนอ่านง่าย 4.61 0.62 มากที่สุด 
8. สีตัวอักษรมีความสวยงาม 4.39 0.67 มาก 

9. ภาพประกอบมีความเหมาะสมกับเน้ือหา 4.65 0.55 มากที่สุด 

10. ขนาดของภาพที่ใช้ประกอบการเรียนเหมาะสม 4.55 0.51 มากที่สุด 
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รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น ระดับ 
ความพึงพอใจ 

11. วิดีทัศน์ถ่ายทอดได้ชัดเจน เข้าใจง่าย 4.48 0.63 มาก 

12. ได้ความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากศึกษาผ่านบทเรียน 4.39 0.72 มาก 

13. สื่อมีการออกแบบน่าสนใจชวนติดตาม 4.06 0.63 มาก 
14. ชอบเรียนจากสื่อการเรียนรู้น้ี 4.68 0.54 มากที่สุด 

15. สือ่ช่วยท าให้เข้าใจเน้ือหามากขึ้น 4.68 0.48 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.45 0.26 มาก 

 จากตารางที่ 3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง 

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย (x̅) = 4.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.26 และเม่ือ
พิจารณาความพึงพอใจรายข้อเรียงตามล าดับ 3 ล าดับแรก พบว่า สื่อช่วยท าให้เข้าใจเน้ือหามากยิ่งขึ้น ชอบเรียนจาก
สื่อการเรียนรู้ น้ี มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยที่  4.68 เท่ากันทั้งสองข้อ และในล าดับต่อมาคือ 
ภาพประกอบมีความเหมาะสมกับเน้ือหา มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยที่ 4.65 

สรุปผลการวิจัย           
 1. การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 น้ัน
ได้รับการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญโดยภาพรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด   
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนและหลังเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  

อภิปรายผลการวิจัย          
 1. การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้ท า
การหาคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการหาประสิทธิภาพเชิงเหตุผล เป็นการหาประสิทธิภาพโดยใช้หลัก
ความรู้ และเหตุผลในการตัดสินคุณค่าของสื่อการเรียนการสอน โดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้พิจารณาตัดสินคุณค่า 
(เผชิญ  กิจระการ, 2542) จากผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพของผู้เชี่ ยวชาญโดยภาพรวมมีความเหมาะสม
มากที่สุด มีค่าคะแนน 4.72 ด้วยมีการวางแผนการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นระบบโดยยึดหลักการพัฒนา
ตามรูปแบบ ADDIE มีการวิเคราะห์เน้ือหาที่จะน ามาใช้เป็นบทเรียนเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสม การออกแบบตลอดจน
พัฒนามาเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านเน้ือหาหลักสูตรการ
สอน ด้านการวัดและประเมินผลและด้านสื่อ มีการน าไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อสังเกต
ข้อบกพร่องแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข ในการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นสื่อประสม (Multimedia Books) ที่เน้นการน าเสนอข้อมูลเน้ือหาสาระในลักษณะ สื่อ
ภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหวกับสื่อประเภทเสียง และน ามาผนวกกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสือเชื่อมโยง 
(Hypermedia Books) สอดคล้องกับงานวิจัยของ (กมล สังข์ทอง, 2555) การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง 
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พื้นฐานเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนส าหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพในระดับเหมาะสมมาก  ระดับ
คะแนนเฉลี่ย 4.24 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.28 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ (อัจฉราภรณ์ พลนิกร, 2554) การ
พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง การสร้างงานน าเสนอด้วย โปรแกรม Microsoft Power Point พบว่า หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพในระดับเหมาะสมมากที่สุด ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.66 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.50           
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนและหลังเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พิจารณาทางสถิติ t-test (Dependent Samples) พบว่าค่าที่ค านวณได้ t=20.138 
และเม่ือพิจารณาค่า sig พบว่าน้อยกว่า .05 จึงสรุปได้ว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 26.00 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.944 
มีค่ามากกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 14.42 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.631 เหตุที่เป็นเช่นน้ีอาจเป็นผล
เน่ืองมาจากการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ได้วิเคราะห์เน้ือหาบทเรียน และออกแบบหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีการเชื่อมโยงเครือข่ายที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา นอกจากน้ี
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญและน าไปทดลองใช้ก่อนที่จะน ามาใช้เก็บข้อมูลจริง จึงท าให้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับงานวิจัยของ (สุภาวดี ศรีท าบุญ, 2554) การพัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Word 2007 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง
เรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สูงกว่าผู้เรียนที่เรียนตามปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ยุทธนา จินดามัย, 2553) การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลังจากเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.26 
ซ่ึงได้จากผลการวิเคราะห์หาจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ (อมรวรรณ จริตน้อย, 2553) การ
พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การสร้างค า ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการ
วิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มทดลองที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับมากที่สุด ระดับคะแนน
เฉลี่ย 4.51 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 

ข้อเสนอแนะในงานวิจัย        
 ข้อเสนอแนะทั่วไป         
 1. นักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่เคยชินกับการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ครูควรแนะน าและน าเสนอวิธีการใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่าง เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการศึกษาบทเรียน ซ่ึงถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจและใช้
ไม่ถูกต้อง นักเรียนอาจไม่ประสบความส าเร็จในการเรียนได้        
 2. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ควรมีอุปกรณ์ เช่น ชุดหูฟังให้กับนักเรียนเพื่อ
ไม่ให้เป็นการรบกวนผู้อ่ืน         
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 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป       
 1. องค์กร หรือสถาบันที่เก่ียวข้องกับการศึกษาควรศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาและประยุกต์ใช้หนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการเรียนรู้        
 2. ผู้บริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของนักเรียนในแต่ละโรงเรียน 
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วิชาคอมพวิเตอรข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 
Effect of Cooperative Learning by Jigsaw Technique with Electronic Books on Learning 

Achievement and Satisfaction of Prathomsuksa 6 Students in Computer Subject  

วทิวสั  แกว้สม1*และ พรรณราย  เทยีมทนั2 
Wittawas  Kaewsom1*and Pannarai  Tiamtan2 
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2อาจารย์ประจ าสาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

บทคดัยอ่ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6      
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์ประกอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  และศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์ประกอบหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิ     
วราราม สังกัดส านักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์ จ านวน 30 คน ซ่ึงได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่มสองขั้นตอนด้วย
การจับฉลาก โดยมีโรงเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีมี 3 ฉบับ คือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์ประกอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าทีแบบไม่อิสระ 
 จากการวิจัย พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่รับการสอนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
ด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์ประกอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์ประกอบหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก       

ค าส าคัญ : การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์/ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์/ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน/ ความพึง

พอใจ 
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ABSTRACT 
The purpose of this study were to comparison the students’ learning achievement    before 

and after learning by cooperative learning by jigsaw technique with electronic book and investigate  
the satisfaction of Prathomsuksa 6 students toward cooperative learning by jigsaw technique with 
electronic book.  The participants used in this research consisted of 30 Prathomsuksa 6/1 students       
of Wat Chong Khirisisitthi Wararam Municipality School, Nakhon Sawan Municipality Educational 
Office. They obtained by using two-stage cluster sampling.  Research instruments included lesson 
plans of cooperative learning by jigsaw technique with electronic book, achievement test and 
satisfaction questionnaire. Statistics used for data analysis were mean, standard deviation and 
dependent samples t test.  

The results of the study showed that the students’  learning achievement  after learning  
by cooperative learning by jigsaw technique with electronic book was significantly higher than                     
on the pretest at the significant level of .05 and the satisfaction of Prathomsuksa 6 students toward 
cooperative learning by jigsaw technique with electronic book was at the high level. 

Keywords : cooperative learning by jigsaw technique/ electronic book/ learning achievement/ 

satisfaction 

ความเปน็มาและความส าคญั 
 นโยบายของรัฐบาลภายใต้การบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดจุดเน้นการส่งเสริมสนับสนุน   
ให้มีการผลิตและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาทุกประเภททุกสาระการเรียนรู้และทุกช่วงชั้น  โดยให้ความส าคัญ 
ในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา     
มีและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพในกระบวนการเรียนการสอน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่ออิเล็กทรอนิกส์      
ที่พัฒนาขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์น าเสนอและการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมาย
ของการพัฒนาและให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ที่ส าคัญอย่างยิ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพการสร้างความเข้มแข็ง    
และการพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปประยุกต์ใช้สื่อ       
ในรูปแบบต่างๆ อย่างหลากหลาย  (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2557: 27) 
 จากการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิว เตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                    
ในโรงเรียนสังกัด ส านักการศึกษา เทศบาลนครนครสวรรค์ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์                      
จ านวน 8  โรงเรียนพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ในปีการศึกษา 2559 และ2560 ที่ผ่านมามีคะแนน
ค่าเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 71.64 และ 67.06 ตามล าดับ ซ่ึงคะแนนต่ าลงและไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้   
ร้อยละ 75.00 (ส านักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์, 2560)  ดังน้ันการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์จึงไม่บรรลุ
ตามความมุ่งหมายของหลักสูตรเท่าที่ควร  เน่ืองจากผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันทางด้านสติปัญญา ด้านร่างกาย 
ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านบุคลิกภาพอ่ืนๆ ซ่ึงความแตกต่างดังกล่าวล้วนส่งผลต่อการเรียนรู้ ของผู้เรียนทั้งสิ้น     
ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม รวมทั้งปัญหาการขาดสื่อการเรียนการสอน  จึงท าให้ไม่ สามารถจัดการเรียนการสอน       
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เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามความมุ่งหมายของหลักสูตรได้ (ณัฏฐพงศ์ ชูทัย, 2552) การจัดการเรียนการสอน     
จึงต้องใช้วิธีการที่หลากหลายมากขึ้นโดยเฉพาะเน้ือหาในบทเรียน เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ซ่ึงในเน้ือหา
บทเรียนน้ี จะเป็นการเรียนการสอนที่เป็นทฤษฎีมากกว่าปฏิบัติ  ผู้สอนสอนแบบบรรยายซ่ึงท าให้นักเรียนเกิดความ
เบื่อหน่ายในการเรียนรู้  การจัดการเรียนการสอนจึงไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  เม่ือพิจารณาด้านเน้ือหาพบว่า         
มีเน้ือหาจ านวนมากและยากต่อการเข้าใจในเวลาที่ จ ากัด  จึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอนจากแบบบรรยาย      
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์ เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการค้นคว้า    
หาความรู้  ท าให้นักเรียนรู้สึกกระตือรือร้นที่จะค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ได้แลกเปลี่ยนความรู้ซ่ึงกันและกันระหว่าง
กลุ่มและภายในกลุ่ม  เป็นการฝึกทักษะทางด้านสังคมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองแ ละต่อกลุ่ม       
สร้างความภาคภูมิใจและความเชื่อม่ันในตนเองกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออก เพราะทุกคนจะได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ  
ทุกคน (กาญจนา ไชยพันธ์ุ, 2549: 58) และการเรียนรู้แบบจ๊ิกซอว์น้ี ยังมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปัญญา ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ช่วยเหลือกัน ร่วมกันคิด แก้ปัญหา ได้ลงมือกระท าค้นหาความรู้ด้วยตนเองจนเกิดความรู้
ความเข้าใจ  ที่ชัดเจน และสร้างผลงานเป็นความส าเร็จของกลุ่มรวมทั้งทฤษฎีการเสริมแรงของสกินเนอร์และทฤษฎี
ความต้องการ  ของมาสโลว์ (ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์, 2558:190)   
 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์มีขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม ดังน้ี ขั้นที่ 1 ก าหนด
ขนาดของกลุ่มโดยจัดผู้เรียนเข้ากลุ่มบ้าน (Home group) ขั้นที่ 2  ผู้สอนแบ่งหัวข้อย่อย โดยให้ผู้เรียนแต่ละคน
รับผิดชอบเน้ือหาไปค้นคว้า  ขั้นที่ 3 ศึกษาค้นคว้าหาความรู้  โดยผู้เรียนที่ได้รับมอบหมายให้ศึกษาหัวข้อเดียวกันของ
แต่ละกลุ่มบ้านมารวมเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Expert group) ขั้นที่ 4  การถ่ายทอดความรู้  หลังจากศึกษาหาความรู้
ร่วมกับสมาชิกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญแล้วสมาชิกแต่ละคนผลัดกันถ่ายทอดความรู้จนสมาชิกทุกคนในกลุ่มเข้าใจ ขั้นที่ 5 การ
น าเสนอผลงานและการประเมินผลงาน  สมาชิกในกลุ่มร่วมกันอภิปรายข้อมูลเพื่อตรวจสอบความรู้ร่วมกันเพื่อเตรียม
น าเสนอผลงาน และสุดท้ายผู้สอนกับผู้เรียนร่วมกันประเมินผลการเรียนรู้ของสมาชิกแต่ละกลุ่มตามแบบประเมินที่
เตรียมไว้ (Slavin, 1987; อ้างถึงใน มณีรัตน์ ผลประเสริฐ, 2555: 15)  ซ่ึงในขั้นตอนที่ 3 ศึกษาค้นคว้าหาความรู้  จะ
สังเกตได้ว่า ผู้เรียนที่ได้รับมอบหมายให้ศึกษาหัวข้อเดียวกันของแต่ละกลุ่มบ้านมาศึกษาค้นคว้าเน้ือหา โดยผู้สอน
สามารถสร้างสื่อการเรียนการสอนต่างๆ ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียหรือสื่อประเภทอิเล็กทรอนิกส์ได้ (ยืน ภู่วรวรรณ , 
2546: 4) 
 ดังน้ันในขั้นตอนศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ผู้วิจัยจึงได้น าเสนอสื่อแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Book) 
ซ่ึงสามารถเชื่อมโยงเน้ือหาสาระทั้งลักษณะของข้อความ ภาพน่ิง เสียง ภาพวีดีทัศน์ ตลอดจนการโต้ตอบหรือการ
เชื่อมโยงเน้ือหาสาระตามที่ผู้ใช้ต้องการ นอกจากน้ันยังสามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งที่เป็นสื่อ
หลัก หรือสื่อเสริมได้ และสามารถน ามาใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ หรือ
การศึกษาตามอัธยาศัย (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม , 2554: 2) และหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถย้อนกลับเพื่อทบทวนบทเรียนหากไม่เข้าใจและสามารถเลือกเรียนได้ตามเวลา
และสถานที่ที่ตนเองสะดวก อีกทั้งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีสีสัน ภาพ และเสียง ท าให้ผู้เรียนเกิดความตื่นเต้น  และไม่
เบื่อหน่าย (เสาวลักษณ์        ญาณสมบัติ, 2545; อ้างถึงใน อารีด บินหมัด, 2555: 14-15) 
 จากความเป็นมาและความส าคัญที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย
เทคนิคจ๊ิกซอว์ ประกอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ 
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เพื่อน าผลการศึกษาไปเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้งในวิชาคอมพิวเตอร์ และราย                       
วิชาอ่ืน ๆ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่อยู่ในรูปแบบของมัลติมีเดียเพื่อตอบสนองแนวทางการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต่อไป 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์ประกอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
 2.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค
จ๊ิกซอว์ประกอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

สมมติฐานการวิจัย 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่รับการสอนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่ วมมือด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์
ประกอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 เน้ือหาที่ใช้การวิจัยในครั้งน้ีได้แก่ เน้ือหาวิชาคอมพิวเตอร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยแบ่งออกเป็น 6 เรื่อง 
คือ 
   1.  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
   2.  รูปแบบและลักษณะการเชื่อมโยงเครือข่าย 
   3.  ชนิดของสื่อกลางส่งข้อมูล 
   4.  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับอินเทอร์เน็ต 
   5.  มารยาทในการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
   6.  ประโยชน์และโทษของอินเทอร์เน็ต 
 ขอบเขตด้านตัวแปร 
 ตัวแปรต้น ได้แก่  การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์ประกอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
 ตัวแปรตาม ได้แก่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ วิชา
คอมพิวเตอร์ 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2561 โดยใช้เวลา 3 สัปดาห์  สัปดาห์ละ 2 
วัน วันละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดส านักการศึกษาเทศบาลนคร
นครสวรรค์ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน  8  โรงเรียน  จ านวนห้องเรียนทั้งหมด  18 ห้องเรียน 
 2. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1  โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม 
สังกัดส านักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 1 ห้อง มีนักเรียน 30 คน ซ่ึง
ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่มสองขั้นตอน (two-stage cluster sampling) ด้วยการจับฉลาก โดยมีโรงเรียนเป็นหน่วย
การสุ่ม 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์ประกอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 6 แผน ได้ค่าเฉลี่ยคุณภาพของแผนเท่ากับ  
3.95  มีคุณภาพอยู่ในระดับเหมาะสมมาก 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์  เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 1 ฉบับ เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ซ่ึงข้อสอบทั้งหมดมีค่าความตรงเชิง
เน้ือหา  (IOC)  อยู่ระหว่าง  0.67 ถึง 1.00 ค่าความยากด้วยดัชนีความไวของข้อสอบ (S)  อยู่ระหว่าง  0.40 ถึง 0.63 
และค่าอ านาจจ าแนก (B) อยู่ระหว่าง 0.21 ถึง 0.40 และค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ  0.73 
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย
เทคนิคจ๊ิกซอว์ประกอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าจ านวน 20 ข้อ ซ่ึงแบบสอบถาม
ความพึงพอใจมีค่าความตรงเชิงเน้ือหา (IOC) มีค่าระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 และค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ  0.84 
  

ตวัแปรตน้ 
      การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์ 
ประกอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีขั้นตอนดังน้ี   
   ขั้นที่ 1 การจัดกลุ่มผู้เรียน   
   ขั้นที่ 2 การมอบหมายงาน   
   ขั้นที่ 3  ศึกษาค้นคว้าหาความรู้  โดยศึกษา     
จากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้ให้  
   ขั้นที่ 4 การถ่ายทอดความรู้       
   ขั้นที่ 5 ทดสอบความรู้ และมอบรางวัล  

ตวัแปรตาม 
1.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
2.ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้ง น้ี เป็นวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้นใช้แบบแผนการวิจัยกลุ่มเดียวสอบก่อนและหลังเรียน                                      
(ประวัต  เอราวรรณ์ และวราพร  เอราวรรณ์, 2558: 61) ดังภาพที่ 1 
 
 
 
 

ภาพที ่1 แสดงแบบแผนการวิจัย 
 

 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งน้ี  ดังน้ี 
 ขั้นเตรยีม 
 1. เตรียมห้องเรียนและเครื่องมือในการทดลอง  ซ่ึงจัดให้เรียนแบบกลุ่ม โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความ
พร้อมในการใช้งานได้กับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 2. เตรียมผู้เรียน  โดยแบ่งกลุ่มนักเรียน เก่ง ปานกลาง อ่อน เท่าๆ กัน และแจ้งให้นักเรียนทราบ ถึงการเรียน 
วิธีการเรียน บทบาทของผู้เรียน  เป้าหมายของการเรียน  จุดประสงค์การเรียน  จุดมุ่งหมาย และขั้นตอน ในการเรียน  
เพื่อให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างเข้าใจ 
 ขั้นด าเนินการ 
 1.  ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ซ่ึงเป็นกลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน 
(Pretest) เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 30 ข้อ แล้วบันทึกผลการสอบไว้ เป็นคะแนน
ก่อนเรียน 
 2. ด าเนินการทดลอง  โดยสอนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์ 
ประกอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซ่ึงผู้วิจัยสร้างขึ้นใช้เวลาในการทดลองจ านวน  3  
สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น  12 ชั่วโมง 
 ขั้นสรุป 
 1. เม่ือสิ้นสุดการทดลอง จึงให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซ่ึงเป็นกลุ่มตัวอย่าง ท าการทดสอบหลังเรียน 
(Posttest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  จ านวน 30 ข้อ  ซ่ึงเป็น
ฉบับเดียวกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียนแล้วบันทึกผลการสอนไว้เป็นคะแนนหลังเรียน 
 2. ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ซ่ึงเป็นกลุ่มตัวอย่าง ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์ ประกอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์ ประกอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีรายละเอียดดังน้ี 

    1.1 น าคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน มาบันทึกลงในตารางหาค่าเฉลี่ย (x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

T1         X   T2 
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    1.2 ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน ตามสมมติฐานข้อ 1  โดยการทดสอบค่า
ที กรณีกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระแก่กัน (t test for dependent samples) 
    1.3  แปลความหมายของผลการทดสอบสมมติฐาน 
 2. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค
จ๊ิกซอว์ ประกอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยน าผลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย 

(x) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์ ประกอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
 ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้   แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์ ประกอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
 

การทดสอบ 
จ านวน
นักเรยีน 

n 
คะแนนเตม็ x S.D. df D   2D

 
t 

ก่อนเรียน 30 30 13.53 2.49 
29 279 2693 27.67* 

หลังเรียน 30 30 22.83 2.39 

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05* (t(.05,29) = 1.699) 
 จากตารางที่ 1 พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่รับการสอนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ

ด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์ ประกอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน= 13.53 (x = 13.53, S.D. = 2.49)        

และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน = 22.83 (x = 22.83, S.D. = 2.39) และเม่ือท าการทดสอบค่าเฉลี่ยด้วยการทดสอบค่า t 
พบว่าค่า tค านวณ = 27.67 มีค่ามากกว่าค่า tตาราง=1.699 แสดงว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่รับการสอนด้วย     
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์ ประกอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน สูง
กว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
 ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์ ประกอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
 ตารางที ่2 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มี
ต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์ ประกอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นรายข้อ 
 

รายการ x S.D. 
ระดบั 

ความพงึพอใจ 
1. นักเรียนชอบเน้ือหาที่เรียนเข้าใจง่าย 3.80 0.66 มาก 

2. เน้ือหาที่เรียนเป็นเน้ือหาตามความสนใจ 3.30 0.70 ปานกลาง 

3. เน้ือหาที่เรียนให้ความรู้และน าไปใช้ได้ 3.77 0.73 มาก 

4. นักเรียนชอบวิชาคอมพิวเตอร์เป็นวิชาที่เรียนแล้วสนุก 4.63 0.49 มากที่สุด 
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รายการ x S.D. 
ระดบั 

ความพงึพอใจ 

5. เน้ือหาที่เรียนไม่น่าเบื่อ 3.73 0.69 มาก 

6. นักเรียนพอใจในการมีบทบาท มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในกลุ่ม 3.23 0.77 ปานกลาง 

7. นักเรียนมีความสุขเม่ือได้ท างานร่วมกับเพื่อน 4.33 0.66 มาก 
8. ฝึกทักษะต่างๆจนมีความม่ันใจและกล้าแสดงออก 3.93 0.64 มาก 

9. กิจกรรมน่าสนใจและอยากติดตามเรียนต่อเรื่อยๆ 4.27 0.64 มาก 

10. กิจกรรมมีความสนุกสนานไม่น่าเบื่อ 4.23 0.57 มาก 
11.กิจกรรมท าให้ผ่อนคลาย 3.77 0.77 มาก 

12. กิจกรรมเรียนจากง่ายไปยาก 3.63 0.67 มาก 

13. สื่อมีความแปลกใหม่ น่าสนใจ 4.40 0.62 มาก 

14. สื่อมีขนาดเหมาะสม มองเห็นชัดเจน 4.50 0.57 มาก 
15. นักเรียนชอบการใช้ส่ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประกอบกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบจ๊ิกซอว์ ท าให้เข้าใจบทเรียนดียิ่งขึ้น 4.60 0.50 มากที่สุด 

16. สื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดการจดจ าและเข้าใจง่าย 4.53 0.57 มากที่สุด 
17. สื่อที่ใช้มีความเหมาะสมกับเน้ือเรื่อง กะทัดรัด ชัดเจน 4.07 0.64 มาก 

18. การให้คะแนนมีความยุติธรรม 4.37 0.56 มาก 

19. การให้คะแนนใช้วิธีการที่หลากหลาย 3.07 0.87 ปานกลาง 

20. ฉันภูมิใจที่ครูชมเชยและให้รางวัล 4.57 0.68 มากที่สุด 
ภาพรวม 4.04 0.65 มาก 

  
 จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ           

ด้วยเทคนิค จ๊ิกซอว์ ประกอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  โดยรวมอยู่ ในระดับมาก ( x = 4.04 , S.D.  = 0.65)                       
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ นักเรียนชอบวิชาคอมพิวเตอร์           

เป็นวิชาที่เรียนแล้วสนุก (x = 4.63, S.D. = 0.49) รองลงมาคือ นักเรียนชอบการใช้สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์      

ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบจ๊ิกซอว์ ท าให้เข้าใจบทเรียนดียิ่งขึ้น  (x = 4.60, S.D. = 0.50)        

และภูมิใจที่ครูชมเชยและให้รางวัล (x = 4.57, S.D. = 0.68) ตามล าดับ 
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สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์ประกอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์          
ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา    
ปีที่ 6 สามารถสรุปได้ดังน้ี 
 1.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่รับการสอนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์ 
ประกอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์  
ประกอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์ประกอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์       
ที่ มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจต่อการ จัดการเรียนรู้ วิชาคอมพิ วเตอร์ของ นัก เ รี ยน                           
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัยมีประเด็นอภิปรายผลดังน้ี 
 1.  นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์ประกอบหนังสืออิเล็ กทรอนิกส์              
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05                    
เม่ือพิจารณาคะแนนเฉลี่ย ก่อนเรียน เท่ากับ 13.53 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 22.83 ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า             
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์ ประกอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 
1 การจัดกลุ่มผู้เรียน ขั้นที่ 2 การมอบหมายงาน ขั้นที่ 3 ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ขั้นที่ 4 การถ่ายทอดความรู้ และขั้นที่ 
5 ทดสอบความรู้และมอบรางวัล เป็นการฝึกให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองได้
แลกเปลี่ยนความรู้ซ่ึงกันและกันระหว่างกลุ่มและภายในกลุ่ม เป็นการฝึกทักษะทางด้านสังคม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและต่อกลุ่ม สร้างความภาคภูมิใจและความเชื่อม่ันในตนเองกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออก 
เพราะทุกคนจะได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทุกคน และการเรียนรู้แบบจ๊ิกซอว์น้ียังมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปัญญา ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ช่วยเหลือกัน ร่วมกันคิด แก้ปัญหา ได้ลงมือกระท าค้นหาความรู้ด้วยตนเองจนเกิดความรู้ 
ความเข้าใจที่ชัดเจน และสร้างผลงานเป็นความส าเร็จของกลุ่มรวมทั้งทฤษฎีการเสริมแรงของสกินเนอร์  และทฤษฎี
ความต้องการของมาสโลว์ (ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์, 2558: 190)  
 สอดคล้องกับงานวิจัยหลายเรื่องเ ก่ี ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค จ๊ิกซอว์ เช่น                      
ศิริธร  เชาวน์ชื่น (2556) ได้วิจัยเก่ียวกับ การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว์ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง อาณาจักรสุโขทัยชั้ นประถมศึกษาปีที่ 4  พบว่า การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.20/86.61 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
ดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนที่เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว์ มีค่าเท่ากับ 0.7648 
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนมีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดั บ .05 และมี
ความเป็นผู้น าทางการเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด และพรสุณี  โสรถาวร (2556) ได้วิจัยเก่ียวกับ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ด้านการอ่านภาษาอังกฤษและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กลุ่มร่วมมือแบบจ๊ิกซอว์ 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย
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ใช้กลุ่มร่วมมือแบบจ๊ิกซอว์ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 หาค่าดัชนีประสิทธิผล ของการจัดการเรี ยนรู้ด้านการ
อ่านภาษาอังกฤษ เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิด้านการอ่านภาษาอังกฤษระหว่างก่อนเรียนและหลั งเรียน และศึกษา
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของนักเรียน ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ 
โดยใช้กลุ่มร่วมมือแบบจ๊ิกซอว์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 75.47/72.22 ดัชนีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ 0.6501 นักเรียนมี
คะแนนผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ
อยู่ในระดับมาก 
 2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ วิ ชาคอมพิวเตอร์โดยรวม                  
อยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.04 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์     
ประกอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานไม่น่าเบื่อ ผ่อนคลาย มีความสุขเม่ือได้ท างาน      
ร่วมกับเพื่อน ร่วมไปถึงสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีความแปลกใหม่น่าสนใจช่วยกระตุ้นให้เกิดการจดจ าและเข้าใจง่าย    
 สอดคล้องกับงานวิจัยหลายเรื่องเก่ียวกับความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์           
เช่น ธิวาพร  วิริยมานุวงษ์ (2551) ท าการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิด้านการอ่านภาษาอังกฤษและความพึง
พอใจในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการสอนโดยใช้เทคนิคจ๊ิกซอว์ กับเทคนิคการสอนอ่าน
ตามปกติ พบว่า นักเรียนทั้งสองกลุ่มมีความพึงพอใจในการเรียนอยู่ในระดับมาก สุคนธ์ ยะณะโชติ (2554) ได้วิจัย
เก่ียวกับผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาสุขศึกษา เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กลุ่ม
ร่วมมือแบบจ๊ิกซอว์ พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กลุ่ม
ร่วมมือแบบจ๊ิกซอว์ โดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก และจีรนันท์ ค าพิลา (2553) ที่ได้วิจัยเก่ียวกับผลการ
จัดการเรียนรู้ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว์ 2 ประกอบหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว์ 2 ประกอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ อยู่ระดับมากที่สุด   

ขอ้เสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
 1. นักเรียนส่วนใหญ่ยังเคยชินกับการท าคะแนนของตัวเองจึงไม่ยอมช่วยเพื่อน ครูควรแนะน าและกระตุ้นให้
นักเรียนได้ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันภายในกลุ่ม เพราะคะแนนที่ได้ภายในกลุ่มที่ได้รับ เป็นคะแนนที่มาจากคะแนนของ
ทุกคนภายในกลุ่มรวมกันแล้วเฉลี่ย ด้วยเหตุน้ีจะส่งผลให้นักเรียนเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและช่วยเหลือกัน 
 2. สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์ผู้น าผลการวิจัยน้ีไปใช้
ควรเพิ่มเสียงบรรยายเน้ือหา และภาพเคลื่อนไหวให้มากขึ้น เพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในเน้ือหาให้ดีขึ้น และท าให้
สามารถน าเสนอความคิดที่ซับซ้อนหรือยาก ให้ง่ายต่อการเข้าใจมากยิ่งขึ้น 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  ควรมีการศึกษาวิจัยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์ประกอบกับสื่ออ่ืนๆ ร่วมกันด้วย 
เน่ืองจากในขั้นศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ควรเสริมให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าได้จากสื่อที่หลากหลาย เช่น PowerPoint, 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และมัลติมีเดีย 



 

 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 

ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

210 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

 2. ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์ที่ส่งผลต่อตัวแปรอ่ืน เช่น การท างาน
ร่วมกัน ความคงทนในการเรียนรู้ เน่ืองจากเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญท าให้สร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน และบุคคลอ่ืนๆ 
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บทคัดย่อ           
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอสทีเอดี  และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอสที
เอดี กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4/1  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว  สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 จ านวน 35 คน ที่ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่มสองขั้นตอน โดย
การจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีมี 3 ฉบับ คือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอสทีเอดี เรื่อง
ทศนิยม จ านวน 6 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก และแบบวัดเจต
คติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบทีแบบกลุ่มไม่
อิสระ และการทดสอบทีกรณีกลุ่มเดียว  

 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอสทีเอดี                
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
ผลสัมฤทธ์ิ   ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี 

ค าส าคญั :  การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอสทีเอดี / ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน / เจตคติต่อการเรียน  
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ABSTRACT 
 The purpose of this research were to compare the learning achievement of Prathomsuksa  4 
students before and after learning by cooperative learning with STAD  technique in mathematics 
subject,  to compare the learning achievement of students after learning by cooperative learning 
with STAD  technique and  the criteria at 70 %  and  to study students’ attitude towards the  
cooperative learning with STAD technique. The sample consisted of 35 Prathomsuksa 4/1 students 
of Anuban Ladyao School. They obtained by using two-stage cluster sampling with lottery method. 
Research instruments included 6 lesson plans according to cooperative learning with STAD technique 
in mathematics subject, 4 multiple choice achievement test and attitude questionnaire related to 
cooperative learning  with STAD technique. Statistics used for data analysis were mean, standard 
deviation, dependent sample t-test and one-sample t-test.     
 The result of the research indicated that; the learning achievement of Prathomsuksa 4 students 
after learning by cooperative learning with  STAD  technique in mathematics subject was significantly 
higher than the pretest at the significant level of  .05  and the learning achievement of Prathomsuksa 
4 students after learning by cooperative learning with  STAD  technique was higher than the criteria 
at 70 % at the significant level of  .05.  Students’ attitude towards cooperative learning with STAD 
technique in mathematics subject was at the good level. 

Keywords : Cooperative learning by STAD technique / learning achievement / Attitude 

ความเป็นมาและความส าคัญ        
 คณิตศาสตร์เป็นสาระการเรียนรู้ที่บรรจุอยู่ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีบทบาทส าคัญยิ่ง
ต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน่ืองจากคณิตศาสตร์ช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมี
เหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์
วางแผน ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี
คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อ่ืน ๆ อันเป็นรากฐานในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณภาพและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ การศึกษาคณิตศาสตร์
จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 
 ซ่ึงการเรียนรู้คณิตศาสตร์น้ัน ผู้เรียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ ตระหนักในคุณค่าของคณิตศาสตร์และสามารถน าความรู้
ทางคณิตศาสตร์ไป พัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนสามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ต่าง 
ๆ และเป็นพื้นฐานในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้ (สิริพร ทิพย์คง, 2556)    
 และถึงแม้ว่าคณิตศาสตร์จะเป็นวิชาที่ส าคัญมาก แต่การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในปัจจุบันยังคงไม่
ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร ดังจะเห็นได้จากผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์



 

 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 

ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

214 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปรากฏว่ามีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 37.12  ส่วนผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2  มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่  ร้อยละ 35.55 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2560)  
ส าหรับกลุ่มโรงเรียนจตุรมิตรลาดยาวก็พบว่า  ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐ าน (O-NET) วิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 29.00 (ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2, 2560) นอกจากน้ีเม่ือผู้วิจัยได้ศึกษาคะแนนจากการสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560   ในโรงเรียนกลุ่มจตุรมิตร
ลาดยาว อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 13 โรงเรียน รวมจ านวนนักเรียน 331 คน พบว่าจ านวนนักเรียน
ร้อยละ 51.66 ที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม แสดงให้เห็นว่าเน้ือหา เรื่องทศนิยม เป็นเน้ือหาหน่ึงที่มี
ปัญหาในการเรียนรู้ของนักเรียนจึงส่งผลท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ต่ า  
 จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น นักการศึกษาได้หาวิธีการแก้ปัญหาเพื่อให้คุณภาพการศึกษาของกลุ่ มสาระ
คณิตศาสตร์ให้สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นวิธีสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ เกิดการอยากเรียนอยากรู้ เช่น วิธีสอนแบบ
โครงการ วิธีสอนแบบค้นพบ วิธีสอนแบบอุปนัย วิธีสอนแบบร่วมมือ (สิริพร ทิพย์คง, 2545)  ซ่ึงการจัดเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Cooperative  Learning) เป็นวิธีการหน่ึงที่สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ เพราะเป็นการจัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย  
โดยสมาชิกกลุ่มเป็นผู้มีความสามารถแตกต่างกัน ช่วยกันเรียนรู้เพื่อไปสู่เป้าหมาย  สมาชิกทุกคนมีความส าคัญ  
ความส าเร็จของกลุ่มขึ้นอยู่กับสมาชิกทุกคนการพึ่งพาช่วยเหลือเก้ือกูลกัน  เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์
ต่อกัน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สมาชิกจะห่วงใย  ไว้วางใจ ส่งเสริม และช่วยเหลือกันและกันในการท างาน  
ท าให้มีผลงานมากขึ้น  การเรียนรู้มีความคงทนมากขึ้น มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  ใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ  ใช้เหตุผลได้
ดีขึ้น และคิดอย่างมีวิจารญาณมากขึ้น  ท าให้ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดี และเชื่อม่ันในตนเองมากขึ้น  ช่วยพัฒนาทักษะทาง
สังคม ทักษะการสื่อสาร ทักษะการแก้ปัญหา ยอมรับและไว้วางใจกันและกัน (ทิศนา  แขมมณี, 2550)  และยังท า
ผู้เรียนรู้สึกพึ่งพากันทางบวก คือได้รับผลแห่งความส าเร็จร่วมกัน สมาชิกมีโอกาสคิด พูด และแสดงความคิดเห็นเท่า
เทียมกัน เห็นคุณค่าของตัวเอง  มีความภาคภูมิใจในตนเอง  เรียนด้วยความเพลิดเพลินจากการท ากิจกรรมร่วมกัน  
เข้าใจเน้ือหาวิชาได้อย่างลึกซ้ึงเน่ืองจากแลกเปลี่ยนความคิดที่หลากหลาย      ซ่ึงกันและกัน พัฒนาทักษะความเป็น
ผู้น าจากการร่วมกันระดมความคิด  การวิเคราะห์ข้อมูล  และการตัดสินใจซ่ึงเป็นพัฒนาการทางสังคมและทักษะการ
สื่อสาร สิ่งเหล่าน้ีล้วนส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงขึ้น  และช่วยให้มีเจตคติที่ดีมากกว่าต่างคนต่างเรียน (ชวลิต  
ชูก าแพง, 2551) และการเรียนรู้แบบร่วมมือ ยังมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา ที่เน้นให้ผู้เรียนได้
ช่วยเหลือ ร่วมกันคิด แก้ปัญหา ค้นหาความรู้ด้วยตนเองจนเกิดความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งทฤษฎีการเสริมแรงของสกิน
เนอร์  ที่ยึดหลักว่าความส าเร็จของตนคือความส าเร็จของกลุ่ม ในการท างานจึงจะต้องมีการให้ก าลังใจกัน และทฤษฎี
ความต้องการของมาสโลว์  กล่าวคือสมาชิกจะเป็นผู้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ ซ่ึงสมาชิกทุกคนจะมีโอกาสแสดง
ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มที่ จะท าให้รู้สึกว่าตนเองมีประโยชน์และความส าคัญต่อกลุ่ม (ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์, 2558)
 การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอสทีเอดีน้ัน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนร่วมมือกันท างาน ช่วยกัน
เรียนรู้ โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเพื่อท างานร่วมกัน กลุ่มละประมาณ  4 – 5 คน โดยก าหนดให้สมาชิกในกลุ่มได้เรียนรู้
ในเน้ือหาสาระที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้แล้วท าการทดลองความรู้ คะแนนที่ได้จากการทดสอบสมาชิกแต่ละคนน าเอามา
บวกเป็นคะแนนรวมของกลุ่ม ผู้สอนจะต้องใช้เทคนิคการเสริมแรง และสมาชิกกลุ่มต้องมีการก าหนดเป้าหมายร่วมกัน 
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ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันเพื่อความส าเร็จของกลุ่มผู้เรียนมีความเอาใจใส่ รับผิดชอบตัวเองและกลุ่มร่วมกับสมาชิกอ่ืน  
ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความสามารถต่างกัน เรียนรู้ร่วมกันผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้น า ฝึกและเรียนรู้ทักษะทางสังคมโดยตรง
ผู้เรียนมีความตื่นเต้น  สนุกสนานกับการเรียนรู้  มีเจตคติที่ดีมากกว่าต่างคนต่างเรียน (สุวิทย์  มูลค า และอรทัย  มูลค า
, 2550) ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยหลายเรื่องเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอสทีเอดี เช่น งานวิจัย
ของยุวดี นครแสน (2559) ได้วิจัยเก่ียวกับ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคเอสทีเอดี พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิคเอสทีเอดี มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รวมถึง
งานวิจัยของ อุษา ยิ่งนารัมย์ (2552) ท าการวิจัยเก่ียวกับ  การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องระบบ
สมการเชิงเส้นสองตัวแปร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยวิธีเรียนแบบร่วมมือแบบ STAD กับ
การสอนปกติ พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอน
แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสุภาพร  ชาบุญมี (2554) ท าวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบชุดการเรียนรู้ เรื่องบท
ประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD ประกอบชุดการเรียนรู้ เรื่องบทประยุกต์ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่า งมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05         
 ยิ่งไปกว่าน้ันยังพบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอสทีเอดี  ท าให้เจตคติต่อการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้นอีกด้วย  ดังงานวิจัยของ สมจิตร หงส์สา (2551) ได้วิจัยเก่ียวกับ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
และเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเซต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการสอนด้วยเทคนิคเอสทีเอดี 
กับการสอนปกติ  พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และยังท าให้นักเรียนมีเจตคติที่ต่อการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยการสอนปกติ อย่ามีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และส ารอง เสนงาม (2552) ท าการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่านักเรียนมีผลการเรียนสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดีมาก   จ า ก
เหตุผลในข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะน าการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอสทีเอดี มาทดลองใช้กับการจัดการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เรื่อง ทศนิยม เพื่อมุ่งหวังที่จะส่งเสริมให้ประสิทธิภาพของการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ดีขึ้น  อันจะส่งผลไปยังผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียน และเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้มีความเหมาะสม
มากยิ่งขึ้น 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย         
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลัง
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอสทีเอดี      
 2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอสทีเอดี กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม   
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 3.  เพื่อศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอสทีเอดี  

สมมตุฐิานการวจิยั          
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอสทีเอดี  มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน      
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอสทีเอดี มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 

ขอบเขตการวิจัย          
 ขอบเขตด้านเนื้อหา         
 เน้ือหาที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ีได้แก่ เน้ือหาวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องทศนิยมตามหลักสูตร
แกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยแบ่งออกเป็น 4 เรื่อง คือ  
  1. การอ่าน การเขียนทศนิยมไม่เกิน 3 ต าแหน่ง     
  2. การเปรียบเทียบและเรียงล าดับ       
  3. การบวกและการลบทศนิยมไม่เกิน 3 ต าแหน่ง     
  4. โจทย์ปัญหา        
 ขอบเขตด้านตัวแปร         
 ตัวแปรต้น  คือ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอสทีเอดี    
 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  และเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา        
 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยใช้เวลา3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 วัน 
วันละ 1 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น  12 ชั่วโมง 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

                                              ภาพที ่1 แสดงกรอบแนวคิดของการวิจัย 

ตวัแปรตน้ 

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอสทีเอดี      
มีขั้นตอนดังน้ี 

ขั้นที่ 1 ขั้นน าเสนอบทเรียน 

ขั้นที่ 2 ขั้นท างานร่วมกัน 

ขั้นที่ 3 ขั้นทดสอบย์อย 

ขั้นที่ 4 ขั้นหาคะแนนพัฒนาการ 

ขั้นที่ 5 ขั้นรับรองผลงานเผยแพร์ช่ือเสียงของทีม 

 

ตวัแปรตาม 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
2. เจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
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วิธกีารด าเนนิการวจิยั   
 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง    
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนในกลุ่มจตุรมิตรลาดยาว 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 2 จ านวน 13 โรงเรียน จ านวนห้องเรียนทั้งหมด 17 ห้องเรียน 
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 2 จ านวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 35 คน ซ่ึงได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่มสองขั้นตอน 
(two-stage cluster sampling) ด้วยการจับฉลาก โดยมีโรงเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม     
    2.1 สุ่มจากโรงเรียนในกลุ่มจตุรมิตรลาดยาว ที่มีจ านวน 13 โรงเรยีน มา 1 โรงเรียน โดยการจับฉลาก ได้
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว    
    2.2 สุ่มห้องเรียนของโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ที่มีจ านวน 5 ห้องเรียน ออกมา 1 ห้องเรียน ได้ห้องเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 มีนักเรียนจ านวน 35 คน     
 เครือ่งมือวิจยั       
 ในการวิจัยครั้งน้ีมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 3 ประเภท ดังน้ี     
 1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอสทีเอดี วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 6 แผน ใช้เวลาทั้งหมด 12 ชั่วโมง ซ่ึงผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 
6 แผน ซ่ึงได้ค่าเฉลี่ยคุณภาพของแผนทั้ง 6 แผน เท่ากับ 4.60 สามารถแปลความหมายตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ มี
คุณภาพอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด    
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จ านวน 1 ฉบับ เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ซ่ึงข้อสอบทั้งหมดมีค่าความตรงเชิง
เน้ือหา (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00 ค่าความยาก (p) อยู่ระหว่าง 0.20 - 0.73 ค่าอ านาจจ าแนก (B) อยู่ระหว่าง 
0.25 - 0.84 และค่าความเชื่อม่ันแบบอิงเกณฑ์ของโลเวตต์ (Lovett method) เท่ากับ 0.81  
 3. แบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่
เห็นด้วยอย่างยิ่ง   ซ่ึงประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ด้าน คือด้านความรู้ ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรม จ านวน 24 
ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องที่มีความตรงเชิงเน้ือหา (IOC) เป็นรายข้อ อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 และค่าความเชื่อม่ัน
โดยใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach)  ซ่ึงมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.82   
 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู    
 ในการวิจัยครั้งน้ี  เป็นวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น (Pre - experimental desing)  โดยแผนการวิจัยแบบกลุ่ม
ทดลองกลุ่มเดียว  วัดผลก่อนและหลังเรียน (พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ, 2559) ดังแสดงในภาพที่ 2 

 

ภาพที ่2 แสดงแบบแผนการวิจัย 

 

     O1                  X      O2 
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 เม่ือ  O1     หมายถึง   การวัดผลก่อนการทดลอง  

    X  หมายถึง   การจัดกระท า หรือการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 

        O2    หมายถึง    การวัดผลหลังการทดลอง 
 ขั้นเตรียม     
 1. เตรียมห้องเรียนและเครื่องมือในการทดลอง  ซ่ึงจัดให้เรียนแบบกลุ่ม เรื่อง ทศนิยม  
 2. เตรียมผู้เรียน  โดยแบ่งกลุ่มนักเรียน เก่ง ปานกลาง อ่อน เท่าๆ กัน และแจ้งให้นักเรียนทราบถึงการเรียน  
วิธีการเรียน บทบาทของผู้เรียน เป้าหมายของการเรียน จุดประสงค์การเรียน จุดมุ่งหมายและขั้นตอนในการเรียน 
เพื่อให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างเข้าใจ    
 ขั้นด าเนินการ     
 1. ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1  ซ่ึงเป็นกลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อน
เรียน (Pretest)  เรื่องทศนิยม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 30 ข้อ แล้วบันทึกผลการสอบไว้เป็นคะแนนก่อนเรียน 
 2. ด าเนินการทดลอง  โดยสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอสทีเอดี  กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ซ่ึงผู้วิจัยสร้างขึ้น  ใช้เวลาในการทดลองจ านวน 3 สัปดาห์  สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง  รวมทั้งสิ้น 12 
ชั่วโมง        
 ขั้นสรุป      
 1. เม่ือสิ้นสุดการทดลอง  จึงให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ซ่ึงเป็นกลุ่มตัวอย่าง ท าการทดสอบหลังเรียน 
(Posttest) กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องทศนิยม จ านวน 30 ข้อ ซ่ึงเป็นฉบับ
เดียวกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน  แล้วบันทึกผลการสอนไว้เป็นคะแนนหลังเรียน    
 2. ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ซ่ึงเป็นกลุ่มตัวอย่าง ตอบแบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
 การวิเคราะห์ข้อมูล    
 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเอสทีเอดี ซ่ึงมี
รายละเอียดดังน้ี     

    1.1 น าคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน มาบันทึกลงในตารางหาค่าเฉลี่ย (x ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)       
    1.2 ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน  ตามสมมติฐานข้อ 1 โดยใช้สูตรการหา
ค่าที กรณีกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระแก่กัน (t-test for dependent samples)    
    1.3  แปลความหมายของผลการทดสอบสมมติฐานตามข้อ 1    
 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอสทีเอดี กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม    
    2.1 หาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าร้อยละหลังเรียน 
    2.2 เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนหลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม โดยใช้
การทดสอบค่าที แบบกลุ่มเดียว (One sample t-test)    
    2.3 แปลความหมายของผลการทดสอบสมมติฐานตามข้อ 2    
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 3. การศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอสทีเอดี โดยการน าผลที่ได้จากการตอบแบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์มาหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เป็นรายข้อ และภาพรวม  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล    
 ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4        
ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอสทีเอดี  ดังตารางที่ 1    
 ตารางที่ 1  แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน  ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอสทีเอดี 

กลุ่มตัวอย่าง จ านวนนักเรียน (N) คะแนนเต็ม x ̅ S.D. ∑D ∑D2 t 
ก่อนเรียน 35 30 11.00 2.97 

411 4,949 36.57* 
หลังเรียน 35 30 22.74 1.93 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (t(.05,34)= 1.6909) 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการ

จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอสทีเอดี มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน  = 11.00  ( x ̅ = 11.00, S.D. = 2.97) และ

คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน = 22.74 ( x ̅ = 22.74, S.D. = 1.93) และเม่ือท าการทดสอบค่าเฉลี่ยด้วยการทดสอบ t พบว่า 
ค่า t ได้จากการค านวณ มีค่าเท่ากับ 36.57 ซ่ึงมากกว่าค่า t ที่ได้จากการเปิดตารางที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ซ่ึง
มีค่าเท่ากับ 1.6909 แสดงว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิคเอสทีเอดี 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่ามีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมุติฐานข้อที่ 1
 ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4             
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอสทีเอดี กับเกณฑ์ร้อยละ 70  ของคะแนนเต็ม  ดังตารางที่ 2 
 ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา                     
ปีที่ 4  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอสทีเอดี กับเกณฑ์ร้อยละ 70  ของคะแนนเต็ม 

กลุ่มตัวอย่าง คะแนนเต็ม เกณฑ์ร้อยละ 70 x ̅ S.D. t 
35 30 21 22.74 6.44 5.341* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t(.05,34)= 1.6909) 

 จากตารางที่ 2 พบว่า  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอสทีเอ
ดีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเฉลี่ยได้เท่ากับ 22.74 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75.81 ของคะแนนเต็ม ซ่ึงสูงกว่า
เกณฑ์ที่ตั้งไว้คือร้อยละ 70 จากการทดสอบด้วยค่า t พบว่า ค่า t ที่ได้จากการค านวณ มีค่าเท่ากับ 5.341 มีค่ามากกว่า
ค่า t ที่ได้จากการเปิดตาราง เท่ากับ 1.6909 แสดงว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิค   เอสทีเอดี  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่ 2 
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 ตอนที่ 3 ผลการศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอสทีเอดี  ดังตารางที่ 3    
 ตารางที ่3 แสดงผลการศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอสทีเอดี 

รายการ x S.D. ระดับเจตคต ิ

1. ข้าพเจ้าคิดว่าการเรียนคณิตศาสตร์ท าให้ฉลาดขึ้น 
2. ข้าพเจ้าสนใจอ่านหนังสือเก่ียวกับคณิตศาสตร์ นอกเหนือจาก
หนังสือเรียน 
3. ข้าพเจ้าชอบศึกษาค้นคว้าต าราคณิตศาสตร์ใหม่ๆอยู่เสมอ 
4. ข้าพเจ้าคิดว่าคณิตศาสตร์มีประโยชน์มากในชีวิตประจ าวัน 
5. ข้าพเจ้าคิดว่าการเรียนคณิตศาสตร์ไม่ท าให้ฉลาดขึ้นแต่อย่างใด 
6. ข้าพเจ้าคิดว่าคณิตศาสตร์ไม่มีประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
7. ข้าพเจ้าคิดว่าการค้นคว้าต าราเก่ียวกับวิชาคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่
ไม่จ าเป็น 
8. ข้าพเจ้าคิดว่าในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ใช้หนังสือแบบเรียนเล่ม
เดียวเพียงพอแล้ว 
9. ข้าพเจ้าจะตั้งใจฟังครูสอนเสมอในขณะที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
10. ข้าพเจ้ามีความสุขที่ได้เรียนคณิตศาสตร์ 
11. ข้าพเจ้าชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากกว่าวิชาอ่ืน 
12. ข้าพเจ้าชอบใช้เวลาว่างท างานเก่ียวกับคณิตศาสตร์ 
13. ข้าพเจ้าชอบคุยกับเพื่อนในขณะเรียนคณิตศาสตร์ 
14. ข้าพเจ้ารู้สึกไม่สบายใจเม่ือต้องเรียนคณิตศาสตร์ 
15. ข้าพเจ้าคิดว่าควรลดชั่วโมงเรียนวิชาคณิตศาสตร์แล้วควรเพิ่ม
ชั่วโมงเรียนวิชาอ่ืน 
16. ข้าพเจ้าไม่เคยใช้เวลาว่างท างานเก่ียวกับคณิตศาสตร์ 
17. เม่ือพบปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ไม่เข้าใจ ข้าพเจ้าจะศึกษา
ค้นคว้าจนเข้าใจ 
18. ข้าพเจ้าจะท าแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ให้เสร็จที่โรงเรียนถ้ามีเวลา 
19. ข้าพเจ้าจะยกมือถามครูทันทีที่เรียนคณิตศาสตร์ไม่เข้าใจ 
20. ข้าพเจ้าจะเข้าร่วมกิจกรรมทางคณิตศาสตร์เม่ือมีกิจกรรม 
21. เม่ือพบปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ไม่เข้าใจ ข้าพเจ้าไม่เคยคิดที่จะ
แก้ปัญหาเหล่าน้ัน 
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 ตารางที่ 3 (ต่อ) 

รายการ x S.D. ระดับเจตคต ิ

22. ข้าพเจ้าจะเก็บแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ไปท าที่บ้านเสมอถึงแม้จะ
มีเวลาที่โรงเรียนก็ตาม 
23. เม่ือเรียนคณิตศาสตร์ไม่เข้าใจจะไม่ซักถาม 
24. เม่ือมีกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ ข้าพเจ้าจะหลบเลี่ยงการเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่เสมอ 
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รวม 4.32 0.65 ด ี

 จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอสทีเอ
ดีมีคะแนนเฉลี่ยได้เท่ากับ 4.32 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน  แล้วน าไปเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซ่ึงคะแนน
เฉลี่ยที่ได้อยู่ในช่วง 3.51 – 4.50 มีเจตคติอยู่ในระดับดี เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่านักเรียนมีเจตคติสูง 3 ล าดับ

แรก คือนักเรียนคิดว่าคณิตศาสตร์มีประโยชน์มากในชีวิตประจ าวัน ( x ̅ = 4.86, S.D. = 0.43 ) รองลงมาคือ นักเรียนมี

ความสุขที่ได้เรียนคณิตศาสตร์ ( x ̅ = 4.71, S.D. = 0.46 ) และนักเรียนจะเข้าร่วมกิจกรรมทางคณิตศาสตร์เม่ือมี

กิจกรรม ( x ̅ = 4.69, S.D. = 0.53 ) ตามล าดับ 

สรุปผลการวิจัย     
 จากผลการวิจัย  เรื่องผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอสทีเอดี ที่มีต่อผลสัมฤท ธ์ิทางการเรียน          
และเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  สามารถสรุปผลได้ดังน้ี  
 1.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่รับการสอนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิคเอสทีเอดี มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
 2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิคเอสทีเอดี มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดั บ .05
 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิคเอสทีเอดี มีเจตคติต่อการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ระดับดี 

อภิปรายผล      

 การวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิคเอสทีเอดี ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และเจต
คติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัย ดังน้ี  
 1. ผลการวิจัยพบว่า “นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอสทีเอ
ดีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05” เป็นไป
ตามสมมติฐานข้อที่ 1 การที่ได้ผลวิจัยดังกล่าว อาจเน่ืองมาจากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอสทีเอดี เป็น
การจัดการเรียนรู้ที่ช่วยให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการค้นคว้าหาความรู้ และมีการร่วมมือกันจัดการเรียนรู้ โดย
ตัวนักเรียนเอง นักเรียนเรียนที่เก่งกว่าได้ให้ค าปรึกษาเพื่อนที่เรียนอ่อนกว่า  ภายในกลุ่มให้ความช่วยเหลือซ่ึงกันและ
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กัน และท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันและมีความสนุกกับการเรียน นอกจากน้ันเม่ือมีการแข่งขันกันระหว่างกลุ่ม
ท าให้นักเรียนภายในกลุ่มพยายามกระตุ้นซ่ึงกันและกัน นักเรียนภายในกลุ่มพยายามช่วยเหลือกลุ่มอย่างเต็มที่  เพราะ
คะแนนของทุกคนในกลุ่มส่งผลต่อตัวเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ด้วยเทคนิคเอสทีเอดี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอสทีเอดี น้ี ยังมีพื้นฐานมาจาก
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาที่เน้นให้ผู้เรียนได้ช่วยเหลือกัน ร่วมกันคิด ค้นหาความรู้ด้วยตนเองจนเกิดความรู้ความ
เข้าใจ  ที่ยึดหลักว่าความส าเร็จของตนคือความส าเร็จของกลุ่ม ในการท างานจึงจะต้องมีการให้ก าลังใจกัน และทฤษฎี
ความต้องการของมาสโลว์ คือสมาชิกจะเป็นผู้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ ซ่ึงสมาชิกทุกคนจะมีโอกาสแสดงความสามารถ
ที่มีอยู่อย่างเต็มที่ จะท าให้รู้สึกว่าตนเองมีประโยชน์และความส าคัญต่อกลุ่ม  (ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์, 2558)  ซ่ึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยหลายเรื่องเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอสทีเอดี เช่น สมจิตร หงส์สา (2551) ได้วิจัย
เก่ียวกับ “ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิคการเอสทีเอดี” พบว่า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และงานวิจัยของวัลยา บุญ
อากาศ (2556) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคเอสทีเอดี ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6” พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิคเอสทีเอดี สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 2.ผลการวิจัยพบว่า “นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอสทีเอดี
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05” ซ่ึงเป็นไป
ตามสมมุติฐานข้อที่ 2  การได้ผลวิจัยดังกล่าวอาจเน่ืองมาจาก นักเรียนได้ผ่านขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนๆ 
นักเรียนได้ตะหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อกลุ่ม ที่ต้องไม่ท าให้คะแนนของกลุ่มลดลงเพระตนเองเป็นผู้ท าให้คะแนน
ต่ า จึงท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน นักเรียนที่เก่งจะต้องพยายามสอนนักเรียนที่อ่อนกว่า
ให้ได้รับคะแนนพัฒนาการที่ดีขึ้นเพื่อคะแนนของกลุ่มจะได้สูงตามไปด้วย นักเรียนที่เก่งก็มีความรู้เพิ่มขึ้นเพราะเขามี
โอกาสอธิบายและสาธิตให้เพื่อนดูจึงมีโอกาสปฏิบัติมาก จ าได้มาก จึงท าให้เกิดความคิดคล่องในเน้ือหาที่เรียนมากขึ้น 
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่จะใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนภายในกลุ่ม นักเรียนอ่อนมีการถามเพื่อนเม่ือไม่เข้าใจ เพื่อไม่ท าให้ตนเอง
เป็นภาระต่อกลุ่ม จึงเป็นเหตุให้หลังจากการจัดการเรียนรู้ผลสัมฤทธ์ิของแต่ละคนภายในกลุ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ถึงแม้
จะมีนักเรียนบางคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม ซ่ึงมี 1 คน ( 2.86 % ) แต่เม่ือผู้วิจัยศึกษาคะแนนของ
นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็พบว่า คะแนนของนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน น่ันบ่งบอกได้ว่านักเรียน
ทุกคนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอสทีเอดี มีพัฒนาการเพิ่มขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับค ากล่าวของสลา
วิน (Slavin) ที่กล่าวว่า ความส าเร็จของกลุ่มไม่ได้ขึ้นอยู่กับความส าเร็จของสมาชิกคนใดคนหน่ึงของกลุ่มเท่าน้ัน แต่
ขึ้นอยู่กับความส าเร็จของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม (ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์, 2558)  ดังน้ันจึงท าให้นักเรียนมีความตั้งใจ  และ
ใส่ใจเน้ือหามากขึ้น มีความพยายามช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน นอกจากน้ันยังสอดคล้องกับงานวิจัยของเกรียงไกร เหล่าหู้
พงษ์พันธ์ (2560) ท าการวิจัยเก่ียวกับ “ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มคละ
ผลสัมฤทธ์ิ” พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม อย่า งมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และงานวิจัยของ นนทชัย  นวลสอาด (2554) ได้ท าวิจัยเรื่อง “ชุดกิจกรรมการเรียนการ
สอน เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติโดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอสทีเอดี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4” พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม เป็นจ านวน
มากกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 



 

 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 

ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

223 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

 3.  ผลการวิจัยพบว่า “นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอสที
เอดีมีเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี” น้ีเน่ืองมาจากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอสทีเอ
ดีเป็นการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือของสมาชิกภายในกลุ่ม ซ่ึงเป็นการท างานเป็นกระบวนการกลุ่ม มีความรับผิดชอบ
ต่อความส าเร็จของกลุ่ม ไม่ว่าจะนักเรียนที่มีความสามารถ เก่ง กลาง อ่อน โดยมีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน นักเรียนที่
มีความสามารถเก่งช่วยเหลืออธิบายนักเรียนที่เรียนอ่อน ท าให้นักเรียนที่เรียนเก่งเกิดความภูมิใจ และนักเรียนอ่อนเกิด
ความซาบซ้ึง ซ่ึงท าให้บรรยากาศของการเรียนสนุกสนาน นักเรียนให้ความสนใจตั้งใจในการท าใบงาน และเพื่อให้ได้
คะแนนกลุ่มสูงเพื่อที่จะได้รับการชมเชยและการยอมรับจากเพื่อนในห้องเรียน อีกทั้งการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย
เทคนิคเอสทีเอดีเป็นการสอนที่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ท าให้ผู้เรียนได้ลงมือท ากิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
ตนเองและตามความสามารถของตนเอง โดยนักเรียนแต่ละคนจะมีคะแนนพัฒนาการเป็นของตนเอง  ซ่ึงคะแนน
พัฒนาการของนักเรียนน้ัน เป็นคะแนนที่นักเรียนแข่งขันกับตัวเอง นักเรียนทุกคนจึงมีโอกาสเท่ากันที่จะท าคะแนนให้
สูงกว่าคะแนนฐานของตนเองท าให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีความสุข ส่งผลให้นักเรียนที่มีเจตคติทางลบเริ่มให้
ความสนใจและเปลี่ยนเจตคติของการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ในทางบวกเพิ่มขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับกับค ากล่าวของ สุ
วิทย์  มูลค า, และอรทัย  มูลค า (2547)  ได้กล่าวถึงข้อดีของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอสทีเอดี ท าให้
ผู้เรียนมีความตื่นเต้น สนุกสนานกับ การเรียนรู้ นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฏฐ์ชญา  อินพลูวงษ์ (2559) 
ท าการวิจัยเรื่อง “ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคด้วยเทคนิคเอสทีเอดี” มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี 
และงานวิจัยของส ารอง เสนงาม (2552) ท าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3” พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบเอสทีเอดี  มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดีมาก   

ข้อเสนอแนะ      
 ข้อเสนอแนะทั่วไป    
 1. ในการน าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอสทีเอดีไปใช้ ครูต้องศึกษาหลักการ เป้าหมาย 
ขั้นตอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ละเอียดทุกขั้นตอนก่อนเพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมายและ
ประสบความส าเร็จ     
 2. ครูผู้สอนควรที่จะให้ค าแนะน าและคุยกับนักเรียน ทั้งกลุ่มที่เรียนเก่งและเรียนอ่อนเป็นการส่วนตัว เพื่อให้
เข้าใจกระบวนการสอนได้ดีขึ้น และให้ความร่วมมือในการเรียน และครูผู้สอนต้องเข้าใจวิธีการคิดคะแนนอย่างดี เพื่อ
จะได้อธิบายให้นักเรียนได้เข้าใจรูปแบบการเรียนมากขึ้น   
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป    
 1. ควรศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิคเอสทีเอดีที่ มีต่อทักษะกระบวนการกลุ่มทักษะ
ทางสังคม ความรับผิดชอบและความคงทนในการเรียนรู้ เพราะขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้น้ัน เป็นการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย  โดยสมาชิกกลุ่มจะช่วยกันเรียนรู้ และความส าเร็จของกลุ่มขึ้นอยู่กับสมาชิกทุกคน 
 2. ควรศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเอสทีเอดี ในด้านพฤติกรรมการเรียนทั้งเป็น
รายบุคคลและกลุ่ม เน่ืองจากในระหว่างท ากิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนน้ันมีการพฤติกรรมท างานและเรียนรู้ร่วมกัน
หลายประเด็น 
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การพฒันากระบวนการเรยีนรูเ้รือ่งราวทางศลิปะ วฒันธรรมและภมูปิญัญาทอ้งถิน่ของผูเ้รยีน 
เพือ่สง่เสรมิการทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรมโดยชมุชนมสีว่นรว่ม ในเขตลุม่แมน่้ าสะแกกรงั จงัหวดัอทุยัธานี 

The development learning process about the art cultural 
and local wisdom of the students to support in a guideline for cultural tourism as 

participatory community Sakae Krang River Uthai Thani Province 
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บทคดัยอ่ 
การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 2) สร้างแผนการจัดการ

เรียนรู้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3) ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนโดย
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ 4)ศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ใน
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยชุมชนมีส่วนร่วมในเขตลุ่มแม่น้ าสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี  ประชากรที่ใช้
ในครั้งน้ี  จ านวน 2  กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 บุคคลในชุมชน  องค์กรชุมชน กลุ่มที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และ
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ 1) แบบบันทึกการประชุม 2) แบบสอบถาม 3)
แบบสัมภาษณ์ 4)แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 5) แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ 6) แบบสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู้ และ 7)แบบสอบถามความคิดเห็น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสังเคราะห์ข้อมูลเรียบเรียงเขียนเป็นความเรียง 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) จังหวัดอุทัยธานีมีทรัพยากรท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง โดดเด่นด้านศิลปะวัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตชาวแพลุ่มแม่น้ าสะแกกรัง ด้านประวัติศาสตร์มีโบราณสถานและโบราณวัตถุ ด้านประเพณี เทศกาลมีประเพณี
ตักบาตรเทโว ตักบาตรทางน้ า และมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย 2) แผนการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีจ านวน 4 เรื่อง ได้แก่ วิถีชีวิตชาวแพสะแกกรัง สถานที่ส าคัญในเขตลุ่มแม้น้ าสะแกกรัง  
ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น และภูมิปัญญาในท้องถิ่น 3) นักเรียนมีพฤติกรรมและกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 
กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการกลุ่ม สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และจากปราชญ์
ชาวบ้าน และ 4)นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส่วน
ร่วมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ค าส าคัญ : การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ / ศิลปะวัฒนธรรม / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม / 

ชุมชนมีส่วนร่วม / ลุ่มแม่น้ าสะแกกรัง   
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The purposes of this research were to 1) to study of cultural tourism resources 2) to create 
a learning management plan for promoting cultural tourism 3) to study learning behavior and learning 
process of learners through learning activities in promoting cultural tourism and 4) to study the 
opinions on learning management in promoting cultural tourism by the community participating in 
the Sakae Krang river basin Uthai Thani province. The population used in this group is 2 groups, 
namely group 1, community members, community organizations, group 2, school administrators, 
teachers and students of Anubanmuanguthaithani school.The tools used in the research were 1) 
meeting record form 2) questionnaire 3) interview form 4) form of learning management plan 5) 
quality assessment form, learning management plan 6) learning behavior observation form and 7) 
opinion questionnaire. Statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation and 
synthesize the data, compose, write as a sort. 

The results were as follows 1) Uthai Thani province Have high potential tourism resources 
outstanding in art culture and way of life of the people in the Sakae Krang river basin history there 
are archaeological sites and antiques in the tradition,give alms to the water and have a variety of 
local wisdom 2)  there are 4 learning management plans for promoting cultural tourism, the Sakae 
Krang river raft ,including important places in the lowland area, although Sakae Krang water local 
traditions and culture and local wisdom and 3) students have a common behavior and learning 
process, knowledge seeking process, group process ,create knowledge by yourself, brainstorm 
together, think together, do learn from the learning resources and from the villagers and 4 ) students 
have opinions on learning management in promoting cultural tourism by community participation 
the overall picture is at a high level. 

Keywords :  the development learning process / arts and culture / local knowledge /a guideline for 

cultural tourism/ participatory community /Sakae Krang river 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
กระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ถือว่าการเรียนรู้ที่แท้จริงอยู่ในโลกจริงหรือชี วิตจริง การเรียนวิชาใน

ห้องเรียนยังเป็นการเรียนแบบสมมติ “ดังน้ันครูเพื่อศิษย์จึงต้องออกแบบการเรียนรู้ให้ศิษย์ ” ได้เรียนในสภาพที่
ใกล้เคียงชีวิตจริงที่สุด  ครูเพื่อศิษย์ต้องเปลี่ยนเป้าหมายการเรียนรู้ของศิษย์จากเน้นเรียนวิชาเพื่อได้ความรู้  ให้เลยไปสู่
การพัฒนาทักษะที่ส าคัญต่อชีวิตในยุคใหม่ การเรียนรู้ยุคใหม่ต้องเรียนให้เกิดทักษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
ซ่ึงหน้าที่ของครูเพื่อศิษย์จึงต้องเปลี่ยนจากเน้น “สอน” หรือสั่งสอนไปท าหน้าที่จุดประกายความสนใจใฝ่รู้ แก่ศิษย์ ให้
ศิษย์ได้เรียนจากการลงมือปฏิบัติ และศิษย์งอกงามทักษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 น้ี จากการลงมือปฏิบัติ
ของตนเป็นทีมร่วมกับเพื่อนนักเรียน เน้นการงอกงามทักษะในการเรียนรู้ และค้นคว้าหาความรู้มากกว่าตัวความรู้ ครู
เพื่อศิษย์ต้องเปลี่ยนแนวทางการท างานจากท าโดดเดี่ยว คนเดียว เป็นท างานและเรียนรู้จากการท าหน้าที่ครูเป็นทีม 
โดยมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย อันได้แก่ กระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ เป็นแนวคิดหรือความเชื่อ
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ที่สนับสนุนให้คนเราปฏิบัติสิ่งต่าง ๆ  ด้วยตนเองตามความสนใจ ตามความถนัดและศักยภาพ ด้วยการศึกษา ค้นคว้า 
ฝึกปฏิบัติ ฝึกทักษะจนถึงการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพราะเชื่อว่าหากคนเราได้กระท าจะท าให้เกิดความเชื่อม่ันเป็น
แรงจูงใจให้เกิดการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ผู้เรียนจะสนุกสนานที่จะสืบค้นหาความรู้ต่อไป มีความสุขที่จะเรียน(วิจารณ์ พานิช
,2555) 

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมน้ันมีความพิเศษตรงที่นักท่องเที่ยวจะเน้นที่ การศึกษาหาความรู้ในพื้นที่หรือ
บริเวณที่มีคุณลักษณะที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สถานที่ดังกล่าวจะมีการบอกเล่าเรื่องราวในการพัฒนา
ทางสังคมและมนุษย์ ผ่านทางประวัติศาสตร์อันเป็นผลเก่ียวเน่ืองกับวัฒนธรรม องค์ความรู้และการให้คุณค่าของสังคม
โดยสามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นสภาพทาง
เศรษฐกิจ สังคมหรือขนบธรรมเนียมประเพณี ซ่ึงนอกเหนือจากสถานที่แล้วเทศกาลและงานฉลองรวมไปถึงสินค้า
พื้นเมืองในพื้นที่ต่างๆ จัดได้ว่าเป็นส่วนหน่ึงของการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าเชิงวัฒนธรรมเช่นเดียวกัน ดังน้ัน จะเห็นได้ว่า
การอนุรักษ์และการพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไปน้ันเป็นเรื่องส าคัญ เพราะนอกจากจะเป็นความภาคภูมิใน
ของประเทศแล้ว ยังมีคุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ 
ชาติพันธ์ุวิทยา และมานุษยวิทยา อีกทั้งยังสามารถส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศผ่านทางการ
ท่องเที่ยว อย่างไรก็ดีเป็นที่น่ากังวลว่าผลจากการท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้นจะน าไปสู่ความเสื่อมโทรมของสถานที่ท่องเที่ยว
และการสูญเสียมูลค่าทางวัฒนธรรม จึงอาจจะกล่าวได้ว่าการท่องเที่ยวเปรียบเสมือนดาบสองคมถ้าไม่มีการวางแผน
อย่างเหมาะสม การจัดการเพื่อรักษาสมดุลของการพัฒนาการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมจึงเป็น
เรื่องส าคัญเพื่อน าไปสู่การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ และ ศรันยา แสง
ลิ้มสุวรรณ, 2555) 

วิถีความเป็นอยู่ของชุมชนเรือนแพ ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพท าการประมงน้ าจืด โดยการเลี้ยงปลาใน
กระชัง ชาวเรือนแพก็ยังจับปลาจากในล าน้ าสะแกกรัง หรือแหล่งน้ าอ่ืนๆ มาท าเป็นปลาแห้ง ปลาเค็ม แล้วน าไปขายใน
ตลาดเพื่อเป็นรายได้ให้กับครอบครัว จะเห็นได้ว่าความเป็นบริบทท้องถิ่น ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตชุมชนของไทย มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวมีความอุดมสมบูรณ์ทุกภูมิภาค หากการจัดการศึกษาจัดให้ทุกคนรักหวงแหนทรัพยากรในท้องถิ่น 
รู้จักอนุรักษ์และพัฒนาก็จะน ามาซ่ึงความเจริญก้าวหน้าได้ ปัจจุบันน้ีกระแสโลกก าลังให้ความส าคัญกับความเป็นชุมชน
ท้องถิ่น สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นจะเป็นเรื่องจ าเป็นที่ต้องปลูกฝังพัฒนาให้เยาชนเกิดส านึกรักท้องถิ่น รักบ้านเกิด รัก
ภูมิภาคของตน และรักประเทศของตนในที่สุด ดังน้ัน การพัฒนาบทเรียนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับบริบทชุมชนใน
ท้องถิ่นเขตลุ่มแม่น้ าสะแกกรัง จะสามารถน าไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการท้องถิ่นไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  ส่งผลให้ผู้เรียนในชุมชนเขตลุ่มแม่น้ าสะแกกรังได้เรียนรู้ รักและหวง
แหนและยังคงสืบสานวัฒนธรรม ความเป็นบริบทท้องถิ่นลุ่มแม่น้ าสะแกกรังต่อไป 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ต้องอาศัยแหล่งเรียนรู้เป็นปัจจัยส าคัญที่
จะส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาค้นคว้าของนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซ่ึ งชุมชน
ชาวแพลุ่มแม่น้ าสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานีเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการผสมผสานด้วย
ผู้คนหลากหลายกลุ่มที่เข้ามาตั้งถิ่นฐาน  ก่อให้เกิดวิถีชีวิตจากการเรียนรู้ภายในท้องถิ่น  และวัฒนธรรมเฉพาะท้องถิ่น
ที่แตกต่างและโดดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ ซ่ึงเป็นมรดกที่ทรงคุณค่ายิ่งของชุมชนชาวแพลุ่มแม่น้ าสะแกกรัง ที่เอ้ือต่อ
การศึกษาค้นคว้าของนักเรียนอันเป็นปัจจัยส าคัญที่จะสร้างวิถีแห่งการเรียนรู้ สร้างแรงกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจประเด็น
ปัญหาต่าง ๆ ที่เก่ียวกับชุมชน สังคม เกิดความมุ่งม่ันรักและเพลิดเพลินในการแสวงหาความรู้อันจะส่งผลให้สามารถ
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วิเคราะห์และสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง น าไปสู่การตระหนักและเห็นความส าคัญของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
และเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมที่จะเติบโตเป็นพลโลกได้อย่างมีคุณภาพบนรากฐานของความเป็นไทย  ทั้งน้ี
เพราะการจัดการเรียนรู้การศึกษาค้นว้าด้วยตนเองเป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักการท างานของสมองและ
การสร้างความรู้ของผู้เรียน จะเป็นเชิงปฏิสัมพันธ์ที่ไม่เน้นเฉพาะความรู้ที่ผู้เรียนสร้างขึ้น แต่ยังรวมถึงกระบวนการ
สร้างความรู้ การสะท้อนความคิด การไตร่ตรองเก่ียวกับกระบวนการเรียนรู้และคุณค่าของความรู้ที่น าไปใช้ใประโยชน์
เพื่อตนเอง ชุมชนหรือสังคม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนจึงไม่ตายตัว ผู้เรียนจึงจ าเป็นได้รับการเพิ่มพูนทักษะ
การคิดวิเคราะห์ การสืบเสาะหาความรู้ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ครูจะมีบทบาทเป็นผู้พัฒนาชี้แนะ เม่ือ
นักเรียนสามารถสืบค้นสรุปและปฏิบัติจริงได้ด้วยตนเอง ครูจะมีบทบาทเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริม ดังน้ัน ปฏิสัมพันธ์ที่
สมดุลระหว่างครู นักเรียน และบริบทแวดล้อมในขั้นตอนต่าง ๆของกระบวนการในการเรียนรู้ศึกษาค้นคว้าตนเองจึง
ส าคัญยิ่ง (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,2561) 

จากความส าคัญที่กล่าวมาข้างต้น คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เรื่องราวทาง
ศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้เรียนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วมในเขต
ลุ่มแม่น้ าสะแกกรัง  จังหวัดอุทัยธานี เพื่อออกแบบและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนให้
มีความรู้สึกที่ดี  มีความสุขกับการเรียนเป็นคนเก่ง ฉลาด  รู้จักคิดวิเคราะห์และใฝ่รู้ตลอดเวลา ส่งเสริมให้ผู้เรียน รัก 
หวงแหน ภาคภูมิใจในวิถีชีวิตของชุมชน และเรียนรู้และและสืบสานอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นของตน 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1.เพื่อศึกษาทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วมในเขตลุ่มแม่น้ าสะแกกรัง จังหวัด
อุทัยธานี 

2.เพื่อสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วมในเขตลุ่ม
แม่น้ าสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี 

3.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ ในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วมในเขตลุ่มแม่น้ าสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี 

4.เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส่วน
ร่วมในเขตลุ่มแม่น้ าสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี 

ขอบเขตการวิจัย  
 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 การวิจัยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เรื่องราวทางศิลปะวัฒนธรรมและ   
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตลุ่มแม่น้ าสะแกกรังเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วม   

ขอบเขตด้านประชากร   
ประชากรที่ใช้ในครั้งนี้  ประกอบด้วย ผู้ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 2  กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 บุคคลในชุมชน  

องค์กรชุมชน  เครือข่ายชุมชน กลุ่มที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนใน
ชุมชน  

ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล  แหล่งข้อมูล มี 2 แหล่ง  ได้แก่ 
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แหล่งที่  1 ข้อมูลปฐมภูมิ  ได้แก่ ข้อมูลที่ศึกษาโดยตรงจากบุคคลในชุมชน  องค์กรชุมชน  เครือข่าย
ชุมชน 

แหล่งที่  2 ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ ข้อมูลที่ศึกษาจากเอกสารวิชาการ สิ่งพิมพ์ งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
ขอบเขตด้านพื้นที่ 

            ชุมชน แหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ และโรงเรียนบริเวณลุ่มแม่น้ าสะแกกรัง อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 

ข้อมลูน าเข้า (Input)  กระบวนการ (Process) 
 

 ผลลพัธท์ีไ่ด ้(Output) 

ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนรรม
ด้านศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในเขตลุ่มแม่น้ าสะแกกรัง 
จังหวัดอุทัยธานี 
 

 แผนการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 -พฤติกรรมการเรียนรู้ 
-กระบวนการเรียนรู้ 
-ความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนรู้ 

 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ระเบียบวิธีวิจัย     
  การวิจัยครั้งน้ีใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) ของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเก็บข้อมูล โดย
ใช้เทคนิค AIC และหรือ PRA ส ารวจ สัมภาษณ์เจาะลึก เสวนากลุ่ม การสังเกต จัดประชุมกลุ่มย่อย และทดลอง
ปฏิบัติการตามแนวทางที่ได้ 
 ขั้นตอนการวิจัย 
    ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วมในเขตลุ่มแม่น้ าสะแกกรัง 
จังหวัดอุทัยธานี 
 ประชากรในการวิจัย 
         ประชากรที่ใช้ในครั้งน้ี ประกอบด้วย ชาวแพสะแกกรัง บุคคลในชุมชน  ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 10 คน 
     เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกการประชุม แบบบันทึกการส ารวจบริบทชุมชนและแบบสัมภาษณ์ 
      การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย 
     1. ศึกษาเอกสาร ต าราและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบบันทึก แบบสัมภาษณ์ 
     2. ระบุเน้ือหาและประเด็นหลักในแบบบันทึกและแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมในการศึกษาวิจัย 
     3. สร้างแบบบันทึก แบบสัมภาษณ์ตามประเด็นและเน้ือหาที่ก าหนด 
     4. น าเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และปรับปรุง
เครื่องมือตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญและจัดท าเป็นฉบับสมบูรณ์   
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
     1.จัดเวทีชี้แจงและเตรียมความพร้อมชุมชน 
     2.ลงพื้นที่ศึกษาบริบทชุมชน วิถีชีวิตของคนในลุ่มแม่น้ าสะแกกรัง  ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
เขตลุ่มแม่น้ าสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานีและบันทึกการส ารวจ และบันทึกการสัมภาษณ์ 
     การวิเคราะห์ข้อมูล   ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้จากการวิจัยดังน้ี 
     ข้อมูลจากแบบส ารวจ บันทึกข้อมูลทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตลุ่มแม่น้ าสะแกกรัง จังหวัด
อุทัยธานี จากการลงพื้นที่นักวิจัย ครูผู้สอน และชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลโดยน าข้อมูลมาเรียบเรียงเขียนเป็นความเรียง 
    ขั้นตอนที ่2 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วมในเขต
ลุ่มแม่น้ าสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี 
 ประชากรในการวิจัย 
         ประชากรที่ใช้ในครั้งน้ี ประกอบด้วย ตัวแทนชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึ กษา 
จ านวน 8 คน 
    เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ 1.แบบบันทึกขอบข่ายเน้ือหา 2.แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู้ 3.แบบฟอร์ม
แผนการจัดการเรียนรู้ และ 4.แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ 
   การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย 
   1. ศึกษาเอกสาร ต าราและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบบันทึก  แบบฟอร์มโครงสร้างหน่วยการ
เรียนรู้ แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ และแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ 
   2. ระบุเน้ือหาและประเด็นหลักในแบบบันทึก แบบฟอร์มโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ แบบฟอร์มแผนการ
จัดการเรียนรู้และแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ให้ครอบคลุมในการศึกษาวิจัย 
   3. สร้างแบบบันทึก แบบฟอร์มโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้และแบบ
ประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ตามประเด็นและเน้ือหาที่ก าหนด 
   4. น าเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และปรับปรุง
เครื่องมือตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญและจัดท าเป็นฉบับสมบูรณ์ 
    วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
    1. จัดกลุ่มระดมสมองพัฒนาและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
    2. ประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ 
    3. บูรณาการทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
    4. ปรับปรุงแก้ไข พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ให้สมบูรณ์ 
     การวิเคราะห์ข้อมูล   ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้จากการวิจัยดังน้ี 
     ข้อมูลการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ การทดลองใช้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยน าข้อมูลมา
เรียบเรียงเขียนเป็นความเรียง 
    ขั้นตอนที ่3 ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ ในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วมในเขตลุ่มแม่น้ าสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี 
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 ประชากรในการวิจัย 
         ประชากรที่ใช้ในครั้งน้ี ประกอบด้วย ตัวแทนชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาและ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี รวมทั้งสิ้น จ านวน 70 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ และแบบประเมินกระบวนการเรียนรู้    
การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย 
1. ศึกษาหลักการทฤษฎีจากต ารา  เอกสาร  บทความทางวิชาการและงานวิจัย 
2. สร้างแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้และแบบประเมินกระบวนการเรียนรู้    
3. น าแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้และแบบประเมินกระบวนการเรียนรู้   ที่พัฒนาขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 

ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมเพื่อขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะส าหรับน ามาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งน้ี มีขั้นตอน ดังน้ี  
1. ผู้วิจัยติดต่อ ประสานงาน ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่าง และน าหนังสือจากคณะครุ

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบให้หัวหน้าหน่วยงานของครูผู้สอน นักเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การ
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น และสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
และประเมินกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  3. รวบรวมข้อมูลจากแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้และแบบประเมินกระบวนการเรียนรู้และวิเคราะห์
ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล   ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้จากการวิจัยดังน้ี 
     ข้อมูลพฤติกรรมการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยน าข้อมูลมาเรียบเรียงเขียน
เป็นความเรียง 

ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชน
มีส่วนร่วมในเขตลุ่มแม่น้ าสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี 

ประชากรในการวิจัย 
         ประชากรที่ใช้ในครั้งน้ี ประกอบด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
อนุบาลเมืองอุทัยธานี รวมทั้งสิ้น จ านวน 60 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริม 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วมในเขตลุ่มแม่น้ าสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี 

การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย 
1.ศึกษาหลักการทฤษฎีจากต ารา  เอกสาร  บทความทางวิชาการและงานวิจัย 
2.สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
3.น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่พัฒนาขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมเพื่อ

ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะส าหรับน ามาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล  การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งน้ี มีขั้นตอน ดังน้ี  
1. ผู้วิจัยติดต่อ ประสานงาน ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่าง และน าหนังสือจากคณะครุ

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบให้หัวหน้าหน่วยงานของครูผู้สอน นักเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การ
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

2. น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ปรับแก้
ไขแล้ว ไปให้นักเรียน ครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 และตัวแทนชุมชน ปราชญ์
ชาวบ้านท าแบบสอบถาม 
  3. รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นและวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล   ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้จากการวิจัยดังน้ี 
            วิเคราะห์ข้อมูลโดยน าข้อมูลมาแจกแจงความถี่ หาค่าเฉลี่ย( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยมีเกณฑ์
ในการแปลความหมายระดับความเหมาะสม และระดับความพึงพอใจดังน้ี 
  เหมาะสมมากที่สุด  มีคะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 
  เหมาะสมมาก  มีคะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 
  เหมาะสมปานกลาง  มีคะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 
  เหมาะสมน้อย  มีคะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 
  เหมาะสมน้อยที่สุด  มีคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที ่1 ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วมในเขตลุ่มแม่น้ าสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี 

            ผู้วิจัย ครูผู้สอนและตัวแทนชุมชน ได้ลงพื้นที่ส ารวจ และจัดประชุมบันทึกข้อมูลทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในเขตลุ่มแม่น้ าสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี โดยได้ศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซ่ึงผู้วิจัยขอเสนอตามล าดับดังน้ี     
 1. สถานทีส่ าคญัในดา้นประวตัศิาสตร ์ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม    
    1.1 วัดอุโปสถาราม เป็นวัดที่บอกเล่าวิถีชีวิตของชาวอุทัยธานี ได้อย่างดีอยู่บนเกาะเทโพริมฝั่งแม่น้ าสะแก
กรัง เป็นวัดส าคัญคู่บ้านคู่เมืองที่เงียบสงบ แต่เต็มไปด้วยความงดงามทางวัฒนธรรม 
                 1.2 วัดจันทาราม(ท่าซุง) เป็นวัดที่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก เอกลักษณ์ของวัดน้ี คือ วิหารแก้ว 100 
เมตร ตกแต่งประดับประดาไปด้วยแก้วใสวาววับทั้งภายในและภายนอก 
                 1.3 พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น อุทัยธานี ได้จัดตั้งขึ้นเป็นทางการ เม่ือวันที่ 13 
สิงหาคม 2525 โดยใช้ตัวอาคารเดิมของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ซ่ึงเป็นอาคารไม้สองชั้น มีอายุกว่า 80 ปี เป็นที่จัดแสดง
สิ่งต่าง ๆ ระหว่างวิชาการสิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอุทัยธานีในอดีต
และปัจจุบัน             
 2. ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
      2.1 ประเพณีตักบาตรเทโว เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ตักบาตรเทโว หรือเรียกว่า การตัก
บาตรเทโวโรหณะ ซ่ึงค าว่า “เทโว” ย่อมาจาก “เทโวโรหณะ” แปลว่า การเสด็จจากเทวโลก การตักบาตรเทโวจึงเป็นการ
ระลึกถึงวันที่พระพุทธองค์เสด็จกลับจากการโปรดพระพุทธมารดาในเทวโลกประเพณีการท าบุญกุศลเน่ืองในวันออก
พรรษาของทุกปี  
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   2.2 ประเพณีจัดโต๊ะหมู่บูชางาช้าง ในอดีตจังหวัดอุทัยธานีเป็นเมืองท าไม้ ซ่ึงจะต้องใช้ช้างช่วยในการชักลาก
ซุง เม่ือช้างล้มก็เก็บงาเอาไว้ บ้านคหบดีส่วนใหญ่จึงมีงาช้างบ้านละหลาย ๆ  คู่ เป็นมรดกตก ทอดมาถึงลูกหลาน ชาวบ้าน
ในตลาดอุทัยธานีจะน าโต๊ะหมู่บูชามาตั้งหน้าบ้านและน างาช้าง มาประดับโต๊ะหมู่บูชาด้วย เพื่อแสดงฐานะของแต่ละบา้น
ว่าใครจะมีงางามกว่ากัน ต่อมาเม่ือมีการแห่ขบวนรถพุทธประวัติในวันตักบาตรเทโวจังหวัดอุทัยธานูี 
   2.3 ประเพณีตักบาตรทางน้ า ชาวอุทัยธานี ยังคงวิถีชีวิตแบบชาวแพที่สืบทอดมาช้านาน เรือนแพแต่ละหลงั
ที่ทอดยาวไปตามแนวโค้งของแม่น้ าล้วนแต่มีบ้านเลขที่สายน้ าสะแกกรังจึงเสมือนถนนสายหลักของชาวแพ และพระสงฆ์
ที่วัดอุโปสถารามก็ยังคงพายเรือบิณฑบาตยามเช้าซ่ึงเป็นประเพณีตักบาตรทางน้ าที่หาชมยาก 
 3. ของดีเมืองอุทัยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   3.1 ขนมปังสังขยา เป็นของฝากที่มีช่ือเสียงอย่างหน่ึงของจังหวัดอุทัยธานี 
     3.2 ปลาแรดสะแกกรัง เป็นปลาเลี้ยงในแม่น้ าสะแกกรัง ตัวโตขนาด 2 กิโลกรัม ใช้ทอดกรอบกับกระเทียม
พริกไทยรสอร่อยจ้ิมน้ าปลามะนาว 
                3.3 ปลาย่าง ปลาเน้ืออ่อนย่าง ปลากดย่างและรมควันอย่างโบราณ หรือจะใช้วิธีซ้ือปลามาแล้วจ้างทางร้าน
ย่างก็ได้ ซ่ึงนิยมย่างบนแพในแม่น้ าสะแกกรัง 
                3.4 หน่อไม้รวกเขาสะแกกรัง เป็นหน่อไม้จากต้นไผ่รวกที่ขึ้นบนเขาสะแกกรัง มีรสชาติหวานกรอบ บรรจุใส่
ขวดเพื่อเป็นของฝาก สามารถเก็บไว้ได้นานนับปี หน่อไม้หน่อสั้นส าหรับ รับประทานกับน้ าพริก และหน่อยาวส าหรับใช้ 
ประกอบอาหาร 
                3.5 เครื่องจักสานท่ารากหวาย เป็นภาชนะสานด้วยไม้ไผ่บนเกาะเทโพ ท าเป็นกระเป๋าถือ ตะกร้า กระบุง 
กระจาด นอกจากน้ียังมีเครื่องจักสานท าจากผักตบชวา เช่น หมวก และ กระเป๋า 
                3.6 ขนมกงหนองแก ต าบลหนองแก อ าเมือง จังหวัดอุทัยธานี  เป็นขนมที่ท ากันมาแต่โบราณ มักท ากันใน
วันเทศกาลตรุษสงกรานต์ และประเพณีการแต่งงาน เป็นขนมขันหมากที่ส าคัญ และเป็นม่ิงขวัญของการแต่งงาน เคล็ด
ขนมกงอยู่ที่การปั้นเป็นวงกลมเหมือนกงเกียน(กงเกวียน) กากะบาดผ่ากลางเรียกว่า “ก า” วงกลมภายนอกหมายถึงการ
หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของชีวิต และก าหมายถึง ความม่ันคงของชีวิต เม่ือผู้ใดรับประทานแล้ว จะรุ่งเรืองก้าวหน้าและ
ม่ันคง มีความสุขสบายตลอดชีวิต ซ่ึงคนโบราณถือว่า ถั่วเขียว เจริญงอกงามไวมาก 
          ตอนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วมในเขตลุ่มแม่น้ า
สะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี 
 ผู้วิจัยได้น าข้อมูลด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในเขตลุ่มแม่น้ าสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี มา
วิเคราะห์ขอบเขตเน้ือหา จัดท าโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดยด าเนินการสร้างแผน       
การจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วมในเขตลุ่มแม่น้ าสะแกกรัง จังหวัด
อุทัยธานี เป็นแผนบูรณาการโดยมีองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้ว ย ชื่อหน่วยการเรียนรู้   
จุดประสงค์การเรียนรู้  สาระการเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล  
 ซ่ึงในการด าเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส่วน
ร่วมในเขตลุ่มแม่น้ าสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี มีจ านวน 4 แผน ดังน้ี 
   1. แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 เรื่อง วิถีชาวแพลุ่มแม่น้ าสะแกกรัง  
               2. แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 2 เรื่อง สถานที่ส าคัญในเขตลุ่มแม้น้ าสะแกกรัง   
 3. แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 3 เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น  
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 4. แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 4 เรื่อง ภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
 ซ่ึงแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น โดยภาพรวมได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ดังน้ี 
 1. ครู นักเรียน และปราชญ์ชาวบ้าน ได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวประวัติความเป็นมาของจังหวัดอุทัยธานี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ในสถานที่ส าคัญ อันได้แก่ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี โดยได้เรียนรู้ 
รับฟังการบรรยาย จากวิทยากรของชุมชน และจดบันทึกความรู้ลงในใบงาน  
    2. ครู นักเรียน และปราชญ์ชาวบ้าน และกลุ่มตัวแทนชุมชนชาวแพสะแกกรัง ได้ร่วมกิจกรรมศึกษาเรียนรู้วิถี
ชีวิต ความเป็นอยู่ อาชีพและสิ่งแวดล้อมในเขตลุ่มแม่น้ าสะแกกรัง และน าความรู้ที่ได้ลงพื้นที่จริง ไปสรุปความรู้ เน้ือหา
สาระ   
 3. ครู นักเรียน ปราชญ์ชาวบ้าน และตัวแทนผู้น าชุมชน ร่วมกันศึกษาเรียนรู้สถานที่ส าคัญ วัฒนธรรม
ประเพณี ในบริเวณวัดอุโปสถาราม โดยมีปราชญ์ชาวบ้านมาเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และศิลปะฝาผนังในโบสถ์ 
และสถานที่ส าคัญ ๆ ในบริเวณวัด  นักเรียนจดบันทึกและเขียนสรุปองค์ความรูเ้ป็นแผนผังความคิดรอบยอด และน าเสนอ
หน้าชั้นเรียน   
 4. ครู นักเรียน และชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีต่าง ๆ  อัน
ได้แก่ ประเพณีตักบาตรเทโว ประเพณีจัดโต๊ะหมู่บูชาประดับงาช้าง และประเพณีแข่งเรือยาว ซ่ึงจัดขึ้นในวันออกพรรษา  
     5. ครูและนักเรียน ศึกษาเรียนรู้เน้ือหาสาระเก่ียวกับได้รวบรวมข้อมูลทั่วไปของจังหวัดอุทัยธานี วิถีชีวิตชาว
แพสะแกกรัง  ประเพณี สถานที่ส าคัญ ของดีเมืองอุทัย และอ่ืน ๆ ในฐานความรู้ลุ่มแม่น้ าสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี 
 ตอนที่ 3 พฤติกรรมการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ ในการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วมในเขตลุ่มแม่น้ าสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี 
 ผู้วิจัยน าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้สร้างขึ้น ไปด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยชุมชนมีส่วนร่วม และ
ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วมในเขตลุ่มแม่น้ าสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี จึงขอน าเสนอผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยชุมชนมีส่วนร่วมโดยภาพรวม ดังน้ี 
 แผนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้เกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 
ทั้งในรูปของกระบวนแสวงหาความรู้  กระบวนการกลุ่ม  ศึกษาสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  ใช้วิธีการทัศนศึ กษาจาก
แหล่งเรียนรู้  และระดมความคิด จัดเวทีชาวบ้าน ร่วมกันแสดงความคิดเห็น  อีกทั้งยังออกแบบให้นักเรียนได้ลงพื้นที่
ส ารวจ เก็บข้อมูล สังเกต และสัมภาษณ์และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่าง  ๆ ร่วมกัน อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้
ชาวบ้านเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยน และมีปราชญ์ชาวบ้านที่เป็นผู้รู้มาถ่ายทอดเน้ือหา และร่วมน าครูและนักเรียนในแต่ละ
โรงเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ และมาเป็นวิทยากรแก่นักเรียนอีกด้วย ทั้งน้ี การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ล้วนเป็นสิง่ที่
สนับสนุนการเรียนรู้แก่ผู้เรียนและเป็นวิธีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จึงท าให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้
และกระบวนการเรียนรู้ในแต่ละเรื่อง ดังน้ี 
 1. เรื่องวิถีชีวิตชาวแพลุ่มแม่น้ าสะแกกรัง ผู้เรียนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมา
ของวิถีชีวิตชาวแพ มีความรู้ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ และวิเคราะห์ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชนได้ และผู้เรียนจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์วิถีชีวิตชาวแพได้ ท าให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความเป็นมา
ของวิถีชีวิตชาวแพแห่งลุ่มแม่น้ าสะแกกรัง ความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชนชาวแพแห่งลุ่ มแม่น้ า
สะแกกรังเมืองอุทัยธานี และสามารถเผยแพร่ข้อมูลวิถีชีวิตชาวแพ แห่งลุ่มแม่น้ าสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานีได้ 
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 2. เรื่องสถานที่ส าคัญในเขตลุ่มแม้น้ าสะแกกรัง  ผู้เรียนเรียนรู้เรื่องราวประวัติความเป็นมาวัดอุโปสถาราม 
วัดจันทาราม(ท่าซุง) พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี บอกลักษณะทางกายภาพของ
โบราณสถานโบราณวัตถุในวัดต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ท าความสะอาดและเข้าร่วมกิจกรรมการทาง
ศาสนาในวัดต่าง ๆ 
 3. เรื่องประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับประวัติ ความเป็นมา 
ความส าคัญของประเพณีตักบาตรเทโว ประเพณีจัดโต๊ะหมู่บูชางาช้างและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  ในงานประเพณี 
ร่วมกิจกรรมตักบาตรทางน้ ากับชุมชนชาวแพ แสดงความคิดเห็นแนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น และ
ผู้เรียนมีส่วนร่วมและจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ประเพณีต่าง ๆ 
 4. เรื่องภูมิปัญญาในท้องถิ่น ผู้เรียนรู้ อธิบายประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ ของดีเมืองอุทัย อันได้แก่
ขนมปังสังขยา ปลาแรด ปลาย่าง หน่อไม้ไผ่รวก เครื่องจักสาน ขนมกง กล้วยฉาบ  มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะใน
ขั้นตอนและวิธีการท าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  โดยร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ลงมือปฏิบัติการท าขนมกง การท ากล้วยฉาบ และ
เครื่องจักสานฝึกสานพัดจากไม้ไผ่ เป็นต้น และสามารถส่งเสริม  อนุรักษ์และน าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ 
 ตอนที ่4 ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วม
ในเขตลุ่มแม่น้ าสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี               
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
โดยชุมชนมีส่วนร่วมในเขตลุ่มแม่น้ าสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี   โดยน าแบบสอบความคิดเห็นที่ มีต่อการจัดการเรียนรู้ 
การร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่องวิถีชีวิตชาวแพสะแกกรัง สถานที่ส าคัญในเขตลุ่มแม้น้ าสะแกกรัง  ประเพณีและ
วัฒนธรรมในท้องถิ่น ภูมิปัญญาในท้องถิ่น ไปให้นักเรียนประเมินและแสดงความคิดเห็น ซ่ึงขอน าเสนอดังตาราที่ 1
 ตารางที ่1 ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส่วน
ร่วมในเขตลุ่มแม่น้ าสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี               

ที ่ รายการประเมิน X  S.D. แปล
ความหมาย 

 ดา้นเนื้อหาสาระ 

1 เน้ือหาสาระมีความน่าสนใจเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น 4.47 0.50 มาก 
2 เน้ือหาสาระมีความน่าสนใจเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 4.57 0.50 มากที่สุด 

3 เน้ือหาสาระมีความถูกต้อง ข้อมูลสอดคล้องกับท้องถิ่น 4.50 0.50 มาก 

4 ผู้เรียนสามารถน าความรู้จากเน้ือหาการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 4.75 0.44 มากที่สุด 

5 การเรียนรู้เรื่องราวทางศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความเหมาะสมช่วย
ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย 

4.45 0.65 มาก 

 รวมเฉลีย่ดา้นเนื้อหาสาระ 4.50 0.50 มาก 

 ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
6 กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลาย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและชุมชนมีส่วนร่วม 4.57 0.50 มากที่สุด 

7 กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเวลาที่ก าหนด 4.50 0.50 มาก 

8 กิจกรรมการเรียนรู้น่าสนใจท าให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วม
กิจกรรม 

4.75 0.44 มากที่สุด 
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ที ่ รายการประเมิน X  S.D. แปล
ความหมาย 

9 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง 4.45 0.65 มาก 

10 กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้ เจตคติและทักษะการเรียนรู้
ต่าง ๆ 

4.45 0.65 มาก 

11 กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถท างานเป็นกลุ่ม 4.57 0.50 มากที่สุด 

12 กิจกรรมการเรียนรู้ฝึกให้นักเรีนมีความสามารถในการแก้ปัญหา 4.50 0.50 มาก 

13 กิจกรรมการเรีนรู้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงและน าความรู้ไป
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดอุทัยธานีได้ 

4.35 0.63 มาก 

 รวมเฉลีย่ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ 4.52 0.54 มากทีส่ดุ 

 ดา้นสื่อและแหล่งเรยีนรู ้
14 สื่อและแหล่งเรียนรู้มีความน่าสนใจเหมาะสมกับเน้ือหา 4.48 0.50 มาก 

15 แหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความหลากหลาย
ตามลักษณะกิจกรรม 

4.18 0.39 มาก 

16 วิทยากรชุมชน ปราชญ์ชาวบ้านมีความรู้ ความสามารถและถ่ายทอดความรู้ได้ดี  
มีความน่าสนใจ 

4.38 0.49 มาก 

17 สื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่มีความน่าสนใจ 

4.28 0.45 มาก 

 รวมเฉลีย่ดา้นสื่อและแหลง่เรยีนรู ้ 4.33 0.50 มาก 

 ดา้นการวดัและประเมนิผล 

18 ครูวัดผลและประเมินผลได้สอดคล้องกับเน้ือหาสาระที่เรียนและเน้ือหาที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

3.85 0.76 มาก 

19 ครูผู้สอนมีการประเมินที่หลากหลาย เหมาะสมกับเน้ือหาและวัยของผู้เรียน 3.53 0.50 มาก 

20 การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ชิ้นงาน ท าให้ผู้เรียนตั้งใจ
ท างานที่ได้รับมอบหมาย 

3.55 0.50 มาก 

 รวมเฉลีย่ดา้นการวดัและประเมนิผล 3.64 0.14 มาก 

 รวมเฉลีย่ 4.34 0.53 มาก 

 จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วมในเขตลุ่มแม่น้ าสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.34 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.52 รองลงมาคือ ด้านเน้ือหาสาระ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการวัดและ
ประเมินผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 
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สรุปผลการวิจัย 
1. ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วมในเขตลุ่มแม่น้ าสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี พบว่า 

จังหวัดอุทัยธานี มีทรัพยากรท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง โดดเด่นด้านศิลปะ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวแพลุ่มแม่น้ าสะแก
กรัง ด้านประวัติศาสตร์ มีโบราณสถานและโบราณวัตถุ ด้านประเพณี เทศกาล มีประเพณีตักบาตรเทโว ตักบาตรทาง
น้ า และมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย 
 2. แผนการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วมในเขตลุ่มแม่น้ าสะแก
กรัง จังหวัดอุทัยธานี มีจ านวน 4 แผน อันได้แก่ หน่วยที่ 1 เรื่อง วิถีชาวแพลุ่มแม่น้ าสะแกกรัง หน่วยที่ 2 เรื่อง สถานที่
ส าคัญในเขตลุ่มแม้น้ าสะแกกรัง  หน่วยที่ 3 เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น และหน่วยที่ 4 เรื่อง ภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่น 
 3. นักเรียนมีพฤติกรรมและกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการกลุ่ม 
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และจากปราชญ์ชาวบ้าน 
 4. นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส่วน
ร่วมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วมในเขตลุ่มแม่น้ าสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี พบว่า 

จังหวัดอุทัยธานี มีทรัพยากรท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง โดดเด่นด้านศิลปะ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวแพลุ่มแม่น้ าสะแก
กรัง ด้านประวัติศาสตร์ มีโบราณสถานและโบราณวัตถุ ด้านประเพณี เทศกาล มีประเพณีตักบาตรเทโว ตักบาตรทาง
น้ า และมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย ซ่ึงประกอบด้วย ทรัพยากรด้านวิถีชีวิตชาวแพลุ่มน้ าสะแกกรัง มีเรือนแพที่
เป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างที่อยู่อาศัย และชาวแพจะใช้เรือในการคมนาคม เรือนจะแยกเป็น 2 ส่วน คือ ห้องนอนและ
ห้องเอนกประสงค์ใช้ท ากิจกรรมต่าง ๆ อันได้แก่ ท ากับข้าว น่ังเล่น และชาวแพยังได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลใน
เรื่องระบบไฟฟ้า และห้องน้ าต่อติดกับแพ และอ่ืน ๆ ซ่ึงถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุทัยธานี ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อมร กฤษณพันธ์ุ(2555 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในบริบทพลวัตภูมิทัศน์วัฒนธรรม 
กรณีศึกษา ชุมชนชาวแพ แม่น้ าสะแกกรัง จ.อุทัยธานี ภูมิทัศนวัฒนธรรมของพื้นที่ศึกษาเกิดจากการที่ชาวชุมชน ได้
ปรับเปลี่ยนรูปทรงทางสถาปตยกรรมพื้นถิ่นเรือนเพื่อการอยูอาศัยและสภาพแวดลอมโดยใหสัมพันธกับการจัดวางเน้ือ
ที่ใชงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อตอบสนองกิจกรรมในการด ารง ชีวิตได้อย่างเหมาะสม และประสานกลมกลืนกัน 
ตลอดจนมีการใช วัสดุก่อสร้างที่แสดงถึงสัจจะของธรรมชาติของวัสดุในทองถิ่น นอกจากน้ี จังหวัดอุทัยธานียังมี
ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ ศาสนาและ
วัฒนธรรมมากมาย ซ่ึงในเขตลุ่มแม่น้ าสะแกกรัง มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญในท้องถิ่น อันได้แก่ วัดอุโปสถาราม วัดจัน
ทาราม(ท่าซุง) และวัดอ่ืน ๆ ตลอดพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดอุทัยธานี ที่สะท้อนศิลปะ
และวัฒนธรรมของชาวแพลุ่มแม่น้ าสะแกกรัง และคนในจังหวัดอุทัยธานี เช่น วัดอุโปสถาราม ตั้งอยู่ริมแม่น้ าสะแกกรัง 
สิ่งก่อสร้างส าคัญของวัดมีอุโบสถ และวิหารเก่า ที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอยู่ภายในหอประชุมอุทัยธรรมสภา เป็น
อาคารไม้สักทั้งหลัง และแพโบสถ์น้ าที่สร้างขึ้นเพื่อรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ วัดจันทา
ราม (วัดท่าซุง มีโบสถ์ขนาดเล็ก ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังฝีมือพื้นบ้าน รวมทั้งมีท่าเรือคอนกรีตริมฝั่งแม่น้ าเพื่อรองรับ
พุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาทางน้ า ซ่ึงสร้างโดยพระราชมหาวีระ ถาวาโร (หลวงพ่อฤาษีลิงด า) พระเถระที่มีชื่อเสียง
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เป็นบริเวณพุทธาวาสที่น่าชมมาก และสถานที่ส าคัญในท้องถิ่นอีกแห่งหน่ึง น่ันคือ  พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี เป็นอาคารไม้สองชั้น มีอายุกว่า 80 ปี เป็นที่จัดแสดงสิ่งต่าง ๆ ผสมผสานระหว่าง
วิชาการ สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอุทัยธานีในอดีตและปัจจุบัน  ใน
ด้านประเพณี เทศกาลในท้องถิ่น จังหวัดอุทัยธานีมีประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่อดีตและปฏิบัติกันมาจนถึงทุกวันน้ี คือ 
ประเพณีตักบาตรเทโว ประเพณีจัดโต๊ะหมู่บูชางาช้าง การตักบาตรทางน้ า ประเพณีแข่งเรือยาว และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เยาวเรศ ภักดีจิตร และคณะ(2560) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างหลักสูตร
ท้องถิ่นและพัฒนาฐานความรู้ลุ่มแม่น้ าสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี ได้ศึกษาบริบทชุมชน วิถี ชีวิตของคนในลุ่มแม่น้ า
สะแกกรัง ชุมชนชาวแพล าน้ าสะแกกรัง  ในด้านวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนชาวเรือนแพลุ่มแม่น้ าสะแกกรัง 
ส่วนใหญ่เก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนา  มีวัฒนธรรมประเพณีที่ส าคัญๆ อันได้แก่ ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีแห่
เทียนจ าน าพรรษา ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีการแข่งขันเรือยาว และในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดอุทัยธานี มี
ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มชาวบ้าน และสินค้าที่รู้จักและนิยมกันมากมาย อันได้แก่ ขนมปังสังขยา ปลาแรดสะแกกรัง ปลาย่าง 
หน่อไม้รวกเขาสะแกกรัง เครื่องจักสานท่ารากหวาย ขนมกงหนองแก เป็นต้น ถือได้ว่าเป็นทรัพยากรในท้องถิ่นที่ส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดอุทัยธานีจนถึงทุกวันน้ี 
 2. แผนการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วมในเขตลุ่มแม่น้ าสะแก
กรัง จังหวัดอุทัยธานี มีจ านวน 4 แผน อันได้แก่ หน่วยที่ 1 เรื่อง วิถีชาวแพลุ่มแม่น้ าสะแกกรัง หน่วยที่ 2 เรื่อง สถานที่
ส าคัญในเขตลุ่มแม้น้ าสะแกกรัง  หน่วยที่ 3 เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น และหน่วยที่ 4 เรื่อง ภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่น ซ่ึงแผนการจัดการเรียนรู้ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมในการสืบค้นองค์ความรู้ ก าหนดเน้ือหาสาระ และออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทและตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน โดยครู นักเรียน และปราชญ์
ชาวบ้าน ได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวประวัติความเป็นมาของจังหวัดอุทัยธานี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในสถานที่ส าคัญ อันได้แก่ 
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี โดยได้เรียนรู้ รับฟังการบรรยาย จากวิทยากรของชุมชน 
และจดบันทึกความรู้ลงในใบงาน  นอกจากน้ี ครู นักเรียน และปราชญ์ชาวบ้าน และกลุ่มตัวแทนชุมชนชาวแพสะแกกรัง 
ได้ร่วมกิจกรรมศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ อาชีพและสิ่งแวดล้อมในเขตลุ่มแม่น้ าสะแกกรัง และน าความรู้ที่ได้ลง
พื้นที่จริง ไปสรุปความรู้ เน้ือหาสาระ ร่วมกันศึกษาเรียนรู้สถานที่ส าคัญ วัฒนธรรมประเพณี ในบริเวณวัดอุโปสถาราม 
โดยมีปราชญ์ชาวบ้านมาเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และศิลปะฝาผนังในโบสถ์ และสถานที่ส าคัญ ๆ ในบริเวณวัด  
นักเรียนจดบันทึกและเขียนสรุปองค์ความรู้เป็นแผนผังความคิดรอบยอด และน าเสนอหน้าชั้นเรียน  ครู นักเรียน และ
ชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีต่าง ๆ  อันได้แก่ ประเพณีตักบาตรเทโว 
ประเพณีจัดโต๊ะหมู่บูชาประดับงาช้าง และประเพณีแข่งเรือยาว ซ่ึงจัดขึ้นในวันออกพรรษา ศึกษาเรียนรู้เน้ือหาสาระ
เก่ียวกับได้รวบรวมข้อมูลทั่วไปของจังหวัดอุทัยธานี วิถีชีวิตชาวแพสะแกกรัง  ประเพณี สถานที่ส าคัญ ของดีเมืองอุทัย 
และอ่ืน ๆ ในฐานความรู้ลุ่มแม่น้ าสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี  การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้น้ี มีความสอดคล้องกับการ
พัฒนาหลักสูตรและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในงานวิจัยของ เยาวเรศ ภักดีจิตร และคณะ(2560) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างหลักสูตรท้องถิ่นและพัฒนาฐานความรู้ลุ่มแม่น้ าสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี พบว่า
หลักสูตรท้องถิ่นที่เกิดจากการมีส่วนร่วมในการสืบค้นองค์ความรู้และสร้างบทเรียนท้องถิ่นที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของชุมชน มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งในรูปของกระบวนแสวงหาความรู้ กระบวนการกลุ่ม  และการศึกษาสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง  ใช้วิธีการทัศนศึกษาจากแหล่งเรียนรู้  และระดมความคิด จัดเวทีชาวบ้าน ร่วมกันแสดงความคิดเห็น  
อีกทั้งยังออกแบบให้นักเรียนได้ลงพื้นที่ส ารวจ เก็บข้อมูล สังเกต และสัมภาษณ์และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นตา่ง 
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ๆ ร่วมกัน อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ชาวบ้านเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยน และมีปราชญ์ชาวบ้านที่เป็นผู้รู้มาถ่ายทอดเน้ือหา และ
ร่วมน าครูและนักเรียนในแต่ละโรงเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ และมาเป็นวิทยากรแก่นักเรียนอีกด้วย ทั้งน้ี การออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ล้วนเป็นสิ่งที่สนับสนุนการเรียนรู้แก่ผู้เรียนและเป็นวิธีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   

3. นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการ
กลุ่ม สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และจากปราชญ์ชาวบ้าน โดยการออกแบบกระบวนการเรียนรู้
ล้วนเป็นสิ่งที่สนับสนุนการเรียนรู้แก่ผู้เรียนและเป็นวิธีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จึงท าให้ผู้เรียนมี
พฤติกรรมการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ในด้านวิถีชีวิตชาวแพลุ่มแม่น้ าสะแกกรัง ผู้เรียนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บอก
เล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของวิถีชีวิตชาวแพ มีความรู้ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง  ๆ  วิเคราะห์
ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนได้ และจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์วิถีชีวิตชาวแพ ในด้านสถานที่ส าคัญในเขตลุ่ม
แม้น้ าสะแกกรัง  ผู้เรียนเรียนรู้เรื่องราวประวัติความเป็นมาวัดอุโปสถาราม วัดจันทาราม(ท่าซุง) พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี บอกลักษณะทางกายภาพของโบราณสถานโบราณวัตถุในวัดต่าง ๆมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ท าความสะอาดและเข้าร่วมกิจกรรมการทางศาสนาในวัดต่าง ๆ ในด้านประเพณีและวัฒนธรรม
ในท้องถิ่น ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับประวัติความเป็นมา ความส าคัญของประเพณีตักบาตรเทโว ประเพณีจัด
โต๊ะหมู่บูชางาช้างและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ในงานประเพณีตักบาตรทางน้ ากับชุมชนชาวแพ แสดงความคิดเห็น
แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น และผู้เรียนมีส่วนร่วมและจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ประเพณีต่าง ๆ  
และในด้านภูมิปัญญาในท้องถิ่น ผู้เรียนสามารถอธิบายประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ ของดีเมืองอุทัย อันได้แก่ขนม
ปังสังขยา ปลาแรด ปลาย่าง หน่อไม้ไผ่รวก เครื่องจักสาน ขนมกง กล้วยฉาบ  มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะใน
ขั้นตอนและวิธีการท าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  โดยร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ลงมือปฏิบัติการท าขนมกง การท ากล้วยฉาบ และ
เครื่องจักสานฝึกสานพัดจากไม้ไผ่ เป็นต้น และสามารถส่งเสริมอนุรักษ์และน าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ และ
สอดคล้องกับ เยาวเรศ ภักดีจิตร และคณะ(2560) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างหลักสูตร
ท้องถิ่นและพัฒนาฐานความรู้ลุ่มแม่น้ าสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี พบว่า หลักสูตรท้องถิ่นลุ่มแม่น้ าสะแกกรังที่ได้
ร่วมกันพัฒนาขึ้นน้ัน ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของการเรียนรูแ้บบมีส่วนร่วมจะท าให้
คนในชุมชนรวมถึงพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้ได้ค้นพบตนเอง เข้าใจความต้องการและทราบถึงระดับความสามารถของ
ตนเอง ได้รับประสบการณ์ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง ได้รับการฝึกฝนทักษะการแสวงหาความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ฝึกทักษะ
การเรียนรู้ ทักษะการบริหาร การจัดการ การเป็นผู้น าผู้ตาม ฝึกทักษะการบันทึกความรู้ ทักษะการคิด ทักษะการจัดการ
กับความรู้ทักษะการแสดงออก ทักษะการสร้างความรู้ใหม่ และทักษะการท างานอ่ืน สิ่งเหล่าน้ีจะช่วยให้นักเรียนได้รับ
การพัฒนา ไปสู่การเป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข ซ่ึงเป็นสิ่งที่ผู้สอน ผู้ปกครอง และสังคมปรารถนาอย่างยิ่ง  และ
สอดคล้องกับแนวคิดของเก่ียวกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ กล่าวว่า กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนจะมีความ
แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ความแตกต่างระหว่างบุคคลส่งผลให้ผู้เรียนมีวิธีการของตนเอง อันเกิดจากสภาวะแวดล้อม 
บุคลิกภาพ อารมย์และสังคมของแต่ละบุคคล สิ่งที่ผู้เรียนได้รับการถ่ายทอดอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอนอย่างต่อเน่ืองทั้ง
ในห้องเรียนและในชีวิตประจ าวัน ท าให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการในการเรียนรู้ของตนเอง แบ่งได้ตามกลุ่มของผู้เรียนที่มี
ลักษณะและวิธีการที่เหมือนกันออกได้เป็นหลายแบบ ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดในเรื่องระดับของกระบวนการในการเรียนรูท้ี่ 
เกร็ก และล็อคฮาร์ท (Craik and Lockhart, 1972) ได้เสนอว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่มีหลายระดับ เราสามารถ
เรียนรู้และจ าสิ่งต่าง ๆ  ที่มีความหมายกับตัวเราได้ เพราะมีการเรียนรู้ที่เป็นกระบวนการมากกว่าการกระตุ้นให้เรียนรู้ 
ความลึกของกระบวนการเรียนรู้เป็นความละเอียดของกระบวนการ การเรียนรู้ แบบลึกจะท าให้เข้าใจได้ละเอียดและ
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ระลึกถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้มากแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างที่เรียนรู้จ าเป็นต้องมีการเรียนรู้แบบลึกเสมอไป เพราะในการ
เรียนรู้บางเรื่องก็มีความต้องการเพียงแค่ ความรู้ ความจ าความเข้าใจและการน าไปใช้ ในขณะที่ขั้นการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และประเมินค่า ที่อยู่ในขั้นการเรียนรู้แบบลึก ก็อาจไม่มีความจ าเป็น (Cox and Clark, 1998) และสอดตล้อง
กับ แนวคิดของ วิจารณ์ พานิช(2555) กล่าวว่า กระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ถือว่าการเรียนรู้ที่แท้จริงอยู่ในโลก
จริงหรือชีวิตจริง การเรียนวิชาในห้องเรียนยังเป็นการเรียนแบบสมมติ “ดังน้ันครูเพื่อศิษย์จึงต้องออกแบบการเรียนรู้ให้
ศิษย์” ได้เรียนในสภาพที่ใกล้เคียงชีวิตจริงที่สุด  ครูเพื่อศิษย์ต้องเปลี่ยนเป้าหมายการเรียนรู้ของศิษย์จากเน้นเรียนวิชา
เพื่อได้ความรู้  ให้เลยไปสู่การพัฒนาทักษะที่ส าคัญต่อชีวิตในยุคใหม่ ย้ า ว่าการเรียนรู้ยุคใหม่  ต้องเรียนให้เกิดทักษะ
เพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงหน้าที่ของครูเพื่อศิษย์จึงต้องเปลี่ยนจากเน้น “สอน” หรือสั่งสอนไปท าหน้าที่จุด
ประกายความสนใจใฝ่รู้ แก่ศิษย์ ให้ศิษย์ได้เรียนจากการลงมือปฏิบัติ และศิษย์งอกงามทักษะเพื่อการด ารงชีวิ ตใน
ศตวรรษที่ 21 น้ี จากการลงมือปฏิบัติของตนเป็นทีมร่วมกับเพื่อนนักเรียน เน้นการงอกงามทักษะในการเรียนรู้ และ
ค้นคว้าหาความรู้มากกว่าตัวความรู้ ครูเพื่อศิษย์ต้องเปลี่ยนแนวทางการท างานจากท าโดดเดี่ยว คนเดียว เป็นท างาน
และเรียนรู้จากการท าหน้าที่ครูเป็นทีม โดยมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย อันได้แก่ กระบวนการเรียนรู้แบบ
ลงมือปฏิบัติ เป็นแนวคิดหรือความเชื่อที่สนับสนุนให้คนเราปฏิบัติสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเองตามความสนใจ ตามความถนัด
และศักยภาพ ด้วยการศึกษา ค้นคว้า ฝึกปฏิบัติ ฝึกทักษะจนถึงการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพราะเชื่อว่าหากคนเราได้กระท า
จะท าให้เกิดความเชื่อม่ันเป็นแรงจูงใจให้เกิดการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ผู้เรียนจะสนุกสนานที่จะสืบค้นหาความรู้ต่อไป มี
ความสุขที่จะเรียน 
 4. นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส่วน
ร่วมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นน้ีเพราะ ผู้เรียนได้เข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้และ
ฝึกปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วม ร่วมกันคิด ร่วมกันท า และช่วยเหลือซ่ึงกันและกันเพื่อให้กระตุ้นการเรียนรู้และเกิดการ
เรียนรู้ในด้านวิถีชีวิตชาวแพลุ่มแม่น้ าสะแกกรัง สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญในท้องถิ่น ประเพณ๊และวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งน้ี ผู้เรียนถือว่าเป็นประชาชนในจังหวัดอุทัยธานี ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้เรื่องราวของ
ท้องถิ่นตนเอง รัก หวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง และตระหนักถึงความส าคัญในการอนุรักษ์ รักษา และ
สืบทอดกันต่อไป และช่วยกันส่งเสริมให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ให้คนต่างอ าเภอ ต่างจังหวัดได้รู้จักและมา
ท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับพ่อแม่ ญาติพี่น้องและคนในท้องถิ่นต่อไป และสอดคล้องกับ กรรณิกา คันสินธ์(2558) ได้
ศึกษาเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การฟ้อนหมากถั่วดินโดยใช้แหล่งเรี ยนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการฟ้อนหมากถั่วดิน โดยใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
(นาฏศิลป์) ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปี 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

  1. ในการด าเนินการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เรื่องราวทางศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยชุมชน
มีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตลุ่มแม่น้ าสะแกกรัง  ควรออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการทุกระดับชั้น เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนในจังหวัดอุทัยธานีทั้งในระดับ
ปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
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 2. สถานศึกษาควรวางแผนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้สอนได้น าองค์ความรู้ท้องถิ่นที่หลากหลายไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน และควรน าเทคนิคการสอนที่หลากหลาย สู่การจัดการเรียนการสอนที่สืบค้นเน้ือหาได้จาก
บริบทด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 

3. นักวิจัยควรน าเทคนิควิจัยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เรื่องราวทางศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ไปขยายให้ได้ผลมากขึ้นเพื่อให้ผู้สอนมีแนวทางในการน าสภาพจริงของท้องถิ่น ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน  

4. ควรใหหน่วยงานหรือองคกรที่เก่ียวของทางวัฒนธรรมเป็นผู้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเรียนการสอน 
ร่วมกันพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป          
 1. ควรมีการศึกษากระบวนการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขต
พื้นที่อ่ืนๆ และอ าเภออ่ืน ๆ ของจังหวัดอุทัยธานี เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดอุทัยธานี
ต่อไป 

เอกสารอ้างอิง  
กรรณิกา คันสินธ์.(2558,กันยายน – ธันวาคม).การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การฟ้อนหมากถั่วดินโดยใช้
 แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.วารสาร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ปีที่ 9 (3), หน้า 199 – 206. 
กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ และศรันยา แสงลิ้มสุวรรณ.(2555,ตุลาคม - ธันวาคม.).การท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรม
 อย่างยั่งยืน.วารสารนักบริหาร ปีที่ 32 (4), หน้า 139 – 146. 
วิจารณ์ พานิช.(2555). วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21.กรุงเทพฯ:  มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์. 
เยาวเรศ ภักดีจิตรและคณะ.(2560).การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างหลักสูตรท้องถิ่นและพัฒนา 

ฐานความรู้ลุ่มแม่น้ าสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี.รายงานวิจัย.ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.(2561). แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล  

ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561. กรุงเทพฯ : ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย. 
อมร กฤษณพันธ์ุ.(2555).สถาปตยกรรมพื้นถิ่นในบริบทพลวัตภูมิทัศนวัฒนธรรม: กรณีศึกษา ชุมชนชาวแพ แม่น้ า 

สะแกกรัง จ.อุทัยธานี. วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 11,  
หน้า 1 – 13. 

Cox, K. and Clark, D. The Use of Formative Quizzies for Deep Learning Computers and Education .  
 [ออนไลน์] : https://dl.acm.org/citation.cfm?id=293133 .สืบค้นเม่ือ 1 ธันวาคม 2561 
Craik, F. and Lockhart, R.(1972.Level of Processing : A Framwork for Memory Research.ใน Journal of  

Verbal Learning and Verbal Behavior. ปีที่ 11(6), หน้า 671—684. 
https://www.researchgate.net/publication/200772647_Levels_of_Processing_A_Framework_

 for_Memory_Research. 
 

https://www.researchgate.net/publication/200772647_Levels_of_Processing_A_Framework_
https://www.researchgate.net/publication/200772647_Levels_of_Processing_A_Framework_


 

 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 

ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

243 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

การมสีว่นรว่มของชมุชนในการพฒันาหลกัสตูรบรูณาการตามแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง                            
สูก่ารจดัการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 

The Participation of Local Communities in Development an Integrated Curriculum to 
Philosophy of Sufficiency Economy to Learning Management  for  

Develop Learning Skills  in the 21st Century 

ภริญา โพธพิทิกัษ1์   เยาวเรศ  ภกัดจีติร2  จรนิทร สขุขานน3 

1อาจารย์ประจ าสาขาวิขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 2อาจารย์ประจ าสาขาวิขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

3เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

บทคดัยอ่ 
          การวิจัยครั้งน้ี วัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาข้อมูลพื้นฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรบูรณาการ
ส าหรับการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  2) สร้างและทดลองใช้หลักสูตรบูรณาการ
ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 3) ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้หลักสูตรบูรณาการตามแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชากรที่ใช้ในครั้งน้ี  ประกอบด้วย ผู้ที่เก่ียวข้อง จ านวน 2  กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 บุคคล
ในชุมชน  องค์กรชุมชน  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางกลางและต าบลบางประมุง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 
และ กลุ่มที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในชุมชน ในโรงเรียนวัดนากลาง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ 1) แบบบันทึกการประชุม 2) แบบบันทึกขอบเขตเน้ือหา 3)แบบบันทีกโครงสร้าง
หน่วยการเรียนรู้  4) แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 5) แบบประเมินคุณภาพหลักสูตร และ 6)แบบสอบถามความ
คิดเห็นต่อการใช้หลักสูตรบูรณาการ สถิติที่ใช้ในการศึกษาได้แก่    ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
และสังเคราะห์ข้อมูลเรียบเรียงเขียนเป็นความเรียง 
 ผลการวิจัยพบว่า 1)หลักสูตรมีองค์ประกอบสอดคล้องและเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) หลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี 4 หน่วย ได้แก่ 
การเพาะเห็ดนางฟ้า การเลี้ยงไก่ไข่ การท านาข้าว และการปลูกพืชผักสวนครัว มีคุณภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
และนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยหลักสูตรบูรณาการมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงาน เกิดทักษะการเรียนรู้และ
น าไปประกอบอาชีพได้ และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยหลักสูตรบูรณาการอยู่ในระดับมาก  

ค าส าคญั : การมีส่วนร่วมของชุมชน/ หลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/ ทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21  
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ABSTRACT 
The purposes of this research were to 1) to study basic information on basic education 

courses Integrated curriculum for integrated curriculum development based on the philosophy of 
sufficiency economy 2)  to create and experiment with the integrated curriculum according to the 
sufficiency economy philosophy and 3) to Assessing the satisfaction towards using the integrated 
curriculum according to the sufficiency economy philosophy.This population consists of 2 groups of 
people, namely, group 1, community members, community organizations in Nang Klang subdistrict 
administration organization and Bang Pra Mung subdistrict, Krok Phra district, Nakhon Sawan Province, 
and group 2 teachers school administrators instructor of educational personnel and students in the 
community In Wat Na Klang school. The tools used in this research consisted of 1) 1) meeting record 
form 2) content scope record form 3) form of learning unit structure structure  4) form of learning 
management plan 5) course quality assessment form and 6) questionnaire on the use of integrated 
curriculum. Statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation and synthesize 
the data, compose, write as a sort. 

The results were as follows 1) the curriculum is consistent and appropriate to be used in 
integrated learning management, sufficiency economy philosophy 2) integrated curriculum according 
to the concept of sufficiency economy. There are 4 units, namely mushroom mushroom, cultivation 
laying hens, rice farming and vegetable gardening With overall quality at a high level and students 
learning with integrated knowledge courses Understanding and able to work Learning skills and career 
advancement and 3)  students are satisfied with learning with the integrated curriculum at a high 
level. 

Keywords  :  the participation of local communities / integrated curriculum to philosophy of 

sufficiency economy / skills  in the 21st century 
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง การด าเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมี
พระราชด ารัสชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปีและได้ทรงเน้นย้ าแนวทางพัฒนาที่ตั้งอยู่บน
พื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาทโดยค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตผุล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัว
ที่ดี ตลอดจนใช้ความรู้และคณุธรรมเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิตการป้องกันให้รอดพ้นจากวิกฤตและให้สามารถ ด ารง
อยู่ได้อย่างม่ันคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาชี้
ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการ
พัฒนาและบริหาประเทศให้ด าเนินไปใน ทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ 
ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
พอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งน้ีจะต้องอาศัยความรอบรู้ 
ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่าง ๆมาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุก
ขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนัก
ธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส านึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสมด าเนินชีวิตด้วยความ
อดทน ความเพียรมีสติปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และกว้างขวางทั้งด้านวัตถุสังค สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี(ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2550) 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปในลักษณะ
องค์รวม  “การบูรณาการ” ซ่ึงเป็นการก าหนดเป้าหมายการเรียนร่วมกัน ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยน ากระบวนการ
เรียนรู้จากกลุ่มสาระเดียวกัน หรือต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้มาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน จะท าให้ผู้เรียน
เห็นความสัมพันธ์ของศาสตร์สาขาต่าง ๆ สามารถเชื่อมโยงและถ่ายโอนความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ ดังน้ัน การจัด
หลักสูตรแบบบูรณาการ  (Integration  Curriculum) จึงเป็นการน าเอาเน้ือหาของวิชาต่าง ๆ มาหลอมรวมเข้าด้วยกัน
เกิดเป็นเอกลักษณ์ใหม่ของหลักสูตรหรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (Integration Instruction) 
ซ่ึงจะเน้นที่องค์รวมของเน้ือหามากกว่าองค์ความรู้ของแต่ละรายวิชา และเน้นที่การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญยิ่งกว่า
การบอกเน้ือหาของครูผู้สอน(กระทรวงศึกษาธิการ,2552) 

กระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ถือว่าการเรียนรู้ที่แท้จริงอยู่ในโลกจริงหรือชีวิตจริง การเรียนวิชาใน
ห้องเรียนยังเป็นการเรียนแบบสมมติ “ดังน้ันครูเพื่อศิษย์จึงต้องออกแบบการเรียนรู้ให้ศิษย์” ได้เรียนในสภาพที่
ใกล้เคียงชีวิตจริงที่สุด  ครูเพื่อศิษย์ต้องเปลี่ยนเป้าหมายการเรียนรู้ของศิษย์จากเน้นเรียนวิชาเพื่อได้ความรู้  ให้เลยไปสู่
การพัฒนาทักษะที่ส าคัญต่อชีวิตในยุคใหม่ ย้ าว่าการเรียนรู้ยุคใหม่  ต้องเรียนให้เกิดทักษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษ
ที่ 21 ซ่ึงหน้าที่ของครูเพื่อศิษย์จึงต้องเปลี่ยนจากเน้น “สอน” หรือสั่งสอนไปท าหน้าที่จุดประกายความสนใจใฝ่รู้ 
(inspire) แก่ศิษย์ ให้ศิษย์ได้เรียนจากการลงมือปฏิบัติ (learning by doing) และศิษย์งอกงามทักษะเพื่อการด ารงชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 น้ี จากการลงมือปฏิบัติของตนเป็นทีมร่วมกับเพื่อนนักเรียน เน้นการงอกงามทักษะในการเรียนรู้ และ
ค้นคว้าหาความรู้มากกว่าตัวความรู้ ครูเพื่อศิษย์ต้องเปลี่ยนแนวทางการท างานจากท าโดดเดี่ยว คนเดียว เป็นท างาน
และเรียนรู้จากการท าหน้าที่ครูเป็นทีม โดยมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย อันได้แก่ กระบวนการเรียนรู้แบบ
ลงมือปฏิบัติ เป็นแนวคิดหรือความเชื่อที่สนับสนุนให้คนเราปฏิบัติสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเองตามความสนใจ ตามความถนัด
และศักยภาพ ด้วยการศึกษา ค้นคว้า ฝึกปฏิบัติ ฝึกทักษะจนถึงการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพราะเชื่อว่าหากคนเราได้กระท า
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จะท าให้เกิดความเชื่อม่ันเป็นแรงจูงใจให้เกิดการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ผู้เรียนจะสนุกสนานที่จะสืบค้นหาความรู้ต่อไป มี
ความสุขที่จะเรียน(วิจารณ์ พานิช,2555) 

การน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในทุกภาคส่วนของสังคมอย่างจริงจัง จะส่งผลให้     
การพัฒนาประเทศก้าวหน้าไป อย่างสมดุล ม่ันคง และยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านชีวิต 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี อันจะน าไปสู่ “ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ในสังคมไทย” ทุก
คนสามารถน าหลักปรัชญาฯ มาเป็นหลัก ปฏิบัติในการด าเนินชีวิตได้ ไม่ใช่เฉพาะในหมู่คนจน หรือเกษตรกร โดยต้อง 
“ระเบิดจากข้างใน” คือ การเกิดจิตส านึกมีความศรัทธาเชื่อม่ัน เห็นคุณค่า และน าไปปฏิบัติด้วยตนเอง แล้วจึงขยาย
ไปสู่ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป ดังน้ัน เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน เป็นแนวทางให้ผู้บริหาร 
ครูผู้สอน สามารถประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน เป็นแนวการท ากิจกรรมเสริมในโรงเรียน กิจกรรมชุมชนแบบมีส่วน
ร่วมการพึ่งตนเองเป็นหลัก ที่เน้นความสมดุลทั้ง 3 คุณลักษณะ คือ พอประมาณ  มีเหตุมีผล  และมีภูมิคุ้มกัน เป็น
กระบวนการสร้างคนให้กับสังคมที่เป็นคนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้มีวิธีคิด วิธีการค วบคุมตนเองในการ
ตัดสินใจด าเนินชีวิต หรือตัดสินใจในก าหนดตนเอง ให้มีจิตใจเข้มแข็ง อดทนต่อสิ่งยั่วยุมีจิตส านึกที่ดี ใจกว้างมีเหตุผล 
มีจิตสาธารณะ ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก โดยสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นในตัวครูและนักเรียน โรงเรียนจะ
จัดกระบวนการเรียนรู้ สร้างคนด้านการท างานเป็นทีม ทักษะการประสานงาน ประสาน เครือข่ายสร้างความพร้อมที่
จะท างาน การจัดการกิจกรรมโครงการเน้นความพอเพียงที่เกิดจากรากฐาน ทรัพยากรที่มีในโรงเรียนและในชุมน 
พยายามจัดระบบรายได้ที่มีให้สมดุลกับรายจ่ายอย่างมีเหตุผล ประหยัดเก็บ ออมเงินและแบ่งปันผู้อ่ืน รู้จักใช้เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม ภูมิปัญญาที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและในชุมชน ฝึกฝนการใช้ทรัพยากร
อย่างฉลาด  สร้างส านึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เน้นการคิดวิเคราะห์ และจัดการอย่างฉลาดให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ดูแล
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน(ลัญจกร  นิลกาญจน์และคณะ,2560) 

จากความส าคัญที่กล่าวมาข้างต้นที่เน้นการพัฒนาการศึกษาจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาหลักสูตรเน้นการบูรณา
การแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและออกแบบกระบวนการเรียนรู้ใหม่เพื่อสร้างคนสมัยใหม่ให้มีความรู้สึกที่ดี  มี
ความสุขกับการเรียนเป็นคนเก่ง ฉลาด รู้จักคิดวิเคราะห์และใฝ่รู้ตลอดเวลา และมีทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ดังน้ัน การบูรณาการหน่วยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การออกแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย  จึงเป็น
สิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการวิจัยในเรื่อง “การ
พัฒนาหลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21” 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรบูรณาการส าหรับการพัฒนาหลักสูต ร
บูรณาการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. เพื่อสร้างและทดลองใช้หลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้หลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ขอบเขตการวิจัย  
 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 การวิจัยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนสร้างเป็นหลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21       

ขอบเขตด้านประชากร   
ประชากรที่ใช้ในครั้งนี้  ประกอบด้วย ผู้ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 2  กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่  1 บุคคลในชุมชน  

องค์กรชุมชน  เครือข่ายชุมชน และ กลุ่มที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
ในชุมชน 

ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล  แหล่งข้อมูล มี 2 แหล่ง  ได้แก่ 
แหล่งที่  1 ข้อมูลปฐมภูมิ  ได้แก่ ข้อมูลที่ศึกษาโดยตรงจากบุคคลในชุมชน  องค์กรชุมชน  เครือข่า ย

ชุมชน 
แหล่งที่  2 ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ ข้อมูลที่ศึกษาจากเอกสารวิชาการ สิ่งพิมพ์ งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
ขอบเขตด้านพื้นที่ 
ชุมชนและกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก อ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพปญัหาและความตอ้งการ 

-การพัฒนาหลักสูตรและการเรียน

การสอนตามแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 

-การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 

-ทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษ

ที่ 21 

การสรา้งและพฒันา 

หลักสตูรบรูณาการ 

-หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พ.ศ.2551 

-แนวคิดหลักสูตรบูรณาการ 

-กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 

- การมีส่วนร่วมของชุมชน 

- การเรียนรู้และถ่ายทอด 

- การจัดการความรู้(KM) 

กระบวนการพฒันา 

หลักสตูรบรูณาการ 

ขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตร

ท้องถิ่น มี 3 ขั้นตอน   

1) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

2) สร้างและหาความเหมาะสมของ

หลักสูตรบูรณาการ 

ประสทิธภิาพ/ประสทิธผิลของ

หลักสตูรบรูณาการ 

สมรรถนะของผู้เรียน 

1)ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา 

2)ความสามารถ/พฤติกรรมการเรียนรู ้

3)การประยุกต์ใช้หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวัน 

หลักสตูรบรูณาการตามแนวคดิ

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

-วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

-โครงสร้างเนื้อหา/หน่วยการเรียนรู ้

-แผนการจัดการเรียนรู้ 

-แนวการจัดการเรียนรู้แบบมี 

ส่วนร่วม 

-แนวการวัดและประเมินสมรรถนะ 

การจดัการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 

-ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

-คุณลักษณะผู้เรียนอันพึงประสงค์ 
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วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ระเบียบวิธีวิจัย     
  การวิจัยครั้งน้ีใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) ของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเก็บข้อมูล โดย
ใช้เทคนิค AIC และหรือ PRA ส ารวจ สัมภาษณ์เจาะลึก เสวนากลุ่ม การสังเกต จัดประชุมกลุ่มย่อย และทดลอง
ปฏิบัติการตามแนวทางที่ได้ 

ขั้นตอนการวิจัย 
ขั้นตอนที่ 1 เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรบูรณาการส าหรับการพัฒนา

หลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประชากรในการวิจัย 

         ประชากรที่ใช้ในครั้งน้ี  ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนในกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก อ.โกรกพระ 
จ.นครสวรรค์ จ านวน 10 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกการประชุมและแบบสัมภาษณ์ 
การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย 
1. ศึกษาเอกสาร ต าราและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบบันทึก/แบบสัมภาษณ์ 
2. ระบุเน้ือหาและประเด็นหลักในแบบบันทึกและแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมในการศึกษาวิจัย 
3. สร้างแบบบันทึก แบบสัมภาษณ์ตามประเด็นและเน้ือหาที่ก าหนด 
4. น าเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และปรับปรุง

เครื่องมือตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญและจัดท าเป็นฉบับสมบูรณ์   
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. จัดประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมโรงเรียนและชุมชน 
2. ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลพื้นฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรบูรณาการส าหรับการพัฒนาหลักสูตร

บูรณาการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และบันทึกการประชุม และบันทึกการสัมภาษณ์ 
การวิเคราะห์ข้อมูล   ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้จากการวิจัยดังน้ี 
ข้อมูลจากแบบบันทึกการประชุมและแบบสัมภาษณ์ ข้อมูลสารสนเทศข้อมูลพื้นฐานหลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐาน หลักสูตรบูรณาการส าหรับการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยน าข้อมูลมาเรียบเรียงเขียนเป็นความเรียง 

ขั้นตอนที่ 2 เพื่อสร้างและทดลองใช้หลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประชากรในการวิจัย 

         ประชากรที่ใช้ในครั้งน้ี  ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนในกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก อ.โกรกพระ 
จ.นครสวรรค์ และตัวแทนชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน 15 คน 

เครื่องมือทีใ่ชใ้นการวจิัย  ได้แก่ แบบบันทึกขอบข่ายเน้ือหา  แบบบันทึกโครงสร้างหลักสูตรโครงสร้างหน่วย
การเรียนรู้ และแบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ และแบบประเมินคุณภาพความเหมาะสมของหลักสูตร 

การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย 
1. ศึกษาเอกสาร ต าราและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบบันทึก  แบบฟอร์มโครงสร้างหน่วยการ

เรียนรู้ และแบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 
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2. ระบุเน้ือหาและประเด็นหลักในแบบบันทึก แบบฟอร์มโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ และแบบฟอร์มแผนการ
จัดการเรียนรู้ให้ครอบคลุมในการศึกษาวิจัย 

3. สร้างแบบบันทึก แบบฟอร์มโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ตามประเด็นและ
เน้ือหาที่ก าหนด และแบบประเมินคุณภาพความเหมาะสมของหลักสูตร 

4. น าเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และปรับปรุง
เครื่องมือตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญและจัดท าเป็นฉบับสมบูรณ์ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. จัดกลุ่มระดมสมอง พัฒนาหลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. บูรณาการทดลองใช้หลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ปรับปรุงแก้ไข พัฒนาหลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สมบูรณ์ 
การวิเคราะห์ข้อมูล   ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้จากการวิจัยดังน้ี 
ข้อมูลการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการทดลอง

ใช้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยน าข้อมูลมาเรียบเรียงเขียนเป็นความเรียง 
ขั้นตอนที่ 3 เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้หลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
ประชากรในการวิจัย 

         ประชากรที่ใช้ในครั้งน้ี  ประกอบด้วย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 – 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
– 3 กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก  อ.โกรกพระ  จ.นครสวรรค์ จ านวน 70 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้หลักสูตรบูรณาการตามแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    

การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย 
1 .ศึกษาหลักการทฤษฎีจากต ารา  เอกสาร  บทความทางวิชาการและงานวิจัย 
2. สร้างแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้หลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
3. น าแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้หลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่

พัฒนาขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมเพื่อขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะส าหรับ
น ามาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล   การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งน้ี มีขั้นตอน ดังน้ี  
1. ผู้วิจัยติดต่อ ประสานงาน ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่าง และน าหนังสือจากคณะครุ

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มอบให้หัวหน้าหน่วยงานของครูผู้สอน นักเรียนกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กอ าเภอ
โกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 

2. น าแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้หลักสูตรบูรณาการที่สร้างและตรวจสอบคุณภาพเรียบร้อย
แล้วไปให้นักเรียน ครูผู้สอน นักเรียนกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กอ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล   ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้จากการวิจัยดังน้ี 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยน าข้อมูลมาแจกแจงความถี่ หาค่าเฉลี่ย( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยมี

เกณฑ์ในการแปลความหมายระดับความเหมาะสม และระดับความพึงพอใจดังน้ี 
 เหมาะสมมากที่สุด  มีคะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 
 เหมาะสมมาก  มีคะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 
 เหมาะสมปานกลาง  มีคะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 
 เหมาะสมน้อย  มีคะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 
 เหมาะสมน้อยที่สุด  มีคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรบูรณาการส าหรับการพัฒนา

หลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน

หลักสูตรสถานศึกษา ผลปรากฏดังน้ี        
 1.1 จากการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานที่จะน ามาสร้าง
หลักสูตรบูรณาการให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้      
  ผลการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เก่ียวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ สาระ
มาตรฐานการเรียนรู้ ที่น าไปบูรณาการกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สรุปได้ด้งน้ี   
 1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มี 5 สาระ 5 มาตรฐาน ดังน้ี  
 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

ส 1.2 เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีและธ ารงรักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 

           ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธ ารงรักษาประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย  ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และ สังคมโลกอย่างสันติสุข 
           สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ 
           ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดได้
อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภา 
 สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ 

ส 4.3  เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย มีความรักความภูมิใจและธ ารงความเป็น
ไทย           
 สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ 

ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม  
มีจิตส านึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน       
 1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มี 2 สาระ 2 มาตรฐาน ดังน้ี 

สาระที่ 1 การด ารงชีวิตและครอบครัว    
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ง 1.1 เข้าใจการท างาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการท างานร่วมกัน  และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการ
ท างาน  มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมเพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 

สาระที่ 4 อาชีพ  
ง 4.1 เข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ          

มีคุณธรรม  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ         
 1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  มี 3 สาระ 3 มาตรฐาน ดังน้ี 

สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม    
ว 2.1 เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น   ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต   ความสัมพันธ์ระหว่าง

สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ 

ว 2.2 เข้าใจความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น ประเทศ และ
โลกน าความรู้ไปใช้ในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่า

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและ
เครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลาน้ัน ๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม  มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน 
 1.2 ศึกษาต ารา วารสาร คู่มือครู และเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ผลการศึกษาต ารา วารสาร คู่มือครูและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ท าให้ผู้วิจัยได้ประเด็นความรู้ในการจัดท า
หลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน 3 กลุ่มสารการเรียนรู้ ได้องค์ความรู้ในประเด็นต่อไป
 1.2.1 แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีเน้ือหาสาระที่มีความสัมพันธ์ที่สามารถน ามาบูรณาการให้
สอดคล้องกับหัวข้อเรื่องที่ก าหนดสามารถเชื่อมโยงและสอดแทรกแนวคิดไปยังเน้ือหาต่าง ๆ ใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ได้ 

1.2.2 การบูรณาการหลักสูตร มีรูปแบบการบูรณาการหลักสูตรโดยใช้รูปใยแมงมุม(Webbed Model) ของ 
โฟการ์ตี้ (วิไลรัตน์ หยดย้อย,2552 ; อ้างอิงมาจาก Fogarty,1991) โดยได้ก าหนดหัวเรื่องขึ้นมา แล้วเชื่อมโยงไปสู่
เน้ือหาสาระของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีความสอดคล้องสัมพันธ์กันและเป็นรูปแบบการบูรณาการที่เหมาะสม
กับระดับประถมศึกษาและสอดคล้องกับชีวิตจริงของนักเรียนมากที่สุด 
 1.3 ศึกษาการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

ผลการศึกษา พบว่า โรงเรียนได้รับจากนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ก าหนดให้สถานศึกษาทุกสังกัดน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับ
บริบทของแต่ละสถานศึกษาได้ครบทุกแห่งทั่วประเทศ โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งได้ด าเนินโครงการ กิจกรรม หรือ
จัดการเรียนการสอน และจัดท ารายงานการประเมินตนเองสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอน  และ
บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกปีการศึกษา 
           ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ท าให้ได้ข้อสรุปและแนวทางในการจัดท าหลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับเน้ือหาในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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เป็นแกนแล้วโยงความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนและชุมชน และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันให้ได้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า
มากที่สุด และยังสอดคล้องกับการพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 อีกด้วย 

ตอนที่ 2 ผลการสร้างและทดลองใช้หลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและตรวจสอคุณภาพความเหมาะสมของหลักสูตรบูรณาการ โดยน าผลจากข้อมูล

พื้นฐานที่รวบรวมมาจากขั้นตอนที่ 1 มาก าหนดแนวทางในการสร้างหลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลการศึกษาในขั้นตอนน้ี ปรากฏผลดังน้ี 

2.1 ผลการก าหนดหลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดย
การวิเคราะห์เอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ได้องค์ประกอบของหลักสูตร ได้แก่ ความส าคัญ จุดมุ่งหมายขอ
หลักสูตร โครงสร้างเน้ือหา เวลาเรียน แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ แนวการวัดและประเมินผล 
และแผนการจัดการเรียนรู้  

2.2 การสร้างหลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มี
รายละเอียดดังน้ี 

2.2.1 ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตรบูรณาการ การวิเคราะห์สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ และสาระการ
เรียนรู้ ที่ร่วมบูรณาการ พิจารณาความเหมาะสมของเน้ือหาสาระ ความเหมาะสมและความต้องการของผู้เรียน ความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

2.2.2 วิเคราะห์ ก าหนดหัวเรื่อง ที่น ามาบูรณาการแล้วเขียนเป็นแผนผังประเด็นการเรียนรู้ จากเรื่องที่แตก
ออกไปโดยใช้แผนผังมโนทัศน์(Mind Mapping) 

2.2.3 วิเคราะห์และก าหนดประเด็นการเรียนรู้ แต่ละสาระที่จะน ามาบูรณาการกับหัวเรื่องที่ก าหนด 
2.2.4 วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยก าหนดภาระงาน ชิ้นงาน หรือกิจกรรมหลักอย่างชัดเจน 
2.2.5 ก าหนดองค์ประกอบของหลักสูตรบูรณาการที่สร้างขึ้น มีองค์ประกอบดังน้ี 
   1) ความส าคัญ พัฒนาขึ้นตามสภาพแวดล้อมและความต้องการของท้องถิ่น และการขับเคลื่อนแนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เป็นหลักสูตรที่เชื่อมโยงองค์ความรู้ เน้ือหาสาระของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง 
ๆ ที่มีความสอดคล้องสัมพันธ์กันตามความเหมาะสมในแต่ละหัวข้อเรื่องที่ก าหนด เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามสภาพจริง 
โดยน าทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์และการมีส่วนร่วมชองชุมชนในการสร้างหลักสูตรบูรณาการ
และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินนชีวิตประจ าวัน 

   2) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร เพื่อให้นักเยนและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อด าเนินชีวิตตาม
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่
สอดคล้องกับการด าเนินชีวิต สามารถเชื่อมโยงความรู้จากกลุ่มสาระต่าง ๆ มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะในการคิด
วิเคราะห์ ทักษะความร่วมมือ และทักษะอาชีพ สามารถค้นคว้าหาความรู้และแหล่งเรียนที่หลากหลาย 

   3) โครงสร้างเน้ือหา เป็นการบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบใยแมงมุม ก าหนดหัวเรื่อง 
จากกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นแกนแล้วโยงความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและมีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
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   4) เวลาเรียน เป็นการก าหนดขอบข่ายของมวลประสบการณ์ที่จัดให้ผู้เ รียนโดยใช้เวลา 40 ชั่วโมง ซ่ึง
เน้ือหาสาระของหลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สรุปเวลาได้ตามหน่วยการเรียนรู้ ดังน้ี 

                 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  การเพาะเห็ดฟาง                   เวลาเรียน 15 ชั่วโมง 
                 หน่วยการเรียนรู้ที่  2 การเลี้ยงไก่ไข่                       เวลาเรียน 7 ชั่วโมง 
                 หน่วยการเรียนรู้ที่  3 การท านาข้าว                       เวลาเรียน 10 ชั่วโมง 
                 หน่วยการเรียนรู้ที่  4 การปลูกผักปลอดสารพิษ         เวลาเรียน 8 ชั่วโมง    
   5) แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีเน้ือหาสาระที่เป็นองค์ความรู้เหมาะสมกับ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ที่เป็นเรื่องใกล้เคียงและสอดคล้องกับชีวิตจริง ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบเชื่อมโยง
ความรู้ระหว่างสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรู้อย่างเป็นองค์รวม ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสภาพที่เป็นจริง และ
ได้ให้ผู้เรียนฝึกทักษะด้วยการปฏิบัติจริง ฝึกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์และการท างานกลุ่ม ฯลฯ จากแหล่งเรียนรู้
ภายในและภายนอกห้องเรียน จากปราชญ์ชาวบ้านหรือผู้รู้ 

   6) สื่อและแหล่งเรียนรู้ เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่น ามาใช้สนับสนุนให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพ ลักษณะของสื่อและแหล่งเรียนรู้ก าหนดให้มีอย่างหลากหลาย ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อที่ใช้ระบบการ
พิมพ์ เช่น หนังสืออ่านประกอบ ใบความรู้ ใบงาน  สื่อวัสดุ อุปกรณ์ เป็นสื่อสิ่งของต่าง ๆ  เช่น ของจริง สื่อเทคโนโลยี 
สื่อกิจกรรม/กระบวนการ เป็นสื่อประเภทวิธีการที่ใช้ในการฝึกทักษะ ฝึกปฏิบัติ ต้องใช้กระบวนการคิด กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ การปฏิบัติงาน และการเผชิญสถานการณ์ เช่น การอภิปราย การทดลอง และสื่อบริบท เป็นสื่อที่
ส่งเสริมการเรียนการสอน ได้แก่ ห้องเรียน ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและในชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน เป็น
ต้น 

   7) แนวการวัดและประเมินผล เป็นการประเมินผลตามสภาพจริง โดยใช้วิธีการสังเกต การบันทึก และการ
รวบรวมข้อมูลจากแผลงานและวิธีการที่ผู้เรียนได้กระท า เพื่อเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจศึกษาถึงผลกระทบที่มีต่อ
ผู้เรียน ต่อโรงเรียน และครอบครัว การประเมินผลตามสภาพจริงเป็นการประเมินที่ผสมผสานไปกับการเรียนการสอน 
ซ่ึงวัดความรู้ ความสามารถหลาย ๆ ด้านอย่างต่อเน่ือง โดยใช้วิธีการก าหนดแนวทางประเมินการปฏิบัติงานแบบ รูบริค 

   8) แผนการจัดการเรียนรู้ เป็นการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วย ประกอบด้วย 4 แผน ดังน้ี 
                 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การเพาะเห็ดนางฟ้า 
                 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การเลี้ยงไก่ไข่                        
                 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การท านาข้าว                        
                 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การปลูกผักสวนครัว    
                 รายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย สาระส าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สมรรถนะหลัก คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล 
2.3 ผลการตรวจสอบคุณภาพความเหมาะสมของหลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน พิจารณาความเหมะสมและความสอดคล้องกับ
องค์ประกอบหลักสูตร ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ข้อพจิารณา ระดบัความเหมาะสม 

x  S.D. แปลความ 
1.โครงสร้างหลักสูตรสาระการเรียนรู้ 

  1.1 ความเหมาะสมของความส าคัญของหลักสูตร 4.00 0.000 มาก 

  1.2 ความเหมาะสมของจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 4.33 0.577 มาก 
  1.3 ความเหมาะสมของเน้ือหาของหลักสูตร/จ านวนหน่วยการเรียนรู้ 4.00 0.000 มาก 

  1.4 ความเหมาะสมของเวลาเรียน 4.00 0.000 มาก 

  1.5 ความเหมาะสมของแหล่งเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียน 5.00 0.000 มากที่สุด 

  1.6 ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้ 4.67 0.577 มากที่สุด 
  1.7 ความเหมาะสมของการวัดและประเมินผล 4.00 0.000 มาก 

  1.8 ความเหมาะสมของหน่วยการเรียนรู้ 4.00 0.000 มาก 

  1.9 ความเหมาะสมขององค์ประกอบหน่วยการเรียนรู้ 4.33 0.577 มาก 

  1.10ความเหมาะสมของการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 3.67 0.577 มาก 
  1.11สามารถน าไปปฏิบัติได้ 4.00 0.000 มาก 

2. หน่วยการเรียนรู้ 

  2.1 มีความชัดเจนของหัวข้อ 4.67 0.577 มากที่สุด 
  2.2การก าหนดเน้ือหาเหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียนชัดเจน 4.00 0.000 มาก 

  2.3 การจัดเรียงล าดับเน้ือหาวิชา 4.33 0.577 มาก 

  2.4 ก าหนดรายละเอียดได้ครอบคลุมเน้ือหา 4.33 0.577 มาก 

  2.5 สามารถน าไปปฏิบัติได้ 4.00 0.000 มาก 
3. แผนการจัดการเรียนรู้ประจ าหน่วยการเรียนรู้ 

 3.1 การจัดเรียงล าดับเน้ือหาวิชา 4.00 0.000 มาก 

 3.2 การแบ่งเวลาในเน้ือหาสาระ 4.00 0.000 มาก 

 3.3 ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับเน้ือหา 4.00 0.000 มาก 
 3.4 การก าหนดเน้ือหาในแผนการจัดการเรียนรู้ 4.00 0.000 มาก 

 3.5 ความเหมาะสมของคาบเวลาในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ 4.00 0.000 มาก 

 3.6กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับเน้ือหา 4.33 0.577 มาก 
 3.7 มีความเหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของเด็ก 4.00 0.000 มาก 

 3.8 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรม 4.00 0.000 มาก 

 3.9 ส่งเสริมให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 4.33 0.577 มาก 

 3.10 สามารถน าไปปฏิบัติได้ 4.33 0.577 มาก 
รวมเฉลีย่ 4.17 0.222 มาก 
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จากตารางที่ 2 พบว่า หลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีผลการประเมินคุณภาพ
ความเหมาะสมของหลักสูตร ในระดับความเหมาะสมโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X =4.17, S.D.=0.222) 

 2.4 ผลการน าหลักสูตรไปใช้ 
    การวิเคราะห์ผลการน าหลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน 3 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้  กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยประเมินผลงานนักเรียนระหว่างเรียน และประเมินทักษะการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ โดยได้น าไปใช้กับนักเรียนกลุ่มทดลอง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 - 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดนากลาง ผู้วิจัยได้น าเสนอข้อมูล ดัง
ตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ผลการน าหลักสูตรบูรณาการไปใช้ 
 

หนว่ย
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรยีนรู ้

ผลการเรยีนรู ้ สาระการเรยีนรู ้ ผลการใชห้ลักสตูร 

1 การเพาะเห็ด
นางฟ้า 

1.รู้และเข้าใจเก่ียวกับ
ลักษณะทั่วไปและ
ธรรมชาติของเห็ดนางฟ้า 
2.ระบุชื่อ วัสดุ อุปกรณ์
ในการเพาะเห็ดและแปร
รูปผลผลิตจากเห็ดได้ 
3.วางแผนด าเนินการ
เตรียมวัสดุเพาะเห็ด
นางฟ้าในถุงพลาสติกได้ 
4.วิเคราะห์คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ข้อ 5 อยู่
อย่างพอเพียงได้ 

-โรงเรือนเพาะเห็ด 
-อุปกรณ์เพาะเห็ดและ
แปรรูผลผลิตเห็ด 
-วัสดุเพาะเห็ดนางฟ้าใน
ถุงพลาสติก 
-สูตรอาหารเพาะเห็ด
นางฟ้า 
-การผสมวัสดุเพาะเห็นาง
ฟ้า 
-การน่ึงฆ่าเชื้อ การเขี่ยเชื้อ 
และการบ่มเชื้อเห็ด 
-การน าก้อนเชื้อขึ้นชั้น
และเปิดออกดอก 

-อธิบายลักษณะของเห็ดนางฟ้าได้ 
-อธิบายสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
ต่อการเพาะเห็ดนางฟ้าได้ 
-อธิบายวงจรชีวิตของเห็ดนางฟ้าได้ 
-บอกชื่อ วัสดุอุปกรณ์ในการเพาะ
เห็ดนางฟ้าได้ 
-จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเพาะ
เห็ดนางฟ้าใส่ถุงพลาสติกได้ 
-แปรรูปผลผลิตจากเห็ดนางฟ้าเป็น
เห็ดทอด น้ าพริกเห็ด เห็ดหยองและ
อ่ืนๆ ได้ 

2 การเลี้ยงไก่ไข่ 1.น าความรู้เก่ียวกับการ
ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือใน
การเลี้ยงไก่ไข่ที่ถูกวิธีไป
ประยุกต์ใช้ 
2.เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์
และเครื่องมือที่เหมาะสม
กับงานและประหยัด 
3.เห็นประโยชน์คุณค่า
ของการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อ

-ประวัติการเลี้ยงไก่ไข่ 
-พันธ์ุไก่ไข่ 
-โรงเรือนในการเลี้ยงไก่ไข่ 
-การเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อย 
-อุปกรณ์การให้น้ าและ
อาหารไก่ไข่ 
-อาหารไก่ไข่ 
-โรคและการป้องกันโรค 

-อธิบายประวัติการเลี้ยงไก่ไข่ได้ 
-บอกลักษณะพันธ์ุไก่ไข่ได้ 
-วิเคราะห์โรงเรือนที่เหมาะสมกับ
การเลี้ยงไก่ไข่ได้ 
-ฝึกปฏิบัติจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
การให้น้ าและอาหารไก่ไข่ได้ 
-เลือกและจัดเตรียมอาหารไก่ไข่ได้ 
-อธิบายโรคและการป้องกันโรคใน
การเลี้ยงไก่ไข่ได้ 
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หนว่ย
ที ่

ชื่อหน่วยการ
เรยีนรู ้

ผลการเรยีนรู ้ สาระการเรยีนรู ้ ผลการใชห้ลักสตูร 

เสริมรายได้และ
รับประทานเอง 
4.วิเคราะห์คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ข้อ 5 อยู่
อย่างพอเพียงได้ 

-น าผลผลิตจากการเลี้ยงไก่ไขไปปรุง
เป็นอาหารและวางแผนการ
จ าหน่ายได้ 
-วิเคราะห์คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ข้อ 5 อยู่อย่างพอเพียงได้ 

3 การท านาข้าว 1.รู้และเข้าใจเก่ียวกับ
ลักษณะทั่วไปของข้าว 
2.ระบุชื่อ วัสดุ อุปกรณ์
ในการท านาข้าวและ
แปรรูปผลผลิตจากข้าว
ได้ 
3.วางแผนด าเนินการ
เตรียมวัสดุการเพาะปลูก
ข้าวได้ 
4.วิเคราะห์คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ข้อ 5 อยู่
อย่างพอเพียงได้ 

-ประวัติความเป็นมาของ
ข้าว 
-พันธ์ุข้าว 
-การเพาะปลูกข้าว 
- ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร เ ก่ี ย ว
กับข้าว 
-กระบวนการผลิตและ
ผลิตภัณฑ์จากข้าว 

-เล่าประวัติความเป็นมาของข้าวได้ 
-อธิบายลักษณะพันธ์ุข้าวในท้องถิ่น
ได้ 
-บอกชื่อ วัสดุ อุปกรณ์ในการท านา
ข้าวและแปรรูปผลผลิตจากข้าวได้ 
-จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การ
เพาะปลูกข้าวได้ 
-ฝึกปฏิบัติการเพาะปลูกข้าวตาม
กระบวนการผลิตและเก็บเก่ียวแปร
รูปผลิตภัณฑ์จากข้าวได้ 
 

4 การปลูก
พืชผักสวน
ครัว 

1.มีความรู้ความเข้ าใจ
เก่ียวกับการปลูกพืชผัก
สวนครัวในท้องถิ่น 
2.เตรียมดินจัดเตรียม 
วัสดุอุปกรณ์ในการปลูก
พืชผักสวนครัวได้ 
3.แปรรูปพืชผักสวนครัว
และวางแผนการ
จ าหน่ายได้ 
 

-ความหมายของการปลูก
ผักสวนครัว 
-ความส าคัญของการปลูก
ผักสวนครัว 
-ประเภทของพืชผักสวน
ครัว 
-การเตรียมดินปลูกพื ช
สวนครัว 

-บอกความหมายของการปลูก
พืชผักสวนครัวได้ 
-บอกประเภทและชนิดของการปลูก
พืชผักสวนครัวได้ 
-อธิบายการเตรียมดินปลูกพืชผัก
สวนครัววได้ 
-จัดเตรียม วัสดุอุปกรณ์ในการปลูก
พืชผักสวนครัวได้ 
-น าพืชผักสวนครัวไปแปรรูปเป็น
อาหารและวางแผนการจ าหน่ายได้ 

 

ตอนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้หลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้หลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้วิจัยได้
ประเมินผลการทดลองใช้หลักสูตร ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยหลักสูตรบูรณาการ และ
ประเมินความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้หลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน 3 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โดยผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้หลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ที ่ รายการประเมิน X  S.D. ระดบัความพงึพอใจ 

 ดา้นเนื้อหา 
1 เน้ือหาสาระที่เรียนเป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าชอบ 4.08 0.55 มาก 

2 เน้ือหาที่เรียนไม่ยากเกินไป 4.10 0.53 มาก 

3 เรื่องที่เรียนเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวัน 3.97 0.69 มาก 

4 ความรู้ที่ ข้ าพเ จ้าได้ รับเป็นเรื่ องที่ ส ามารถน า ไป ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 4.11 

 
0.32 

มาก 

 ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้

5 ข้าพเจ้าและเพื่อนๆได้เรียนเป็นกลุ่มและช่วยกันท างาน 4.03 0.47 มาก 
6 กาท ากิจกรรมการปฏิบัติจริงท าให้ข้าพเจ้าได้ความรู้ใหม่ๆ 3.90 0.59 มาก 

7 ข้าพเจ้าพอใจที่ได้เลือกวิธีการค้นหาค าตอบและเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 4.30 

 
0.66 

มาก 

8 ข้าพเจ้าได้ฝึกทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ต่างๆ จนมีความ
ม่ันใจและกล้าแสดงออก 4.30 

 

 
0.66 

 
มาก 

 
 ดา้นสื่อและแหล่งเรยีนรู ้

9 ในชั่วโมงเรียนมีสื่อประกอบการเรียนรู้ที่น่าสนใจ 4.08 0.58 มาก 

10 การเรียนจากสื่อที่หลากหลายท าให้ข้าพเจ้าสนุกสนาน 4.19 0.59 มาก 

11 การเรียนกับแหล่งเรียนรู้ท าให้ข้าพเจ้าได้รับประสบการณ์ตรง 4.37 0.49 มาก 
12 สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้มีจ านวนเพียงพอกับนักเรียน 4.21 0.41 มาก 

 ดา้นการวดัและประเมนิผล 

13 ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ทราบผลคะแนนของผลงานที่ได้เป็นผู้ลงมือ
ปฏิบัติ 3.98 

 
0.68 

มาก 

14 เม่ือมีการประเมินผลระหว่างเรีนข้าพเจ้าพอใจในคะแนนที่
ข้าพเจ้าท าได้เสมอ 3.52 

 
0.50 

มาก 

15 ครูผู้สอนวัดและประเมินผลได้สอดคล้องกับสาระที่เรียน 3.29 0.46 ปานกลาง 
 รวม 4.03 0.55 มาก 

 

 จากตารางที่ 4 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยหลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก( X = 4.03) เม่ือพิจารณาเป็นรายการ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด

คือ การเรียนกับแหล่งเรียนรู้ท าให้ข้าพเจ้าได้รับประสบการณ์ตรง( X = 4.37) รองลงมาคือ ข้าพเจ้าพอใจที่ได้เลือก

วิธีการค้นหาค าตอบและเรียนรู้ด้วยตนเอง , ข้าพเจ้าได้ฝึกทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ต่างๆ จนมีความม่ันใจและ
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กล้าแสดงออก( X = 4.30) และรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ครูผู้สอนวัดและประเมินผลได้สอดคล้องกับสาระที่เรียน            

( X = 3.29) 

สรุปผลการวิจัย 
 1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐานส าหรับการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย
การศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ศึกษาต ารา วารสาร คู่มือครู และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับ
หลักสูตรบูรณาการ และศึกษาการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิ ดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา เพื่อน าผลการศึกษามาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานมาก าหนดองค์ประกอบหลักสูตร โดยค านึงถึงความ
เหมาะสม ความสอดคล้องกับสภาพชุมชน และความต้องการของผู้เรียน ท าให้ได้ข้อมูลส าหรับน ามาใช้ในการจัดท า
หลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อตอบสนองความต้องการของ
นักเรียนและชุมชนได้อย่างมีเหมาะสม 
 2. การสร้างและทดลองใช้หลักสูตรบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า หลักสูตรบูรณาการตามแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจ านวน 4 หน่วย ได้แก่ การเพาะเห็ดนางฟ้า การเลี้ยงไก่ไข่ การท านาข้าวและการปลูก
พืชผักสวนครัว มีระดับคุณภาพความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผลการทดลองใช้หลักสูตรบูรณาการท าให้นักเรียน
มีความรู้และเข้าใจเก่ียวกับลักษณะทั่วไปและธรรมชาติของเห็ดนางฟ้า การเลี้ยงไก่ไข่ การท านาข้าวและการปลูก
พืชผักสวนครัว สามารถระบุชื่อ วัสดุ อุปกรณ์ในการเพาะเห็ดนางฟ้า การเลี้ยงไก่ไข่ การท านาข้าวและแปรรูปผลผลิต
จากเห็ดนางฟ้า ไข่ไก่ ข้าว และพืชผักสวนครัวได้ วางแผนด าเนินการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการเพาะเห็ดนางฟ้า การ
เลี้ยงไก่ไข่ การท านาข้าว และการปลูกพืชผักสวนครัว น าความรู้เก่ียวกับการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือที่ถูกวิธีไปประยุกต์ใช้ 
เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่เหมาะสมกับงานและประหยัด และเห็นประโยชน์คุณค่าของเพาะเห็ดนางฟ้า การ
เลี้ยงไก่ไข่ การท านาและการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อเสริมรายได้และรับประทานเอง  
 3. การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้หลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า 
นักเรียนมีความพึงพอใจที่มีต่อการเหลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก( X = 4.03) 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานส าหรับการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ศึกษาต ารา วารสาร คู่มือครู และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง
กับหลักสูตรบูรณาการ และศึกษาการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา เพื่อน าผลการศึกษามาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานมาก าหนดองค์ประกอบหลักสูตร โดยค านึงถึงความ
เหมาะสม ความสอดคล้องกับสภาพชุมชน และความต้องการของผู้เรียน ท าให้ได้ข้อมูลส าหรับน ามาใช้ในการจัดท า
หลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อตอบสนองความต้องการของ
นักเรียนและชุมชนได้อย่างมีเหมาะสม ที่เป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะสถานศึกษาได้ด าเนินการขับเคลื่ อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยมีการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดท าแผนการสอนบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และมีผลงานนักเรียนที่เกิดจากการเรียนรู้ซ่ึงสอดคล้องกับ
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งานวิจัยของ วิไลรัตน์ หยดย้อย(2552 : 90 - 97) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัด
สงขลา พบว่า หลักสูตรมีองค์ประกอบสอดคล้องและเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้  
 2. ผลการสร้างและทดลองใช้หลักสูตรบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า หลักสูตรบูรณาการตามแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจ านวน 4 หน่วย ได้แก่ การเพาะเห็ดนางฟ้า การเลี้ยงไก่ไข่ การท านาข้าวและการปลูก
พืชผักสวนครัว มีระดับคุณภาพความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการตาม
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดท าขึ้นโดยมีการส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ปราชญ์ชาวบ้าน และ
นักเรียน จึงท าให้หลักสูตรบูรณาการ มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในชุมชนและความต้องการของนักเรียนและ
ชุมชนอีกด้วย สถานศึกษาได้ด าเนินการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการพัฒนาบุคลากรทั้งผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนให้มีความรู้  ความเข้าใจเก่ียวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตนตามหลักการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงานการ
ขับเคลื่อน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา นอกจากน้ี แนวคิดของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมจะท าให้คนใน
ชุมชนรวมถึงพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้ได้ค้นพบตนเอง เข้าใจความต้องการและทราบถึงระดับความสามารถของตนเอง 
ได้รับประสบการณ์ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง ได้รับการฝึกฝนทักษะการแสวงหาความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ  ได้ฝึกทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะการบริหาร การจัดการ การเป็นผู้น าผู้ตาม ฝึกทักษะการบันทึกความรู้ ทักษะการคิด ทักษะการจัดการ
กับความรู้ทักษะการแสดงออก ทักษะการสร้างความรู้ใหม่ และทักษะการท างานอ่ืน สิ่งเหล่าน้ีจะช่วยให้นักเรียนได้รับ
การพัฒนา ไปสู่การเป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข ซ่ึงเป็นสิ่งที่ผู้สอน ผู้ปกครอง และสังคม ปรารถนาอย่างยิ่ง นอกจากน้ี 
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ  วิไลรัตน์ หยดย้อย(2552 : 97-111) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อ าเภอคลองหอย
โข่ง จังหวัดสงขลา พบว่า หลักสูตรมีองค์ประกอบสอดคล้องและเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการ จัดการเรียนรู้ ผลการ
ประเมินผลงานระหว่างเรียนผ่านเกณฑ์โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 83.61 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนผ่านเกณฑ์โดยมี
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 81.87 ซ่ึงถือว่าหลักสูตรบูรณาการมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และผลการใช้หลักสูตรบูรณาการ
ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้นักเรียนมีความรู้และเข้าใจเก่ียวกับลักษณะทั่วไปและธรรมชาติของเห็ด
นางฟ้า การเลี้ยงไก่ไข่ การท านาข้าวและการปลูกพืชผักสวนครัว สามารถระบุชื่อ วัสดุ อุปกรณ์ในการเพาะเห็ดนางฟ้า 
การเลี้ยงไก่ไข่ การท านาข้าวและแปรรูปผลผลิตจากเห็ดนางฟ้า ไข่ไก่ ข้าว และพืชผักสวนครัวได้ วางแผนด าเนินการ
เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการเพาะเห็ดนางฟ้า การเลี้ยงไก่ไข่ การท านาข้าว และการปลูกพืชผักสวนครัว น าความรู้
เก่ียวกับการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือที่ถูกวิธีไปประยุกต์ใช้ เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่เหมาะสมกับงานและ
ประหยัด และเห็นประโยชน์คุณค่าของเพาะเห็ดนางฟ้า การเลี้ยงไก่ไข่ การท านาและการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อเสริม
รายได้และรับประทานเอง สอดคล้องกับ หทัยรัตน์ หนูพรหม(2550)ได้ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการเรื่อง 
“ประเพณีท าบุญเดือนสิบ” ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเขาน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช ผล
ปรากฏว่า ผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนผ่านเกณฑ์ในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.68 ซ่ึงมีความสอดคล้องกับแนวคิด
การสร้างหลักสูตรขึ้นมาใหม่ให้เหมาะสมกับโรงเรียน จุดหมาย วิธีการ ความต้องการของผู้เรียน รวมทั้งสอดคล้องกับ
สภาพท้องถิ่น และสังคม มีขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตร 3 ขั้นตอน  คือ 1) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 2) สร้าง
และหาประสิทธิภาพของหลักสูตรท้องถิ่น 3) หาประสิทธิผลของหลักสูตรท้องถิ่น  ซ่ึงหลักสูตรบูรณาการที่ได้ร่วมกัน
พัฒนาขึ้นน้ัน ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมจะท าให้คน
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ในชุมชนรวมถึงพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้ได้ค้นพบตนเอง เข้าใจความต้องการและทราบถึงระดับความสามารถของตนเอง 
ได้รับประสบการณ์ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง ได้รับการฝึกฝนทักษะการแสวงหาความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ  ได้ฝึกทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะการบริหาร การจัดการ การเป็นผู้น าผู้ตาม ฝึกทักษะการบันทึกความรู้ ทักษะการคิด ทักษะการจัดการ
กับความรู้ทักษะการแสดงออก ทักษะการสร้างความรู้ใหม่ และทักษะการท างานอ่ืน สิ่งเหล่าน้ีจะช่วยให้นักเรียนได้รับ
การพัฒนา ไปสู่การเป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข  
 3. การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้หลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า 
นักเรียนมีความพึงพอใจที่มีต่อการใช้หลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิไลรัตน์ หยดย้อย(2552 :114 - 118) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตร
บูรณาการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อ าเภอ
คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยหลักสูตรบูรณาการในระดับมากและ
ครูผู้สอนมีความเห็นด้วยต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรในระดับมาก   

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

  1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้นักเรียนฝึกทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควรมีการยืดหยุ่นในเรื่อง
ระยะเวลา เพื่อให้ได้ผลการปฏิบัติงานและเกิดทักษะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

      2. หลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควรน าไปใช้กับนักเรียนทุกระดับชั้นในโรงเรียน 
และในโรงเรียนอ่ืน ๆ เน่ืองจากสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจ าวัน โดยปรับผลการเรียนรู้และสาระเน้ือหา
ให้เหมาะสมกับระดับน้ัน  ๆ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
 1. ควรพัฒนางานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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กรณศีกึษา ต าบลโพทะเล  อ าเภอโพธิท์ะเล  จงัหวดัพจิติร 
Problems, Needs and Guidelines for Competency Development for Teacher Leaning 

Management : A Case Study of Photale, Photale, Phijit Province. 

นงลกัษณ ์ ใจฉลาด1, ชญานษิฐ ์ ศศิวมิล2,พรทพิย ์ครามจนัทกึ3,                                                       
อรโุณทยั อนิทนดิ4 วัชรยี ์อนิทะชติ5 และสมศร ีทาสทุะ6 

1ผู้ช่วยศาสตราจารย์,หลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์,หลักสูตรสาขาวิชาพ้ืนฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

3,4,5อาจารย์,หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
6อาจารย์,หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

บทคัดย่อ          
 การวิจัยเรื่อง การศึกษาปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ของครู
ปฐมวัย กรณีศึกษา ต าบลโพทะเล อ าเภอโพธ์ิทะเล จังหวัดพิจิตร  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัญหาการจัดการ
เรียนรู้ของครูปฐมวัย กรณีศึกษา ต าบลโพทะเล  อ าเภอโพธ์ิทะเล จังหวัดพิจิตร 2) เพื่อศึกษาความต้องการพัฒนา
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย กรณีศึกษา ต าบลโพทะเล อ าเภอโพธ์ิทะเล จังหวัดพิจิตร และ 3) เพื่อศึกษา
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย กรณีศึกษา ต าบลโพทะเล  อ าเภอโพธ์ิทะเล จังหวัด
พิจิตร           
 ผลการศึกษาพบว่า         
 1) สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย กรณีศึกษา ต าบลโพทะเล อ าเภอโพธ์ิทะเล จังหวัดพิจิตร 
พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2) ความต้องการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย กรณีศึกษา ต าบล
โพทะเล อ าเภอโพธ์ิทะเล จังหวัดพิจิตร พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด และ 3) แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้ของครูปฐมวัย กรณีศึกษา ต าบลโพทะเล อ าเภอโพธ์ิทะเล จังหวัดพิจิตร พบว่า มี 13 แนวทางได้แก่ 1) พัฒนา
เทคนิคในการสร้างประสบการณ์เรียนให้กับผู้เรียนเชิงประจักษ์ 2) พัฒนาศักยภาพครูให้มีสามารถสร้างเครื่องมือใน
การประเมินพัฒนาการของ ผู้เรียนให้เป็นไปตามวัยและพัฒนาการที่เหมาะสม 3) พัฒนาปรับปรุงทักษะการท างานให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และน าเทคนิคใหม่ ๆ มาใช้ในการเรียนการสอน 4) พัฒนาทักษะการพัฒนาเครื่องมือการ
ประเมิน และสื่อการเรียนการสอน 5) อบรมความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์หลักสูตรและแผนการจัดประสบการณ์ 
6) พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์เด็กรายบุคคล 7) พัฒนาทักษะการสร้างรูปแบบในการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคล 8) พัฒนาทักษะการจัดประสบการณ์เด็กเล็กโดยออกไปศึกษาดูงานนอกพื้นที่ภายใน
ต าบล เช่น ดูการเลี้ยงกบ การจักสาน 9) จัดอบรมพัฒนาความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 10)  
อบรมทักษะการใช้สื่อการเรียนการสอน เพื่อน ามาผลิตสื่อพัฒนาเด็ก 11) พัฒนาและการฝึกทักษะในการสร้าง
เครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็ก    12) พัฒนาการสร้างความเข้าใจและฝึกทักษะในการน าผลการประเมินมาปรับปรุง 
ให้เด็กเล็กพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ 13) จัดอบรมให้ความรู้และทักษะในการวิจัยพัฒนาเด็กเล็ก 

ค าส าคญั : ปัญหา, ความต้องการ ,แนวทางทางการพัฒนาสมรรถนะ,การจัดการเรียนรู้ ,ครูปฐมวัย 
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ABSTRACT 
 This study was purposed to study the problems, needs and teachers’ competencies 
developing guidelines of early childhood teachers: a case study of Pho Thale subdistrict, Pho Thale 
district, Phichit province. The purposes of this study were1) to study the problems of learning 
management of early childhood teachers: teachers: a case study of Pho Thale subdistrict, Pho Thale 
district, Phichit province 2) to study needs of developing learning management of early childhood 
teachers: a case study of Pho Thale subdistrict, Pho Thale district, Phichit province and 3) to study 
of  teachers’ competencies developing guidelines of early childhood teachers: a case study of Pho 
Thale subdistrict, Pho Thale district, Phichit province. 
 The results found that  
 1. A state of the problems of learning management of early childhood teachers: a case study 
of Pho Thale subdistrict, Pho Thale district, Phichit province was at the highest level 2) needs and 
teachers’ competencies developing guidelines of early childhood teachers: a case study of Pho Thale 
subdistrict, Pho Thale district, Phichit province were at the highest level and 3) teachers’ 
competencies developing guidelines of early childhood teachers: a case study of Pho Thale 
subdistrict, Pho Thale district, Phichit province were  13 guidelines consisted of 1) technique 
developing of providing empirical learning experience for student 2) development and adaptation of 
working skills to keep up on changes and bring the new techniques to use in learning management 
4) develop development skills of assessment instrument and instructional media 5) training of  
knowledge and understanding of curriculum analyzing and lesson plan 6) development of individual 
student analysis skills 7) development of providing the model for learning management correspond 
to individual student potential 8) development of early childhood learning management skill by 
studying of outside area in sub district such as frog farming, basket making 9) training of development 
in capability of learning management by child centered emphasizing 10) training of using instructional 
media for creating instructional media to develop children11) development and practicing  of creating 
the assessment instrument to develop children 12) development of making understanding and skill 
practicing to improve the results for children to development their potential fully 13) training the 
knowledge and skill of research and development of children. 

Keywords : problems, needs, teachers’ competencies developing guidelines, learning 

management, childhood teachers 
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ความเป็นมาและความส าคัญ        
 การพัฒนาเด็กปฐมวัยซ่ึงเป็นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เน่ืองจากเป็นช่วง สมองที่มีการพัฒนา
สูงสุด การให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนรู้ เพื่อปลูกฝังทั้งในด้านการพัฒนา สติปัญญาและอารมณ์ จึงเป็นสิ่งส าคัญ
ทีจะหล่อหลอมให้เด็กเจริญเติบโตเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพต่อไป (กระทรวงศึกษาธิการ , 2552 : ) ดังน้ันการศึกษา
ปฐมวัย จึงเป็นการปูพื้นฐานการศึกษาและส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาแก่เด็ก
เล็ก (อมรชัย ตันติเมธ, 2547 : 25) นักจิตวิทยาและนักการศึกษาทั่วโลก ต่างให้ความส าคัญ และให้ความสนใจด้าน
การพัฒนา เด็กปฐมวัย (แรกเกิด-6 ปี) ด้วยความเชื่อว่ากระบวนการเรียนรู้ในช่วงปฐมวัยมีผลกระทบในระยะยาวต่อ
คุณภาพชีวิตของคน เพราะเป็นช่วงที่ระบบประสาทและสมอง ก าลังสร้างโครงสร้างที่มีการเจริญเติบโตในอัตราสูงสุด
ถึง ร้อยละ 80 ของวัยผู้ใหญ่ ดังน้ัน สิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก การดูแลอบรมเพื่อปลูกฝังสร้างเสริมพัฒนาการจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญยิ่ง เพราะเป็นพื้นฐานที่ส าคัญต่อการบ่มเพาะ บุคลิกภาพ อุปนิสัย และการเจริญเติบโตของสมองที่จะส่งผลต่อ
สติปัญญาและความสามารถของเด็กอย่างถาวร (กระทรวงศึกษาธิการ, 2547 : 1) 
  การจัดกิจกรรมหรือประสบการณ์ส าหรับเด็กวัย 3-6 ปี มุ่งเน้นให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่น ที่สอดคล้องกับ
พัฒนาการและความแตกต่างระหว่างบุคคล เน่ืองจากปัจจุบันเป็นสังคมแห่งเทคโนโลยี และนับวันจะมีความก้าวหน้า
เพิ่มขึ้น เด็กปฐมวัยจึงควรมีโอกาสได้เรียนรู้และคุ้นเคยกับเทคโนโลยีต่างๆ ในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่เด็กสามารถใช้   
ให้เกิดประโยชน์ได้ การน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการขยายประสบการณ์และการเรียนรู้ของเด็ก จะช่วยให้
เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถด ารงชีวิต และเผชิญกับปัญหาในสังคม
ทุกวันน้ีได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ (อรุณี หรดาล และคณะ, 2553, น. 6-11) สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่ให้ความส าคัญกับแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยที่ให้โอกาสเด็กได้เรียนรู้ด้วย
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ซ่ึงกล่าวไว้ในหมวด 9 เรื่อง เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 66 ว่า "ผู้เรียนมีสิทธ์ิได้รับ   การ
พัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ท าได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะที่เพียง
พอที่จะใช้เทคโนโลยี เพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต" (ราชกิจจานุเบกษา, 
2542, น. 19)  
 ทั้งน้ี ครูเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้เด็กไทย เก่ง ดี มีความสุข และเม่ือสังคมไทย
เผชิญวิกฤตปัญหาคุณภาพการศึกษา หลายฝ่ายต่างคาดหวังว่าคุณภาพครูจะเป็นปัจจัยส าคัญที่จะกอบกู้คุณภาพ
การศึกษาให้ดีขึ้น เพราะเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนโดยตรง แต่ผลผลิตของระบบการศึกษา
ในปัจจุบันกลับสะท้อนถึงคุณภาพที่ยังต้องมีการพัฒนาอย่างเร่งด่วน และมีความจ าเป็นต้องแสวงหาวิธีการพัฒนาครู   
ที่เหมาะสมเพื่อยกระดับคุณภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2555, น. ก) เช่นเดียวกับ 
ปัญหาการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัยที่กล่าวข้างต้น จึงควรมีการพัฒนาครูปฐมวัย ให้มีความรู้ 
ความสามารถในการผลิตและใช้เทคโนโลยี เพื่อจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กปฐมวัย ซ่ึงสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ในหมวด 9 เรื่อง เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 65 ที่ระบุว่า "ให้มีการ
พัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิต และผู้ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการผลิต 
รวมทั้งใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ" (ราชกิจจานุเบกษา, 2542, น. 18) สอดคล้องกับพรทิพย์ 
ศิริภัทราชัย (2546: 49) ได้กล่าวว่า ส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เครื่องมือเพื่อแสวงหาความรู้ส าหรับโลกของ
การศึกษาที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงมีความส าคัญมากกว่าเน้ือหาความรู้ อีกทั้งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ และเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 
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ประการ คือ 1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการคิด 3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 4) 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และ 5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เช่น รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เป็นต้น เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 4-5)  

ระบบการศึกษาของประเทศไทยได้มีการปฏิรูประบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เน้นให้ครูจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นแนวทางการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่และสิ่งประดิษฐ์ใหม่  โดยการใช้
กระบวนการทางความคิด กระบวนการทางสังคมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วมในการเรียนสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ได้ (พิมพันธ์เตชะคุปต์ และ พเยาว์ ยินดีสุข ,2548: 25) โดยครูเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวกจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ และคอยให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียนเท่าน้ัน การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ต้องจัด
ให้สอดคล้องกับความสนใจความสามารถและความถนัด เน้นการบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ การเสริมสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ เพื่อท าให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนรู้ เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้มีการฝึกฝนทักษะที่
ส าคัญในการพัฒนาตนเอง โดยหวังว่าผู้เรียนจะน าเอาทักษะดังกล่าวไปใช้ในการเรียนรู้ต่อไปในอนาคต  จึงเป็น
สิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (สุทธิพงษ์ พงษ์วร, 2552:17) ซ่ึงสอดคล้องกับแนวทางการจัด
กระบวนการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตราที่ 
24 ให้มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกปฏิบัติให้ท าได้คิดเป็น รกัการอ่านและเกิดการใฝ่รู้
อย่างต่อเน่ือง และจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝัง
คุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 
2553:22) 

จากผลการพัฒนาการศึกษาไทยที่ผ่านมา บริบทของการจัดการศึกษาจะเห็นได้ว่าเด็กที่จะเข้าสู่ระบบ
การศึกษามีแนวโน้มลดลง สถานศึกษามีแนวโน้มขนาดเล็กลงและมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น คุณภาพของการศึกษา
พัฒนาการเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 5 ปี ในช่วงปี 2553-2557 พบว่า มีพัฒนาการสมวัยลดลงจากร้อยละ 73.4 เป็นร้อย
ละ 72.7 แผนการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดเป้าหมายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยว่า 1) การเข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษา สัดส่วนของนักเรียนปฐมวัย (3-5 ปี) ต่อประชาการกลุ่ม 3-5 ปีเพิ่มขึ้น 2) ความเท่าเทียมทางการศึกษา 
65 เปอร์เซ็นต์ ของเด็กในวัยเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพเพิ่มมากขึ้น  3) 
คุณภาพการศึกษา เด็กแรกเกิด – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (แผนการศึกษาแห่งชาติ, 2560 : 16 – 19) และศูนย์
เทคโนโลยีและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รวบรวมข้อมูลนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาทั้งใน
ระบบโรงเรียน และนอกระบบโรงเรียน จ าแนกตามสังกัด และชั้น ปีการศึกษา 2559 พบว่า มีนักเรียนอนุบาล 1 หรือ
อนุบาล 3 ขวบ 251,192 คน คิดเป็น 32% ของเด็กอายุ 3 ขวบทั้งหมด 780,000 คน พบว่า หน่วยงานสังกัด ศธ. จัด
อนุบาล 3 ขวบ มากที่สุด 191,137 คน คิดเป็น 76.09% ของนักเรียนระดับอนุบาล 3 ขวบทั้งหมด แบ่งเป็น สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 188,344 คน คิดเป็น 74.98% สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,536 คน คิดเป็น 0.61% สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โรงเรียนสาธิต) 1,257 
คน คิดเป็น 0.05% สังกัด กระทรวงมหาดไทย 60,055 คน คิดเป็น 23.91% สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 59,311 
คน คิดเป็น 23.61% และสังกัดเมืองพัทยา 744 คน คิดเป็น 0.30% จากข้อมูลดังกล่าว พบว่า มีเด็กอายุ 3 ขวบ ที่ยัง
ไม่เข้าสู่ระบบการศึกษาอีก 528,808 คน ซ่ึงหน่วยงานที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย จะต้องช่วยกันรับเด็กเข้าเรียนเพิ่ม
มากขึ้น โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะไม่เปิดห้องเรียนเพิ่ม แต่ใช้วิธีบริหารจัดการห้องเรียนที่มี
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อยู่ให้เพียงพอ และ กระทรวงศึกษาธิการ จะก าหนดหลักสูตรแกนกลางที่ใช้ร่วมกันทุกสังกัด เพื่อรับประกันให้ได้ว่าการ
จัดการศึกษาระดับปฐมวัยจะได้มาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ (มติชน, 2560 : ออนไลน์) 
 ดังน้ัน คณะผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะการศึกษาปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย กรณีศึกษา ต าบลโพทะเล อ าเภอโพธ์ิทะเล  จังหวัดพิจิตร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนส าหรับครูปฐมวัย เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนส่งผลต่อคุณภาพ
ของเด็ก ช่วยให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถด ารงชีวิต และเผชิญกับ
ปัญหาในสังคมทุกวันน้ีได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
  1) เพื่อศึกษาปัญหาการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย กรณีศึกษา ต าบลโพทะเล  อ าเภอโพธ์ิทะเล จังหวัด
พิจิตร  

2) เพื่อศึกษาความต้องการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย กรณีศึกษา ต าบลโพทะเล 
อ าเภอโพธ์ิทะเล จังหวัดพิจิตร  
  3) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย กรณีศึกษา ต าบลโพทะเล  
อ าเภอโพธ์ิทะเล จังหวัดพิจิตร 

ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี  
  1.การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย กรณีศึกษา ต าบลโพทะเล อ าเภอโพธิ์ทะเล 
จังหวัดพิจิตร              
 ขอบเขตด้านเนื้อหา        
 ในการวิจัยในครั้งน้ีมุ่งศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเป็นการศึกษาเพื่อก าหนดเป็นกรอบแนวคิด
เบื้องต้นในการวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินศึกษา ส ารวจและวิเคราะห์ เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง และลงพื้นที่ในการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย   
 ขอบเขตดา้นกลุ่มผู้ให้ข้อมูล       
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลการวิจัยในส่วนน้ี คือ ผู้บริหารและครูปฐมวัย ต าบลโพทะเล อ าเภอโพธ์ิทะเล จังหวัดพิจิตร 
จ านวน 10 คน ได้มาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection)  
 ขอบเขตด้านตัวแปร 

  ในการวิจัยในครั้งน้ีตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย กรณีศึกษา ต าบล
โพทะเล  อ าเภอโพธ์ิทะเล จังหวัดพิจิตร           
 2. การศึกษาความต้องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย กรณีศึกษา ต าบลโพทะเล อ าเภอโพธิ์
ทะเล จังหวัดพิจิตร        
 ขอบเขตดา้นเนื้อหา        
 ในการวิจัยในครั้งน้ี คือ มุ่งศึกษาแนวคิดของผู้บริหารและครูปฐมวัยเก่ียวกับความต้องการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ของครูปฐมวัย กรณีศึกษา ต าบลโพทะเล  อ าเภอโพธ์ิทะเล จังหวัดพิจิตร 
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ขอบเขตด้านกลุ่มผู้ให้ข้อมูล  
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลการวิจัยในส่วนน้ี คือ ผู้บริหารและครูปฐมวัย ต าบลโพทะเล อ าเภอโพธ์ิทะเล จังหวัดพิจิตร

จ านวน 15 คน  ได้มาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection)  
ขอบเขตดา้นตวัแปรทีศ่ึกษา   
ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ความต้องการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย กรณีศึกษา ต าบล

โพทะเล  อ าเภอโพธ์ิทะเล จังหวัดพิจิตร 
3. การศึกษาแนวทางการพฒันาสมรรถนะการจดัการเรยีนรูข้องครปูฐมวยั กรณีศกึษา ต าบลโพทะเล อ าเภอ

โพธิ์ทะเล จังหวัดพิจิตร        
 ขอบเขตดา้นเนื้อหา        
  ในการวิจัยในครั้งน้ี คือ มุ่งศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย กรณีศึกษา 
ต าบลโพทะเล อ าเภอโพธ์ิทะเล จังหวัดพิจิตร 

ขอบเขตดา้นกลุ่มผูใ้หข้้อมูล  
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลการวิจัยในส่วนน้ี คือ ผู้น าและครูระดับปฐมวัย ต าบลโพทะเล อ าเภอโพธ์ิทะเล จังหวัดพิจิตร 

15 คน ได้มาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection)  
ขอบเขตดา้นตวัแปรทีศ่ึกษา          

 ตวัแปรที่ศึกษา ได้แก่ แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย กรณีศึกษา ต าบลโพทะเล  อ าเภอ
โพธ์ิทะเล จังหวัดพิจิตร 

วิธีด าเนินการวิจัย  
  1. การศึกษาปญัหาการจดัการเรยีนรูข้องครปูฐมวยั กรณศีกึษา ต าบลโพทะเล อ าเภอโพธิท์ะเล จงัหวดั
พิจติร มรีายละเอยีดดงันี ้ 
   แหลง่ขอ้มลู          
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลการวิจัย ได้แก่ ผู้น าชุมชน จ านวน 10 คน ได้มาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Selection) 
  เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลและแบบสอบถาม  
 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 คณะผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง   
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 คณะผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) เพื่อหาลักษณะร่วม (Common 
Character) และหาข้อสรุปร่วม (Common Conclusion)  
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2. การศึกษาความต้องการพฒันาสมรรถนะการจดัการเรยีนรูข้องครปูฐมวยั กรณศีกึษา ต าบลโพทะเล 
อ าเภอโพธิท์ะเล จังหวดัพิจติร มรีายละเอยีดดงันี้ 
   กลุม่ผูใ้หข้อ้มลู  

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารและครูปฐมวัย ต าบลโพทะเล อ าเภอโพธ์ิทะเล จังหวัดพิจิตร จ านวน 
10 คน ได้มาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู       
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามเก่ียวกับความต้องการพัฒนาสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ และมีการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือโดย
ตรวจสอบความสอดคล้องของเน้ือหา โดยน าแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน พิจารณาตรวจสอบความ
ตรงเชิงเน้ือหา (Content  Validity) โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (Index of Item – Objective 
Congruency : IOC) อยู่ระหว่างตั้งแต่ 0.6 – 1.00  
 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 คณะผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยมีวิธีการด าเนินการดังน้ี   
 1. ผู้วิจัยประสานงานกับผู้น าชุมชนต าบลโพทะเล อ าเภอโพธ์ิทะเล จังหวัดพิจิตร เพื่อขอความร่วมมือเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยการสอบถาม 
 2. ผู้วิจัยนัดหมายกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการตอบแบบสอบถามในด้าน วัน เวลาและสถานที่ในการสอบถามและ
ด าเนินการสอบถามตามประเด็นต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดไว้และรวบรวมข้อมูลจากการสอบถามแยกตามประเด็น 
        การวิเคราะห์ข้อมูล         
 คณะผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) เพื่อหาลักษณะร่วม (Common 
Character) และหาข้อสรุปร่วม (Common Conclusion)  
         3. การศึกษาแนวทางการพฒันาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครปูฐมวัย กรณีศึกษา ต าบลโพทะเล อ า เภอ
โพธิ์ทะเล จังหวัดพิจิตร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   กลุม่ผูใ้หข้อ้มลู  
            หลังจากที่ผู้วิจัยด าเนินการศึกษารวบรวมข้อมูลเก่ียวกับบกรอบแนวคิดเก่ียวกับและสภาพปัญหาการพัฒนา
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย กรณีศึกษา ต าบลโพทะเล อ าเภอโพธ์ิทะเล จังหวัดพิจิตร ตามวัตถุประสงค์
ข้อที่ 1 และ 2  มาด าเนินการจัดการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) โดยมีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลการวิจัยใน
ส่วนน้ี คือ ผู้น าและครูต าบลโพทะเล อ าเภอโพธ์ิทะเล จังหวัดพิจิตร จ านวน 10 คน ได้มาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Selection)          
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล       
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ประเด็นเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้ของครูปฐมวัย  
 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 คณะผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยมีวิธีการด าเนินการดังน้ี 
 1. ผู้วิจัยประสานงานกับผู้น าและครูต าบลโพทะเล อ าเภอโพธ์ิทะเล จังหวัดพิจิตรเพื่อขอความร่วมมือเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยการสอบถาม        
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 2. ผู้วิจัยนัดหมายกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการจัดการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) ในวันที่ 2 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลโพทะเล ต าบลโพทะเล อ าเภอโพธ์ิทะเล จังหวัด
พิจิตร 
   การวิเคราะห์ข้อมูล  
 คณะผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) เพื่อหาลักษณะร่วม (Common 
Character) และหาข้อสรุปร่วม (Common Conclusion)  

ผลการวิจัย  
 จากการวิจัยเรื่อง การศึกษาปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู
ปฐมวัย กรณีศึกษา ต าบลโพทะเล อ าเภอโพธ์ิทะเล จังหวัดพิจิตร มีผลการวิจัยดังน้ี 1) ปัญหาการจัดการเรียนรู้ของครู
ปฐมวัย กรณีศึกษา ต าบลโพทะเล อ าเภอโพธ์ิทะเล จังหวัดพิจิตร พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียง 3 ล าดับแรก
ได้แก่ 1.1) ปัญหาการจัดการเรียนรู้โดยมีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ 1.2) ปัญหาจ านวนครูไม่พอเพียง 
และ 1.3) ปัญหาการจัดการเรียนรู้โดยน าการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและน าผลไปใช้พัฒนาเด็ก 2) ความ
ต้องการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย กรณีศึกษา ต าบลโพทะเล อ าเภอโพธ์ิทะเล จังหวัดพิจิตร  
พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียง 3 ล าดับแรกได้แก่ 2.1) ต้องการพัฒนาความรู้และเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้
ใหม่ๆ 2.2) ต้องการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ส าหรับห้องเรียนขนาดใหญ่ และ 2.3) ต้องการพัฒนาการท าวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและน าผลไปใช้พัฒนาเด็ก และ 3) แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู
ปฐมวัย กรณีศึกษา ต าบลโพทะเลอ าเภอโพธ์ิทะเล จังหวัดพิจิตร พบว่า มี 13 แนวทางได้แก่ 3.1) พัฒนาสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัยด้านเทคนิคในการสร้างประสบการณ์เรียนให้กับผู้เรียนเชิงประจักษ์ 3.2) พัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัยด้านการสร้างเครื่องมือในการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนให้เป็นไปตามวัยและ
พัฒนาการที่เหมาะสม 3.3) พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัยด้านการท างานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
และน าเทคนิคใหม่ ๆ  มาใช้ในการเรียนการสอน 3.4) พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัยด้านเครื่องมือ
การประเมิน และสื่อการเรียนการสอน 3.5) พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัยด้านความรู้ความเข้าใจใน
การวิเคราะห์หลักสูตรและแผนการจัดประสบการณ์ 3.6) พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัยด้านการ
วิเคราะห์เด็กรายบุคคล 3.7) พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัยด้ านการสร้างรูปแบบในการจัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคล 3.8) พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัยด้าน
การจัดประสบการณ์เด็กเล็กโดยออกไปศึกษาดูงานนอกพื้นที่ภายในต าบล เช่น ดูการเลี้ยงกบ การจักสาน 3.9) พัฒนา
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัยด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 3.10) พัฒนาสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัยด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน เพื่อน ามาผลิตสื่อพัฒนาเด็ก 3.11) พัฒนาสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัยด้านการสร้างเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็ก 3.12) พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
ของครูปฐมวัยด้านการน าผลการประเมินมาปรับปรุง ให้เด็กเล็กพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ 3.13) พัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัยด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาเด็กเล็ก  

 



 

 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 

ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

270 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

อภิปรายผล 
1. การศึกษาปัญหาการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย กรณีศึกษา ต าบลโพทะเล  อ าเภอโพธ์ิทะเล จังหวัด

พิจิตร พบว่า มีปัญหาการจัดการเรียนรู้ของครูอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก 
ผู้ปกครอง และชุมชน การแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ รับฟังความคิดเห็นใจกว้าง และยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง จ านวนครูพอเพียง และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและน าผลไปใช้พัฒนาเด็ก  ที่ควรหา
แนวทางในการแก้ไขเป็นอย่างมาก อาจเน่ืองมาจากการศึกษาปฐมวัย เป็นการศึกษาที่จัดขึ้นให้เด็กก่อนวัยเรียน เพื่อ
วางรากฐานเริ่มต้นของชีวิตในการอบรมเลี้ยงดู และการให้การศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพของเด็ก
ปฐมวัย ดังน้ัน การจัดการศึกษาจะต้องเป็นไปอย่างเป็นระบบ มีส่วนร่วมจากหลายฝ่ายทั้งจากสถานศึกษา ผู้ปกครอง
และองค์กร ชุมชน ต้องช่วยเหลือเพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หากไม่มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายก็จะ
ส่งผลให้การจัดประสบการณ์ให้กับเด็กไม่บรรลุเป้าหมาย ซ่ึงการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากผู้ปกครองและชุมชน
เป็นสิ่งที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษา ทั้งน้ี ทางด้านตัวครูหากไม่แสวงหาความรู้หรือเทคนิควิธีการสอนใหม่ ๆ ก็จะท าให้
การจัดประสบการณ์ไม่น่าสนใจเป็นเหตุท าให้การพัฒนาเด็กตามพัฒนาการไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ดังน้ัน การมีส่วน
ร่วมที่ดีของทุกภาคส่วนจะส่งผลให้การจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมาย ซ่ึงสอดคล้องกับ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย (2560 : 14) ได้ระบุไว้ว่า รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ ก่อนวัยเรียนจน
จบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อน
เข้ารับการศึกษาตามวรรคหน่ึง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริม
และสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย รัฐต้องด าเนินการให้
ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ  รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการ
ร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึ กษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่
ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งน้ี ตาม
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซ่ึงอย่างน้อย ต้องมีบทบัญญัติเก่ียวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการ
ด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการ ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชน
ได้รับการศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา ตาม
ความถนัดของตน สอดคล้องกับ แผนการศึกษาแห่งชาติ (2560 : 14 – 15) ที่มีการวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการ
จัดการศึกษาของประเทศในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยทุกช่วงวัยให้เต็มตามศักยภาพ 
สามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต โดยการขับเคลื่อนภายใต้ วิสัยทัศน์คนไทยทุก
คนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2555, น. 
ก) ที่ก าหนดไว้ว่า ครูเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้เด็กไทย เก่ง ดี มีความสุข และเม่ือสังคมไทย
เผชิญวิกฤตปัญหาคุณภาพการศึกษา หลายฝ่ายต่างคาดหวังว่าคุณภาพครูจะเป็นปัจจัยส าคัญที่จะกอบกู้คุณภาพ
การศึกษาให้ดีขึ้น เพราะเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนโดยตรง แต่ผลผลิตของระบบการศึกษา
ในปัจจุบันกลับสะท้อนถึงคุณภาพที่ยังต้องมีการพัฒนาอย่างเร่งด่วน และมีความจ าเป็นต้องแสวงหาวิธีการพัฒนาครูที่
เหมาะสมเพื่อยกระดับคุณภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น  
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2. ผลการศึกษาความต้องการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย ต าบล ต าบลโพทะเล  อ าเภอ
โพธ์ิทะเล จังหวัดพิจิตร โดยการสอบถาม พบว่า มีความต้องการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยเฉพาะการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ รับฟังความคิดเห็นใจกว้าง และยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง ครูที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่าขึ้นไป จ านวนครูพอเพียง และการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและน าผลไปใช้พัฒนาเด็ก และควรหาแนวทางในการแก้ไขอย่างเร่งด่วน อาจเน่ืองมาจาก 
ตามสภาพที่เป็นจริงครูระดับปฐมวัยยังมีความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เน่ืองจากครูส่วน
ใหญ่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาด้านการสอนปฐมวัยโดยตรง ดังน้ัน จึงมีความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะของครู
ปฐมวัยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ รับฟังความคิดเห็นใจกว้าง และ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง จึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างมากที่ครูจะต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือ
เทียบเท่าขึ้นไป และมีจ านวนครูพอเพียง รวมถึงจะต้องทีทักษะและองค์ความรู้เก่ียวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของเด็กและน าผลไปใช้พัฒนาเด็ก สอดคล้องกับ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 
5) ได้ก าหนดไว้ว่า การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปีบนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดู
และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพ ภายใต้บริบท
สังคม วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยความรัก ความเอ้ืออาทร และความเข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิต
ให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม สอดคล้องกับ เยาวภา เดชะคุปต์ (2542 : 
18 – 19) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาปฐมวัย 4 ข้อ ดังน้ี 1) ด้านร่างกาย ส่งเสริมความเจริญเติบโต  
ความแข็งแรงของร่างกายปลูกฝังนิสัยทางสุขภาพอนามัย ฝึกกิจนิสัยและสุขนิสัย รู้จักรักความสะอาด เลือกรับประทาน
อาหารที่เป็นประโยชน์ รู้จักการใช้ห้องน้ าห้องส้วมที่ถูกต้อง ฝึกให้เล่นและออกก าลังกายเพื่อบริหารกล้ามเน้ือและ
ประสาทสัมผัส และรู้จักพักผ่อนอย่างถูกวิธี 2) ด้านจิตใจและอารมณ์ ส่งเสริมทางด้านสุขภาพจิต เช่น ปลูกฝังให้รู้จัก
ควบคุมอารมณ์ จิตใจ ร่าเริงแจ่มใส ชื่นชมต่อความไพเราะและสิ่งสวยงาม ฝึกให้มีจิตใจเมตตากรุณา เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ 
ซ่ือสัตย์ มีสัมมาคารวะ กตัญญูกตเวที เคารพ เชื่อฟัง ประหยัด ขยันหม่ันเพียร อดทน มีระเบียบวินัย และเชื่อถือค า
สอนของศาสนา 3) ด้านสังคม ส่งเสริมการพัฒนาลักษณะนิสัย เช่น ปลูกฝังให้เด็กรู้จักเคารพตนเอง กล้ าพูด กล้า
แสดงออกด้วยตนเองในทางที่ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณี รู้จักเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืน เคารพสิทธิและ
หน้าที่ตลอดจนความรับผิดชอบ ฝึกให้เป็นผู้รู้จักการรับการให้พร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี และ 
4) ด้านสติปัญญา ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา เช่น ให้รู้จักการหาเหตุผลจนเกิดความเข้าใจ และรู้จักตัดสินใจด้วย
ตนเอง สนใจต่อสิ่งต่าง ๆ รอบตัว มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ฝึกให้เป็นคนว่องไว รักการเรียนรู้ รู้จักการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ และมีประสบการณ์พอที่จะเรียนในระดับต่อไป สอดคล้องกับ กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 31) ได้
ก าหนดจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาปฐมวัย 12 ข้อ ดังน้ี  1) ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 2) 
กล้ามเน้ือใหญ่และกล้ามเน้ือเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว และประสานสัมพันธ์กัน  3) มีสุขภาพจิตที่ดีและมี
ความสุข 4) มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจดีงาม 5) ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรัก
การออกก าลังกาย 6) ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย 7) รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 8) 
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข 9) ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 10) มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย 11) มี
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 12) มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ 
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3. การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย กรณีศึกษา ต าบลโพทะเล อ าเภอ
โพธ์ิทะเล จังหวัดพิจิตร พบว่า แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย ได้ดังน้ี  1) พัฒนาเทคนิค
ในการสร้างประสบการณ์เรียนให้กับผู้เรียนเชิงประจักษ์ 2) พัฒนาศักยภาพครูให้มีสามารถสร้างเครื่องมือในการ
ประเมินพัฒนาการของ ผู้เรียนให้เป็นไปตามวัยและพัฒนาการที่เหมาะสม 3) พัฒนาปรับปรุงทักษะการท างานให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง และน าเทคนิคใหม่ ๆ มาใช้ในการเรียนการสอน 4) พัฒนาทักษะการพัฒนาเครื่องมือการประเมิน 
และสื่อการเรียนการสอน 5) อบรมความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์หลักสูตรและแผนการจัดประสบการณ์ 6) พัฒนา
ทักษะในการวิเคราะห์เด็กรายบุคคล 7) พัฒนาทักษะการสร้างรูปแบบในการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ของผู้เรียนรายบุคคล 8) พัฒนาทักษะการจัดประสบการณ์เด็กเล็กโดยออกไปศึกษาดูงานนอกพื้นที่ภายในต าบล เช่น ดู
การเลี้ยงกบ การจักสาน 9) จัดอบรมพัฒนาความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 10)  อบรม
ทักษะการใช้สื่อการเรียนการสอน เพื่อน ามาผลิตสื่อพัฒนาเด็ก 11) พัฒนาและการฝึกทักษะในการสร้างเครื่องมือ
ประเมินพัฒนาการเด็ก 12) พัฒนาการสร้างความเข้าใจและฝึกทักษะในการน าผลการประเมินมาปรับปรุง ให้เด็กเล็ก
พัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ 13) จัดอบรมให้ความรู้และทักษะในการวิจัยพัฒนาเด็กเล็ก อาจเน่ืองมาจากครูและผู้ที่มี
ส่วนเก่ียวข้องต้องการให้มีการพัฒนาสมรรถนะเทคนิคในการสร้างประสบการณ์ การสร้างเครื่องมือในการประเมิน
พัฒนาการของผู้เรียนให้เป็นไปตามวัยและพัฒนาการ การน าเทคนิคใหม่ ๆ มาใช้ในการเรียนการสอน การพัฒนา
เครื่องมือการประเมิน สื่อการเรียนการสอน การวิเคราะห์หลักสูตรและแผนการจัดประสบการณ์ การน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพเด็ก และการพัฒนาความรู้และทักษะในการวิจัยพัฒนาเด็ ก เล็ ก          
สอดคล้องกับ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560 : 93 – 131) สรุปว่า 1) คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ  น าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีตัวชี้วัดที่
ส าคัญ เช่น ครู/บุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรมพัฒนาในเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความส าคัญของการ
ด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความมีคุณธรรม จริยธรรม และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการด าเนินชีวิตเพิ่มขึ้น และสถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับ มหาวิทยาลัยสีเขียวของโลกเพิ่มขึ้น เป็นต้น 2)  หลักสูตร 
แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ การปฏิบัติ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรม เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติ เพิ่มขึ้น และสื่อสารมวลชนที่เผยแพร่หรือให้ความรู้เ ก่ียวกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น เป็นต้น 3) การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น มีฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในสาขาต่าง 
ๆ เพิ่มขึ้น เป็นต้น ทั้งน้ี โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มี
คุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต ส่งเสริมและ
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ และพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และ
นวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีแผนงานและโครงการส าคัญ เช่น โครงการ
น้อมน าศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพคนทุกช่วงวัย โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการโรงเรียนสี
เขียว เป็นต้น และสอดคล้องกับ บังอร เทพเทียน (2550 : 122 - 123) กล่าวว่า การศึกษาปฐมวัยเป็นการจัดการศึกษา 
ให้แก่เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ขวบ ได้ก าหนดขึ้นที่บ้าน ศูนย์บริการหรือโรงเรียนก็ได้ โดยรูปแบบของการจัดน้ี จ าแนก
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เป็น 2 ลักษณะ คือ จัดที่บ้าน (Home-based programs) หมายถึง การจัดบริการ การดูแลที่ท าขึ้นที่บ้าน กับอีก
ลักษณะหน่ึงคือ จัดที่สถานบริการ (Center-based programs) เป็นบริการเด็กกลุ่มใหญ่ ซ่ึงในการจัดบริการจ าแนก
ตามอายุ ได้ 3 กลุ่ม คือกลุ่มเด็กทารก (อายุ 2 ขวบแรก) กลุ่มเด็กเล็ก (อายุ 2 - 4 ขวบ) กลุ่มเด็กอนุบาล และประถม
ต้น (อายุ 5 - 6 ขวบ) ด้วยลักษณะความแตกต่างของกลุ่มเด็กท าให้สถานบริการและโรงเรียนมีความแตกต่างกัน เพื่อให้
สอดคล้องกับเด็ก 6 ขวบแรกที่มีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่ละขวบปีมีความแตกต่างและก้าวหน้าของ
พัฒนาการที่ต่างกันมาก ด้วยเหตุน้ีท าให้การดูแล การเลี้ยงดู  การจัดประสบการณ์การเรียนแต่ละวัยต่างกัน เป็นเหตุ 
ให้มีรูปแบบของการจัดสถานบริการแตกต่าง ตามวัยของเด็กด้วย  

สรุปผลการวิจัย   
  จากการวิจัยเรื่อง การศึกษาปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู

ปฐมวัย กรณีศึกษา ต าบลโพทะเล อ าเภอโพธ์ิทะเล จังหวัดพิจิตร มีสภาพปัญหาและความต้องพัฒนาสมรรถนะการ

จัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย กรณีศึกษา ต าบลโพทะเล อ าเภอโพธ์ิทะเล จังหวัดพิจิตร อยู่ในระดับมากที่สุด และจาก

การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย กรณีศึกษา ต าบลโพทะเล อ าเภอโพธ์ิทะเล 

จังหวัดพิจิตร พบว่า มี 13 แนวทางได้แก่1) พัฒนาเทคนิคในการสร้างประสบการณ์เรียนให้กับผู้เรียนเชิงประจักษ์        

2) พัฒนาศักยภาพครูให้มีสามารถสร้างเครื่องมือในการประเมินพัฒนาการของ ผู้เรียนให้เป็นไปตามวัยและพัฒนาการ

ที่เหมาะสม 3) พัฒนาปรับปรุงทักษะการท างานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และน าเทคนิคใหม่ ๆ มาใช้ในการเรียนการ

สอน 4) พัฒนาทักษะการพัฒนาเครื่องมือการประเมิน และสื่อการเรียนการสอน 5) อบรมความรู้ความเข้าใจในการ

วิเคราะห์หลักสูตรและแผนการจัดประสบการณ์ 6) พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์เด็กรายบุคคล 7) พัฒนาทักษะการ

สร้างรูปแบบในการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคล 8) พัฒนาทักษะการจัด

ประสบการณ์เด็กเล็กโดยออกไปศึกษาดูงานนอกพื้นที่ภายในต าบล เช่น ดูการเลี้ยงกบ การจักสาน 9) จัดอบรมพัฒนา

ความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 10)  อบรมทักษะการใช้สื่อการเรียนการสอน เพื่อน ามาผลิต

สื่อพัฒนาเด็ก 11) พัฒนาและการฝึกทักษะในการสร้างเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็ก 12) พัฒนาการสร้างความ

เข้าใจและฝึกทักษะในการน าผลการประเมินมาปรับปรุง ให้เด็กเล็กพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ 13) จัดอบรมให้ความรู้

และทักษะในการวิจัยพัฒนาเด็กเล็ก ดังน้ัน จึงควรมีพัฒนาสมรรถนะเทคนิคในการสร้างประสบการณ์ การสร้าง

เครื่องมือในการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนให้เป็นไปตามวัยและพัฒนาการ การน าเทคนิคใหม่ ๆ มาใช้ในการเรียน

การสอน การพัฒนาเครื่องมือการประเมิน สื่อการเรียนการสอน การวิเคราะห์หลักสูตรและแผนการจัดประสบการณ์ 

การน าผลการประเมินมาปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพเด็ก และการพัฒนาความรู้และทักษะในการวิจัยพัฒนาเด็กเล็ก 

ภายใต้บริบทสังคม วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยความรัก ความเอ้ืออาทร และความเข้าใจเพื่อสร้างรากฐานคุณภาพ

ชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม  
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 จากการศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการและแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู มี
แนวทางในการพัฒนาที่หลากหลาย ดังน้ัน ผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องในการพัฒนาทักษะของครูปฐมวัย จึงควร
จัดล าดับความส าคัญของแนวทางในการพัฒนาที่จ าเป็นส าคัญเป็นอันดับต้น ๆ เพื่อที่จะได้มีการพัฒนาครูให้เป็นไปตาม
ความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะของครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรศึกษากระบวนการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูที่ส่งผลต่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย กรณีศึกษา ต าบลโพทะเล อ าเภอโพธ์ิทะเล จังหวัดพิจิตร 
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บทคัดย่อ          

 บทความวิจัยน้ี มีจุดประสงค์เพื่อน าเสนอกรอบแนวคิดวิจัยเรื่อง  การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
ส าหรับเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education)  โดยใช้วิธีการสังเคราะห์เอกสารซ่ึง
ผลของการสังเคราะห์ได้กรอบแนวคิดของงานวิจัย พบว่า  1) การจัดกิจกรรรมตามแนวสะเต็มศึกษา ประกอบไปด้วย 
6 ขั้นที่ 1 ขั้นระบุปัญหา ขั้นที่ 2 ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เก่ียวข้องกับปัญหา ขั้นที่ 3 ขั้นออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหา ขั้นที่ 4 ขั้นวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา ขั้นที่ 5 ขั้นทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการ
แก้ปัญหาหรือชิ้นงาน และขั้นที่ 6 ขั้นน าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน และ 2) ทักษะพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย ประกอบไปด้วยทักษะพื้นฐาน 4 ทักษะ คือ (1) ทักษะการสังเกต  (2) ทักษะการ
จ าแนก (3) ทักษะการสื่อความหมาย และ(4) ทักษะการลงความเห็น 

ค าส าคัญ : ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์, สะเต็มศึกษา, เด็กปฐม วัย 

 ABSTRACT 

  The purpose of this article is to present the conceptual framework of research entitle "A 
Development of Basic Scientific Skills for Early Childhood by using STEM Education Activities". The 
results of the synthesis of this research’s conceptual framework were: 1) The STEM Education 
activities consists of 6 steps, including (1) Identifying the problem (2) Collecting the information and 
idea about the problem (3) Finding the solution (4) Planning and solving the problem (5) Testing, 
evaluating, and improving the solving a problem method, and (6) Presenting the result and the 
solving a problem method. 2) The Basic Scientific Skills for Early Childhood consists of four basic 
skills, including (1) The observation skill (2) The classification skill (3) The communication skill, and 
(4) The conclusion skill. 
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บทน า          

 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 มีจุดม่งหมายที่ส าคัญเพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ – จิตใจ สังคมและสติปัญญาอย่างมีคุณภาพและต่อเน่ือง โดยได้จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้าน
สติปัญญาให้เด็กได้รับรู้และเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวผ่าน การมีปฎิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม บุคคลและสื่อต่างๆ ด้วย
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กพัฒนาการใช้ภาษา จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ การ
แก้ปัญหา การคิดเชิงเหตุผล และการคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่างๆ รอบตัวและมีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ที่
เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ในระดับที่สูงต่อไป (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , 2560 : 37) 
การจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยต้องอาศัยประสบการณ์ตรง หรือสิ่งที่เป็นรูปธรรมโดยผ่านการรับรู้ทางประสาท
สัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ การฟัง การดม การมอง การสัมผัสและการชิมรสโดยให้เด็กเป็นผู้ลงมือกระท า ดังที่ จอนห์ ดิวอ้ี 
กล่าวว่า เด็กเรียนรู้ด้วยการกระท าและสอดคล้องกับแนวคิดของเพี ยเจต์ กล่าวว่า กระบวนการพัฒนาการทาง
สติปัญญาน้ันจะสามารถเกิดการเรียนรู้ได้จากการกระท า (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545 : 14) 
การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้มีการพัฒนาและการเรียนรู้ของเด็กควรจัดสภาพแวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน นอกจากน้ีการจัดประสบการณ์ให้เด็กได้รับอย่างกว้างขวางและมีโอกาสเรียนรู้ได้
หลายรูปแบบ ในการที่จะพัฒนาเด็กให้ครบทุกด้าน มิใช่อยู่ในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง แต่ละกิจกรรมมีการส่งเสริม
ทักษะและพัฒนาการแต่ละด้านแตกต่างกันไป ครูผู้สอนควรให้ความส าคัญและเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้จากการเล่น
และท ากิจกรรมต่ างๆ เพื่อให้ เ กิดการเรีย นรู้  ได้พัฒนาการทุกด้าน รวมทั้ งส่ ง เสริมให้ เด็ กรู้ จั กการน า   
ทักษะการสังเกต การจ าแนก การเปรียบเทียบ ทักษะการวัดและทักษะอ่ืนๆ มาสอดแทรกและการน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานส าคัญให้กับเด็กปฐมวัยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล โดยมุ่งเน้นให้การเรียนการสอนน้ันสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและชุมชน นักเรียนจึงจะ
บรรลุตามมาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ก าหนดไว้ในจุดหมายตามที่หลักสูตรปฐมวัยก าหนดไว้ (ส านักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560 : 27)       
 ซ่ึงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมีจุดมุ่งหมายใน การพัฒนาคุณภาพของเด็กและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ต้องเริ่มตั้งแต่ระดับปฐมวัยเพราะเด็กปฐมวัยเป็นวัยที่มีพัฒนาการการเรียนรู้ที่สูง โดยการแสวงหา
ประสบการณ์ที่แปลกให้รอบตัวด้วยความอยากรู้ อยากเห็นเด็กปฐมวัยเป็นวัยที่เหมาะต่อการปูพื้นฐาน มีความพร้อม
และพัฒนาการทุกด้านตามขีดความสามารถทุกด้านของเด็ก  ในการจัดเตรียมเด็กปฐมวัยเพื่อให้มีทักษะพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ ประภาพรรณ สุวรรณสุข (2538 : 365) กล่าวว่า การจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัย
น้ันควรเน้นที่การกระท า ซ่ึงเกิดจากกระบวนการและผลผลิตที่ได้ ซ่ึงวรนาท รักสกุลไทย (2537 : 169) กล่าวว่า การ
จัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักส ารวจ สังเกต จ าแนก เปรียบเทียบ วัด สื่อสาร ทดลอง เป็นการส่งเสรมทักษะ
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์มีนักการศึกษาหลายท่าน เช่น นิวแมน (Nuenman, 1981 : 320-321) ได้กล่าวถึงความส าคัญ
ของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยไว้หลายทักษะด้วยกัน เช่น ทักษะการสังเกต ทักษะการ
จ าแนกประเภท ทักษะการสื่อความหมายและทักษะการลงความเห็น ส่วนอัญชลี  ไสยวรรณ (2531 : 10) ได้กล่าวถึง
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ ควรส่งเสริมให้แก่เด็กปฐมวัย ได้แก่ ทักษะการสังเกต ทักษะการจ าแนก ทักษะ
การแสดงปริมาณ ทักษะการสื่อความหมาย ทักษะการลงความเห็น ลักษะการแสวงหาความสัมพันธ์ระหว่างมิติกับ
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เวลา  สอดคล้องกับ ขนิษฐา จีนาภักดิ์ (2542 : 35) กล่าวว่า เด็กปฐมวัยในช่วงอายุ 3-6 ปี นับได้ว่าเป็นวัยที่ส าคัญที่สุด
ในชีวิต เพราะเป็นช่วงที่สมองของเด็กเจริญเติบโตเต็มที่เด็กมีความสนใจที่จะเรียนทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัว ครูและ
ผู้ปกครองจึงควรเอาใจใส่และเตรียมให้เด็กมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะทักษะการสังเกตที่มีความส าคัญและ
เชื่อมโยงกับทุกๆทักษะซ่ึงควรจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะและความแตกต่างซ่ึงจะช่วยให้เด็กมีทักษะ
พื้นฐานในการค้นคว้าหาความรู้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543)   
 การเรียนวิทยาศาสตร์ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เม่ือพิจารณาสภาวการณ์ด้านการศึกษาของไทยในช่วงที่ผ่านมา 
พบว่า ผลการประเมินผู้เรียนในโครงการ PISA พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการรู้วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับต่ า ซ่ึง
สอดคล้องกับโครงการ TIMSS ประเมินผลสัมฤทธ์ิวิชาวิทยาศาสตร์ พบว่าต่ ากว่าค่าเฉลี่ย และคะแนนลดลงจากปีก่อน 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2555)  ซ่ึงสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เล็งเห็น
ความส าคัญของการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับปฐมวัยได้มีวัตถุประสงค์มีแนวทางที่
ชัดเจนในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ช่วยพัฒนาคุณลักษณะตามวัยของเด็กปฐมวัย ทั้งด้านร่างกาย 
ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาตลอดจนพัฒนากระบวนการคิด กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
จิตวิทยาศาสตร์และแนวคิดเก่ียวกับตนเองธรรมชาติและสิ่งต่างๆรอบตัวที่ส าคัญ รวมถึงการเตรียมความพร้อม ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เป็นอีกหน่ึงโรงเรียนที่ประสบปัญหาด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ท าให้ส่งผลถึงการประเมินเพื่อประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมิน
คุณภาพการศึกษา รอบที่ 3 โดยมาตรฐานที่ 4 ที่ว่าด้วยผลการจักการศึกษา ในกลุ่มตัวบ่งชี้ที่ 4  เด็กมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญาสมวัย ผลการประเมินอยู่ในระดับดี คะแนนที่ได้คือ 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 ซ่ึงมีคะแนนต่ ากว่าตัวบ่งชี้
อ่ืนๆ เม่ือพิจารณาพัฒนาการด้านสติปัญญา ได้แก่ ความใฝ่รู้ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การสื่อสาร จินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ จึงควรได้รับการพัฒนา  ทางโรงเรียนตระหนักถึงปัญหาและพยายามหาแนวทางแก้ไขโดยให้
บุคลากรระดับปฐมวัยส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นทักษะทางการคิดให้หลากหลายยิ่งขึ้น (ส านักรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา , 2555 : 2) ตลอดจนพัฒนากระบวนการคิด กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ จิต
วิทยาศาสตร์และแนวคิดเก่ียวกับตนเองธรรมชาติและสิ่งต่างๆรอบตัวที่ส าคัญ ซ่ึงการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ตั้งแต่ในระดับปฐมวัยจะสร้างให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีเหตุผล คิดเป็น สังเกตเป็น เป็นพื้นฐานของการ
ส่งเสริมเด็กให้มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเข้าใจโลกที่เป็นอยู่รู้จักวิเคราะห์ จ าแนกรวมถึงการเรียนรู้ การ
แก้ปัญหา (ประสาท เนืองเฉลิม, 2546 : 25) เด็กจะรับรู้และคิดถ่ายโยงเป็นทิศทางเดียว ไม่ซับซ้อน ซ่ึงจะฝึกได้โดยการ
สังเกต การทดลองและการตั้งค าถามประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่เด็กปฐมวัยได้รับจะกลายเป็นส่วนหน่ึงใน
ชีวิตประจ าวันของเด็ก เขาจะสามารถพัฒนาการคิด รู้จักหาค าตอบแบบวิทยาศาสตร์ได้ ดังน้ันในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัย
สนใจที่จะศึกษา ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย  คือ ทักษะการสังเกต ทักษะการจ าแนกประเภท  
ทักษะการสื่อความหมายข้อมูล และทักษะการลงความเห็น (Neuman, 1981 : 320-321) ซ่ึงสอดคล้องกับสตาคเฮล 
ดีน่า (2542 : 12) กล่าวว่า ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มีความส าคัญส าหรับเด็กปฐมวัย ได้แก่ ทักษะการสังเกต 
ทักษะการจ าแนกประเภท ทักษะการสื่อความหมาย และทักษะการลงความเห็น  ทักษะเหล่าน้ีจะเป็นพื้นฐานในการ
พัฒนาเด็กให้มีทักษะที่สูงขึ้นพร้อมที่จะเรียนรู้ในระดับที่สูงต่อไป 
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ในการพัฒนาเด็กให้เกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานอย่างเต็มศักยภาพในระดับปฐมวัยเป็นความจ าเป็น
อย่างยิ่งเน่ืองจากเด็กปฐมวัยเป็นวัยที่มีความส าคัญในการพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาการทุกด้านมีการพัฒนาไปอย่าง
รวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพัฒนาการทางด้านสติปัญญาเป็นช่วงที่เด็กจะเกิดการเรียนรู้มากที่สุด  ซ่ึงการจัดกิจกรรม
ทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยควรจัดลักษณะการบูรณาการเน้ือหาและหน่วยการสอนเข้าด้วยกัน  โดยมีการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีความหมายแตกต่างกัน และมีรูปแบบทีหลากหลาย 
ได้แก่ การจัดกิจกรรมแบบสนทนาและอภิปรายซักถาม การจัดกิจกรรมแบบการเล่านิทานและละครสร้างสรรค์ การจัด
กิจกรรมแบบสาธิต การจัดกิจกรรมแบบผสมผสาน การจัดกิจกรรมแบบการศึกษานอกสถานที่ การจัดกิจกรรมแบบ
การเล่นเกมและบทบาทสมมติ การจัดกิจกรรมแบบการท าสวนปลูกพืช การจัดกิจกรรมแบบปฏิบัติการทดลองและการ
ท าอาหาร การจัดกิจกรรมสอนตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) เป็นอีกหน่ึงวิธีที่สอดคล้องกับหลักการและ
แนวคิดการจัดการศึกษาปฐมวัยที่ว่าด้วยกระบวนการเรียนรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่ผู้เรียนเป็นผู้กระท าด้วยตนเอง
โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าที่ส่งผลให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ตามพัฒนาการอันเป็นพื้นฐานของพัฒนาการที่สูงขึ้นโดยที่ มุ่ง
ให้เด็กเกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ซ่ึงจะช่วยให้เด็กรู้จักการสืบเสาะแสวงหาความรู้แ ละการแก้ไขปัญหาผ่าน
ประสบการณ์ตรงอย่างเหมาะสมกับวัย  ดังน้ันการจัดประสบการณ์แบบปฏิบัติการทดลองตามแนวสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) จึงเป็นการจัดการศึกษาที่เปิดโอกาสให้กับผู้เรียนได้คิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อปรับตัวเข้ากับบริบท
ของโลก           
 การพัฒนาเด็กให้เกิดทักษะตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) ซ่ึงเป็นแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ 4 สาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรม 
(Engineering) และ คณิตศาสตร์ (Mathematics) ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวสะเต็มศึกษามี
ความส าคัญต่อผู้เรียนคือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์และสร้างนวัตกรรมที่ใช้ความรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering design process) (อภิสิทธ์ิ ธงไชย , 
2556 ) ประกอบด้วยขั้นตอนดังน้ี ระบุปัญหา รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เก่ียวข้องกับปัญหา  ออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหา วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา ทดสอบประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน 
น าเสนอวิธีการแก้ปัญหาผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน  เด็กมีความเข้าใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
มากขึ้น ท าให้เด็กเกิดการถ่ายโอนการเรียนรู้ สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างความคิดรวบยอดในศาสตร์ต่างๆ 
ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่มีความหมายต่อตัวเด็ก  เด็กเห็นความสัมพันธ์และคุณค่าของสิ่งที่เรียน สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่
เรียนเข้ากับชีวิตจริง (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557 : 6) จากแนวคิดการกิจกรรมตามแนว
สะเต็มศึกษา (STEM Education)        
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่พัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์โดยการจัดกิจกรรมตามแนว
สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจ มีทักษะกระบวนการคิด รู้จักวิเคราะห์ แก้ปัญหา
โดยเชื่อมโยงประสบการณ์ของตนในการแก้ปัญหาและมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่สูงขึ้น ตลอดจนสามารถ
น าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน เพื่อพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป  
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จดุมุง่หมายขงิการวจิยั         
 เพื่อน าเสนอกรอบแนวคิดวิจัยเรื่อง  การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยโดยการจัด
กิจกรรมตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) 

การทบทวนวรรณกรรม         

 ผู้วิจัย ได้ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพื่อก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย เรื่อง การพัฒนา
ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) ดังน้ี
 1. การจัดกิจกรรมตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education)      
 กิจกรรมสะเต็มศึกษา เป็นกิจกรรมที่สามารถจัดให้กับผู้เรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยได้ ซ่ึงจะช่วยให้เด็กรู้จักการ
สืบเสาะแสวงหาความรู้และการแก้ไขปัญหาผ่านประสบการณ์ตรง การน าเอาสะเต็มไปสอนในระดับปฐมวัยมีความ
เหมาะสมสอดคล้องมากว่าการจัดการสอนในระดับอ่ืนๆ เพราะการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยเป็นการจัดเน้ือหาและ
ทักษะทางวิทยาศาสตร์  (S-Science) เทคโนโลยี  (T-Technology) วิศวกรรมศาสตร์  (E-Engineering) และ
คณิตศาสตร์ (M-Mathematics) โดยการบูรณาการการเรียนรู้เข้ากับชีวิตประจ าวัน จะท าให้เด็กเห็นความส าคัญและมี
ทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเหมาะสม ผู้วิจัย ได้สังเคราะห์แนวคิดเก่ียวกับการจัดกิจกรรม
สะเต็มศึกษา ดังน าเสนอในตารางที่ 1         
 ตารางที่ 1 กิจกรรมตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education)   

นักทฤษฏ ี กิจกรรมตามแนวสะเตม็ศกึษา 

อัญชลี ไสยวรรณ (2559) - กระบวนการจัดการเรียนรู้มีหลากหลายแบบ/รูปแบบ สามารถจัดการเรียนรู้
โดยบูรณาการเก่ียวข้องสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
วิศวกรรมศาสตร์ ครูปฐมวัยสามารถเลือกน ามาใช้ได้ให้เหมาะสมกับหัวข้อเรื่อง
ที่เด็กสนใจ ระดับพัฒนาการเด็กปฐมวัย ความพร้อมของครู และบริบทของ
โรงเรียน เช่น การส ารวจการจัดการเรียนรู้ทัศนศึกษา กิจกรรมกลางแจ้ง 
กิจกรรมศิลปะ กิจกรรมดนตรี เป็นต้น อย่างไรก็ตามการสอดแทรกการเรียนรู้
ตามแนวสะเต็มศึกษาสามารถน าไปบูรณาการได้ในทุกกิจกรรม ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนเพื่อที่จะได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ 
(2557 : 16) 

- การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา คือ การผนวกกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรมเข้ากับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ของ
ผู้ เรียนเพื่อพัฒนาความรู้  ความเข้าใจ และฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ผู้เรียนต้องมีโอกาสนองความรู้มาออกแบบวิธีการ
หรือกระบวนการเพื่อแก้ปัญหา เพื่อให้ได้เทคโนโลยี ซ่ึงเป็นผลผลิตจาก
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (NRC, 2012) กระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรมประกอบด้วย องค์ประกอบ 6 ขั้นตอน  
1.  ระบุปัญหา (Problem Identification) 
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2.  รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เก่ียวข้องกับปัญหา (Related Information 
Search) 
3.  ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (Solution Design) 
4.  วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา (Planning and Development) 
5. ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแกไข้ วิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน 
(Testing, 
Evaluation and Design Improvement) 
6.  น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน (Presentation) 

 
 

 ผู้วิจัยสังเคราะห์กระบวนการกิจกรรมตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) สรุปได้ว่า สะเต็มศึกษา 
(STEM Education) เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อีกรูปแบบหน่ึงที่มุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการในสาระวิชา
วิทย าศ าสต ร์  (Science) เ ทค โน โ ลยี  (Technology) วิ ศ วกร รมศ าสต ร์  (Engineering) และ  คณิ ต ศ าสตร์  
(Mathematics) มาผสมผสานกันอย่างลงตัว เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่จ าเป็น ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ 1) 
ระบุปัญหา (Problem Identification)   2) รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เก่ียวข้องกับปัญหา (Related Information 
Search) 3) ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (Solution Design) 4) วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา (Planning and 
Development) 5) ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแกไข้วิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน (Testing, Evaluation and 
Design Improvement) 6) น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน (Presentation)  

2. ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  
 ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คือ ความสามารถคิดหาเหตุผล แสวงหาความรู้และแก้ปัญหาได้ตามวัยของ
เด็ก ผู้วิจัย ได้สังเคราะห์แนวคิดเก่ียวกับทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ดังน าเสนอในตารางที่ 2  

ตารางที่ 2: ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 

นักทฤษฏ ี ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร ์

เคลทท์และชอว์  
(Cliatt and Shaw, 1992 : 23) 

ทักษะพื้นฐานวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย เพื่อการเรียนรู้ คือ ทักษะการ
จ าแนกประเภท การวัดทักษะการใช้ตัวเลข ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่าง
มิติของวัตถุกับเวลา ทักษะการจัดท าข้อมูลและสื่อความหมาย ทักษะการลง
ความเห็นจากข้อมูล และทักษะการท านาย    
 

กุลยา ตันติผลาชีวะ  
(2551 : 169) 

ทักษะพื้นฐานที่ต้องน ามาใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ คือ การสังเกต การ
จ าแนกและเปรียบเทียบ การวัด การสื่อสาร การทดลอง  
การสรุปน าไปใช้ 
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สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(2551 : 24) 

ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ควรส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย ได้แก่ ทักษะการ
สังเกต ทักษะการลงความคิดเห็นจากข้อมูล ทักษะการจ าแนกประเภท ทักษะ
การพยากรณ์ ทักษะการวัด ทักษะการค านวณ ทักษะการหาความสัมพันธ์
ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา และทักษะการจัดกระท าและสื่อ
ความหมายข้อมูล 
 

กุลยา ตันติผลาชีวะ 
(2547 : 173; อ้างอิงจาก 
Brewer, 1995 : 288 - 290) 

ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ที่น ามาใช้กับเด็กปฐมวัย คือ การสังเกต การ
จ าแนกและเปรียบเทียบ การวัด การสื่อสาร การทดลอง การสรุปและการ
น าไปใช้ 
 

 

  

ตารางที่ 2: ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์(ต่อ) 

นักทฤษฏี ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 

มาร์ติน 
 (Martin, 2001 : 32) 

ทักษะวิทยาศาสตร์ที่ใช้กิจกรรมให้แก่เด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสม คือ ทักษะ
การสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการจ าแนกประเภท ทักษะการสื่อสาร ทักษะ
การลงความเห็น และทักษะการพยากรณ์ 

 

ยุพาภรณ์ ชูสาย  
(2555 : 10) 

ทักษะวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานที่ควรส่ง เสริมให้  กับเด็กปฐมวัยให้ เป็น
ความสามารถเบื้องต้นเพื่อใช้แสวงหาความรู้ในขั้นสูงต่อไปประกอบด้วยทักษะ 
การสังเกต ทักษะการจ าแนกประเภท ทักษะการวัดและการแสดงปริมาณ 
ทักษะการสื่อความหมายข้อมูลทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลและทักษะการ
หามิติสัมพันธ์ ซ่ึงทั้งน้ีในแต่ละ ทักษะที่กล่าวมามี ความเชื่อมโยงกันในการใช้
ทักษะอย่างใดอย่างหน่ึงย่อมต้องใช้ ทักษะอ่ืนในการค้นคว้าหาความรู้จากข้อมูล
ร่วมกันไปด้วย 
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ผูวิ้จัยสังเคราะห์ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็ก สรุปได้ว่า  ทักษะวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานส าหรับเด็ก
ปฐมวัย เป็นทักษะเบื้องต้นที่จะช่วยส่งเสริมในการพัฒนาทักษะกระบวนการขั้นสูงต่อไป  โดยประกอบด้วยทักษะที่
ผู้วิจัยน ามาใช้เป็นกรอบแนวคิดดังน้ี 1.ทักษะการสังเกต 2. ทักษะการจ าแนกประเภท  3 .ทักษะการสื่อความหมาย
ข้อมูล  4.ทักษะการลงความเห็น 

จากการศึกษาเอกสาร แล้วผู้วิจัยได้ก าหนดกกรอบแนวคิด ดังภาพต่อไปน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
จากกรอบแนวคิดในการวิจัย สามารถอธิบายได้ ด้งน้ี  
 1. กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา  หมายถึง กระบวนการสอนแบบบูรณาการความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) 
ที่ผู้วิจัยใช้ในการช่วยส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดในการทดลองและลงมือทดลองปฏิบัติด้วย
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา 6 ขั้น  คือ 

   1.1  ขั้นระบุปัญหา หมายถึง เด็กสามารถบอกถึงหรือข้อจ ากัดของปัญหา เพื่อก าหนดขอบเขตของปัญหา 
ซ่ึงจะน าไปสู่การแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับกิจกรรม 

   1.2  ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เก่ียวข้องกับปัญหา หมายถึง การกระท าหรือการบอกถึงวิธีการ
รวบรวมข้อมูลในการแก้ปัญหา 

ทักษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์

1 ทักษะการสังเกต 

2  ทักษะการจ าแนกประเภท 

3 ทักษะการสื่อความหมายข้อมูล  

4  ทักษะการลงความเห็น 

การจัดกิจกรรรมตามแนวสะเตม็
ศึกษา

1 ขั้นระบุปัญหา 

2 ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เก่ียวข้อง
กับปัญหา 

3 ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 

4  ขั้นวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา 

5  ขั้นทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุง
แก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน 

6  ขั้นน าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการ
แก้ปัญหาหรือชิ้นงาน 

แผนภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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   1.3  ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหา หมายถึง  เป็นขบวนในการอธิบายถึงการออกแบบชิ้นงานหรือวิธีการ
แก้ปัญหา  

   1.4  ขั้นวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา หมายถึง การบอกขั้นตอนวิธีการ ล าดับขั้นตอนการท างาน แล้ว
ลงมือสร้างหรือพัฒนาวิธีการเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา 

   1.5  ขั้นทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน หมายถึง  การบอกวิธีการ
ทดสอบและประเมินการใช้งานของชิ้นงานหรือวิธีการ โดยผลที่ได้อาจน ามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมที่สุด  

   1.6  ขั้นน าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน หมายถึง การอธิบายการขั้นตอนในน าเสนอ
แนวคิดและขั้นตอนการแก้ปัญหาของการสร้างชิ้นงานหรือการพัฒนาวิธีการ ให้ผู้อ่ืนเข้าใจและได้ 
 2. ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถคิดหาเหตุผล แสวงหาความรู้และแก้ปัญหาได้ตาม
วัยของเด็ก การวิจัยครั้งน้ีมุ่งเน้นเฉพาะด้านทักษะการสังเกต ทักษะการจ าแนกประเภท ทักษะการสื่อความหมาย
ข้อมูลและทักษะการลงความเห็น ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 

   2.1  ทักษะการสังเกต หมายถึง ความสามารถที่ได้จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าอัน ได้แก่ ตา 
หู จมูก ลิ้น และผิวกายของร่างกายอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่างรวมกัน เข้าไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถุหรือ
เหตุการณ์ สามารถตอบข้อมูลหรือรายละเอียดของสิ่งต่างๆ ได้ อธิบายว่าสิ่งที่สังเกตได้ว่าเป็นอย่างไร บอกความ
เหมือนความต่างว่าสิ่งที่สังเกตได้เป็นอย่างไร  

   2.2  ทักษะการจ าแนกประเภท หมายถึง ความสามารถในการบอกการแบ่งประเภทสิ่งของโดยมีเกณฑ์ที่
ใช้ในการจ าแนกประเภทอย่างใดอย่างหน่ึง ได้แก่ ความเหมือน ความแตกต่างและความสัมพันธ์ได้ 

   2.3  ทักษะการสื่อความหมายข้อมูล  หมายถึง  ความสามารถในการบอกข้อมูลผ่านการพูด การเขียน
รูปภาพและภาษาท่าทางการแสดงสีหน้า ที่ได้จากการค้นพบโดยการสังเกตการทดลองมาสื่อสารในรูปแบบของกราฟ 
แผนภูมิ การใช้สัญลักษณ์ รูปภาพ การพูด ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน โดยสามารถบอกบรรยายลักษณะคุณสมบัติ 
ความสัมพันธ์ของวัตถุ ซ่ึงมุ่งสื่อความหมายให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้  

   2.4  ทักษะการลงความเห็น หมายถึง ความสามารถในการบอกหรืออธิบายสรุปความเห็นสิ่งที่ค้นพบหรือ
อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาหรือที่ได้จากประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกับการใช้เหตุผลได้ 
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A Conceptual Framework of the provision of circle activities by using                               
GraphicOrganizers to develop problem solving skills in early childhood 
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บทคดัยอ่ 
บทความวิจัยน้ีมีจุดประสงค์เพื่อน าเสนอกรอบแนวคิดงานวิจัย เรื่อง การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดย

ใช้ผังกราฟิกเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย โดยใช้วิธีการสังเคราะห์เอกสาร ซ่ึงผลของการ
สังเคราะห์ได้กรอบแนวคิดของงานวิจัย ได้แก่  1) การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้ผังกราฟิก ประกอบไปด้วย 
3 ขั้นตอนดังน้ี  (1) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน   (2) ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   (3) ขั้นสรุป  และ 2)  ความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่  (1) การแก้ปัญหาเก่ียวกับด้านการเงิน (2) การแก้ปัญหา
ด้านความปลอดภัย  และ (3) การแก้ปัญหาเก่ียวกับด้านมารยาททางสังคม   

ค าส าคญั : กิจกรรมเสริมประสบการณ์, ผังกราฟิก, การคิดแก้ปัญหา 

ABSTRACT          
 The purpose of this article to present the conceptual framework of research entitle "The 
provision of circle activities by using graphic organizers to develop problem solving skills in early 
childhood". The result of the synthesis of the conceptual frameworks were; 1) The provision of circle 
activities by using graphic organizers consists of 3 steps, including (1) Introduction to the lesson (2 ) 
Learning activities and (3) the conclusion. 2) The problem solving skills of early childhood consists of 
3 aspects:  (1) solving financial problems (2) solving security problems, and (3) solving social etiquette 
problems. 

Keywords : circle activities. Graphics organizer. Problem solving. 
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บทน า          

 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2560 มุ่งพัฒนาเด็กทุกคนให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างมีคุณภาพและต่อเน่ือง ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุขและ
เหมาะสมตามวัย มีทักษะชีวิต และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และส านึกความ
เป็นไทย โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็ก   
ก าหนดจุดมุ่งหมายให้เด็กอายุ 3–5 ปี  มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับ วัย   ดังน้ันการจัด
ประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยควรยึดหลักพัฒนาการและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของเด็กในแต่ละวัย
เป็นส าคัญ  การเรียนรู้ของเด็กเกิดขึ้นจาการเรียนรู้ผ่านการเล่น  เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  เกิดความรู้  
ทักษะ  คุณธรรม  จริยธรรม  และประสบการณ์ส าคัญที่ควรส่งเสริมประกอบด้วย  การสังเกต  การฟัง  การคิด  การ
แก้ปัญหา  และภาษา  เด็กควรได้รับการชี้แนะ  ตลอดจนฝึกให้เด็กได้คิดวางแผน  คิดตัดสินใจหรือคิดแก้ปัญหาในเรื่อง
ที่ง่ายๆ ด้วยตนเอง                                                                                                                           
 การคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย จะพัฒนาตามอายุและความแตกต่างกัน  ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการที่จะ
ช่วยส่งเสริมให้เด็กสามารถแก้ปัญหาได้ดี เช่น การให้เด็กมีโอกาสพบกับปัญหาและแก้ปัญหาบ่อยๆ ซ่ึงเป็นสิ่งหน่ึงที่จะ
ช่วยให้เด็กฝึกฝนความสามารถในการแก้ปัญหา  แต่ความสามรถในการแก้ปัญหาของเด็กจะดีหรือไม่ต้องอาศัย
ประสบการณ์เดิม  แรงจูงใจในการหาแนวทางในการแก้ปัญหา  ถ้าเด็กได้รับแรงจูงใจสูงเด็กจะสามารถแก้ไขปัญหา
น้ันๆ ได้ดีขึ้นประกอบกับสิ่งส าคัญอ่ืนๆ ที่มีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาของเด็ก คือ สติปัญญาของเด็กเอง ถ้าเด็กมี
สติปัญญาสูงก็จะมีความสามารถในการคิด  การรู้จักเลือกและตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี และการแก้ไข
ปัญหาถือว่าเป็นพื้นฐานการคิดที่ส าคัญที่สุดของการคิดทั้งมวล ความสามรถในการแก้ปัญหาเป็นสิ่งส าคัญต่อวิถีในการ
ด าเนินชีวิตของสังคมมนุษย์ซ่ึงต้องใช้การคิดเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดเวลา  ความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นสิ่งที่
เก่ียวข้องและมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตที่วุ่นวายสับสนได้เป็นอย่างดี  โดยผู้ที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาจะ
สามารถเผชิญภาวะสังคมที่เคร่งเครียดได้อย่างเข็มแข็ง  ความสามารถในการแก้ปัญหาจึงมิใช่เป็นเพียงอย่างเดียว
เท่าน้ัน  แต่ยังเป็นการพัฒนาทัศนคติ  วิธีคิด  ค่านิยม  ความรู้  ความเข้าใจ ในสภาพการณ์ของสังคมได้ดีอีกด้วย 
 การคิดแก้ปัญหาเป็นทักษะที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย ซ่ึงเป็นคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของเด็กไทย และเป็นเป้าหมายส าคัญของการจัดการศึกษา แต่ในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหายังมีน้อย ที่ศึกษาบทบาทของครูในการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของเด็กอนุบาล 
พบว่า ครูขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา และไม่เปิดโอกาสที่ให้เด็กได้คิดแก้ปัญหา
ต่างๆ จึงท าให้เด็กขาดทักษะการคิดแก้ปัญหา ซ่ึงส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กต่อไป นอกจากน้ียังพบข้อมูลเม่ือปี พ.ศ. 
2550 ของกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข ได้ด าเนินโครงการส ารวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาเด็กไทยระดับชั้น
อนุบาล 1 - 3 พบว่า มีIQ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับฉลาด และฉลาดมาก  รองลงมา ได้แก่ มีระดับปานกลาง และมีระดับ
ปัญญาอ่อน ระดับกลางถึงทึบเล็กน้อย และในปีพ.ศ. 2551 ได้มีรายงานประเมินผลการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย 3 ปี 
โดยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา พบว่า พัฒนาการที่ต่ า และต้องได้รับการพัฒนามากที่สุด ได้แก่ ด้านสติปัญญา 
และด้านอารมณ์ จากผลการส ารวจดังกล่าวได้แสดงถึงด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย    ที่ต้องการส่งเสริมให้มี
พัฒนาการทางสติปัญญาให้ดีขึ้น และเป็นไปตามเกณฑ์ ดังน้ันการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการทางด้านสติปัญญา 
โดยเฉพาะความสามารถทางด้านการคิดแก้ปัญหาน้ัน ครูควรให้ความส าคัญ และค านึงถึงธรรมชาติของเด็กทั้งในด้าน
พัฒนาการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้เด็กพัฒนาโดยผ่านรูปแบบกิจกรรม
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ที่เด็กได้ลงมือกระท า และปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ซ่ึงปัญหาด้งกล่าวได้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของโรงเรียนอนุบาล
ปาริมา พิษณุโลก จากการรายงานผลประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา พบว่าพัฒนาการทางด้านร่างกาย มีผลการประเมิน ร้อยละ 95.4 พัฒนาการทางด้านอารมณ์-จิตใจ มีผลการ
ประเมิน ร้อยละ 85.7 พัฒนาการทางด้านสังคม มีผลการประเมิน ร้อยละ 88.6 พัฒนาการด้านสติปัญญา มีผลการ
ประเมิน ร้อยละ 52.4  จากรายงานการประเมินผลพัฒนาการชี้ให้เห็นว่าพัฒนาการทางด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย 
ในโรงเรียนอนุบาลปาริมา พิษณุโลก อยู่ในระดับต่ าเม่ือเทียบกับพัฒนาการด้านอ่ืนๆ และเม่ือวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 
พ.ศ.2559 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เขตพื้นที่
การศึกษา 1 พิษณุโลก (สช) ได้เข้าประเมินคุณภาพการศึกษาได้รับข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใน
ด้านการคิดและการแก้ปัญหาได้เหมาะสมตามวัย เม่ือพิจารณาโดยรวมผลการประเมิน นับเป็นปัญหาที่จ าเป็นเร่งด่วน
ที่โรงเรียนอนุบาลปาริมา พิษณุโลก ต้องยกระดับคุณภาพในระดับปฐมวัยซ่ึงเป็นพื้นฐานของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้สูงขึ้น เพราะถ้าเด็กมีความพร้อมอยู่ในระดับต่ าก็จะเป็นปัญหาการเรียนในระดับชั้นต่อไป และคุณครูขาดความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ดังที่ ดิวอ้ี(Dewey)   เพียเจท์(Piaget) 
และบรูเนอร์(Bruner) มีความเห็นสอดคล้องกันว่า กระบวนการพัฒนาทางสติปัญญาน้ันควรให้เด็กได้เรียนรู้โดยการ
กระท า (Learning by Doing) ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและค้นพบองค์ความรู้ด้วย ตนเอง ซ่ึงวิธีการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
ดังกล่าวน าไปสู่การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยได้ในที่สุด   
 การให้การศึกษาในเรื่องของทักษะการคิดหรือการสอนเป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย  มีนักการศึกษาหลายท่านได้เสนอแนวความคิดไว้หลากหลายรูปแบบ เช่น การคิดริเริ่มสร้างสรรค์  การ
คิดวิจารณญาณ  การคิดตัดสินใจ  และการคิดเพื่อแก้ปัญหา ซ่ึงดิวอ้ี  มีความเห็นว่าเป้าหมายอันแรกของการศึกษา คือ 
การให้เด็กสามารถคิดแก้ปัญหา  ดังน้ันในการสอนเด็กให้คิดแก้ปัญหา  ครูต้องหาวิธีการให้เด็กเข้าใจปัญหาและ
สามารถจ ากัดความได้เป็นสิ่งแรก เพราะนักจิตวิทยาพบว่า ปัญหาของเด็กที่แก้ไม่ได้ คือ การไม่เข้าใจปัญหา  เน่ืองจาก
เด็กวัยน้ียังมีประสบการณ์น้อย  ความสามารถในการแก้ปัญหาจึงมีขีดจ ากัด เพราะการที่เด็กจะแก้ปัญหาได้ดีหรือไม่
น้ัน  เด็กจะต้องเข้าใจปัญหาและมองเห็นแนวทางในการแก้ปัญหาที่จ าเป็นซ่ึงต้องอาศัยความรู้  ความคิด  และความ
เข้าใจ  สิ่งส าคัญอีกประการหน่ึงคือ เด็กมีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์  วิจารณ์น้อยท าให้ไม่สามารถสรุป
ลักษณะและคุณสมบัติที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กับปัญหามาตัดสินใจแก้ปัญหาได้  การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย
พบว่าโดยทั่วไปมีการส่งเสริมทักษะทางภาษา  คณิตศาสตร์  การรับรู้  การเคลื่อนไหว  และการเสริมสร้างลักษณะนิสัย
ค่อนข้างมาก ส่วนกระบวนการคิด เพื่อน าไปสู่ความสามารถการแก้ปัญหา เป็นทักษะที่ครูจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเด็ก
ได้น้อยที่สุด ดังน้ันครูมีส่วนช่วยในการสนับสนุนและให้แนวทางแก่เด็กในการเรียนรู้วิธีแก้ปัญหาด้วยแนวคิดที่ถูกต้อง มี
วิธีการเรียนการสอนโดยให้เด็กลงมือกระท าและปฏิบัติจริงด้วยตนเอง มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับสิ่งแวดล้อมและค้นพบ
องค์ความรู้ด้วยตนเอง ดังน้ันควรให้ความส าคัญและค านึกถึงธรรมชาติของเด็กในด้านพัฒนาการเรียนรู้และความ
แตกต่างระหว่างบุคคล โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้เด็กพัฒนาทักษะพื้นฐานทุกด้าน โดยเฉพาะกระบวนการการคิด
ซ่ึงน าไปสู่ความสามรถในการแก้ปัญหา         
 การส่งเสริมให้เด็ก ในด้านความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  ตั้งแต่เด็กจะท าให้มีพัฒนาการด้านสติปัญญาที่
ดีขึ้น แต่ปรากฏว่าปัญหาการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันการพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาของเด็กยังท าได้น้อยมาก ดัง
ข้อคิดเห็นของ ประสาร  มาลากุล ณ อยุธยา 2532 : 124 กล่าวว่า ครูควรมีความตระหนักเพิ่มขึ้นเก่ียวกับจุดมุ่งหมาย
และวิธีสอนให้เด็กคิดแก้ปัญหาเป็นและโดยทั่วไปพบว่า การสอนทักษะการคิดแก้ปัญหาโดยตรงยังท ากันน้อยมาก ครู
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ส่วนใหญ่ยังเน้นการสอนที่ยึดเน้ือหารายวิชามากกว่าการสอนกระบวนการแก้ปัญหา เพราะเด็กไทยส่วนใหญ่ยังคง
เรียนรู้ด้วยวิธี  การจดจ า  และการท่องจ าให้ได้มากกว่าสามารถวิเคราะห์เน้ือหาสาระสิ่งที่เรียนรู้ได้  นอกจากน้ีการ
สอนที่เสริมสร้างและพัฒนาการคิดให้กับเด็กยังไม่ได้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังในโรงเรียน  เน่ืองมาจากการไม่เข้าใจใน
วิธีการสอนตลอดจนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาให้กับเด็ก  
เน่ืองจากปัญหาต่างๆเหล่าน้ีท าให้เด็กขาดทักษะการคิด  การแก้ปัญหา  ซ่ึงจะส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านสติปัญญา
ของเด็ก ดังน้ัน ครูจึงเป็นผู้ที่มีความส าคัญ เพราะครูคือผู้แสวงหากระบวนการการเรียนรู้  เป็นผู้ริเริ่มนวัตกรรมใหม่ๆ 
ในการจัดการเรียนการสอนแล้วน ามาปรับในการเรียนการสอนให้มีคุณภาพดีขึ้น โดยครูจะต้องมีการพัฒนาการเรียนรู้
จาการเรียนการสอนตลอดเวลา ซ่ึงเทคนิคการสอนแบบหน่ึงที่จะช่วยให้เกิดการส่งเสริมการคิดน้ันคือ วิธีสอนโดยใช้
เทคนิคผังกราฟิก ซ่ึงพัฒนามาจากทฤษฏีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (Meaningful Learning)  ต่อผู้เรียนแทนการ
เรียนรู้แบบท่องจ า (Rote Learning) ท าให้เกิดการเรียนรู้แบบใหม่ได้อย่างเข้าใจและเกิดการความคงทนในการเรียนรู้  
การสอนโดยใช้ผังกราฟิกเป็นเทคนิคการสอนที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดระดับสูง และเป็นเครื่องมือใน
การจัดรวบรวม และสรุปความคิดหรือข้อมูลส าคัญให้เชื่อมโยงกับในรูปแบบต่างๆ ท าให้เห็นโครงสร้างของความรู้หรือ
เน้ือหาสาระ การใช้ผังกราฟิกเป็นเทคนิคที่ท าให้ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้เน้ือหาสาระต่างๆ เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจในเน้ือหาสาระน้ันได้ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น จดจ าได้นานขึ้นโดยเฉพาะเน้ือหาที่มีลักษณะกระจัดกระจาย ผังกราฟิก
เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เรียนจัดข้อมูลเหล่าน้ันให้เป็นระบบระเบียบอยู่ในรูปแบบที่สามารถอธิบายให้เข้าใจและจดจ า
ได้ง่ายอีกทั้งยังเป็นเครื่องมือส าหรับส่งเสริมการคิดได้ดี ผังกราฟิกเป็นรูปแบบการแสดงออกทางความคิด ที่สามารถ
มองเห็นและอธิบายได้อย่างเป็นระบบและชัดเจน        จ า ก
เหตุผลและความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยซ่ึงเป็นครูผู้สอนในระดับปฐมวัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาการคิดแก้ปัญหาเด็ก
ปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมโดยใช้รูปแบบผังกราฟิก ส าหรับเด็กปฐมวัยในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลปาริ
มา พิษณุโลก สังกัดคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขตพื้นที่การศึกษา1  ซ่ึงจะเป็นแนวทางในการพัฒนา
ทักษะการคิดด้านๆ อ่ืนส าหรับเด็กปฐมวัยต่อไป 

จดุมุง่หมายของการวจิยั          
 เพื่อน าเสนอกรอบแนวคิดงานวิจัย เรื่องการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้ผังกราฟิกเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย 

การทบทวนวรรณกรรม 
            ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพื่อก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย เรื่อง การจัด
กิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้ผังกราฟิกเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ดังน้ี 
            1.  การจดักจิกรรมเสรมิประสบการณโ์ดยใชผ้งักราฟกิ 
  การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้ผังกราฟิก คือ การกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหน่วย
การเรียนรู้ที่ครูจัดขึ้นให้กับเด็ก เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ผ่านประสบการณ์  ฝึกให้เด็กได้คิดแก้ปัญหา 
ทั้งน้ี ผังกราฟิกเป็นการน าเสนอข้อมูลต่างๆ ที่จัดอย่างเป็นระบบ และน าเสนอในแผนภาพในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิด
การสื่อสารที่เข้าใจง่าย และชัดเจนยิ่งขึ้น ผู้วิจัย ได้สังเคราะห์แนวคิดเก่ียวกับการจัดกิจโดยใช้ผังกราฟิก ดังน าเสนอใน
ตารางที่ 1  
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ตารางที ่1 การจัดกิจกรรมโดยใช้ผังกราฟิก 
 

นักทฤษฏ ี การจดักจิกรรมโดยใชผ้งักราฟิก 
 โจนส์และคณะ                   
(1989: 20-25) 

1. ผู้สอนเสนอตัวอย่างการจัดข้อมูลด้วยผังกราฟิกที่เหมาะสมกับเน้ือหาและ
วัตถุประสงค์                                                                                  
2. ผู้สอนแสดงวิธีสร้างผังกราฟิก                                                              
3. ผู้สอนชี้แจงเหตุผลของการใช้ผังกราฟิกน้ันและอธิบายวิธีการใช้                          
4. ผู้เรียนฝึกการสร้างและใช้ผังกราฟิกในการท าความเข้าใจเน้ือหาเป็น
รายบุคคล                                                                                             
5. ผูเ้รียนเข้ากลุ่มและน าเสนอผังกราฟิกแลกเปลี่ยนกัน 

Clark  
(1991: 526-534) 

1. ขั้นก่อนสอน                                                                                          
1.1 ผู้สอนพิจารณาลักษณะของเน้ือหาที่จะสอนสาระน้ันและวัตถุประสงค์ของ
การสอนเน้ือหาสาระน้ัน                                                                          
1.2 ผู้สอนพิจารณาและคิดหาผังกราฟิกหรือวิธีหรือระบบในการจัดระเบียบ
เน้ือหาสาระน้ันๆ                                                                                  
1.3 ผู้สอนเลือกผังกราฟิก หรือวิธีการจัดระเบียบเน้ือหาที่เหมาะสมที่สุด                 
1.4 ผู้สอนคาดคะเนปัญหาที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้เรียนในการใช้ผังกราฟิก                    
2. ขั้นสอน                                                                                             
2.1 ผู้สอนเสนอผังกราฟิกที่เหมาะสมกับลักษณะของเน้ือหาสาระแก่ผู้เรียน 
2.2 ผู้เรียนท าความเข้าใจเน้ือหาสาระและน าเน้ือหาสาระใส่ลงในผังกราฟิก
ตามความเข้าใจของตนเอ                                                              
2.3 ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดเพิ่มเติม โดยน าเสนอปัญหาที่เก่ียวข้องกับเน้ือหา
แล้วให้ผู้เรียนใช้ผังกราฟิกเป็นกรอบในการคิดแก้ปัญหา 

Joyce                      
(1992: 159-161) 

1. ผู้สอนชี้แจงจุดมุ่งหมายของบทเรียน                                                         
2. ผู้สอนน าเสนอผังกราฟิกที่เหมาะสมกับเน้ือหา                                              
3. ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนระลึกถึงความรู้เดิมเพื่อเตรียมสร้างความสัมพันธ์กับ
ความรู้ใหม่                                                                                
4. ผู้สอนเสนอเน้ือหาสาระที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้                                          
5. ผู้สอนเชื่อมโยงเน้ือหาสาระกับผังกราฟิก และให้ผู้เรียนน าเน้ือหาสาระใส่ลง
ในผังกราฟิกตามความเข้าใจของตนเอง                                                       
6. ผู้สอนให้ความรู้เชิงกระบวนการโดยชี้แจงเหตุผลในการใช้ผังกราฟิกและ
วิธีใช้ผังกราฟิก                                                                                   
7. ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายผลการใช้ผังกราฟิกกับเน้ือหา                                    
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8. ผู้สอนซักถาม ปรับความเข้าใจและขยายความจนผู้เรียนเกิดความเข้าใจ
กระจ่างชัด 

กมลณัฎฐ์  ศรีพนม                 
(2549: 19) 

1. ชี้แจงจุดมุ่งหมายของบทเรียน                                                                 
2. น าเสนอผังกราฟิกที่เหมาะสมกับลักษณะของเน้ือหา                                   
3. ทบทวนหรือกระตุ้นให้ผู้เรียนระลึกถึงความรู้เดิมเพื่อเตรียมสร้าง
ความสัมพันธ์กับความรู้ใหม่                                                                      
4. เสนอเน้ือหาสาระที่ต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้                                         
5. เชื่อมโยงเน้ือหาสาระที่เรียนกับผังกราฟิกและให้ผู้เรียนน าเน้ือหาสาระใส่ลง
ในผังกราฟิกตามความเข้าใจของตนเอง                                                       
6. อธิบายและให้ความรู้เชิงกระบวนการโดยชี้แจงเหตุผลในการใช้ผังกราฟิก
และวิธีการใช้ผังกราฟิก                                                                      
7. ผู้เรียนอภิปรายผลการใช้ผังกราฟิกกับเน้ือหา                                              
8. การท าความเข้าใจให้กระจ่างชัดและสรุป 

  
 ผู้วิจัยสังเคราะห์ขั้นตอนการจัดกิจกรรมโดยใช้ผังกราฟิก เพื่อน ามาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย 
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ขั้นกิจกรรม และขั้นสรุป                       
2.  ความสามารถในการคดิแกป้ญัหา                         
 ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา คือ การที่เด็กได้ใช้ประสบการณ์ตรงหรือสิ่งของที่เป็นรูปธรรม    ในการ
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน โดยแต่ละคนอาจแก้ปัญหาแตกต่างกันออกไป บางครั้งก็สามารถแก้ปัญหาได้     ซ่ึงปัญหา
ในชีวิตประจ าวันน้ีเกิดจากความต้องการที่จะท าการแก้ปัญหาให้หมดไป ผู้วิจัย ได้สังเคราะห์แนวคิดเก่ียวกับ
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ดังน าเสนอในตารางที่ 2    
 ตารางที ่2 : การคิดแก้ปัญหา 

นักทฤษฏ ี แนวคดิการคดิแกป้ัญหา 
Martinez (2012) 1. ทักษะทางสังคม การมีทักษะ เช่น การร่วมรู้สึก การควบคุมตนเอง ความอดทน 

การจัดการกับความเครียด และความยืดหยุ่น ส าหรับการสอนเด็ก                             
2. เรียนรู้เก่ียวกับเงิน มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับเงินการจัดสรรการใช้เงิน  การ
ประหยัด ใช้วิถีง่ายๆ ให้เด็กรู้จักรับผิดชอบเก่ียวกับการเงิน และการใช้เงิน 
3. เรียนรู้ความรับผิดชอบ ให้เด็กได้ท าความสะอาดสิ่งของของตนเอง และดูแลพื้นที่
ของตนเอง นอกจากน้ีเด็กชายอายุ 3 ปีสามารถสอนให้รู้จักเก็บของเล่น และเสื้อผ้า 
ท าความสะอาดถ้วยชาม แต่งกายด้วยตนเอง อายุ 5 ปี ปูและเก็บที่นอนได้ 

Patterson                           
(2012) 

1. ทักษะทางการเงิน ความส าคัญในการเรียนรู้เพื่อจะได้ใช้เงินเป็นเม่ือเป็นผู้ใหญ่ 
ผู้ปกครองควรเริ่มต้นด้วยการให้เด็กรู้จักการใช้เงินและรู้จักการประหยัด ด้วยการเก็บ
เงินในกระปุกออมสิน                                                                  2. 
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ทักษะทางด้านความปลอดภัย ให้เด็กได้ความคิดเก่ียวกับคนแปลกหน้า ไม่พูดคุยกับ 
บุคคลที่ไม่รู้จักคุ้นเคย ก าหนดกฎเกณฑ์ และขอบเขตที่จะช่วยให้เด็กปลอดภัย สร้าง
ความสนใจและสังเกตสิ่งต่างๆ รอบตัว เพื่อดูแลความปลอดภัยของตนเอง                                                                                            
3. มารยาททางสังคม เริ่มให้เด็กได้เรียนรู้มารยาทพื้นฐาน สังเกตการ แสดงออกของ
เด็กทางสังคมที่มีต่อบุคคลอ่ืน และคอยช่วยเหลือให้ค าแนะน าในการปฏิบัติที่ถูกต้อง
ตามธรรมเนียม ปฏิบัติ ให้ได้เรียนรู้ในการแนะน าตนเอง การจับมือ และการสบตา
บุคคลอ่ืน    

บุญเลี้ยง  พลวุธ                       
(2526 : 23-45) 

1. ปัญหาในชีวิตประจ าวัน เป็นปัญหาที่ทุกคนเราต้องพบและต้องแก้อยู่เสมอ โดยแต่
ละคนอาจพบได้ในที่แตกต่างกันออกไป บางครั้งก็สามารถแก้ปัญหาได้ซ่ึงปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันน้ี เกิดจากความต้องการที่จะท าการแก้ปัญหาให้หมดสิ้นไปเป็น
ส่วนมาก                                                                                         
2. ปัญหาทางสติปัญญา เป็นปัญหาที่เกิดจากความต้องการและความอยากรู้อยาก
เห็นของมนุษย์  ปัญหาเหล่าน้ีจึงส่งเสริมให้คนฉลาดยิ่งขึ้นเรื่อยๆ และเป็นผลที่
ก่อให้เกิดความเจริญขึ้นได้หลายๆ ด้าน 

รัสเซลล์ แอล เอคคอฟฟ์            
(บุญชม ศรีสะอาด.
2536:6-7) 

1. ปัญหาที่เก่ียวข้องกับการขจัดหรือการท าลายบางสิ่งบางอย่างที่มีอยู่แล้วและไม่
เป็นที่พึงปรารถนา เช่น ขจัดเสียงรบกวน ความเจ็บไข้ได้ป่วย หน้ีสิน                  
2. ปัญหาเก่ียวกับแสวงหาบางสิ่งบางอย่างที่ขาดแคลนเพื่อให้เกิดความพอใจ เช่น 
การจัดท าห้องสมุด ถนนโรงเรียน  

 

              จากการสังเคราะห์แนวคิดเก่ียวกับการแก้ปัญหา กล่าวโดยสรุปได้ว่า ความสามารถคิดในการคิดแก้ปัญหา
ของเด็กปฐมวัย เป็นการแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องกับการใช้ชีวิตประจ าวัน ผู้วิจัย จึงได้น ามาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย 
ซ่ึงในครั้งน้ีได้แบ่งการคิดแก้ปัญหาออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ การแก้ปัญหาเก่ียวกับด้านการเงิน การแก้ปัญหาด้านความ
ปลอดภัย การแก้ปัญหาเก่ียวกับด้านมารยาททางสังคม 
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การจดักจิกรรมเสรมิประสบการณโ์ดยใชผ้ังกราฟกิ 

-  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

-  ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

-  ขั้นสรุป 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย ผู้วิจัยได้น าเสนอกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังน้ี 

 
 

 

 

 

 

 
          

 

จากกรอบแนวคิดงานวิจัย สามารถอธิบายได้ ดังน้ี                                                                             
 1. การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้ผังกราฟิก หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูจัดขึ้นเพื่อ
ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวได้อย่างมีจุดมุ่งหมาย ผ่านประสบการณ์ ผ่านการปฏิบัติด้วยตนเอง และ
ฝึกให้เด็กได้คิด แก้ปัญหา ขั้นตอนของการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์น้ันแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังน้ี 
    1.1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
                    - ก าหนดปัญหา โดยการจัดสถานการณ์ต่างๆ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจที่จะค้นหาค าตอบ 
    1.2 ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้             
                     - ให้ผู้เรยีนเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากสถานการณ์ โดยการสังเกตและสนทนาพูดคุย หรือค้นคว้า
หาค าตอบโดยการสอบถามจากบุคคลอ่ืน  
           - ผู้สอนและผู้เรียนเลือกผังกราฟิกที่เหมาะสมกับลักษณะของเน้ือหาสาระของผู้เรียน 
                     - ผู้เรยีนช่วยกันสรุปสถานการณ์และวิธีการแก้ไขปัญหาลงในผังกราฟิก   
    1.3 ขั้นสรุป 
                       - ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายผังกราฟิกจากเรื่องที่เรียนเพื่อความกระจ่างชัด 
 2. ผังกราฟิก หมายถึง แบบของการสื่อสารเพื่อใช้น าเสนอข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความ
เข้าใจง่าย กระชับ กะทัดรัด ชัดเจน ผังกราฟิกได้มาจากการน าข้อมูลดิบ หรือความรู้จากแหล่งต่าง ๆ มาท าการจัด
กระท าข้อมูล ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้เลือกประเภทของผังกราฟิกเพื่อให้มีเหมาะสมกับเน้ือหาและพัฒนาการของ
ผู้เรียนดังน้ี              
     2.1 ผังมโนทัศน์ (A Concept Map) เป็นผังที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์ (Concept) ต่างๆ 
เก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหน่ึงอย่างเป็นล าดับชั้น เพื่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ 

ความสามารถในการคดิแกป้ญัหาจาก

เหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้จรงิในชีวติประจ าวนัของ

เดก็ปฐมวยั 

- การแก้ปัญหาเก่ียวกับด้านการเงิน 

- การแก้ปัญหาเก่ียวกับด้านความ

ปลอดภัย 

- การแก้ปัญหาเก่ียวกับมารยาททาง

สังคม 
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    2.2 ผังแสดงล าดับเหตุการณ์ (Order Graph,Events Chain) เปน็ผังที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
เหตุการณ์ต่างๆ ตามล าดับเวลาแต่ไม่น าข้อมูลระยะเวลามาแสดงให้เป็นสากล    
    2.3 ผังความคิด (A Mind Map) เป็นผังที่แสดงความสัมพันธ์ของสาระ หรือความคิดต่างๆ ให้เห็นเป็น
โครงสร้างในภาพรวม โดยใช้ เส้น ค า ระยะห่างจากจุดศูนย์กลาง สี เครื่องหมายรูปทรงเรขาคณิต และภาพ แสดง
ความหมายและความเชื่อมโยง ของความคิดหรือสาระน้ันๆ         
    2.4 ผังขั้นบันได (Time Ladder Map) เป็นผังที่แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มีลักษณะแสดงล าดับเวลา
กระบวนการหรือขั้นตอนเป็นล าดับอย่างง่าย        
 3. ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา คือ การที่เด็กได้ใช้ประสบการณ์ตรงหรือสิ่งของที่เป็นรูปธรรมในการ
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน โดยแต่ละคนอาจแก้ปัญหาแตกต่างกันออกไป บางครั้งก็สามารถแก้ปัญหาได้ซ่ึงปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันน้ีเกิดจากความต้องการที่จะท าการแก้ปัญหาให้หมดไป ซ่ึงในการศึกษาการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย
ในครั้งน้ีได้แบ่งการคิดแก้ปัญหาออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่        
     3.1 การแก้ปัญหาเก่ียวกับด้านการเงิน หมายถึง ความสามารถในการแก้ปัญหาในการใช้เงิน โดยให้เด็ก
รู้จักการออมเงิน การประหยัด การใช้เงินในชีวิตประจ าวัน เช่น การซ้ือของ และการออมเงินให้เหมาะสมกับวัย  
    3.2 การแก้ปัญหาด้านความปลอดภัย หมายถึง ความสามารถในการแก้ปัญหาในด้านความปลอดภัย จาก
การเล่น การใช้ชีวิตประจ าวัน และจากคนแปลกหน้า      
    3.3 การแก้ปัญหาเก่ียวกับด้านมารยาททางสังคม หมายถึง ความสามารถในการแก้ปัญหาด้านมารยาท
ทางสังคม ในเรื่องของการพูด การแสดงความเคารพ 
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A Conceptual Framework of the provision of circle activities by using                                   
graphics organizer to develop analytical thinking of early childhood 
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บทคดัยอ่ 
 บทความวิจัยน้ี มีจุดประสงค์เพื่อน าเสนอกรอบแนวคิดงานวิจัยเรื่อง การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดย
ใช้ผังกราฟิกเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้วิธีการสังเคราะห์เอกสารซ่ึงผลของการ
สังเคราะห์ได้กรอบแนวคิดของงานวิจัย ได้แก่ 1) การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้ผังกราฟิก ประกอบไปด้วย  
3 ขั้นตอนดังน้ี (1) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (2) ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ (3) ขั้นสรุป และ 2)ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย ประกอบไปด้วย 5 ด้าน คือ (1) ด้านการสังเกต (2) ด้านการจ าแนก (3) ด้านการ
เปรียบเทียบ (4) ด้านการจัดหมวดหมู่ และ (5) ด้านการหาความสัมพันธ์ 

ค าส าคญั : กิจกรรมเสริมประสบการณ์/ ผังกราฟิก/ การคิดวิเคราะห์ 

ASTRACT 
 The research purpose of this article to present the conceptual framework. The experience 
by using the graphic layout In order to develop the critical thinking ability of preschool children. By 
means of documents and the results of synthetic synthesis. The concept of the research was 1) the 
experience by using the graphic layout including. 3 steps (1)) leading to the lesson (2) stage of learning 
activities, and (3) the conclusion. and 2) the critical thinking ability of early childhood composed of 
5 aspects (1) the observation (2) the classification (3) for comparison. (4) the classification and (5) in 
the relationship 

keywords : circle activities, Graphics organizer,.Analytical thinking 
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
 เด็กปฐมวัยเป็นช่วงที่มีพัฒนาการด้านสมองและการเรียนรู้เป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุด ความรู้ใหม่พบว่า โอกาส
แห่งการเรียนรู้และอัตราการเรียนรู้สูงสุดอยู่ในช่วงวัยเด็ก การเติบโตของสมองสูงสุดในช่วง 0 – 6 ปี สมองของเด็กเป็น
สมองที่สร้างสรรค์ และมีการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นสัมพันธ์กับอารมณ์ สมองน้ันพัฒนาตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา โดยในช่วงน้ี
เซลล์สมองจะมีการพัฒนาเชื่อมต่อและท าหน้าที่ควบคุมร่างกาย ส าหรับในช่วงแรกเกิดถึงอายุ 3 ปี จะเป็นช่วงที่เซลล์
สมองเจริญเติบโตและขยายเครือข่ายใยสมองอย่างรวดเร็ว สมองจะมีพัฒนาการที่ส าคัญในการควบคุมและมีผลต่อการ
เรียนรู้ ความคิด จินตนาการ ความฉลาด และพัฒนาการทุกด้าน การพัฒนาของสมองท าให้เด็กปฐมวัยสามารถเรียนรู้
สิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วกว่าวัยใด การฝึกให้สมองท างานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นเรื่องของการคิด การคิด
วิเคราะห์เป็นกระบวนการท างานของสมองที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ การคิดวิเคราะห์น้ันสามารถพัฒนาและฝึกฝนได้  
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2560 : 3) 
  การคิดของเด็กปฐมวัยเป็นกระบวนการที่ เ กิดขึ้นในสมองที่ มี ผลจากการรับรู้สิ่งต่างๆที่ เ กิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวันทั้งที่เด็กรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว จากการสังเกตเด็กปฐมวัยจะพบว่าการคิดของเด็กจะเกิดขึ้นตลอดเวลา เม่ือเด็ก
คิดสิ่งใดสิ่งหน่ึงจะเกิดขึ้นเป็นพฤติกรรมหรือสะท้อนออกมาในรูปการกระท าเพราะสมองเป็นส่วนส าคัญที่เก่ียวข้อง
สัมพันธ์กับการคิด การคิดของเด็กเป็นไปตามสิ่งที่เด็กเห็นได้ยิน รู้สึก ซ่ึงเป็นการรับรู้ทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 หรือที่
เรียกว่า  ขั้นประสาทรับรู้ (Sensorimotor Stage) และพร้อมที่จะพัฒนาไปขั้นก่อนปฏิบัติการ (Preoperational 
Stage) ในแต่ละขั้นของพัฒนาการ เด็กจะพัฒนาเครื่องมือในการคิด สัญลักษณ์ (Symbol) เด็กจะมองวัตถุไม่เพียงแต่
ว่าสิ่งน้ันเป็นอะไร แต่จะมองว่าสิ่งน้ันเป็นตัวแทนหรือใช้อะไรแทนได้บ้าง โดยใช้ค าพูดเป็นการสื่อความหมาย 
ประสบการณ์ซ้ าๆ จะช่วยให้เด็กพัฒนาได้เร็วขึ้น (อารมณ์ สุวรรณปาล, 2551 : 8 -11) 
   จากการรายงานความก้าวหน้าการจัดการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย พบว่า เด็กมีปัจจัยที่เอ้ือต่อการเรียนรู้หรือมี
ต้นทุนในการเรียนรู้ที่ค่อนข้างต่ า ท าให้เด็กมีพัฒนาการที่ล่าช้าน าไปสู่การขาดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ ผู้เรียนควร
ได้รับการพัฒนาการเรียนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง อีกทั้งปัจจุบันนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการมีความมุ่งหวังจะพัฒนาเยาวชนของชาติให้เข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 21  โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนมีทักษะ
การคิด วิเคราะห์    สามารถท างานร่ วมกับผู้ อ่ืนและสามารถอยู่ ร่ วม กับผู้ อ่ืน ในสังคมโลกได้อย่า งสั นติ  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 2) กระบวนการคิดวิเคราะห์เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยขั้นตอนตั้งแต่จุดเริ่มต้นโดย
ท าความเข้าใจปัญหาแล้วรวบรวมข้อมูลน ามาวิเคราะห์และคาดเดาค าตอบจากน้ันหาข้อมูลมาประกอบอย่างมีเหตุผล
เพื่อสรุปให้ใกล้เคียงกับการคาดเดาและสุดท้ายจะสามารถแก้ปัญหาทั้ งหลายจนสามารถน าไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหา 
(ปุณณ์ญาณ์ ข าน่ิม, 2554: 31) และจากผลการประเมินของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.)พบว่า การจัดการศึกษาปฐมวัยส่วนใหญ่ยังคงมีปัญหา โดยเฉพาะในด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์ของเด็กอยู่แค่
ระดับพอใช้ ซ่ึงเป็นระดับที่ไม่น่าพอใจ และเม่ือพิจารณาระดับโรงเรียนมากกว่าร้อยละ 90 มีคะแนนเฉลี่ย ทักษะการ
คิด และการค้นคว้าของผู้เรียนอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการคิดวิเคราะห์ ซ่ึงปัญหาคุณภาพ
ด้านการคิดวิเคราะห์ของเด็กไทยควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 1:7) และจากการ
ประเมินผลของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาพบว่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูล
สงครามในช่วงชั้นระดับปฐมวัยมีความสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ รักการอ่าน สนใจใฝ่รู้ มีทักษะการอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร ชื่นชมงานศิลปะดนตรี และการเคลื่อนไหว มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สมวัย มีความม่ันใจและ
กล้าแสดงออกอยู่ในระดับดีมากแต่ข้อที่ได้เกณฑ์คะแนนในระดับที่ควรส่งเสริมคือ ด้านของผู้เรียนขาดทักษะการคิด
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วิเคราะห์และสังเคราะห์โดยได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 ทางโรงเรียนตระหนักถึงปัญหาและ
พยายามหาแนวทางแก้ไขโดยให้บุคลากรระดับปฐมวัยส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นทักษะทางการคิดให้หลากหลาย
ยิ่งขึ้น (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2555 : 2) 
  การคิดวิเคราะห์เป็นรากฐานส าคัญของการเรียนรู้และการด าเนินชีวิต บุคคลที่มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ จะมีความสามารถในด้านอ่ืนๆ เหนือกว่าบุคคลอ่ืนๆ ทั้งทางด้านสติปัญญาและการด าเนินชีวิต การคิด
วิเคราะห์จึงเป็นการคิดพื้นฐานของการคิดทั้งมวล เป็นทักษะที่ทุกคนสามารถพัฒนาได้จากประสบการณ์อันหลากหลาย
และบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เรียนกิจกรรมที่จัดอยู่ในรูปแบบการตั้งค าถาม การสังเกต การสืบค้น การ
ท านาย การที่เด็กจะมีการคิดวิเคราะห์ได้ดีจึงต้องมีความรู้เป็นพื้นฐานส าคัญ (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2551: 53-54) การ
คิดวิเคราะห์เป็นกระบวนการเรียนรู้ในการจ าแนกแยกแยะสิ่งที่เห็น สิ่ งที่พบ สิ่งที่ได้ยิน สิ่งที่สัมผัส ของสิ่งต่างๆได้
เรียนรู้ว่าคืออะไร มีองค์ประกอบอะไร เชื่อมโยงและสัมพันธ์กันอย่างไรกระบวนการเรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียนเกิดการคิด
วิเคราะห์จะน าไปสู่การค้นหาความจริง การคิดวิเคราะห์จึงเป็นกระบวนการคิดในเชิงลึกที่ผู้เรียนต้องมีความสามารถ
และมีทักษะในการตั้งสมมติฐาน การสังเกต การสืบค้น การค้นหา ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยง จนเกิดการตีความถึงที่มา
และที่ไปของสิ่งน้ันๆ อย่างมีเหตุมีผล (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550 : 12) ส าหรับในสถานศึกษา การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนจ าเป็นที่จะต้องให้เด็กได้รับ การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์มากขึ้น การสอนให้คิด
วิเคราะห์ถือว่าเป็นวัตถุประสงค์ที่ส าคัญและถือว่าเป็นวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ และถือว่าส่วนหน่ึงของบทเรียนทุกอย่าง 
โดยครูเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการสอนคิด ครูต้องเป็นต้นแบบของนักคิดและต้องปลูกฝังทัศนคติ ที่ดีต่อการคิด
วิเคราะห์ในตัวเด็ก และต้องมีการสอนอย่างมีประสิทธิภาพมีนักศึกษาได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ 
โดยกฤษณา ดามาพงศ์ (2555 : 59) ได้ท าการศึกษาผลการจัดกิจกรรมประกอบอาหารที่มีต่อความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย พบว่า หลังจากการจัดกิจกรรมประกอบอาหารเด็กปฐมวัยมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมประกอบอาหารโดย หลังการจัดกิจกรรมมีค่าคะแนนสูงกว่าก่อนการจัดร้อยละ 53.60 
ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด จะเห็นได้ว่าการสอนให้เด็กมีการคิดวิเคราะห์น้ันมีความจ าเป็นที่ครูผู้สอนจะต้องหาแนวทาง
ในการพัฒนาการคิดวิเคราะห์เด็กปฐมวัย    
  การพัฒนาการคิดวิเคราะห์เป็นความสามารถของสมองที่ประมวลข้อมูลที่ได้จากการรับรู้มาสร้างเป็นองค์
ความรู้ของตนเอง ซ่ึงสามารถพัฒนาขึ้นได้ตั้งแต่วัยเรียน กระบวนการคิดจึงเป็นสิ่งที่โรงเรียนจะต้องจัดให้ผู้เรียนทุ ก
ระดับชั้น เช่นเดียวกับการศึกษาปฐมวัยซ่ึงจะปรากฏให้เห็นเด่นชัดในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2546 ซ่ึงถือว่าเป็น
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กปฐมวัย ในข้อที่ 10 เก่ียวกับเรื่องการคิด
และแก้ปัญหา ครูปฐมวัยและผู้ที่เก่ียวข้องต้องพิจารณาในการจัดประสบการณ์และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการคิดให้
เหมาะสมกับเด็กแต่ละวัย โดยน าสาระการเรียนรู้มาเป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมให้เด็กแต่ละวัยในลักษณะบูรณาการ
ไม่เน้นเน้ือหาการท่องจ าให้ฝึกทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับเด็ก (กระทรวงศึกษาธิการ , 2546 : 26) การจัด
ประสบการณ์และกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้โดยให้เด็กลงมือปฏิบัติจริงผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 เพื่อให้เกิดความรู้
และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และ
สติปัญญาให้เป็นไปตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพของเด็ก (กัลยรัตน์ เสงี่ยมแก้ว, 2555 : 8)  ส าหรับการจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ให้แก่เด็กปฐมวัยน้ันสามารถจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ได้หลากหลาย เช่น การจัด
กิจกรรมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน การจัดประสบการณ์โดยใช้เกมการศึกษา การจัดกิจกรรมการเล่น
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เกมการศึกษาประกอบภาพ นอกจากรูปแบบของการจัดกิจกรรมดังกล่าวแล้ว ผู้วิจัยมีแนวคิดว่าการจัดกิจกรรมโดยใช้
ผังกราฟิก เป็นอีกรูปแบบหน่ึงที่สามารถท าให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ได้ 
   การจัดกิจกรรมโดยใช้ผังกราฟิกน้ันพัฒนามาจากทฤษฏีการเรียนรู้อย่างมี ความหมาย (Meaningful 
Learning) ของ เดวิด ออซูเบล ต่อผู้เรียนแทนการเรียนรู้แบบท่องจ า (Rote Learning) ท าให้เกิดการเรียนรู้แบบใหม่
ได้อย่างเข้าใจและเกิดการความคงทนในการเรียนรู้ (สุรางค์ โค้วตระกูล , 2537 : 156) การสอนโดยใช้ผังกราฟิกเป็น
เทคนิคการสอนที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดระดับสูง (Kagan and Kagan, 1998 : 1) และเป็นเครื่องมือ
ในการจัดรวบรวม และสรุปความคิดหรือข้อมูลส าคัญให้เชื่อมโยงกับในรูปแบบต่างๆ (ณัฐวุฒิ กิจรุ่งเรือง, 2545 : 35 - 
36) ท าให้เห็นโครงสร้างของความรู้หรือเน้ือหาสาระ การใช้ผังกราฟิกเป็นเทคนิคที่ท าให้ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ในการ
เรียนรู้เน้ือหาสาระต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเน้ือหาสาระน้ันได้ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น จดจ าได้นานขึ้นโดยเฉพาะ
เน้ือหาที่มีลักษณะกระจัดกระจาย ผังกราฟิกเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เรียนจัดข้อมูลเหล่าน้ันให้เป็นระบบระเบียบอยู่ใน
รูปแบบที่สามารถอธิบายให้เข้าใจและจดจ าได้ง่ายอีกทั้งยังเป็นเครื่องมือส าหรับส่งเสริมการคิดได้ดี ผังกราฟิกเป็น
รูปแบบการแสดงออกทางความคิดที่สามารถมองเห็นและอธิบายได้อย่างเป็นระบบและชัดเจน (ทิศนา แขมมณี, 2551 
: 386)  
   จากสาระส าคัญที่ได้กล่าวมาแล้ว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย
ด้วยการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้ผังกราฟิก โดยผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้จากกิจกรรมที่ครูจัดให้ใน
ห้องเรียนมาจัดกระท าข้อมูลโดยอาศัยทักษะการคิดวิเคราะห์ ในเรื่อง การสังเกต การเปรียบเทียบ การจ าแนก การจัด
หมวดหมู่ และการหาความสัมพันธ์ เป็นต้น อีกทั้งยังฝึกให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง และท าให้
กระบวนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น อันส่งผลให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเองเพื่อสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

จดุมุง่หมายของการวจิยั 
  เพื่อน าเสนอกรอบแนวคิดวิจัยเรื่องการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้ผังกราฟิกเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย 

การทบทวนวรรณกรรม 
 ผู้วิจัย ได้ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพื่อก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย เรื่อง การจัด
กิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้ผังกราฟิกเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย ดังน้ี  
 1. การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้ผังกราฟิก  
  การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้ผังกราฟิก คือ กิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหน่วยการ
เรียนรู้ ที่ครูจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวได้อย่างมีจุดหมาย ผ่านการปฏิบัติด้วยตนเอง และ
ฝึกให้เด็กได้คิด อีกทั้งผังกราฟิกเป็นการน าเสนอด้วยภาพช่วยให้เด็กจดจ าเข้าใจ เด็กสามารถใช้ผังกราฟิกจัดระบบ
ความคิด เชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมน าเสนอสิ่งที่เด็กเรียนรู้แล้วออกเป็นภาพความคิดที่เป็นรูปธรรมได้อย่าง
ชัดเจน ผู้วิจัย ได้สังเคราะห์แนวคิดเก่ียวกับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้ผังกราฟิก ดังน าเสนอในตารางที่ 1  
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ตารางที ่1  ขั้นตอนการจัดกิจกรรมโดยใช้ผังกราฟิก  

นักทฤษฏ ี ขั้นตอนผงักราฟิก 
โจนส์  และคณะ 
(1989: 20-25) 

1.  ผู้สอนเสนอตัวอย่างการจัดข้อมูลด้วยผังกราฟิกที่เหมาะสมกับเน้ือหาและ
วัตถุประสงค์ 
2.  ผู้สอนแสดงวิธีการสร้างผังกราฟิก 
3.  ผู้สอนชี้แจงเหตุผลของการใช้ผังกราฟิกน้ันและอธิบายวิธีการใช้ 
4.  ผู้เรียนฝึกการสร้างและใช้ผังกราฟิกในการท าความเข้าใจเน้ือหาเป็น
รายบุคคล 
5.  ผู้เรียนเข้ากลุ่มและน าเสนอผังกราฟิกในการท าความเข้าใจในเน้ือหาเป็น
รายบุคคล 

คล้าก (Clark) 
(1991: 526- 534) 

1.  ขั้นก่อนสอน 
     1.1 ผู้สอนพิจารณาลักษณะของเน้ือหาที่จะสอนสาระน้ันและวัตถุประสงค์
ของการสอนเน้ือหาสาระน้ัน 
     1.2  ผู้สอนพิจารณาและคิดหาผังกราฟิกหรือวิธีหรือระบบในการจัด
ระเบียบเน้ือหาสาระน้ันๆ 
      1.3  ผู้สอนเลือกผังกราฟิก หรือวิธีการจัดระเบียบเน้ือหาที่เหมาะสมที่สุด 
      1.4  ผู้สอนคาดคะเนปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ผู้เรียนในการใช้ผังกราฟิก
น้ัน 
2.  ขั้นสอน 
     2.1  ผู้สอนเสนอผังกราฟิกที่เหมาะสมกับลักษณะของเน้ือหาสาระแก่
ผู้เรียน 
     2.2  ผู้เรียนท าความเข้าใจเน้ือหาสาระและน าเน้ือหาสาระใส่ลงในผัง
กราฟิกตามความเข้าใจของตน 
     2.3  ผู้สอนซักถาม แก้ไขความเข้าใจผิดของผู้ เรียนหรือขยายความ
เพิ่มเติม 
     2.4  ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดเพิ่มเติม โดยน าเสนอปัญหาที่เก่ียวข้องกับ
เน้ือหา แล้วให้ผู้เรียนใช้ผังกราฟิกเป็นกรอบในการคิดแก้ปัญหา 
     2.5  ผู้สอนให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียน 

 จอยส์ และคณะ  
(1992: 159-161) 

1.  ผู้สอนชี้แจงจุดมุ่งหมายของบทเรียน 
2.  ผู้สอนน าเสนอผังกราฟิกที่เหมาะสมกับลักษณะของเน้ือหา 
3.  ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนระลึกถึงความรู้เดิมเพื่อเตรียมสร้างความสัมพันธ์
กับความรู้ใหม่ 
4.  ผู้สอนเสนอเน้ือหาสาระที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
5.  ผู้สอนเชื่อมโยงเน้ือหาสาระที่เรียนกับผังกราฟิก และให้ผู้เรียนน าเน้ือหา
สาระใส่ลงในผังกราฟิกตามความเข้าใจของตน 
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นักทฤษฏ ี ขั้นตอนผงักราฟิก 

6.  ผู้สอนให้ความรู้เชิงกระบวนการโดยชี้แจงเหตุผลในการใช้ผังกราฟิก และ
วิธีใช้ผังกราฟิก 
7.  ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายผลการใช้ผังกราฟิกกับเน้ือหา 
8.  ผู้สอนซักถาม ปรับความเข้าใจและขยายความจนผู้เรียนเกิดความเข้าใจ
กระจ่างชัด 
 

สุปรียา  ตันสกุล  
(2540: 40) 

1. การทบทวนความรู้เดิม 
2. การชี้แจงวัตถุประสงค์ลักษณะของบทเรียน ความรู้ที่คาดหวังให้เกิดแก่
ผู้เรียน 
3. การกระตุ้นให้ผู้เรียนตระหนักถึงความรู้เดิม เพื่อเตรียมสร้างความสัมพันธ์
กับสิ่งที่เรียนและการจัดเน้ือหาสาระด้วยแผนภาพ 
4. การน าเสนอตัวอย่างการจัดเน้ือหาสาระด้วยแผนภาพที่เหมาะกับลักษณะ
ของเน้ือหาความรู้ที่คาดหวัง 
5.  ผู้เรียนรายบุคคลท าความเข้าใจเน้ือหาและฝึกใช้แผนภาพ 
6.  การน าเสนอปัญหาให้ผู้เรียนใช้แผนภาพเป็นกรอบในการแก้ปัญหา 
7.  การท าความเข้าใจให้กระจ่าง 

  

   
     จากการศึกษาทฤษฎีการจัดกิจกรรมโดยใช้ผังกราฟิก สรุปได้ว่า ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนดังน้ี 1) ขั้นน าเข้าสู่
บทเรียน2) ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  3) ขั้นสรุป   
2. ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์
 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คือ ความสามารถที่เกิดจากการใช้ประสาทสัมผัสด้านต่างๆ ใน การสังเกต 
การจ าแนก การเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู่ การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ จากข้อมูลที่ได้รับ ผู้วิจัย ได้
สังเคราะห์แนวคิดเก่ียวกับการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย ดังน าเสนอในตารางที่ 2  

ตารางที ่2 : การคิดวิเคราะห ์

นักทฤษฏ ี แนวคดิการคดิวเิคราะห ์

 กู๊ด (Good) 
( 1973: 680) 

1. การคิดวิเคราะห์ เป็นการคิดอย่างรอบคอบตามหลักของการประเมินและมี
หลักฐานอ้างอิงเพื่อหาข้อสรุปที่น่าจะเป็นไปได้ 

มาร์ซาโน (Marzano) 
(2001: 11-12) 

1. การคิดวิเคราะห์ เป็นทักษะในการจ าแนกความเหมือนและความแตกต่าง
อย่างมีหลักการ การจัดหมวดหมู่ที่สัมพันธ์กับความรู้  การสรุปอย่าง
สมเหตุสมผล 
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       ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย 
       -  การสังเกต 
       -  การจ าแนก 
       -  การเปรียบเทียบ 
       -  การจัดหมวดหม์ู 

   -  การหาความสัมพันธ์ 

นักทฤษฏ ี แนวคดิการคดิวเิคราะห ์

ทิศนา  แขมมณี  
(2545: 401)   

1. การคิดวิเคราะห์ เป็นการคิดที่ต้องใช้ค าตอบแยกแยะข้อมูลและหา
ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่แยกแยะน้ัน หรืออีกนัยหน่ึงคือการเรียนรู้ในระดับที่
ผู้เรียนสามารถจับได้ว่าอะไรเป็นสาเหตุ เหตุผล หรือแรงจูงใจ ที่อยู่เบื้องหลัง
ปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หน่ึง 

สุวิทย์  มูลค า  
(2550) 

1. การคิดวิเคราะห์ เป็นความสามารถในการจ าแนกแยกแยะองค์ประกอบ
ต่างๆ ของสิ่งใดสิ่งหน่ึงซ่ึงอาจจะเป็นวัตถุ สิ่งของ เรื่องราว หรือเหตุการณ์และ
หาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่าน้ันเพื่อค้นหาสภาพความ
เป็นจริงหรือสิ่งส าคัญของสิ่งที่ก าหนดให้ 

เกรียงศักดิ์  
(2546: 30) 

1. การคิดวิเคราะห์ เป็นการจ าแนกแยกแยะองค์ประกอบของสิ่งใดสิ่งหน่ึง
ออกเป็นส่วนๆ เพื่อค้นหาว่าท ามาจากอะไร มีองค์ประกอบอะไร ประกอบ
ขึ้นมาได้อย่างไร เชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างไร 
 

สรุป ได้ว่าการคิดวิเคราะห์หมายถึง กระบวนการที่เกิดจากการท างานของสมองในการจ าแนกแยกแยะ 
องค์ประกอบต่างๆ ของสิ่งใดสิ่งหน่ึง หรือเรื่องใดเรื่องหน่ึง และหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ ประกอบ
เหล่าน้ัน เพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้น ประกอบด้วย การสังเกต การจ าแนก การเปรียบเทียบ การจัด
หมวดหมู่ การหาความสัมพันธ์ 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย ผู้วิจัยได้น าเสนอกรอบแนวคิดของการวิจัยดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากกรอบแนวคิดงานวิจัย สามารถอธิบายได้ ดังน้ี 
 1. การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้ผังกราฟิก หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
หน่วยการเรียนรู้ ที่ครูจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวได้อย่างมีจุดหมาย ผ่านการปฏิบัติด้วย
ตนเอง และฝึกให้เด็กได้คิด ขั้นตอนของการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์น้ันแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนดังน้ี 
    1.1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
     -  ทบทวนความรู้เดิม โดยการสนทนา / ร้องเพลง / ท่องค าคล้องจอง 
                           -  กระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นโดยการถาม – ตอบ 
  1.2  ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
โดยใช์ผังกราฟ์ก 

- ขั้นน าเข์าสู์บทเรียน 
- ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู์ 
- ขั้นสรุป 
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  - ผู้สอนถ่ายทอดเน้ือหาสาระความรู้ให้ผู้เรียนได้ศึกษาความรู้จากครู และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
โดยการปฏิบัติ กิจกรรมต่างๆ เช่น การตอบค าถาม การสนทนา การสังเกต การศึกษาข้อ มูล สืบค้นข้อมูลจาก สื่อ 
รูปภาพ ของจริง ของจ าลอง เป็นต้น  

-  ผู้สอนเลอืกผังกราฟิกที่เหมาะสมกับลักษณะของเน้ือหาสาระของผู้เรียน  
  -  ผู้สอนเชื่อมโยงเน้ือหาให้กับผู้เรียนโดยใช้ผังกราฟิกในการอธิบายเน้ือหาให้สอดคล้องกับเรื่องที่
เรียน 
  1.3  ขั้นสรุป 
  - ผู้สอนและนักเรียนร่วมกันสรุปเน้ือหาในผังกราฟิกจากเรื่องที่เรียนเพื่อท าความเข้าใจให้กระจ่าง
ชัด โดยใช้การสนทนา การใช้ค าถาม และการท าแบบฝึก 
 2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยหมายถึง ความสามารถที่เกิดจากการใช้ประสาทสัมผัส
ด้านต่างๆ ในการสังเกต จ าแนก เปรียบเทียบ จัดหมวดหมู่ และการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ของสิ่งต่างๆจากข้อมูลที่
ได้รับซ่ึงการศึกษาครั้งน้ีได้แบ่งการคิดวิเคราะห์ออกเป็น 5 ด้านได้แก่  
  2.1  ด้านการสังเกต เป็นความสามารถในการรับรู้โดยการใช้ประสาทสัมผัสต่างๆ เข้าไปสัมผัส
โดยตรงพร้อมทั้งสามารถบอกถึงลักษณะสิ่งของที่สังเกตได้ตามความเข้าใจ  
  2.2 ด้านการจ าแนก เป็นความสามารถในการบอกการแบ่งประเภทของสิ่งของโดยการหาเกณฑ์
ความเหมือน ความแตกต่าง ความสัมพันธ์ร่วม  
  2.3  ด้านการเปรียบเทียบ เป็นความสามารถในการบอกถึงความแตกต่างของสิ่งของต่างๆ ตาม
รูปร่าง  ขนาด และประเภท ได้แก่เรื่อง มาก-น้อย หนัก-เบา สูง-ต่ า ยาว-สั้น เล็ก-ใหญ ่
  2.4  ด้านการจัดหมวดหมู่ เป็นความสามารถในการบอกในเรื่องของการจับคู่ จับกลุ่มสิ่งที่
เหมือนกันที่ได้จากการสังเกต การจ าแนก เปรียบเทียบมาไว้เข้าด้วยกัน โดยจัดแยกประเภทตามคุณสมบัติของสิ่ง
เหล่าน้ัน 
  2.5  ด้านการหาความสัมพันธ์ เป็นความสามารถในการบอกถึงความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของสิ่ง
ต่างๆเพื่อเชื่อมโยงสิ่งที่เป็นพวกเดียวกัน หรือต่างกันด้วยเหตุและผล 
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การสรา้งแบบทดสอบการอา่นเชงิวเิคราะห ์กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 

THE ANALYTICAL READING TESTS OF THAI LANGUAGE FOR GRADE 7 STUDENTS 

สภุาพรรณ  ชกูลิน่1 พชัราวลยั  มทีรพัย2์                                                                                 
Chuklin Supaphan1 Meesap Patcharawalai2 

    1นักศึกษามหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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บทคดัยอ่         
 บทความวิจัยน้ีน าเสนอผลการศึกษาการสร้างแบบทดสอบการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีวิธีการด าเนินการกับกลุ่มเป้าหมาย โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย คือ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นหน่วยการสุ่ม 
จ านวน 2 ห้องเรียน รวม 52 คน ได้แก่ โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ จ านวน 22 คน โรงเรียนบ้านปลักแรด  จ านวน  
30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบทดสอบแบบการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น
มัธยมศึกษาปี่ที่ 1 จ านวน 30 ข้อ        
 จากการศึกษาพบว่า ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมแบบทดสอบ
การอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีสอดคล้องความเหมาะสมโดยมีค่าเท่ากับ 
0.67-1.00 มีค่าความยากง่ายรายข้อ  (P)  ระหว่าง  0.33-0.67 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ  (B ) ระหว่าง 0.22 – 0.61 
มีค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ เท่ากับ 0.96 

ค าส าคัญ : แบบทดสอบ  / การอ่านเชิงวิเคราะห์ 

ABSTRACT          
 This research article presents the results of the study of creating analytical reading tests. 
Thai language Mathayom Suksa 1, with the method of working with the target group of students, 
Grade 1, Phitsanulok Primary Educational Service Area Office 1, academic year 2018, randomly 
assigned to 2 classrooms, including 52 students, including Ban Ta Pracha Prasarn School 22 people, 
Ban Plak Raet School, number 30, who are students of the sample who chose simple random 
sampling The tools used in the study were the analytical reading test. Thai language Secondary Grade 
1, number 30         
 According to studies, it has been found that Consistency Index (IOC) between exams and 
behavioral objectives.Analytical reading Thai language Mathayomsuksa 1 has the appropriate 
consistency with the value of 0.67-1.00, with the difficulty value of each item (P) between 0.33-0.67. 
The power of classification (B) between 0.22 - 0.61 is the confidence value of the test. Equal to 0.96 
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ความเป็นมาและความส าคัญ       
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นสาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษาต้องใช้เป็นหลักในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้าง
พื้นฐานการคิด และเป็นกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาและวิกฤตของชาติซ่ึงประกอบด้วย 5 สาระ ได้แก่ สาระที่ 1 การอ่าน 
เพื่อใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาและสร้างวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิตและมี
นิสัยรักการอ่าน สาระที่ 2 การเขียน เพื่อใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความและเขียน
เรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพสาระที่ 3 
การฟัง การดู และการพูด เพื่อให้สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึก
ในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติของภาษาและ
หลักภาษาไทยการเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติ
ของชาติ สาระที่ 5 วรรณคดี และวรรณกรรม เพื่อให้เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม
ไทยอย่างเห็นคุณค่า และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 9)   
 การอ่านเชิงวิเคราะห์ เป็นการอ่านในระดับที่สูงกว่าการอ่านทั่วๆ ไปกล่าวคือไม่ใช่เป็นเพียงการอ่านเพื่อ
ความรู้และความบันเทิงเท่าน้ัน แต่ยังต้องมีการวิเคราะห์เรื่องที่อ่านด้วย การอ่านเชิงวิเคราะห์จะช่วยฝึกให้ผู้อ่านใช้
ความคิดสติปัญญา และมีความรอบรู้ต่อสิ่งที่ได้อ่าน การฝึกแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์จะช่วยให้ผู้อ่านคิดเป็น มี
ความรู้ที่กว้างขวาง และเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการใช้ทักษะทางปัญญา การอ่านเชิงวิเคราะห์เป็น
สิ่งจ าเป็นต่อบุคคลทุกระดับเน่ืองจากเป็นพื้นฐานของการคิดแบบอ่ืนๆ ช่วยให้ได้ข้อเท็จจริงที่เป็นพื้นฐานความรู้ในการ
น าไปใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหา การประเมินและการตัดสินใจเรื่องต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ผู้ที่มีความสามารถด้านการ
อ่านเชิงวิเคราะห์จะเป็นผู้ที่สามารถคิดได้ลึกซ้ึง ชาญฉลาด รอบคอบ น าไปสู่การสร้างความรู้ความคิด การตัดสินใจ
แก้ปัญหา สามารถปรับตัวได้ทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในยุคข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดน ตลอดจนน าไปสู่การสร้าง
วิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี (กรมวิชาการ.2546 : 208-210)    
 การวัดผลประเมินผลการเรียนของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
กล่าวว่า การวัดผลและประเมินผลการเรียนของผู้เรียนต้องตั้งอยู่บนหลักการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสอน
ผลการเรียน ผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อน
สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (กระทรวงศึกษาธิการ.2552: 28) การวัดผลให้ได้สิ่งที่ต้องการวัดต้องมี
เครื่องมือที่ดีมีคุณภาพ เพราะเครื่องมือบางอย่างวัดได้ บางอย่างอาจวัดไม่ได้ ดั้งน้ันการใช้เครื่องมือวัดจึงควรระวังเป็น
พิเศษ (ล้วน สายยศ และอังคณา  สายยศ. 2543: 21-26) แบบทดสอบเป็นเครื่องมือชนิดหน่ึงที่ใช้ในการวัดผล เป็นชุด
ของข้อค าถามที่สร้างขึ้นมาอย่างเป็นระบบ เพื่อวัดตัวอย่างพฤติกรรมของแต่ละบุคคล เช่น แบบทดสอบอิงกลุ่มสร้าง
โดยยึดเน้ือหากว้าง ๆ มุ่งวัดความสามารถของนักรเยนคนหน่ึงเพื่อเปรียบเทียบกับนักเรียนทั้งกลุ่มว่าตนเองอยู่ในระดับ
ใดของกลุ่ม แบบทดสอบอิงเกณฑ์สร้างขึ้นโดยยึดการเรียนรู้เพื่อความรอบรู้ สอบเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนเป็น
หลัก และข้อสอบอิงโดเมนเป็นกลุ่มของข้อค าถามที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของมวลประชากรของความรู้ที่ระบุขอบเขตที่
ชัดเจน เม่ือน าไปสอบกับนักเรียน ผลการสอบจะแปลผลอ้างอิงไปยังมวลประชากรที่จะวัด (ล้วน สายยศ และอังคณา 
สายยศ. 2543: 19-20, 173)        
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 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีพันธกิจในการจัดการศึกษาโดยเร่งจัดการ
เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ  ให้เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการส ารวจข้อมูลเก่ียวกับการอ่าน เชิงวิเคราะห์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ จ านวน 22 
คน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ของฝ่ายวิชาการโรงเรียน พบว่า มีนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่านเชิง
วิเคราะห์  ในระดับ 1 จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 31.82 ระดับ 2 จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 45.45 ระดับ 3 
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ13.63 (ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์. 2560 : 3) โรงเรียนบ้านปลักแรด 
จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 43.33 ระดับ 2 จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33 ระดับ 3 จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อย
ละ 23.33 และระดับ 4 จ านวน  3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 (ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนบ้านปลักแรด. 2560 : 18) 
นอกจากน้ีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่โรงเรียนก าหนดร้อยละ 75 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นจ านวนที่
สูงมากสาเหตุที่ท าให้ประสิทธิภาพการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์
ของนักเรียนโรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ ต่ ากว่ามาตรฐานที่โรงเรียนก าหนด เน่ืองจากนักเรียนขาดทักษะการอ่าน
เชิงวิเคราะห์ และสรุปใจความส าคัญไม่ได้ ผู้ศึกษาเห็นความส าคัญของการอ่านเชิงวิเคราะห์ ซ่ึงนักเรียนจะต้องผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานที่โรงเรียนก าหนดจึงได้พัฒนาแบบทดสอบการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ขึ้น
และน ามาทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเป็นแนวทางให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และผู้ที่
เก่ียวข้องน าไปพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียน  ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย         
 เพื่อสร้างและหาคุณภาพของแบบทดสอบการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 

ขอบเขตการวิจัย         
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง        
 1. ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1         
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นหน่วยการสุ่ม จ านวน 2 ห้องเรียน 
รวม 52 คน ได้แก่ โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ จ านวน 22 คน โรงเรียนบ้านปลักแรด  จ านวน  30 คน  

เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษา 
 เน้ือหาที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี  คือ เน้ือหาที่ ใช้ในการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีรายละเอียดของเน้ือหา ดังน้ี 
  1. บทเพลง 
  2. บทร้อยกรอง 
  3. บทความและข่าว 
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 ระยะเวลาในการศึกษา         
 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เวลา 12 ชั่วโมง 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี  ได้แก่ 
 ตัวแปรอิสระ  คือ  แบบทดสอบคู่ขนานการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1           
 ตวัแปรตาม  คือ  ค่าความยาก ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเชื่อม่ัน ของแบบทดสอบ 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
   1. แบบทดสอบ  หมายถึง  เครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นแบบทดสอบ ส าหรับวัดการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชนิด 4 ตัวเลือก  
 2. คุณภาพของแบบทดสอบคู่ขนาน หมายถึง คุณลักษณะของแบบทดสอบที่สามารถใช้วัดผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ พิจารณาจากสถิติต่าง ๆ ดังน้ี 
    2.1 ค่าความเที่ยงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) หมายถึง คุณลักษณะของข้อสอบที่สามารถวัด
ตัวชี้วัดที่ต้องการจะวัดได้จริง โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับเน้ือหา ( Index of Consistency : 
IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ 
    2.2  ค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ (Reliability) หมายถึง ความสอดคล้อง 
ของคะแนนแต่ละคนที่แปรปรวนไปจากคะแนนจุดตัด จากการทดสอบด้วยแบบทดสอบคู่ขนาน 2ฉบับ โดยใช้สูตรของ 
Caver 
    2.3 ค่าความยากของแบบทดสอบ (Item Difficulty) หมายถึง สัดส่วนของจ านวนผู้ตอบข้อน้ันถูกกับ
จ านวนผูต้อบข้อน้ันทั้งหมด 
    2.4 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (Discrimination) หมายถึง ประสิทธิภาพของข้อสอบที่แยกผู้ตอบที่มีความ
รอบรู้ออกจากผู้ตอบที่ไม่มีความรอบรู้ได้ หาโดยวิธีการของเบรนนอน (Brennan,1974)  
    3. การอ่านเชิงวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถของผู้เรียนในการอ่านเชิงวิเคราะห์ เก่ียวกับ บทร้อยเพลง 
บทร้อยกรอง บทความและข่าว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซ่ึงพิจารณาจากคะแนนที่ได้จาก
การท าแบบทดสอบคู่ขนานวัดความสามารถทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ ตามแนวคิดของ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 
(2547:3) เพื่อสรุปแนวคิดจากการอ่านเชิงวิเคราะห์ ได้แก่ ใคร ท าอะไร ที่ไหน เม่ือไร อย่างไร เพราะเหตุใด หรือท าไม 
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กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

 

 

 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การสร้างแบบทดสอบการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในครั้งน้ี  มี

รายละเอียดในการด าเนินการทดลอง ดังน้ี       
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา      
 2.  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา        
 3.  การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา     
 4.  วิธีด าเนินการศึกษา        
 5.  การวิเคราะห์ข้อมูล        
 6.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล       
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา      
 1. ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1         
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นหน่วยการสุ่ม จ านวน 2 ห้องเรียน 
รวม 52 คน ได้แก่ โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ จ านวน 22 คน โรงเรียนบ้านปลักแรด  จ านวน  30 คน  
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา        
 แบบทดสอบการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่1  
 การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา    
 แบบทดสอบการอ่านเชิงวิเคราะห์        
 แบบทดสอบการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
สร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ดังน้ี      
 1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย และมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    
 2. วิเคราะห์เน้ือเพื่อสร้างวัดความสามารถทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ ให้ครอบคลุมเน้ือหาสาระการเรียนรู้ ทั้ง 
3 ชุด ได้แก่ บทเพลง บทร้อยกรอง บทความและข่าว 

แบบทดสอบการอ่านเชิงวิเคราะห ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ค่าความยาก  

ค่าอ านาจจ าแนก  

ค่าความเช่ือมั่น  
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 3. ก าหนดรูปของแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ 2 ฉบับเป็นแบบคู่ขนาน 
(Parallel tests)  
 4. สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ 2 ฉบับเป็นแบบคู่ขนาน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังน้ี 
  4.1 แบบทดสอบเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดให้
ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ในเรื่องที่ก าหนด  
  4.2 แบบทดสอบ จ านวน 50 ข้อ (ซ่ึงจะท าการคัดให้เหลือ 30 ข้อ) 
 5.  น าแบบทดสอบการอ่านเชิงวิเคราะห์ ที่สร้างขึ้น เสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความความ
เที่ยงตรงของเน้ือหากับจุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
(IOC) โดยพิจารณาการให้คะแนนดังน้ี 
  +1  หมายถึง  แน่ใจว่าข้อสอบวัดได้ตรงจุดประสงค์ข้อน้ัน 
   0   หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อสอบวัดได้ตรงจุดประสงค์ข้อน้ันหรือไม่ 
  -1   หมายถึง  แน่ใจว่าข้อสอบวัดผลได้ไม่ตรงจุดประสงค์ข้อน้ัน 
 6. น าแบบทดสอบการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลับมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
 7. น าผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ มาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เพื่อวิเคราะห์หาความ
เที่ยงตรง (Validity) ของแบบทดสอบการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
 8.  น าแบบทดสอบการอ่านเชิงวิเคราะห์ ไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน  30  คน   
 9. น าค าตอบของนักเรียนมาตรวจให้คะแนน  แล้วน าผลมาวิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบ  โดย
การค านวณหาค่าความยากง่าย ( P) และค่าอ านาจจ าแนก  (B) เป็นรายข้อ โดยใช้วิธีของ แบรนแนน  Brennan  (บุญ
ชม  ศรีสะอาด, 2543: 86-90) แล้วคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่าย (P) ตั้งแต่ 0.2-0.8 ค่าอ านาจจ าแนก (B) ตั้งแต่ 
0.2 ขึ้นไป จ านวน 30 ข้อ  จาก  50 ข้อ 
   10.  น าแบบทดสอบที่คัดเลือกไว้แล้วมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ ตามวิธีของ 
Caver  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545:  96) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่ไม่ใช่นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง   
 11. จัดพิมพ์แบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วเป็นแบบทดสอบการอ่านเชิงวิเคราะห์ฉบับจริง 
เพื่อน าไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 52 คน เพื่อวิเคราะห์ผลต่อไป

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล        

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาครั้งน้ีโดยทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นหน่วยการสุ่ม จ านวน 2 ห้องเรียน รวม 52 คน ได้แก่ โรงเรียน
บ้านตะโม่ประชาสรรค์ จ านวน 22 คน โรงเรียนบ้านปลักแรด  จ านวน  30 คน โดยด าเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี
 1. การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ กับกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ จ านวน 22 คน ผู้วิจัยให้
นักเรียนท าแบบทดสอบและจดบันทึกคะแนนเก็บไว้       
 2. การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ กับนักเรียนโรงเรียนบ้านปลักแรด จ านวน 30 คน ผู้วิจัยได้ให้นักเรียนท า
แบบทดสอบและจดบันทึกคะแนนเก็บไว้       
 3. น าผลการทดสอบที่ได้จดบันทึกคะแนนไว้มาวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลการวิจัย 
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การวเิคราะหข์อ้มลู         
 เม่ือรวบรวมข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี      
 1. การหาคุณภาพของแบบทดสอบคู่ขนานโดยใช้สถิติ ดังน้ี       
    1.1 ค่าความเที่ยงตรงตามเน้ือหา (IOC)  
  1.2 ค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ โดยใช้สูตรของ Caver      
  1.3 ค่าความยากของแบบทดสอบ (Item Difficulty)      
  1.4 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (Discrimination)      
 สถติทิี่ใชใ้นการวเิคราะหข์้อมลู         
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   มีดังน้ี      
 1. สถิติพื้นฐาน  ได้แก่        
    1.1  ค่าเฉลี่ย  (Arithmetic Mean) โดยใช้สูตร  ดังน้ี  (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 48) 

                                                 X   =   
N

X
 

 เม่ือ         X  แทน     ค่าเฉลี่ย 

   X    แทน     ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 

          N   แทน     จ านวนคนในกลุ่ม 

  1.2  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) 

    โดยใช้สูตร  ดังน้ี  (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545: 106) 

      S.D.  =  
1)N(N

X)(XN 22

−

− 
 

 เม่ือ         S.D.   แทน     ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

      X       แทน     คะแนนแต่ละคน 

     2X      แทน     ผลรวมคะแนนแต่ละคนยกก าลังสอง 

      N         แทน     จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
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 2.  สถิติที่ใช้หาคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านเชิงวิเคราะห์  
    2.1  การหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบแต่ละข้อ  โดยใช้สูตร  IOC   หาค่าเฉลี่ย
ดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด  (สมนึก  ภัททิยธนี. 2546 : 217-220)  จากสูตร          

       IOC  =  
N

R
 

 เม่ือ   IOC    แทน     ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ 

        เน้ือหาหรือระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์  

       R      แทน    ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

           N    แทน     จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

  2.2  หาค่าระดับความยาก  (P)  ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   

(เยาวดี วิบูลย์ศรี, 2545: 152)  

 
N

R
p =  

  เม่ือ   p           แทน ค่าความยากของข้อค าถามแต่ละข้อ 

   R          แทน  จ านวนผู้ที่ตอบข้อค าถามน้ันถูก 

   N          แทน   จ านวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 

  2.3  ค่าอ านาจจ าแนก  (B)  ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้สูตรของ  
Brennan  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545: 90) 

         B  = 
n1

U
- 

n2

L
 

 เม่ือ        B   แทน   ค่าอ านาจจ าแนก 

        U   แทน   จ านวนผู้รอบรู้หรือสอบผ่านเกณฑ์ที่ตอบถูก 

        L    แทน   จ านวนผู้ไม่รอบรู้หรือสอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่ตอบถูก 

        n1    แทน  จ านวนผู้รอบรู้หรือสอบผ่านเกณฑ์ 

        n2   แทน  จ านวนผู้ไม่รอบรู้หรือสอบไม่ผ่านเกณฑ์ 
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  2.5  ค่าความเชื่อม่ัน  (Reliability)  ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน     โดยวิธีของ 
Caver (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 96) 

   𝑟𝑐𝑐   =   
𝑎 +𝑐 

𝑁
 

เม่ือ  rcc  แทน  ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 

 a  แทน  จ านวนนักเรียนที่สอบผ่านทั้งฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 

c  แทน  จ านวนนักเรียนที่สอบไม่ผ่านทั้งฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 

N  แทน  จ านวนนักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมด 

ผลการวเิคราะหข์้อมูล        
 การสร้างแบบทดสอบการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่จะน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับดังน้ี 

1. ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมแบบทดสอบวัดความสามารถ
ทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   

2. ค่าความยากง่าย ( P) และค่าอ านาจจ าแนก (B) 
3. ค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบคู่ขนาน 

 ดชันคีวามสอดคล้อง (IOC) ระหวา่งข้อสอบกบัจดุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมแบบทดสอบวดัความสามารถ
ทางการอ่านเชงิวเิคราะห ์กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย  ชัน้มัธยมศึกษาปทีี ่1     
 ตาราง 1 ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมแบบทดสอบวัด
ความสามารถทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ข้อที ่
คะแนนความคดิเห็นของผูเ้ชยีวชาญ 

IOC แปลผล 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

1 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

2 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

3 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

4 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

5 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

6 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
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7 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

8 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

9 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

10 +1 +1 0 0.67 เหมาะสม 

11 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

12 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

13 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

14 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

15 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

16 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

17 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

18 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

19 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

20 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

21 +1 +1 0 0.67 เหมาะสม 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ข้อที ่
คะแนนความคดิเห็นของผูเ้ชยีวชาญ 

IOC แปลผล 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

22 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

23 +1 +1 0 0.67 เหมาะสม 

24 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

25 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

26 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

27 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

28 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

29 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

30 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

31 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

32 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

33 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

34 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

35 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

36 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

37 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

38 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

39 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

40 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 
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41 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

42 +1 +0 +1 0.67 เหมาะสม 

43 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

44 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

45 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

46 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

47 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

48 +1 +1 0 0.67 เหมาะสม 

49 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

50 +1 +1 +1 1.00 เหมาะสม 

รวม 50.00 49.00 46.00 48.33 - 

เฉลีย่ 1.00 0.98 0.92 0.97 เหมาะสม 

 

 จากตาราง 1 ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมแบบทดสอบวัความ
สามารถทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  พบว่า มีความเหมาะสมโดยมี
ค่าเฉลี่ย 0.97          
 คา่ความยากง่าย ( P) และคา่อ านาจจ าแนก (B) ของแบบทดสอบวดัความสามารถทางการอ่านเชงิ
วเิคราะห ์กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย  ชัน้มัธยมศึกษาปทีี ่1      
 ตาราง 2  ค่าความยากง่าย ( P) และค่าอ านาจจ าแนก (B) ของแบบวัดความสามารถทางการอ่านเชิง
วิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ข้อที ่ 

คา่ความ 

ยากง่าย 

( P ) 

แปลผล 
คา่อ านาจจ าแนก 

( B ) 
แปลผล ผลการพจิารณา 

1 0.50 ใช้ได้ 0.22  ใช้ได้ คัดเลือกไว้ 

2 0.47 ใช้ได้ 0.31  ใช้ได้ คัดเลือกไว้ 
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3 0.33 ใช้ได้ 0.38  ใช้ได้ คัดเลือกไว้ 

4 0.37 ใช้ได้ 0.29  ใช้ได้ คัดเลือกไว้ 

5 0.40 ใช้ได้ 0.34  ใช้ได้ คัดเลือกไว้ 

6 0.63 ใช้ได้ 0.57  ใช้ได้ คัดเลือกไว้ 

7 0.60 ใช้ได้ 0.37  ใช้ได้ คัดเลือกไว้ 

8 0.47 ใช้ได้ 0.45  ใช้ได้ คัดเลือกไว้ 

9 0.53 ใช้ได้ 0.27  ใช้ได้ คัดเลือกไว้ 

10 0.63 ใช้ได้ 0.57  ใช้ได้ ตัดทิ้ง 

11 0.67 ทิ้ง 0.05  ใช้ได้ ตัดทิ้ง 

12 0.60 ใช้ได้ 0.37  ทิ้ง ตัดทิ้ง 

13 0.47 ใช้ได้ 0.45  ทิ้ง ตัดทิ้ง 

14 0.43 ใช้ได้ 0.54  ทิ้ง คัดเลือกไว้ 

15 0.47 ใช้ได้ 0.59  ทิ้ง คัดเลือกไว้ 

16 0.50 ใช้ได้ 0.36  ใช้ได้ คัดเลือกไว้ 

17 0.40 ใช้ได้ 0.34  ใช้ได้ คัดเลือกไว้ 

18 0.50 ใช้ได้ 0.50  ใช้ได้ คัดเลือกไว้ 

19 0.63 ใช้ได ้ 0.43  ทิ้ง คัดเลือกไว้ 
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ตาราง 2   

ข้อที ่ 
คา่ความ 

ยากง่าย( p ) 
แปลผล 

คา่อ านาจจ าแนก 

( r ) 
แปลผล 

แปลผลคณุภาพของ
ข้อสอบ 

20 0.43 ใช้ได้ 0.40  ใช้ได้ คัดเลือกไว้ 

21 0.53 ใช้ได้ 0.12  ใช้ได้ ตัดทิ้ง 

22 0.47 ใช้ได้ 0.59  ทิ้ง คัดเลือกไว้ 

23 0.53 ใช้ได้ 0.12  ใช้ได้ ตัดทิ้ง 

24 0.67 ใช้ได้ 0.33  ใช้ได้ ตัดทิ้ง 

25 0.50 ใช้ได้ 0.50  ใช้ได้ คัดเลือกไว้ 

26 0.57 ใช้ได้ 0.32  ใช้ได้ คัดเลือกไว้ 

27 0.63 ใช้ได้ 0.43  ใช้ได้ คัดเลือกไว้ 

28 0.47 ใช้ได้ 0.45  ใช้ได้ คัดเลือกไว้ 

29 0.43 ใช้ได้ 0.40  ใช้ได้ คัดเลือกไว้ 

30 0.47 ใช้ได้ 0.45  ใช้ได้ คัดเลือกไว้ 

31 0.63 ทิ้ง 0.28  ทิ้ง ตัดทิ้ง 

32 0.40 ใช้ได้ 0.34  ทิ้ง คัดเลือกไว้ 

33 0.67 ใช้ได้ 0.05  ใช้ได้ ตัดทิ้ง 

34 0.47 ใช้ได้ 0.45  ทิ้ง ตัดทิ้ง 

35 0.53 ใช้ได้ -0.02  ใช้ได้ ตัดทิ้ง 

36 0.40 ใช้ได้ 0.49  ใช้ได้ ตัดทิ้ง 

37 0.63 ใช้ได้ 0.28  ใช้ได้ คัดเลือกไว้ 

38 0.57 ใช้ได้ 0.61  ใช้ได้ คัดเลือกไว้ 
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39 0.37 ใช้ได้ 0.44  ใช้ได้ ตัดทิ้ง 

40 0.40 ใช้ได้ 0.49  ใช้ได้ คัดเลือกไว้ 

41 0.63 ใช้ได้ 0.43  ใช้ได้ คัดเลือกไว้ 

42 0.57 ใช้ได้ 0.46  ใช้ได้ ตัดทิ้ง 

43 0.60 ใช้ได้ 0.52  ใช้ได้ คัดเลือกไว้ 

44 0.63 ใช้ได้ 0.14  ใช้ได้ ตัดทิ้ง 

45 0.40 ใช้ได้ 0.49  ใช้ได้ ตัดทิ้ง 

46 0.67 ใช้ได้ 0.05 * ใช้ได้ ตัดทิ้ง 

47 0.67 ใช้ได้ 0.33  ทิ้ง ตัดทิ้ง 

48 0.60 ทิ้ง 0.52  ทิ้ง ตัดทิ้ง 

49 0.57 ใช้ได้ 0.32  ทิ้ง คัดเลือกไว้ 

50 0.57 ใช้ได้ 0.32  ทิ้ง ตัดทิ้ง 

 

 จากตาราง 2  ค่าความยากง่าย ( P) และค่าอ านาจจ าแนก (B) ของแบบวัดความสามารถทางการอ่านเชิง
วิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ฉบับที่ 2 พบว่า แบบทดสอบความยากง่ายรายข้อ  (P)  
ระหว่าง  0.33-0.67 ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ  (B ) ระหว่าง 0.22 – 0.61    
 คา่ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวดัความสามารถทางการอ่านเชงิวเิคราะห ์กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่1          
 ตาราง 3  ค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
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คนที ่
คะแนนสอบ ผลการประเมนิ 

ฉบบัที ่1 ฉบบัที ่2 ผ่าน ไมผ่า่น 

1 21 19   

2 19 18   

3 20 21   

4 20 21   

5 22 22   

6 21 21   

7 19 19   

8 20 21   

9 19 19   

10 19 18   

11 21 21   

12 19 19   

13 19 19   

14 20 21   

15 17 18   

16 20 21   

17 20 21   

18 16 17   

19 15 16   

20 10 11   
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21 5 6   

22 3 4   

23 5 4   

24 5 5   

25 12 15   

26 9 8   

27 8 9   

28 4 5   

29 10 9   

30 7 6   

31 18 19   

32 20 21   

33 18 19   

34 19 20   

35 20 21   

36 12 14   

37 13 15   

38 17 18   

39 20 21   

40 20 22   

41 17 19   

42 16 17   
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43 10 11   

44 8 10   

45 7 10   

46 23 25   

47 10 11   

48 5 6   

49 6 7   

50 5 5   

51 8 10   

52 10 11   

รวม 747 786 30 20 

 

 ขั้นตอนการค านวณหาค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบคู่ขนานวัดความสามารถทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้ง 2 ฉบับ ๆ ละ 30 ข้อ ก าหนดคะแนนจุดตัดเท่ากับ 15 จ านวน
นักเรียนเข้าสอบ 52 คน   

 ฉบับที่1 / ฉบับที่ 2  สอบผ่าน  สอบไม่ผ่าน 

 สอบผ่าน     30 (a)                2 (b) 

 สอบไม่ผ่าน      0 (d)                20 (c) 

แสดงวิธีการคิดดังน้ี 

 หา a + c  =  30  +  20  =  50 

 N  =  52 

  𝑟𝑐𝑐   =   
𝑎 +𝑐 

𝑁
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 𝑟𝑐𝑐   =   
50 

52
 

 𝑟𝑐𝑐   =  0.96         
  

แบบทดสอบคู่ขนานวัดความสามารถทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้ง 2 ฉบับ มีค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.96 

เม่ือ  rcc  แทน  ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 

 a  แทน  จ านวนนักเรียนที่สอบผ่านทั้งฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 

c  แทน  จ านวนนักเรียนที่สอบไม่ผ่านทั้งฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 

N  แทน  จ านวนนักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมด  

สรปุผลการวจิยั          

 1. ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมแบบทดสอบวัดความสามารถ
ทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีสอดคล้องความเหมาะสมโดย มีค่า
เท่ากับ 0.67-1.00             
 2. ค่าความยากง่าย ( P) และค่าอ านาจจ าแนก (B) ของแบบวัดความสามารถทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ค่าความยากง่ายรายข้อ  (P)  ระหว่าง  0.33-0.67 ค่าอ านาจ
จ าแนกรายข้อ  (B ) ระหว่าง 0.22 – 0.61          
 3. ค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบับของแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เท่ากับ 0.84 

อภิปรายผล            
 1. ดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมแบบทดสอบการอ่านเชิง

วิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีสอดคล้องความเหมาะสม ทั้งน้ีเน่ืองจากผู้วิจัยได้น า
แนวทางการสร้างแบบทดสอบไปใช้ในการสร้างแบบทดสอบการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยด าเนินการตามล าดับขั้นตอน 
เริ่มจากการก าหนดจุดมุ่งหมาย ก าหนดกรอบการประเมิน การสร้างผังแบบทดสอบ การเขียนแบบทดสอบจากสาระ 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปีสาระการอ่าน เพื่อพัฒนาความสามารถทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอดคล้องกับแนวคิดของ ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543: 
246) กล่าวว่า คุณภาพของเครื่องมือที่เอาผลการวัดของแบบทดสอบไปหาความสัมพันธ์ กับเกณฑ์ที่ต้องการหาส่วน
ความเที่ยงตรงตามโครงสร้างน้ัน หมายถึง คุณภาพของเครื่องมือที่สามารถวัดได้ตรงตามลักษณะหรือตามทฤษฎีต่าง ๆ 
ของโครงสร้างน้ัน ความเที่ยงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) เป็นความเที่ยงตรงที่ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาว่า ข้อสอบ
แต่ละข้อที่สร้างขึ้นน้ันวัดได้ตรงตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมหรือไม่ โดยพิจารณาค่าความสอดคล้อง ( Index of 
Consistency: IOC) และสอดคล้องกับงานวิจัยของสมพิศ  กาญจนาเพ็ญกุล (2554: 90-91) ได้ศึกษาการสร้างข้อสอบ
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คู่ขนานอิงโดเมนโดยใช้รูปแบบฟาเซท วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง วงกลม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งน้ีได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ปีการศึกษา 
2553 โดยการสุ่มตัวยอย่างง่าย มีห้องเรียนเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม จ านวน 3 ห้องเรียน รวม 148 คน ผลการศึกษา
พบว่า 1. ผลการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบคู่ขนานอิงโดเมนโดยใช้รูปแบบฟาเซท เรื่องวงกลม จ านวน 2 
ฉบับ พบว่า ข้อสอบมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด ด้านความเที่ยงตรงตามเน้ือหาและความเที่ยงตรงตามโครงสร้างมี
ดัชนีความสอดคล้องจากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่ 0.67-1.00        
 2. ค่าความยากง่าย ( P) และค่าอ านาจจ าแนก (B) ของแบบวัดความสามารถทางการอ่านเชิงวิเคราะห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ค่าความยากง่ายรายข้อ  (P)  ระหว่าง  0.33-0.67 ค่าอ านาจ
จ าแนกรายข้อ  (B ) ระหว่าง 0.22 – 0.61 ทั้งน้ีเน่ืองจากผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบการอ่านเชิงวิเคราะห์ ตามกรอบ 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปี สาระการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้
นักเรียนสามารถวิเคราะห์พิจารณาแยกแยะเน้ือหา ประโยค ถ้อยค า แยกข้อดี ข้อบกพร่องที่ปรากฏในเรื่อง เรียงล าดับ
ความส าคัญ และสรุปเรื่องราวจากการอ่าน และพิจารณาส่วนใดเป็นข้อเท็จจริง ส่วนใดเป็นข้อคิดเห็น ส่วนใดควร
เชื่อถือ จากการวิจัยครั้งน้ี ผู้ศึกษามุ่งศึกษาการอ่านเชิงวิเคราะห์จากการอ่านบทเพลง บทร้อยกรอง บทความและข่าว 
ในการสร้างแบบทดสอบคู่ขนานทั้งสองฉบับ สอดคล้องกับแนวคิดของบุญชุม ศรีสะอาด (2545 :87) กล่าวไว้ว่า 
แบบทดสอบคู่ขนาน คือแบบทดสอบ 2 ฉบับ หรือมากกว่า ที่ใช้แทนกันได้ เพราะวัดในเน้ือหาและจุดประสงค์เดียวกัน 
มีความยากเท่ากัน (ค่าเฉลี่ยเท่ากัน) ความแปรปรวนเท่ากัน  น าเอาแบบทดสอบคู่ขนาน 2 ฉบับไปทดสอบกับกลุ่ม
เดียวกันโดยเว้นช่วงห่างไม่เกิน 1 สัปดาห์ แล้วค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิสัมพันธ์ระหว่างคะแนนผลการสอบทั้งสองฉบับ
น้ัน  และแนวคิดของ ยาใจ  พงษ์บริบูรณ์ (2522 : 98 ; อ้างถึงใน ปุณฑริกา ดีวงษ์. 2543 : 56) กล่าวถึงการสร้าง
แบบทดสอบคู่ขนานว่า จะต้องวัดเน้ือหาและพฤติกรรมอย่างเดียวกัน มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานใกล้เคียง
กัน ระดับความยากของข้อสอบและค่าอ านาจ าแนกใกล้เคียงกัน นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประยูร ฤาชัย
ลาม (2545: 89-90) ได้ศึกษาการสร้างแบบทดสอบคู่ขนานอิงโดเมน โดยใช้รูปแบบฟาเซท วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้แบบทดสอบคู่ขนาน จ านวน 3 ฉบับ ฉบับละ 30 ข้อ 
ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง 620 คน พบว่า แบบทดสอบฉบับที่ 1 จ านวน 30 ข้อ มีค่ายามยากตั้งแต่ .38 ถึง .89 ค่า
อ านาจจ าแนกตั้งแต่ .20 ถึง .49 ค่าคะแนนเฉลี่ย 19.08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.71 ค่ าคะแนนเกณฑ์ 16.21 ค่า
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง .78 ค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ัน .78 แบบทดสอบฉบับที่ 2 จ านวน 30 ข้อ มีค่ายามยาก
ตั้งแต่ .28 ถึง .80 ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ .20 ถึง .56 ค่าคะแนนเฉลี่ย 19.15 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.07 ค่าคะแนน
เกณฑ์ 16.37 ค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง .78 ค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ัน .81 แบบทดสอบฉบับที่ 3 จ านวน 30 
ข้อ จ านวน 30 ข้อ มีค่ายามยากตั้งแต่ .43 ถึง .81 ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ .20 ถึง .63 ค่าคะแนนเฉลี่ย 19.06 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.74 ค่าคะแนนเกณฑ์ 16.14 ค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง .78 ค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ัน .79 
มีค่าความแปรปรวนไม่แตกต่างกันและมีค่าสัมประสิทธ์ิภายในสูงสามารถน าไปสร้างแบบทดสอบคู่ขนานได้  
 3. ค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทั้งสองฉบับของแบบทดสอบการอ่านเชิงวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความเชื่อม่ันทั้งฉบับ เท่ากับ 0.96 ทั้งน้ีเน่ืองจากการสร้างแบบทดสอบกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามกรอบสาระ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปีสาระการอ่าน เพื่อสร้าง
แบบทดสอบคู่ขนาน น าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรม จากน้ันได้น าแบบทดสอบ ไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านปลักแรด ปี
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การศึกษา 2561 จ านวน 30 คน  โดยหาค่าความยากง่าย ( P) และค่าอ านาจจ าแนก (B) และค่าความเชื่อม่ันของ
แบบทดสอบคู่ขนาน ก่อนน าไปใช้จริงกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรุณ ดวดกระโทก 
(2553:92-93) การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึก
ทักษะประกอบการเรียนรู้ด้วยคว้ากลุ่มร่วมมือ แบบ NHT สามารถพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนได้ดี กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัด
นครราชสีมาที่ก าลังเรียนวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จ านวน32 คน ซ่ึงได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 6 แผน ซ่ึงมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มีค่าอ านาจ
จ าแนกรายข้อ (B)ตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.60 ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับ (Lovett) เท่ากับ 0.82 แบบวัดความพึงพอใจ มีค่า

อ านาจจ าแนกรายข้อ (rxy) ตั้งแต่ 0.33 ถึง 0.71 ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับ (α) เท่ากับ 0.92  

ข้อเสนอแนะ         
 ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้        
 1. น าแบบทดสอบ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไปใช้ในโรงเรียนเพื่อน าผลที่ได้จากการทดสอบเป็นแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนอย่างมีคุณภาพ           
 2. แบบทดสอบการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

เพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ในโรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต 1 หากต้องการน าแบบทดสอบไปใช้ในกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างควรหาเกณฑ์ส าหรับการหาผลคะแนนของกลุ่มใหม่
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป         
 1. ควรมีการวิจัยแบบทดสอบในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น การใช้วิธีการทางภาษาหรือการแปลงประโยคข้อความ

 2.  ควรมีการวิจัยแบบทดสอบในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ เพื่อยกระดับการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ให้มีคุณภาพต่อไป 

เอกสารอา้งองิ                                                           
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The Effect of Group Dynamic to Developing Achievement Motivation in Thai Program’s 
Students  Faculty of Education Pibulsongkram Rajabhut Unversity. 

เบญญาพชัร ์วนัทอง1, ดนยา วงษธ์นะชยั2                                                                               
Benyapat Wuntong, Danaya Wongthanachai 
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บทคัดย่อ          
 วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ กลุ่ม
ตัวอย่างการวิจัยได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ชั้นปีที่ 4 
จ านวน 42 คน ซ่ึงเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ได้มาโดยวิธีการเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวัดแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิ จ านวน 50 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.20-0.70 และมีค่าความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ 0.86 และชุด
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 0.67 – 1.00 ทุกกิจกรรม 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test 
 ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในภาพรวมและรายด้านของนักศึกษาหลังการใช้แตกต่างจากก่อนใช้
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ค าส าคัญ :  แรงจูงใจ / นักศึกษามหาวิทยาลัย / กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 

ABSTRACT          

 The purposes of the compare Achievement Motivation in Thai Program’s Students before 
and after use Group Dynamic. They were selected by purposive sampling. The subjects were Year 4 
students in 2019 academic year, Thai Program’s Students  Faculty of Education Pibulsongkram 
Rajabhut Unversity in . Research instruments were questionnaires was 50 items with the discrimination 
power between 0.20 – 0.70 and reliability coefficient of 0.86 and the integrative group dynamic model 
approved by 3 experts between 0.67 – 1.00 . Data analysis was done by mean, standard deviation 
and dependent t-test.         
 The results of the researcher found differences between both total achievement motivation 
and each of the achievement motivation that were treated by the integrative group dynamic before 
and after at the 0.05 level of significance. 
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ความเปน็มาและความส าคญั  
  การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การ
ฝึกอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ จรรโลงใจ ความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้
อันเกิดจากการจัด สภาพแวดล้อม สังคมการเรียนรู้และปัจจัยเก้ือหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ตลอดชีวิต  เพื่อให้
การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ด้วยรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลาย และมี
การพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและสังคม  อย่างต่อเน่ือง จน
น าไปสู่การเป็นต้นแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย       
 การพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้ถูกให้ความส าคัญมากขึ้นใน
การศึกษาสมัยใหม่ น่ันคือกระบวนการจัดการศึกษาทั้งที่เป็น ทางการและไม่เป็นทางการ ถือเป็นกระบวนการขัดเกลา
ทางสังคมที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นผู้มีพฤติกรรมและความคิดที่ถูกต้องตามอุดมคติที่สังคมพึงประสงค์ ดังน้ัน 
การจัด การศึกษาจึงมิเพียงแต่ให้นักเรียนได้มีความรู้ทางด้านวิชาการเท่าน้ัน แต่รวมไปถึง ทัศนคติ ค่านิยม อารมณ์ 
ความคิด ความรู้สึก คุณธรรม ยึดม่ันในศีลธรรม จริยธรรม กฎ กติกา ระเบียบวินัยที่สังคมยอมรับ และผู้สอนก็มีหน้าที่
ในการส่งเสริมให้ผู้เรียน มีแรงจูงใจในการเรียนมากยิ่งขึ้นด้วยเพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนไปสู่การเป็นบัณฑิต ที่พึง
ประสงค์ของสังคม (พัศรินท์ ก่อเลิศวรพงศและคณะ, 2559)      
 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (Achievement Motivation) เป็นคุณลักษณะที่ส าคัญของบุคคลที่ต้องการที่จะ ท าสิ่งใด
สิ่งหน่ึงให้ส าเร็จ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่ขัดขวาง และพยายามหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาเพื่อ น าตนเองสู่ความส าเร็จ 
(McClelland,1953) สอดคล้องกับเมอร์เร่ (Murray,1938) ที่กล่าวว่า ผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงจะพยายามต่อสู้กับ
อุปสรรค ต้องการส าเร็จด้วยความมีมาตรฐาน ดีเลิศและเหนือบุคคลอ่ืน ดังน้ัน การที่บุคคลมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิจะช่วย
ให้ประสบความส าเร็จได้ใน หลายๆ ด้าน เช่น จากการศึกษาของบราวน์(Brown,1969) พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิมี
ความสัมพันธ์ ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และจากการศึกษาของศิริรัตน์ แสนยากุล (2546 อ้างถึงใน มงคล 
ศัยยกุล ลัดดาวรรณ ณ ระนอง และนิธิพัฒน์ เมฆขจร, 2557) พบว่า ผู้เรียน ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงจะท ากิจกรรม
กลุ่มได้ส าเร็จ และรวดเร็วกว่าผู้เรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต่ า นอกจากน้ีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิยังเป็นคุณลักษณะส าคัญที่
จะท าให้บุคคลประสบความส าเร็จในการท างาน และการด าเนินชีวิตส่วนตัวได้ (Wiener, 1973อ้างถึงใน มงคล ศัยย
กุล ลัดดาวรรณ ณ ระนอง และนิธิพัฒน์ เมฆขจร, 2557)       
 การพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิน้ันนักวิชาการหลายท่านมีความคิดเห็นตรงกันว่าควรได้รับการพัฒนาให้บังเกิด
มีในตัวนักศึกษา ซ่ึงการจะพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิน้ันอาจท าได้โดย การสอนแบบแปลกใหม่ การใช้นิทาน การใช้
บทบาทสมมุติ การให้ชุดกิจกรรมแนะแนวการให้ค าปรึกษา ตัวอย่างเช่น ผลการศึกษาของ ศิริรัตน์ แสนยากุล (2546) 
ที่ได้ท าการศึกษาเรื่องผลการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธญมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบว่ากิจกรรมกลุ่มน้ันสามารถ
ส่งเสริมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
 ในการน้ีผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลการใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของ
นักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบ
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การดูแลนักศึกษา อันจะท าให้นักศึกษาประสบความส าเร็จในด้าน การเรียน การท ากิจกรรม และการด ารงชีวิตใน
สังคมได้ตามศักยภาพของตนอย่างแท้จริง 

จดุมุง่หมายของการวจิยั         
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ตั้งจุดมุ่งหมายไว้ ดังน้ี         
 1. เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พิบูลสงคราม ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 

ขอบเขตการวิจยั          
 การวิจัยในครั้งน้ีมีขอบเขตการศึกษา ดังต่อไปน้ี     
 ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง         
 1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราช
ภัฎพิบูลสงคราม จ านวน 351 คน           
 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูล
สงคราม จ านวน 42 คน ที่ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง     
 ขอบเขตดา้นตวัแปร        
 ตัวแปรต้น ได้แก่ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์      
 ตัวแปรตาม ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ      
 ขอบเขตดา้นระยะเวลา        
 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ         

 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  หมายถึง ความปรารถนาหรือความต้องการที่จะกระท าการต่างๆให้ส าเร็จ มีความ
ขยันหม่ันเพียรโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่ขัดขวาง พยายามหาวิธีการต่างๆ ในการแก้ปัญหาที่  เกิดขึ้น มีความ
ทะเยอทะยานสูงเพื่อน าตนไปสู่ความส าเร็จ มุ่งม่ันที่จะท าให้ดีเลิศ เพื่อให้บรรลุมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างสูง ประกอบด้วย 
4 ด้าน ได้แก่ ด้านการตั้งเป้าหมายและการวางแผน, ด้านการกล้าตัดสินใจด้วยตนเอง, ด้านการรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง และด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง      
 กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ หมายถึง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดจิตปัญญาศึกษาให้แก่นักศึกษา 
โดยมีปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่ม มีส่วนร่วมในกิจกรรม วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซ่ึงกันและกัน โดยมีจุดมุ่งหมาย
ให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ โดยมีขั้นตอนการท ากิจกรรม 4 ขั้น ได้แก่ ขั้นสานสัมพันธ์ ขั้นด าเนิน
เรื่อง ขั้นสุนทรียสนทนา และขั้นสรุป โดยมีรายละเอียดดังน้ี       
 ขั้นสานสัมพันธ์ หมายถึง การให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อม สร้างบรรยากาศที่เหมาะสมในการท า
กิจกรรมอันจะเอ้ือต่อการสร้างสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับผู้ด าเนินกิจกรรม    
 ขั้นด าเนินเรื่อง หมายถึง การให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ได้วางแผนไว้เพื่อให้เกิดประสบการณ์
ตรง เพื่อน ามาวิเคราะห์ความรู้สึก ความคิดและประสบกาณ์ที่ได้รับ 
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 ขั้นสุนทรียสนทนา หมายถึง การให้นักศึกษาได้สนทนาแบบเปิดกว้าง ที่เน้นการฟังอย่างลึกซ้ึง มีสมาธิจิตใจ
จดจ่อ ใคร่ครวญ เม่ือผู้ใดต้องการพูดก็พูดตามที่ใจคิด จิตอิสระ คิดทางบวก และมีเมตตาต่อกัน เป็นการสนทนาอย่าง
ปล่อยวาง ลดอัตตาความเป็นตัวตน ไม่ยึดม่ันในความคิดของตนฝ่ายเดียว จึงลดความขัดแย้ง เกิดความเข้าใจกันในกลุ่ม 
น าไปสู่ความคิดที่มีคุณค่าร่วมกัน        
 ขั้นสรุป หมายถึง การที่นักศึกษาได้สร้างความคิดที่มีคุณค่าร่วมกันจนกระทั่งน าไปสู่การสร้างแนวทางเพื่อ
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ 

กรอบแนวคดิการวจิยั

 

วิธกีารด าเนนิงานวจิยั 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามรูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ดังน้ี   
 1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการสร้างกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์โดยยึดตามแนวคิดของจิตปัญญาศึกษา 
การศึกษาเก่ียวกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิและการประเมินแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ       
 2. พฒันาเครื่องมือ ได้แก่            
    2.1 ชุดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของนักศึกษา พัฒนาจากกิจกรรมจิตตปัญญา
ศึกษาของรายวิชาจิตตปัญญาของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จ านวน 8 กิจกรรม กิจกรรมละ 1 
ชั่วโมง รวมเป็น 8 ชั่วโมง  ตรวจสอบคุณภาพความตรงเชิงเน้ือหาโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน มีค่าอยู่ระหว่าง 0.67-
1.00 และน ามาปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะ ก่อนน าไปใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย       
    2.2 แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของนักศึกษา พัฒนาจากแบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏของ มงคล ศัยยกุล (2557) เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ จ านวน 50 ข้อ 
แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการตั้งเป้าหมายและการวางแผน, ด้านการกล้าตัดสินใจด้วยตนเอง, ด้านการรับรู้
ความสามารถของตนเอง และด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง โดยผ่านผู้เชี่ยวชาญหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC: Index Item of Objective Congruence) มีค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.20-0. 70 
และมีค่าความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ 0.86          
 3. ด าเนินการทดลองใช้กิจกรรมกับนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยท าการทดสอบระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ
ก่อนการใช้ชุดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของนักศึกษา หลังจากน้ันด าเนินกิจกรรมสัปดาห์ละ 
1 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง จ านวน 8 ครั้ง และท าการทดสอบหลังการใช้ชุดกิจกรรมกลุ่ มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของนักศึกษา
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 สถติทิี่ใชใ้นการวเิคราะหข์้อมลู       
 ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า 
t-test            
 ผลการวเิคราะหข์้อมูล        
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของคะแนนแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของนักศึกษาก่อนการใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และหลังการใช้กิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์ ดังที่ปรากฎในตารางที่ 1        
 ตารางที ่1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของนักศึกษาก่อนการใช้
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และหลังการใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 

 
แรงจงูใจใฝส่ัมฤทธิ ์

การก่อนใช้กจิกรรมกลุม่
สัมพนัธ ์

หลงัการใชก้ิจกรรมกลุ่ม
สัมพนัธ ์

 
ความแตกตา่ง 

คา่เฉลีย่ แปลผล คา่เฉลีย่ แปลผล 

การตั้งเป้าหมายและการ
วางแผน 

3.25 ปานกลาง 4.20 สูง 0.95 

การกล้าตัดสินใจด้วยตนเอง 2.80 ปานกลาง 4.50 สูงมาก 1.70 

การรับรู้ความสามารถของ
ตนเอง 

2.90 ปานกลาง 3.55 สูง 0.65 

ความรับผิดชอบต่อตนเอง 3.30 ปานกลาง 4.70 สูงมาก 1.40 
 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ก่อนการใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นักศึกษามีคะแนนแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยในด้านที่มีคะแนนมากที่สุดได้แก่ ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 รองลงมาเป็น
ด้านการตั้งเป้าหมายและวางแผน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25, ด้านการรับรู้ความสามารถของตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 
และด้านที่มีคะแนนก่อนการใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์น้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการกล้าตัดสินใจด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.80  และหลังการใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นักศึกษามีคะแนนแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิอยู่ในระดับสูงและสูงมาก โดยด้านที่มี
คะแนนสูงที่สุดได้แก่ ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 อยู่ในระดับสูงมาก รองลงมาเป็นด้านการ
กล้าตัดสินใจด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 อยู่ในระดับสูงมาก, ด้านการตั้งเป้าหมายและการวางแผน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.20 อยู่ในระดับสูง และด้านสุดท้ายเป็นด้านการรับรู้ความสามารถของตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 อยู่ใน
ระดับสูง             
 เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิก่อนและหลังการใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
พบว่า นักศึกษามีคะแนนแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิเพิ่มขึ้นในทุกด้าน โดยด้านที่มีคะแนนเพิ่มขึ้นมากที่สุด ได้แก่ด้านการกล้า
ตัดสินใจด้วยตนเอง เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1.70 รองลงมาเป็นด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1.40, ด้านการ
ตั้งเป้าหมายและการวางแผน เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.95 และด้านการรับรู้ความสามารถของตนเอง เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.65 

 



 

 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 

ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

332 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

 ตารางที ่2 การเปรียบเทียบภาพรวมของคะแนนแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของนักศึกษาก่อนการใช้กิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์ และหลังการใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 

แรงจงูใจใฝส่ัมฤทธิ ์ N x̄ S.D. T df P 

ก่อนการใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 42 153.12 6.22 8.48** 19 .000 

หลังการใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 42 211.87 2.76 
 

 ตารางที่ 2 พบว่า หลังการใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นักศึกษามีคะแนนแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงกว่าก่อนการใช้
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

สรปุผลวจิยั          
 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์สามารถพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามให้สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

อภิปรายผล           
 จากผลการศึกษา ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังน้ี    
 การใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์สามารถพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม พบว่า สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และเป็นตัวกระตุ้น ให้
เกิดความต้องการความส าเร็จได้ เน่ืองจากกิจกรรมกลุ่มที่สร้างขึ้นมาน้ันมีแนวคิดมาจากการจัดกิจกรรมตามจิตต
ปัญญาศึกษา ที่มีการสอดแทรกเทคนิค ความรู้ใหม่ในด้านที่เป็นประสบการณ์ ท าให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ที่
หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นสุนทรียสนทนา ที่นักศึกษาได้พูดคุยกันด้วยความเป็นเหตุและผล แสดงความเมตตา
ต่อกัน ท าให้นักศึกษาได้รับก าลังใจจากเพื่อ เกิดความเชื่อม่ันในตนเอง  และลักษณะของกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์น้ันเน้น
กิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการสนทนากลุ่ม การเล่นเกม การจ าลองสถานการณ์ ท าให้นักศึกษามีความสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ สอดคล้องกับการศึกษาของศิริรัตน์ แสนยากุล (2546) ที่ได้ศึกษาผลของการใช้กิจกรรมแนะ
แนวโดยใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพระแม่มารีสาธประ
ดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร ที่พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวโดยกิจกรรมกลุ่มมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูง
กว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ข้อเสนอแนะ            
 ขอเสนอแนะทั่วไป         
 1. การให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมเป็นส่วนส าคัญที่จะกระตุ้นให้นักศึกษาเกิด
ความร่วมมือ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ       
 2. อาจารย์ควรเลือกสถานที่ในการจัดกิจกรรมที่สงบ เป็นส่วนตัว และมีสิ่งอ านวยความสะดวกจะช่วย
ให้การด าเนินกิจกรรมราบรื่นมากขึ้น        
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 ขอเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป          
 1. ควรมีการขยายผลการศึกษาไปสู่นักศึกษาในสาขาวิชาอ่ืนๆด้วย     
 2. ควรมีการศึกษาการติดตามผลหลังจากการทดลองสิ้นสุขลง 
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ผลการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้7 ขัน้ (7Es)รว่มกบัผงัมโนทศัน ์                                          
เรือ่ง พลงังานในชมุชน ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา                                                                 

Learning outcome of the 7E Inquiry cycle with concept map through the topic of the 
Community Energy for the Students in Primary School 

ชไมพร กอ้นอาทร1,ชลายทุธ ์ครฑุเมอืง2, จรยิา พชิยัค า2                                                       
Chamaiporn konartorn, Chalayuth Khrootmuang, Jariya pichaikum 
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บทคดัยอ่           
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกับ 
ผังมโนทัศน์เรื่อง พลังงานในชุมชนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา  เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานใน
ชุมชน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกับผงัมโนทัศน์และ
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7Es) 
ร่วมกับผังมโนทัศน์ เรื่อง พลังงานในชุมชน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนบ้านหาดรั่ว 
อ าเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561  จ านวน 43 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพึง
พอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที                             
 การศึกษาพบว่าแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกับผังมโนทัศน์เรื่อง พลังงานใน
ชุมชน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ที่สร้างขึ้นทั้ง 11 แผน ได้แก่ แผนพลังงาน แผนปิโตรเลียม แผนแก๊สธรรมชาติ 
แผนถ่านหิน แผนพลังงานแสงอาทิตย์ แผนพลังงานลม แผนพลังงานน้ า แผนพลังงานความร้อนใต้พิภพ แผนพลังงาน
ชีวมวล แผนพลังงานนิวเคลียร์ และแผนการอนุรักษ์พลังงาน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  ผลการจัดการเรียนรู้ 
เรื่อง พลังงานในชุมชน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกับ
ผังมโนทัศน์ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และนักเรียนชั้นประถมศึกษามีความพึง
พอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกับผังมโนทัศน์ เรื่อง พลังงานในชุมชน ในภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด 

ค าส าคญั : การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น/ผังมโนทัศน์ / พลังงานในชุมชน 
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ABSTRACT           
 The purposes of this research were to 1) create a learning plan of the 7Es Inquiry cycle with 
concept map through the topic of the Community Energy for the Students in Primary School, 2) study 
the learning outcome of the 7Es Inquiry cycle with concept map through the topic of the Community 
Energy for the Students in Primary School, and 3) study the student’s satisfaction for the 7Es Inquiry  
cycle with concept map through the topic of the Community Energy for the Students in Primary 
School. The research sample was grade 4-6 Banhardrua School, Wangchin district, Phrae Province. The 
research sample consisted of 43 students that come by Cluster random sampling. Learning plan, test 
for learning achievement and the student satisfaction questionnaires were used and collected by 
researcher. The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation and t-test.       
 The results of the study showed that  the learning plan of the 7Es Inquiry cycle with concept 
map through the topic of the Community Energy for the Students in Primary School were consisted 
of 11 plans that appropriate at the high level and the learning outcome were higher than the cr iterion 
set up at the .05 level, and the students were satisfied with learning in the 7Es Inquiry cycle with 
concept map through the topic of the Community Energy for the Students in Primary School in the 
highest level. 

Keyword : 7Es Inquiry cycle /concept map / community Energy 

ความเป็นมาและความส าคัญ        

 วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของการเรียนรู้เก่ียวกับธรรมชาติ โดยมนุษย์ใช้กระบวนการสังเกต ส ารวจ ตรวจสอบ 
และการทดลองเก่ียวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและน าผลมาจัดระบบ หลักการ แนวคิดและทฤษฏี ดังน้ันการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์จึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และค้นพบด้วยตนเองมากที่สุด(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, 2556) ซ่ึงการจัดการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์จะด าเนินไปได้ด้วยดีน้ันต้องให้ผู้เรียนได้รับการ
ฝึกฝนให้เกิดทักษะจ าเป็น 13 ทักษะ (รุ่งฟ้า ยาดี, 2557) ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ระดับคือ ระดับที่ 1 เป็นทักษะกระบวนการขั้น
พื้นฐาน 8 ทักษะ คือ 1. ทักษะการสังเกต (Observing) 2. ทักษะการวัด (Measuring) 3. ทักษะการค านวณ (Using 
Number) 4. ทักษะการจ าแนกประเภท (Classification) 5. ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส
และสเปสกับเวลา (Space/ Space Relationships- Space/ time Relationships) 6. ทักษะการจัดกระท าและสื่อ
ความหมายข้อมูล (Organizing dada and communicatin) 7. ทักษะการลงความคิดเห็นจากข้อมูล ( Inferring) 8. 
ทักษะการพยากรณ์ (Prediction) ระดับที่ 2เป็นทักษะกระบวนการขั้นผสมหรือบูรณาการ แบ่งออกเป็น 5 ทักษะ คือ 
1. ทักษะการตั้งสมมติฐาน (Formulating Hypothesis) 2. ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining 
Operationally) 3. ทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร ( Identifying and Controlling Variables) 4. ทักษะการ
ทดลอง (Experimenting) 5. ทักษะการตีความและลงข้อสรุป (Interpreting Data and conclusion)  (ภพ เลาห
ไพบูลย์, 2537)  
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 การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการสร้างความรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา แนวคิดหน่ึงที่ใช้ในการจัดการศึกษา คือ การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7Es) 
ของ Eisenkraftซ่ึงประสาท เนืองเฉลิม (2558) ได้กล่าวไว้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เป็นการ
ขยายกรอบแนวคิดจากการจัดการเรียนรู้สืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เป็น 7 ขั้น มุ่งเน้นการถ่ายโอนการเรียนรู้และให้
ความส าคัญเก่ียวกับการตรวจสอบความรู้เดิมของผู้เรียน ซ่ึงจะท าให้ผู้สอนค้นพบว่าผู้เรียนต้องเรียนรู้อะไรเสียก่อน 
ก่อนที่จะเรียนรู้เน้ือหาบทเรียนน้ันๆ สอดคล้องกับ ธัญวัยกรณ์ ศรีเทพ (2557) ได้กล่าวไว้ว่าขั้นตอนของวงจรการ
เรียนรู้แบบ 5 ขั้น (5Es)  เป็นขั้นตอนที่ยังไม่ต่อเน่ือง จึงเพิ่มขั้นตอนของวงจรการเรียนรู้อีก 2 ขั้นตอน โดยมีเป้าหมาย
เพื่อกระตุ้นให้เด็กมีความสนใจและสนุกกับการเรียนและยังสามารถประยุกต์สิ่งที่ได้เรียนรู้ไปสู่การสร้างประสบการณ์
ของตนเอง โดยมีขั้นตอนดังน้ี  1. ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation) 2. ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement) 3. ขั้น
ส ารวจค้นหา (Exploration) 4. ขั้นอธิบาย (Explanation) 5. ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 6. ขั้นประเมินผล 
(Evaluation) 7. ขั้นน าความรู้ไปใช้ (Extension ) เม่ือน ามาใช้ในการจัดการเรียนวิทยาศาสตร์จะช่วยพัฒนาทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร์ พัฒนาการคิดวิเคราะห์ พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน นอกจากน้ียังส่งเสริมให้นักเรียนมี
จิตวิทยาศาสตร์ และมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ที่ดี       
 การสร้างผังมโนทัศน์ (Concept mapping) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ให้โอกาสผู้เรียนได้ใช้
กระบวนการคิด การสร้างความรู้ การสรุปและการน าเสนอแนวคิดหลักได้ด้วยตนเองซ่ึงเป็นการรวบรวมความรู้ต่างๆ
มาจัดอย่างมีระบบโดยน าความรู้มาก าหนดเป็นมโนทัศน์หลักและมโนทัศน์ย่อย แล้วน ามโนทัศน์เหล่าน้ันมาเชื่อมโยง
กันอย่างมีความหมาย (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546)  ผังมโนทัศน์มีลักษณะสรุปหรือย่อ
สาระส าคัญของเรื่องใดเรื่องหน่ึงที่ผู้เขียนสนใจได้อย่างกระชับ ด้วยแผนภูมิและข้อความบนกระดาษเพียงหน้าเดียวก็
สามารถแสดงความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มค าได้อย่างครอบคลุมเน้ือหา (มนัส บุญประกอบ, 2545) เม่ือน ามาใช้จัดการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ส่งผลดีต่อนักเรียนท าให้นักเรียนเข้าใจเน้ือหาและสร้างความรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ 
 จากผลการทดสอบโดยใช้ข้อทดสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
และ 5 โรงเรียนบ้านหาดรั่วในวิชาวิทยาศาสตร์พบว่าอยู่ระดับพอใช้ โดยสาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ เป็นสาระที่ มี
คะแนนเฉลี่ยน้อย นอกจากน้ีผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ยังต่ ากว่าเกณฑ์ซ่ึงในการท าแบบทดสอบน้ันนักเรียนจะต้องใช้ความรู้ความเข้าใจและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และจากผลการทดสอบโดยใช้ข้อทดสอบมาตรฐานกลางและผลการทดสอบระดับชาติสามารถบ่งบอกได้
ว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 โรงเรียนบ้านหาดรั่ว มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ในระดับที่ควรได้รับการพัฒนา ผู้วิจัยตระหนักถึงความส าคัญของการสอนที่เน้นทักษะด้วยกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ 7 ขั้น (7Es) และความส าคัญพัฒนากระบวนการคิดและน าความรู้มาจัดเป็นมโนทัศน์อย่างเป็นระบบด้วยผัง
มโนทัศน์ มาใช้ในการจัดเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง พลังงานในชุมชน ซ่ึง
คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนให้ดีขึ้น เ พื่อให้นักเรียนสามารถน าไป
ประยุกต์ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ อีกทั้งยังท าให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญและความเชื่อมโยงกันของมโน
ทัศน์ในเรื่องที่เรียนได้ถูกต้องมากขึ้น และเพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
และน าผลการวิจัยที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 



 

 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 

ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

337 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย         

 1.  เพื่อสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกับผังมโนทัศน์เรื่อง พลังงานใน
ชุมชน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา        
 2.  เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานในชุมชน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกับผังมโนทัศน์      
 3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น 
(7Es) ร่วมกับผังมโนทัศน์ เรื่อง พลังงานในชุมชน 

สมมติฐานของการวิจัย         

 1.  แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกับผังมโนทัศน์เรื่อง พลังงานในชุมชน ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก      
 2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกับผังมโนทัศน์ 
เรื่อง พลังงานในชุมชน มีผลการจัดการเรียนรู้สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70     
 3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7ขั้น (7Es) ร่วมกับผัง
มโนทัศน์ เรื่อง พลังงานในชุมชน อยู่ในระดับมาก 

ขอบเขตการวจิยั  

 ขอบเขตดา้นเนื้อหา          
 เน้ือหาที่ใช้คือ เรื่อง พลังงานในชุมชน ตามสาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ มาตรฐาน ว 2.3 หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วย เรื่องที่ 1 พลังงาน จ านวน 1 ชั่วโมง เรื่องที่ 2 
ปิโตรเลียม จ านวน 2 ชั่วโมง เรื่องที่ 3 แก๊สธรรมชาติ จ านวน 2 ชั่วโมง เรื่องที่ 4 ถ่านหิน จ านวน 2 ชั่วโมง เรื่องที่ 5 
พลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 2 ชั่วโมง เรื่องที่ 6 พลังงานลม จ านวน 2 ชั่วโมง เรื่องที่ 7 พลังงานน้ า จ านวน 2 ชั่วโมง
เรื่องที่ 8 พลังงานความร้อนใต้พิภพ จ านวน 2 ชั่วโมง เรื่องที่ 9 พลังงานชีวมวล  จ านวน 2 ชั่วโมง เรื่องที่ 10 
พลังงานนิวเคลียร์ จ านวน 2 ชั่วโมง และเรื่องที่ 11 การอนุรักษ์พลังงาน จ านวน 1 ชั่วโมง  รวมทั้งสิ้น 20 ชั่วโมง
 ขอบเขตดา้นตวัแปรในการศกึษาค้นคว้า       
 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกับ ผังมโนทัศน์ เรื่อง พลังงานใน
ชุมชน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา        
 ตัวแปรตาม ได้แก่         
 1.  ผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานในชุมชน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา   
 2.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7Es) 
ร่วมกับผังโนทัศน์ เรื่อง พลังงานในชุมชน       
 ขอบเขตดา้นระยะเวลา        
 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
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กรอบแนวคดิการวจิยั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.  ประชากรคือนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
กลุ่มโรงเรียนวังชิ้น ประกอบด้วย 1. โรงเรียนบ้านใหม่ (สมบัติทวีประชาสรรค์)  2.โรงเรียนบ้านนาใหม่  3.โรงเรียนวัง
ชิ้น  4.โรงเรียนบ้านวังเบอะ  5.โรงเรียนบ้านวังแฟน 6.โรงเรียนบ้านหาดรั่ว จ านวน 267 คน 
 2.  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ีคือ นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านหาดรั่ว ได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) จ านวน 43 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
 1.  แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกับผังมโนทัศน์ เรื่อง พลังงานในชุมชน  
จ านวน 11 แผน  20 ชั่วโมงโดยประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกับผังมโน

ทัศน์ เรื่อง พลังงานในชุมชน  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.35 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.08 

 2.  แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง พลังงานในชุมชน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา แบบปรนัย 
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีค่า IOC  เท่ากับ 1.00 มีค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.33 ถึง 0.63 มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่
ระหว่าง 0.33 ถึง 0.80 และมีค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบเท่ากับ 0.90 
 3.  แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกับผังมโนทัศน์  

ปัญหาผลการทดสอบโดยใช้ข้อ
ทดสอบมาตรฐานกลางปีการศึกษา 
2560 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4-5 โรงเรียนบ้านหาดรั่วในวิชา
วิทยาศาสตร์อยู่ระดับพอใช้ และผล
การทดสอบระดับชาติ O-NET ของ
นักเรียนชั้น ป.6 ต่ ากว่าเกณฑ์ 
 

แนวคิดและทฤษฏี 
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ 7 ขั้น (7Es ) ของ 
Eisenkraft และผังมโนทัศน์  

 
 
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 
หาความรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกับ 
ผังมโนทัศน์ 
 

1. ผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง
พลังงานในชุมชน  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7Es)  
ร่วมกับผังมโนทัศน์ 
2. ความพึงพอใจของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น 
(7Es) ร่วมกับผังมโนทัศน์ 

 
 
 

ตัวแปรต้น 

ตัวแปรตาม 
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เรื่อง พลังงานในชุมชน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scales) 5 ระดับที่มีค่า
ความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.82 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล        
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยด าเนินการทดลองโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 11 แผน ใช้เวลา 20 ชั่วโมง กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 43 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านหาดรั่ว  โดย
ด าเนินการตามขั้นตอนดังน้ี         
 1. ขั้นเตรียมนักเรียนก่อนด าเนินการทดลอง      
 ท าการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 50 ข้อ ใช้
เวลาในการทดสอบ 60 นาที หลังจากน้ันปฐมนิเทศนักเรียนเก่ียวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 
ขั้น (7Es) ร่วมกับผังมโนทัศน์         
 2. ขั้นด าเนินการจัดการเรียนรู้        
 ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกับ   
ผังมโนทัศน์           
 3. ขั้นหลังการสอน         
 หลังจากเสร็จสิ้นการทดลองแล้วท าการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน จ านวน 50 ข้อ ใช้เวลาในการทดสอบ 60 นาที และท าการวัดความพึงพอใจของนักเรียนโดยใช้
แบบสอบถาม ใช้เวลาในการตอบแบบสอบถาม 15 นาที เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ต่อไป  
 การวิเคราะห์ข้อมูล         
 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยมีค่าทางสถิติที่ ใช้
ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี         
 1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7Es) 
ร่วมกับผังมโนทัศน์เรื่อง พลังงานในชุมชน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 2. สถิติที่ใช้วิเคราะห์ผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานในชุมชน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกับผังมโนทัศน์ คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และการ
ทดสอบค่าที (t – test)          
 3. สถิติที่ใช้วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
7 ขั้น (7Es) ร่วมกับผังมโนทัศน์ เรื่อง พลังงานในชุมชน คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 4. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่      
    4.1 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)       
    4.2 ค่าความยาก (Difficulty)        
    4.3 ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination)      
    4.4 ค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล        
 1.  สร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกับผังมโนทัศน์เรื่อง พลังงานในชุมชน 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา         
 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกับผังมโนทัศน์เรื่อง พลังงานในชุมชน 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ได้ผลการสร้างดังตารางที่ 1      
 ตารางที ่1 ผลการประเมินความเหมาะสมแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกับผัง
มโนทัศน์ เรื่อง พลังงานในชุมชน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

แปลผล 
 

S.D. 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  พลังงาน 4.20 0.40 มาก 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2  ปิโตรเลียม 4.28 0.94 มาก 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3  แก๊สธรรมชาติ 4.36 0.52 มาก 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4  ถ่านหิน 4.36 0.52 มาก 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5  พลังงานแสงอาทิตย์ 4.43 0.54 มาก 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6  พลังงานลม 4.43 0.54 มาก 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7  พลังงานน้ า 4.43 0.54 มาก 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8  พลังงานความร้อนใต้พิภพ 4.43 0.54 มาก 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9  พลังงานชีวมวล 4.27 0.46 มาก 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10  พลังงานนิวเคลียร์ 4.23 0.44 มาก 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11  การอนุรักษ์พลังงาน 4.43 0.54 มาก 

รวม 4.35 0.08 มาก 

 จากตารางที่ 1 พบว่าแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกับผังมโนทัศน์ เรื่อง 
พลังงานในชุมชน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ทั้ง 11 แผน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
 2.  ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานในชุมชน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกับผังมโนทัศน์ 
 ผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานในชุมชน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกับผังมโนทัศน์ ดังตารางที่ 2 - 3 
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 ตารางที ่2 ผลจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกับผังมโนทัศน์ เรื่อง พลังงานในชุมชน 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
 

การจัดการเรียนรู้ จ านวน คะแนนเต็ม 
 

เกณฑ์ผ่าน ค่าเฉลี่ย 
( ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ร้อยละ 

ด้านความรู้ 43 160 ร้อยละ 70 133.67 5.29 83.54 
ด้านทักษะกระบวนการ 43 33 ร้อยละ 70 27.72 1.45 84.00 
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 43 33 ร้อยละ 70 25.24 1.55 76.51 

รวม 43 226 - 186.63 6.26 82.57 

  
 จากตารางที่ 2 ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกับผังมโนทัศน์ เรื่อง พลังงาน
ในชุมชน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา พบว่า ด้านความรู้ มีคะแนนเฉลี่ย 133.67 จากคะแนนเต็ม 160 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 83.54 ด้านทักษะกระบวนการ มีคะแนนเฉลี่ย 27.72 จากคะแนนเต็ม 33 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.00 
และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีค่าเฉลี่ย 25.24 จากคะแนนเต็ม 33 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76.51 
 ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้ด้านความรู้ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกับผังมโนทัศน์เรื่องพลังงานในชุมชน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา กับ
เกณฑ์ร้อยละ 70 
 

ผลการจัดการเรียนรู้ N เกณฑ์  S.D. t p 

ด้านความรู้ 
ด้านทักษะกระบวนการ 

ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

43 
43 
43 

112 
23 
23 

133.67 
27.72 
25.24 

5.29 
1.45 
1.55 

26.82 
21.30 
9.48 

0.00 
0.00 
0.00 

*  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 

 จากตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้ ด้านความรู้ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกับผังมโนทัศน์เรื่องพลังงานในชุมชน ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษากับเกณฑ์ร้อยละ 70 พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนด้านความรู้ หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ด้านทักษะกระบวนการของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกับผังมโนทัศน์เรื่องพลังงานในชุมชน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษากับเกณฑ์ร้อยละ 
70 พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนด้านทักษะกระบวนการหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกับผังมโนทัศน์เรื่องพลังงานในชุมชน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษากับเกณฑ์ร้อยละ 70 พบว่า 
ค่าเฉลี่ยคะแนนด้านทักษะกระบวนการหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
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 3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น 
(7Es) ร่วมกับผังมโนทัศน์ เรื่อง พลังงานในชุมชน  
    นักเรียนชั้นประถมศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7Es) 
ร่วมกับผังมโนทัศน์ เรื่อง พลังงานในชุมชน ดังตารางที่ 4 
 ตารางที ่4 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกับผังมโนทัศน์ เรื่อง พลังงานในชุมชน 
 

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ 
เรื่องพลังงานในชุมชน 

ระดับความพึงพอใจ 

 S.D. ความหมาย 

1. การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกับผัง
มโนทัศน์ ช่วยกระตุ้นให้บทเรียนน่าสนใจและช่วยให้สนุกในการ
เรียน 

4.74 0.53 มากที่สุด 

2. การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7Es) รวมกับผัง
มโนทัศน์ท าให้นักเรียนตั้งใจเรียน 

4.53 0.55 มากที่สุด 

3. การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกับผัง
มโนทัศน์ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น 

4.60 0.49 มากที่สุด 

4. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.72 0.45 มากที่สุด 
5. การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกับผัง
มโนทัศน์ท าให้เน้ือหาที่ยากง่ายขึ้น 

4.26 0.72 มาก 

6. การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกับผัง
มโนทัศน์ช่วยให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้ใหม่ 

4.49 0.50 มาก 

7. การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกับผัง
มโนทัศน์ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้เร็วขึ้น 

4.70 0.46 มากที่สุด 

8. การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7Es) รว่มกับผัง
มโนทัศน์ช่วยให้ไม่เบื่อหน่ายในการเรียน 

4.49 0.50 มาก 

9. นักเรียนมีความสุขในการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกับผังมโนทัศน์ 

4.65 0.48 มากที่สุด 

10. การจัดการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกับ
ผังมโนทัศน์ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

4.56 0.50 มากที่สุด 

รวม 4.57 0.12 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 4 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7Es) 
ร่วมกับผังมโนทัศน์ เรื่อง พลังงานในชุมชน โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยซ่ึงอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.57, S.D. =0.12) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกับผังมโนทัศน์ช่วยกระตุ้นให้บทเรียนน่าสนใจและช่วยให้สนุกในการเรียน  (  =4.74, S.D. 
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=0.53) รองลงมาคือ นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (  =4.72, S.D. =0.45)  และค่าเฉลี่ยที่ต่ าที่สุด
คือ การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกับผังมโนทัศน์ท าให้เน้ือหาที่ยากง่ายขึ้น ( =4.26, S.D. 
=0.72) 

สรปุผลการวจิยั 
 ผู้วิจัยขอสรุปผลการวิจัย ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังน้ี 
 1.  แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกับผังมโนทัศน์เรื่อง พลังงานในชุมชน 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ที่สร้างขึ้นทั้ง 11 แผน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
 2.  ผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานในชุมชน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกับผังมโนทัศน์  สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยด้านความรู้ มีคะแนนเฉลี่ย 133.67 
จากคะแนนเต็ม 160 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.54 ด้านทักษะกระบวนการ มีคะแนนเฉลี่ย 27.72 จากคะแนนเต็ม 
33 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.00 และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีค่าเฉลี่ย 25.24 จากคะแนนเต็ม 33 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 76.51  
 3.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7Es) 
ร่วมกับผังมโนทัศน์ เรื่อง พลังงานในชุมชน ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  

อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกับผังมโนทัศน์ เรื่อง พลังงานในชุมชน ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา  มีประเด็นที่น่าสนใจ ที่ควรน ามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังน้ี 
 1.  แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกับผังมโนทัศน์เรื่อง พลังงานในชุมชน 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่สร้างขึ้นทั้ง 11 แผน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( =4.35, S.D. =0.08) ซ่ึงเป็นไป
ตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1  ที่เป็นเช่นน้ีเพราะว่าแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกับ
ผังมโนทัศน์เรื่องพลังงานในชุมชน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาได้ผ่านกระบวนการจัดท าอย่างมีระบบ โดยผู้วิจัยได้
ศึกษาค้นคว้ารายละเอียดหลักสูตรสถานศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ เทคนิคการ
จัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลจากเอกสารที่เก่ียวข้อง แล้วด าเนินการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกับผังมโนทัศน์เรื่องพลังงานในชุมชน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา และได้ผ่านการ
ตรวจสอบและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา รวมถึงผ่านการตรวจสอบความถูกต้องที่ครอบคลุมเน้ือหา 
โครงสร้าง การจัดการเรียนรู้และการประเมินผล จากผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการทดลอง (Try-out) เพื่อหาประสิทธิภาพและ
ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนน าไปใช้จริง ซ่ึงแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดีน้ันจะต้องเป็นแผนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ               
(บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ , 2555) และเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติให้มากที่สุ ด โดยมีผู้สอนเป็นผู้ให้
ค าแนะน า ส่งเสริม หรือกระตุ้นให้กิจกรรมที่ผู้เรียนด าเนินการเป็นไปตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ (อาภรณ์ 
ใจเที่ยง, 2553) จึงท าให้แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกับผังมโนทัศน์เรื่องพลังงานใน
ชุมชน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  
 2.  ผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานในชุมชน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกับผังมโนทัศน์  สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 
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โดยด้านความรู้ มีคะแนนเฉลี่ย 133.67 จากคะแนนเต็ม 160 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.54 ดา้นทักษะกระบวนการ มี
คะแนนเฉลี่ย 27.72 จากคะแนนเต็ม 33  คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.00 และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีค่าเฉลี่ย 
25.24 จากคะแนนเต็ม 33  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 76.51 ทั้งน้ีเน่ืองจากผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7Es) ซ่ึงการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
จะช่วยให้ผู้เรียนได้ค้นพบความจริงต่างๆด้วยตนเอง ได้มีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ ผู้เรียนเป็นผู้เริ่มต้นในการ
จัดการเรียนการสอนด้วยตนเอง มีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาหาความรู้เช่นเดียวกับการท างานของนักวิทยาศาสตร์ (
ภพ เลาหไพบูลย์, 2537) อีกทั้งรูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้
ใหม่ โดยเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้เข้ากับประสบการณ์หรือความรู้เดิม เป็นความรู้หรือแนวคิดผู้เรียนเอง (ฆนัท ธาตุทอง, 
2559)  โดยขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกับผังมโนทัศน์  ผู้สอนจะตรวจสอบ
ความรู้ เดิม (Elicitation)  โดยการตั้งค าถาม เพื่อให้ผู้ เรียนได้แสดงความรู้ เดิมออกมา และสร้างความสนใจ 
(Engagement )  โดยการกระตุ้นให้ผู้เรียนสร้างค าถามหรือก าหนดประเด็นปัญหาจากน้ันให้ผู้เรียนส ารวจค้นหา 
(Exploration ) วางแผนก าหนดแนวทาง การส ารวจตรวจสอบ ลงมือปฏิบัติ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลผู้เรียนน าข้อมูลที่
ได้มาท าการวิเคราะห์ผล สรุปผล และสามารถอธิบายผลได้ (Explanation ) จากน้ันผู้เรียนน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปเชื่อมโยง
กับความรู้เดิมหรือแนวคิดที่ได้ค้นคว้าเพิ่มเติมหรือใช้ในการอธิบายสถานการณ์ใหม่ๆที่คล้ายกับสถานการณ์เดิมเพื่อเป็น
การขยายความรู้ (Elaboration)  และผู้สอนจะประเมินผล (Evaluation ) ว่าผู้เรียนมีความรู้อะไรบ้าง อย่างไร และ
มากน้อยเพียงใด โดยการสอบถาม การตรวจงาน และการท าข้อสอบและเม่ือผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจก็จะสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับ มาประมวล แล้วสร้างแผนผังมโนทัศน์ เพื่อสรุปสิ่งที่ ได้เรียนรู้ (Extension) ซ่ึงมโนทัศน์เป็นเน้ือหา
ความรู้ที่มีประโยชน์มาก หากผู้เรียนสร้างมโนทัศน์ของสิ่งใดแล้ว ก็จะสามารถเอามโนทัศน์น้ันไปประยุกต์ใช้ในโอกาส
อ่ืนๆได้เรื่อยๆ (สุวิทย์ มูลค า, 2547) และการสร้างผังมโนทัศน์ (Concept mapping) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ที่ให้โอกาสผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิด การสร้างความรู้ การสรุปและการน าเสนอแนวคิดหลักได้ด้วย
ตนเอง ซ่ึงเป็นการรวบรวมความรู้ต่างๆมาจัดอย่างมีระบบโดยน าความรู้มาก าหนดเป็นมโนทัศน์หลักและมโนทัศน์ย่อย  
แล้วน ามโนทัศน์เหล่าน้ันมาเชื่อมโยงกันอย่างมีความหมาย (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 
2546) เม่ือน าการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกับผังมโนทัศน์มาใช้จัดการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ส่ง
ผลดีต่อนักเรียน ท าให้นักเรียนเข้าใจเน้ือหาและสร้างความรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ  ดังตัวอย่างงานวิจัยของ รุ่ง
นภา แก้ววัน (2559) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสารและสมบัติของสาร โดยใช้การเรียนรู้แบบวัฏ
จักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7Es) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่พบว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสารและสมบัติ
ของสาร โดยใช้การเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7Es) มีประสิทธิภาพ สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง
สารและสมบัติของสาร โดยใช้การเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7Es) อยู่ในระดับมากที่สุดและยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กัลยานี หนูด า (2555) ที่ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์                  
ที่พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  นักเรียนมีจิตวิทยาศาตร์อยู่ในระดับมาก และ
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้  
7 ขั้น ร่วมกับของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับมาก  
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 อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรพิมล อ่อนอินทร์ (2559) ที่ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้บนเว็บเควสทร์่วมกับผังมโนทัศน์ เพื่อพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ พบว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้บนเว็บเควสท์ร่วมกับผังมโนทัศน์มี
ประสิทธิภาพ สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน และนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 3.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7Es) 
ร่วมกับผังมโนทัศน์ เรื่อง พลังงานในชุมชน ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.57, S.D. =0.12) ซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐานงานวิจัยข้อที่ 3 ทั้งน้ีเน่ืองจากแผนการจัดการเรียนรู้มีเน้ือหาที่ไม่ยากจนเกินไป สามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ การจัดกิจกรรมเน้นให้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการใช้สื่อกา ร
เรียนรู้อย่างหลากหลายนักเรียนมีการอภิปรายซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุ่ม ครูมีการประเมินผลการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การตอบค าถาม การท าใบงาน การท าใบกิจกรรม การท าแบบทดสอบ อีกทั้งครูให้ค าชมเชย
และให้รางวัลทุกครั้ง นอกจากน้ีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เป็นการจัดกิจกรรมที่กระตุ้น
ให้นักเรียนได้คิดอย่างเป็นระบบ ซ่ึงมีการทบทวนความรู้เดิม ใช้กระบวนการที่กระตุ้นและสร้างเสริมแรงจูงใจให้
นักเรียนได้ใช้ความสามารถด้วยตนเองในการปฏิบัติกิจกรรมที่เน้นกระบวนการและการมีส่วนร่วมของนักเรียน จึงเป็น
เหตุผลหน่ึงที่ท าให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจ (กัลยานี หนูด า, 2556) ผลการวิจัยในครั้งน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุว
คนธ์ ผ่านส าแดง (2552) ที่ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7Es) เรื่องอาหารและ
สารอาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ที่พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 7 ขั้น เรื่องอาหารและสารอาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 
85.05/83.88 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ดัชนีประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 
ขั้น เรื่องอาหารและสารอาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 0.7279 และ
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่องอาหารและสารอาหาร กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐกา นาเลื่อน 
(2556) ที่ได้ศึกษาผลการสอนโดยใช้รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 7E ร่วมกับเทคนิคการใช้ค าถามที่มีต่อความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่พบว่า นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 7E ร่วมกับเทคนิคการใช้ค าถาม มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ แน่งน้อย อินคะเน (2556) ที่ได้
ศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกที่มีต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่พบว่า 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับ
เทคนิคผังกราฟิกมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อย
ละ 80 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับ
เทคนิคผังกราฟิกอยู่ระดับมากที่สุดด้วย 
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ขอ้เสนอแนะในงานวจิยั 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช ้
 1. ครูผู้สอนควรศึกษาขั้นตอนต่างๆของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกับผังมโน
ทัศน์ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ครูผู้สอนควรมีเวลาในการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ควรศึกษาเน้ือหาที่สอน  
วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ก าหนดเวลาเรียนในทุกขั้นตอน โดยค านึงถึงความเป็นไปได้และความเหมาะสมของ
กิจกรรม           
 3. ครูผู้สอนควรแนะน า ดูแล ให้ค าปรึกษาอย่างทั่วถึงและให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง กระตุ้น
ให้นักเรียนเกิดความสงสัย สนใจ ใคร่รู้ เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาความคิด ได้แก้ปัญหา ได้เกิดการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน
มีปฏิสัมพันธ์ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ซ่ึงจะส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น 
 4. ควรมีการน าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกับผังมโนทัศน์ น าไปใช้ใน
การจัดการศึกษากับวิชาวิทยาศาสตร์ในเรื่องอ่ืน ๆ 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกับผังมโนทัศน์กับตัวแปรตาม
อ่ืนๆ เช่น ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
 2. ควรมีการวิจัยผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกับเทคนิคหรือนวัตกรรมอ่ืนๆ 
เช่น เกม 4MAT หมวก 6 ใบ สื่อประสม เป็นต้น 
 3. ควรมีการศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานในชุมชน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกับผังมโนทัศน์ 
 4. ควรมีการวิจัยเก่ียวข้องกับพลังงานในชุมชนในลักษณะโครงงานฐานวิจัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
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การพฒันาหลกัสตูรทอ้งถิน่ เรือ่ง ขนมพืน้บา้น อ าเภอกงไกรลาศ                                                    
ส าหรบันกัเรยีน ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่4-6                                                                                                         

A Development of Local Curriculum on local dessert                                                
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บทคัดย่อ          
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ขนมพื้นบ้าน ของอ าเภอกงไกรลาศ  ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และเพื่อศึกษาผลการใช้หลักสูตรท้องถิ่น ขนมพื้นบ้าน ของอ าเภอกงไกรลาศ  ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยมีวิธีการด าเนินการกับกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง เป็นนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  โรงเรียนบ้านโป่งแค  อ าเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย จ านวน 19  คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
ท าวิจัยได้แก่ แบบสอบถามในการท าหลักสูตรท้องถิ่น  หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ขนมพื้นบ้าน อ าเภอกงไกรลาศ  แบบ
ประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ขนมพื้นบ้าน อ าเภอกงไกรลาศ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรู้   แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  แบบประเมินทักษะ  และแบบประเมินความพึงพอใจ  การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้ค่าสถิติ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า หลักสูตรท้องถิ่น ขนมพื้นบ้าน 
ของอ าเภอกงไกรลาศ  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ 7 หน่วยการเรียนรู้ 
จ านวน 19 ชั่วโมง มีความเหมาะสมและสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีได้ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 หลังการทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น ขนม
พื้นบ้าน ของอ าเภอกงไกรลาศ สูงกว่าก่อนการทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการ
ประเมินทักษะของนักเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดในหลักสูตร ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดในหลักสูตร  และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตรท้องถิ่น ขนมพื้นบ้าน ของอ าเภอกงไกรลาศ 
พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

ค าส าคัญ : การพัฒนาหลักสูตร / หลกัสูตรท้องถิ่น / ผลการใช้หลักสูตร 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were to develop of local curriculum on local dessert 
Kongkrailat district for grade 4-6 students and to study the results of using the curriculum on local 
dessert Kongkrailat district for grade 4-6. With a method to deal with the sample group obtained from 
a specific selection ,the grade 4-6 Banpongkae school Kongkrailat district, Sukhothai. There were 19 
students. The instruments used  Local curriculum questionnaire, local curriculum on local dessert 
Kongkrailat district for grade 4-6 students, Learning achievement test, Desirable evaluation form, Skill 
assessment form and  for satisfaction questionnaire. The statistics employed in data analysis were 
mean, standard deviation, and percentage. 
 The study found that develop of local curriculum on local dessert Kongkrailat district for 
grade 4-6 students comprised of 7 learning unit 19 hours was appropriate and can be used in learning 
management The students can learn about career and technology groups. The comparison of the  
pre-post test  revealed  that the posttest life was higher than the pre-test scores at the 0.05 level of 
significance. The result of student’s assessment. The result of desirable characteristic of student’s 
based on the curriculum. The student’s satisfaction  the local curriculum on local dessert Kongkrailat 
district for grade 4-6 students  was at a high level 

Keywords : curriculum development / local curriculum / curriculum results 

ความเปน็มาและความส าคญั 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และ(ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 หมวด 4 แนว
ทางการจัดการศึกษา ได้เน้นให้ผู้เรียนทุกคนมีความ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด  
ส่วนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพมีทั้งความรู้ท าทักษาใน
การประกอบอาชีพด ารงชีวิตอย่างมีความสุขส่งเสริมสนับสนุนได้ให้ฝึกปฏิบัติคิดเป็นท าเป็นและใฝ่รู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้
ชุมชนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมสร้างความเข้าใจที่ดีต่อครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติได้อย่างสันติสุข                           
(คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,2553, น.50) จนก่อให้มีการจัดการศึกษาที่สามารถพัฒนาให้เกิดความเป็นคนที่
สมบูรณ์ในตัวผู้เรียนท าให้สังคมผลิตพลเมืองที่ดี ตามที่พัฒนาและการมีความสามารถมีการด ารงชี วิตที่เหมาะสม  
หลักสูตรจึงมีความส าคัญต่อการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ของนักเรียนเพราะหลักสูตรจะระบุสิ่งที่คาดหวังจากให้เกิด
ขึ้นกับผู้เรียนและแนวทางในการจัดให้ผู้เรียน ได้รับประสบการณ์ต่างๆ ตามต้องการและเข้าใจเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาในท้องถิ่น โดยออกแบบเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจความถนัดของผู้เรียนโดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ช่วย พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ   มีทักษะพื้นฐานที่
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต    และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง     สามารถน าความรู้เก่ียวกับการด ารงชีวิต   การอาชีพ  และ
เทคโนโลยี  มาใช้ประโยชน์ในการท างานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขันในสังคมไทยและสากล   เห็นแนวทาง
ในการประกอบอาชีพ รักการท างาน  และมีเจตคติที่ดีต่อการท างาน  สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ างพอเพียง  
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และมีความสุข  โดยจัดท าหลักสูตรเพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสภาพปัญหา 
และความต้องการของชุมชน สังคม ดังน้ันหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง ขนมพื้นบ้าน อ าเภอกงไกรลาศ จึงเป็นหลักสูตรที่
มุ่งเน้นจัดกระบวนการเรียนรุ้ในท้องถิ่นเพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้การท าขนมพื้นบ้าน อ าเภอกงไกรลาศ เป็นการอนุรักษ์
ขนมไทย  และน าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับคนในชุมชนได้  
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Folk Wisdom) ได้มีผู้ให้ความหมาย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2539, น.2) 
หมายถึง ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในชีวิตของคนเราผ่านกระบวนการศึกษา สังเกตคิดวิเคราะห์จนเกิดปัญญา 
และตกผลึกมาเป็นองค์ความรู้ที่ประกอบกันขึ้นมาจากความรู้เฉพาะหลาย ๆ เรื่อง ความรู้ดังกล่าวไม่ได้แยกย่อยออกมา
เป็นศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาต่าง ๆ อาจกล่าวไว้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดเป็นพื้นฐานขององค์ความรู้สมัยใหม่ที่จะช่วยใน
การเรียนรู้ การแก้ปัญหา การจัดการ แลการปรับตัวในการด าเนินชีวิตของคนเรา ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นความรู้ที่มีอยู่
ทั่วไปในสังคม ชุมชนและในการตัวของผู้รู้เอง หากมีการสืบค้นหาเพื่อศึกษา และน ามาใช้ก็จะเป็นที่รู้จักกันเกิดกา ร
ยอมรับ ถ่ายทอด และพัฒนาไปสู่คนรุ่นใหม่ตามยุคตามสมัยได้ คล้ายกับศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์ (2542, น.2) ได้ให้
ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น ไว้ว่า องค์ความรู้ความสามารถของชุมชนที่สั่งสมสืบทอดกันมานาน เป็นความจริง
แท้ของชุมชนเป็นศักยภาพที่จะใช้แก้ปัญหา จัดการปรับตน เรียนรู้ และถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่ เพื่อให้ด ารงชีวิตอยู่ได้
อย่างผาสุก เป็นแก่นของชุมชนที่จรรโลง ความเป็นชาติให้อยู่รอดจากทุกข์ภัยพิบัติทั้งปวง และยังสอดคล้องกับ จารุ
วรรณ  ธรรมวัตร(2543, น.1) ได้ให้ความหมาย ของภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ แบบแผน การด าเนินชีวิตที่มีคุณค่าแสดงถึง
ความเฉลียวฉลาดของบุคคล และสังคมซ่ึงได้สั่งสมและปฏิบัติต่อกันมา   ภูมิปัญญาจะเป็นทรัพยากรบุคคล หรือ
ทรัพยากรความรู้ก็ได้ 
 จากการศึกษาความหมายและแนวคิดของภูมิปัญญาของชาวบ้านที่กล่าวมาแล้วข้างต้นพอสรุปได้ว่า        
ภูมิปัญญาไทย หมายถึง ความรู้ ความสามารถในการด าเนินชีวิตอยู่ในพื้นที่น้ัน ๆ  โดยใช้สติปัญญาสั่งสมความรู้อย่าง
แพร่หลาย ผสมผสานความกลมกลืนระหว่างศาสนา สภาพภูมิอากาศ สภาพแวดล้อมการประกอบอาชีพ และ
กระบวนการเหล่าน้ีมาจนหลายชั่วคนซ่ึงจะเป็นวิถีการด าเนินชีวิตของมนุษย์ น้ัน เกิดจากการเรียนรู้และสั่งสม
ประสบการณ์เป็นระยะเวลายาวนาน โดยอาศัยภูมิปัญญาที่มีอยู่มาใช้ในการตั้งถิ่นฐาน การประกอบอาชีพการปรับตัว
และแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต จนเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของธรรมชาติและสังคม 
 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียน มีความรู้  ความ
เข้าใจ   มีทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต  และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง   สามารถน าความรู้เก่ียวกับการ
ด ารงชีวิต   การอาชีพ  และเทคโนโลยี  ท าให้นักเรียนสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการท างานอย่างมีความคิด
สร้างสรรค์ และแข่งขันในสังคมไทยและสากล   สามารถเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ   รักการท างาน  และมีเจต
คติที่ดีต่อการท างาน  สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง  และมีความสุข  รวมถึงกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี  ได้มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม  เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ  มีทักษะในการท างาน   เห็น
แนวทางในการประกอบอาชีพและ  การศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ) 
 จากความส าคัญที่กล่าวมาน้ัน ผู้วิจัยสนใจจะพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ขนมพื้นบ้าน  อ าเภอ กงไกรลาศ  
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 6 โดยใช้ชุมชนบ้านกงไกรลาศ  เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึง
คุณค่า ภูมิปัญญาบ้านกงไกรลาศและการอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรม  ตลอดจนสืบทอดมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน            
กงไกรลาศ ให้เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของชุมชน  รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการศึกษาที่มุ่งเน้นให้
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ผู้เรียนรู้คุณค่าและสืบทอดประเพณีที่ดีงาม เกิดทักษะการปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันในสังคม ฝึกให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  จากเรียนรู้ที่มีความสุขและสนุกกับการเรียนเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ   รักการท างาน  และมีเจต
คติที่ดีต่อการท างาน  สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง  และมีความสุข   

จุดมุ่งหมายของการวิจัย          

 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ขนมพื้นบ้าน ของอ าเภอกงไกรลาศ ส าหรับนักเรียน                                               
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6          
 2.  เพื่อศึกษาผลการใช้หลักสูตรท้องถิ่น ขนมพื้นบ้าน ของอ าเภอกงไกรลาศ  ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 

ขอบเขตการวิจัย 
 กลุ่มเป้าหมาย           
 คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านโป่งแค  อ าเภอกงไกรลาศ  จังหวัด 
สุโขทัย จ านวน 19 คน ปีการศึกษา 2561 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 
 ด้านตัวแปร 
 ตัวแปรต้น  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรท้องถิ่น ขนมพื้นบ้าน ของอ าเภอกงไกรลาศ  ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
 ตัวแปรตาม  ผลการใช้หลักสูตรท้องถิ่น ขนมพื้นบ้าน ของอ าเภอกงไกรลาศ  ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6ประกอบด้วย ด้านความรู้  ด้านทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และความพึงพอใจ 
 ด้านเนื้อหา 
 เน้ือหาที่ใช้ในการทดลองใช้พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ขนมพื้นบ้าน ของอ าเภอกงไกรลาศ  ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านโป่งแค จังหวัดสุโขทัย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย 
เขต 1 ประกอบด้วย  7  หน่วยการเรียนรู้ 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  มารู้จักอ าเภอกงไกรลาศกันเถอะ 

1.1.  ความเป็นมาอ าเภอกงไกรลาศ 
1.2.  ความเป็นมาของขนมทองม้วน ขนมทองพับ และขนมผิง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  เรียนรู้สูตรขนมกงไกรลาศกันเถอะ 
2.1.  สูตรขนมทองม้วนและสูตรขนมทองม้วนประยุกต์ 
2.2.  สูตรขนมทองพับและสูตรขนมทองพับประยุกต์ 
2.3.  สูตรขนมผิงและสูตรขนมผิงประยุกต์ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  มาเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ท าขนมกันเถอะ 
3.1.  วัตถุดิบ อุปกรณ์ ในการท าขนมทองม้วน ขนมทองพับ และขนมผิง 
3.2.  กระบวนการผลิตการท าขนมทองม้วน ขนมทองพับ และขนมผิง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  เรียนรู้วิธีการท าขนมกันเถอะ   
4.1.  การปฏิบัติการท าขนมทองม้วนและสูตรขนมทองม้วนประยุกต์ 
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4.2.  การปฏิบัติการท าขนมทองพับและสูตรขนมทองพับประยุกต์ 
4.3.  การปฏิบัติการท าขนมผิงและสูตรขนมผิงประยุกต์ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  ประโยชน์ 
5.1.  ประโยชน์ด้านโภชนาการ 
5.2.  คุณค่าด้านวัฒนธรรม 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
6.1.  การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับขนมทองม้วน ขนมทองพับ และขนมผิง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7  ตันทุนและการจัดจ าหน่าย 
  7.1.  ตันทุนและการจัดจ าหน่ายขนมทองม้วน ขนมทองพับ และขนมผิง 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ขนมพื้นบ้าน อ าเภอกงไกรลาศ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  
ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สืบค้นเอกสารและข้อมูลด้านต่างๆที่เก่ียวข้อง เพื่อเป็นแนวทางก าหนดกรอบแนวคิดใน
การท าวิจัยดังน้ี 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มเป้าหมาย  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านโป่งแค  อ าเภอกงไกรลาศ   จังหวัดสุโขทัย 

จ านวน 19 คน  ปีการศึกษา 2561  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เขต 1 
 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ขนมพื้นบ้าน อ าเภอกงไกรลาศ   ด้วยกระบวนการดังน้ี 

 1.  ส ารวจความต้องการของสถานศึกษาและชุมชนว่าในอ าเภอกงไกรลาศมีสิ่งใดบ้างที่มีความโดดเด่น 
 2.  เสนอข้อมูลพื้นฐานผู้บริหารคณะครูโรงเรียนบ้านโป่งแค เพื่อทราบถึงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง 

ขนมพื้นบ้าน อ าเภอกงไกรลาศ เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิต  ภูมิปัญญาวัฒนธรรมและประเพณีในสถานศึกษา 

แนวคิด ทฤษฎี การพัฒนา

หลักสูตรท้องถิ่นตามทฤษฎี

ของ Hilda Taba   

 บริบทขนมพื้นบ้านของ

ชุมชนกงไกรลาศ คือ จะมี

อาชีพหลักคือการท านา แต่

อาชีพเสริมที่มีชื่อเสียงคือ 

การท าขนมผิง ทองม้วน 

ทองพับ 

การจัดกิจกรรมตามหลักสูตรท้องถิ่น 
ขนมพื้นบ้าน ของอ าเภอกงไกรลาศ  
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   

4-6 

 
 

ผลการใช้หลักสูตรท้องถิ่น ขนมพื้นบ้าน 
ของอ าเภอกงไกรลาศ  ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประกอบด้วย 
ด้านความรู้  ด้านทักษะ คุณลักษณะอัน

พึงประสงค์และความพึงพอใจ 
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 3.  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และคู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  3.1  ศึกษาและวิเคราะห์เน้ือหา และมาตรฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  3.2  ศึกษาการสร้างหลักสูตรท้องถิ่น  จากต ารา  เอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางการ
พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ขนมพื้นบ้าน อ าเภอกงไกรลาศ   
  3.3  การจัดการเรียนรู้ออกแบบ โดยผู้วิจัย ได้ท าค าอธิบายรายวิชา และก าหนดผลการเรียนรู้  
  3.4  ก าหนดแนวทาง ในการจัดการก าหนดเวลาเน้ือหากิจกรรมการเรียนรู้และการวัดประเมินผล 

 4.  ร่างหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ขนมพื้นบ้าน อ าเภอกงไกรลาศ ประกอบด้วยบทน าโครงร่างหลักสูตร
แผนการจัดการเรียนรู้  น าเอกสารร่างหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ขนมพื้นบ้าน อ าเภอกงไกรลาศ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านโป่งแค  จังหวัดสุโขทัย พร้อมแบบประเมินสูตรที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์
ที่ปรึกษาน าไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

 5.  ประเมินร่างเอกสารหลักสูตร โดยน าร่างเอกสารหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ขนมพื้นบ้าน อ าเภอ กงไกรลาศ  
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 โรงเรียนบ้านโป่งแค  จังหวัดสุโขทัย  พร้อมทั้งแบบประเมินที่กรุงแล้วไปให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานชีพและเทคโนโลยีจ านวน 3 ท่าน ประเมินความเหมาะสมของ
หลักสูตรโดยก าหนดเกณฑ์การแสดงความคิดเห็นและการน าไปใช้ปรับปรุงแก้ไข 

 6. ทดลองใช้หลักสูตรโดยน าหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ขนมพื้นบ้าน อ าเภอกงไกรลาศ มาทดลองใช้กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องแก้ไขและประเมินความก้าวหน้าหลังการใช้หลักสูตร และ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  7. การประเมินผลการทดลองใช้ ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และความพึงพอใจ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีจัดขึ้นภายใต้กรอบแนวคิดตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยซ่ึงประกอบด้วย คือ 
 1.  แบบสอบถามในการท าหลักสูตรท้องถิ่น คือสอบถามความต้องการของนักเรียน สถานศึกษา และชุมชน 

เก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น โดยวิเคราะห์แบบสอบถามโดยแบบ Rating Scale 5 ระดับ 
 2.  เอกสารหลักสูตรท้องถิ่นและเอกสารประกอบหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ขนมพื้นบ้าน อ าเภอกงไกรลาศ 
ก าหนดจุดประสงค์ในการสร้าง มือเครื่องเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตร ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง  น าข้อมูลพื้นฐานที่ได้มาก าหนดเพื่อวางแผนการสร้างแบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร  

 3.  แบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรท้องถิ่น เรื่ อง ขนมพื้นบ้าน อ าเภอกงไกรลาศ  น าแบบ
ประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรที่สร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรและการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และด้านการวัดและการประเมินผลจ านวน 3 ท่านตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา
และวิเคราะห์ความตรงของเน้ือหา 
 4.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ เรื่อง ขนมพื้นบ้าน อ าเภอกงไกรลาศ  ศึกษาวิธีการสร้าง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและหลักเกณฑ์การให้คะแนนจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ศึกษาเน้ือหา
จากเอกสารหลักสูตรท้องถิ่นรวมทั้งเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  สร้างแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้เก่ียวกับเรื่องขนม
พื้นบ้านอ าเภอกงไกรลาศ แบบปรนัย จ านวน 30  ข้อ น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเสนอต่อประธานกรรมการและ
กรรมการที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข  และเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 4 ท่านเพื่อ
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ประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์การเรียนแต่ละข้อ  น าแบบทดสอบที่แก้ไขปรับปรุงแล้วไป
ทดสอบใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อหาค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ 

 5.  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและเอกสารที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดกรอบโดยเลือกและ
ปรับใช้เพื่อให้สอดคล้องกับผู้เรียน 

 6.  แบบประเมินทักษะ ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและเอกสารที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาทักษะของนักเรียน ได้แก่
ทักษะการน าเสนอ  ทักษะการท างานกลุ่ม ทักษะการปฏิบัติการท าขนม และปรับใช้เพื่อให้สอดคล้องกับผู้เรียน 

  7. แบบประเมินความพึงพอใจ  ประเมินความสอดคล้องของแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียน
หลักสูตรท้องถิ่นแบบ Rating Scale 5 ระดับ 
            การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยมีขั้นตอนการด าเนินการดังน้ี 
1.  ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตัวเองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6 

โรงเรียนบ้านโป่งแค ต าบลไกลนอก อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย  ในปีการศึกษา 2561 จ านวน 19 คน 
  1.1  เตรียมแบบทดสอบและแบบวัดให้พร้อม ที่จะท าการทดลองแต่ละครั้ง 
  1.2  อธิบายให้นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเข้าใจในวัตถุประสงค์และมีประโยชน์ที่จะได้รับจากการท า
แบบทดสอบและแบบวัด 
  1.3   ด าเนินการเก็บรวมข้อมูลเพื่อด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 

 2.  ท าการประเมินหลักสูตรฉบับร่างโดยให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ประเมิน 
 3.  ทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ขนมพื้นบ้าน อ าเภอกงไกรลาศ ซ่ึงผู้วิจัยด าเนินการดังน้ี 

  3.1  ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ เรื่องขนมพื้นบ้านอ าเภอกงไกรลาศ จ านวน      
30 ข้อ พร้อมประเมินผลการเรียนรู้หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ 
  3.2  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการสอนพร้อมทั้งประเมินทักษะการท างาน 
  3.3  ทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลวัดผลสัมฤทธ์ิ เรื่อง ขนมพื้นบ้าน อ าเภอกงไกรลาศ 
จ านวน 30 ข้อ 
  3.3  น าผลมาวิเคราะห์และสรุปผล 
 4.  หลังจากการทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง เรื่อง ขนมพื้นบ้าน อ าเภอกงไกรลาศ จึงท าแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านโป่งแค ต าบลไกลนอก อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัด
สุโขทัย ที่มีต่อหลักสูตร เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปประเมินหลักสูตรต่อไป     
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยจะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามล าดับขั้นตอน 
 1.  ค านวณค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ 
 2.  แบบทดสอบการวัดความรู้ในหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ขนมพื้นบ้าน อ าเภอกงไกรลาศ ส าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4-6 วิเคราะห์ด้วยสถิติค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 3.  ผลการประเมินทักษะการท าขนมส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 วิเคราะห์ดูคะแนนและแบบ

ประเมินทักษะการท างานมาค านวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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 4.  แบบประเมินคุณลักษณะอันถึงประสงค์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการเรียน เรื่อง ขนม
พื้นบ้าน  อ าเภอกงไกรลาศ  วิเคราะห์ด้วยสถิติค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล        
 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลักสูตรท้องถิ่น  เรื่อง ขนมพื้นบ้าน ของอ าเภอกงไกรลาศ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6  ผู้วิจัยน าผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบก่อน
เรียนม่ีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.05 คะแนน  และคะแนนจาการท าแบบทดสอบหลังเรียนโดยใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ขนม
พื้นบ้าน ของอ าเภอกงไกรลาศ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 22.68  แสดงว่านักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้สูงขึ้น ปรากฏผลในตารางที่ 1      
 ตารางที่ 1  แสดงผลคะแนนของก่อนและหลังเรียนการใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ขนมพื้นบ้าน ของอ าเภอกง
ไกรลาศ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  

การทดสอบ จ า น ว น
นักเรียน 

คะแนนเต็ม X  S.D. % t Sig 

ก่อนเรียน 19 30 12.05 2.74 40.17 15.52 .000 
หลังเรียน 19 30 22.68 3.40 75.61   

สูงกว่าก่อนเรียน   10.63 0.66 35.44   
 จากตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ขนมพื้นบ้าน ของอ าเภอ    กงไกรลาศ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 มีค่าเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ  12.05  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 40.17  และ
ค่าเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ  22.68  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 75.61  เม่ือน าค่าเฉลี่ยมาเปรียบเทียบได้ t =  15.52      
,Sig = .000  แสดงว่าค่าเฉลี่ยระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดย
คะแนนหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียนที่ 10.63  คะแนน     
 2.  ผลการประเมินทักษะของนักเรียนที่เรียนหลักสูตรท้องถิ่น  เรื่อง ขนมพื้นบ้าน ของอ าเภอกงไกรลาศ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  ซ่ึงนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 7 
หน่วยการเรียนรู้  เวลา  19  ชั่วโมง  ปรากฏผลดังตารางที่ 2 
 ตารางที่ 2  แสดงผลการประเมินทักษะของนักเรียน 
 

รายการประเมิน คะแนน X  S.D. % 

1.  การน าเสนอ 3 2.58 0.51 86.21 
2.  การท างานกลุ่ม 3 2.79 0.48 88.22 
3.  การปฏิบัติการท าขนม 3 2.52 0.50 85.96 

รวม 9 2.63 0.49 86.79 

 จากตารางที่ 2  พบว่า ผลการประเมินทักษะของนักเรียนที่เรียนหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ขนมพื้นบ้าน ของ
อ าเภอกงไกรลาศ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 86.79 แสดงว่านักเรียนมีทักษะตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  
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 3.  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่เรียนหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ขนมพื้นบ้าน ของ
อ าเภอกงไกรลาศ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  ซ่ึงนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ จ านวน 7 หน่วยการเรียนรู้  เวลา  19  ชั่วโมง  ปรากฏผลดังตารางที่ 3 
 ตารางที่ 3  แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
 

รายการประเมิน คะแนน X  S.D. % 

1.  ใฝ่เรียนรู้ 3 2.58 0.51 84.20 
2.  มีระเบียบวินัย 3 2.68 0.47 89.47 
3.  ความร่วมมือในการท ากิจกรรม 3 2.72 0.46 90.63 
4.  ความมุ่งม่ันในการท างาน 3 2.57 0.51 85.96 
5.  ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 3 2.61 0.49 87.12 
6.  ความพอเพียง 3 2.68 0.47 89.47 

รวม 18 2.64 0.48 87.80 

 จากตารางที่ 3  พบว่า ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่เรียนหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง 
ขนมพื้นบ้าน ของอ าเภอกงไกรลาศ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  87.80  แสดงว่า
นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 ตารางที่ 4  แสดงผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ขนมพื้นบ้าน 
ของอ าเภอกงไกรลาศ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6   
 

รายการประเมิน X  S.D. การแปลผล 

1.  เน้ือหามีความสมบูรณ์ ถูกต้องและเหมาะสมกับผู้เรียน 4.84 0.37 ระดับมากที่สุด 

2.  เน้ือหาเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน 4.84 0.37 ระดับมากที่สุด 

3.  เน้ือหามีความทันสมัยและตรงกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน 4.58 0.50 ระดับมากที่สุด 

4.  เน้ือหาที่เรียนช่วยพัฒนาทักษะของผู้เรียนได้ดีขึ้นได้ 4.53 0.60 ระดับมากที่สุด 

5.  ครูจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย เช่น การใช้ส่ือ การสนทนาและการ
ฝึกปฏิบัติ 

4.74 0.56 ระดับมากที่สุด 

6.  กิจกรรมการเรียนรู้ที่ก าหนดส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ปฏิบัติหน้าที่
ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง 

4.53 0.77 ระดับมากที่สุด 

7.  แหล่งเรียนรู้และสื่อประกอบมีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาพในปัจจุบัน 4.68 0.58 ระดับมากที่สุด 
8.  แหล่งเรียนรู้และสื่อประกอบมีความสอดคล้องเหมาะสมกับจุดประสงค์ เน้ือหา 
กิจกรรมและการประเมินผล 

4.68 0.58 ระดับมากที่สุด 

9.  วิธีการวัดผลมีความสอดคล้องเหมาะสมกับจุดประสงค์เน้ือหาและกิจกรรม 4.89 0.32 ระดับมากที่สุด 
10.  การก าหนดเกณฑ์ในการประเมินผลมีความเหมาะสม 4.95 0.32 ระดับมากที่สุด 
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ค่าเฉลี่ย 4.73 0.49 ระดับมากที่สุด 

 จากตารางที่ 4  พบว่า  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านโป่งแค มีความ
พึงพอใจต่อหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องขนมพื้นบ้าน อ าเภอกงไกรลาศ  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6   โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรมากที่สุดคือ การก าหนดเกณฑ์ใน
การประเมินผลมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.73 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49  

สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้สรุปผลการทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง หลักสูตรท้องถิ่น ขนมพื้นบ้าน ของ
อ าเภอกงไกรลาศ  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอนต่างๆและสรุปผล
การศึกษาได้ดังน้ี 

1. ผลการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องขนมพื้นบ้าน อ าเภอกงไกรลาศส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา                     
ปีที่ 4-6             
    1.1  การส ารวจความต้องการของนักเรียน ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจความต้องการของนักเรียนที่จะให้มีการ
พัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนบ้านโป่งแค  โดยการส ารวจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  การส ารวจพบว่าความต้องการของ
นักเรียน เรื่องขนมพื้นบ้านของอ าเภอกงไกรลาศ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  นักเรียนมีความต้องการ
มากที่สุดคือ ต้องการให้นักเรียนเห็นความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านขนมพื้นบ้านของอ าเภอกงไกรลาศ ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49  และมีค่าเฉลี่ย 4.73 อยู่ในระดับมากที่สุด  ผู้วิจัยจึงเลือกการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง 
ขนมพื้นบ้านของอ าเภอกงไกรลาศ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ให้เหมาะสมตามกระบวนการและสอด
คล้องกับความต้องการของสถานศึกษาเพื่อสร้างเป็นหลักสูตรท้องถิ่นที่เน้นความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการท างานร่วมกัน  และให้นักเรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในโอกาสต่างๆต่อไป 
    1.2  การส ารวจความต้องการของสถานศึกษา  ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจความต้องการของคณะครูใน
สถานศึกษา พบว่า ความต้องการของสถานศึกษา เรื่องขนมพื้นบ้าน ของอ าเภอกงไกรลาศ ส าหรับ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6  สถานศึกษามีความต้องการมากที่สุดคือ ต้องการให้นักเรียนเห็นความส าคัญคุณค่าของงาน และ
อาชีพที่สุจริตและต้องการให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมการเรียนการสอนปฏิบัติจริง โดยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 
และมีค่าเฉลี่ย  4.50 อยู่ในระดับมากที่สุด  ผู้วิจัยจึงเลือกการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ขนมพื้นบ้านของอ าเภอกง
ไกรลาศ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ให้เหมาะสมตามกระบวนการและสอดคล้องกับความต้องการของ
สถานศึกษาเพื่อสร้างเป็นหลักสูตรท้องถิ่นที่เน้นความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการ
ท างานร่วมกัน  และให้นักเรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในโอกาสต่างๆต่อไป 
    1.3  การส ารวจความต้องการของชุมชน จากผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 30 คน เก่ียวกับความต้องการ
หลักสูตรเรื่องขนมพื้นบ้าน ของอ าเภอกงไกรลาศ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  พบว่า ชุมชนมีความ
ต้องการมากที่สุดคือ  ต้องการให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมการเรียนการสอนปฏิบัติจริง  โดยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.26 และมีค่าเฉลี่ย  4.52 อยู่ในระดับมากที่สุด  ผู้วิจัยจึงเลือกการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ขนมพื้นบ้านของ
อ าเภอกงไกรลาศ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ให้เหมาะสมตามกระบวนการและสอดคล้องกับความ
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ต้องการของชุมชนเพื่อสร้างเป็นหลักสูตรท้องถิ่นที่เน้นความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมให้นักเรียนมี
ทักษะการท างานร่วมกัน  และให้นักเรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในโอกาสต่างๆต่อไป 
    1.4  การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 
    1.4.1  ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนบ้านโป่งแค  ต าบลไกรนอก  อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย   
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  มีนักเรียนจ านวน 51 คน  เปิดสอน
ในระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษา สภาพบริบทสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชน ส่ วนมากประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม  และเราจะน าภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนบ้านกงไกรลาศ  เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่า  
ภูมิปัญญาบ้านกงไกรลาศและการอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรม  ตลอดจนสืบทอดมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน          
กงไกรลาศ ให้เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของชุมชน  จึงมีความต้องการที่จะน าหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ขนมพื้นบ้าน ของ
อ าเภอกงไกรลาศ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการศึกษาที่มุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนรู้คุณค่าและสืบทอดประเพณีที่ดีงาม เกิดทักษะการปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันในสังคม ฝึกให้ผู้เรียนมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์  จากเรียนรู้ที่มีความสุขและสนุกกับการเรียนเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ   รักการท างาน  และ
มีเจตคติที่ดีต่อการท างาน  สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง  และมีความสุข   
    1.4.2  การศึกษาหลักการ  แนวคิด ทฤษฎีในการพัฒนาหลักสูตร การศึกษา  หลักการ แนวคิด ทฤษฎีใน
หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ขนมพื้นบ้าน ของอ าเภอกงไกรลาศ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ซ่ึงผู้วิจัยได้ศึกษา 
พบว่า  กระบวนการพัฒนาหลักสูตรเริ่มจากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน การก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร การ
ก าหนดเน้ือหาและประสบการณ์การเรียนรู้ และการน าหลักสูตรไปใช้  ในส่วนของกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมมี 7 ขั้นตอนคือ ศึกษาความต้องการก าหนดความต้องการความสนใจของผู้เรียน วิเคราะห์สภาพปัญหา  การ
ก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนรู้  การเลือกเน้ือหาโดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์เน้ือหาที่
เลือกมาน้ันจะต้องมีความตรง ตามวัตถุประสงค์และมีนัยส าคัญต่อผู้เรียน  การจัดองค์ประกอบของเน้ื อหาผู้พัฒนา
หลักสูตรจะต้องน ามาจัดเรียงล าดับประสบการณ์ การเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ ผู้พัฒนาจะต้องพิจารณาเรื่องของ
การจัดล าดับประสบการณ์ และจะต้องเลือกวิธีการจัดการเรียนการสอนที่จะสร้างประสบการณ์เก่ียวกับเน้ือหาตาม
วัตถุประสงค์   การวินิจฉัยสิ่งที่จะประเมิน จะต้องประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    1.5  การสร้างหลักสูตร จาการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลพื้นฐานขนมอ าเภอกงไกรลาศ ผู้วิจัยได้
สร้างหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ขนมพื้นบ้าน ของอ าเภอกงไกรลาศ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 น าเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 
    1.6  การตรวจสอบหลักสูตร  ขั้นตอนสุดท้ายคือ การตรวจสอบโครงร่างหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน  
3  คน  เพื่อพิจารณาประเมินความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตรท้องถิ่น  เรื่อง ขนมพื้นบ้าน ของอ าเภอกงไกรลาศ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ผลการตรวจสอบพบว่า หลักสูตรมีความเหมาะสม โดยรวมสามารถน าไปใช้ได้
และมีความเหมาะสม ในด้านโครงสร้างเน้ือหาสาระ เน้ือหาสาระมีประโยชน์ต่อผู้ที่ใช้หลักสูตรน้ี และด้านเวลาในการ
จัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.66 อยู่ในระดับมากที่สุด  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ 
 2.  ผลการใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ขนมพื้นบ้าน ของอ าเภอกงไกรลาศ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4-6 พบว่า 
    2.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลักสูตรท้องถิ่น  เรื่อง ขนมพื้นบ้าน ของอ าเภอกงไกรลาศ ส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6  ผู้วิจัยน าผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบก่อน
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เรียนม่ีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.05 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 40.17   และคะแนนจากการท าแบบทดสอบหลังเรียนโดยใช้
หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ขนมพื้นบ้าน ของอ าเภอกงไกรลาศ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
22.68  คิดเป็นร้อยละ 75.61   แสดงว่านักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้สูงขึ้น โดยคะแนนหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
สูงกว่าก่อนเรียนที่ 10.63 คะแนน 
    2.2  ผลการประเมินทักษะของนักเรียนที่เรียนหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ขนมพื้นบ้าน ของอ าเภอกงไกรลาศ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  ซ่ึงนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน     
7 หน่วยการเรียนรู้  โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 86.79 แสดงว่านักเรียนมีทักษะตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  
    2.3  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่เรียนหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ขนมพื้นบ้าน 
ของอ าเภอกงไกรลาศ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  ซ่ึงนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ จ านวน 7 หน่วยการเรียนรู้  พบว่า มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  87.80  แสดงว่านักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 3.  ผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ขนมพื้นบ้าน ของอ าเภอ       
กงไกรลาศ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  พบว่า  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนบ้านโป่งแค มีความพึงพอใจต่อหลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด และนักเรียนมีความ
พึงพอใจต่อหลักสูตรมากที่สุดคือ การก าหนดเกณฑ์ในการประเมินผลมีความเหมาะสม  

อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ขนมพื้นบ้าน ของอ าเภอกงไกรลาศ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4-6  ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ขนมพื้นบ้าน ของอ าเภอกงไกรลาศ มีความเหมาะสมที่จะ
จัดท าเป็นหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ขนมพื้นบ้าน ของอ าเภอกงไกรลาศ ส าหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 มี
ประเด็นอภิปรายดังน้ี 
 1.  การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ขนมพื้นบ้าน ของอ าเภอกงไกรลาศ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4-6 พบว่าหลักสูตรมีความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนเน่ืองจากผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
ของแหล่งเรียนรู้ แนวคิด ทฤษฎี  เอกสารที่เก่ียวข้องกับการสร้างหลักสูตรท้องถิ่น แล้วน าความรู้ต่างๆ มาออกแบบ
หลักสูตรท้องถิ่นอย่างมีระบบและมีคุณภาพ โดยมีองค์ประกอบของหลักสูตรที่ละเอียดครบถ้วน  นอกจากน้ีหลักสูตร
ท้องถิ่นได้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในการท ากิจกรรม  โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ มีส่วนร่วมได้ฝึกปฏิบัติจริง มีการอธิบาย
ขั้นตอนการท าขนมทองม้วน ขนมทองพับ  และขนมผิง สาธิตการท าขนมทองม้วน ขนมทองพับ และขนมผิง โดยผู้วิจัย
มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ มีระเบียบวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มีความร่วมมือในการท ากิจกรรม 
มีความมุ่งม่ันในการท างาน การท างานร่วมกับผู้อ่ืน และมีความทอเพียง นักเรียนเห็นคุณค่าที่จะอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและสามารถน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ซ่ึงสอดคล้องกับทาบา (Taba, 1962, p.12) 
เสนอแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรแบบรากหญ้า (grass-roots) ซ่ึงมีขั้นตอนดังน้ี  วินิจฉัยความต้องการ  โดยส ารวจ
ความต้องการและความจ าเป็นต่างๆ ของสังคมพร้อมกับก าหนดจุดประสงค์ที่ชัดเจนและมีความเข้าใจตรงกันตามที่
สังคมต้องการ และเลือกเน้ือหาสาระที่ต้องการน ามาสอนให้ตรงกับความต้องการ โดยจัดระเบียบ จัดล าดับของเน้ือหา
สาระและเลอืกประสบการณ์การเรียนรู้โดยคัดเลือกประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ ซ่ึงจะเป็นการน ามาเสริมเน้ือหาสาระ  
ประสบการณ์การเรียนรู้ประเมินผลว่าได้มีการจัดการเรียนรู้ตรงกับวัตถุประสงค์ พร้อมก าหนดวิธีการประเมินผล  
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ตรวจสอบความสมดุล ของล าดับขั้น รูปแบบการสอน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ก่อนการน าไปทดลองใช้และน า
หลักสูตรไปทดลองใช้เพื่อหาความเที่ยงตรงและประสิทธิภาพ  การปรับปรุงแก้ไขหลังจากทดลองใช้ เพื่อให้เหมาะสม
กับผู้เรียนโดยพิจารณาถึงหลักการและทฤษฏีในการก าหนดโครงสร้างบนพื้นฐานที่สามารถปรับเปลี่ยนให้มีความ
เหมาะสมได้ซึ่งสอดคล้องกับกรมวิชาการ (2540, น.51-53) ได้เสนอขั้นตอนการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ดังน้ี 
จัดตั้งคณะท างาน โดยเลือกบุคคลซ่ึงมีความสามารถ และมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน  ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐาน โดยการเก็บข้อมูลอาจใช้วิธีการวิจัย  สัมภาษณ์  ประชุม  สัมมนาหรือวิธีการอ่ืนๆ  ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ท า
ให้ได้ข้อมูลที่แท้จริง  การก าหนดองค์ประกอบของหลักสูตร โดยก าหนดให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของรายวิชา กลุ่ม
ประสบการณ์  ครอบคลุมกับสภาพที่ต้องการให้เกิดกับผู้ เรียนทั้ง   4 ด้าน  คือ  ความรู้  ทักษะ เจตคติ และ
กระบวนการ จัดท าเอกสารหลักสูตร ได้แก่ แผนการสอน คู่มือครู หนังสืออ่านเพิ่มเติม และสื่อต่างๆ   เพื่อให้ผู้ใช้
หลักสูตรสามารถน าหลักสูตรไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตรวจสอบคุณภาพและทดลองใช้หลักสูตร   โดยพิจารณา
ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบองค์ประกอบต่างๆ จากน้ันน าหลักสูตรไปทดลองใช้ ศึกษาผลการทดลองใช้และ
ร่วมกันวิเคราะห์หาข้อบกพร่อง  ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพก่อนน าไปใช้จริง เสนอขออนุมัติใช้หลักสูตร โดยน า
หลักสูตรที่สร้างขึ้นใหม่เสนอต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องตามระเบียบและขั้นตอนที่ก าหนด  การน าหลักสูตรไปใช้   ใน
ระหว่างการใช้หลักสูตร ส่วนที่ส าคัญมากในขั้นตอนน้ี  ได้แก่  การนิเทศและติดตามผล   การประเมินผลหลักสูตรและ
การปรับปรุงแก้ไข  เป็นการพิจารณาเก่ียวกับคุณค่าของหลักสูตรว่ามีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร   ข้อมูลที่ได้จาก
การประเมินผลการใช้หลักสูตร จะเป็นข้อมูลส าคัญในการปรับปรุงแก้ไขหลักสตูรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
 2.  ผลการใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ขนมพื้นบ้าน ของอ าเภอกงไกรลาศ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4-6  ได้ผลดังน้ี          
    2.1  ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนที่เรียนโดยใช้หลักสูตรท้องถิ่น  เรื่อง ขนมพื้นบ้านของอ าเภอกงไกรลาศ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ทั้งน้ีนักเรียนได้เรียนรู้ตามล าดับขั้นตอนจากกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและภูมิปัญญาท้องถิ่น ท าให้นักเรียน
จดจ าความรู้ได้ดี และเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เรียนมากขึ้น  มีทักษะการปฏิบัติ และมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมตามหลักสูตรท้องถิ่น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย ของจารุณี  แสงหิม (2546 : 42-43) พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การเพาะเห็ดฟางจากเปลือกมันส าปะหลงั  ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4  ผลการวิจัยพบว่าหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น เหมาะสมกับความต้องการของท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ 
เพิ่มพูนทักษะของนักเรียนนักเรียนภาคภูมิใจเห็นความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและเป็น
อาชีพเสริมได้  และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของประพงษ์  ขจรโมทย์ (2552 : 135)  ได้ท าการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา วิชาสมุนไพรท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบัวขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธ์ุ พบว่า
หลักสูตรมีประสิทธิภาพเท่ากับ 92.93/83.37 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการเรียน โดย
ใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   2.2  ผลการประเมินทักษะของนักเรียนที่เรียนหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ขนมพื้นบ้าน ของอ าเภอ  กงไกรลาศ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  ซ่ึงนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 7 
หน่วยการเรียนรู้ พบว่า ผลการประเมินทักษะของนักเรียนที่เรียนหลักสูตรท้องถิ่น  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 86.79 แสดงว่า
นักเรียนมีทักษะตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร โดยการด าเนินการประเมินผลหลายๆด้าน เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คือ 
ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นการประเมินผลอย่างครอบคลุม ซ่ึงสอดคล้องกับ
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แนวคิดของบลูม (Bloom. 1972 : 62) คือ กล่าวถึงการจ าแนกการเรียนรู้ตามทฤษฎีของบลูม ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ 
ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย โดยในแต่ละด้านจะมีการจ าแนกระดับความสามารถจากต่ าสุดไปถึง
สูงสุด เช่น ด้านทักษะพิสัย จ าแนกเป็น ทักษะการเคลื่อนไหวของร่างกาย , ทักษะการเคลื่อนไหวอวัยวะสองส่วนหรือ
มากกว่าพร้อมๆกัน, ทักษะการสื่อสารโดยใช้ท่าทาง และทักษะการแสดงพฤติกรรมทางการพูด  และสอดคล้องกับ
ส านักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545 : 2) ที่กล่าวว่าการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้  ต้องใช้วิธีการที่หลากหลาย เน้นการปฏิบัติให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียน และด าเนินไปอย่างต่อเน่ืองควบคู่ไปในกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

   2.3  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่เรียนหลักสูตรท้องถิ่น  เรื่อง ขนมพื้นบ้าน 
ของอ าเภอกงไกรลาศ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  ซ่ึงนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ จ านวน 7 หน่วยการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ ระเบียบวินัย  
ความร่วมมือในการท ากิจกรรม ความมุ่งม่ันในการท างาน การท างานร่วมกับผู้อ่ืน และความพอเพียง มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  
87.80  แสดงว่านักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  ซ่ึงสอดคล้องกับของพิชญา  
สังข์เงินและคณะ (2552, น.74-76) ได้ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป์ เรื่อง ฟ้อนทอผ้าป่าแดง 
ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โดยนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มากที่สุดคือรักและภูมิใจในภูมิปัญญาไทย ร่วม
อนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย        
 3.  ผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ขนมพื้นบ้าน ของอ าเภอกงไกรลาศ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด นักเรียนมีพฤติกรรมที่ให้
ความสนใจ ตั้งใจเรียน มีความกระตือรือร้นที่จะเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย จารุณี  แสงหิม (2546 : 42-43) ท าการ
พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การเพาะเห็ดฟางจากเปลื อกมัน
ส าปะหลัง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ผลการวิจัยพบว่า หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเหมาะสมกับความต้องการของ
ท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะของนักเรียน นักเรียนมีความภาคภูมิใจเห็นความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและสามารถเป็นอาชีพเสริมได้ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุนิสสัย  มาต้น(2552 : 98)  
ได้ท าการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ในระดับช่วงชั้นที่ 3 เรื่องการท าปลาส้มสมุนไพรของโรงเรียนด่านแม่ค ามันพิทยาคม อ าเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
พบว่า ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 และส่วนเบี่ยงเบนคือ 0.31 
หมายความว่านักเรียนมีความพึงพอใจอย่างยิ่งและสอดคล้องกับรพินทร์  โพธ์ิศรี (2549, น.142) ได้กล่าวว่าความพึง
พอใจคือความรู้สึก ความชอบหรือไม่ชอบซ่ึงอาจมากหรือน้อยก็ได้ของแต่ละบุคคลที่มีต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆเป็น
ความรู้สึกที่อาจด ารงอยู่ได้นานพอสมควร 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 
จากการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  เรื่อง ขนมพื้นบ้าน ของอ าเภอกงไกรลาศ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ที่ 4-6 ผู้วิจัยได้สรุปข้อเสนอแนะ เพื่อให้น าผลงานวิจัยหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ขนมพื้นบ้าน ของอ าเภอกงไกรลาศ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเก่ียวกับการน าหลักสูตรไป
ใช้ ดังน้ี 
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1. จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากการเรียนหลักสูตรเรื่อง ขนมพื้นบ้าน ของอ าเภอ
กงไกรลาศ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน ดังน้ันทางโรงเรียนควรสนับสนุน
ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง        
 2.  จากผลการวิจัยพบว่าผู้วิจัยตระหนักถึงการน ากระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิด
ทักษะการปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันในสังคม ฝึกให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  จากเรียนรู้ที่มีความสุขและสนุกกับ
การเรียนเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ   รักการท างาน  และมีเจตคติที่ดีต่อการท างาน  สามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างพอเพียงและการวางแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการให้เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป          
 1. จากผลการวิจัยพบว่า หลังการใช้หลักสูตรท้องถิ่นแล้วพบว่านักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ภูมิใจและเห็น
คุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่น มีทักษะการท างานการปฏิบัติการท าขนมทองม้วน ขนมทองพับและขนมผิง ดังน้ันควร
ส่งเสริมให้มีการวิจัยพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ขนมพื้นบ้าน ของอ าเภอกงไกรลาศ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4-6 ในประเด็นอ่ืนๆ เพื่อพัฒนาทักษะการปฎิบัติของนักเรียน     
 2.  ควรมีการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย เก่ียวกับชุมชนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่างๆ  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อไป 
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การพฒันาผลการจดัการเรยีนรู ้เรือ่ง การคณู ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4                                                         
ทีจ่ดัการเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเปน็ฐาน (BBL) รว่มกบัเทคนคิ KWDL                                                          

Development of Learning Outcome on Multiplication based                                                                    
On Brain Based Learning with KWDL Technique for Pratom 4 Students 

ปทัมาวรรณ ดวงจนัทร1์, จรยิา พชิยัค า2, อดุม ค าขาด3                                                                        
Pattamawan Duangjan1 and Jariya Pichaikum2 and Udom KhamKhad3 
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บทคดัยอ่ 
 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึ กษา           
ปีที่ 4 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ BBL ร่วมกับเทคนิค KWDL และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้เรื่อง การคูณ ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ BBL ร่วมกับเทคนิค KWDL ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี เป็นนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) ต าบลวังชิ้น อ าเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 จ านวน 2 
ห้องเรียนรวมทั้งสิ้นจ านวน 61 คน และกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนบ้านใหม่
(สมบัติทวีประชา-สรรค์) ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 30 คน โดย
ใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม(Cluster Sampling) โดยวิธีการจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้  
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิและแบบสอบถามความพึงพอใจ  การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า ผลการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่
จัดการเรียนรู้โดยใช้ BBL ร่วมกับเทคนิค KWDL จ านวน 8 แผน ใช้เวลาเรียน 15 ชั่วโมง มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 6 
ขั้นตอนในภาพรวม นักเรียนมีคะแนนผลการเรียนรู้เฉลี่ยเท่ากับ 24.98 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
83.27 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การคูณ โดยใช้ BBL ร่วมกับเทคนิค KWDL โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�= 4.70, 
S.D = 0.73)  

ค าส าคัญ :  สมองเป็นฐาน / เทคนิค KWDL 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were study of learning outcomes on multiplication for Pratom 
4  students taught by brain based learning with KWDL technique and students’s satisfaction towards 
to brain based learning with KWDL technique. The populations of the study were 61 people in 2 
classrooms on Pratom4, studying in 2nd semester in the 2018 at Banmai (Sombatthaweeprachasan) 
school, Wangchin district, Phrae province, Phrae Primary Education Service, Area Office 2. The Sample 
consisted of 30 people on Pratom4 of Banmai(Sombatthaweeprachasan) school in the second 
semester academic year 2018, by cluster sampling. The research instruments were a lesson plan, an 
achievements test and a satisfaction questionnaire. The data was analyzed by percentage, arithmetic 
mean, standard deviation. 
 The result of this research were study of learning outcomes on multiplication for Pratom 
4 students taught by brain based learning with KWDL technique by 8 lesson plans, 15 hours, 6 learning 
process. The outcomes of students was average scores learning, 24.98 of 30, as 83.27 percentage 
more than specified criterion 75 percentage was at a high level with a significant 0.05 and the 
students’s satisfaction on learning by brain based learning with KWDL technique were at a high level 

of satisfactions. (�̅�= 4.70, S.D = 0.73)  

 ค าส าคัญ :  Brain based Learning / KWDL Technique 

ความเปน็มาและความส าคญั 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ก าหนดว่าการจัดการศึกษาต้องพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
และคุณธรรม ให้ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกน าไปสู่สังคม
ฐานความรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) การจัดการเรียนรู้จึงต้องจ าเป็นต้องให้ผู้เรียนสร้างความรู้ผ่านกระบวนการ
คิดที่จะน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้ โดยสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนา
กระบวนการคิด ท าให้มีความคิดสร้างสรรค์ มีเหตุผล มีระบบแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างถี่ถ้วน ช่วยให้
คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ทั้งน้ี ต้องปรับ
กระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงสอดคล้องกับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย เน้น
พัฒนาทักษะพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านศิลปะและด้าน
ภาษาต่างประเทศ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) 
 คณิตศาสตร์  มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน่ืองจากคณิตศาสตร์ช่วยให้
มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่าง
รอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ (กระทรวงศึกษาธิการ , 2560) สังเกตได้จากการใช้
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แบบทดสอบวัดพื้นฐานความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการบวก ลบ คูณ หาร จ านวนเต็ม พบว่านักเรียนมีปัญหาเรื่องการคูณ
และการหารมากที่สุด ท าให้มีผลต่อเน่ืองถึงความส าเร็จในการเรียนเน้ือหาวิชาที่ต้องใช้การค านวณรวมถึงใช้ในการคิด
ค านวณ วิเคราะห์โจทย์ปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ ในการด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และใช้เป็นเครื่องมือ
ในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อ่ืนๆ และจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของโรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชา
สรรค์) ในปีการศึกษา 2559 มีแนวโน้มลดลงจาก  ปีการศึกษา 2558 และในปีการศึกษา 2560 ยังมีแนวโน้มลดลงอีก 
เน่ืองจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ โดยเฉพาะสาระการเรียนรู้ เรื่อง จ านวนและการ
ด าเนินการและพีชคณิต (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, 2560) ซ่ึงจะต้องเรียนรู้เก่ียวกับ ระบบ
จ านวนจริง สมบัติเก่ียวกับจ านวนจริง อัตราส่วน ร้อยละ การประมาณค่า การแก้ปัญหาเก่ียวกับจ านวน การใช้จ านวน
ในชีวิตจริง แบบรูปความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน เซต ตรรกศาสตร์ นิพจน์ เอกนาม พหุนาม ระบบสมการ กราฟ ดอกเบี้ยและ
มูลค่าของเงิน ล าดับและอนุกรม และการน าความรู้เก่ียวกับจ านวนและพีชคณิตไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ และจากผล
การศึกษาปัญหาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยได้สอบถามครูผู้สอนใน
รายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) พบว่า การจัดการเรียน
การสอนที่มีปัญหาคือ เรื่อง การคูณ และเม่ือผู้วิจัยได้ท าการทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การคูณ 
พบว่า ผลคะแนนการทดสอบได้ต่ ากว่าร้อยละ 60 และใช้สื่อการเรียนรู้ที่ไม่มีการพัฒนาให้ทันสมัย ให้นักเรียนท า
แบบฝึกหัดท้ายบทหรือใบงานสอดคล้องกับนิตยา แสมเหลา (2559) ที่กล่าวไว้ว่า นักเรียนขาดการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
เพื่อนและครูผู้สอน ครูผู้สอนขาดการส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาและนักเรียนมีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์และเยาว
ลักษณ์ ลีกระจ่าง (2555) ได้กล่าวว่า ครูยังคงใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย แล้วให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด ไม่มีสื่อการ
เรียนการสอนที่ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ท าให้ผู้เรียนไม่เข้าใจ เพราะไม่ได้เกิดจากการปฏิบัติจริง กิจกรรมการเรียนการ
สอนไม่สนุก ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย ไม่สนใจการเรียนและปัญหาอีกอย่างหน่ึง คือ ในห้องเรียนนักเรียนมีความ
แตกต่างระหว่างบุคคลมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์แตกต่างกัน นักเรียนเก่งจะไม่ช่วยเหลือเพื่อนที่เรียนอ่อน นักเรียนอ่อน
จะไม่มีความม่ันใจ ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและไม่มีปฏิสัมพันธ์กัน ซ่ึงในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 
ต้องให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ เรียนรู้จากการตั้งค าถามและมีการปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน 
 จากการทบทวนเอกสาร วรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ผู้วิจัยพบว่า การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะ
ส าหรับการสอนคณิตศาสตร์และกับปัญหาดังกล่าว คือ การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน หรือ BBL (Brain Based 
Learning) เป็นการน าความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับเรื่องของสมองและการท างานของสมอง มาใช้เป็นเครื่องมือในการ
ออกแบบการจัด การเรียนการสอน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับภาวการณ์พัฒนาของสมอง ท าให้ผู้เรียนมี
ความสามารถสูงสุดเต็มศักยภาพของแต่ละคน เพื่อให้สมองเรียนรู้ได้ดีน้ันขึ้นอยู่กับอารมณ์เป็นส าคัญ ดังน้ันจึงควร
สร้างบรรยากาศเชิงบวก เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ ตระหนักในสิ่งที่เรียน สร้างบรรยากาศที่ท้าทาย ยั่วยุให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน ทั้งน้ีต้องค านึงถึงความสามารถในการเรียนรู้ของสมองและพัฒนาการตามวัยของ
แต่ละคนด้วย (อังสนา ศรีสวนแตง, 2555) ซ่ึงสอดคล้องกับอุไรรัตน์ เหล่าภักดี (2559) ได้จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
สมองเป็นฐาน ท าให้มีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่าสอนแบบปกติ และมีความพึงพอใจอยู่ที่ระดับมากที่สุด และในท านอง
เดียวกันกับศิรินันทน์ ว่องโชติกุล(2559) ได้พัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ BBL ท าให้นักเรียนมีคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิและความพึงพอใจหลังเรียนสูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เพราะการใช้รูปแบบการสอนที่มีการพัฒนา
กระบวนการสอน โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีที่เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและผู้เรียนผ่านกระบวนการที่เชื่อมโยงกัน 
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และได้รับการฝึกฝนอย่างถูกวิธี ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้ดี ดังน้ัน  เม่ือได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์
ตามรูปแบบการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนคลายสมองด้วยกิจกรรมผ่อนคลาย กิจกรรมบันเทิงต่าง ๆ เช่น เกม การ์ตูน 
เพลง น่ังสมาธิ การบริหารสมอง (Brain gym) จึงท าให้ผู้เรียนเกิดสมาธิ ผ่อนคลาย สามารถรับรู้ได้เต็มประสิทธิภาพ 
แล้วการน าเทคนิค KWDL มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ร่วมกับการใช้ BBL ได้ช่วยส่งเสริมการอ่านและวิเคราะห์โจทย์
ปัญหาของนักเรียน ท าให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์โจทย์อย่างเป็นล าดับขั้นตอน อย่างเป็นระบบ และสามารถหาวิธีการ
แก้ปัญหาที่ดีที่สุด พร้อมให้เหตุผลประกอบได้อย่างชัดเจน ท าให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจและท าให้ผลการเรียนดี
ขึ้น(อังสนา ศรีสวนแตง, 2555) ซ่ึงสอดคล้องกับพันธ์ุทิพย์ ใจกล้า (2556) ได้ท าการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมโดยใช้
เทคนิค KWDL นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและมีเจตคติโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย สามารถ
พัฒนาให้นักเรียนแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ดีขึ้น มีการร่วมกันวิเคราะห์โจทย์ตามล าดับขั้นตอน มีการคิดวิเคราะห์  
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดแก้ปัญหา ลงมือปฏิบัติเองและท าให้นักเรียนรู้ จักคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 จากปัญหาและความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยได้สังเคราะห์การจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง 
การคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ BBL ร่วมกับเทคนิค KWDL ทั้งน้ียังเป็นวิธีการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นให้ผู้เรียนเกิดการมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ด้วยตนเองและเกิดการ
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี  ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในหลายๆด้าน อีกทั้งยังเป็นรูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับเน้ือหา เป็น
แนวทางให้กับผู้สอนในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และเป็น
แนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ 
BBL ร่วมกับเทคนิค KWDL 
 2.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การคูณ ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ BBL 
ร่วมกับเทคนิค KWDL 

สมมตฐิานการวจิยั 
 1.  ผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ BBL 
ร่วมกับเทคนิค KWDL หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 
 2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การคูณ ที่จัดการเรียนรู้โดย
ใช้ BBL ร่วมกับเทคนิค KWDL อยู่ในระดับมากขึ้นไป  
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ขอบเขตการวิจยั        
 การวิจัยในครั้งน้ี เป็นการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การคูณ ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ BBL ร่วมกับ
เทคนิค KWDL โดยมีขอบเขต ดังน้ี 
 ขอบเขตด้านพื้นที่และเวลา 
 1.  โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) ต าบลวังชิ้น อ าเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
 2.  ระยะเวลาการด าเนินการทดลอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ ใช้เวลาตามตารางเรียนแต่ละวัน จ านวน 15 ชั่วโมง ไม่รวมเวลาที่ท าการทดสอบหลังเรียน เริ่ม
ด าเนินการในเดือน ธันวาคม-มกราคม พ.ศ. 2562 
 ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.  ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียน
บ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) ต าบลวังชิ้น อ าเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 จ านวน 2 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้นจ านวน 61 คน 
 2.  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1  โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) ที่
ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 30 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster Sampling) โดยวิธีการจับฉลาก  
 ขอบเขตเนื้อหา 
 เน้ือหาที่ผู้วิจัยน ามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประกอบด้วย เรื่อง การคูณ ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ 
BBL ร่วมกับเทคนิค KWDL จ านวน  15 ชั่วโมง ดังน้ี 
 1.  เตรียมความพร้อม      จ านวน 1 ชั่วโมง 
 2.  การคูณจ านวน 1 หลักกับจ านวนมากกว่า 4 หลัก  จ านวน 2 ชั่วโมง 
 3.  การคูณจ านวน 2 หลักกับจ านวนมากกว่า 2 หลัก  จ านวน 2 ชั่วโมง 
 4.  การคูณจ านวนมากกว่า 2 หลักกับจ านวนมากกว่า 2 หลัก จ านวน 2 ชั่วโมง 
 5.  การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าของการคูณ   จ านวน 2 ชั่วโมง 
 6.  แบบรูปของการคูณ      จ านวน 2 ชั่วโมง 
 7.  โจทย์ปัญหาการคูณ      จ านวน 2 ชั่วโมง 
 8.  การสร้างโจทย์ปัญหาการคูณ    จ านวน 2 ชั่วโมง 
 ขอบเขตตวัแปร 
 ตัวแปรต้น (Independent Variable)         
 - การจัดการเรียนรู้ เรื่อง การคูณ ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ BBL ร่วมกับเทคนิค KWDL 
 ตัวแปรตาม (Dependent Variable)         
 - ผลของการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การคูณ ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ BBL ร่วมกับเทคนิค KWDL  
 - ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ BBL ร่วมกับเทคนิค KWDL 
เรื่อง การคูณ  
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กรอบแนวคดิการวจิยั 
 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพที ่  1  แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธีด าเนินการวิจัย         
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง        
 ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนบ้านใหม่
(สมบัติทวีประชาสรรค์) ต าบลวังชิ้น อ าเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 จ านวน 2 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้นจ านวน 61 คน 
 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1  โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) ที่ก าลัง
ศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 30 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม(Cluster 
Sampling) โดยวิธีการจับฉลาก        
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย        
 การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง การคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ BBL 
ร่วมกับเทคนิค KWDL มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี 2 ส่วน ประกอบด้วย    
 1.  เครื่องมือปฏิบัติการวิจัยแผนการจัดการเรียนรู้จัดการเรียนรู้โดยใช้ BBL ร่วมกับเทคนิค KWDL จ านวน 
15 แผน            
 2.  เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย         
    2.1  แบบประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังน้ี    
    2.1.1  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4                 
แบบปรนัย ชนิดตัวเลือก 4 ตัวเลือก         
    2.1.2  แบบสังเกตทักษะกระบวนการ เรื่อง การคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เกณฑ์การ
ให้คะแนนแบบรูบริค 5 ระดับ         
    2.1.3  แบบสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เรื่อง การคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค 5 ระดับ   

- ผลของการจัดการเรียนรู ้เรื่อง 
การคูณที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ BBL 
ร่วมกับเทคนิค KWDL 
- ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ BBL 
ร่วมกับเทคนิค KWDL เรื่อง  
การคูณ   
 

การจัดการเรียนรู้ เรื่อง 
การคูณ ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
จัดการเรียนรู้โดยใช้ BBL 
ร่วมกับเทคนิค KWDL 

 

ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ า 

- สาระส าคัญคณิตศาสตร์ 
- แนวทางการสอน
คณิตศาสตร์ 
- การจัดการเรียนรู้โดย
ใช้BBL ร่วมกับเทคนิค
KWDL 
- ความพึงพอใจ 
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   2.2  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้  BBL ร่วมกับเทคนิค KWDL 
เรื่อง การคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 15 
ข้อ             
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยน้ี ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองตามล าดับ ดังน้ี 
 1.  ด าเนินการจัดท าหนังสือขอความร่วมมือในการท างานวิจัย จากส านักบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราช
ภัฎ-อุตรดิตถ์ ถึงโรงเรียนบ้านใหม่ (สมบัติทวีประชาสรรค์) ที่ผู้วิจัยต้องการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2.  ผู้วิจัยสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ BBL ร่วมกับ
เทคนิค KWDL และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ และปรับปรุงให้มีคุณภาพก่อนแล้วน าไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ไม่ใช้กลุ่มเป้าหมาย 
 3.  ผู้วิจัยด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การคูณ ที่จัดการเรียนรู้โดย
ใช้ BBL ร่วมกับเทคนิค KWDL ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความรู้ ทักษะกระบวนการและด้านคุณ
ลักษณธที่พึงประสงค์ กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านใหม่ (สมบัติทวีประชาสรรค์) ที่ก าลังศึกษา
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 30 คน ในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ.2561 
 4. หลังจากเสร็จสิ้นการสอนแล้ว ด าเนินการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนและตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัยน้ี ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี 
 1.  หาผลการจัดการเรียนรู้ที่ได้จากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การคูณ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา ปีที่ 4 โดยใช้ BBL ร่วมกับเทคนิค KWDL เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 75  
 2.  สถิติ T-test One Sample มาวิเคราะห์คะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบ แบบประเมินทักษะและ
กระบวนการและแบบประเมินคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ 
 3.  น าข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ BBL ร่วมกับ

เทคนิค KWDL มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)    
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 ผลการวิเคราะห์         
 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการทดลองครั้งน้ี ผู้วิจัย ได้น าเสนอ
ดังต่อไปน้ี             
 ตอนที่  1  ผลการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การคูณ ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ BBL ร่วมกับเทคนิค 
KWDL ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 ตารางที ่1 :  ผลการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การคูณ ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ BBL ร่วมกับเทคนิค 
KWDL ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กับตามเกณฑ์ร้อยละ 75  
 

รายการ จ านวน คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 
 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

ร้อยละ 

ด้านความรู้ 30 20 16.63 1.13 83.17 
ดา้นทักษะกระบวนการ 30 5 4.18 0.56 83.50 

ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 30 5 4.17 0.40 83.40 

รวม 30 30 24.98 0.70 83.27 
 

 จากตารางที่ 1  ผลการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การคูณ ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ BBL ร่วมกับเทคนิค 
KWDL ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 พบว่า ด้านความรู้ มีคะแนนเฉลี่ย 16.63 คะแนนจากคะแนนเต็ม 20 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.17 ด้านทักษะกระบวนการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.18 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
83.50 และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีค่าเฉลี่ย 4.17 คิดเป็นร้อยละ 83.40 ดังน้ัน ผลการศึกษาผลการจัดการ
เรียนรู้ เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ BBL ร่วมกันเทคนิค KWDL ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยสูง
กว่าเกณฑ์ก าหนดไว้ทุกด้าน         
 ตารางที ่2 :  เปรียบเทียบผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ 
BBL ร่วมกับเทคนิค KWDL กับเกณฑ์ร้อยละ 75 

รายการ n �̅� S.D. t Sig. 

ด้านความรู้ 30 16.63 1.13 12.78 0.000* 

ด้านทักษะกระบวนการ 30 4.18 0.56 4.22 0.000* 

ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 30 4.17 0.40 5.65 0.000* 

*p< 0.05  
 จากตารางที่ 8  เปรียบเทียบผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่จัดการเรียนรู้
โดยใช้ BBL ร่วมกับเทคนิค KWDL เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 75 พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนด้านความรู้ ด้านทักษะ
กระบวนการและด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 ตอนที ่2  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การคูณ ที่จัดการเรียนรู้
โดยใช้ BBL ร่วมกับเทคนิค KWDL 
 ตารางที ่3 :  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การคูณ ที่จัดการ
เรียนรู้โดยใช้ BBL ร่วมกับเทคนิค KWDL 
 

ที่ รายการ �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1 นักเรียนมีความเข้าใจเน้ือหา และมีทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ สามารถใช้ทักษะต่างๆ ได้คล่องแคล่ว แม่นย าและ
รวดเร็วขึ้น 

4.83 0.379 มากที่สุด 

2 กิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ย่อย  
มีความน่าสนใจ เน้ือหาสาระการเรียนรู้ไม่ยากหรือง่ายเกินไป 

4.60 0.621 มากที่สุด 

3 กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
มีความชัดเจน เข้าใจง่าย 

4.70 0.535 มากที่สุด 

4 นักเรียนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมอภิปรายในการหา
ค าตอบและแนวทางการแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

4.67 0.547 มากที่สุด 

5 นักเรียนได้รับการให้การช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าและปรึกษา
ตลอดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

4.67 0.547 มากที่สุด 

6 นักเรียนรู้สึกผ่อนคลายด้วยการบริหารสมองในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 

4.50 0.731 มากที่สุด 

7 นักเรียนได้ฝึกการท างานอย่างเป็นระบบ มีการล าดับขั้นตอน
และมีความรอบคอบจากการเรียนรู้มากขึ้น 

4.50 0.731 มากที่สุด 

8 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
ศักยภาพและความถนัดของตนเอง 

4.47 0.860 มาก 

9 นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ 
การอ่าน การคิดค านวณจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

4.67 0.479 มากที่สุด 

10 สื่อและแหล่งการเรียนรู้มีความหลากหลาย เหมาะสมกับ 
สภาพปัจจุบัน 

4.40 0.498 มาก 

11 สื่อและแหล่งการเรียนรู้มีความน่าสนใจ เข้าใจได้ง่าย 4.53 0.507 มากที่สุด 

12 นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลจากการจัดการเรียนรู้ 4.63 0.490 มากที่สุด 

13 มีการยกย่อง ชมเชย และให้รางวัลแก่นักเรียนที่มีผลงานดีเพื่อ
เสริมสร้างก าลังใจกับนักเรียน  

4.60 0.498 มากที่สุด 

14 นักเรียนได้รับประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆจากการเรียนรู้ 4.60 0.563 มากที่สุด 

15 นักเรียนสามารถน าวิธีการเรียนรู้ไปใช้ในวิชาอ่ืนๆ น าไปปรับใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ และด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

4.57 0.504 มากที่สุด 

 รวม 4.70 0.731 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 3  พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การคูณ โดยใช้โดย

ใช้ BBL ร่วมกับเทคนิค KWDL โดยภาพรวม มีความพึงพอใจมากที่สุด ( �̅�= 4.70, S.D = 0.73) โดย 3 อับดับแรกที่
นักเรียนพึงพอใจมากที่สุด คือ 1. นักเรียนมีความเข้าใจเน้ือหา และมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สามารถใช้

ทักษะต่างๆ ได้คล่องแคล่ว แม่นย าและรวดเร็วขึ้น (�̅�= 4.83) 2. กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์

ปัจจุบัน มีความชัดเจน เข้าใจง่าย (�̅�= 4.70 และ 3. นักเรียนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมอภิปรายในการหา
ค าตอบและแนวทางการแก้ปัญหาด้วยตนเองการเรียนรู้และนักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการ

วิเคราะห์ การอ่าน การคิดค านวณจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (�̅�= 4.67) 

สรุปผลการวิจัย          
 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่จัดการ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค KWDL ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี   
 1.  ผลการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่จัดการเรียนรู้โดย
ใช้ BBL ร่วมกับเทคนิค KWDL ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ก าหนดไว้ทุกด้าน เฉลี่ย 24.98 จากคะแนนเต็ม 30 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.27 โดยพิจารณารายด้าน ได้ดังน้ี ด้านความรู้ มีคะแนนเฉลี่ย  16.63 คะแนนจากคะแนน
เต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.17 ด้านทักษะกระบวนการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.18 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 83.50 และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีค่าเฉลี่ย 4.17 คิดเป็นร้อยละ 83.40 ตามล าดับ เ ม่ือ
เปรียบเทียบผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ BBL ร่วมกับเทคนิค 
KWDL เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 75 พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการและด้านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 2.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การคูณ โดยใช้ BBL ร่วมกับเทคนิค KWDL 

โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�= 4.70, S.D = 0.73) โดย 3 อับดับแรกที่นักเรียนพึงพอใจมากที่สุด คือ 1. 
นักเรียนมี ความเข้าใจเน้ือหา และมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สามารถใช้ทักษะต่างๆ ได้คล่องแคล่ว แม่นย า

และรวดเร็วขึ้น (�̅� = 4.83) 2. กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีความชัดเจน เข้าใจง่าย 

(�̅�= 4.70) และ 3. นักเรียนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมอภิปรายในการหาค าตอบและแนวทางการแก้ปัญหาด้วย
ตนเองการเรียนรู้และนักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ การอ่าน การคิดค านวณจากการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ (�̅�= 4.67)  

อภิปรายผลการวจิยั         
 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การคูณ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่
จัดการเรียนรู้โดยใช้ BBL ร่วมกับเทคนิค KWDL มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผล ดังน้ี    
 1.  ผลการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่จัดการเรียนรู้โดย
ใช้ BBL ร่วมกับเทคนิค KWDL ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ก าหนดไว้ทุกด้าน เฉลี่ย 24.98 จากคะแนนเต็ม 30 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.27 เม่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 75 พบว่า ค่าเฉลี่ย
คะแนนด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการและด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้ง
ไว้ ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งน้ี เน่ืองจากการจัดการเรียนรู้ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น
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ฐานร่วมกับเทคนิค KWDL ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้ผ่านกระบวนการอย่างมีระบบ โดยผู้วิจัยได้ศึกษา 
ค้นคว้ารายละเอียดหลักสูตร วิเคราะห์ ตัวชี้วัดและหน่วยการเรียนรู้ เทคนิคการจัดการเรียนรู้รวมถึงการวัดและการ
ประเมินผลจากเอกสารที่เก่ียวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ ผ่านสังเคราะห์กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ และผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง ความสอดคล้อง ความเหมาะสมของเน้ือหาจากข้อเสนอแนะของ
อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงผ่านการทดลอง (Try out) เพื่อหาประสิทธิภาพและปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์
ก่อนการน าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง การจัดกิจกรรรมการเรียนรู้ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้สมองซีกซ้ายและซีกขวา ช่วยให้
ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ได้อย่างมีแบบแผน มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดค านวณอย่างเป็นขั้นตอน 
นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น อภิปรายในการหาค าตอบและแนวทางแก้ปัญหาด้วยตนเอง  ส่งผลให้นักเรียนมีความ
เข้าใจเน้ือหา และมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สามารถใช้ทักษะต่างๆ ได้คล่องแคล่ว แม่นย าและรวดเร็วขึ้น 
สอดคล้องกับณัฐพล เฟื่องฟุ้ง (2560) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ช่วยให้นักเรียนพัฒนาสมองได้
เต็มศักยภาพโดยการสร้างความรู้จากประสบการณ์ตรงที่ได้จากการลงมือปฏิบัติจริง ได้คิด ได้วิเคราะห์ปัญหาและ
แก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล ซ่ึงพันธ์ทิพย์ ใจกล้า (2556) กล่าวว่ากระบวนการจัดการเรียนรู้มีการท างานอย่างเป็น
ระบบ มีการฝึกคิดอย่างเป็นล าดับขั้นตอน มีการคิดวิเคราะห์ มีการร่วมมือช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของอังสนา ศรีสวนแตง (2555) และศิรินันทน์ ว่องโชติกุล 
(2559) ที่พบว่า การจัดกิจกรรมเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับเทคนิค KWDL ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ย
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05      
 2.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การคูณ โดยใช้ BBL ร่วมกับเทคนิค KWDL 

โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�= 4.70, S.D = 0.73) ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า การจัดการเรียนรู้ผู้สอนเน้นให้มี
กระบวนการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนเชิงบวก  การผ่อนคลาย การท ากิจกรรม Brain Gym ก่อนการน าเข้าสู่
บทเรียน เพื่อกระตุ้นและดึงดูดความสนใจของนักเรียน ท าให้นักเรียนมีความตื่นตัว ผ่อนคลายและมีสมาธิ ช่วยให้
นักเรียนสงบและปรับคลื่นสมองและพร้อมที่จะเรียนรู้ และสนุกกับการท ากิจกรรม ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนสนใจที่จะ
อยากเรียนเพิ่มมากขึ้น และในกระบวนการจัดกิจกรรมเน้นให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
มีการใช้ส่ืออย่างหลากหลาย เกิดการท างานเป็นทีมและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน เกิดการอภิปราย
ร่วมกัน และหลังจากการจัดกิจกรรมในขั้นสอนแล้ว ยังมีขั้นบริหารสมอง เพื่อช่วยให้การท างานของสมอง เกิดการ
ท างานประสานกันได้ดี สามารถติดต่อสื่อสารรวมถึงการประเมินสิ่งต่างๆได้ถูกต้องตามหลักการ และนักเรียนมี
ความสามารถในการรับรู้ความคิดเห็นของผู้อ่ืนก็จะท าให้พัฒนาขึ้นได้เป็นอย่างดีและส่งผลให้เกิดความผ่อนคลาย จึง
เป็นเหตุผลหน่ึงที่ท าให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด สอดคล้องกับ อังสนา ศรีสวน
แตง (2555) และอุไรรัตน์ เหล่าภักดี (2559) ที่ว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน  ช่วยให้นักเรียนความผ่อน
คลายจากการร่วมกิจกรรมบริหารสมอง ซ่ึงเป็นการสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้มีความสนุกสนาน และเป็นการสร้าง
บรรยากาศเชิงบวกระหว่างครูกับนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็น
ฐานโดยรวมอยู่ที่ระดับมากที่สุด นักเรียนมีความสนใจเป็นอย่างมากเพราะเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ไม่เคยเรียนมาก่อน 
ท าให้นักเรียนตื่นเต้น ตื่นตัว จากการถูกกระตุ้นด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดเวลาและเกิดแนวความคิดใหม่ๆ 
จากการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ที่เกิดจากการปฏิบัติจริงจากกิจกรรมการเรียนรู้ (ณัฐพล เฟื่องฟุ้ง, 2560) 
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ขอ้เสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1. เน้ือหาของโจทย์ปัญหาที่น ามาใช้ควรมีความยากง่าย เหมาะสมกับศักยภาพและความสามารถของ
นักเรียน ควรจัดกิจกรรมอย่างยืดหยุ่น 
 2. ครูควรคอยชี้แนะแนวทางและกระตุ้น เสริมแรงนักเรียนเป็นระยะๆ เพื่อให้นักเรียนมีแนวทางและ
ก าลังใจในการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
 3. ครูควรมีเวลาในการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ควรศึกษาเน้ือหาที่สอน                
วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ก าหนดเวลาในทุกขั้นตอน โดยค านึงถึงความน่าจะเป็นและความเหมาะสมของการ                 
จัดกิจกรรม 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในครั้งต่อไป 
 1. ควรน ารูปแบบการสอนโดยใช้สมองเป็นฐาน ไปสังเคราะห์กับรูปแบบการสอนหรือเทคนิค อ่ืนๆ                  
เพื่อสร้างรูปแบบการสอนใหม่ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เช่น เทคนิค Bar Model สื่อ
ประสม QSCCS เป็นต้น 
 2. ควรน าเทคนิคการสอนโดยการใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับเทคนิค KWDL ไปใช้ในการพัฒนาทักษะ
การโจทย์ปัญหาของนักเรียนในระดับชั้นอ่ืนๆ หรือสาระการเรียนรู้อ่ืน 
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การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้การสอน 
แบบอิงบริบทร่วมกับเทคนิค KWDL  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 

DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL PROBLEM-SOLVING ABILITY USING CONTEXTUAL TEACHING WITH 

KWDL TECHNIQUE FOR SECOND GRADE STUDENTS. 

นางสาวเนตรนภา  สงิหเดช 
อาจารย ์ดร.สมุติรา  โรจนนติ ิ ผศ.ดร.อดุม  ค าขาด ทีป่รกึษาวทิยานพินธ์ 

*นางสาวเนตรนภา   สิงหเดช, netnaphasing2019@gmail.com, 0857059951 

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดติถ์  เลขที่27  ถ.อินใจมี  อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ์53000  

บทคดัยอ่ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้การสอนอิงบริบทร่วมกับเทคนิค KWDL ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2                     
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยแผนการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การสอน
อิงบริบทร่วมกับเทคนิค KWDL (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 2  โรงเรียน ป่าขนุนเจริญวิทยา อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์ ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 จ านวนทั้งสิ้น                
21 คน          
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดความสามารถ การแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอดสอบที 
 ผลการวิจัยพบว่า (1) แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดย
ใช้การสอนอิงบริบทร่วมกับเทคนิค KWDL ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีจ านวน 18 แผน ใช้เวลาเรียน 18 
ชั่วโมง ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้มีค่า 83.029/82.86 (2) ผลสัมฤทธ์ิการพัฒนาความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้การสอนแบบอิงบริบทร่วมกับเทคนิค KWDL  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2              
มีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.86 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
(3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดย
ใช้การสอนแบบอิงบริบทร่วมกับเทคนิค KWDL อยู่ในระดับมาก 

ค าส าคญั : การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL / การสอนอิงบริบท / ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were to: (1)  develop the lesson plans for Development of 
Mathematical Problem-Solving Ability Using Contextual teaching with KWDL technique for Second 
grade students with an efficiency of 80/80. (2)  compare the achievement of pretest and posttest of 
the lesson plans for Development of Mathematical Problem-Solving Ability Using Contextual teaching 
with KWDL technique for Second grade students and, (3) study the satisfaction of students about the 
lesson plans  by using contextual teaching with KWDL technique for Second grade students. The 
samples of this study were 21 Second grade students studying at Pakhanuncharoenwittaya School, 
Mueng District, Uttaradit Province in the academic year 1/2018.  

The research instrument consisted of the lesson plans, evaluation from on analytical 
problem-solving ability and, a satisfaction questionnaire. The data were analyzed by mean, standard 
deviation and, t-test.    
 The findings were as following: ( 1)  the lesson plans for Development of Mathematical 
Problem-Solving Ability Using Contextual teaching with KWDL technique for Second grade students 
consisted of 18 lesson plans, 18 hours. The efficiency of the lesson plans is 83.029/82.86. ( 2 )  the 
achievement for development of mathematical problem-solving ability using contextual teaching 
with KWDL technique for Second grade students was 82.86 percent in average which was higher than 
the pretest. The performance criteria is 80/80.( 3 )  the satisfaction of the student toward learning to 
development of mathematical problem-solving ability using contextual teaching with KWDL 
technique is at a high level. 

Keywords : teaching by using contextual teaching with KWDL technique / contextual teaching / 

mathematical problem-solving ability,  

ความเปน็มาและความส าคญั 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิด  สร้างสรรค์ 
คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน  รอบคอบ ช่วยให้
คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสม (ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา. 2551 : 1 ข) ตลอดจนเป็นพื้นฐานของการค้นคว้าวิจัยทุกประเภท และคณิตศาสตร์ยังเป็นปัจจัย
ที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพของมนุษย์เพราะคณิตศาสตร์ช่วยพัฒนาความคิดได้อย่างมีระบบ มีเหตุผล แก้ปัญหา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้รายวิชาอ่ืน ๆ   
  การจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหารูปแบบหน่ึง คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน
บริบท ซ่ึงเป็นการเชื่อมโยงเน้ือหาไปยังชีวิตจริงตามประสบการณ์และสิ่งแวดล้อม ท าให้นักเรียนมีความสามารถในการ
เรียนรู้เพิ่มมากขึ้น  (Newman & Wehlage. 1995 : Online ;  Buckley. 2002: Abstract) จะส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้นด้วยรวมทั้งการน าสถานการณ์ในชีวิตจริงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท าให้นักเรียน
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เห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ ต่อชีวิตจริง ดังค ากล่าวที่ว่าการใช้ปัญหาในชีวิตจริงเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้นักเรียนเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับชีวิตจริงได้ ทั้งน้ีรวมไปถึงเทคนิคการสอนแบบ KWDL เป็นเทคนิคการสอนรูปแบบหน่ึงที่ส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาและการสื่อสารทางคณิตศาสตร์โดยเทคนิค KWDL (Know Want Do Learned) พัฒนา 
จากแนวคิด KWL ของโอเกิล (Shaw & et al. 1997: 482 - 486) ฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาอย่างเป็น
ระบบเป็นขั้นตอนในการหาผลลัพธ์ อันจะเป็นผลให้นักเรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวันของตนเองได้อีกด้วย 
 จากการประเมินคุณภาพด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   
โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา   ปีการศึกษา 2560  พบว่า  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 43.77 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา  ได้ตั้งเกณฑ์ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6  มีผลสัมฤทธ์ิทาง           
การเรียนคณิตศาสตร์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.00 แต่พบว่า  คะแนนเฉลี่ยที่ได้เพียงร้อยละ 64.91 (โรงเรียนป่าขนุน 
เจริญวิทยา. 2561 : 12) และเม่ือพิจารณาด้านเน้ือหาพบว่า โจทย์ปัญหาเป็นเรื่องที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ าที่สุด 
ดังน้ันปัญหาที่ครูผู้สอนต้องหาแนวทางที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนประสบผลส าเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์   

การจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบอิงบริบท ร่วมกับเทคนิค KWDL เป็นอีกวิธีหน่ึงที่สามารถตอบสนอง
การพัฒนาความสามารถและทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ที่เน้นกระบวนการเชื่อมโยงเน้ือหาไปยังชีวิตจริง
ตามประสบการณ์และสิ่งแวดล้อม เป็นการน าสถานการณ์ในชีวิตจริงมาใช้ในการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ และเทคนิค
การสอนแบบ KWDL จะเน้นกระบวนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาแบบเป็นล าดับขั้นตอน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง ท าให้
สามารถพัฒนาทักษะ ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ ด้วยเหตุน้ี ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา 
เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้การสอนแบบอิงบริบทร่วมกับเทคนิค KWDL ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 

วัตถปุระสงคข์องการวจิยั  
 1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้การ
สอนอิงบริบทร่วมกับเทคนิค KWDL ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

   
 3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   

สมมตุฐิานการวจิยั  

 ในการศึกษาครั้งน้ี ได้ก าหนดสมมุติฐานไว้ดังน้ี 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้การสอนแบบ 
อิงบริบทร่วมกับเทคนิค KWDL ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถใน
การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้การสอนอิงบริบทร่วมกับเทคนิค KWDL ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   

เพื่อพัฒนาความสามารถการแก์โจทย์ป์ญหาคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป์ที่  2  โดยใช์การสอน

อิงบริบทร์วมกับเทคนิค KWDL 
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หลังเรียนสูงก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้การสอนอิงบริบทร่วมกับเทคนิค KWDL  
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมาก 

วิธดี าเนนิการวจิยั 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยรูปแบบก่ึงทดลอง (One–Group Pretest – Posttest Design)  ดังน้ี  
 

            O1               X               O2 

            O1      หมายถึง 
            X       หมายถึง 
            
 
 
            O2       หมายถึง 

ผลการเรียนรู้ก่อนการจัดการเรียนรู้ 
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถ 
ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้การสอน 
แบบอิงบริบท ร่วมกับเทคนิค KWDL ส าหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2    
ผลการเรียนรู้หลังการจัดการเรียนรู้ 

 
 กลุม่เป้าหมาย 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2561  
โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา  อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต 1  
จ านวน 21 คน  ใช้วิธีสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี  เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ดังต่อไปน้ี 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้การสอนแบบ 
อิงบริบท ร่วมกับเทคนิค KWDL  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2   
 2.  แบบทดสอบวัดความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  
ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก  จ านวน 1 ฉบับ  20 ข้อ 
 3.  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แผนจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถใน 
การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้การสอนแบบอิงบริบท  ร่วมกับเทคนิค KWDL  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่  2  จ านวน 1 ฉบับ 
 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย 
 ในการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้แผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์โดยใช้การสอนแบบอิงบริบทร่วมกับเทคนิค KWDL  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ในครั้งน้ี
ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือต่าง ๆ  เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูล  โดยด าเนินการตามขั้นตอนการสร้างตามล าดับ 
ดังน้ี 
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 การสร้างแผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนคิ KWDL  
  การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้การสอน
แบบอิงบริบทร่วมกับเทคนิค KWDL  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  มีขั้นตอนในการสร้างดังน้ี 
  1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และศึกษาหลักสูตร สถานศึกษา
โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้   
 2.  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้อิงบริบทและเทคนิค KWDL  
  3. วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ดังน้ี 
   3.1 สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของ
จ านวนและความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินการต่าง ๆ และใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหา 1) การบวก ลบ และคูณ 
ที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกินหน่ึงพัน พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ 2) วิเคราะห์และหาค าตอบ
ของโจทย์ปัญหาของจ านวนนับไม่เกินหน่ึงพันและศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุ สมผลของค าตอบ 
  3.2 สาระที่ 2 การวัด มาตรฐาน ค 2.1 ป. 2/1 เข้าใจพื้นฐานเก่ียวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดสิ่ง
ที่ต้องการวัด มาตรฐาน ค 2.2 ป. 2/1 แก้ปัญหาเก่ียวกับการวัดความยาว การชั่ง การตวง และเงิน 
  4.  ด าเนินการเขียนแผนจัดการเรียนรู้โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิค KWDL ซ่ึงมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมดังน้ี 
  ขั้นที่ 1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
  1.1 ทบทวนความรู้เดิม   
  1.2 แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้  
  1.3 แนะน าแผนผัง KWDL  
 ขั้นที่ 2 ขั้นสอนเน้ือหาใหม่  
  2.1 ครูน าเสนอเน้ือหาและน าเสนอโจทย์ แบบอิงบริบท 
  2.2 นักเรียนร่วมกันอ่านวิเคราะห์โจทย์และแก้ปัญหาตามแผนผัง KWDL  
  ขั้นที่ 3 ขั้นฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา โดยนักเรียนท าแบบฝึกทักษะที่ครูสร้างขึ้น เก่ียวกับโจทย์ปัญหา
การบวก การลบและการคูณ โจทย์ปัญหาการวัดความยาว การชั่ง  การตวง โดยใช้ข้อมูลอิงบริบท 
 ขั้นที่ 4 ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผล  
   4.1 นักเรียนและครูร่วมกันสรุปสาระส าคัญการเรียนรู้  
  4.2 ครูประเมินผลการเรียนรู้จากการตรวจแบบฝึกทักษะและแบบทดสอบ ประจ าหน่วย  
  5. น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน  
ตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหา และความสอดคล้องของวิธีการจัดการเรียนรู้ จากน้ันน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
แก้ไขได้แก่  ปรับภาษาในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีความกระชับ เข้าใจง่าย พร้อมทั้งปรับโจทย์ในตัวอย่างให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น  โดยก าหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดับ เกณฑ์การพิจารณาความเหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญ  
มีคะแนนตามเกณฑ์ ดังน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด.  2554 : 121) 
   5  หมายถึง  มีความเหมาะสมมากที่สุด  
   4   หมายถึง  มีความเหมาะสมมาก 
   3   หมายถึง  มีความเหมาะสมปานกลาง 
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   2   หมายถึง  มีความเหมาะสมน้อย 
       1   หมายถึง  มีความเหมาะสมน้อยที่สุด 
 ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมที่ยอมรับได้ คือ ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ 
 6. น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้วไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบอีกครั้งจากน้ัน
น าไปทดลองใช้ควบคู่กับแบบฝึกทักษะที่สร้างขึ้น  กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายในการ
ทดลอง  จ านวน 30 คน เพื่อหาข้อบกพร่องของแผนการจัดการเรียนรู้  
  7. น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้ กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย  คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  จ านวน 21 คน และหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  
ที่ก าหนดไว้ 
 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 1. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยโดยใช้การสอนแบบอิงบริบท  
ร่วมกับเทคนิค KWDL  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ผู้วิจัยได้น ากรอบการออกแบบการประเมินตามสาระ
การเรียนรู้  ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับเน้ือหาเรื่อง  โจทย์ปัญหาการบวก  ลบ และคูณ มาสร้าง
ข้อค าถาม ด าเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 
     1.1  วิเคราะห์เน้ือหาสาระ พฤติกรรม ผลการเรียนรู้ที่ต้องการวัด เพื่อใช้เป็นกรอบแนวการเขียน 
ข้อค าถาม  ซ่ึงเป็นพฤติกรรมที่เป็นผลการเรียนรู้ที่ผู้สอนมุ่งหวังให้เกิดขึ้นกับนักเรียน  
  2.  จัดท าแบบทดสอบฉบับร่างโดย 
  2.1 ก าหนดจุดตัดผ่านหรือเกณฑ์ (80%) 
  2.2 สร้างตารางออกแบบ การสร้างแบบทดสอบโดยก าหนดแนวการเขียน ข้อค าถาม ก าหนดเวลาใน
การท าแบบทดสอบ คะแนนจ านวนข้อของแบบทดสอบที่เหมาะสม 
  2.3 เขียนค าถาม ตามแนวการเขียนข้อค าถามที่ก าหนดไว้ เรียบเรียงให้เป็นแบบทดสอบฉบับร่าง 
จ านวน 20 ข้อ 
 3.  น าไปทดลองกับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  
โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา โดยทดลองแบบรายบุคคล  จ านวน 3 คน และทดลองกลุ่มย่อย จ านวน 9 คน เป็นนักเรียนกลุ่ม
กันกับการน าแบบฝึกทักษะไปทดลองใช้   เพื่อตรวจสอบความตรงขั้นต้น เช่น การพิมพ์ ความเข้าใจค าสั่ง ข้อค าถาม  
แล้วข้อบกพร่องมาแก้ไขปรับปรุง  
 4.  ตรวจสอบความถูกต้อง ความแม่นตรงเชิงเน้ือหา โดยน าแบบทดสอบฉบับร่างไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน  
ตรวจสอบความแม่นตรงเชิงเน้ือหาของข้อค าถามและตัวเลือก และพิจารณาความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อทดสอบ
กับจุดประสงค์การเรียนรู้  และน าผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาสรุปและปรับปรุงข้อค าถามพบว่า  ข้อค าถามทุก
ข้อมีความแม่นตรงเชิงเน้ือหา โดยมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ทุกข้อ  
 การพิจารณาความสอดคล้อง (IOC) ของผู้เชี่ยวชาญ มีคะแนนตามเกณฑ์ คือ 
  กา   ในช่อง +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อสอบข้อน้ันวัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว้จริง 
  กา   ในช่อง 0  ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อสอบข้อน้ันวัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว้จริง 
  กา   ในช่อง -1  ถ้าแน่ใจว่าข้อสอบข้อน้ันไม่ได้วัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว้ 



 

 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 

ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

383 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

 5.  จัดท าแบบทดสอบฉบับปรับปรุง เพื่อน าไปทดลองกลุ่มใหญ่กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียน
บ้านหาดเสือเต้น  ซ่ึงผ่านการเรียนรู้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  มาแล้วในปีการศึกษา 2561  จ านวน 30 
คน เพื่อหาคุณภาพของข้อค าถาม โดยน าผลการทดสอบไปวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนกของข้อ
ค าถามแต่ละข้อ และปรับปรุงข้อค าถามให้สมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง เกณฑ์ค่าความยากง่ายที่ดีระหว่าง 
0.20 - 0.80 จึงจะถือว่าเป็นข้อค าถามที่ใช้ได้ ส่วนค่าอ านาจจ าแนก (r) ของข้อทดสอบที่ดี คือ r 0 คัดเลือกข้อสอบที่มี
ค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกเหมาะสมไว้ จ านวน 20 ข้อ  แล้วหาค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบับโดย
ใช้สูตรของ Lovett  
 6. จัดพิมพ์เป็นแบบทดสอบฉบับสมบูรณ์ และน าไปทดสอบจริงกับกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จ านวน 21 คน 
 การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แผนการเรียนรู้ 
 การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แผนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถใน
การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  โดย ใช้การสอนแบบอิงบริบท  ร่วมกับเทคนิค KWDL  ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  2   
 1. การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้การสอนแบบอิงบริบท ร่วมกับเทคนิค KWDL ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีขั้นตอนการสร้าง ดังน้ี 
 2.  ศึกษารายละเอียดเอกสารที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ  
 3.  ก าหนดวัตถุประสงค์ในการประเมิน และเลือกประเด็นที่จะประเมินความพึงพอใจจากกรอบเน้ือหาใน
ข้อที่ 1 ใช้วิธีการจัดอันดับคุณภาพตามแนวคิดของลิเคิร์ท ดังน้ี 
    ระดับคะแนน  5     หมายถึง พอใจมากที่สุด   
     ระดับคะแนน  4     หมายถึง พอใจมาก 
    ระดับคะแนน  3     หมายถึง พอใจปานกลาง 
    ระดับคะแนน  2     หมายถึง พอใจน้อย 
    ระดับคะแนน  1     หมายถึง พอใจน้อยที่สุด 
 เกณฑ์การแปลความหมายของความพึงพอใจด้วยวิธีการจัดอันดับคุณภาพ  5  อันดับ  สามารถแปล
ความหมายระดับความพึงพอใจ  ดังน้ี  (บุญชม  ศรีสะอาด.  2554 : 121) 
  ค่าเฉลี่ย   ความหมาย 
  4.51 – 5.00   พอใจมากที่สุด 
  3.51 – 4.50  พอใจมาก       
          2.51 – 3.50  พอใจปานกลาง  
  1.51 – 2.50  พอใจน้อย   
  0.00 – 1.50  พอใจน้อยที่สุด  
 วิเคราะห์ค่าสถิติโดยใช้วิธีค านวณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
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 4.  น าแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ตรวจพิจารณา
แก้ไขความตรงตามเน้ือหา ความชัดเจนทางภาษา และการใช้ภาษาไทยในข้อความแต่ละข้อ จากน้ันจึงน าแบบประเมิน
ความพึงพอใจที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ และน าข้อเสนอแนะต่าง ๆ  มาปรับปรุงแก้ไข ผลการ
ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ  พบว่า  มีค่าความสอดคล้อง (IOC) โดยเฉลีย่ 1.00  ซ่ึงถือมีความสอดคล้องและเหมาะสมที่
จะน าไปใช้ได้จริง  
 5. จัดท าและพิมพ์แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ
เป็นฉบับสมบูรณ์  น าไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2561   

วิธดี าเนนิการวจิยั 
 การวิจัยครั้งน้ี  ด าเนินการเป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ที่ใช้กระบวนการวิจัย
เป็นพื้นฐานในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้การ
สอนอิงบริบทร่วมกับเทคนิค KWDL  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา โดยมีวิธี
ด าเนิน 
การวิจัยดังน้ี 
 1.  ก าหนดวัน เวลาในการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและท าการเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
 2.  สร้างแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  โดยใช้ 
การสอนแบบอิงบริบทร่วมกับเทคนิค KWDL  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  และปรับปรุงให้มีคุณภาพก่อน
น าไปใช้ทดลองใช้  
 3.  ก่อนด าเนินการสอนตามแผนการทดลอง ท าการทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนเรียน ซ่ึงเป็นฉบับเดียวกับแบบทดสอบหลังเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  
 4. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ น าแบบฝึกทักษะและแบบทดสอบที่ปรับปรุงแล้วไปใช้กับนักเรียน 
กลุ่มตัวอย่าง  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 18 ชั่วโมง ในวันที่ 23  เดือน  
กรกฎาคม  พ.ศ. 2561  ถึงวันที่ 17  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 
 5.  ประเมินผลหลังเรียนตามแผนการทดลอง คือ เม่ือสิ้นสุดกระบวนการจัดการเรียนรู้ ท าการทดสอบ 
หลังเรียน ตรวจให้คะแนนและบันทึกคะแนนเพื่อน าไปวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 6.  เม่ือเสร็จกระบวนการจัดการเรียนรู้ ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้การสอนอิงบริบทร่วมกับเทคนิค  KWDL  
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2   
 7. วิเคราะห์ผลการทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์โดยใช้การสอนแบบอิงบริบทร่วมกับเทคนิค KWDL ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ด าเนินการสอนกับประชากรโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์โดยใช้การสอนแบบอิงบริบทร่วมกับเทคนิค KWDL  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 หลังจากเสร็จสิ้น  การทดลองแล้วท าการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และตอบแบบสอบถามความพึงพอใจแล้ว   น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ 
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การวเิคราะหข์อ้มลู 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
แผนการจัดการเรียนรู้จากคะแนนระหว่างเรียนกับหลังเรียน และคะแนนจากแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยการหา
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที      
 ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้การสอนแบบอิงบริบท
ร่วมกับเทคนิค KWDL  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 ดังน้ี 1. การประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้การสอนอิงบริบทร่วมกับเทคนิค KWDL 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ  4.53  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.27  ( X = 4.53, S.D. = 0.27)  ดังปรากฏในตารางที่ 1 ต าราง
ที่  1 ผลการวิเคราะห์การประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับองค์ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้แผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้การสอนอิงบริบทร่วมกับเทคนิค KWDL 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  

    
รายการ X  S.D. แปล 

ความหมาย 

1. แผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องสัมพันธ์กับสาระ 
    การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 5.00 0.00 

 
มากที่สุด 

2. แผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบส าคัญครบถ้วน  
    (ตามที่ก าหนด) 5.00 0.00 

 
มากที่สุด 

3. ความสอดคล้องของสาระส าคัญ/ความคิดรวบยอดกับ   
    มาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ 4.33 0.58 

 
มาก 

4. ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้   
    พัฒนาผู้เรียนให้เกิด KPA 4.00 0.00 

 
มาก 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนครอบคลุมด้าน KPA 4.33 0.58 มาก 
6. สาระการเรียนรู้ เหมาะสมกับเวลาและผลการเรียนรู้ 
7. กิจกรรมการเรียนรู้แบ่งเป็นขั้นตอนตามความเหมาะสม 4.67 0.58 

 
มากที่สุด 

8. กิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้ 
    และระดับชั้นนักเรียน   

 

9. กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลายและปฏิบัติได้จริง 4.33 0.58 มาก 
10. กิจกรรมการเรียนรู้สามารถพัฒนาครอบคลุมด้าน 
     องค์ความรู้ กระบวนการและเจตคติ 4.67 0.58 

 
มากที่สุด 

11. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน 3.67 0.58 มากที่สุด 
 
12. กิจกรรมการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม   

 

4.33     0.58             มาก 

มาก 

5.00          0.00      มากที่สุด 

มาก 

4.67          0.58      มากที่สุด 

มาก 
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      และคณุลักษณะที่พึงประสงค์ 
13. กิจกรรมการเรียนรู้เน้นให้นักเรียนปฏิบัติจริง 5.00 0.00 มากที่สุด 
14. แผนการจัดการเรียนรู้ก าหนดและแหล่งเรียนรู้ 
      ที่หลากหลายเหมาะสม 4.33 0.58 

 
มาก 

15. แผนการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 
     และกิจกรรมการเรียนรู้   

 
 

16. นักเรียนใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง 4.33 0.58 มากที่สุด 
17. แผนการจัดการเรียนรู้ก าหนดภาระงานอย่างเหมาะสม  
     เน้นการน าความรู้ไปใช้ 4.67 0.58 

 
มากที่สุด 

18. แผนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการความรู้อิงบริบท 4.67 0.58 มากที่สุด 
19. การวัดและประเมินผลระบุเครื่องมือวัดและประเมิน 
     ไว้อย่างชัดเจน 4.33 0.58 

 
มากที่สุด 

20. การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ 
      ตัวชี้วัด ชัดเจนและเหมาะสม 4.67 0.58 

 
มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.53 0.27 มากที่สุด 
  

1. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถ 
ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้การสอนอิงบริบทร่วมกับเทคนิค KWDL ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่  2  พบว่ามีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ  83.029/82.86  สูงกว่าตามเกณฑ์  80/80  ที่ก าหนด ดังปรากฏในตารางที่  2 
 ตารางที ่2  ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 
โดยใช้การสอนแบบอิงบริบทร่วมกับเทคนิค KWDL ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2    
 

 
จ านวน 

กลุ่มตัวอย่าง 

คะแนนการปฏิบัติกิจกรรม 
ระหว่างเรียน (E1)  180  คะแนน 

คะแนนทดสอบหลังเรียน (E2) 
15   คะแนน 

คะแนน 
รวม 

คะแนน
เฉลี่ย 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

คะแนน 
รวม 

คะแนน
เฉลี่ย 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

21 3,138 149.43 83.02 261 12.43 82.86 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถการแก้

โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้การสอนอิงบริบทร่วมกับเทคนิค KWDL  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2            

มีคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน ( X  =12.43)  ซ่ึงสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของ

การทดสอบก่อนเรียน ( X = 18.41) ค่าเฉลี่ยคะแนนผลต่างเท่ากับ  4.67  ผลการทดสอบสมมุติฐานด้วยค่า t-test 

ปรากฏว่าค่า  t =  22.14,  p = 0.00 ซ่ึง p   = 0.05  แสดงว่า  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่  2  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ปรากฏผลดังตารางที่  3 

            5.00     0.00 มากที่สุด 
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 ตารางที ่3  ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้   

ช่วงเวลา N X X  D  t – test df p-value 

ก่อนเรียน 21 15 7.76 4.67 22.14 20 0.00* 
หลังเรียน 21 15 12.43     

* p < .05              
 1.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถ 
การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  โดยใช้การสอนอิงบริบทร่วมกับเทคนิค KWDL ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจในระดับพอใจมาก ( X = 4.39, S.D. = 0.39) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ทุกรายการมีระดับความพึงพอใจในระดับพอใจมาก ยกเว้นรายการที่ 4.5  การจัดการเรียนรู้ท าให้นักเรียนพอใจที่ได้มี
ส่วนร่วม ในการประเมินผลงาน  ( X = 4.71, S.D. = 0.61) รายการที่ 3.2  ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการ
เรียน  ( X = 4.61, S.D. = 0.64)  รายการที่ 2.3 สื่อและแหล่งการเรียนรู้เพียงพอที่จะช่วยให้นักเรียนบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ได้   ( X = 4.61, S.D. = 0.68) และรายการที่ 1.1  กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเน้ือหา ( X
= 4.39, S.D. = 0.39)  นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ดังปรากฏในตารางที่ 4   
 ตารางที ่4   ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถ
การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  โดยใช้การสอนอิงบริบทร่วมกับเทคนิค KWDL ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  

รายการ X  S.D. ความหมาย 
ความพึงพอใจ 

1. ดา้นกจิกรรมการเรยีน 
 1.1 กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเน้ือหา 

 
4.53 

 
0.65 

 
มากที่สุด 

 1.2 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการคิดและการตัดสินใจ 4.45 0.76 มาก 
 1.3 กิจกรรมการเรียนรู้ส่วนใหญ่นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติ 4.29 0.80 มาก 
 1.4 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้  4.42 0.79 มาก 
 1.5 กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนเรียนรู้เป็นล าดับขั้นตอนจาก
ง่ายไปหายาก 

 
4.50 

 
0.65 

 
มาก 

 1.6 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการท างานเป็นทีมท าให้เกิดความ
รักสามัคคีในหมู่คณะ 

 
4.13 

 
0.74 

 
มาก 

 1.7 นักเรียนมีความสุขในการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 4.26 0.86 มาก 
    
2. ดา้นสือ่การเรยีนรู ้
 2.1 สื่อหลากหลาย สวยงามและอิงสภาพบริบท 

 
4.37 

 
0.67 

 
มาก 

 2.2 สื่อและแหล่งการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับ 
           จุดประสงค์เน้ือหา กิจกรรม 

 4.39   0.75 
 

 2.3 สื่อมีสีสันสวยงาม น่าสนใจ ท าให้นักเรียนบรรลุ 
           ตามวัตถุประสงค์ได้ 

  
 

 4.37  0.71          มาก 

มาก 

 4.61  0.68          มากที่สุด 
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 4.2 การจัดการเรียนรู้ท าให้นักเรียนพัฒนาทักษะความคิด 
           ที่สูงขึ้น 

4.47 0.65  

 4.3 การจัดการเรียนรู้ท าให้นักเรียนน าทักษะการปฏิบัติ 
          ไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง 

4.13 0.47  

 
 4.4 การจัดการเรียนรู้ช่วยท าให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ 
          ได้ด้วยตนเอง 

4.00 0.33 
 

 

 4.5 การจัดการเรียนรู้ท าให้นักเรียนพอใจที่ได้มีส่วนร่วม 
           ในการประเมินผลงาน 4.71 0.61 

 

 

ภาพรวม 4.39 0.39 มาก 

 

สรปุและอภปิรายผล 
 การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้สรุปผลการพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้การสอนอิง
บริบทร่วมกับเทคนิค KWDL ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 ดังน้ี 

1. ผลพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์    
โดยใช้การสอนแบบอิงบริบท ร่วมกับเทคนิค KWDL  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความ
คิดเห็นว่าทุกรายการมีความสอดคล้องเหมาะสมในระดับมากที่สุด  ( X = 4.53, S.D. = 0.27) และผลการใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้การสอนอิงบริบทร่วมกับเทคนิค 
KWDL ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้การสอนอิงบริบทร่วมกับเทคนิค KWDL ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 มี
ประสิทธิภาพ 83.02/82.43 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ที่ก าหนดไว้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชญาณิศา  
เป็งจันทร์  (2560  : 72) พบว่า ประสิทธิภาพรวมของแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค KWDL เรื่อง 
โจทย์ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 77.31/79.25 สูงกว่าเกณฑ์ 75/75 

 
3. ดา้นบรรยากาศ 
    3.1 นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 
 3.2 นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน  4.61 0.64     มากที่สุด 
 3.3 นักเรียนเกิดความคิดที่หลากหลาย 4.34 0.67 มาก 
 3.4 นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่ม 4.39 0.72  
 
4.  ประโยชนท์ีไ่ดร้บั 
 4.1 การจัดการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนตัดสินใจ 
           โดยการใช้ประสบการณ์ 

4.45 0.69 

 
 

 มาก 

มาก 

มาก 

มากที่สุด 

มาก 

       มาก 
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ  กุหลาบ  สีชาลี  (2556 : 72)  พบว่า แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ 
หารระคน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.31/80.10 เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  กาญจนา  รัตนวงศ์ (2554 : 63)  พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบ KWDL 
และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ  เรื่อง การหาร มีประสิทธิภาพเท่ากับ  92.20/78.78  และ  88.06/68.63  ตามล าดับ   
  2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถการแก้
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้การสอนอิงบริบทร่วมกับเทคนิค KWDL ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มี
คะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน ( X  =12.43)  ซ่ึงสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของ  
การทดสอบก่อนเรียน ( X = 18.41)  ค่าเฉลี่ยคะแนนผลต่างเท่ากับ  4.67  ผลการทดสอบสมมุติฐานด้วยค่า t-test 

ปรากฏว่าค่า  t =  22.14,  p = 0.00 ซ่ึง p    = 0.05  แสดงว่า  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  2  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ชญาณิศา  เป็งจันทร์  (2560  : 72) พบว่า  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง
โจทย์ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 6 โรงเรียนจิตราวิทยา สูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กัญญาภรณ์  สีนินทิน (2559 : ค) พบว่า  ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการจัดการเรียนรู้เทคนิค TAI ร่วมกับเทคนิค KWDLหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีความพอใจต่อการเรียนด้วยแผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้การสอนอิงบริบทร่วมกับเทคนิค KWDL 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจในระดับพอใจมาก  
(= 4.39, S.D. = 0.39) สอดคล้องกับงานวิจัยของ นันทิยาภรณ์  หงษ์เวียงจันทร์ (2560 : 32)  พบว่า ความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่เรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบ KWDL โดยการใช้สื่อบทเรียนวีดิทัศน์ อยู่ใน
ระดับมาก 

ขอ้เสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช ้

               1. ในการน าแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้การ
สอนอิงบริบทร่วมกับเทคนิค KWDL ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ควรสาธิตให้นักเรียนดู เพื่อเป็นแรงจูงใจ
ให้กับนักเรียน มาร่วมบรรยายและน าเสนอเน้ือหาทุกครั้งที่มีการลงมือปฏิบัติจริง 
             2.   การน าแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้การ
สอนอิงบริบทร่วมกับเทคนิค KWDL ควรจัดให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง ให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ในสิ่งที่ใกล้ตัว ตลอดจนสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงเป็นผลท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เร็วและง่าย
ต่อการเข้าใจ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  

 3.  ในการวิจัยพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 
ครั้งน้ีผู้วิจัยได้จัดท าเพียง 1 ภาคเรียน ใช้เน้ือหาจ านวน 4 หน่วยการเรียน ควรจัดการเรียนการสอนให้ครบตาม
โครงสร้างของหลักสูตร และควรมีการวิจัยเพิ่มเติมต่อไปให้ครบทุกหน่วย 

4. การทบทวนความรู้เดิมหรือความรู้พื้นฐานของนักเรียนเป็นสิ่งที่ส าคัญมากในการเรียนรู้ 
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การวิเคราะห์และแก้โจทย์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เป็นสิ่งจ าเป็นต่อการเรียนรุ้เน้ือหาใหม่ หากนักเรียนได้รับการ
กระตุ้นที่ถูกต้อง เหมาะสม จะช่วยให้นักเรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับความรู้ใหม่ที่น าเสนอ ครูผู้ควรให้ค าถามเพื่อ
กระตุ้นความสนใจของนักเรียน และตรวจสอบความรู้เดิมรายบุคคล 
 ข้อเสนอแนะเพื่อท าการวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  ควรมีการวิจัยและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ โดยใช้การสอนอิงบริบทร่วมกับเทคนิค KWDL ในระดับชั้นอ่ืน ๆ เป็นการฝึกทักษะการวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาการเรียนให้ผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้น 
 2. ควรน ารูปแบบการสอนแบบอิงบริบทร่วมกับเทคนิค KWDL ไปช่วยพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และแก้
โจทย์ปัญหาของนักเรียนในระดับชั้นอ่ืน ๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ ด้วย 
 3. ควรมีการพัฒนาเทคนิคหรือวิธีสอนแบบอ่ืน ๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนทั้ง
วิชาคณิตศาสตร์และวิชาอ่ืน 
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The effects of group work using verbal prompting technique with social                     
reinforcement toward social adaptability of special  students                                                 

in Kamphaeng Phet Rajabhat University 

องัสรุยี ์พนัธแ์กว้1  
Aungsuree Punkeaw 1  

1อาจารย์โปรแกรมจิตวิทยา คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

บทคดัยอ่ 
การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการจัดกิจกรรมกลุ่มโดยใช้เทคนิคชี้แนะด้วยวาจาร่วมกับ

การเสริมแรงทางสังคมเพื่อพัฒนาความสามารถในการปรับตัวทางสังคมของนักศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักศึกษาพิเศษที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นจ านวน 3 คน และนักศึกษาพิเศษ
ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จ านวน 4 คน รวมนักศึกษาพิเศษทั้งหมด 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ กิจกรรม
กลุ่มเพื่อพัฒนาความสามารถในการปรับตัวทางสังคมของนักศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร สถิติที่ใช้ใน 
การวิเคราะห์ข้อมูล คือหาค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า  
ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการปรับตัวทางสังคมระหว่างก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

โดยใช้เทคนิคชี้แนะด้วยวาจาร่วมกับการเสริมแรงทางสังคเพื่อพัฒนาความสามารถในการปรับตัวทางสังคมของ
นักศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  พบว่า หลังการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
ปรับตัวทางสังคมนักศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการปรับตัวทาง
สังคมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาความสามารถใน การปรับตัวทางสังคม โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัย
ทางสถิติที่ระดับ .01 

ค าส าคัญ : เทคนิคการชี้แนะด้วยวาจา, การเสริมแรงทางสังคม, การปรับตัวทางสังคม 

ABSTRACT 
The purpose of this research was to study the effects of group work using verbal prompting 

technique with social reinforcement on social adaptability of special students in Kamphaeng Phet 
Rajabhat University. The sample of this research included seven special students, three visually 
impaired and four physically handicapped students. The instruments used in this research were 

statistic in data analysis by mean (), standard deviation (S.D.) 
The result of this study indicated   
The result of comparison of social adaptability between before and after participation in 

group activities to improve social adaptability of special students in Kamphaeng phet Rajabhat 
University found that after participating in group activities to improve the ability of social adjustment 
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for special students, the average score on social adaptability was higher than before participating in 
group activities to improve social adaptability. Overall, the difference was statistically significant at 
.01 level. 

Keyword : the effects of verbal prompting technique, social reinforcement, social adaptability                    

of disabled 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
การจัดการศึกษาส าหรับคนที่มีความบกพร่อง ถือเป็นอีกหน่ึงวิธีที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วย

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน ดังที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซ่ึงเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของ
ไทยที่บัญญัติรับรองสิทธิในการได้รับการศึกษาของคนที่มีความบกพร่อง โดยมาตรา 49 วรรคสอง บัญญัติไว้ว่า             
“…ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากล าบากต้องได้รับสิทธิตามวรรคหน่ึงและการสนับสนุนจาก
รัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอ่ืน” (สุรีรัตน์ ประจนปัจจนึก, 2551: 33) เพราะหากคนที่มีความ
บกพร่องได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการศึกษาให้ดีที่สุด ก็จะสามารถกลับกลายเป็น
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าแก่ประเทศชาติได้ และสังคมไทยปัจจุบันก็เปิดโอกาสให้คนที่มีความบกพร่องมีสิทธิได้รับ
การศึกษาเท่าเทียมกับคนปกติ ดังปรากฏให้เห็นจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ที่ว่าปัจจุบัน
มีคนที่มีความบกพร่องเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาจ านวนหน่ึง และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นสถาบันอุดมศึกษา จึง
จ าเป็นต้องด าเนินการจัดการศึกษาส าหรับคนที่มีความบกพร่องอย่างทั่วถึงและครบถ้วนทุกประเภทความของความ
บกพร่อง เพื่อเป็นการส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางสังคม และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสทาง  การศึกษาให้กับผู้ที่มีความ
บกพร่องให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  

การจัดการศึกษาในลักษณะของการจัดการเรียนรวมน้ัน ถือว่าเป็นแนวทางหน่ึงที่สามารถจัดบริการให้กับ
บุคคลที่มีความบกพร่องหลายประเภทได้รับการศึกษา ปัจจุบันมีผู้ที่มีความบกพร่องจ านวนไม่มากนักที่จะได้รับ
การศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอุดมศึกษา ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองจากปัญหาต่างๆ ในหลายๆ ด้าน ทั้งปัญหาเก่ียวกับ
ตัวเอง ปัญหาเก่ียวกับสถานศึกษา หรือแม้กระทั่งโอกาสที่สังคมจะมอบให้กับบุคคลกลุ่มน้ี  ซ่ึงปัญหาทั้งหลายเหล่าน้ี
เป็นปัญหาที่ส าคัญต่อการพัฒนาคนที่มีความบกพร่อง ในการจัดการศึกษาสาหรับนักศึกษาพิเศษในระดับปริญญาตรี
น้ัน นักศึกษาประสบกับปัญหาต่างๆ มากมาย ทั้งในด้านการเรียน ส่วนตัว และสังคม กล่าวคือ  ในการเรียนของ
นักศึกษาน้ัน จะต้องเรียนโดยความยากล าบากอันเกิดจากความไม่เข้าใจทางด้านภาษา หรืออุปสรรคของความ
บกพร่องที่มีต่อการเรียนต่างๆ ส่วนในด้านส่วนตัวนักศึกษาบางรายไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อน หรือบุคคลอ่ืนได้ 
รวมทั้งยังต้องประสบกับปัญหาสังคม คือ นักศึกษาปกติและนักศึกษาพิเศษไม่สามารถปรับตัวเข้าหากันได้ จากสภาพ
ความเป็นจริงในปัจจุบันน้ี ดังน้ันจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันการศึกษาที่ มีคนที่ มีค วามบกพร่องเข้าไป
ท าการศึกษาอยู่ ควรมีการพัฒนาคนที่มีความบกพร่องทางหน่ึง คือ การพัฒนาความสามารถในการปรับตัวทางสังคม
ของตนให้เหมาะสมซ่ึงเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นได้โดยวิถีธรรมชาติ โดยทั่วไปมนุษย์จะมีการปฏิสัมพันธ์กันเพื่อสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีต่อกันซ่ึงจะส่งผลต่อการเรียนรู้ พึ่งพา แลกเปลี่ยน และอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างราบรื่นและสงบสุข 

ในการสอนนักศึกษาพิเศษ หากผู้สอนทราบเก่ียวกับเทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของนักศึกษา
พิเศษจะท าให้ เช่น วิธีการชี้แนะด้วยการเสนอตัวแบบร่วมกับการเสริมแรงทางบวกเป็นวิธีการหน่ึงที่มีผลต่อการเพิ่ม
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พฤติกรรมวิธีหน่ึงที่ส่งผลให้นักศึกษามีพฤติกรรมเหมาะสมได้มากขึ้นและมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ดังที่สมโภชน์ เอ่ียม
สุภาษิต (2549: 254) ได้กล่าวไว้ว่า การปรับพฤติกรรมสามารถใช้ได้ทั้งในการลดพฤติกรรมหรือในการเพิ่มพฤติกรรม 
พฤติกรรมใหม่ๆ ตลอดจนปรับปรุงพฤติกรรมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นดังการศึกษาของ ศศิธร สังข์อู๋  (2548: 57) ได้
ด าเนินการศึกษาผลของการใช้การชี้แนะโดยใช้ตัวแบบและการเสริมแรงทางบวกที่มีต่อพฤติกรรมการเล่นแบบร่วมมือ
กันของเด็กออทิสติกอายุ 10-16 ปี จ านวน 6 คน โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ใช้การชี้แนะ
ด้วยการเสนอตัวแบบเพียงอย่างเดียว ระยะที่ 2 ใช้การเสริมแรงทางบวกเพียงอย่างเดียว ระยะที่ 3 ใช้การชี้แนะด้วย
การเสนอตัวแบบร่วมกับการเสริมแรงทางบวก และระยะที่ 4 เป็นระยะควบคุม ผลการศึกษาพบว่า การใช้การชี้แนะ
ด้วยการเสนอตัวแบบร่วมกับการเสริมแรงทางบวกเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ซ่ึงท าให้เด็กมีพฤติกรรมการเล่น
แบบร่วมมือเพิ่มขึ้น และการใช้การเสริมแรงทางบวกอย่างเดียวเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพลองลงมา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเป็นสถาบันหน่ึงที่เปิดโอกาสให้คนที่มีความบกพร่องได้เข้ามาศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา และมีความพยายามที่จะท าให้คนที่มีความบกพร่องสามารถเข้าถึงระบบการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยได้อย่างเท่าเทียมกับนักศึกษาทั่วไป ซ่ึงปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีโครงการศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการศึกษาพิเศษ ซ่ึงให้การช่วยเหลือและดูแลนักศึกษาพิเศษจ านวนทั้งสิ้น 8 คน ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี 
แบ่งเป็นนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น จ านวน 3 คน และนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จ านวน 
4 คน (โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, 2557) แต่ในการจัดการศึกษา
ให้กับนักศึกษาพิเศษน้ี พบว่ามีปัญหา และอุปสรรคต่างๆ เกิดขึ้น เน่ืองจากนักศึกษาพิเศษกลุ่มน้ี มีอายุระหว่าง 18-22 
ปี ก าลังอยู่ในช่วงของวัยรุ่น และเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตทางสังคม อารมณ์ จิตใจ ค่านิยมและอุดมคติ โดย
มีสาเหตุจากการที่ร่างกายและต่อมต่างๆ เกิดการเปลี่ยนแปลง จึงท าให้อาจเกิดความผิดพลาดกับชีวิตในวัยน้ีได้ 
นอกจากน้ียังมีความรู้สึกนึกคิดที่ผิดไปจากปกติ เพราะความบกพร่องไม่ ว่าจะเกิดขึ้นในลักษณะหรือสาเหตุใดก็ตาม 
ย่อมมีผลกระทบต่อคนที่มีความบกพรองทั้งทางตรงและทางอ้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม นอกจากความ
บกพร่องที่เกิดขึ้นแล้ว คนทั่วไปมักมองคนที่มีความบกพร่องว่าเป็นคนที่ขาดความสามารถ ไร้ประโยชน์ ท าให้คนที่มี
ความบกพร่องรู้สึกอับอาย คิดว่าตนเองเป็นคนไร้สมรรถภาพ ไม่มีคุณค่า ไม่มีประโยชน์ และคิดว่าเป็นความผิดของ
ตนเองที่ท าให้เป็นภาระแก่ผู้อ่ืน จนท าให้ความพึงพอใจในชีวิตของตนเองลดลงและต้องการแยกตัวออกจากสังคม อีก
ทั้งยังมีแนวโน้มของอาการทางสุขภาพกาย หรือความกลัวอันเป็นผลของปัญหาที่เกิดกับตัวเอง ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ี ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักศึกษา  

ในการวิจัยครั้งน้ีในฐานะผู้วิจัยเป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาตรี และสอนเก่ียวกับศาสตร์ทางจิตวิทยา
กับนักศึกษาพิเศษ ได้สังเกตและสัมภาษณ์นักศึกษากลุ่มน้ี ประกอบกับได้สอบถามข้อมูลจากอาจารย์ผู้สอนท่านอ่ืนๆ     
ที่ รับผิดชอบในการสอนนักศึกษาพิเศษกลุ่มน้ี เก่ียวกับปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการด าเนินชีวิตใน
มหาวิทยาลัย พบว่า นักศึกษาพิเศษมีทักษะการปรับตัวทางสังคมต่ า สังเกตได้จากเวลาให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม 
นักศึกษาที่มีความพิเศษมักจะแยกตัว ไม่กล้าขอเข้าร่วมกลุ่มกับเพื่อนๆ ไม่ค่อยเข้าสังคมกับเพื่อน เวลาถามก็ไม่กล้าพูด 
ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น เพราะกลัวและอายเพื่อน เน่ืองจากรู้สึกว่าตนเองมีปมด้อย กลัวเพื่อนๆ รังเกียจ และไม่ให้    
การยอมรับ ส่งผลให้มีผลการเรียนต่ า และใช้ชีวิตอย่างไม่มีความสุขในการอยู่ร่วมกับคนอ่ืนในสังคม ซ่ึงปัญหาต่างๆ 
เหล่าน้ีเป็นปัญหาที่ควรหาแนวทางแก้ไข โดยเร่งด่วน เน่ืองจากหากเรามีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วนแล้ว ก็จะ
ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาที่ดี และมีประสิทธิภาพต่อไป  
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จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาความสามารถในการปรับตัวทางสังคมของ
นักศึกษาพิเศษโดยใช้การชี้แนะด้วยวาจาร่วมกับการเสริมแรงทางสังคมของนักศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพิเศษด้านการปรับตัวทางสังคมให้มีความเหมาะสม ซ่ึงจะเป็นส่วน
หน่ึงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของไทยในอนาคตต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย          

จดุมุง่หมายของการวิจยั 
 เพื่อศึกษาผลของการชี้แนะด้วยวาจาร่วมกับการเสริมแรงทางสังคมเพื่อพัฒนาความสามารถในการปรับตัว
ทางสังคมของนักศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

สมมติฐานการวิจัย 
หลังได้รับการชี้แนะด้วยวาจาร่วมกับการเสริมแรงทางสังคม นักศึกษาพิเศษในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชรมีความสามารถในการปรับตัวทางสังคมเพิ่มขึ้น 

ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตเนื้อหา 
การวิจัยเรื่องน้ีศึกษาเก่ียวกับความสามารถในการปรับตัวทางสังคมของนักศึกษาพิเศษในมหาวิทยาลัย  ราช

ภัฏก าแพงเพชร 
ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง         

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นนักศึกษาพิเศษที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น
จ านวน 3 คน และนักศึกษาพิเศษที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จ านวน 4 คน รวมนักศึกษาพิเศษทั้งหมด 7 คน ผู้วิจัย
ใช้วิธีคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

ขอบเขตตัวแปร  
    ตัวแปรต้น ได้แก่ กิจกรรมกลุ่มโดยใช้เทคนิคการชี้แนะด้วยวาจาร่วมกับการเสริมแรงทางสังคม  

ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการปรับตัวทางสังคม 

นยิามศพัทเ์ฉพาะ          
 1. นักศึกษาพิเศษ หมายถึง นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 2 ประเภท คือ 
        1.1 นักศึกษาพิเศษที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น 3 คน 
        1.2 นักศึกษาพิเศษที่มีความบกพร่องทางร่างกาย 4 คน 

2. การชี้แนะด้วยวาจา หมายถึง การใช้ค าพูดต่างๆ ให้นักศึกษาแสดงพฤติกรรมเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง 
มากขึ้น และช่วยลดเวลาในการเรียนรู้ลง 

3. การเสริมแรงทางสังคม หมายถึง การให้ค าชมเชยหลังจากนักศึกษาแสดงพฤติกรรมเป้าหมายอย่าง 
สม่ าเสมอ 

4. ความสามารถในการปรับตัวทางสังคม หมายถึง ความสามารถในการการแสดงออกของนักศึกษาใน 
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การพยายามที่จะปฏิบัติตนเองให้เข้ากับสภาพ แวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ ในมหาวิทยาลัย เพื่อรักษาความสมดุล
ของชีวิตเป็นผลให้เกิดความสุขกาย สบายใจ ประสบความส าเร็จในด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
ผู้วิจัยได้แบ่งการปรับตัว ออกเป็น 4 ด้าน คือ   

   4.1 ด้านการเรียน หมายถึง การที่นักศึกษาสามารถ มีความรับผิดชอบ มีความเอาใจใส่ในการเรียน มี
ความขยัน มีสมาธิ ติดตามการเรียนได้ทันเวลา กล้าอภิปรายและซักถามเก่ียวกับเน้ือหาความรู้กับ อาจารย์ ทบทวน
บทเรียน การเตรียมความพร้อมในการเรียน   
        4.2 ด้านมนุษยสัมพันธ์ หมายถึง การที่นักศึกษาสามารถอยู่ร่วมกับกลุ่มเพื่อนได้อย่างมีความสุข เข้ากับ
เพื่อนได้ดี เคารพในสิทธิของผู้อ่ืน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม การให้ความช่วยเหลือเพื่อน การแสดงความห่วงใยซ่ึงกัน
และกัน การแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟัง ความคิดเห็นของผู้อ่ืน ให้ความร่วมมือในการทางาน มีความม่ันใจใน
ตนเอง   
         4.3 ด้านอารมณ์ หมายถึง การที่นักศึกษาสามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสม รู้จัก ควบคุมอารมณ์และ
ความต้องการของตนเอง เป็นคนมองโลกในแง่ดี ยอมรับตนเอง ตามสภาพ    ความเป็นจริง รู้จักข้อดีข้อบกพร่องของ
ตนเอง มีการนับถือตนเอง ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลรู้จักใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา  
       4.4 ด้านการเข้าร่วมกิจกรรม หมายถึง การที่นักศึกษาสามารถตัดสินใจเลือกกิจกรรมที่สนใจเข้าร่วมตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มใจ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข การรู้จักการเป็นผู้ตาม
และผู้นาที่ดี การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เข้าใจและเห็นประโยชน์ของการเข้าร่วมกิจกรรม การแสดงความสามารถ
ของนักศึกษา 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

   
 

  

 

 

 

 

 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง         

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นนักศึกษาพิเศษที่มี ความบกพร่องทางการมองเห็น

การชีแ้นะดว้ยวาจารว่มกบั

การเสรมิแรงทางสงัคม 

ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม 

ความสามารถในการปรบัตวัทางสงัคม 
- ดา้นการเรยีน 
- ดา้นมนุษยสมัพันธ ์
- ดา้นอารมณ ์
- ดา้นการเข้ารว่มกจิกรรม  
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จ านวน 3 คน และนักศึกษาพิเศษที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จ านวน 4 คน รวมนักศึกษาพิเศษทั้งหมด 7 คน ผู้วิจัย
ใช้วิธีคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)     
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย       
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามวัดความสามารถในการปรับตัวทางสังคม กิจกรรมกลุ่ม
เพื่อพัฒนาความสามารถในการปรับตัวทางสังคม รายละเอียด ดังน้ี     
 1. แบบสอบถามวัดความสามารถในการปรับตัวทางสังคม 

สรุปขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามวัดความสามารถในการปรับตัวทางสังคมได้ ดังต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                  2. กิจกรรมกลุ่มโดยใช้เทคนิคการชี้แนะด้วยวาจาร่วมกับการเสริมแรงทางสังคมเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการปรับตัวทางสังคมของนักศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
 สรุปขั้นตอนการสร้างกิจกรรมกลุ่มโดยใช้เทคนิคการชี้แนะด้วยวาจาร่วมกับการเสริมแรงทางสังคมได้ 
ดังต่อไปน้ี 
 

ศึกษาเอกสาร ต ารา 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

นิยามความหมาย
องค์ประกอบของการ

ปรับตัวทางสังคม 

สร้างแบบสอบถามวัด

ความสามารถในการปรับตัว

ตรวจสอบความถูกต้อง ภาษา

ที่ใช้ และความเที่ยงตรงเชิง

เน้ือหา โดยผู้เชี่ยวชาญ 

คัดเลือกแบบสอบถามที่มี    

ความตรงเชิงเน้ือหาตาม     

การพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 

น าแบบสอบถามที่ผ่าน

การคัดเลือกไปทดลอง

ใช้หาอ านาจจ าแนกของ

และหาค่าความเชื่อม่ัน 

ได้แบบสอบถามวัดความสามารถ

ในการปรับตัว 

ภาพ 2 แสดงการสรา้งแบบสอบถามวดัความสามารถในการปรบัตวัทางสงัคม ภาพ 1 แสดงขั้นตอนการสร์างแบบสอบถามวัดความสามารถในการปรับตัวทางสังคม 
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   3. การรวบรวมข้อมูล 

ภาพ 3 แสดงการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน    
 3.1 เตรียมสถานที่ และอุปกรณ์ โดยท าหนังสือขออนุญาต และขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรในการเก็บข้อมูล และด าเนินการทดลอง 

3.2 ด าเนินการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ในการทดลอง คือ นักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร เพื่อชี้แจงท าความเข้าใจในขั้นตอนของการทดลองตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการทดลอง  

3.3 ผู้วิจัยให้นักศึกษากลุ่มทดลองท าแบบสอบถามวัดความสามารถในการปรับตัวทางสังคมก่อนการทดลอง 
และเก็บเป็นคะแนนก่อนการทดลอง ( Pretest ) 

3.4 ด าเนินการทดลองกับกลุ่มทดลอง จ านวน 7 คน โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการ
ปรับตัวทางสังคม จ านวน 8 ครั้ง ๆ ละ 1.30  ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559 
ซ่ึงการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยก าหนดแบบแผนการทดลอง โดยทดลองแบบ Pretest- One-Group Pretest-Posttest 
Design                
 3.5 ผู้วิจัยให้นักศึกษากลุ่มทดลองท าแบบสอบถามวัดความสามารถในการปรับตัวทางสังคมหลังการทดลอง 
และเก็บเป็นคะแนนหลังการทดลอง ( Posttest )       
 3.6 น าคะแนนที่ได้จากการทดสอบทั้งสองครั้งของกลุ่มทดลองมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ วิธีการทางสถิติเพื่อ
ทดสอบสมมติฐาน 

การวิเคราะห์ข้อมูล         
 การวิจัยในครั้งน้ื ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน ดังน้ี     
 1. ข้อมูลทั่วไปไปของนักศึกษากลุ่มทดลอง ท าการวิเคราะห์โดยวิธีการหาค่าร้อยละ  

2. ความสามารถในการปรับตัวทางสังคมของนักศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัก าแพงเพชรท าการวิเคราะห์

โดยหาค่าเฉลี่ย () และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายด้านและโดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน เม่ือหาค่าได้แล้วท าการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการปรับตัวทางสังคมของนักศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ก่อน
และหลังการทดลองโดยการทดสอบค่าที (t-test for dependent sample)  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล       
 ผูวิ้จัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
 1. ค่าสถิติพื้นฐาน 

     ภาพ 2 แสดงขั้นตอนการสรางกิจกรรมกลุ่มโดยใช้เทคนิคการชี้แนะด้วยวาจาร่วมกับการเสริมแรงทางสังคม 

ศึกษาเอกสาร ต ารา 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

นิยามความหมายของ
ความสามารถในการปรับตัว

ทางสังคม การชี้แนะด้วยวาจา 
และการเสริมแรงทางสังคม 

สังคม 

สร้างกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการปรับตัว 

ทางสังคม 

ตรวจสอบความเหมาะสม

สอดคล้อง 
ปรับปรุงแก้ไข 

 

ได้กิจกรรมกลุ่มเพื่อ
พัฒนาความสามารถใน
การปรับตัวทางสังคม 
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    1.1  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545  : 105) ใช้สูตร 

     
X

X
N


=

       
   เม่ือ  X     แทน   คะแนนเฉลี่ย 

            X  แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
              N     แทน   จ านวนนักศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง 
 
 1.2  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545  : 106) ใช้สูตร  

     

2 2( )
. .

( 1)

N X X
S D

N N

 − 
=

−  
   เม่ือ S.D  แทน   ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

    X2  แทน  ผลรวมของก าลังสองของคะแนนแต่ละคนใน 
       กลุ่มตัวอย่าง 

    (X)2  แทน   ก าลังสองของผลรวมของคะแนนแต่ละคนใน 
       กลุ่มตัวอย่าง 
    N  แทน  จ านวนนักศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง 

 2. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมุติฐานในการวิจัย 
 เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการใช้โปรแกรมพัฒนาความสามารถในการปรับตัวทางสังคม  
โดยการทดสอบค่าที (t-test for dependent sample) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ,2540, หน้า 240) 

      t  =    1

)( 22

−

− 



n

DDn

D

 
   เม่ือ  df  =    n -1 
     D    =    แทนค่าผลต่างระหว่างคู่คะแนน 
     n     =    แทนจ านวน คู่ 
 
 
 
 
 ผลการวเิคราะหข์้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมกลุ่มโดยใช้เทคนิคการชี้แนะด้วยวาจาร่วมกับ        
การเสริมแรงทางสังคมเพื่อพัฒนาความสามารถในการปรับตัวทางสังคมของนักศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
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 1. ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
โดยใช้เทคนิคการชี้แนะด้วยวาจาร่วมกับการเสริมแรงทางสังคมเพื่อพัฒนาความสามารถในการปรับตัวทางสังคม ดัง
แสดง  ในตารางที่ 1  
 ตารางที ่1  ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่เข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่มโดยใช้เทคนิคการชี้แนะด้วยวาจาร่วมกับการเสริมแรงทางสังคมเพื่อพัฒนาความสามารถในการปรับตัว
ทางสังคม 

     ข้อมูลทั่วไป จ านวน(คน) ร้อยละ 

     1.  เพศ 
              ชาย                                                           
           หญิง 
          รวม   

 
        3                                                    
        4   
        7 

 
42.86                  
57.14           
100.00 

2.  คณะที่ศึกษา 
               ครุศาสตร ์
               มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
               วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
               เทคโนโลยีอุตสาหกรรม                              

       4 
       1 
       1 
 
       1                          

57.13 
14.29 
14.29 
 
14.29 

           รวม               7        100.00 
  

 จากตารางที่ 1 พบว่า นักศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 57.14 ส่วนเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 42.86 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชรส่วน
ใหญ่ ศึกษาอยู่ในคณะครุศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 57.13 รองลงมาเป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 14.29  
 2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการปรับตัวทางสังคมระหว่างก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
ของนักศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ดังแสดงในตารางที่ 2  
ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการปรับตัวทางสังคมระหว่างก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
โดยใช้เทคนิคการชี้แนะด้วยวาจาร่วมกับการเสริมแรงทางสังคมของนักศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร     

องค์ประกอบ 
ความสามารถในการปรับตัวทาง

สังคม 

การทดสอบ n x  S.D. t p-value 

1. การปรับตัวด้านการเรียน ก่อนการทดลอง 7 0.11 0.32 5.29** .00 

หลังการทดลอง 7 0.63 0.49 

2. การปรับตัว 
    ด้านมนุษยสัมพันธ์ 

ก่อนการทดลอง 7 0.26 0.45 7.85** .00 

หลังการทดลอง 7 0.96 0.19 

3. การปรับตัวด้านอารมณ์ ก่อนการทดลอง 7 0.37 0.49 4.56** .00 
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** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตารางที่ 2 พบว่า หลังการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มโดยใช้เทคนิคการชี้แนะด้วยวาจาร่วมกับการเสริมแรง
ทางสังคมของนักศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการปรับตัวทางสังคมสูง
กว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาความสามารถในการปรับตัวทางสังคมโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติที่
ระดับ .01  
 เม่ือพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ ได้แก่ การปรับตัวด้านการเรียน ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านอารมณ์ และ
ด้านการเข้าร่วมกิจกรรม พบว่า หลังเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มโดยใช้เทคนิคการชี้แนะด้วยวาจาร่วมกับการเสริมแรงทาง
สังคมของนักศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการปรับตัวทางสังคมสูงกว่า
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาความสามารถในการปรับตัวทางสังคมโดยรวมแตกต่างกันอย่ างมีนัยทางสถิติที่
ระดับ .01 ทุกองค์ประกอบ 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการจัดกิจกรรมกลุ่มโดยใช้เทคนิคการชี้แนะด้วยวาจาร่วมกับการเสริมแรงทางสังคมที่มีต่อความสามารถ 

ในการปรับตัวทางสังคมของนักศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ผู้วิจัยสรุปไว้ดังน้ี 
 1. ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มโดย 
ใช้เทคนิคการชี้แนะด้วยวาจาร่วมกับการเสริมแรงทางสังคมเพื่อพัฒนาความสามารถในการปรับตัวทางสังคม พบว่า 
นักศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 57.14 ส่วน
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 42.86 นักศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชรส่วนใหญ่ ศึกษาอยู่ในคณะครุศาสตร์ 
คิดเป็นร้อยละ 57.13 รองลงมาเป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 14.29 
  2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการปรับตัวทางสังคมระหว่างก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่มโดย 
ใช้เทคนิคการชี้แนะด้วยวาจาร่วมกับการเสริมแรงทางสังคมเพื่อพัฒนาความสามารถในการปรับตัวทางสังคมของ
นักศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  พบว่า หลังเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มนักศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการปรับตัวทางสังคมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม โดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ .01  
 เม่ือพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ ได้แก่ การปรับตัวด้านการเรียน ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านอารมณ์ และด้าน
การเข้าร่วมกิจกรรม พบว่า หลังเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มโดยใช้เทคนิคการชี้แนะด้วยวาจาร่วมกับการเสริมแรงทางสังคม
เพื่อพัฒนาความสามารถในการปรับตัวทางสังคมของนักศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีคะแนนเฉลี่ย

หลังการทดลอง 7 0.81 0.40 

4. การปรับตัว 
   ด้านการเข้าร่วมกิจกรรม 

ก่อนการทดลอง 7 0.65 0.43 4.59** .00 
 หลังการทดลอง 7 0.85 0.48 

ความสามารถในการปรับตัวทาง
สังคมโดยรวม 

ก่อนการทดลอง 7 0.74 0.45 13.00** .00 

หลังการทดลอง 7 2.48 0.43 
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ความสามารถในการปรับตัวทางสังคมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 
.01 ทุกองค์ประกอบ 

การอภปิรายผล 
 ผลการจัดกิจกรรมกลุ่มโดยใช้เทคนิคการชี้แนะด้วยวาจาร่วมกับการเสริมแรงทางสังคมที่มีต่อความสามารถ
ในการปรับตัวทางสังคมของนักศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ผู้วิจัยเสนอการอภิปรายตามรายละเอียด
ดังต่อไปน้ี 
 จากผลการเปรียบเทียบความสามารถในการปรับตัวทางสังคมระหว่างก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มโดย
ใช้เทคนิคการชี้แนะด้วยวาจาร่วมกับการเสริมแรงทางสังคมเพื่อความสามารถในการปรับตัวทางสังคมของนักศึกษา
พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  พบว่า หลังเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม นักศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการปรับตัวทางสังคมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม โดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งน้ีเน่ืองจากผู้วิจัยใช้เทคนิคการชี้แนะทางวาจา โดยผู้วิจัยและสมาชิกในกลุ่มผลัดกัน
ท าหน้าที่ผู้ชี้แนะและผู้รับการชี้แนะ ร่วมกันวิเคราะห์และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อช่วยให้สมาชิกสามารถมีข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ประกอบการคิดตัดสินใจในการปรับปรุงความสามารถในการปรับตัวทางสังคมของตนเองให้ดีขึ้น ซ่ึง
สอดคล้องกับที่ Mink, Owen and Mink (1993) ได้กล่าวถึง การชี้แนะว่าเป็นกระบวนการของบุคคลที่ เรียกว่า ผู้
ชี้แนะ (coach) สร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนที่ช่วยให้เขาเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น ผู้ชี้แนะช่วยให้ บุคคลได้บรรลุเป้าหมาย
การท างานในระดับที่สูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ กระบวนการน้ีเป็นการสร้างให้บุคคลมีความเข็มแข็งขึ้น ได้แสดงความสามารถ
และเกิดความภูมิใจในตนเอง ซ่ึงเป็นผลต่อการท างานที่จะตามมา กระบวนชี้แนะจึงเป็นกระบวนการเสริมพลังอ านาจ 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กองศรี เชิญชม (2547) ได้ศึกษาผลของการใชโปรแกรมการชี้แนะทางวาจาที่มีต
อพฤติกรรม ความรับผิดชอบตอการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ซ่ึงผลการวิจัยพบวานักเรียนที่ไดรับ
โปรแกรมการชี้แนะดวยวาจามีพฤติกรรมความรับผิดชอบตอการเรียนในระยะทดลองเพิ่มขึ้นจากระยะเสนฐานอยางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากน้ีผู้วิจัยยังได้ใช้เทคนิคการเสริมแรงทางสังคมเข้ามาร่วมด้วยกับการใช้เทคนิค
การขี้แนะด้วยวาจา ทั้งน้ีเพราะการเสริมแรงทางสังคมด้วยการยิ้ม การชมเชย หรือการพูดให้ก าลังใจ การยอมรับ การ
กอดสามารถกระตุ้นให้ผู้รับรู้สึกมีความภาคภูมิใจในตนเองที่ได้แสดงพฤติกรรมทางสังคมดีขึ้นและส่งเสริมให้การ
ปรับตัวทางสังคมทั้งด้านการเรียน ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านอารมณ์ และด้านการเข้าร่วมกิจกรรมดีขึ้นและมีความถี่
เพิ่มขึ้น  

ประกอบกับกิจกรรมกลุ่มโดยใช้เทคนิคการชี้แนะด้วยวาจาร่วมกับการเสริมแรงทางสังคมเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการปรับตัวทางสังคม เป็นการรวมกลุ่มของสมาชิกที่เกิดจากความพอใจและยินดีที่จะเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่ม มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม โดยที่สมาชิกกลุ่มมีลักษณะปัญหาที่คล้ายคลึงกัน และอยู่ ในวัย
เดียวกัน ดังน้ัน สมาชิกกลุ่มจะไม่รู้สึกแปลกแยก หรือโดดเดี่ยวเพียงล าพัง และเน่ืองด้วยในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม  มี
ขั้นตอนในการพัฒนานักศึกษาพิการทั้งหมด 8 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นปฐมนิเทศ 2) ขั้นการสร้างสัมพันธภาพ 3) ขั้นรับ
ฟังความคิดเห็นของเพื่อน (การปรับตัวด้านมนุษยสัมพันธ์) 4) ขั้นกล้าเผชิญความจริง (การปรับตัวด้านอารมณ์)           
(การปรับตัวด้านการเรียน) 5) ขั้นรับผิดชอบตนเอง (การปรับตัวด้านการเข้าร่วมกิจกรรม) 6) ขั้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
7) ขั้นรับฟังความรู้สึกของเพื่อนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น.และ 8) ขั้นยุติการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม ซ่ึงใช้เวลาใน    
การเข้าร่วมโปรแกรมอย่างต่อเน่ืองนาน 8 สัปดาห์ๆ ละ 1 ถึง 2 ชั่วโมง โดยทั้ง 8 ขั้นตอนน้ี ท าให้นักศึกษาพิเศษ
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สามารถสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนได้ กล้าเปิดใจรับฟังความคิดเห็นหรือค าวิพากษ์วิจารณ์ กล้าเผชิญความจริงกับ
ปัญหาหรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเอง และกล้าที่จะรับผิดชอบตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งด้านการเรียน ด้าน          
มนุษยสัมพันธ์ ด้านอารมณ์ และด้านการเข้าร่วมกิจกรรม ส่งผลให้นักศึกษาพิเศษมีความสามารถในการปรับตัวทาง
สังคมดีขึ้น เกิดความภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง รู้สึกว่าตนเองมีความคิด ความสามารถที่จะท างานต่างๆ ได้
ส าเร็จไม่ได้ด้อยไปกว่านักศึกษาปกติที่เรียนร่วมกัน ก่อให้เกิดการยอมรับตนเอง ท าให้ความรู้สึกที่คิดว่าตนเองด้อยกว่า
คนอ่ืนลดลงเรื่อยๆ จนไม่รู้สึกว่าตนเองด้อยกว่าคนอ่ืน และเกิดแรงผลักดันที่จะพัฒนาตนเองไปสู่อนาคตที่ดีกว่าปัจจุบัน
ได้ ดังที่มาสโลว์ (สุรางค์ โคว้ตระกูล, 2550: 159; อ้างอิงจาก Maslow. 1995) ได้กล่าวถึงความต้องการขั้นพื้นฐานของ
มนุษย์ในขั้นที่ 4 คือ ความต้องการที่จะรู้สึกว่าตนเองมีค่า ซ่ึงความต้องการน้ี จะประกอบด้วยความต้องการที่จะ
ประสบความส าเร็จ ต้องการที่จะให้ผู้อ่ืนเห็นว่าตนเองมีความสามารถ มีคุณค่า และมีเกียรติ ต้องการได้รับการยกย่อง
จากผู้อ่ืน ผู้ที่มีความปรารถนาในความต้องการน้ี จะเป็นผู้ทีมีความม่ันใจในตนเอง เป็นคนมีประโยชน์และมีค่า  
 จากข้อมูลดังกล่าว สรุปได้ว่า กิจกรรมกลุ่มโดยใช้เทคนิคการชี้แนะด้วยวาจาร่วมกับการเสริมแรงทางสังคม 
เป็นวิธีการที่จะช่วยเหลือนักศึกษาพิเศษให้ได้รับประโยชน์ ในเรื่องของความสามารถในการปรับตัวทางสังคม            
เกิดความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมมากขึ้น จึงน าไปสู่ความรู้สึกอยากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยตนเอง ซ่ึง               
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของแต่ละบุคคลต้องขึ้นอยู่กับความต้องการของคนๆ น้ัน มิใช่ความต้องการของบุคคลอ่ืน
หรือคนภายนอก แต่อย่างไรก็ตาม  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาจไม่ยั่งยืน จึงต้องมีปัจจัยภายนอกเข้ามาเสริมหรือ
กระตุ้นให้บุคคลเกิดความรู้สึกสนใจหรือต้องการอยากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างต่อเน่ือง และคงทนต่อไปซ่ึงปัจจัย
ภายนอก ได้แก่ แรงสนับสนุนหรือแบบอย่างจากเพื่อน ครอบครัว และบุคคลแวดล้อม ตลอดจนระบบการบริการ
สนับสนุนนักศึกษาพิเศษ ผู้รับผิดชอบควรมีความรู้เรื่องคนที่มีความบกพร่องและการบริการ  ซ่ึงสอดคล้องกับ                     
ผลการศึกษาของวิลเลี่ยม (Williams, Fred D. 1997) ที่พบวา ในการจัดบริการสนับสนุนนักศึกษาพิเศษจ าเปนตอง       
มีการแต งตั้งคณะกรรมการดูแลเรื่องน้ี โดยตรง มีการก าหนดพันธกิจและจุดมุ งหมายในการจัดบริการของ
มหาวิทยาลัยอย างชัดเจน ต องมีผู ประสานงานบริการที่ มีความรู เรื่องคนที่ มีความบกพร่องและการบริการ                   
มีการจัดบริการที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกใหนักศึกษาสามารถเขาถึงบริการทางการศึกษา
และการใชชีวิตในสังคมมหาวิทยาลัยได อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ สาลินี เก้ือเกียรติวงศ์          
(2547, น .  1) ที่ ไ ด้ กล่ า ว ว่ า  ก า ร จั ดบ ริ ก า รท า งการศึ กษาด้ าน อิน เ ต อร์ เ น็ ต ให้ กั บ นักศึ กษาพิ ก า ร ใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ช่วยท าให้เกิดการเรียนรู้และศึกษาด้วยตนเอง ช่วยเพิ่มพูนความรู้ได้เป็นอย่างดี ซ่ึงมีผลท าให้
นักศึกษาที่มีความบกพร่องมีความพึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง หากการด าเนินกิจกรรมทั้งหลายในชีวิตประจ าวันสามารถที่จะ
กระท าได้ด้วยตนเองโดยไม่เป็นภาระแก่ผู้อ่ืน ท าให้การปรับตัวทางสังคมด้านการเรียนดีขึ้น 
  ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงเลือกวิธีการจัดกิจกรรมกลุ่มโดยใช้เทคนิคการชี้แนะด้วยวาจาร่วมกับการเสริมแรงทางสังคม 
มาใช้ในการส่งเสริมความสามารถในการปรับตัวทางสังคมของนักศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพื่อ
เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาพิการมีก าลังใจ และมีความ ม่ันใจในตนเอง มุ่งม่ันที่จะพัฒนาตนเองจากบุคคลที่ มี
เอกลักษณ์แห่งความล้มเหลวมาเป็นบุคคลที่มีเอกลักษณ์แห่งความส าเร็จ เข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อ่ืน มีความสามารถ
ในการเรียนดีขึ้น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อ่ืน มีอารมณ์?ม่ันคง และกล้าที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้อ่ืน ยอมรับในผลการ
กระท าของตนเอง พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่เหมาะสม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองต่อไป  

ข้อเสนอแนะ  
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 ข้อเสนอแนะส าหรบัการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1.  ควรศึกษาวิธีการจัดกิกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาความสามารถในการปรับตัวทางสังคมอย่างละเอียดก่อน
น าไปใช้จริง เพื่ให้สามารถน าไปใช้ได้อย่างถูกต้องและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้   
 2. เน่ืองจากการจัดกิกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาความสามารถในการปรับตัวทางสังคม ไดน าเทคนิคการชี้แนะทาง
วาจาร่วมกับการเสริมแรงทางสังคม จึงควรค านึงถึงการใชภาษาที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
 3. ส าหรับผูที่จะน ากิจกรรมกิกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาความสามารถในการปรับตัวทางสังคมไปใชน้ัน กอนการ
น าไปใชจริงควรจะทดลองทดลองน ากิจกรรมไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางอ่ืนๆ ที่มี ลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง 
เพื่อเปนการเสริมสรางความม่ันใจแกผูด าเนินกิจกรรม 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรท าการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการปรับตัวทางสังคมในหน่วยสังคมที่กว้างขึ้นของนักศึกษาพิเศษ เช่น การ
ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนในชุมชน องค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ นอกมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตต่อไป
ในอนาคต           
 2. ควรท าการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการน ากิจกรรมกลุ่มไปใช้เป็นเทคนิคในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด้านอ่ืนๆ ของนักศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เช่น การเชื่อม่ันในตนเอง เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษาพิเศษเห็นคุณค่าในตนเองสูงขึ้น สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้ดีขึ้น 
 3. ควรมีการติดตามผลเป็นระยะหลังทดลองเพื่อดูประสิทธิภาพการใช้กิจกรรมกลุ่มโดยใช้เทคนิคการชี้แนะ 
ด้วยวาจาร่วมกับการเสริมแรงทางสังคมเพื่อพัฒนาความสามารถในการปรับตัวทางสังคมของนักศึกษาพิเศษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรในทุก 3 เดือน และ 6 เดือน  
 4. ควรท าการศึกษาวิจัยเก่ียวกับวิธีการและเทคนิคการสอนที่เหมาะสมส าหรับนักศึกาษาพิเศษ เพื่อส่งเสริม 
และช่วยเหลือให้นักศึกษาพิเศษปรับตัวทางสัมคมด้านการเรียนได้ดีขึ้น เช่น สอนเสริมให้นักศึกษาที่มีความบกพร่อง
ทางการเห็น เตรียมหนังสือและใบงานที่เป็นอักษรเบรลล์ การปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมหรับ
นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางร่างกาย เป็นต้น 
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A Study of Learning Achievement on Mathematical Word Problem                                    
Solving Using Open Approach of Mattayomsuksa 1 Students 

วนิัย   อนิทะจนัทร1์,วยิดา  เหลม่ตระกลู2* 
Winai  Inthajan1, Wiyada  Lemtrakul2* 

1นักศึกษาสาขาวิชาคณติศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
2อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภัฏล าปาง 

บทคดัยอ่ 
การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียน

โดยใช้วิธีการแบบเปิด (Open Approach) ในการจัดการเรียนรู้เรื่อง สถิติ กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม อ.สบปราบ จ.ล าปาง จ านวน
ทั้งสิ้น 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ ซ่ึงประกอบไปด้วยกิจกรรมที่ 1 “อาหาร
เพื่อสุขภาพ” กิจกรรมที่ 2 “สถานการณ์อ้วนลงพุง”  กิจกรรมที่ 3 “ปรับปรุงการจราจรภายในโรงเรียนคณิตพัฒนา” 
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังการเรียน เรื่อง สถิติ เป็นรูปแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ 
และรูปแบบอัตนัย จ านวน 3 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดย
ผลการวิจัย พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 72.22  ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อย
ละ 75 ซ่ึงสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

ค าส าคญั : วิธีการแบบเปิด  การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  

ABSTRACT 
 The purpose of this study is to study the learning achievement on Mathematical Word 
Problem Solving in Statistics topic using Open Approach. The target population was 36 students in 
Mathayom 1 in Sop Prap Wittayakhom School, Sop Prap Lampang during the second semester of 
academic year 2018. The instruments of this study were Mathematics practice workbook on “healthy 
foods”, “what causes belly fat” and “improving traffic in Kanit Wattana School”, and Learning 
Achievement test consist of 10 4-choice multiple-choice items and 3 essays. Data were analyzed by 
using frequency, percentage, mean, and standard deviation. The result of this study was 72.22 percent 
of all students passed the 75 percent of score’s criterion that a goal was achieved.  

Keywords : Open Approach, Mathematical Word Problem Solving 

ความเปน็มาและความส าคญั 
คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์  ท าให้มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็น

ระบบ  มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ 
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แก้ปัญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษา
ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศาสตร์อ่ืนๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดี
ขึ้น และสามารถอยู่  ร่วมกันกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 1)  คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการพัฒนาศักยภาพทางสมองในด้านความคิด  การให้เหตุผลและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  นอกจากน้ี
คณิตศาสตร์เพียงเป็นความรู้พื้นฐานของวิทยาการแขนงต่างๆ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี. 2551 : 60)  คุณภาพของผู้เรียนที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปีจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาสาระ
คณิตศาสตร์ มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์มีความตระหนักในคุณค่าของ
คณิตศาสตร์และสามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี. 2551 : 4)  

เม่ือพิจารณาการจัดการศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของประเทศไทยจากหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) พบว่า การจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นน้ัน จะต้องอาศัย
ความเข้าใจพื้นฐานเก่ียวกับธรรมชาติวัยรุ่น มีความเชื่อม่ันในศักยภาพของผู้เรียน มุ่งหวังให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นและเพียงพอกับการด ารงชีวิตในโลกอนาคตที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  รวมถึง
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น อีกทั้งสนับสนุนให้ทุกคนมีสิทธ์ิในการเรียนรู้และให้โอกาสในการเรียนรู้ในบริบทที่ท้าทาย
การจัดการศึกษาคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้สอดคล้องกับปรัชญาดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนเน้ือหาบางส่วนในหลักสูตรคณิตศาสตร์ กล่าวคือ เดิมในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แบ่งเน้ือหาออกเป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐานที่ทุกคนต้องเรียน และ
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติมที่โรงเรียนจัดให้ตามความเหมาะสม แต่จากการติดตามผลการใช้หลักสูตรพบว่า มีสาระการ
เรียนรู้เพิ่มเติมบางส่วนที่มีความจ าเป็นส าหรับผู้เรียนทั่วไปที่ควรรู้ เช่น การน าเสนอข้อมูล แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิรูป
วงกลม แผนภูมิแท่ง และกราฟเส้น  แต่นักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปีที่ 1 ซ่ึงเป็นวัยที่ก าลังค้นคว้าหาความ
เชี่ยวชาญของตน บางส่วนไม่ได้เรียน ด้วยโรงเรียนไม่ได้จัดรายวิชาเพิ่มเติมให้นักเรียนทุกคนได้เรียน ท าให้เป็นปัญหา
เม่ือนักเรียนศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จึงได้จัดเน้ือหาเหล่าน้ีไว้ให้ทุก
คนได้เรียน พร้อมทั้งจัดเรียงเน้ือหาและความยากง่ายในแต่ละชั้นปีอย่างความเหมาะสม 

หลักสูตรคณิตศาสตร์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545  เน้นการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ แต่ใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ของไทย  ครูยังไม่ได้พัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ จะเห็นจากรายงานการวิจัยของสมาคมนานาชาติ เพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา (The 
International Association for the Evaluation of Educational Achievement : IEA) (Anderson , Ryan and 
Shapiro, 1989 อ้างถึงใน ไมตรี อินทร์ประสิทธ์ิ, 2546) พบว่า ครูคณิตศาสตร์ในประเทศไทยมากกว่าร้อยละ 90 ใช้
ต าราเรียนเป็นสื่อการสอน และนักเรียนท าแบบฝึกหัดในหนังสือแบบเรียนหรือคู่มือคณิตศาสตร์ของส านักพิมพ์เอกชน 
เน้นการแก้ปัญหาที่เร็วใช้เวลาน้อย และมีเทคนิคพิเศษเน้นเรียนเพื่อเตรียมสอบ มีเพียงเปลี่ยนบทบาทให้นักเรียนเป็น
ผู้ท ากิจกรรมมากขึ้นทั้งรายเดี่ยวและรายกลุ่ม แต่ยังไม่มีนวัตกรรมใหม่ๆ มาช่วยให้เกิดการพัฒนาทั้ง 3 ด้านดังกล่าว
    ทักษะหน่ึงที่มีความส าคัญต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการ แบบเปิดน้ีคือ ทักษะการเขียน เน่ืองจาก
นักเรียนต้องเขียนแสดงแนวคิด ของตนออกมาผ่านขึ้นงาน เพื่อร่วมอภิปรายร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ (ไมตรี 
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อินทร์ประสิทธ์ิ, 2546) เม่ือนักเรียนได้สื่อสาร ความคิดของตนลงบนกระดาษและถ่ายทอดสู่บุคคลอ่ืน การเขียน 
อธิบายและอภิปรายกลุ่มท าให้ม่ันใจว่านักเรียนทุกคนมีโอกาสศึกษา ด้วยตนเองก่อนที่จะอภิปรายกับเพื่อนและครูการ
เขียนภาให้นักเรียนมีความม่ันใจมากขึ้นในการท างานกลุ่มโดยการแลกเปลี่ยนความคิดภายในกลุ่ม ซ่ึงบรรยากาศเช่นน้ี 
นักเรียนจะมีความกระตือรือร้นในการ คิดและการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

จากการที่ผู้วิจัยได้ไปฝึกปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนสบปราบพิทยาคม เป็นเวลา 2 สัปดาห์ และได้รับ
มอบหมายให้จัดการเรียนรู้ในเรื่อง สถิติ เพื่อให้การวางแผนการจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้ศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานและปัญหาในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โดยผลการศึกษาพบว่า  ผลการทดสอบการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในวิชาคณิตศาสตร์เฉลี่ยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ประจ าปี พ.ศ. 2558 ระดับประเทศ
มีคะแนนเฉลี่ย 32.4 ส่วนผลการทดสอบประจ าปี พ.ศ. 2559 มีคะแนนเฉลี่ย 29.31 ซ่ึงในส่วนของนักเรียนโรงเรียนสบ
ปราบพิทยาคมผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ในวิชาคณิตศาสตร์เฉลี่ยระดับโรงเรียน 
ประจ าปี พ.ศ. 2558 มีคะแนนเฉลี่ย 31.23 ส่วนผลการทดสอบประจ าปี พ.ศ. 2559 มีคะแนนเฉลี่ย 29.4 ซ่ึงมีคะแนน
เฉลี่ยรวมของโรงเรียนลดลง จากการศึกษาถึงปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อคะแนน  O-NET ต่ าของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่ามีปัจจัยที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย ปัจจัยเก่ียวกับผู้เรียน ได้แก่ การไม่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
การให้ความส าคัญต่อการสอบน้อย พื้นฐานความรู้ไม่ดี ดังน้ัน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ
สอนให้เข้ากับยุคสมัย โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน และหาแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ให้มีรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์มากขึ้น 
เพื่อกระตุ้นผู้เรียนให้ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา 

นอกจากน้ี จากที่ผู้วิจัยได้ไปสัมภาษณ์นักเรียนเก่ียวกับปัญหาในการเรียนคณิตศาสตร์ พบว่านักเรียนยังไม่มี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง สถิติ เน่ืองจากนักเรียน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับต่ า ท าให้เรียนไม่ทันเพื่อน อน่ึง
เม่ือนักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนไม่กล้าถามคุณครูผู้สอนที่อยู่ในโรงเรียน  ซ่ึงเป็นสาเหตุที่ท าให้นักเรียนขาดทักษะ
กระบวนการคิดวิเคราะห์ การให้เหตุผล จากเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน าวิธีการแบบเปิด(Open Approach) 
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เรื่องสถิติซ่ึงเป็นพื้นฐานของการเรียนคณิตศาสตร์ที่อาจจะพบเห็นในชีวิตประจ าวันของเด็ก 
ซ่ึงนักเรียนจะต้องเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถเชื่อมโยงความรู้ไปสู่ระดับชั้นต่อไป  

จุดมุ่งหมายของการวิจัย         

 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้วิธีการแบบเปิด (Open 
Approach) ในการจัดการเรียนรู้เรื่อง สถิต ิ

สมมตฐิานการวจิยั 
ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของผู้เรียนทั้งหมดได้คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ

คะแนนเต็มหลังจากเรียนโดยใช้แบบวิธีการเรียนแบบเปิด (Open Approach)  
 

ขอบเขตการวจิยั 
ดา้นเนือ้หา 
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เน้ือหาสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ซ่ึงประกอบด้วยเน้ือหาดังน้ี     
 1. ค าถามทางสถิติ         
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 3. การน าเสนอข้อมูล 
ตวัแปรทีศ่กึษา 
ตัวแปรต้น :     วิธีการแบบเปิด (Open  Approach)  
ตัวแปรตาม :    ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สถิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                    

ด้านระยะเวลา          

ระยะเวลาในการเก็บรวมรวมข้อมูลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 7-18 มกราคม  พ.ศ. 2562 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ         

  วิธีการแบบเปิด (Open Approach)  หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่ครูใช้โจทย์สถานการณ์ ปัญหาปลายเปิด

ในการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยที่ผู้เรียนแต่ละคนเป็นผู้น าเสนอวิธีการแก้ปัญหาของตน เกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในชั้นเรียน เพื่อเรียนรู้วิธีการคิดและวิธีการท าความเข้าใจทั้งของตนเองและของผู้อ่ืนร่วมกัน

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ หมายถึง คะแนนที่ได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

หลังการเรียน เรื่อง สถิติ เป็นรูปแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ และรูปแบบอัตนัย จ านวน 3 ข้อ 

ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

  ตวัแปรตน้                ตวัแปรตาม 
 
 
 

 

 

 

วิธีด าเนินการวิจัย         
 ประชากร        
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ก าลังศึกษาในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ต าบลสบปราบ  
อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง จ านวน 1 ห้อง จ านวนทั้งสิ้น 36 คน      

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

เรื่อง สถิติ 

วิธีการแบบเปิด  

(Open  Approach)  
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่        
 1. แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จ านวน 3 ชุด ที่ออกแบบ 4 ขั้นตอน ตามวิธีการแบบเปิด (Open  
Approach)  ประกอบด้วย  ขั้นตอนที่ 1 การน าเสนอปัญหาปลายเปิด   ขั้นตอนที่ 2 การเรียนรู้ด้วยตนเอง  ขั้นตอนที่ 
3 การอภิปรายและเปรียบเทียบแนวคิดทั้งชั้นเรียน  และขั้นตอนที่ 4 การสรุปโดยเชื่อมโยงแนวคิดของนักเรียน  โดย
แต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์นิเทศก์ 
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และครูพี่เลี้ยง พิจารณาปรับปรุงแก้ไข และให้ข้อเสนอแนะในการ
จัดท าแผนจัดการเรียนรู้ และซ่ึงประกอบด้วยแบบฝึกลักษณะเป็นสถานการณ์ เพื่อการกระตุ้นกับสถานการณ์ที่
ก าหนดให้ ได้แก่          
  กิจกรรมที่ 1 “อาหารเพื่อสุขภาพ” ซ่ึงมีจ านวน 6 ชุด    
  กิจกรรมที่ 2 “สถานการณ์อ้วนลงพุง” ซ่ึงมีจ านวน 6 ชุด    
  กิจกรรมที่ 3 “ปรับปรุงการจราจรภายในโรงเรียนคณิตพัฒนา” ซ่ึงมีจ านวน 6 ชุด 
 2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังการเรียน เรื่อง สถิติ เป็นรูปแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 
10 ข้อ และรูปแบบอัตนัย จ านวน 3 ข้อ ตรวจสอบคุณภาพโดยเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์นิเทศก์ 
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และครูพี่เลี้ยง พิจารณาปรับปรุงแก้ไข และให้ข้อเสนอแนะในการ
จัดท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังการเรียน      
 ตัวอย่างข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก     
 1. ข้อใดเป็นการน าเสนอข้อมูล       
 ก.แผนภูมิรูปภาพ         ข.แผนภูมิแท่ง    ค.กราฟเส้น                ง.ถูกทุกข้อ   
 2. ข้อใดต่อไปน้ี เป็นค าถามสถิติ       
 ก. นักเรียนม.1/5 มีความสูง 150- 160 จ านวนก่ีคน  ข. น้ิงตั้งใจจะประกอบอาชีพอะไร  
 ค. เม่ือวานน้ีมารียาใช้เวลาท าการบ้านนานก่ีชั่วโมง         ง. วันน้ีหมากมาโรงเรียนหรือไม่ 
 ตัวอย่างข้อสอบรูปแบบอัตนัย        
 1. จงตั้งค าถามที่เป็นค าถามทางสถิติ มาอย่างละ 3 ค าถาม         
 2. จงตั้งค าถามทางสถิติเพื่อให้ได้ค าตอบ ในการเลือกโรงเรียนของผู้ปกครองให้ลูกเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1            
 3.  จงตั้งค าถามทางสถิติเพื่อให้ได้ค าตอบ เป็นวิชาที่ชอบในห้องเรียน 3 อันดับแรก พร้อมทั้งบอกเหตุผลที่
ชอบของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1       
 การเก็บรวบรวมข้อมูล         
 1.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่วางไว้ วันที่ 7 – 18 
มกราคม 2561 ระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดยใช้การสอนรูปแบบวิธีการแบบเปิด (Open approach)  โดยด าเนินการ
จัดการเรียนรู้ 4 ขั้นตอนตามวิธีการแบบเปิด (Open  Approach) ดังตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง อาหาร
เพื่อสุขภาพ 
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ขั้นตอนการจดัการเรยีนรูต้ามวิธแีบบเปดิ  

(Open  Approach) 
ตวัอย่างกิจกรรมการเรยีนรู ้เรือ่ง อาหารเพือ่สขุภาพ 

ขั้นตอนที่ 1 การน าเสนอปัญหาปลายเปิด ครูน าเสนอโจทย์/ปัญหาสถานการณ์  
     โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มท าใบกิจกรรมที่ 1 “อาหารเพื่อ
สุขภาพ” ครูและนักเรียนช่วยกันหาข้อสรุป อภิปรายร่วมกัน 

ขั้นตอนที่ 2 การเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูสังเกตและบันทึกแนวคิดของนักเรียน ในขณะที่นักเรียน
แก้ปัญหา 

1. ให้นักเรียนแก้ปัญหาสถานการณ์ด้วยตนเอง 

2. ครูเดินสังเกตแนวคิดของนักเรียนในที่นักเรียน
แก้ไขสถานการณ์ 

ขั้นตอนที่ 3 การอภิปรายและเปรียบเทียบแนวคิด
ทั้งชัน้เรียน 

 

ครูจัดกลุ่มแนวคิดของนักเรียนและวางแผนล าดับแนวคิด      
ที่ต้องการน าเสนอ เพื่อให้นักเรียนน าเสนอกลุ่มตามล าดับการ
น าเสนอ โดยให้เริ่มน าเสนอจากกลุ่มที่ได้วิธีการทั่วไปก่อน
ตามด้วยกลุ่มที่ได้วิธีที่แตกต่างจนครบทุกแนวคิดที่นักเรียนทั้ง
ชั้นได้ 

ขั้นตอนที่  4 การสรุปโดยเชื่อมโยงแนวคิดของ
นักเรียน 

ครูร่วมกับนักเรียนจัดระบบกลุ่มแนวคิดของนักเรียน เพื่อ
เชื่อมโยงไปสู่สาระส าคัญของแผน และจัดกลุ่มรูปแบบการ
น าเสนอข้อมูลทางสถิติ 

 

 2. หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบ 2 สัปดาห์ ให้ผู้เรียนทดสอบความรู้ความเข้าใจโดยใช้แบบทดสอบ
หลังเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้       
 วิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน โดยน าคะแนนจากการทดสอบของผู้เรียนแต่ละคนมาหา
ค านวณค่าร้อยละ นับจ านวนผู้เรียนที่ได้คะแนนเกินร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม แล้วหาค่าร้อยละของผู้เรียนที่ ได้
คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป เทียบกับเป้าหมายร้อยละ 70 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด   
  

 

 

 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล       
 สถิติพื้นฐาน          
 ร้อยละ (Percentage)   (วันทนา สุวรรณอัตถ์, 2560) 
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  100
n
f

p =  

เม่ือ  p  แทน     ร้อยละ 
f  แทน   ความถี่หรือจ านวนข้อมูลที่ต้องการหาร้อยละ 
n  แทน  จ านวนข้อมูลทั้งหมด 

ผลการวิจัย         
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนโดย
ใช้วิธีการแบบเปิด (Open Approach)  ซ่ึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะน าเสนอตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดัง
รายละเอียดต่อไปน้ี ผลการวิเคราะห์คะแนนการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่ อง สถิติ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการเรียนการสอนด้วยวิธีแบบเปิด (Open Approach) กับเกณฑ์ (ร้อยละ 75) 
แสดงในตารางที่ 1          
 ตาราง 1 แสดงคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
เทียบกับเกณฑ์ (ร้อยละ 75) 

เลขที ่ คะแนนทีไ่ด ้ คะแนนเตม็ คดิเปน็ร้อยละ 

ระดบัคณุภาพ 

ผ่านเกณฑ ์ ไมผ่า่นเกณฑ ์

1 17 20 85 √  

2 16.5 20 82.5 √  

3 15.5 20 77.5 √  

4 16.5 20 82.5 √  

5 17 20 85 √  

6 18.5 20 92.5 √  

7 8 20 40  √ 

8 5.5 20 27.5  √ 

9 19 20 95 √  

10 18.5 20 92.5 √  

11 11.5 20 57.5  √ 

12 13 20 65  √ 

13 16 20 80 √  

14 15.5 20 77.5 √  

15 17 20 85 √  
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เลขที ่ คะแนนทีไ่ด ้ คะแนนเตม็ คดิเปน็ร้อยละ 

ระดบัคณุภาพ 

ผ่านเกณฑ ์ ไมผ่า่นเกณฑ ์

16 18 20 90 √  

17 16.5 20 82.5 √  

18 16 20 80 √  

19 14 20 70  √ 

20 15 20 75 √  

21 14 20 70  √ 

22 16.5 20 82.5 √  

23 16.5 20 82.5 √  

24 13 20 65  √ 

25 7 20 35  √ 

26 16 20 80 √  

27 16 20 80 √  

28 18 20 90 √  

29 16 20 80 √  

30 10.5 20 52.5  √ 

31 15.5 20 77.5 √  

32 16.5 20 82.5 √  

33 18 20 90 √  

34 10 20 50  √ 

35 19 20 95 √  

36 15.5 20 77.5 √  

 

จากตาราง ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด (Open 
Approach) เรื่อง สถิติ พบว่า มีจ านวนนักเรียนที่คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 เท่ากับ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 72.22 
ซ่ึงสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และ โดยมีคะแนนเฉลี่ย 15.20 และคิดเป็นร้อยละ 76.04 

สรุปผลการวิจัย          
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง สถิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยวิธีการแบบเปิด (Open 
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Approach)  พบว่า มีจ านวนนักเรียนที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 เท่ากับ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 72.22 ซ่ึงสูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

อภิปรายผลการวจิยั         
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งน้ี มีประเด็นส าคัญที่ควรน ามาอภิปราย ดังน้ี  
 ผลจากการวิจัยพบว่า มีจ านวนนักเรียนที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 เท่ากับ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 
72.22 ซ่ึงสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ ร้อยละ 70 แสดงว่าการที่ผู้วิจัยใช้วิธีการแบบเปิดมาออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ช่วยให้นักเรียนเห็นความเชื่อมโยงของวิธีคิดทางคณิตศาสตร์และพฤติกรรมการแก้ปัญหาของนักเรียนอย่าง
ชัดเจน (ตติมา ทิพย์จินดาชัยกุล, 2557) โดยผู้วิจัยมีการจัดท าแบบฝึกเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่
แปลกใหม่จากแบบฝึกในหนังสือเรียน เป็นแบบฝึกที่ผู้เรียนต้องอาศัยแนวคิดทางคณิตศาสตร์ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนได้
คิดค้นความรู้และปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาและได้ค าตอบที่หลากหลาย จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ทิพย์รัตน์ 
นพฤทธ์ิ (2548: บทคัดย่อ) ที่ได้พัฒนาการสอนโดยใช้การสอนแบบเปิด และผลของการสอนที่มีต่อระดับการคิดทาง
เรขาคณิตของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า การ สอนโดยใช้การสอนแบบเปิด ท าให้นักเรียนมีระดับการ
คิดทางเรขาคณิตสูงขึ้น และให้ผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนเรขาคณิตไม่แตกต่างกับการสอนแบบปกติ และกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ทัศวรรณ เล็งตามดี (2552: 79-80) ที่ได้ศึกษาการสร้างปัญหา
คณิตศาสตร์ของ นักเรียนในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิด ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะการสร้างปัญหาคณิตศาสตร์ที่ 
เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 การน าเสนอปัญหาปลายเปิด ลักษณะที่พบ คือ นักเรียนยอมรับปัญหา 
แสดงให้เห็นจากการที่นักเรียนสังเกตสื่อที่ครูแสดงหน้าชั้นเรียน ขั้นที่ 2 การแก้ปัญหาปลายเปิด ลักษณะที่พบ คือ 
นักเรียนเสนอแนวทางหรือ วิธีการแก้ปัญหาใหม่หลังจากสังเกตสื่อและท าความเข้าใจปัญหา จากน้ันด า เนินการ
แก้ปัญหา ขั้นที่ 3 นักเรียนอภิปรายวิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน และขั้นที่ 4 นักเรียนสรุปผลการเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีการ
สรุปจ านวนวิธีการแก้ปัญหาของนักเรียนแต่ละกลุ่ม 

ข้อเสนอแนะในงานวิจัย         
 จากผลการวิจัยที่พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่ก าหนดไว้ ดังน้ันหาก
ผู้สอนจะน าการสอนแบบ วิธีการแบบเปิด (Open Approach)  ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูผู้สอนต้องน า
สถานการณ์ที่สามารถสอดคล้องกับความสนใจ สถานการณ์ที่ปัญหาในปัจจุบันมาใช้ในการกระตุ้นในการแก้ปัญหาและ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้หาค าตอบด้วยตนเองอย่างอิสระ โดยครูมีบทบาทเพียงในขั้นสรุปเพื่อเชื่อมโยงแนวคิดของผู้เรียน
กับหลักการทางคณิตศาสตร์  
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The Development of Mathematics Learning Achievement on Point, Line, Ray, Line 
Segment and Angles of 3rd grade Students Using Explicit Teaching Method 

นพมาศ วงคก์ลุบรริกัษ1์, วยิดา เหลม่ตระกลู2 
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1นักศึกษาสาขาวิชาคณติศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
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บทคดัยอ่ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องจุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ด้วยวิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลล าปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) จ านวน 37 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของวิธีสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท เรื่องจุด 
เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม จ านวน 9 แผน แบบทดสอบหลังเรียน ซ่ึงเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 
ตัวเลือกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน  20  ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า จ านวนนักเรียนที่ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 75 เท่ากับ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 94.59 และ จ านวนนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 เท่ากับ 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.41 จะเห็นได้ว่า จ านวนนักเรียนที่คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้คือ ร้อย
ละ 80 

ค าส าคัญ : วิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท / ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

ABSTRACT 
 The purpose of this study is to study the learning achievement on Point, Line, Ray, Line 
Segment and Angles of 3rd grade students using Explicit Teaching method. The target population was 
37 3rd grade students in Anuban Lampang (Khelangrat Anusorn) School during the second semester 
of academic year 2018. The instruments of this study were 9 lesson plans in Point, Line, Ray, Line 
Segment and Angles based on Explicit Teaching method, Post- Learning Achievement test consist of 
20 items. Post- Learning Achievement test was 4-choice multiple-choice test. Data were analyzed by 
using percentage. The result of this study was that 35 students (94.59 percent) passed the 75 percent 
of score’s criterion and two of them failed (5.41 percent). In summary, the percentage of students 
who passed the score’s criterion reached 80 percent.  
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมี
เหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบช่วยให้คาดการณ์ 
วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยังเป็น
เครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อ่ืนๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต
ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 1) ดังน้ัน 
จึงต้องปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะดังน้ี คือ มีความรู้ความเข้าใจในคณิตศาสตร์พื้นฐาน และมีทักษะในการคิด
ค านวณรู้จักคิดอย่างมีเหตุผลและแสดงความคิดเห็นออกมาอย่างมีระเบียบชัดเจนรัดกุม รู้คุณค่าของคณิตศาสตร์ มีเจต
คติที่ดีต่อคณิตศาสตร์สามารถน าประสบการณ์ทางด้านความรู้ ความคิดและทักษะที่ได้จากการเรียนคณิตศาสตร์ไปใช้
ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ในชีวิตประจ าวันได้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2535 : 18) คณิตศาสตร์เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่
ศึกษาเก่ียวกับแบบรูป  และความสัมพันธ์ เพื่อให้ได้ข้อสรุปและน าไปใช้ประโยชน์คณิตศาสตร์ มีลักษณะเป็น
ภาษาสากล ที่ทุกคนเข้าใจตรงกันในการสื่อสาร สื่อความหมายและถ่ายทอดความรู้ระหว่างศาสตร์ต่า งๆ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545 : 2) และยังช่วยฝึกให้ผู้เรียนเป็นคนมีเหตุผล สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เกิดความคิดสร้างสรรค์ ที่เป็นพื้นฐานจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต และการเตรียมตัวเพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม รู้จัก
วิธีการแก้ปัญหาสามารถตัดสินใจเลือกอาชีพ ตามความถนัด ความสนใจและความสามารถของตนเองได้  (สิริพร ทิพย์
คง, 2544 : 13)  
 นอกจากน้ี นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21             
มุ่งส่งเสริมผู้เรียน   มีคุณธรรม รักความเป็นไทย ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมโลกได้อย่ างสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 2)  
สภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ยังคงเป็นปัญหา ทั้งน้ี เน่ืองจาก
คณิตศาสตร์มีลักษณะเป็นนามธรรม ดังน้ันจึงสรุปปัญหาในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ที่เกิดจากปัจจัยหลาย
ด้าน ได้แก่  1) ด้านตัวครูผู้สอน คือ มีภาระหน้าที่ต้อง รับผิดชอบมาก ขาดการเตรียมการสอน ครูใช้ส่ือประกอบการ
สอนน้อย ไม่วิเคราะห์ผู้เรียนเป็น รายบุคคล เป็นต้น 2) ด้านตัวผู้เรียน คือ ขาดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น ไม่สนใจ
ใฝ่เรียนรู้  มีความแตกต่างระหว่างบุคคลมาก มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ เป็นต้น 3) ด้านสื่อการสอน คือ ใช้ส่ือ
ไม่น่าสนใจ ไม่น่าติดตาม สื่อไม่เหมาะสมกับเน้ือหาวิชา เป็นต้น ดังน้ันครูผู้สอนจึงต้องหาวิธีการสอนที่หลากหลาย
เพื่อให้ ผู้เรียนบรรลุตามจุดหมายของหลักสูตรคณิตศาสตร์ ส่งผลให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถของนักเรียน ในการให้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรค านึงถึงผู้เรียน 
ให้เรียนรู้อย่างมีเหตุผล ให้โอกาสฝึกคิด  ฝึกเป็นผู้ให้เหตุผล ฝึกเขียนอธิบายถึงสิ่งที่นักเรียนท าเพื่อหาค าตอบ ฝึกใช้
เหตุผลในการอธิบาย หรืออภิปรายได้คิดวิเคราะห์ ประมาณการให้เหตุผลของผู้อ่ืน รู้จักใช้เหตุผลเป็นเครื่องมือส าหรับ
ตรวจสอบหรือพิจารณาให้ถูกต้อง อาศัยการให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลและมีความสุขในการเรียน  
เกิดความอยากรู้อยากเรียนท าให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอน ซ่ึงจะท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดี มีความ
เข้าใจและสนใจในการเรียน ซ่ึงจะส่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น  (อังคณา แก้วไชย, 2549 : 2) การจัดการเรียนการ
สอนที่ต้องเปลี่ยนจาก “การให้ความรู้” ไปสู่ “การก่อให้เกิดการเรียนรู้” ดังน้ันวิธีการสอนจึงต้องเปลี่ยนจากการ
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บรรยายอย่างเดียว  และการสาธิตที่เป็นการป้อนความรู้ไปสู่การจัดประสบการณ์จากสถานการณ์จริ งให้ผู้เรียนมี
กิจกรรมได้ซักถาม แลกเปลี่ยน อภิปราย เรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย ฝึกปฏิบัติ เชื่อมโยงและสรุปความ
เข้าใจในเรื่องที่เรียนรู้ได้ด้วยตนเองบรรยากาศของการเรียนการสอนก็จะเปลี่ยนไปจากการบรรยายที่เงียบๆ มี
ปฏิสัมพันธ์น้อยไม่น่าเรียน ห่างเหิน กดดัน ไปสู่บรรยากาศที่น่าสนใจ  ชวนติดตาม น่าเรียน เป็นกันเองใกล้ชิด มีส่วน
ร่วมเก่ียวข้องกับสภาพจริง ได้รับการกระตุ้นให้คิด  และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนและระหว่างผู้ เรียนด้วย
กันเองมากขึ้น เป็นปฏิสัมพันธ์รอบด้าน 
 จากข้อมูลดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนที่ดีขึ้น วิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทไว้ว่า เป็นรูปแบบวิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท หรือการจัดการเรียน
การสอนแบบชัดแจ้ง พัฒนาโดยโรเซ็นซายน์ และสตีเวนส์ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ ขั้นทบทวนความรู้เดิมและ
ตรวจการบ้าน ขั้นน าเสนอเน้ือหาสาระหรือทักษะใหม่  ขั้นท าให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ ขั้นให้ข้อมูลป้อนกลับและแก้ไขการ
ปฏิบัติของผู้เรียน ขั้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติอย่างอิสระ และขั้นการทบทวนฝึกปฏิบัติรายสัปดาห์และรายเดือน ซ่ึงเป็น
รูปแบบการสอนที่เน้นการเข้าใจจริงและการฝึกจนเกิดทักษะ ซ่ึงจะช่วยให้นักเรียนเกิดความม่ันใจ สามารถนาไปใช้เป็น
พื้นฐานการศึกษาในระดับสูงขึ้นได้ดี สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหา
ได้ด้วยตนเอง (Rosenshine. 1986: 60 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี. 2551: 117) และสอดคล้องกับวนิดา สุขสาลี 
(2555: 556) ที่กล่าวว่าการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่เน้นทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และความจ าน้ัน ต้อง
อาศัยเทคนิคและวิธีการต่างๆที่น่าสนใจ เข้ามาช่วยในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ไม่ใช่การสอนที่ครูเป็นเพียงผู้ถ่ายทอด
ความรู้เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายและนักเรียนสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองอย่าง
อิสระ จึงจะเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทดลองจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท ว่าส่งผลต่อ
ความสามารถในการเรียนรู้และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์หรือไม่ โดยเลือกศึกษาค้นคว้า เรื่องจุด เส้นตรง 
รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

จุดมุ่งหมายอของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องจุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วย
วิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท   

สมมติฐานการวิจัย 
 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธ์ิผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม หลังจากการใช้วิธีการสอนแบบเอ็กซ์
พลิซิท 
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ขอบเขตการวิจัย 
ด้านเนื้อหา 

 เน้ือหาที่ใช้คือ เน้ือหาวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง 
มุม จัดท าโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการ 

ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ : วิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท  

ตัวแปรตาม : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องจุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม 
 ด้านระยะเวลา 
 ระยะเวลาในการเก็บรวมรวมข้อมูลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 7-18 มกราคม พ.ศ.2562 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 วิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท หมายถึง กระบวนการสอนที่เน้นการทบทวนประจ าวัน ประจ าสัปดาห์และ
ประจ าเดือน มีการตรวจสอบการบ้าน และมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามจุดประสงค์การเรียนรู้สั้นๆ 
เข้าใจง่ายได้ค าตอบที่ถูกต้องรวดเร็วและแน่นอน  
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง 
มุม ที่ผู้วิจัยได้จัดท าขึ้น เป็นแบบทดสอบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 
 

กรอบแนวคดิการวจิยั 

  ตวัแปรตน้                ตวัแปรตาม 
 
 

วิธดี าเนนิการวจิยั 
ประชากร 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 
1 ห้อง รวมทั้งสิ้น 37 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท เรื่องจุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง และมุมจ านวน  
9 แผน           
 2. แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องจุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน  20  ข้อ 
โดยมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือในการวิจัย มีดังน้ี       
 1. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องจุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มี
ขั้นตอนดังน้ี 

   1.1 ศึกษาวิธีสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท จากทฤษฎีและเอกสารที่เก่ียวข้องเพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้      

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท 
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   1.2 วิเคราะห์รายละเอียดจุดประสงค์ เน้ือหา และคาบเวลา จากคู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐาน
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ   
โดยเฉพาะในเน้ือหา เรื่อง จุด เส้นตรงรังสี ส่วนของเส้นตรงมุม ปรับเน้ือหาจุดประสงค์และเวลาให้เหมาะสม แล้ว
จัดท าเป็นก าหนดการสอน 

   1.3 น าก าหนดการสอนที่ได้วิเคราะห์ไว้แล้วมาจัดท าเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องจุด เส้นตรง รังสี ส่วน
ของเส้นตรง มุม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวนทั้งสิ้น 9 แผน ดังน้ี 

ตารางที ่1 ตารางแสดงจ านวนแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1.4 น าแผนการจัดการเรียนรู้เสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องด้านผลการเรียนที่คาดหวัง 
เน้ือหา ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้และด้านภาษา โดยผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ประจ าสาขา อาจารย์
ผู้สอนรายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และครูพี่เลี้ยง 

   1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ไปใช้สอนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 37 คน  โรงเรียน
อนุบาลล าปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 

2. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 มีขั้นตอนการสร้างและการหาคุณภาพดังน้ี         

   2.1 ศึกษาเอกสารและต าราที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   2.2 สร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตร เพื่อออกข้อสอบได้ครอบคลุมเน้ือหาและพฤติกรรมที่ต้องการวัด 
   2.3 เลือกประเภทของแบบทดสอบที่จะวัด คือ เป็นแบบปรนัย จ านวน 20 ข้อ 
   2.4 น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับตัวชี้วัดโดย

ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ประจ าสาขา อาจารย์ผู้สอนรายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และครูพี่เลี้ยง 
  

เรื่อง จ านวนแผนการจัดการเรียนรู้ 

จุด 1 
เส้นตรง 1 

รังส ี 2 
ส่วนของเส้นตรง 1 

ชื่อและสัญลักษณ์แทนส่วนของเส้นตรง 1 

จุดตัด 1 

จุดยอดมุม 1 

มุม 1 

รวม 9 
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   2.5 จัดพิมพ์และส าเนาแบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว เพื่อใช้เป็นแบบทดสอบเพื่อใช้เป็น
แบบทดสอบในการน าไปทดลองจริงกับกลุ่มเป้าหมายต่อไป 

ตวัอย่างแบบทดสอบ 
เร่ือง แบบทดสอบ 
จุด 

 
จากรูป  จุด  ต แสดงต าแหน่งของอะไร 
 ก.  โรงเรียน    ข.  บ้านสุจิตรา 
 ค.  ที่วา่การอ าเภอ   ง.  ต้นไม ้

เส้นตรง “ เส้นที่มีความยาวไม่จ ากัด  ปลายทัง้สองข้างต่อออกไปได้ไม่มีที่สิ้นสุด ”  เรียกว่าอะไร 
ก.   จุด                                                                           ข.   รังส ี
ค.   เส้นตรง                                                                  ง.   ส่วนของเส้นตรง 

รังสี 

 
 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู    
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลตามล าดับดังน้ี 
1. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดเตรียมไว้ เรื่อง จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของ

เส้นตรง มุม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวนทั้งสิ้น 9 แผน ที่ออกแบบโดยวิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท ประกอบด้วย 6 
ขั้นตอน ดังตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง รังสี 
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ขั้นตอนการสอนโดยวิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง รังสี 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นทบทวนความรู้เดิมและตรวจการบ้าน 1.  นักเรียนทบทวนเรื่อง ส่วนของเส้นตรง โดยครูให้ผู้แทนนักเรียน

ออกมาเขียน รล̅  บนกระดาน                        ครูและนักเรียนร่วมกัน
ตรวจสอบความถูกต้อง 

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นน าเสนอเน้ือหาสาระหรือทักษะใหม่ 2.  จากกิจกรรมข้อ 1 ครูเติมหัวลูกศรด้านจุด ร และจุด ล     
                             ครูถามค าถามนักเรียน ดังน้ี   

- เส้นน้ีมีจุดปลายหรือไม่ (ไม่มี)       
 - ปลายทั้งสองด้านของเส้นน้ีมีลักษณะอย่างไร (มีหัวลูกศร)       
 - ปลายทั้งสองด้านสามารถต่อออกไปได้เท่าไร (ได้ไม่มีที่สิ้นสุด)       
 - เส้นที่ไม่มีจุดปลายเรียกว่าอะไร (เส้นตรง)       
 - ดังน้ันเส้นน้ีมีชื่อว่าอะไร (เส้นตรง รล)       
 - เส้นตรง รล เขยีนเป็นสัญลักษณ์ได้อย่างไร (ครูให้นักเรียน

ร่วมกันอภิปรายแล้วเขียนเฉลย บนกระดาน รล ⃡ ) 
              ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง 
3.  จากกิจกรรมข้อ 2   ครูลบหัวลูกศรที่ปลายด้านใดด้านหน่ึงออก ดัง
ตัวอย่าง      
     ครูถามค าถามนักเรียน ดังน้ี        
 - มีจุดปลายก่ีจุด (1 จุด)       
 - จุดปลายคือจุดใด (จุด ร)       
 - ปลายอีกด้านหน่ึงมีอะไร (หัวลูกศร)       
 - อยู่ด้านใด (ด้านจุด ล)       
 - ด้านจุด ล สามารถต่อเส้นออกไปได้อีกหรือไม่ (ได้)       
 - ด้านจุด ร สามารถต่อเส้นออกไปได้อีกหรือไม่ (ไม่ได้)       
 - เส้นที่มีจุดปลายเพียงหน่ึงจุดเรียกว่าอะไร (รังสี)       
 - รังสีน้ีมีชื่อว่าอะไร (รังสี รล)       
 - มีวิธีอ่านชื่อรังสีอย่างไร (อ่านจากจุดปลายก่อนเสมอ) 
 - รังสี รล เขียนเป็นสัญลักษณ์ได้อย่างไร (ครูให้นักเรียนร่วมกัน

อภิปรายแล้วเขียนเฉลยบน กระดาน รล   )       
ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง 

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นท าให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ 4.  ครูติดบัตรภาพรังสีบนกระดาน แล้วให้ผู้แทนนักเรียนครั้งละ 3 คน 
แข่งขันกันออกมาเขียนชื่อและสัญลักษณ์ของรังสีน้ัน ดังตัวอย่าง  
  

  (รังสี พผ ใช้สัญลักษณ์ พผ     )  
 ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง 
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ขั้นตอนการสอนโดยวิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง รังสี 
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นให้ข้อมูลป้อนกลับและแก้ไขการ
ปฏิบัติของผู้เรียน 

5.  นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้โดยครูถามค าถาม ดังน้ี รังสีมีลักษณะ
อย่างไร (เป็นส่วนหน่ึงของเส้นตรงที่มีจุดปลายเพียงจุดเดียว) นักเรียน
ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง 
6.  นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังน้ี รังสี เป็นส่วนหน่ึงของเส้นตรง
ที่มีจุดปลายเพียงหน่ึงจุด                              อ่านว่า รังสี คง   เขียน

แทนด้วยสัญลักษณ์ คง      มี ค เป็นจุดปลาย 

ขั้นตอนที่ 5 ขั้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติอย่างอิสระ 8. ให้นักเรียนท าแบบฝึกเสริมทักษะ 

ขั้นตอนที่ 6 ขั้นการทบทวนฝึกปฏิบัติรายสัปดาห์และ
รายเดือน 

9. ตรวจแบบฝึกเสริมทักษะและการบ้านของนักเรียน สอนใหม่ในเน้ือหา
ที่บกพร่อง 

 
2. ด าเนินการทดสอบหลังเรียนกับกลุ่มเป้าหมายโดยใช้แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง จุด เส้นตรง รังสี ส่วน

ของเส้นตรง มุม แล้วรวบรวมไว้เป็นคะแนนหลังเรียน      
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้       

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี        
1. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม มาตรวจให้คะแนน 

ดังน้ี ตอบถูก ให้ 1 คะแนน ตอบผิด ให้ 0 คะแนน 
2. น าผลค่าคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง 

จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม น ามาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์ค่าร้อย
ละของคะแนนนักเรียนแต่ละคนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม  

ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องจุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ด้วยวิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 75 ดังน้ี 
 ตารางที2่  การสรุปคะแนนจากการใช้แบบทดสอบ เรื่อง จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลล าปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) จ านวน 1 ชุด 
 

เลขที ่ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด ้ คดิเปน็ร้อยละ เกณฑร์้อยละ 75 

1 20 16 80 ผ่าน 
2 20 20 100 ผ่าน 

3 20 15 75 ผ่าน 

4 20 14 70 ไม่ผ่าน 

5 20 17 85 ผ่าน 

6 20 17 85 ผ่าน 
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เลขที ่ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด ้ คดิเปน็ร้อยละ เกณฑร์้อยละ 75 

7 20 19 95 ผ่าน 

8 20 16 80 ผ่าน 

9 20 18 90 ผ่าน 

10 20 15 75 ผ่าน 

11 20 16 80 ผ่าน 

12 20 19 95 ผ่าน 

13 20 16 80 ผ่าน 

14 20 17 85 ผ่าน 

15 20 18 90 ผ่าน 

16 20 18 90 ผ่าน 

17 20 18 90 ผ่าน 

18 20 19 95 ผ่าน 

19 20 15 75 ผ่าน 

20 20 14 70 ไม่ผ่าน 

21 20 17 85 ผ่าน 

22 20 19 95 ผ่าน 

23 20 20 100 ผ่าน 

24 20 15 75 ผ่าน 

25 20 18 90 ผ่าน 

26 20 17 85 ผ่าน 

27 20 18 90 ผ่าน 

28 20 19 95 ผ่าน 

29 20 16 80 ผ่าน 

30 20 16 80 ผ่าน 

31 20 17 85 ผ่าน 
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เลขที ่ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด ้ คดิเปน็ร้อยละ เกณฑร์้อยละ 75 

32 20 15 75 ผ่าน 

33 20 19 95 ผ่าน 

34 20 17 85 ผ่าน 

35 20 18 90 ผ่าน 

36 20 18 90 ผ่าน 

37 20 15 75 ผ่าน 

 

 จากตารางที่ 2 พบว่า จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 เท่ากับ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 94.59 และ 
จ านวนนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 เท่ากับ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.41 จะเห็นได้ว่า คะแนนทดสอบหลังเรียน
ของนักเรียนร้อยละ 94.59 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 

สรปุผลการวจิยั 
 ผลวิจัยสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนร้อยละ 94.59 ของนักเรียนทั้งหมด ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
75 ของคะแนนเต็ม หลังจากการใช้วิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท 

อภปิรายผลการวจิยั 
 จากการวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์เรื่อง จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของ
เส้นตรง มุม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี  
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม พบว่า จ านวน
นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 เท่ากับ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 94.59 และ จ านวนนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 
เท่ากับ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.41 จะเห็นได้ว่า คะแนนทดสอบหลังเรียนของนักเรียนร้อยละ 94.59 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
75 ทั้งน้ีเพราะวิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท เป็นวิธีสอนที่ค านึงถึงหลักการเรียนรู้ มุ่งเน้นพฤติกรรมระหว่างครูและ
ผู้เรียนตลอดกระบวนการ ล าดับขั้นตอนการฝึกทักษะเป็นระบบ ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านของนักเรียน โดยเน้น
สิ่งส าคัญคือการทบทวนความรู้เดิมหรือความรู้พื้นฐานที่จ าเป้นส าหรับการเรียนรู้เรื่องใหม่หรือทักษะใหม่ของผู้เรียน ซ่ึง
ครูต้องมีวิธีการทบทวนที่ถูกวิจัย เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้เรื่องใหม่หรือทักษะใหม่ทุกครั้ง (สาธิต จันทรวินิจ, 
2557: 15)  ซ่ึงผู้วิจัยมีการด าเนินการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับวิธีสอนดังกล่าวโดยมีการทบทวนความรู้เดิมหรือ
ความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้เรื่องใหม่ทุกครั้ง และมีการเปิดโอกาสให้นักเรียนถามครู ถามเพื่อน ฝึกทักษะ
จากยากไปหาง่าย ฝึกทักษะซ้ าๆบ่อยๆ จึงส่งผลให้ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

นอกจากน้ีผลการวิจัยดังกล่าวยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของสายัณห์  พลแพน (2556) ได้ท าวิจัยเรื่อง ผล
ของการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทที่เน้นการใช้ตั วแทน เรื่อง ระบบจ านวนเต็มที่มีต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท 
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สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของจีระศักดิ์  นุ่นปาน (2553) ได้ท าวิจัยเรื่อง ผลของการจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทร่วมกับการใช้แบบฝึกเสริมทักษะที่มีต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียน
หลังการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการเรียนรู้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ฉันทนา นามวงษา และ บรรทม สุระพร (2559) ได้
ท าวิจัยเรื่อง การศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท พบว่า 
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทหลังเรียนสูงกว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบปกติ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของวิชชุนี รัตนะ ,วิภาฤดี วิภาวิน และนพเก้า ณ พัทลุง (2556) ได้ท า
วิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้วิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทร่วมกับ
การใช้แบบฝึกเสริมทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนคณิตศาสตร์ 
โดยใช้วิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทร่วมกับการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน 

ขอ้เสนอแนะในงานวจิยั 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
1. ก่อนน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ ควรมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเก่ียวกับความพร้อมด้านเรียนรู้ก่อน เพื่อให้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นช่วยส่งเสริมความสามารถด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สามารถน าแผนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวมาดัดแปลงเป็นกิจกรรมให้ท าในห้องเรียนให้น่าสนใจขึ้น เช่น 

การเพิ่มเกม เพื่อให้เกิดการแข่งขันภายในชั้นเรียนเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น 
3. จากผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมากกว่าร้อยละ80 ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ดังน้ัน การน าแผนการจัดการ

เรียนรู้ไปใช้ ผู้สอนจะต้องมีการทบกวนความรู้เดิม ความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้เรื่องใหม่หรือทักษะใหม่
ให้กับผู้เรียนก่อนเสมอ และต้องเน้นการฝึกปฏิบัติโดยมีผู้สอนคอยดูแลและให้ข้อมูลย้อนกลับอยู่เสมอ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
ในการท าวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยมีเวลาจ ากัดในการปฏิบัติการสอนโดยใช้เวลาเพียง 2 สัปดาห์ในช่วยฝึกปฏิบัติการ

สอนระหว่างภาคเรียนจึงส่งผลให้ไม่สามารถพัฒนาแบบฝึกที่สอดคล้องกับบทเรียนเพื่อช่วยส่งเสริมผลการเรียนรู้โดยใช้
วิธีสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทตามที่ได้ทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังน้ัน ในการท าวิจัยครั้งต่อไปจึงควรมีการศึกษาผลการใช้
วิธีการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิทร่วมกับการใช้แบบฝึกเสริมทักษะที่เก่ียวข้องกับสาระการเรียนรู้เพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  
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26 ดร.พรทิพย์ ครามจันทึก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ แก้วนุช มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
28 รองศาสตราจารย์ ดร.สุขแก้ว ค่าสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณวิชญ์ ใบกุหลาบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
31 ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
32 ดร.สวนีย์ เสริมสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
33 รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพร ริมชลการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
34 ดร.ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 

 

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

ที่ ชื่อ-สกุล สังกัด 
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมชัย สังโยคะ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
36 ดร.อรรฎชณม์ สัจจะพัฒนกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
37 ดร.อารีย์ ปรีดีกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
38 ดร.ธัญญาพร ก่องขันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ที่ ชื่อ-สกุล สังกัด 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอ้ือมพร หลินเจริญ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยากาญจน์ โตพิทักษ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
3 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย กุลโสภิต สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพัฒน์ รักพรมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
6 รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาดี ปณะราช มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
8 ดร.ศรวัส ศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
9 ดร.วรพรรณ ขาวประทุม มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
10 ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูวิทย์ กมุทธภิไชย มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ เตชะ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
14 ดร.วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
15 ดร.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
16 ดร.ไตรรงค์ เปลี ยนแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
17 รองศาสตราจารย์ ดร.สุณี บุญพิทักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
19 รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลชลิตา กมุทธภิไชย มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุสิษฐ์ พันธ์กล ่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมรา ศรีแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพิพัฒน์  รักพรมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
25 ดร.ประจบ ขวัญมั น มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
26 ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภา มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
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ที่ ชื่อ-สกุล สังกัด 
27 ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรัฎฐ์  เพ็งแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
29 ดร.ขวัญชัย ขัวนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
30 ดร.สุวดี  อุปปินใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
31 ดร.พูนชัย  ยาวิราช มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
32 ดร.กิตติศักดิ์ นิวรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส ณ พิกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
34 ดร.จิราภรณ์ ปาล ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัตฐิยา ชัยชนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
36 ดร.สุดาพร ปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
37 ดร.เกศรินทร์ ศรีธนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
38 ดร.วิชิต เทพประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงระวี ณ ล่าพูน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชราภรณ์  ทาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
41 ดร.พัชราวรินทร์ เรือนโต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
42 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ติ๊บค่าป้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
43 ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
44 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมฤทัย ตันมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
45 ดร.รักษ์ วรุณวนารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
46 ดร.สุภาพร เตวิยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
47 ดร.บุญทิวา  สิริชยานุกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
48 ดร.วันชนะ จิตอารีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
49 ดร.โชคฑีรภัคญ์ ธนเศรษฐวัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
50 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดารุณี  นิพัทธ์ศานต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
51 ดร.กิตติยา ปลอดแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
52 ดร.พงศ์วัชร ฟองกันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
53 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ พรหมขันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
54 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มะยุรีย์ พิทยาเสนีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
55 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุติมา เมทนีธร มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
56 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐ์กานต์  ปันแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
57 ดร.สุธิษณา โตธนายานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
58 ดร.สายชล  เพียรผดุงพร มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
59 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราพร กุลนานันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
60 ดร.ไกรวิชญ์  ดีเอม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
61 ดร.วุฒิชัย  พิลึก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
62 ดร.พรรณราย  เทียมทัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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ที่ ชื่อ-สกุล สังกัด 
63 ดร.สยาม  ทองใบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
64 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาติ  จันทร์ดอกไม้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
65 ดร.ทินกร ช้อมพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
66 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
67 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไอริณ ชุ่มเมืองเย็น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
68 รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี เกสทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
69 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร  ทรัพย์รวงทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
70 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทีปพิพัฒน์  สันตะวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
71 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
72 ดร.สายทิตย์  ยะฟู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
73 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทิพย์  งามนิล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
74 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
75 รองศาสตราจารย์ ดร.สรวงพร กุศลส่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
76 ดร.แขก บุญมาทัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
77 ดร. ประสิทธิ์  ไชยศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
78 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ  กงเติม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
79 รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัติ คูณแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

80 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลฉัตร กล่อมอิ ม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

81 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แขขวัญ   สุนทรศารทูล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

82 ดร.สุเนตร ทองค่าพงษ์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก 

83 ดร.เรณู บุญเสรฐ นักวิชาการอิสระ 
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ค าน า 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์

ศึกษา ครั้งที่ 2” ในวันที่ 21- 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการพัฒนาองค์ความรู้และ

นวัตกรรมทางการศึกษาของอาจารย์ นักศึกษา และครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถาบันการอาชีวศึกษา

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งนักวิชาการด้านการศึกษาในทุกสังกัด ซึ่งเป็นการ

ส่งเสริมศักยภาพ และความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยระหว่างอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา  ครูใน

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนักศึกษาวิชาชีพครู รวมถึงนักวิชาการด้านการศึกษาในทุกสังกัด ตลอดจน

บุคลากรคณะครุศาสตร์เครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจบทความ วิพากษ์

บทความวิจัยทั้งแบบบรรยาย (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)  

การจัดท ารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2” แบ่งเป็น 12 

กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ บริหารการศึกษาวัด/ประเมินผลการศึกษา/วิจัยทางการศึกษา/หลักสูตรและการสอน

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การศึกษาปฐมวัย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี/ชีววิทยา สังคมศึกษา                 

พลศึกษา ภาษาจีน คอมพิวเตอร์ศึกษา และประถมศึกษา ซึ่งทุกบทความวิจัย นักวิจัยได้ปรับแก้ไขรายละเอียด

ตามท่ีผู้ทรงคุณวุฒิแนะน าจากการประเมินบทความวิจัยและการวิพากษ์วิจัย 

คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2” ขอขอบพระคุณทุกท่านที่

มีส่วนร่วมในการด าเนินงานในทุกกิจกรรมด้วยดี และหวังว่าผู้อ่านบทความวิจัยจะได้รับความรู้และน าไป

พัฒนางานขององค์กรให้เกิดประโยชน์ต่อไป 

 

 

 

คณะกรรมการจัดท ารายงานสืบเนื่อง 

จากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2” 
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สารบัญ 

แบบบรรยาย 
กลุ่มท่ี 2 ภาษาไทย 
 

หน้า 

การพัฒนาการเขียนย่อความโดยใช้ผังความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน 
ไทรงามพิทยาคม 
อังสมุา  ค าโชติ   วิลาวรรณ คงสบิ และ อมรา ศรีแก้ว 

 

1 

การพัฒนาทักษะการอ่านค้าควบกล้้า โดยใช้บทเรียนส้าเรจ็รูป ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 4 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม จังหวัดพิจิตร 
ชนิสรา ยอดเถ่ือน   นิตยา ทองล้อม และ ศุภรดา สุขประเสริฐ  
 

8 

ผลการใช้ชุดกิจกรรม Active Learning เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านจับใจความและเจต
คติต่อการอ่านของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทยชั้นปีท่ี 2 คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยั
ราชภัฏก้าแพงเพชร 
กษมา  สุรเดชา 
 

18 

ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสรมิทักษะการอ่านคล่อง ส้าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 
ปัทมาภรณ์ ธรรมฐิติพงษ ์และ สุชาดา ตั้งศิรินทร ์ 

 

27 

การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรยีนอนุบาล
นครสวรรค์โดยใช้กจิกรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน 
อรพิน คงทน   บัวชุม ยิ้มยงั และ วไลกรณ์  แก้วค า 

 

34 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ราชาศัพท์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ระหว่างการสอนแบบผังกราฟิก กับการสอนแบบปกติ 
ปราโมทย์  แม่นศร   ธนวัฒน์  ทองวิชิต และ วไลกรณ์  แก้วค า 
 

43 

การพัฒนาทักษะการแต่งค้าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 โดยใช้ชุดฝึกทักษะการแต่ง           
ค้าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11  ส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
เกตุวดี  จุลกร   ประทุมเพชร แซ่อ๋อง   จอมขวัญ  รัตนกิจ และ พรทพิย์  รอบจังหวัด 
 

53 

การใช้ภาพพจน์การเกี้ยวพาราสขีองบ่าวสาวผ่านวรรณกรรมเพลงซอพ้ืนเมือง 
ภัทราภรณ์  ค าลือสาย และ ณัฐวัตร  วิชาจารย์ 

61 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 
 

 

 

 
รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที2่ (Proceedings) 

 

โครงสร้างและวากยสมัพันธ์ของอาลปนวลีภาษาไทยในการพูดเพ่ือการสื่อสาร 
ภัทราภรณ์  ค าลือสาย 
 

69 

การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส้าคัญ โดยใช้ชุดแบบฝึกการอ่านจับใจความส้าคัญ
เทคโนโลยีเสมือนจริงส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
พิมพ์พสิุทธ์ิ ขันทะสีมา   วทัญญู  ขลิบเงิน และ พิชญา  สกลุวิทย ์

 

77 

การพัฒนาบทเรียนส้าเร็จรูป เรื่อง การแต่งค้าประพันธ์ประเภทกลอนแปด 
ส้าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนก้าแพงเพชรพิทยาคม จังหวัด
ก้าแพงเพชร 
เกศรา  รักพ่วง   กัญญาณี   ธวัชบัญฑิต และ กษมา สุรเดชา 
 

90 

การสรา้งบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง ค้าภาษาต่างประเทศท่ีใช้ในภาษาไทย 
ส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
ศศิประภา แสนสอน   วทัญญู  ขลิบเงิน และ พิชญา  สกุลวิทย์ 
 

102 

แบบโปสเตอร์ 
กลุ่มท่ี 4 การศึกษาปฐมวัย 
 

 

การพัฒนาทักษะการอ่านแจกลูก (สะกด) ค้าภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะ ส้าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านเทพนคร 
ภัทรวดี ถ่ินกาญจนกลุ  สมภักดิ์ โชติสกลุ และ ศุภรดา สุขประเสริฐ  
 

113 

การพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1  
โดยใช้ Active Learning 
รุ่งณภา บุญยิ้ม 
 

112 

การใชแ้บบฝึกเสริมทักษะการแต่งประโยคเพ่ือการสื่อสาร ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 5 

ศิริเพชร  มีไชโย   ฐิติมา  ปัญญาดิษฐวงษ์   ประทุมเพชร แซ่อ๋อง และ จอมขวัญ  รัตนกจิ 

 

133 

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ส้าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
กันติยา เขตสถาน   สุจินดา คงกรุด   วัชรีย์  อินทะชิต   ประทุมเพชร  แซ่อ่อง และ จอมขวัญ  
รัตนกิจ 
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การพัฒนาคุณภาพลายมือด้วยแบบฝึกการคัดลายมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
จักขุมา สมเกียรติยศ   วิไลพร ทองอยู่   ประทุมเพชร แซ่ออ๋ง และ จอมขวัญ รัตนกิจ  
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทยการเขียนโครงเรื่องวิชาภาษาไทย 
ส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใชแ้บบฝึก 
ชนม์นิภา รงค์ทอง   ณรัก มั่นนุช และ ดนยา วงศ์ทนชัย 
 

164 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความส้าคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
โรงเรียนจ่านกร้อง  จังหวัดพิษณุโลก 
ดวงกมล  จันทร์พฒุ   อุษณีย์  รัตนส าเนียง และ พรทพิย์  ครามจันทกึ 
 

172 

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
ประภัสสร  ทองอินทร์   ณัฐฐา  สระน้ า   วัชรีย์  อินทะชิต   จอมขวัญ รัตนกิจ และ 
ประทุมเพชร  แซ่อ๋อง 
 

183 

การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค้า โดยใช้ชุดฝึกทักษะ ร่วมกับการเรียนการสอนแบบโมเดล
ซิปปา (CIPPA) ส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
มณฑาทิพย์  จวงแย้ม   ทิพย์สุดา อาธิวาส และ สลกัจิต ตรรีณโอภาส 
 

191 

การพัฒนาทักษะการอานออกเสียงค้าควบกล้้าโดยใชแบบฝึกทักษะ ส้าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 3  
มณีรัตน์ ดีจอม   ดาลัด ปานโท ้  อรุโณทัย อินทนิด และ กสุุมา ยกชู  
 

204 

การใช้ชุดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการแต่งค้าประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพ 
ส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
มณีรัตน์   เพ็งพาด   วิมลรัตน์   ประสานจิต และ สลักจิต   ตรีรณโอภาส 
 

217 

การพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใชแ้บบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ SQ3R                            
ส้าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 
ศิริรัตกรานต์  อยู่แย้ม   สุภาพรรณ์ วิริยะรัตนกลุ และ ดนยา วงศ์ธนะชัย 
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การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดค้าท่ีไม่ตรงตามมาตรา โดยใช้แบบฝึกทักษะ ส้าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
ศิวาพร ปะมายะยัง   พิมล วัฒนโยธิน   อรุโณทัย อินทนิด และ กุสุมา  ยกชู 
 

242 

การพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการเชิงสรา้งสรรค์โดยใช้ชุดแบบฝึกการเขียน
เรื่องส้าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
สกุลรัตน์ พรอ้มมลู   มาลัย ศิริวัฒนธานี และ สลกัจิต ตรรีณโอภาส 
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การพัฒนาคุณภาพการอ่าน  ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค้าของนักเรียน  ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1   
สุภัทรชา  เขียวยันต ์  ชญาณ์นันท์  รักษา   อรุโณทัย  อินทนิด และ กุสุมา  ยกชู 
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  การพัฒนาการเขียนย่อความโดยใช้ผังความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนไทรงาม        
                                                      พิทยาคม 
The development of writing by using Mind-Mapping of MathayomSuksa 1 students at 

Saingam Pittayakom School 
อังสุมา  ค าโชต1ิ, วิลาวรรณ คงสิบ2, อมรา ศรีแก้ว3 

Angsuma Kamchot1, Wilawan Khongsib2, Amara Srikaew3 

1นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
2ครูโรงเรียนไทรงามพิทยาคม จังหวดัก าแพงเพชร 

3อาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยน้ีน าเสนอผลการศึกษาการพัฒนาการเขียนย่อความโดยใช้ผังความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

โรงเรียนไทรงามพิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีผลสัมฤทธ์ิในการเขียนย่อความหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังความคิด
ตามเกณฑ์ ร้อยละ 70 เพื่อให้มีผลสัมฤทธ์ิในการเขียนย่อความหลังเรียนสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้และความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้การเขียนย่อความโดยใช้ผังความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทรงามพิทยา
คม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 31 คน โรงเรียนไทร
งามพิทยาคม ซ่ึงได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่  แบบฝึกทักษะ จ านวน 4 แบบฝึก
ทักษะ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ (P) ค่าเฉลี่ย  ( �̅�) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (t) 
 ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า (1). ผลสัมฤทธ์ิในการเขียนย่อความหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ผังความคิ ด               
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ตามที่ตั้ ง ไ ว้  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  ระดับ .05   (2) . นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                     
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม มีความสามารถในการเขียนย่อความหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังความคิดสูงกว่าก่อน             
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังความคิด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตามที่ตั้งไว้ (3). ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้การเขียนย่อความโดยใช้ผังความคิ ดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม                
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 มีความพึงพอใจในระดับ มาก 

ค าส าคัญ: การพัฒนา /การย่อความ /ผังความคิด /ประสิทธิภาพ 

Abstract 
The aim of this research is to achieve writing short notes skills after learning management using the 

conceptual plan according to the criteria and the achievement of writing a brief of learning management 
Criteria of 70 percent and the achievement in writing the post-lecture was higher than before the group 
learning management. The respondents used in this study were 31 students from Mathayomsuksa 1/3, 
academic year 2018, in Saingam Pittayakhom School, Saingam District, Kamphaeng Phet Province. The tools 
used in the study were 4 training skills: skills training and multiple-choice achievement test, 4 choices of 
answers, 30 items of time spent in the experiment Data analysis using Mean percentage (P), Average 
(�̅�),Standard Deviation (S.D.) and learning achievement (t) 

The results of the study found that development of writing by using Mind-Mapping of 
MathayomSuksa 1 students at Saingam Pittayakom School ( 1) . Achievement in writing a brief posture 
learning using the conceptual chart through the 70 percent criteria as set with statistical significance at the 
level of .05 (2) . Mathayomsuksa 1 students of Saingam Pittayakom School have the ability to write short 
notes after learning the process of conceptual planning and are higher than before learning. Using a 
conceptual plan has got a statistical significance of 0.05 levels as set by (3) . Students' satisfaction with 
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learning management in writing short notes using the conceptual planning for Mathayomsuksa 1 students 
of SaingamPittayakom School has an average score of 3.84. Therefore, it has a high level of satisfaction. 

Keywords: development / Summary Writing Skill / Mind-Mapping / performance 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ความส าคัญของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กล่าวถึง หลักการของหลักสูตรที่ว่าส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้พัฒนาและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง ตลอดชีวิต โดยถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด และมีจุดหมาย คือการมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความสามารถมีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเรียน  รักการค้นคว้า มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ภาษาไทย ภูมิปัญญาไทย ทรัพยากรธรรมชาติและ พัฒนาสิ่งแวดล้อม รักประเทศชาติและท้องถิ่นมุ่งท าประโยชน์ และ
สร้างสิ่งที่ดีงามให้สังคม โดยมีความมุ่งหวังให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศเพื่อสร้างคนไทยให้เป็นคนดี มี
ปัญญา มีความสุข มีความพร้อมที่จะแข่งขัน และร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในเวทีโลก โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นการฝึก
ทักษะความสามารถในการอ่าน การคิด และการเขียน จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ ทุกเวลาทุกสถานที่ เกิดการ
เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  
 จากความส าคัญของภาษาไทย กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก าหนดให้ ภาษาไทยอยู่ในกลุ่มทักษะที่เป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู้ โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางภาษา ทั้งการฟัง การพูด  การอ่าน และการเขียน สามารถใช้ภาษาใน  การ
ติดต่อสื่อสารถึงการรับรู้และถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดอย่างมีประสิทธิภาพ  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ประกอบกับปัจจุบัน
การศึกษาไทยต้องเดินหน้าสู่ การสร้าง การพัฒนา เตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับสังคมโลก โดยเฉพาะสังคมโลก ใน
ศตวรรษที่ 21 ซ่ึงต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับภาวะความเป็นจริงดังน้ันการเสริมสร้างองค์ความรู้ ( Content Knoeledge ) 
ทักษะเฉพาะทาง (Specific Skill ) ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ( Expertise ) และสมรรถนะ ของการรู้เท่าทัน ( Literacy ) จึง
เป็นตัวแปรส าคัญที่ต้องเกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนในการเรียนรู้ยุคสังคมแห่ง การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ปัจจุบันการย่อความเข้ามามีบทบาทส าคัญในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การศึกษาเล่าเรียนโดยที่เราไม่รู้สึกว่า
ก าลังย่อ เช่น การเล่าเรื่องจากการดูละคร ภาพยนตร์ หรือประสบการณ์การบันทึกข้อความรู้ที่ส าคัญจากการอ่านหนังสือ 
ต ารา เอกสารต่าง ๆ ดังน้ันการย่อความจะเกิดประสิทธิภาพได้จ าเป็นต้องเข้าใจกระบวนการคิดในการย่อความและฝึกทักษะ
การย่อความสม่ าเสมอ ความส าคัญของแผนผังความคิดที่อัจฉริยะ เปรียบเสมือนลายแทงที่น าไปสู่ การจดจ า การเรียบเรียง 
การจัดระเบียบข้อมูลตามธรรมชาติ การท างานของสมองตั้งแต่ต้นน่ันหมายความว่า การจ าและฟื้นความจ า หรือการเรียก
ข้อมูลเหล่าน้ันกลับมาใช้ในภายหลังจะท าได้ง่ายและมีความถูกต้องแม่นย ากว่าการใช้เทคนิคการจดบันทึกแบบเดิม 

เ น่ืองด้วยในปัจจุบันได้มีความเจริญและการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมมากมายเป็นสังคมแห่งข้อมูลข่าวสาร              
การเรียนรู้ผ่านทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่านิยมด้านภาษาต่างประเทศ ค าทับศัพท์ต่าง ๆ และเครื่องมือ                 
ทางด้านจรรโลงใจต่าง ๆ มากมายและอิทธิพลความเจริญก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ี นอกจากจะเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนา
และส่งเสริมการเรียนรู้และการด าเนินชีวิตให้มีประสิทธิภาพได้ ยังสามารถเป็นส่วนที่ท าให้ศักยภาพการใช้ทักษะการสื่อสาร
ทางภาษาไทยได้ถูกต้องมากขึ้น (สุวิทย์  มูลค าและอรทัย  มูลค า, 2545) การถ่ายทอดความคิด หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่ใน
สมองลงกระดาษ โดยการใช้ภาพ สี เส้น และการโยงใยแทนการจดย่อแบบเดิมที่เป็นบรรทัด ๆ เรียงจากบนลงล่างเพราะ การ
ย่อความเป็นการฝึกทักษะการใช้ภาษาโดยเก็บใจความส าคัญจากเรื่องที่ฟังหรืออ่านซ่ึงมีเรื่องราวสลับซับซ้อนและมีความยาว 
เอาแต่สาระส าคัญมาเรียบเรียงใหม่ใช้ถ้อยค าง่ายๆ สั้นๆ และกระชับ เพื่อให้เข้าใจง่ายและสะดวกที่จะน าไปใช้ถ้ามีทักษะการ
ย่อความของเรื่องที่อ่านได้อย่างถูกต้องและสามารถวิเคราะห์ได้ผู้เรียนจะได้ไม่ต้องจ าเน้ือหาทั้งหมดของทุก ๆ เรื่อง โดยการจด
บันทึกทุกตัวอักษรแต่ใช้วิธีการจดบันทึกโดยการย่อความส าคัญของเรื่องน้ัน ๆ เม่ือผู้อ่านต้องการมาอ่านอีกรอบก็สามารถ
จดจ าเรื่องน้ันได้อย่างดี (วิกิพีเดียสารนุกรมเสรี, 2561) ผังมโนทัศน์ถือว่าเป็นวิธีหน่ึงที่ช่วยบันทึกความคิดเพื่อให้เห็นภาพ
ความคิดที่หลากหลายมุมมองที่กว้างและชัดเจนกว่าการบันทึกที่ยังไม่จัดระบบระเบียบความคิดใด ๆ อีกทั้งเป็นวิธีการที่
สอดคล้องกับโครงสร้างทางการคิดของมนุษย์ที่ บางช่วงมนุษย์จะสูญเสียสมาธิและความจดจ่อไปโดยอัตโนมัติขณะที่ก าลังคิด
เรื่องใดเรื่องหน่ึง การท าให้สมองได้คิด ได้ท างานตามธรรมชาติน้ันมีลักษณะเหมือนต้นไม้ที่แตกก่ิงก้านออกไปเรื่อย ๆ เป็นต้น  

ผู้จัดท าได้เล็งเห็นความส าคัญของศักยภาพการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องของนักเรียนประกอบกับทักษะการคิดเชิง
วิเคราะห์และการน าเสนอผลงาน สื่อต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ผ่านทักษะด้านภาษา ซ่ึงเป็นทักษะส าคัญต่อจากความรู้พื้นฐาน
ทางทักษะภาษาไทย ทั้งการอ่าน การฟัง การพูด และการเขียนที่ถูกต้อง จึงได้ท าการวิจัยหัวข้อเรื่อง การพัฒนาทักษะในการ
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ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที2่ (Proceedings) 

เขียนย่อความโดยใช้แผนผังความคิด ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การใช้ภาษาไทยในการถ่ายทอดความรู้ผ่านภาษาที่ถูกต้องมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยใช้ผังความคิดเป็นสื่อกลางในการ
จัดระบบและจัดระเบียบข้อมูลที่มีจ านวนมากให้น้อยลงสะดวกต่อ การอ่านทบทวนความรู้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ประหยัดเวลา
โดยเฉพาะการอ่านเพื่อทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการเขียนย่อความหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ผังความคิดของนักเรียน               

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70  
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการเขียนย่อความก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังความคิดของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 
3. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การเขียนย่อ

ความโดยใช้ผังความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม มีผลสัมฤทธ์ิในการเขียนย่อความหลังการจัด                 
การเรียนรู้โดยใช้ผังความคิด สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม มีผลสัมฤทธ์ิในการเขียนย่อความหลังเรียนสูงกว่าก่อน
การจัดการเรียนรู้การเขียนย่อความโดยใช้ผังความคิด 

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้                         การ
เขียนย่อความโดยใช้ผังความคิด 

ขอบเขตของการวิจัย 
 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
  เน้ือหาที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นเน้ือหาวิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนย่อความระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
(ท21102) ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ คือ เป็นการฝึกการเขียนย่อความ ซ่ึงสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้แกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน วิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดย
ใช้ผังความคิดช่วยบันทึกความคิดเพื่อให้เห็นภาพความคิดที่หลากหลายมุมมองที่กว้างและชัดเจนกว่าการบันทึกที่ยังไม่
จัดระบบระเบียบความคิดใด ๆ อีกทั้งเป็นวิธีการที่สอดคล้องกับโครงสร้างทางการคิดของมนุษย์ท าให้สมองได้คิดได้ท างานตาม
ธรรมชาติน้ันมีลักษณะเหมือนต้นไม้ที่แตกก่ิงก้านออกไปเรื่อย ๆ  
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
          ตัวแปรต้น คือ แผนผังความคิด  

         ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิในการเขียนย่อความ  
           ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยทดลองสอนจ านวน 8 ชั่วโมง 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
ภาพที่ 1: การพัฒนาการเขียนย่อความโดยใช้ผังความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 

ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 

แผนผังความคิด 

- แบบฝึกทักษะ 

- แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 

 

ผลสัมฤทธ์ิในการเขียนย่อความ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1. จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการเขียนย่อความ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนไทรงามพิทยาคม               

ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการทดลองกับนักเรียนด าเนินการสร้างและหาคุณภาพ  
2. จัดท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการเขียนย่อความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย               

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบอิงเกณฑ์ จาก
หนังสือ เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 35 ข้อ เพื่อเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณความเหมาะสมของภาษา 
แล้วน าไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ผ่านการวิเคราะห์หาความเที่ยงตรงแล้วไปทดลองใช้ (Try-out) กับนักเรียนที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม จ านวน 30 คน 
เพื่อหาความยากง่าย น าแบบทดสอบที่แก้ไขข้อบกพร่องแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญชุดเดิมประเมินความสอดคล้องระหว่าง
ข้อสอบแต่ละข้อกับจุดประสงค์ (IOC) หาค่าความยากง่าย (P) และหาค่าอ านาจจ าแนก (r) ให้เหลือข้อสอบทั้ง 30 ข้อ แล้ว
จัดพิมพ์เป็นฉบับจริงเพื่อน าไปใช้ในการทดลองจริงกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

3. ท าแบบฝึกทักษะการเขียนย่อความ โดยใช้ผังความคิด ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ก าหนดเ น้ือหาในการสอน                        
เขียนย่อความโดยการใช้ผั งความคิด จ านวน 4 ชุด  ดัง น้ี  รูปแบบการเขียนย่อความ หลักการเขียนย่อความ                   
หลักการเขียนผังความคิดการเขียนย่อความโดยใช้ผังความคิด จัดพิมพ์แบบฝึกหัดการย่อความฉบับสมบูรณ์และน าไปใช้ในการ
ทดลองจริง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากร 
ประชากรที่ ใช้ ในการ วิ จัย นักเรียน จ านวน 65 คน ก าลังศึกษาระดับชั้ น มัธยมศึกษาปีที่  1                 

โรงเรียนไทรงามพิทยาคม ปีการศึกษา 2561 
กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3  จ านวน 31 คน ได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Selection) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 

          1. การวิจัยครั้งน้ีได้ด าเนินการทดลอง ในภาคเรียนที่ 2 ใช้เวลาทดสอบเป็นเวลา 8 ชั่วโมง โดยรวมเวลา
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ก่อนท าการทดลองผู้วิจัยได้ท าการทดสอบก่อนเรียน ซ่ึงใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนย่อความ โดยใช้ผังความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 30 
ข้อ 

          2. ด าเนินการทดลองตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 4 แผน ใช้เวลาในการสอน
แผนละ 2 ชั่วโมง รวมเวลาที่ใช้ในการสอน 8 ชั่วโมง โดยรวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

3. หลังจากสิ้นสุดการสอน ผู้วิจัยท าการทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ 
เรียนชุดเดิมกับการทดสอบก่อนเรียน 

           4. น ากระดาษค าตอบของนักเรียนมาตรวจให้คะแนน ซ่ึงมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
ตอบถูก     ให้ 1  คะแนน 
ตอบผิด ตอบไม่ชัดเจน หรือไม่ตอบ  ให้  0 คะแนน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การพัฒนาการเขียนย่อความ โดยใช้ผังความคิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม ดังน้ี  

    1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการเขียนย่อความหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังความคิดของนักเรียน               ชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70  

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการเขียนย่อความก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังความคิดของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 
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3. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้การเขียนย่อความโดยใช้ผังความคิดของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม รายละเอียดดังน้ี  
             การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเขียนย่อความหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังความคิดขอ งนักเรียน                          
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการเขียนย่อความหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังความคิดของนักเรียน                  ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม ผ่านเกณฑ์ 70  
 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการเขียนย่อความหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังความคิด ของนักเรียน                
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 พบดังตาราง 1 
ตารางที่ 1: แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการเขียนย่อความหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังความคิดของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 
 n k X  S.D. t  
ผลสัมฤทธ์ิในการเขียนย่อความ 31 21 25.65 1.64 16.03  

  **มีนัยส าคัญที่ 0.5 

จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความสามารถในการเขียนย่อความหลังการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ผังความคิด สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 16.03 คิดเป็นร้อยละได้ 85.48 
ดังน้ัน จึงสรุปได้ว่าผลสัมฤทธ์ิใน การเขียนย่อความหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 
              การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเขียนย่อความก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังความคิดของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการเขียนย่อความก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังความคิดของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 
       ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการเขียนย่อความก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังความคิดของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม  พบดังตาราง 2 
ตารางที 2: แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการเขียนย่อความก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังความคิด 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 
ผลสัมฤทธ์ิการเขียนย่อความ n X  S.D. t  

ก่อนการจัดการเรียนรู้ 31 13.55 3.21 
18.76  

หลังการจัดการเรียนรู้ 31 25.65 1.64 
**มีนัยส าคัญที่ 0.5 

จากตารางที่  2 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม  มีความสามารถในการเขียน                    
ย่อความหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ผังความคิด มีค่า �̅�  = 25.65 , S.D. = 1.64 ส่วนก่อนการจัดการเรียนรู้                          
�̅� = 13.55, S.D. = 3.21 ดังน้ันจึงสรุปได้ว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม มีความสามารถในการ
เขียนย่อความหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังความคิด สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังความคิดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 18.76 

     การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้การเขียนย่อความโดยใช้ผังความคิดของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้การเขียนย่อความโดยใช้ผังความคิดของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 
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       ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้การเขียนย่อความโดยใช้ผังความคิดของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม พบดังตาราง 3 

ตารางที่ 3:  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัด การเรียนรู้การ 
เขียนย่อความโดยใช้ผังความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 

ที่ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

�̅� S.D. ค่าระดับ 
1 เน้ือหาและหลักสูตรตรงกับความต้องการ 4.14 0.59 มาก 
2 ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนการสอนตรงกับความต้องการ 3.57 0.73 มาก 
3 ครูมีทักษะ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในวิชาที่สอนได้ 3.89 0.77 มาก 
4 กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเน้ือหา 3.89 0.81 มาก 
5 กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนกล้าคิดกล้าตอบ 3.81 0.70 มาก 
6 กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น 3.86 0.75 มาก 
7 กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนเข้าใจในเน้ือหามากขึ้น 3.97 0.73 มาก 
8 จ านวนข้อเหมาะสมกับระยะเวลา 3.70 0.81 มาก 
9 ออกแบบได้สวยงามและเหมาะสม 3.78 0.67 มาก 

  10 มีสิ่งดึงดูดใจ เช่น ภาพประกอบ การ์ตูนเชิญชวน 3.81 0.84 มาก 
รวมเฉลี่ย 3.84 0.45 มาก 

จากตารางที่ 3 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัด การเรียนรู้การเขียนย่อความโดยใช้ ผังความคิดของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  3.84  มีความพึงพอใจในระดับ มาก 

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลสัมฤทธ์ิในการเขียนย่อความหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน

ไทรงามพิทยาคม ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05  
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม มีความสามารถในการเขียนย่อความหลัง                     

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังความคิดสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังความคิด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05                                
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่ มีต่อการจัดการเรียนรู้การเขียนย่อความโดยใช้ผังควา มคิดของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม มีความพึงพอใจใน ระดับ มาก 

อภิปรายผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การพัฒนาการเขียนย่อความ โดยใช้ผังความคิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 

สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 
1. ผลสัมฤทธ์ิในการเขียนย่อความหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน

ไทรงามพิทยาคม ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ แสดงว่าการเขียนย่อความหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังความคิดของนั กเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม มีคุณภาพและประสิทธิภาพ อาจเป็นเพราะผู้วิจัยได้สร้างแบบฝึกเสริมทักษะ ตาม
ขั้นตอนโดยเริ่มจากการศึกษาหลักการ จุดหมาย และโครงสร้างของหลักสูตรแกนกลาง การศึกษา  ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  
2551  ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ค าอธิบายรายวิชา 
โครงสร้างรายวิชาในหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนไทรงามพิทยาคมโดยเลือกเน้ือหา  ที่ตรงกับความส าคัญของปัญหาที่
ต้องการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตรงกับความสนใจและความต้องการของผู้เรียน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ จตุพร ชาดง (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความด้วยแผนผังความคิด วิชาภาษาไทย ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2546 โรงเรีย นสง่าวิทยา 
อ าเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 39 คน ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาการเขียนเรียงความด้วยแผนผัง
ความคิดมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 88.25 
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 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนกับหลัง เรียนโดยใช้ผั งความคิ ดของนักเรียน                     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05                  
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะเม่ือนักเรียนได้เรียนด้วยชุดกิจกรรมดังกล่าวแล้ว นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถ่ องแท้ บรรลุผลการ
เรียน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมพร ขวาไทย (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้                            
เรื่องทักษะการเขียนจดหมาย โดยใช้แผนผังความคิด วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน  ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ อ าเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิ 
จ านวน 29 คน ผลการศึกษาพบว่า พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องทักษะการเขียนจดหมายโดยใช้แผนผังความคิด วิชา
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 90.16 / 89.20 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ และมีดัชนีประสิทธิผลของ
การเรียนรู้เท่ากับ 0.8469 หมายความว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 84.69 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม การเขียนย่อความโดยใช้                  
ผังความคิด พบว่ามีคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เฉลี่ยเท่ากับ 3.84 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความสนใจและพึง
พอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะท าให้นักเรียนได้รับความรู้และความสุขสนุกสนานในการเรียน 

ข้อเสนอแนะ 
             ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
                 1. การเขียนย่อความหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 น้ัน ครูผู้สอนควร
จัดเตรียมแบบฝึกเสริมทักษะให้เพียงพอต่อนักเรียนทุกครั้ง เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วเม่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
       2. ในการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ครูควรเอาใจใส่ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดสังเกตพฤติกรรม ให้
ค าปรึกษา แนะน าตลอดจนตรวจสอบความถูกต้อง ความก้าวหน้าของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
      3. ครูควรด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ตามล าดับของชุดกิจกรรมดังกล่าว เพราะเป็นกิจกรรมที่มี              
ความต่อเน่ือง และมีแบบฝึกทักษะที่ให้เรียนรู้จากง่ายไปหายาก 
       4. ครูควรก าหนดระยะเวลาให้เหมาะสมกับเน้ือหาของแต่ละกิจกรรม 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 
                       1. ควรมีการพัฒนาการเขียนย่อความหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
                       2. ครูควรศึกษาเรื่องความรับผิดชอบของผู้เรียนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการท าแบบฝึก
ด้วยความสนใจและตั้งใจ 
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การพัฒนาทักษะการอ่านค าควบกล้ า โดยใช้บทเรียนส าเรจ็รูป  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม จังหวัดพิจิตร 

Developing Thai Language Diphthong Words Reading skills Using Programmed Instruction 
for Grade 4 Students in Bueng Bua Phitthayakhom School, Pichit Province. 

ชนิสรา ยอดเถ่ือน
𝟏 

 นิตยา ทองลอ้ม𝟐 และศุภรดา สุขประเสรฐิ3  
𝐶ℎ𝑎𝑛𝑖𝑡𝑠𝑎𝑟𝑎 𝑌𝑜𝑡𝑡ℎ𝑢𝑒𝑎𝑛 1 

 𝑁𝑖𝑡𝑡𝑎𝑦𝑎 𝑇ℎ𝑜𝑛𝑔𝑙𝑜𝑚2  𝑎𝑛𝑑 𝑆𝑢𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑆𝑢𝑘𝑝𝑟𝑎𝑠𝑒𝑟𝑡3 
  

 1นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 2ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 

 3อาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
บทคัดย่อ 
            บทความวิจัยน้ีน าเสนอผลการพัฒนาทักษะการอ่านค าควบกล้ า โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม จังหวัดพิจิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูปเรื่องค าควบกล้ า 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการอ่านค า
ควบกล้ าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 จ านาน 30 คน โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
โดยเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยบทเรียนส าเร็จรูปเรื่องค าควบกล้ า แผนการจัดการเรียนรู้ แบบฝึก
และแบบ และทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการอ่านค าควบกล้ า สถิติที่ใช้ได้แก่การหาประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูป
ด้วยสูตร E1, E2 โดยใช้ค่าร้อยละ และการเปรียบเทียบผลการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้ วยวิธีการทางสถิติ t-test  
Dependent 
ผลการวิจัยพบว่า 
1. บทเรียนส าเร็จรูป เรื่องค าควบกล้ า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 88.76/87.00 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ตามที่ก าหนดไว้  
2. นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูป เรื่องค าควบกล้ า มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ที่ระดับ .01 ซ่ึง สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ค าส าคัญ : บทเรียนส าเร็จรูป / ค าควบกล้ า 

Abstract 
             This research aimed at: 1) developing a Programmed Instruction for Diphthong Words and 2) to 
enhance grade 4 students’ Diphthong Words reading/pronunciation achievement to the efficiency of 80/80. 
The sample used in this research included 30 grade four students from Bueng Bua Phitthayakhom School, 
Wachirabarami District, Pichit Province selected purposively. The research instruments included diphthong 
Word programmed instruction, lesson plans, learning exercises and diphthong speech achievement test. 
The statistical method used to determine the efficiency of programmed instruction was E1, E2 using 
percentages and by comparing the results before and after the learning process using t-test dependable. 
The results of this study found that: 
1.The efficiency of diphthong programmed instruction for grade for students was 88.76/87.00 with was in 
accordance with the stated gain of 80/80. 
2.The students’ learning achievement after learning with the diphthong programmed instruction was 
significantly higher than before at 0.1 level which is in accordance with the hypothesis.     
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Keywords: Diphthong Words/ Programmed Instruction 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
             ชนชาติไทยเป็นชนชาติหน่ึงที่มีระบบภาษาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าชนชาติไทยเป็นชนชาติ ที่มี
อารยะธรรมสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญด้านสังคมวัฒนธรรมและความม่ันคงเป็นอันหน่ึงอัน
เดียวกันของชนในชาติดังน้ันภาษาไทยจึงนับได้ว่าเป็นมรดกอันล้าค่าที่คนไทยทุกคนจะต้องช่วยกันธ ารงรักษาไว้โดยการศึกษา
หลักเกณฑ์และการใช้ภาษาให้ถูกต้อง (จงชัย เจนหัตถการกิจ, 2554) 
               ในกระบวนการสื่อสารน้ันประกอบด้วยทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนแต่การอ่านเป็นกระบวนการ
รับสารที่ใช้กันมากรองจากการฟัง การอ่านมีความส าคัญกับการใช้ภาษาในชีวิตประจ าวันเพราะเป็นทักษะ ที่ใช้แสวงหาความรู้
ต่าง ๆ ที่มีนิสัยรักการอ่านและมีทักษะในการอ่านที่อ่านได้ถูกต้องคล่องแคล่ว ย่อมแสวงหาความรู้และศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถน าความรู้ที่ได้จากการอ่านไปใช้ในการพูดและเขียนได้เป็นอย่างดี ความส าเร็จในชีวิตการเรียนการศึกษา 
และการประกอบอาชีพหลายอย่างขึ้นอยู่กับการอ่าน ซ่ึงเป็นองค์ประกอบส าคัญ ถ้าคิดละเอียดลึกซ้ึงแล้วจะเห็นว่าในชีวิตของ
คนเราน้ันแทบทุกอาชีพและระดับชั้นไม่อาจหลีกเลี่ยงการอ่านได้เลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียน นักศึกษาใช้ชีวิตส่วนใหญ่เพื่อ
การอ่าน การออกเสียง ร ล ว ไม่ถูกต้องชัดเจนมักจะเป็นอุปสรรคขัดขวางความส าเร็จในชีวิตของตนไม่ใช่น้อย คงไม่มีใครหรือ
บริษัทใดจ้างคนที่ออกเสียง ร ล หรือเสียงควบกล้ าไม่ถูกต้องชัดเจน ให้เป็นประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน (เถกิงกิจ แก้วเสน่ห์ , 
2545) 
              การอ่านเป็นทักษะในการสื่อสารทักษะหน่ึง ซ่ึงพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 อธิบายว่า การอ่าน 
คือ การว่าตามตัวหนังสือ การออกเสียงตามตัวหนังสือ ดูหรือเข้าใจความหมายตามตัวหนังสือ สังเกตหรือพิจารณาดูให้เข้าใจ 
การอ่านแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่การอ่านออกเสียงและการอ่านในใจ การอ่านออกเสียงคือ การอ่านโดยที่ผู้อ่านออกเสียง
ตามเน้ือเรื่องที่อ่านให้ผู้อ่ืนฟัง จึงควรอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง ควรอ่านให้ถูกต้องตามอักขรวิธีการอ่านภาษาไทย เช่น การอ่าน
ออกเสียง ร ล การอ่านค าควบกล้า (ชนิตา ฉัตรจรัสแสงและคณะ, 2551 )การอ่านค าควบกล้ าได้ถูกต้องชัดเจน ย่อมแสดงถึง
ความเป็นผู้มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาท าให้ผู้รับสารเกิดศรัทธาเชื่อถือในตัวผู้ส่งสาร ในทางตรงกันข้ามถ้าอ่านไม่ถูก ท าให้
ความหมายผิดไป จนเกิดปัญหาในการสื่อสารดังที่ผกาวดี ปัญญาวรรณศิริ (2540) ได้กล่าวถึงปัญหาการอ่านออกเสียงค าควบ
กล้ าว่าเป็นปัญหาส าคัญประการหน่ึงในสังคม และจะเป็นปัญหามากขึ้นถ้าหากว่าทุกฝ่ายไม่แก้ไข ดังน้ันครูผู้สอนทุกระดับชั้น
จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการใช้ภาษา ทั้งในเรื่องการอ่านควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นพิเศษ เพื่อส่งเสริมการ
สอนโดยการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพนักเรียนและท้องถิ่นและสภาพสังคม เพื่อช่วยแ ก้ปัญหาการอ่านออก
เสียงค าควบกล้ าอย่างจริงจังและต่อเน่ือง เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทางภาษาที่ดีขึ้น 
               บทเรียนส าเร็จรูป ได้รับความสนใจอย่างมากในวงการศึกษาไทยในปัจจุบัน ทั้งน้ีเพราะนักการศึกษาตระหนักใน
คุณลักษณะของบทเรียนส าเร็จรูปว่าเป็นบทเรียนที่ตอบสนองตามความแตกต่างระหว่างบุคคลได้เป็นอย่างดี ผู้เรียนสามารถ
ศึกษาค้นคว้าหาค าตอบได้ด้วยตนเอง จากกรอบเน้ือหาซ่ึงบทเรียนส าเร็จรูปจะแบ่งเน้ือหาออกเป็นกรอบย่อย ๆ จากง่ายไปหา
ยาก ผู้เรียนมีโอกาสลงมือท าในขณะเรียนเป็นขั้นตอนต่อเน่ืองกันไป ผู้เรียนจะก้าวจากสิ่งที่รู้แล้วไปสู่ความรู้ใหม่ที่ถูกเตรียมไว้
ในบทเรียนส าเร็จรูปในแต่ละกรอบความรู้แล้วจะทราบผลการเรียนทันทีใน กรอบค าถามและเฉลยเป็นการเสริมแรงให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองเป็นระยะและส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมหรือทบทวนได้ด้วยตนเอง ซ่ึงจะท าให้ผู้เรียนเกิด
ความพึงพอใจที่จะเรียนและบทเรียนส าเร็จรูปยังใช้ในการแก้ปัญหาขาดแคลนครูผู้สอนได้ สร้างความเสมอภาคในการเรียน 
ด้วยเหตุน้ีการสร้างบทเรียนส าเร็จที่มีคุณภาพย่อมส่งผลให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น(อรชร ม่ิงส่วน , 2552)ในปี
การศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 พบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางภาษาไทย เรื่องค าควบกล้ า ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร พบว่านักเรียนยังขาดความรู้ความเข้าใจและขาด
ทักษะการอ่านในเรื่องของค าควบกล้ าอยู่มาก ท าให้การจัดการเรียนการสอนไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปซ่ึงเป็นหนังสือที่ส่งเสริมการใช้ภาษาไทย  ภายในบทเรียนประกอบด้วยใบความรู้ 
แบบทดสอบ และแบบฝึก เป็นการบูรณาการทักษะกระบวนการ ช่วยพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้และใช้อ่านค าควบกล้ าได้
ถูกต้องชัดเจน 
                ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะสร้างสื่อการสอนบทเรียนส าเร็จรูปที่พัฒนาทักษะอ่านค าควบกล้ า ร ล ว ขึ้น เพื่อให้
นักเรียนอ่านค าควบกล้ าได้ถูกต้อง เป็นการพัฒนาทักษะความเข้าใจในเรื่องของค าควบกล้ า ส าหรับนักเรียนที่มีปัญหาด้านการ
เรียนเรื่องค าควบกล้ า เพื่อให้นักเรียนได้ท าความเข้าใจในเรื่องค าควบกล้ าให้ถูกต้องชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย
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ทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 
1 ที่มีความบกพร่องทางการอ่านค าควบกล้ า ร ล ว หรือออกเสียงค าควบกล้ าไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ ดังน้ี 
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูปเรื่องค าควบกล้ า ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการเรียนการอ่านค าควบกล้ าก่อนและหลังการเรียนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม จังหวัดพิจิตร 
 
สมมติฐานการวิจัย 
  1. ได้บทเรียนส าเร็จรูปเรื่องค าควบกล้ า ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
80/80 
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการอ่าน ค าควบกล้ าดีขึ้น 
หลังจากใช้บทเรียนส าเร็จรูปเรื่อง ค าควบกล้ า 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ผู้วิจัยได้สร้างบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ค าควบกล้ า ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซ่ึงผู้วิจัย ศึกษาข้อมูล
พื้นฐานด้านหลักภาษาไทยเรื่องค าควบกล้ าจากตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หนังสือแบบเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4  พจนานุกรม และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาค าควบกล้ า ซ่ึงประกอบด้วย        ค าควบกล้ าแท้และค าควบกล้ าไม่
แท้แล้วน าค าเหล่าน้ันมาสร้างบทเรียนส าเร็จรูปเรื่อง ค าควบกล้ า โดยแบ่งเน้ือหาการเรียนรู้เป็น 4 บท ดังน้ี 
  บทที่ 1   เรื่องความหมายของค าควบกล้ า 
  บทที่ 2   เรื่องค าควบกล้ าแท้และค าควบกล้ าไม่แท้ 
  บทที่ 3   เรื่องหลักการอ่านค าควบกล้ า 
  บทที่ 4   เรื่องฝึกอ่านค าควบกล้ า 
ขอบเขตด้านตัวแปร 
  ตัวแปรต้น ได้แก่ บทเรียนส าเร็จรูปเรื่องค าควบกล้ า ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการอ่านค าควบกล้ าที่เรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูป 
ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ระยะเวลาในวิจัยด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาในการทดลอง 8 ชั่วโมง  
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

  ตัวแปรตน้                                                                                 ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการอ่านออก
เสียง            ค าควบกล้ า 

การเรียนการสอนด้วยบทเรียนส าเร็จรูป             
เรื่อง ค าควบกล้ า 

     -แผนการจัดการเรียนรู้  
-แบบฝึกการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า 

   -แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน       
การอ่านค าควบกล้ า 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี เป็นนักเรียน จ านวน 30 คน ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 
2561 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม ต าบลบ้านนา อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร 
เขต 1 
 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งน้ี เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม ปีการศึกษา 2561   จ านวน 30 คน  
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) 
            เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
            1. บทเรียนส าเร็จรูปเรื่องค าควบกล้ า   
            ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพของบทเรียนส าเร็จรูปเรื่องค าควบกล้ า โดยสรุปดังน้ี 
                1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรสถานศึกษา 
                1.2 ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
                1.3 ศึกษาวิธีการสร้างบทเรียนส าเร็จรูป โดยศึกษาจากงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการอ่านค าควบกล้ า ร ล ว แล้วน า
เน้ือหาที่รวบรวมได้มาประยุกต์ใช้ในการสร้างบทเรียนส าเร็จรูปเพื่อให้เหมาะสมกับระดับชั้นวัย และความสนใจของนักเรียน 
                1.4 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จิตวิทยาที่เก่ียวข้องกับการสร้างและการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป 
                1.5  สร้างบทเรียนส าเร็จรูปเรื่องค าควบกล้ า กลุ่มสาระภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
                1.6 น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา แล้วน าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิและนักเรียนประเมินคุณภาพนวัตกรรม พร้อม
ปรับปรุงแก้ไข 
                1.7 น าบทเรียนส าเร็จรูป เรื่องค าควบกล้ า ที่สมบูรณ์แล้วมาทดลองสอนจริงโดยใช้คู่กับแผนการจัดการเรียนรู้ จัด
กิจกรรมการสอนกับนักเรียน  
                1.8 หลังจากทดลองใช้บทเรียนส าเร็จรูป เรื่องค าควบกล้ า คู่กับแผนการจัดการเรียนรู้เสร็จสิ้นแล้ว น า
แบบทดสอบชุดเดิมกับก่อนเรียนมาท าการทดสอบหลังเรียนอีกครั้ง แล้วน าผลการทดสอบมาวิเคราะห์เพื่อหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนส าเร็จรูป ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80 หมายถึง คะแนนของกระบวนการเรียนต่อคะแนนสอบหลังเรียน 
80 ตัวแรก  หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยร้อยละของประสิทธิภาพของกระบวนการ 
80 ตัวหลัง  หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยร้อยละของการทดสอบหลังเรียน (ผลลัพธ์) 
             2. แผนการจัดการเรียนรู้  
                 คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างตามขั้นตอน โดยสรุปดังน้ีดังน้ี 
               2.1 วิเคราะห์สภาพปัญหาด้านการเรียนการสอน  
               2.2 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรสถานศึกษา 
               2.3 ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ และเน้ือหาที่เก่ียวกับการเรียนในบทเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้น
ที่ 2 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม 
               2.4 คัดเลือกเน้ือหาที่จะน ามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และน าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยพิจารณาคัดเลือก
อีกครั้ง  
              2.5 เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนการเรียนรู้ด้วยการออกเสียงค าควบกล้ ามี 3 ขั้น คือขั้นน าเข้าสู่
บทเรียน ขั้นสอน ขั้นสรุปความรู้  จ านวน 4 แผน ใช้เวลาในการสอนแผนละ 2 ชั่วโมง จ านวน 4 แผน รวมเวลาที่ใช้ในการ
สอน 8 ชั่วโมง 
             2.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยพิจารณา พร้อมปรับปรุงแก้ไข 
             2.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จริงควบคู่กับบทเรียนส าเร็จรูป 
          3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอ่านค าควบกล้ า เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 
20 ข้อ มีวิธีการสร้างตามขั้นตอน โดยสรุปดังน้ี 
     3.1 ศึกษาหลักสูตร คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
     3.2 ศึกษาวิธีการสร้างข้อสอบ 
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     3.3 ด าเนินการสร้างแบบทดสอบเรื่อง ค าควบกล้ า โดยเป็นข้อสอบแบบอิงเกณฑ์ ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 25 ข้อ 
และด าเนินการให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 
     3.4 น าข้อสอบทั้ง 25 ข้อที่ผ่านการให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบวิเคราะห์หาความเที่ยงตรงแล้วไปทดลองใช้ (Try-
out) กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบึงบัว
พิทยาคมจ านวน 30 คน   
                3.5  น ากระดาษค าตอบที่ได้มาตรวจให้คะแนน  น าแบบทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนก  (R)  เป็นราย
ข้อ แล้วคัดเลือกข้อสอบไว้จ านวน 20 ข้อ  โดยใช้เกณฑ์ค่าอ านาจจ าแนก  (R)  ระหว่าง  0.20  ถึง  1.00  ซ่ึงพบว่า ได้ค่า
อ านาจจ าแนก  อยู่ระหว่าง   - 0.08 ถึง  0.58 
                3.6 .คัดเลือกข้อสอบ เฉพาะที่มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ให้แบบทดสอบมี จ านวน 20 ข้อ โดย
คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าอ านาจจ าแนก อยู่ระหว่าง 0.20 – 0.80 ได้ตัดออก 5 ข้อ 
                3.7  น าข้อสอบทั้ง  20  ข้อ  หาค่าความยากง่าย (P) และหาค่าอ านาจจ าแนก(R)  ซ่ึงพบว่า  ได้ค่าความเชื่อม่ัน 
𝑟tt  เท่ากับ  0.65  แล้วจัดพิมพ์เป็นฉบับจริงเพื่อน าไปใช้ในการทดลองจริงกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยล าดับขั้นการด าเนินการ ดังน้ี 
 1. ขอความร่วมมือทางโรงเรียนบึงบัวพิทยาคม ซ่ึงเป็นกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยด าเนินการทดลองสอน
ด้วยตนเองโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปเรื่อง ค าควบกล้ า 
 2. หาคุณภาพของบทเรียนส าเร็จรูปและความเชื่อม่ันของแบบทดสอบก่อนน าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 
 3. ท าการทดสอบก่อนเรียน (pre-test) กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิเรื่อง      ค าควบ
กล้ า ที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นซ่ึงผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว 
 4. ด าเนินการทดลอง โดยผู้วิจัยท าการสอน โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปเรื่อง ค าควบกล้ าตามขั้นตอนของการสอนตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ 
 5. เม่ือสิ้นสุดการสอนในแต่ละบทของบทเรียนส าเร็จรูปเรื่อง ค าควบกล้ า และแต่ละแผน ผู้วิจัยด าเนินการให้
นักเรียนท าแบบฝึกในแต่ละบท 
 6. เม่ือสิ้นสุดการสอนของบทเรียนส าเร็จรูปและแผนทั้ง 4 แผนการจัดการเรียนรู้ ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลัง
เรียน (post – test) โดยใช้แบบทดสอบฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน (pre - test) 
 7. ตรวจผลการทดสอบ แล้วคะแนนมาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งน้ี คณะผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
            1.หาประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูป เรื่องค าควบกล้ า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบึงบัวพิทยา
คม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สูตร E1/E2  
            2. วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการอ่านค าควบกล้ าของนักเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูป เรื่องค าควบกล้ า ด้วยวิธีการทางสถิติ t-test  Dependent 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี  
1. สูตรการหาประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูปของ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2551) 

  การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม E1/E2 

   E1 แทน ค่าประสิทธิภาพระหว่างการใช้ (กระบวนการ P) 

   E2 แทน ค่าประสิทธิภาพหลังการใช้ (ผลลัพธ์ O) 

E1 =  
∑Pi

NP
 × 100 
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E2   =  
∑Oi

NO
 × 100 

  เม่ือ    E1    หมายถึง ประสิทธิภาพระหว่างการใช้ (กระบวนการ P) 
                                Pi     หมายถึง  คะแนนรวมระหว่างใช้ของแต่ละคน 
                               ∑Pi    หมายถึง  ผลรวมคะแนนของนักเรียนทั้งหมด 
                               P      หมายถึง  คะแนนเต็มรวมของการใช้  
                               E2     หมายถึง  ประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ 
                              Oi      หมายถึง  คะแนนทดสอบหลังเรียนของแต่ละคน 
                             ∑Oi     หมายถึง  ผลรวมคะแนนทดสอบหลังเรียน 
                               O      หมายถึง  คะแนนเต็มการใช้  
                               N      หมายถึง  จ านวนนักเรียน  
    2. การค านวณค่าเฉลี่ย ใช้สูตรFerguson (Ferguson, 1981:49) ดังน้ี  

�̅� = 
∑ 𝑥

𝑁
 

   เม่ือ �̅� แทน ค่าเฉลี่ย 
    ∑ 𝑥 แทน ผลรวมของระดับคะแนนแต่ละคน 
    𝑁 แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
3. สถิติที่ใช้ค านวณค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ  

 สูตรการหาความยากง่าย (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2553) 

P =
Ph+Pl

Nh + Nl
 

  เม่ือ P  แทน ค่าความยากง่ายของข้อสอบรายข้อ 

   Ph  แทน จ านวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุ่มสูง 

   Pl  แทน จ านวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุ่มต่ า 

   Nh  แทน จ านวนนักเรียนที่ได้คะแนนสูง 

   Nl  แทน จ านวนนักเรียนที่ได้คะแนนต่ า 
สูตรการหาค่าอ านาจจ าแนก  (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2553:) 

r =
Rh − Rl

N
 

  เม่ือ r  แทน ค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบรายข้อ 

   Rh  แทน จ านวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุ่มคะแนนสูง 

   Rl  แทน จ านวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุ่มคะแนนต่ า 

   N  แทน จ านวนนักเรียนกลุ่มที่ได้คะแนนต่ า 
 ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ (P) ที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง .๒๐ - .๘๐ และค่าอ านาจจ าแนกที่เหมาะสมคือ .๒๐ 
ขึ้นไป 
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4.สูตรการหาค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบับ ใช้สูตรของ Kuder-Richardson Formula 20 คือ 

r
tt=

k
k−1

[1−
∑ pq

S2 ]
 

 เม่ือ rtt แทน ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 

  k แทน จ านวนข้อสอบ 

                ∑ pq แทน ผลรวมของผลคูณระหว่างสัดส่วนผู้ตอบถูกสัดส่วนผู้ตอบผิดจากการทดสอบ 

  s2 แทน ความแปรปรวนของข้องสอบทั้งฉบับ 
5. การหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
โดยใช้สูตรดัชนีค่าความสอดคล้อง IOC ของสมนึก ภัททิยธนี (2549 : 220) 

IOC = N 
        ΣR 

                  เม่ือ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับเน้ือหา หรือระหว่างข้อสอบกับวัตถุประสงค์ 
                      Σ R แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเน้ือหาทั้งหมด 
                          N แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญเน้ือหาวิชา 

6. สูตรการหาค่าความแปรปรวนของแบบทดสอบ ใช้สูตรFerguson (Ferguson, 1981) ดังน้ี 

S2 =
N ∑ x2 − (∑ x)2

N2  

  เม่ือ s2 แทน ความแปรปรวนของข้องสอบทั้งฉบับ 

   𝑋 แทน คะแนนรวมของนักเรียน 

   N แทน จ านวนนักเรียน 
7. สูตรการหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  (ล้วน สายยศ และอังคณา 
สายยศ, 2553) 

t =
∑ 𝐷

√𝑁 ∑ 𝐷2 − (∑ 𝐷)2

𝑁 − 1

 

 เม่ือ t แทน ค่าสถิติที่จะใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤต เพื่อทราบความมีนัยส าคัญ 
  ∑ D แทน ผลรวมของผลต่างระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน 

  N แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่ม 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูป (𝐸1และ𝐸2) เรื่องค าควบกล้ า ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูป 
เรื่องค าควบกล้ า ได้ผลดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูป (𝐸1และ𝐸2) เรื่องค าควบกล้ า ให้มีประสิทธิภาพตาม 
ตามเกณฑ์ 80/80 

คะแนน N คะแนนเต็ม รวม X̅ ร้อยละ 

คะแนนการท าแบบฝึกใน
บทเรียนส าเร็จรูประหว่าง

เรียน จ านวน 4 ชิ้น (𝐸1) 

         - แบบฝึกที่ 1 

         - แบบฝึกที่ 2 

         - แบบฝึกที่ 3 

         - แบบฝึกที่ 4 

                    รวม 

 
30 

 
 
 

10 
10 
10 
16 

 
46 

 
 
 

257 
259 
267 
442 

 
1225 

 
 
 

8.57 
8.63 
8.90 
14.73 

 
40.83 

   
 
 

85.70 
86.30 
89.00 
92.06 

 
88.76 

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจากการทดสอบหลัง

เรียน (𝐸2)                        
30 20 522 17.40 87.00 

             จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยจากบทเรียนส าเร็จรูป เรื่องค าควบกล้ าส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
ค่าเฉลี่ยของแบบฝึกที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.57 จากคะแนนเต็ม 10 คิดเป็นร้อยละ 85.70  แบบฝึกที่ 2  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
8.63 จากคะแนนเต็ม 10 คิดเป็นร้อยละ 86.30 แบบฝึกที่ 3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.90 จากคะแนนเต็ม 10  คิดเป็นร้อยละ 89.00 
แบบฝึกที่ 4  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.73 จากคะแนนเต็ม16  คิดเป็นร้อยละ 92.06 รวมคะแนนการท าแบบฝึกระหว่างเรียน 

(𝐸1)  จ านวน 4 ชิ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 40.83 จากคะแนนเต็ม 46 คิดเป็นร้อยละ 88.76  

             คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการอ่านค าควบกล้ าจากการทดสอบหลังเรียน (𝐸2) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 17.40 
จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.00 
             ดังน้ันบทเรียนส าเร็จรูป เรื่องค าควบกล้ า มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.76 /87.00 ซ่ึงมีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้
คือ 80/80 
 
ตอนที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย ใช้ t-testดังแสดงในตารางที่ 2 
            ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการอ่านค าควบกล้ าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อน
เรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูปเรื่องค าควบกล้ า 
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การใช้แบบฝึกทักษะ 
 

N 
คะแนน

เต็ม 
รวม X̅ ร้อยละ t 

ก่อนใช้บทเรียนส าเร็จรูป 
(Pre-test) 30 20 297 9.9 49.50 

20.41 
หลังใช้บทเรียนส าเร็ จรูป 
(Post-test) 30 20 522 17.40 87.00 

**p<.01 
              จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ เรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูปเรื่อง               
ค าควบกล้ า ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนมีค่าร้อยละ 87.00 ซ่ึงคะแนนสูงกว่าก่อนเรียนมีค่าร้อยละ 49.50 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยใช้สถิติ t-test ได้ค่า t เท่ากับ 20.41 แสดงว่านักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้บทเรียน
ส าเร็จรูปสามารถพัฒนาการอ่านค าควบกล้ า และมีผลสัมฤทธ์ิในการทดสอบหลังเรียนสูงขึ้นมากกว่าก่อนเรียน 

 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ค าควบกล้ า ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ผู้วิจัยสรุปไว้ดังน้ี 
1. การพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูปเรื่อง เรื่องค าควบกล้ า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม จังหวัดพิจิตร มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.76/87.00 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ตามที่ก าหนดไว้  
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการอ่านค าควบกล้ าหลังเรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูป เรื่องค าควบกล้ า ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 ซ่ึง สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัย และการพัฒนาบทเรียนส้าเร็จรูปเรื่องค้าควบกล ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ส้าหรับนักเรียนชั น
ประถมศึกษาปีที่ 4 มีข้อค้นพบที่น่าสนใจสามารถน้ามาอภิปรายผล  ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ที่ก้าหนดไว้ดังนี  
 1. ประสิทธิภาพของบทเรียนส้าเร็จรูป เรื่องค้าควบกล ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ส้าหรับนักเรียนชั น
ประถมศึกษาปีที่ 4  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.76/87.00 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั งไว้ ทั งนี อาจเป็นผลเน่ืองมาจากบทเรียน
ส้าเร็จรูป เรื่องค้าควบกล ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส้าหรับนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ น ได้ผ่าน
ขั นตอนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ และเหมาะสม คือ การศึกษาหลักสูตร สาระการเรียนรู้ ตัวชี วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั นประถมศึกษาปีที่ 4 และศึกษาหลักการ ทฤษฎี และเทคนิควิธีการสร้างบทเรียนส้าเร็จรูปเรื่อง ค้าควบกล ้า 
นอกจากนี ผู้วิจัยยังได้ศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาบทเรียนส้าเร็จรูป รวมทั งได้รับการประเมินเพื่อตรวจสอบและ
ปรับปรุงแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญ การหาประสิทธิภาพก่อนจะน้าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง และบทเรียนส้าเร็จรูปเรื่องค้าควบกล ้า 
ส้าหรับนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่4 ที่พัฒนาขึ นเป็นบทเรียนส้าเร็จรูปที่คู่กับแผนการสอน และแบบฝึกเรื่องการพัฒนาทักษะ
ด้านการอ่านค้าควบกล ้า ที่จัดล้าดับขั นตอนจากง่ายไปหายาก นอกจากนี บทเรียนส้าเร็จรูปยังมีรูปภาพประกอบที่สวยงาม 
แปลกตา ซ่ึงจะช่วยดึงดูดความสนใจ ท้าให้นักเรียนอยากอ่านหนังสือมากขึ น และผลการวิจัยครั งนี สอดคล้องกับการศึกษาของ 
อารินธร ตลับทอง (2553) ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนส้าเร็จรูป เรื่องการสรางค้า ส้าหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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โรงเรียนคลองปักหลัก ส้านักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยการศึกษาค้นคว้าครั งนี เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาบทเรียน
ส้าเร็จรูปเรื่อง การสร้างค้า ส้าหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนคลองปักหลัก ส้านักงานเขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวาบทเรียนส้าเร็จรูปเรื่อง การสร้างค้า ส้าหรับนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคลอง
ปักหลัก ส้านักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร มีประสิทธิภาพ 80.06/ 85.50  
            2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการอ่านค้าควบกล ้าหลังเรียนด้วยบทเรียนส้าเร็จรูป เรื่องค้าควบกล ้า ส้าหรับนักเรียนชั น
ประถมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญ ที่ระดับ .01 ทั งนี เน่ืองจากการจัดการเรียนรู้เป็นที่สนใจเน้นให้
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ มีความกระตือรือร้นในการเรียน สนใจและสนุกสนานกับการเรียนไม่เบื่อหน่าย เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญมี
การชมเชยหรือให้รางวัล สามารถท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  ซ่ึงสอดคล้องกับ อรชน ม่ิงส่วน (2552) ได้ศึกษาเรื่อง 
การพัฒนาบทเรียนส้าเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการศึกษาค้นคว้าครั งนี เป็นการศึกษา
เพื่อพัฒนาบทเรียนส้าเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร เ รื่องวัสดุและสมบัติขิงวัสดุ 
ชั นประถมศึกษาปีที่ 5 และเพื่อเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้บทเรียนส้าเร็จรูป ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนส้าเร็จรูปมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญที่ระดับ .01 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอาจปรับเวลาที่ใช้ในการท ากิจกรรม ให้เหมาะสมกับระดับ
ความสามารถของนักเรียนได้ 
                       2. บทเรียนส าเร็จรูปเรื่อง ค าควบกล้ า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 เป็นเพียงส่วนหน่ึงของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงไม่อาจสอนแทนครูได้ทั้งหมดครูควรสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
นักเรียน ดูแล เอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด คอยอ านวยความสะดวก ให้ค าแนะน าและเสริมแรงเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้
ได้อย่างเต็มศักยภาพ  
           ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 
           1. ควรพัฒนาสร้างบทเรียนส าเร็จรูปในเรื่องอ่ืน ๆ และในระดับชั้นอ่ืน ๆ 
                      2. ในปัจจุบัน เทคโนโลยีก้าวไกล ผู้สอนอาจใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อ เป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแทน
บทเรียนส าเร็จรูปได้ 
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ผลการใช้ชุดกิจกรรม Active Learning เพ่ือเสริมสร้างทักษะการอ่านจับใจความและเจตคติต่อการ 
อ่านของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทยชั้นปีท่ี 2 คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 The Results of Using Activity Set in Active Learning to Promote Reading 
Comprehension Skill and Attitudes towards Reading of The Second Year Students in 

Thai Language Programme Faculty of Education, Kamphaeng Phet Rajabhat  University 
กษมา  สุรเดชา1 

Kasama Suradacha  
 

           1อาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
บทคัดย่อ 
             งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ชุดกิจกรรม Active  Learning เสริมสร้างทักษะการอ่านจับใจความและเจตคติต่อ
การอ่านของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยมุ่งเน้นเพื่อหา
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม Active Learning    เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านจับใจความและ 
เจตคติต่อการอ่านที่สร้างขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 นอกจากน้ียังศึกษาทักษะการอ่านจับใจความของนักศึกษาหลังการใช้
ชุดกิจกรรม Active Reading และศึกษาเจตคติต่อการอ่านของนักศึกษาหลังการใช้ชุดกิจกรรม Active Reading อีกด้วย กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ปีการศึกษา 2560 จ านวน 56 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งน้ี ได้แก่ แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านจับใจความ , ชุดกิจกรรม Active  Learning  และ แบบวัดเจตคติต่อการอ่าน  
 ผลการวิจัย พบว่า ชุดกิจกรรม Active Learning เสริมสร้างทักษะการอ่านจับใจความ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 โดยได้เกณฑ์การประเมินเท่ากับ 87.67/88.65 ในส่วนของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาน้ัน เม่ือ
ทดสอบโดยใช้วิธีการทางสถิติ t-test dependent ทดสอบ พบว่าคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาหลังใช้ชุดกิจกรรม  Active 
Learning มีคะแนนสูงกว่าก่อนใช้ชุดกิจกรรม Active Learning อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05  ในส่วนของเจตคติของ
นักศึกษาที่มีต่อการอ่านน้ันพบว่าโดยรวมแล้วอยู่ในระดับมาก ( x̄  = 4.40 )               

ค าส าคัญ: Active Learning / ทักษะการอ่านจับใจความ / เจตคติต่อการอ่าน  

Abstract 
The objectives of this research study were to use the activity set in Active Learning to promote reading 
comprehension skill and attitudes towards reading of the second year students in Thai Language 
Programme, Faculty of Education, Kamphaeng Phet Rajaphat University. It also emphasised on students’ 
effective reading skill based on the standard criteria 80/80. In addition, it was to study comprehension 
reading skill and to study students’ attitudes towards reading after using the activity set in Active Learning. 
The samples of this study were 56 students who were the second year students of Thai Language 
Programme, Faculty of Education, Kamphaeng Phet Rajaphat University in the academic 2018. The purposive 
sampling was employed in this study. The instruments used in this research study were reading 
comprehension test, activity set in Active Learning, and attitudes towards reading test. 
The findings of this study discovered that the activity set in Active Learning could promote reading 
comprehension skill. Its effectiveness was based on standard criteria 80/80 which gained the assessment at 
87.67/88.65. With regard to students’ achievement, the statistics test in t-test dependent found that average 
scores of students after using the activity set in Active Learning was higher compared to the students’ scores 
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before using the activity set with the statistical significance at level of .05 Moreover, the overa ll students’ 
attitudes towards reading were at high level ( x̄  = 4.40 ).  

Keywords: Active Learning / Reading comprehension skill / Attitude towards reading  

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 การเรียนรู้ ในด้านต่าง ๆ ตลอดจนการเรียนการสอนในสถานศึกษาทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้นปฐมวัยไปจนถึง
ระดับอุดมศึกษาย่อมต้องอาศัยการสื่อสารเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงความรู้ดังกล่าวเหล่าน้ัน ดังน้ัน “ภาษา” จึงเป็นอีกหน่ึง
เครื่องมือชิ้นส าคัญที่จะท าให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  การเรียนการสอนที่ในประเทศ
ไทยโดยมากมักใช้ “ภาษาไทย” เป็นหลักไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนในรายวิชาใดก็ตามโดยมากแล้วมักใช้ภาษาไทยในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้  ดังน้ันจึงอาจกล่าวได้ว่า “ภาษาไทย” เป็นสะพานเชื่อมความรู้ในทุกศาสตร์สาขาวิชา การที่จะได้รับองค์
ความรู้ต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์บรรลุตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ย่อมเป็นไปแทบไม่ได้เลยหากขาด “สะพาน” น้ีเอง  
เพราะฉะน้ันแล้วจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ศาสตร์ทุกศาสตร์ในไทยควรเริ่มจากการพัฒนาทักษะภาษาไทยก่อน   
 “การอ่าน” เป็นหน่ึงในสี่ทักษะการสื่อสาร “การฟัง , การพูด , การอ่าน และการเขียน” จัดเป็นทักษะ                  
“การรับสาร” ที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่งและขาดไม่ได้ในการกระบวนการการจัดการเรียนการสอน ทุกศาสตร์ย่อมต้องมีหนังสือ
แบบเรียนต าราเรียน  และ “การอ่าน” ก็เปรียบได้กับอีกหน่ึงสะพานที่จะใช้ถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ สู่ผู้เรียนน่ันเอง  หากขาด
ทักษะการอ่านหรือทักษะการอ่านไม่ดีเพียงพอย่อมส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกเหนือการอ่านจะเป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการเรียนรู้แล้ว  การอ่านยังมีส่วนช่วย “พัฒนา” ความคิดและสติปัญญาของผู้อ่านดังพระราชด ารัสในสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 37 เม่ือวันที่ 26 มีนาคม 2552 
ความว่า “...ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชมคณะผู้จัดงานสัปดาห์หนังสือฯ ที่ด าเนินการมาอย่างต่อเน่ือง หนังสือเป็นบ่อเกิดของวิชาความรู้
ต่างๆ การอ่านหนังสือที่มีประโยชน์ จะช่วยพัฒนาทั้งด้านความคิด เชาวน์ปัญญา และเป็นพื้นฐานของการต่อยอดองค์ความรู้
ให้ลึกซ้ึงยิ่งขึ้น...” ด้วยเหตุน้ีอาจสรุปได้ว่า “การอ่าน” มีความส าคัญต่อทุกสาขาวิชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิชาภาษาไทยที่
เก่ียวกับทั้งด้านการใช้ภาษาไทยและวรรณคดีไทยยิ่งส าคัญเป็นอันมากที่จ าเป็นจะต้องพัฒนาฝึกฝนอยู่เสมอ 
 การพัฒนาทักษะการอ่านให้ผู้เรียนย่อมส่งผลดีและการเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนในระยะยาว เป็นพื้นฐานส าคัญที่ใช้ใน
การเรียนรู้ทั้งในรายวิชาที่เก่ียวข้องกับภาษาไทย และศาสตร์สาขาวิชาอ่ืน ๆ หลายแขนง  แต่จากการสังเกตนักเรียนและ
นักศึกษาไทยส่วนใหญ่แล้วมักไม่ชอบ “อ่าน” ส่วนหน่ึงมาจากทัศนคติที่ผู้อ่านมีต่อการอ่าน สอดคล้องกับที่ส านักงานอุทยาน
การเรียนรู้ (2551:22) ระบุไว้ในโครงการวิจัยทัศนคติและพฤติกรรมการอ่านของคนไทยว่า  “คนไทยยังอ่านหนังสือเพื่อ
ต้องการบรรลุวัตถุประสงค์บางอย่างในการด ารงชีวิต เช่น การสอบ การท างาน การท ารายงาน ซ่ึงแตกต่างจากพฤติกรรมการ
อ่านหนังสือในบางประเทศที่พัฒนาแล้ว ที่ปัจจัยขับเคลื่อนทัศนคติที่ดีต่อการอ่านหนังสือของประชาชน คือ ความรู้สึก
เพลิดเพลิน มีความสุขขณะอ่านหนังสือ” สิ่งเหล่าน้ีจึงเป็นปัจจัยหน่ึงที่ท าให้คนไทยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนนักศึกษามี
ทัศนคติต่อการอ่านไม่ดีเท่าที่ควร 
  ผู้วิจัยเห็นว่าหน่ึงในวิธีการเพิ่มความทักษะและเจตคติต่ออ่านน้ันคือ การท าให้การอ่าน “สนุก” จะท าให้ผู้อ่านมี
ความสุขขณะที่อ่าน หน่ึงในน้ันคือการน ากิจกรรม Active Learning มาใช้ เพราะกิจกรรมดังกล่าวน้ีเป็นการเรียนการสอนที่
ท าให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกสอดคล้องกับความสนใจของตนเองสอดคล้องกับที่ บัญญัติ ช านาญกิจ (2549 , หน้า 4-5) กล่าวถึง
กิจกรรม Active Learning ไว้ว่า “การเรียนการสอนที่ผู้เรียนจะต้องค้นหาเพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้โดยการพูด คุย การเขียน 
การอ่าน สะท้อนหรือการตั้งค าถาม หรือการเรียนการสอนที่ผู้เรียนมีการเคลื่อนไหว อาจใช้เวลา 2-3 นาที หรือยาวทั้งหลักสูตร
ก็ได้ อาจให้ผู้เรียนท างานคนเดียว เป็นกลุ่มเล็ก หรือกลุ่มใหญ่ก็ได้ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ที่มีคุณค่า น่าตื่นเต้น สนุกสนาน ท้าทาย
ความรู้ความสามารถ ผู้เรียนได้เรียนรู้สอดคล้องกับความสนใจของตนเอง ได้ลงมือคิดและปฏิบัติอย่างมีความหมาย สามารถน า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างแน่นอน” 
ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความซ่ึงเป็นพื้นฐานที่ส าคัญที่จะน าไปสู่ทักษะการอ่านด้า นอ่ืน ๆ 
รวมถึงสนใจที่จะช่วยเสริมสร้างทัศนคติต่อการอ่านในนักศึกษาโดยใช้ชุดกิจกรรม  Active Learning ที่จะช่วยให้กิจกรรมมี
ความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
             1. เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม Active Learningเพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านจับใจความและ 
เจตคติต่อการอ่านของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
ที่สร้างขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
             2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านจับใจความของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ก่อนและหลังการใช้กิจกรรม Active  
Learning 
             3. เพื่อศึกษาเจตคติต่อการอ่านของนักศึกษาชั้นปีที่  2 หลังการใช้ชุดกิจกรรม Active Learning 

สมมติฐานการวิจัย 
               1. ชุดกิจกรรม Active Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านจับใจความและเจตคติต่อการอ่านของ 
นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 
               2. นักศึกษาที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม Active Learning มีทักษะการอ่านจับใจความหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
               3. เจตคติต่อการอ่านของนักศึกษาที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรม Active Learning อยู่ในระดับมาก 

ขอบเขตการวิจัย 
           ขอบเขตด้านเนื้อหาและระยะเวลา 
   1. เน้ือหา 
                 - เน้ือหาในหลักสูตร (มคอ.3) 
      - แนวคิดทฤษฎีเรื่องการอ่านจับใจความ 
  2. ระยะเวลา 
     ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
    ขอบเขตด้านประชากร 
    ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
      ประชากร เป็นนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทยที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวรรณกรรมเอกของไทย                       
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 2 หมู่เรียน ได้แก่ หมู่เรียน 5911215  และ หมู่เรียน 5911216 
ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรต้น   ได้แก่  การใช้ชุดกิจกรรม Active Learning 
ตัวแปรตาม  ได้แก่   -     ทักษะการอ่านจับใจความ 
เจตคติต่อการอ่าน 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
   

 
 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
        1. สร้างเครื่องมือและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือใช้ในงานวิจัย ได้แก่ ชุดกิจกรรม Active Learning ,  
แบบทดสอบทักษะการอ่านจับใจความ และ แบบวัดเจตคติต่อการอ่าน มีวิธีการดังต่อไปน้ี 

- ทักษะการอ่านจับใจความ 
- การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

 

ทักษะการอ่านจับใจความและเจตคติต่อการ
อ่านของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลังการใช้                

ชุดกิจกรรมActive Learning 
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  ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม Active Learning ประกอบด้วย 
   1. ศึกษาข้อมูลโดยใช้เน้ือหาใน มคอ.3 , ทฤษฎีเก่ียวกับการอ่านจับใจความ 
   2. สร้างชุดกิจกรรม Active Learning 
  3. ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของชุดกิจกรรม Active Learning 
  4. ปรับปรุงแก้ไข ชุดกิจกรรม Active Learning ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
  ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบทักษะการอ่านจับใจความ ประกอบด้วย 
   1. ศึกษาข้อมูลโดยใช้เน้ือหาใน มคอ.3 , ทฤษฎีเก่ียวกับการอ่านจับใจความ 
   2. สร้างแบบทดสอบทักษะการอ่านจับใจความ 
   3. ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง 
   4. คัดเลือกข้อสอบตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
  5. หาอ านาจจ าแนกความยากง่ายและหาค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ  
  ขั้นตอนที่ 3 การสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบวัดเจตคติต่อการอ่าน ประกอบด้วย  
  1. ศึกษาข้อมูลโดยใช้เน้ือหาใน มคอ.3 , ทฤษฎีเก่ียวกับการอ่านจับใจความ 
   2. สร้างแบบวัดแบบเจตคติต่อการอ่าน 
   3. ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของแบบวัดเจตคติต่อการอ่าน 
   4. ปรับปรุงแก้ไข แบบวัดเจตคติ ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
 2.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
  2. จัดตารางใช้ชุดกิจกรรม Active Learning ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
  3. นักศึกษาท าแบบทดสอบหลังเรียน 
  4. น าผลการท าแบบทดสอบมาคิดคะแนนเพื่อหาประสิทธิภาพ และวิเคราะห์ผลด้วยวิธีการทางสถิติ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. สถิติส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน โดยค านวณจากสูตร (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538, หน้า 73) 
      1.1 ค่าเฉลี่ย  

     สูตร x̄ =  
∑ 𝑥

𝑁
  

                x̄              หมายถึง ค่าคะแนนเฉลี่ย 
     ∑ x                 หมายถึง ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
     N  หมายถึง จ านวนนักศึกษาทั้งหมด   
  2. สถิติส าหรับหาคุณภาพของเครื่องมือ 
      2.1 ค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ (IOC)  (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538, หน้า 248-
249) 

   สูตร IOC = 
∑ R

N
 

    IOC  หมายถึง ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับลักษณะพฤติกรรม 
     ∑ R  หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
    N       หมายถึง จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
      2.2 ค่าความแปรปรวน 

    สูตร 𝑠2 = 
𝑁 ∑ 𝑥2−(∑ 𝑥)2

𝑛(𝑛−1)
        

          𝑆2          หมายถึง ค่าความแปรปรวน 
       N     หมายถึง จ านวนนักศึกษา 
          x     หมายถึง จ านวนคะแนนที่นักศึกษาแต่ละคนสอบได้ 
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      2.3 ค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ  

     สูตร 𝑟𝑡𝑡 = 
𝑘

𝑘−1
 [1 −

∑ 𝑝𝑞

𝑆2
 ] 

         𝑟𝑡𝑡             หมายถึง ค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบอิงเกณฑ์ 
       k   หมายถึง จ านวนข้อสอบ 
        p   หมายถึง ค่าความยากของข้อสอบ  
        q   หมายถึง 1-p 
                        𝑆2          หมายถึง ค่าความแปรปรวน 
       2.4 ค่าความก้าวหน้าของเด็ก 

     สูตร t = 
∑ 𝐷

√𝑁 ∑ 𝐷2_(∑ 𝐷)
2

𝑁−1

 

        D   หมายถึง ผลต่างของคะแนนก่อนและหลังเรียน 
         N   หมายถึง จ านวนนักศึกษา  
       2.5 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

     สูตร S.D. = √
𝑁 ∑ 𝑥2−(∑ 𝑥)2

𝑁(𝑁−1)
 

         N   หมายถึง จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
         x    หมายถึง คะแนนสอบ 
     2.6 การหาประสิทธิภาพ 
          1) การหาประสิทธิภาพกระบวนการเรียน (80 ตัวแรก) (เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต, 2528, หน้า 294-295) 

     สูตร E1 = 
𝐹1×100

𝐴1
 

                          E1         หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียน 
                         F1         หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของคะแนนการท าแบบฝึกหัด 
                         A1         หมายถึง คะแนนเต็มของแบบฝึกหัดรวมกัน 
        2) การหาประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ( 80 ตัวหลัง ) 

   สูตร E2= 𝐹2×100

𝐴1
 

           E2  หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 
           F2  หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของคะแนนทดสอบหลังเรียน 
           A1  หมายถึง คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 
 
           การวิเคราะห์ข้อมูล 
   การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล เป็น 3 ตอน ดังน้ี 
   ตอนที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม Active Learning ส าหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชา 
ภาษาไทยชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ตามเกณฑ์ 80/80 
   ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบทักษะการอ่านจับใจความของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 2  
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรม Active Learning 
   ตอนที่ 3 เจตคติต่อการอ่านของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรหลังการใช้ชุดกิจกรรม Active Learning 
            ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ตอนที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม Active Learning ส าหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชา 
ภาษาไทยชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ตามเกณฑ์ 80/80 เป็นไปตามตารางที่ 1  
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และ ตารางที่ 2 ดังน้ี 
  ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม Active Learning จากคะแนนระหว่างจัด 
กิจกรรม ทั้งหมด 5 ครั้ง ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 ตัวแรก (E1) การทดลองหาประสิทธิภาพนักศึกษาจ านวน 56 คน 
 

แบบฝึกชุดที ่ คะแนนเต็ม คะแนนรวม 

1 10 450 

2 10 495 

3 10 510 

4 10 482 

5 10 518 

                     รวม                                        50                                 2455 

 
 เม่ือน าผลคะแนนดังกล่าวไปแทนค่าในสูตรหาค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) จะได้ดังต่อไปน้ี 

E1 = 
43.83×100

50
 

E1 = 87.67   
 จากตารางที่ 1 พบว่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม Active Learning ส าหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชา 
ภาษาไทยชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นระหว่างจัดกิจกรรม Active Learning 
จ านวน 5 ชุด ชุดละ 10 คะแนน เม่ือน าไปหาค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ได้เท่ากับ 87.67 และเม่ือเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐาน 80 ตัวแรก แสดงให้เห็นว่ามีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
 ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของหลังการใช้ชุดกิจกรรม Active Learning โดยใช้แบบทดสอบ
หลังการใช้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 ตัวหลัง (E2) และใช้นักศึกษาจ านวน 56 คน 

จ านวนนักเรียน 

คะแนนรวม 

(คะแนนเต็ม  

1,120 คะแนน) 

คะแนนเฉลี่ย 
ประสิทธิภาพ 

ของผลลัพธ์ (E2) 

56 993 17.73 88.65 

 
เม่ือน าผลคะแนนดังกล่าวไปแทนค่าในสูตรหาค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) จะได้ดังต่อไปน้ี 

E2= 
17.73×100

20
  

E2 = 88.65  
 
  จากตารางที่ 2 พบว่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม Active Learning ส าหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชา 
ภาษาไทยชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีคะแนนประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) 
ได้เท่ากับ 88.65 และเม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 80 ตัวหลัง แสดงให้เห็นว่ามีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
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ไว้และเม่ือพิจารณาตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ประกอบกันพบว่าโดยได้เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพเท่ากับ 87.67/88.65 
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
              ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบทักษะการอ่านจับใจความของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 2 คณะครุ
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรม Active Learning ดังตารางที่ 3 ต่อไปน้ี 
             ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบทักษะการอ่านจับใจความก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรมActive Learning ของ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

คะแนน 
จ านวน 
(คน) 

x̄  SD ∑ 𝑫 ∑ 𝐃𝟐      t           p 

ก่อนเรียน 56 

 

6.86 

 

1.14 

 10.88 1.16 50.63*       0.0000 

หลังเรียน 56 17.73 

 

1.07 

 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 3 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาหลังจากการใช้ชุดกิจกรรมActive Learningมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
17.73 สูงกว่าก่อนใช้ชุดกิจกรรมActive Learningที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 6.86 และเม่ือทดสอบโดยใช้ t-test dependent 
พบว่าหลังการใช้ชุดกิจกรรม Active Learning สูงกว่าก่อนใช้ชุดกิจกรรม  Active Learning อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  
          ตอนที่  3 เจตคติต่อการอ่านของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทยชั้นปีที่  2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย               
ราชภัฏก าแพงเพชรหลังการใช้ชุดกิจกรรม Active Learning โดยใช้แบบวัดเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อการอ่าน ได้ผลดังตาราง
ที่ 4 ดังน้ี  
           ตารางที่ 4 ผลการใช้แบบวัดเจตคติของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชรที่มีต่อการอ่าน 
 

รายการ           x̄   S.D. ค่าแปล 

ด้านความรู้ 

การอ่านจับใจความโดยใช้กิจกรรม Active Learningช่วยให้
นักศึกษาเข้าใจมากขึ้น 

 

 

4.29       0.68 มาก 

เน้ือเรื่องที่อ่านมีความยากง่ายเหมาะกับนักศึกษา 4.14 0.82 มาก 

เน้ือเรื่องที่น ามาให้อ่านในแต่ละครั้งมีความน่าสนใจ 4.3 0.69 มาก 

นักศึกษาชอบและสนุกสนานในการอ่านโดยใช้กิจกรรม 
Active Learning 

 

4.86 0.40 มากที่สุด 
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รายการ           x̄   S.D. ค่าแปล 

กิจกรรม Active Learningช่วยให้นักศึกษามีทักษะการอ่าน
จับใจความมากขึ้น 

 

4.61 0.62 มากที่สุด 

            ด้านการน าไปใช้    

นักศึกษามีความสุขและสนุกกับการอ่านมากขึ้น 4.23 0.54 มาก 

นักศึกษาคิดว่าการอ่านช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และ
จินตนาการเพิ่มมากยิ่งขึ้น 4.29 0.76 มาก 

นักศึกษาคิดว่าการอ่านช่วยเพิ่มความรู้รอบตัวมากยิ่งขึ้น 4.88 0.33 มากที่สุด 

นักศึกษาคิดว่าการอ่านช่วยท าให้คะแนนสอบดีขึ้น 4.25 0.64 มาก 

นักศึกษาคิดว่าการอ่านสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 4.20 0.70 มาก 

                         ค่าเฉลี่ยรวม                                           4.40               0.61 มาก  

   
  จากตารางที่ 4 ผลการใช้แบบวัดเจตคติของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่มีต่อการอ่านมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับ มาก ( X = 4.40)   เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
นักศึกษาคิดว่าการอ่านช่วยเพิ่มความรู้รอบตัวมากยิ่งขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.88)  รองลงมาเป็นนักศึกษาชอบและ
สนุกสนานในการอ่านโดยใช้กิจกรรม Active Learning ( X = 4.86) ล าดับที่สามเป็นกิจกรรม Active Learningช่วยให้
นักศึกษามีทักษะการอ่านจับใจความมากขึ้น ( X = 4.61) ล าดับที่สี่เป็นเน้ือเรื่องที่น ามาให้อ่านในแต่ละครั้งมีความน่าสนใจ (
X = 4.3) ล าดับที่ห้าเป็นนักศึกษาคิดว่าการอ่านช่วยท าให้คะแนนสอบดีขึ้น ( X = 4.25)  ล าดับที่หกการอ่านจับใจความโดย
ใช้กิจกรรม Active Learningช่วยให้นักศึกษาเข้าใจมากขึ้น ( X = 4.29)  และเป็นนักศึกษาคิดว่าการอ่านช่วยเสริมสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการเพิ่มมากยิ่งขึ้น ( X = 4.29) ล าดับที่แปดเป็น  นักศึกษามีความสุขและสนุกกับการอ่านมาก
ขึ้น ( X = 4.23)  ล าดับที่เก้าเป็นนักศึกษาคิดว่าการอ่านสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ( X = 4.20)  และล าดับ
สุดท้ายเป็นเน้ือเรื่องที่อ่านมีความยากง่ายเหมาะกับนักศึกษา ( X = 4.14)   
 
สรุปผล  
         ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม Active Learning ส าหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 2 
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พบว่า ประสิทธิภาพของกระบวนการ  (E1) ได้เท่ากับ 87.67 และ
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) ได้เท่ากับ 88.65 ดังน้ันจึงสรุปได้ว่าชุดกิจกรรม Active Learning ส าหรับนักศึกษาโปรแกรม
วิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ก าหนดไว้ โดยได้
เกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพเท่ากับ 87.67/88.65 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
            ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร หลังจากการใช้ชุดกิจกรรมActive Learningมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 17.73 สูงกว่าก่อนใช้กิจกรรมActive 
Learningที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 6.86 และเม่ือทดสอบโดยใช้ t-test dependent พบว่าหลังการใช้ชุดกิจกรรม Active 
Learning สูงกว่าก่อนใช้ชุดกิจกรรม  Active Learning อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05ผลการใช้แบบวัดเจตคติของ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่มีต่อการอ่านมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ใน
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ระดับ มาก ( X = 4.40) สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งใจ โดยมี “นักศึกษาคิดว่าการอ่านช่วยเพิ่มความรู้รอบตัวมากยิ่งขึ้น” อยู่
ในระดับมากที่สุด ( X = 4.88) และมี “เน้ือเรื่องที่อ่านมีความยากง่ายเหมาะกับนักศึกษา” ( X = 4.14) อยู่ในล าดับน้อยที่สุด 
 
อภิปรายผลการวิจัย  
             การอ่านเพื่อใช้ในการรับสารเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งในกระบวนการจัดการเรียนการสอน การอ่านถือเป็นพื้นฐาน
และเป็นสะพานในการศึกษาหาความรู้ในแขนงวิชาอ่ืน ๆ ต่อไป พื้นฐานที่ส าคัญและจ าเป็นที่สุดในกระบวนการพัฒนาทักษะ
การอ่านคือ “การอ่านจับใจความ” ก่อนจะน าไปสู่การอ่านในระดับที่สูงขึ้นต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการอ่านเชิงวิเคราะห์ การอ่าน
เชิงวิจารณ์ ดังน้ัน สิ่งก่อสร้างทุกอย่างในโลก “รากฐาน” เป็นสิ่งส าคัญ การอ่านก็เช่นเดียวกัน การพัฒนาทักษะการอ่านจับ
ใจความจะ “ฐาน” ที่ส าคัญสู่ระดับการอ่านที่สูงขึ้นต่อไป การวิจัยครั้งน้ีจึงมุ่งพัฒนาทักษะการจับความของนักศึกษาเป็นส าคัญ 
เพื่อจะมุ่งเน้นให้นักศึกษาน าทักษะการอ่านดังกล่าวน้ีเป็น “สะพาน”ไปสู่ศาสตร์ความรู้แขนงอ่ืนๆ ต่อไปในอนาคต 
 นอกเหนือจากน้ีนักศึกษาส่วนใหญ่อ่านหนังสือจากทัศนคติเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางอย่างเช่นเดียวกับโครงการวิจัย
ของส านักงานอุทยานการเรียนรู้ที่กล่าวถึงพฤติกรรมและทัศนคติการอ่านของคนไทยที่อ่านเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง ในส่วน
ของนักเรียนนักศึกษาแล้วโดยมากมัก อ่านหนังสือ เพื่อการสอบ การท าการบ้าน การท ารายงาน เป็นต้น แตกต่างจากบาง
ประเทศที่พัฒนาแล้วที่มีทัศนคติที่ดีเป็นปัจจัยส าคัญในการอ่าน กล่าวคือ การอ่านหนังสือด้วยใจที่รักการอ่าน อ่านหนังสือด้วย
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีความสุขขณะที่อ่านหนังสือ ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงเพิ่ มเจตคติต่ออ่านที่ดี โดยการออกแบบชุด
กิจกรรม Active Learning ช่วยสร้างให้การอ่านสนุกขึ้นและน่าสนใจขึ้น ซ่ึงจากการวิจัยได้รับความสนใจและได้รับเจตคติที่ดี
ของการอ่านในระดับ มาก ดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น แม้ส่วนหน่ึงแล้วนักศึกษาจะยังเห็นการอ่านเป็นส่วนหน่ึงในการสอบ ดังที่
ผู้วิจัยระบุไว้ในแบบวัดเจตคติข้อที่ว่า “นักศึกษาคิดว่าการอ่านช่วยท าให้คะแนนสอบดีขึ้น”และนักศึกษาเห็นด้วยกับทัศนคติ
ข้อน้ีส่งผลให้ค่าเฉลี่ยในข้อน้ีอยู่ในล าดับที่ห้า ( X = 4.25) แต่ก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีที่จะมีเสริมสร้างทัศนคติต่อการอ่านของ
นักศึกษา เพราะส่วนหน่ึงแล้วแม้การอ่านจะช่วยในการสอบแต่เป็นส่วนหน่ึงของการแสวงหาความรู้ เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความคิด ทักษะการใช้ชีวิต ตลอดจนเสริมสร้างจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ต่อไปในภายภาคหน้า 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  1. นอกเหนือการเสริมสร้างทักษะการอ่านจับใจความแล้ว อาจท าการวิจัยเพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านใน
ระดับที่สูงขึ้น เช่น การอ่านเชิงวิเคราะห์, การอ่านเชิงวิจารณ์    
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัย 
          1. อาจเพิ่มขนาดความยาวของเรื่องที่ให้นักศึกษาอ่านมากยิ่งขึ้น เช่น นวนิยาย วรรณคดี วรรณกรรม แต่ทั้งน้ี
ความค่อย ๆ เพิ่มความยาวของเรื่องที่อ่านเพราะนักศึกษาอาจเกิดความเบื่อหน่าย ซ่ึงเป็นการบั่นทอนทัศนคติของการอ่านลง
ได้ 
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บัญญัติ ช านาญกิจ. (2549). จึงจ าเป็นต้องจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ในระดับอุดมศึกษา. วารสารการจัดความรู้   
              มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. 
ล้วน สายยศ; และอังคณา สายยศ. (2538). เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: ภาควิชาการ 
                     วัดผลและวิจัยทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
เสาวนีย์ สิกขาบัณฑิต. (2528). เทคโนโลยีทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระ 
           นครเหนือ. 
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ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสรมิทักษะการอ่านคล่อง ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 

ปัทมาภรณ์ ธรรมฐิติพงษ์1 สุชาดา ต้ังศิรินทร์2  

บทคัดย่อ 
             การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านคล่องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    
ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (2) เพื่อเปรียบเทียบการสอนก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้    
ที่ส่งเสริมทักษะการอ่านคล่องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ (1) แผนการจัดกิจกรรมการสอนเรื่องมาตราตัวสะกด อักษรน า ค าควบกล้ า และตัวการันต์ จ านวน 8 แผน แผนละ 50 
นาที และ (2) แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียน-หลังเรียน จ านวน 2 ชุด ชุดละ 
10 ข้อ  
 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สูตร t-test แบบ dependent เพื่อหาประสิทธิผลหลังจากจัดกิจกรรมการสอนอ่านเอาเรื่อง    
ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ และการใช้ค่าสถิติ        
t test dependent เปรียบเทียบ เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านคล่องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาล
นครสวรรค์ ก่อนเรียนและหลังเรียน ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ผลการวิจัยพบว่า 
    1. ผลสัมฤทธ์ิด้านการอ่านคล่องของนักเรียนหลังการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการสอนอ่านเอาเรื่องโดยใช้รูปแบบการสอนอ่าน
จากล่างขึ้นบนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
    2. ผลสัมฤทธ์ิด้านการอ่านเอาเรื่องของนักเรียนหลังการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการสอนอ่านเอาเรื่องโดยใช้รูปแบบการสอน
อ่านจากล่างขึ้นบนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ค าหลัก: การอ่านคล่อง, ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

Abstract 
 The purpose of this study was to compare the fluency reading skill of students before and after 
using learning package and to compare them to the criterion. 
The samples were 30 students from Prathom Suksa I that fail the test of fluency reading skill with 50 
percent in the second semester of the 2018 academic year at Anuban Nakhon Sawan Shcool, Muang 
district, Nakhon Sawan province. They were selected by simple random sampling. The experiment lasted 
for 8 fifty minute periods.  
            The instruments used in data collection were a learning package that consist of 8 lesson plans for 
encourage fluency reading skill and the pre-test and the post-test of fluency reading skill that have 5 items.    
The data were statistically analyzed by using t-test for dependent sample and t-test for one group. 
 The results of the study showed that: 
  1. The fluency reading skill of students after the experiment was higher than before at .01 level 
of significant. 
  2. The fluency reading skill of students after the experiment was statistically higher than 70 
percent criterion at .01 level of significant.   

Keywords: Learning package, Fluency reading skill  
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
            ปัญหาการอ่านออกเสียงภาษาไทยของนักเรียนถือเป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขและพัฒนาอย่างเร่งด่วน             
เพราะโลกปัจจุบันเป็นโลกของการอ่าน การอ่านแทรกอยู่ในกิจกรรมทุกประเภท ทุกแห่ง ทั้งน้ี การสื่อสารในชีวิตประจ าวัน     
ต้องอาศัยการอ่านเพื่อความเข้าใจ การอ่านจึงเข้ามามีบทบาทส าคัญในชีวิตของเรา ซ่ึงส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่า การอ่านท าให้เกิดการพัฒนาด้านสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและค่านิยมต่าง 
ๆ รวมทั้งช่วยการเปลี่ยนแปลงในการด าเนินชีวิต พัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดของชาติ อีกนัยหน่ึง การอ่านยังเป็นสื่อกลางของการ
เรียนรู้ ผู้อ่านมากย่อมรู้มาก และถ้าน าความรู้น้ันมาใช้ประโยชน์ต่อสังคม สังคมน้ันย่อมมีประสิทธิภาพพัฒนาไปในทางที่ถูกที่
ควรอย่างรวดเร็ว ดังน้ัน การปลูกฝังให้รักการอ่านตั้งแต่เยาว์วัย จึงเป็นพื้นฐานการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต การอ่านจึงมี
ความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์อย่างยิ่ง  
 ปัจจุบันทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ พบว่า จากการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย นักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาด้านการอ่าน กล่าวคือ นักเรียนอ่านหนังสือไม่คล่องจึงท าให้
เกิดความล่าช้าในการเรียน เช่น ในชั่วโมงเรียนเม่ือให้นักเรียนอ่านหนังสือ นักเรียนจะใช้เวลาในการอ่านนาน จนท าให้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ครูผู้สอนจึงด าเนินการแก้ไข โดยปรับกิจกรรมการสอนให้
เหมาะสมกับเวลา และจัดบรรยากาศภายในชั้นเรียนให้ควรแก่การเรียนรู้ เพื่อตรึงความสนใจจากนักเรียน อาทิ การน าเกมมา
ใช้ควบคู่ไปกับการสอน การน าสื่อการจัดการเรียนรู้มาประกอบการสอน แต่วิธีการดังกล่าวยังไม่ประสบผลส าเร็จ นักเรียน
ไม่ให้ความสนใจ เกิดความเบื่อหน่าย และสิ่งหน่ึงที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ การอ่านหนังสือไม่คล่องของนักเรียน  ที่ยังคงเป็น
ปัญหาอยู่ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาแนวทางในการพัฒนาทักษะการอ่านคล่อง โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อน ามาใช้ในการ
แก้ปัญหา 
 ดังน้ันผู้วิจัยจึงเห็นว่า การพัฒนาทักษะการอ่านคล่องให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นเรื่องส าคัญ ที่มิ
อาจมองข้ามได้ ซ่ึงผู้สอนต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน ทบทวนอย่างเพียงพอและเป็นรูปธรรม โดยการใช้ชุดการเรียนรู้จะ
ช่วยให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น ซ่ึงจะส่งผลต่อระดับพัฒนาการใ นการอ่านของนักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นได้อย่างแท้จริง ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังกรอบแนวคิดการวิจัยในแผนภาพ 
  

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

          1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านคล่องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการ เรียนโดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้  
          2. เพื่อเปรียบเทียบการสอนก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมทักษะการอ่านคล่องของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธ์ิด้านการอ่านคล่องของนักเรียนหลังการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียน          
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 2. ผลสัมฤทธ์ิด้านการอ่านคล่องของนักเรียนหลังการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

วิธีด าเนินการวิจัย 
           ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
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              ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์  ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 จ านวน 160 คน ซ่ึงได้มาจากการที่ครูประจ าชั้นทั้ง 8 ห้อง ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1/2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6 ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1/7 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8 ทดสอบการอ่านของนักเรียน แล้วส่งรายชื่อนักเรียน ที่มีผลการทดสอบไม่
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ให้กับผู้วิจัย เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในล าดับต่อไป  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 จ านวน 30 คน ซ่ึงได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  
                 ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคล่องจ านวน 1 ชุด ประกอบไปด้วย 4 หน่วยย่อย 
ได้แก่ หน่วยที่ 1 เรื่อง มาตราตัวสะกด หน่วยที่ 2 เรื่อง อักษรน า หน่วยที่ 3 เรื่อง ค าควบกล้ า และหน่วยที่ 4 เรื่อง ตัวการันต์ 
และแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านคล่อง จ านวน 5 ข้อ โดยด าเนินการสร้างเครื่องมือในการวิจัย ตามขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
    การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญ ดังน้ี 
           1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เพื่อให้เข้าใจหลักการ จุดมุ่งหมาย
เน้ือหา เวลาในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ศึกษาวิเคราะห์
หลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ ขอบเขตเน้ือหาและเวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1 
สาระที่ 4 มาตรฐานที่ 1 เรื่อง ธรรมชาติของภาษา ซ่ึงเป็นเรื่องเก่ียวกับเสียง ความหมาย การสะกดค า และประโยคง่าย ๆ 
จากน้ันศึกษาหนังสือเรียนตามหลักสูตรของโรงเรียน ว่ามีเรื่องใดบ้างที่เป็นปัญหาด้านการอ่านของนักเรียน  
   2. ออกแบบโครงสร้างการสอน โดยศึกษาจากผลการทดสอบด้านการอ่านของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 และวิเคราะห์ว่ามีเรื่องใดบ้างที่ส่งผลต่อการอ่านไม่คล่อง ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า มีทั้งหมด 4 เรื่อง ได้แก่ 
มาตราตัวสะกด อักษรน า ค าควบกล้ า และตัวการันต์ ผู้วิจัยจึงน าเน้ือหาในส่วนน้ีมาเป็นแก่นความคิดหลักในการสร้างชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อน ามาแก้ปัญหาด้านการอ่านไม่คล่องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต่อไป 
   3. วางแผนและออกแบบกิจกรรมแผนการจัดกิจกรรมการสอนที่ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มี
องค์ประกอบในแผนการจัดการเรียนรู้ ดังน้ี จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระส าคัญ กระบวนการจัดกิจกรรมการสอนและการวัด
ประเมินผล โดยก าหนดระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมแผนละ 50 นาที จ านวน 8 แผน ได้แก่ แผนที่ 1 และ แผนที่ 2 เรื่อง
มาตราตัวสะกด แผนที่ 3 และ แผนที่ 4 เรื่องอักษรน า, แผนที่ 5 และ แผนที่ 6 เรื่องค าควบกล้ า, แผนที่ 7 และ แผนที่ 8 เรื่อง
ตัวการันต์ ในแต่ละแผนจะเป็นกิจกรรมแบบกลุ่มซ่ึงท าให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชั้นเรียนการเรียนรู้    แบบ
กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีชีวิตชีวาและช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน 
   4. ออกแบบสื่อการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ปัญหาด้านการอ่านจากเน้ือหาส าคัญของเรื่อง 
และพฤติกรรมของผู้เรียน ซ่ึงท าให้ได้ข้อสรุปในการออกแบบสื่อการเรียนรู้ออกเป็น 3 ประเภท คือ (1) สื่อประเภทวัสดุ
อุปกรณ์ เช่น หุ่นมือ หนังสือสามมิติ มาใช้ร่วมกัน เพื่อเน้นวัสดุที่เห็นเป็นรูปธรรม นักเรียนสามารถสัมผัสได้ และยังเป็นการ
ดึงดูดความสนใจจากนักเรียนให้อยากที่จะเรียนรู้  ซ่ึงจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเน้ือหาเชิงนามธรรมมากยิ่งขึ้น ( 2) 
สื่อประเภทแบบฝึกทักษะ ซ่ึงได้แก่การประมวลค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับเน้ือหาในบทเรียน และน ามาจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์ด้านค าศัพท์ให้กับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจด้านเน้ือหาตามกระบวนการอ่านออก
เสียงอย่างถูกต้อง โดยการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในเรื่องการฟัง ซ่ึงท าให้เกิดความชัดเจนในด้านการเปล่งเสียงแต่ละครั้ง เช่น 
ให้นักเรียนฝึกออกเสียงค าที่มีอักษรน าตามที่ได้ยิน (3) สื่อประเภทกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการ
แข่งขันและแบบกลุ่มการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนได้เปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้อยู่เสมอเพื่อให้บรรยากาศการเรียนเป็นไปอย่าง
สนุกสนาน ผู้เรียนเกิดความตื่นตัว และมีแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมมุ่งหวังให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความคิดใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ และน าสิ่งที่เรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับกรรณิการ์ พวงเกษม (2535) 
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ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที2่ (Proceedings) 

ที่กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้ควรจะเป็นกระบวนการกลุ่มที่สร้างสรรค์บรรยากาศการท างานการท างานกลุ่มที่ให้ผู้เรียนมีอิสระใน
การแสดงความรู้สึกนึกคิด มีบทบาทในการรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนโดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนจะช่วย
ให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีชีวิตชีวาและช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน 
  2.2 การสร้างแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านคล่อง แบบทดสอบที่ผู้ วิจัยสร้างขึ้น มีจ านวน 5 ข้อ                  
คือ (1) เป็นค าศัพท์ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 3 ค า (2) เป็นค าศัพท์ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 6 ค า               
(3) ประโยคความเดียว (4) ประโยคความซ้อน (5) ย่อหน้า ความยาวประมาณ 3 บรรทัด โดยจะทดสอบก่อนและหลัง       
จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม แล้วจึงน าผลการทดสอบมาเปรียบเทียบตามเกณฑ์การประเมินแบบ SCORING RUBRICS (ศิริ
ชัย กาจนาวสี. 2550)  โดยมีกระบวนการในการจัดท า ดังน้ี  
   1. น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดท าขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง หาข้อบกพร่อง และค าเสนอแนะ จ านวน 6 ท่าน ประกอบด้วย ด้านแผนการจัดกิจกรรมการ
สอนและ IOC จ านวน 3 ท่าน ด้านชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 3 ท่าน  
   2. น าแบบทดสอบแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านคล่องก่อนเรียน และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
จัดท าขึ้น ไปทดสอบกับนักเรียนรายบุคคล เพื่อหาข้อบกพร่องและน ามาปรับปรุงแก้ไข เพื่อเตรียมพร้อมในการน าไปใช้ในการ
ทดลองภาคสนามต่อไป 
   3. น าแบบทดสอบแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านคล่องก่อนเรียน และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
จัดท าขึ้น ไปทดสอบกับนักเรียนกลุ่มย่อย จ านวน 3 คน เพื่อหาข้อบกพร่องและน ามาปรับปรุงแก้ไข เพื่อเตรียมพร้อมในการ
น าไปใช้ในการทดลองภาคสนามต่อไป 
   4. น าแบบทดสอบแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านคล่องก่อนเรียน และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
จัดท าขึ้น ไปทดสอบกับนักเรียนกลุ่มใหญ่ จ านวน 7 คน เพื่อหาข้อบกพร่องและน ามาปรับปรุงแก้ไข เพื่อเตรียมพร้อมในการ
น าไปใช้ในการทดลองภาคสนามต่อไป 
   การด าเนินการทดลอง 
  1. ผู้วิจัยทดสอบก่อนเรียนโดยน าแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านคล่องที่สร้างขึ้นมาทดสอบกับนักเรียนโดย
ก าหนดระยะเวลาในการสอบคนละ 4 นาที ซ่ึงผู้วิจัยใช้เวลา 2 คาบเรียน ในการด าเนินการทดสอบกลุ่มตัวอย่างทั้ง 30 คน 
ทั้งน้ีใช้ช่วงเวลาหลังเลิกเรียนวันละ 1 ชั่วโมง เป็นเวลา 2 วัน  
  2. ด าเนินการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดกิจกรรมการสอนที่วางไว้ ซ่ึงมีทั้งหมด 4 
เรื่อง จ านวน 8 แผน แผนละ 50 นาที  
  3. ผู้วิจัยทดสอบหลังเรียนโดยน าแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านคล่องที่สร้างขึ้นมาทดสอบกับนักเรียนโดย
ก าหนดระยะเวลาในการสอบคนละ 4 นาที ซ่ึงผู้วิจัยใช้เวลา 2 คาบเรียน ในการด าเนินการทดสอบกลุ่มตัวอย่างทั้ง 30 คน 
ทั้งน้ีใช้ช่วงเวลาหลังเลิกเรียนวันละ 1 ชั่วโมง เป็นเวลา 2 วัน 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ 
                    ผู้วิจัยน าคะแนนที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์เพื่อตอบค าถามวิจัยโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปโดยด าเนินการ
ดังน้ี  
                     1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านคล่องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการ
สอนที่ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ T-test dependent (pair) ก่อน - หลัง ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 
          2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิหลังการจัดกิจกรรมการสอนที่ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 โดย
ใช้ค่าสถิติ T-test (one sample)  

ผลการวิจัย 
 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านคล่องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม       
การสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
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 1.1 ผลการทดสอบก่อนเรียนกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 จ านวน 30 คนได้ท า
แบบทดสอบก่อนเรียนในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 ปรากฏผลคะแนนเฉลี่ย (x̄ ) เท่ากับ 2.83 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.05318 โดยมีคะแนนสูงสุด เท่ากับ 6 คะแนน และคะแนนต่ าสุดเท่ากับ 2 คะแนน 
 1.2 ผลการทดสอบหลังเรียนกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 30 คนได้ท าแบบทดสอบ

หลังเรียนในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 8 ปรากฏผลคะแนนเฉลี่ย (x̄ )  เท่ากับ 8.37และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากับ 1.15915 โดยมีคะแนนสูงสุด เท่ากับ 10 คะแนน และคะแนนต่ าสุดเท่ากับ 6 คะแนน 

 

            จากตารางการทดสอบค่าสถิติ t-test (dependent) ปรากฏว่า ผลสัมฤทธ์ิการอ่านคล่องของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดกิจกรรมการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  
            2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิหลังการจัดกิจกรรมการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 
ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังรายละเอียดในตารางต่อไปน้ี  

 

          จากตารางการทดสอบค่าสถิติ t-test (one group) ปรากฏว่า ผลสัมฤทธ์ิด้านการอ่านคล่องของนักเรียนหลัง             
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการสอนอ่านคล่อง โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ      
ที่ระดับ .01 

อภิปรายผลการวิจัย 
             วิจัยเรื่อง ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการอ่านคล่อง ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองและได้ผลการทดลองเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังน้ี 
 1. ผลสัมฤทธ์ิด้านการอ่านคล่องโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 2. ผลสัมฤทธ์ิด้านการอ่านคล่องโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
    อันสืบเน่ืองมาจากเหตุผลหลายประการ ดังต่อน้ี  
  1. การจัดกิจกรรมการสอนอ่านอ่านคล่องโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้ วิจัยส ร้างขึ้นมีขั้นตอน           
การจัดการเรียนรู้และใช้สื่อการเรียนรู้ที่ท าให้นักเรียนเห็นเป็นรูปธรรม เพื่อง่ายต่อการเรียนรู้และเป็นการสร้างแรงจูงใจ           
ในการเรียนให้กับนักเรียน เช่น การน ารูปภาพสัตว์ต่าง ๆ มาประกอบการสอน เน่ืองจากสัตว์เป็นเรื่องใกล้ตัวนั กเรียน           
ท าให้นักเรียนเกิดความสนใจ ให้ความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนการสอน อีกทั้งยังท าให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และจดจ า
เน้ือหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น กระบวนการจัดกิจกรรมดังกล่าวน้ีได้สอดคล้องกับ กู๊ด และโบรฟี (Good & Brophy. 1987)กล่าวถึง
ความส าคัญของกลวิธีการสร้างแรงจูงใจว่า การที่ครูใช้กลวิธีสร้างแรงจูงใจมิได้เพียงแต่ท าให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
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เรียนรู้เท่าน้ัน หากยังท าให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  อย่างกระตือรือร้น และพยายามพัฒนาความรู้หรือทักษะตามที่ครู
ต้องการอีกด้วย  
  2. ผู้ วิจัยได้น าทฤษฎีการเรียนรู้ของ  Gagne (1997) มาใช้ในการจัดกิจกรรมการสอนอ่านคล่อง            
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ การออกแบบการเรียนรู้ที่ลงมือท าจริง โดยยึดหลักการน าเสนอเน้ือหา จัดการเรียนรู้ และลง
มือท าจากการโต้ตอบซ่ึงกันและกันด้วยหลักการสอน ดังน้ี 1.กระตุ้นความสนใจหรือเร่งเร้าความสนใจจากผู้เรียน 2.อธิบาย
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ให้ได้ 3.ทบทวนความรู้ที่ผ่านมา 4.น าเสนอเน้ือหาใหม่ 5.เสนอแนวคิดที่เก่ียวข้องกับการเรียนรู้ 6.
มีการโต้ตอบต่อบทเรียน 7.สามารถบอกถึงผลดีผลเสียได้ 8.มีการพัฒนาความรู้ใหม่ที่แปลกไปจากเดิม 9.วิเคราะห์และเลือกใช้ 
ซ่ึงการจัดกิจกรรมการสอน ครูเลือกใช้ภาพที่เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ าวันนักเรียน เช่น รูปภาพสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ 
เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน เพื่อกระตุ้นความสนใจ และการใช้เทปบันทึกเสียง ซ่ึงมีข้อดีคือนักเรียนจะได้ฟังการออกเสียงที่ชัดเจน
และถูกต้องเหมือนกันทุกครั้ง ต่างจากวิธีการเดิมคือครูผู้สอนออกเสียงให้ฟังทุกชั่วโมง ท าให้มีโอกาส   เกิดความผิดพลาด
ทางการออกเสียงได้  
  3. ผู้วิจัยได้น ากฎแห่งการฝึกหัด มาใช้ในการจัดกิจกรรมการสอนอ่านคล่องโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกการออกเสียงซ้ า ๆ ในทุก ๆ ชั่วโมงของกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การจับคู่ การใช้เกมการแข่งขัน 
ซ่ึงส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง และตอบสนองออกมาโดยอัตโนมัติเม่ือเห็นค าศัพท์ สอดคล้องกับถวัลย์ มาศ
จรัส (2546) ที่กล่าวถึงทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอร์นไดค์ว่า กฎแห่งการฝึกหัด ได้แก่ การกระท าซ้ าบ่อย ๆซ่ึงจะก่อให้เกิด
ทักษะความช านาญการ การฝึกปฏิบัติซ้ า ๆ จะท าให้เกิดกาเรียนรู้และเกิดทักษะที่แม่นย า ชัดเจน และมีทักษะที่คล่องแคล่ว 
  4. ผู้วิจัยได้น าเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการสอนอ่านคล่องโดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชั้นเรียน ทั้งกิจกรรมแบบจับคู่ กิจกรรม
แบบกลุ่มย่อย และกิจกรรมแบบกลุ่มใหญ่ ส่งผลให้นักเรียนเรียนรู้ได้เร็วขึ้น และเป็นการสร้างประสบการณ์ทางภาษาให้กับ
ผู้เรียน ซ่ึงสอดคล้องกับ ไสว ฟักขาว (2544) กล่าวถึงการเรียนรู้แบบร่วมมือไว้ว่า เป็นการจัดการเรียนการสอนที่แบ่งผู้เรียน
ออกเป็นกลุ่มเล็กๆ สมาชิกในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการช่วยเหลือสนับสนุนซ่ึงกัน
และกัน และมีความรับผิดชอบร่วมกันทั้งในส่วนตน และส่วนรวม เพื่อให้กลุ่มได้รับความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 
  5. ผู้วิจัยได้น าจิตวิทยาการสอนภาษาไทย มาใช้ในการจัดกิจกรรมการสอนอ่านคล่องโดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ คือ การเสริมก าลังใจให้กับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนอยากที่จะแสดงพฤติกรรมน้ัน ๆ ออกมา ซ่ึงมีทั้งการสร้างเสริมแรง
ภายนอก เช่น เม่ือนักเรียนปฏิบัติตามค าสั่งได้ ครูผู้สอนจึงให้ของรางวัล หรือเม่ือนักเรียนกระท าได้ถูกต้องตามหลักการ
ครูผู้สอนจึงบวกคะแนนเพิ่มให้ และการเสริมแรงภายใน เช่น การกล่าวค าชมเม่ือนักเรียนแสดงพฤติกรรมได้ตามที่ก าหนด     
ท าให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง หรือการให้เพื่อนร่วมชั้นเรียนปรบมือให้เม่ือนักเรียนตอบค าถามได้ จะท าให้
นักเรียนคนอ่ืนเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติตาม สอดคล้องกับ เขียน วันทนียตระกูล (2557)  ที่กล่าวว่า ในการท ากิจกรรมใด ๆ 
ของมนุษย์ย่อมมีสิ่งเร้าและแรงจูงใจเป็นสิ่งผลักดันให้มีความกระฉับกระเฉง จริงจัง ตั้งใจ การจูงใจมีอิทธิพลให้พฤติกรรมมี
ความเข้มข้น แข่งขันสู่ความส าเร็จอย่างไม่เบื่อหน่าย 

ข้อเสนอแนะ 
     ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้  
                    1. การสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูผู้สอนจะต้องมีความใส่ใจเด็กนักเรียนเป็นพิเศษเพื่อศึกษาข้อเด่น
ข้อด้อย และน าไปส่งเสริมและแก้ไขได้ถูกต้อง 
                    2. น าการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคล่อง ไปใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนอ่ืน ๆ 
     ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป  
                    1. นักเรียนบางคนอ่านได้แต่เขียนไม่ได้  จึงก่อให้เกิดการหาแนวคิดเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาการเขียน          
ในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
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                     2. ควรมีการน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้พัฒนาทักษะอ่ืน ๆ เช่น การสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้   
เพื่อพัฒนาทักษะการเขียน การอ่านคิดวิเคราะห์ เป็นต้น 
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การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรยีนอนุบาลนครสวรรค์ 
โดยใช้กิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน 

อรพิน คงทน1  บัวชุม ยิ้มยัง2 วไลกรณ์  แก้วค า3 
บทคัดย่อ 
          การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบระดับความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและ
หลังจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 7 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 
โรงรียนอนุบาลนครสวรรค์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค ์สังกัดนครสวรรค์ จ านวน 45 คน ซ่ึงได้มาจาก
การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ และ
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test dependent) 
ผลการวิจัยพบว่า ระดับความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ หลังจัดกิจกรรม
การละเล่นพื้นบ้านสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ค าส าคัญ: ความฉลาดทางอารมณ์ / การละเล่นพื้นบ้าน  

Abstract 
             The purpose of this research was to compare the emotional quotient of grade 1 students before 
and after organized the folk play activities. The sample of this research were 45 first grade students of Anuban 
Nakhon Sawan School in the second semester of 2018 academic year taken by simple random sampling 
method. The research instruments include lesson plans with folk play activities and emotional quotient 
evaluation form. The data analysis were mean, standard deviation and dependent t test.  
The research found that the emotional quotient of grade 1 students of Anuban Nakhon Sawan School after 
organized the folk play activities were higher than before as a statistically significant at .05. 

Key Words: Emotional Quotient / Folk play 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6  ก าหนดให้การจัดการศึกษาต้องเป็นไป เพื่อพัฒนาคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติ เข้าสู่โลกยุคศตวรรษ
ที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย มีทักษะการคิด วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมโลกได้อย่างสันติ  (ส านักงานคณะกรรมการคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2542; สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2549 ; กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) กล่าวถึง การจัด
กระบวนการเรียนการสอนให้สถานศึกษา และหน่วยงานที่เก่ียวข้องด าเนินการในเรื่องการจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมในการ
จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และมาตรา 26 
ระบุให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียน  โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน  ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
การร่วมกิจกรรม และการทดสอบตามความเหมาะสมแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา 
 Rousseau และ Bloom (อ้างถึงในขจรศักดิ์  สีเสน, 2545: 12) มีแนวคิดที่สอดคล้องกันว่า การให้การศึกษาค วร
ค านึงถึงธรรมชาติของเด็กเป็นส าคัญ เด็กแต่ละคนมีลักษณะแตกต่างกัน ดัง นั้นในการจัดการศึกษา ที่เหมาะสม
และจะต้องสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งน้ีหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน กระบวนการวัดและประเมินผล
จะต้องยืดหยุ่นและหลากหลาย ครูจะต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนความรู้มาเป็นผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ครู
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ต้องเข้าใจหลักการที่ว่ามนุษย์ทุกคนมีความแตกต่างกัน ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนโดยจัดการเรียนการสอนตามหลักการ
และทฤษฎีทางการศึกษา ดร.รุ่ง แก้วแดง (อ้างถึงใน ขจรศักดิ์  สีเสน, 2545: 13) ได้แสดงทรรศนะเก่ียวกับเรื่องน้ีว่า ครูควรน า
เรื่องจิตวิทยาทางการศึกษา ทฤษฏีการเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual  Difference) มาใช้ในการสอน 
 นอกจากการเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคลแล้วครูต้องเข้าใจในเรื่องความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กด้วย
เช่นกัน เพราะคุณค่าของคนไม่ได้อยู่แค่สติปัญญาเท่าน้ัน แต่จิตใจ อารมณ์ ก็มีส่วนส าคัญที่จะท าให้เด็กฉลาดและเรียนเก่ง  
ดังน้ันพ่อแม่ต้องไม่เน้นให้ลูกเรียนเก่งเพียงอย่างเดียวต้องให้เน้นการปรับอารมณ์ของลูก การจะได้มาซ่ึงความฉลาดทางอารมณ์
เป็นเรื่องที่สามารถฝึกฝนและพัฒนาได้  เพียงแต่อาศัยความร่วมมือจากบุคคลหลาย ๆ ฝ่ายที่เป็นสิ่งแวดล้อมของเด็ก เด็กที่
ได้ร ับการฝึกหรือพัฒนาด้านความฉลาดทางอารมณ์จะมีรากฐานที ่ด ีพร้อม ในการเรียนรู ้ น าไปสู ่ความส าเร็จใน
การศึกษาและการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม รวมทั้งสามารถปรับตัวในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ เพราะน่ันคือทั้งพ่อ
แม่ครูหรือผู้ปกครองต้องร่วมมือกัน 
 ความฉลาดทางอารมณ์เป็นอีกความสามารถหน่ึงที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคคล ในยุค
ปัจจุบัน ซ่ึงจะช่วยในการด าเนินชีวิตของคนเราให้ด าเนินชีวิตและเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข  ดังที่ เทอดศักดิ์ 
เดชคง (2542) ได้กล่าวว่า ความฉลาดทางอารมณ์ เป็นการเข้าใจความรู้สึกตนเอง และผู้อ่ืน รู้จุดเด่นจุดด้อยของตนเอง 
รู้จักควบคุมจัดการและแสดงออกทางอารมณ์ และใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสม ที่ส าคัญคือมองโลกในแง่ดี แก้ไขความขัดแย้ง 
โดยเฉพาะความเครียดที่เกิดขึ้นในจิตใจได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับตนเองและผู้อื่น สามารถควบคุมและจัดการกับอารมณ์
ของตนเองและผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความสามารถ ในการจัดการสัมพันธภาพกับผู้อื่น ซึ่งความฉลาดทาง
อารมณ์น้ีช่วยให้ประสบความส าเร็จในอาชีพและความส าเร็จในชีวิต 
 เด็กวัยประถมศึกษา เป็นวัยที่มีอายุระหว่าง 6-10 ปี จัดอยู่ในวัยเด็กตอนกลาง เด็กวัยน้ีเป็นวัยที่มีความพร้อมมากขึ้น 
พัฒนาการด้านร่างกายของเด็กวัยประถมศึกษาตอนต้นจะมีการเปลี่ยนแปลงและมีความสามารถเพิ่มขึ้นในหลายด้าน เด็กวัย
น้ีสามารถใช้กล้ามเน้ือมัดใหญ่ได้ดีชอบเลื่อนไหวมากกว่าอยู่น่ิงเฉย การที่จะส่งเสริมให้ร่างกาย ของเด็กในวัยนร้ท างานได้
คล่องแคล่ว มีการประสานกัน จะต้องอาศัยการฝึกฝนผ่านการท ากิจกรรม ทั้งการท าการบ้าน การเล่นกีฬา การท ากิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวัน ซ่ึงจะพัฒนาให้เด็กมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง กระฉับกระเฉง คล่องแคล่ว มีสมาธิดี กลับกันกับเด็กที่นอนเล่น
เกมอยู่แต่ในบ้านทั้งวัน จนเด็กติดเป็นนิสัย เด็กอาจเกิดความสุข สนุก สบายขณะเล่น ซ่ึงความสบายที่เกิดขึ้นน้ันขัดขวางการ
พัฒนากล้ามเน้ือมัดใหญ่ตามที่กล่าวมา นอกจากน้ี สมองของเด็กจะมีการพัฒนาในวัยน้ี ถ้าพัฒนาการหยุดชะงัก ก็จะส่งผล
ต่อพัฒนาการต่อในช่วงของวัยรุ่น และเรื้อรังไปจนถึงอนาคต จึงควรจัดกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นอย่างมี
ความสุข มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม พร้อมทั้งด้านสุขนิสัยและโภชนาการ มีกิจกรรมให้ได้เคลื่อนไหว ได้ยืน เดิน วิ่ง 
จับ ขว้าง กระโดด เคลื่อนไหวในทิศทางต่าง ๆ ได้ออกกก าลังกายกลางแจ้ง เล่นกีฬา หรือเกมต่าง ๆ (ประไพ ประดิษฐ์, 
2556) 
 จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้อง พบว่า การที่จะพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์น้ันควรเริ่มตั้งแต่วัยเด็กเล็ก 
และพบว่าการละเล่นพื้นบ้านของไทยเราน้ันมีความเหมาะสมที่จะน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์ เน่ืองจากเป็นการตอบสนองต่อพัฒนาการตามวัยของเด็กที่ในช่วงวัยเด็กน้ีจะต้องมีการพัฒนากล้ามเน้ือมัดใหญ่
ให้เต็มที่ โดยการเคลื่อนไหว ว่ิง จับ กระโดด และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ให้ร่างกายของเด็กได้ท างานประสานกันได้เต็มที่ ซ่ึง
การละเล่นพื้นบ้านเป็นการละเล่นของเด็กของไทยมาตั้งแต่สมัยก่อนในหลาย ๆ  การละเล่นจะช่วยพัฒนาการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
ความเห็นอกเห็นใจ การควบคุมอารมณ์ การอดทนและรอคอย มีน้ าใจ รู้จักแบ่งปัน และสร้างสรรค์ของเล่นใหม่ ๆ ที่ช่วย
พัฒนาทั้งความคิด ร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ไปพร้อม ๆ กัน  
 ดังนั้นผู ้วิจัยจึงสนใจที่จะใช้การละเล่นพื ้นบ้านมาใช้ในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเปรียบเทียบความฉลาดทางอารม์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 7 โรงเรียนอนุบาล
นครสวรรค์ โดยการจัดกิจกรรมการละเล่นเพื้นบ้าน ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน อีกทั้งเป็นการฝึกฝน
นักเรียนให้มีทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว ว่องไว และสามารถท างานได้สอดคล้องและสัมพันธ์กันซ่ึงมีผลต่อ
การพัฒนาสติปัญญา พัฒนาการของเด็กในวัยน้ี และการด าเนินชีวิตประจ าวันต่าง ๆ และช่วยให้นักเรียนรู้จักการตัดสินใจ
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อย่างมีเหตุผล มีความสามารถในการเลือกใช้ความฉลาดทางอารมณ์ ในส่วนที ่ด ีและเหมาะสมจากการท ากิจกรรมไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ก่อนและ
หลังการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน 

สมมติฐานของการวิจัย 
 ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์  หลังการจัดกิจกรรม
การละเล่นพื้นบ้านสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรม 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
  ตัวแปรต้น ได้แก่  การจัดกิจกรรมโดยใช้การละเล่นพื้นบ้าน 
  ตัวแปรตาม ได้แก่  การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ 
 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
  เน้ือหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นเน้ือหาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง 
กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน 
ระยะเวลาในการวิจัย 
                    ท าการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 คาบ รวม 9 คาบ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
      ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
      ประชากรในการวิจัยครั้งน้ีคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 จ านวน 8 ห้องเรียน รวม 346 คน 
       กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 45 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (simple random sampling) 
      เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
      การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการวิจัยได้แก่  
      2.1 แผนการจัดกิจกรรมโดยการละเล่นพื้นบ้าน จ านวน 9 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง 

 

ความฉลาดทางอารมณ์ 
     1. ด้านความดี 
     2. ด้านความเก่ง 
     3. ด้านความสุข 

 

กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน 
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ผู้วิจัยออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ โดยการละเล่นพื้นบ้าน โดยจัดกิจกรรมในชั่วโมง
โฮมรูม สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ซ่ึงมีขั้นตอนในการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมดังน้ี 
         2.1.1 ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน เพื่อน ามา
ก าหนดวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม และรายละเอียดของกิจกรรมให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย 
          2.1.2 ศึกษาการละเล่นพื้นบ้านของไทย เพื่อน ามาใช้เตรียมเน้ือหาได้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรม 
          2.1.3 ก าหนดรายละเอียดของกิจกรรม ซ่ึงประกอบด้วย ชื่อกิจกรรม เวลาที่ใช้ และก าหนดจ านวนคาบเรียนให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์และเน้ือหาของของกิจกรรม โดยผู้วิจัยแบ่งเน้ือหาและ คาบเรียนในการจัดกิจกรรมเป็น 3 สัปดาห์ สัปดาห์
ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง ในช่วงกิจกรรมโฮมรูม รวมทั้งสิ้น 9 ชั่วโมง 
         2.1.4 น าแผนการจัดกิจกรรมโดยใช้การละเล่นพื้นบ้านของไทย เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ค าแนะน าและน าไป
ปรับปรุงแก้ไข 
         2.1.5 น าแผนการจัดกิจกรรมโดยใช้การละเล่นพื้นบ้านของไทย ที่ปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา
เรียบร้อยแล้ว ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 คน ตรวจสอบตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) โดยใช้ดัชนี IOC 
(item objective congruence) ก าหนดการให้คะแนนคือ 
          คะแนน (+1) หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจัดกิจกรรมกับจุดประสงค์การเรียนรู้ มีความสอดคล้องกัน   
          คะแนน (0) หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าแผนการจัดกิจกรรมกับจุดประสงค์การเรียนรู้ มีความสอดคล้องกัน  
          คะแนน (-1)    หมายถึง  แน่ใจว่าแผนการจัดกิจกรรมกับจุดประสงค์การเรียนรู้ มีความสอดคล้องกัน 
          ผู้วิจัยใช้เกณฑ์การตัดสินความสอดคล้องเชิงเน้ือหา คือ ดัชนี IOC ต้องมากกว่า 0.5    จึงจะถือว่าแผนการจัดกิจกรรม
น้ันมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2548)  ผู้วิจัยได้น าผลการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน
มาค านวณหาค่า IOC เป็นรายด้าน พบว่าไม่มีด้านใดมีค่า IOC ต่ ากว่า 0.5 แสดงว่าแผนการจัดการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ ดังแสดงในตาราง 1 
ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ค่าความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้การจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน 

ล าดับที่ 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

 

ช่ือแผน 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง 

(IOC) 

1 กิจกรรมที่ 1 (กาฟักไข่) 0.76 

2 กิจกรรมที่ 2 (มอญซ่อนผ้า) 0.84 

3 กิจกรรมที่ 3 (รีรีข้าวสาร) 0.70  

4 กิจกรรมที่ 4 (ขี่ม้าส่งเมือง) 0.92 

5 กิจกรรมที่ 5 (ว่ิงกระสอบ) 0.86 

6 กิจกรรมที่ 6 (งูกินหาง) 0.92 

7 กิจกรรมที่ 7 (ชักเย่อ) 0.75 

8 กิจกรรมที่ 8 (ตี่จับ) 0.91 

9 กิจกรรมที่ 9 (ว่ิงเปี้ยว) 0.94 
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        2.1.6 ผู้วิจัยน าแผนการจัดกิจกรรมไปทดลองใช้กับผู้เรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความ
เหมาะสมของกิจกรรมรวมทั้งระยะเวลาที่ใช้แล้วน ามาปรับปรุง 
        2.1.7 วิจัยน าแผนการจัดกิจกรรม ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย และบันทึกผล  การจัดกิจกรรมเม่ือสิ้นสุดการ
จัดกิจกรรมในแต่ละคาบเพื่อน ามาอภิปรายผลการวิจัย 
    2.2 แบบสังเกตความฉลาดทางอารมณ์ ประกอบด้วยแบบสังเกตก่อนเรียนและหลังเรียน ซึ่งเป็นแบบคู่ขนาน โดยมี
พฤติกรรมที่สังเกต 3 ด้าน ได้แก่ ด้านดี จ านวน 5 พฤติกรรม ด้านเก่ง จ านวน 5 พฤติกรรมและด้านสุข จ านวน 5 พฤติกรรม 
มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพดังต่อไปน้ี 
         2.2.1 ศึกษาเอกสาร ต าราและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพื่อก าหนดขอบเขตความฉลาดทางอารมณ์แล้วน ามาก าหนดนิยามเชิง
ปฏิบัติการ 
         2.2.2 ก าหนดพฤติกรรมย่อยความฉลาดทางอารมณ์ ซ่ึงประกอบด้วยพฤติกรรมที่สังเกต 3 ด้าน ได้แก่ ด้านดี จ านวน 
5 พฤติกรรม ด้านเก่ง จ านวน 5 พฤติกรรมและด้านสุข จ านวน 5 พฤติกรรม 
          2.2.3 สร้างแบบสังเกตความฉลาดทางอารมณ์ ที่นักเรียนปฏิบัติจากกิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงเป็นพฤติกรรมที่สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน มีหลักฐานในการกระท า โดยแบบสังเกตจะเป็น  แบบมาตรประเมินค่า (rating scale) 5 ระดับ  
          2.2.4 น าแบบสังเกตความฉลาดทางอารมณ์ ที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจพิจารณาความสอดคล้องเชิงเน้ือหา
และความถูกต้องในการใช้ภาษา แล้วปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
2.2.5 น าแบบสังเกตความฉลาดทางอารมณ์ ที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านตรวจสอบความสอดคล้องเชิงเน้ือหา 
(content validity) โดยใช้ดัชนี IOC (item objective congruence) ก าหนดการให้คะแนนคือ  
            คะแนน (+1)  หมายถึง  แน่ใจว่าเกณฑ์การประเมินกับองค์ประกอบพฤติกรรม มีความสอดคล้องกัน 
             คะแนน (0)   หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าเกณฑ์การประเมินกับองค์ประกอบพฤติกรรม มีความสอดคล้องกัน 
            คะแนน (-1)  หมายถึง  แน่ใจว่าเกณฑ์การประเมินกับองค์ประกอบพฤติกรรม ไม่มีความสอดคล้องกัน 
             ผู้วิจัยใช้เกณฑ์การตัดสินความสอดคล้องเชิงเนื้อหา คือ ดัชนี IOC ต้องมากกว่า 0.5 จึงจะถือว่าเกณฑ์การ
ประเมินน้ันมีความสอดคล้องกับองค์ประกอบความสามารถ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2548) ผู้วิจัยได้น าผลการพิจารณาจาก
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านมาค านวณหาค่า IOC เป็นรายตัวบ่งชี้ พบว่าไม่มีตัวบ่งชี้ข้อใดมีค่า IOC ต่ ากว่า 0.5 แสดงว่าเกณฑ์
การประเมินน้ันมีความสอดคล้องกับองค์ประกอบความสามารถที่ต้องการวัด ดังแสดงในตาราง 2 
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ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ค่าความสอดคล้องของแบบสังเกตความฉลาดทางอารมณ์ 

 

หัวข้อ 

การประเมิน 

 

ล าดับ 

การประเมิน 

 

เน้ือหาการประเมิน 

ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง 

(IOC) 

1.ด ี 1 แสดงความเห็นใจเม่ือเห็นเพื่อนหรือผู้อ่ืนทุกข์ร้อน เช่น  

บอกว่า สงสาร เข้าไปปลอบหรือเข้าไปช่วย 

0.76 

 2 หยุดการกระท าที่ไม่ดีเม่ือผู้ใหญ่ห้าม 0.84 

 3 แบ่งปันสิ่งของให้คนอ่ืน ๆ เช่น ขนม ของเล่น อุปกรณ์การเรียน 0.70  

 4 บอกขอโทษหรือแสดงท่าทียอมรับผิดเม่ือรู้ว่าท าผิด 0.92 

 5 อดทน และรอคอยได้ 0.86 

2.เก่ง 6 อยากรู้อยากเห็นกับของเล่นหรือสิ่งแปลกใหม่ 0.92 

 7 สนใจ รู้สึกสนุกกับงานหรือกิจกรรมใหม่ ๆ 0.75 

 8 ซักถามในสิ่งที่อยากรู้ 0.91 

 9 เม่ือไม่ได้ของเล่นที่อยากได้ก็สามารถเล่นของอ่ืนแทน 0.94 

 10 ยอมรับกฎเกณฑ์หรือข้อตกลง แม้จะผิดหวัง/ไม่ได้สิ่งที่ต้องการ 0.80 

3.สุข 11 แสดงความภาคภูมิใจเม่ือได้รับค าชมเชย เช่น บอกเล่าให้ผู้อ่ืนรู้ 0.83 

 12 รู้จักหาของเล่น หรือกิจกรรมเพื่อสร้างความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน 

0.93 

 13 แสดงอารมณ์สนุกหรือร่วมสนุกตามไปกับสิ่งที่เห็น  เช่น                
ร้องเพลง กระโดดโลดเต้น หัวเราะเฮฮา 

0.94 

 14 เก็บตัว ไม่เล่นสนุกสนานกับเด็กคนอ่ืน ๆ 0.72 

 15 ไม่กลัวเม่ือต้องอยู่กับคนที่ไม่สนิทสนม 0.91 

      2.2.6 ผู้วิจัยน าแบบสังเกตความฉลาดทางอารมณ์ ที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กับผู้เรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องและความเหมาะสมของกิจกรรมรวมทั้งระยะเวลาที่ใช้แล้วน ามาปรับปรุง 
2.2.7 ผู้วิจัยน าแบบสังเกตความฉลาดทางอารมณ์ ที่สร้างขึ้น ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย โดยใช้สังเกตพฤติกรรมก่อนการ
จัดกิจกรรม และหลังการจัดกิจกรรม 
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       การเก็บรวบรวมข้อมูล  
               การวิจัยครั้งน้ีเป็นวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ซ่ึงผู้วิจัยด าเนินการทดลอง โดยใช้แบบแผน       การ
วิจัยแบบกลุ่มเดียว มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง Pretest-Posttest Design (สุนันทา สุนทรประเสริฐ, 2547 : 47) 
มีการด าเนินการดังน้ี 
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1
  หมายถึง  การทดสอบก่อนการทดลอง 

 X  หมายถึง  การจัดกิจกรรมโดยใช้การละเล่นพื้นบ้าน 
 T   หมายถึง  การทดสอบหลังการทดลอง 

        การวิเคราะห์ข้อมูล 
     ผู้วิจัยน าคะแนนที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์เพื่อตอบค าถามวิจัยโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปโดยด าเนินการดังน้ี 
      1. หาค่าสถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานใน
การประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
      2. ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม
การละเล่นพื้นบ้าน โดยใช้สถิติการทดสอบที (t-test dependent) ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
               ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
จากการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม
การละเล่นพื้นบ้าน สามารถน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังน้ี  
                ตาราง 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t และผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรม  
ด้านความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน 

พฤติกรรม 

ด้านความฉลาดทางอารมณ์ 

การสังเกต N �̅� S.D. df t 

ด ี ก่อนทดลอง 
หลังทดลอง 

45 10.67 
12.93 

2.49 
2.13 

44 -0.264* 

เก่ง ก่อนทดลอง 
หลังทดลอง 

45 12.02 
14.47 

3.00 
2.80 

44 10.8172* 

สุข 
 

ก่อนทดลอง 
หลังทดลอง 

45 13.04 
13.78 

2.92 
1.18 

44 2.0129* 

รวม ก่อนทดลอง 
หลังทดลอง 

45 35.73 
41.18 

6.88 
5.29 

44 2.01* 

*p<.05 

               จากตารางที ่  1 แสดงให้เห็นว่าความฉลาดทางอารมณ์ของนัก เรียนชั ้นประถมศึกษาปีที่  1 ด้านดี 
ด้านเก่ง และด้านสุข หลังผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล ได้ดังน้ี 
 ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้านดี หลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ย 12.93 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 2.13 โดยความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนด้านดีหลังการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน สูงกว่าก่อน การจัด
กิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 
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 ในด้านความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้านเก่ง หลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ย 14.47 ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.80 โดยความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนด้านเก่งหลังการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน สูงกว่าก่อน
การจัดกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 
 ส่วนความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้านสุข หลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ย 13.78 ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.18 โดยความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนด้านสุขหลังการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน สูงกว่าก่อน
การจัดกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 
 ค่าเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยรวม หลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ย 41.18 ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.29 โดยความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนโดยรวม หลังการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน สูงกว่า
ก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 

สรุปผลการวิจยั 
           จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 
โดยการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน สามารถสรุปผลได้ดังน้ี 
          การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบระดับความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและ
หลังจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 7 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 
โรงรียนอนุบาลนครสวรรค์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ สังกัดนครสวรรค์ จ านวน 45 คน ซ่ึงได้มาจาก
การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบประเมินความฉลาดทาง
อารมณ์ และแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test dependent) 
        ผลการวิจัยพบว่า ระดับความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ หลังจัด
กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .0 

อภิปรายผลการวิจัย 
            จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาล
นครสวรรค์ โดยกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 
          การจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน สามารถพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ได้สูงขึ้น เห็นได้จากการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ค่าสถิติหลังการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.5 แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน สามารถพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนให้มีความ
ฉลาดทางอารมณ์มากขึ้นได้ โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ เดชนริศ หาญโรจนกุล (2553) ซ่ึงพบว่าการจัดกิจรรมพลศึกษาโดย
ใช้เกมการละเล่นพื้นบ้านไทยมีผลต่อสมรรถภาพทางกายสัมพันธ์กับทักษะของเด็กอนุบาล ท าให้มีเด็กอนุบาลมีทักษะด้าน
สมรรถภาพ ด้านทางการเคลื่อนไหวและทักษะที่ส าคัญ ส่งผลให้เด็กอนุบาลน้ันมีศักยภาพในการศึกษาเพิ่มขึ้นจากการใช้
การละเล่นพื้นบ้าน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  Ashok Kumar Nayak and Pranakrishna (2010) พบว่า เกมพื้นบ้าน
แกมบลาเดี่ยน สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกายให้ดีขึ้นและสามารถน ามาเปรียบเทียบกับกิจกรรมการออกก าลังกายที่
ทันสมัยในปัจจุบันได้ ซ่ึงการใช้เกมพื้นบ้านเข้ามามีบทบาทท าให้การออกก าลังกายสามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้วย
พลังระเบิดกล้ามเน้ือได้ดี  

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
    ข้อเสนอแนะด้านการน าผลการวิจัยไปใช้ 
        ในการน าการละเล่นพื้นบ้าน มาใช้สอนเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น ผู้สอน
ควรค านึงถึงความพร้อมของผู้เรียนในเรื่องสภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจของผู้เรียน โดยควรปรับการให้ความรู้ให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม มารยาททางสังคม วิธีการจัดการอารมณ์และการแสดงออกทางอารมณ์ 
แล้วจึงจัดกิจกรรมตามรูปแบบการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ โดยการละเล่นพื้นบ้าน ในขั้นตอนการพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์ ซ่ึงจะพัฒนาความสามารถในการจัดการกับความฉลาดทางอารมณ์ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถใน
การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ประกอบด้วยทักษะย่อยหลายทักษะ ซ่ึงจะต้องใช้เวลาในการฝึกฝน จึงควรจัดกิจกรรม



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

42 

 

 
รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที2่ (Proceedings) 

การละเล่นพื้นบ้านและสถานการณ์ที่หลากหลาย และมีการฝึกซ้ าจนผู้เรียนรู้หลักการและสามารถน าไปใช้ฝึกทักษะด้วยตนเอง
ได้ต่อไป 
     ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
           ควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของผู้เรียน แรงจูงใจในการเรียน และความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
เป็นต้นควรมีการศึกษาการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์โดยใช้วิธีสอนในแบบอ่ืน ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการสอนและการ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ เช่น การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์โดยใช้เกมเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ราชาศัพท์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ระหว่างการสอนแบบผังกราฟิก กับการสอนแบบปกติ 
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 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง ราชาศัพท์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้การสอนแบบปกติ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง ราชาศัพท์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้การสอนแบบผังกราฟิก และ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เรื่อง ราชาศัพท์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนโดยการสอนแบบผังกราฟิกและการสอนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จ านวน 74 คน ได้มา
โดยวิธีสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบผังกราฟิก แผนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้การสอนแบบปกติ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง ราชาศัพท์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test dependent และ t-test independent) 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง ราชาศัพท์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนโดยใช้การสอนแบบปกติ สูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง ราชาศัพท์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนโดยใช้การสอนแบบผังกราฟิก สูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง ราชาศัพท์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนโดยใช้การสอนแบบผังกราฟิก สูงกว่า
หลังเรียนโดยใช้การสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ค าส าคัญ: ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน / ราชาศัพท์ / ผังกราฟิก 

Abstract 

 The purpose of this research was to investigate the educational achievement on royal language of 
grade 12 students. The researcher compares (1) The educational achievement on royal language before and 
after taught by traditional method (2) The educational achievement on royal language before and after taught 
using the graphic organizer (3) The educational achievement on royal language after taught by traditional 
method and using the graphic organizer. The subjects were 74 students in grade 12 during the second 
semester of 2018, Uthai Wittayakom School. The subjects were taken by simple random sampling method. 
The research instruments include lesson plans using the graphic organizer, lesson plans using traditional 
method and the royal language achievement test.  The data analysis were mean, standard deviation, 
independent t test and dependent t test. 
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 The research results were as follows: 
 (1) The educational achievement on royal language of grade 12 students after taught by traditional 
method was higher than before as a statistically significant at .05.  
            (2) The educational achievement on royal language of grade 12 students after taught by using the 
graphic organizer was higher than before as a statistically significant at .05. 
 (3) The educational achievement on royal language of grade 12 students taught by using the 
graphic organizer was higher than being taught by traditional method as a statistically significant at .05. 
 
Keywords : Educational Achievement / Royal language / Graphic Organizer 
 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
                 ปัจจุบันโลกได้พัฒนาไปอย่างมาก มนุษย์สามารถคิดเป็นระบบมากยิ่งขึ้น และสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น 
อันเน่ืองมาจากการพัฒนาการศึกษา การจัดการเรียนการสอนที่ดีจะส่งผลท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรา 23 ได้ก าหนดว่า การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา โดยอนุมาตรา 4 กล่าวไว้ว่า ต้องพัฒนาความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษา
เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, 2542) จะเห็นได้ว่า ภาษาและการใช้ภาษาน้ันเป็นส่วน
ส าคัญที่จะท าให้กระบวนการเรียนรู้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 ภาษาไทยน้ันเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้าง
บุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และ
สร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนา
อาชีพให้มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ียังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม  ประเพณี  และ
สุนทรียภาพ   เป็นสมบัติล้ าค่าควรแก่การเรียนรู้  อนุรักษ์  และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551) สรุปได้ว่า ภาษาไทย เป็นสิ่งส าคัญที่
ช่วยพัฒนาชาติให้เจริญ ซ่ึงภาษาน้ันได้ถ่ายทอดความรู้ ความคิด และแสดงให้เห็นถึงมารยาทในการใช้ภาษาให้เหมาะสมกับ
บุคคลอีกด้วย เช่น ภาษาที่ใช้แด่พระสงฆ์ ภาษาที่ใช้แก่สุภาพชน และที่ส าคัญคือ ภาษาที่ใช้แด่กษัตริย์และราชวงศ์  
 ราชาศัพท์ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2525) ให้ความหมายว่า “ค าเฉพาะใช้เพ็ดทูลพระเจ้าแผ่นดิน 
และเจ้านาย รวมถึงค าที่ใช้กับพระภิกษุ ข้าราชการ และสุภาพชนด้ วย” ส่วนพระยาศรีสุนทรโวหาร น้อยอาจารยางกูร 
(ม.ป.ป.) ให้ความหมายของราชาศัพท์ไว้ว่า “ราชภาษาราชาศัพท์ ที่ใช้ส าหรับราชตระกูล ส าหรับผู้ที่จะท าราชการจะได้ใช้
กราบทูลพระเจ้าอยู่หัว สมมติเรียกว่า ราชาศัพท์เป็นแบบแผนเยี่ยงอย่างมีมาแต่ก่อน ให้ข้าราชการทั้งปวงเรียนรู้สังเกตจ าค าไว้
ให้แน่นอน อย่าให้พรากพลั้งในการกราบทูลพระกรุณา และเม่ือจะแต่งโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน จะได้ใช้ค าให้สูงสมความ” 
ส่วนพระยาอุปกิตศิลปสาร (2463) ได้ให้ความหมายของค าว่า ราชาศัพท์ ไว้ว่า “ศัพท์ส าหรับพระราชา หรือศัพท์หลวง แต่ใน
ที่น้ีหมายความว่า ศัพท์ที่ใช้ในราชการ เพราะในต าราน้ันบางค าไม่กล่าวเฉพาะกษัตริย์ หรือเจ้านายเท่าน้ัน กล่าวทั่วไปถึงค าที่
ใช้ถึงบุคคลอ่ืนด้วย เช่น ขุนนาง พระสงฆ์ …” ดังน้ัน ราชาศัพท์จึงไม่อาจกล่าวได้ว่า เป็นเพียงภาษาที่ใช้เฉพาะพระมหากษัตริย์
และพระบรมวงศานุวงศ์เท่าน้ัน แต่ยังหมายรวมถึง ภาษาที่ใช้กับสุภาพชนด้วย 
 ทั้งน้ี ราชาศัพท์ยังเป็นเน้ือหาส่วนหน่ึงที่ถูกก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิชาภาษาไทยด้วย 
จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ได้ระบุไว้ในสาระที่ 5 
หลักการใช้ภาษา มาตรฐาน ท 4.1 ตัวชี้วัด ม.4-6/3 ว่า ใช้ภาษาให้เหมาะสมแก่โอกาส กาลเทศะและบุคคล รวมทั้งค าราชา
ศัพท์อย่างเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551:53) ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในโรงเรียน 
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ได้รับความคิดเห็นว่า เน้ือหาเรื่องราชาศัพท์น้ัน เป็นเน้ือหาที่มีความยาก นักเรียนไม่ค่อยเข้าใจเรื่องราชาศัพท์และสอบตกอยู่
บ่อยครั้ง 
 ปัญหาส่วนหน่ึง มาจากการที่นักเรียนไม่ได้สนใจศึกษาอย่างจริงจัง เน่ืองจากไม่เห็นความส าคัญและไม่เห็นความ
จ าเป็น ซ่ึงในความเป็นจริงน้ันค าราชาศัพท์มิใช่เป็นเรื่องของพระมหากษัตริย์ และพระราชวงศ์เท่าน้ัน แต่เป็นเรื่องของคนไทย
ทุกคนที่จะต้องศึกษา และใช้ราชาศัพท์ เพื่อประโยชน์ 3 ประการ คือ หน่ึงเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการรับสารจากสื่อ
ต่างๆ สองเพื่อเป็นธ ารงรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไว้ ซ่ึงเท่ากับเป็นการรักษาความม่ันคงของชาติด้วย และสามเพื่อจะ
ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีวัฒนธรรมอันดีงามทางภาษาและด้านคารวธรรม กล่าวคือ การเรียนรู้ค าราชาศัพท์จะช่วยให้คนเป็นสุภาพชน 
และสามารถใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (เสนอ  ตรีวิเศษ, 2549 : 100-101) จะเห็นได้ว่า จุดมุ่งหมายของการใช้ค าราชา
ศัพท์จะมุ่งเน้นไปที่การใช้กับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ โอกาสที่จะได้ใช้ราชาศัพท์ของนักเรียนมีน้อยมาก 
นักเรียนจึงไม่ค่อยเห็นความส าคัญของการเรียนเรื่องราชาศัพท์ และท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง ราชาศัพท์ ของนักเรียน
ต่ าลง ดังจะเห็นได้จากผลคะแนนการทดสอบ O-NET ปี 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ในสาระที่ 4 
หลักการใช้ภาษา มีผลคะแนนเฉลี่ยเพียง 37.18 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2560:7)  
  จากปัญหาการเรียนรู้เรื่อง ราชาศัพท์ ซ่ึงเป็นองค์ความรู้ที่มีเน้ือหาค่อนข้างยาก ผู้เรียนจึงท าความเข้าใจกับเน้ือหา
ได้ยาก และเป็นองค์ความรู้ที่ไม่ค่อยได้ใช้ในชีวิตประจ าวัน ท าให้ผู้เรียนไม่ใส่ใจในการเรียนรู้ ไม่สามารถจัดข้อมูลเข้าเป็นระบบ
ได้ชัดเจน ผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรน าหลักการสร้างผังกราฟิกเข้ามาช่วยพัฒนาการจัดเรียนรู้เรื่อง ราชาศัพท์ 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิกนับเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะมีส่วนช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการทางความคิดของผู้เรียน โดย
น าหลักการท างานของสมองมาใช้ประโยชน์ เพราะการใช้ผังกราฟิกจะเกิดขึ้นจากการท างานของสมองทั้ง 2 ซีก คือ สมองซีก
ขวาและซีกซ้าย โดยสมองซีกซ้ายจะท าหน้าที่ในการวิเคราะห์ค า สัญลักษณ์ ตรรกวิทยา ส่วนสมองซีกขวาท าหน้าที่ในการ
สังเคราะห์รูปแบบ สีและรูปร่าง (ศิริกาญจน์  โกสุมภ์ และ ดารณี  ค าวัจนัง, 2549 : 29) 
 จากเหตุผลทั้งหมดข้างต้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่า ควรท าวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง ราชาศัพท์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การสอนแบบผังกราฟิกเปรียบเทียบกับการสอนแบบปกติ เน่ืองจากการสอนรูปแบบผัง
กราฟิก เป็นการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาโครงสร้างทางความคิดของนักเรียน ช่วยจัดระเบียบความคิดของนักเรียนให้เป็นระบบ 
ซ่ึงคาดหวังว่า จะท าให้นักเรียนเรียนรู้ราชาศัพท์ได้อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้น สามารถสร้างโครงสร้างความรู้เรื่องราชาศัพท์เข้าเป็น
ระบบระเบียบในสมองได้ และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง ราชาศัพท์ สูงขึ้น 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
             1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนเรื่อง ราชาศัพท์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 โดยใช้การสอนแบบผังกราฟิก 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนเรื่อง ราชาศัพท์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โดยใช้การสอนแบบปกติ 
 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเรื่อง ราชาศัพท์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การ
สอนแบบกราฟิกกับการสอนแบบปกติ 

สมมติฐาน 
            1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง ราชาศัพท์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การสอนแบบผังกราฟิกสูง หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง ราชาศัพท์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การสอนแบบปกติ หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน 
 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเรื่อง ราชาศัพท์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การสอนแบบกราฟิก
สูงกว่าการสอนแบบปกติ 

ขอบเขตการวิจัย 
 การพัฒนางานวิจัยครั้งน้ี มีขอบเขตดังน้ี 
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ด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 อุทัยธานี ปีการศึกษา 2561 จ านวนนักเรียน 216 คน 
ด้านเนื้อหา ใช้เน้ือหาเรื่อง ราชาศัพท์ จากหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย มีดังน้ี 
 ตัวแปรต้น ได้แก่ การสอนแบบผังกราฟิก (Graphic Organizer), การสอนแบบปกติ  
 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง ราชาศัพท์ 
 ด้านเวลา ใช้เวลาในการด าเนินการวิจัย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 31 มกราคม 2562 รวมทั้งสิ้น 3 เดือน  

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
การก าหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาการก าหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง ราชาศัพท์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีการจัดการเรียนรู้แบบผังกราฟิกของจอยส์และคณะ ซ่ึงแสดงตามผัง
ด้านลา่งน้ี 

 

 
 
 
 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี เป็นการวิจัยเชิงทดลองในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง ราชาศัพท์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การสอนแบบผังกราฟิกเปรียบเทียบกับการสอนแบบปกติ ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
           ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 7 ห้อง โรงเรียนอุทัยวิทยาคม โรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี เขต 42 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มีจ านวนทั้งสิ้น 216 คน 
           กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 2 ห้อง โรงเรียนอุทัยวิทยาคม โรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี เขต 42 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มีจ านวนทั้งสิ้น 74 คน โดย
วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) ซ่ึงได้กลุ่มตัวอย่างดังน้ี 
กลุ่มทดลอง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 จ านวน 36 คน ได้รับการสอนแบบผังกราฟิก 
กลุ่มควบคุม คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 จ านวน 38 คน ได้รับการสอนแบบปกติ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังน้ี 
  1. แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มทดลอง (ใช้การสอนแบบผังกราฟิก) 
  เป็นแผนการจัดการเรียนการสอนเรื่อง ราชาศัพท์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผังกราฟิก ผู้วิจัยได้
ด าเนินการพัฒนาดังน้ี 
   1.1 ศึกษาหลักสูตรและขอบข่ายเน้ือหาวิชาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายภาค / ปี ในรายวิชา
ภาษาไทย  ท 33102 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
   1.2 ศึกษาความมุ่งหมายของหลักสูตรและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ในรายวิชาภาษาไทย ท
33102 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
   1.3 ก าหนดเน้ือหาที่จะน ามาใช้ในการทดลอง คือ เน้ือหารายวิชาภาษาไทย ท 31102 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 จากหนังสือเรียนภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ 

ปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Product) 

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4/2 (กลุ่มทดลอง) 
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4/3 (กลุ่มควบคุม) 

1. การจัดการเรียนรู้แบบผังกราฟิก  
(Graphic organizer) 
2. การจัดการเรียนรู้แบบปกติ  
(Lecture learning) 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เรื่อง ราชาศัพท์  
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   1.4 ศึกษาค าอธิบายรายวิชาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง แล้วสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
การสอนแบบผังกราฟิก (Graphic Organizer) จ านวน 4 คาบ มีขั้นตอนดังน้ี 
        1.5 ศึกษาทฤษฎีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบผังกราฟิก โดยใช้ตาม
รูปแบบการสอนแบบผังกราฟิกของ จอยส์และคณะ (Joyce et al., 1992: 159-161) 
        1.6 ออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเรื่อง ราชาศัพท์ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบผัง
กราฟิก 
   1.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบค่าความตรงของ
เน้ือหา โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item – Objective Congruence, IOC) หรือ (Content Validity)  
        1.8 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว ไปท าการทดลองใช้สอน
กับนักเรียนกลุ่มอ่ืน ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 จ านวน 24 คน เพื่อหาข้อบกพร่องของเน้ือหาด้านความสอดคล้อง
ของเน้ือหาเม่ือน าไปใช้จริงอีกครั้ง เพื่อน ามาแก้ไขให้เหมาะสมก่อนน าไปใช้จริงกับกลุ่มทดลอง 
                              2. แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มควบคุม (ใช้การสอนแบบปกติ) 
  เป็นแผนการจัดการเรียนการสอนเรื่อง ราชาศัพท์ โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบปกติ ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
พัฒนาดังน้ี 
   2.1 ศึกษาหลักสูตรและขอบข่ายเน้ือหาวิชาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายภาค / ปี ในรายวิชา
ภาษาไทย ท 33102 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
   2.2 ศึกษาความมุ่งหมายของหลักสูตรและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ในรายวิชาภาษาไทย    ท
33102 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
   2.3 ก าหนดเน้ือหาที่จะน ามาใช้ในการทดลอง คือ เน้ือหารายวิชาภาษาไทย ท 31102 ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 จากหนังสือเรียนภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ 
   2.4 ศึกษาค าอธิบายรายวิชาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง แล้วสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
การสอนแบบปกติ จ านวน 4 คาบ มีขั้นตอนดังน้ี 
    2.5 ออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเรื่อง ราชาศัพท์ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบปกติ  
        2.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบค่าความตรงของเน้ือหา 
(IOC) จ านวน 3 ท่าน    
   2.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบค่าความตรงของ
เน้ือหา โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item – Objective Congruence, IOC) หรือ (Content Validity) 
        2.8 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว ไปท าการทดลองใช้สอน
กับนักเรียนกลุ่มอ่ืน ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 จ านวน 36 คน เพื่อหาข้อบกพร่องของเน้ือหาด้านความสอดคล้อง
ของเน้ือหาเม่ือน าไปใช้จริงอีกครั้ง เพื่อน ามาแก้ไขให้เหมาะสมก่อนน าไปใช้จริงกับกลุ่มควบคุม 
                   3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง ราชาศัพท์ 
            ผู้วิจัยได้ท าการพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิเรื่อง ราชาศัพท์ ตามขั้นตอนดังน้ี 
       3.1 ศึกษาหลักการ ทฤษฎี วิธีการสร้างเครื่องมือวัดผลทางการศึกษา 
       3.2 วิเคราะห์จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและเน้ือหาวิชาภาษาไทย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
       3.3 สร้างตารางวิเคราะห์จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อก าหนดค่าน้ าหนักของเน้ือหาและพฤติกรรมในแต่
ละจุดประสงค์การเรียนรู้ ให้ครอบคลุมเน้ือหาที่สร้างขึ้นในแผนการจัดการเรียนรู้ 
       3.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิเรื่อง ราชาศัพท์ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อและส ารอง
ไว้อีก 4 ข้อ แต่ละข้อมีตัวเลือกที่ถูกต้องเพียงตัวเลือกเดียว โดยสร้างให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้
ของบลูม (Bloom) และครอบคลุมเน้ือหาราชาศัพท์ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
  3.5 น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สอนในรายวิชาภาษาไทย จ านวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบหาคุณภาพความสอดคล้อง ก่อนน ามาแก้ไขปรับปรุง 
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   3.6 น าคะแนนจากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญที่ได้แต่ละข้อ ไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ( IOC) จากน้ันปรับปรุงข้อสอบโดยเลือกข้อสอบที่สอดคล้องเท่าน้ัน มาสร้างเป็น
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิเรื่อง ราชาศัพท์ จ านวน 20 ข้อ  
        3.7 น าแบบทดสอบที่ได้รับการปรับปรุ งแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ทดสอบกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จ านวน 35 คน 
        3.8 น ากระดาษค าตอบการทดสอบเรื่อง ราชาศัพท์ ที่ได้จากการทดสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 มาตรวจสอบ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละข้อ คือ ข้อที่ตอบถูก ได้ 0 คะแนน ข้อที่ตอบผิด ไม่ตอบหรือตอบเกิน 1 
ตัวเลือก ให้ 0 คะแนน 
        3.9 น าผลคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (Item Difficulty, P) โดยใช้สูตรของ ไพศาล 
(ไพศาล หวังพานิช, 2526 :182) โดยเลือกเฉพาะข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง .20 - .80 เท่าน้ัน น ามาสร้าง
แบบทดสอบฉบับสมบูรณ์ 20 ข้อ 
   3.10 น าผลคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนก (Item Discrimination, R) ใช้สูตรการหา
ค่าอ านาจจ าแนกของ จุง เตห์ ฟาน (Fan, 1952 : 3-32) โดยเลือกเฉพาะข้อสอบที่มีค่าอ านาจจ าแนก .20 ขึ้นไปเท่าน้ัน น ามา
สร้างแบบทดสอบฉบับสมบูรณ์ 20 ข้อ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  แบบแผนการทดลอง 
      การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ท าการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (True Experimental 
Design) ตามรูปแบบการทดลองแบบเปรียบเทียบสองกลุ่มวัดผลก่อนเรียนและหลังเรียน (Two Group Pretest-Posttest design) 
ดังน้ี 

  

 

ผังการทดลอง Two Group Pretest-Posttest design 

วิธีการด าเนินการทดลอง 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลอง ตามขั้นตอนดังน้ี 
       1. การทดลอง กระท าในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ผู้วิจัยเป็นผู้สอนทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
โดยสอนสัปดาห์ละ 2 คาบ คาบละ 55 นาที รวมทั้งสิ้นจ านวน 4 คาบ  ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมใช้เน้ือหาเดียวกัน 
ระยะเวลาในการสอนเท่ากัน ผู้สอนคนเดียว  
       2. ปฐมนิเทศกลุ่มทดลอง เพื่อให้นักเรียนเข้าใจวิธีการจัดการเรียนรู้แบบผังกราฟิก บทบาทหน้าที่ของ
ผู้เรียน จุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้เรื่อง ราชาศัพท์ และวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
       3. ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กับกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน
เรื่อง ราชาศัพท์ แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย (Multiple choices) 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ เพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้น เก่ียวกับ
ความรู้ก่อนเรียนของกลุ่มตัวอย่าง 
       4. ด าเนินการจัดการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
   กลุม่ทดลอง ใช้การจัดการเรียนรู้แบบผังกราฟิก 
   กลุ่มควบคุม ใช้การจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
      5. ทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน
เรื่อง ราชาศัพท์ แบบทดสอบเป็นฉบับเดียวกันกับ แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง ราชาศัพท์ เพียงแต่ผู้วิจัยสลับต าแหน่งตัวเลือก
ใหม่อีกครั้ง เพื่อป้องกันนักเรียนเดาสุ่มข้อสอบ 
       6. ตรวจผลการทดสอบ ของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม แล้วน าผลมาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ 
  

E-group O1    X    O2 

C-group O1    ~   O2 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าคะแนนที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์เพื่อตอบค าถามวิจัยโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปโดยด าเนินการดังน้ี 
  1. หาค่าสถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย  และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
  2. ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง ราชาศัพท์ ก่อนและหลังได้รับการสอน
แบบผังกราฟิกและการสอนแบบปกติ โดยใช้สถิติการทดสอบที (Dependent Sample t-test) และ (Independent Sample 
t-test) ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
 สถิติพื้นฐาน 
  ค่าคะแนนเฉลี่ย (Average score) ใช้ค านวณคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลัง
เรียนเรื่อง ราชาศัพท์ ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน (Standard Deviation) ใช้ค านวณค่าเบี่ยงเบนคะแนนของการทดสอบ
ผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่อง ราชาศัพท์ ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
 สถิติที่ใช้พัฒนาเครื่องมือ 
  ค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Index of Item – Objective Congruence, IOC) หรือ (Content 
Validity) ใช้วิเคราะห์ความสอดคล้องของเน้ือหาแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ค่าความยากง่ายของข้อสอบ (Item Difficulty, P)  ใช้วิเคราะห์ความยากง่ายของตัวเลือกในแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง ราชาศัพท์ 
 ค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบ (Item Discrimination, P) ใช้วิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกของตัวเลือกในแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง ราชาศัพท์  
 สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน 
  สถิติการทดสอบที Dependent Samples t-test 
  สถิติการทดสอบที Independent Samples t-test 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
          ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนเรื่อง ราชาศัพท์ โดยใช้การ
สอนแบบผังกราฟิก (กลุ่มทดลอง) 

การทดสอบ จ านวน �̅� S.D. t Sig 
ก่อนเรียน 36 8.06 2.10 

41.16 * 0.0000 
หลังเรียน 36 15.39 1.50 

จากตารางที่ 1 พบว่า  การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่อง ราชาศัพท์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โดยใช้การ
สอนแบบผังกราฟิก มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 8.06 และ 15.39 ตามล าดับ มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.10 และ 1.50 
ตามล าดับ และเม่ือเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนกับคะแนนหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
          ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนเรื่อง ราชาศัพท์ โดยใช้การ
สอนแบบปกติ (กลุ่มควบคุม) 

การทดสอบ จ านวน �̅� S.D. t Sig 
ก่อนเรียน 38 7.92 1.96 

35.79 * 0.0000 
หลังเรียน 38 14.34 1.30 
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จากตารางที่ 2 พบว่า  การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่อง ราชาศัพท์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โดยใช้การ
สอนแบบปกติ มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 7.92 และ 14.34 ตามล าดับ มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.96 และ 1.30 ตามล าดับ 
และเม่ือเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนกับคะแนนหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
           ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเรื่อง ราชาศัพท์ โดยใช้การสอนแบบ   ผัง
กราฟิกกับการสอนแบบปกติ 

รูปแบบการสอน N ค่าเฉลี่ย 
ความ

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลต่างของค่าเฉลี่ย t df 
Sig  
1 

tailed 
การสอนแบบผัง
กราฟิก 36 15.39 1.50 1.05 3.215 * 72 0.001 

การสอนแบบปกติ 38 14.34 1.30 

จากตารางที่ 3 พบว่า การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยหลังเรียนทั้งสองกลุ่มตัวอย่าง ผู้เรียนที่ได้รับการสอนแบบผัง
กราฟิกมีค่าเฉลี่ยคะแนน เท่ากับ 15.39 ผู้เรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติมีค่าเฉลี่ยคะแนน เท่ากับ 14.34 เม่ือวิเคราะห์
เปรียบเทียบแล้วมีความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนน เท่ากับ 1.05 ดังน้ัน จากการทดสอบทางสถิติ t พบว่า ผู้เรียนที่ได้รับการ
สอนแบบผังกราฟิกมีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงกว่า ผู้เรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 วิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง ราชาศัพท์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การสอนแบบ
ผังกราฟิกเปรียบเทียบกับการสอนแบบปกติ มีวัตถุประสงค์ดังน้ี 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนเรื่อง ราชาศัพท์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โดยใช้การสอนแบบผังกราฟิก 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนเรื่อง ราชาศัพท์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โดยใช้การสอนแบบปกติ 
 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเรื่อง ราชาศัพท์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การ
สอนแบบกราฟิกกับการสอนแบบปกติ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  
    1. แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มทดลอง (ใช้การสอนแบบผังกราฟิก) 
    2. แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มควบคุม (ใช้การสอนแบบปกติ) 
    3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง ราชาศัพท์ 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง ราชาศัพท์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การสอนแบบผัง
กราฟิกเปรียบเทียบกับการสอนแบบปกติ ผู้วิจัยสรุปได้ดังน้ี 
           1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง ราชาศัพท์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนโดยใช้การสอนแบบปกติ สูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
           2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง ราชาศัพท์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนโดยใช้การสอนแบบผังกราฟิก 
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
         3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง ราชาศัพท์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนโดยใช้การสอนแบบผังกราฟิก 
สูงกว่าหลังเรียนโดยใช้การสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยที่พบว่า ผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้การสอนแบบผังกราฟิก สูงกว่าผลสัมฤทธ์ิหลัง
เรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้การสอนแบบปกติ คิดเป็นร้อยละ 5.25 โดยคะแนนหลังเรียนสูงสุดของกลุ่มทดลองที่ใช้การ
สอนแบบผังกราฟิกเท่ากับ 20 และคะแนนหลังเรียนสูงสุดของกลุ่มควบคุมที่ใช้การสอนแบบปกติเท่ากับ 18 สอดคล้องกับ
การศึกษาของรณชัย จันทร์แก้ว (2559:5) ที่ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิก ซ่ึงมีผลการศึกษาพบว่า 
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบผังกราฟิก มีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวรรณคดีไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ทั้งน้ีเป็นเพราะการจัดการเรียนรู้แบบผังกราฟิก เป็นการจัดการเน้ือหาเข้าเป็นระบบรูปแบบต่างๆ ย่อย
ข้อมูลเน้ือหาที่มีจ านวนมากเป็นแผนผังรูปแบบต่างๆ อาทิ ผังความคิด ผังไดอะแกรม ผังมโนทัศน์ เป็นต้น ท าให้ผู้เรียนเกิด
ความคิดล่วงหน้าหรือโครงสร้างภาพรวมล่วงหน้า (presenting first) ตามทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (Meaningful 
learning) ของอูซูเบล (David P. Ausubel) ซ่ึงการที่นักเรียนต้องน าเน้ือหามาสร้างเป็นผังกราฟิกได้น้ัน นักเรียนจะต้องสร้าง
โดยใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ เปรียบกับการน าข้อมูลมาเข้ารหัส จึงท าให้เกิดเป็นความรู้ระยะยาว ( Long-term 
memory) เม่ือจะเรียกคืนข้อมูลกลับมาใช้ ก็จะสามารถท าได้ง่ายเน่ืองจากข้อมูลต่างๆ ได้ถูกเข้ารหัสและท าให้เป็นความรู้ที่
คงทนแล้ว ซ่ึงจะต่างจากการรับรู้ข้อมูลอย่างเดียวโดยไม่ผ่านกระบวนการคิด เช่น การฟังบรรยาย ซ่ึงการเรียนรู้แบบน้ีจะท าให้
เกิดเป็นเพียงความรู้ระยะสั้น (Short-term memory) การจัดการเรียนรู้แบบผังกราฟิกจึงท าให้นักเรียนเกิดความรู้ระยะยาวที่
คงทน สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้ 

ข้อเสนอแนะ 
     ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะซ่ึงอาจจะเป็นประโยชน์ในด้านการจัดการเรียนการสอนและในการวิจัยครั้งต่อไปดังน้ี 
     ข้อเสนอแนะด้านการจัดการเรียนการสอน 
         1. การน ารูปแบบการสอนแบบผังกราฟิกไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนน้ัน ควรค านึงถึงความเหมาะสม
ระหว่างเน้ือหากับรูปแบบผังกราฟิก ควรใช้ให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน 
         2. ควรให้นักเรียนฝึกการน าเน้ือหามาจัดท าเป็นผังกราฟิกแบบเป็นกลุ่มก่อน เน่ืองจากนักเรียนที่ยังไม่เข้าใจวิธีการสรุป
เน้ือหาเป็นผังกราฟิกรูปแบบต่างๆ จะสามารถถามเพื่อนในกลุ่มได้ 
        3. ควรมีตัวอย่างการสร้างผังกราฟิกจากเน้ือหามาให้นักเรียนศึกษาให้มาก เพื่อให้นักเรียนศึกษาเป็นแนวทางในการ
สร้างผังกราฟิกที่เหมาะสมกับเน้ือหาที่สุด 
        4. ควรจัดสรรเวลาในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน เน่ืองจากจะต้องท าให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการสร้างผังกราฟิก
ก่อน แล้วจึงสอนให้ผู้เรียนเข้าใจเน้ือหาหลักของวิชาด้วย ฉะน้ันหากนักเรียนไม่เข้าใจวิธีการน าเน้ือหามาสร้างผังกราฟิก 
นักเรียนจะเรียนในส่วนของเน้ือหาไม่ทัน 
       ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซ่ึงใช้วิธีการสอนแบบผังกราฟิกของท่านอ่ืนนอกเหนือจากของ จอยส์และคณะ 
เพื่อเปรียบเทียบความเหมาะสมของวิธีการสอน 
 2. ควรศึกษาการใช้วิธีการสอนแบบผังกราฟิก ไปพัฒนาทักษะด้านอ่ืน เช่น ทักษะด้านการอ่าน ทักษะด้านการเขียน 
ทักษะด้านการฟังดูพูด เป็นต้น 
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การพัฒนาทักษะการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 โดยใช้ชุดฝึกทักษะการแต่ง           
ค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

The development of Kabyanee 11 writing skill with Kabyanee 11 writing exercises for 
eighth grade student 

เกตุวดี  จุลกร 1 ประทุมเพชร แซ่อ๋อง 2 จอมขวัญ  รัตนกิจ 3  และพรทิพย์  รอบจังหวัด 4 
Ketwadi Junlakon1 Pratumpet Saeong2 Jomkwan Rattanakit3 and Porntip robjungwad 4 

 
1นักศึกษาฝึกประสบการณ์โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม  

2อาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม  
3อาจารย์โปรแกรมวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

4ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวดัอรัญญิก อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

 
บทคัดย่อ 
  งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 ให้มีประสิทธิภาพ และ
เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถในการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนที่ก าลัง
ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเรียนวัดอรัญญิก จ านวน 25 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ การทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบค่าที (t-
test) แบบกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน (Dependent Samples t - test)   
           ผลการวิจัยพบว่า ชุดฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์ ประเภทกาพย์ยานี 11 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มี
ประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ์เท่ากับ 80.05/85  และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้
ชุดฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์ ประเภทกาพย์ยานี 11   หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 

ค าส าคัญ : ทักษะการแต่งค าประพันธ์กาพย์ยานี 11 , ชุดฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 

Abstract 
               The purposes of the research were 1. to develop of Kabyanee 11 writing exercises and 2. to 

develop Kabyanee 11 writing skill. The sample consisted of 25 eighth grade students of Wat Aranyik 
School during second semester of the academic year 2018. The research instruments were 1. Kabyanee 
11 writing exercises and 2. Achievement test. The data was analyzed by mean, standard division, 
percentage, and dependent sample t - test.  
              The results of the research were : 1.  The efficiency value of the Kabyanee 11 writing exercises 
was 80.05 / 85.00, which was higher than the established criteria of 80/80  2. The posttest mean scores of 
eighth grade student who learn through the Kabyanee 11 writing exercises were higher than those of the 
pre-test at the .05 level of statistical significance. 

Keywords: Kabyanee 11 writing skill, Kabyanee 11 writing exercises  

ความเป็นมาและความส าคัญ 
               ภาษาไทยเปนเอกลักษณและวัฒนธรรมประจ าชาติ แสดงถึงความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันของคนในชาติ มีลักษณะ
เดนเฉพาะตัวที่แตกตางจากภาษาอ่ืน นอกจากน้ีภาษาไทยชวยใหบุคคล สามารถพัฒนาความคิด คือ ท าใหคิดเปน ท าเปน และ
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รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที2่ (Proceedings) 

แกปญหาได การตระหนักถึงคุณคาของการใชภาษาไทยในการติดตอสื่อสารระหวางกันใหมีประสิทธิภาพ คนไทยทุกคนใช้
ภาษาไทยเป็นสื่อความรู้สึกนึกคิดเท่าน้ันยังไม่เพียงพอควรจะรักษาระเบียบความงดงามของภาษาซ่ึงเเสดงวัฒนธรรม เเละ
เอกลักษณ์ประจ าชาติไว้อีกด้วย (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552 : 1-2)   
              การเรียนภาษาไทยต้องใช้ทักษะที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน และจะต้องท าการฝึกฝนทุกทักษะ
อย่างจริงจังจึงจะท าให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะทางภาษาเพิ่มขึ้น   กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดไว้ในหลักสูตรระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานส่งเสริม   ให้ผู้เรียนใช้ความสามารถด้านการเขียน ถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรู้สึก สร้างสรรค์ผลงาน
ในรูปแบบงานเขียน ประเภทต่างๆ ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง โดยเฉพาะร้อยกรองเป็นรูปแบบงานเขียนที่ควรฝึกฝนให้นักเรียน
มีความสามารถเขียนและเรียบเรียงค าประพันธ์เพื่อใช้ในโอกาสต่าง ๆ เพราะค าประพันธ์เป็นงานที่มีคุณค่าทางภาษาช่วย
เสริมสร้างสติปัญญา ก่อให้เกิดความเพลิดเพลินและรักษาไว้ซ่ึงวัฒนธรรมของชาติ (กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ,  2538 : 
6)   
 จากการที่ผู้วิจัยมาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูน้ัน ได้พบปัญหานักเรียนเรื่องทักษะแต่งและการอ่านค าประพันธ์กาพย์
ยานี 11  และในชั้นเรียนมีนักเรียนที่บกพร่องในการเรียนรู้เรียนร่วมก็เกิดปัญหาการอ่านไม่คล่อง ซ่ึงถ้าพบเจอเรื่องยากเกินไป
นักเรียนอาจจะขาดแรงจูงใจในการเรียนได้ ผู้วิจัยคิดว่า กาพย์ยานีเป็นทักษะการแต่งค าประพันธ์ขั้นต้นซ่ึงไม่ยากจนเกินไป 
ท่วงท านองในการอ่านมีจังหวะที่ไม่น่าเบื่อซ่ึงอาจจะท าให้นักเรียนมีความสนใจที่จะเรียนรู้ได้ดี เพราะนักเรียนยังขาดทักษะการ
แต่งและการอ่านกาพย์ยานี 11 และยังขาดประสบการณ์การในการเรียนรู้การแต่งค าประพันธ์ ท าให้นักเรียนแต่งกาพย์ยานี 
11 ไม่ได้  ซ่ึงอาจจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาหากนักเรียนไปศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นแล้วต้องเจอเรื่องการแต่งค าประพันธ์
นักเรียนอาจจะมีทัศนคติไม่ดีและเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน ซ่ึงจะก่อให้เกิดปัญหาระยะยาวตามมา 
              ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะแก้ปัญหาโดยการสร้างชุดฝึกเสริมทักษะการเขียนกาพย์ยานี 11 เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ
การเขียนแก่นักเรียน ซ่ึงจะท าให้นักเรียนสนใจ ไม่เบื่อ เพราะชุดฝึกช่วยประหยัดเวลา เป็นแรงจูงใจให้นักเรียนมีความพยายาม
มากขึ้น และได้ศึกษาวิธีการแก้ปัญหาของนักวิจัยท่านอ่ืน ได้แก่ วิธีการท าชุดฝึกหัดและกิจกรรมการแต่งค าประพันธ์ประเภท
กาพย์ยานี 11โดยการสอนเสริมในช่วงพักกลางวันและช่วงเย็นหลังเลิกเรียนเรื่องกาพย์ยานี 11  โดยจะใช้เน้ือหาการสอนดังน้ี 
1. ฉันทลักษณ์กาพย์ยานี 11   2. วรรณคดีที่ประพันธ์โดยกาพย์ยานี 11  3.การเปรียบเทียบฉันทลักษณ์กาพย์ยานี 11 กับ
กลอนสุภาพ 4. การเปรียบเทียบฉันทลักษณ์กาพย์ยานี 11 กับโคลงส่ีสุภาพ มีชุดฝึกหัดให้นักเรียนได้ท าท้ายคาบเรียน  และมี
วิธีการสอน รูปแบบ CIRC  หรือ “Cooperative Integrated Reading and Composition” เป็นรูปแบบการเรียนการสอน
แบบร่วมมือที่ใช้ในการสอนอ่านและเขียนโดยเฉพาะ รูปแบบน้ีประกอบด้วยกิจกรรมหลัก  3 กิจกรรมคือ กิจกรรมการอ่าน
แบบเรียน การสอนการอ่านเพื่อความเข้าใจ และการบูรนาการภาษากับการเรียน  นอกจากน้ียังมีวิธี “การพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนเขียนกาพย์ยานี 11 โดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาเป็นฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อให้ได้
รูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยที่มีการพัฒนาทั้งทางด้าน 
ความรู้ คุณธรรม เจตคติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์  (คมสัน    สนไธสง, 2556 ; แก้วตา  วรรณภักตร์, 2557) 
 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 โดยใช้ชุดฝึกทักษะการแต่งค า
ประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 เน่ืองจากนักเรียนมีปัญหาในด้านการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 และยังขาดทักษะ
ในการฝึกฝนที่เพียงพอ เพราะผู้วิจัยเล็งเห็นว่า ถ้านักเรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการแต่งกาพย์ยานี 11 ได้ นักเรียนก็
จะมีเจตคติที่ดีต่อการแต่งค าประพันธ์ชนิดอ่ืน ๆ ที่นักเรียนจะต้องเรียนในระดับสูงขึ้นต่อไป 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  
      1. เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์กาพย์ยานี 11 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
      2. เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถในการแต่งค าประพันธ์กาพย์ยานี 11 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
      3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อ ชุดฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์  กาพย์ยานี 11 

วิธีการด าเนินการวิจัย  
       กลุ่มเป้าหมาย 
               นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนวัดอรัญญิก อ.เมือง  จ.พิษณุโลก จ านวน  25 คน  
        เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
          1.)  ชุดฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์กาพย์ยานี 11 ประกอบไปด้วย 5 เรื่อง ได้แก่  
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  1.  เรื่อง  ค าคล้องจองประลองปัญญา  
  2.  เรื่อง รู้เฟื่องเรื่องกาพย์ยานี     
  3.  เรื่อง การอ่านกาพย์ซาบซ้ึงใจ  
  4.  เรื่อง ฉันทลักษณ์ประจักษ์จิต   
              5.  เรื่อง แต่งเป็นเน้นสร้างสรรค์  
          2.)  แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางทักษะการแต่งค าประพันธ์ กาพย์ยานี 11 
          3.)  แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อชุดฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์ กาพย์ยานี 11 
        ขัน้ตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการรายงาน  
                 1.)ชุดฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์ กาพย์ยานี 11 
    - ศึกษาหลักสูตร  เอกสาร  ต ารา   ขอบข่าย  สาระกลุ่มวิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่  3 
    - ก าหนด จุดประสงค์การเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับอธิบายรายวิชาและจุดประสงค์การเรียนรู้ในหลักสูตรและ
เน้ือหา และด าเนินการสร้างชุดฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์ กาพย์ยานี 11 ซ่ึงประกอบไปด้วย 5 เรื่อง ได้แก่ 1.  เรื่อง  ค า
คล้องจองประลองปัญญา 2.  เรื่อง รู้เฟื่องเรื่องกาพย์ยานี 3.  เรื่อง การอ่านกาพย์ซาบซ้ึงใจ 4.  เรื่อง ฉันทลักษณ์ประจักษ์
จิต 5.  เรื่อง แต่งเป็นเน้นสร้างสรรค์ 
 2.)แผนการจัดการเรียนรู้  
 แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 5 แผน  จ านวน 5 ชั่วโมง ประกอบด้วย  
    แผนที่  1  เรื่อง  ค าคล้องจองประลองปัญญา  
    แผนที่  2  เรื่อง รู้เฟื่องเรื่องกาพย์ยานี     
    แผนที่  3  เรื่อง การอ่านกาพย์ซาบซ้ึงใจ  
   แผนที่  4  เรื่อง ฉันทลักษณ์ประจักษ์จิต   
     แผนที่  5  เรื่อง แต่งเป็นเน้นสร้างสรรค์      
               3.)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                                                                                                                                                                                                                            
     - ศึกษาเกณฑ์ในการสร้างแบบทดสอบจากเอกสารการวัดและประเมินผลต่าง ๆ  
     - สร้างแบบทดสอบซ่ึงมีลักษณะเป็นปรนัยจ านวน 20 ข้อ   
     - น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญด้านวัดผล ตรวจสอบเพื่อเสนอแนะแล้วน าไป
ปรับปรุง 
 4.)แบบสอบถาม ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์ กาพย์ยานี 11  
 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ ชุดฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์กาพย์ยานี 11 มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม
แบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating  Scale)  5 ระดับ  
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
    1.) ท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest )ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
 2.) ด าเนินการสอนโดยใช้ ชุดฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์กาพย์ยานี 11 จ านวน 5 เรื่อง 
 3.) ท าแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
        1.)ค่าประสิทธิภาพชุดฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์ กาพย์ยานี 11 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  โดยใช้ร้อย
ละ  
        2.)ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์ กาพย์ยานี 11 โดยใช้ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที 
       3.)สอบถามความคิดเห็น ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์ กาพย์ยานี 11 โดยใช้
ร้อยละค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เน้ือหา 
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สถิติท่ีใช้  
 ค่าเฉลี่ย (x̄ ), ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) , ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) , ค่าความเชื่อม่ันโดยใช้สัมประสิทธ์ิ
แอลฟา (α)  , ค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบโดยใช้คูเดอร์ – ริชาร์ดสัน (KR-20) , สถิติทดสอบค่าที แบบ t-pair  
(เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลัง) ,   สถิติทดสอบค่าที แบบ 0ne sample  (เปรียบเทียบผลการเรียนรู้กับ
เกณฑ์ที่ก าหนด) และ ประสิทธิภาพของ ชุดฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์ กาพย์ยานี 11 (E1, E2) 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการสร้างและผลการหาประสิทธิภาพของ ชุดฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์กาพย์ยานี 11 
                1.1.ผลการสร้างนวัตกรรม  
                      ผลการสร้างชุดฝึกทักษะ ได้ชุดฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์ กาพย์ยานี 11 มีลักษณะเป็น ชุดชุดฝึกทักษะ 
ที่มีสีสันการตกแต่งที่มีความน่าสนใจ ดึงดูดผู้เรียน  มีทั้งหมด 5 เรื่องซ่ึงจะเรียงเน้ือหาตามล าดับความยากง่าย เพื่อให้ผู้เรียน
เริ่มเรียนจากง่าย ไปหายาก ในแต่ละชุดประกอบไปด้วย เน้ือหา  ตัวอย่าง แบบฝึกหัด โดยมีทั้งหมด  1 ชุด ประกอบไปด้วย 5 
เรื่อง ใช้เวลา 5 ชั่วโมง  ได้แก่  
เรื่องที่ 1  ค าคล้องจองประลองปัญญา     เรื่องที่ 2 รู้เฟื่องเรื่องกาพย์ยานี  
เรื่องที่ 3  การอ่านกาพย์ซาบซ้ึงใจ                เรื่องที่ 4  ฉันทลักษณ์ประจักษ์จิต    
เรื่องที่ 5 แต่งเป็นเน้นสร้างสรรค์      
                1.2 ผลการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม  
ชุดฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์ กาพย์ยานี 11 ส าหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2  และทดสอบการหาประสิทธิภาพ ได้
เท่ากับ 80.5 / 85 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์  80 / 80  
             2. ผลสัมฤทธิ์ทางทักษะการแต่งค าประพันธ์กาพย์ยานี 11 

 
ภาพที่ 1 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางทักษะการแต่งค าประพันธ์กาพย์ยานี 11 ของ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
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ภาพที่ 2 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางทักษะการแต่งค าประพันธ์กาพย์ยานี 11 ของ 

นักเรียน (LD) 

 
ภาพที่ 3 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางทักษะการแต่งค าประพันธ์กาพย์ยานี 11  

ของนักเรียนปกต ิ
           ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางทักษะความสามารถก่อนเรียนและหลังเรียน    ชุดฝึกทักษะ 
การแต่งค าประพันธ์ กาพย์ยานี 11 ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 
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คะแนนผลสัมฤทธิ์ พัฒนาการ

การประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t df sig 

ก่อนเรียน 8.64 2.66 13.66 24 0.00 

หลังเรียน 16.28 2.13    
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               จากตารางที่ 1 สามารถสรุปได้ผลของการวิเคราะห์ได้ว่า ชุดฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์ กาพย์ยานี 11ที่ใช้ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิผลในการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทักษะการแต่งค าประพันธ์ กาพย์ยานี 11 ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางทักษะ
การแต่งค าประพันธ์ กาพย์ยานี 11 ของนักเรียนสูงขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยก่อนเรียน 8.64 และมีค่าเฉลี่ยหลังเรียน 16.28 
            ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางทักษะความสามารถก่อนเรียนและหลังเรียน ชุดฝึกทักษะ การ
แต่งค าประพันธ์ กาพย์ยานี 11 ของนักเรียนกลุ่ม LD ชั้น มัธยมศึกษาปีที่2 
จาก

ตารางที่ 2 สามารถสรุปได้ผลของการวิเคราะห์ได้ว่า ชุดฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์ กาพย์ยานี 11ที่ใช้ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้มีประสิทธิผลในการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทักษะการแต่งค าประพันธ์ กาพย์ยานี 11 ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางทักษะการแต่งค า
ประพันธ์ กาพย์ยานี 11 ของนักเรียนสูงขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยก่อนเรียน 7.67และมีค่าเฉลี่ยหลังเรียน 15.67 
          ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางทักษะความสามารถก่อนเรียนและหลังเรียนชุดฝึกทักษะ การแต่ง
ค าประพันธ์ กาพย์ยานี 11 ของนักเรียนกลุ่มปกติ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 

จาก                     
 
 
 
 

         ตารางที่ 3  สามารถสรุปได้ผลของการวิเคราะห์ได้ว่า ชุดฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์ กาพย์ยานี 11ที่ใช้ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้มีประสิทธิผลในการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทักษะการแต่งค าประพันธ์ กาพย์ยานี 11 ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางทักษะการแต่ง
ค าประพันธ์ กาพย์ยานี 11 ของนักเรียนสูงขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยก่อนเรียน 9.54 และมีค่าเฉลี่ยหลังเรียน 16.85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

t df sig 

ก่อนเรียน 7.67 2.67 7.61 11 0.00 

หลังเรียน 15.67 1.78    

การประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t df sig 

ก่อนเรียน 9.54 2.40 14.66 12 0.00 

หลังเรียน 16.85 2.34    



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

59 

 

 
รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที2่ (Proceedings) 

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีผลต่อ ชุดฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์กาพย์ยานี 11 
ข้อรายการ X ̅ S.D. แปลผล 

1. ชุดฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์ กาพย์ยานี 11 ช่วยท าให้
ข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจในทักษะการแต่งกาพย์ยานี 11ดีขึ้น 

4.25 0.79 
มาก 

2. เน้ือหามีการจัดเรียงความยากง่ายเหมาะสม  3.90 0.79 มาก 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ ชุดฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์  
กาพย์ยานี 11 น้ี ท าให้ข้าพเจ้ารู้สึกสนุกสนาน 

4.00 0.79 
มาก 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ ชุดฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์ 
กาพย์ยานี 11 ท าให้ การแต่งกาพย์ยานี 11 น่าสนใจมากขึ้น 

4.15 0.67 
มาก 

5. ข้าพเจ้าต้องการเรียนด้วย ชุดฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์ 
กาพย์ยานี 11 ในลักษณะน้ีกับบทเรียนอ่ืน ๆ  

4.20 0.70 
มาก 

รวม 4.10 0.28 มาก 

 จากตารางตอนที่ 3 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อ ชุดฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์ กาพย์ยานี 11 ที่สร้างขึ้น 
โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.28 

สรุปผลการวิจัย 
           จากการศึกษา การพัฒนาทักษะการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 โดยใช้ชุดฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์
ประเภทกาพย์ยานี 11  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า  
           1.ผลการสร้างชุดฝึกทักษะ ได้ชุดฝึกทักษะที่ดึงดูดน่าสนใจ มีสีสันสวยงาม ประกอบไปด้วย 5 เรื่อง และผลการหา
ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะ ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ คือ 80.05/85   
           2.ผลสัมฤทธ์ิทางทักษะการแต่งค าประพันธ์กาพย์ยานี 11  ผู้วิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 
ก่อนเรียน = 8.64 และหลังเรียน = 16.28 แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้นเม่ือใช้ชุดฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์
กาพย์ยานี 11  
           3.ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์กาพย์ยานี 11 พบว่า นักเรียนมี
ความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย = 4.10 และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.28  

 
การอภิปรายผล  
 จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 โดยใช้ชุดฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์
ประเภทกาพย์ยานี 11  ได้ชุดฝึกทักษะที่ดึงดูดน่าสนใจ ที่มีสีสันการตกแต่งที่มีความน่าสนใจ ดึงดูดผู้เรียน  มีทั้งหมด 5 เรื่องซ่ึง
จะเรียงเน้ือหาตามล าดับความยากง่าย เพื่อให้ผู้เรียนเริ่มเรียนจากง่าย ไปหายาก ในแต่ละชุดประกอบไปด้วย เน้ือหา  ตัวอย่าง 
และแบบฝึกหัด เพื่อประเมินความเข้าใจของผู้เรียน และผลการหาประสิทธิภาพของชุดชุดฝึกทักษะ ซ่ึงมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ คือ 80.05/85   
            การใช้ชุดฝึกการแต่งค าประพันธ์กาพย์ยานี 11 มีผลท าให้ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนดีขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
(ชรินทร์ เนืองศรี,2551) พบว่ากาพย์ยานี 11 มีผลท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น และสะท้อนให้เห็นว่าค าประพันธ์
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ประเภทกาพย์ยานี 11 มีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กในการเรียนวิชาภาษาไทย  เน่ืองจาก กาพย์ยานี 11 มีลักษณะค าประพันธ์ที่
แต่งง่าย มีท่วงท านองและจังหวะการอ่านที่สนุกน่าฟังและง่ายต่อการจดจ า  
 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์กาพย์ยานี 11 พบว่า นักเรียนมีความ
พึงพอใจในระดับมาก โดยล าดับที่นักเรียนพึงพอใจมากที่สุดได้แก่ ชุดฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์ กาพย์ยานี 11 ช่วยท าให้มี
ความรู้ความเข้าใจในทักษะการแต่งกาพย์ยานี 11ดีขึ้น ซ่ึงแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนเรื่องกาพย์ยานี 11  

ข้อเสนอแนะ 
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Use of Flirting Figure of Speech of Young Couples through Folk Song Literature. 
ภัทราภรณ์  ค าลือสาย1 และณัฐวัตร  วิชาจารย2์ 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้ภาพพจน์การเก้ียวพาราสีของบ่าวสาวในอดีตผ่านวรรณกรรมเพลงซอพื้นเ มือง                   
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากลวิธีการใช้ภาพพจน์การเก้ียวพาราสีของบ่าวสาวในอดีตผ่านวรรณกรรมเพลงซอพื้นเมือง 
ผลการวิจัยพบว่า มีภาพพจน์อยู่ 3 ประเภท ดังน้ี 1) ภาพพจน์เปรียบเทียบ ประกอบไปด้วย ภาพพจน์อุปมา ภาพพจน์อุป
ลักษณ์ ภาพพจน์สัญลักษณ์ ภาพพจน์สัมพจนัย ภาพพจน์นามนัย ภาพพจน์สมญานาม 2) ภาพพจน์วาทศิลป์ ประกอบไปด้วย 
ภาพพจน์บุคลาธิษฐาน ภาพพจน์อติพจน์ ภาพพจน์ปฏิทรรศน์ ภาพพจน์อุทาหรณ์ ภาพพจน์การอ้างถึง  3)ภาพพจน์ทางเสียง 
ประกอบไปด้วย ภาพพจน์ด้านการเล่นเสียงสัมผัสสระ ภาพพจน์ด้านการเล่นเสียงสัมผัสอักษร 

ค าส าคัญ : การใช้ภาพพจน์ / การเก้ียวพาราสีของบ่าวสาว / เพลงซอพื้นเมือง 

Abstract 
 The Objective use of Flirting Figure of Speech of Young Couples through Folk Song Literature of 
the northern region the resoresult study how to use Figure Flirting of Speech in the past through traditional 
Folk song. The research found 3 Figure of Speech , 1)  Comparative Figure ; simile  metaphor  Symbol   
Synccdoche  metonymy  antonomasia 2) Art of Speech Figure ; personification  hyperbole  Paradox  analogy  
allusion 3) Ryming of Speech Figure ; Vowel sound  Alliteration 

Keyword : Figure of Speech / Young Couples through / Folk Song 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
                   วัฒนธรรมพื้นบ้าน เรียกอีกอย่างว่า วัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นแบบแผนอันดีงามที่ปฏิบัติในสังคมน้ัน ๆ หรือ               
กลุ่มคนกลุ่มหน่ึงได้ท าการสืบทอดมาแต่โบราณ ทั้งได้ปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองมิเคยขาด หรือศิลปะที่แฝงอยู่ในแนวปฏิบัติทาง
วัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา แสดงให้เห็นความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่พื้นที่ น้ัน ๆ และปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย                   
ที่เจริญก้าวหน้าแต่ยังคงไว้ในแนวปฏิบัติของวัฒนธรรมเดิมน้ันอยู่อย่างชัดเจน เ ช่น เพลงซอ ซ่ึงเป็นศิลปะการแสดง               
การขับร้องเพลงของภาคเหนือ แต่เดิมได้ท าการขับร้องไปพร้อม ๆ กับปี่ จุม แต่ปัจจุบันน้ันได้มีการปรับลักษณะของเครื่อง
ดนตรี ค าร้อง ที่ประยุกต์เท่าทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น เพื่อให้ดึงดูดความสนใจต่อผู้ฟังที่ก าลังรับฟัง  (พัทยา  สาย
หู  2530 : 64-65) 
                   ซอเป็นการขับขานของคนล้านนาที่มีอยู่คู่กับสังคมและวิถีชีวิตมาช้านาน ซ่ึงหากจะค้นหาถึงต้นก าเนิด                   
ว่า “เพลงซอ” เกิดขึ้นในยุคสมัยใด ก็ยังไม่สามารถระบุวันเวลาได้แน่ชัด แต่จากหลักฐานในหนังสือลิลิตพระลอ ก็พบว่าเพลง
ซอมีมาตั้งแต่สมัยน้ันแล้ว โดยเป็นการซอประกาศความงามของพระลอในตลาด ซ่ึงหากสืบมาจากสมัยน้ันจนถึงปัจจุบันก็เป็น
เวลาหลายร้อยปี นอกจากน้ันในหลักฐานอักษรธรรมโบราณยังได้กล่าวถึงการซอพื้นเมืองในงานเฉลิมฉลองพระวิหาร สมัยของ
พญาอโศก จึงอาจจะกล่าวได้ว่า ซอพื้นเมืองน้ันมีมาตั้งแต่อดีตเม่ือหลายร้อยปีมาแล้วซอพื้นเมืองในภาคเหนือ เป็นการแสดง
พื้นบ้านชนิดหน่ึงที่ผู้แสดงจะต้องอาศัยไหวพริบ ปฎิภาณพูดจาโต้ตอบกันในลักษณะคล้องจอง ซ่ึงถือได้ว่าเป็นที่นิยมในหมู่คน
เมืองอย่างแพร่หลาย นอกจาก “ซอพื้นเมือง” ที่เป็นที่นิยมของคนทั่วไปแล้ว วรรณกรรมเพลงซอยังมีการใช้ภาษาที่สละสลวย 
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มีท่วงท านองที่ไพเราะ สนุกสนาน อาจกล่าวได้ว่าภาษาเหล่าน้ีเป็นค าพูดที่มีท านองก็ว่าได้ ทั้งยังมีการใช้ภาพพจน์มาประกอบ
ขณะที่ท าการขับร้องโต้ตอบระหว่างบ่าวสาวที่ท าการเก้ียวพาราสีผ่านตัวแทนที่เรียกว่าช่างซอที่สื่อให้เห็นถึงกลวิ ธีการใช้ภาษา
ที่แสดงถึงความงามทางวรรณศิลป์ และท าให้ผู้ฟังเกิดภาพขึ้นในความคิด ในการเก้ียวพาราสีของบ่าวสาวในอดีตผ่าน
วรรณกรรมเพลงซอพื้นเมือง เช่น 
“...ฟังก าปากเหมือนดาบสองคม กลั๋วจะใจ้คารมณ์มาล่อลวงสาวหน้อย...” 

(ซอ วรรณกรรมพื้นบ้านล้านนา : หน้า 26 ) 
           จากตัวอย่าง เป็นการใช้ ภาพพจน์อุปมา เปรียบค าพูดของฝ่ายชายเหมือนดาบสองคม ซ่ึงหมายถึง การกระท าที่อาจ
ท าให้เกิดทั้งผลดีและผลเสีย มีทั้งคุณและโทษ มีทั้งดีและไม่ดี ตอนพูด อาจพูดดี แต่การกระท า  อาจตรงกันข้าม   ซ่ึงไม่
สามารถเชื่อใจได้ง่ายๆ อาจเป็นค าพูดที่มาหลอกลวงกันให้รักเพียงเท่าน้ัน ซ่ึงการใช้ภาพพจน์อุปมาดังกล่าวท าให้ผู้ อ่าน
มองเห็นภาพของค าพูดที่ฟังดูไพเราะ น่าเชื่อถือ แต่ค าพูดน้ันอาจเป็นค าพูดที่หลอกลวงให้เชื่อถือก็ได้ 
             จากตัวอย่างข้างต้นผู้วิจัยพบว่า วรรณกรรมเพลงซอพื้นเมือง มีความโดดเด่นเรื่องการใช้โวหารภาพพจน์  ผู้วิจัยจึง
สนใจศึกษากลวิธีการใช้โวหารภาพพจน์ในวรรณกรรมเพลงซอพื้นเมืองว่ามีการใช้โวหารภาพพจน์ แบบไหนบ้าง และเรื่องน้ียัง
ไม่เคยมีผู้ใดศึกษามาก่อน 
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ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษากลวิธีการใช้ภาพพจน์การเก้ียวพาราสีของบ่าวสาวในวรรณกรรมเพลงซอพื้นเมืองในบทซอเรื่องเ ก้ียว   
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วรรณกรรมเพลงซอพื้นเมือง เรื่อง เก้ียวชาย-หญิง 

รวบรวมข้อมูลโวหารภาพพจน์จากวรรณกรรมเพลงซอพื้นเมืองที่จะ
ท าการศึกษา 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้หลักการทฤษฎีโวหาร
ภาพพจน์ของ อาจารย์สุปราณี  พัดทอง 

สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์และอภิปรายผลการศึกษา 

เสนอผลการศึกษาค้นคว้า 
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แนวคิดและทฤษฎีในการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเ รื่อง  การใช้ภาพพจน์การเ ก้ียวพาราสีของบ่าวสาวผ่ านวรรณกรรมเพลงซอพื้ น เ มื อง                         
ได้ท าการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี ด้านกลวิธีการใช้ภาพพจน์ในวรรณกรรมของ สุปราณี  พัดทอง(2540 : 40)  ซ่ึงกล่าวถึง
ภาพพจน์ ไว้ว่า ภาพพจน์ (Figure of speech) คือ ส านวนภาษาที่สื่อความหมายพิเศษ หรือสร้างภาพในใจผู้อ่าน ซ่ึงเกิดจาก
การใช้กลวิธีหรือชั้นเชิงต่าง ๆ ในการเรียบเรียงถ้อยค า เป็นการใช้ค าน้อยแต่กินความหมายมาก ทั้งยังช่วยท านามประธรรมให้
เป็นรูปประธรรม ท าให้ผู้รับสารเข้าใจและรู้สึกนึกเห็นภาพสิ่งที่สื่อสารมาได้อย่าง ชัดเจน เข้มข้น ลึกซ้ึงสร้างความงามทาง
วรรณศิลป์ ประเทืองปัญญา และส าเริงอารมณ์ ยิ่งขึ้น ภาพพจน์จ าแนกได้  3 ประเภทใหญ่ ๆ  ได้แก่ ภาพพจน์เปรียบเทียบ 
ภาพพจน์วาทศิลป์ และภาพพจน์ทางเสียง ภาพพจน์เปรียบเทียบ เป็นการใช้ถ้อยค าเพื่อสร้างหรือท าให้เกิดภาพโดยมีการ
เปลี่ยนแปลงทางความหมายพื้นฐานของค า ภาพพจน์เปรียบเทียบซ่ึงเป็นที่นิยมใช้ เช่น อุปมา อุปลักษณ์ สัญลักษณ์ สัมพจนัย 
นามนัย สมญานาม ภาพพจน์วาทศิลป์ เป็นการเรียงร้อยถ้อยค าให้ความหมายพิเศษหรือแตกต่างไปจากธรรมดา แต่ไม่ได้
เปลี่ยนแปลงความหมายของถ้อยค า ได้แก่ บุคลาธิษฐานหรือบุคคลวัต สมมติภาวะ อติพจน์ อธิพจน์ อวพจน์ ปฏิพจน์ ปฏิทัศน์ 
อุทาหรณ์ สหลักษณ์ ค าถามเชิงวาทศิลป์ การอ้างถึง ค าประชดเหน็บแนม ภาพพจน์ทางเสียง เป็นการใช้เสียง  ของค าสร้าง
ภาพและความหมายพิเศษได้แก่ การเล่นค า  การเลียนเสียงธรรมชาติ  การเล่นเสียงสัมผัสสระ หรือ การกระทบสละการเล่น
เสียงสัมผัสอักษร  
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
         การด าเ นินการวิจัยในครั้ ง น้ี ใช้ วิ ธีการ วิจัยทางเอกสาร ( Documentary Research) และเสนอผลการวิ จัย                
แบบพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) ขั้นตอนในการวิจัยมีดังน้ี 
             1 ศึกษาวรรณกรรมเพลงซอ 
             2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับเพลงซอพื้นเมือง ภาษาภาพพจน์ 
             3 วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ภาษาภาพพจน์ในการเก้ียวพาราสีของบ่าวสาวในอดีตผ่านวรรณกรรมเพลงซอพื้นเมือง โดย
ใช้ทฤษฎี โวหารภาพพจน์ ของสุปราณี  พัดทอง 
            4 ขั้นสรุป อภิปราย และเสนอแนะ 
                4.1 สรุปอภิปรายผลของการศึกษาค้นคว้า 
                4.2 เสนอผลการศึกษาค้นคว้าแบบพรรณนาวิเคราะห์ 
 

ผลการวิจัย 
 จากการด าเนินการวิจัยภาพพจน์ในเพลงซอพื้นเมือง ในหัวข้อการศึกษาค้นคว้า เรื่อง กลวิธีการใช้ภาพพจน์การเก้ียว
พาราสีของบ่าวสาวในอดีตผ่านวรรณกรรมเพลงซอพื้นเมือง น้ันพบการใช้ภาพพจน์ชนิดต่างๆ ทั้งสิ้น 3 ชนิดใหญ่ ได้แก่ 
ภาพพจน์เปรียบเทียบ ภาพพจน์วาทศิลป์ ภาพพจน์ทางเสียง และสามารถแยกชนิดย่อยได้ทั้งสิ้น 13 ชนิด ดังน้ี  
ภาพพจน์เปรียบเทียบ 
           ภาพพจน์เปรียบเทียบ ประกอบไปด้วย ภาพพจน์อุปมา จ านวน 7 ภาพพจน์ ภาพพจน์อุปลักษณ์ จ านวน 6 ภาพพจน์ 
ภาพพจน์สัญลักษณ์ จ านวน 6 ภาพพจน์ ภาพพจน์สัมพจนัย จ านวน 1 ภาพพจน์ภาพพจน์นามนัย จ านวน 2 ภาพพจน์ 
ภาพพจน์สมญานาม จ านวน 2 ภาพพจน์ 
            1.1 ภาพพจน์อุปมา พบทั้งหมด 7 ภาพพจน์ ตัวอย่างเช่น 
ตัวอย่างที่ 1 
 “...ฟังก าปากเหมือนดาบสองคม กลั๋วจะใจ้คารมณ์มาล่อลวงสาวหน้อย...” 

(ซอ วรรณกรรมพื้นบ้านล้านนา : หน้า 26) 
          จากตัวอย่างมีการใช้ ภาพพจน์อุปมา เปรียบค าพูดของฝ่ายชายเหมือนดาบสองคม ซ่ึงหมายถึงการกระท าที่อาจท าให้
เกิดทั้งผลดีและผลเสีย มีทั้งคุณและโทษ มีทั้งดีและไม่ดี ตอนพูด อาจพูดดี แต่การกระท าอาจตรงกันข้าม ซ่ึงไม่สามารถเชื่อใจ
ได้ง่ายๆ อาจเป็นค าพูดที่มาหลอกลวงกันให้รักเพียงเท่าน้ัน ซ่ึงการใช้ภาพพจน์อุปมาดังกล่าวท าให้ผู้อ่านมองเห็นภาพของ
ค าพูดที่ฟังดูไพเราะ น่าเชื่อถือ แต่ค าพูดน้ันอาจเป็นค าพูดที่หลอกลวงให้เชื่อถือก็ได้ 
             1.2 ภาพพจน์อุปลักษณ์ พบภาพพจน์อุปลักษณ์ 6 ภาพพจน์ดังตัวอย่างเช่น 
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ตัวอย่างที่ 2 
“...เหมือนดาวฮักฟ้าเหมือนฮ้ากับหนอน...” 

(ซอ วรรณกรรมพื้นบ้านล้านนา : หน้า 31) 
 จากตัวอย่างมีการใช้ภาพพจน์อุปลักษณ์ เปรียบ ผู้หญิงเป็นดาว เปรียบผู้ชายเป็นท้องฟ้า เปรียบ ผู้หญิงเป็น “ฮ้า”
(ปลาร้า) เปรียบผู้ชายเป็นหนอน ท าให้เห็นภาพการอยู่คู่กันของสิ่งสองสิ่งไม่ ว่าจะเป็นดาวที่อยู่คู่ท้องฟ้าตลอดเวลา ไม่เว้น
แม้แต่ปลาร้าที่ยังต้องมีหนอนชอนไช เช่นเดียวกับผู้หญิงที่อยู่คู่กับผู้ชายมาโดยตลอดน่ันเอง 
            1.3 ภาพพจน์สัญลักษณ์ พบภาพพจน์สัญลักษณ์ 6 ภาพพจน์ ดังน้ี 
ตัวอย่างที่ 3 
“...ถ้าเมียใจ๋ซ่ือไปได้ผัวใจ๋ก๊ด อนาค็ตมันจะดับสูญ 
  ถ้าผัวใจ๋บาปมาได้เมียใจ๋บุญ เหมือนข้าวแป้งกับปู๋นสีเดียวมันต่างเจื้อ...” 

(ซอ วรรณกรรมพื้นบ้านล้านนา : หน้า 26) 
 จากตัวอย่างมีการใช้การภาพพจน์สัญลักษณ์สี ของแป้งที่มีสีขาว และปูนที่มีสีขาว โดยปูนในที่น้ีน้ันคือปูนขาวที่ใช้
เคี้ยวกับหมาก ซ่ึงมีสีขาวเหมือนกับผงแป้งที่มีสีขาวเช่นเดียวกัน จึงได้น ามาเป็นการสื่อสารเชิงสัญลักษณ์ ที่แสดงถึงความ
บริสุทธ์ิ ที่มิอาจเข้ากันได้กับความด่างพร้อยของอีกฝ่ายหน่ึง 
             1.4 ภาพพจน์สัมพจนัย พบภาพพจน์สัมพจนัย จ านวน ๑ ภาพพจน์ ดังน้ี 
ตัวอย่างที่ 4 
“...รูปร่างฮ่างเสาร์หุ่นขาวเลางาม...” 

(ซอ วรรณกรรมพื้นบ้านล้านนา : หน้า 25) 
             จากตัวอย่างมีการใช้ภาพพจน์สัมพจจนัย โดยฝ่ายชายได้มีการกล่าวถึงส่วนส าคัญของผู้หญิงคือ รูปร่างของหญิงสาว
ที่มีความสวยงาม อรชร ผิวพรรณวรรณะขาวผุดผ่อง ซ่ึงเป็นการกล่าวชมหญิงสาวที่มีความงดงาม การกล่าวชมหญิงสาวแบบน้ี
มักเป็นการกล่าวชมเพื่อให้ฝ่ายหญิงรู้ว่าฝ่ายชายน้ันมีค าพูดที่แสดงถึงความจริงใจ 
             1.5 ภาพพจน์นามนัย พบภาพพจน์นามนัยอยู่ทั้งสิ้น 2 ภาพพจน์ ดังตัวอย่างเช่น 
ตัวอย่างที่ 5 
 “...นายเป๋นสาวหน้าอกขาวอย่างหยวก ถ้านายเป๋นไข่ลวกจะเอาใส่กาแฟ...” 

(ซอ วรรณกรรมพื้นบ้านล้านนา : หน้า 25) 
              จากตัวอย่างมีการใช้ภาพพจน์นามนัย คือการใช้วลีมาบ่งบอกลักษณะเรือนร่างของหญิงสาวที่ก าลังจะเก้ียวพาราสี
ผู้น้ัน แสดงให้เห็นว่า สาววัยแรกรุ่นน้ันมีลักษณะเป็นอย่างไร ซ่ึงก็ตรงตัวตามที่ผู้ประพันธ์ได้เขียนเอาไว้น่ันคือ เรือนร่างของ
หญิงสาววัยแรกรุ่นน้ันก็จะมีผิวพรรณที่สวยงาม ขาวเหมือนหยวกกล้วยที่มีความสวยงามขาวสะอาด ไม่มีมลทินใดๆ ผู้ชายใน
ยุคน้ัน มักจะเปรียบเทียบหญิงสาวกับธรรมชาติที่สวยงามรอบตัวเพื่อเป็นการสื่อความให้อีกฝ่ายได้ทราบถึงความต้องการที่จะ
รักกับฝ่ายหญิง 
            1.6 ภาพพจน์สมญานาม พบภาพพจน์ที่เป็นสมญานามอยู่ 2 ภาพพจน์ ดังตัวอย่างเช่น 
ตัวอย่างที่ 6 
 “...แม่สีขาวซอนแดง...” 

(ซอ วรรณกรรมพื้นบ้านล้านนา : หน้า 33) 
            จากตัวอย่างมีการใช้ภาพพจน์สมญานาม ที่กล่าวถึงผู้หญิงที่ มีความสวยงาม ผิวอมชมพู  ท าให้เห็นภาพ                 
ของผู้หญิงที่มีความสวยงาม ผิวอมชมพู จึงใช้สมญานามน้ีมาเปรียบ เพื่อชมฝ่ายหญิงว่าสวยงาม ดังน้ัน แม่สีขาวซอนแดง จึง
เป็นสมญานามของค าว่าผู้หญิงสวย 
ภาพพจน์วาทศิลป์ 
             ภาพพจน์วาทศิลป์ ประกอบไปด้วย ภาพพจน์บุคลาธิษฐาน จ านวน 1 ภาพพจน์ ภาพพจน์อติพจน์ จ านวน  12 
ภาพพจน์ ภาพพจน์ปฏิทรรศน์ จ านวน 2 ภาพพจน์ ภาพพจน์อุทาหรณ์ จ านวน 1 ภาพพจน์ ภาพพจน์การอ้างถึง จ านวน 7 
ภาพพจน์ 
 2.1 ภาพพจน์บุคลาธิษฐาน พบภาพพจน์บุคลาธิษฐาน จ านวน 1 ภาพพจน์ดังตัวอย่างเช่น 
  ตัวอย่างที่ 7 
  “...เหมือนดาวฮักฟ้าเหมือนฮ้ากับหนอน...” 
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(ซอ วรรณกรรมพื้นบ้านล้านนา : หน้า 31) 
 จากตัวอย่างมีการใช้ภาพพจน์บุคคลาธิษฐาน เน่ืองจากเป็นการประพันธ์ให้สิ่งไม่มีชีวิตจิตใจให้มารักกัน   เหมือนมี
ชีวิตจิตใจ ท าให้เห็นว่าดวงดาวน้ันมีชีวิต มีความรู้สึกนึกคิด ท้องฟ้าก็เช่นกัน ผู้ประพันธ์ได้ท าให้เห็นถึการน าเอาสิ่งไม่มีชีวิตมา
เป็นสิ่งที่มีชีวิตได้โดยง่าย 
 2.2 ภาพพจน์อติพจน์ พบการใช้ภาพพจน์อติพจน์ อยู่ในวรรณกรรมทั้งสิ้น 12 ภาพพจน์ ดังตัวอย่างเช่น 
ตัวอย่างที่ 8 
  “...ขอจะไปจุ๊หื้อใจ๋อ้ายเป๋นแผล...” 

(ซอ วรรณกรรมพื้นบ้านล้านนา : หน้า 25) 
 จากตัวอย่างมีการใช้ภาพพจน์อติพจน์ คือ ค าพูดของคนที่สามรถท าให้ใจของผู้พูดเป็นแผลได้ ในความเป็นจริงแล้ว
น้ันค าพูดของมนุษย์ธรรมดาทั่วไปแม้จะพูดเฉือดเฉือนเพียงมีความคมคายเพียงใดก็ไม่สามารถท าให้หัวใจเราเป็นแผลได้ แต่จะ
เป็นการสร้างอาการเจ็บที่ไม่สามารถแสดงออกมาได้เพียงเท่าน้ันเอง 
 2.3 ภาพพจน์ปฏิทรรศน์ พบภาพพจน์ปฏิทรรศน์ จ านวน 2 ภาพพจน์ ดังตัวอย่างเช่น 
ตัวอย่างที่ 9 
“...ถ้าเมียใจ๋ซ่ือไปได้ผัวใจ๋ก๊ด อนาค๊ตมันจะดับสูญ 
 ถ้าผัวใจ๋บาปมาได้เมียใจ๋บุญ เหมือนข้าวแป้งกับปู๋นสีเดียวมันต่างเจื้อ...” 

(ซอ วรรณกรรมพื้นบ้านล้านนา : หน้า 26) 
 จากตัวอย่างมีการใช้ภาพพจน์ปฏิทรรศน์ อย่างชัดเจน คือ ฝ่ายหญิงผู้พูดน้ันต้องการสื่อให้ฝ่ายชายได้เห็นถึงความ
ขัดแย้งกันของความดีและความชั่ว ก็ย่อมส่งผลตามมาอย่างชัดเจน ก็เหมือนกับการใช้ชีวิตคู่ หากฝ่ายหน่ึงท าดีตลอดแต่อีกฝ่าย
คิดคดทรยศซ่ึงกันและกันน้ันอนาคตชีวิตคู่ในภายภาคหน้าย่อมไม่ราบรื่นแน่นอน ไม่ต่างอะไรกับฝ่ายหน่ึงเป็นผู้ใจบุญแต่อีก
ฝ่ายท าบาปน้ัน การกระท าเหล่าน้ีย่อมส่งผลการกระท าดีและชั่วน้ันตามมาเช่นเดียวกัน 
              2.4 ภาพพจน์อุทาหรณ์ พบภาพพจน์อุทาหรณ์ 1 ภาพพจน์ ดังตัวอย่างเช่น 
ตัวอย่างที่ 10 
  “...สมัยบ่าเดี่ยวจะเอาเมียเอาผัว อ้ายหยังมากลั๋วเหตุก๋ารส้ะป๊ะ 
  เอาก๋ันบ่เมินก็ได้ฮ้างได้ละ  เปิ้นเยี๊ยะมันบ่เยี๊ยะเปิ้นท ามันบ่ท า 
  ขี้บ่แก้งก้นล่นเข้าในสุด  ติ๋นมือบ่กุดบ่จ่างหยุบจ่างก๋ า 
  ฮู้ส้ะป๊ะบ่จ่างเยี๊ยะจ่างท า  เป๋นวิบากก๋รรมไผหนีตึงบ่ป๊น 
 เปื้อหื้อมันป๊นจากตั๋วก๋รรมตั๋วเวร จะได้อยู่ร่มเย็นเป๋นกู่สร้างกู่สม....…เริ่มต้น บ่ใจ่อยู่ปอไผ. ปอมัน...” 

(ซอ วรรณกรรมพื้นบ้านล้านนา : หน้า 27) 
  จากตัวอย่างมีการใช้ภาพพจน์อุทาหรณ์ของฝ่ายชาย ที่กล่าวถึงความแตกต่างของ พฤติกรรม เรื่องราว 
สภาพ เหตุการณ์ที่ผ่านของฝ่ายชายจนท าให้เข้าใจถึงพฤติกรรม เรื่องราว สภาพ เหตุการณ์ต่างๆในปัจจุบันที่ท าให้เข้าใจและ
รับรู้ถึงความชัดเจนในเรื่องราว เหตุการณ์ ดังเน้ือหาที่ปรากฏว่า “สมัยบ่าเดี่ยวจะเอาเมียเอาผัว อ้ายหยังมากลั๋วเหตุก๋ารส้ะป๊ะ 
เอาก๋ันบ่เมินก็ได้ฮ้างได้ละ  เปิ้นเยี๊ยะมันบ่เยี๊ยะเปิ้นท ามันบ่ท า” จึงท าให้ทราบถึงเหตุการณ์ในสมัยก่อนกับสมัยปัจจุบันที่มี
ความแตกต่างกันจนท าให้ เรื่องราวที่ผ่านมาเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้คิดไตร่ตรองในทุกสิ่งอย่างก่อนจะลงมือท าอะไร แม้แต่การ
เลือกคู่ก็ต้องไตรตรองเป็นอย่างดี มิฉะน้ันจะเกิดความผิดพลาดตั้งแต่ต้น 
 2.5 ภาพพจน์การอ้างถึง พบภาพพจน์การอ้างถึง 7 ภาพพจน์ ดังตัวอย่างเช่น 
ตัวอย่างที่ 11 
  “...นับเป๋นหน้าบุญได้ก๋ินฮ่วมตานหาม...เป๋นหน้าบุญได้สร้างมาฮ่วมกัน...” 

(ซอ วรรณกรรมพื้นบ้านล้านนา : หน้า 25) 
  จากตัวอย่างมีการใช้ภาพพจน์การอ้างถึง คือ ปรากฏในวรรณกรรมค าร้องของฝ่ายชาย ซ่ึงได้อ้างถึงการ
ท าบุญกุศลร่วมกันตั้งแต่ชาติก่อนหรือในปัจจุบัน จึงท าให้ได้มาพบเจอกัน อาจกล่าวได้ว่าเป็นบุญน าพาให้มาเจอ 
ภาพพจน์ทางเสียง 
            ภาพพจน์ทางเสียง ประกอบไปด้วย ภาพพจน์ด้านการเล่นเสียงสัมผัสสระ จ านวน 7 ภาพพจน์ ภาพพจน์ด้านการ
เล่นเสียงสัมผัสอักษร จ านวน 3 ภาพพจน์ 
 3.1 เสียงสัมผัสสระ 
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รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที2่ (Proceedings) 

  จากการศึกษาภาพพจน์ทางเสียงที่ปรากฏในวรรณกรรมเพลงซอพื้นเมือง เรื่องการเก้ียวพาราสี                 
ของบ่าวสาวในอดีตน้ัน พบการใช่ภาพพจน์ทางเสียง ในด้านเสียงสัมผัสสระ ตั้งแต่ต้นของวรรณกรรมเพลงซอจนจบวรรณกรรม
เพลงซอ เน่ืองจาก วรรณกรรมเพลงซอมีลักษณะการประพันธ์คล้ายกับกลอนสุภาพ ซ่ึงจะมีการเล่นสัมผัสสระในทุกวรรค 
เพื่อให้เกิดความไพเราะ ลื่นหู ฟังแล้วสามารถรับรู้สิ่งที่ที่ช่างซอต้องการสื่อออกมา ดังตัวอย่างเช่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(ซอ วรรณกรรมพื้นบ้านล้านนา : หน้า 25) 
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รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที2่ (Proceedings) 

               จากตัวอย่างที่ยกมาน้ันเป็นบทซอพื้นเมืองบทร้องของฝ่ายชายจะเห็นได้ว่า ในค าที่ได้เน้นสีเหลืองและโยงเชื่อม
สัมผัสในทุกวรรคของวรรณกรรมน้ัน จะมีการเล่นเสียงสัมผัสสระอย่างชัดเจน  เช่น นา-ปลา  หยวก-บวก-จวก-ลวก  ขะมุ-จุ๊  
แผล-นักแก-แง่มแง  น้อย-ก้อย หาม-งาม นาน-ขาน เจ๊า-เฒ่า  ข้าง-สร้าง  วัน-กัน  ฮัก-สล๊ัก  หมัน-หัน-ก๋ัน   เป็นต้น 
3.2 เสียงสัมผัสอักษร 

 จากการศึกษาภาพพจน์ทางเสียงที่ปรากฏในวรรณกรรมเพลงซอพื้นเมือง เรื่องการเก้ียวพาราสี ของบ่าวสาวในอดีต
น้ัน พบการใช่ภาพพจน์ทางเสียงเพื่อเป็นการสื่อความหมายในต าแหน่งใกล้กัน หรือเรียงกันท าให้เกิดเสียงเสนาะและให้ได้
ใจความด้วย ทั้งยังเป็นการเน้นเพื่อย้ าความต้องการของแต่ละฝ่ายว่าต้องการที่จะสื่ออะไรออกมาให้ต่างฝ่ายได้รับรู้รับทราบ ซ่ึง
ในด้านเสียงสัมผัสอักษรที่ปรากฏอยู่ในตัวบทวรรณกรรมเพลงซอพื้นเมืองบางส่วน ดังตัวอย่างเช่น  

ตัวอย่างที่ 13 ท านองละม้าย (ชาย) 
  “...ข้าก็ฮักตั๋วตั๋วก็ฮักข้า  ปากอ้ายว่ามือตึงใคร่เปี๋ย 
  จะเอากั๋นเป๋นผัวหนัวกั๋นเป๋นเมีย อ้ายตึงใคร่เปี๋ยอ้ายตึงใคร่จ๊ัก 
  เก็บผักใส่ส้าเก่ียวหญ้าใส่โก๋ย  ถ้าอ้ายเป๋นขโมยอ้ายจะตวยไปลัก 
  อ้ายตึงใคร่ว๊ิดขึ้นอวบขึ้นฟัก  อย่างไก่แม่ลูกหน้อย….นอนฮาง 
  ตึงใคร่จิต๋าวันหื้อมันค่ ามันตก  ตึงใครมั่ดติดอกตึงใคร่ป๊กติดหลัง 
  อ้ายฮักแล้วตึงบ่มีวันจัง  ไผห้ามตึงบ่ฟังตึงจะเอาจ๋นได้ 
  เกิดมาจ้าตน้ีบ่ได้เมียจ่างซอ  จะไปต๋ายแขว๋นคอฮ้อยบนก่ิงไม้ 
                   จ่ิมและน้อง...” 
 จากตัวอย่างที่ได้ยกมาข้างต้นน้ัน เป็นบทซอพื้นเมืองท านองละม้ายของฝ่ายชายซ่ึงจะเห็นได้ว่ามีการใช้เสียงสัมผัส
อักษรอยู่หลายจุดด้วยกัน เพื่อให้เกิดความไพเราะและให้ความหมายที่ชัดเจนต่อเพลงซอ เช่น ตั๋ว-ตั๋ว  ก่ัน-ก๋ัน  ตึง-ตึง  ใส่-ส้า  
ขึ้น-ขึ้น  ใคร่-ใคร่  แขวน-คอ เป็นต้น 

สรุปผลการวิจัย 
          จากการด าเนินการศึกษาค้นคว้า กลวิธีการใช้ภาพพจน์การเก้ียวพาราสีของบ่าวสาวในวรรณกรรมเพลงซอพื้นเมืองใน
บทซอเรื่อง เก้ียว ชาย-หญิง มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากลวิธีการใช้ภาพพจน์การเก้ียวพาราสีของบ่าวสาวในอดีตผ่าน
วรรณกรรมเพลงซอพื้นเมือง โดยศึกษาจากวรรณกรรมเพลงซอพื้นเมือง เรื่องเก้ียว ชาย-หญิง จ านวน 1 บทเพลงซอ พบว่า 
ภาพพจน์ที่ปรากฏ ในวรรณกรรมเพลงซอเก้ียว ชาย-หญิง มีภาพพจน์อยู่ 3 ประเภทใหญ่ คือ  ภาพพจน์เปรียบเทียบ  
ภาพพจน์วาทศิลป์ ภาพพจน์ทางเสียง ภาพพจน์เปรียบเทียบ ประกอบไปด้วย ภาพพจน์อุปมา จ านวน 7 ภาพพจน์ ภาพพจน์
อุปลักษณ์  จ านวน 6 ภาพพจน์ ภาพพจน์สัญลักษณ์ จ านวน 6 ภาพพจน์ ภาพพจน์สัมพจนัย จ านวน 1 ภาพพจน์ ภาพพจน์
นามนัย จ านวน 2 ภาพพจน์ ภาพพจน์สมญานาม จ านวน 2 ภาพพจน์ ภาพพจน์วาทศิลป์ ประกอบไปด้วย ภาพพจน์
บุคลาธิษฐาน จ านวน 1 ภาพพจน์ ภาพพจน์อติพจน์จ านวน  12 ภาพพจน์ ภาพพจน์ปฏิทรรศน์ จ านวน 2 ภาพพจน์ ภาพพจน์
อุทาหรณ์ จ านวน 1 ภาพพจน์  ภาพพจน์การอ้างถึง จ านวน 7 ภาพพจน์  ภาพพจน์ทางเสียง ประกอบไปด้วย ภาพพจน์ด้าน
การเล่นเสียงสัมผัสสระ จ านวน 7 ภาพพจน์ภาพพจน์ด้านการเล่นเสียงสัมผัสอักษร จ านวน 3 ภาพพจน์ 
 วรรณกรรมเพลงซอพื้นเมือง เรื่อง เก้ียว ชาย-หญิง เป็นวรรณกรรมเพลงพื้นบ้านประเภทหน่ึงที่มีบทบาท             
ด้านวิถีชีวิตในสังคมของชาวล้านนา เน่ืองจากสังคมของชาวล้านนาเป็นสังคมที่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายผูกพันกับธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมรอบกาย ทั้งยังสามารถยกเอาธรรมชาติรอบกายมาสร้างเป็นผลงานในรูปแบบของวรรณกรรมเพลงซอพื้นเมืองซ่ึง
เป็นเพลงพื้นบ้านที่สืบทอดจากอดีตสู่ปัจจุบัน วรรณกรรมเพลงซอพื้นเมือง เรื่อง เก้ียว ชาย-หญิง ได้รับความนิยมในกลุ่มคน
ทุกเพศทุกวัย สามารถฟังได้ และสามารถศึกษาวิถีชีวิตของคนล้านนาในอดีตได้จากเพลงพื้นบ้านที่เรียกว่าซอเก้ียว ดังน้ัน 
วรรณกรรมเพลงซอพื้นเมือง เรื่องเก้ียว ชาย-หญิงน้ันจึงสามารถกล่าวได้ ว่าเป็นวรรณกรรมวิถีชี วิตของคนล้านนา มี
วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวล้านนาในอดีตให้คนในยุคสมัยปัจจุบันได้รับรู้รับทราบถึงความเป้นอยู่ที่มี
ความผูกพันกับธรรมชาติและวิถีชีวิตอันแสนเรียบง่ายของชาวล้านนา 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
                จากการศึกษาวิจัยผู้วิจัยได้ท าการศึกษากลวิธีการใช้ภาพพจน์ในวรรณกรรมเพลงซอพื้นเมืองแล้ว ยังพบ              
การประพันธ์วรรณกรรมเพลงซอพื้นเมืองที่เก่ียวข้องกับบริบททางสังคมในอดีตเป็นสังคมเกษตรกรรม มีธรรมชาติใกล้ตัว คน
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ล้านนาจึงได้เอาธรรมชาติที่อยู่คู่กันไม่อาจแยกกันได้น้ันมาเปรียบ เพราะในธรรมชาติ ปูนาจะท ารังขุดรูเป็นที่อยู่อาศัยที่จ าศีล
ในช่วงฤดูจ าศีล จึงไม่อาจหนีจากแนวคันนาไปได้ หรือแม้กระทั่งปลา ที่มีที่อยู่อาศัยอยู่ในน้ าน้ัน ก็ไม่อาจหนีจากน้ าไปได้ หาก
หนีจากน้ าก็เท่ากับต้องตายลงไปของปลา เพราะต้องพึ่งน้ าในการด ารงอยู่ซ่ึงชีวิตของมัน หรือ แม้แต่การเปรียบหน้าอกหญิง
สาวว่าขาวเหมือนหยวกกล้วยน้ี ก็เป็นการจินตนาการของฝ่ายชายในเชิงชู้สาว เน่ืองจากหญิงสาววัยเจริญพันธ์ุก็มีผิวหนังที่
เนียนขาวเป็นธรรมดาของการแตกวัยสาว จึงท าให้ฝ่ายชายคิดจินตนาการแล้วท าให้เกิดการหลงใหลในรูปกายของหญิงสาว แต่
ก็ไม่อาจท าอะไรได้เพราะยังมีกฎหมาย มีขนบธรรมเนียม จารีตบังคับไว้อยู่ จึงท าให้เห็นว่าวรรณกรรมเพลงซอบทน้ีเป็นการ
เปรียบอุปลักษณ์แบบน้ีเป็นการสื่อในเชิงชู้สาวซ่ึงเป็นปกติในวัยเจริญพันธ์ุเพื่อเก้ียวพาราสีกันซ่ึงจะน าไปสู่อนาคตคือการสร้าง
ครอบครัวที่สมบูรณ์ 

            โดยผู้ประพันธ์หยิบเอาธรรมชาติรอบตัวมาเอ่ยให้เห็นภาพของธรรมชาติ ซ่ึงเป็นเรื่องปกติ เป็นสิ่ งที่มองเห็นชัดเจน 
เม่ือผู้ชายมาจีบต้องเข้าหาฝ่ายผู้หญิง ก็เปรียบเสมือนแมวที่ชอบกินปลา หมาที่ชอบกินกระดูก เพราะเรื่องเพศน้ัน เป็นของคู่
กัน ซ่ึงธรรมชาติได้รังสรรค์ สร้างให้ชายมาคู่กันกับหญิงอยู่แล้ว เม่ือผู้ชายคู่ผู้หญิง แล้วน้ัน การเก้ียวพาราสีจึงเกิดระหว่างชาย
หญิงจึงเกิดขึ้นพร้อมกับการตอบโต้คารมความรู้สึกผ่านบทเพลงพื้นบ้านอาศัยไหวพริบ ปฏิภาณของแต่ละบุคคลที่ท าการตอบ
โต้ระหว่างกันจนน าไปสู่การมีครอบครัวร่วมกันของบ่าวสาว  หากการศึกษาค้นคว้าในครั้งถัดไป สามารถศึกษาค้นคว้าในด้าน
ของสภาพสังคมในล้านนาผ่านวรรณกรรมเพลงซอพื้นเมือง เรื่อง เก้ียว ชาย-หญิง หรือวิถีชีวิตชาวล้านนาที่สอดคล้องกับ
วรรณกรรมเพลงซอพื้นเมืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้โดยสามารถศึกษาจากตัววรรณกรรมน้ีได้เลย 
 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 1. ศึกษาวรรณกรรมเพลงซอพื้นเมือง ในด้านการเก้ียวพาราสีของบ่าวสาว ในท านองต่างๆให้มากยิ่งขึ้น 
 2. ศึกษาวิถีชีวิตในวรรณกรรมเพลงซอประเภทอ่ืนในล้านนาให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น 
 3. ศึกษาวรรณกรรมเพลงซอพื้นเมืองเรื่อง เก้ียว ชาย-หญิง ในแถบจังหวัดน่าน เพื่อเปรียบเทียบวรรณกรรมระหว่าง
ซอเชียงใหม่และซอล่องน่าน 
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โครงสร้างและวากยสมัพันธ์ของอาลปนวลีภาษาไทยในการพูดเพ่ือการสื่อสาร 

(THAI VOCATIVE PHRASE SYNTACTIC STRUCTURES  FOR COMMUNICATIVE SPEAKING) 
ภัทราภรณ์  ค าลือสาย1 

PHATRAPORN  KHAMLUESAI1 

                                                                                                         อาจารย์สาขาวชิาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง  

บทคัดย่อ 
             การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างและวากยสัมพันธ์ของอาลปนวลีภาษาไทยในประโยค  การพูด
เพื่อการสื่อสาร โดยวิเคราะห์องค์ประกอบส่วนใหญ่มาหาส่วนเล็กของประโยค ผลของการวิเคราะห์จะแสดงรูปโครงสร้างเป็น
แผนภูมิต้นไม้ (Tree Diagram) ผลการวิจัยพบว่า อาลปนวลีภาษาไทยเป็นกลุ่มค านามทั้งหมด มีโครงสร้างที่ปรากฏ 4 แบบ 
คือ 1) (ค านาม/ค าสรรพนาม) + ค าลงท้าย 2) (ค านาม/ค าสรรพนาม) + ค าเชื่อม + ค ากริยา 3) (ค านาม/ค าสรรพนาม) + 
ค าเชื่อม + ค ากริยา + ค าลงท้าย/ค าหมาย และ 4) ค าเชื่อม + (ค านาม/ค าสรรพนาม) + ค าเชื่อม + ค ากริยา ส่วนผลวิเคราะห์
โครงสร้างของอาลปนวลี (Vocative Phrase) ภาษาไทยในประโยคการพูดเพื่อการสื่อสาร พบว่าโครงสร้างอาลปนวลี 
(Vocative Phrase) ท าหน้าเป็นส่วนขยาย (Modifier) ของประโยค เพื่อร้องเรียกความสนใจจากผู้ฟัง หรือแสดงอารมณ์ 
ความรู้สึก ซ่ึงมีความสัมพันธ์กับประโยคที่ตามมา หากเราวิเคราะห์โครงสร้างของประโยคที่มีอาลปนวลี (Vocative Phrase) 
แล้วจะพบว่าการปรากฏของอาลปนวลีน้ัน สามารถสลับต าแหน่งหน้าและหลังของประโยคหลักได้ และสามารถเกิดอาลปนวลี
ซ้ าได้เช่นกัน 

ค าส าคัญ :  โครงสร้าง / วากยสัมพันธ์ / อาลปนวลี 

Abstract 
              The aim of this study is to analyze the structure and syntax of Thai vocative phrases in 
conversation by using Tree Diagram. The result of the study shown that all of Thai vocative phrases are 
noun phrases, which have 4 kinds of structure; 1) (Noun/Pronoun) + Final Particles 2) (Noun/Pronoun) + 
Linking Words + Final Particles 3) (Noun/Pronoun) + Linking Words + Verb + Final Particles/Marker and 4) 
Linking Words + (Noun/Pronoun) + Linking Words + Verb. Moreover,  
the result of the structural analysis of Thai vocative phrases in conversation found the function of Thai 
vocative phrases is like modifier of the sentence. They can not only attract the attention of the listeners, 
but also express the feeling, which has some linking points with the following sentences. If we analyze Thai 
vocative phrase structure, we will find that Thai vocative phrases can appear in every position in the 
sentence, and they can appear in the same position. 

Keywords : Structure / Syntax / Vocative Phrase 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
                 มนุษย์ใช้ภาษาเพื่อท าหน้าที่สื่อสาร ให้ข้อมูลซ่ึงกันและกัน นอกจากน้ีภาษายังเป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมของ
มนุษย์อย่างหน่ึง เพื่อใช้ในการสื่อสารและท าความเข้าใจระหว่างมนุษย์ด้วยกัน (สาขาวิชาภาษาไทย, 2557) ภาษาของมนุษย์
ในยุคแรกเริ่มน้ันมีต้นก าเนิดมาจากแห่งเดียวกัน แต่เม่ือมีการอพยพย้ายถิ่นฐาน จึงท าให้มีภาษาที่แตกต่างกันตามที่อยู่ของตน 
นอกจากน้ี คริสตัล (Crystal, 1998) ยังได้กล่าวว่า ภาษาท าหน้าที่ 4 ประการด้วยกัน คือ ให้ข้อมูลรายละเอียด แสดง
ความรู้สึก ชี้แนะ และแสดงปฏิสัมพันธ์ทางสังคม มนุษย์จึงสร้างภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารอย่างมีระบบเพื่อสื่อความ
เข้าใจแทนปรากฏการณ์ ความคิด ความรู้สึก และวัตถุที่รายล้อม (นิภาพร นุเสน, 2549) โดยเริ่มศึกษาจากเสียงพูดของมนุษย์ 
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ซ่ึงตรงกับความคิดของนักภาษาศาสตร์ในปัจจุบันที่กล่าวว่าภาษาที่แท้จริงของมนุษย์คือภาษาพูด (วรวรรธน์  ศรียาภัย, 2556) 
จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าภาษาพูดเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการสื่อสารของมนุษย์เพื่อท าให้เกิดความเข้าใจระหว่างมนุษย์ด้วย
กันเอง 
 จากการศึกษาเรื่องประโยคการพูดสื่อสารในชีวิตประจ าวันของคนไทย ผู้ศึกษาพบปรากฏการณ์ทางภาษ า
ปรากฏการณ์หน่ึงที่น่าสนใจคือ ก่อนที่ผู้พูดจะเอ่ยบทสนทนา ผู้พูดหลายๆ คนมักจะเอ่ยค าเรียกขานก่อนขึ้นประโยคสนทนา 
เช่น แม่จ๋า หนูหิวข้าว  หรือ คุณหมอคะ ผลตรวจเป็นอย่างไรบ้างคะ จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า ก่อนผู้พูดจะพูดประโยคที่
ต้องการบอกเล่า หรือก่อนจะพูดขึ้นต้นประโยคสนทนา มักจะมีการเอ่ยค าเรียกขานขึ้นก่อน คือ แม่จ๋า  และ คุณหมอคะ เป็น
ต้น 
 ปัจจัยดังกล่าว ท าให้ผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษาโครงสร้างของค าเรียกขานหรืออาลปนวลีว่ามีโครงสร้างและ
วากยสัมพันธ์อย่างไรบ้างที่ปรากฏ และการปรากฏน้ันสามารถปรากฏในต าแหน่งอ่ืนๆได้อีกหรือไม่  ที่นอกเหนือจาก  การ
ปรากฏหน้าประโยคโดยใช้แนวคิดและทฤษฎีไวยากรณ์โครงสร้างและวากยสัมพันธ์ของภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ (เรือง
เดช  ปันเขื่อนขัติย์, 2554)  

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
       เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างและวากยสัมพันธ์ของอาลปนวลีภาษาไทยในประโยคการพูดเพื่อการสื่อสาร 

ขอบเขตการวิจัย 
 ด้านเน้ือหา : ศึกษาโครงสร้างและวากยสัมพันธ์ของอาลปนวลีภาษาไทยในประโยคการพูดเพื่อการสื่อสารของคน
ไทยที่ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารเท่าน้ัน 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ประโยคการพูดเพื่อการสื่อสารในปัจจุบัน 

 

วิเคราะห์โครงสร้างทางไวยากรณ์ของอาลปนวลี 

ตามแนวคิดและทฤษฎีไวยากรณ์โครงสร้างและวากยสัมพันธ์ 

ของภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์  

(เรืองเดช  ปันเขื่อนขัติย์, 2554) 

โครงสร้างอาลปนวลี 

ต้าแหน่งที่ปรากฏ หน้าที่ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
    ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
              คนไทยที่ใช้อาลปนวลีหรือค าเรียกขานในการพูดสื่อสารในชีวิตประจ าวัน จ านวน 30 คน 
     เครื่องมือวิจัย 
             แนวคิดและทฤษฎีไวยากรณ์โครงสร้างและวากยสัมพันธ์ของภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ และโครงสร้าง
แผนภูมิต้นไม้ (Tree Diagram) 
    การเก็บรวบรวมข้อมูล 
             ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลภาษาการใช้อาลปนวลีหรือค าเรียกขานที่คนไทย จ านวน 30 คน ใช้ในการพูดประโยค
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน โดยใช้ระยะเวลาในการท างานวิจัยทั้งสิ้นประมาณ 6 เดือน ดังน้ี 
            1) สังเกตการใช้อาลปนวลีหรือค าเรียกขานที่คนไทยใช้ในการพูดประโยคสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
            2) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการใช้อาลปนวลีหรือค าเรียกขาน 
            3) รวบรวมข้อมูลภาษาที่คนไทยใช้อาลปนวลีหรือค าเรียกขานในการพูดประโยคสื่อสารต่างๆ 
            4) วิเคราะห์โครงสร้างและวากยสัมพันธ์ของอาลปนวลีภาษาไทยในประโยคการพูดเพื่อการสื่อสาร 
            5) สรุป อภิปรายผล และเขียนข้อเสนอแนะ 
            6) น าเสนอผลงานการวิจัย 
       การวิเคราะห์ข้อมูล  
             ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์โครงสร้างและวากยสัมพันธ์ของอาลปนวลีภาษาไทยในประโยคการพูดเพื่อการสื่อสาร ตาม
แนวคิดและทฤษฎีไวยากรณ์โครงสร้างและวากยสัมพันธ์ของภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ (เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์, 2554)  
โดยวิเคราะห์องค์ประกอบจากส่วนใหญ่มาหาส่วนเล็กของประโยค และผลของการวิเคราะห์จะแสดงรูปโครงสร้างเป็นแผนภูมิ
ต้นไม้ (Tree Diagram)  
       ผลการวิเคราะห์โครงสร้างอาลปนวลี (Vocative Phrase) ภาษาไทย 
 จากการศึกษาโครงสร้างอาลปนวลีภาษาไทยในประโยคการพูดเพื่อการสื่อสารในปัจจุบัน ผู้ศึกษาพบว่าอาลปนวลี
ภาษาไทย เป็นกลุ่มค านามทั้งหมด มีโครงสร้างที่ปรากฏ 4 แบบ ดังน้ี 
       1) (ค านาม/ค าสรรพนาม) + ค าลงท้าย ((Noun/Pronoun) + Final Particles) 
       ตัวอย่างเช่น  อาจารย์คะ/ครับ/ฮะ/ขา  พ่อคะ/ครับ/ฮะ/ขา  แม่คะ/ครับ/ฮะ/ขา  ตาจ๋า ยายจ๋า  คุณลุงคะ/ครับ/ฮะ/ขา 
คุณป้าคะ/ครับ/ฮะ/ขา คุณน้าคะ/ครับ/ฮะ/ขา คุณลอาคะ/ครับ/ฮะ/ขา คุณคะ/ครับ/ขา  ท่านคะ/ครับ เป็นต้น 
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แผนภูมิต้นไม้ (Tree Diagram) ที่ 1 

         2)   (ค านาม/ค าสรรพนาม) + ค าเชื่อม +ค ากริยา ((Noun/Pronoun) +Linkers +Verb) 
                ตัวอย่างเช่น  นักเรียน/นักศึกษาที่รัก พ่อแม่พี่น้องที่เคารพ ท่านผู้ฟัง/ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ เพื่อน ๆ ที่น่ารัก 
เป็นต้น 

 

แผนภูมิต้นไม้ (Tree Diagram) ที่ 2 

3)   (ค านาม/ค าสรรพนาม) + ค าเชื่อม + ค ากริยา + ค าลงท้าย/ค าหมาย ((Noun/Pronoun)  + Linkers + Verb + 
Final Particles/Marker)  ตัวอย่างเช่น  นักเรียน/นักศึกษาที่รักทั้งหลาย  ท่านผู้ฟังที่เคารพครับ/คะ พ่อแม่พี่น้อง/ลุงป้าน้า
อาที่รักทั้งหลาย เป็นต้น 
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แผนภูมิต้นไม้ (Tree Diagram) ที่ 3 

4)   ค าเชื่อม + (ค านาม/ค าสรรพนาม) +  ค าเชื่อม  +  ค ากริยา (Linkers + ((Noun/Pronominal)  + Linkers + 
Verb)  ตัวอย่าง  ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ  เป็นต้น 

 

แผนภูมิต้นไม้ (Tree Diagram) ที่ 4 
 
การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคที่มีอาลปนวลีภาษาไทยในการพูดเพื่อการส่ือสาร 
 จากการศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างของอาลปนวลี (Vocative Phrase) ที่ปรากฏในประโยคการพูดเพื่อการสื่อสาร 
พบว่าโครงสร้างอาลปนวลี (Vocative Phrase) ในประโยคภาษาไทยภาษาไทย ท าหน้าที่เป็นส่วนขยาย (Modifier) ของ
ประโยค เพื่อร้องเรียกความสนใจจากผู้ฟัง หรือแสดงอารมณ์ ความรู้สึก ซ่ึงมีความสัมพันธ์กับประโยคที่ตามมา หากเรา
วิเคราะห์โครงสร้างของประโยคที่มีอาลปนวลี (Vocative Phrase) แล้วจะพบว่าการปรากฏของอาลปนวลีน้ัน สามารถสลับ
ต าแหน่งหน้าและหลังของประโยคหลักได้ และสามารถเกิดอาลปนวลีซ้ าได้เช่นกัน  ดังน้ี 
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1.  การปรากฏต าแหน่งอาลปนวลี (Vocative Phrase) หน้าประโยคภาษาไทย 
  ตัวอย่างประโยค   “แม่คะ หนูหิวข้าว”  
จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า อาลปนวลี “แม่คะ” น้ันท าหน้าเป็นส่วนขยาย (Modifier) ของประโยคพบการปรากฏโครงสร้างหน้า
ประโยคหลัก ดังแผนภูมิต้นไม้ (Tree Diagram) 

 

แผนภูมิต้นไม้ (Tree Diagram) ที่ 5 

2.  การปรากฏต าแหน่งอาลปนวลี (Vocative Phrase) หลังประโยคภาษาไทย 
  ตัวอย่างประโยค  “ฟังครูหน่อย นักเรียนที่รัก” 
จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า อาลปนวลี “นักเรียนที่รัก” น้ันท าหน้าเป็นส่วนขยาย (Modifier) ของประโยค     พบการปรากฏ
โครงสร้างหลังประโยคหลัก ดังแผนภูมิต้นไม้ (Tree Diagram) 

 

แผนภูมิต้นไม้ (Tree Diagram) ที่ 6 
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3.  การปรากฏต าแหน่งอาลปนวลี (Vocative Phrase) ซ้ าในประโยคภาษาไทย 
  ตัวอย่างประโยค  “พ่อคะ  แม่คะ  น้องตีหนู”  
จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า อาลปนวลี “พ่อคะ  แม่คะ ” น้ันท าหน้าเป็นส่วนขยาย (Modifier) ของประโยค   พบการปรากฏ
โครงสร้างซ้ าในประโยคภาษาไทย ดังแผนภูมิต้นไม้ (Tree Diagram) 

 

แผนภูมิต้นไม้ (Tree Diagram) ที่ 6 

สรุปผลการศึกษา 
           จากการศึกษาโครงสร้างอาลปนวลีภาษาไทยในประโยคการพูดเพื่อการสื่อสารในปัจจุบัน ผู้ วิจัยพบว่าอาลปนวลี
ภาษาไทย เป็นกลุ่มค านามทั้งหมด มีโครงสร้างที่ปรากฏ 4 แบบ คือ  
             1) (ค านาม/ค าสรรพนาม) + ค าลงท้าย ((Noun/Pronominal) + Final Particles) ตัวอย่างเช่น อาจารย์คะ/ครับ/
ฮะ/ขา  พ่อคะ/ครับ/ฮะ/ขา  แม่คะ/ครับ/ฮะ/ขา  ตาจ๋า ยายจ๋า  คุณลุงคะ/ครับ/ฮะ/ขา คุณป้าคะ/ครับ/ฮะ/ขา คุณน้าคะ/ครับ/
ฮะ/ขา คุณลอาคะ/ครับ/ฮะ/ขา คุณคะ/ครับ/ขา  ท่านคะ/ครับ เป็นต้น 
            2) (ค านาม/ค าสรรพนาม) + ค าเชื่อม + ค ากริยา ((Noun/Pronominal) + Linkers + Verb) ตัวอย่างเช่น 
นักเรียน/นักศึกษาที่รัก พ่อแม่พี่น้องที่เคารพ ท่านผู้ฟัง/ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ เพื่อน ๆ ที่น่ารัก เป็นต้น 
            3) (ค านาม/ค าสรรพนาม) + ค าเชื่อม + ค ากริยา + ค าลงท้าย/ค าหมาย ((Noun/Pronominal) + Linkers + Verb 
+ Final Particles/Marker) ตัวอย่างเช่น นักเรียน/นักศึกษาที่รักทั้งหลาย  ท่านผู้ฟังที่เคารพครับ/คะ พ่อแม่พี่น้อง/ลุงป้าน้า
อาที่รักทั้งหลาย เป็นต้น 
            4) ค าเชื่อม + (ค านาม/ค าสรรพนาม) + ค าเชื่อม + ค ากริยา (Linkers+ ((Noun/Pronominal) +Linkers +Verb) 
ตัวอย่างเช่น  ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ  เป็นต้น 
             นอกจากน้ียังพบว่า โครงสร้างของอาลปนวลี (Vocative Phrase) ที่ปรากฏในประโยคการพูดเพื่อการสื่อสาร
ภาษาไทยน้ัน ท าหน้าเป็นส่วนขยาย (Modifier) ของประโยค สามารถปรากฏต าแหน่งของอาลปนวลี (Vocative Phrase) ได้  
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2 ต าแหน่งไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าของประโยค เช่น แม่คะ หนูหิวข้า หรือด้านหลังของประโยคหลัก เช่น     ฟังครูหน่อยนักเรียน
ที่รัก และยังสามารถเกิดอาลปนวลีซ้ ากันได้หลายครั้งในต าแหน่งเดียวกัน เช่น พ่อคะแม่คะ น้องตีหนู   

อภิปรายผลการศึกษา 
            จากผลการศึกษาโครงสร้างอาลปนวลีภาษาไทยในประโยคการพูดเพื่อการสื่อสารในปัจจุบัน ผู้วิจัยค้นพบว่าอาลปน
วลีหรือกลุ่มค าเรียกขานในภาษาไทยน้ันจะปรากฏค านาม/ค าสรรพนามในประโยคสนทนาเสมอ ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎี
ไวยากรณ์โครงสร้างและวากยสัมพันธ์ของภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ (เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์, 2554) ที่กล่าวถึงโครงสร้าง
ของประโยคในภาษาไทยว่าจะต้องประกอบด้วยค าหลักที่ส าคัญคือ ค านาม และค ากริยา 
             นอกจากน้ีผู้วิจัยยังค้นพบว่าอาลปนวลีหรือกลุ่มค าเรียกขานในภาษาไทยที่ปรากฏในต าแหน่งด้านหน้าและด้านหลัง
ของประโยคน้ัน ยังแฝงจุดมุ่งหมายในการสื่อสาร คือ ร้องเรียกความสนใจจากผู้ฟัง หรือแสดงอารมณ์ ความรู้สึกต่างๆ ซ่ึงมี
ความสัมพันธ์กับประโยคที่ตามมาหรือประโยคที่ขึ้นต้นบทสนทนา  

ข้อเสนอแนะในงานวิจัย 
 1) ผู้ศึกษาสามารถน าผลการปรากฏในต าแหน่งต่างๆ ของอาลปนวลีไปใช้ในการพูดสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อ
ร้องเรียกความสนใจจากผู้ฟัง หรือแสดงอารมณ์ ความรู้สึกต่างๆ ได้ 
 2) ส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป ผู้ศึกษาสามารถน าทฤษฎีการวิเคราะห์โครงสร้างและวากยสัมพันธ์ไปวิเคราะห์การใช้
ภาษาเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้ 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ โดยใช้ชุดแบบฝึกการ
อ่านจับใจความส าคัญเทคโนโลยีเสมือนจริง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทักษะการอ่านจับใจความส าคัญก่อนและหลังเรียน โดยใช้ชุดแบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญเทคโนโลยีเสมือน
จริงและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ โดยใช้ชุด
แบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญเทคโนโลยีเสมือนจริง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 
โรงเรียนปัว สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 37 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 39 คน ซ่ึงได้มาโดยการสุ่มห้องเรียน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 5 ชนิด คือ 1.ชุดแบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญเทคโนโลยีเสมือนจริง 2. แบบทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน 3.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการอ่านจับใจความส าคัญ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 
ข้อ 4. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการอ่านจับใจความส าคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 5. แบบวัดความพึงพอใจนักเรียนที่มี
ต่อการเรียนโดยใช้ชุดแบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญเทคโนโลยีเสมือนจริง เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ t-test (Dependent Samples) 
 จากการวิจัย พบว่าผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ โดยใช้ชุดแบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญ
เทคโนโลยีเสมือนจริง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 89.74/89.49 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนแตกต่าง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการ
เรียนโดยใช้ชุดแบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญเทคโนโลยีเสมือนจริง พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุด
แบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญเทคโนโลยีเสมือนจริง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.21 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.72  

ค าส าคัญ: การอ่านจับใจความส าคัญ / ชุดแบบฝึก/เทคโนโลยีเสมือนจริง 

Abstract 
 The purposes of this research are experimental research. This research aimed to 1.develop reading 
comprehension skill by Exercise book augmented reality technology for Mathayomsuksa 3 to meet 
efficiency criteria 80/80, 2. Compare students achievement score between before and after studying this 
Augmented Reality exercise book, 3. Find a satisfactory on this Augmented reality exercise book given by 
Mathayomsuksa 3 students who were taught by this augmented reality exercise book. The sample 
composed of 39 students of Mathayomsuksa 3/6 at Pua school under the office of Nan Education Service 
Area Zone 37 In B.E.2561 by Cluster sampling, choose one class from three classes. Research devices were: 
1. Reading exercise, for comprehension skill by using Augmented reality, 2. Pre-test and Post-test, 3. 20 
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items of 4 choices achievement test in comprehension through reading augmented reality exercise book, 
4. Instructional plan for comprehension in Thai core subject Mathayomsuksa 3, 5. Questionnaires on 
satisfactory giver by 39 treated students, 5 rating scales. The data were analyzed by using computer program 
to find percentage, mean standard deviation. The hypothesis was tested by t-test (Dependent sample) 
 The developing skills in reading comprehension by Exercise book augmented reality technology for 
Mathayomsuksa 3. its efficiency at 89.74/89.49, showed higher than the expected standard of 80/80. The 
studying of reading comprehension was higher than the pre-test scores at the 0.05 level of significance. The 
student’s satisfactory with the augmented reality exercise book were found at the higher level. The meaning 
of the score was 4.21 the standard deviation is 0.72 significant at the 0.12 level 
 
Keyword: Reading comprehension / Exercise book / Augmented reality 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
    ภาษาเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ เพราะมนุษย์ในโลกล้วนใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารกัน  
(กรมวิชาการ 2545, หน้า 9) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย ผู้เรียนต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาในการ
สื่อสารได้เป็นอย่างดี สามารถอ่าน เขียน ฟัง ดู และพูดได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล และคิด
อย่างเป็นระบบ มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน การแสวงหาความรู้ ใช้ภาษาในการพัฒนาตน และสร้างสรรค์งานอาชีพ ตลอดจน
ตระหนักในวัฒนธรรมการใช้ภาษาและความเป็นไทย มีความภูมิใจและชื่นชมในวรรณคดีและวรรณกรรม ซ่ึงเป็นภูมิปัญญา
ของคนไทย สามารถน าทักษะทางภาษามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามสภาพการณ์และบุคคล 
อีกทั้งเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสร้างความสามัคคี ภูมิใจในความเป็นไทย มีคุณธรรมจริยธรรม วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล  
 (วรรณี  โสมประยูร 2539, หน้า 9) กล่าวว่า จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนภาษาไทย เน้นการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียน แต่กิจกรรมการอ่านและการเขียนก็มีความส าคัญต่อการเรียนของนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง เพราะนักเรียนอ่านไม่
ออกเขียนไม่เป็นจะท าให้การเรียนวิชาอ่ืนล้มเหลวไปด้วย การอ่านจึงมีความส าคัญ ดังน้ันการอ่านเป็นทักษะที่ส าคัญมาก 
เพราะจะน าไปสู่การพัฒนาทักษะด้านอ่ืน ๆ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อสังคมส่วนรวมได้ สอดคล้องกับ (บันลือ 
พฤกษะวัน 2534, หน้า 1) ได้กล่าวไว้ว่า หัวใจของการเขียนภาษาอยู่ที่การอ่าน และการอ่านมีความส าคัญนอกเหนือจากหัวใจ
ส าคัญในการพัฒนาทักษะทางภาษา แต่เม่ือทักษะทางภาษาน้ัน เป็นเสมือนแก้วสารพัดนึกในการเรียนรู้ ครูและผู้บริหารใน
ระดับประถมศึกษาจะต้องมุ่งพัฒนาการสอนให้นักเรียนมุ่งอ่านเป็น (ฤดีมน ปรีดีสนิท 2530, หน้า 7) ได้กล่าวไว้ว่า ในด้านการ
สอนอ่านในโรงเรียนต่าง ๆ เท่าที่เป็นอยู่ ปรากฏว่าผู้สอนจะประสบปัญหาอย่างมาก คือ ไม่ทราบว่าจะใช้วิธีสอนแบบใด จึงจะ
ช่วยให้เด็กอ่านหนังสือได้อย่างคล่องแคล่ว มีหลักการในการสะกดต่าง ๆ ที่ถูกต้องและมีผลสัมฤทธ์ิในการอ่านสูง   
     ในการอ่านจับใจความส าคัญน้ัน นอกจากจะอ่านจับใจความเน้ือความที่เป็นร้อยแก้วแล้ว การอ่านจับใจความ
เน้ือความที่เป็นร้อยกรองก็ส าคัญ เน่ืองจาก บทร้อยกรองเป็นส่วนส าคัญส่วนหน่ึงที่ระบบการศึกษาไทยได้ปลูกฝังให้แก่เยาวชน
จึงมีการศึกษาเรื่องการแต่งและการอ่านค าประพันธ์ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2521 นอกจากน้ันลักษณะ
ของภาษาไทยน้ันส่วนมากจะเป็นร้อยกรองมากกว่าร้อยแก้ว เพราะคนไทยตั้งแต่ในอดีตแล้วจะมีลักษณะนิสัยเจ้าบทเจ้ากลอน
จะพูดอะไรก็มักจะมีสัมผัสส านวนอยู่เสมอ การอ่านจับใจความน้ันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยาก  ยิ่งอ่านจับใจความค าประพันธ์ไทยน้ัน
ยิ่งเป็นสิ่งที่ยากเข้าไปใหญ่ การให้นักเรียนฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญน้ันจะเป็นที่จะต้องท าการปฏิบัติซ้ า ๆ เพื่อให้
ผลสัมฤทธ์ิที่สูง การใช้แบบฝึกน้ันเป็นเครื่องมือในการฝึกฝนทักษะน้ันเป็นวิธีที่ดีวิธีหน่ึง ดังน้ันครูจ าเป็นที่จะต้องสร้างแบบฝึก
ขึ้นส าหรับช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านการอ่านจับใจส าคัญที่ดีขึ้น ต้องเป็นแบบฝึกที่หน้าสนใจ ช่วยกระตุ้นให้นักเรียน
อย่างท าแบบฝึก เช่นการใช้เทคโนโลยีซึ่งเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวนักเรียนที่สุดเป็นสื่อช่วยในการเรียนรู้ของนักเรียน  
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    เทคโนโลยีเสมือนจริง หรือ Augmented Reality คือ Augmented แปลว่า เพิ่มหรือเติม ส่วน Reality แปลว่า 
ความจริง เม่ือเอาสองค ามารวมกันแล้วความหมายก็ค่อนข้างตรงตัว น่ันก็คือ เทคโนโลยีการผสมผสานโลกเสมือน (Virtual 
World) เพิ่มเข้าไปในโลกจริง (Physical World) ดังน้ันเทคโนโลยีภาพเสมือนจริงจึงถือว่าเป็นสิ่งน่ีน่าสนใจที่จะน ามาสร้างสื่อ
ประกอบการเรียนรู้เพื่อให้การเรียนรู้ของผู้เรียนมีประสิทธิภาพและสร้างความสนใจให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อเน้ือหาวิชาที่ครู
สอน ซ่ึงโทรศัพท์มือถือ ถือเป็นเทคโนโลยีทางการสื่อสารชนิดหน่ึง แต่ในปัจจุบันโทรศัพท์มือเป็นมากกว่าเครื่องมือที่ใช้ในการ
สื่อสาร และถือเป็นปัจจัยส าคัญหน่ึงของชีวิตใครหลายๆคนไปแล้ว จากผลส ารวจจ านวนผู้ใช้ โทรศัพท์มือถือโดยจ าแนกตาม
อายุ ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2550 - 2559 ของส านักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ.2559พบว่าคนไทยมีการใช้โทรศัพท์มือถือเพิ่มมาก
ขึ้นทุกปี และมีแนวโน้วว่าจะเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงกลุ่มเด็กอายุ 11-14 ปีก็มีสถิติการใช้โทรศัพท์ที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน ซ่ึงเทคโนโลยีเปรียบ
เป็นเหมือนมีดสองคมคือ ถ้าใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยไปในทางที่เป็นประโยชน์ก็จะท าให้เกิดประโยชน์ต่อตัวผู้ใช้อย่างมาก 
แต่ถ้าใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยไปในทางที่ผิดก็จะเกิดผลเสียอย่างมากเช่นกัน เช่นเดียวกับการจัดการเรียนรู้ของครูก็ต้องมี
การพัฒนาให้ทันต่อความเจริญของเทคโนโลยี และควรใช้ความเจริญทางเทคโนโลยีเหล่าน้ีเป็นโอกาสในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบูรณาการเน้ือหาของรายวิชาเข้ากับกิจกรรมที่ใช้เทคโนโลยีใน
การสร้างเพื่อกระตุ้นนักเรียนให้อยากเรียนรู้ น่ันคือการใช้ส่ือเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง  
      จากประสบการณที่ผู้วิจัยได้ออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โรงเรียนปัว อ าเภอปัว จังหวัดน่าน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และได้มีโอกาสสอนนักเรียนการจับใจความส าคัญ พบว่านักเรียนมีปัญหาเรื่องการ
อ่านจับใจความ นักเรียนไม่สามารถจับใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่านได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะปัญหาการแยกใจความหลัก 
และใจความรอง เห็นได้จากการท าแบบทดสอบการจับใจความส าคัญ ที่พบว่านักเรียนได้คะแนนน้อยกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  
       ด้วยเหตุน้ี ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะน าแนวคิดการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ โดยใช้ชุดแบบฝึกการ
อ่านจับใจความส าคัญเทคโนโลยีเสมือนจริง เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
พัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ เป็นพื้นฐานที่ส าคัญที่น าไปสู่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้สูงขึ้น โดยตระหนักว่าจะต้องพัฒนาแบบฝึกที่สอดคล้องและตรงตามความสนใจของนักเรียน ทัน
โลกและเหตุการณ์ ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อที่จะเป็นตัวช่วยดึงดูดความสนใจทางการเรียนของนักเรียนอีกทางหน่ึง และเพื่อให้
นักเรียนเกิดความสนุก เพลิดเพลิน อยากเรียนรู้และไม่เบื่อที่จะศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง และเพื่อให้สอดคล้องกับไทยแลนด์
ยุค 4.0 และการก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 ซ่ึงเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทส าคัญ โดยเน้นให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองเป็น
หลัก มีครูเป็นผู้ให้ค าปรึกษา และมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีที่มีอย่างสร้างสรรค์ ประกอบกับการที่ผู้วิจัยสังเกตพบว่านักเรียนส่วน
ใหญ่ใช้เวลาอยู่กับโทรศัพท์มือถือมากและทางโรงเรียนก็มีนโยบายอนุญาตให้นักเรียนน าโทรศัพท์มือถือมาโรงเรียนได้ ผู้วิจัยจึง
ได้คิดหาวิธีที่จะให้นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้ศึกษาข้อมูลและพัฒนาแบบฝึกที่สามารถใช้เทคโนโลยี
เป็นตัวช่วยเสริมทักษะการเรียนรู้ จึงได้มาเป็นชุดแบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญเทคโนโลยีเสมือนจริง            

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
       1. เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ โดยใช้ชุดแบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญเทคโนโลยีเสมือนจริง ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพ 80/80 
      2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทักษะการอ่านจับใจความส าคัญก่อนและหลังเรียน โดยใช้ชุดแบบฝึกการอ่านจับใจความ
ส าคัญเทคโนโลยีเสมือนจริง 
      3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ โดยใช้ชุด
แบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญเทคโนโลยีเสมือนจริง 

สมมติฐานการวิจัย  
        1. ชุดแบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญเทคโนโลยีเสมือนจริง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 
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          2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดแบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญ
เทคโนโลยีเสมือนจริง มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

ขอบเขตของการวิจัย 
   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากร 
               ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรง
เรียนปัว อ าเภอปัว จังหวัดน่าน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 จ านวน 3 ห้องเรียน  
   กลุ่มตัวอย่าง 
                  กลุ่มที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนปัว 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 จ านวน 39 คน ซ่ึงได้มาโดยการสุ่มห้องเรียน โดยใช้ห้องเรียนเป็น
หน่วยสุ่มในการจับสลาก 3 ห้องเรียน ให้เหลือ 1 ห้องเรียน เพื่อก าหนดเป็นกลุ่มทดลอง 
   ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
   ตัวแปรต้น ได้แก่ ชุดแบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญเทคโนโลยีเสมือนจริง จ านวน 5 ชุด ดังน้ี      
       1. ชุดแบบฝึกจับใจความส าคัญจากนิทาน จ านวน 1 ชุด 
       2. ชุดแบบฝึกจับใจความส าคัญจากเพลง จ านวน 1 ชุด 
       3. ชุดแบบฝึกจับใจความส าคัญจากพระบรมราโชวาท จ านวน 1 ชุด 
       4. ชุดแบบฝึกจับใจความส าคัญจากค าประพันธ์ จ านวน 1 ชุด 
       5. ชุดแบบฝึกจับใจความส าคัญจากเรื่องสั้น จ านวน 1 ชุด 
    ตัวแปรตาม ได้แก่   
       1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการจับใจความส าคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
       2. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ โดยใช้ชุดแบบฝึก
การอ่านจับใจความส าคัญเทคโนโลยีเสมือนจริง  
     เนื้อหา 
                เน้ือหาในการวิจัยครั้งน้ีเป็นเน้ือหากลุ่มสาระการเรียนรูภาษาไทย สาระที่ 1 การอ่าน เรื่องการอ่านจับใจความ
ส าคัญ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยผู้วิจัยได้เลือกเรื่องในการจับใจความส าคัญดังน้ี 1. เรื่อง
เก่ียวกับนิทาน 2. เรื่องเก่ียวกับเพลง 3. เรื่องเก่ียวกับพระบรมราโชวาทด้านต่าง ๆ 4. เรื่องเก่ียวกับค าประพันธ์และ 5. เรื่อง
เก่ียวกับเรื่องสั้น  
     ระยะเวลา  
     ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง ใช้คาบเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 จ านวน 5 คาบในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 ในจัดการเรียนการสอน เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
  ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

 
 
 
  

 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
          ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
                 ประชากร 
                  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรง
เรียนปัว อ าเภอปัว จังหวัดน่าน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 จ านวน 3 ห้องเรียน  
                 กลุ่มตัวอย่าง 
                  กลุ่มที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนปัว 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 จ านวน 39 คน ซ่ึงได้มาโดยการสุ่มห้องเรียน (Cluster sampling) 
โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มในการจับสลาก 3 ห้องเรียน ให้เหลือ 1 ห้องเรียน เพื่อก าหนดเป็นกลุ่มทดลอง 
              เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
              1. ชุดแบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญเทคโนโลยีเสมือนจริง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 5 ชุด  
              2. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจ านวน 20 ข้อ 
              3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นแบบปรนัยชนิดเติมค าตอบ จ านวน 20 ข้อ  
              4. แผนการจัดการเรียนรู้ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 5 แผนการจัดการเรียนรู้ 
              5. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดแบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญเทคโนโลยี เสมือน
จริง  
            การเก็บรวบรวมข้อมูล 
             การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองตามล าดับดังน้ี 
            1. ผู้วิจัยท าการสร้างชุดแบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญเทคโนโลยีเสมือนจริง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
            2. สร้างแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แล้วน าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนไปตรวจสอบคุณภาพด้าน
ความสอดคล้องกับเน้ือหาโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน 
           3. สร้างแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดแบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญเทคโนโลยีเสมือนจริง ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้วน าไปตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน 
          4. ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบเรื่องการอ่านจับใจความส าคัญ เป็นข้อสอบแบบปรนัยจ านวน     20 ข้อ ใช้
เวลา 1 คาบ 
         5. ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้ ตามชุดแบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญเทคโนโลยีเสมือนจริง ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น โดยท าการทดลอง 5 คาบ คาบละ 50 นาที  
             แผนที่ 1 จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดแบบฝึกจับใจความส าคัญจากนิทาน  

ชุดแบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญเทคโนโลยี
เสมือนจริง จ านวน 5 ชุด ดังน้ี  
1. ชุดแบบฝึกจับใจความส าคัญจากนิทาน  
2. ชุดแบบฝึกจับใจความส าคัญจากเพลง  
3. ชุดแบบฝึกจับใจความส าคัญจากพระบรมราโชวาท 
4. ชุดแบบฝึกจับใจความส าคัญจากค าประพันธ์  
5. ชุดแบบฝึกจับใจความส าคัญจากเรื่องสั้น  

1. ผลสัมฤทธ์ิเรื่องการอ่านจับใจความส าคัญ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
2. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ที่มีต่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ
ส าคัญ โดยใช้ชุดแบบฝึกการอ่านจับใจความ
ส าคัญเทคโนโลยีเสมือนจริง 
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             แผนที่ 2 จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดแบบฝึกจับใจความส าคัญจากเพลง  
             แผนที่ 3 จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดแบบฝึกจับใจความส าคัญจากพระบรมราโชวาท 
             แผนที่ 4 จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดแบบฝึกจับใจความส าคัญจากค าประพันธ์  
             แผนที่ 5 จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดแบบฝึกจับใจความส าคัญจากเรื่องสั้น  
         6. ทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบเรื่องการอ่านจับใจความส าคัญ เป็นข้อสอบแบบปรนัยจ านวน    20 ข้อ ใชเ้วลา 
1 คาบ โดยผู้วิจัยได้สลับข้อค าถามกับแบบทดสอบก่อนเรียน 
         7. ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการอ่านจับใจความส าคัญ เป็นข้อสอบแบบเติมค าตอบ จ านวน 20 ข้อ ใช้
เวลา 1 คาบ 
         8. ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดแบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญเทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้แบบวัด
ความพึงพอใจ จ านวน 10 ข้อ โดยให้นักเรียนประเมินความพึงพอใจลงในแบบสอบถาม   ความพึงพอใจ แล้วน าข้อมูลไป
วิเคราะห์ต่อไป 
             การวิเคราะห์ข้อมูล 
              ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมด มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐานและสรุปผลการทดลอง ดังน้ี 
              1. น าชุดแบบฝึกและแบบทดสอบให้ผู้เชี่ยวชาญท าการประเมินคุณภาพเชิงเน้ือหาดัชนีความสอดคล้อง หรือ   ค่า 
IOC  
              2. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกการอ่านจับใจส าคัญความเทคโนโลยีเสมือนจริง โดยน าคะแนนแบบฝึก
แต่ละชุดและคะแนนทดสอบหลังเรียน หาอัตราส่วนระหว่างประสิทธิภาพกระบวนการต่อประสิทธิภาพผลลัพธ์ิ ด้วยการหาค่า
ประสิทธิภาพ E₁/E₂ เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 80/80 
     3. ใช้สถิติแบบพรรณนาวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้ค่าเฉลี่ย (  ) และ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
    4. การทดสอบสถิติ น าคะแนนมาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนกับคะแนนเกณฑ์ร้อยละ 80  ของ
คะแนนเต็ม โดยการทดสอบด้วย Paired Sample t- test 
    5. เปรียบเทียบคะแนนทดสอบหลังเรียนกับก่อนเรียน โดยใช้สถิติ t-test dependent 
    6. วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดแบบฝึกการอ่านจับ
ใจความส าคัญเทคโนโลยีเสมือนจริงโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
              ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
               การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ โดยใช้ชุดแบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญเทคโนโลยีเสมือนจริง 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยได้สร้างชุดแบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญเทคโนโลยีเสมือนจริงขึ้นมา จ านวน 5 
ชุด ดังน้ี ชุดแบบฝึกจับใจความส าคัญจากนิทาน ชุดแบบฝึกจับใจความส าคัญจากเพลง ชุดแบบฝึกจับใจความส าคัญจากพระ
บรมราโชวาท ชุดแบบฝึกจับใจความส าคัญจากค าประพันธ์ และ ชุดแบบฝึกจับใจความส าคัญจากเรื่องสั้น  
            ผลการการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ โดยใช้ชุดแบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญ เทคโนโลยี
เสมือนจริง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
            ค่าประสิทธิภาพของการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ โดยใช้ชุดแบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญ
เทคโนโลยีเสมือนจริง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 80/80 ผู้วิจัยได้หาประสิทธิภาพของการพัฒนาทักษะ

การอ่านจับใจความส าคัญ โดยหา E₁จากแบบทดสอบระหว่างเรียน และ E₂ จากคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังจากที่ได้รับการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดแบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญเทคโนโลยี
เสมือนจริง และน าไปเปรียบเทียบ เกณฑ์ที่ก าหนดคือ 80/80 ผู้วิจัยน าเสนอดังตารางที่ 1 
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          ตารางที่ 1 ค่าประสิทธิภาพของการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ โดยใช้ชุดแบบฝึกการอ่าน              
 จับใจความส าคัญเทคโนโลยีเสมือนจริง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

แบบฝึก 
    E₁ (80 ตัวแรก) E₂ (80 ตัวหลัง) ผล 

ร้อยละของค่าเฉลี่ย ร้อยละของค่าเฉลี่ย 

การอ่านจับใจความส าคัญ
เทคโนโลยีเสมือนจริง 

89.74 89.49 สูงกว่าเกณฑ์ 

รวม 89.74 89.49 สูงกว่าเกณฑ์ 

              จากตารางที่ 1 พบว่า ประสิทธิภาพของการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ โดยใช้ชุดแบบฝึกการอ่านจับ
ใจความส าคัญเทคโนโลยีเสมือนจริง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 89.74/89.49 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 
80/80 ที่ตั้งไว้ อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.5  
             ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทักษะการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ก่อนและหลังเรียน โดยใช้ชุดแบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญเทคโนโลยีเสมือนจริง 
               เพื่อให้เห็นผลสัมฤทธ์ิทักษะการอ่านจับใจความส าคัญก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดแบบฝึกการอ่านจับใจความ
ส าคัญเทคโนโลยีเสมือนจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยน าเสนอดังตารางที่ 2 
             ตารางที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทักษะการอ่านจับใจความส าคัญก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดแบบฝึกการอ่านจับใจความ 
ส าคัญเทคโนโลยีเสมือนจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียน 

จ านวน ค่าเฉลี่ย 
( X ) 

ค่า (S.D.) ค่า t Sig. 

ก่อนเรียนโดยใช้ชุดแบบฝึกการอ่านจับ
ใจความส าคัญเทคโนโลยีเสมือนจริง 

39 9.59 1.82 -24.229* .000 

หลังเรียนโดยใช้ชุดแบบฝึกการอ่านจับ
ใจความส าคัญเทคโนโลยีเสมือนจริง 

39 17.03 1.39 

  

           จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทักษะการอ่านจับใจความส าคัญการเรียนโดยใช้ชุดแบบฝึกการอ่านจับ
ใจความส าคัญเทคโนโลยีเสมือนจริงหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 2 โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน
เท่ากับ 9.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.82 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 17.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
1.39 และค่า t เท่ากับ -24.22 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
          ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดแบบฝึกการอ่านจับ
ใจความส าคัญเทคโนโลยีเสมือนจริง 
เพื่อให้เห็นระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดแบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญ
เทคโนโลยีเสมือนจริง โดยการวิเคราะห์หาคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้ ผู้วิจัยน าเสนอดังตารางที่ 3 
             ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อ
การเรียนโดยใช้ชุดแบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญเทคโนโลยีเสมือนจริง 

*P<0.05 
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ประเด็นการประเมินความพึงพอใจ X S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ความพึงพอใจด้านลักษณะของกิจกรรม 

1.1 รูปแบบกิจกรรมการจัดกิจกรรม 4.21 0.80 พึงพอใจมาก 

1.2 ล าดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรม 4.18 0.82 พึงพอใจมาก 

1.3 ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 3.49 0.64 พึงพอใจปานกลาง 

1.4 เอกสารและสื่อประกอบการจัดกิจกรรม 4.44 0.60 พึงพอใจมาก 

1.5 ความเหมาะสมของกิจกรรมและการจัดกิจกรรม 4.13 0.92 พึงพอใจมาก 

2.  ความพึงพอใจด้านเนื้อหา 

2.1 เน้ือหาเหมาะสมกับผู้เรียน 4.08 0.77 พึงพอใจมาก 

2.2 เน้ือหามีความหลากหลาย และเหมาะสมกับชุด
แบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญ เทคโนโลยีเสมือน
จริง 

4.54 0.60 พึงพอใจมากที่สุด 

3. ความพึงพอใจด้านแบบทดสอบ 

3.1 แบบทดสอบมีความหลายหลายน่าสนใจ 4.62 0.49 พึงพอใจมากที่สุด 

3.2 แบบทดสอบสอดคล้องกับเน้ือหาและชุดแบบฝึก
การอ่านจับใจความส าคัญ เทคโนโลยีเสมือนจริง 

4.33 0.62 พึงพอใจมาก 

4. ความพึงพอใจด้านการใช้ภาษา 

4.1 ใช้ภาษาได้ถูกต้องและเหมาะสม 4.13 0.89 พึงพอใจมาก 

รวม 4.21 0.72 พึงพอใจมาก 

               จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอต่อการเรียนโดยใช้ชุดแบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญเทคโนโลยี
เสมือนจริง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.21 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.72 เม่ือพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ข้อที่นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากเป็นล าดับสูงสุด คือ ข้อ 3.1  แบบทดสอบมีความหลายหลาย
น่าสนใจ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.49 รองลงมา คือข้อ 2.2  เน้ือหามีความหลากหลาย และ
เหมาะสมกับชุดแบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญ เทคโนโลยีเสมือนจริง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.60 และข้อที่ความพึงพอใจน้อยที่สุด คือข้อ 1.3  ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.64 ตามล าดับ 

 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

85 

 

 
รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที2่ (Proceedings) 

สรุปผลการวิจัย 
       1. ผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ โดยใช้ชุดแบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญเทคโนโลยีเสมือนจริง 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่ามีประสิทธิภาพ 89.74/89.49 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ เป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 
      2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทักษะการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและ
หลังเรียนโดยใช้ชุดแบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญเทคโนโลยีเสมือนจริง มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 9.59 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.82 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 17.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.39 และค่า t เท่ากับ -
24.22 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 
      3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดแบบฝึกการอ่านจับใจความ
ส าคัญเทคโนโลยีเสมือนจริง พบว่า นักเรียนมีความพึงพอต่อการเรียนโดยใช้ชุดแบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญเทคโนโลยี
เสมือนจริง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.21 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.72 

อภิปรายผล 
          จากผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ โดยใช้ชุดแบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญเทคโนโลยีเสมือนจริง 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประเด็นที่สามารถน ามาอภิปรายผลดังน้ี 
           1. ผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ โดยใช้ชุดแบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญเทคโนโลยีเสมือนจริง 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซ่ึงหมายความว่า การ
พัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ โดยใช้ชุดแบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญเทคโนโลยีเสมือนจริงสามารถพัฒนาการ
อ่านจับใจความส าคัญได้ เป็นไปตามสมติฐานที่ตั้งไ ว้ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากชุดแบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญเทคโนโลยี
เสมือนจริงผ่านกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นล าดับขั้นตอน กล่าวคือ ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ ซ่ึงผู้วิจัยได้แก้ไข 
ปรับปรุง ตามค าแนะของผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งการพัฒนาทักษะการการอ่านจับใจความส าคัญ โดยใช้ ชุดแบบฝึกการอ่านจับ
ใจความส าคัญเทคโนโลยีเสมือนจริงดังกล่าว ผู้วิจัยเป็นผู้จัดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของ
ตนเองในการเรียนรู้มากที่สุด โดยการใช้เทคโนโลยีมามีส่วนร่วมในการสอนที่ให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเอง 
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองให้ความเกิดสนุกสนาน และเพลิดเพลิดกับการให้เทคโนโลยีเสมือนจริง ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างมีความสุข และมีการกระบวนการถ่ายทอดความรู้วิชาการที่มุ่งเน้นการแก้ไขทักษะการอ่านสะกดค าเป็นส าคัญ ซ่ึง
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
ได้ให้ความส าคัญเก่ียวเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาไว้ในหมวด 9 และมาตรา 66 ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ท าได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต สอดคล้องกับแนวคิดของ (พันธ์ฑิตา นิลคล้าย, 2554) ได้กล่าวถึงการเร้า
ความสนใจว่าเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น สนใจที่จะเรียน หรือติดตามการเรียนการสอนตลอดเวลา  
            2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทักษะการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อน
และหลังเรียนโดยใช้ชุดแบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญเทคโนโลยีเสมือนจริง ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 2 โดยมีคะแนน
เฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 9.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.82 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 17.03 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.39 และค่า t เท่ากับ -24.22 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจาก
การสอนโดยใช้ชุดแบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญเทคโนโลยีเสมือนจริง ช่วยสร้างความสนุกสนานให้แก่นักเรียน มีภาพและ
เสียงที่ท าให้นักเรียนไม่น่าเบื่อหน่ายในการเรียน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเองให้แก่นักเรียนอย่างยิ่ง 
นอกจากน้ีชุดแบบฝึกการอ่านจับใจความเทคโนโลยีเสมือนจริง ยังมีกิจกรรมในชุดแบบฝึกที่จะท าให้นักเรียนได้ทราบถึง
พัฒนาการทางงการเรียนเรื่องการอ่านจับใจความ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาตนเองมากขึ้นอีกด้วย ดังเช่นผลการวิจัย
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ของ (พรทิพย์ ปริยวาทิต, 2558) ท าการวิจัยเรื่อง ผลของการใช้บทเรียน Augmented Reality Code เรื่องค าศัพท์ภาษาจีน
พื้นฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร สังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จ านวน 66 คน ผลการวิจัยพบว่า การ
พัฒนาบทเรียน Augmented Reality Code เรื่องค าศัพท์ภาษาจีนพื้นฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร สังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.97/8.67 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ผลการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนพื้นฐานที่เรียน ด้วยบทเรียน AR Code เรื่องค าศัพท์ภาษาจีนพื้นฐาน
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ผลการศึกษา พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนพื้นฐานหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าการเรียนด้วยบทเรียน AR Code เรื่องค าศัพท์ภาษาจีนพื้นฐาน ช่วยให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น และผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มี ต่อบทเรียน AR Code 
เรื่องค าศัพท์ภาษาจีนพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร สังกัด เทศบาลเมืองปัตตานี พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 30 คนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วย บทเรียน AR Code ในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีนพื้นฐาน อยู่ในระดับความ
พึงพอใจมากที่สุด ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ (ปิยะภรณ์ นวลเจริญ, 2556) ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้เทคนิคช่วยจ าเพื่อส่งเสริมการอ่าน เรื่องมาตราตัวสะกด ส าหรับ นักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ประชากรที่ใช้ในการทดลอง ได้มาจากวิธีการเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริงมี ประสิทธิภาพเท่ากับ 80.46/88.67 เป็นไปตามผลการวิจัยที่
คาดหวังได้คือมากกว่าหรือเท่ากับ 80/80 ผลศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความพึงพอใจของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (   
=4.68, S.D.=0.47) สรุปได้ว่า การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงโดยใช้เทคนิคช่วยจ าเพื่อส่งเสริม
การอ่าน เรื่องมาตราตัวสะกด ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ สร้างขึ้นมีคุณภาพและสามารถน าไปใช้ในการจัดการ
เรียนสอนได้ สอดคล้องกับผลวิจัยของ (พจน์ศิรินทร์  ลิมปินันทน์, 2559) ได้ท าการวิจัยเรื่อง เทคโนโลยีความเป็นจริง เสมือน
ส่งเสริมความคงทนในการจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย เทคโนโลยีเสมือนจริงสอนค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ แบบประเมินคุณภาพเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม  สอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ และแบบทดสอบค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบว่า ผลการทดสอบ ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมพบว่า คะแนน
ทดสอบหลังเรียนสูงกว่า คะแนนทดสอบก่อนเรียน สอดคล้องกับผลวิจัยของ (พจณีย์ กาญจนเสนา, 2556) ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องสมการ และการแก้สมการ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาชุด
การเรียนรู้ เรื่องสมการและการแก้สมการ มีประสิทธิภาพ 84.03/82.00 ดัชนีประสิทธิผล 0.56 โดยที่ผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียน
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีระดับความพึง
พอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลวิจัยของ (ราตรี ภูชิน, 2559) ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วย เทคนิคเสมือนจริงเสริมสามมิติในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของการพัฒนาบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยเทคนิค
เสมือนจริงเสริมสามมิติในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4  ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 83.77/82.43 และ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้สื่อ
เสริมการเรียนรู้ โลก เสมือนผสมโลกจริง (Augmented Reality) สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
ยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (อุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ และสรเดช ครุฑจ้อน, 2560) ได้ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อการสอน
ด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง 2 มิติ แบบมีปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า สื่อการสอนแบบเสมือนจริง 2 มิติแบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
80.52/84.06 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดคือสูงกว่า 80/80 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียน ( = 25.22, S.D. = 
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2.67) สูงกว่าก่อนเรียน ( = 11.09, S.D.= 3.49) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต่อสื่อการสอน อยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.87, S.D. = 0.34) 
              3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดแบบฝึกการอ่านจับ
ใจความส าคัญเทคโนโลยีเสมือนจริง พบว่า นักเรียนมีความพึงพอต่อการเรียนโดยใช้ชุดแบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญ
เทคโนโลยีเสมือนจริง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.21 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.72 เม่ือพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากเป็นล าดับสูงสุด คือ ข้อ 3.1  แบบทดสอบมีความ
หลายหลายน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.49 รองลงมา คื อข้อ 2.2  เน้ือหามีความ
หลากหลาย และเหมาะสมกับชุดแบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญ เทคโนโลยีเสมือนจริง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.54 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.60 และข้อที่ความพึงพอใจน้อยที่สุด คือข้อ 1.3  ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.64 อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ทั้งน้ี
อาจเป็นผลเน่ืองจากการเรียนทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้ชุดแบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญเทคโนโลยีเสมือนจริง 
นักเรียนได้มีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติ เน้ือหาในชุดแบบฝึกไม่น่าเบื่อ มีกิจกรรมหลากหลายที่นักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้
ด้วยตนเองทั้งจากอ่านศึกษาจากใบความรู้หรือการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง ท าให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน มองเห็นภาพ 
และได้ยินเสียงเพื่อแต่สแกนโทรศัพท์มือถือลงไปในชุดแบบฝึก อีกทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกการอ่านจับ
ใจความส าคัญเทคโนโลยีเสมือนจริง เป็นการจัดกิจกรรมที่ให้ความส าคัญและความสนใจวิธีการคิด และวิธีการเรียนของ
นักเรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และทราบผลการเรียนได้ทันที ท าให้
นักเรียนเกิดความสนใจใฝ่เรียนรู้ เพราะได้ใช้ความรู้ความสามารถได้เหมาะสมกับความถนัดของตนเอง สอดคล้องกับแนวคิด
ของ (พนิดา ตันศิริ, 2553) ที่กล่าวว่าเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริงเป็นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่มีมาตั้งแต่ปีค.ศ. 2004 จัดเป็น
แขนงหน่ึงของงานวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้วยเทคนิคทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกในการผนวกเทคโนโลยีความจริง
เสมือนเข้ากับเทคโนโลยีภาพผ่านซอฟแวร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่าง ๆ เช่น เว็บแคม คอมพิวเตอร์และแสดงผลผ่านหน้า
จอคอมพิวเตอร์หรือหน้าจอโทรศัพท์มือถือในรูปแบบภาพน่ิงภาพเคลื่อนไหว หรืออาจจะเป็นสื่อที่มีเสียงประกอบ ท าให้เกิด
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสื่อกับผู้ใช้งานได้ทันทีในมุมมอง360องศา ซ่ึงเป็นการแสดงผลแบบ Real Time แนวคิดในการประดิษฐ์
เทคโนโลยีสื่อเสมือนจริงเกิดขึ้นโดยThomas Caudell ซ่ึงเทคโนโลยีสื่อเสมือนจริงสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ อาทิ
เช่น ด้านอุตสาหกรรม ด้านการแพทย์ ด้านธุรกิจ ด้านการโฆษณาด้านการท่องเที่ยว รวมไปถึงด้านการศึกษา สามารถใช้เป็น
สื่อแรงจูงในให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจ สอดคล้องกับแนวคิดความพึงพอใขของ (Good, 1973) ระดับความพึงพอใจที่มีผล
มาจากความสนใจ และเจตคติของบุคคลที่มีต่องาน สอดคล้องกับแนวคิดของ (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2547) ที่กล่าวว่า 
บทเรียนหรืองานที่ท าให้ผู้เรียนท า อาจท าให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนสูงหรือต่ าได้ เช่น ความยากง่ายของบทเรียน ความยาก
ง่ายน้ีอาจวัดจากทัศนะของผู้เรียน หรืออาจสัมพันธ์กับความสามารถ ความต้องการ ความพอใจของผู้เรียนแต่ละคน นอกจากน้ี
ความน่าสนใจของบทเรียน ความท้าทายของบทเรียน หรือบทเรียนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกท า เป็นแรงจูงใจให้ผู้เรียน
เกิดความต้องการที่จะท าให้ส าเร็จ การรู้ผลของการเรียน เช่นการทดสอบ การแข่งขัน ท าให้ผู้เรียนถูกกระตุ้นให้ใช้ความ
พยายามมีแรงจูงใจในการเรียนและท างานได้ ทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ธีรญา  เหงี่ยมจุล, 2547) ได้พัฒนาแบบฝึกการ
อ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ผลการศึกษาพบว่า แบบฝึกที่สร้างจ านวน 6 ชุด นักเรียนมีความ
พึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด  
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ข้อเสนอแนะ 
           จากการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ โดยใช้ชุดแบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญเทคโนโลยีเสมือนจริง 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะทั่วไปอันเป็นประโยชน์ต่อการน าผลการวิจัยไปใช้และข้อเสนอแนะ
ในการวิจัยครั้งต่อไป ดังน้ี 
      ข้อเสนอแนะทั่วไป 
       1. ผลการศึกษาพบว่าการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ โดยใช้ชุดแบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญเทคโนโลยี
เสมือนจริง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ดังน้ัน ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้และควรมีการยืดหยุ่นเวลาและบูรณาการในเรื่อง
เน้ือหาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
       2. ผลการศึกษาพบว่าการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ โดยสามารถพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้จริง ดังน้ันครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผู้บริหารสถานศึกษาตลอดจนผู้มีส่วน
เก่ียวข้องในการจัดการศึกษา ควรให้การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ โดย
ใช้ชุดแบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญเทคโนโลยีเสมือนจริง เพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ นอกจากน้ีผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ควรให้ความสนใจในการฝึกอบรมและ พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อเผยแพร่ความรู้ในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ 
        3. ผลการวิจัยพบว่า ยังมีนักเรียนบางคนที่ยังไม่เข้าใจเก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) ในการท ากิจกรรมการ
เรียนการสอนในขณะท าชุดแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ ท าให้นักเรียนท างานได้ล่าช้า เพราะขาดแรงจูงใจ และน่า
เบื่อ ดังน้ันก่อนจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ โดยใช้ชุดแบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญเทคโนโลยี
เสมือนจริง ครูควรอธิบาย ชี้แจงการใช้ชุดแบบฝึกให้นักเรียนทุกคนเข้าใจก่อน และขณะท ากิจกรรม ครูควรสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม น้ าใจนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะ ควบคู่กันไปเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้วย 
        4. ชุดแบบฝึกการอ่านจับใจความเทคโนโลยีเสมือนจริง ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น 
เน่ืองจากสื่อการสอนให้สรุปรวบรวมเน้ือหาที่หลากหลาย ประกอบกับมีการก าหนดขั้นตอนกิจกรรมการสอนอย่างเป็นระบบ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ ให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ผู้สอนควรเสริมเทคนิคการสอน
และการใช้ชุดแบบฝึกการอ่านจับใจความเทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาการ
เรียนรู้ มีเจตคติที่ดี 
       ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
        1. ควรมีการศึกษาถึงตัวแปรอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ โดยใช้ชุดแบบฝึกการอ่านจับ
ใจความส าคัญเทคโนโลยีเสมือนจริง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
        2. ควรจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ โดยใช้ชุดแบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญเทคโนโลยีเสมือน
จริง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกอบการสอนกับการพัฒนาทักษะด้านอ่ืน ๆ เช่น การดู การพูด การเขียน 
        3. จากการวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเพื่อเน้นแก้ปัญหาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ แต่ในชีวิตประจ าวันจริง ๆ นักเรียน
ต้องใช้ทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้าน คือ ทักษะการอ่าน การฟัง การพูด และการเขียน ดังน้ันควรจัดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่าน
จับใจความส าคัญ โดยใช้ชุดแบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญเทคโนโลยีเสมือนจริง ที่สามารถพัฒนาทักษะทาง ภาษาทั้ง 4 
ด้าน พร้อม ๆ กันเพื่อสามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ 
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การพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนแปด 
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม จังหวัดก าแพงเพชร 

Instant Lesson Development on "Poetics in Thai Octameter Poem for Grade Eight 
Students of Kamphaeng Phet Pittayakom School 
เกศรา รกัพ่วง𝟏  กัญญาณี ธวัชบัณฑิต𝟐 และกษมา สรุเดชา𝟑  

𝐾𝑎𝑠𝑠𝑎𝑟𝑎 𝑅𝑎𝑘𝑝𝑢𝑎𝑛𝑔 1 
 𝐾𝑎𝑛𝑦𝑎𝑛𝑒𝑒 𝑇𝑎𝑤𝑎𝑡𝑏𝑢𝑛𝑑𝑖𝑡2  𝑎𝑛𝑑 𝐾𝑎𝑠𝑎𝑚𝑎 𝑠𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎𝑐ℎ𝑎3 

 
1นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 
3อาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยน้ีน าเสนอผลการพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนแปดส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูปเรื่อง การแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนแปด หา
ประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูปที่สร้างขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเปรียบเทียบความสามารถในการแต่งค า
ประพันธ์ประเภทกลอนแปด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนการเรียนและหลังการเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูป 
กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม อ าเภอ
เมือง จังหวัดก าแพงเพชร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาก าแพงเพชร เขต 41 จ านวน 45 คน โดยเป็นนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างที่เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การแต่งค า
ประพันธ์ประเภทกลอนแปด จ านวน 6 ตอน  และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนแปด 
สถิติที่ใช้ ได้แก่ การหาประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูปด้วยสูตร 𝐸1, 𝐸2 โดยใช้ค่าร้อยละ และการเปรียบเทียบผลการ
เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยวิธีการทางสถิติ  t-test Dependent  
 จากการพัฒนา พบว่า บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนแปด ส าหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สร้างขึ้นน้ัน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 89.63 / 89.00 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .01 
 
ค าส าคัญ : บทเรียนส าเร็จรูป / การแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนแปด 
 
Abstract 
               This research were to show the result of the programmed instruction development on Thai 
octameter poem writing for matthayomsuksa II students. The purposes of this research were to develop on 
the programmed instruction  which were Thai octameter poem writing, finding the efficiency of the 
programmed instruction that based on the standardized criteria of  80/80  ,and comparing  student’s 
learning achievement before and after between  pre-study and post-study by using the programmed 
instruction. A target group consisted of 45 ,the matthayomsuksa II students, room five ,in the second 
semester of academic year  2018 of Kamphaeng Phet Pittayakom school, Amphoe Meuang District 
,Kamphaeng Phet Province on The Secondary Educational Service Area Office 41,assigned by purposive 
sampling.  Education tools were the programmed instruction on 6 parts of poetry, and achievement test 
on writing in Thai octameter poem. The collected data were analyzed by using mean the efficiency of 
readymade lesson by 𝐸1, 𝐸2 formulas through standard deviation and  comparing the result of pre-study 
and post-study with “t-test Dependent. 
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 From development learning discovered the programmed instruction on Thai octameter poem 
writing for matthayomsuksa II were created, there were efficient based on the standardized criteria of 
89.63/89.00. The student’s achievement, it was significantly higher than that before using them at the level 
of .01 
 
Keywords : Programmed Instruction / Thai Octameter Poem Writing 
 
ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ภาษาไทยนับเป็นภาษาประจ าชาติที่แสดงออกทางเอกลักษณ์และมรดกด้านวัฒนธรรม เน่ืองด้วยภาษาเป็นเครื่องมือ
ส าหรับการติดต่อสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้ ความคิด และประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อความเข้าใจกัน โดยส่วนใหญ่คนไทยเป็นคน
เจ้าบทเจ้ากลอน ซ่ึงสังเกตได้จากบทเพลง ส านวน สุภาษิต ค าพังเพย และค าขวัญ ล้วนเป็นค าคล้องจองที่มีการส่งสัมผัส
ระหว่างค าและมีเสียงวรรณยุกต์ท าให้การออกเสียงค าเกิดเสียงสูงต่ าคล้ายเสียงดนตรี ช่วยเสริมสร้างการจดจ าให้ง่ายขึ้น บ่ง
บอกถึงความงดงามและความไพเราะของภาษา รวมทั้งเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาแต่ละท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ 
ฉะน้ันภาษาไทยจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่คนไทยทุกคนต้องรักษา ห่วงแหน และสืบสานผ่านการเรียนรู้วิธีการใช้ภาษาไทยอย่าง
ถูกต้อง ดังพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เน่ืองในการประชุมทางวิชาการ
ของชุมนุมภาษาไทย ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เม่ือวันที่ 29 กรกฎาคม พุทธศักราช 2505 ความตอน
หน่ึงว่า 
         “ภาษาไทยน้ันเป็นเครื่องมืออย่างหน่ึงของชาติ ภาษาทั้งหลายเป็นเครื่องมือของมนุษย์ชนิดหน่ึง คือเป็นทางส าหรับ
แสดงความคิดเห็นอย่างหน่ึง เป็นสิ่งที่สวยงามอย่างหน่ึง เช่น ในทางวรรณคดีเป็นต้น ฉะน้ันจึงจ าเป็นต้องรักษาเอาไว้ให้ดี” 
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542, หน้า 5) 
 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดแนวการจัดสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย เพื่อให้เป็นพื้นฐานส าคัญที่ผู้เรียนทุกคนต้องเรียนรู้และสถานศึกษาต้องใช้เป็นหลักในการจัดการเรียนการสอนใน
การสร้างพื้นฐานการคิดและเป็นกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาวิกฤตของชาติ (กรมวิชาการ, 2544, หน้า 5) ดา้นสาระและมาตรฐาน
การเรียนรู้เป็นเกณฑ์ในการก าหนดคุณภาพของผู้เรียนเม่ือเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี โดยแบ่งเป็น 5 สาระ 6 
มาตรฐาน โดยเฉพาะสาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถแต่งบทร้อยกรองประเภท กาพย์ กลอน 
และโคลง โดยแสดงความคิดเชิงสร้างสรรค์ (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, 2546, หน้า 25) ซ่ึงร้อยกรองหรือค าประพันธ์
ที่แต่เดิมเราเรียกว่า ฉันทลักษณ์ อันได้แก่ ค าประพันธ์ประเภทโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย และอ่ืน ๆ น้ัน นับได้ว่าเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรม ทั้งเป็นเอกลักษณ์ของไทยโดยเฉพาะ 
 จากค ากล่าวข้างต้น ร้อยกรองจึงถือเป็นศิลปะแห่งการเขียนที่เสริมความสวยงามให้กับตัวอักษรผ่านการเจียระไน
ภาษาให้งดงามตามจินตนาการของผู้ประพันธ์จนรังสรรค์เป็นผลงานเพื่อก่อประโยชน์และความบันเทิงแก่ผู้อ่าน  
 ฉะน้ันการแก้ไขปัญหาและพัฒนาความสามารถด้านการแต่งประพันธ์ประเภทกลอนแปด จะต้องจัดการเรียนการ
สอนด้วยวิธีการและกิจกรรมการเรียนรู้แล้ว ยังควรจัดให้มีการฝึกฝนอย่างเพียงพอ โดยใช้ส่ือที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
แต่งได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่วและช านาญ 
             จากการประเมินคะแนนสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนโรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม 
พบว่านักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ในส่วนของการแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนแปดจากหัวข้อที่ก าหนดให้ มีผล
คะแนนอยู่ในระดับดีมาก จ านวน 36 คน ระดับดี จ านวน 54 คน ระดับพอใช้ 331 คน และระดับปรับปรุง 29 คน จากจ านวน
นักเรียนทั้งหมด 450 คน จากผลการทดสอบจะเห็นได้ว่ามีนักเรียนอยู่ในระดับพอใช้มากที่สุด ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากปัญหาการ
เรียนรู้ด้านการแต่งค าประพันธ์ของนักเรียน คือ ไม่แม่นฉันทลักษณ์ ใช้สัมผัสและค าคล้องจองไม่ถูกต้อง ไม่รู้จังหวะค า แบ่ง
จังหวะค าไม่ได้ ถ้อยค าที่น ามาเรียบเรียงเป็นค าพูดร้อยแก้วที่ยังไม่มีค าสัมผัสในให้คล้องจองกัน 
 ดังน้ันบทเรียนส าเร็จรูปจึงเป็นบทเรียนที่ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้
ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการสร้างบทเรียนส าเร็จรูปได้ก็ยิ่งจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้
ง่ายขึ้น 
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จากที่กล่าวมาทั้งหมด ท าให้ผู้วิจัยเห็นสภาพของปัญหา จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูปเรื่อง การแต่งค าประพันธ์
ประเภทกลอนแปด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม  จังหวัดก าแพงเพชร เพื่อให้ครูผู้สอน
ใช้เป็นสื่อพัฒนาทักษะการแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอดแปดของนักเรียน พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาส
ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองตามความสามารถของตน รวมถึงเป็นแนวทางในการพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูปวิชาภาษาไทย อันจะ
ส่งผลให้มรดกทางวัฒนธรรมไทยด้านภาษาไม่สูญหาย และเยาวชนไทยยังได้รับการพัฒนาในด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ 
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมไทยได้จนกระทั่งเติบโตเป็นพลเมืองของประเทศที่เก่ง ดี และมีสุขสืบไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ ดังน้ี 
            1. เพื่อพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูปเรื่อง การแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนแปด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่ 2 
โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม จังหวัดก าแพงเพชร 
 2. เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูปที่สร้างขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
 3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนแปด ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ก่อนและหลังการเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูป 
 
สมมติฐานการวิจัย  
 1. บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนแปด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2        มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
 2. นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูปเรื่อง การแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนแปด มีความสามารถในการแต่ง
กลอนแปดหลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ผู้วิจัยได้สร้างบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง การแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนแปด ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 แบ่งเน้ือหาตามผลการเรียนรู้เป็น 6 ตอน ดังน้ี 
  ตอนที่ 1   เรียนรู้ค าสัมผัส 
  ตอนที่ 2   ฝึกหัดเขียนแผนผัง 
  ตอนที่ 3   ระวังเสียงท้ายวรรค 
  ตอนที่ 4   ถือหลักเลือกค าเพราะ 
  ตอนที่ 5   วิเคราะห์กลวิธี 
  ตอนที่ 6   ร้อยวจีกลอนสุภาพ 
ขอบเขตด้านตัวแปร 
  ตัวแปรต้น ได้แก่ บทเรียนส าเร็จรูปเรื่อง การแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนแปด 
  ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการแต่งกลอนแปด 
  
ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ระยะเวลาในการทดลองด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาในการทดลอง 12 คาบ คาบ
ละ 50 นาที สัปดาห์ละ 3 คาบ รวม 4 สัปดาห์ 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

  ตัวแปรตน้                                                                      ตัวแปรตาม 
 

การเรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูป             
เรื่อง การแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนแปด 

ความสามารถในการแต่งกลอนแปด 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม จังหวัด
ก าแพงเพชร ปีการศึกษา 2561 จ านวน 10 ห้องเรียน นักเรียนทั้งหมด 450 คน 
  กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งน้ี เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม จังหวัด
ก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 45 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
            1. บทเรียนส าเร็จรูปเรื่อง การแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนแปด  
                สรุปขั้นตอนการสร้าง  และหาคุณภาพของบทเรียนส าเร็จรูป ดังน้ี 
                1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษา 

                1.2 ศึกษาการสร้างบทเรียนส าเร็จรูป/การหาประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูป 

                1.3 สร้างบทเรียนส าเร็จรูป 

                1.4 ตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้องของบทเรียนส าเร็จรูปโดยผู้เชี่ยวชาญ 
                1.5 ตรวจสอบประสิทธิภาพจากการทดลองใช้กับนักเรียน 
                1.6 ปรับปรุงแก้ไข 
                1.7 ได้บทเรยีนส าเร็จรูป ที่มีประสิทธิภาพ 

           2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนแปด  
                สรุปขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของแบบทดสอบ ดังน้ี 
               2.1 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา 

               2.2 วิเคราะห์สาระการเรียน/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
               2.3 ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนวิชาภาษาไทย 

               2.4 สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนแปด 

               2.5 ตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 

               2.6 คัดเลือกแบบทดสอบที่มีความตรงเชิงเน้ือหาตามการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 

               2.7 น าแบบทดสอบที่ผ่านการคัดเลือกไปทดลองใช้หาอ านาจจ าแนก ความยากง่าย และความเชื่อม่ันของ
แบบทดสอบ 
               2.8 ได้แบบทดสอบวัดความสามารถในการแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนแปด จ านวน 20 ข้อ เพื่อไปใช้จริง 

               2.9 น าแบบทดสอบไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive    Sampling) 
          3. แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนส าเร็จรูปโดยผู้เชี่ยวชาญ  
               สรุปขั้นตอนการสร้าง และหาคุณภาพของแบบประเมินคุณภาพของบทเรียนส าเร็จรูปโดยผู้เชี่ยวชาญ ดังน้ี 
               3.1 ศึกษาเอกสารเก่ียวกับวิธีการสร้างแบบประเมินเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

               3.2 สร้างแบบประเมิน 

               3.3 เสนอครูพี่เลี้ยงและแก้ไขตามค าแนะน า 

               3.4 น าแบบประเมินที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน 

               3.5 น าผลจากการประเมินมาพิจารณาหาค่าเฉลี่ย 
        การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. ด าเนินการติดต่อกับผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม ขอความอนุเคราะห์ในการทดลอง 
  2. จัดตารางเวลาในการทดลอง โดยท าการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาในการ
ทดลอง สัปดาห์ละ 2 คาบ รวม 18 คาบ 
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  3. จัดสร้างบทเรียนส าเร็จรูปเรื่อง การแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนแปด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม  
                        การทดลองครั้งที่ 1 
  - ผู้วิจัยได้น าบทเรียนส าเร็จรูปไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยา
คม ที่ไม่เคยเรียนเน้ือหาน้ีมาก่อน จ านวน 3 คน โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป 1 ชุด ต่อนักเรียน 1 คน 
  - ปรับปรุงแก้ไขบทเรียนส าเร็จรูป 
  การทดลองครั้งที่ 2 
  ผู้วิจัยได้น าบทเรียนส าเร็จรูปเรื่อง การแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนแปด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วครั้งที่ 1 ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม ที่ไม่เคยเรียนเน้ือหาน้ีมาก่อน จ านวน 10 คน โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปเรื่อง การแต่งค าประพันธ์
ประเภทกลอนแปด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม จ านวน 1 ชุด ต่อนักเรียน 1 คนโดย
ด าเนินการทดลอง ดังน้ี 
  - ให้นักเรียนท าบทเรียนส าเร็จรูปเรื่อง การแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนแปด ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม ซ่ึงประกอบด้วยชุดบทเรียนส าเร็จรูป จ านวน 6 ตอน รวม 20 คาบ ดังน้ี 
   ตอนที่ 1   เรียนรู้ค าสัมผัส 
   ตอนที่ 2   ฝึกหัดเขียนแผนผัง 
   ตอนที่ 3   ระวังเสียงท้ายวรรค 
   ตอนที่ 4   ถือหลักเลือกค าเพราะ 
   ตอนที่ 5   วิเคราะห์กลวิธี 
   ตอนที่ 6   ร้อยวจีกลอนสุภาพ 
  - น าผลจากการท าแบบทดสอบมาหาค่าคะแนนเฉลี่ย เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูปเรื่อง การ
แต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนแปด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม      และปรับปรุง
แก้ไข เพื่อวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติตามสมมติฐาน 
         การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
 1. ค่าสถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1.1 ค่าคะแนนเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) โดยค านวณจากสูตร (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538, 
หน้า 73) 

                                                 𝑥 =
∑ 𝑥

𝑁
                                                               (1) 

        เม่ือ 𝑥 แทน คะแนนเฉลี่ย 
  ∑ 𝑥 แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
  𝛮 แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 
 
  1.2 ค่าความปรวนแปร โดยค านวณจากสูตร (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538, หน้า 76-77) 

                                                    𝑆2 =
𝛮 ∑ 𝑥2−(∑ 𝑥)2

𝛮−(𝛮−1)
                                                   (2) 

 
 เม่ือ 𝑆2 แทน ความแปรปรวนของคะแนน 
  ∑ 𝑥 แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
  ∑ 𝑥2 แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง 
  𝛮 แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 
 
2. ค่าสถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 
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  2.1 การหาค่าความเที่ยงตรงของแบบทดสอบวัดความสามารถของการแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนแปด 
โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อทดสอบกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเรื่อง การแต่งกลอนแปด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538, หน้า 248-249) 

                IOC =
∑ 𝑅

N
                                                                                              (3) 

 
  
เม่ือ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
  ∑ 𝑅 แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
  N แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 
  2.2 การหาค่าความยากของแบบทดสอบวัดความสามารถของการแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนแปด โดย
ใช้สูตร PE ของวิทนีย์และซาเบอร์ส (D.R. Whitney and D.L. Sabers) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2539, หน้า 199-
200) 

PE =
SU+SL−(2NXmin)

2N(Xmax−Xmin)
                                                   (4) 

 
เม่ือ PE  แทน ดัชนีค่าความยาก 
  SU  แทน ผลรวมของคะแนนกลุ่มเก่ง 
  SL  แทน ผลรวมของคะแนนกลุ่มอ่อน 
  Xmax  แทน คะแนนที่นักเรียนท าได้สูงสุด 
  Xmin  แทน คะแนนที่นักเรียนท าได้ต่ าสุด 
  Ν  แทน จ านวนผู้เข้าสอบของกลุ่มเก่งหรือกลุ่มอ่อน 
 
  2.3 การหาค่าอ านาจจ าแนกเพื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อ โดยใช้สูตร D ของวิทนีย์และซาเบอร์ส (D.R. 
Whitney and D.L. Sabers) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2539, หน้า 201) 

𝐷 =
𝑆𝑈−𝑆𝐿

𝑁(𝑋𝑚𝑎𝑥−𝑋𝑚𝑖𝑛)
                                                   (5) 

 
 เม่ือ D  แทน ค่าอ านาจจ าแนก 
  SU  แทน ผลรวมของคะแนนกลุ่มเก่ง 
  SL  แทน ผลรวมของคะแนนกลุ่มอ่อน 
  Xmax  แทน คะแนนที่นักเรียนท าได้สูงสุด 
  Xmin  แทน คะแนนที่นักเรียนท าได้ต่ าสุด 
  Ν  แทน จ านวนผู้เข้าสอบของกลุ่มเก่งหรือกลุ่มอ่อน 
 
  2.4 การหาค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดความสามารถของการแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนแปด 
โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาตามวิธีของครอนบัค (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540, หน้า 125-126) ใช้สูตร ดังน้ี 

𝛼 =
𝑛

𝑛−1
{1 −

∑ 𝑆𝑖
2

𝑆𝑡
2 }                                                   (6) 

 เม่ือ 𝛼  แทน ค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ัน 
  𝑛  แทน จ านวนข้อ 
  𝑆𝑖

2  แทน คะแนนความแปรปรวนแต่ละข้อ 
  𝑆𝑡

2  แทน คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบับ 
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  2.5 หาประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูปเรื่อง การแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนแปด ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม จังหวัดก าแพงเพชร ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 โดยใช้สูตร E1/E2 โดยใช้
ค่าร้อยละ (เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต, 2528, หน้า 294-295) 
  80 ตัวแรก หมายถึง ค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนของผู้เรียนที่เรียน
ด้วยบทเรียนส าเร็จรูป คิดเป็นร้อยละ 80 
  80 ตัวหลัง หมายถึง ค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการท าแบบฝึกหัดหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วย
บทเรียนส าเร็จรูป คิดเป็นร้อยละ 80 

𝐸1 =
∑ 𝑥

𝑁

𝐴
× 100                                                   (7) 

 
 เม่ือ 𝐸1 แทน ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ขอ ง ก ร ะบ ว น ก า รที่ จั ด ไ ว้ ใ น บท เ รี ย น ส า เ ร็ จ รู ป  คิ ด เ ป็ น 
    ร้อยละจากการท าแบบฝึกหัดหรือประกอบกิจกรรมระหว่างเรียน 
  ∑ 𝑥 แทน คะแนนรวมจากการท าแบบฝึกหัดหรือประกอบกิจกรรมหลังเรียน 
  𝐴 แทน คะแนนเต็มของแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมการเรียน 
  𝑁 แทน จ านวนผู้เรียน 
 

𝐸2 =
∑ 𝐹

𝑁

𝐵
× 100                                                   (8) 

 
 เม่ือ 𝐸2 แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (พฤติกรรมที่เปลี่ยนในตัวผู้เรียน  
หลังจากการเรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูป) คิดเป็นร้อยละจากการท าแบบทดสอบหลังเรียนหรือประกอบกิจกรรมหลังเรียน  
  ∑ 𝐹 แทน คะแนนรวมจากการท าแบบทดสอบหลังเรียนหรือกิจกรรมหลังเรียน 
  𝐴 แทน คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียนหรือกิจกรรมหลังเรียน 
  𝑁 แทน จ านวนผู้เรียน 
 
3. ค่าสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน 
  วิธีการทางสถิติแบบ t-test Dependent (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2539, หน้า 201)    เพื่อ
เปรียบเทียบความสามารถในการแต่งกลอนแปด ก่อนและหลังได้รับการเรียนโดยบทเรียนส าเร็จรูป 
 
 

𝑡−∑ 𝐷

√𝑁 ∑ 𝐷2(∑ 𝐷)2

𝑁−1

  : 𝑑𝑓 = 𝑁 − 1                                                   (9) 

  
เม่ือ 𝑡  แทน ค าที่ใช้ในการพิจารณาของการแจกแจงแบบที 
  𝐷  แทน ความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่ 
  𝑁  แทน จ านวนคู่ 
  ∑ 𝐷  แทน ผลรวมของความแตกต่างจากการเปรียบเทียบกันเป็นรายบุคคล 
                                                            ระหว่างคะแนนที่ได้รับจากการทดสอบก่อนเรียนกับทดสอบหลังเรียน 
∑ 𝐷2  แทน ผลรวมก าลังสองของความแตกต่างจากการเปรียบเทียบกันเป็น  
                                           รายบุคคลระหว่างคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียนกับทดสอบ 
                                           หลังเรยีน 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนส าเร็จรูปเรื่อง การแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนแปด  ด้านเนื้อหา 
ตาราง 1 ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนส าเร็จรูปเรื่อง การแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนแปดด้านเน้ือหา 

ข้อ รายการประเมิน 𝑥 ระดับคุณภาพ 

1 ความถูกต้องของเน้ือหา 4.67 ดีมาก 

2 ความสอดคล้องของเน้ือหากับผลการเรียนรู้ 4.67 ดีมาก 

3 ความชัดเจนของการอธิบายเน้ือหา 4.33 ดี 

4 ภาษาที่ใช้เหมาะสมกับผู้เรียน 5.00 ดีมาก 

5 เน้ือหามีความต่อเน่ืองกัน 4.33 ดี 

6 ความยากง่ายเหมาะสมกับระดับผู้เรียน 5.00 ดีมาก 

7 ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ 5.00 ดีมาก 

8 ความเหมาะสมของจ านวนเน้ือหาในแต่ละชุด 4.67 ดีมาก 

9 ส่งเสริมความคิดแก้ปัญหาและการน าไปใช้ 5.00 ดีมาก 

10 ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 4.00 ดี 

 รวม 4.74 ดีมาก 

              จากตาราง 1 พบว่า การประเมินบทเรียนส าเร็จรูปเรื่อง การแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนแปด ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม จังหวัดก าแพงเพชร โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหา จ านวน     3 ท่าน พบว่า 
คุณภาพของบทเรียนส าเร็จรูปเรื่อง การแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนแปด โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก     เม่ือพิจารณาตาม
รายการประเมิน พบว่า ในด้านความถูกต้องของเน้ือหา ความสอดคล้องของเน้ือหากับผลการเรียนรู้ ปริมาณเน้ือหาในแต่ละ
ตอน ความเหมาะสมของกิจกรรม การส่งเสริมความคิดแก้ปัญหา การน าไปใช้ และการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์น้ัน มีคุณภาพ
อยู่ในระดับดี 
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            ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนส าเร็จรูปเรื่อง การแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนแปด จากการประเมินโดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ  
             ตารางที 2 ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนส าเร็จรูปเรื่อง การแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนแปด ด้านสื่อ 

ข้อ รายการประเมิน 𝑥 ระดับคุณภาพ 

1 ความน่าสนใจของบทเรียนส าเร็จรูป 5.00 ดีมาก 

2 ความเหมาะสมของขนาดของตัวอักษร 4.00 ดี 

3 ความเหมาะสมของการเลือกใช้รูปแบบตัวอักษร 5.00 ดีมาก 

4 ความเหมาะสมของภาพประกอบ 4.33 ดี 

5 ความเหมาะสมของบทเรียนส าเร็จรูปกับวัยของผู้เรียน 4.33 ดี 

6 ความเหมาะสมของขนาดของบทเรียน การวางหน้า 5.00 ดีมาก 

7 ความสะดวกของการใช้บทเรียนส าเร็จรูป 4.67 ดีมาก 

8 ความชัดเจนของบทเรียนส าเร็จรูปช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเน้ือหาได้ดีขึ้น 4.33 ดี 

9 ความทนทานของบทเรียนส าเร็จรูป 4.33 ดี 

 รวม 4.56 ดีมาก 

             จากตารางที่ 2 พบว่าผลการประเมินบทเรียนส าเร็จรูปเรื่อง การแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนแปด ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม จังหวัดก าแพงเพชร โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ จ านวน 3 ท่าน พบว่า 
คุณภาพของบทเรียนส าเร็จรูปโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก เม่ือพิจารณาตามรายการประเมิน พบว่า ในด้านความน่าสนใจของ
บทเรียนส าเร็จรูป ความเหมาะสมของการเลือกใช้รูปแบบตัวอักษร ความเหมาะสมของขนาดของบทเรียน และความสะดวกใน
การใช้ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ส่วนในด้านความเหมาะสมของภาพประกอบ ความทนทานของบทเรียน ความชัดเจนของ
บทเรียนช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเน้ือหาได้ดีขึ้น มีคุณภาพอยู่ในระดับดี 
 ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อมีข้อเสนอแนะว่า ขนาดของตัวอักษรในระดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ควรมีขนาดใหญ่ขึ้น 
อีกจะช่วยให้การอ่านง่ายขึ้น และภาพประกอบไม่ควรเลือกภาพที่น่ากลัว เพราะจะท าให้ผู้อ่านเกิดความกลัวและไม่อยากอ่าน 
ผู้ศึกษาวิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
          ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูปเรื่อง การแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนแปด ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์ 80/80 
           ตารางที่ 3 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูปเรื่อง การแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนแปด         ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์ 80/80 

แบบฝึกหัดระหว่างเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ประสิทธิภาพ 

คะแนน
เต็ม 

ค่าเฉลี่ย 𝐸1 คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย 𝐸2 𝐸1/𝐸2 

60 53.78 89.63 20 17.80 89.00 89.63/89.00 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

99 

 

 
รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที2่ (Proceedings) 

            จากตาราง 3 พบว่า ประสิทธิภาพบทเรียนส าเร็จรูปเรื่อง การแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนแปด ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 89.63/89.00 
          ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนแปด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนการ
เรียนและหลังการเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูป 
           ตาราง 4 แสดงการเปรียบเทียบความสามารถในการแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนแปด ก่อนและหลัง       การเรียน 
โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปเรื่อง การแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนแปด 
 

ผลการทดลอง n 𝑥 SD ∑ 𝐷 ∑ 𝐷2 t p 

ก่อนเรียน 45 9.53 1.96     

    372 3,248 27.98** .000 

หลังเรียน 45 17.80 1.09     

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากตาราง 4 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปเรื่อง       การ
แต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนแปด มีความสามารถในการแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนแปดหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง เรื่อง การแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนแปด ส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ผู้วิจัยสรุปไว้ดังน้ี 
 1. การพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูปเรื่อง การแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนแปด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา   ปีที่ 2 
โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม จังหวัดก าแพงเพชร ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 พบว่า มีประสิทธิภาพ 89.63/89.00 
แสดงว่าบทเรียนส าเร็จรูปเรื่อง การแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนแปด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
ก าแพงเพชรพิทยาคม จังหวัดก าแพงเพชร ที่สร้างและพัฒนาขึ้นน้ันมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 2. นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้เรียนโดยบทเรียนส าเร็จรูปส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความสามารถในการ
แต่งกลอนแปดสูงกว่าก่อนเรียน โดยบทเรียนส าเร็จรูปเรื่อง การแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนแปด ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม จังหวัดก าแพงเพชร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
            จากการพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูปเรื่อง การแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนแปด พบว่า บทเรียนส าเร็จรูปเรื่อง การ
แต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนแปด มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เน่ืองจากบทเรียนมีการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบ คือ มีการจัดแบ่งเน้ือหาออกเป็นส่วนย่อย ๆ จัดล าดับเป็นเหตุเป็นผล เริ่มจากง่ายไปหายาก ผู้เรียนจะได้เรียนไปทีละ
ขั้นตอน และมีการสร้างบทเรียนส าเร็จรูปที่น่าสนใจ โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น มีเกมที่ฝึกความคิดเชาวน์ปัญญา ซ่ึงมี
ภาพประกอบสีสันสวยงามเร้าความสนใจของผู้เรียน และผู้เรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ด้วยตนเอง ได้ฝึกคิด ฝึกท า ไม่รู้สึก
เบื่อหน่าย และมีการทดสอบด้วยแบบฝึกหัดต่าง ๆ เพื่อวัดความสามารถ พร้อมเฉลยให้คะแนนได้ด้วยตนเอง นอกจากน้ียังเป็น
การตอบสนองการปฏิรูปการศึกษาในยุคปัจจุบันที่ให้ผู้เรียนน้ัน เรียนอย่างมีความสุข สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 โดยสรุป บทเรียนส าเร็จรูปเรื่อง การแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนแปด จะเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนท ากิจกรรมการเรียน
ด้วยตนเอง สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี จัดประสบการณ์การเรียนให้แก่นักเรียนด้วยการใช้ส่ือที่หลากหลาย ซ่ึงเป็นสิ่ง
เร้าผู้เรียนให้เกิดความเอาใจใส่ต่อบทเรียนมากยิ่งขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของอุษาวรรณ์ ปาลียะ (2548, หน้า 60) ที่ได้ท า
การวิจัยเพื่อสร้างบทเรียนส าเร็จรูปวิชาภาษาไทยเรื่อง ค าราชาศัพท์และค าศัพท์ส าหรับพระภิกษุและสุภาพชน ส าหรับ
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนส าเร็จรูปที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเป็นตามเกณฑ์ที่ก าหนดคือ 85/85 
ซ่ึงนักเรียนสามารถใช้ค าราชาศัพท์ได้ถูกต้องขึ้นการแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนแปดของนักเรียนที่ได้รับการทดลองจาก
บทเรียนส าเร็จรูปเรื่อง การแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนแปด มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เน่ืองจากนักเรียนได้รับการเรียนจาก
บทเรียนส าเร็จรูปจากง่ายไปยาก คือ ในบทเรียนส าเร็จรูปจะเริ่มตั้งแต่การเขียนค าคล้องจอง 1 พยางค์ 2 พยางค์ 3 พยางค์ ซ่ึง
เป็นการปูพื้นฐานการท าบทเรียนส าเร็จรูปจากง่ายไปหายากอย่างมีระบบ และค่อย ๆ พัฒนาไปสู่การสัมผัสฉันทลักษณ์ในแต่
ละบท 
 อีกประการหน่ึงที่ส่งผลให้นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปมีความสามารถในการแต่งกลอนแปดได้สูง
กว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติน้ัน เน่ืองมาจากขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีลักษณะน ากิจกรรมกลุ่ม
เข้ามาร่วมด้วย คือ หลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาเน้ือหาจากบทเรียนส าเร็จรูปและท ากิจกรรมตามค าแนะน าของบทเรียนลงในใบ
งานด้วยตนเองเรียบร้อยแล้ว นักเรียนยังมีโอกาสน าผลงานของตนเองร่วมอภิปรายกับเพื่อน ๆ ได้อีกด้วย ซ่ึงจากการสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียนพบว่า นักเรียนมีความสนุกสนาน มีความสนใจ เกิดความอยากรู้อยากเห็น ตั้งแต่ลักษณะของเอกสารที่
จัดเป็นกรอบย่อย ๆ ได้แก่ เน้ือหา ตัวอย่าง แบบฝึกหัด และตรวจค าตอบ ซ่ึงการน าเสนอเน้ือหาน้ันจะมีการถามค าถามชวน
คิด มีภาพประกอบ ซ่ึงประกอบในบทเรียนแต่ละกรอบและท าให้นักเรียนเข้าใจเน้ือหาในแต่ละกรอบได้ง่ายและรวดเร็ว ซ่ึงจะ
ช่วยให้นักเรียนเกิดจินตนาการในเรื่องน้ัน ๆ  ได้ดี นักเรียนจะไม่รู้สึกว่าเรื่องที่ตนก าลังแต่งกลอนแปดไม่ยากเกินไปและไม่น่า
เบื่อ 
 สาเหตุส าคัญอีกประการหน่ึงคือ ความสนใจเป็นทักษะทางจิตใจที่เริ่มจากสิ่งเร้าให้เกิดความสนใจและตอบสนอง
ต่อเน่ืองเป็นลูกโซ่ จึงท าให้นักเรียนเกิดความรู้สึก ความคิดที่น าไปสู่ความสงสัย ความอยากรู้อยากเห็น  และความต้องการ
เรียนรู้เพิ่มขึ้น จนท าให้นักเรียนตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายอย่างสนใจและเต็มความสามารถ    ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของรัตนาวลี ค าชมพู (2549, หน้า 79-82) เรื่อง การพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูปเรื่อง ชนิดของค า ผลการวิจัยพบว่า 
หลังจากที่นักเรียนได้เรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูปเรื่อง ชนิดของค า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ดังน้ันจึงสรุปได้ว่า การเรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูปท าให้ความสามารถในการแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนแปดของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความสามารถในการแต่งกลอนแปดสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
     ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. การน าบทเรียนส าเร็จรูปไปใช้ในการเรียนการสอนควรค านึงถึงเรื่อง การเตรียมเน้ือหาให้สอดคล้องกับเวลา 
ความสามารถ ความถนัด และความแตกต่างระหว่างบุคคล 
  2. ในบทเรียนส าเร็จรูปควรมีกิจกรรมที่หลากหลาย การถามค าถามในรูปแบบต่าง ๆ หรือการตั้งค าถามจากง่ายไป
ยาก เพื่อเป็นการเสริมแรงให้ผู้เรียนสนใจ ตลอดจนรูปภาพประกอบก็เป็นสิ่งที่ส าคัญ เพื่อฝึกทักษะของผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้
มากขึ้นและเกิดแรงจูงใจที่จะศึกษา 
       ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 
 ควรศึกษาความสัมพันธ์ของผลการใช้บทเรียนส าเร็จรูปกับตัวแปรอ่ืน ๆ เช่น ความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย์ ความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียน เป็นต้น 
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การสรา้งบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง ค าภาษาต่างประเทศท่ีใช้ในภาษาไทย 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 

Creating computer-assisted instruction (CAI) on Foreign language in Thai language 
for students in grade 9th  students Uttaraditdarunee School. 
ศศิประภา แสนสอน1 อ.ดร.วทัญญู  ขลิบเงิน2 และพิชญา  สกุลวิทย์3 

Sasiprapha Saenson and Wathanyu  Khlib-ngoen2 and Phitchaya Sakulwit3 

                                                                                                     

                                                                                                        1 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ ์
                                                                     2 อาจารย์ ดร. ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ์ 
                                                                              3 อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ ์

  

บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยแบบการทดลองเบื้องต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน (CAI) เรื่อง ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/
80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางด้านการเรียน เรื่อง ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน  และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี   คือ นักเรียนที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 8  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  ของโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  จ านวน 44 คน 
ซ่ึงได้มาจากการสุ่มโดยใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น คือ การสุ่มอย่างง่าย(Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลากโดย
ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้  2) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3) แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิด้านการเรียน เรื่อง ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย และ 4) แบบทดสอบความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าประสิทธิภาพ ของแบบฝึก ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน (T-Test) 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 94.67/86.66 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้   
            2. ผลการ เ ป รี ย บ เ ที ย บสั มฤท ธ์ิท า งด้ านการ เ รี ยน  เ รื่ อ ง  ค าภ าษาต่ า งป ร ะ เ ทศที่ ใ ช้ ใ นภาษา ไทย  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
            3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง ค า
ภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.48 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ .347  โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุดเป็นล าดับ
สูงสุด คือ ข้อ 10 ผู้สอนเต็มใจและมีความพร้อมในการสอน (𝑥 ̅= 4.73, S.D = .499) รองลงมา คือข้อ 2 เน้ือหามีความ
ชัดเจน ถูกต้องท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น (𝑥 ̅= 4.66, S.D = .479) และข้อ 9 ผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการสอน เช่น 
สามารถตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าได้ (𝑥 ̅= 4.64, S.D = .613) ตามล าดับ 

ค าส าคัญ :  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน , ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย 
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Abstract 
               This research is quantitative research. The purposes of this research are  1) To create 
computer-assisted instruction (CAI) on Foreign language in Thai language for students in grade 9 and to be 
effective as the 80/80 criterion; 2) To compare the achievement of Foreign language in Thai language of 
students in grade 9 between pretest and posttest and 3) To study the opinion of students in grade 9 
toward the using of Foreign language in Thai language. The case study is the students in grade 9 in 2018 
academic year of Uttaraditdarunee School, amounted to 44 students by simple random sampling.  
The research instrument were used 1) learning plan; 2) the computer-assisted instruction (CAI); 3) Learning 
achievement test on Foreign language in Thai language and  
4) satisfaction test. Statistics recording which used in this research consist of quality mean of the 
assignment, percentage, average, standard deviation and hypothesis test (T-Test). 
 The finding are as following 
 1. The computer-assisted instruction (CAI) on Foreign language in Thai language for students in 
grade 9 were the average effect of 94.67/86.66. It showed that it was higher than 80/80 criteria.  
 2. The comparison of learning achievement on Foreign language in Thai language of students in 
grade 9 in posttest is higher than pretest for 0.05 from the statistic calculation. 
 3. The satisfaction survey of students in grade 9 toward the using computer-assisted instruction 
(CAI) on Foreign language in Thai language has the percentage ( X ) as 4.48 and the standard deviation 
(S.D) as .347. The statistic calculations are in Good rank.  
 To consider in each point (there are three best points from the statistic calculations), the point 
which has the best score is Number 10. It mean teachers are willing and ready to teach  
(𝑥 ̅= 4.73, S.D = .499). The next point is Number 2. It mean the content is clear, making students 
understand (𝑥 ̅= 4.66, S.D = .479). The last one is Number 9 which means the instructor has the 
knowledge and ability to teach, such as be able to answer questions. (𝑥 ̅= 4.64, S.D = .613) 
Keyword : computer-assisted instruction (CAI)  , Foreign language in Thai language 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายการปฏิรูปการศึกษา รวมทั้งการจัดการศึกษาให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 กล่าวคือ มุ่งปรับกระบวนการเรียน การสอนให้เอ้ือต่อการพัฒนาขีดความสามารถของ
ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ ตามจุดประสงค์แต่ละระดับ แต่ละประเภท (กรมวิชาการ 2542: 1) และยึดหลักว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุด ต้องส่งเสริม ผู้เรียนให้สามารถพัฒนาธรรมชาติ และเต็มศักยภาพทั้งด้านความรู้ คุณธรรมและทักษะ
กระบวนการ เปิดโอกาสให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ โดยมี หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นกรอบในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียน 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ถือเป็นเทคโนโลยีที่ มีบทบาทโดยตรงกับระบบการศึกษาโดยเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์สามารถน าเสนอและการแสดงผลด้วยระบบสื่อต่าง ๆ ทั้งใน ด้านข้อมูล รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และวีดีโอ
และสามารถสร้างระบบการมีปฏิสัมพันธ์แบบโต้ตอบ ท าให้การเรียนรู้ยุคใหม่ประสบความส าเร็จด้วยดี (ยืน ภู่วรวรรณ 2531: 
120-129) นักการศึกษาและนักวิจัยได้มีการน าเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในบทบาทเป็นผู้สอนอย่างกว้างขวาง ผลจาก
การสังเคราะห์งานวิจัยเก่ียวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในการสอนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  พบว่าการเรียนโดยใช้
คอมพิวเตอร์มีบทบาทเป็นผู้สอนท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น เม่ือเทียบกับวิธีสอนปกติที่ใช้ครูเป็นผู้สอน 
ดังน้ัน ในการจัดการเรียนรู้ที่จะน าไปใช้ ท าให้การเรียนรู้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรที่ก าหนดให้และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
น้ัน จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องน าเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเน้ือหาวิชาการได้อย่างแจ่มแจ้งด้วยความ
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รวดเร็วและช่วยอ านวยความสะดวกให้กับครูผู้สอนในการอธิบายหรือยกตัวอย่างให้ผู้เรียน มองเห็นภาพพจน์ได้อย่างใกล้เคียง
กับความเป็นจริงมากที่สุด (ถนอมพร เลาหจรัสแสง 2540: 2-3 และสุนทร  ค าวงศ์2543: 1-2)  
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท23101 เรื่อง ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย 
ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางเรียน 
เรื่อง ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทยต่ า ท าให้การเรียนการสอนไม่บรรลุตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ เน่ืองจากเรื่องค า
ภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทยมีเน้ือหายาก ซับซ้อน การสอนโดยครูผู้สอนไม่สามารถท าให้นักเรียนเข้าใจเรื่องที่เรียนอย่าง
ลึกซ้ึงได้ และการใช้เวลาสอนในคาบเรียนน้ันไม่เพียงพอ จ าเป็นให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน นอกจากน้ีครูผู้สอน
ขาดสื่อที่จะช่วย กระตุ้นความสนใจของนักเรียนด้วย อีกทั้งการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนน้ันมีความแตกต่างกัน จ าเป็นต้อง
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นรายบุคคล เพื่อแก้ปัญหาความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ซ่ึงหากมีการน าสื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาใช้ในการเรียนการสอน จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีในเวลา
อันรวดเร็ว และมีผลการเรียนที่ดีขึ้นได้ 
 ศิริเพ็ญ  แสงเดช (2551) ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ลักษณะค าไทยแท้ บาลีสันสกฤตและเขมร 
วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า บทเรียนที่สร้างน้ันมีความน่าสนใจสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น 
อยากรู้อยากเรียน มีความสุขสนุกสนานตื่นตาตื่นใจในขณะเรียน ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้น  
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของกันต์กนิษฐ์ นุ้ยสีรุ่ง (2550) ได้สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง ค ายืมใน
ภาษาไทยส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาไทย เรื่อง ค ายืมใน
ภาษาไทย มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 82.30/81.92 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้และงานวิจัยของภัทราภรณ์  สืบ
จากอินทร์ (2554) ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างค าในภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การ
สร้างค าในภาษาไทย มีค่า 80.25/80.67 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 จะเห็นได้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประโยชน์มากมายทั้งต่อผู้สอนและผู้เรียน ในส่วนของผู้เรียนท าให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ดีกว่า เข้าใจเน้ือหาสาระได้เร็วกว่า ใช้เวลาน้อยลง สร้างแรงจูงใจได้ดี สร้างเจตคติที่ดีในการเรียน มีการโต้ตอบกัน
ระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ สามารถน ามาทบทวนได้ในส่วนที่ยังไม่เข้าใจ เลือกเรียนได้ตามระดับความสามารถและสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เรียนสามารถทราบผลการเรียนของตนเองได้ทันที  มีแรงจูงใจในการเรียนรู้  ในส่วนของ
ครูผู้สอนสามารถลดภาระ ท าให้มีเวลาว่างในการเตรียมการสอนหรือท างานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายได้มากขึ้น ตรวจสอบผลการ
เรียนได้ง่าย และผู้สอนจะได้เรียนรู้ร่วมกับผู้เรียนในบางเรื่องที่ยังไม่เข้าใจชัดเจนหรือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ผู้สอนต้อง เรียนรู้
พร้อมกับผู้เรียน    
 ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น  ผู้วิจัยจึงเกิดความคิดที่จะพัฒนาผู้เรียน เรื่อง ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้ดีขึ้น  โดยสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย 
เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียนให้ดีขึ้น และหวังว่าการเรียนรู้จากการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ค า
ภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย น้ีจะสามารถพัฒนาผู้เรียน เรื่อง ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทยให้ดีขึ้นและมี
ประสิทธิภาพต่อไป  

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางด้านการเรียน เรื่อง ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอน เรื่อง ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย 
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สมมติฐานการวิจัย  
 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2. ผลสัมฤทธ์ิการเรียน เรื่อง ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ค าภาษา 
ต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 

ขอบเขตการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
 ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2561  ของโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  ซ่ึงมีจ านวนนักเรียนทั้งหมด 498 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง  
 ตัวอย่างในการวิจัยในครั้งน้ี คือ นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 8  ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561  ของโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  จ านวน 44 คน ซ่ึงได้มาจากการสุ่มโดยใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น คือ  
การสุ่มอย่างง่าย(Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม 
 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
          ตัวแปรต้น ได้แก่ 
  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  
           ตัวแปรตาม ได้แก่  
  1. ผลสัมฤทธ์ิทางด้านการเรียน เรื่อง ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3/8 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
  2. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ที่มีต่อการใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย 
           เนื้อหา 
       เน้ือหาในการวิจัยครั้งน้ี คือ เน้ือหากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย เรื่อง ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกอบด้วยเน้ือหา 
ดังน้ี 
 บทที่ 1 ค าไทยแท้ 
 บทที่ 2 ค ายืมภาษาบาลี 
 บทที่ 3 ค ายืมภาษาสันสกฤต 
 บทที่ 4 ค ายืมภาษาเขมร 
 บทที่ 5 ค ายืมภาษาชวา – มลายู 
            บทที่ 6 ค ายืมภาษาจีน  
            บทที่ 7 ค ายืมภาษาอังกฤษ 
        ระยะเวลา 
      ใช้เวลาการทดลองเป็นทั้งหมด 9 คาบ (450 นาที) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
  ท าแบบทดสอบก่อนเรียน   1 คาบ (50 นาที) 
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 บทที่ 1  ค าไทยแท้   1 คาบ (50 นาที) 
 บทที่ 2 ค ายืมภาษาบาลี  1 คาบ (50 นาที) 
 บทที่ 3 ค ายืมภาษาสันสกฤต  1 คาบ (50 นาที) 
 บทที่ 4 ค ายืมภาษาเขมร  1 คาบ (50 นาที) 
 บทที่ 5 ค ายืมภาษาชวา – มลายู 1 คาบ (50 นาที) 
 บทที่ 6 ค ายืมภาษาจีน  1 คาบ (50 นาที) 
 บทที่ 7 ค ายืมภาษาอังกฤษ  1 คาบ (50 นาที) 
 ท าแบบทดสอบหลังเรียน  1 คาบ (50 นาที) 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากร 
 ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 
2561  ของโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  ซ่ึงมีจ านวนนักเรียนทั้งหมด 498 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง  
 ตัวอย่างในการวิจัยในครั้งน้ี คือ นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 8  ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561  ของโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  จ านวน 44 คน ซ่ึงได้มาจากการสุ่มโดยใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น คือ การสุ่ม
อย่างง่าย(Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม 
           เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 9 แผน 
 2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จ านวน 7 บทเรียน ประกอบด้วย ค าไทยแท้  ค ายืมภาษาบาลี  ค ายืมภาษา
สันสกฤต  ค ายืมภาษาเขมร  ค ายืมภาษาชวา – มลายู  ค ายืมภาษาจีน  และค ายืมภาษาอังกฤษ 

 

     การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
(CAI) เรื่อง ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ใน
ภาษาไทย  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี   

   1. พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 

   2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง  
ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ใน
ภาษาไทยหลังเรียน 
สูงกว่าก่อนเรียน 

   3. ความพึงพอใจต่อการใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 
ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ใน
ภาษาไทย 
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 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางด้านการเรียน เรื่อง ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทยหลังจากการใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย จ านวน 1 ฉบับ เป็นแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 
30 ข้อ  
 4. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
           การเก็บรวบรวมข้อมูล 
         การวิจัยครั้งน้ี  ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
         1. ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการในการเรียนโดยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง  
ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
         2. ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เรื่อง ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 จ านวน 30 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
         3. ด าเนินการจัดการเรียนการสอนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยการบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ค า
ภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 7 บทเรียน ตามล าดับขั้นตอนในแผนการ
จัดการเรียนรู้ จ านวน 9 แผน รวมทั้งสิ้น 9 คาบ (350 นาที) 
        4. เม่ือการเรียนการสอนเสร็จสิ้นลง ผู้รายงานท าการทดสอบหลังเรียน (Posttest) วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย 
มัธยมศึกษาปีที่ 3/8 จ านวน 30 ข้อ 
        5. ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อการ
เรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย ส าหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้วน าข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อไป 
           การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมด มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐานและสรุปผลการทดลอง ดังน้ี 
        1. น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและแบบทดสอบให้ผู้เชี่ยวชาญท าการประเมินคุณภาพเชิงเน้ือหาดัชนี
ความสอดคล้อง หรือ ค่า IOC  
                   2. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  (CAI) เรื่อง ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ใน
ภาษาไทย โดยน าคะแนนแบบฝึกในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและคะแนนทดสอบหลังเรียน ด้วยการหาค่าประสิทธิภาพ 
E₁/E₂ เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 80/80 
        3. ใช้สถิติแบบพรรณนาวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้ ค่าเฉลี่ย (  ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
        4. เปรียบเทียบคะแนนทดสอบหลังเรียนกับก่อนเรียน โดยใช้สถิติ Paired Samples t- test 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย ส าหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ผู้วิจัยได้สร้างแบบฝึกขึ้นมา  7 ชุด ได้แก่  
 ชุดที่ 1 เรื่อง ค าไทยแท้ 
 ชุดที่ 2 เรื่อง ค ายืมภาษาบาลี 
 ชุดที่ 3 เรื่อง ค ายืมภาษาสันสกฤต 
 ชุดที่ 4 เรื่อง ค ายืมภาษาเขมร 
            ชุดที่ 5 เรื่อง ค ายืมภาษาชวา – มลายู 
 ชุดที่ 6 เรื่อง ค ายืมภาษาจีน 
 ชุดที่ 7 เรื่อง ค ายืมภาษาอังกฤษ 
            ค่าประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ผู้วิจัยได้หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะโดยการ
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หาค่า E₁ จากคะแนนแบบฝึกระหว่างเรียน และค่า E₂ จากคะแนนแบบทดสอบหลังการเรียน และน าไปหาประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 ปรากฏดังตารางที่ 1 
 ตารางที่ 1 ค่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ใน
ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุตรดิตถด์รุณี 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 
เรื่อง ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ใน

ภาษาไทย (E1) 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางด้าน 
การเรียน เร่ือง ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ใน

ภาษาไทย (E2) 

94.67 86.66 
ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 = 94.67/86.66 

 จากตารางที่ 1  พบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง ค าภาษา 
ต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 94.67/86.66 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 
80/80 ที่ตั้งไว้   
            ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย 
            เพื่อให้เห็นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย ก่อนและหลังการใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ผู้วิจัยจึงน าเสนอดังตารางที่ 2 
 ตารางที่ 2  คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างด้านการเรียน เร่ือง ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุตรดิตถด์รุณี ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI)  
 

ช่วงเวลา n �̅� S.D t Sig 

ก่อนเรียน 44 15.16 3.348 -21.409* .000 
หลังเรียน 44 26.02 2.029 

* นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
           จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ใน
ภาษาไทย มีผลสัมฤทธ์ิทางด้านการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานข้อ 2 
           เพื่อให้เห็นถึงระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีที่ มีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
อุตรดิตถ์ดรุณี ผู้วิจัยจึงน าเสนอดังตารางที่ 3 
 ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ที่มีต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย 

รายการ                                                 S.D             ระดับความพึงพอใจ 
1. ด้านเน้ือหา                                         4.59             .578                  พึงพอใจมาก 
2. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน                  4.41             .660                  พึงพอใจมาก 
3. ด้านประโยชน์และความรู้สึก                     4.45             .657                  พึงพอใจมาก 

รวม                                                     4.48             .347                  พึงพอใจมาก 
           จากตารางที่ 3  พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.48, S.D = .347) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับพึงพอใจมากที่สุดเป็นล าดับสูงสุด คือ ข้อ 10 ผู้สอนเต็มใจและมีความพร้อมในการสอน (𝑥 ̅= 4.73, S.D = .499) 
รองลงมา คือข้อ 2 เน้ือหามีความชัดเจน ถูกต้องท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น (𝑥 ̅= 4.66, S.D = .479) และข้อ 9 ผู้สอนมี
ความรู้ความสามารถในการสอน เช่น สามารถตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าได้ (𝑥 ̅= 4.64, S.D = .613) ตามล าดับ 
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สรุปผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลเก่ียวกับการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ใน
ภาษาไทยส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 94.67/86.66 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้   
 2. ข้อมูลเก่ียวกับการเปรียบเทียบสัมฤทธ์ิทางด้านการเรียน เรื่อง ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทยของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทยหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 3. ข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 
เรื่อง ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.48 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 
.347 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
เป็นล าดับสูงสุด คือ ข้อ 10 ผู้สอนเต็มใจและมีความพร้อมในการสอน (𝑥 ̅= 4.73, S.D = .499)รองลงมา คือข้อ 2 เน้ือหามี
ความชัดเจน ถูกต้องท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น (𝑥 ̅= 4.66, S.D = .479) และข้อ 9 ผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการสอน
เช่น สามารถตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าได้ (𝑥 ̅= 4.64,  
S.D = .613) ตามล าดับ 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย  
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อภิปรายผลได้ดังน้ี 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีที่สร้างขึ้น มีทั้งหมด 7 บทเรียน ประกอบด้วย บทที่ 1 ค าไทยแท้, บทที่ 2 ค ายืมภาษาบาลี, บทที่ 
3 ค ายืมภาษาสันสกฤต, บทที่ 4 ค ายืมภาษาเขมร, บทที่ 5 ค ายืมภาษาชวา - มลายู, บทที่ 6 ค ายืมภาษาจีน และบทที่ 7 ค า
ยืมภาษาอังกฤษ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 94.67/86.66 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 อาจเน่ืองมาจากผู้วิจัยได้มีการปรับปรุงในแต่ละ
ขั้นตอน อีกทั้งผู้เชี่ยวชาญได้ช่วยตรวจเครื่องมือและประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท าให้เครื่องมือมี
ประสิทธิภาพ การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อในการเรียนรู้นั้น ช่วยตอบสนองความเข้าใจของผู้เรียนมากขึ้น 
สอดคล้องตามความคิดของ ถนอมพร  เลาหจรัสแสง (2541 : 8 - 10) ที่ได้กล่าวถึงลักษณะส าคัญของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนว่ามี 4 ประการ ได้แก่  
             ประการแรก สารสนเทศ คือ เน้ือหาสาระที่ได้รับการเรียบเรียงแล้วเป็นอย่างดี ซ่ึงท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ตามที่
ผู้สร้างได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้  
            ประการที่สอง ความแตกต่างระหว่างบุคคล ช่วยตอบสนองต่อความแตกต่างส่วนบุคคล มีความยืดหยุ่นมาก ให้
ผู้เรียนมีอิสระในการควบคุมการเรียน ควบคุมเน้ือหา ควบคุมล าดับของการเรียน การควบคุมฝึกปฏิบัติ หรือการทดสอบ  
            ประการที่สาม การโต้ตอบ คือ การมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนมากที่สุด เพื่อเอ้ือต่อการเรียนรู้ และประการสุดท้าย การให้ผลป้อนกลับโดยทันที ( Immediate  
Feedback) ตามแนวคิดของ สกินเนอร์ กล่าวว่า ผลป้อนกลับหรือการให้ค าตอบถือเป็นการเสริมแรงอย่างหน่ึงแก่ผู้เรียน การ
ที่คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีการให้ผลป้อนกลับแก่ผู้เรียนทันที ท าให้ผู้เรียนตรวจสอบการเรี ยนของตนเอง ซ่ึงจะท าให้ผู้เรียนมี
ความพยายามมากขึ้น  ด้วยเหตุน้ีจึงท าให้ค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้  
              2 .  บทเรี ยนคอมพิ ว เตอร์ ช่ วยสอน  (CAI)  เ รื่ อง  ค าภาษาต่ างประเทศที่ ใ ช้ ในภาษาไทย  ช่ วย ให้ ผล 
การเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) มีผลสัมฤทธ์ิทางด้านการเรียนเรื่อง  
ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทยสูงกว่าก่อนเรียน อาจเน่ืองมาจาก บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80  เป็นเหตุผลหน่ึงที่ท าให้ผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งน้ีเพราะบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประโยชน์ในด้านการเรียนรู้ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล และกิจกรรมท้ายบทเรียนมีผลย้อนกลับ 
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ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ สามารถท าให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่ งขึ้น อีกทั้งเน้ือหาแยกเป็นราย
จุดประสงค์ นักเรียนสามารถเลือกศึกษาได้ตามความต้องการ ซ่ึงแสดงว่าการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท าให้
ความสามารถและผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริเพ็ญ  แสงเดช (2551) ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เรื่อง ลักษณะค าไทยแท้ บาลีสันสกฤตและเขมร วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า บทเรียนที่สร้างน้ันมีความ
น่าสนใจ สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น อยากรู้อยากเรียน มีความสุขสนุกสนานตื่นตาตื่นใจในขณะเรียน อีก
ทั้งผู้ศึกษาได้น าหลักการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามรูปแบบการสอน 9 ขั้น ของ กาเย่ (Gagne) คือจะต้องเน้นการ
เร้าความสนใจ บอกวัตถุประสงค์ ทบทวนความรู้ เดิม การเสนอเน้ือหาใหม่ ชี้แนวทางการเรียนรู้ กระตุ้นการตอบสนอง ให้
ข้อมูลย้อนกลับ ทดสอบความรู้ และการจ าและน าไปใช้ เป็นขั้นตอนของการสรุปเฉพาะประเด็นส าคัญ รวมทั้งข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทบทวน หรือซักถามปัญหาก่อนจบบทเรียน แสดงว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ค า
ภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพสามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้น  
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง  

ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.48, S.D = .347) อาจเป็นผลมาจากนักเรียนได้
เ รี ย นรู้ จ ากบท เ รี ย นคอมพิ ว เ ตอร์ ช่ ว ย สอน  ท า ใ ห้ นั ก เ รี ย น มี ผลสั มฤท ธ์ิท า งด้ านการ เ รี ย น  เ รื่ อ ง ค าภ าษา 
ต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทยสูงกว่าก่อนเรียน จึงเกิดความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนน้ี  การเรียนโดยการใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในเน้ือหามากยิ่งขึ้น เพราะนักเรียนมีนวัตกรรมเป็นเครื่องช่วย  
ในการเรียน นักเรียนได้ท าแบบฝึกในบทเรียนที่หลากหลายรูปแบบ และได้ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์มากกว่ากระบวนการจ า 
ทั้งน้ีบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีเน้ือหาเหมาะสมกับระดับชั้น มีการแสดงผลทางด้านสี เสียง กราฟิก ท าให้บรรยากาศใน
ชั้ น เ รี ย น มี ค ว า ม ส นุ ก ส น า น ม า ก ก ว่ า ก า ร เ รี ย น แ บ บ ป ก ติ ที่ มุ่ ง เ น้ น แ ต่ เ พี ย ง เ น้ื อ ห า ส า ร ะ เ พี ย ง  
อย่างเดียว สอดคล้องกับผลการศึกษาของสาโรช ไสยสมบัติ (2534 : 15) ที่พบว่าความพึงพอใจเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้งาน
ประสบผลส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเก่ียวกับการให้บริการ ซ่ึงเป็นปัจจัยส าคัญประการแรกที่ เป็นตัวบ่งชี้ถึ ง  
ความเจริญก้าวหน้าของงานบริการ นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของยอดชาย ขุนสังวาล (2553 : บทคัดย่อ)  
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภาษาซีเบื้องต้นส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสงวนหญิง ซ่ึง
ความเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น เรียนได้ตามความสามารถของตนเอง ช่วยให้มีสมาธิในการเรียน
มากขึ้ นก ว่ า เ ดิ ม  ผู้ เ รี ย น ไ ม่ วิ ต ก กั ง ว ล ใ นข ณะ ใช้  ช่ ว ย แ ก้ ไ ขข้ อบ กพ ร่ อ งห รื อค ว าม รู้ ใ นส่ ว นที่ ผู้ เ รี ย น ยั ง  
ไม่เข้าใจดี ช่วยให้มีความกระตือรือร้นในการเรียนเพิ่มขึ้น และเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะ 
     จากการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่องค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีครั้งน้ี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะทั่วไป และข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป ดังน้ี 
     ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. การเลือกเน้ือหาที่น ามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นสิ่งส าคัญควรค านึงถึงความเหมาะสมของเพศ วัย และระดับ
ความสามารถในการเรียนของนักเรียนด้วย หากเน้ือหาใดที่นักเรียนสนใจ นักเรียนจะเกิดความกระตือรือร้นการเรียนรู้เพิ่มมาก
ขึ้น  
 2. ครูผู้สอนภาษาไทยควรน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปใช้ประกอบการสอน เน่ืองจากบทเรียนน้ี มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ 
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 3. ในระหว่างการด าเนินการจัดกิจกรรม ครูควรสังเกตพฤติกรรมนักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนต่ า อาจจะไม่
เข้าใจหรือเกิดการเรียนรู้ช้า หรือต้องการความช่วยเหลือ ครูควรใช้เทคนิคเสริมแรงกระตุ้นให้นักเรียนสนใจ หรืออธิบายให้
เข้าใจชัดเจนอีกครั้ง 
 4. นักเรียนต้องมีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ เพราะถ้านักเรียนใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นอาจท าให้การเรียนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนไม่ประสบความส าเร็จ และครูควรดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดขณะที่นักเรียนเรียนใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เพื่อให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างเรียน และสังเกตพฤติกรรมนักเรียน พร้อมทั้งบันทึก
พฤติกรรมของนักเรียนและบันทึกด้วยว่านักเรียนเรียนถึงเรื่องใด และมีผลการท าแบบฝึกหัดเป็นอย่างไร มีการพัฒนาหรือไม่ 
เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักหน้าที่และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
      ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ (CAI) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นน้ี ไปทดลองใช้กับนักเรียนโรงเรียนอ่ืน เพื่อจะได้ข้อสรุป
ผลการวิจัยที่กว้างขวางมากขึ้น 
 2. ควรมีการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เน้ือหาที่เข้าใจยาก หรือ
เน้ือหาที่เป็นปัญหาต่อการเรียนการสอนในกลุ่มทักษะภาษาไทยในแต่ละระดับชั้น เพื่อน าไปทดลองหาประสิทธิภาพ  
           3. ควรมีการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ในหน่วยการเรียนรู้อ่ืน ๆ หรือในระดับชั้นอ่ืน ๆ เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ที่ดียิ่ง ๆ ขึ้น 
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บทคัดย่อ 
     การท าวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง  การพัฒนาทักษะการอ่านแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านเทพนคร มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่าน
แจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านทักษะการอ่านแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลัง 
โดยใช้แบบฝึกทักษะ    ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2561 
จ านวน  16  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ  แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทย 
จ านวน  15  แบบฝึก และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก จ านวน  30  ข้อ   
แบบแผนการทดลองใช้แบบกลุ่มเดียว (One Group Pre-test  Post-test  Design)  สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละและค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า 
 1. ทักษะการอ่านแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทย  โดยใช้แบบทักษะ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 85.43/86.47 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ คือ 80/80 
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5   มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทักษะด้านการอ่านแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทย หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทดสอบก่อนเรียน เท่ากับ 15.64  คิดเป็นร้อยละ  52.15  และทดสอบหลังเรียน  เท่ากับ  25.94  คิด
เป็นร้อยละ 86.47   

ค าส าคัญ:  การอ่านแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทย / แบบฝึกทักษะ /ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

Abstract 
             Conducting classroom research on the development of reading skills, giving out children 
(spelling)Thai words using skills training For grade 5 students at Ban Thep Nakorn School The objectives are: 
1) to find the effectiveness of the reading skills training, giving the child (spelling) Thai words using skills 
training Of grade 5 students according to the criteria 80/80 2) to compare the learning achievement in 
reading skills, give the children (spelling) Thai words for grade 5 students before and after using the skill 
training The population used in this study was Grade 5 students in the first semester of academic year 2018. 
The number of instruments used for data collection was Skills training to develop reading skills, give children 
(spelling), 15 Thai words, practice tests and 4 multiple-choice multiple-choice achievement tests. One group 
(One Group Pre- Test Post-test Design) The statistics used are mean, percentage and standard deviation. 
The results of the study found that 
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        1. Reading skills, giving children (spelling) Thai words using skills For grade 5 students, the efficiency 
is 85.43 / 86.47 which is higher than the standard criteria set at 80/80. 
          2. Prathom Suksa 5 students had learning achievement, reading skills, giving children (spelling) 
words in Thai language after studying higher than before learning. 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรม อันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพ
ของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท าให้
สามารถประกอบกิจธุระ การงานและด าเนินชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุขและเป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และ
สร้างสรรค์ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนา
อาชีพให้มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ียังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี สุนทรียภาพ
เป็นสมบัติล้ าค่าควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป  กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 37) 
 ดังน้ัน เด็กไทยทุกคนควรเรียนรู้และใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องทุกโอกาส ซ่ึงการเรียนการสอนภาษาไทยเป็นทักษะที่
ต้องฝึกฝนจนเกิดความช านาญ ในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การอ่านและการฟังเป็นทักษะของการรับรู้เรื่องราว ความรู้ 
ประสบการณ์ ส่วนการพูดและการเขียนเป็นทักษะของการแสดงออกด้วยการแสดงความคิดเห็น ความรู้และประสบการณ์ การ
เรียนภาษาไทยจึงต้องเรียนเพื่อการสื่อสาร ให้สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างพินิจพิเคราะห์ สามารถน าความรู้ ความคิดมา
เลือกใช้เรียบเรียงค ามาใช้ตามหลักภาษาได้ถูกต้องตรงตามความหมาย กาลเทศะและใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  วิมล
รัตน์ สุนทรโรจน์ (2549 : 80) 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซ่ึงเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์
ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดม่ันในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ 
การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ   กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 4) ธรรมชาติของภาษาไทยเป็นเรื่องทักษะ จะแยกเน้ือหา
สาระของทักษะแต่ละชั้นปีโดยเด็ดขาดไม่ได้ จ าเป็นจะต้องมีกระบวนการฝึกทักษะต่าง ๆ  ให้ต่อเน่ืองกันไป เน้ือหา เช่น การ
อ่านและการเขียนสะกดค า  การอ่านจับใจความ การเลือกใช้ค าให้ตรงตามความหมาย  การเขียนแสดงความรู้สึก  ความคิด
ประสบการณ์ ความต้องการ จินตนาการ การน าความรู้จากการอ่านไปใช้ในการตัดสินใจ การแก้ปัญหาและการด าเนินชีวิต 
จ าเป็นต้องสอนทุกชั้นในเรื่องของทักษะภาษา และแต่ละชั้นจะมีเน้ือหาในการฝึกทักษะที่เพิ่มความซับซ้อนและยากมากขึ้น 
เช่น   จ านวนค าเพิ่มมากขึ้น ประโยคที่ใช้ยาวและซับซ้อนขึ้น เรื่องที่น ามาอ่านยาวขึ้น  กรมวิชาการ (2544 : 22) 
 การสอนภาษาไทยให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพน้ัน จ าเป็นต้องฝึกทักษะต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กันทั้งการรับเข้า
มา คือ การอ่านและการฟังกับทักษะการถ่ายทอดออกไป คือ การพูดและการเขียน  ในด้านการเขียน ถือเป็นทักษะที่ยุ่งยาก
ซับซ้อนและเป็นทักษะถ่ายทอดที่ส าคัญต่อการสื่อสารอย่างยิ่ง  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน เขต 1 ได้ท าการส ารวจข้อมูลเบื้องต้น จากส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ พบว่า มีนักเรียนจ านวนมาก  มีปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ จึงจัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนภาษาไทยอ่านออกเขียนได้ครบ 100 %  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ขึ้น เพื่อสนองนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้ทุกโรงเรียนจัดการเรียนการสอนเน้นนักเรียนอ่านออกเขียนได้  100 %   
ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านเทพนคร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  ก็ยังมีนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่  5  บางคนที่ยังอ่านหนังสือไม่คล่อง  จากข้อมูลสภาพปัญหา ความส าคัญ และหลักการดังกล่าว ควรได้รับการแก้ไขอย่าง
เร่งด่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตัวครูผู้สอน  ควรจะมีการศึกษาหาวิธีปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
ให้ทั้งความรู้ทักษะการคิด ความสนุกสนานเพลิดเพลินไปพร้อม ๆ กัน มีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ท าให้เกิดการเรียนรู้ 
เกิดความแม่นย า จดจ าง่าย และเข้าใจอย่างลึกซ้ึง จัดระบบเชื่อมโยงความคิดต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ผู้รายงานได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยพร้อมทั้งวัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถม
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ศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านเทพนคร  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  พบว่า นักเรียนมีปัญหาทางด้านการ
เขียนสะกดค าไม่ถูกต้องและอ่านไม่ออก เม่ือนักเรียนเขียนสะกดค าไม่ได้ย่อมส่งผลให้อ่านไม่ออกตามมาด้วย  สิ่งเหล่า น้ีเป็น
สาเหตุให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนต่ าและการที่นักเรียนอ่านไม่ออกเขียนสะกดค าไม่ถูกต้องยังมีผลกระทบต่อไปใน
การเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนอีกด้วย 
 ผู้รายงานได้คิดหาแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว จึงได้ศึกษาหานวัตกรรมทั้งเก่าและใหม่น ามาแก้ปัญหา จึงพบว่าการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะจะท าให้สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้  ผู้รายงานจึงได้ศึกษาแนวคิด 
ทฤษฏีที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดค าของนักเรียนและพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
  1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์ 80/80 
  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านทักษะการอ่านแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังเรียน 

สมมติฐานการวิจัย  
  1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรู้ด้านการอ่านแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทยของนักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีนัยส าคัญที่ระดับ.01 
  2) แบบฝึกทักษะการอ่านแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สูง
กว่าเกณฑ์  
ขอบเขตการวิจัย 
  ประชากร ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านเทพนคร  อ าเภอเมือง  ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 จ านวน  16  คน  
            ระยะเวลาในการศึกษา  ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา  คือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2561 จ านวน  15   ชั่วโมง 
ทั้งน้ีไม่รวมเวลาที่ใช้ในการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
             เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษา  เน้ือหาที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่องสาระการอ่านแจก
ลูก (สะกด) ค าภาษาไทย  โดยใช้แบบฝึกทักษะ และแบบทดสอบ จ านวน  15  แบบฝึก   
              ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
              ตัวแปรต้น ได้แก่ แบบฝึกทักษะการอ่านแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   
              ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านการอ่านแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทย 

กรอบแนวคิดการวิจัยการวิจัย 

               ตัวแปรตน้                   ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

แผนผังความคิด 

- แบบฝึกทักษะ 

- แบบทดสอบก่อนเรียน - หลงั
เรียน 

 

ผลสัมฤทธ์ิในการอ่านแจกลูก(สะกด)ค า
ภาษาไทย   
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             ภาพที่ 1 : การพัฒนาทักษะการอ่านแจกลูก (สะกด) ค าภาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของ
นักเรียนโรงเรียนบ้านเทพนคร 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
         เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
          1. แบบฝึกทักษะการอ่านแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นเพื่อใช้ฝึกปฏิบัติด้าน
การอ่านและการเขียน  จ านวน 15  แบบฝึก 
         2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางด้านการอ่านแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปีที่  5  เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก  จ านวน  30  ข้อ 
        การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 แบบแผนการวิจัย  
  การวิจัยครั้งน้ี ได้ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pre-test  Post-test  Design  
เสริมพงศ์  วงศ์กมลาไสย (2548 : 57)  โดยมีลักษณะการวิจัย  ดังตารางที่  1 

                ตารางที่  1  แบบแผนการวิจัยแบบ  One Group Pre-test  Post-test  Design 

กลุ่ม Pre-test Treatment Post-test 

ทดลอง T1 X T2 

 

   T1 หมายถึง   การทดสอบก่อนเรียน (Pre-test ) 
   X หมายถึง  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ 
                                                             การอ่านและการเขียนสะกดค า โดยใช้แบบฝึกทักษะ 

   T2 หมายถึง   การทดสอบหลังเรียน (Post-test) 
              ขั้นตอนการด าเนินการ  
  การด าเนินการวิจัยในครั้งน้ี ผู้รายงานได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่าน
แจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561    ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนบ้านเทพนคร อ าเภอเมือง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 จ านวน  
16  คน  ใช้เวลาในการด าเนินการ  15  ชั่วโมง  ไม่รวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยมีล าดับขั้นตอนการด าเนินการ 
ดังน้ี 
  1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test )  ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการ
อ่านแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทย  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น จ านวน  30  ข้อ กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
  2.ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
บันทึกคะแนนการท ากิจกรรมกลุ่มและการท าแบบฝึกทักษะไว้ทุกครั้ง โดยก าหนดแผนการเรียนการสอนดังน้ี 
ชั่วโมงที่ 1 - 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การอ่านจับใจความส าคัญ 
ชั่วโมงที่ 4 - 5 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การอ่านออกเสียงร้อยแก้วร้อยกรอง 
ชั่วโมงที่ 6 - 7 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ประโยคและส่วนประกอบของประโยค 
ชั่วโมงที่ 8     แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การอ่านเขียนค าควบกล้ า 
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ชั่วโมงที่ 9     แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การอ่านอักษร ห น า  
ชั่วโมงที่ 10   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การอ่านออกเสียงตัวการันต์ 
ชั่วโมงที่ 11   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง นิทานพื้นบ้าน 
ชั่วโมงที่ 12   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ภาษาไทยภาษาถิ่น 
ชั่วโมงที่ 13   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง การอ่านวรรณคดีหรือวรรณกรรม 
ชั่วโมงที่ 14   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง การอ่านบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะ 
ชั่วโมงที่ 15   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง ค าราชาศัพท์ 
                   3. เม่ือด าเนินการสอนครบทุกแผนแล้วท าการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน  (Post-test) กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โดยใช้แบบทดสอบชุดเดิมกับก่อนเรียน  
           การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
 ผู้รายงาน ได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือในการศึกษาตามล าดับ ดังน้ี 
 1. การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้รายงานได้ด าเนินการ
สร้างเครื่องมือในการวิจัย ดังน้ี 
     1.1 ศึกษาสภาพปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบ้านเทพนคร  อ าเภอ
เมือง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  
     1.2 ศึกษาหลักสูตร ค้นคว้าข้อมูล  คู่มือการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรโรงเรียนบ้านเทพนคร พุทธศักราช 2561 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เก่ียวกับการจัดท าหน่วยการเรียนรู้   
     1.3 ศึกษาการสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 จากเอกสารต่าง ๆ  
     1.4 ด าเนินการสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทย สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5  จ านวน  15  แบบฝึก 
      1.5 สร้างแบบประเมินแบบฝึกทักษะการอ่านแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยถามครอบคลุมองค์ประกอบของแบบฝึกทักษะ  5  ด้านคือ 
   1) จุดประสงค์ 
   2) เน้ือหา 
   3) รูปแบบ 
   4) การใช้ภาษา 
   5) การวัดและประเมินผล  
      1.6 น าแบบฝึกทักษะพร้อมแบบประเมินที่สร้างขึ้น  เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ  3  ท่าน เพื่อตรวจสอบความ 
เหมาะสมของแบบฝึกทักษะ ความถูกต้องของภาษา  ซ่ึงผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย 
   1. นายจิรายุ เถาว์โท   ครู  ช านาญการ 
โรงเรียนบ้านเทพนคร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติและการวิจัย 
   2. นายเชาวลิตร มากดี   ครู  ช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านเทพนคร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทย 
   3.  นางสุธีรา สารียัง   ครู  ช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านเทพนคร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดท าสื่อนวัตกรรม 
และการวัดผลประเมินผล 
      1.7  น าแบบฝึกทักษะไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2561  โรงเรียนบ้านเทพนคร  จ านวน  19  คน  เพื่อดูเวลาที่ใช้ ความเหมาะสมของแบบฝึกทักษะ ของนักเรียน 
สอดคล้องกับเน้ือหา   
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     1.8  น าแบบฝึกทักษะการอ่านแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทยที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว น าไปทดลองกับประชากร คือ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านเทพนคร  อ าเภอเมือง  ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  จ านวน  16  คน  

 2. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การอ่านแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 โดยใช้แบบฝึกทักษะ ผู้รายงานได้ด าเนินการสร้างตามล าดับ ดังน้ี  
     2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักเกณฑ์และวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบอิงเกณฑ์ของ
บุญชม  ศรีสะอาด (2545 : 89-90)  
     2.2 ศึกษาหลักสูตร คู่มือการวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตรโรงเรียนบ้านเทพนคร พุทธศักราช 2561 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
                 2.3 ก าหนดเน้ือหาและก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเน้ือหาสาระ 
      2.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
     2.5 น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้น  เสนอผู้เชี่ยวชาญชุดเดิมกับข้อ (1.6)   เพื่อพิจารณาความเที่ยงตรงของ 
เน้ือหา ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ และประเมินความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนน ดังน้ี 
   ให้คะแนน +1 เม่ือแน่ใจว่า ข้อสอบน้ันวัดตรงตามจุดประสงค์ 
   ให้คะแนน   0 เม่ือไม่แน่ใจว่า ข้อสอบน้ันวัดตรงตามจุดประสงค์ 
   ให้คะแนน -1 เม่ือแน่ใจว่า ข้อสอบน้ันวัดไม่ตรงตามจุดประสงค์ 
      2.6 น าคะแนนผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ มาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างค าถามกับจุดประสงค์โดยใช้
สูตรของโรวิเนลลีและแฮมแบลตัน (Rowinelli and Hambleton 1977, อ้างใน บุญชม  ศรีสะอาด 2545 : 64-65) โดย
แบบทดสอบมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 
                2.7 น าแบบทดสอบไปทดลองใช้ (Try-Out) กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่  6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านเทพนคร  อ าเภอเมือง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชรเขต 1 จ านวน  19 คน 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
1. วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียน 
 2. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ 
 3. วิเคราะห์หาคะแนนเฉลี่ยและร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการประเมินการท าแบบฝึกทักษะระหว่างเรียน 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สถิติที่ใช้ ได้แก่ 
            1. ร้อยละ )Percentage ( ใช้สูตร P ของบุญชม ศรีสะอาด 2545 ): 104 ( 
            2. ค่าเฉลี่ย )Arithmetic Mean ( ของคะแนน โดยใช้สูตรของ บุญชม ศรีสะอาด 2545 ): 105 ( 
            3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ) Standard Deviation โดยใช้สูตร (S.D. ของบุญชม ศรีสะอาด 2545 ): ( 106  
            ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
           ล าดับขั้นในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้รายงานได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังน้ี  
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             ตอนที่ 1 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านแจกลูก (สะกด) ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 
              ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านการอ่านแจกลูก (สะกด) ค าภาษาภาษาไทย ก่อนเรียนและ
หลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
              ตอนที่ 1 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 
              ตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ย  และร้อยละ  เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านแจกลูก (สะกด)ค า
ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

แบบฝึกทักษะ คะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียน/คะแนน
ทดสอบหลังเรียน (E1) 

คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์หลังเรียน 

(E2) 

แบบฝึกทักษะ 1-15 85.83 86.47 

เฉลี่ย  E1 / E2 = 85.83/86.47 

 
               จากตารางที่ 1 พบว่าแบบฝึกทักษะการอ่านแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
จ านวน 15  แบบฝึก มีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย 85.83/86.47 โดยประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ซ่ึงค านวณจากร้อยละ
ของคะแนนเฉลี่ยที่นักเรียนท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนแต่ละแบบฝึกหัด มีค่าเท่ากับ 85.83 และ
ประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2) ซ่ึงค านวณจากร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง
เรียน จ านวน 30 ข้อ มีค่าเท่ากับ 86.47 
           ตอนที่  2    การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านการอ่านแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทย ก่อนเรียนและหลัง
เรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะ  
           ตารางที่  2  ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ยและค่าร้อยละของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

คะแนน จ านวนนักเรียน คะแนนเต็ม คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 

ก่อนเรียน 16 30 266 15.64 52.15 

หลังเรียน 16 30 441 25.94 86.47 

            จากตารางที่ 2  พบว่า  คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านการอ่านแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทยจากการ
ทดสอบก่อนเรียน   เท่ากับ 15.64  คิดเป็นร้อยละ 52.15  และทดสอบหลังเรียน   เท่ากับ  25.94  คิดเป็นร้อยละ 86.47   มี
นัยส าคัญที่ระดับ.01 

สรุปผลการศึกษา 
จากการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะ ส าหรับ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้รายงานได้สรุปผลการศึกษา ดังน้ี 
 1. ทักษะการอ่านแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทย  โดยใช้แบบทักษะ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 85.43/86/47 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ คือ 80/80 
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 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5   มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทักษะด้านการอ่านแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทย หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน เท่ากับ 15.64  คิดเป็นร้อยละ  52.15  และทดสอบหลังเรียน เท่ากับ  25.94  คิดเป็นร้อยละ 86.47   
มีนัยส าคัญสถิติที่ระดับ.01 

อภิปรายผล  
 จากการรายงาน ผลการพัฒนาทักษะการอ่านแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  5  สามารถอภิปรายได้ดังน้ี  
            1. แบบฝึกทักษะการอ่านแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ที่
ผู้รายงานสร้างขึ้น จ านวน 15  แบบฝึก มีประสิทธิภาพ 85.83/86.47  หมายถึงนักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบฝึก
ทักษะการอ่านแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทย ทั้ง 15 แบบฝึก คิดเป็นร้อยละ  85.83   และได้คะแนนเฉลี่ยจากการท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ  86.47   แสดงว่าการจัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะ ที่
ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน   80/80  ที่ตั้งไว้อาจเน่ืองมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใช้แบบฝึกทักษะที่ผู้รายงานได้ศึกษาวิธีการและขั้นตอนการสร้างแบบฝึกทักษะ ได้ผ่านการตรวจ แนะน า แก้ไขข้อบกพร่อง
และประเมินความถูกต้องเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการทดลองใช้เพื่ อปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนน าไปใช้จริงกับ
ประชากร ซ่ึงการท าแบบฝึกทักษะช่วยให้นักเรียนเข้าใจเน้ือหาได้ดีขึ้น จดจ าความรู้ได้นานและคงทน รวมทั้งพัฒนาความรู้
ทักษะและเจตคติด้านต่าง ๆ ของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น ผู้รายงานได้สร้างแบบฝึกทักษะแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทย กลุม่สาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ตามแนวทางการสร้างแบบฝึกทักษะที่จัดไว้อย่างเป็นระบบ โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่
ปัญหาและความต้องการ วิเคราะห์เน้ือหาและทักษะที่เป็นปัญหาออกเป็นเน้ือหาย่อยแล้วด าเนินการสร้างตามหลักการสร้าง
แบบฝึกทักษะที่ดี ของสุวิทย์  มูลค า และสุนันทา  สุนทรประเสริฐ (2550 : 60-61)  กล่าวว่า แบบฝึกทักษะที่ดีควรค านึงถึง
หลักจิตวิทยา การเรียนรู้ ผู้เรียนได้ศึกษาด้วยตนเอง ความครอบคลุม ความสอดคล้องกับเน้ือหา รูปแบบน่าสนใจ และค าสั่ง
ชัดเจน  และ ฐานิยา  อมรพลัง (2548: 78) ได้เสนอลักษณะที่ดีของแบบฝึก คือ แบบฝึกที่เรียงล าดับจากง่ายไปหายาก มี
รูปภาพประกอบ มีรูปแบบน่าสนใจ หลากหลายรูปแบบ โดยอาศัยหลักจิตวิทยาในการจัดกิจกรรมหรือจัดแบบฝึกให้สนุก ใช้
ภาษาเหมาะสมกับวัย มีการจัดกิจกรรมการฝึกที่เร้าความสนใจ และแบบฝึกน้ันควรทันสมัยอยู่เสมอ แบบฝึกทักษะการอ่าน
และการเขียนสะกดค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น เป็นแบบฝึกทักษะที่ใช้
ร่วมกับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้น าเอากิจกรรมต่าง ๆ  มาจัดให้สอดคล้องกันในแต่ละแผน ซ่ึงประกอบด้วยเกม  ภาพ เพื่อ
ถ่ายทอดเน้ือหาสาระในลักษณะที่จะส่งเสริมสนับสนุนซ่ึงกันและกัน โดยถือว่าสื่อแต่ละอย่างให้คุณค่าแตกต่างกัน จากเหตุผล
ดังกล่าวแบบฝึกทักษะการอ่านแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จึงเป็น
แบบฝึกทักษะการอ่านแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทย ที่มีประสิทธิภาพซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พนมวัน  วรดลย์ (2542 : 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านการแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  
พบว่า แบบฝึกทักษะการแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทย มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 87.74/82.11  และผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้นมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
          2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านทักษะการอ่านแจกลูก (สะกด) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5
โดยใช้แบบฝึกทักษะ พบว่านักเรียนส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านการอ่านแจกลูก 
(สะกด) ค าภาษาไทย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อาจเน่ืองมาจาก แบบฝึกทักษะแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทยโดยใช้แบบฝึก
ทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80  เป็นสาเหตุหน่ึงที่
ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นได้เรียนรู้ทีละน้อยตามขั้นตอนที่ครูเตรียมการสอนมาแล้ว ท าให้
นักเรียนมีก าลังใจที่จะเรียนรู้เน้ือหาใหม่ต่อไป 
การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทย ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้ยึดหลักการสอนตามความต้องการ
ของผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนตั้งแต่เริ่มฟัง อ่าน พูด และเขียน ตลอดถึงขั้นตรวจผลงานด้วยตนเอง 
นักเรียนเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ ใช้ส่ือที่เป็นรูปธรรมมากกว่าสิ่งที่เป็นนามธรรมและประกอบกิจกรรมด้วยตนเอง ท างานร่วมกับ
เพื่อนเป็นกลุ่มเพื่อใช้ให้นักเรียนเข้าใจการเรียนรู้แบบประสบการณ์ เน้ือหาเหมาะสมกับความสามารถในการรับรู้ของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา ท าให้นักเรียนเกิดความเพลิดเพลินสนุกสนาน มีความกระตือรือร้นที่จะเรียน  เพราะการเรียนการสอนที่
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น่าสนใจ ช่วยให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนสูงขึ้น  ซ่ึงสอดคล้องกับ พนมกัน วรดลย์ (2542) ได้ศึกษาการสร้างแบบฝึก
ทักษะการเขียนสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 87.74/82.11 และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ข้อเสนอแนะ 
     ข้อเสนอแนะในการน าไปใช ้
        1. การเลือกเน้ือหาที่น ามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นสิ่งส าคัญควรค านึงถึงความเหมาะสมของ เพศ วัย และระดับ
ความสามารถในการเรียนของนักเรียนด้วย หากเน้ือหาใดที่นักเรียนสนใจ นักเรียนจะเกิดความกระตือรือร้นการเรียนรู้เพิ่มมาก
ขึ้น  
        2. ครูผู้สอนภาษาไทยควรน าแบบฝึกทักษะการอ่านแจกลูก (สะกด) ค าภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นไปใช้ประกอบการสอน เน่ืองจากแบบฝึกทักษะน้ี มีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์  80/80  ที่ก าหนดไว้ 
        3. ในระหว่างการด าเนินการจัดกิจกรรม ครูควรสังเกตพฤติกรรมนักเรียนที่มีความสามารถในการเรียน 
ต่ าอาจจะไม่เข้าใจหรือเกิดการเรียนรู้ช้า หรือต้องการความช่วยเหลือ ครูควรใช้เทคนิคเสริมแรงกระตุ้นให้นักเรียนสนใจ หรือ
อธิบายให้เข้าใจชัดเจนอีกครั้ง 
         ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรมีการน าแบบฝึกทักษะที่ผู้รายงานสร้างขึ้นชุดน้ี ไปทดลองใช้กับนักเรียนโรงเรียนอ่ืน  เพื่อจะได้ข้อสรุป
ผลการวิจัยที่กว้างขวางมากขึ้น 
  2. ควรมีการสร้างแบบฝึกทักษะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เน้ือหาที่เข้าใจยาก หรือเน้ือหาที่เป็นปัญหาต่อ
การเรียนการสอนในกลุ่มทักษะภาษาไทยในแต่ละระดับชั้น เพื่อน าไปทดลองหาประสิทธิภาพ 
  3. ควรมีการสร้างแบบฝึกภาษาไทย ในหน่วยการเรียนรู้อ่ืนหรือในระดับชั้นอ่ืน  
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การพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1  
โดยใช้ Active Learning 

The Critical Reading Skill Improvement of 1st year students  
Through Active Learning 

รุ่งณภา บุญยิ้ม 

              อาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

บทคัดย่อ 
          การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาทักษะการอ่านภาษาไทยของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้ 
Active Learning 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้ Active Learningกลุ่มตัวอย่างเป็น
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาชั้นปีที่1 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการอ่านและการเขียนภาษาไทยส าหรับครู
ประถมศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 หมู่เรียน 6011216 ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ จ านวน 14 ชั่วโมง ใน
รายวิชา 1261101 การอ่านและการเขียนภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา ซ่ึงจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยผู้วิจัยมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก 2) แบบวัดทักษะการอ่านภาษาไทยของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้ Active Learning 
พบว่าทักษะการอ่านภาษาไทยของนักศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลัง
การจัดการเรียนรู้ Active Learning พบว่าความพึงพอใจของนักศึกษาภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัย พบว่า  
 1. ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรม Active learning มี 
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.33)  
 2. ผลการศึกษาทักษะการอ่านภาษาไทยของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้ Active Learning พบว่า
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.28) 
 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้ Active Learning  
พบว่าความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.17) 

ค าส าคัญ: การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  

Abstract 
 The purposes of this research were 1) to examine critical reading skill of first-year students 
through “Active Learning” program. 2) to evaluate satisfaction  (first-year students) with “Active Learning” 
program. 
 The sample group consisting of 30 first-year students through Cluster Random Sampling from 
first-year students who’s enrolled in "Thai Reading and Writing for Primary School  Teacher” in 1st 
semester of academic year 2017  
 The research instruments were (Thai Reading and Writing for Primary School Teacher ) Lesson 
plans of through “Active Learning” program was high level high 2. The critical reading skill reading skill 
test for first-year university students after “Active Learning” program found that overall reading skill of the 
students was high. 3. The stadents’ satisfaction satisfaction was high. 
 The research found that: 

 1. Appropriate level of the lesson plan with “Active Learning” was High. (  = 4.33) 
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 2. Overall  critical reading skill of the 1st year students after "Active Learning” program is high. (  
= 4.28) 

 3. Overall stadents’ satisfaction level of the students after "Active Learning” program is high. (  
= 4.17) 

Keywords:  The Critical Reading Skill 
 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ทักษะการอ่านภาษาไทยนับว่าเป็นทักษะที่มีความส าคัญมาก เพราะถือได้ว่าเป็นทักษะที่ช่วยพัฒนาไปสู่ทักษะอ่ืน ๆ 
ในการเรียนรู้ได้อย่างดีที่สุด ดังที่ คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2551, หน้า138) กล่าวว่า การอ่าน
เป็นทักษะในการรับสารที่ส าคัญอีกทักษะหน่ึงนอกจาการฟัง การอ่านเป็นการรับรู้ความหมายและความเข้าใจความหมายจาก
สารที่เป็นลายลักษณ์อักษร ในโลกของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเช่นปัจจุบัน การอ่านนอกจากจะยังคงมีบทบาทส าคัญในฐานะ
เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้อย่างดีแล้ว การอ่านยังเป็นเครื่องมือผ่อนคลายอารมณ์และสร้างสรรค์จินตนาการอย่างน่า
อัศจรรย์ ดังน้ัน การเรียนรู้ฝึกฝนให้มีความสามารถในการอ่านจึงเสมือนการติดอาวุธทางปัญญาและสร้างสรรค์ความเข้มแข็ง
ด้านอารมณ์ สังคม และการด ารงชีวิตน่ันเอง  
 ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษามีการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ระบุ
ไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและจัดกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์และสามารถแก้ไขปัญหาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงเมื่อเจอกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
เพื่อเป็นการฝึกกระบวนการคิดรวมไปถึงทักษะของผู้เรียน และผู้สอนควรกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้รวมถึงจัดบรรยากาศ
การเรียนการสอนให้เหมาะสม จากการที่ผู้สอนได้วิเคราะห์สภาพการเรียนการสอนหลังจากสอนนักศึกษาครุศาสตร์ สาขาวิชา
การประถมศึกษา ชั้นปีที่ 1 แล้วน้ัน พบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่ขาดทักษะการอ่านซ่ึงเป็นทักษะส าคัญที่จะน าไปสู่การพัฒนาทักษะ
อ่ืน ๆ เน่ืองจากนักศึกษาเน้นเป็นผู้ฟังและรอรับความรู้และให้ผู้สอนเป็นผู้บรรยายสรุปให้ความรู้เพียงอย่างเดียว นอกจากน้ี
ผู้เรียนยังขาดความกระตือรือร้นในการรับความรู้อีกด้วย เวลาที่ผู้สอนให้ตั้งค าถามหรือประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียน
การสอนผู้เรียนก็จะไม่กล้าถามรวมทั้งไม่กล้าแสดงความคิดเห็นอ่ืน ๆ ในชั้นเรียน นอกจากน้ียังขาดทักษะการท างานเป็นทีม 
ไม่มีน้ าใจจึงส่งผลให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ าลง ซ่ึงการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอุดมศึกษาน้ันควรมีการเน้นให้
ผู้เรียนน้ันได้แสดงความคิดเห็นตั้งประเด็นค าถามรวมทั้งมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้เป็นส าคัญ ดังน้ัน การจัดการเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในชั้นเรียนและมีกระบวนการคิด
สร้างความรู้ความเข้าใจจากการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าและสามารถสรุปองค์ความรู้จากสิ่งที่ได้จากการลงมือ
ปฏิบัติจริงโดยใช้กิจกรรมในชั้นเรียนที่ ผู้สอนต้องค านึงถึงความต้องการของผู้เรียนเป็นส าคัญและน ากิจกรรมมาบูรณาการกับ
รายวิชาที่สอนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังที่ ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ (2551, หน้า1) กล่าวว่า การเรียนรู้เชิงรุก 
เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ซ่ึงวิธีการเรียนในระดับ
ลึก ผู้เรียนจะสามารถสร้างความเข้าใจและค้นหาความหมายของเน้ือหาสาระ โดยเชื่อมกับประสบการณ์เดิมที่มี สามารถ
แยกแยะความรู้เก่าและความรู้ใหม่และน ามาต่อเติมและสร้างความคิดของตนเอง ซ่ึงเรียกว่าการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น 
 จากความส าคัญที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน ากระบวนการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) มาใช้
ในรายวิชาเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ซ่ึง
กระบวนการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนแต่ละคนต้อง
ไม่อยู่น่ิง มีความกระตือรือร้น และต้องคิดค้นคว้าหาค าตอบเก่ียวกับเรื่องที่เรียนอยู่เสมอ เพราะฉะน้ันผู้วิจัยจึงหวังว่าการ
จัดการเรียนการสอนเชิงรุกน้ันจะช่วยพัฒนาให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีทักษะการอ่านที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ตั้งจุดหมายไว้ ดังน้ี 
 1. เพื่อศึกษาทักษะการอ่านภาษาไทยของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้ Active Learning 
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 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้ Active Learning 

ขอบเขตการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาชั้นปีที่1 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการอ่านและการเขียน
ภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 หมู่เรียน 6011216 ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling)  
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 เน้ือหาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม Active Learning เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ผู้วิจัย
ได้ก าหนดเน้ือหาสาระการเรียนรู้รายวิชาการอ่านและการเขียนภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา รหัสวิชา 1261101 ในปี
การศึกษา 1/2560 ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จ านวน 14 ครั้ง 
 ขอบเขตด้านตัวแปร 
 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  Active Learning  
 ตัวแปรตาม ได้แก่ 1. ทักษะการอ่านภาษาไทย 
           2. ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning  
 ระยะเวลา 
 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 นวัตกรรม หมายถึง แผนการเรียนรู้ที่ใช้จัดกิจกรรมในรายวิชาการอ่านและการเขียนภาษาไทยส าหรับครู
ประถมศึกษา (มคอ.3) ในปีการศึกษา 1/2560 
 ทักษะการอ่าน หมายถึง ความรู้ความเข้าใจที่ได้รับหลังจากการเรียนรายวิชาการอ่านการเขียนภาษาไทยส าหรับครู 
 ความพึงพอใจ หมายถึง การแสดงความรู้สึกของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลังการเรียนการสอนโดยใช้ Active Learning    
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. นักศึกษาเกิดทักษะการอ่านที่มีประสิทธิภาพ 
 2. เป็นแนวทางในการน านวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาอ่ืนๆที่ต้องการพัฒนาทักษะรวมถึงกระบวนการเรียนรู้ที่
เน้นให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นได้ 
 3. รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบ Active Learning สามารถพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ได้ 
 4. ได้ทราบความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ที่มีต่อการสอนรายวิชา
การอ่านการเขียนภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา หลังการสอนโดยใช้ Active Learning 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
 
  

 

 

 

 

รูปแบบการเรียนการสอน  
โดยใช้การเรียนการสอนแบบ Active Learning    
 

ประสิทธิผลของการเรียนการสอนโดยใช้ Active 
Learning    
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
หลังการใช้ Active Learning    
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วิธีด าเนินการวิจัย 
            การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยใช้ Active 
Learning ซ่ึงในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ก าหนดการด าเนินการวิจัย ดังน้ี  
 1. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัยดังน้ี 
 1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ วารสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้องเก่ียวกับรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) 
 2. ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ วารสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้องเก่ียวกับแนวคิดเก่ียวกับความสามารถในการ
อ่าน 
 3. ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ วารสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้องเก่ียวกับแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
 4. ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ วารสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้องเก่ียวกับงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพื่อเป็นแนวทางใน
การบูรณาการการเรียนการสอนกับ Active Learning 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ นักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาชั้นปีที่1 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
การอ่านและการเขียนภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 หมู่เรียน 6011216 ได้มาโดยการ
สุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  3.1.1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ จ านวน 16 ชั่วโมง ซ่ึงอยู่ในรายวิชา 1261101 
การอ่านและการเขียนภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา 
  3.1.2 แบบวัดทักษะการอ่านภาษาไทยซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 8 ข้อ 
  3.1.3 แบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการสอนแบบ Active Learning ซ่ึงเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ 
 3.2 การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 
  การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 1261101 การอ่านและการเขียนภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา ใน
การก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนการสอนแต่ละชั่วโมง เป็นไปตามตัวชี้วัดของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โดยใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซ่ึงมีขั้นตอนการสร้าง ดังน้ี  
  3.2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัด กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active 
Learning จุดเด่น จุดด้อยของการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และวิธีการน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
  3.2.2 ก าหนดเน้ือหาในการสอนตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
  3.2.3 เขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ จ านวน 16 ชั่วโมง 
  3.2.4 ท าหนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเน้ือหา ความถูกต้องเหมาะสมของแผนการ
สอน รวมทั้งแบบวัดทักษะการอ่านภาษาไทยต่อการจัดกิจกรรมการสอนแบบ Active learning จ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 
    1) รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาดี ปณะราช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและประเมินผล 
    2) อาจารย์มานพ ศรีเทียม อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
สอน มีประสบการณ์การสอน 23 ปี  
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    3) อาจารย์อมรา ศรีแก้ว รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร และเป็นอาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน มีประสบการณ์การสอน 
7 ปี  
   เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 
Scale) ได้แก่ 
    5  หมายถึง  เหมาะสมมากที่สุด 
    4  หมายถึง  เหมาะสมมาก 
    3  หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 
    2  หมายถึง  เหมาะสมน้อย 
    1  หมายถึง  เหมาะสมน้อยที่สุด 
   วิเคราะห์คุณภาพ  
    โดยน าความคิดเห็นจากการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน มาหาค่าเฉลี่ย (

X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมายโดยก าหนดเกณฑ์การประเมินความคิดเห็น 5 ระดับ ดังน้ี  
   ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด 
   ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง เหมาะสมมาก 
   ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายถึง เหมาะสมน้อย 
   ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด  
  โดยก าหนดว่าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม น าไปใช้ได้ต้องมีค่าเฉลี่ยในแต่ละรายการประเมินตั้งแต่ 3.51 
ขึ้นไป ซ่ึงทุกแผนการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด  
  3.2.5 น าข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม 
  3.2.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้วใช้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  
 3.3 ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของแบบประเมินความพึงพอใจต่อการ จัดกิจกรรมการสอนแบบ Active 
Learning  
  แบบประเมินความพึงพอใจและแบบวัดเจตคติต่อการ จัดกิจกรรมการสอนแบบ Active Learning เป็น
แบบสอบถามตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) มีลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 26 ข้อ ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้าง
ตามขั้นตอน ดังน้ี  
  3.3.1 ศึกษาเอกสาร งานวิจัย และปรับปรุงแบบประเมินความพึงพอใจต่อการ จัดกิจกรรมการสอนแบบ 
Active Learning โดยรวบรวมข้อคิดเห็นให้ครอบคลุมสิ่งที่ต้องการวัดให้ได้มากที่สุด  และข้อความดังกล่าวเก่ียวข้องกับ
ความรู้สึกที่มีต่อการจัดกิจกรรมการสอนแบบ Active Learning  
  3.3.2 ท าหนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเน้ือหา ความถูกต้องเหมาะสม ของแบบ
ประเมินความพึงพอใจและแบบวัดเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการสอนแบบ Active Learning จ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย  
    1) รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาดี ปณะราช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและประเมินผล 
    2) อาจารย์มานพ ศรีเทียม อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
สอน มีประสบการณ์การสอน 23 ปี  
    3) อาจารย์อมรา ศรีแก้ว รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร และเป็นอาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน มีประสบการณ์การสอน 
7 ปี  
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   พิจารณาความสอดคล้องของข้อความกับแบบประเมินความพึงพอใจต่อการ จัดกิจกรรมการสอนแบบ 
Active Learning รวมทั้งให้พิจารณาความชัดเจนและความถูกต้องของภาษาในข้อความที่เขียนขึ้น 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาค้นคว้าครั้งน้ี ผู้รายงานใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 

  4.1 ค่าเฉลี่ย (Mean) ของคะแนนใช้สูตร  

        X   =  
N

X  

   เม่ือ  X     แทน    ค่าเฉลี่ย 

       X   แทน    ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 

      N   แทน    จ านวนคนในกลุ่ม 

 

 

   4.2  การหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้สูตร  
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   เม่ือ ..DS    แทน    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

     X    แทน    คะแนนแต่ละตัว 

     N      แทน    จ านวนคะแนนในกลุ่ม 

         แทน    ผลรวม 

 

   4.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักศึกษาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยใช้สถิติทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test แบบ Dependent) เพื่อหาค่าความ
ต่างก่อนและหลังได้รับการสอนด้วยรูปแบบการเรียนรู้ Active Learning 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดย
ใช้ Active Learning ผู้วิจัยน าเสนอข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม จ านวน 30 ฉบับ มาวิเคราะห์และ
เสนอผลการวิเคราะห์ จ าแนกเป็น 3 ตอน ดังน้ี   
 ขั้นตอนที่ 1 ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรม Active learning  
 ขั้นตอนที่ 2 ผลการศึกษาทักษะการอ่านภาษาไทยของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้Active Learning 
 ขั้นตอนที่ 3  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้ Active Learning  
 
ตอนที่ 1 ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรม Active learning  
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           ตารางที่ 4.1  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ
การจัดกิจกรรม Active learning  
 

รายการ 

ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของ
แผนการจัดการเรียนรู้ของ

ผู้เชี่ยวชาญ 
รวม X  S.D. 

ระดับความ
เหมาะสม 

1 2 3 
แผนการจัดการเรียนรู้ 4 5 4 13.32 4.33 0.58 มาก 

 
                จากตารางที่ 4.1 พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรม Active learning มีระดับความ

เหมาะสมในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.33)  
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาทักษะการอ่านภาษาไทยของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้ Active Learning 
            ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการศึกษาทักษะการอ่านภาษาไทยของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลัง
การจัดการเรียนรู้ Active Learning  

ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
ผลการประเมิน 

ระดับความคิดเหน็ 
X  SD. 

1. นักศึกษาสามารถแยกข้อเท็จจริงออกจากความคิดเห็นได้ 4.27 0.58 มาก 

2. นักศึกษาสามารถแยกเรื่องที่เป็นความจริงกับเรื่องเพ้อฝัน
จินตนาการได้ 4.33 0.76 

มาก 

3. นักศึกษาสามารถหาเ น้ือหาสาระที่ เ ก่ียวข้องหรือไม่
เก่ียวข้องกันได้ 4.57 0.57 มากที่สุด 

4. นักศึกษาสามารถพิจารณาและรู้เท่าทันการโฆษณาชวนเชื่อ
ได้ 4.47 0.73 มาก 

5. นักศึกษาสามารถพิจารณาหาเหตุผลที่ชวนให้เชื่อได้ 4.20 0.85 มาก 

6. นักศึกษาสามารถพิจารณาคุณค่าและความคิดต่าง ๆ ใน
งานเขียนได้ 4.07 0.87 มาก 

7. นกัศกึษาสามารถบ่งชีถ้ึงวตัถปุระสงค์ของผู้แต่งได้ 4.17 0.79 มาก 

8. นักศึกษาสามารถแสดงออกซ่ึงความรู้สึกนึกคิดของตนต่อ
สิ่งที่อ่านได้ 4.20 0.76 มาก 

รวม 4.28 0.26 มาก 

 
จากตารางที่ 4.2 พบว่านักศึกษามีทักษะการอ่านภาษาไทยของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้ Active Learning 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.28) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่านักศึกษาสามารถหาเน้ือหาสาระที่เก่ียวข้องหรือไม่
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เก่ียวข้องกันได้ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.57) รองลงมาคือนักศึกษาสามารถพิจารณาและรู้เท่าทันการ
โฆษณาชวนเชื่อได้ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.47) รองลงมาคือนักศึกษาสามารถแยกเรื่องที่เป็นความจริงกับ
เรื่องเพ้อฝันจินตนาการได้ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.33) รองลงมานักศึกษาสามารถแยกข้อเท็จจริงออกจาก
ความคิดเห็นได้ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.27) รองลงมาคือนักศึกษาสามารถพิจารณาหาเหตุผลที่ชวนให้เชื่อ
ได้และนักศึกษาสามารถแสดงออกซ่ึงความรู้สึกนึกคิดของตนต่อสิ่งที่อ่านได้  มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.20) 
รองลงมาคือนักศึกษาสามารถบ่งชี้ถึงวัตถุประสงค์ของผู้แต่งได้ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.17) และนักศึกษา
สามารถพิจารณาคุณค่าและความคิดต่าง ๆ ในงานเขียนได้ มีผลการประเมินน้อยที่สุด มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ( X  
= 4.07) 
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้ Active Learning  
               ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการศึกษาผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
หลังการจัดการเรียนรู้ Active Learning  
 

ประเด็นทีป่ระเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับความคิดเหน็ 
X  SD. 

1. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อบรรยากาศในห้องเรียน 3.00 0.64 ปานกลาง 

2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ที่
ผู้สอนใช้ในภาพรวม 

4.30 0.65 มาก 

3. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อบทบาทหน้าที่ของผู้สอนใน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

4.70 0.47 มากที่สุด 

4. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อเทคนิคที่ผู้สอนใช้ในการสืบค้น
ความรู้เดิม 

4.37 0.67 มาก 

5. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อวิธีการวัดและประเมินผลใน
รายวิชาน้ี 

4.48 0.63 มาก 

รวม 4.17 0.24 มาก 

              จากตารางที่ 4.3 พบว่า  การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้ Active Learning 
พบว่าภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก ( X  = 4.17) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อบทบาทหน้าที่ของ
ผู้สอนในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.70) รองลงมาคือ นักศึกษามีความ
พึงพอใจต่อวิธีการวัดและประเมินผลในรายวิชาน้ี มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.48) รองลงมาคือนักศึกษามี
ความพึงพอใจต่อเทคนิคที่ผู้สอนใช้ในการสืบค้นความรู้เดิม มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.37) รองลงมาคือ 
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ที่ผู้สอนใช้ในภาพรวม มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.30) 
และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อบรรยากาศในห้องเรียน มีผลการประเมินน้อยที่สุด อยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.00)  
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรม Active learning เพื่อ
ส่งเสริมพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักศึกษาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบ คือ จุดประสงค์การเรียน เน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการเรียน ใช้เวลาในการ
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จัดกิจกรรมการเรียนรู้จ านวน 16 ชั่วโมง โดยเน้ือหาสาระของรูปแบบการจัดกิจกรรม Active learning ประกอบด้วย กลวิธี 
ลักษณะกระบวนการจัดกิจกรรมในการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องในโรงเรียน ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ รูปแบบก่ึ ง
ทางการ และรูปแบบไม่เป็นทางการอย่างสร้างสรรค์ เช่น นิทรรศการ โครงงาน ชมรม โดยน าใช้แนวคิดการเรียนรู้การจัด
กิจกรรม Active learning มุ่งเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ มีความรับผิดชอบร่วมในการ
เรียนรู้ น าเสนอความรู้หรือแนวคิดหลักทางวิทยาศาสตร์ จากการส ารวจตรวจสอบหรือผลการสืบค้นข้อมูล สารสนเทศอย่างมี
เหตุผลให้ผู้อ่ืนได้รับรู้ ซ่ึงมีขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังน้ี 
  1. การสร้างสภาพแวดล้อมและกระตุ้นความกระหายใคร่รู้ในปัญหา  ลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ควรเป็นการน าเข้าสู่บทเรียนกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากรู้และสนใจในสถานการณ์ปัญหา โดยใช้การร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กระตุ้นให้ดึงความรู้หรือใช้ความรู้จากประสบการณ์เดิม อธิบายหรือหาค าตอบกับสถานการณ์หรือปัญหาที่ก าลังเผชิญ  
  2.  การลงมือสร้างความเข้าใจและวางแผนในการเรียนรู้  ลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรเป็นการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะกระบวนการคิดร่วมกัน จ าแนก วิเคราะห์ 
ก าหนดประเด็น  และท าความเข้าใจของสถานการณ์หรือปัญหาที่ก าลังเผชิญ และร่วมวางแผน แบ่งบทบาทหน้าที่ ใ ช้ทักษะ
การแก้ปัญหาก าหนดกรอบวิธีการและการลงมือปฏิบัติ ส ารวจตรวจสอบ อย่างเป็นระบบจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  
                   3.  ลงข้อสรุปผลการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้  ลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ควรเป็นการใช้ทักษะ
การสื่อสารร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงแนวคิดในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และเป็นระบบ การสรุปและการสร้างองค์
ความรู้การตลอดจนน าเสนอผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการอย่างหลากหลาย  
  4. การขยายความรู้ความรู้สู่นวัตกรรม  ลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ควรเป็นน าความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้กับศาสตร์วิชาแขนงอ่ืนๆเพื่อสร้างผลงานหรือชิ้นงานขึ้นมาใหม่ ซ่ึงผู้เรียนมีอิสระในการเลือกที่จะสร้างสรรค์
นวัตกรรม ในลักษณะของผลงานรายบุคคลหรือรายกลุ่มที่สามารถน าออกสู่นอกห้องเรียนให้สังคมภายนอกได้รับรู้และเป็น
ประโยชน์ใช้ได้จริง  
  5.   การประเมินผลการเรียนรู้  เป็นการประเมินเพื่อการเรียนรู้  (Assessment for Learning)  ตลอด
กระบวนการเรียนรู้และผลของการเรียนรู้ โดยประเมินร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะและ
พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้อภิปรายร่วมกัน แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปองค์ความรู้ร่วมกันทั้งชั้นเรียน 
น าเสนอปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาในขณะปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม  
 ผลการทดลองใช้และกิจกรรมการเรียน Active learning พบว่า 
 1. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรม Active learning เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน
ภาษาไทยของนักศึกษา ผู้วิจัยได้กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรม  Active learning เป็น
แผนการจัดการเรียนรู้ เป็นจ านวน 16 ชั่วโมง มี 14 แผนการสอน ๆ ครั้งละ 4 ชั่วโมง ที่ส่งเสริมพฤติกรรมการใฝ่เรียนรู้ของ
นักศึกษา พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.33)   
 2. ผลการศึกษาทักษะการอ่านภาษาไทยของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้ Active Learning จาก
นักศึกษาจ านวน 30 คน ผลรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.28) และสามารถสรุปผลรายด้านได้ ดังน้ี 
  2.1 นักศึกษาสามารถแยกข้อเท็จจริงออกจากความคิดเห็นได้ พบว่ามีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ( X  = 
4.27)   
  2.2 นักศึกษาสามารถแยกเรื่องที่เป็นความจริงกับเรื่องเพ้อฝันจินตนาการได้ พบว่ามีผลการประเมินอยู่ ใน
ระดับมาก ( X  = 4.33)   
  2.3 นักศึกษาสามารถหาเน้ือหาสาระที่เก่ียวข้องหรือไม่เก่ียวข้องกันได้ พบว่ามีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( X  = 4.57)   
  2.4 นักศึกษาสามารถพิจารณาและรู้เท่าทันการโฆษณาชวนเชื่อได้ พบว่ามีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 
( X  = 4.47)   
  2.5 นักศึกษาสามารถพิจารณาหาเหตุผลที่ชวนให้เชื่อได้ พบว่ามีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.20)   
  2.6 นักศึกษาสามารถพิจารณาคุณค่าและความคิดต่าง ๆ  ในงานเขียนได้  พบว่ามีผลการประเมินอยู่ในระดับ
มาก ( X  = 4.07)   
  2.7 นักศึกษาสามารถบ่งชี้ถึงวัตถุประสงค์ของผู้แต่งได้ พบว่ามีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก  



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

131 

 

 
รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที2่ (Proceedings) 

( X  = 4.17)   
  2.8 นักศึกษาสามารถแสดงออกซ่ึงความรู้สึกนึกคิดของตนต่อสิ่งที่อ่านได้ พบว่ามีผลการประเมินอยู่ในระดับ
มาก ( X  = 4.20)   
 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้ Active Learning  
จากนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย จ านวน 30 คน ผลรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.17) และสามารถสรุปผลรายด้านได้ 
ดังน้ี 
  3.1 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อบรรยากาศในห้องเรียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.00) 
  3.2 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ที่ผู้สอนใช้ในภาพรวม ผลการประเมินอยู่ในระดับ
มาก ( X  = 4.30) 
  3.3 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อบทบาทหน้าที่ของผู้สอนในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผลการประเมิน
อยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.70) 
  3.4 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อเทคนิคที่ผู้สอนใช้ในการสืบค้นความรู้เดิม ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (
X  = 4.37) 
  3.5 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อวิธีการวัดและประเมินผลในรายวิชาน้ี ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ( X  = 
4.48) 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยใช้ Active Learning สามารถ
อภิปรายผลการวิจัยได้ ดังน้ี 
 1. ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรม Active learning จ านวน 14 แผนการ
สอน พบว่านักศึกษาสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง ได้และมีพฤติกรรมเพียรพยามยาม
เรียนรู้ และความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เน่ืองจากผู้วิจัยได้จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ ณัชนัน แก้ว
ชัยเจริญกิจ (2550, หน้า 8) ที่ได้กล่าวถึงบทบาทของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางการเรียนรู้เชิงรุก ดังน้ี 1. 
จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง การจัดกิจกรรมต้องสะท้อนความต้องการในการพัฒนานักเรียนและเน้นการ
น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงของผู้เรียน 2. สร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม และการเจรจาโต้ตอบที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอนและเพื่อนในชั้นเรียน 3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นพลวัติ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุก
กิจกรรมรวมทั้งกระตุ้นให้นักเรียนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ 4. จัดสภาพการเรียนรู้ แบบร่วมมือ ส่งเสริมให้เกิดการ
ร่วมมือในกลุ่มผู้เรียน 5.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ท้าทาย และให้โอกาสผู้เรียนได้รับวิธีการสอนที่หลากหลาย 6. 
วางแผนเก่ียวกับเวลาในการจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน ทั้งในส่วนของเน้ือหาและกิจกรรม 7. ครูต้องใจกว้าง ยอมรับใน
ความสามารถในการแสดงออกและความคิดของผู้เรียน  
 2. ผลการศึกษาทักษะการอ่านภาษาไทยของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้ Active Learning พบว่า 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.28) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่านักศึกษาสามารถหาเน้ือหาสาระที่เก่ียวข้องหรือไม่
เก่ียวข้องกันได้ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.57) รองลงมาคือนักศึกษาสามารถพิจารณาและรู้เท่าทันการ
โฆษณาชวนเชื่อได้ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.47) รองลงมาคือนักศึกษาสามารถแยกเรื่องที่เป็นความจริงกับ
เรื่องเพ้อฝันจินตนาการได้ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.33) ดังที่ สุพรรณี ชาญประเสริฐ (2557, หน้า 5) ได้
อธิบายความส าคัญของการเรียนรู้เชิงรุก ว่าคือการส่งเสริมกระบวนการคิดที่เป็นอิสระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคิดวิเคราะห์ การ
แก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์เน่ืองจากผู้เรียนมีโอกาสในการฝึกปฏิบัติ ใช้การอภิปราย โต้แย้งแสดงความคิดเห็นหรือทัศนะ
คติร่วมกันทั้งชั้นเรียนเพื่อช่วยพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงมากขึ้นและส่งเสริมให้เกิดการท างานแบบร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ        
 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้ Active Learning  
พบว่า ภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก ( X  = 4.17) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อบทบาทหน้าที่
ของผู้สอนในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.70) รองลงมาคือ นักศึกษามี
ความพึงพอใจต่อวิธีการวัดและประเมินผลในรายวิชาน้ี มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.48) รองลงมาคือนักศึกษา
มีความพึงพอใจต่อเทคนิคที่ผู้สอนใช้ในการสืบค้นความรู้เดิม มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.37) รองลงมาคือ 
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ที่ผู้สอนใช้ในภาพรวม มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.30) 
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และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อบรรยากาศในห้องเรียน มีผลการประเมินน้อยที่สุด อยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.00) ซ่ึงใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจและมีเกณฑ์ ดังที่ สมนึก ภัททิยธนี (2541) ได้ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ คือ 5 4 3 2 1 ซ่ึงแปลความหมายจากความพึงพอใจมากที่สุดไปหาพึงพอใจน้อยที่สุด  

ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
  1. จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยใช้ Active Learning 
พบว่านักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษามีทักษะการอ่านภาษาไทยอยู่ในระดับดีมากเน่ืองจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่ให้นักศึกษามีส่วนร่วมท าให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออก กล้าคิดวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นทั้งแบบเดี่ยวและกลุ่ม ท า
ให้สามารถพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรมีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองเพื่อปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของนักศึกษา 
  2. ควรใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  3. ควรศึกษาทักษะในด้านอ่ืน ๆ ของการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทย 
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การใชแ้บบฝึกเสริมทักษะการแต่งประโยคเพ่ือการสื่อสาร ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

The development of practice sentence for communications for students, grade 5 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาเรื่อง  การใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแต่งประโยคเพื่อการสื่อสาร ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
โรงเรียนวัดมหาวนาราม อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การแต่ง
ประโยคเพื่อการสื่อสาร ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อพัฒนาความสามารถในการแต่งประโยคเพื่อการสื่อสาร 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อแบบฝึกทักษะการแต่ งประโยคเพื่อการ
สื่อสาร ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 โดยใช้กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดมหาวนาราม อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก จ านวน 30 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ครั้งน้ีคือ แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบชนิดปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 20 ข้อ แบบฝึกเสริมทักษะที่สร้างขึ้นจ านวน 5 ชุดแบบฝึก ร่วมกับแผนการเรียนรู้ แล้วท าการทดสอบหลังเรียนด้วย
แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และทอสอบวัดระดับความพึงพอใจในการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ แล้วน าผลที่ได้มาวิเคราะห์
ด้วยวิธีทางสถิติ 
          ผลการวิจัยศึกษาพบว่า แบบฝึกเสริมทักษะการแต่งประโยคเพื่อการสื่อสาร ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
พบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.5/89.13 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ผลสัมฤทธ์ิการแต่งประโยคเพื่อการสื่อสารของ
นักเรียนหลังจากการใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะพบว่ามีผลสัมฤทธ์ิสูงกว่าก่อนเรียนที่ระดับนัยส าคัญที่ .05 และนักเรียนมีความ
พึงพอใจต่อแบบฝึกเสริมทักษะที่สร้างขึ้น โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

ค าส าคัญ :  ประโยคเพื่อการสื่อสาร 

Abstracts 
 Education matters the training skill sentence to communicate for students grade 5 Maha wanaram 
school, mueang Phitsanulok. The objective is to create skill training. Putting the matter to communicate for 
grade 5 students to develop the ability to sentence to communicate for grade 5 students to study the RA 
to the satisfaction of participants per training skills, sentence to communicate. For students grade 5 
Using the target group is students of grade 5 school district city of Maha wanaram, Phitsanulok count 30 
people by using the tool is a quiz before quizzes multiple choice selections to choose option 4 type 
number 20 training message, skills that are created, the number of series 5 training in conjunction with the 
learning plan, and then run the tests after studying with a measured achievement and proficiency, weaving 
the satisfaction in using the skill training, and apply the result analyzed by statistical methods. 
 Research studies have found that putting the skill training for communications for the school.Grade 
5 were found to be as effective with 89.5/80/80 higher than the criteria at 89.13 set achievement sentence 
to communicate of students after the use of the skill training were found to be higher than the achievement 
before studying at the .05 significance level, and student’s  satisfaction per training skill were statistically 
level. 
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Key words: sentences to communicate 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
  ภาษาไทยมีความส าคัญต่อคนในประเทศมาก เพราะใช้ในการสื่อสารระหว่างคนไทยด้วยกันทั้งในด้านการศึกษา 
การค้าขาย ในทางราชการ และในทางสื่อมวล ล้วนใช้ภาษาไทยในการสื่อสารทั้งน้ันดังน้ัน เราควรดูแลรักษา และอนุรักษ์
ภาษาไทย เพื่อให้คงอยู่กับเราและอยู่กับลูกหลานเรา สุดท้ายอยู่กับคนไทยตลอดไป     
ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนใน
ชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท าให้สามารถ
ประกอบกิจธุระ การงาน และด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ 
 การสอนภาษาไทยให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพน้ัน จ าเป็นต้องฝึกฝนทักษะต่างๆ ให้สัมพันธ์กันทั้งทักษะ
การรีบเข้ามาคือการอ่าน และการฟัง กับลักษณะที่ถ่ายทอดออกไปคือการพูดและการเขียน โดยเฉพาะการอ่านเป็นสิ่งจ าเป็น
และให้ประโยชน์ทุกด้าน และทุกโอกาสทั้งในด้านการศึกษาหาความรู้ การปกครอง อาชีพและการพักผ่อนหย่อนใจ การ อ่าน
จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ความคิดของคนเรามากยิ่งขึ้น การแก้ปัญหาการพูดและการอ่านไม่ชัดเจนต้องเริ่มศึกษาถึงสาเหตุน่ันคือ 
ศึกษาที่ท าให้เด็กออกเสียงไม่ชัดเจน การเขียน การเรียงค าในประโยค าไม่ถูกต้องความหมายก็จะผิดไป 
 สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในโรงเรียนระดับประถมศึกษาในปัจจุบันพบว่ามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยค่อนข้างต่ า ซ่ึงทักษะที่มีปัญหาได้แก่ ทักษะการอ่านและการเขียนเรียบเรียงประโยค ปัญหาดัง
กล่าวคือ ครูมีชั่วโมงสอนมากและต้องสอนทุกวิชาจึงท าให้การจัดการเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพมากเท่าที่ ควรหลักการ
และแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนได้แก่ การมุ่งเน้นให้นักเรียนได้แสดงออกและ
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เน้นการฝึกและพัฒนาทั้ง 4 ด้าน ให้สัมพันธ์กัน ส าเริง ดีมาก กรมวิชาการ (2539 :6 อ้างถึงใน 
ส าเริง ดีมา. 2549) โดยเฉพาะการอ่านและการเขียนเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการแสวงหาความรู้ ซ่ึงจะท าให้คนไทยเป็นผู้ที่
ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ฉะน้ันเราจ าเป็นต้องมีทักษะในการอ่านและการเขียน จ าเป็นที่ครู ผู้ปกครองตลอดจน
ผู้เก่ียวข้องควรให้ความส าคัญต่อการอ่านและการเขียนอย่างแท้จริง 
 จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจะปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ด้วยการใช้แบบฝึกทักษะการแต่งประโยคเพื่อใช้ในการสื่อสาร เพื่อ
แก้ปัญหาการอ่านและการเขียนเรียบเรียงประโยค ที่ผู้วิจัยท าขึ้นในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซ่ึงเป็นขั้นพื้นฐาน ถ้าเด็กได้รับ
โอกาสฝึกบ่อยๆ การแต่งประโยคและการเรียนประโยคบ่อยๆ จะท าให้เกิดความเคยชินจนกระทั่งสามารถอ่านและเขียน
สื่อสารประโยได้โดยอัตโนมัติ การฝึกทักษะทางภาษาของครูควรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาให้แก่นักเรียน โดยเริ่ม
ใช้แบบฝึกทักษะการอ่านครูต้องใช้วิธีการสะกดค าและฝึกออกเสียงให้ กับนักเรียนโดยต้องฝึกบ่อยๆ เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขั้น 

วัตถุประสงค์ 
      1.เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะเรื่อง การประโยคเพื่อการสื่อสาร 
      2.เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลังเรียนเรื่อง ประโยค ด้วยแบบฝึกหัดเสริมทักษะ 
      3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ 

ขอบเขตและข้อจ ากัดของการวิจัย 
          ตัวแปร 
          ตัวแปรต้น : รูปแบบการสอนที่ใช้แบบฝึกเสริมทักษะเรื่องประโยค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
          ตัวแปรตาม : ความสามารถด้านการแต่งประโยคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
          กลุ่มเป้าหมาย 
           ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดมหาวนาราม อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
          เนื้อหาวิชาภาษาไทยที่ใช้  
        เป็นเน้ือจากหนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5และเน้ือหาที่เก่ียวข้องกับแบบฝึกเสริมทักษะเรื่อง
ประโยค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
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           ระยะเวลาในการท าวิจัย 
               ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ถึง  ธันวาคม 2561 
 

วิธีด าเนินงานวิจัย 
 การใช้ประโยคเพื่อการสื่อสาร ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดมหาวนาราม โดยมีขั้นตอน
การสร้างดังน้ี 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
           1.  ใบงานความรู้เรื่อง การพัฒนาการใช้ประโยคเพื่อการสื่อสารส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
           2.  แผนการจัดการเรียนรู้ 5 ชั่วโมง 
           3.  แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน / ผลการเรียนรู้ / ทักษะ 
           4.  แบบสอบถาม ความพึงพอใจ/ ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ (นวัตกรรม) 
           5.  แบบฝึกทักษะเรื่องการพัฒนาการใช้ประโยคเพื่อการสื่อสารส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
          สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ (Percentage)   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   ค่าร้อยละ 
          สถิติในการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่   ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item 
Objective Congruence : IOC) 
          สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่  การทดลองค่าที (T-Test for Independent Sample) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  ค่าประสิทธิภาพนวัตกรรมแบบฝึกทักษะเรื่องประโยคเพื่อการสื่อสาร ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์โดยใช้ร้อยละ  
80/80 
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนที่เรียนด้วยนวัตกรรมแบบฝึกทักษะเรื่องประโยคเพื่อการสื่อสารโดยใช้ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบค่าที 
             3. สอบถามความคิดเห็นความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยนวัตกรรมการใช้ประโยคเพื่อการสื่อสาร โดยใช้ร้อย
ละค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เน้ือหา 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ผลการเรียนรู้/ทักษะ 
             ผลการวิเคราะห์ในตอนน้ี  มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ(ตัวแปรตาม)ก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการ
แต่งประโยคเพื่อการสื่อสาร แสดงดังตารางพบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แบบฝึกทักษะการแต่งประโยคเพื่อการ
สื่อสาร มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 13.03 และมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 19.23 ซ่ึงมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน แสดงดังภาพ 
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         แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/ความสามารถก่อนเรียนและหลังเรียนแบบฝึกทักษะการแต่งประโยคเพื่อการ
สื่อสาร  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 
 

การประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t Df sig 

ก่อนเรียน 19.23 0.77 -18.587 29 .000 

หลังเรียน 13.03 1.77    

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตาราง พบว่า เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/ความสามารถก่อนเรียนและหลัง
เรียนด้วย t-test พบค่า t= -18.587 ซ่ึงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงอาจกล่าวด่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/
ความสามารถหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการแต่งประโยคเพื่อการสื่อสาร แตกต่าง/สูงกว่าก่อนเรียน 95 % 
ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการแต่งประโยคเพื่อการส่ือสาร 
 ผลการวิเคราะห์ในตอนน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากที่ได้เรียนจากแบบฝึกทักษะ
การแต่งประโยคเพื่อการสื่อสารที่ครูพัฒนาขึ้น แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
แบบฝึกทักษะการแต่งประโยคเพื่อการสื่อสาร 

ข้อรายการ �̅� S.D. แปลผล 
1. แบบฝึกทักษะการแต่งประโยคเพื่อการสื่อสาร 
ช่วยข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจในการแต่งการแต่งประโยคเพื่อการ
สื่อสารดีขึ้น 

4.03 0.99 มาก 

2. เน้ือหามีการจัดเรียงความยากง่ายเหมาะสม 3.67 0.84 มาก 
3. กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้แบบฝึกทักษะการแต่งประโยคเพื่อการสื่อสาร 
ท าให้ข้าพเจ้ารู้สึกสนุกสนาน 

3.90 0.80 มาก 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้แบบฝึกทักษะการแต่งประโยคเพื่อการสื่อสาร
น้ี ท าให้การแต่งประโยคน่าสนใจมากขึ้น 

4.37 0.80 มาก 

5. ข้าพเจ้าต้องการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการแต่งประโยคเพื่อการ
สื่อสารในลักษณะน้ีกับบทเรียนอ่ืนๆ 

3.90 0.84 มาก 

รวม 3.9733 0.33107 มาก 
                   จากตาราง พบว่า นักเรียนมีความพอใจต่อแบบฝึกทักษะการแต่งประโยคเพื่อการสื่อสารที่สร้างขึ้น โดยรวมมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.9733 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .33107 เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า 
ทุกข้อรายการนักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการแต่งประโยคเพื่อการสื่อสาร ที่ครูสร้างขึ้นอยู่ในระดับมาก โดย 3 
อันดับแรกที่นักเรียนมีความพึงพอใจสูงสุด คือ กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้แบบฝึกทักษะการแต่งประโยคเพื่อการสื่อสารน้ี ท าให้
ข้าพเจ้ารู้สึกสนุกสนาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับแรก เท่ากับ 4.37 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.80รองลงมาคือ แบบฝึก
ทักษะการแต่งประโยคเพื่อการสื่อสารช่วยข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจในการแต่งประโยคดีขึ้นและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้แบบ
ฝึกทักษะการแต่งประโยคเพื่อการสื่อสารน้ี ท าให้การแต่งประโยคน่าสนใจมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03  และ 4.37 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.99 และ 0.80 ส่วนล าดับที่ 3 คือ เน้ือหามีการจัดเรียงความยากง่ายเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.8 

สรุปผลการวิจัย 
           1. ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมเรื่อง ประโยคเพื่อการสื่อสาร พบว่า การทดสอบประสิทธิภาพ
เปรียบเทียบ E1 และ E2 ของแบบฝึกหัด เรื่อง ประโยคเพื่อการสื่อสาร ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครั้งที่ 1 ได้
เท่ากับ 80 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 และผลการทดสอบหาประสิทธิภาพเปรียบเทียบ E1 และ E2 ของแบบฝึกหัด เรื่อง 
ประโยคเพื่อการสื่อสาร ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครั้งที่ 2 ได้เท่ากับ 89.5 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ผ ลการ
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ทดสอบหาประสิทธิภาพเปรียบเทียบ E1 และ E2 ของแบบฝึกหัด เรื่อง ประโยคเพื่อการสื่อสาร ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ครั้งที่ 3 ได้เท่ากับ 89.13  เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
          2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แบบฝึกทักษะการแต่งประโยคเพื่อการสื่อสาร มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 
13.03 และมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 19.23 ซ่ึงมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
3. เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/ความสามารถก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย t-test พบค่า t= -
18.587 ซ่ึงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงอาจกล่าวด่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/ความสามารถหลังเรียนด้วยแบบฝึก
ทักษะการแต่งประโยคเพื่อการสื่อสาร แตกต่าง/สูงกว่าก่อนเรียน 95 %  
 สามารถสรุปได้ผลของการวิเคราะห์ได้ว่า สื่อหรือวิธีสอนหรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ใช้ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้มีประสิทธิภาพในการเพิ่มทักษะและประสิทธิการแต่งประโยคเพื่อการสื่อสาร ท าให้นักเรียนมีทักษะและประสิทธิภาพ
การแต่งประโยคสูงขึ้น 
         3. นักเรียนมีความพอใจต่อแบบฝึกทักษะการแต่งประโยคเพื่อการสื่อสารที่สร้างขึ้น โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.9733 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .33107 เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ทุกข้อรายการ
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการแต่งประโยคเพื่อการสื่อสาร ที่ครูสร้างขึ้นอยู่ในระดับมาก โดย 3 อันดับแรกที่
นักเรียนมีความพึงพอใจสูงสุด คือ กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้แบบฝึกทักษะการแต่งประโยคเพื่อการสื่อสารน้ี ท าให้ข้าพเจ้ารู้สึก
สนุกสนาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับแรก เท่ากับ 4.37 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.80 รองลงมาคือ แบบฝึกทักษะการ
แต่งประโยคเพื่อการสื่อสารช่วยข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจในการแต่งประโยคดีขึ้นและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้แบบฝึกทักษะ
การแต่งประโยคเพื่อการสื่อสารน้ี ท าให้การแต่งประโยคน่าสนใจมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03  และ 4.37 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.99 และ 0.80 ส่วนล าดับที่ 3 คือ เน้ือหามีการจัดเรียงความยากง่ายเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.84  

อภิปรายผล 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลมาอภิปรายผล ได้ดังต่อไปน้ี 
           1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะเรื่อง ประโยคเพื่อการสื่อสารส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มนักเรียน
ตัวอย่างที่เรียนด้วยใบงานและแบบฝึกทักษะเรื่อง ประโยคเพื่อการสื่อสาร พบว่า การทดสอบประสิทธิภาพได้เท่ากับ 80 
เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 และผลการทดสอบหาประสิทธิภาพเปรียบเทียบ E1 และ E2 ของแบบฝึกหัด เรื่อง ประโยคเพื่อการ
สื่อสาร ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครั้งที่ 2 ได้เท่ากับ 89.5 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ผลการทดสอบหา
ประสิทธิภาพของแบบฝึกหัด เรื่อง ประโยคเพื่อการสื่อสาร ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครั้งที่ 3 ได้เท่ากับ 89.13 
เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 เน่ืองจากใบงานความรู้และแบบฝึกเสริมทักษะมีความน่าสนใจ มีความสวยงามที่ดึงดูดความสนใจ 
ขนาดตัวอักษรเหมาะกับวัยของนักเรียน เน้ือหามีประโยชน์ต่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และยังช่วยกระตุ้นความสนใจใน
การอ่านของนักเรียนมีภาพประกอบสวยงาม มีความชัดเจน น่าสนใจ และช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจในเน้ือหาได้ชัดเจนขึ้น การ ใช้
ภาษาไทยได้ถูกต้องเหมาะสมกับระดับและวัยของนักเรียน การใช้ภาษาสื่อความหมายได้ชัดเจน มีเน้ือกาที่ถูกต้องตามเกณฑ์
ทางภาษา เน้ือหามีความถูกต้องสอดคล้องกับความเป็นจริง ซ่ึงสอดคล้องกับ Edward L.Thorndike (อ้างถึงใน ทิศนา แขม
มณี 2552: 50-52) ได้กล่าวถึง หลักการและทฤษฎีสัมพันธ์เชื่อมโยง การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้โดยการสร้าง สิ่งเชื่อมโยงระหว่าง
สิ่งเร้ากับการตอบสนองโดยเริ่มให้นักเรียนได้อ่านบทร้อยกรองจากหนังสือภาพ ยกระดับที่มีสีสันสวยงาม เป็นการสร้างสิ่งเร้า
ให้ผู้อ่านอยากรู้อยากเห็นและมีการตอบสนองโดยการอ่าน 
 สอดคล้องกับงานวิจัยของ กัลยาณี   สุดทองคง  (2554 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเก่ียวกับการแต่งประโยคเพื่อการ
สื่อสาร เรื่อง การพัฒนาชุดการสอนเรื่อง ประโยค ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า หลังจากเรียนโดยใช้
ชุดการสอนเรื่องประโยค สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาชุด
การสอนเรื่องประโยคส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   อยู่ในระดับมาก ปละงานวิจัยสอดคล้องกับ นางอติภร  โคตรพัฒน์  
(2554 : บทคัดย่อ) ได้ท าวิจัยเก่ียวกับพัฒนาแบบฝึกเสริมบทเรียน วิชาภาษาไทย  เรื่อง ประโยค ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมบทเรียน วิชา
ภาษาไทย เรื่อง ประโยค สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมบทเรียน วิชาภาษาไทย เรื่อง ประโยค อยู่ในระดับมาก 
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              2. การเปรียบเทียบความสามารถในการแต่งประโยคเพื่อการสื่อสารก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริม
ทักษะ เรื่อง การแต่งประโยคเพื่อการสื่อสาร ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การเปรียบเทียบความสามารถในการแต่ง
ประโยคเพื่อการสื่อสารส าหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ 
เม่ือเปรียบเทียบระหว่างคะแนนสอบทั้งสองครั้ง พบว่า คะแนนสอบหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระกับ 
.01 
  คะแนนความสามารถในการแต่งประโยคเพื่อการสื่อสารระหว่างเรียนได้เท่ากับ 89.5 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ผล
การทดสอบหาประสิทธิภาพเปรียบเทียบ E1 และ E2 ของแบบฝึกหัด เรื่อง ประโยคเพื่อการสื่อสาร ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ครั้งที่ 3 ได้เท่ากับ 89.13 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 การที่คะแนนของการทดลองครั้งน้ีคะแนนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนเน่ืองมาจาก 1) ใบงานความรู้และแบบฝึกเสริมทักษะสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมรอบตัวนักเรียน และเป็นการ
สื่อสารในชีวิตจริง ค าเก่ียวกับธรรมชาติ ค าเก่ียวกับส่วนต่างๆ ของร่างกาย ค าเก่ียวกับเครือญาติ ค าเก่ียวกับดอกไม้ และผลไม้ 
ซ่ึงเป็นค าที่นักเรียนใช้ในชีวิตประจ าวัน 2) นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ใบงานความรู้และแบบฝึกทักษะ เป็นเป็นรูปภาพ
สีสันที่สอดคล้องกับเน้ือหา ท าให้นักเรียนพึงพอใจหรือทัศนคติที่ดีส่งผลต่อความตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ 3) การ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่น าการสอนภาษาแบบธรรมชาติมาใช้ร่วมกับแบบฝึกเสริมทักษะท าให้นักเรียนเรียนรู้ตามขั้น 4 
ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นแรก ขั้นก่อนน าเสนอเข้าสู้บทเรียน ขั้นสอง ขั้นน าเสนอบทเรียน ขั้นสาม  ขั้นฝึกท าแบบฝึกเสริมทักษะเรื่ อง 
การแต่งประโยคเพื่อการสื่อสาร ขั้นสุดท้าย ขั้นแสดงผลงานที่ได้ท าแบบฝึกเสริมทักษะเรื่อง การแต่งประโยคเพื่อการสื่อสาร 
จากเหตุผลดังกล่าว เป็นสาเหตุท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
       3. ผลศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะเรื่อง การแต่งประโยคเพื่อ
การสื่อสาร จากการประเมินแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ร่วมกับ
การสอน พบว่า ภาพรวมอยู่ระดับ มาก เน่ืองจากเน้ือหาของใบงานความรู้และแบบฝึกเสริมทักษะ อ่ านเข้าใจง่าย และมี
ประโยชน์ต่อผู้เรียน ท าให้นักเรียนสนุกกับการท ากิจกรรมในชั่วโมงเรียน นอกจากน้ีแบบฝึกเสริมทักษะ ขนาดของตัวอักษะ
ชัดเจน อ่านง่าย สวยงาม ท าให้นักเรียนสนใจแบบฝึกเสริมทักษะตามที่ครูมอบหมาย และมีความสุขที่ได้ท ากิจกรรม โดยครูได้
น าเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันมาใช้ประกอบการเรียนการสอน 
 

ข้อเสนอแนะ 
           จากผลของการวิจัยที่เสนอไปแล้วน้ัน ผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะน าเสนอข้อเสนอแนะใน 2 ส่วน คือ ข้อเสนอแนะในการน า
การวิจัยไปใช้ และข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
    ข้อเสนอแนะในการน าการวิจัยไปใช้ 
               1. ในการเขียนเน้ือหาใบงานความรู้และแบบฝึกเสริมทักษะเรื่อง ประโยคเพื่อการสื่อสาร ควรก าหนดจุดประสงค์ 
รูปแบบการเขียนอย่างชัดเจน เช่น จะเขียนเน้ือหาเป็นบทร้อยแก้วหรือร้อยกรอง การเลือกใช้ค าที่น ามายกตัวอย่างที่เหมาะสม 
ถูกต้อง ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา 
               2. การน าแบบฝึกเสริมทักษะ ควรให้นักเรียนได้ฝึกขั้นตอนที่ 3 ขั้นฝึก (ทักษะ ฟัง ดู พูด อ่าน) ซ่ึงเป็นกระบวนการ
ที่ใช้เวลานานและอาศัยการสะสมประสบการณ์จึงต้องจัดเวลาให้พอส าหรับการอ่านและการคิด และฝึกซ้ า ๆ บ่อย ๆ  เพื่อให้
นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและคิดสร้างสรรค์จึงท าให้นักเรียนพัฒนาทักษะในการอ่านและคิดมากยิ่งขึ้น 
               3. ควรพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะไปใช้กับนักเรียนระดับอ่อน ควรใช้สื่อที่เป็นรูปธรรมประกอบเพื่อให้นักเรียน
สามารถอ่านและเข้าใจความหมายของค าพื้นฐานได้ดียิ่งขึ้น 
              4. ควรพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะด้วยเทคนิคต่าง ๆ  ที่ทันสมัย เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน น าเข้าสู่ 
Tablet  เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจ สนุกสนาน เพลิดเพลิน และได้รับความรู้จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง และเผยแพร่ให้กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
    ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
             1. ควรท าวิจัยเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้จากแบบฝึกเสริมทักษะกับวิธีการสอนอ่ืนเพื่อเป็นทางเลือกให้
นักเรียนสามารถอ่านและเข้าใจความหมายของประโยคได้ 
            2. ควรท าการวิจัยการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ ส าหรับการสอนภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ 
            3. ควรน าแบบฝึกเสริมทักษะไปใช้ร่วมดับวิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพราะให้นักเรียนสามารถใช้เวลาว่างสนุก
กับเพื่อน ๆ แลกเปลี่ยนซ่ึงกับและกันและลดภาระครู 
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The development of batch learning activities to develop skills in creative writing for 
students, grad2. 
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   2ครูพ่ีเล้ียงกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวัดคุ้งวาร(ีอ าพันอุปถัมภ์) อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

3อาจารย์นิเทศโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 
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บทคัดย่อ 
             บทความวิจัยน้ีน าเสนอผลการพัฒนาชุดกิจกรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรมการเรียนรู้ เพื่อทักษะการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน เรื่อง 
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
             กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดคุ้งวารี (อ าพันอุปถัมภ์) อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
จ านวน 17 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุดกิจกรรมเรียนรู้
ทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ จ านวน 5 ชุด และแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียน 1 ชุด 
             พบว่าผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 

ค าส าคัญ : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ / ทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 

Abstract 
               This article presents the results of developing ad hoc Department learn to develop creative 
writing skills. For students Grade 2. Purpose of this research is to. 1) To create and develop the skill sets of 
unrelated to the Department of creative writing, effective basis 80/80. 2) To compare achievement during 
before school after classes Creative writing story by learning activities for students, grade 2. An example is 
the Group of students Grade 2 school, Wat Khung waree (Amber foster), Amphoe Muang, Phitsanulok, 
number 17 people. By selecting a specific Tools used in the study include: Set events to learn creative 
writing skills. The number of 5 packs and achievement test before and after study series 1. The findings, a 
series of learning activities. For creative writing skills for students Grade 2 according to criteria 80/80. 
Achievement of high school before studying different statistically significant at the .01 level. 

Keywords: learning activity/skill sets creative writing. 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
        ภาษาไทยมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตความเป็นปึกแผ่นของสังคมไทย คนไทยจ าเป็นต้องตระหนักถึงความส าคัญของ
ภาษาไทย ต้องท าความเข้าใจ ศึกษาหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ทางภาษาและฝึกฝนให้เกิดทักษะการฟั ง การดู การพูด การอ่าน 
และการเขียนภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อน าไปใช้ในการสื่อสาร การเรียนรู้ การแสวงหาความรู้ การเสริมสร้างความ
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เข้าใจอันดีต่อกัน การสร้างความเป็นเอกภาพของชาติ และความจรรโลงใจ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ (วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์, 2549 : 5) 
        หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดให้ภาษาไทยเป็นวิชาประเภททักษะที่ต้องฝึกฝน
จนเกิดความช านาญในการใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อน าไปใช้ในชีวิตจริงซ่ึงมี 5 สาระ คือ สาระ
ที่ 1 การอ่าน สาระที่ 2 การเขียน สาระที่ 3 การฟัง การดูและการพูด สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา และสาระที่ 5 วรรณคดีและ
วรรณกรรม โดยแบ่งเป็น 5 มาตรฐาน ซ่ึงประกอบด้วย มาตรฐานที่ 1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดไปใช้ใน
การตัดสินใจ แก้ปัญหาและสร้างวิสัยทัศน์การด าเนินชีวิต มีนิสัยรักการอ่าน มาตรฐานที่2 ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร
เขียนเรียงความ ย่อความ เขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ มาตรฐานที่ 3 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ พูดแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ 
อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ มาตรฐานที่ 4 เข้าใจธรรมชาติของภาษา และหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา 
และพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ มาตรฐานที่ 5 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น 
วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) 
        การติดต่อสื่อสารเพื่อสื่อความหมาย มีหลายรูปแบบและวิธีการเขียนสื่อความเป็นวิธีการที่ใช้เพื่อการสื่อสารมากที่สุด 
และการเขียนเป็นทักษะหลักอย่างหน่ึงใน 4 ทักษะของการใช้ภาษาคือการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การเขียนมี
จุดมุ่งหมายเพื่อการสื่อสร้างความเข้าใจ ถ่ายทอดความรู้และสติปัญญาของมนุษย์ การเขียนยังสื่อสารถึงความรู้สึกที่มีอยู่ในใจ
ออกมาให้ผู้อ่ืนได้รับรู้ รับทราบด้วยวิธีการใช้สัญลักษณ์ ตัวอักษร นอกจากน้ันยังแสดงออกได้ถึงกระบวนการทางความคิดอีก
ด้วย การที่นักเรียนได้เขียนน้ันคือ การแสดงความรู้สึกนึกคิด ประสบการณ์ต่างๆ ที่มีอยู่หรือการได้เกิดการเรียนรู้แสดง
ออกเป็นตัวอักษร ดังน้ันการได้อ่านผลงานการเขียนจึงเป็นการสื่อสารให้รับรู้ รับทราบถึงความรู้ความคิด ความรู้สึก เจตคติ
ต่าง ๆ ของผู้เขียนได้เป็นอย่างดี เพราะการเขียนน้ันผู้เขียนจะมีจุดมุ่งหมายในการเขียนเพื่ออะไร (ส านักคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2548 : 27-28) 
        การเขียนเป็นทักษะที่มีความสลับซับซ้อนซ่ึงจะต้องใช้เวลานานในการฝึกฝน การเขียนเป็นเครื่องมือสื่อสารอย่างหน่ึง
ของมนุษย์ที่ผู้เขียนต้องการถ่ายทอดความคิด ความเข้าใจและประสบการณ์  
การบันทึก รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ของคนซ่ึงมีประการณ์มาก่อน และยังช่วยในการระบายอารมณ์อย่าง
หน่ึงเก่ียวกับเรื่องที่ผู้เขียนเกิดความรู้สึกกับประสบการณ์ที่ผ่านมา เป็นเครื่องมือพัฒนาสติของบุคคล เน่ืองจากการเรียนรู้ทุก
อย่างต้องอาศัยการเขียน เป็นการพัฒนาความสามารถบุคลิกภาพส่วนบุคคล ให้มีความเชื่อม่ันในตนเอง ในการแสดงความรู้สึก
และแนวความคิด ช่วยพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและต่อสังคม แสดงออกซ่ึง
ภูมิปัญญาของผู้เขียน ท้าให้ความรู้ความสามรถของผู้เขียนได้จากวรรณกรรมหรืองานเขียนอ่ืนๆ  และเป็นเครื่องมือถ่ายทอด
มรดกทางวัฒนธรรม เช่น การถ่ายทอดจากสมัยหน่ึงไปอีกสมัยหน่ึงหรือจากอีกชาติหน่ึงไปสู่อีกชาติหน่ึง 
        ความคิดสร้างสรรค์มีความส าคัญต่อตนเองและสังคม กล่าวคือ ความส าคัญต่อตนเองเป็นการแสดงออกทางความคิด
สร้างสรรค์อย่างอิสระทั้งความคิดและการปฏิบัติ ท าให้การท างานเป็นไปอย่างมีความสุข ซ่ึงจะลดความเครียดและความกังวล
เม่ืองานน้ันประสบความส าเร็จก็จะท าให้     ความภาคภูมิใจและเชื่อม่ันในตนเอง ในส่วนของความส าคัญต่อสังคมเป็นการ
เปลี่ยนแปลงใน  การสร้างสรรค์วิทยาการและงานที่เป็นเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ที่ท าให้เกิดความสะดวกสบายต่อมนุษย์ในสังคม 
ท าให้มนุษย์ในสังคมอยู่อย่างเป็นสุขและยังสามารถสร้างสรรค์สังคมให้เจริญขึ้นตามล าดับ  (อารี  รังสินันท์, 2545 : 498) 
        การจัดการศึกษาของประเทศไทยเท่าที่ผ่านมาพบว่า สภาพด้านคุณภาพทางการศึกษาก าลังเป็นจุดวิกฤตของระบบ
การศึกษาไทย กระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการท่องจ ามากกว่าเน้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างมีเหตุผล การ
ริเริ่มสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาอีกทั้งความรู้ทางวิชาการ  โดยเฉพาะในด้านคิดวิเคราะห์ค่อนข้างต่ า ซ่ึงผลลัพธ์เหล่าน้ีเกิด
จากกระบวนการปลูกฝัง  เสริมสร้างและการเรียนการสอนที่ขาด ทักษะการคิดเป็นทักษะพื้นฐานของการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ  
รวมทั้งเป็นทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตเพราะการคิดช่วยให้คนมีประสิทธิภาพ เป็นจุดเริ่มต้นให้คนเราแสดงออกในสิ่งที่ดี
งามเป็นประโยชน์และสร้างสรรค์  สามารถฟันฝ่าอุปสรรคและแก้ปัญหา   ต่างๆ ได้ การจัดการศึกษาจึงควรพัฒนาการคิดเชิง
เหตุผล  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ความคิดแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน  ตลอดจนแก้ปัญหาในสังคมที่อยู่ได้อย่างเหมาะสม  
ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ี จะช่วยให้ประเทศเจริญก้าวหน้า (จ านง  วิบูลย์ศรี, 2556 : 29) การคิดเชิงเหตุผลเป็นการคิดที่อาศัยหลักการ
หรือข้อเท็จจริงที่ถูกต้องมาสนับสนุน ท าให้การคิดมีโอกาสผิดพลาดน้อย และถือเป็นทักษะอย่างหน่ึงที่สามารถพัฒนาให้สูงขึ้น
ได้ ผู้ที่มีทักษะในการคิดเชิงเหตุผลสูงย่อมมีความคิดที่มีคุณภาพสูง สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งที่เป็น
ประโยชน์นานัปการ  ด้วยเหตุน้ีการจัดการศึกษาจึงควรที่จะพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดโดยเฉพาะ
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ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที2่ (Proceedings) 

อย่างยิ่งการคิดเชิงเหตุผล ซ่ึงการคิดดังกล่าวท าให้การแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถพัฒนาประเทศ
ให้เจริญก้าวหน้าและมีศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศได้ดียิ่งขึ้นด้วย เรื่องการอ่าน  การเขียน การคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  คิดอย่างสร้างสรรค์เป็นปัญหาที่ส าคัญในการจัดการเรียนรู้ของประเทศไทยมาอย่าง
ยาวนาน  
           ในฐานะผู้วิจัยสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากการทดสอบวัดประเมินผลการอ่าน การเขียนภาษาไทยของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 ครั้งที่  2 ประจ าปีการศึกษา 2561 ของส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้ นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จากการทดสอบการเขียนเรื่องตาม
จินตนาการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยก าหนดมาให้ 1 ภาพ ตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนให้มีความยาวไม่น้อยกว่า 
5 บรรทัด ภายในเวลา 30 นาที พบว่า นักเรียนมีปัญหาด้านการเขียนเรื่องตามจินตนาการเป็นอย่างมาก มีการใช้ภาษาที่ไม่
ถูกต้อง ทั้งการเขียนค าผิดเป็นส่วนใหญ่ ใช้ภาษาพูดหรือภาษาปากในการเขียนเรื่อง อีกทั้งโครงสร้างของเรื่องไม่ชัดเจน ล าดับ
เรื่องวกวน และเน้ือหาของเรื่องไม่สัมพันธ์กับชื่อเรื่อง (โรงเรียนวัดคุ้งวารี (อ าพันอุปถัมภ์), 2561 )และปัจจุบันปัญหาด้านการ
เขียนของนักเรียนมีมากขึ้น เช่น การเว้นวรรคตอนและย่อหน้าไม่ถูก การใช้ค าไม่เหมาะสม การเขียนค าที่ใช้อักษรย่อไม่ถูกต้อง 
การล าดับความคิดในการเขียนไม่ได้ ลายมืออ่านยาก และไม่มีความคิดในการเขียน (กรรณิการ์  พวงเกษม, 2545) 
           ด้วยเหตุน้ีครูควรใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น ซ่ึงชุดกิจกรรมเป็นการรวบรวมสื่อการเรียนส าเร็จรูปไว้เป็นชุด เพื่อให้เหมาะสมกับเน้ือหาให้ผู้เรียนศึกษาด้วย
ตนเองได้อย่างสะดวก  ตามขั้นตอนที่ก าหนดเพื่อบรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้  เป็นการเรียนที่เน้นความสามารถส่วนบุคคล ผู้เรียน
มีอิสระและพึ่งพาผู้สอนน้อยที่สุด ภายในชุดประกอบด้วยสื่อต่างที่จะท าให้ผู้เรียนสนใจเรียนตลอดเวลา ท าให้เกิดทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วยวัสดุอุปกรณ์หลายชนิด และองค์ประกอบอ่ืนที่ก่อให้เกิดความสมบูรณ์ในตัวเอง โดยที่ผู้สร้าง
ได้รวบรวมและจัดเป็นระบบไว้เป็นกลุ่ม และสร้างไว้เพื่อจุดประสงค์โดยจะมีชื่อเรียกตามการใช้งานน้ันๆ ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เป็นสื่อการสอนที่มีคุณค่า มีคุณภาพเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้สอนและส่งเสริม
พัฒนาให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีโอกาสฝึกปฏิบัติ และแสดงความคิดอย่างสร้างสรรค์ ตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคลได้อย่างเต็มความสามารถ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะสมบูรณ์ทั้งด้านความรู้ เป็นคนดี และมี
ความสุข เสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรกับผู้อ่ืนด้วย (พวงเพ็ญ  สิงห์โตทอง, 2548 : 10) ซ่ึงสอดคล้องกับ นภา
ลักษณ์ ตั้งอรุณศิลป์ (2559) ได้กล่าวถึงคุณค่าและความส าคัญชุดกิจกรรมการเรียนรู้น้ัน สามารถช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การเรียนการสอนมาก และยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองหรือร่วมกับสังคมได้ ท า
ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา หยิบใช้ได้สะดวก เพราะได้จัดท าไว้เป็นหมวดหมู่ หรือในกรณีที่ครูพูดหรือสอนไม่เก่ง อีก
ทั้งยังสามารถช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครูได้อีกด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ยังมีส่วนช่วยให้กระบวนการเรียนมี
ประสิทธิภาพ มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนมีล าดับขั้นตอน มีกิจกรรมตลอดจนข้อแนะน าการฝึกกิจกรรม (กุศยา แสงเดช , 2545 : 
10 – 11) 
 จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดคุ้งวารี (อ าพนอุปถัมภ์) 
เพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่ขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์ และช่วยส่งเสริมนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ และช่วยพัฒนาพลังแห่งการสร้างสรรค์ สามารถหาหนทางในการที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้และนักเรียนสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้วิชาภาษาไทยต่อไปได้ในอนาคต 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
       การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ดังน้ี 
         1. เพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
         2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน เรื่อง การเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  

ขอบเขตของการวิจัย 
 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนในครั้งน้ีมีขอบเขต ดังต่อไปน้ี 
         ขอบเขตด้านเนื้อหา 
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        เน้ือหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ ทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ซ่ึงปรากฏอยู่ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระการเรียนรู้ที่ 2 มาตรฐาน ท 2.1 ตัวชี้วัดที่ ป.2/5 การเขียน
เรื่องตามจินตนาการจากค า ภาพ และหัวข้อที่ก าหนด (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 15) และหนังสือเรียนภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 น ามาสร้างเป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 5 ชุด ดังน้ี        
        1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ก าหนดค า เรียงประโยค 
                 2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ก าหนดภาพ เรียงประโยค             
                 3. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแต่งประโยค             
                 4. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แต่งประโยคจากภาพ             
               5. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนเรื่องตามจินตนาการ 
    ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย 
     กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดคุ้งวารี (อ าพันอุปถัมภ์) 
ส านักงานการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ซ่ึงก าลงัศึกษาในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 จ านวน 17 
คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
            ขอบเขตด้านตัวแปร 
       ตัวแปรต้น ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
       ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านการเขียน  
     ขอบเขตด้านระยะเวลา 
   ผู้วิจัยก าหนดระยะเวลาเพื่อด าเนินการวิจัยระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 

สมมติฐานการวิจัย 
        1. ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2  มีประสิทธิภาพ  80/80  
        2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน เพื่อทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน        

นิยามศัพท์เฉพาะ 
        1. การเขียน หมายถึง การสื่อสาร อีกรูปแบบหน่ึงที่ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด และประสบการณ์ของผู้เขียนผ่าน
ลายลักษณ์อักษรตลอดจนเครื่องหมายต่างๆเป็นสัญลักษณ์แทนถ้อยค าในการพูด เพื่อสื่อความหมายให้ผู้อ่านเข้าใจพร้อมเกิด
การเรียนรู้และจินตนาการต่างๆไปกับผู้เขียนด้วย 
         2. ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง กระบวนการของความคิดหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นของมนุษย์ที่เกิดขึ้นได้หลายแง่มุม
หลายทิศทาง แล้วบุคคลน้ีจะแปลความคิดน้ันออกมาเป็นการกระท าหรือผลผลิตอย่างใดอย่างหน่ึง ความคิดสร้างสรรค์เกิดจาก
ความรู้เดิมเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่น าไปสู่การคิดค้นประดิษฐ์สิ่งแปลกใหม่ต่อไป  
 3. การเขียนเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง การเขียนที่มีลักษณะการริเริ่ม อาศัยความรู้ ประสบการณ์และจินตนาการอย่างมี
ศิลปะเชื่อมโยงความคิด อารมณ์ ความรู้สึกเป็นตัวหนังสืออย่างมีจุดหมาย 
 4. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง สื่อการสอนที่ผู้สอนสร้างขึ้น ประกอบด้วย สื่อ วัสดุอุปกรณ์หลายชนิดประกอบเข้า
กันเป็นชุดเพื่อให้เหมาะสมกับเน้ือหาให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเองได้อย่างสะดวก และเพื่อเกิดความสะดวกต่อการใช้ในการเรียน
การสอน ให้การเรียนการสอนบรรลุผลตามเป้าหมายของการเรียนรู้ มีจ านวน 5 ชุด ได้แก่ 
       4.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ก าหนดค า เรียงประโยค 
                 4.2 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ก าหนดภาพ เรียงประโยค             
                 4.3 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแต่งประโยค             
                 4.4 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แต่งประโยคจากภาพ             
               4.5 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนเรื่องตามจินตนาการ 
  5. แผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อใช้ควบคู่กับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เรื่อง การเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 5 แผน ได้แก่              
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     5.1  แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ก าหนดค า เรียงประโยค 
                  5.2  แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ก าหนดภาพ เรียงประโยค 
                   5.3  แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การแต่งประโยค             
                   5.4  แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง แต่งประโยคจากภาพ             
                 5.5  แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนเรื่องตามจินตนาการ 
       6. ประสิทธิภาพ 80/80 หมายถึง อัตราส่วนของคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างเรียนกับร้อยละของคะแนนเฉลี่ย ในการทดสอบของหลังเรียน ซ่ึงไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ก าหนด
เกณฑ์มาตรฐานคือ 80/80 
     6.1 80 ตัวแรก (E1) หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกคนที่ได้จากการท าชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ที่ใช้ฝึกปฏิบัติแต่ละชุด จ านวน 5 ชุด  
     6.2 80 ตัวหลัง (E2) หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกคนที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน 
       7. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วัดโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนแบบปรนัย 3 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามรูปแบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซ่ึงมีขั้นตอนและรายละเอียดการ
ด าเนินงาน ตามล าดับ ดังน้ี 
      ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือ และหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังน้ี 
  1. การสร้างและหาคุณภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
                1.1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและ
งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการเขียนเชิงสร้างสรรค์  การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แล้วน ามาเป็นกรอบแนวคิดในการ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้                  
     1.2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประกอบไปด้วย 
                     1.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ก าหนดค า เรียงประโยค 
     1.2 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ก าหนดภาพ เรียงประโยค 
     1.3 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แต่งประโยค 
     1.4 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แต่งประโยคจากภาพ         
    1.5 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนเรื่องจากจินตนาการ 
                    1.3 น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้ง 5 ชุด ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน ได้แก่  
นางสแกวัลย์  แซ่ด่าน  นางสุจินดา  คงกรุด และนายธีระ  บุญเกิดกูล เพื่อหาดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-
Objective Congruence : IOC) โดยใช้ค่า IOC ดังน้ี 
                   +1  หมายถึง แน่ใจว่าแบบทดสอบย่อยมีคุณภาพตามประเด็นที่ก าหนด 
          0  หมายถึง ไม่แน่ใจชุดกิจกรรมมีคุณภาพตามประเด็นที่ก าหนด 
        - 1  หมายถึง แน่ใจว่าแบบทดสอบย่อยไม่มีคุณภาพตามประเด็นที่ก าหนด 
                     1.4 น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้ง 5 ชุด ไปปรับแก้ตามที่ผู้เชี่ยวชาญแนะน าเพื่อจัดท าฉบับสมบูรณ์ก่อน
น าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 
  ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 
   2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและ
งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การสร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ 
หลักการจัดการเรียนรู้แบบหลากหลายตามแนวสมัยใหม่แล้วน ามาเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

145 

 

 
รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที2่ (Proceedings) 

   2.2 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้การวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 5 แผน ได้แก่ 
      1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1 เรื่อง ก าหนดค า เรียงประโยค 
        2) แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2 เรื่อง ก าหนดภาพ เรียงประโยค 
                  3) แผนการจัดการเรียนรู้ที่  3 เรื่อง แต่งประโยค 
           4) แผนการจัดการเรียนรู้ที่  4 เรื่อง แต่งประโยคจากภาพ               
              5) แผนการจัดการเรียนรู้ที่  5 เรื่อง การเขียนเรื่องจากจินตนาการ 
   2.3 น าแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 5 แผน ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน ซ่ึงเป็นเชี่ยวชาญชุดเดิม 
เพื่อหาดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence : IOC) โดยใช้ค่า IOC ดังน้ี 
       +1 หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพตามประเด็นที่ก าหนด 
         0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพตามประเด็นที่ก าหนด 
       - 1 หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้ไม่มีคุณภาพตามประเด็นที่ก าหนด 
                2.4 น าแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 5 แผน ไปปรับแก้ตามที่ผู้เชียวชาญแนะน าเพื่อจัดท าฉบับสมบูรณ์ก่อนน าไปใช้
กับกลุ่มเป้าหมาย 
       ขั้นตอนที่ 3 การสร้างและหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   3.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและ
งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา แล้วน ามาเป็นกรอบแนวคิดในการ
สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   3.2 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง การเขียนเชิงสร้างสรรค์ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
3 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ โดยให้ครอบคลุมเน้ือหาและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
   3.3 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สร้างขึ้น เสนอผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ซ่ึงเป็นเชี่ยวชาญชุดเดิม 
เพื่อหาดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence : IOC) 
   3.4 ผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม โดยให้คะแนนตามเกณฑ์ ดังน้ี         
    ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามจุดประสงค์ ได้ +1   คะแนน 
      ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตามจุดประสงค์ ได้   0 คะแนน 
      ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ไม่ตรงตามจุดประสงค์ ได้ - 1   คะแนน 
                      3.5 น าคะแนนที่ผู้เชี่ยวชาญลงความเห็นมาหาค่า IOC ของข้อสอบรายข้อ โดยคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ .50 ขึ้นไป ท าการทดสอบหาค่าความเชื่อม่ัน 0.760 
   3.6 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปรับแก้ แล้วน าไปทดลองใช้ ( try out) กับนักเรียนที่มี
ลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดยางเอนมีมานะประชานุเคราะห์ ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 17 คน ได้มาโดยการใช้เทคนิคการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
   3.7 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ไปทดลองกับนักเรียนที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง แล้ว
น าผลการทดลองมาหาคุณภาพของข้อสอบ หาค่าความยาก (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) แล้วเลือกข้อสอบที่มีค่าความยาก
ระหว่าง 0.20 – 0.80 ซ่ึงจากการทดลองคุณภาพของข้อสอบดังกล่าว พบว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง 
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัด
คุ้งวารี (อ าพันอุปถัมภ์) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ที่ผูวิ้จัยสร้างขึ้นโดยมีค่าความยาก (p) อยู่
ระหว่าง 0.40 – 0.80 ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.20 – 0.50 และหาค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ 
0.760  
           3.8 จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ จ านวน 20 ข้อเป็นฉบับ
สมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้จริง 
          ขั้นตอนที่ 4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
      ผู้วิจัยได้วางแผนการด าเนินการเก็บข้อมูล โดยปฏิบัติขั้นตอนดังน้ี 
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               1. ให้ผู้เรียนได้ท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre–test) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แล้วเก็บรวบรวมผลการทดสอบไว้เพื่อน าไป
วิเคราะห์ 
       2. ด าเนินการสอนผู้เรียน เรียนด้วยตนเองตามแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 5 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง ใช้เวลา
สอนทั้งหมด 5 ชั่วโมง และบันทึกพฤติกรรมแล้วเก็บคะแนนจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สร้างขึ้นจ านวน 5 ชุด 
      3. เม่ือสอนครบทั้ง 5 แผนแล้ว ผู้วิจัยท าการทดสอบความรู้หลังเรียน (Pre-test)โดยใช้แบบทดสอบฉบับเดิม แล้ว
ตรวจนับคะแนนเพื่อน าไปวิเคราะห์ 
     4. น าคะแนนที่ได้จากการทดสอบทั้งก่อนการทดสอบ (Pre-test) และหลังการทดสอบ (Post – test) ไปวิเคราะห์
หาค่าสถิติ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
       ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
         1. สถิติพื้นฐาน   
        2. สถิติส าหรับหาคุณภาพเครื่องมือ 
              เม่ือ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับแบบทดสอบ  
       ∑R   แทน ผลรวมของคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด  
       N      แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 

r =  
RH − R𝐿

𝑛
 

  
    เม่ือ r แทน ค่าอ านาจจ าแนก 
    RH แทน จ านวนผู้ตอบถูกในข้อน้ันในกลุ่มสูง 
    RL แทน จ านวนผู้ตอบถูกในข้อน้ันในกลุ่มต่ า 
    n แทน จ านวนคนในกลุ่มสูงหรือกลุ่มต่ า 
    q แทน สัดส่วนของผู้เรียนที่ท าข้อสอบข้อน้ันผิดกับผู้เรียนทั้งหมด 
 3. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน 
       3.1 สถิติที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ใช้สูตร E1/E2    
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
         1. ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยการหาประสิทธิภาพของกระบวนการ /ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E1 / E2) ตามเกณฑ์ 
80/80  
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ตารางที่ 4.1 แสดงประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
2 ตามเกณฑ์ 80/80 จ านวน 17 คน 

 จากตารางที่ 4.1 พบว่าประสิทธิภาพของการพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 คะแนนกระบวนการมีค่าร้อยละ 59.41 (E1 = 59.41) ส่วนคะแนนผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนมีค่าร้อยละ 
82.05 (E2 =82.05) แสดงให้เห็นว่าการทดสอบมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 80/80 
        2.  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน 
           
 

คน 
คะแนนก่อน

เรียน 
(20) 

ชุดกิจกรรมระหว่างเรียน คะแนนรวม
ระหว่าง
เรียน 
(50) 

คะแนน
หลังเรียน 

(20) 

 

ชุดที่ 1 
(10) 

ชุดที่2 
(10) 

ชุดที่3 
(10) 

ชุดที่4 
(10) 

ชุดที่5 
(10) 

 

1 11 9 7 8 9 9 42 16  
2 12 8 7 8 9 8 40 17  
3 11 8 9 7 8 8 40 17  
4 13 9 7 8 9 7 40 15  
5 14 7 8 9 8 9 41 16  
6 11 8 9 8 8 9 42 15  
7 12 7 7 8 9 9 40 16  
8 13 7 9 8 8 8 40 18  
9 12 9 8 7 8 10 42 16  
10 12 7 9 7 10 9 42 15  
11 11 7 7 8 9 9 40 17  
12 13 8 7 7 8 9 39 5  
13 12 9 9 8 7 8 41 16  
14 10 9 10 9 8 9 45 16  
15 14 9 8 9 10 9 45 20  
16 11 9 8 8 8 10 43 18  
17 10 8 9 8 8 9 42 16  
รวม 202 138 138 135 144 149 704 279  
(X) 11.88 8.12 8.06 8.00 8.47 8.71 41.41 16.41  
(S.D.) 1.219 .857 .966 .707 .800 .772 1.734 1.326  
ร้อยละ 59.41 81.20 80.60 80.00 84.70 87.10 82.82 82.05  
E1/E2 E1 = 59.41 , E2 = 82.05  
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ตารางที่ 4.2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
ทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  จ านวน 17 คน 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม X S.D. S.D.D t sig 
ก่อนเรียน 17 20 11.88 1.219 1.586 11.77** .000 
หลังเรียน 17 20 16.41 1.326 

**p < .01 
              จากตารางที่ 4.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน  โดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 คะแนนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 

ค่าเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 11.88 ( X =11.88 , S.D. = 1.219) ส่วนค่าเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 16.41 ( X = 16.41, S.D. = 
1.326) คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 59.41/82.05 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้คือ 80/80 
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน เรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

อภิปรายผล 
 จากผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
สามารถอภิปรายผลได้ ดังน้ี 
 1. ผลการหาประสิทธิภาพของการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2คะแนนกระบวนการมีค่าร้อยละ59.41(E1 =59.41)ส่วนคะแนนผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนมีค่าร้อยละ 82.05 
(E2 = 82.05) พบว่า การทดสอบมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 80/80 ทั้งน้ีอาจมาจากการจัดการเรี ยนรู้เรื่อง 
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่มีประสิทธิภาพ การออกแบบการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ผ่านขั้นตอนวิจัยอย่างมีระบบ มีวิธีการที่เหมาะสม โดยเริ่มศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการเรียน
การสอน จัดท าแผนการสอน สร้างชุดกิจกรรมให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ เน้ือหา และกิจกรรมการเรียนการสอน ได้รับการ
ตรวจสอบแก้ไข ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญในการสร้างชุดกิจกรรม ดังที่บุญเก้ือ  ควรหาเวช (2542 : 92) ได้ให้แนวคิดและ
หลักการในการน าเอาชุดกิจกรรมการเรียนรู้มาใช้ในระบบการศึกษา 5 ประการ ดังน้ีคือ 1) การประยุกต์ทฤษฎีความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล การเรียนการสอนควรจะค านึงถึงความต้องการ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนเป็นส าคัญ วิธีการสอนที่
เหมาะสมที่สุดก็คือการจัดการเรียนการสอนรายบุคคลหรือการศึกษาตามเอกัตภาพและการศึกษาด้วยตนเอง ซ่ึงจะเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนตามสติปัญญาความสามารถความสนใจ โดยีครูคอยแนะน าช่วยเหลือตามความเหมาะสม 2) ความ
พยายามที่จะเปลี่ยนแนวการเรียนการสอนไปจากเดิม การจัดการเรียนการสอนแต่เดิมน้ันยึดครูเป็นหลัก เปลี่ยนมาเป็นการจัด
ประสบการณ์ให้ผู้เรียนเรียนเอง โดยการใช้แหล่งความรู้จากสื่อหรือวิธีการต่างๆ การน าสื่อการสอนมาใช้จะต้องให้ตรงกับ
เน้ือหาและประสบการณ์ตามหน่วยการสอนของวิชาต่างๆ โดยนิยมจัดในรูปแบบของชุดกิจกรรม การเรียนในลักษณะน้ีผู้เรียน
จะเรียนกับครูประมาณ 1 ใน 4 ส่วน ส่วนที่เหลือผู้เรียนจะเรียนจากสื่อด้วยตนเอง 3) การใช้ส่ือการสอนได้เปลี่ยนแปลงและ
ขยายตัวออกไป การใช้ส่ือการสอนในปัจจุบันได้ครอบคลุมไปถึง การใช้วัสดุสิ้นเปลือง เครื่องมือต่างๆ รวมทั้งกระบวนการและ
กิจกรรมต่างๆ การใช้สื่อหลายอย่างมาผสมผสานกันให้เหมาะสม และใช้เป็นแหล่งความรู้ส าหรับผู้เรียนแทนการใช้ครูเป็นผู้
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนตลอดเวลา การผลิตสื่อการสอนแบบประสมเป็นชุดกิจกรรม มีผลต่อการใช้ของครูคือเปลี่ยนจาก
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ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที2่ (Proceedings) 

การใช้ส่ือ “เพื่อช่วยครูสอน” คือครูเป็นผู้หยิบใช้อุปกรณ์ต่างๆ มาเป็นใช้ส่ือการสอน “เพื่อช่วยผู้เรียนเรียน” คือให้ผู้เรียนหยิบ
และใช้สื่อการสอนต่างๆ ด้วยตนเอง โดยอยู่ในรูปของชุดการสอน 4) ปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างผู้นับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียน 
และผู้เรียนกับสภาพแวดล้อม แนวโน้มในปัจจุบันและอนาคตกระบวนการเรียนรู้จะต้องน าเอากระบวนกากลุ่มสัมพันธ์มาการ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประกอบกิจกรรมร่วมกัน ทฤษฎีกระบวนการกลุ่มจึงเป็นแนวทางพฤติกรรมศาสตร์ ซ่ึงน ามาสู่การจัด
กระบวนการผลิตสื่อออกมาในรูปแบบของชุดกิจกรรมและ 5) การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ได้ยึดหลักการจิตวิทยาการ
เรียนมาใช้โดยจัดสภาพการณ์ออกมาเป็นการสอนแบบโปรแกรม หมายถึงระบบการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เ รียนได้มี
โอกาสร่วมในกิจกรรมการเรียนด้วยตนเองได้ทราบว่าการตัดสินใจหรือการท างานของตนถูกหรอผิดอย่างไร มีการเสริมแรก
บวกที่ท าให้ผู้เรียนภาคภูมิใจที่ได้ท าถูกหรือท าถูก อันจะท าให้กระท าน้ันพฤติกรรมน้ันซ้ าอีก และเกิดการเรียนรู้ไปทีละขั้นตอน
ตามความสามารถและความสนใจของตนเอง การจัดสภาพการณ์ที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ตามนัยดังกล่าวข้างต้น จะมี
เครื่องมือให้บรรลุจดมุ่งหมายปลายทาง โดยใช้ชุดกิจกรรมเป็นเครื่องมือส าคัญในการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งชุดกิจกรรม
เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้ฝึกสมอง มีทักษะในการคิด และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ท า
ให้นักเรียนเกิดความสนใจ และกระตือรือร้นในการเรียนดังที่ ธงชัย  ต้นทัพไทย (2548 : 15) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของชุด
กิจกรรมว่าเป็นสื่อการสอนที่มีคุณภาพเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้สอนและส่งเสริมพัฒนาให้
ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีโอกาสฝึกปฏิบัติและแสดงความคิดอย่างสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคลได้อย่างเต็ม
ความสามารถ และ ด ารงศักดิ์ มีวรรณ์  (2552 : 17) กล่าวว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียน ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แก้ปัญหาด้วยตนเอง มีอิสระในการเรียนรู้โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยครูต้องเป็นผู้
วางแผน  ก าหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์การเรียนรู้ สิ่งที่ต้องการผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยครูมี
หน้าที่ให้ค าปรึกษา 
        นอกจากน้ันสอดคล้องกับ เรืองรัตน์  โคสะสุ (2551) วิจัยเรื่องการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านนาเมือง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 พบว่า 1) 
ชุดฝึกทักษะเรื่องการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.08/83.92 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 80/80 2) นักเรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนเชิงสร้างสรรค์หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01และสอดคล้องกับ ผ่องพรรณแก้วหล้า (2551) วิจัยเรื่องการใช้ชุด
กิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่า 1) ได้ชุดกิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการ
เขียนเชิงสร้างสรรค์ จ านวน 10 ชุด 2) นักเรียนที่ใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการเขียนเชิงสร้างสรรค์มี
คะแนนเฉลี่ยทางการเขียนเชิงสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 3 ) นักเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมทางการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ที่แสดงออกมามากที่สุดระหว่างปฏิบัติกิจกรรรม คือ มีความสนุกสนาน ร่าเริง ในการเขียนและรองลงมาคือ แสดง
ความรู้สึกผ่านงานเขียนด้วยอารมณ์ขัน เศร้า ยินดี พิศวง ซาบซ้ึง คิดเป็นร้อยละ 71.85 และ 62.62ตามล าดับ 
 จากผลการวิจัยดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 1 ที่ว่าเพื่อสร้าง
และพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการเขียนเชิงสร้างสรรค์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ข้อที่ 1 ที่ว่าผลการใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 80/80 ซ่ึง
เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ผ่านการประเมินและตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาการ
เขียนเชิงสร้างสรรค์ สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้  
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน เรื่องการเขียนเชิงสร้างสรรค์  โดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 คะแนนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ค่าเฉลี่ยก่อนเรียน
เท่ากับ 11.88 (X̅=11.88, S.D. = 1.219) ส่วนค่าเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 16.41 (X̅=16.41 , S.D. = 1.326) คะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 อาจจะเน่ืองมาจากแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน เรื่องการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ้นซ่ึงเกิดจากผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าขั้นตอน วิธีการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามหลักการวัดประเมินผล
ทางการตรวจสอบ และหาค่าความเชื่อม่ันจากผู้เชี่ยวชาญ และน าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กับผู้เรียนที่มีลักษณะ
คล้ายกับกลุ่มเป้าหมาย(try out) โดยน าผลการทดลองมาหาคุณภาพของข้อสอบ หาค่าความยาก (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r)หา
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ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบับ ท าให้แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงและเหมาะสมแก่การ
น ามาใช้ในการวิจัย ซ่ึงสอดคล้องกับสมนึก ภัททิยธนี (2546) กล่าวถึงหลักในการวัดผลไว้สอดคล้องกันดังน้ี 1) วัดให้ตรงกับ
จุดมุ่งหมายการวัดและประเมินผลการศึกษาเป็นกระบวนการตรวจสอบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้จัดให้กับ
ผู้เรียนน้ัน ผู้เรียนสามารถบรรลุตามจุดมุ่งหมายมากน้อยเพียงใด ดังน้ันการวัดและประเมินผลแต่ละครั้ง จึงต้องมีจุดมุ่งหมายที่
แน่นอนในการวัด หากการวัดแต่ละครั้งไม่ตรงกับจุดมุ่งหมายที่จะวัดผลของการวัดก็จะไม่มีความหมาย และก่อให้เกิดความ
ผิดพลาดในการน าผลการวัดไปใช้  2) ใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพ แม้ว่าจะมีจุดประสงค์ในการวัดที่ชัดเจนเลือกเครื่องมือวัดได้
สอดคล้องกับจุดประสงค์แล้วก็ตาม แต่หากเครื่องมือขาดคุณภาพผลการวัดก็จะขาดคุณภาพไปด้วย 3) ค านึงถึงความยุติธรรม 
ความยุติธรรมเป็นคุณธรรมที่ส าคัญประการหน่ึงของผู้ที่ท าหน้าที่ประเมินผลเป็นสิ่งที่ครูจะต้องค านึงถึงทุกครั้งที่ท าการวัด และ
ประเมินผลกล่าวคือต้องไม่ล าเอียงหรืออคติ ควรตัดสินตามหลักวิชา เช่นการตรวจข้อสอบโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันจะกระท า
ให้ผู้ถูกวัดอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน ตัดสินผลการวัดโดยใช้เกณฑ์เดียวกัน 4) การแปลผลให้ถูกต้อง การวัดผลและประเมินผล
การศึกษามีเป้าหมาย เพื่อน าผลไปใช้อธิบายหรือเปรียบเทียบกันในคุณลักษณะน้ันๆ ดังน้ัน การแปลผลที่ได้จะต้องพิจารณาให้
รอบคอบก่อนโดยค านึงถึงหลักเกณฑ์ และวิธีการแปลความหมายเป็นส าคัญ 5) ใช้ผลของการวัดและประเมินให้คุ้มค่า ซ่ึงการ
วัดและประเมินผลในแต่ละครั้ง เป็นงานที่ต้องลงทุนทั้งในด้านพลังความคิด ก าลังกาย และงบประมาณ เพื่อให้สามารถวัดผล
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หากผลการวัดที่ครูท าน ามาเพียงตัดสินผู้เรียนเท่าน้ัน นับว่าเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่า ซ่ึงสอดคล้องกับ
เขมรัฐ โตไทยะ (2540) ที่กล่าวว่า การวัดผลและประเมินผล หมายถึง การตรวจสอบหลังจากเรียนไปแล้วว่านักเรียนมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังที่คาดหวังหรือไม่ เน่ืองจากการประเมินผลเป็นกระบวนการต่อเน่ืองของการเรียนการสอน ครูผู้สอน
จึงต้องมีการประเมินเป็นระยะ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และวิธีการสอน เพื่อตัดสินผลการเรียน เพื่อ
พัฒนาพฤติกรรมของผู้เรียน แผนการจัดการเรียนรู้ที่ดีต้องบอกวิธีการวัดผล เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การทดสอบ  

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปน้ี 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
       1. ควรศึกษาค าชี้แจงในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ควรใช้ค าที่สามารถท าให้ผู้เรียนจดจ าได้ง่าย สอดคล้องกับ
เน้ือหาสาระ เหมาะสมกับวัย มีสีสันที่ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน 
            2. ควรเอาใจใส่นักเรียน คอยสังเกตพฤติกรรมเม่ือนักเรียนท าแบบฝึกหัดในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
3. ควรจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรียงล าดับจากง่ายไปหายากนักเรียนจึง 
จะไม่เบื่อหน่าย และเพิ่มความสนใจอยากรู้อยากเรียนมากขึ้น 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรท าการวิจัยเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กับนักเรียนระดับชั้นอ่ืน ๆ 
2. ควรท าการวิจัยที่มีการน านวัตกรรมอ่ืนๆมาเพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
      3. ควรมีการท าวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการระหว่างการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้กับการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้รูปแบบอ่ืนๆ 
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การพัฒนาคุณภาพลายมือด้วยแบบฝึกการคัดลายมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
Improving the quality of handwriting by handwriting exercise of Prathomsuksa 1 

จักขุมา สมเกียรติยศ1  วิไลพร ทองอยู่2  ประทุมเพชร แซอ๋่อง3 และจอมขวัญ รัตนกิจ4  
Chakkuma Somkeatiyot1 Wilaiporn Thongyu2 Pratumpet Sae-Ong3 and Jomkwan 

Rattanakit4 

1 นักศึกษาฝึกประสบการณ์โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 
2 ครูพ่ีเล้ียงโรงเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวัดมหาวนาราม อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

3 อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
4 อาจารย์สาขาวิชาจิตวทิยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

บทคัดย่อ 
         บทความวิจัยน้ีน าเสนอผลการการพัฒนาคุณภาพลายมือ  ด้วยแบบฝึกการคัดลายมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ 1)  เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกการพัฒนาการคัดลายมือ  ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่1  2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคัดลายมือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการใช้แบบฝึก
ทักษะการคัดลายมือ  3) เพื่อพัฒนาความสามารถการเขียนคัดลายมือ ให้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 30 คน ภาค เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ได้มา
โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี 1.คือแบบฝึกทักษะการคัดลายมือ
ส าหรับนักเรียน 2.  แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3.  แบบประเมินความสามารถ 4.  แบบสอบถามความคิดเห็น ความ
พึงพอใจที่มีต่อแบบฝึกทักษะการคัดลายมือ สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาโดยหาค่า ดัชนีความสอดคล้อง ทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ t – test (Dependent Samples) 
 ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมี นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  นักเรียน
มีทักษะและประสิทธิภาพการคัดลายมือสูงขึ้น มีความพึงพอใจต่อแบบฝึกคัดลายมือ อยู่ในระดับมากที่สุด  

ค าส าคัญ : แบบฝึกทักษะ/ การคัดลายมือ 

Abstract 
           This article presents the results of improving the quality of training by the hand of a student 
grade 1 the objective is to develop research and find out the effectiveness of the training, development, 
hand, for students, grade 1 to compare the ability to hand grade 1 before and after training to develop 
the skills of hand-writing hand ability, accuracy and efficiency criteria. 
The sample used in this research as a student grade 1 number of people 30 semester 2, academic year 
2561 acquired a specific selection method (Purposive Sampling), the tool used in this research. 1. What is 
a master hand for students. 2. the achievement test 3. assessment capabilities 4. query reviews. 
Satisfaction with the forward hand skills. The statistics based on the data analysis is the average percent 
standard deviation. Precision linear content consistency index Test hypotheses using t – test (Dependent 
Samples). 
The research found that the effectiveness of the reading comprehension skills in training grade 1 80/80 
criteria effective achievement of high school than before, there are different classes. The statistical 
significance level of 0.05, the students have the skills and performance of hand high up. Satisfaction with 
training hand-most level.  
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
               ภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติ  และมีความส าคัญมากส าหรับคนไทยในการติดต่อสื่อสาร เพราะภาษาไทยเป็น
เครื่องมือถ่ายทอดทางวัฒนธรรม  สื่อความหมาย  แสดงความรู้สึกนึกคิดให้เข้าใจตรงกัน  ให้เกิดความซาบซ้ึง  และเกิดความ
ภาคภูมิใจ  และจ าเป็นที่เด็กไทยต้องเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้  ตลอดจนต้องพยายามฝึกฝนทักษะ  และการใช้
ภาษาไทยให้ถูกต้องอยู่เสมอ  ผู้ใช้ภาษาไทยต้องใช้ทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียน  รวมทั้ง
ฝึกฝนจนเกิดความช านาญ 
 ในการใช้ภาษาสื่อสาร การอ่านและการฟัง  เป็นทักษะของการรับรู้เรื่องราว ความรู้และประสบการณ์  การพูดและ
การเขียนเป็นทักษะของการแสดงออก  และการแสดงความคิดเห็น  การเขียนยังเป็นรากฐานของการเรียนวิชาต่างๆ  ต้อง
อาศัยการบันทึก เพื่อรายงาน  เพื่อจดจ าถ้อยค าของครูและเพื่อน 
 การเขียนเป็นทักษะทางภาษาที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู้  ความคิด  จินตนาการ  ประสบการณ์ต่างๆ  รวมทั้ง
อารมณ์  ความรู้สึก  ข่าวสาร  เป็นการสื่อสารและสื่อความหมายโดยมีตัวหนังสือ  ตลอดจนเครื่องหมายต่างๆ  เป็นสัญลักษณ์
แทนถ้อยค าในภาษาพูดเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจตามจุดมุ่งหมายของผู้เขียน  การเขียนจึงเป็นทักษะที่มีหลักฐานปรากฏอยู่นา น  
และงานเขียนจะเกิดผลดีหรือเสียน้ันขึ้นอยู่กับคุณภาพของเน้ือหา  และกลวิธีการเขียนของผู้เขียน (กองเทพ  เคลือบพณิชกุล. 
2542:123 ) 
 ดังน้ันการเขียนให้ผู้อ่ืนอ่านออกง่าย  และเข้าใจง่ายน้ัน  ลายมือจึงนับว่าเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง  เพราะถ้าลายมือของ
ผู้เขียนไม่ชัดเจน  เช่น  เขียนหวัด  หัวบอด  เล่นหาง  มีรอยขูด  ลบ  ขีด  ฆ่า  ท าให้สกปรกและไม่สามารถสื่อสารได้  คือ  
ผู้อ่านไม่สามารถอ่านออก  ผู้อ่านจึงไม่เข้าใจข้อความที่เขียนน้ัน  เพราะฉะน้ันการเขียนจึงต้องเขียนด้วยลายมือที่อ่านออกง่าย 
 การคัดลายมือเป็นทักษะที่ส าคัญยิ่ง  โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา  ครูจะต้องเริ่มฝึกคัดลายมือให้
ถูกต้อง  สวยงาม  และวางท่าในการเขียนให้ถูกต้อง  เช่น  ท่าน่ัง  การจับดินสอ  การเคลื่อนไหวของมือ  เป็นต้น  ดังน้ันการ
คัดลายมือจึงมีความส าคัญมาก ดังที่  บันลือ  พฤกษะวัน (2533: 19 )  ได้กล่าวไว้ว่า  การคัดลายมือท าให้นักเรียนเป็นคนมี
วินัยในตนเอง  มีความสุขุมในการท างาน  รวมทั้งฝึกให้มีสมาธิให้ยาวนาน  เกิดความประณีตในการท างาน  และสร้างนิสัยรัก
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ฝึกการสังเกต  ฝึกความแน่วแน่ 
 ความส าคัญของการคัดลายมือดังกล่าวข้างต้น  สอดคล้องกับความคิดเห็นของนักการศึกษา เบิร์นส์  และโลว์   
(Burns  and  Lowe. 1966: 335 )  ที่ว่า  ในปัจจุบันน้ี  แม้ว่ามีเครื่องพิมพ์ดีด  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องถ่ายส าเนา  และ
เครื่องอ่ืนๆช่วย  แต่การเขียนคัดลายมือก็ยังมีความจ าเป็นอยู่เสมอ  ไม่ว่าในธุรกิจในวิชาชีพ  และชีวิตส่วนตัว  ดังน้ันจึงมีความ
จ าเป็นที่จะสอนให้นักเรียนมีความสามารถในการเขียนหนังสือได้ดีพอ 
 การเขียนที่ดีด้วยลายมือที่สวยงามต้องได้รับการฝึกทักษะดังความเห็นของ  สมพร  มันตะสูตร  (2526 : 146)  ที่ว่า
ทักษะการเขียนเป็นทักษะที่ต้องใช้เวลาฝึกฝนมากกว่าทักษะอ่ืนๆ  จึงจะเกิดผลทั้งการคัดลายมือและการคัดลอกข้อความ 
 การเขียนที่ดีด้วยลายมือที่สวยงามน้ัน  กรมวิชาการได้ก าหนดไว้ในหลักสูตรภาษาไทยพุทธศักราช 2551(ฉบับ
ปรับปรุง  พ.ศ.2533)  ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  โดยมีรายละเอียดตามล าดับชั้น 
 การคัดลายมือของนักเรียนในปัจจุบัน  ปรากฏว่านักเรียนยังมีข้อบกพร่องมาก  คือ เขียนตัวอักษรอ่านยากมาก  
เขียนโย้หน้า  โย้หลัง  สกปรก  ซ่ึงปัญหาและข้อปกพร่องเหล่าน้ี  ได้มีผู้วิจัยสรุปปัญหา  และข้อบกพร่องของลายมือได้ดังน้ี  
เช่น  ผลการวิจัยของ  จักรพรรดิ์  จิตมณี (2527:114)  พบว่า  นักเรียนเขียนรูปพยัญชนะบกพร่อง  เขียนหัวบอด  คัดลอก
ข้อความผิด  เขียนไม่เต็มบรรทัด  เขียนโย้หน้า  โย้หลัง  เขียนสระ  วรรณยุกต์บกพร่อง  เป็นต้น  และผลการวิจัยของ  
สามารถ  มีศรี  (2530:56)  พบว่า  ขาดความเป็นระเบียบวินัย  หัวบอด  การวางสระและวรรณยุกต์ไม่ถูกต้อง  เว้นวรรคตอน
ผิด  เป็นต้น  ซ่ึงสอดคล้องกับปัญหาและข้อบกพร่องในการคัดลายมือที่  กรรณิการ์  พวงเกษม (2531 : 2)  ที่ว่า  การเขียน
ตัวอักษร สระ  และวรรณยุกต์ไม่เรียบร้อย  ไม่ถูกต้องตามลักษณะพยัญชนะไทย  กล่าวคือ  การเขียนตัวอักษรเอนหลัง การ
เขียนตัวอักษรโย้หน้า  เขียนกด  เขียนเบามากไปท าให้บางส่วนของตัวอักษรหายไป  เขียนเกร็ง  เว้นช่องไฟไม่ถูกต้อง  เขียน
ตัวอักษรกลับ  เช่น  ภ เขียนเป็น ถ  เขียนผิดลักษณะตัวอักษร  และเขียนย้ าตัวอักษร  ปัญหาการคัดลายมือเหล่าน้ี  พบว่า
เป็นปัญหาที่ส าคัญอย่างยิ่งในการสื่อความหมายถ่ายทอดความคิดความเข้าใจ  ซ่ึงมีผลเสียในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  
เช่น  ในการเรียนการสอน  การท างาน  ดังน้ันครูทุกคนจะต้องเห็นความส าคัญในการแก้ปัญหา  และฝึกหัดพัฒนาลายมือ
ให้แก่นักเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
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 จากปัญหาและข้อบกพร่องในการคัดลายมือของนักเรียนที่กล่าวมาแล้วเบื้องต้น  จึงควรมีการพัฒนาลายมือของ
นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาอย่างสม่ าเสมอ  โดยครูใช้แบบฝึกการคัดลายมือส าหรับช่วยแก้ปัญหาข้อบกพร่องในการคัด
ลายมือ  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ  และท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางด้านการคัดลายมือ 
 ผู้วิจัยคาดหวังว่า  หากนักเรียนได้รับการฝึกฝนด้านการคัดลายมืออย่างสม่ าเสมอ  นักเรียนจะได้รับการพัฒนา
ลายมือได้ดีขึ้น  ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทดลองใช้แบบฝึกการคัดลายมือเพื่อพัฒนาการคัดลายมือนักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษา  เพื่อน าไปปรับปรุงคุณภาพลายมือของนักเรียน  ด้านทักษะการเขียนให้มีความสวยงาม  ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย  ความสะอาด  และการคัดลอกข้อความให้ถูกต้องอันเป็นการวางรากฐานที่ดีในการเขียนด้วยลายมือ  และน าไปสู่
ลายมือที่ดีในระดับชั้นอ่ืนๆ ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกการพัฒนาการคัดลายมือ  ส าหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคัดลายมือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการคัด
ลายมือ  
 3. เพื่อพัฒนาความสามารถการเขียนคัดลายมือ ให้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 

กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย  
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   โรงเรียนวัดมหาวนาราม  อ าเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก  จ านวน 30 คน  
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
     1)  แบบฝึกทักษะการคัดลายมือส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
     2)  แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
     3)  แบบประเมินความสามารถ  
    4)  แบบสอบถามความคิดเห็น  
ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการรายงาน  
                  1.  แบบฝึกการคัดลายมือของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปีที่ 1 
     1.1 ศึกษาหลักสูตร  เอกสาร  ต ารา   ขอบข่าย  สาระกลุ่มวิชาภาษาไทยช่วงชั้นที่ 1 
     1.2 ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับอธิบายรายวิชาและจุดประสงค์การเรียนรู้ในหลักสูตร
และเน้ือหา ด าเนินการสร้างแบบฝึกการคัดลายมือ 
    2.  แผนการจัดการเรียนรู้ 
 แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 7 แผน  จ านวน 7 ชั่วโมง ประกอบด้วย 
  แผนที่ 1 เรื่อง  ลายเส้น      จ านวน 1 ชั่วโมง 
  แผนที่ 2 เรื่อง  ความส าคัญและจุดประสงค์การคัดลายมือ     จ านวน 1 ชั่วโมง 
  แผนที่ 3 เรื่อง  หลักการคัดลายมือ     จ านวน 1 ชั่วโมง 
  แผนที่ 4 เรื่อง  ท่าน่ังในการคัดลายมือ     จ านวน 1 ชั่วโมง 
  แผนที่ 5 เรื่อง  สระและวรรณยุกต์     จ านวน 1 ชั่วโมง 
  แผนที่ 6 เรื่อง. การเว้นวรรคค า เว้นวรรคตอนของข้อความ    จ านวน 1 ชั่วโมง 
  แผนที่ 7 เรื่อง. สรุปองค์ความรู้เรื่องการคัดลายมือ จ านวน 1 ชั่วโมง 
ขั้นตอนการสร้างดังนี้  
                        1. ศึกษา  หลักสูตร  เอกสาร  ต ารา  ขอบข่าย  สาระกลุ่มวิชาภาษาไทย  ช่วงชั้นที่  1 และ ก าหนด
จุดประสงค์การเรียนรู้  โดยให้สอดคล้องกับอธิบายรายวิชาและจุดประสงค์การเรียนรู้ในหลักสูตร 
  2. ศึกษาการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนด้วยแบบฝึกการคัดลายมือ 
  3. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนด้วยแบบฝึกการคัดลายมือ 
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  4. น าแผนการสอนที่สร้างขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ด้านการสอนวิชา
ภาษาไทย ด้านเทคนิควิธีสอน  และด้านการวัดและประเมินผล เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของแผน โดยผู้เชี่ยวชาญให้
ข้อเสนอแนะ แก้ไขในเรื่องของที่มาและอ้างอิงของนวัตกรรม 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  - ศึกษาเกณฑ์ในการสร้างแบบทดสอบจากเอกสารการวัดและประเมินผลต่าง ๆ 
-  สร้างแบบทดสอบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จ านวน 10 ข้อ  
  - น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญด้านวัดผล  
แบบสอบถาม ความพึงพอใจ/ความคิดเหน็ของนักเรียนที่มีต่อ(นวตักรรม)  
แบบสอบถามความคิดเห็น / ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกการคัดลายมือมีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตร
ส่วนประมาณค่า (Rating  Scale)  5 ระดับ โดยสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกการคัดลายมือจ านวน 1 
ฉบับ  มีขั้นตอนการสร้างดังน้ี 
  1. ศึกษาการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นตามวิธีของเบสท์  (Best  1986 : 181 - 182) 
  2. สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่สอนโดยใช้แบบฝึกการคัดลายมือเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของลิเคิร์ท ข้อค าถามจ านวน 10 ข้อ  โดยก าหนดค่าระดับความคิดเห็นแต่ละช่วง
คะแนนและความหมาย  ดังน้ี 
  ระดับ  1 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  ระดับ  2 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
  ระดับ  3 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง 
  ระดับ  4 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 
  ระดับ  5 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด   
 ส าหรับการให้ความหมายของค่าที่วัดได้  ผู้ค้นคว้าได้ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้ความหมายโดยได้จากแนวคิดของ
เบสท์  (Best 1986 : 195)  การให้ความหมาย  โดยการให้ค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านและรายข้อ  ดังน้ี 
  1.00 - 1.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  1.51 - 2.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
  2.51 - 3.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง  
  3.51 - 4.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับ มาก 
  4.51 - 5.00 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด 
 3. น าผลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามความคิดเห็น โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( - 
Coefficient)  ของ  Cronbach เกณฑ์การหาความเชื่อม่ันก าหนดไว้ 0.80 ขึ้นไป 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
             โดยการ เขียนเป็นข้อ ๆ ระบุว่ามี ขั้นตอนการน าวิธีสอน  หรือการน านวัตกรรมมาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการ
เรียนการสอน อย่างไรกับผู้เรียน 
             1. ทดสอบด้วยแบบทดสอบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง คัดสวย
ด้วยมือเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 10 ข้อ กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดมหาวนาราม ใช้เวลาในการทดสอบ 1 ชั่วโมง 
              2. ด าเนินการสอนโดยใช้แบบฝึกคัดลายมือ  จ านวน7 ชุด เรื่องการคัดลายมือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยก่อน
เรียนด้วยแบบฝึกคัดลายมือ  ผู้รายงานให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบย่อยของนวัตกรรมแต่ละเล่มของบทเรียน จากน้ันเรียน
ด้วยนวัตกรรมแบบฝึกคัดลายมือ ขณะเรียนด้วยนวัตกรรมแบบฝึกคัดลายมือ  ผู้รายงานให้กลุ่มเป้าหมายตอบค าถามของ
บทเรียนลงในกระดาษค าตอบ เม่ือเรียนนวัตกรรมเสร็จ ผู้รายงานให้กลุ่มเป้าหมายท าแบบทดสอบย่อยหลังเรียน 
              3. เม่ือสิ้นสุดการเรียนด้วยนวัตกรรมแบบฝึกคัดลายมือ  ทั้ง 7 ชุดแล้ว ผู้รายงานให้กลุ่มเป้าหมายท าแบบทดสอบ
หลังเรียน (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพื่อดูพัฒนาการของนักเรียน 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1)  ค่าประสิทธิภาพแบบฝึกคัดลายมือ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  โดยใช้ร้อยละ 
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  2)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกคัดลายมือ โดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที 
                      3) สอบถามความคิดเห็น ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกคัดลายมือ โดยใช้ร้อยละค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เน้ือหา 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ค่าเฉลี่ย   

    
N

X
X 
  

       X   ค่าเฉลี่ยของคะแนน 
  X   ผลรวมของคะแนน 
       N   จ านวน 
 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

   
N

)X-(X
S.D. 

  

 S.D.   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  )X-(X   ผลรวมของคะแนนลบด้วยคะแนนเฉลี่ย 
       N   จ านวน 
 
 ค่าดัชนีความสอดคล้อง  

   
N

R
IOC 

  

 IOC  =  ดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ   

        R  =  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ   

         N     =  จ านวนของผู้เชี่ยวชาญ   
 
 
 ค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา ( - coefficient)   
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  α  สัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ัน 
  n  จ านวนข้อ 

  2
iS   คะแนนความแปรปรวนแต่ละข้อ 

  2
tS  คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบับ 
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 ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใช้คูเดอร์-ริชาร์ดสัน (KR-20)  
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qp
1

1n
n

ttr  

 
       ttr   สัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ัน 
      n  จ านวนข้อ 

  2
tS  คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบับ 

           p = สัดส่วนของคนท าถูกในแต่ละข้อ 
       q  = สัดส่วนของคนท าผิดในแต่ละข้อ = 1- p 
 
 สถิติทดสอบค่าที แบบ t-pair  (เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลัง)    

  

1n

2D)(2Dn

D
t



 


  

 
 t   =   ค่าที 
 D =  ผลต่างของคะแนน 
 n =  จ านวนคน 
 
 สถิติทดสอบค่าที แบบ 0ne sample  (เปรียบเทียบผลการเรียนรู้กับเกณฑ์ทีก่ าหนด)  
 

   t  =    

n
S

X

1

2
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 โดยที่ 
        t   =    ค่าทดสอบ t-test 
   X    =   คะแนนหลังเรียน 
   =    คะแนนเกณฑ์ที่ก าหนด 
  S2  =    ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  N  =    จ านวนนักเรียน 
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ประสิทธิภาพของแบบฝึกคัดลายมือ 
  ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 

   100
A
N

X

E1 



  

  E1 = ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
        X  =  คะแนนแบบฝึกหัดในแต่ละหน่วยของแบบฝึกคัดลายมือ 
        A  =  คะแนนเต็มของแบบฝึกหัดในแต่ละหน่วยของแบบฝึกคัดลายมือ 
        N  =  จ านวนผู้เรียน 
 
 ประสิทธิภาพของผลผลิต (E2) 

   100
B
N

Y

E2 



  

  E2 = ประสิทธิภาพของผลผลิต 
      Y  =  คะแนนของหลังเรียน 
      B  =  คะแนนเต็มของคะแนนสอบหลังเรียน 
      N  =  จ านวนผู้เรียนผลการวิเคราะห์  

ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพ เปรียบเทียบ 1E  และ 2E  ของแบบฝึกคัดลายมือ 
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กลุ่ม 

 
คนที ่

1E  2E  
ชุด 1 ชุด 2 ชุด 3 ชุด 4 ชุด 5 ชุด 6 ชุด 7 รวม หลังเรียน 
10 10 10 10 10 10 10 70 30 

 
กลุ่ม 
เป้า 

หมาย 
1 

1 8 9 8 8 9 8 7 57 27 
2 8 7 9 9 7 8 9 57 25 
3 7 8 8 7 9 8 9 56 28 

รวม 23 24 25 24 25 24 25 170 80 
คะแนนเฉลี่ย 0.8095 0.8888 
คิดเปน็ร้อยละ 80.95 88.88 

 
 

กลุ่ม 
เป้า 

หมาย 
2 

1 8 8 9 7 8 7 10 57 26 

2 9 8 8 7 8 8 9 57 27 
3 7 8 9 8 9 9 8 58 27 
4 8 7 8 10 7 9 8 57 26 
5 8 8 9 8 9 7 7 56 28 
6 7 7 8 9 8 9 9 57 27 

รวม 47 46 51 49 49 49 51 342 161 
คะแนนเฉลี่ย 0.8143 0.8944 
คิดเปน็ร้อยละ 81.43 89.44 

 
 
กลุ่ม 
เป้า 

หมาย 
3 

1 8 7 8 8 9 8 7 55 28 

2 8 9 7 7 9 8 8 56 28 
3 7 8 9 8 8 8 9 57 27 
4 8 8 9 9 7 8 8 57 28 
5 7 9 8 8 8 9 7 56 27 
6 8 9 7 8 9 8 7 56 27 
7 9 8 8 7 8 9 8 57 28 
8 8 8 8 8 7 9 9 57 28 
9 7 8 8 9 7 9 8 56 27 
10 9 7 9 8 9 8 8 58 28 
11 9 8 8 9 8 7 7 56 29 
12 7 9 7 8 9 8 8 56 28 
13 8 8 8 9 8 7 8 56 29 

 14 9 7 9 8 8 9 8 58 27 
15 7 8 9 8 9 8 7 56 27 
16 8 7 8 8 7 9 7 54 28 
17 7 8 8 7 9 9 8 56 28 
18 8 8 7 9 8 8 9 57 27 
19 8 8 8 9 8 7 8 56 27 
20 7 7 8 9 8 8 8 55 28 
รวม 157 159 161 164 163 164 157 1125 554 

คะแนนเฉลี่ย 0.8035 0.9233 
คิดเปน็ร้อยละ 80.35 92.33 
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           ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพแบบฝึกคัดลายมือพบว่า ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพเปรียบเทียบ 1E  และ 2E  
ของแบบฝึกคัดลายมือ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   ครั้งที่ 1 ได้เท่ากับ 80.95/88.88 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 

และผลการทดสอบหาประสิทธิภาพเปรียบเทียบ 1E และ 2E ของแบบฝึกคัดลายมือ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

ครั้งที่ 2 ได้เท่ากับ 81.43/89.44 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 และผลการทดสอบหาประสิทธิภาพเปรียบเทียบ 1E และ 2E ของ
แบบฝึกคัดลายมือ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   ครั้งที่ 3 ได้เท่ากับ 80.35/92.33 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ผลการเรียนรู้/ทักษะ 
 ผลการวิเคราะห์  มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ(ตัวแปรตาม)ก่อนและหลังเรียน ด้วยแบบฝึกคัดลายมือ  
          แสดงผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนการคัดลายมือ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 

 
เลขที่ 

คะแนนผลสัมฤทธิ ์  
พัฒนาการ หลังเรียน (30) ก่อนเรียน (30) 

1.เด็กชายสิรวิทย์  บุญรอด 25 19 +6 
2.เด็กชายอนุชา  บางเหลือง 26 19 +7 
3.เด็กชายพรรษกร  รื่นรมณ์  25 18 +7 
4.เด็กชายธนพนธ์  ม่ันเจริญ 27 20 +7 
5.เด็กชายณัฐกาญจน์  ทองค า 27 19 +8 
6.เด็กชายพีรเดช  เสือภู ่ 28 18 +10 
7.เด็กชายธนพัต  โป๊ะแก้ว 26 20 +6 
8.เด็กชายศิขริน  เปียนาค 25 18 +7 
9.เด็กชายปีติภัทร  รวีไกรเลิศ 28 20 +8 
10.เด็กชายธนพัฒน์  อ๊อดเอก 27 19 +8 
11.เด็กชายวชิรวิทย์  วาจาสัจกุล 26 18 +8 
12.เด็กหญิงวิภาวดี  เดชแพ 26 17 +9 
13.เด็กหญิงพรพิมล  ส าเภาพานิชย์ 28 18 +10 
14.เด็กหญิงเปรมกมล  ขันไม้ 27 19 +8 
15.เด็กหญิงพิชชาพร  ทองสนิท 27 18 +9 
16.เด็กหญิงณัฐธิดา  รอดเขียว 25 19 +6 
17.เด็กหญิงมณชญา  อัจฉริยากุล 26 19 +7 
18.เด็กหญิงธัญชนก  คล้ายทับทิม 25 18 +7 
19.เด็กหญิงตีรณา  จันทร 27 20 +7 
20.เด็กหญิงสวรรยา  ทองเพ็ชร 27 19 +8 
21.เด็กหญิงอชิรญา  แก้วแจ้ง 28 18 +10 
22.เด็กหญิงกวินนา  ประทุมทอง 26 20 +6 
23.เด็กหญิงพิมลรัตน์  คงม่ัน 25 18 +7 
24.เด็กหญิงพิมพ์ประภาวดี  ธนารัตน์
วุฒิไกร 

28 20 +8 

25.เด็กหญิงศศิภัสส์  วงษ์ชัยบุตร 27 19 +8 
26.เด็กหญิงกัลมา  บุญมา 26 18 +8 
27.เด็กหญิงณัฐวลัญช์ คงช่วย 26 17 +9 
28.เด็กชายนพกร  ทองอยู่ 28 18 +10 
29.เด็กหญิงสุรัษญา  ศรีสมุทร 
 

27 19 +8 
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เลขที่ 

คะแนนผลสัมฤทธิ ์  
พัฒนาการ หลังเรียน (30) ก่อนเรียน (30) 

30.เด็กชายชินภัทร  อาจหาญ 27 18 +9 
รวม 796 560 236 

ค่าเฉลี่ย 26.53 18.67 7.87 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.04 0.88  

ร้อยละ 88.44 62.22  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยแบบฝึกคัดลายมือ มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 26.53 คิดเป็นร้อยละ 88.44 
และมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ18.67 คิดเป็นร้อยละ62.22  ซ่ึงมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
แสดงการเปรียบเทียบคะแนน ของตัวแปรตาม (ผลสัมฤทธ์ิ) 

 
       การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์/ทักษะ/ความสามารถก่อนเรียนและหลังเรียนแบบฝกึคัดลายมือ  ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดมาวนาราม(วัดมะขามเตี้ย)  
 

การประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t df sig 
ก่อนเรียน 18.67 0.88 35.194 29 0.000 
หลังเรียน 26.53 1.40    

             เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/ความสามารถก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย t-test พบ
ค่า t=35.194 ซ่ึงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  จึงอาจกล่าวว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/ความสามารถหลังเรียนด้วยการ
ฝึกคัดลายมือ แตกต่าง/สูงกว่าก่อนเรียน 
 สามารถสรุปได้ผลของการวิเคราะห์ได้ว่า สื่อหรือวิธีสอนหรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ใช้ตามแผนการจัดการเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพในการเพิ่มทักษะและประสิทธิการคัดลายมือ ท าให้นักเรียนมีทักษะและประสิทธิภาพการคัดลายมือสูงขึ้น 
ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกคัดลายมือ 
 ผลการวิเคราะห์ในตอนน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากที่ได้เรียนจาก(นวัตกรรม) ที่ครู
พัฒนาขึ้น  
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ตาราง แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกคัดลายมือ 
ข้อรายการ x ̄ S.D. แปลผล 

1. แบบฝึกคัดลายมือช่วยข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจในการคัดรายมือดีขึ้น 4.17 0.75 มาก 
2. เน้ือหามีการจัดเรียงความยากง่ายเหมาะสม 4.23 0.68 มาก 
3. กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้แบบฝึกคัดลายมือน้ี ท าให้ข้าพเจ้ารู้สึกสนุกสนาน 4.50 0.63 มาก 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้แบบฝึกคัดลายมือน้ี ท าให้การเขียนน่าสนใจมาก
ขึ้น 

4.17 0.70 มาก 

5. ข้าพเจ้าต้องการเรียนด้วยแบบฝึกคัดลายมือในลักษณะน้ีกับบทเรียน
อ่ืนๆ 

4.20 0.76 มาก 

รวม 4.25 0.32 มาก 
               พบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกคัดลายมือที่สร้างขึ้น โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.32  
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่าทุกข้อรายการมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกคัดลายมือ ที่ครูสร้างขึ้นอยู่ในระดับมาก 

สรุปผลการวิจัย 
           1. ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพแบบฝึกคัดลายมือพบว่า ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพเปรียบเทียบ 1E  และ 

2E  ของแบบฝึกคัดลายมือ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ครั้งที่ 1 ได้เท่ากับ 80.95/88.88 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 

และผลการทดสอบหาประสิทธิภาพเปรียบเทียบ 1E และ 2E ของแบบฝึกคัดลายมือ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1        

ครั้งที่ 2 ได้เท่ากับ 81.43/89.44 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 และผลการทดสอบหาประสิทธิภาพเปรียบเทียบ 1E และ 2E ของ
แบบฝึกคัดลายมือ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   ครั้งที่ 3 ได้เท่ากับ 80.35/92.33 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
             2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยแบบฝึกคัดลายมือ มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 26.53 คิดเป็น
ร้อยละ 88.44 และมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ18.67 คิดเป็นร้อยละ62.22  ซ่ึงมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
            3. เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/ความสามารถก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย t-test 
พบค่า t=35.194 ซ่ึงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  จึงอาจกล่าวว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/ความสามารถหลังเรียนด้วย
การฝึกคัดลายมือ แตกต่าง/สูงกว่าก่อนเรียน  สามารถสรุปได้ผลของการวิเคราะห์ได้ว่า สื่อหรือวิธีสอนหรือนวัตกรรมการเรียน
การสอนที่ใช้ตามแผนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพในการเพิ่มทักษะและประสิทธิการคัดลายมือ ท าให้นักเรียนมีทักษะและ
ประสิทธิภาพการคัดลายมือสูงขึ้น 
 4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกคัดลายมือที่สร้างขึ้น โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.32 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่าทุกข้อรายการมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกคัด
ลายมือ ที่ครูสร้างขึ้นอยู่ในระดับมาก 

อธิปรายผล 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลอภิปรายผลได้ดังน้ี 
 1. แบบฝึกคัดลายมือที่สร้างขึ้น สื่อการเรียนรู้ที่สามารถน ามาพัฒนาทักษะทางด้านการคัดลายมือเด็กได้เป็นอย่างดี 
ทั้งน้ีมาจากองค์ประกอบต่างๆดังน้ี 
      1.1 ได้มีการศึกษาปัญหาและข้อบกพร่องต่างๆเก่ียวกับการคัดลายมือของเด็กก่อน รวมทั้งมีการศึกษาต าราและ
เอกสารต่างๆตลอดจนผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการคัดลายมือ ท าให้ทราบข้อมูลที่แท้จริง จึงน ามาสร้างเป็นแบบฝึกคัดลายมือ
ให้สอดคล้องกับปัญหา และข้อบกพร่องต่างๆเก่ียวกับการคัดลายมือได้ 
       1.2  แบบฝึกคัดลายมือที่สร้างขึ้น เรียงล าดับจากง่ายไปยาก โดยเริ่มฝึกตั้งแต่การฝึกเตรียมความพร้อม การฝึก
คัดพยัญชนะกลุ่มไม่มีหัว กลุ่มหัววนขวา กลุ่มหัววนซ้าย การคัดสระ วรรณยุกต์ ร้อยแก้ว และร้อยกรอง ตามล าดับ 
       1.3  การด าเนินกิจกรรมในแบบฝึกคัดลายมือ เป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วมและเหมาะสมกับวัย
ของเด็ก แบบฝึกมีส่วนส าคัญเป็นอย่างมากที่ช่วยให้เด็กมีความสนใจ และมีความกระตือรือร้นในการเรียน 
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 2. ผลของการใช้แบบฝึก  พบว่านักเรียนที่เรียนโดยแบบฝึกการคัดลายมือเป็นสื่อในการสอน มีผลสัมฤทธ์ิทางการคัด
ลายมือที่สูงขึ้น แสดงให้เห็นว่าแบบฝึกคัดลายมือที่สร้างขึ้นสามารถพัฒนาทักษะการคัดลายมือของนักเรียนได้  ที่เป็นเช่นน้ี
เน่ืองมาจากแบบฝึกคัดลายมือของนักเรียนที่สร้างขึ้นได้ด าเดินไปตามหลักที่วางไว้คือ มีการศึกษาข้อบกพร่องเก่ียวกับการคัด
ลายมือของนักเรียนก่อนแล้วจึงด าเนินการสร้าง 

ข้อเสนอแนะ 
 ผลจากการศึกษา ผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ มาพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังต่อไปน้ี 
            1.  ในการน าเอาแบฝึกคัดลายมือไปใช้  ครูผู้สอนครศึกษารายละเอียดของแบบฝึก  ค าชี้แจง การใช้เน้ือหา  สื่อการ
เรียนรู้  และการด าเนินกิจกรรมในแบบฝึกให้เข้าใจทุกครั้งจนเกิดความเข้าใจอันจะท าให้การเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายที่
วางเอาไว้ 
 2.  การด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนและการสื่อทางการเรียนในแบบฝึก  ครูผู้สอนสามารปรับและยืดหยุ่นให้
เข้ากับสภาพแวดล้อมของนักเรียน  และสามารถจัดหาสื่อที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนหรือท้องถิ่นได้ 
 3.  การด าเนินกิจกรรมในแต่ละแบบฝึก  ครูผู้สอนควรด าเนินการสอนไปตามล าดับที่จัดไว้ คือ จากแบบฝึกชุดที่ 1-7  
ไม่ควรด าเนินการสอนข้ามแบบฝึก  เพราะจะท าให้นักเรียนไม่ได้ฝึกตามล าดับจากง่ายไปยากอย่างแท้จริง 
4.  การด าเนินกิจกรรมในแบบฝึก  การด าเนินการสอนภายใต้บรรยากาศที่เป็นกันเอง  สนุกสนานมีชีวิตชีวา  และค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วย  จึงจะท าให้การสอนด้วยแบบฝึกบรรลุจุดมุ่งหมายทุกครั้ง 

เอกสารอ้างอิง 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทยการเขียนโครงเรื่องวิชาภาษาไทย 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใชแ้บบฝึก 

Educational achievement, language group writing the storyline, Thai Language for 
students 2 

ชนม์นิภา รงค์ทอง 1    ณรัก มั่นนุช 2  และดนยา วงศ์ทนชัย 3 Chonnipha Rongthong 1  Narak 
Mannuch 2  and Danya Vongthanachai 3  

                                                        
1 นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัพบิูลสงคราม 

                                          2 ครูกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย   โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี   อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณโุลก 
                                                                          3 อาจารย์นิเทศ  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบลูสงคราม 

บทคัดย่อ 
             การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทยการเขียนโครงเรื่องวิชาภาษาไทยส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนโครงเรื่องในการพัฒนาทักษะ
ด้านการเขียน 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิด้านทักษะการเขียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนโครงเรื่อง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งน้ี คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2561 จ านวน 15 คน ด้วยเครื่องมือแบบฝึกการเขียนโครงเรื่อง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ หาค่าเฉลี่ย (�̄�) ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และการเปรียบเทียบคะแนน t-test    หาค่าดัชนีความสอดคล้อง  (IOC)    
จากผลการวิจัย พบว่า 1. แบบฝึกทักษะการเขียนโครงเรื่อง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความสอดคล้องและ
เหมาะสมต่อการพัฒนาทักษะการเขียน การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทยการเขียนโครงเรื่องวิชา
ภาษาไทยส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกมีผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนหลังใช้แบบฝึกสูงกว่าก่อนใช้แบบฝึก 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 

ค าส าคัญ : แบบฝึกทักษะ / การเขียนโครงเรื่อง 

Abstract 

              Educational achievement, language group writing the storyline, Thai Language for students 2. The 
purpose of this research were 1) to design the conceptual plot for enhancement the writing ability 2) to 
study the learning achievement of conceptual plot writing of Mattayom 2 students in Chaloemkwansatree 
School, Phitsanulok. The intervention group consisted of 15 students from Mattayom 2 selected by the 
Purposive Sampling. The instrument used for collecting data was the conceptual plot exercise. The data 
were analyzed by using Index of item objective congruence, mean, standard deviation and T-test. 
The results of this study show that 1) the conceptual plot exercise was related and appropriate with the 
development of writing ability. The using of the conceptual plot exercise for Mattayom 2 show that the 
students’ learning achievements before and after were significantly different at the level of .05 

Keys: supplementary exercise, conceptual plot writing 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
          การเขียน คือ การถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรู้สึก ความต้องการตลอดจนประสบการณ์ต่าง ๆ ของผู้เขียนผ่าน
ตัวอักษรไปยังผู้รับสารเพื่อจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หน่ึง จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เขียนต้องเรียบเรียงเน้ือหาให้เป็นระบบ เพื่อ
สื่อสารออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดสัมฤทธิผล ดังน้ันการจัดล าดับความคิดก่อนด้วยการเขียนโครงเรื่องจึงนับเป็นสิ่ง
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ส าคัญ เพราะโครงเรื่องคือการเรียบเรียงความคิดว่าจะเขียนอะไร เก่ียวข้องกับสิ่งใด ใจความส าคัญมีอะไร ได้เน้ือหาครบถ้วน
หรือไม่ มีข้อมูลใดที่ต้องค้นคว้าเพิ่มเติม การเขียนโครงเรื่องก่อนลงมือเขียนจะช่วยให้งานเขียนสมบูรณ์ ไม่วกวนสับสน เพราะ
การเขียนโครงเรื่องจะช่วยรวบรวมแนวคิดเก่ียวกับเรื่องที่จะเขียน การเลือกและการจัดแนวความคิด และการจัด ล าดับ
ความคิด ดังน้ันทักษะการเขียนต้องใช้ความนึกคิดว่าจะเขียนอย่างไร จึงจะถ่ายทอดความหมายได้ตรงกับความคิดของตนเอง 
 การเรียนการสอนภาษาไทยต้องอาศัยความสัมพันธ์กันของทักษะ 4 ด้าน คือ ฟัง พูด อ่านและเขียน ซ่ึงทักษะการ

เขียนน้ันมีความซับซ้อนมากที่สุด ดังที่ สนิท ตั้งทวี ( 2528 : 153 ) แสดงความคิดไว้ว่า “ทักษะการเขียนเป็นเรื่องที่ค่อนข้าง
ยากกว่าทักษะอ่ืน ๆ เพราะการเขียนเป็นการสื่อสารที่มีขั้นตอนหลายอย่าง เช่น ผู้เขียนจะต้องนึกคิดก่อนว่าจะเขียนอย่างไร 
จึงจะมีความหมายตรงกับความคิดของตนเองที่ต้องการจะถ่ายทอด” 
 ด้วยทักษะการเขียนที่มีความซับซ้อนมากกว่าทักษะอ่ืน ๆ น้ีเอง ซ่ึงสอดคล้องกับอุปสรรคปัญหาในการเขียน
เรียงความ จากการตรวจเรียงความของนักเรียนพบว่า นักเรียนเขียนเรียงความวกวน ไม่สามารถเริ่มต้นหรือลงมือเขียน
ถ่ายทอดเน้ือหาได้ตามที่นึกคิดไว้ แสดงให้เห็นว่านักเรียนยังไม่อาจก าหนดกรอบแนวคิดของเรื่องราวที่จะถ่ายทอด ด้วยเหตุน้ี
ผู้วิจัยจึงเห็นว่า การเขียนโครงเรื่องจะเป็นเครื่องมือก าหนดแนวทางการเขียนถ่ายทอดเน้ือหาได้อย่างเป็นระบบ ซ่ึงจะช่วยให้
นักเรียนสามารถถ่ายทอดเน้ือหาได้และเป็นไปตามกรอบหรือขอบเขตที่ก าหนด ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจที่จะเสริมสร้างทักษะการ
เขียนของนักเรียนให้เพิ่มขึ้นด้วยชุดแบบฝึกทักษะการเขียนโครงเรื่อง 

จุดมุ่งหมายการวิจัย 
    1. เพื่อสร้างแบบฝึกการเขียนโครงเรื่องวิชาภาษาไทยส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
     2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนโครงเรื่อง 

สมมติฐานของการวิจัย 
 นักเรียนที่ท าแบบฝึกทักษะการเขียนโครงเรื่องมีผลการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

ขอบเขตของการวิจัย 
 โดยผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยดังน้ี 
            กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา 
      กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาครั้งน้ี  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี  ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  39 ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา  2561  จ านวน  15  คน   
            ระยะเวลาในการทดลอง 
 จ านวน 4 คาบต่อแบบฝึก 1 กิจกรรม คาบละ 60 นาที ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 แบบฝึกทักษะการเขียนโครงเรื่อง หมายถึง แบบฝึกทักษะการเขียนโครงเรื่องจ านวน 4 กิจกรรม ซ่ึงว่าด้วยการ
เขียนโครงเรื่องที่จะน าไปสู่การเพิ่มทักษะการเขียน โดยแบบฝึกทักษะดังกล่าวจะมีเน้ือหาเชื่อมโยงกันจ าแนกได้ดังน้ี 
 กิจกรรมที่ 1 คือ “การประมวลความคิด” 
 กิจกรรมที่ 2 คือ “จัดระบบความคิด” 
 กิจกรรมที่ 3 คือ “เรียงล าดับหัวข้อโครงเรื่อง” 
 กิจกรรมที่ 4 คือ “การเขียนโครงเรื่อง” 
 ทักษะการเขียน หมายถึง การถ่ายทอด เรื่องราว ความรู้ ความคิด ความรู้สึก ความต้องการตลอดจนประสบการณ์
ต่าง ๆ ของผู้เขียน ออกมาเป็น ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ไปยังผู้อ่านให้เข้าใจตามจุดประสงค์ที่ต้องการ 
 การเขียนโครงเรื่อง หมายถึง การประมวลความคิดครอบคลุมเรื่องที่จะเขียนเพื่อก าหนดเป็นกรอบหรือขอบเขตของ
เรื่อง ที่จะจ าให้ผู้เขียนสามารถน าเสนอความคิดได้ตรงตามที่ก าหนดไว้ 
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 วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  คะแนนของผู้เรียนที่ได้จากการท าแบบทดสอบที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น เป็น
แบบทดสอบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  เรื่อง การเขียนเชิงสร้างสรรค์ จ านวน  40  ข้อ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ได้แบบฝึกเพื่อไปใช้เป็นนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

              ตัวแปรตน้                                                       ตัวแปรตาม 

 

 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
           การวิจัยชุดแบบฝึกการเขียนโครงเรื่อง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังต่อไปน้ี 

            1. กลุ่มเป้าหมาย 
            2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
            3. ขั้นตอนการสร้าง 
            4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
            5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
            6. สถิติที่ใช้  
กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย คือ 
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อ าเภอเมือง จังหวัด พิษณุโลก จ านวน  15 คน  
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
        1. ชุดแบบฝึกการเขียนโครงเรื่อง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 4 กิจกรรม 

       2. แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านการเขียนโครงเรื่อง จ านวน 20 ข้อ เป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการรายงาน  
             1. ชุดแบบฝึกการเขียนโครงเรื่อง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ชุดแบบฝึกการเขียนโครงเรื่อง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โดยมีขั้นตอนการสร้างดังน้ี 

 1. ศึกษาหลักสูตร เอกสาร ต ารา ขอบข่าย สาระกลุ่มวิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3 
 2 .ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับอธิบายรายวิชาและจุดประสงค์การ  เรียนรู้ในหลักสูตรและ
เน้ือหา 
 3. ด าเนินการสร้างชุดแบบฝึกการเขียนโครงเรื่อง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 4. น าร่างชุดแบบฝึกการเขียนโครงเรื่อง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 2 ที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 3 คน ได้แก่ นางณรัก ม่ันนุช นางอมรรัตน์ เมืองจันทร์ และนางสาวกัลชณาณิช ยามสุข เพื่อขอค าแนะน ามาปรับปรุง
แก้ไข ในส่วนที่บกพร่อง 
 5. ด าเนินการสร้างและปรับปรุงชุดแบบฝึกการเขียนโครงเรื่อง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามที่
ปรึกษา แล้วน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร เน้ือหา  กระบวนการ ภาษาและการวัดผลประเมินผลตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบ

การสอนโดยใช้แบบฝึกการเขียนโครง
เรื่อง 

 

         ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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คุณภาพ และความเที่ยงตรง เชิงเน้ือหา (IOC : Index of Item Objective Congruence) โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณา  
คือ   
   เห็นว่าสอดคล้อง  ให้คะแนน  +1 
   ไม่แน่ใจ               ให้คะแนน   0 
   เห็นว่าไม่สอดคล้อง  ให้คะแนน  -1 
 การวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมสอดคล้องของแบบฝึกทักษะการเขียนโครงเรื่อง ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง(IOC)  ค านวณค่า ตามสูตร   
 
 
 

IOC =
∑ 𝑅

𝑁
 

 
   ∑ 𝑅   =    ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
       N  =    จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 
 น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (Index 
of Item Objective Congruence) ของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณค่า ดัชนีความสอดคล้อง  แล้วเลือกค่าดัชนีความสอดคล้อง
ตั้งแต่ 0.5  ขึ้นไป  โดยได้ค่าดัชนี ความสอดคล้องเท่ากับ 0.67-1.00 และปรับปรุงแก้ไขในเก่ียวกับแบบฝึกหัด ให้ตัดแบบฝึก 
ออกบ้างเล็กน้อย เพราะในเวลาสอบจริงเวลาอาจไม่เพียงพอ 
                 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยมีขั้นตอนการสร้างดังน้ี 
 1. ศึกษาเกณฑ์ในการสร้างแบบทดสอบจากเอกสารการวัดและประเมินผลต่าง ๆ 
 2. สร้างแบบทดสอบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซ่ึงมีลักษณะเป็นปรนัย จ านวน 20 ข้อก าหนดการให้
ค่าคะแนน ตอบถูกได้ 1 คะแนน และตอบผิดได้ 0 คะแนน  
 3. น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญด้านวัดผล ได้แก่ นางณรัก ม่ันนุช นางอมรรัตน์ เมือง
จันทร์ และนางสาวกัลชณาณิช ยามสุข เพื่อตรวจสอบ ดูความเที่ยงตรง เชิงเน้ือหา  (Content  Validity) ความชัดเจน ความ
ถูกต้องเหมาะสมของภาษาที่ใช้ และความสอดคล้องด้วยดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objectives Congruence : 
IOC)  โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณา  คือ   
   เห็นว่าสอดคล้อง            ให้คะแนน +1 
   ไม่แน่ใจ              ให้คะแนน   0 
   เห็นว่าไม่สอดคล้อง            ให้คะแนน  -1 
การวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมสอดคล้องของแบบทดสอบโดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง(IOC)  ค านวณค่าตามสูตร   
 

IOC =
∑ 𝑅

𝑁
 

 
       ∑ 𝑅 =   ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
      N   =   จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
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 น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (Index 
of Item Objective Congruence) ของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณ ค่าดัชนีความสอดคล้อง  แล้วเลือกค่าดัชนีความสอดคล้อง
ตั้งแต่  0.5  ขึ้นไป  ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบ  เท่ากับ 0.67-1.00 โดยผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะ คือให้
ตรวจสอบการพิมพ์ผิดของข้อสอบ 

         วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

    1. ทดสอบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย เรื่อง ชุดแบบฝึกการเขียน
โครงเรื่อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 20 ข้อ กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน เฉลิมขวัญสตรี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ใช้เวลาในการทดสอบ 1 ชั่วโมง 
 2. ด าเนินการสอนโดยใช้ชุดแบบฝึกการเขียนโครงเรื่อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 4 ชุด โดยใช้เวลา 4สัปดาห์ โดยผู้รายงานให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบก่อนเรียนและให้นักเรียน
ท าแบบฝึกทักษะในชุดที่ 1 เรื่อง กิจกรรมประมวลความคิด ให้นักเรียนท าแบบฝึกทักษะในชุดที่ 2 เรื่อง กิจกรรมจัดระบบ
ความคิด ให้นักเรียนท าแบบฝึกทักษะในชุดที่ 3 เรื่อง กิจกรรมเรียงล าดับความคิด และให้นักเรียนท าแบบฝึกทักษะในชุดที่ 4 
เรื่อง กิจกรรมเขียนโครงเรื่อง  
 3. เม่ือสิ้นสุดการเรียนด้วยชุดแบบฝึกการเขียนโครงเรื่อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้ง 4 ชุดแล้ว ผู้รายงานให้กลุ่มเป้าหมาย ท าแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิ ทางการเรียน เพื่อดูพัฒนาการของนักเรียน 
            การวิเคราะห์ข้อมูล 
        1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนที่เรียนด้วยชุดแบบฝึกการเขียนโครงเรื่อง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 โดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ค่าเฉลี่ย   

 

    �̄� =
∑ 𝑋

𝑁
 

 �̄� =ค่าเฉลี่ยของคะแนน 

 ∑ 𝑋 =ผลรวมของคะแนน 

 N     =จ านวน 
 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

   
X- \\\{�̄�

∑( )

𝑁

𝑆.𝐷. =

 

 𝑆.𝐷. =ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
X- \\\{�̄�

( ) = ∑
 ผลรวมของคะแนนลบด้วยคะแนนเฉลี่ย 

 N     = จ านวน 
 ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
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   IOC =
∑ 𝑅

𝑁
 

 IOC  =  ดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ   
 R  =  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ   
  N    =  จ านวนของผู้เชี่ยวชาญ   
   สถิติทดสอบค่าทีแบบ t-test for dependent sample   
 
 
 
 
 
 
df= N-1 
t แทน ค่าพิจารณา  
D แทน ความต่างระหว่างคะแนนแต่ละคู่  
N แทน จ านวนผู้ เรียนในกลุ่มตัวอย่าง  
  แทน ผลรวมของความแตกต่างระหว่างคะแนนทดสอบของนักเรียนก่อนเรียน และหลัง          
เรียนด้วยชุดแบบฝึกทักษะ  
  แทน ผลรวมของก าลังสองของความแตกต่างระหว่างคะแนนทดสอบของนักเรียนก่อน  
 
เรียน และหลังเรียนด้วยชุดแบบฝึกทักษะ  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
         ตอนที่ 1 ผลการสร้างนวัตกรรมและผลการตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความเหมาะสมของ
ชุดแบบฝึก 
 1.1 ผลการสร้างนวัตกรรม 
 ผลการสร้างชุดแบบฝึกทักษะ เรื่อง การเขียนโครงเรื่องส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้สร้างชุดแบบฝึก
ทักษะ เรื่อง การเขียนโครงเรื่อง เป็นใบความรู้ แบบฝึกแบบประมวลค า จัดหมวดหมู่ค า เรียงล าดับค า จ านวน 4 ชุดแบบฝึก 
ระยะเวลาที่ ใช้ในการศึกษาใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งหมด 4 สัปดาห์  
 ชุดที่ 1 กิจกรรมประมวลความคิด  
 ชุดที่ 2 กิจกรรมจัดระบบความคิด 
 ชุดที่ 3 กิจกรรมเรียงล าดับความคิด 
 ชุดที่ 4 กิจกรรมเขียนโครงเรื่อง 
             1.2 ผลการตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความเหมาะสมของชุดแบบฝึก 
        ผลการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา และความเหมาะสมของชุดการเขียนโครง
เรื่อง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สร้างขึ้นโดยเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คนเพื่อขอค าแนะน ามาปรับปรุงแก้ไข
ในส่วนที่บกพร่อง เพื่อตรวจสอบดูความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา ความชัดเจน ความถูกต้องเหมาะสมของภาษาที่ใช้ และความ
สอดคล้องด้วยดัชนีความสอดคล้อง  
          ตอนที่ 2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ผลการเรียนรู้/ทักษะ 
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          ตาราง 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/ความสามารถก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 
การประเมิน       ค่าเฉลี่ย         ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน         t            df              sig 

ก่อนเรียน          12.13                   1.60                    12.81 **     14            0.000 
หลังเรียน           17.13                   1.06 

                จากตารางที่ 2  พบว่า การทดสอบคะแนนของผู้เรียน มีคะแนนก่อนเรียน เฉลี่ยเท่ากับ 12.13 คะแนน  และมี
คะแนนหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 17.13 คะแนน เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วย t-test  พบค่า t = 12.81   ซ่ึงคะแนนสอบ     หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สรุปผล 
 1.แบบฝึกการเขียนโครงเรื่อง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความสอดคล้องและเหมาะสมต่อการพัฒนา
ทักษะการเขียน 

 2.นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนหลังใช้แบบฝึกสูงกว่าก่อนใช้แบบฝึก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 

อภิปรายผล 
 1.แบบฝึกการเขียนโครงเรื่อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ผู้ศึกษาสร้างขึ้นผ่านกระบวนการ
สร้างอย่างมีระบบและวิธีการที่เหมาะสม  นอกจากน้ันแบบฝึกการเขียนโครงเรื่องที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นยังได้รับการตรวจสอบ
ปรับปรุงแก้ไข  และได้รับการตรวจสอบคุณภาพความเหมาะสม จากผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ศึกษาได้แก้ไขข้อบกพร่อง  ตามค าแนะน า
จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้แบบฝึกการเขียนโครงเรื่องที่สร้างขึ้นมีข้อบกพร่องน้อยที่สุด  แล้วน าไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง  เพื่อตรวจสอบหาความเหมาะสมของเวลา  เน้ือหา ข้อค าถาม กิจกรรมการเรียนรู้  สื่อ  เ น้ือหา  การวัด
ประเมินผล  จนได้แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  การเขียนเชิงสร้างสรรค์  ที่มีประสิทธิภาพแล้วจึงน าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างจริง  จึง
ท าให้ประสิทธิภาพของแบบฝึกการเขียนโครงเรื่อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  หลังจากนักเรียนท า
กิจกรรมแล้วท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนจึงมากกว่าระหว่างท ากิจกรรมโดยนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเพิ่ม
มากขึ้น 

               2.ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกการเขียนโครงเรื่อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  พบว่า  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ  ทางสถิติที่ระดับ 
.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานของการพัฒนาข้อ  2   ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากแบบฝึก การเขียนเชิงสร้างสรรค์  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น  ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  สามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียน  
พร้อมทั้งช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 
 1.ควรให้เวลาในการท าแบบฝึกการเขียนโครงเรื่องให้มากกว่าน้ี เพราะนักเรียนจะได้เกิดการเรียนรู้และต่อยอดได้ดี
ยิ่งขึ้น 

 2.เน้ือหาของแบบฝึกควรมีความกระชับ ถ้อยค าที่ใช้ควรเป็นถ้อยค าที่เข้าใจง่านและเหมาะส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 

       ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป 

 1.  ควรมีการหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในเน้ือหาอ่ืน ๆ  และระดับชั้นอ่ืน ๆ 
ต่อไป 

 2.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และความสนใจในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
การอ่าน  การเขียน  กับสื่อการสอนแบบอ่ืน ๆ เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาการสร้างสื่อ  เพื่อช่วยในการจัดการเรียนการสอน  
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บทคัดย่อ 
       การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์(1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์70/70  
(2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านจับใจความส าคัญก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2    
       กลุ่มตัวอย่างคือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ใน 1 ห้องเรียน  จ านวน 45 คน  ที่ก าลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่  2 ปี
การศึกษา 2561  โรงเรียนจ่านกร้อง  จังหวัดพิษณุโลก  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  sampling)  เครื่องมือที่
ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้พัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญ  จ านวน 1 แผน  ใช้เวลา 6 ชั่วโมง 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการอ่านจับใจความ จ านวน 1 ชุด  เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก   จ านวน 30 ข้อแบบฝึก
ทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ  จ านวน 4 ชุด  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  สถิติทดสอบค่าที แบบ t-test (dependent  samples)  ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 และค่าดัชนีความสอดคล้อง  
       ผลการวิจัยพบว่า (1)  แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น  
มีประสิทธิภาพ  77.66/71.33    ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้  และ (2) ผลสัมฤทธ์ิการอ่านจับใจความส าคัญของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญสูงกว่าก่อนการใช้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  

ค าส าคัญ  :  ผลสัมฤทธ์ิ / การอ่าน / จับใจความส าคัญ 

Abstract 
          The  purposes  of  this  study  was (1) to  construct  reading  comprehension  exercises  for  
Mathayom  Suksa II students  of Janokrong  School  in  Phitsanulok  Province  based  on  the  efficiency  
criterion;  and (2) to  compare  reading  comprehension  achievemants  of  Mathayom  Suksa II students  
befor  and  after  using  the  reading  comprehension  exercises. 
       The  sample  consisted  of  45  Mathayom  Suksa II  students  in  an  intact   classroom  of  Janokrong  
School  in  Phitsanulok  Province  during  the  second  semester  of  the  2018  academic  year, obtained  
by  Purposive  sampling.     
       The  emloyed  research  instruments  comprised  for  data  collection  were  1  instructional  plans  
for  6  hours  of  learning  to  develop  reading  comprehension,  a  30 – item,   4 -  multiple  choice  
achievement  test  of  reading  comprehension,  comprised  four  reading  comprehension  exercises.    
Statistics  employed  for  data  analysis  were  the  percentage,  mean,  standard  deviation,  t-test 
(dependent  samples),  performance values E1/E2  and  consistency index. 
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       The  findings  of  the  study  was  that  ( 1 )  the  constructed  reading  comprehension  exercises  for  
Mathayom  Suksa II  students  were  efficient  at   77.66/71.33,  thus  meeting  the  set  efficiency  criterion;  
and  (2)  the post – learning  reading  comprehension  achievement  of  Mathayom  Suksa II  students  was  
significantly  higher  than  their  pre – learning  counterpart  at  the  .05  level.    

Keywords :  Achievements / Reading / Comprehension 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
                 ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้าง
บุคลิกภาพให้มีความเป็นไทย  เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  ท าให้สามารถ
ประกอบอาชีพและด ารงอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข  เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้  ประสบการณ์
จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้  กระบวนการคิดวิเคราะห์  วิจารณ์  และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม  และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความม่ันคง
ทางเศรษฐกิจ  นอกจากน้ีภาษาไทยยังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม  ประเพณี ชีวทัศน์  และ
สุนทรียภาพ  เป็นสมบัติล้ าค่าแก่การเรียนรู้ อนุรักษ์  และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป กระทรวงศึกษาธิการ (2551) 
               การอ่านเป็นทักษะที่ส าคัญและใช้มากในชีวิตประจ าวัน  ได้มีนักวิชาการหลาย ๆ ท่านได้กล่าวถึงความส าคัญของ
การอ่านไว้  เช่น  วรรณี  โสมประยูร  (2537  อ้างถึ งใน  สิริ รัต น์  อะโน , 2553)  กล่าวว่า  การอ่านเป็นทักษะ 
ทางภาษาที่ส าคัญ  และจ าเป็นมากในการด ารงชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน  เพราะวิทยาการต่าง ๆ ได้เจริญก้าวหน้า 
และเป็นไปอย่างรวดเร็ว  การติดต่อสื่อสารก็ยิ่งเพิ่มความส าคัญในธุรกิจการงานมากขึ้น  จนสภาพของสังคมกลายเป็นสังคม
ข่าวสารเน้ือหาสาระทางวิชาการ  ข้อมูลต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันจะต้องอาศัยการอ่าน  จึงจะสามารถเข้าใจและสื่อสาร
ความหมายได้ 
        การอ่านจับใจความส าคัญ  เป็นทักษะที่ส าคัญที่สุดในการแสวงหาความรู้  เพราะการอ่านจับใจความส าคัญ  ท าให้
คนเรามีความฉลาด  รอบรู้  ซ่ึงจ าเป็นต้องให้นักเรียนเห็นความส าคัญว่าการอ่านเป็นเครื่องมือในการพัฒนาความพร้อม  
พัฒนา นิสั ย   ท า ใ ห้ นั ก เ รี ย นสามาร ถ เ ข้ า ใ จค วามห มายของค า   แ ละ อ่ าน ได้ เ ร็ ว ขึ้ น   อี กทั้ ง ค ว ามส า เ ร็ จ 
ในการ เ รี ยนของ นักเ รี ย นขึ้ นอยู่ กั บค วามสามารถ ในการ อ่ าน จับ ใจความส า คัญ  นัก เ รี ยนที่ อ่ าน ไ ม่ เ ข้ า ใ จ  
และจับใจความส าคัญไม่ได้จะเบื่อหน่ายต่อการเรียน มีเจตคติที่ไม่ดีต่อการเรียน รวมไปถึงไม่เกิดนิสัยรักการอ่าน  และ
ผลสั ม ฤท ธ์ิท า งการ เ รี ย นจะ ไ ม่ ดี เ ท่ าที่ ค ว ร  สมบั ติ   มห ารศ  (2523; สมถ วิล   วิ เ ศษสมบั ติ , 2525; วาวแ วว   
โรงสะอาด, 2530) 
 จากงานวิจัยของ สิริรัตน์  อะโม (2553)  ซ่ึงวิจัยเรื่อง  ปัญหาในการเรียนผลวิจัยพบว่า  ปัญหาที่พบในการเรียน คือ 
นักเรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับต่ า  โดยเฉพาะสมรรถภาพทางด้านการอ่านจับใจความส าคัญ  ซ่ึงนักเรียนส่วนใหญ่อ่าน
แล้วไม่เข้าใจเรื่องราวอย่างแท้จริง  โดยได้ใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญมาเป็นวิธีการแก้ไขปัญหา  ดังน้ันจากผล
การรายงานการประเมินความสามารถทางการอ่านภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  
โรงเรียนจ่านกร้อง  อ าเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก   
               ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2561  พบว่า  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีการอ่านจับใจความส าคัญไม่ค่อยได้  
เม่ือวิเคราะห์ไปถึงสาเหตุพบว่า  มีสาเหตุมาจากทั้งด้านผู้เรียนและผู้สอน  กล่าวคือ ผู้เรียนขาดการฝึกทักษะในด้านการอ่าน
อย่างสม่ าเสมอ  ไม่สนใจเรียน  มีความเอาใจใส่ต่อการเรียนน้อย  ขาดนิสัยรักการอ่าน  และไม่รู้วิธีการอ่านจับใจความส าคัญที่
ถูกต้อง  ส าหรับครูผู้สอนขาดเทคนิคในการสอน  สอนโดยยึดตัวเองเป็นหลักในการให้ความรู้แก่นักเรียน  ขาดสื่อการเรียนการ
สอน  สื่อไม่หลากหลายและไม่เป็นที่สนใจต่อนักเรียน   
              ดังน้ันผู้วิจัยจึงหาวิธีที่ท าให้นักเรียนอ่านจับใจความส าคัญได้  โดยการใช้สื่อที่มีความเหมาะสมกับความสนใจ และวัยของ
นักเรียน  สื่อที่สามารถให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญได้ถูกต้อง และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  ผู้วิจัยจึงได้
พัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญขึ้น โดยได้แบ่งเน้ือหาการอ่านจับใจความส าคัญไว้เป็นหมวดหมู่  และไม่สลับซับซ้อน
มาก  ซ่ึงผู้วิจัยคาดว่าน่าจะช่วยให้นักเรียนอ่านจับใจความส าคัญได้อย่างถูกต้อง  เพื่อให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดี ตลอดจนมีความ
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คงทนในทักษะทางภาษาไทย  อีกทั้งจะเป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอน เรื่อง การอ่านจับใจความส าคัญไม่ถูกต้อง
ให้ได้ผลดีขึ้น  และยังเป็นแนวทางในการพัฒนาแบบฝึกทักษะทางภาษาไทยอีกทางหน่ึง 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
         1.เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์70/70 
         2.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านจับใจความส าคัญก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2                                                                                                                         

ขอบเขตของการวิจัย 
         ด้านเนื้อหา 
         เน้ือหาแบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญ  ได้คัดเลือกมาจากหนังสืออ่านประกอบประเภท  กลวิธีการอ่านจับใจความ
ส าคัญ บทความ ข่าว และบทร้อยกรอง  เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนภาษาไทย  ที่มีเน้ือหาเหมาะสมตรงกับความสนใจของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  และมีระดับยากง่ายเหมาะสมกับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
        ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
          กลุ่มเป้าหมาย  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2561  โรงเรียนจ่านกร้อง  อ าเภอ
เมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก  จ านวน 45 คน 
        ด้านตัวแปรทีศ่ึกษา 
             ตัวแปรต้น  ได้แก่  ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญภาษาไทย  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
             ตัวแปรตาม  ได้แก่  ผลสัมฤทธ์ิด้านทักษะการอ่านจับใจความส าคัญภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
         ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
         ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ  1  เดือน  ตั้งแต่ 27 พฤศจิกายน – 27 ธันวาคม 2561  
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
        1.  ได้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ  กลุ่มสาระภาษาไทย  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  
        2.  นักเรียนมีความสามารถในการพัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญเพิ่มขึ้น 
        3.  เป็นแนวทางส าหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย  โดยใช้
กระบวนการวิจัยตามแนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

สมมติฐานการวิจัย 
        1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนที่รับการฝึกโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ
ส าคัญ  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียนเป็นตัววัด 

นิยามค าศัพท์เฉพาะ 
         การอ่านจับใจความส าคัญ  หมายถึง  การอ่านเพื่อท าความเข้าใจกับเน้ือเรื่องในระดับต้น  เป็นพื้นฐานส าหรับการ
อ่ าน ในร ะดั บ สู ง ต่ อ ไป   แ ละ เพื่ อพัฒ นา ต น เ อ งทั้ ง ใ น ด้ า นสติ ปั ญญ า   อา รม ณ์แ ละ สั ง คม   ซ่ึ ง ก า ร อ่ า น 
จับใจความส าคัญประกอบไปด้วยการอ่านทั้งหมด 4 ชุด  คือ  ชุดที่ 1 เรื่อง กลวิธีการอ่านจับใจความส าคัญ  ชุดที่ 2 เรื่อง การ
อ่านจับใจความบทความ   ชุ ดที่  3 เ รื่ อง   การ อ่านจับใจความข่ าว   และชุดที่  4 เ รื่ อง  การ อ่านจับใจความ 
บทร้อยกรอง  เพื่อให้ผู้เรียนอ่านได้  อ่านออกและอ่านเป็น  และมีความสามารถในการสรุปใจความส าคัญท าให้เกิดความเข้าใจ
ในบทเรียนมากยิ่งขึ้น 
        ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  คะแนนของผู้เรียนที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาไทย  เรื่อง  การอ่านจับใจความส าคัญ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  หลังการใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญ  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เสร็จสิ้นลง  ซ่ึงเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จ านวน 30 ข้อ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
          การด าเนินการวิจัยในครั้งน้ี  เป็นการวิจัยแบบเจาะจง (Purposive  sampling)  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน 
จับใจความส าคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
        1.  แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
        2.  แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง การอ่านจับใจความส าคัญ  ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   
        3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เรื่อง การอ่านจับใจความส าคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ส าหรับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  2  แบบปรนัย  4  ตัวเลือก  จ านวน  30  ข้อ 
ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการรายงาน  
        1. แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
        แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ  ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่  2  โรงเรียน 
จ่านกร้อง  โดยมีขั้นตอนการสร้างดังน้ี 
            1. ศึกษาหลักสูตร  เอกสาร  ต ารา   ขอบข่าย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่  3 
            2 .  ก าหนด จุดประสงค์การ เ รียนรู้   ให้ สอดคล้อง กับค าอ ธิบายราย วิชาและ จุดประสงค์ การ เรียนรู ้
ในหลักสูตรและเน้ือหา 
            3. ด าเนินการสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ส าหรับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่  2  
            4. น าร่างแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่
สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ได้แก่ ครูมุกดา  เอ่ียมยัง  ครูอุษณีย์  รัตนส าเนียง และครูปรัศณีญา  ปั้นทอง  
ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนจ่านกร้องอ าเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก  เพื่อขอค าแนะน ามาปรับปรุงแก้ไขใน
ส่วนที่บกพร่อง 
            5.  ด าเนินการสร้างและปรับปรุงแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ส าหรับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ตามที่ปรึกษา  แล้วน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร  เน้ือหา  กระบวนการ  ภาษาและการวัดผล
ประเมินผลตรวจสอบ  เพื่อตรวจสอบคุณภาพและความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (IOC : Index of Item Objective Congruence)  
โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณา  คือ   
   เห็นว่าสอดคล้อง  ให้คะแนน   +1 
   ไม่แน่ใจ    ให้คะแนน     0 
   เห็นว่าไม่สอดคล้อง  ให้คะแนน   -1 
 การวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมสอดคล้องของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง(IOC)  ค านวณค่าตามสูตร 

N
R

IOC 


 

   

  R  =    ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
      N    =   จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 
 น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (Index 
of Item Objective Congruence)  ของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง  แล้วเลือกค่าดัชนีความสอดคล้อง
ตั้งแต่  0.5  ขึ้นไป  โดยได้ค่าดัชนีความสอดคล้องประมาณ 0.67 – 1.00   
            6. หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โดยทดลองใช้กับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ห้อง 11  โรงเรียนจ่านกร้อง อ าเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก  จ านวน 3 คน หา
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ค่า 1E   เท่ากับ  71.66 และค่า 2E   เท่ากับ 71.11 เพื่อการแก้ไขปรับปรุงแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   
            7.  หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โดยทดลองใช้กับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ห้อง 10   โรงเรียนจ่านกร้อง อ าเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก  จ านวน 6 คน หา

ค่า 1E  เท่ากับ  75.00 และค่า 2E  เท่ากับ  70.55 เพื่อการแก้ไขปรับปรุงแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    
            8.  หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โดยทดลองใช้กับ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ห้อง 9 โรงเรียนจ่านกร้อง อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  จ านวน 15 คน หาค่า 1E  

เท่ากับ  76.00 และค่า 2E  เท่ากับ  72.00เพื่อการแก้ไขปรับปรุงแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   
        แผนการจัดการเรียนรู้ 
 แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน  1  แผน  จ านวน  6  ชั่วโมง ประกอบด้วย 
 ชั่วโมงที่ 1  ทดสอบก่อนเรียน     
 ชั่วโมงที่ 2  เรื่อง กลวิธีการอ่านจับใจความส าคัญ    
 ชั่วโมงที่ 3  เรื่อง การอ่านจับใจความส าคัญ   ประเภทบทความ  
 ชั่วโมงที่ 4  เรื่อง การอ่านจับใจความส าคัญ   ประเภทข่าว 
 ชั่วโมงที่ 5  เรื่อง การอ่านจับใจความส าคัญ   ประเภทบทร้อยกรอง    
 ชั่วโมงที่ 6  ทดสอบหลังเรียน       
              โดยมีขั้นตอนการสร้างดังน้ี  
              1.  ศึกษา  หลักสูตร  เอกสาร  ต ารา  ขอบข่าย  สาระกลุ่มวิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่  3 และก าหนดจุดประสงค์การ
เรียนรู้  โดยให้สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาและจุดประสงค์การเรียนรู้ในหลักสูตร 
              2.  ศึกษาการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2                
              3.  สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
              4.  น าแผนการสอนที่สร้างขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ คือ ครูอุษณีย์  รัตนส าเนียง  (ด้านการสอนวิชา
ภาษาไทย)  เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้  โดยผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะ แก้ไข คือ  เพิ่มเชิงอรรถ
ตอนท้ายของแผนการจัดการเรียนรู้  ในเรื่องของการใช้ข้อสอบชุดเดียวกันเพื่อทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้     
        แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
        แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยมีขั้นตอนการสร้างดังน้ี 
              1.  ศึกษาเกณฑ์ในการสร้างแบบทดสอบจากเอกสารการวัดและประเมินผลต่าง ๆ 
              2.  สร้างแบบทดสอบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ซ่ึงมีลักษณะเป็นปรนัย จ านวน 30 ข้อ ก าหนดการให้
ค่าคะแนน  ตอบถูกได้ 1 คะแนน และตอบผิดได้ 0 คะแนน  
              3.  น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญด้านวัดผล ได้แก่ ครูมุกดา  เอ่ียมยัง   ครูอุษณีย์  รัตน
ส าเนียง และครูปรัศณีญา  ปั้นทอง  ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนจ่านกร้อง  อ าเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก  
ตรวจสอบดูความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  (Content  Validity)  ความชัดเจน  ความถูกต้องเหมาะสมของภาษาที่ใช้  และความ
สอดคล้องด้วยดัชนีความสอดคล้อง  (Index of Item Objectives Congruence : IOC)  โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณา  คือ   
   เห็นว่าสอดคล้อง  ให้คะแนน  + 1 
   ไม่แน่ใจ               ให้คะแนน   0 
   เห็นว่าไม่สอดคล้อง  ให้คะแนน  -1 
การวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมสอดคล้องของแบบทดสอบโดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง(IOC)  ค านวณค่าตามสูตร   
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N
R

IOC 
  

 

  R  =    ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
      N   =   จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 
 น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (Index 
of Item Objective Congruence)  ของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง  แล้วเลือกค่าดัชนีความสอดคล้อง
ตั้งแต่  0.5  ขึ้นไป  ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบ  อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00   
 4. น าแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   โรงเรียนจ่านกร้อง ซ่ึงไม่ใช่นักเรียนที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง   จ านวน 15 คน 
 5. น า แ บ บ ท ด ส อ บ ที่ ผ่ า น เ ก ณ ฑ์ แ ล้ ว ไ ป ท ด ล อ ง ใ ช้ กั บ นั ก เ รี ย น ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่   2    
โรงเรียนจ่านกร้อง  อ าเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก  ปีการศึกษา 2561  จ านวน 45 คน เพื่อน าไปเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
          ตอนที่  1  ผลการสร้างและผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
        ตารางที่  4.2  แสดงผลการหาประสิทธิภาพ  เปรียบเทียบ 1E  และ  2E ของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ

ส าคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 45 คน 

เลขที่ ชื่อ – สกุล 

1E  2E  
แบบ
ฝึก

ทักษะ 
ชุดที่ 1 

แบบ
ฝึก

ทักษะ 
ชุดที่ 2 

แบบฝึก
ทักษะ 
ชุดที่  
3 

แบบ
ฝึก

ทักษะ 
ชุดที่ 4 

รวม 
หลัง
เรียน 

10 10 10 10 40 30 
1 ด.ช.  ชลกร        สีเสือ 8 7 5 5 25 19 
2 ด.ช.  เดชาวัต      จันทร์ส่ง 7 8 6 7 28 19 
3 ด.ช.  ธนกร        เบ็ญจวรรณ 10 10 9 8 37 25 
4 ด.ช.  ธนพัฒน์     แท้ไทยสงค์ 7 7 8 8 30 20 
5 ด.ช.  ภูมิพัฒน์      ก่ิงกลาง 8 8 6 6 28 19 
6 ด.ช.  รัฐภูมิ         ป่าทอง 6 7 7 6 26 20 
7 ด.ช.  อัมเทวา      แสนบุญเรือง 7 7 9 6 29 22 
8 ด.ญ.  กชกร         บุญคง 8 9 8 5 30 23 
9 ด.ญ.  กณิศา        ศรีลาบัว 9 9 9 9 36 25 
10 ด.ญ.  กมลเนตร    บุญพรหม 10 9 9 6 34 19 
11 ด.ญ.  กัญญาวีร์     สุกใส 9 7 6 7 29 21 
12 ด.ญ.  กุลนิษฐ์       โมราสวัสดิ์ 8 8 9 7 32 22 
13 ด.ญ.  เขมศร        สอนเสียม 

 
10 9 8 8 35 21 
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เลขที่ ชื่อ – สกุล 

1E  2E  
แบบ
ฝึก

ทักษะ 
ชุดที่ 1 

แบบ
ฝึก

ทักษะ 
ชุดที่ 2 

แบบฝึก
ทักษะ 
ชุดที่  
3 

แบบ
ฝึก

ทักษะ 
ชุดที่ 4 

รวม 
หลัง
เรียน 

10 10 10 10 40 30 
15 ด.ญ.  จิรภิญญา     ทองหนัก 9 8 8 7 32 19 
16 ด.ญ.  จิรัชญา        โตเจริญ 9 8 8 5 30 21 
17 ด.ญ.  จิรัชยา         อุลปาทร 6 6 7 6 25 25 
18 ด.ญ.  จิราวรรณ     สมบูรณ์ 10 7 8 6 31 19 
19 ด.ญ.  จุฬาลักษณ์    มาเกตุ 10 8 7 6 31 21 
20 ด.ญ.  เจนิสตา        มีเมตตา 7 9 7 7 30 22 
21 ด.ญ.  ชุติกาญจน์     แก้วชูเชิด 10 8 9 8 35 22 
22 ด.ญ.  ญาตา          ณรุจวรกิตติ์ 8 8 10 6 32 21 
24 ด.ญ.  ณัฐกานต์      ปัถวี 9 9 9 5 32 24 
25. ด.ญ.  ณัฐชา          อุ่นบุญ 8 9 7 5 29 19 
26. ด.ญ.  ณัฐลลิดา      ชื่นชมพุทธ 8 8 10 6 32 21 
27. ด.ญ.  ธัญลักษณ์     อ่อนน่ิม 10 9 8 8 35 19 
28. ด.ญ.  นงนพร         ทองทา 10 8 10 5 33 25 
29. ด.ญ.  นราธิป         เพชรประสิทธ์ิ 9 8 10 6 33 24 
30. ด.ญ.  นันท์นภัส      สุภาคง 8 8 9 5 30 22 
31. ด.ญ.  นาคสุริยะ    หล่นประพันธ์ 8 8 9 6 31 27 
32. ด.ญ.  นิรสา          อินสอน 9 8 8 8 33 25 
33. ด.ญ.  ปริยกร          เปี่ยมทัพ 8 8 9 5 30 19 
34. ด.ญ.  ปารวี           มารวย 8 8 7 5 28 21 
35. ด.ญ. พรหมภัสสร เบญญาภาจิรารัตน์ 10 7 8 7 32 22 
36. ด.ญ.  พิชญธิดา         ม่วงเฟื่อง 7 7 8 6 28 23 
37. ด.ญ.  พิชญานิน      สิงห์เสริมวงษ์ 10 8 9 7 34 22 
38. ด.ญ.  แพรวา           แสนชนะ 7 9 9 5 30 20 
39. ด.ญ.  มาราฎา         ค าเลิศ 8 10 8 6 32 23 
40. ด.ญ.  โยษิตา           วสุขจร 8 7 9 6 30 22 
41. ด.ญ.  วริศรา           ใจห่อ 9 7 9 7 32 20 
42 ด.ญ.  ศิโรรัตน์         กลีบบัว          8 8 6 6 28 19 
43. ด.ญ.  สมิดา            ดีดน้อย 8 8 8 7 31 20 
44. ด.ญ.  สิริยากร       สุวิทชาญวรกุล 7 9 7 5 28 21 
45. ด.ญ.  สุธีญาวรางค์    ตุ่มแก้ว 10 8 10 6 34 19 
46. ด.ญ.  อนัญลักษณ์  จินดาประดิษฐ์ 10 7 10 8 35 19 

รวม 383 360 369 286 1398 963 
คะแนนเฉลี่ย 0.7766 0.7133 

ร้อยละ 77.66 71.33 
       หมายเหตุ นักเรียนเลขที่ 14 พักการเรียนเม่ือปลายภาคเรียนที่ 1 
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        จากตาราง 4.2 แสดงผลหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จ านวนนักเรียน 45 คน พบว่า  ผลการหาประสิทธิภาพเปรียบเทียบ  1E  และ 2E  ของแบบฝึกทักษะ

การอ่านจับใจความส าคัญ  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ได้เท่ากับ  77.66/71.33  เป็นไปตามเกณฑ์  70/70   
          ตอนที่  2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ผลการเรียนรู้/ทักษะ 
  ผลการวิเคราะห์ในตอนน้ี  มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านจับใจความส าคัญก่อนเรียนและหลัง
เรียนด้วยแบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  แสดงดังตาราง  4.3 และ 4.4  
          ตาราง  4.3  แสดงผลการประเ มินผลสัมฤทธ์ิ ก่อนเรียนและหลังเรียน วิชา ภาษาไทย  เรื่อง การอ่าน 
จับใจความส าคัญ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2    

เลขที่ ชื่อ – สกุล 
คะแนนผลสัมฤทธิ ์

พัฒนาการ 
หลังเรียน(30) ก่อนเรียน(30) 

1 ด.ช.  ชลกร        สีเสือ 19 10 9 
2 ด.ช.  เดชาวัต      จันทร์ส่ง 19 13 5 
3 ด.ช.  ธนกร        เบ็ญจวรรณ 25 19 6 
4 ด.ช.  ธนพัฒน์     แท้ไทยสงค์ 20 12 8 
5 ด.ช.  ภูมิพัฒน์      ก่ิงกลาง 19 13 6 
6 ด.ช.  รัฐภูมิ         ป่าทอง 20 12 8 
7 ด.ช.  อัมเทวา      แสนบุญเรือง 22 14 8 
8 ด.ญ.  กชกร         บุญคง 23 12 11 
9 ด.ญ.  กณิศา        ศรีลาบัว 25 18 7 
10 ด.ญ.  กมลเนตร    บุญพรหม 19 11 8 
11 ด.ญ.  กัญญาวีร์     สุกใส 21 10 11 
12 ด.ญ.  กุลนิษฐ์       โมราสวัสดิ์ 22 13 9 
13 ด.ญ.  เขมศร        สอนเสียม 21 15 6 
15 ด.ญ.  จิรภิญญา     ทองหนัก 19 14 5 
16 ด.ญ.  จิรัชญา        โตเจริญ 21 13 8 
17 ด.ญ.  จิรัชยา         อุลปาทร 25 18 7 
18 ด.ญ.  จิราวรรณ     สมบูรณ์ 19 11 8 
19 ด.ญ.  จุฬาลักษณ์    มาเกตุ 21 12 9 
20 ด.ญ.  เจนิสตา        มีเมตตา 22 16 6 
21 ด.ญ.  ชุติกาญจน์     แก้วชูเชิด 22 16 6 
22 ด.ญ.  ญาตา          ณรุจวรกิตติ์ 21 15 6 
30. ด.ญ.  นันท์นภัส      สุภาคง 22 13 9 
31. ด.ญ.  นาคสุริยะ    หล่นประพันธ์ 27 18 9 
32. ด.ญ.  นิรสา          อินสอน 25 17 8 
33. ด.ญ.  ปริยกร          เปี่ยมทัพ 19 13 6 
34. ด.ญ.  ปารวี           มารวย 21 13 8 
35. ด.ญ. พรหมภัสสร   เบญญาภาจิรารัตน์ 22 15 7 
36. ด.ญ.  พิชญธิดา         ม่วงเฟื่อง 23 13 10 
37. ด.ญ.  พิชญานิน       สิงห์เสริมวงษ์ 22 14 8 
38. ด.ญ.  แพรวา           แสนชนะ 20 14 6 
39. ด.ญ.  มาราฎา         ค าเลิศ 23 17 6 
40. ด.ญ.  โยษิตา           วสุขจร 22 17 5 
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เลขที่ ชื่อ – สกุล 
คะแนนผลสัมฤทธิ ์

พัฒนาการ 
หลังเรียน(30) ก่อนเรียน(30) 

41. ด.ญ.  วริศรา           ใจห่อ 20 10 10 
42 ด.ญ.  ศิโรรัตน์         กลีบบัว          19 13 6 
43. ด.ญ.  สมิดา            ดีดน้อย 20 15 5 
44. ด.ญ.  สิริยากร          สุวิทชาญวรกุล 21 12 9 
45. ด.ญ.  สุธีญาวรางค์    ตุ่มแก้ว 19 12 7 
46. ด.ญ.  อนัญลักษณ์     จินดาประดิษฐ์ 19 10 9 

รวม 963 624 338 
ค่าเฉลี่ย 21.40 13.87 7.51 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.14 2.65  
ร้อยละ 71.33 46.22  

หมายเหตุ นักเรียนเลขที่ 14 พักการเรียนเม่ือปลายภาคเรียนที่ 1 
             จากตาราง  4.3  พบว่า  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 จ านวน 45 ที่เ รี ยนด้ วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับ
ใจความส าคัญ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน  เท่ากับ  21.40  คิดเป็นร้อยละ  71.33  และมี
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 13.87 คิดเป็นร้อยละ  46.22 ซ่ึงมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน   
แสดงดังภาพ  4.3  

 
หมายเหตุ นักเรียนเลขที่ 14 พักการเรียนเม่ือปลายภาคเรียนที่ 1 
        ภาพ   4.3  แสดงการ เปรียบ เที ยบคะแนน  ผลสัมฤท ธ์ิด้ านทักษะการอ่านจับใจความส าคัญภาษาไทย   
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โดยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน 
       ตาราง  4.4  แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/ความสามารถก่อนเรียนและหลังเรียน  วิชาภาษาไทย   
เรื่องการอ่านจับใจความส าคัญ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
การประเมิน   ค่าเฉลี่ย      ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน      t            df          sig 
ก่อนเรียน        13.87                2.65                -31.232*       44        .000 
หลังเรียน         21.40                2.14 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
        จากตาราง  4.4  พบว่า  เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/ความสามารถก่อนเรียนและหลัง
เรียนด้วย  t – test  พบว่า  t  =  -31.232  ซ่ึงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  จึงอาจกล่าวได้ว่า  คะแนนผลสัมฤทธ์ิ/
ทั ก ษ ะ / ค ว า ม ส า ม า ร ถ ก่ อ น เ รี ย น แ ล ะ ห ลั ง เ รี ย น ด้ ว ย แ บ บ ฝึ ก ทั ก ษ ะ ก า ร อ่ า น จั บ ใ จ ค ว า ม ส า คั ญ   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  มีความแตกต่างคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน  อย่างมี
นัยส าคัญที่ .05 
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คะแนนผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความส าคัญ

คะแนนผลสมัฤทธ์ิ หลงัเรียน(30) คะแนนผลสมัฤทธ์ิ ก่อนเรียน(30)
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        จากตาราง   4.3  และตาราง   4.4  สามารถสรุป ได้ ผลของการ วิ เคราะห์ ได้ ว่ าแบบฝึกทั กษะการ อ่ าน 
จับใจความส าคัญ  ที่ ใช้ตามตามแผนการจัดการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิด้านทักษะการ อ่าน  
จับใจความส าคัญภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ท าให้ผลสัมฤทธ์ิของคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน 

สรุปผลการวิจัย 
        1 .ผลการสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่  2  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพได้เท่ากับ  77.66/71.33  ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 70/70           
        2. ผลสัมฤทธ์ิการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  หลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ
ส าคัญ  มีคะแนนทดสอบหลังเรียน เท่ากับร้อยละ  71.33 ซ่ึงสูงกว่าก่อนใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่  .05 

อภิปรายผลการวิจัย 
              การวิจัยเรื่อง  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 2 โรงเรียนจ่านกร้อง  จังหวัดพิษณุโลก ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้  สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 
              1. แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ  77.66/71.33  หมายความว่า  
นักเรียนได้คะแนนจากการท าแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญระหว่างเรียน  จ านวน  4  ชุด  คิดเป็นร้อยละ  77.66 
และคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านจับใจความส าคัญ  หลังการใช้แบบฝึกทักษะ  คิดเป็นร้อย
ละ  71.33  แสดงว่า  แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  มีประสิทธิภาพอยู่ใน
เกณฑ์ที่ตั้งไว้  เป็นไปตามสมมติฐาน  ทั้งน้ีอาจเพราะแบบฝึกทักษะได้ผ่านกระบวนการสร้างที่เป็นระบบ  โดยการศึกษา
หลักสูตร  เอกสารที่เก่ียวข้อง  ตั้งจุดประสงค์ที่ชัดเจน  กิจกรรมและรูปแบบของแบบฝึกทักษะมีความเหมาะสม  ผ่านการ
ทดลองหาคุณภาพและความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ  ผู้วิจัยน าไปปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือตามค าแนะน า  ท าให้เครื่องมือ
น าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  แบบฝึกทักษะมีเน้ือเรื่องที่หลากหลาย  ได้แก่  กลวิธีการอ่านจับใจความส าคัญ  บทค วาม  
ข่าว  และบทร้อยกรอง  ซ่ึงเป็นเรื่องที่นักเรียนต้องอ่านในชีวิตประจ าวัน  รูปแบบของแบบฝึกทักษะมีความน่าสนใจ  สวยงาม  
บทอ่านและกิจกรรมในแบบฝึกเรียงล าดับจากง่ายไปหายาก  สอดคล้องกับงานวิจัย  สดสวย  กากี (2550) ที่ สิริรัตน์  อะโน 
(2553) และ นิรัติศัย  สุดเพาะ (2555)  ที่ศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ  พบว่า  แบบฝึก
ทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ  มีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด  อาจเน่ืองมาจากแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ
ส าคัญได้ผ่านกระบวนการสร้างและพัฒนาอย่างเป็นระบบด้วยวิธีการที่เหมาะสม  มีการตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของ
เน้ือหา  จุดประสงค์การเรียนรู้  กระบวนการจัดการเรียนรู้   สื่อและแหล่งเรียนรู้  แบบทดสอบมีค าสั่งที่ชัดเจน  สอดคล้องกับ
เน้ือหาที่เรียนเหมาะสมกับวัยของนักเรียน  จึงส่งผลให้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 
              2. ผลการวิจัยครั้งน้ีปรากฏว่า  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิการอ่านจับใจความส าคัญ  หลังใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับ
ใจความส าคัญสูงกว่าก่อนใช้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  แสดงให้เห็นว่าการใช้แบบ
ฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่สร้างขึ้นช่วยให้นักเรียนมีความสามารถการอ่านจับ
ใจความส าคัญสูงขึ้น  อาจเน่ืองมาจาก  นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการท าแบบฝึกทักษะ  สนุกในการท ากิจกรรม  เกิดเจต
คติที่ดีต่อการอ่าน  เม่ือได้ฝึกอ่าน  ฝึกท ากิจกรรมที่หลากหลาย  ได้ฝึกท าบ่อย ๆ ท าให้เกิดทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ
ยิ่งขึ้น  สอดคล้องกับ  สดสวย  กากี (2550) ที่ สิริรัตน์  อะโน (2553) และ นิรัติศัย  สุดเพาะ (2555)  ที่ศึกษาผลสัมฤทธ์ิด้าน
การอ่านจับใจความส าคัญ  พบว่าผลสัมฤทธ์ิด้านการอ่านจับใจความส าคัญหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก
การใช้แบบฝึกทักษะเป็นเครื่องมือในการสอนอ่านสามารถช่วยเสริมความรู้ความเข้าใจ  และพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ
ส าคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพราะในการใช้แบบฝึกทักษะผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนและท าซ้ าได้ด้วยตนเอง  ประกอบกับแบบ
ฝึกทักษะมีความน่าสนใจทั้งเน้ือหา  รวมทั้งกิจกรรมในแต่ละแบบฝึกทักษะไม่ยากเกินไป  สามารถพัฒนาความสามารถในการ
อ่านจับใจความส าคัญได้ 
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ข้อเสนอแนะ 
    ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
        1.  ผลการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ีสามารถน าแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญมาใช้  เพื่อพัฒนาความสามารถ
ทางการอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ท าให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและทักษะที่สูงกว่าก่อนเรียน  ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการ
เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ สามารถพัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญดีขึ้นท าให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนและมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น  ดังน้ันครูผู้สอนจึงควรน าวิธีการและขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับ
ใจความส าคัญ  ไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านในด้านอ่ืน ๆ อีก เช่น การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  การอ่านเชิงวิเคราะห์ 
สังเคราะห์หรือทักษะการฟังและการเขียน                   
         2. การเลือกเน้ือเรื่อง  ผู้สอนควรค านึงถึงความสามารถและความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคนในชั้นเรียน  เลือกเน้ือ
เรื่องตามความสนใจของผู้เรียน  และมีความยากง่ายที่เหมาะสม 
        3. ในการสอนแต่ละครั้งครูต้องคอยสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนแต่ละคน  เพราะมีบางขั้นตอนที่นักเรียนยัง
ไม่เข้าใจ  เช่น ขั้นตอนการตั้งค าถาม และขั้นสรุปใจความส าคัญเพื่อให้ขั้นตอนการสอนบรรลุไว้ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ 
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การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
The development of reading comprehension skills training for students Grade 4. 

ประภัสสร  ทองอินทร์1 ณัฐฐา  สระน้ า2  วัชรีย์  อินทะชิต3* จอมขวัญ รัตนกิจ3 
และประทุมเพชร  แซ่อ๋อง3 

Prapassorn Tong-in1 Nattha  Sranam2 Watcharee  Intachit*3 Jomkwan  Rattanakit3  
and Pratumpet Sae-Ong 3 

 
1นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

2ครูพ่ีเล้ียงกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวดัคุง้วารี(อ าพันอุปถัมภ์) อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 
3อาจารย์นิเทศโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

บทคัดย่อ 
            บทความน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์   2) เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนรู้  เรื่องการอ่านจับใจความ  โดยใช้แบบฝึกทักษะ 3) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนการอ่านจับใจความ โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน  18 คน  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561  ได้มาโดย
วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ  1) แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  
2) แผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน  สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
ทดสอบสมมุติฐานโดยใช้  t – test  (Dependent  Samples) 
             ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 
ตามเกณฑ์ 80/80 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  นักเรียน 
มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ โดยรวมเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด 

ค าส าคัญ : แบบฝึกทักษะ/ การอ่านจับใจความ 

Abstract 
              This article presents the results of the training, skill development. Reading comprehension 
instructional learning Thai language. Grade 4 is intended to develop a reading comprehension skills, efficiency 
criteria. To compare achievement before and after learning. Reading comprehension stories using the 
practice to study the satisfaction of students per classroom reading comprehension using instructional skills, 
learn the language, Thailand. 
              The sample used in this research as a student grade 4 the number of the people of the 
 region 18. 2 year study course at 2561 by how to choose a specific (Purposive Sampling), the tool used in 
this research is: 1. reading comprehension skills 2. learning management plan 3. test achievement 4. 
measuring student satisfaction. The statistics based on the data analysis is the average percent standard 
deviation. Precision linear content consistency index Test hypotheses using t – test (Dependent Samples). 
The research found that the effectiveness of the training skills of reading  
comprehension 5th grade has. Performance criteria 80/80 achievement in high school before studying 
different statistically significant at the .05 level students. There is satisfaction in studying using the average 
overall skills levels the most. 

Key words: training skills/reading comprehension 
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
              ภาษาไทยเป็นเครื่องมือที่ใช้สื่อสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันและตรงตามจุดหมายไม่ว่าจะเป็นการแสดง
ความคิด ความต้องการและความรู้สึก ค าในภาษาไทยย่อมประกอบด้วยเสียง  รูปพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และความหมาย 
ส่วนประโยคเป็นการเรียงค าตามหลักเกณฑ์ของภาษา และประโยคหลายประโยคเรียงกันเป็นข้อความ นอกจากน้ันค าใน
ภาษาไทยยังมีเสียงหนัก เบา มีระดับของภาษา ซ่ึงใช้ให้เหมาะแก่กาลเทศะและบุคคล ภาษาย่อมมีการเปลี่ยนแปลงตาม
กาลเวลา ตามสภาพวัฒนธรรมของกลุ่มคน ตามสภาพของสังคมและเศรษฐกิจ การใช้ภาษาเป็นทักษะที่ผู้ใช้ต้องฝึกฝนให้เกิด
ความช านาญ ไม่ว่าจะเป็นการอ่าน การเขียน การพูด การฟัง และการดูสื่อต่าง ๆ รวมทั้งต้องใช้ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทาง
ภาษา เพื่อสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพ และใช้อย่างคล่องแคล่ว มีวิจารณญาณและมีคุณธรรม 
ทักษะการอ่านเป็นทักษะที่ส าคัญและจ าเป็น  กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดไว้ในหลักสูตรทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความสามารถทางด้านการอ่าน ถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรู้สึก  
สร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบงานอ่านประเภทต่าง ๆ  ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง โดยเฉพาะการอ่านจับใจความเป็นการอ่านที่
ควรฝึกฝนให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านจับใจความ เพื่อใช้ในโอกาสต่าง ๆ ทั้งในชีวิตประจ าวันและอาชีพ  ทั้งน้ีเพราะ
การอ่านจับใจความเป็นงานที่มีคุณค่าทางภาษาช่วยส่งเสริมสติปัญญาก่อให้เกิดความเพลิดเพลินและรักษาไว้ซ่ึงวัฒนธรรมของ
ชาติ   
               จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยคิดว่ามีวิธีแก้ปัญหาการเรียนการสอนหลายวิธีที่จะแก้ปัญหาน้ี เช่น วิธีสอนแบบเกมและ
การเล่นต่าง ๆ ข้อดีคือ นักเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน แต่มีข้อเสียคือ  นักเรียนเพลินกับเกมและการเล่นจนลืม
รับผิดชอบงานที่มอบหมาย บางคนเล่นสนุกสนานจับประเด็นความรู้ไม่ได้ ครูต้องใช้วิธีการดุนักเรียน วิธีการแบบเรียนภาษาไทย
จากการฟังนิทาน ข้อดีคือ นักเรียนฟังแล้วใส่อารมณ์ไปด้วย เกิดความเข้าใจ ตอบค าถามได้สนุกสนานได้คติเตือนใจ ข้อเสียคือ 
เขียนสรุปข้อความส าคัญไม่ได้ ครูเสียเวลาต้องอธิบายซ้ าแล้วซ้ าอีก นักเรียนที่เก่งเบื่อหน่ายการเรียนการสอนแบบอธิบาย การ
สอนแบบน้ี มีข้อดีคือครูอธิบาย นักเรียนตั้งใจฟัง เม่ือฟังเข้าใจ ท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนได้ ข้อเสียคือ ครูต้องเตรียมตัว
บรรยายและท าแบบฝึก นักเรียนไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน  เบื่อหน่ายการเรียน มีความสนใจต่ า การใช้แบบฝึก 
มีข้อดีคือ นักเรียนได้ฝึกแบบฝึกในรูปแบบต่างๆอย่างหลากหลาย ท าให้นักเรียนเข้าใจบทเรียน จดจ าและทบทวนบทเรียนอย่าง
เข้าใจ ตั้งใจเรียน สามารถท าเป็นการบ้าน ผู้ปกครองมีส่วนร่วมด้วย และที่ส าคัญได้พัฒนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และ
เรียนได้อย่างมีความสุข นักเรียนเกิดความคิดรวบยอดในเรื่องที่เรียนเกิดทักษะและมีความรู้ความเข้าใจ มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ้น ผู้วิจัยจึงเลือกเอาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะส าหรับการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4  โดยคาดหวังว่าการวิจัยเรื่องน้ี จะช่วยให้นักเรียนมีการพัฒนาการเรียนรู้ที่ดีและจะเป็นประโยชน์ต่อการ
จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในเรื่องอ่ืน ๆ ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
            1.เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดคุ้งวารี(อ าพัน
อุปถัมภ์) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
            2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านจับใจความก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ
ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
            3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะ  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย   

สมมุติฐานการวิจัย 
           นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความสามารถในการอ่านจับใจความ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ
หลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
      1.ได้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนตามความสามารถของผู้เรียน 
      2. เป็นแนวทางที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
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         3. ครูผู้สอนได้แนวทางในการฝึกและแก้ปัญหาการอ่านจับใจความภาษาไทยของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปี 
ที่ 4 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
             กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 18 คน โรงเรียนวัดคุ้งวารี(อ าพันอุปถัมภ์) อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  
             เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย คือ เน้ือหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทย
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เป็นบทอ่านร้อยแก้ว ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ 1 การอ่าน สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรมโดยแยกตามรูปแบบการอ่าน 
ระยะเวลาในการวิจัย คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 10 ชั่วโมง 

ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 
           1. ตัวแปรต้น คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทย  
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดคุ้งวารี(อ าพันอุปถัมภ์) 
           2. ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดคุ้งวารี(อ าพัน
อุปถัมภ์) 
นิยามค าศัพท์เฉพาะ 
       แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ หมายถึง สื่อหรือเอกสารการเรียนประเภทหน่ึง ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อให้นักเรียนฝึก
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและทักษะเพิ่มขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ ให้กับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4 มีจ านวน 4 ชุด ชุดที่ 1 แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความจากนิทาน ชุดที่ 2 แบบฝึกทักษะกอ่านจับใจความจากบทเพลง 
ชุดที่ 3 แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความจากสารคดี และชุดที่ 4 แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความจากต านาน โดยมี
องค์ประกอบ  ดังน้ี      
                    1.1  ค าชี้แจงส าหรับครู      
                    1.2  ค าชี้แจงส าหรับนักเรียน     
                    1.3  ใบความรู้เก่ียวกับการอ่านจับใจความจากนิทาน  บทเพลง  สารคดี และต านาน 
                    1.4  แบบฝึกอ่านจับใจความจากจากนิทาน  บทเพลง  สารคดี และต านาน    
                    1.5  แบบฝึกย่อยฝึกอ่านจับใจความจากนิทาน  บทเพลง  สารคดี และต านาน 
                    1.6  เฉลยแบบฝึกย่อยฝึกอ่านจับใจความจากนิทาน  บทเพลง  สารคดี และต านาน 
                    1.7  แผนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  
           ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ หมายถึง อัตราส่วนระหว่างค่าร้อยละของค่าเฉลี่ยจากการปฏิบัติกิจกรรมระหว่าง
เรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะกับค่าร้อยละของคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบหลังเรียน โดยใช้ประสิทธิภาพ 80/80 เป็น
เกณฑ์ตัดสิน                                                                                                  
           80  ตัวแรก หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการโดยพิจารณาจากร้อยละของคะแนนที่นักเรียนท าได้จาก
แบบทดสอบระหว่างการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ 
           80  ตัวหลัง หมายถึง ประสิทธิภาพของผลผลิตโดยพิจารณาจากร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบหลังเรียน 
ของนักเรียนหลังเรียนทุกแผนโดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 ขึ้นไป 
            นักเรียน  หมายถึง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนวัดคุ้งวารี(อ าพันอุปถัมภ์) อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 
             ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หมายถึง ทัศนคติ ความรู้สึก หรือความคิดเห็นของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดคุ้งวารี(อ าพันอุปถัมภ์) ที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความที่สร้างขึ้น โดยการเทียบ
คะแนนเพิ่มขึ้นจากคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับคะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังเรียนประจ าหน่วยการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึก
ทักษะการอ่านจับใจความ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
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วิธีการด าเนินงานวิจัย 
       กลุ่มเป้าหมาย คือ 
                        นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดคุ้งวารี(อ าพันอุปถัมภ์)  จ านวน 18 คน 
       เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  เครื่องมือที่ใช้มี 4 ชนิด ประกอบด้วย   
        1.  แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ 
        2.  แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน / ผลการเรียนรู้ / ทักษะ  
         3.  แบบประเมินความสามารถ / ทักษะ / ผลงาน  
        4.  แบบสอบถามความคิดเห็น /ความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ 
       สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
       1 สถิติพื้นฐาน  (บุญชม ศรีสะอาด. 2553,72) โดยใช้สูตร ดังน้ี 
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                                        X   ผลรวมของคะแนน 
                                                N   จ านวน 
                         ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

                                            
N

)X-(X
S.D. 

  

                               S.D.   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
                               )X-(X   ผลรวมของคะแนนลบด้วยคะแนนเฉลี่ย 
                                        N   จ านวน 
 
       2. สถิติในการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ (บุญชม ศรีสะอาด. 2553,102)  
          โดยใช้สูตร ดังนี้ 
          ค่าดัชนีความสอดคล้อง 

                         
N

R
IOC 

  

                    IOC  =  ดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ 
                    R  =  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
                    N    =  จ านวนของผู้เชี่ยวชาญ 
 
            3.สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน (เผชิญ กิจระการ. 2544,136)  โดยใช้สูตร ดังนี้ 
                สถิติทดสอบค่าที แบบ 0ne sample  (เปรียบเทียบผลการเรียนรู้กับเกณฑ์ที่ก าหนด)  

   t  =    

n
S

X

1

2

1


     

        t   =    ค่าทดสอบ t-test 
   X    =   คะแนนหลังเรียน 
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   =    คะแนนเกณฑ์ที่ก าหนด 
  S2  =    ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  N  =    จ านวนนักเรียน 
 
                              ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 

                                 100
A
N

X

E1 



  

                        E1 = ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
                        X  =  คะแนนแบบฝึกหัดในแต่ละหน่วยของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ 
                        A  =  คะแนนเต็มของแบบฝึกหัดในแต่ละหน่วยของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ 
                        N  =  จ านวนผู้เรียน 
                               ประสิทธิภาพของผลผลิต (E2) 

                              100
B
N

Y

E2 



  

                          E2 = ประสิทธิภาพของผลผลิต 
                          Y  =  คะแนนของหลังเรียน 
                          B  =  คะแนนเต็มของคะแนนสอบหลังเรียน 
                          N =  จ านวนผู้เรียน 
          ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
               1.   การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  (E1 ) พบว่านักเรียนผ่านกระบวนการเรียน
ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยได้คะแนนรวมเฉลี่ย  34.33  จากคะแนนเต็ม  40  คิดเป็นร้อยละ  85.83   แสดงว่า
แบบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไว้ในบทเรียน (E1 )  เท่ากับ  85.83   ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  และเม่ือ
พิจารณาการเรียนในแต่ละเรื่องย่อย  พบว่านักเรียนท าคะแนนได้เกินร้อยละ  80  ทุกเรื่อง 
              2.   การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ จากการเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนเรียน
กับคะแนนสอบหลังเรียน (E2 ) พบว่านักเรียนท าข้อสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนรู้ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  15.39  
จากคะแนนเต็ม  30  คิดเป็นร้อยละ  51.30  เม่ือนักเรียนได้เรียนรู้จากแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ แล้วทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 26.0  จากคะแนนเต็ม  30  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  86.67  แสดงว่าแบบ
ฝึกทักษะการอ่านจับใจความมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงผลการเรียนของนักเรียน (E2 )  คิดเป็นร้อยละ  86.67   
             3.   การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการอ่านจับใจความ ตามเกณฑ์  80/80 

จ านวนนักเรียน คะแนนแบบฝึกทักษะ (E1) คะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (E2) 

ค่าคะแนนเฉลี่ย  
(คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 

ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย  
(คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

ร้อยละ 

18 34.33 85.83 26.0 86.67 

              จากตาราง  พบว่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะที่สร้างขึ้นมีค่าเท่ากับ  85.83/86.67หมายความว่าแบบฝึกทักษะ
การอ่านจับใจความ  ท าให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้เท่ากับ  85.83และมีประสิทธิภาพทางการเรียนรู้หรือประสิทธิภาพของ
แบบฝึกทักษะ ในการเปลี่ยนแปลงผลการเรียนรู้ของนักเรียนเท่ากับร้อยละ  86.67 แสดงว่าแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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                4.   การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยแบบฝึก
ทักษะการอ่านจับใจความ 

กลุ่มตัวอย่าง N X   S.D. t Sig 
 
ก่อนเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ 
หลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ 
 

 
18 
18 

 
277 
468 

 
15.39 
26.0 

 
2.66 
2.14 

19.12* 
 .000 

                  จากตาราง พบว่าค่าสถิติทดสอบ t – test  มีค่า เท่ากับ  19.12 ที่ระดับส าคัญ .00 แสดงว่าผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลังเรียนของกลุ่มทดลองสูงกว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
                 5.   การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน  ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับ 
ใจความ  พบว่า  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  มีความพึงพอใจต่อการเรียนแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  โดยรวมและ
เป็นรายด้าน  4  ด้านอยู่ใน  ระดับมากที่สุด   คือ  ด้านเน้ือหา  ด้านการออกแบบ  แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความและการ
ใช้ภาษา  ด้านแบบฝึกทักษะและแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและด้านการจัดบทเรียน  และนักเรียนมีความพึงพอใจเป็น
รายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด  11  ข้อ  โดยมีข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  3  อันดับแรก  คือ  ส่งเสริมให้มีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม  
เหมาะสมที่จะใช้เป็นสื่อการสอน  และมีความพึงพอใจอีก  17  ข้ออยู่ในระดับมาก 

สรุปผลการศึกษา 
             1. นักเรียนผ่านกระบวนการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความได้คะแนนรวมเฉลี่ย  34.33  คิดเป็น ร้อยละ  
85.83   ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้   
             2. นักเรียนท าข้อสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนรู้ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 26.0 คิดเป็นร้อยละ86.67     
แสดงว่าแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงผลการเรียนของนักเรียน 
            3. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะที่สร้างขึ้นมีค่าเท่ากับ  85.83/86.67  แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
            4. ค่าสถิติทดสอบ t – test  ที่ระดับส าคัญ .00 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของกลุ่มทดลองสูงกว่า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
            5. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  มีความพึงพอใจต่อการเรียนแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ   

อภิปรายผล 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลมาอภิปรายผลได้ดังต่อไปน้ี 
            1. ผลการจัดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่ 1  การเรียนรู้  เรื่อง  การอ่านจับใจความโดยใช้แบบฝึกทักษะ  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนวัดคุ้งวารี(อ าพันอุปถัมภ์)  อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ส านักงานการ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  ปีการศึกษา  2561  ที่พบว่านักเรียนมีการพัฒนาการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน  ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้สอดคล้องกับ สายสุนี  สกุลแก้ว (2535 ,65)  ได้ศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เพื่อจับ
ใจความส าคัญ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ผลการวิจัยพบว่าคะแนนเฉลี่ยจากการท าข้อสอบหลังท าแบบฝึกหัดมากกว่า
ก่อนท าแบบฝึกหัดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   แสดงว่า นักเรียนมีพัฒนาการในการเรียนเรียนสูงขึ้น 
             2. ข้อค้นพบวัตถุประสงค์ข้อที่  2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  เป็นไปตาม
สมมุติฐาน  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  มาลี สะอาดเอ่ียม (544,บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   พบว่า ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เรื่อง  
               การอ่านค าราชาศัพท์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ระหว่างก่อนการเรียนและหลังการเรียนโดยใช้สถิติ t-test  
พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
           3. ผลการวิจัยพบว่า ข้อความเก่ียวกับความพึงพอใจต่อการเรียน  เป็นไปตามสมมุติฐาน  ผู้วิจัยมีความเห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง  ที่ใช้วิธีสอนที่สอนด้วยนวัตกรรมแบบฝึกทักษะ  และมีทักษะกระบวนการเรียนรู้ทั้งสิ้น  ดังน้ันแบบฝึกทักษะ  จึงเป็น
นวัตกรรมที่เป็นสากลส าหรับนักเรียนและครูโดยทั่วไป 
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ข้อเสนอแนะ 
     ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ต่อไป 
                     1.  จากการวิจัยพบว่า  การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  ในกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เป็นสิ่งที่ดี  กล่าวคือ  ท าให้นักเรียนมีผลการเรียนรู้สูงขึ้น  ทั้งยังก่อให้เกิดความสนุกสนาน  มีความ
รับผิดชอบ  และการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดจนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  จึง
ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่จะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้อีกทางหน่ึง 
  2.  ในการน าแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  ไปใช้ในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนน้ัน  ครูจะต้องมีการ
เตรียมพร้อมในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 
   2.1  ด้านตัวครู  การน าแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  ไปใช้ในกิจกรรม 
การเรียนการสอนน้ัน  ครูจะต้องมีการศึกษาและท าความเข้าใจในสิ่งต่อไปน้ี 
    1)  ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้  ทุกขั้นตอนให้เข้าใจเป็นอย่างดีแล้วจึงน าไปใช้จะก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพต่อผู้เรียน  ทั้งน้ีเพื่อความสะดวกและไม่เสียเวลาในการจัดการเรียนการสอนและอีกประการหน่ึงเน้ือหาใน
แผนการสอนหน่ึงๆ  อาจมีความซับซ้อนครูผู้สอนควรมีการยืดหยุ่นเวลาทั้งน้ีเพื่อไม่ให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน  
ควรมีการปรับปรุงแผนการสอน 
ให้เหมาะสมกับระยะเวลาในแต่ละชั่วโมงที่ท าการเรียนการสอน 
    2)  ศึกษาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  ครูผู้สอนจะต้องศึกษาให้เข้าใจ  ให้ถูกต้องเก่ียวกับ
วิธีการ  เน้ือหา  จุดประสงค์  และรูปแบบการใช้  ตลอดจนแนวทางในการปฏิบัติของผู้เรียนในการเรียนการสอน  ทั้งน้ีเพื่อให้
นักเรียนรู้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากที่สุดควรมีการปรับปรุงกิจกรรมในแบบฝึกทักษะ  เพื่อให้สอดคล้องกับเน้ือหา 
จุดประสงค์  และรูปแบบเพื่อง่ายแก่การเรียนการสอน 
   2.2  ด้านนักเรียน  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ได้อย่างถูกต้อง  และ
เกิดประโยชน์มากที่สุดจะต้องมีการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ดังน้ี  ชี้แจงหลักและวิธีการในการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน
จับใจความ  ว่ามีวิธีการอย่างไร  ตลอดจนขั้นตอนต่างๆในการใช้  รวมถึงข้อตกลงต่างๆ  ที่มีความจ าเป็นเพื่อให้การเรียนเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยไม่ก่อให้เกิดความสับสนและเสียเวลา  ซ่ึงวิธีการดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนเอง 
  3.  ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนครูในการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อ
ก่อให้เกิดก าลังใจ  และเกิดความกระตือรือร้นในการจัดการเรียนการสอน 
          ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยต่อไป 
  1.  ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่เรียนโดย
ใช้แบบฝึกทักษะที่ครูจัดท าขึ้น กับการสอนที่ใช้แบบฝึกในหนังสือเรียน 
  2.  ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 4  ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ กับการสอนแบบโครงงาน 
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บทคัดย่อ 
              การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบใช้โมเดลซิป
ปา (CIPPA)  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  ๗๐/๗๐ และเพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบใช้โมเดลซิป
ปา (CIPPA)  โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียนเทศบาล ๔ (ชุมชนวัดรรมจักร) จ านวน ๓๔ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า
จ านวน ๔ ชุด ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบใช้โมเดลซิปปา (CIPPA) และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย การตรวจสอบความสอดคล้องเหมาะสมของนวัตกรรม(Index of item Objective 
Congruence)   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t - test (Dependent Samples)   
ผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ ๗๑.๗๖/๘๒.๓๕  เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน ๗๐/๗๐  เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธ์ิความสามารถก่อนและหลังเรียนด้วย t-test พบค่า t 
= -๒๕.๖๕๖ ซ่ึงมีนัยะส าคัญทางสถิติระดับ ๐.๐๕ จึงกล่าวได้ว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิความสามารถหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
ด้วยแบบฝึกทักษะพัฒนาสะกดค าร่วมกับการเรียนการสอนแบบใช้โมเดลซิปปา(CIPPA)  ๙๕%  

ค าส าคัญ: การเขียนสะกดค า แบบฝึกทักษะ การจัดการเรียนรู้  โมเดลซิปปา 

Abstract 
              The purposes of this research were to:1) to make set of spelling writing excercises with learning 
by CiIPPA model for Grade 7 which  contained the efficiency criteria70/ 70 2) to compare the achierment 
before and after learning by using CIPPA model the subjects consisted of 34 Grade 7 studens to studying in 
the second  semester of year 2018 at Thummachack Municipal School.The in stucment used were pecen 
tage   standard deviation Index of item objective congruence t-test (dependent samples) 
The research finding were as foloows : execercises  spelling words effective 71.76/82.74 follow the standard 
criteria 70/ 70 and achivementcompare before and after that found t=-25.656 whith level significance 0.05  
therefore compare the achierment before and after learning by using CIPPA model 95% 
Keywords: spelling words, excercises.   

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 

การศึกษาเป็นรากฐานส าคัญที่สุดในการพัฒนาสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาต่าง ๆใ นสังคม 
เน่ืองจากการศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองตลอดชีวิต แนวการจัดการศึกษาว่าต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุก
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คนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด ดังน้ันครูจึงมีหน้าที่จัดการศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงน้ัน เพื่อให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดี มีความรู้ความสามารถด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ภาษาไทยเป็นกลุ่มสาระพื้นฐานส าคัญที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้(กรมวิชาการ , ๒๕๔๔:๗) ได้ระบุถึงความส าคัญของ
ภาษาไทยไว้ว่า ภาษาไทยมีความส าคัญในการด ารงชีวิตและความเป็นปึกแผ่นของสังคมไทยคนไทยจึงจ าเป็นต้องตระหนักถึง
ความส าคัญของภาษาไทย ต้องท าความเข้าใจและศึกษาเกณฑ์ทางภาษา ฝึกฝนให้มีทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยให้
มีประสิทธิภาพเพื่อน าไปใช้ในการสื่อสาร การเรียนรู้ การเสริมสร้างความเข้าใจเพื่อเกิดประโยชน์แก่ตนเอง ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ ในบรรดาทักษะทางภาษา ทั้งสี่ทักษะ  คือ ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน การเขียนถือว่าเป็นทักษะที่ส าคัญ
มากทักษะหน่ึง เพราะการเขียนเป็นเครื่องมือส าคัญในการสื่อสารระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่านได้ถ่ายทอดความรู้สึก อารมณ์ 
ความคิด ทรรศนะ และสิ่งที่ต้องการสื่อสารอ่ืน ๆของตนผ่านงานเขียนโดยใช้ภาษาเป็นสื่อกลางของการสร้างความเข้าใจที่
ตรงกัน 

การเรียนภาษาไทยต้องใช้ทักษะที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน และจะต้องท าการฝึกฝนทุกทักษะ
อย่างจริงจัง จึงจะท าให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะทางภาษาและใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง  การเขียนสะกดค าที่ถูกต้องส่งผลให้การ
สื่อสารผ่านการเขียนของผู้ต้องการสื่อสารและผู้รับเข้าใจความหมายตรงกัน  อรพรรณ ภิญโญภาพ .(๒๕๕๙) ได้อธิบายว่า การ
เขียนสะกดค า เป้นการฝึกทักษะการเขียนให้ถูกต้องตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานแก่ผู้เรียน และจะต้องให้ผู้เรียน
เข้าใจขบวนการประสมค า รู้หลักเกณฑ์ที่จะเรียบเรียงล าดับตัวอักษรในค าหน่ึง ๆ ให้ได้ความหมายที่ต้องการ เพื่อจะน า
ประโยชน์ไปใช้ในการสื่อสาร อดุลย์ ไทรเล็กพิม (๒๕๒๘) ได้ให้ความหมายของการสะกดค าว่า เป้นการเขียนโดยเรียงล าดับ 
พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ รวมทั้งตัวสะกดการันต์ ภายในค าหน่ึง ๆ ได้ถูกต้องตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน 

นอกจากน้ีการเขียนสะกดค าผิดของคนในปัจจุบันยังส่งผลให้เยาวชนและผู้ที่ไม่รู้น าไปใช้ตาม ท าให้การเขียนสะกด
สร้างความสับสนให้กับผู้เขียน ซ่ึงวัฒนา บุรกสิกร ได้กล่าวถึงความส าคัญของการสะกดค าไว้ในเอกสารประกอบค าบรรยาย
การใช้ภาษาไทยเรื่อง วิธีใช้ภาษาไทยว่า “เรื่องของการเขียน ตัวสะกด เป็นเรื่องส าคัญมากต้องระมัดระวังเป็นที่สุด เพราะการ
เขียนสะกดผิด นอกจากจะผิดหลักอักขรวิธีแล้ว ยังท าให้สื่อความหมายที่เข้าใจกันไม่ได้อีกด้วย”  บุปผา บุญทิพย์ กล่าวถึง
ความสัมพันธ์ของการเรียนการสอนสะกดค าในเรื่องความรู้ทั่วไปทางภาษาไทยตอน ๒ การใช้ภาษาไทยว่า “การเขียนสะกดค า
ถือว่าเป็นการสื่อสารด้วยการเขียน ถ้าเขียนสะกดค าผิดพลาด การสื่อสารจะไม่ชัดเจน ผู้รับสารจะไม่เข้าใจ หรือท าให้เข้าใจผิด 
การเขียนค าให้ถูกต้องตามอักขรวิธีจึงต้องฝึกฝนและระมัดระวังอย่าละเลย” นิตยา กาญจนะวรรณ, เสาวลักษณ์ อนันตศานต์
และ ทิพย์สุเนตร อนัมบุตร กล่าวถึงความส าคัญของการเขียนสะกดค าในเรื่องลักษณะและการใช้ภาษาไทยว่า “การเขียน
สะกดค าเป็นเรื่องส าคัญในการสื่อภาษาเขียน ถ้าเขียนผิดย่อมท าให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไป 

การเรียนการสอนภาษาไทยจ าเป็นต้องใช้ทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน่ืองจากเน้ือหาค่อนข้าง
ยากและมีแต่ตัวหนังสือ ดังน้ันเทคนิคการสอนจึงจ าเป็นอย่างมากในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สังเกตได้ว่า หาก
ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมอย่างจริงจัง  มีการเสริมแรงให้ก าลังใจอย่างเหมาะสม จะท าให้ผู้เรียน มีเจ
ตดติ ความคิด ความสนใจ ความตั้งใจ มองเห็นคุณค่าต่อสิ่งน้ัน ๆ ดังการจัดการเรียนรู้แบบใช้เทคนิคการสอนแบบโมเดลซิปปา 
(CIPPA) ที่จัดกิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ทิศนา แขมมณี. (๒๕๕๙) มีจุดเน้นที่การจัดการเรียนรู้ที่สอนให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมทั้งร้างกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์ โดยครูสามารถเลือกรูปแบบการสอน วิธีการสอนใด ๆ ก็ได้ที่สามารถท าให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

การศึกษาวิจัยในประเด็นปัญหาการเขียนสะกดค า   สมพงษ์  ศรีพยาต. (๒๕๕๓) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาชุดแบบฝึก
การเขียนสะกดค าส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผลการวิจัยพบว่าแบบฝึกการเขียนสะกดค าส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษามีค่าเท่ากับ ๘๖.๙๐/๘๗.๖๕ แสดงว่าแบบฝึกการเขียนสะกดค ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ แบบฝึกการเขียน
สะกดค าส่งผลให้ผลสัมฤิทธ์ิเรื่องการเขียนสะกดค านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สูงกว่าร้อยละ ๘๐ ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้นาตยา 
ทรงสุภาพ (๒๕๕๗ : บทคัดย่อ ) วิจัยเรื่อง การพัฒนาการเขียนสะกดค าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ผลการวิจัยพบว่า หลังการใช้
แบบฝึกการพัฒนาการเขียนตามค าบอก การจัดการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนได้ฝึกพัฒนาด้านการเขียนสะกดค าโดยใช้แบบ
ฝึกเพิ่มเติมคะแนนผลสัมฤิทธ์ิทางการเขียนสะกดค าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนท าให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้ และเขียนสะกดค าได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น พลวัฒน์ ไหลมนู; วิโรจน์ อรุณมานะกุล. (๒๕๖๐) วิจัยการศึกษา
วิเคราะห์ค าไทยที่มักเขียนผิด การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ค าที่มักเขียนผิดในภาษาไทยที่สะกดผิดแบบเป็นค า
จริง ซ่ึงได้มาจากการรวบรวมค าจากหนังสือค าไทยที่มักเขียนผิดแล้วคัดเลือกเฉพาะค าสะกดผิดที่เป็นค าจริง ได้จ านวน ๑,๖๗๔ 
ค า จากน้ันจึงศึกษาวิเคราะห์ค าที่มักเขียนผิดที่รวบรวมไว้ว่ามีรูปแบบหรือลักษณะของการสะกดผิดเป็นอย่างไร โดยการ
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เปรียบเทียบลักษณะของค าที่สะกดผิดน้ันว่าเปลี่ยนแปลงไปจากรูปการสะกดที่ถูกต้องอย่างไรบ้าง ซ่ึงจากผลการวิเคราะห์ระบุ
ว่าค าที่มักเขียนผิดและเป็นการสะกดผิดแบบเป็นค าจริงที่น ามาศึกษาในครั้งน้ีสามารถจ าแนกได้ตามลักษณะของความแตกต่าง
ระหว่างค าที่สะกดผิดกับค าที่สะกดถูกต้องได้เป็น ๑๐ ลักษณะ 

จากการศึกษางานวิจัย ซ่ึงท าให้พบสาเหตุของการเขียนสะกดค าและวิธีการแก้ไขปัญหา และในการปฏิบัติการสอน
และมีส่วนร่วมในสถานศึกษา ในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ชุดวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ 
(Internship ๑) ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค า เน่ืองจากนักเรียนมีปัญหาในด้าน
การเขียนสะกดค าไม่ถูกต้องโดยวัดได้จากผลการเขียนสะกดค าโดยวิธีการสอนแบบโมเดลซิปปา ของผู้เรียน ในภาคเรียนที่ ๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ผู้วิจัยได้เลือกศึกษานักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การเขียนสะกดค า ต่ ากว่าเกณฑ์ จ านวน ๓๔ 
คน  เพื่อน าไปพัฒนาความสามารถในการเขียนสะกดค าให้ถูกต้องตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานแก่ผู้เรียน 

จุดมุ่งหมายการวิจัย 

๑. เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบใช้โมเดลซิปปา (CIPPA)  ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน    ๗๐/๗๐ 

๒. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าร่วมกับก าร
จัดการเรียนรู้แบบใช้โมเดลซิปปา (CIPPA)  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  

 
สมมติฐานการวิจัย 

๑. แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบใช้โมเดลซิปปา (CIPPA)   มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
๗๐/๗๐ 

๒. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบใช้โมเดล
ซิปปา (CIPPA)  สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ไม่ต่ ากว่าระดับ ๐.๐๕ 
 

ขอบเขตการวิจัย 
          ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
           ประชากร คือ นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่  ๒ ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  โรงเรียน
เทศบาล๔(ชุมชนวัดธรรมจักร) จังหวัดพิษณุโลก จ านวน ๑๐๒ คน 
            กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ จ านวน ๓๔ คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
ประชากรอย่างง่าย เลือกสุ่มจากนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑จากจ านวนนักเรียนทั้งหมด ๑๐๕ คน  
           ตัวแปรในการศึกษา 
           ตัวแปรต้น คือ แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบใช้โมเดลซิปปา (CIPPA)  ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
           ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การเขียนสะกดค า 
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
            ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างเดือนธันวาคม๒๕๖๑ – เดือนมกรา๒๕๖๒โดยทดลอง ๖ ชั่วโมง ทั้งน้ีไม่
รวมเวลาที่ใช้ในการทดสอบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียน 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
        แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า หมายถึง แบบฝึกทักษะเพิ่มพัฒนาการเขียนสะกดค าส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑ ซ่ึงผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อใช้พัฒนาทักษะการเขียนสะกดค า ได้ถูกต้องตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน จ านวน 4 
แบบฝึก ประกอบด้วย 
  แบบฝึกทักษะชุดที่ ๑ ค าที่พบในชีวิตประจ าวัน 
  แบบฝึกทักษะชุดที่ ๒ ค าที่เขียนสะกดค าผิดเพราะใช้ผิดบริบท 
  แบบฝึกทักษะชุดที่ ๓ ค าที่เขียนสะกดค าผิดเพราะออกเสียงผิด 
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  แบบฝึกทักษะชุดที่ ๔ ค าที่เขียนสะกดค าผิดจากประสบการณ์ 
              การจัดการเรียนรู้  หมายถึง การเรียนรู้น้ันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างถาวรของบุคคล  อันเป็นผล
มาจากประสบการณ์ในอดีต  ทั้งจากการฝึกฝน  การปฏิสัมพันธ์กับประสบการณ์รอบตัวและมีปริมาณองค์ความรู้ที่เพิ่มมากขึ้น 
ผ่านการเรียนการสอนตามขั้นตอนแผนปฎิบัติการสอน 
             การสอนแบบโมเดลซิปปา (CIPPA)  หมายถึง หลักการจัดการเรียนการสอนโมเดลซิปปา เป็นหลักน ามาใช้
จัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีจุดเน้นที่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทั้งทางร่างกาย
สติปัญญา สังคม และอารมณ์ โดยมีขั้นตอนการเรียนรู้ที่แตกต่างกันในการใช้ชุดแบบฝึกทักษะในแต่ละชุด 
           ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดค า หมายถึง ประสิทธิภาพของแบบฝึกในการพัฒนา
ความสามารถทางด้านการเขียนสะกดค า ของนักเรียนทั้ง 4 ชุด ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  โดยใช้เกณฑ์ ๗๐/๗๐ 
 ๗๐ ตัวแรก หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกคนที่ได้จากการท าแบบฝึกทักษะที่ใช้ฝึกปฏิบัติ 
จ านวน ๔ แบบฝึก ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบใช้โมเดลซิปปา (CIPPA)     
            ๗๐ ตัวหลัง หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกคนที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลังเรียน (จ านวน 20 ข้อ) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ ความสามารถทางด้านการเขียนสะกดค า  ซ่ึงวัดได้จากคะแนนการท าแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการเขียนสะกดค าร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบใช้โมเดลซิปปา (CIPPA) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
ตัวแปรตน้             ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามล าดับขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
                ๑. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
                ๒. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
                ๓. ขั้นตอนการสร้าง 
                ๔. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
                ๕. การวิเคราะห์ข้อมูล 
                ๖. สถิติที่ใช้ 
            ประชากร 
            นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ (ชุมชนวัดธรรมจักร) ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก จ านวน ๓๔ คน  
         
 

แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า ร่วมกับการจัดการ
เรียนรู้แบบใช้โมเดลซิปปา (CIPPA)  ส าหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การเขียนสะกดค า 
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  กลุ่มตัวอย่าง คือ 
             นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ จ านวน ๓๔ คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างประชากรอย่างง่าย โดยเลือกสุ่มจากนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ จากจ านวนนักเรียนทั้งหมด ๑๐๕ คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีมี ๒ ชนิด ดังน้ี 
         ๑. แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   โดยแบ่งออกเป็น ๔ เล่ม  ได้แก่ 
     ๑.แบบฝึกทักษะชุดที่ ๑ ค าที่เขียนสะกดค าผิดที่พบในชีวิตประจ าวัน 
              ๒.แบบฝึกทักษะชุดที่ ๒ ค าที่เขียนสะกดค าผิดเพราะใช้ผิดบริบท 
              ๓.แบบฝึกทักษะชุดที่ ๓ ค าที่เขียนสะกดค าผิดเพราะออกเสียงผิด 
              ๔.แบบฝึกทักษะชุดที่ ๔ ค าที่เขียนสะกดค าผิดจากประสบการณ์ 
         ๒. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การสะกดค า แบบปรนัยจ านวน ๒๐ ข้อ 
ขั้นตอนการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ 
        การสร้างแบบฝึกทักษะ มีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
              ศึกษาหลักสูตร เอกสาร วิจัยที่เก่ียวข้องก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ก าหนดขอบเขตของค าแต่ละประเภท                       
จ านวน ๑๐๐ ค าด าเนินการสร้างแบบฝึกทักษะน าแบบฝึกทักษะที่สร้าง   เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญปรับปรุงแบบฝึกทักษะตาม
ค าแนะน าผู้เชี่ยวชาญ ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะกับกลุ่มทดลองกลุ่มที่ 1 หาประสิทธิภาพแบบ
ฝึกทักษะกับกลุ่มทดลองกลุ่มที่ 1  หาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะกับกลุ่มทดลองกลุ่มที่ 3การสร้างแบบวัดสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
มีขั้นตอนการสร้างดังน้ี 
                ศึกษาเกณฑ์ในการสร้างแบบทดสอบสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ โดยผู้เชี่ยวชาญคัดเลือกแบบทดสอบที่มีความตรงเชิงเน้ือหาตาม
การพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
            1. ผู้วิจัยชี้แจงและอธิบายวิธีการศึกษาโดยใช้แบบฝึกทักษะ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและมีความพร้อมที่จะเรียน 
 2. ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre Test) กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 20 ข้อ แล้วตรวจเก็บคะแนนไว้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นต่อไป 
 3. ด าเนินการทดลองโดยการให้นักเรียนท าแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดยเริ่ม
จาก ๑)แบบฝึกทักษะค าที่เขียนสะกดค าผิดที่พบในชีวิตประจ าวัน ๒)แบบฝึกค าที่เขียนสะกดค าผิดเพราะใช้ผิดบริบท ๓)แบบ
ฝึกทักษะค าที่เขียนสะกดค าผิดเพราะออกเสียงผิด และ๔)แบบฝึกทักษะค าที่เขียนสะกดค าผิดจากประสบการณ์ เม่ือนักเรียน
ท ากิจกรรมในแบบฝึกทักษะเสร็จแต่ละชุดจะตรวจให้คะแนน แล้วท าการบันทึกคะแนนไว้เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้น
ต่อไป 
 ๔. หลังจากนักเรียนท าแบบฝึกทักษะตามเน้ือหาที่ก าหนดครบแล้ว นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน(Post Test) 
ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฉบับเดิมแล้วตรวจให้คะแนนเพื่อน าคะแนนไปวิเคราะห์ค่าทางสถิติ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลจากการวิจัยมาวิเคราะห์ ดังน้ี 
 ๑. วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และร้อยละของค่าเฉลี่ยที่ได้จากการ
ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
 ๒. วิเคราะห์เปรียบเทียบทักษะการเขียนสะกดค า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ระหว่างก่อนเรียนและหลัง
เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดยใช้สูตร t – test 
 ๓.วิเคราะห์ชุดแบบฝึกทักษะ และ แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วย ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
      สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

  การหาค่าเฉลี่ย (Mean) ของคะแนน ใช้สูตรดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด,๒๕๔๕) 

                      X = 
∑𝑥

𝑛
 

  เม่ือ X     แทน  ค่าเฉลี่ย 

          แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 

         n    แทน  จ านวนนักเรียน 

 การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใช้สูตรดังน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด,๒๕๔๕) 

  

                                              S.D.=√
n∑x2−(∑x)2

n(n−1)
 

  

  เม่ือ  S.D.    แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

                แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

               แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 

        n        แทน  จ านวนนักเรียน 

การหาร้อยละ (Percentage) ค านวณโดยใช้สูตร P ดังน้ี  (บุญชม  ศรีสะอาด,๒๕๔๕)    

     P = 
𝒇

𝑵
 ×100 

  เม่ือ  P      แทน  ร้อยละ 

         F       แทน  ความถี่หรือจ านวนทั้งหมดที่ต้องหาร้อยละ 

         N       แทน  จ านวนข้อมูลทั้งหมด 

ดัชนีความสอดคล้อง 

   IOC = 
∑R

N
 

                            IOC       = ดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ 

                           ∑R     =ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

∑x2 

∑x 

∑x 
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                              N          = จ านวนของผู้เชี่ยวชาญ 

สถิติการวิเคราะห์ประสิทธิภาพแบบฝึก การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกตามเกณฑ์ มาตรฐาน ๗๐/๗๐                
โดยใช้สูตร E1 : E2 ดังน้ี (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, ๒๕๕๓, ๒๐-๒๑) 

        E₁ =   
 

           E₁ คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
  คือ คะแนนรวมของแบบฝึกหัดหรืองาน 
 A คือ คะแนนเต็มของแบบฝึกหัดทุกชิ้นรวมกัน 
 N คือ จ านวนผู้เรียน 
E₂ =   
 
           E₂ คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 
          คือ คะแนนรวมของผลลัพธ์หลังเรียน 
 B คือ คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน 
 N คือ จ านวนผู้เรียน 
สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐานการทดสอบค่าที (t – test) แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน มีสูตรดังน้ี (ไพศาล วรค า,๒๕๕๒) 

    T = 
d

𝐬𝐝/√𝐧
          ;df = n-1 

  เม่ือ  t       แทน  สถิติทดสอบที 

        d     แทน  ค่าผลต่างเฉลี่ยของคู่คะแนน 

        𝑠𝑑   แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลต่างคู่คะแนน 

                            n       แทน  จ านวนคู่คะแนนหรือขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
          ๑. การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค า โดยใช้ชุดฝึกทักษะ ร่วมกับการเรียนการสอนแบบใช้โมเดลซิปปา (CIPPA)  
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
          ๒. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าร่วมกับการเรียนการสอนแบบใช้โมเดลซิป
ปา (CIPPA)  มีความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธ์ิความสามารถหลังเรียนก่อนและหลังเรียนด้วย t-test พบค่า t = -
๒๕.๖๕๖ ซ่ึงมีนัยะส าคัญทางสถิติระดับ ๐.๐๐  จึงอาจกล่าวได้ว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิความสามารถหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
ด้วยแบบฝึกทักษะพัฒนาสะกดค าร่วมกับการเรียนการสอนแบบใช้โมเดลซิปปา (CIPPA)  ๙๕ %   
ตอนที่ ๑ ผลการสร้างและการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม 
            ๑.๑ ผลการสร้างนวัตกรรม 
 การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค า โดยใช้ชุดฝึกทักษะการ ร่วมกับการเรียนการสอนแบบใช้โมเดลซิปปา (CIPPA) ได้
แบบฝึกทักษะ ๔ ชุด คือ ๑.แบบฝึกทักษะชุดที่ ๑ ค าที่เขียนสะกดค าผิดที่พบในชีวิตประจ าวัน ๒.แบบฝึกทักษะชุดที่ ๒ ค าที่
เขียนสะกดค าผิดเพราะใช้ผิดบริบท  ๓.แบบฝึกทักษะชุดที่ ๓ ค าที่เขียนสะกดค าผิดเพราะออกเสียงผิด ๔.แบบฝึกทักษะชุดที่ 4
ค าที่เขียนสะกดค าผิดจากประสบการณ์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
จ านวน ๒๐ ข้อ ๑ ชุด  

F 

F

คื
อ 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

198 

 

 
รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที2่ (Proceedings) 

 1.2 ผลการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม 
 ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าตามเกณฑ์ ๗๐/๗๐ โดยน าไป
ทดสอบ ๒ ครั้ง ซ่ึงการทดสอบครั้งแรกเป็นการทดสอบประสิทธิภาพเบื้องต้นกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน ๓ คน 
และครั้งที่ ๒ ทดสอบแบบกลุ่ม กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 6 คน ใช้นักเรียน เก่ง กลาง และอ่อน คละกัน 
ตาราง ๒ แสดงผลการทดสอบหาประสิทธิภาพ เปรียบเทียบ E1/E2 ของแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า          

กลุ่มที่ คนที่ คะแนนแบบฝึกทักษะพัฒนาสะกดค า ๔ ชุด(E1) รวม หลังเรียน
(E2) ๑ ๒ ๓ ๔ 

คะแนน
เต็ม 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๔๐ 
๒๐ 

กลุ่มเป้าหมาย 
๑ 

๑ ๘ ๗ ๘ ๘ ๓๑ ๑๘ 
๒ ๖ ๘ ๗ ๗ ๒๘ ๑๖ 
๓ ๕ ๖ ๗ ๘ ๒๖ ๑๖ 

รวม ๑๙ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๘๕ ๕๐ 
ค่าาเฉลี่ย ๔๒.๕ ๑๖.๖๗ 
ร้อยละ ๗๐.๘๓ ๘๓.๓๓ 

กลุ่มเป้าหมาย 
๒ 

๑ ๗ ๖ ๗ ๗ ๒๗ ๑๘ 
๒ ๖ ๗ ๗ ๘ ๒๘ ๑๗ 
๓ ๘ ๗ ๖ ๗ ๒๘ ๑๘ 
๔ ๗ ๘ ๗ ๖ ๒๘ ๑๖ 
๕ ๘ ๘ ๘ ๗ ๓๑ ๑๘ 
๖ ๖ ๖ ๗ ๘ ๒๗ ๑๗ 

รวม ๔๒ ๔๒ ๔๒ ๔๓ ๑๖๙ ๘๗ 
ค่าเฉลี่ย ๒๘.๑๗ ๑๗.๓๓ 
ร้อยละ ๗๐.๔๒ ๗๒.๕ 

กลุ่มเป้าหมาย 
๓ 

๑ ๖ ๗ ๗ ๗ ๒๗ ๑๘ 
๒ ๗ ๖ ๖ ๖ ๒๕ ๑๘ 
๓ ๘ ๗ ๗ ๗ ๒๙ ๑๔ 

 ๔ ๗ ๗ ๖ ๗ ๒๗ ๑๗ 
๕ ๗ ๗ ๘ ๗ ๒๙ ๑๘ 
๖ ๘ ๖ ๖ ๗ ๒๗ ๑๘ 
๗ ๗ ๗ ๖ ๖ ๒๖ ๑๗ 
๘ ๖ ๗ ๘ ๗ ๒๘ ๑๖ 
๙ ๘ ๖ ๘ ๗ ๒๙ ๑๔ 

๑๐ ๗ ๗ ๖ ๗ ๒๗ ๑๕ 
๑๑ ๘ ๖ ๗ ๗ ๒๘ ๑๘ 
๑๒ ๘ ๘ ๗ ๘ ๓๑ ๑๘ 
๑๓ ๙ ๗ ๖ ๗ ๒๙ ๑๔ 
๑๔ ๗ ๖ ๗ ๗ ๒๗ ๑๗ 
๑๕ ๘ ๗ ๘ ๘ ๓๑ ๑๘ 
๑๖ ๖ ๕ ๖ ๗ ๒๔ ๑๘ 
๑๗ ๖ ๘ ๗ ๗ ๒๘ ๑๗ 
๑๘ ๖ ๗ ๘ ๘ ๒๙ ๑๖ 
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๑๙ ๗ ๗ ๘ ๖ ๒๘ ๑๔ 
๒๐ ๖ ๕ ๘ ๗ ๒๖ ๑๕ 
๒๑ ๘ ๗ ๘ ๖ ๒๙ ๑๘ 
๒๒ ๗ ๗ ๗ ๘ ๒๙ ๑๘ 
๒๓ ๖ ๗ ๘ ๘ ๒๙ ๑๔ 
๒๔ ๙ ๘ ๘ ๗ ๓๒ ๑๗ 
๒๕ ๘ ๙ ๘ ๗ ๓๒ ๑๘ 
๒๖ ๘ ๖ ๗ ๘ ๒๙ ๑๘ 
๒๗ ๖ ๗ ๖ ๗ ๒๖ ๑๗ 
๒๘ ๙ ๘ ๙ ๗ ๓๓ ๑๖ 
๒๙ ๖ ๙ ๗ ๗ ๒๙ ๑๔ 
๓๐ ๖ ๘ ๘ ๘ ๓๐ ๑๕ 
๓๑ ๖ ๗ ๖ ๗ ๒๖ ๑๘ 
๓๒ ๘ ๙ ๙ ๘ ๓๔ ๑๘ 
๓๓ ๗ ๗ ๘ ๙ ๓๑ ๑๔ 
๓๔ ๗ ๘ ๙ ๘ ๓๒ ๕๖๐ 
รวม ๒๔๓ ๒๔๐ ๒๔๘ ๒๔๕ ๙๗๖ ๑๖.๔๗ 

 

๗.๑๕ ๗.๐๖ ๗.๒๙ ๗.๒๑ ๒๘.๗๑ ๑.๖๒ 
S.D. ๐.๙๗ ๐.๙๘ ๐.๙๖ ๐.๖๘ ๒.๒๙ ๑.๘๘ 

ร้อยละ ๗๑.๔๗ ๗๐.๕๘ ๗๒.๙๔ ๗๒.๙๔ ๗๑.๗๖ ๘๒.๓๕ 
              จากตาราง ๑  ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า ร่วมกับการเรียนการสอนแบบใช้
โมเดลซิปปา (CIPPA) พบว่า ผลการเปรียบเทียบ E1/E2    ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ครั้งที่ ๑ ได้เท่ากับ ๗๐.๘๓/
๘๓.๓๓ เป็นไปตามเกณฑ์ ๗๐/๗๐ และผลการเปรียบเทียบผลการเปรียบเทียบ E1/E2    ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   
ครั้งที่ ๒ ได้เท่ากับ ๗๐.๔๒/๗๒.๕  เป็นไปตามเกณฑ์ ๗๐/๗๐ และผลการเปรียบเทียบผลการเปรียบเทียบ E1/E2    ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   ครั้งที่ ๓ ได้เท่ากับ ๗๑.๗๖/๘๒.๓๕ เป็นไปตามเกณฑ์ ๗๐/๗๐ 
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ตาราง ๒ ประสิทธิผลของผมสัมฤทธ์ิทางการเรียน การสะกดค า แบบปรนัย จ านวน ๒๐ ข้อ 
 

คนที ่
คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ก่อนเรียน หลังเรียน พัฒนาการ 
 ๒๐ ๒๐ 

๑ ๘ ๑๕ ๗ 

๒ ๖ ๑๘ ๑๒ 

๓ ๘ ๑๘ ๑๐ 

๔ ๘ ๑๔ ๖ 

๕ ๗ ๑๗ ๑๐ 

๖ ๖ ๑๘ ๑๒ 

๗ ๘ ๑๘ ๑๐ 

๘ ๑๐ ๑๗ ๗ 

๙ ๘ ๑๖ ๘ 

๑๐ ๕ ๑๔ ๙ 

๑๑ ๘ ๑๕ ๗ 

๑๒ ๖ ๑๘ ๑๒ 

๑๓ ๘ ๑๘ ๑๐ 

๑๔ ๘ ๑๔ ๖ 

๑๕ ๗ ๑๗ ๑๐ 

๑๖ ๖ ๑๘ ๑๒ 

๑๗ ๘ ๑๘ ๑๐ 

๑๘ ๑๐ ๑๗ ๗ 

๑๙ ๘ ๑๖ ๘ 

๒๐ ๕ ๑๔ ๙ 

๒๑ ๘ ๑๕ ๗ 

๒๒ ๖ ๑๘ ๑๒ 

๒๓ ๘ ๑๘ ๑๐ 

๒๔ ๘ ๑๔ ๖ 
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0
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คะแนนผลสมัฤทธิ์

กอ่นเรยีน หลังเรยีน

คนที ่ คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ก่อนเรียน หลังเรียน พัฒนาการ 
 ๒๐ ๒๐ 

๒๕ ๗ ๑๗ ๑๐ 

๒๖ ๖ ๑๘ ๑๒ 

๒๗ ๘ ๑๘ ๑๐ 

๒๘ ๑๐ ๑๗ ๗ 

๒๙ ๘ ๑๖ ๘ 

๓๐ ๕ ๑๔ ๙ 

๓๑ ๘ ๑๕ ๗ 

๓๒ ๖ ๑๘ ๑๒ 

๓๓ ๘ ๑๘ ๑๐ 

๓๔ ๘ ๑๔ ๖ 

รวม ๒๕๒ ๕๖๐ 

 

X̅ ๗.๔๑ ๑๖.๔๗ 

S.D. ๑.๓๓ ๑.๖๒ 

ร้อยละ ๓๗.๐๖ ๘๒.๓๕ 
 

จากตาราง ๒  พบว่า  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  โรงเรียนเทศบาล๔ (ชุมชนวัดธรรมจักร)  มีคะแนนเฉลี่ยจากการท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน มีค่าเท่ากับ ๑๖.๔๗  จากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ ๑.๖๒  คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๘๒.๓๕  จึงมีประสิทธิผล (E2) เท่ากับ ๘๒.๓๕ แสดงดังภาพ ๒.๑ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ ๒.๑ แสดงการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิ 
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       ตารางที่ ๓ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะพัฒนาการเขียนสะกดค าโดยใช้ชุดเเบบฝึกทักษะร่วมกับการ
จัดการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปา ตามเกณฑ์มาตรฐาน ๗๐/๗๐ 

ประสิทธิภาพ 
คะแนน

เต็ม 
 

X̅ 
 

S.D. 
 

ค่าประสิทธิภาพ 
กระบวนการ (E1) ๔๐ ๒๘.๗๑ ๒.๒๙ ๗๑.๗๖ 

ผลลัพธ์ (E2) ๒๐ ๑๖.๔๗ ๑.๖๒ ๘๒.๓๕ 
            จากตาราง ๓ แสดงว่า  นักเรียนมีคะแนนจากการท าแบบฝึกทักษะเฉลี่ยเท่ากับ ๒๘.๗๑ คะแนน  จากคะแนนเต็ม 
๔๐ คะแนน  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากับ ๒.๒๙ คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๗๑.๗๖ และมีคะแนนจากการท าแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเท่ากับ ๑๖.๔๗  จากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ ๑.๖๒ 
คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๘๒.๓๕ 
           ดังน้ันการพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค า โดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนสะกดค า ร่วมกับการเรียนการสอนแบบใช้
โมเดลซิปปา (CIPPA)   (Eๅ/E2) เท่ากับ ๗๑.๗๖/๘๒.๓๕  ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้       
          ตอนที่ ๒ เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยแบบฝึกทักษะพัฒนาการ
เขียนสะกดค าโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะร่วมกับการเรียนการสอนแบบใช้โมเดลซิปปา (CIPPA)  รายละเอียดดังตารางที่  ๔ 
           ตาราง ๔  ผลการ เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยแบบฝึกทักษะ
พัฒนาสะกดค าโดยใช้ชุดฝึกทักษะร่วมกับการเรียนการสอนแบบใช้โมเดลซิปปา (CIPPA)   

การประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t df sig 
ก่อนเรียน ๗.๔๑ ๑.๓๓ -๒๕.๖๕๖ ๓๓ ๐.๐๐ 
หลังเรียน ๑๖.๔๗ ๑.๖๒ 

 ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๕ 
         จากตาราง ๔ พบว่า เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธ์ิความสามารถหลังเรียนก่อนและหลังเรียน
ด้วย t-test พบค่า t = -๒๕.๖๕๖ ซ่ึงมีนัยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ จึงอาจกล่าวได้ว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิความสามารถหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าโดยใช้ชุดฝึกทักษะร่วมกับการเรียนการสอนแบบใช้โมเดลซิปปา 
(CIPPA)     
        จากตาราง สามารถสรุปได้ผลของการวิเคราะห์ได้ว่า แบบฝึกทักษะพัฒนาสะกดค าร่วมกับการเรียนการสอนแบบใช้
โมเดลซิปปา (CIPPA) ที่ใช้ตามแผนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพในการเพิ่มความสามารถในการเขียนสะกดค าท าให้
ผลสัมฤทธ์ิในการสะกดค าของนักเรียนสูงขึ้น 
สรุปผลการศึกษาค้นคว้า  
 ๑.แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบใช้โมเดลซิปปา (CIPPA)   มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ ๗๐/๗๐ 
๒.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบใช้โมเดลซิปปา 
(CIPPA)  สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ ๐.๐๕ 
 
การอภิปรายผล 
              จากการพัฒนา ทักษะการเขียนสะกดค า โดยใช้ชุดฝึกทักษะ ร่วมกับการเรียนการสอนแบบใช้โมเดลซิปปา 
(CIPPA)  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   ดังน้ี 
            ๑. ทักษะการเขียนสะกดค า โดยใช้ชุดฝึกทักษะ ร่วมกับการเรียนการสอนแบบใช้โมเดลซิปปา (CIPPA)  ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นพบว่า มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  น่ันคือ  นักเรียนมี 
พัฒนาการจากการท าชุดแบบฝึกทักษะ โดยเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
             ๒. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕   
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              สรุปโดยภาพรวม ทักษะการเขียนสะกดค า โดยใช้ชุดฝึกทักษะ ร่วมกับการเรียนการสอนแบบใช้โมเดลซิปปา 
(CIPPA)  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑    เหมาะสมกับวุฒิภาวะของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  นักเรียนได้
เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง  ท าให้นักเรียนเข้าใจและแก้ไขค าที่สะกดผิด  จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทักษะการเขียน
สะกดค า สูงขึ้นเป็นที่น่าพอใจซ่ึงสอดคล้องกับสมพงษ์  ศรีพยาต (๒๕๕๓) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาชุดแบบฝึกการเขียนสะกดค า
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผลการวิจัยพบว่าแบบฝึกการเขียนสะกดค าส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษามีค่าเท่ากับ 
๘๖.๙๐/๘๗.๖๕ แสดงว่าแบบฝึกการเขียนสะกดค ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ แบบฝึกการเขียนสะกดค าส่งผลให้ผลสัมฤิทธ์ิ
เรื่องการเขียนสะกดค านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สูงกว่าร้อยละ ๘๐ ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
 และสอดคล้องกับนาตยา ทรงสุภาพ (๒๕๕๗) วิจัยเรื่อง การพัฒนาการเขียนสะกดค าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
ผลการวิจัยพบว่า หลังการใช้แบบฝึกการพัฒนาการเขียนตามค าบอก การจัดการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนได้ฝึกพัฒนาด้าน
การเขียนสะกดค าโดยใช้แบบฝึกเพิ่มเติมคะแนนผลสัมฤิทธ์ิทางการเขียนสะกดค าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และเขียนสะกดค าได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 
    ข้อเสนอแนะในการน าไปใช ้
          1.1  ใช้เป็นสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เพื่อเพิ่มสมรรถภาพในการเรียนรู้ได้
ดีกว่าการจัดการเรียนรู้ปกติ 
          1.2 ทักษะการเขียนสะกดค า โดยใช้ชุดฝึกทักษะ ร่วมกับการเรียนการสอนแบบใช้โมเดลซิปปา (CIPPA)  ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ น าไปใช้ในการสอนเสริม เช่น ในคาบลดเวลาเรียนได้   
           1.3  การปฏิบัติกิจกรรมตามแบบฝึกทักษะควรเป็นไปตามล าดับขั้นตอน  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง  
ครูผู้สอนต้องคอยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อที่จะได้ส่งเสริมสนับสนุน   แก้ไขกระตุ้นและให้ก าลังใจแก่นักเรียน
ตลอดเวลา 
      ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
          ควรสร้างชุดฝึกทักษะการเขียนสะกดค า ร่วมกับการเรียนการสอนแบบใช้โมเดลซิปปา (CIPPA)  ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑   ในเรื่องของสาเหตุการเขียนค าผิดประเภทอ่ืนเพิ่ม เพื่อให้นักเรียนได้ท าความเข้าใจสาเหตุของการเขียนผิด
และสามารถน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
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การพัฒนาทักษะการอานออกเสียงค าควบกล้ าโดยใชแบบฝึกทักษะ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3  
The development of diphthong pronunciation by using exercise for Prathomsuksa 3 
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บทคัดย่อ 
             การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงค าควบกล้ าของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการอ่านออกเสียงค าควบกล้ าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการใช้แบบ
ฝึกทักษะการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงค าควบกล้ าของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก จ านวน 15 คน   ได้มาโดยวิธีสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีได้แก่ แบบฝึกทักษะการอ่านออก
เสียงค าควบกล้ า แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่ใช้แบบฝึกทักษะ หลังจากน้ันได้ท า
การคิดวิเคราะห์ผลคะแนนโดยใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ  ผลการศึกษาปรากฏว่า จากการที่ให้นักเรียนใช้แบบฝึก
ทักษะการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ท าให้นักเรียนมีความสามารถการอ่านออกเสียงค าควบกล้ าสูงขึ้น ดังจะเห็นได้จากการ
เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลังเรียนของนักเรียนด้วย t-test พบค่า t = -26.531 ซ่ึงมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
             จึงอาจกล่าวได้ว่าคะแนนผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงค าควบกล้ าสูงกว่า
ก่อนเรียน สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่าแบบฝึกทักษะที่ใช้ตามแผนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเรื่องการอ่านออกเสียงค าควบกล้ าของนักเรียนสูงขึ้น 

Abstract 
               The research “The development of diphthong pronunciation by using exercise for Prathomsuksa 
3” aims to 1) compare an achievement between pre and post using diphthong pronunciation exercise. 2) 
to develop the diphthong pronunciation ability. The population and sample were 15 students of Anuban 
Tessaban Nakhon Phitsanulok by Simple random sampling. The research equipment was diphthong 
pronunciation exercise, pretest and posttest, the student’s satisfaction questionnaire about the exercise. 
The analyses of this research were finding mean and percentage. The result found after using thediphthong 
pronunciation exercise the ability of students improve, as evidenced by the different of  achievement 
between pre-learning and post-learning the t-test showed -26.531 , which is statistically significant at the 
0.05. So it can be deduce that the achievement of post-learning higher than pre-learning 
The result of this research show the exercise of diphthong pronunciation following by learning management 
plan got efficiency to develop the diphthong pronunciation skill of students. 
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
                  ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรม อันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้าง
บุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ การงานและด าเนินชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุขและเป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และ
สร้างสรรค์ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนา
อาชีพให้มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ียังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ วัฒนธรรม ประเพณี สุนทรียภาพเป็น
สมบัติล้ าค่าควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป( กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 37 ) 
               การอ่านเป็นทักษะส าคัญที่ช่วยปรับและขยายประสบการณ์ของมนุษย์ อีกทั้งยังช่วยให้สามารถใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ และสร้างความเพลิดเพลินจากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ได้มากและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าความส าเร็จใน
การเรียนของเด็กส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการอ่าน คืออ่านช้า ขาดความเข้าใจในการอ่าน และไม่สามารถจดจ าเรื่อง
ที่อ่านได้ ย่อมท าให้การเรียนวิชาต่าง ๆ ไม่ได้ผลไปด้วย ท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายวิตกกังวลหรือเกิดความท้อแท้ไม่
อยากเรียนต่อไป การอ่าน จึงเป็นเครื่องมือที่น าไปสู่ความรู้ความเข้าใจในวิชาการต่างๆ ยิ่งไปกว่าน้ัน การอ่าน จะช่วยท าให้
นักเรียนค้นหาความรู้เพิ่มเติมในสิ่งที่ตนอยากรู้ ขยายความรู้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ฉะน้ัน การอ่านจึงเป็นบันไดไปสู่ความส าเร็จ
อีกหลายด้าน 
                 การอ่านและการเขียนค าควบกล้ าได้ถูกต้องชัดเจนย่อมแสดงถึงความเป็นผู้มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาอันเป็น
คุณสมบัติของผู้มีการศึกษาที่ท าให้ภาษาไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะ คือ มีความสละสลวยไพเราะเป็นศิลปะในการสื่อความหมายที่
ต้องการความประทับใจ ท าให้ผู้รับเกิดความศรัทธาและความเชื่อถือ ในทางตรงกันข้าม     ถ้าอ่านไม่ถูกการเขียนก็ย่อมไม่ถูก
ไปด้วย ท าให้ความหมายผิดไปจึงเกิดปัญหาในการสื่อความหมายไม่ตรงกัน ดังค ากล่าวที่ว่า “ไปไหนมา สามวาสองศอก”       
( ศรศักดิ์ ศรีตระกูล. 2541 : 3 )  
             ด้วยเหตุที่ภาษาไทยมีความส าคัญ และทรงคุณค่าเราจึงควรเอาใจใส่ปรับปรุงการใช้ภาษาไทยให้ทรงคุณค่าที่สุด 
ครูผู้สอนภาษาไทยเพิ่งตระหนักในคุณค่าของภาษาไทยและมาปรับปรุงวิธีการสอนในอันที่จะถ่ายทอดความรู้วิชาภาษาไทย
เพื่อให้เด็กมีความรักและเห็นคุณค่าของภาษาไทย แต่ภาษาไทยทุกวันน้ีมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก   โดยเฉพาะการอ่านออก
เสียงภาษาไทยที่ไม่ถูกต้อง บางครั้งก็อ่านไม่ชัดหรืออ่านด้วยส าเนียงแปลกๆ การอ่านออกเสียง ร กับ ล มักจะออกเสียงไม่
ชัดเจนคือออกเสียง ร เป็น ล การอ่านออกเสียงควบกล้ า เช่น กว ขว คว ออกเสียง ความ เป็น ฟาม  ออกเสียง ควาย เป็น ฟาย 
ซ่ึงเป็นปัญหามากในการใช้ภาษาไทย การอ่านออกเสียงค าควบกล้ าไม่ว่าการอ่านหรือการเขียนที่ไม่ถูกต้องจะท าให้เสีย
บุคลิกภาพผู้ฟังเกิดความร าคาญ  หากผู้อ่านอ่านค าควบกล้ าหรืออ่านแยกหน่วยเสียง ร และ ล ให้ต่างกันไม่ได้จะท าให้
ความหมายของค าที่อ่านเปลี่ยนแปลงไป  จากการทดสอบสมรรถภาพทางการอ่านอออกเสียงค าควบกล้ า โดยใช้แบบทดสอบ
การอ่านออกเสียงที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น พบว่า โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 60 คน ผ่าน
เกณฑ์การสอบอ่านออกเสียงค าควบกล้ า จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 75 % และไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบการอ่านออกเสียง
ค าควบกล้ า จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 25 % 
            ดังน้ันแบบฝึกทักษะจึงเป็นส่วนประกอบส าคัญอย่างยิ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางภาษาที่ท าให้นักเรียนสนใจ
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติตนเองเพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้เกิดการเรียนรู้ที่คงทนและพัฒนาตนเองให้มีทักษะในการอ่านค าควบกล้ า
มากยิ่งขึ้น นอกจากน้ียังช่วยแก้ปัญหาการอ่านค าควบกล้ าไม่ชัดเจนของนักเรียนได้อีกด้วย (วิไล พลอาสา. 2552 ) 
ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะการอ่านค าควบกล้ า โดยใช้แบบฝึก
ทักษะเพื่อเป็นนวัตกรรมในการแก้ปัญหาข้อบกพร่อง ในการอ่านออกเสียงค าควบกล้ าและประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เป็นการเร้าช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการอ่านออกเสียงให้ถูกต้องและมีพัฒนาการในการอ่านออกเสียง
ค าควบกล้ าให้ดียิ่งขึ้น 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงค าควบกล้ าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ แบบฝึก
ทักษะการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า 
            2. เพื่อประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า 

สมมุติฐานการวิจัย  
             1. ผลการพัฒนาการอ่านออกเสียงค าควบกล้ าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 มีคะแนนที่สูงกว่าก่อนใช้            
แบบฝึกทักษะ 
             2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีความพึงพอใจในการใช้แบบฝึกทักษะในระดับดี-ดีมาก 

ขอบเขตของการวิจัย 
            ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก ที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์ จ านวน 15 คน 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 เน้ือหาที่น ามาใช้ในการฝึกทักษะการอ่านผู้สอนน ามาจากหนังสือแบบเรียนภาษาพาที , วรรณคดีล าน า 
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
  1.  ตัวแปรอิสระ ได้แก่   
                 1.1  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  การอ่านออกเสียงค าควบกล้ า 
  2.  ตัวแปรตาม ได้แก่   
                          2.1  ผลการใช้แบบฝึกทักษะ  เรื่อง การอ่านออกเสียงค าควบกล้ า 
 ระยะเวลาในการศึกษาคนควา 
  คือ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 ตั้งแตวันที่ 10 ธันวาคม 2561 – 15 มกราคม 2562 จ านวน 5 สัปดาห สัปดาห
ละ 2 วัน วันละ 1 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 10 ชั่วโมง 

นิยามค าศัพท์เฉพาะ  
     1. การอ่าน  หมายถึง  การแปลความหมายของตัวอักษรที่อ่านออกมาเป็นความรู้ความคิด และเกิดความเข้าใจเรื่องราวที่
อ่านตรงกับเรื่อราวที่ผู้เขียนเขียน  ผู้อ่านสามารถน าความรู้  ความคิด  หรือสาระจากเรื่องราวที่อ่านไปใช้เกิดประโยชน์ได้ 
     2. ค าควบกล้ า หมายถึง พยัญชนะสองตัวเขียนเรียงกันอยู่ต้นพยางค์ และใช้สระเดียวกัน เวลาอ่านออกเสียงกล้ าเป็น
พยางค์เดียวกัน เสียงวรรณยุกต์ของพยางค์น้ันจะผันเป็นไปตามเสียงพยัญชนะตัวหน้า 
     3. แบบฝึกเสริมทักษะ  หมายถึง  งานหรือกิจกรรมที่ครูสร้างขึ้น  โดยมีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย  มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ฝึกให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น  และช่วยฝึกทักษะต่าง ๆ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง  อาจจะ
ให้นักเรียนท าแบบฝึกขณะเรียนหรือหลังจากจบบทเรียนไปแล้วก็ได้ 
    4. การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่มีการกระท าให้เกิดขึ้น หรือมีการวางแผนก าหนดทิศทางไว้ล่วงหน้า โดยการ
เปลี่ยนแปลงน้ีต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ถ้าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีก็ไม่เรียกว่าการพัฒนา 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
        ตัวแปรต้น                        ตัวแปรตาม 
 

 
 

 
 

 
 

วิธีการด าเนินการงานวิจัย 
        1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/กลุ่มเป้าหมาย 
        2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  
        3. ขั้นตอนการสร้าง 
        4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
        5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
        6. สถิติที่ใช้  
กลุ่มเป้าหมาย  
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอ เมือง จังหวัด พิษณุโลก จ านวน 
15 คน 
        เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
                 1.  แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า จ านวน 5 ชุด 
                 2.  แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 10 ข้อ 
                 3.  แบบประเมินความพึงพอใจและแบบส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า 
      ขั้นตอนการสร ้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการรายงาน 
            1.สรุปขั้นตอนการสรางแบบฝึกทักษะ โดยมีขั้นตอนการสรางดังนี้ 
                1. ศึกษาหลักสูตร  เอกสาร  ต ารา   ขอบข่าย  สาระกลุ่มวิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1 
                2. ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับอธิบายรายวิชาและจุดประสงค์การเรียนรู้ในหลักสูตร    และ
เน้ือหา 
                3. ด าเนินการสร้างแบบฝึกทักษะ 
                4. น าร่างแบบฝึกทักษะที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ได้แก่ 1) ด้านนวัตกรรม 2) ด้านการสอน 3) 
ด้านการวัดและประเมินผล นางชญานันท์ รักษา นางดาลัด  ปานโท้ และนายศิวนนท์ รักทุ่ง  เพื่อขอค าแนะน ามาปรับปรุง
แก้ไขในส่วนที่บกพร่อง 
               5. ด าเนินการสร้างและปรับปรุงแบบฝึกทักษะตามที่ปรึกษา แล้วน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร  เน้ือหา 
กระบวนการ ภาษาและการวัดผลประเมินผลตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบคุณภาพและความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (IOC : Index of 
Item Objective Congruence)  

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้
แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง       

ค าควบกล้ า 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

2. ความสามารถในการอ่านออกเสียงค า
ควบกล้ า 

3. ความพึงพอในใจต่อแบบฝึกการอ่าน
ออกเสียงค าควบกล้ า 
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              6.  หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า โดยทดลองใช้กับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดธรรมจักร อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 3 คน   
              7. หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า โดยทดลองใช้กับนักเรียน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพันปี อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 6 คน   
              8. หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า โดยทดลองใช้กับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 20 คน   
          2.สรุปขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรู โดยมีขั้นตอนการสรางดังนี้ 
              1. ศึกษา  หลักสูตร  เอกสาร  ต ารา  ขอบข่าย  สาระกลุ่มวิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1  และ ก าหนดจุดประสงค์
การเรียนรู้  โดยให้สอดคล้องกับอธิบายรายวิชาและจุดประสงค์การเรียนรู้ในหลักสูตร 
   2. ศึกษาการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนด้วยแบบฝึกทักษะ 
   3. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนด้วยแบบฝึกทักษะ 
   4. น าแผนการสอนที่สร้างขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ด้านการสอนวิชา
ภาษาไทยด้านเทคนิควิธีสอน  และด้านการวัดและประเมินผล เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องขององค์ประกอบต่าง ๆ ใน 
แผนการจัดการเรียนรู้ ด้านความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  (Content  Validity)  ความชัดเจน ความถูกต้องเหมาะสมของภาษาที่ 
ใช้ และความสอดคล้องด้วยดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objectives Congruence : IOC) 
3.สรุปขั้นตอนการสรางแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีขั้นตอนการสรางดังนี้  
    1.  ศึกษาเกณฑ์ในการสร้างแบบทดสอบจากเอกสารการวัดและประเมินผลต่าง ๆ  
    2.   สร้างแบบทดสอบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซ่ึงมีลักษณะเป็นปรนัยจ านวน 10 ข้อ ก าหนดการให้ค่าคะแนน  
ตอบถูกได้ 2 คะแนน และตอบผิดได้ 0 คะแนน   
    3.  น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญด้านวัดผล ได้แก่นางชญานันท์ รักษา นางดาลัดปานโท้ และนาย
ศิวนนท์ รักทุ่ง ตรวจสอบดูความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  (Content  Validity) ความชัดเจน ความถูกต้องเหมาะสมของภาษาที่ใช้ 
และความสอดคล้องด้วยดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objectives Congruence : IOC 
    4. น าแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซ่ึงไม่ใช่นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 15 คน  
    5. น าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) เกณฑ์ความยากของข้อสอบก าหนดไว้ระหว่าง 0.20 ถึง 0.80 และค่า
อ านาจจ าแนก (r) เกณฑ์อ านาจจ าแนกของข้อสอบก าหนดไว้ 0.20 ขึ้น  
    6.   น าแบบทดสอบที่มีค่าความยากง่าย และอ านาจจ าแนกตามเกณฑ์ หาความเชื่อม่ันแบบทดสอบโดยใช้สูตรของคูเดอร์-ริ
ชาร์ดสัน KR-20 เกณฑ์การหาความเชื่อม่ันของข้อสอบก าหนดไว้ 0.80 ขึ้น 
     7.  น าแบบทดสอบที่ผ่านเกณฑ์แล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2561 จ านวน 15 คน เพื่อน าไปเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
4.สรุปขั้นตอนการสร ้างแบบสอบถามโดยมีขั้นตอนการสร ้างดังนี้ 
    1. ศึกษาการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นตามวิธีของเบสท์  (Best  1986 : 181 - 182) 
    2. สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่สอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดับ ของลิเคิร์ท 

    3. น าผลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามความคิดเห็น โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( - 
Coefficient)  ของ  Cronbach เกณฑ์การหาความเชื่อม่ันก าหนดไว้ 0.80 ขึ้นไป 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  
  ค่าเฉลี่ย   

    
N

X
X 
  

       X   ค่าเฉลี่ยของคะแนน 

  X   ผลรวมของคะแนน 

       N   จ านวน 
  
 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 

   
N

)X-(X
S.D. 

  

 S.D.   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  )X-(X   ผลรวมของคะแนนลบด้วยคะแนนเฉลี่ย 

       N   จ านวน 
  
 ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
  

   
N

R
IOC 

  

 IOC  =  ดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ   

        R  =  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ   
         N     =  จ านวนของผู้เชี่ยวชาญ   

 ค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา ( - coefficient)   
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 α  สัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ัน 
  n  จ านวนข้อ 

  2
iS   คะแนนความแปรปรวนแต่ละข้อ 

  2
tS  คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบับ 
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 ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใช้คูเดอร์-ริชาร์ดสัน (KR-20)  
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       ttr   สัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ัน 

      n  จ านวนข้อ 

  2
tS  คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบับ 

           p = สัดส่วนของคนท าถูกในแต่ละข้อ 
       q  = สัดส่วนของคนท าผิดในแต่ละข้อ = 1- p 
สถิติทดสอบค่าที แบบ t-pair  (เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลัง)   
  

  

1n

2D)(2Dn

D
t



 


  

 
 t   =   ค่าที 
 D =  ผลต่างของคะแนน 
 n =  จ านวนคน 
 
สถิติทดสอบค่าที แบบ 0ne sample  (เปรียบเทียบผลการเรียนรู้กับเกณฑ์ทีก่ าหนด)  
 

 t  =    
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X

1

2
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โดยที่ 
        t   =    ค่าทดสอบ t-test 
   X    =   คะแนนหลังเรียน 

   =    คะแนนเกณฑ์ที่ก าหนด 
  S2  =    ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  N  =    จ านวนนักเรียน 
 ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า 
  ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 
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   100
A
N

X

E1 



  

 
  E1 = ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
         X  =  คะแนนแบบฝึกหัดในแต่ละหน่วยของแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า 
        A  =  คะแนนเต็มของแบบฝึกหัดในแต่ละหน่วยของแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า 
        N  =  จ านวนผู้เรียน 
 ประสิทธิภาพของผลผลิต (E2) 
 

   100
B
N

Y

E2 



  

 
  E2 = ประสิทธิภาพของผลผลิต 
         Y  =  คะแนนของหลังเรียน 
        B  =  คะแนนเต็มของคะแนนสอบหลังเรียน 
        N  =  จ านวนผู้เรียน 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
          การน าเสนอผลในบทน้ีเป็นการเสนอผลการน าแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ไปใช้ในการแก้ปัญหา  การ
อ่านออกเสียงค าควบกล้ าของนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงค าควบกล้ าให้ถูกต้อง
ชัดเจน มีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธ์ิที่เพิ่มขึ้น มีรายละเอียดดังน้ี 
ตอนที ่1 ผลการสร้างและผลการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม 
           ผลการสร้างนวัตกรรม 
            ผลการสร้างแบบฝึกการอ่านออกเสียงค าควบกล้ าได้แบบฝึกทักษะจ านวน 5 ชุดประกอบด้วย  ชุดที่ 1 การอ่านออก
เสียงค าที่ควบกล้ าด้วย ร ชุดที่ 2 การอ่านออกเสียงค าที่ควบกล้ าด้วย ล   ชุดที ่3 การอ่านออกเสียงค าที่ควบกล้ าด้วย ว ชุดที่ 
4 การอ่านออกเสียงค าควบกล้ าไม่แท้  ชุดที่ 5 เรื่องสั้นค าควบกล้ า 
           ผลการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม 
            ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ตามเกณฑ์ 80/80 โดย
น าไปทดสอบ 3  ครั้ง ซ่ึงการทดสอบครั้งแรกเป็นการทดสอบประสิทธิภาพเบื้องต้น กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 
3 คน ครั้งที่ 2 ทดสอบแบบกลาง กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 6 คน และครั้งที่ 3 ทดสอบแบบกลุ่ม กับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 20 คน ใช้นักเรียนเก่ง กลาง และอ่อนคละกัน 
ตารางที่ 4.1 แสดงผลการทดสอบหาประสิทธิภาพเปรียบเทียบ E1 และ E2 ของแบบฝึกทักษะ 
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กลุ่ม คนที่ E1 E2 

แบบฝึกที่ 
1 

แบบฝึก 
ที่ 2 

แบบฝึกที่ 
3 

แบบฝึกที่ 
4 

แบบฝึก 
ที่ 5 

รวม หลังเรียน 

20 20 20 20 20 100 20 
 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
1 

1 19 18 15 18 17 87 18 
2 18 17 18 15 16 84 19 
3 17 15 18 18 17 85 19 

รวม 54 50 51 51 50 256 56 
คะแนนเฉลี่ย 0.8533 0.9333 
คิดเป็นร้อยละ 85.33 93.33 

 
 
 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
2 

1 17 16 18 17 16 84 19 
2 15 18 17 16 15 81 18 
3 16 17 18 16 17 84 19 
4 16 17 15 16 15 79 19 
5 17 16 17 15 16 81 20 
6 17 16 18 17 15 83 19 

 รวม 98 100 103 97 94 492 114 
คะแนนเฉลี่ย 0.8200 0.9500 
คิดเป็นร้อยละ 82.00 95.00 

 
 
 
 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
3 

1 17 17 18 17 16 85 19 
2 18 17 16 15 17 83 18 
3 18 17 18 16 15 84 19 
4 18 16 17 18 16 85 19 
5 18 18 17 16 18 87 20 
6 16 17 18 17 15 83 19 
7 18 17 18 17 17 87 18 
8 17 17 16 16 16 82 19 
9 16 18 17 17 18 86 18 
10 17 16 17 17 18 85 19 
11 16 18 16 16 18 84 17 
12 16 17 17 17 17 84 19 
13 18 18 16 16 17 85 19 
14 18 17 17 17 18 87 18 
15 17 18 16 16 16 83 19 
16 17 18 17 17 17 86 20 
17 16 17 17 18 18 86 19 
18 17 18 17 17 16 85 18 
19 17 16 16 17 17 83 17 
20 18 17 16 17 16 84 18 
รวม 343 344 337 334 336 1694 372 

คะแนนเฉลี่ย 0.8470 0.9300 
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ชดุข้อมลู1

ชดุข้อมลู2

คิดเป็นร้อยละ 84.70 93.00 
         จากตาราง 4.1 ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะพบว่าผลการทดสอบหาประสิทธิภาพเปรียบเทียบ E1 
และ E2 ของแบบฝึกทักษะเรื่องการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครั้งที่ 1  ได้เท่ากับ 
85.33 /93.33 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 และผลการทดสอบหาประสิทธิภาพเปรียบเทียบ E1 และ E2 ของแบบฝึกทักษะเรื่อง
การอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครั้งที่  2 ได้เท่ากับ 0.8200/0.9500 เป็นไปตามเกณฑ์ 
80/80 และผลการทดสอบหาประสิทธิภาพเปรียบเทียบ E1 และ E2 ของแบบฝึกทักษะเรื่องการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครั้งที่ 2 ได้เท่ากับ 84.70/93.00 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
ตอนที ่2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ผลการเรียนรู้/ทักษะ 
            ผลการวิเคราะห์ในตอนน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ(ตัวแปรตาม)ก่อนและหลังเรียน ด้วยแบบฝึกทักษะการ
อ่านออกเสียงค าควบกล้ า แสดงดังตาราง 4.2 และ 4.3 
ตาราง 4.2 แสดงผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียนการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 

เลขที่ คะแนนผลสัมฤทธ์ิ พัฒนาการ 
หลังเรียน (20) ก่อนเรียน (20) 

1 18 11 +7 
2 17 8 +9 
3 18 8 +10 
4 18 10 +8 
5 17 9 +8 
6 20 15 +5 
7 19 10 +9 
8 18 10 +8 
9 19 15 +4 
10 19 12 +7 
11 18 12 +6 
12 18 13 +5 
13 19 13 +6 
14 18 12 +6 
15 20 14 +6 
รวม 276 172 104 

ค่าเฉลี่ย 18.43 11.46 6.93 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86 0.80  

ร้อยละ 92.00 57.33  
             จากตาราง 4.2 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรยีนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านอออกเสียงค าควบกล้ า มี
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 18.40 คิดเป็นร้อยละ 92.00 และมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 11.46 คิดเป็นร้อยละ 57.33  
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       ตาราง 4.3 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/ความสามารถก่อนเรียนและหลังเรียนแบบฝึกการอ่านออกเสียงค า
ควบกล้ า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก 

การประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t Df Sig 
ก่อนเรียน 11.46 1.80 14.6105 13 .000 
หลังเรียน 18.43 0.86    

        จากตาราง พบว่า เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/ความสามารถก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วย t-test พบค่า t = -26.571 ซ่ึงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงอาจกล่าวได้ ว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/
ความสามารถก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า แตกต่าง/สูงกว่าก่อนเรียน   
จากตาราง 4.2 และตาราง 4.3 สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่า แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ที่ใช้ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ของนักเรียนสูงขึ้น 
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทกัษะ 
 ผลการวิเคราะห์ในตอนน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากที่ได้เรียนจากแบบฝึกทักษะที่
ครูพัฒนาขึ้น แสดงดังตาราง 4.4 
            ตาราง 4.4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะ 

ข้อรายการ �̅� S.D. แปลผล 
1. แบบฝึกทักษะช่วยให้ข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจมี
ความสามารถในการอ่านออกเสียงดีขึ้น  

4.53 0.84 มากที่สุด 

2.เนื้อหามีการจัดเรียงความยากง่ายเหมาะสม 4.4 0.82 มาก 
3.กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใชแ้บบฝึกทักษะนี้ ท าให้ข้าพเจ้ารู้สึก
สนุกสนาน 

4.33 0.80 มาก 

4.กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใชแ้บบฝึกทักษะนีท้ าให้การเรียนเรื่องการ
อ่านออกเสียงค าควบกล้ านั้นเข้าใจง่าย 

4.4 0.82 มาก 

5.ข้าพเจ้าต้องการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะในลักษณะนี้กับบทเรียน
อื่นๆ 

4.53 0.84 มากที่สุด 

รวม 4.44 0.82 มาก 
                 จากตาราง 4.4 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะที่สร้างขึ้น โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.82 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้อนักเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อแบบฝึกทักษะที่ครูสร้างขึ้นอยู่ในระดับมาก โดย 3 อันดับแรกที่นักเรียนมีความพึงพอใจสูงสุด คือ แบบฝึกทักษะช่วยให้
ข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจมีความสามารถในการอ่านออกเสียงดีขึ้น มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับแรก เท่ากับ 4.53 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.84 อีกหน่ึงข้อที่เท่ากันคือ ข้าพเจ้าต้องการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะในลักษณะน้ีกับบทเรียนอ่ืนๆมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.84 รองลงมา มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ เน้ือหามีการจัดเรียงความยาก
ง่ายเหมาะสม และกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้แบบฝึกทักษะน้ีท าให้การเรียนเรื่องการอ่านออกเสียงค าควบกล้ าน้ันเข้าใจง่าย มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.4 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.82 และล ากับสุดท้ายคือ กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้แบบฝึกทักษะน้ี ท า
ให้ข้าพเจ้ารู้สึกสนุกสนาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.8 

สรุปผลการศึกษา 
        1. จากการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงค าควบกล้ าส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน 
อนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก ต าบล ในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จากการวิเคราะห์เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพของ
แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ตามเกณฑ์ 80/80 โดยน าไปทดสอบ 3  ครั้ง ซ่ึงการทดสอบครั้งแรกเป็นการ
ทดสอบประสิทธิภาพเบื้องต้น กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 จ านวน 3 คน ครั้งที่ 2 ทดสอบแบบกลาง กับนักเรียนชั้น
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ประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 6 คน และครั้งที่ 3 ทดสอบแบบกลุ่ม กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 20 คน ใช้นักเรียน
เก่ง กลาง และอ่อนคละกัน เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/  ความสามารถก่อนเรียนและหลัง
เรียนด้วย t-test พบค่า t = -26.571 ซ่ึงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงอาจกล่าวได้ว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/
ความสามารถก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า แตกต่าง/สูงกว่าก่อนเรียน  สามารถ
สรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่า แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ที่ใช้ตามแผนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพในการ
เพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการอ่านออกเสียงค าควบกล้ าของนักเรียนสูงขึ้น   
            2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะที่สร้างขึ้น โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.82 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้อนักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
แบบฝึกทักษะที่ครูสร้างขึ้นอยู่ในระดับมาก โดย 3 อันดับแรกที่นักเรียนมีความพึงพอใจสูงสุด คือ แบบฝึกทักษะช่วยให้ข้าพเจ้า
มีความรู้ความเข้าใจมีความสามารถในการอ่านออกเสียงดีขึ้น มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับแรก เท่ากับ 4.53 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.84 อีกหน่ึงข้อที่เท่ากันคือ ข้าพเจ้าต้องการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะในลักษณะน้ีกับบทเรียนอ่ืนๆมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.53 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.84 รองลงมา มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ เน้ือหามีการจัดเรียงความยากง่าย
เหมาะสม และกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้แบบฝึกทักษะน้ีท าให้การเรียนเรื่องการอ่านออกเสียงค าควบกล้ าน้ันเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.4 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.82 และล ากับสุดท้ายคือ กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้แบบฝึกทักษะน้ี ท าให้
ข้าพเจ้ารู้สึกสนุกสนาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากับ 0.8 

อภิปรายผล 
     จากการสรุปผลการศึกษา การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงค าควบกล้ าส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี  
       1. จากการทดสอบหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะพบว่าผลการทดสอบหาประสิทธิภาพเปรียบเทียบ E1 และ E2 ของ
แบบฝึกทักษะเรื่องการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครั้งที่ 1  ได้เท่ากับ 85.33 /93.33 
เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 และผลการทดสอบหาประสิทธิภาพเปรียบเทียบ E1 และ E2 ของแบบฝึกทักษะเรื่องการอ่านออก
เสียงค าควบกล้ า ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครั้งที่ 2 ได้เท่ากับ 0.8200/0.9500 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 และผล
การทดสอบหาประสิทธิภาพเปรียบเทียบ E1 และ E2 ของแบบฝึกทักษะเรื่องการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ครั้งที่ 2 ได้เท่ากับ 84.70/93.00 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียน
ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านอออกเสียงค าควบกล้ า มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 18.43 คิดเป็นร้อยละ 92.00 และมีคะแนน
เฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 11.46 คิดเป็นร้อยละ 56.33 
       2. เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/ความสามารถก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย t-test พบค่า 
t = -26.571 ซ่ึงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงอาจกล่าวได้ว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/ความสามารถก่อนเรียนและ
หลงัเรียน ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า แตกต่าง/สูงกว่าก่อนเรียน สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่า แบบ
ฝึกทักษะการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ที่ใช้ตามแผนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง
การอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ของนักเรียนสูงขึ้น และนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านอออกเสียงค าควบกล้ า มี
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 18.43 คิดเป็นร้อยละ 92.00 และมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 11.46 คิดเป็นร้อยละ 56.33 
       3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะที่สร้างขึ้น 
โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.82  

ข้อเสนอแนะ 
     1.  การสร้างแบบฝึกทักษะควรยึดหลักจิตวิทยาการศึกษาที่ว่าเน้ือหาต้องสอดคล้องกับความสนใจความต้องการและความ
พร้อมของผู้เรียนควรน าเสนอเน้ือหาที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวันของนักเรียนมีค าศัพท์ไม่ยากจนเกินไปจะท าให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้ยิ่งขึ้น 
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     2.  ครูผู้สอนควรยืดหยุ่นเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละแบบฝึกเน่ืองจากนักเรียนบางคนมีทักษะในการเรียนช้า
ครูผู้สอนควรตรวจสอบความรู้พื้นฐานของนักเรียนและน าข้อมูลมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 
     3.  ควรมีการสร้างแบบฝึกทักษะในสาระการเรียนรู้อ่ืนๆและในระดับชั้นต่างๆเพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
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การใช้ชุดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการแต่งค าประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

The using set of activities for development poetry writing skill “Klorn suparp” 
for Matthayomsuksa 2 students 

มณีรัตน์   เพ็งพาด¹ วิมลรัตน์   ประสานจิต² และสลักจิต   ตรีรณโอภาส³ 
Manirat Pengphat¹ Wimonrut Prasanjit² Salakjit Triranaopas³ 

 
¹นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

²ครูกลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวดัธรรมจักร) อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
³อาจารย์ฝ่ายวิจัยและประเมินผล คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดการเรียนการสอนเรื่องการแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 2) พัฒนาทักษะการแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ต่อชุดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ทักษะการแต่งค าประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพ กลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) จ านวน 1 ห้องเรียน รวม 30 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม จากประชากร 3 
ห้องเรียน ด าเนินการวิจัยโดยใช้แผนการวิจัยแบบ One Group Pretest – Posttest Design สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ทักษะการแต่งค าประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาเท่ากับ 73.92/88.83 2) 
ความสามารถในการแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  สูงกว่าก่อนเรียนโดยมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแต่งค าประพันธ์ ประเภทกลอน
สุภาพอยู่ในระดับมาก  

ค าส าคัญ : ชุดกิจกรรม / กลอนสุภาพ /แต่งค าประพันธ์ 

Abstract 
 The purpose of this research were: 1) to develop the set of activities poetry writing “Klorn Suporp” 
for M.2 students which contained the efficiency criteria of 70/70 2) to develop the poetry writing skill “Klorn 
Suporp” for M.2 students. 3) to study M.2 students’ satisfaction on the learning toward set activities poetry 
writing “ Klorn Suporp”. The subjects consisted of 30 M.2 students to studying in the second semester of 
year 2018 at Thummachak School. They were selected by random sampling. The research was design by 
One Group Pretest-Posttest design. The statistics that use for analyze the data were Percentage, Mean, 
Standard deviation, and T-test (Development Sample). The study revealed the following results: 1) Set of 
activities poetry writing “Klorn Suporp” for M.2 students had the efficiency criteria for 73.92/88.83. 2) The 
ability of poetry writing for Mathayom 2 students after they had learned the develop set of activities poetry 
writing “Klorn Suporp” was statistically higher than the ability before they had learned at 0.05 level of 
significance. 3) Students’ satisfaction on the learning toward set of activities poetry writing “Klorn Suporp” 
for M 2 students was at the highest level. 

Keywords : Set of activities / Poetry writing ability 
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ความเป็นมาและความส าคัญ  
                “..ภาษาไทยน้ันเป็นเครื่องมืออย่างหน่ึงของชาติ ภาษาทั้งหลายเป็นสิ่งสวยงามอย่างหน่ึงเช่นในทางวรรณคดี เป็น
ต้น ฉะน้ันจึงจ าเป็นต้องรักษาเอาไว้ให้ดี ประเทศไทยน้ันมีภาษาของเราเองจึงต้องหวงแหนประเทศใกล้เคียงของเราหลาย
ประเทศมีภาษาของตนเองแต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยแข็งแรง เขาต้องพยายามหาทางที่จะต้องสร้างภาษาของตนเองไว้ให้ม่ันคง เราโชค
ดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้”.. (พระราชด ารัสและพระบรมราโชวาทฯ , 2513, หน้า 
190-191) 
 จากพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ แสดงให้เห็นว่าพระองค์ให้ความส าคัญกับภาษาในฐานะเป็น
เครื่องมือส าคัญที่จะท าให้ประเทศชาติอยู่รอด เพราะภาษาเป็นสิ่งที่ส าคัญที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจกัน 
เป็นเครื่องมือส าคัญที่ใช้ในการแสวงหาความรู้ช่วยเพิ่มพูนสติปัญญาและความก้าวหน้าให้แก่บุคคล ทั้งยังเป็นเครื่องมือในการ
ถ่ายทอด ความคิดความเข้าใจและเป็นสัญลักษณ์ร่วมกัน  ทั้งน้ีเม่ือเป็นคนในชาติเป็นเก่ง คนดี มีความสุข ก็จะน าพา
ประเทศชาติให้เจริญ ก้าวหน้า ในที่สุด 
 ดังน้ันภาษาไทยจึงมีความส าคัญต่อการด ารงและความเป็นปึกแผ่นของสังคมไทยคนไทยจ าเป็นต้องตระหนักถึง
ความส าคัญของภาษาไทย ต้องท าความเข้าใจและศึกษาหลักเกณฑ์ทางภาษา และฝึกฝนให้มีทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน
ภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพเพื่อน าไปใช้ในการสื่อสาร การเรียนรู้ การเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน การสร้างความเป็น
เอกภาพของชาติและความจรรโลงใจ เพื่อเกิดประโยชน์แก่ตนเอง ชุมชน สังคมและเทศชาติ 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 จึงได้ก าหนดคุณภาพผู้เรียน ให้มีลักษณะดังต่อไปน้ี สามารถใช้
ภาษาสื่อสารได้เป็นอย่างดี อ่าน เขียน ฟัง ดู และพูดได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผลและคิด
เป็นระบบ มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน การแสวงหาความรู้และใช้ภาษาในการพัฒนาตนและสร้างสรรค์งานอาชีพ ตระหนักใน
วัฒนธรรมการใช้ภาษาและความเป็นไทย ภูมิใจและชื่นชมในวรรณคดีและวรรณกรรมซ่ึงเป็นภูมิปัญญาของคนไทย สามารถน า
ทักษะทางภาษามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามสถานการณ์และบุคคล  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
และสร้างความสามัคคีในความเป็นชาติไทย มีคุณธรรม จริยธรรม วิสัยทัศน์ 
ที่กว้างไกลและลึกซ้ึง (กรมวิชาการ, 2545 : 9) 
 การเขียนเป็นศิลปะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ความคิด ตลอดจนความรู้สึกและอารมณ์ต่าง ๆ จาก
ผู้เขียนไปยังผู้อ่าน การเขียนค าประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพเป็นพลังที่ท าให้เกิดสาระทางวิชาการซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของความมี
เหตุผล(สมองซีกซ้าย) และส่วนของคิดสร้างสรรค์(สมองซีกขวา) โดยจะต้องได้รับการฝึกฝนจนเกิดทักษะ  
ซ่ึงนอกจากจะพัฒนาทักษะการเขียนแล้วยังท าให้ทักษะอ่ืน ๆ พัฒนาไปด้วย  
 การเรียนการสอนในปัจจุบันพบว่าเด็กนักเรียนขาดทักษะในการแต่งบทประพันธ์  ซ่ึงมีสาเหตุที่ส าคัญมาจากตัว
ผู้เรียนมีค่านิยมที่ว่า  ภาษาไทย เป็นสิ่งที่ล้าสมัย และการแต่งบทประพันธ์เป็นสิ่งที่ยากเกินความสามารถจึงท าให้ละเลยใน
เรื่องของการแต่ง  ไม่สนใจในเวลาเรียน  จึงท าให้ขาดทักษะการแต่งบทประพันธ์ไปในที่สุด 
 ในการสอนเขียนในระดับมัธยมศึกษา การเขียนที่ควรส่งเสริมให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาด้านหน่ึงคือ  การ
เขียนค าประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ ทั้งน้ีเป็นเพราะการเขียนสร้างสรรค์เป็นการเขียนที่มีลักษณะของการคิดริเริ่มอย่างหน่ึง 
ที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้ถ่ายทอดความรู้ ความคิด จินตนาการที่เป็นนามธรรมให้ออกมาเป็นรูปธรรม นอกจากน้ีแล้วการเขียนค า
ประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ ยังเป็นเครื่องช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญา ความนึกคิดให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี การ
เขียนค าประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพต้องเป็นงานที่เกิดขึ้นจากความคิดของเด็กเอง ต้องไม่เลียนแบบความคิดหรือลีลาการ
เขียนของผู้อ่ืนมา 
 จากเหตุผลดังกล่าวจะเห็นว่าทักษะการเขียนค าประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพมีความจ าเป็นอย่างมากที่จะต้องได้รับ
การส่งเสริม รูปแบบการพัฒนาการเขียนค าประพันธ์ประเภทต่าง ๆ  มีหลายรูปแบบและแต่ละรูปแบบมีข้อจ ากัดแตกต่างกัน 
ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความคิดเห็นว่าควรใช้รูปแบบการพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์โดยการใช้ชุดการเรียน 
การสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนค าประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพของนักเรียนในครั้งน้ี  นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อ
นักเรียนโดยตรงแล้ว ยังเป็นแนวทางส าหรับครูในการพัฒนากิจกรรมการเขียนค าประพันธ์ประเภทอ่ืน ๆ อีกต่อไปด้วย 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
        เพื่อพัฒนาชุดการเรียนการสอนเรื่องการแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 
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เพื่อพัฒนาทักษะการแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ โดยใช้ชุดการเรียนการสอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ต่อชุดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแต่งค าประพันธ์ ประเภท
กลอนสุภาพ 

สมมุติฐานการวิจัย  
         ชุดการเรียนการสอนเรื่องการแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70ทักษะการแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ โดยใช้ชุดการเรียนการสอนของผู้เรียน
มากกว่าก่อนเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อชุดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแต่งค าประพันธ์ 
ประเภทกลอนสุภาพอยู่ในระดับมาก 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. กลุ่มเป้าหมาย ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องเรียน รวมนักเรียน 30 คน 
 2. กลอนสุภาพ เป็นกลอนประเภทหน่ึง ซ่ึงลักษณะค าประพันธ์ของภาษาไทย ที่เรียบเรียงเข้าเป็นคณะ  
ใช้ถ้อยค าและท านองเรียบๆ ซ่ึงนับได้ว่ากลอนสุภาพเป็นกลอนหลักของกลอนทั้งหมด เพราะเป็นพื้นฐานของกลอนหลายชนิด 
หากเข้าใจกลอนสุภาพ ก็สามารถเข้าใจกลอนอ่ืนๆ ได้ง่ายขึ้น 
 ค าประพันธ์ ที่ต่อท้ายว่า "สุภาพ" นับว่าเป็นค าประพันธ์ที่แสดงลักษณะเป็นไทยแท้ ด้วยมีข้อบังคับในเรื่อง "รูป
วรรณยุกต์" ในกลอนสุภาพนอกจากมีบังคับเสียงสระเป็นแบบแผนเช่นกลอนปกติแล้ว ยังบังคับรูปวรรณยุกต์เพิ่ม  
จึงมีข้อจ ากัดทั้งรูปและเสียงวรรณยุกต์ เป็นการแสดงไหวพริบปฏิภาณและความแตกฉานในการใช้ภาษาไทยของผู้แต่งให้
เด่นชัดยิ่งขึ้น 
 ค าประพันธ์กลอนสุภาพนิยมเล่นกันมากตั้งแต่สมัยอยุธยา จวบจนถึงปัจจุบัน ในต้นรัตนโกสินทร์น้ันงานกลอนสุภาพ
เด่นชัดในรัชกาลที่ 2 ซ่ึงเฟื่องฟูถึงขนาดมีการแข่งขันต่อกลอนสด กลอนกระทู้ ตลอดรัชสมัยมีผลงานออกมามากมาย เช่น 
กลอนโขน กลอนนิทาน กลอนละคร กลอนต าราวัดโพธ์ิ เป็นต้น 
 3. ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึก ใช้ระยะเวลาในการฝึกสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง เป็นเวลา 5 สัปดาห์ 
รวมจ านวนทั้งหมด 5 ชั่วโมง 
 4. ตัวแปรที่ศึกษา 
  4.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ ชุดการเรียนการสอนเรื่องการแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ 
  4.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะการแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 1. ชุดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแต่งค าประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพ 
 ประสิทธิภาพเปรียบเทียบ 1E  และ 2E  ของชุดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแต่งค าประพันธ์ ประเภท
กลอนสุภาพ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 1 ได้เท่ากับ 41.67/75.00 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 70/70 และผลการ
ทดสอบหาประสิทธิภาพเปรียบเทียบ 1E  และ 2E  ของชุดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแต่งค าประพันธ์ ประเภท
กลอนสุภาพ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 2 ได้เท่ากับ 59.58/80.83 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 70/70 และผลการ
ทดสอบหาประสิทธิภาพเปรียบเทียบ 1E  และ 2E  ของชดุการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแต่งค าประพันธ์ ประเภท
กลอนสุภาพ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 3 ได้เท่ากับ 73.92/88.83 เป็นไปตามเกณฑ์ 70/70 
 2. แผนการจัดการเรียนรู้  
 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการแต่งค าประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพ จ านวน 1 แผน เวลา 5 ชั่วโมง ผ่านการ
ตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คนด้านการสอนวิชาภาษาไทย และด้านเทคนิควิธีสอนสามารถ
น ามาใช้ได้ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
 3.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยชุดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแต่งค าประพันธ์ ประเภทกลอน
สุภาพ มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 17 .77 คิดเป็นร้อยละ 88.83 และมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 11.40 คิดเป็นร้อยละ 
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57.00 ซ่ึงมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/
ความสามารถก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย t – test พบค่า t = -15.085 ซ่ึงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงอาจกล่าวได้
ว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/ความสามารถหลังเรียนด้วยชุดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแต่งค าประพันธ์ ประเภท
กลอนสุภาพ แตกต่าง/สูงกว่าก่อนเรียน 95 % 
 4. แบบสอบถาม ความพึงพอใจ/ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ(นวัตกรรม)   
 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแต่งค าประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพ ที่สร้าง
ขึ้น โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่าทุกจ้อรายการนักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแต่งค าประพันธ์ ประเภท
กลอนสุภาพ ที่ครูสร้างขึ้นอยู่ในระดับมาก โดย 3 อันดับแรกที่นักเรียนมีความพึงพอใจสูงสุด คือ เน้ือหามีการจัดเรียงความยา
กงง่ายเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับแรก เท่ากับ 4.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.57 รองลงมาคือ ชุดการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแต่งค าประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพ มีเน้ือหาที่เหมาะสม ไม่ท าให้ข้าพเจ้าเบื่อหน่าย และชุด
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแต่งค าประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพ ท าให้การแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ
ง่าย และน่าสนใจมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับ เท่ากับ 4.40 และ 4.37 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.67 และ 0.81 
ตามล าดับ 
วิธีด าเนินการ 
 1. ครูเล็งเห็นปัญหาของผู้เรียนจากการเรียนการสอนเรื่องการแต่งค าประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพ 
 2. ครูศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาทักษะการแต่งค าประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพ 
 3. ครูสร้างชุดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแต่งค าประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพ 
 4. ครูน าชุดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแต่งค าประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพ ที่ได้ประสิทธิภาพ ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ มาใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) 
    1. ทดสอบ ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการแต่งค าประพันธ์  
ประเภทกลอนสุภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จ านวน 20 ข้อ กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2   โรงเรียนเทศบาล 
4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ใช้เวลาในการทดสอบ 5 ชั่วโมง 
              2. ด าเนินการสอนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแต่งค าประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพ จ านวน 
4 ชุด เรื่องการแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยก่อนเรียนด้วยชุดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ทักษะการแต่งค าประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพ ผู้รายงานให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบย่อยของนวัตกรรมแต่ละเล่มของ
บทเรียน จากน้ันเรียนด้วยชุดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแต่งค าประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพ  ขณะเรียนด้วย
นวัตกรรมชุดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแต่งค าประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพ ผู้รายงานให้กลุ่มเป้าหมายตอบ
ค าถามของบทเรียนลงในกระดาษค าตอบ เม่ือเรียนนวัตกรรมเสร็จ ผู้รายงานให้กลุ่มเป้าหมายท าแบบทดสอบย่อยหลังเรียน 
              3. เม่ือสิ้นสุดการเรียนด้วยชุดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแต่งค าประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพ ทั้ง 4 
ชุดแล้ว ผู้รายงานให้กลุ่มเป้าหมายท าแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพื่อดู
พัฒนาการของนักเรียน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1 .  ค่าประสิทธิภาพชุดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแต่งค าประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์  โดยใช้ร้อยละ 
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแต่งค าประพันธ์ ประเภท
กลอนสุภาพ โดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ค่าเฉลี่ย   

    
N

X
X 
  

       X   ค่าเฉลี่ยของคะแนน 
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  X   ผลรวมของคะแนน 
       N   จ านวน 
 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

   
N

)X-(X
S.D. 

  

 S.D.   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  )X-(X   ผลรวมของคะแนนลบด้วยคะแนนเฉลี่ย 
       N   จ านวน 
 ค่าดัชนีความสอดคล้อง  

   
N

R
IOC 

  

 IOC  =  ดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ   
        R  =  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ   
         N     =  จ านวนของผู้เชี่ยวชาญ   
 
 ค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา ( - coefficient)   

   












 


2
tS

2
iS

1
1-n

n
α  

 
  α  สัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ัน 
  n  จ านวนข้อ 

  2
iS   คะแนนความแปรปรวนแต่ละข้อ 

  2
tS  คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบับ 

 ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใช้คูเดอร์-ริชาร์ดสัน (KR-20)  

  












 





2
tS

qp
1

1n
n

ttr  

       ttr   สัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ัน 

      n  จ านวนข้อ 

  2
tS  คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบับ 

           p = สัดส่วนของคนท าถูกในแต่ละข้อ 
       q  = สัดส่วนของคนท าผิดในแต่ละข้อ = 1- p 
  
 
 
 
 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

222 

 

 
รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที2่ (Proceedings) 

สถิติทดสอบค่าที แบบ t-pair  (เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลัง)    

  

1n

2D)(2Dn

D
t



 


  

 t   =   ค่าที 
 D =  ผลต่างของคะแนน 
 n =  จ านวนคน 
 สถิติทดสอบค่าที แบบ 0ne sample  (เปรียบเทียบผลการเรียนรู้กับเกณฑ์ทีก่ าหนด)  

   t  =    

n
S

X

1

2

1


     

 โดยที่ 
        t   =    ค่าทดสอบ t-test 
   X    =   คะแนนหลังเรียน 
   =    คะแนนเกณฑ์ที่ก าหนด 
  S2  =    ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  N  =    จ านวนนักเรียน 
 ประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแต่งค าประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพ 
  ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 

   100
A
N

X

E1 



  

  E1 = ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
         X  =  คะแนนแบบฝึกหัดในแต่ละหน่วยของชุดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแต่งค าประพันธ์ 
ประเภทกลอนสุภาพ 
        A  =  คะแนนเต็มของแบบฝึกหัดในแต่ละหน่วยของชุดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแต่งค า
ประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพ 
        N  =  จ านวนผู้เรียน 
 ประสิทธิภาพของผลผลิต (E2) 

   100
B
N

Y

E2 



  

  E2 = ประสิทธิภาพของผลผลิต 
         Y  =  คะแนนของหลังเรียน 
        B  =  คะแนนเต็มของคะแนนสอบหลังเรียน 
        N  =  จ านวนผู้เรียน 
 
ผลการวิจัย 
 การน าเสนอผลในบทน้ีเป็นการเสนอผลการน า ชุดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแต่งค าประพันธ์ ประเภท
กลอนสุภาพ ไปใช้ในการแก้ปัญหาการแต่งค าประพันธ์ของนักเรียนมีรายละเอียดดังน้ี 
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ตอนที่ 1 ผลการสร้างและผลการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม 
 1.1 ผลการสร้างนวัตกรรม 
 ผลการสร้างชุดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแต่งค าประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพ ประกอบด้วยชุดฝึก
ทักษะ จ านวน 4 ชุด ได้แก่  
 ชุดการเรียนการสอนที่  1  จ านวนค า  ล าน ากลอน 
 ชุดการเรียนการสอนที่  2  เสียงท้ายวรรคคือหัวใจ สัมผัสนอกในก็ส าคัญ 
 ชุดการเรียนการสอนที่  3  ฝึกแก้ไข ให้เป็นกลอน  
 ชุดการเรียนการสอนที่  4  พิจารณา ถักทอกลอน 
  โดยผู้จัดท าได้น าเสนอบทเรียนจัดเรียงไว้เป็นล าดับขั้น ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และทบทวนบทเรียนด้วยตนเองได้ โดย
มีเน้ือหา ตัวอย่าง แบบฝึกหัด ให้ผู้เรียนได้ดูเป็นตัวอย่าง และมีโอกาสฝึกฝนเองได้ในช่วงเวลาว่าง 
 1.2 ผลการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม 
 ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพของ ชุดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแต่งค าประพันธ์ 
ประเภทกลอนสุภาพ ซ่ึงการทดสอบครั้งแรกเป็นการทดสอบประสิทธิภาพเบื้องต้น กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จ านวน 3 
คน ครั้งที่ 2 จ านวน 6 คน และครั้งที่ 3 จ านวน 30 คน ใช้นักเรียนเก่ง กลาง และอ่อน คละกัน 
 ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบหาประสิทธิภาพ เปรียบเทียบ 1E  และ 2E ของชุดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ทักษะการแต่งค าประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพ 

กลุ่ม คนที่ 
1E  2E   

หลังเรียน แบบฝึกที่ 1 แบบฝึกที่ 2 แบบฝึกที่ 3 แบบฝึกที่ 4 รวม 
10 10 10 10 40 20 

กลุ่มเป้าหมาย
ที่ 1 

1 4 5 4 4 17 15 
2 5 4 4 4 17 14 
3 3 5 4 4 16 16 

รวม 12 14 12 12 50 45 
คะแนนเฉลี่ย 0.4167 0.7500 
คิดเป็นร้อยละ 41.67 75.00 

กลุ่มเป้าหมาย
ที่ 2 

1 6 5 5 6 22 15 
2 5 6 6 6 24 14 
3 4 5 6 5 22 18 
4 5 4 5 6 21 16 
5 5 6 7 8 27 17 
6 6 6 7 8 27 17 

รวม 36 32 36 39 143 97 
คะแนนเฉลี่ย 0.5958 0.8083 
คิดเป็นร้อยละ 59.58 80.83 

กลุ่มเป้าหมาย
ที่ 3 

 
 
 
 
 
 

1 6 7 7 8 28 17 
2 7 8 7 8 30 17 
3 6 9 7 8 30 18 
4 7 6 7 8 28 16 
5 6 6 8 8 28 19 
6 7 6 7 8 38 19 
7 8 7 7 8 30 18 
8 9 6 7 8 30 17 
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กลุ่มเป้าหมาย
ที่ 3 

 
 

9 6 7 7 7 27 16 
10 7 8 8 7 30 15 
11 8 6 8 7 29 17 
12 9 7 8 8 32 18 
13 9 8 7 8 32 19 
14 8 7 7 8 30 20 
15 7 6 7 8 18 18 
16 6 9 7 8 30 17 
17 6 8 8 8 30 16 
18 7 6 7 8 28 16 
19 8 7 9 8 32 17 
20 9 6 8 8 31 18 
21 9 6 7 8 30 19 
22 8 7 7 8 30 19 
23 7 8 8 8 31 19 
24 6 8 8 8 30 20 
25 6 7 8 8 29 19 
26 7 7 7 8 29 18 
27 8 6 7 8 29 17 
28 9 9 7 8 33 17 
29 6 8 7 7 28 18 
30 6 7 7 7 27 19 

คะแนนเฉลี่ย 0.7392 0.8883 
คิดเป็นร้อยละ 73.92 88.83 

 จากตาราง 1 ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพ ชุดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแต่งค าประพันธ์ ประเภท
กลอนสุภาพ พบว่า ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพเปรียบเทียบ 1E  และ 2E  ของชุดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการ
แต่งค าประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ครั้งที่ 1 ได้เท่ากับ 41.67/75.00 ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ 70/70 และผลการทดสอบหาประสิทธิภาพเปรียบเทียบ 1E  และ 2E  ของชุดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการ
แต่งค าประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ครั้งที่ 2 ได้เท่ากับ 59.58/80.83 ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ 70/70 และผลการทดสอบหาประสิทธิภาพเปรียบเทียบ 1E  และ 2E  ของชุดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการ
แต่งค าประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 3 ได้เท่ากับ 73.92/88.83 เป็นไปตามเกณฑ์ 
70/ 
ตอนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ผลการเรียนรู้/ทักษะ 
 ผลการวิเคราะห์ในตอนน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพก่อนและ
หลังเรียน ด้วยชุดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแต่งค าประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพ แสดงตาราง 2 และ 3 
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ตาราง 2 แสดงผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 2 

เลขที่ 
คะแนนผลสัมฤทธ์ิ 

พัฒนาการ 
หลังเรียน ก่อนเรียน 

 1  17 12 5 
2 17 12 5 
3 18 13 5 
4 16 11 5 
5 19 14 5 
6 19 12 7 
7 18 11 7 
8 17 13 4 
9 16 9 7 
10 15 10 5 
11 17 11 6 
12 18 12 6 
13 19 9 10 
14 20 9 11 
15 18 16 2 
16 17 15 2 
17 16 9 7 
18 16 8 8 
19 17 11 6 
20 18 10 8 
21 19 12 7 
22 19 9 10 
23 19 10 9 
24 20 10 10 
25 19 11 8 
26 18 15 3 
27 17 11 6 
28 17 12 5 
29 18 14 4 
30 19 11 8 
รวม 533 342 191 

ค่าเฉลี่ย 17.77 11.40 6.37 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.27 2.01  

ร้อยละ 88.83 57.00  
 
 จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยชุดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแต่งค า
ประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพ มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 17.77 คิดเป็นร้อยละ 88.83 และมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 
11.40 คิดเป็นร้อยละ 57.00 ซ่ึงมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนดังภาพ 
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ภาพแสดงการเปรียบเทียบคะแนน ของตัวแปรตาม (ผลสัมฤทธ์ิ) 

 
 ตาราง 3 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/ความสามารถก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

การประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t df sig 
ก่อนเรียน 11.40 2.01 -15.085 29 .000 
หลังเรียน 17.77 1.27    

 จากตาราง 3 พบว่า เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/ความสามารถก่อนเรียนและหลัง
เรียนด้วย t – test พบค่า t = -15.085 ซ่ึงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงอาจกล่าวได้ว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/
ความสามารถหลังเรียนด้วยชุดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแต่งค าประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพ แตกต่าง/สูงกว่า
ก่อนเรียน 95 % 
 จากตาราง 2 และตาราง 3 สามารถสรุปได้ผลของการวิเคราะห์ได้ว่า สื่อหรือวิธีสอนหรืนวัตกรรมการเรียนการสอน
ที่ใช้ตามแผนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพในการเพิ่มทักษะการแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ ท าให้ทักษะการแต่ง
ค าประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพของนักเรียนสูงขึ้น 
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแต่งค าประพันธ์ 
ประเภทกลอนสุภาพ 
 ผลการวิเคราะห์ในตอนน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากที่ได้เรียนจากชุดการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาทักษะการแต่งค าประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพ ที่ครูพัฒนาขึ้น แสดงดังตาราง 4 
        ตาราง 4 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียนที่ต่อชุดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ทักษะการแต่งค าประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพ 
 

รายการ �̅� S.D. แปลผล 
   1.  ชุดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแต่งค าประพันธ์ ประเภทกลอน
สุภาพ ช่วยให้ข้าพเจ้ามีความเข้าใจในการแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพมาก
ขึ้น 

3.97 0.76 
 

ปานกลาง 

   2. เน้ือหามีการจัดเรียงความยากง่ายเหมาะสม 4.57 0.57 มากที่สุด 
   3. ชุดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแต่งค าประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพ 
มีเน้ือหาที่เหมาะสม ไม่ท าให้ข้าพเจ้าเบื่อหน่าย 

4.40 0.67 
 

มาก 
   4. ชุดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแต่งค าประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพ 
ท าให้การแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพง่าย และน่าสนใจมากขึ้น 

4.37 0.81 
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รายการ �̅� S.D. แปลผล 

   5. ข้าพเจ้าต้องการเรียนด้วยชุดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแต่งค า
ประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพ ในลักษณะน้ีกับบทเรียนอ่ืน ๆ 

4.07 0.91 
 

มาก 
รวม 4.27 0.47 มาก 

 จากตาราง 4 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแต่งค าประพันธ์ ประเภท
กลอนสุภาพ ที่สร้างขึ้น โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกจ้อรายการนักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแต่งค า
ประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพ ที่ครูสร้างขึ้นอยู่ในระดับมาก โดย 3 อันดับแรกที่นักเรียนมีความพึงพอใจสูงสุด คือ เน้ือหามี
การจัดเรียงความยากงง่ายเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับแรก เท่ากับ 4.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.57 
รองลงมาคือ ชุดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแต่งค าประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพ มีเน้ือหาที่เหมาะสม ไม่ท าให้
ข้าพเจ้าเบื่อหน่าย และชุดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแต่งค าประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพ ท าให้การแต่งค า
ประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพง่าย และน่าสนใจมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับ เท่ากับ 4.40 และ 4.37 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.67 และ 0.81 ตามล าดับ 

ผลการวิจัย 
 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ที่เรียนด้วยชุดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแต่งค าประพันธ์ ประเภท
กลอนสุภาพ มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 17.77 คิดเป็นร้อยละ 88.83 และมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 11.40 คิดเป็นร้อยละ 
57.00 ซ่ึงมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/
ความสามารถก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย t – test พบค่า t = -15.085 ซ่ึงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงอาจกล่าวได้
ว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/ความสามารถหลังเรียนด้วยชุดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแต่งค าประพันธ์ ประเภท
กลอนสุภาพ แตกต่าง/สูงกว่าก่อนเรียน 95 % สามารถสรุปได้ผลของการวิเคราะห์ได้ว่า สื่อหรือวิธีสอนหรืนวัตกรรมการเรียน
การสอนที่ใช้ตามแผนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพในการเพิ่มทักษะการแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ ท าให้ทักษะ
การแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพของนักเรียนสูงขึ้น 
 2. ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพ ชุดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแต่งค าประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพ 
พบว่า ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพเปรียบเทียบ 1E  และ 2E  ของชุดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแต่งค า
ประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ครั้งที่ 1 ได้เท่ากับ 41.67/75.00 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
70/70 และผลการทดสอบหาประสิทธิภาพเปรียบเทียบ 1E  และ 2E  ของชุดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแต่งค า
ประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ครั้งที่ 2 ได้เท่ากับ 59.58/80.83 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
70/70 และผลการทดสอบหาประสิทธิภาพเปรียบเทียบ 1E  และ 2E  ของชุดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแต่งค า
ประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ครั้งที่ 3 ได้เท่ากับ 73.92/88.83 เป็นไปตามเกณฑ์ 
70/70 
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแต่งค าประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพ ที่
สร้างขึ้น   โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก   มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.27  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0 . 4 7  เ ม่ื อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกจ้อรายการนักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแต่งค าประพันธ์ 
ประเภทกลอนสุภาพ ที่ครูสร้างขึ้นอยู่ในระดับมาก โดย 3 อันดับแรกที่นักเรียนมีความพึงพอใจสูงสุด คือ เน้ือหามีการจัด
เรียงความยากงง่ายเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับแรก เท่ากับ 4.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.57 รองลงมาคือ 
ชุดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแต่งค าประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพ มีเน้ือหาที่เหมาะสม ไม่ท าให้ข้าพเจ้าเบื่อ
หน่าย และชุดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแต่งค าประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพ ท าให้การแต่งค าประพันธ์ประเภท
กลอนสุภาพง่าย และน่าสนใจมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับ เท่ากับ 4.40 และ 4.37 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.67 
และ 0.81 ตามล าดับ 
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อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาครั้งน้ีพบว่า 
 1. ชุดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแต่งค าประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพที่สร้างขึ้น เป็นสื่อการเรียนรู้ที่
สามารถน ามาพัฒนาทักษะทางด้านการแต่งค าประพันธ์ได้เป็นอย่างดี ทั้งน้ีมาจากองค์ประกอบต่าง ๆ ดังน้ี 
      1.1 ได้มีการศึกษาปัญหาและข้อบกพร่องของนักเรียนในการแต่งค าประพันธ์ก่อน รวมทั้งมีการศึกษาต าราและ
เอกสารต่าง ๆ ตลอดจนผลการวิจัยที่เก่ียวข้องกับการแต่งค าประพันธ์ ท าให้ทราบข้อมูลที่แท้จริงจึงน ามาสร้างเป็นชุดการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแต่งค าประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพให้สอดคล้องกับปัญหาและแก้ไขข้อบกพร่องในการแต่งค า
ประพันธ์ได้  
       1.2 ชุดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแต่งค าประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพเรียงล าดับจากง่ายไปยาก 
และมีใบความรู้ควบคู่กับแบบฝึกหัดตามล าดับ 
       1.3 ก าด าเนินกิจกรรมในชุดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแต่งค าประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพ เป็น
กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ซ่ึงแบบฝึกมีส่วนส าคัญอย่างมากที่ช่วยให้นักเรียนมีความสนใจ
ในการเรียน 
 2. ผลของการใช้ชุดการเรียนการสอนพบว่านักเรียนที่ใช้ชุดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแต่งค าประพันธ์ 
ประเภทกลอนสุภาพ เป็นสื่อในการพัฒนาทักษะการแต่งค าประพันธ์มีผลสัมฤทธ์ิทางด้านการแต่งค าประพันธ์ที่สูงขึ้นแสดงให้
เห็นว่าชุดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแต่งค าประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพที่สร้างขึ้นมาสามารถพัฒนาทักษะของ
ผู้เรียนได้ ที่เป็นเช่นน้ีเพราะชุดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแต่งค าประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพได้ด าเนินตามหลัก
ที่วางไว้ มีการศึกษาข้อบกพร่องเก่ียวกับการแต่งค าประพันธ์ของนักเรียนก่อนแล้วจึงด าเนินการสร้างและหาประสิทธิภาพของ
แบบฝึกให้ตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการสร้างแบบฝึกการแต่งค าประพันธ์ในระดับชั้นเรียนอ่ืนด้วย เพื่อจะได้สร้างแบบฝึกให้เหมาะสมกับ
ระดับชั้น 
 2. ควรมีการสร้างแบบฝึกแต่งค าประพันธ์ชนิดอ่ืน ๆ อีกต่อไป เช่น โคลง กาพย์และฉันท์ เป็นต้น 
 3. ควรมีการเปรียบเทียบความสามารถทางการเรียนแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพระหว่างนักเรียนที่เรียนโดย
ใช้แบบฝึกและเรียนโดยไม่ใช้แบบฝึก 
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การพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใชแ้บบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ SQ3R                            
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 

Development of analytical reading skills by using SQ3R analytical reading skills test  for 
the eighth grad students 

ศิริรัตกรานต์  อยู่แย้ม1   สุภาพรรณ์ วิริยะรัตนกุล2  และดนยา วงศ์ธนะชัย3 
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บทคัดย่อ 
  ในการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการ SQ3R 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านเชิงวิเคราะห์  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการ SQ3R ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี    อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 39 จ านวน  15  คน  ซ่ึงได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  
Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการ SQ3R ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 1 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านเป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน  20 ข้อ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าIOC ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ ค่าที (t – test  แบบ 
Dependent)   
ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า    
1.  แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการ  SQ3R ส าหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีความสอดคล้อง
และเหมาะสมกับการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์  
2.  ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการ  SQ3R  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า 
นักเรียนที่ฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์    โดยใช้กระบวนการ SQ3R ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านเชิงวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05    

ค าส าคัญ :  แบบฝึกทักษะ / การอ่านเชิงวิเคราะห์ / กระบวนการ SQ3R  / ผลสัมฤทธ์ิ 

Abstract 
            The objectives of this study were: 1 .To create a practice of analytical reading skills by using the 
SQ3R procession for the eighth grad students 2. To compare analytical reading achievement for the eighth 
grad students before and after using the practices of analytical reading skills by using SQ3R procession for 
the eighth grad students 
 The sample group used in this study was 15 people of the eighth grad students at 
Chalermkwansatree School Muang area, Phitsanulok province, The Secondary Educational Service Area 
Office 39 who were selected by purposive sampling. 
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Used in the study were the practices of the analytical reading skills by using SQ3R procession for          the 
eighth grad students, 1 set of reading achievement test as a multiple-choice type, 4 choices of answers, 
and 20 items. Percentage, IOC, mean, standard deviation and t-test (Dependent t-test) are statistics. 
The results of the study found that 
1. The practice of the analytical reading skills by using the SQ3R procession for the eighth grad students is 
consistent and suitable for developing analytical reading skills. 
2. The results of using analytical reading skills test by using the SQ3R procession for the eighth grad students 
found that students who practice analytical reading skills by using the SQ3R procession for the eighth grade 
students had an analytical reading skills achievement after studying higher than before learning. With 
statistical significance at the level of .05 

Keywords : The practice / analytical reading / the SQ3R procession / result 

ความเป็นมาและความส าคัญ  
                  ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพของคนในชาต  ิ ให้มี
ความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันท าให้สามารถประกอบกิจธุระ 
การงาน และด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข ภาษายังเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้  
ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์  ท าให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ความก้าวหน้าทางวิทยาการ ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 
นอกจากน้ีภาษายังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ด้านวัฒนธรรม ประเพณี และสุนทรียภาพ เป็นสมบัติล้ าค่าควรค่าแก่
การเรียนรู้ อนุรักษ์ และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, 6) 
                   กระทรวงศึกษาธิการ (2551 อ้างถึงใน พัชราภรณ์ หยวกยง, 2556, 32) ได้ก าหนดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  มีสาระหลัก 5 สาระ ได้แก่ การอ่าน         
การเขียน การฟัง การดูและการพูด หลักการใช้ภาษา วรรณคดี และวรรณกรรม เน่ืองจากเห็นว่าภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของ
ชาติไทย ยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและเป็นเครื่องมือส าคัญในการรับรู้ สื่อสารซ่ึงกันและกัน  ของคนในชาติ ทั้งน้ีเพื่อ
ใช้พัฒนา ตนเอง สังคมและคนในประเทศชาติต่อไป การอ่านจึงมีความส าคัญและเป็นสิ่งจ าเป็น  ที่จะช่วย ให้มีการพัฒนา 
ความสามารถทางสมองและสติปัญญา การอ่านจึงช่วยให้คนคิดเป็น รู้จักคิด เฉลียวฉลาด   รู้เท่าทันคนอ่ืน ฉะน้ันการอ่านจึง
เป็นทักษะเบื้องต้นที่ส าคัญที่สุดในการเรียนรู้ เม่ือการอ่านมีความส าคัญ มีความจ าเป็นและมีประโยชน์ จึงควรส่งเสริมให้ผู้เรียน
เป็นผู้มีความสามารถในการอ่าน เช่น อ่านเร็ว อ่านคล่องอ่านแล้วสามารถจับใจความของเรื่องที่อ่านได้ สามารถถ่ายทอด
อารมณ์ความรู้สึกจากเรื่องราวที่อ่านได้ สามารถวิเคราะห์ใจความส าคัญ ปฏิบัติตนให้เกิดนิสัยที่ดีในการอ่าน  
จากประสบการณ์การสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และได้สอบถามจากครูพี่เลี้ยงเก่ียวกับปัญหาในการสอนพบว่า ปัญหา
ที่พบมากที่สุด คือ นักเรียนขาดทักษะในการอ่านคิดวิเคราะห์ สาเหตุเพราะนักเรียนไม่มี นิสัยรักการอ่าน ไม่ได้รับการฝึกฝน
ทักษะการอ่านอย่างเพียงพอ จึงต้องคิดหาเพื่อฝึกทักษะให้นักเรียนคิดวิเคราะห์จากเรื่องที่อ่าน  
              จากปัญหาการอ่านที่ได้พบจึงเกิดการค้นคว้าหาแนวทางแก้ไขปัญหา พบว่ามีวิจัยเก่ียวกับการแก้ปัญหาการอ่านเชิง
วิเคราะห์ 5 เรื่องคือ เรื่องการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์จากสื่อสิ่งพิมพ์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง
การพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์จากสื่อต่าง ๆ ในวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการพัฒนาการ
อ่าน คิดวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคแผนผังความคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิจัยเรื่องผลการเรียนรู้
ภาษาไทยด้านการเรียนอย่างมีวิจารณญาณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โดยใช้กระบวนการอ่านแบบ SQ3R และเรื่องการจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการสอน SQ3R เพื่อพัฒนาการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 
41 จังหวัดยะลา (พัชราภรณ์ หยวกยง, 2556, 49 ;      เพ็ญพิชชา เอ้ือสัจจผล, 2556, 52 ; สายยนต์  ค ามงคุณ, 2557, 38; 
สุดารักษ์ สุวรรณทอง, 2553, 54 ;สุนิตา ระแม, 2555, 56)  
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               จากวิจัยที่ศึกษาเพื่อค้นคว้าหาแนวทางในการแก้ปัญหาการขาดทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์พบว่าแนวคิด      การ
อ่านโดยใช้กระบวนการ SQ3R สามารถแก้ปัญหาและเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ได้  ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงสนใจใช้แบบฝึก
ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้การอ่านแบบ SQ3R  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านชิงวิเคราะห์ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
           ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ดังน้ี 
 1. เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการ SQ3R 
            2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ในภาษาไทย ก่อนและหลังใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์โดยใช้กระบวนการ SQ3R ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

สมมุติฐานการวิจัย 
           หลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ในภาษาไทย โดยใช้กระบวนการ SQ3R ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ผลสัมฤทธ์ิการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนจะสูงกว่าก่อนใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการ 
SQ3R ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ขอบเขตของการวิจัย 
              ในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้กระบวน    
การ SQ3R ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครั้งน้ี ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังน้ี 
          กลุ่มตัวอย่าง 
                 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 15 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจง 
          ขอบเขตด้านเนื้อหา 
                     เน้ือหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการ SQ3R ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่น ามาให้นักเรียนฝึกอ่าน จ านวน 1 ชุด ซ่ึงประกอบด้วย ค าแนะน าในการใช้แบบฝึก 
สาระส าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ การให้ความรู้เรื่องการอ่านโดยใช้กระบวนการ SQ3R  การฝึกการอ่าน           
เชิงวิเคราะห์ และการปฏิบัติกิจกรรมการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้ SQ3R 
ขอบเขตด้านตัวแปร 
                       1. ตัวแปรต้น คือ แบบฝึกทักษะเรื่องการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการ SQ3R ส าหรับนักเรียน           
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
                       2. ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการ SQ3R ของนักเรี ยน                            
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
ขอบเขตด้านระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
 ระหว่างวันที่ 7 มกราคม  - 25 มกราคม 2562  

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
  
 
 

 

แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้
ก ร ะบ วนก าร  SQ3R ส าห รั บ นั ก เ รี ยน          
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านเชิงวิเคราะห์สูงข้ึน 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่าง 
 ป ร ะ ช าก ร   คื อ  นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่  2 โ ร ง เ รี ย น เ ฉ ลิ ม ข วั ญ ส ต รี  อ า เ ภ อ เ มื อ ง  
จังหวัดพิษณุโลก 
            ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง  คื อ  นั ก เ รี ย นร ะดั บ ชั้ น มั ธยมศึ ก ษ าปี ที่  2 โ ร ง เ รี ย น เ ฉลิ มข วัญสต รี  อ า เ ภ อ เ มื อ ง  
จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 15 คน  
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
          1. แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการ SQ3R ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
          2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านเชิงวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้กระบวนการ SQ3R 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย  
1. สร้างแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการ SQ3R ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
                 แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการ SQ3R ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2       
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โดยมีขั้นตอนการสร้างดังน้ี 
      1.1 ศึกษาหลักสูตร  เอกสาร  ต ารา  ขอบข่าย  สาระกลุ่มวิชาภาษาไทย  
      1.2 ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับอธิบายรายวิชาและจุดประสงค์การเรียนรู้ในหลักสูตรและเน้ือหา 
      1.3 ด าเนินการสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการ SQ3R  ส าหรับนักเรียน     ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 
      1.4 น าร่างแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการ SQ3R ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่สร้างขึ้น
เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ได้แก่ 1) นางณรัก ม่ันนุช 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดนยา วงศ์ธนะชัย 3) นางสุภาพรรณ์  
วิริยะรัตนกุล  เพื่อขอค าแนะน ามาปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง 
      1.5  ด าเนินการสร้างและปรับปรุงแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้กระบวนการ 
SQ3R ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามที่ได้รับค าแนะน า แล้วน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร เน้ือหา  กระบวนการ 
ภาษาและการวัดผลประเมินผลจ านวน 3 คน ได้แก่ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดนยา วงศ์ธนะชัย 2) นางสุภาพรรณ์  วิริยะรัตนกุล 
3) นางณรัก ม่ันนุช  ประเมินเพื่อตรวจสอบคุณภาพและความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (IOC : Index of Item Objective 
Congruence) โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณา  คือ   
   เห็นว่าสอดคล้อง ให้คะแนน   +1 
   ไม่แน่ใจ   ให้คะแนน     0 
   เห็นว่าไม่สอดคล้อง ให้คะแนน    -1 
 การวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมสอดคล้องของแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์กลุ่มสาร ะการเรียนรู้
ภาษาไทยโดยใช้กระบวนการ SQ3R ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  ค านวณค่าตาม
สูตร   

  N
R

IOC 


 

  R  =    ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
      N    =   จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (Index 
of Item Objective Congruence)  ของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง  แล้วเลือกค่าดัชนี   ความสอดคล้อง
ตั้งแต่  0.5  ขึ้นไป  โดยได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67-1.00   
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 2. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยมีขั้นตอนการสร้างดังน้ี 
  2.1 ศึกษาเกณฑ์ในการสร้างแบบทดสอบจากเอกสารการวัดและประเมินผล 
  2.2 สร้างแบบทดสอบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ซ่ึงเป็นข้อสอบปรนัย จ านวน 20 ข้อ ก าหนดการ
ให้ค่าคะแนน ตอบถูกได้ 1 คะแนน และตอบผิดได้ 0 คะแนน  
  2.3 น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญด้านวัดผล ได้แก่ 1) นางณรัก  ม่ันนุช                           2) 
นางสุภาพรรณ์  วิริยะรัตนกุล 3) นางอมรรัตน์ เมืองจันทร์ ตรวจสอบดูความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content  Validity) ความ
ชัดเจน ความถูกต้องเหมาะสมของภาษาที่ใช้ และความสอดคล้องด้วยดัชนีความสอดคล้อง  (Index of Item Objectives 
Congruence : IOC)  โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณา  คือ   
   เห็นว่าสอดคล้อง ให้คะแนน  +1 
   ไม่แน่ใจ   ให้คะแนน    0 
   เห็นว่าไม่สอดคล้อง ให้คะแนน   -1 
 การวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมสอดคล้องของแบบทดสอบโดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง(IOC)  ค านวณค่าตาม
สูตร  
 

                                       
N

R
IOC


  

 
  R  =    ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
      N   =   จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (Index 
of Item Objective Congruence)  ของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณค่าดัชนีความสอดคล้องแล้วเลือกค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่  
0.5  ขึ้นไป  ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบ อยู่ระหว่าง 0.67-1 
 4. น าแบบทดสอบที่ผ่านเกณฑ์แล้วไปทดสอบกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  เพื่อน าไปเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
            วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
                 1. ทดสอบ ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
จ านวน 20 ข้อ กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี  
                 2. ด าเนินการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการ SQ3R  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 
                 3. เม่ือสิ้นสุดการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์แล้ว ผู้รายงานให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบหลัง
เรียน (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านเชิงวิเคราะห์เพื่อดูพัฒนาการของนักเรียน 
             การวิเคราะห์ข้อมูล 
         1.  หาประสิทธิภาพแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการ SQ3Rส าหรับนักเรียน      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพ  โดยการหาค่า IOC 
         2.  ผ ล สั ม ฤ ท ธ์ิ ท า ง ก า ร อ่ า น  ห ลั ง เ รี ย น ด้ ว ย แ บ บ ฝึ ก พั ฒน า ทั ก ษ ะ ก า ร อ่ า น เ ชิ ง วิ เ ค ร าะห์   
กลุ่มสาระภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ค่าร้อยละ 

  ร้อยละ = 
จ านวนที่ต้องการ

จ านวนทั้งหมด
  100 

 ค่าเฉลี่ย   
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N

X
X 
  

          X   ค่าเฉลี่ยของคะแนน 

     X   ผลรวมของคะแนน 
          N   จ านวน 
 
 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

   
N

)X-(X
S.D. 

  

   S.D.   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

    )X-(X   ผลรวมของคะแนนลบด้วยคะแนนเฉลี่ย 
         N   จ านวน 
 
 ค่าดัชนีความสอดคล้อง  

   
N

R
IOC 

  

             IOC  =  ดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ   
                       R   =  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ   
             N     =  จ านวนของผู้เชี่ยวชาญ   
 
     สถิติทดสอบค่าที (เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลัง)    

  

1n

2D)(2Dn

D
t



 


  

 
  t  =   ค่าที 
  D =   ผลต่างของคะแนน 
  n =   จ านวนคน 
สรุปผลการวิจัย 
ตอนที่ 1 ผลการสร้างและผลการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม 
           ผลการสร้างนวัตกรรม 
                  ผลการสร้างนวัตกรรม ได้ แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการ SQ3R  ส าหรับนักเรียน   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีลักษณะเป็น สื่อการสอนประเภทแบบฝึกทักษะ ประกอบด้วย ค าแนะน าในการใช้แบบฝึก 
สาระส าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ การให้ความรู้เรื่องการอ่านโดยใช้กระบวนการ SQ3R การฝึกการอ่านเชิง
วิเคราะห์ และการปฏิบัติกิจกรรมการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้ SQ3R  
           ผลการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม 
                ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการ SQ3R  
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยน าแบบฝึกทักษะไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านประเมินเพื่อหาความสอดคล้องและ
ความเหมาะสมของแบบฝึกทักษะ (IOC)  
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              ตาราง 4.1 แสดงผลการตรวจสอบความสอดคล้องและเหมาะสมของแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดย
ใช้กระบวนการ SQ3R ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กับจุดประสงค์ที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ 

รายการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญคนที่ IOC สรุป 
1 2 3 

1.แบบฝึกทักษะ
สอดคล้องกับ
หลักสูตร 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

2.แบบฝึกทักษะ
เหมาะสมกับ
ธรรมชาติวิชา 

 
+1 

 
+1 
 
 

 
0 

 
  0.67 

 
ใช้ได้ 

3.แบบฝึกทักษะ
เหมาะสมกับวัย
ของผู้เรียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

4.แบบฝึกทักษะ
เหมาะสมกับการ
พัฒนา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

5.องค์ประกอบ
ภายในของแบบ
ฝึกครบถ้วน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

6.แบบฝึกทักษะ
สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 
1 

 
 

ใช้ได้ 

7.แบบฝึกทักษะ
เหมาะสมที่จะ
น ามาใช้กระตุ้น
หรือพัฒนาทักษะ
การอ่านเชิง
วิเคราะห์ของ
ผู้เรียน 

 
 
 

 
+1 

 
 
 
 

+1 

 
 
 
 

+1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 

ใช้ได้ 

8. เน้ือหาที่
น ามาใช้เหมาะสม
กับการฝึกทักษะ
การอ่านเชิง
วิเคราะห์ 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

+1 

 
 

+1 
 
 
 
 
 
 

 
 

+1 

 
 
1 

 

 
 

ใช้ได้ 
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การการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญคนที่ IOC สรุป 
1 2 3 

9.แบบฝึกหัดมี
ความยากง่าย
เหมาะสม 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

10.มีแบบฝึกหัดที่
เพียงพอต่อการ
ฝึก 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
ใช้ได้ 

               จากตาราง 4.1 แสดงผลการตรวจสอบความสอดคล้องและเหมาะสมของแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดย
ใช้กระบวนการ SQ3R ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กับจุดประสงค์  ผู้วิจัยก าหนดไว้ พบว่า ผลการตรวจสอบความ
สอดคล้องและความเหมาะสมของแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิ เคราะห์ โดยใช้กระบวนการ SQ3R ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ซ่ึงสามารถใช้แบบฝึกได้ 
ตอนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
 ผลการวิเคราะห์ในตอนน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ก่อนและหลังใช้แบบฝึกทักษะการ
อ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการ SQ3R ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แสดงในตารางที่ 4.2 4.3 และ 4.4 
           ตารางที่ 4.2 แสดงผลคะแนนการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการ SQ3R ของนักเรียน      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ล าดับที่ คะแนนผลสัมฤทธิ ์
 แบบฝึกที่ 1 แบบฝึกที่ 2  แบบฝึกที่ 3  
 เต็ม (20) ผ่าน 

(15) 
เต็ม (20) ผ่าน(15) เต็ม (20) ผ่าน(15) 

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

 
 จากตาราง 4.2 พบว่า ในการฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์แบบ SQ3R 
จ านวนทั้งหมด 3 แบบฝึก นักเรียนมีคะแนนผ่านเกณฑ์ทั้ง 3 แบบฝึกทุกคน 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Pre-Test 11 10 9 10 9 11 12 15 11 10 11 14 12 13 14

Post-Test 19 19 18 16 17 20 19 17 17 18 20 18 19 17 17

0

5

10

15

20

25

Pre-Test Post-Test

           ตารางที่ 4.3 แสดงผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้
กระบวนการ SQ3R ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ล าดับที่ คะแนนผลสัมฤทธิ ์ พัฒนาการ 
หลังเรียน (20) ก่อนเรียน (20) 

1 19 11 +8 
2 19 10 +9 
3 18 9 +9 
4 16 10 +6 
5 17 9 +8 
6 20 11 +9 
7 19 12 +7 
8 17 15 +2 
9 17 11 +6 
10 18 10 +8 
11 20 11 +9 
12 18 14 +4 
13 19 12 +7 
14 17 13 +4 
15 17 14 +3 
รวม 271 172 99 

ค่าเฉลี่ย 18.07 11.47 6.6 
ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 1.85 
        

1.23  
ร้อยละ 90.34  57.34  

                จากตาราง 4.3 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยแบบฝึกทักษะ       การ
อ่านเชิงวิเคราะห์แบบ SQ3R มีคะแนนเฉลี่ยหลังใช้แบบฝึก เท่ากับ 18.07 คิดเป็นร้อยละ 90.34 และมีคะแนนเฉลี่ยก่อนใช้
แบบฝึก เท่ากับ 14.47 คิดเป็นร้อยละ 57.34 ซ่ึงมีคะแนนหลังใช้แบบฝึกใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ สูงกว่าก่อนใช้
แบบฝึกใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย แสดงดังภาพ 4. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพ 4.1 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนของผลสัมฤทธ์ิการอ่านเชิงวิเคราะห 
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          ตารางที่ 4.4 แสดงการเปรียบเทียบทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน          
เชิงวิเคราะห์แบบ SQ3R ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

การประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

T Df Sig 

ก่อนเรียน 11.47 1.85 -10.85* 14 .000 
หลังเรียน 18.07 1.23    

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
               จ า ก ต า ร า ง  4.4 พ บ ว่ า  เ ม่ื อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ข อ ง ค ะ แ น น ผ ล สั ม ฤ ท ธ์ิ ก า ร อ่ า น 
เชิงวิเคราะห์ก่อนใช้และหลังใช้แบบฝึก ด้วย t-test พบว่า t = -10.85 ซ่ึงมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่า 
คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านเชิงวิเคราะห์หลังใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการSQ3R    สูงกว่าก่อน
ใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ.05  
               สรุปผลของการวิเคราะห์ได้ว่า แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดบใช้กระบวนการ SQ3Rที่ใช้มีประสิทธิภาพ
ในการเพิ่มทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ท าให้ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์สูงขึ้น 

สรุปผลการศึกษาค้นคว้า  
           1.  แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการ SQ3R ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2มีความ
สอดคล้องและเหมาะสมต่อการพัฒนาทักษะการอ่าน 
           2.  ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการ SQ3R ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
พบว่า นักเรียนที่เรียนใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการ SQ3R มีผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านหลังใช้แบบฝึก
สูงกว่าก่อนใช้แบบฝึก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

อภิปรายผล   
 1. ผลการสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการ SQ3R ส าหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
พบว่ามีความสอดคล้องและเหมาะสมต่อการพัฒนาทักษะการอ่าน 
            2. ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการ SQ3R หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง     มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับ สุนิตา ระแม (2555) ได้วิจัยเรื่องการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอน SQ3R เพื่อ
พัฒนาการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา ผลการวิจัยพบว่า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อวิธีสอน
แบบ SQ3R อยู่ในระดับมาก  
                  สอดคล้องกับ วราภรณ์ เร่งทอง (2550) ได้วิจัยเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านและเจตคติต่อ
การเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือประเภทแบ่งกลุ่มคละ
ผลสัมฤทธ์ิกับการสอนตามปกติ ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอน
โดยการเรียนแบบร่วมมือประเภทแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธ์ิ สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนตามปกติ  
                   สอดคล้องกับสายยนต์  ค ามงคุณ (2557) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคแผนผัง
ความคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่าแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านคิดวิเคราะห์โดย
ใช้เทคนิคแผนผังความคิดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีความสามรถในการอ่าน คิดวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคแผนผังความคิด 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
                   สอดคล้องกับเพ็ญพิชชา เอ้ือสัจจผล (2556) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์จากสื่อต่าง ๆ ในวิชา
ภาษาไทยพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีการพัฒนาทางด้าน การอ่านคิดวิเคราะห์และ 
การสรุปการอ่านจับใจความ และก้าวหน้าใน การอ่านคิดวิเคราะห์ดีขึ้นทุกคนโดยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 2.0 คะแนน  
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                  และสอดคล้องกับพัชราภรณ์ หยวกยง (2556) ได้วิจัยเรื่องการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์จาก     สื่อ
สิ่งพิมพ์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ผลการวิจัยพบว่า ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์จากสื่อสิ่งพิมพ์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์จากสื่อสิ่งพิมพ์ 
ส าหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ข้อเสนอแนะ   
        1.  ควรใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการ SQ3R กับนักเรียนระดับชั้นอ่ืน ๆ เพื่อพัฒนาการอ่าน
เชิงวิเคราะห์ของนักเรียน    
        2.  ควรใช้เวลาในการให้นักเรียนใช้แบบฝึกทักษะมากกว่าน้ี   
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บทคัดย่อ 
             การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านค าที่สะกดไม่ตรงตามมาตรา โดยใช้แบบฝึกทักษะ2)เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2561  จ านวน  32  คน ก าหนดระยะเวลาในการ
ทดลอง 6 สัปดาห์ ๆ ละ 2 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ  แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านสะกด
ค าที่สะกดไม่ตรงตามมาตรา  แผนการจัดการเรียนรู้ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการอ่านสะกดค าที่สะกด
ไม่ตรงตามมาตรา แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะ  การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าดัชนีความสอดคล้อง  ค่าที แบบ t-pair และค่าที แบบ 0ne sample   
ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า 
 1. การพัฒนาทักษะการอ่านค าที่สะกดไม่ตรงตามมาตรา โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.45/83.28 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ คือ 70/70 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านค าที่สะกดไม่ตรงตามมาตรา แตกต่าง
กัน โดยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3.ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านค าที่สะกดไม่ตรงตามมาตรา โดยภาพรวมอยู่
ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44 
 
ค าส าคัญ : พัฒนา/ทักษะการอ่านสะกดค าที่ไม่ตรงตามมาตรา 

Abstract 
              The purpose of this research were 1) to develop the words reading skill. 2) to evaluate satisfaction 
and opinions of student about using skill training of words reading. The samples were 32 students of 
Prathomsuksa 3 Anuban Phitsanulok school. In the second semester 2561. The experiment were taken 6 
weeks, twice a week, total 12 times. The research instruments were skill training of  words reading, test of 
student achievement the skill of teaching words reading and satisfaction assessment form of student 
achievement by using skill training of words reading. The anlyzed by frequencies, percentage, mean, 
standard deviation, t-test and One sample 
The research result of this study were : 
       1)The development skill of words reading by using skill training of words reading of students  

Prathomsuksa 3 had efficiency equal 84.45/83.28 
       2) The student achievement before study and after study by using skill training of words reading 
different at the .05 level of significance. 
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       3) The student’s satisfaction to the words reading skill training were opinions at the most agreeable 
level. 

Keywords : Development/ the words reading skill 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 การอ่านเป็นทักษะที่ส าคัญในการส่งเสริมสติปัญญา ความรู้ ความคิด ความรู้สึกของมนุษย์ เป็นเครื่องมือส าหรับการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน ภาษาไทยจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญต่อการพัฒนาบุคคลในชาติ การเรียนภาษาไทยจึงเป็นพื้นฐานของการ
เรียนรู้วิชาอ่ืน ๆ ดังที่กรมวิชาการ (2551 : 3) กล่าวถึงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551(2551:37) ว่าภาษาไทย
เป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้
มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือการติดต่อสื่อสารเพื่อความเข้าใจ และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ การ
งานและการด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จาก
แหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนนาไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 
นอกจากน้ียังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี สุนทรียภาพเป็นสมบัติล้าค่าควรแก่การเรียนรู้ 
อนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไปดังน้ันจึงได้บรรจุลงหลักสูตรให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา 
 การเรียนภาษาไทยมิได้มุ่งหวังให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้เพียงอย่างเดียว หากมุ่งหวังให้นักเรียนน าความรู้
ความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง รู้จักสื่อสารกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้กลุ่ม
สาระอ่ืน ๆ รวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารได้เป็นอย่างดีและรู้จักรักษาภาษาไทยไว้ ในฐานะที่เป็นสมบัติของชาติใน
การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ ซ่ึงมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ด้าน คือ ความรู้ ทักษะ
กระบวนการ และคุณธรรมจริยธรรมค่านิยม การก าหนดสาระการเรียนรู้น้ี ถือว่าเป็นสาระแกนกลางที่ทุกคนจะต้องเรียน 
เน่ืองจากได้ก าหนดจากมาตรฐานการเรียนช่วงชั้นที่วิเคราะห์มาจากมาตรฐานการเรียนรู้ 12 ปี หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 สาระการเรียนรู้ภาษาไทยในเอกสารน้ีได้จัดท าเป็นรายปี พร้อมผังมโนทัศน์ให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจน เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการจัดท าหลักสูตรของสถานศึกษา นอกจากจะก าหนดให้สอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรแล้ว ยังค านึงถึงสาระการเรียนรู้ที่ควรเรียนรู้ตามล าดับก่อนหลังแต่ละปี ความยากง่ายที่สอดคล้องกับวัยของเด็กด้วย 
หลักสูตรได้ก าหนดสาระหลักของการเรียนรู้ไว้ 5 ด้าน ได้แก่ การอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูด หลักการใช้ภาษา 
วรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดว่ามีอะไรที่ต้องเรียนรู้บ้าง แต่การน าไปใช้จัดการเรียนการสอนจริง 
ครูผู้สอนต้องจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ซ่ึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ตามธรรมชาติของภาษาไทย การบูรณาการอาจท าได้
หลายวิธี ที่สะดวกและเหมาะสมมาก คือ การใช้วรรณคดีหรือวรรณกรรมเป็นแกน (กรมวิชาการ. 2544 : 21) 
 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
ฝึกการปฏิบัติ ให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและใฝ่เรียนรู้สามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต ลักษณะของ
หลักสูตรเป็นหลักสูตรสมรรถฐาน(Competency-Based Curriculum) ที่เน้นด้านความรู้ ทักษะและกระบวนการ ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และความสามารถของผู้เรียนมากกว่าการเน้นเน้ือหา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงเป็นกลุ่ม
สาระที่ส าคัญส าหรับเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างพื้นฐานการคิด เพราะ
ภาษาเป็นสื่อของความคิด พัฒนาสติปัญญากระบวนการคิด ความคิดสร้างสรรค์ คิดวิพากษ์วิจารณ์ คิดวิเคราะห์ คิดตัดสินใจ
แก้ปัญหา และวินิจฉัยอย่างมีเหตุผล เป็นเครื่องมือส าคัญในการเรียนรู้และศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นวิชาทักษะที่
ต้องฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร สาระที่เป็นแก่นความรู้ทางภาษาที่ครูผู้สอนต้องจัดให้เหมาะสม
กับผู้เรียนและสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ประกอบด้วยการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด หลักการใช้ภาษา และ
วรรณคดีและวรรณกรรม (กรมวิชาการ. 2545 : 3) 
 สภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษาในปัจจุบันไม่ประสบผลส าเร็จ
เท่าที่ควร โดยเฉพาะความสามารถด้านการอ่าน เด็กไทยมีทักษะการอ่านไม่ดีพอ อ่านไม่ถูกต้อง อ่านได้แต่ไม่เข้าใจความหมาย 
อ่านแล้วไม่สามารถสรุปประเด็นส าคัญ ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นได้และไม่สามารถอ่านโดยวิเคราะห์ได้ เชื่อทุกอย่างที่อ่าน (กรม
วิชาการ. 2546 : 188) ส่งผลให้นักเรียนขาดทักษะการอ่าน 
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ครูเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังทักษะการอ่านให้กับนักเรียน ให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และวิเคราะห์
เรื่องที่อ่านได้อย่างมีเหตุผลเพราะการอ่านที่มีประสิทธิภาพสูงสุดคือ การอ่านแล้วสามารถวิเคราะห์เรื่องที่อ่านได้อย่างถูกต้อง
ตรงประเด็นหรือเป้าหมายที่วางไว้ ทักษะในการคิดวิเคราะห์จึงควรฝึกฝนจนเป็นสินัย การเรียนการสอนในหลักสูตรซ่ึงมีเน้ือหา
สาระมากมายและหลากหลาย ครูจะมีบทบาทคอยชี้น าการเลือกเน้ือหาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนักเรียน เน้นในเรื่อง
วิธีการเรียนและการแสวงหาความรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงมีการฝึกฝนการเรียนการสอนเป็นหมู่คณะในการคิด การประพฤติ
ปฏิบัติและการแก้ปัญหาต่าง ๆประจ าวันของนักเรียน 
           จากการศึกษาด้านการใช้ภาษาไทยพบว่า ผู้เรียนที่บกพร่องทางการอ่าน มีสาเหตุส่วนหน่ึงมาจากตัวผู้เรียนไม่เห็น
ความส าคัญของการเรียนภาษาไทย ไม่สนใจที่จะอ่านให้ถูกต้อง ถ้าพบค าที่ อ่านไม่ได้จะอ่านข้ามค า บางครั้งจะเติมค าใหม่ 
(กนกวรรณ สมโต, 2549 :5) นักการศึกษากล่าวว่าส่วนใหญ่เกิดจากการไม่ระมัดระวังขณะอ่าน ขาดการฝึกฝน ไม่รู้ความหมาย
ของค า ไม่พยายามศึกษาหลักเกณฑ์ทางภาษา อีกทั้งยังได้รับตัวอย่างการใช้ภาษาผิดจากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อมวลชนต่าง ๆ จน
เกิดความเคยชิน การจะขจัดปัญหาการอ่านสะกดค าผิดของผู้เรียนได้จ าเป็นจะต้องอาศัยผู้มีส่วนเก่ียวข้องคือครู ผู้ปกครอง 
และสื่อต่าง ๆ ควรมีส่วนช่วยในการเรียนรู้ด้านการใช้ภาษาไทย เพื่อที่จะได้น าไปใช้ในการเรียนการสอน การสอนที่มี
ประสิทธิภาพผู้สอนต้องมีเทคนิคในการสอน ที่จะท าให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ การสอนต้องมีล าดับขั้นตอนจากง่าย
ไปสู่ยาก สอนให้เกิดความเพลิดเพลินสนุกสนาน ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง รวมถึง
การมีสื่อหรือแบบฝึกที่น่าสนใจ 
            ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้ศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการเรียนการสอน  จึงได้ศึกษาแนวคิด  ทฤษฏี  
หลักการ  สภาพปัญหาและหาวิธีที่จะแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านค าที่สะกดไม่ตรงตามมาตรา  โดยใช้แบบฝึกทักษะ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3   

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
      1. เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านค าที่สะกดไม่ตรงตามมาตรา โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าที่ไม่ตรงตามมาตรา  
      2. เพื่อประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าที่ไม่ตรงตามมาตรา 
 
สมมุติฐานการวิจัย 
         1.ผลการพัฒนาการอ่านสะกดค าที่ไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนหลังการใช้แบบ
ฝึกทักษะการอ่านสะกดค าที่ไม่ตรงตามมาตรา เฉลี่ยรวมร้อยละ 83.28 
          2.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจในการใช้ชุดแบบฝึกทักษะในระดับดี-ดีมาก 

ขอบเขตของการวิจัย 
 เนื้อหา 
 ค าศัพท์ที่น ามาสร้างแบบฝึกทักษะ น ามาจากบัญชีค าศัพท์ และหนังสือเรียนภาษาพาที  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
          ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 
          ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งน้ีคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ปี
การศึกษา 2561 จ านวน 192 คน    
         กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งน้ี เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3.3 จ านวน   8 คน  3.4 
จ านวน  8 คน 3.5 จ านวน  8 คน และ3.6 จ านวน  8 คน  จ านวน 32 คน โดยใช้วิธีการการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า ( 
Quota  sampling ) 
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
         ตัวแปรต้น  ได้แก่ แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าที่ไม่ตรงตามมาตรา  
                    ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการอ่านสะกดค าที่ไม่ตรงตามมาตราและความพึง
พอในใจการเรียนรู้ 
ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า   
            คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 – 11 มกราคม 2562     จ านวน 6 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 1 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 12 ชั่วโมง 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.การอ่าน หมายถึง การออกเสียงให้ถูกต้อง ชัดเจน เฉพาะค าที่สะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด 
        2.แบบฝึกทักษะ หมายถึง แบบฝึกทักษะในการอ่านค าสะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
         ตัวแปรต้น           ต้นแปรตาม 

 
 
        -ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

แบบฝึกทักษะการอ่าน -ความสามารถในการอ่านสะกดค าที่ 
            สะกดค าที่ไม่ตรงตามมาตรา     สะกดไม่ตรงตามมาตรา 

       -ความพึงพอในใจต่อแบบฝึกทักษะ 
       เรื่องค าที่สะกดไม่ตรงตามมาตรา 

        

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
         การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดค าที่ไม่ตรงตามมาตรา โดยใช้แบบฝึกทักษะ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังต่อไปน้ี 
       1.   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/กลุ่มเป้าหมาย 
       2.   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  
       3.   ขั้นตอนการสร้าง 
       4.   วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
       5.   การวิเคราะห์ข้อมูล 
       6.   สถิติที่ใช ้
กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย คือ 
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก   จ านวน 
32 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  
      1.  แบบฝึกทักษะ เรื่องค าที่สะกดไม่ตรงตามมาตรา จ านวน 4 แบบฝึกทักษะ ได้แก่ แบบฝึกทักษะมาตราตัวสะกดที่ไม่
ตรงตามมาตราแม่ กก แบบฝึกทักษะมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราแม่ กด  แบบฝึกทักษะมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตาม
มาตราแม่ กน และแบบฝึกทักษะมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราแม่ กบ 
     2.  แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียน โดยในแต่ละแบบทดสอบมีจ านวน 20 ข้อ 
     3.  แบบประเมินผลงานและแบบประเมินความสามารถทักษะการอ่านสะกดค าที่ไม่ตรงตามมาตรา 
    4.  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการรายงาน  
    1.สรุปขั้นตอนการสร้างแบบฝึกทักษะ โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
       1.1 ศึกษาหลักสูตร เอกสาร 
       1.2 ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 
       1.3 ด าเนินการสร้างแบบฝึกทักษะ 
       1.4 น าร่างแบบฝึกทักษะที่สร้าง ขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ  
       1.5 ปรับปรุงแบบฝึกทักษะแล้วน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอ 
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         1.6หาประสิทธิภาพของละแบบฝึกทักษะกับกลุ่มเป้าหมายที่ 1 
         1.7หาประสิทธิภาพของละแบบฝึกทักษะกับกลุ่มเป้าหมายที่ 2 
         1.8หาประสิทธิภาพของละแบบฝึกทักษะกับกลุ่มเป้าหมายที่ 3 
    2.สรุปขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้   
      2.1 ศึกษาหลักสูตร เอกสาร 
      2.2 ศึกษาการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
      2.3 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
      2.4 น าแผนการสอนที่สร้างขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 
    3.สรุปขั้นตอนการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
       3.1ศึกษาเกณฑ์ในการสร้างแบบทดสอบ 
       3.2สร้างแบบทดสอบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
       3.3น าแบบทดสอบให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 
       3.4น าแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
       3.5น าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย 
       3.6หาความเชื่อม่ันแบบทดสอบโดยใช้สูตร KR-20 
       3.7น าแบบทดสอบที่ผ่านเกณฑ์แล้ว ไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
   4.สรุปขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
      4.1ศึกษาการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นตามวิธีของเบสท์ (Best 1986 : 181 - 182) 
     4.2สร้างแบบสอบถาม 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล  
        1.ท าแบบทดสอบก่อนเรียนโดยใช้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
        2.ด าเนินการพัฒนาโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าที่ไม่ตรงตามมาตรา 
        3.ท าแบบทดสอบหลังเรียนโดยใช้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
        4.นักเรียนประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าที่ไม่ตรงตามมาตรา 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
   ค่าเฉลี่ย   

N
X

X 
  

  
            X   ค่าเฉลี่ยของคะแนน 

       X   ผลรวมของคะแนน 
            N   จ านวน 
   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

N
)X-(X

S.D. 
  

  
      S.D.   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

       )X-(X   ผลรวมของคะแนนลบด้วยคะแนนเฉลี่ย 
            N   จ านวน 
 
   ค่าดัชนีความสอดคล้อง  
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N
R

IOC 
  

 
    IOC  =  ดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ   
           R  =  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ   
            N     =  จ านวนของผู้เชี่ยวชาญ   
 
   ค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา ( - coefficient) 
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      α  สัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ัน 
      n  จ านวนข้อ 

      2
iS   คะแนนความแปรปรวนแต่ละข้อ 

      2
tS  คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบับ 

 
   ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใช้คูเดอร์-ริชาร์ดสัน (KR-20)  
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                               ttr   สัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ัน 

          n  จ านวนข้อ 

      2
tS  คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบับ 

              p = สัดส่วนของคนท าถูกในแต่ละข้อ 
          q  = สัดส่วนของคนท าผิดในแต่ละข้อ = 1- p 
 
   สถิติทดสอบค่าที แบบ t-pair  (เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลัง)    

1n

2D)(2Dn

D
t



 


  

 
        t   =   ค่าที 
        D =  ผลต่างของคะแนน 
        n =  จ านวนคน 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

248 

 

 
รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที2่ (Proceedings) 

 
        สถิติทดสอบค่าที แบบ 0ne sample  (เปรียบเทียบผลการเรียนรู้กับเกณฑ์ที่ก าหนด) 

 

t  =    

n
S

X

1

2

1


 

      โดยที ่
          t   =    ค่าทดสอบ t-test 
     X    =   คะแนนหลังเรียน 
     =    คะแนนเกณฑ์ที่ก าหนด 
    S2  =    ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    N  =    จ านวนนักเรียน 
 
 

 ประสิทธิภาพของหนังสือนิทาน และแบบฝึกทักษะเรื่องค าที่สะกดไม่ตรงตามมาตรา 
    ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 
 

 
 

 
 

           E1 = ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
    X  =  คะแนนแบบฝึกหัดในแต่ละหน่วยของหนังสือนิทาน และแบบฝึกทักษะเรื่องค าที่ 
     สะกดไม่ตรงตามมาตรา 
          A  =  คะแนนเต็มของแบบฝึกหัดในแต่ละหน่วยของหนังสือนิทาน และแบบฝึกทักษะ 
     เรื่องค าที่สะกดไม่ตรงตามมาตรา 
          N  =  จ านวนผู้เรียน 

    ประสิทธิภาพของผลผลิต (E2) 
 
 
 
 
 
 
  E2 = ประสิทธิภาพของผลผลิต 
          Y  =  คะแนนของหลังเรียน 
          B  =  คะแนนเต็มของคะแนนสอบหลังเรียน 
          N  =  จ านวนผู้เรียน 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
             การน าเสนอผลในบทน้ีเป็นการแสดงผลการน าแบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าที่ไม่ตรงความหมายไปใช้ในการ
แก้ปัญหาด้านการอ่านสะกดค าของนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านสะกดค าที่สะกดไม่ตรงตามมาตรา 
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โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าที่สะกดไม่ตรงมาตรา และเพื่อประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของนักเรียนที่มี
ต่อแบบฝึกการอ่านสะกดค าที่ไม่ตรงมาตรา มีรายละเอียดดังน้ี 
ตอนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ผลการเรียนรู้/ทักษะ 
 ผลการวิเคราะห์ในตอนน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยแบบฝึก  ทักษะการ
อ่านสะกดค าที่ไม่ตรงตามมาตรา แสดงดังตารางที่ 2 และ 3 
 ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 
เลขที่ คะแนนผลสัมฤทธิ์ พัฒนาการ 

หลังเรียน(20) ก่อนเรียน(20) 
1 16 9 +6 
2 17 9 +8 
3 16 8 +8 
4 16 8 +6 
5 14 6 +7 
6 15 7 +6 
7 16 8 +7 
8 18 9 +8 
9 17 8 +7 
10 17 10 +7 
11 18 10 +7 
12 18 10 +6 
13 17 9 +8 
14 19 14 +7 
15 18 11 +6 
16 14 6 +7 
17 17 10 +6 
18 16 8 +7 
19 18 11 +8 
20 15 7 +8 
21 16 8 +8 
22 17 9 +7 
23 17 9 +7 
24 18 11 +7 
25 14 5 +8 
26 15 7 +7 
27 17 9 +6 
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เลขที่ คะแนนผลสัมฤทธิ์ พัฒนาการ 
หลังเรียน(20) ก่อนเรียน(20) 

28 18 10 +7 
29 17 9 +7 
30 18 10 +6 
31 16 8 +7 
32 19 12 +8 
รวม 533 286 247 
ค่าเฉลี่ย 16.66 8.94 7.72 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.36 1.90  
ร้อยละ 83.28 44.69  

 จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ที่ได้รับการพัฒนาทักษะการอ่านแบบฝึกทักษะเรื่องค าที่สะกด
ไม่ตรงตามมาตรา มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 16.66 คิดเป็นร้อยละ 83.28 และมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 8.94 
คิดเป็นร้อยละ 44.69 ซ่ึงมีคะแนนสูงกว่าหลังเรียน แสดงดังภาพ 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 2.1 แสดงการเปรียบเทียบคะแนน ของตัวแปรตาม (ผลสัมฤทธ์ิ) 
 

       ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/ความสามารถก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

การประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t df sig 

ก่อนเรียน 8.94 1.90 53.735 31 .000 

หลังเรียน 16.66 1.36    
         จากตาราง 4.3 พบว่า เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/ความสามารถก่อนเรียนและหลัง
เรียนด้วย t-test  พบค่า t = -53.735 ซ่ึงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงอาจกล่าวได้ว่าคะแนนผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/
ความสามารถหลังเรียนด้วยการเรียนโดยแบบฝึกทักษะเรื่องค าที่สะกดไม่ตรงตามมาตรา แตกต่าง/สูงกว่าก่อนเรียน 95% 
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะเรื่องค าที่สะกดไม่ตรงตามมาตรา 
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 ตารางที่ 3  แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียนที่มีแบบฝึกทักษะเรื่องค าที่สะกด
ไม่ตรงตามมาตรา 

ข้อรายการ �̅� S.D. แปลผล 

1. แบบฝึกทักษะเรื่องค าที่สะกดไม่ตรงตามมาตรา ช่วยให้ข้าพเจ้ามี
ความรู้ ความเข้าใจ ในการอ่านสะกดค าที่ไม่ตรงตามมาตราดีขึ้น 

4.81 0.40 มากที่สุด 

2. เน้ือหามีการจัดเรียงความยากง่ายเหมาะสม 4.41 0.50 มากที่สุด 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้แบบฝึกทักษะเรื่องค าที่สะกดไม่ตรงตาม
มาตราน้ี ท าให้ข้าพเจ้ารู้สึกสนุกสนาน 

4.84 0.37 มากที่สุด 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้แบบฝึกทักษะเรื่องค าที่สะกดไม่ตรงตาม
มาตราน้ี ท าให้การอ่านน่าสนใจมากขึ้น 

4.72 0.46 มากที่สุด 

5. ข้าพเจ้าต้องการเรียนแบบฝึกทักษะ ในลักษณะน้ีกับบทเรียนอ่ืนๆ 4.66 0.48 มากที่สุด 
 รวม 4.69 0.44 มากที่สุด 

               จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจแบบฝึกทักษะเรื่องค าที่สะกดไม่ตรงตามมาตราที่สร้างขึ้น โดยรวมมี
ความพึงพอใจในอยู่ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ทุกข้อรายการนักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะ ที่ครูสร้างขึ้นอยู่ในระดับมาก โดย 3 อันดับแรกที่นักเรียนมีความพึง
พอใจสูงสุด คือ กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้แบบฝึกทักษะเรื่องค าที่สะกดไม่ตรงตามมาตราน้ี ท าให้นักเรียนรู้สึกสนุกสนาน มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับแรก เท่ากับ 4.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.37 รองลงมาคือแบบฝึกทักษะเรื่องค าที่สะกดไม่
ตรงตามมาตรา ช่วยให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการอ่านสะกดค าที่ไม่ตรงตามมาตราดีขึ้น และกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้
แบบฝึกทักษะเรื่องค าที่สะกดไม่ตรงตามมาตราน้ี ท าให้การอ่านน่าสนใจมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 และ 4.72 ค่าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.40 และ 0.46 ตามล าดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 
       1.ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะเรื่องค าที่สะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   
พบว่าแบบฝึกทักษะเรื่องค าที่สะกดไม่ตรงตามมาตรา เท่ากับ 84.45/83.28 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 70/70 
       2.ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้นวัตกรรมแบบฝึกทักษะเรื่องค าที่สะกดไม่
ตรงตามมาตรา พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 โดยผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่า   ก่อนเรียน 
      3.ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะเรื่องค าที่สะกดไม่ตรงตามมาตรา พบว่านักเรียนมีความพึง
พอใจต่อแบบฝึกทักษะเรื่องค าที่สะกดไม่ตรงตามมาตราที่สร้างขึ้น โดยรวมมีความพึงพอใจในอยู่ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44 
 
อภิปรายผล 
 จากการวิจัยผลการพัฒนาทักษะการอ่านสะกดค าที่ไม่ตรงตามมาตราส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้
แบบฝึกทักษะ น ามาอภิปรายผล ดังน้ี 
           1.ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะเพื่อเพิ่มทักษะการอ่านสะกดค าที่ไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  พบว่าแบบฝึกทักษะเพื่อเพิ่มทักษะการอ่านสะกดค าที่ไม่ตรงตามมาตรา เท่ากับ 84.45/83.28 ซ่ึงสูง
กว่าเกณฑ์ 70/70 ที่ตั้งไว้อาจเน่ืองมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะที่น าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 
ซ่ึงแบบฝึกทักษะช่วยให้นักเรียนเข้าใจเน้ือหาได้ดีขึ้น จดจ าความรู้ได้คงทน รวมทั้งพัฒนาความรู้ทักษะและเจตคติด้านต่าง ๆ 
ของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมใจ นาคศรีสังข์  (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาค้นคว้าเรื่อง การสร้าง
แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดค าจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนตลาดเกาะแรต  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ในปีการศึกษา  2549  จ านวน  21  คน พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น
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กว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ แบบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพ 83.98/84.46 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบ
ฝึกทักษะโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
 ทั้งน้ี แบบฝึกทักษะ 4 ชุด ได้แก่แบบฝึกทักษะที่สะกดไม่ตรงตามมาตราแม่ กก  แบบฝึกทักษะที่สะกดไม่ตรงตาม
มาตราแม่ กด  แบบฝึกทักษะที่สะกดไม่ตรงตามมาตราแม่ กน  และแบบฝึกทักษะที่สะกดไม่ตรงตามมาตราแม่ กบ ซ่ึงในแต่
ละมาตราจะมีแบบฝึกทักษะทั้งหมด 4 แบบฝึก 
 2.ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้นวัตกรรมแบบฝึกทักษะเรื่องค าที่สะกด
ไม่ตรงตามมาตรา พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 โดยผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซ่ึง
แสดงว่า การสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านค าศัพท์ภาษาไทย ของผู้วิจัยโดยใช้แบบฝึกทักษะเป็นองค์ประกอบของการจัดการ
เรียนรู้ เป็นนวัตกรรมการพัฒนาทักษะการอ่านสะกดค าที่ได้ผลดี 
 3.ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จ านวน 32 คน 
พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะเรื่องค าที่สะกดไม่ตรงตามมาตราที่สร้างขึ้น โดยรวมมีความพึงพอใจในอยู่
ระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้อรายการนักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะ ที่ครูสร้างขึ้นอยู่ใน
ระดับมากที่สุด อันดับแรกที่นักเรียนมีความพึงพอใจสูงสุด คือ กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้แบบฝึกทักษะเรื่องค าที่สะกดไม่ตรงตาม
มาตราน้ี ท าให้นักเรียนรู้สึกสนุกสนาน รองลงมาคือแบบฝึกทักษะเรื่องค าที่สะกดไม่ตรงตามมาตรา ช่วยให้นักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจ ในการอ่านสะกดค าที่ไม่ตรงตามมาตราดีขึ้น และกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้แบบฝึกทักษะเรื่องค าที่สะกดไม่ตรงตาม
มาตราน้ี ท าให้การอ่านน่าสนใจมากขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
         จากผลการวิจัยที่ได้เสนอไปแล้วน้ัน ผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะน าเสนอข้อเสนอแนะ 2 ส่วน คือ ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ 
และข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
        ข้อเสนอแนะเพื่อการน าแบบฝึกทักษะ เพื่อเพิ่มทักษะการอ่านค าที่สะกดไม่ตรงตามมาตราไปใช้ 
จากข้อค้นพบของการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเก่ียวกับการน าแบบฝึกทักษะ เพื่อเพิ่มทักษะการอ่านค าที่สะกดไม่ตรงตาม
มาตรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ไปใช้ดังต่อไปน้ี  
        1.จากผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกทักษะ เพื่อเพิ่มทักษะการอ่านค าที่สะกดไม่ตรงตามมาตราเม่ือด าเนินการทดลองมี
รายละเอียดที่ต้องชี้แจงให้ผู้เรียนได้ทราบก่อนการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ครูต้องเตรียมความพร้อมเรื่องมาตรา
ตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราโดยศึกษาจากแผนการจัดการเรียนรู้ และใบความรู้ พร้อมศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ค าแนะน า
นักเรียนเพิ่มเติมในการจัดกิจกรรม 
       2.จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนจะตั้งใจท างานของตัวเองโดยไม่สนใจผู้อ่ืน ดังน้ันครูอาจจัดกิจกรรมเป็นกลุ่ม เพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ท างานร่วมกัน และยังเป็นการช่วยกระตุ้นเพื่อนที่เรียนอ่อนให้มีพัฒนาการขึ้นกว่าเดิม 
       3.จากการวิจัยพบว่า นักเรียนชื่นชอบการน าตัวละครแต่ละตัวใน เรื่องมาอภิปราย ดังน้ันครูอาจจัดกิจกรรมเสริม 
เพิ่มเติมจากการเรียน หรืออาจน าทักษะอ่ืนๆเช่นการแสดงความรู้สึกหลังจากการอ่าน และการพูดแสดงความคิดเห็นที่ได้รับ
จากการอ่าน มาฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานและแบบฝึกเป็นสื่อ 
       ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
       1.ควรมีการวิจัยและพัฒนาแบบฝึกทักษะโดยศึกษาในประเด็นอ่ืนๆ เช่นค าควบกล้ า อักษรน า และค าเป็นค าตาย เป็นต้น 
       2.ควรขยายผลการวิจัยและสร้างแบบฝึกทักษะส าหรับรายวิชาอ่ืนๆในระดับชั้นอ่ืนๆด้วย 
       3.ควรมีการวิจัยเพื่อเพิ่มทักษะการอ่านสะกดค า โดยใช้ส่ือแบบอ่ืนๆ เช่น ปริศนาค าทาย บทร้องเล่น โฆษณา หรืออาจใช้
ฉันทลักษณ์ที่จดจ าได้ง่าย หรือสร้างรูปแบบฉันทลักษณ์ขึ้นใหม่โดยอาศัย"ถ้อยค า"พิเศษที่ต้องการให้เด็กเรียนรู้เป็นฐาน 
      4.ข้อเสนอแนะในการสร้างสื่อนิทานเพื่อการวิจัย 
          4.1 ในการผลิตแบบฝึกทักษะเพื่อเพิ่มทักษะการอ่านค าที่สะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา  ควรก าหนดบัญชีค าที่ต้องการ
สอนให้ชัดเจน และวางระบบของแบบฝึกทักษะในลักษณะของการ   "ย้ า ซ้ า ทวน" เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นบ่อยๆและจะเกิดการ
เรียนรู้ที่ดีขึ้น 
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บทคัดย่อ 
              การวิจัยครั้ง น้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกการเขียนเรื่องตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเรื่องตาม
จินตนาการ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดแบบฝึกการเขียนเรื่อง กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) จ านวน 32 คน โดยเป็นนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่เลือก
แบบเจาะจงเจาะจง (Purposive Sampling) การวิจัยด าเนินขึ้นในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย
ชุดแบบฝึกการเขียนเรื่องจ านวน 4 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบสอบถามความ
พึงพอใจ  
       การวิจัยพบว่า 
       1. ผลการหาประสิทธิภาพเปรียบเทียบ E1 และ E2 ของชุดแบบฝึกการเขียนเรื่อง ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 
โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) ได้เท่ากับ 81.05/82.01 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
       2. การประเมินผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 26.24 คิดเป็นร้อยละ 82.01และมี
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 19.88 คิดเป็นร้อยละ 62.12 ซ่ึงมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เม่ือเปรียบเทียบความ
แตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธ์ิด้วย t-test พบค่า t = 18.137*  ซ่ึงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงอาจกล่าวได้ว่า 
คะแนนผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนด้วยการใช้ชุดแบบฝึกทักษะและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ แตกต่าง/สูงกว่าก่อนเรียน 95%   
       3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดแบบฝึกทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ที่สร้างขึ้น โดยรวมมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 19.75 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.11  

ค าส าคัญ: จินตนาการ/สร้างสรรค์ 

Abstract 
 The purposes of research were 1) to develop a series of practice writing stories, creative imagination 
in order to meet 80/80 criterion. 2) Comparison of learning achievement before and after using a series of 
practice writing stories. 3) To study the student’ satisfaction with a series of practice writing stories. Research 
target group are 32 students in grade 6, who were Purposive Simpling students. Research conducted in the 
second semester of academic year 2018. Research tools are four series of practice writing stories, lesson 
plan, achievement test and satisfaction questionnaire.  
 Results of this research were the following: 
 1. The efficiency testing result between E1 and E2 for the students grade 6 of Municipal school 4 
(Thummachak Community) was 81.05/82.01 which compliant the 80/80 criterion. 
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 2. The pre-test evaluation student achievement had an average score of 19.88 or equivalent to 
62.12 percent, and the post-test had an average score of 26.24 or equivalent to 82.01 percent. The result 
clearly stated that the students had higher score after practicing with a series of practice writing stories. 
Compare differences of achievement score with t-test of 18.137* , which has statistical significance at the 
level 0.05 , Achievement score the post – test by using a series of practice writing stories and achievement 
test, had more high score than pre – test of 95 percent.  
 3. The outcome of a series of practice writing stories in terms of students’ achievement and 
motivation were highly satisfied. Average is equal to 19.75 and standard deviation is equal to 4.11 

Keyword : creative/ imagination 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
                  ภาษาไทยเป็นสมบัติล้ าค่าที่แสดงความเป็นชาติไทย โดยใช้ภาษาเป็นสื่อในการแสดง ความรู้ ความคิด และ
ประสบการณ์ ซ่ึงแสดงถึงวัฒนธรรมอันล้ าค่าและมีเอกลักษณ์ที่น่าภาคภูมิใจอันควรแก่การท านุบ ารุง ส่งเสริม อนุรักษ์และสืบ
ทอดให้คงอยู่คู่ชาติตลอดไป ดวงใจ ไทยอุบุญ (2543 : 1) กล่าวว่า “ภาษาไทยมีความส าคัญ เพราะภาษาไทยเป็นเครื่องมือ
สื่อสารของคนในชาติ เป็นสื่อในการถ่ายทอดวัฒนธรรม เป็นปัจจัยก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นไทยร่วมกัน น ามาซ่ึงความสามัคคี
ของชนในชาติ เป็นเครื่องมือช่วยในการศึกษาวิชาต่างๆ เป็นเครื่องมือช่วยในการประกอบอาชีพ ช่ วยให้คนรู้จักคิดพิจารณา
เหตุการณ์และปัญหาต่างๆ สามารถแก้ปัญหาได้ เป็นประโยชน์แก่การด ารงชีวิต มีลักษณะเฉพาะของภาษาไทยที่ต้องศึกษา ใช้
ในการสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม ช่วยให้กิจกรรมต่างๆ สัมฤทธ์ิผลอย่างมีประสิทธิภาพ หากสามารถใช้ภาษาได้ดีจะช่วยพัฒนา
บุคลิกภาพของคนและท าให้สามารถแสวงหาความรู้เพื่อเสริมปัญญาได้ตลอดชีวิต” 
หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ได้ก าหนดให้ใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร
และแสวงหาความรู้ ทักษะภาษาไทยทั้ง 4 ด้าน  ซ่ึงได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  ทักษะที่มคีวามสลับซับซ้อน
และยากที่สุดส าหรับผู้เรียน คือ ทักษะการเขียน เพราะในการสื่อสารด้วยการเขียนน้ัน ผู้เรียนต้องมีความรอบรู้ มีความคิด 
และสะสมประสบการณ์ต่างๆ ไว้มาก และกลั่นกรองความรู้ที่ได้มาแสดงออกเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อสื่อความหมายให้
ประจักษ์ (กรมวิชาการ, 2542)  
          การเขียน หมายถึง การถ่ายทอดความรู้ ความรู้สึกนึกคิด เรื่องราว ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆไปสู่ผู้ อ่ืนโดยใช้
ตัวอักษรเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอด การเขียนจึงเป็นวิธีการสื่อสารที่ส าคัญในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด และ
ประสบการณ์ เพื่อสื่อไปยังผู้รับได้อย่างกว้างไกล นอกจากน้ันการเขียนยังมีคุณค่าในการบันทึกเป็นข้อมูลหลักฐานให้ศึกษาได้
ยาวนาน เสนีย์ วิลาวรรณ (2556) 
ปัญหาในเรื่องของการเขียนน้ัน จากประสบการณ์ของผู้วิจัยซ่ึงได้มาจากการออกสังเกตการณ์การสอนและการฝึกประสบการณ์
การสอน พบว่าสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการรับประสบการณ์ในการเขียนมาแบบไม่ถูกต้อง เช่น การน าค าจากสื่อออนไลน์มา
เขียนในชีวิตประจ าวัน การไม่รู้วิธีสะกดค าที่ถูกต้องจึงเป็นสาเหตุให้เขียนผิด หรือการไม่รู้ค าศัพท์ยากรวมถึงการจัดล าดับ
ความคิดไม่ถูกต้อง เป็นต้น ผู้วิจัยจึงน าประเด็นปัญหาน้ีมาท าการวิจัยเพื่อค้นหาวิธีการลดปัญหาหรือสร้างเสริมทักษะ
ประสบการณ์ในกับผู้เรียนได้ฝึกฝนการเขียนได้ดียิ่งขึ้น 
 การศึกษางานวิจัยต่าง ๆ ในประเด็นปัญหาการเขียนหรือการเสริมทักษะการเขียนเรื่องวนิดา กุลภัทร์แสงทอง . 
(2554)  พบว่า  สาเหตุของการเขียนน้ัน มาจากความไม่คงทนของความรู้ความจ าในการเขียน รวมถึงประสบการณ์ทาง
ความคิดหรือจินตนาการ ดังน้ันวิธีการแก้ไขคือการพัฒนาทักษะความรู้ให้มีความคงทน ผู้วิจัยจึงใช้ชุดพัฒนาแบบฝึกการเขียน
เรื่องตามจินตนาการ เพื่อน าไปใช้และพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของกลุ่มนักเรียน ซ่ึงผลสัมฤทธ์ิที่ออกมาน้ัน มีผลเป็นไปตามเกณฑ์ที่
วางไว้ อรทัย ศศิธร. (2556)  ได้วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาไว้ว่า ผู้เรียนขาดทักษะการเขียน ดังน้ันจึงค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาโดย
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ใช้แบบฝึกการเขียนเรื่องตามจินตนาการเพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนของผู้เรียน หลังจากทดลองใช้แบบฝึกการเขียนเรื่องตาม
จินตนาการ ปรากฏว่ามีผลสัมฤทธ์ิหลังการใช้สูงกว่าก่อนใช้แบบฝึกการเขียน ปุณฑริกา ยอดแก้ว. (2553) ปัญหาของการเขียน 
คือ นักเรียนมีพื้นฐานในการเขียนที่ผิด ไม่รู้หลักภาษาและวิธีการสอนของครู ขาดการฝึกฝน รวมไปถึงการเทียบผิด หรือมี
ประสบการณ์ที่ไม่ถูกต้อง ดังน้ันผู้วิจัยจึงกาวิธีการพัฒนาทักษะการเขียนให้ดีขึ้น โดยการใช้แบบฝึกหัด เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน
การเขียนก่อให้เกิดความช านาญและความเข้าใจที่ถูกต้องในการเขียน ซ่ึงผลของการวิจัยก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ 
 จากการศึกษางานวิจัย ท าให้ได้ทราบถึงสาเหตุปัญหาที่มีผลต่อทักษะการเขียนของผู้เรียน คือ พื้นฐานของผู้เรียน 
ประสบการณ์ การเทียบผิด เป็นต้น ซ่ึงการแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่น้ัน จะเน้นในการฝึกฝนทักษะการเขียนเพื่อเพิ่มความช านาญ 
อันได้แก่ การสร้างแบบฝึกทักษะต่าง ๆ รวมไปถึงการพัฒนาแบบฝึกและวิธีการสอนของครู ผู้วิจัยจึงพัฒนาทักษะการเขียน
เรื่องตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการ เน่ืองจากเห็นความส าคัญของการ
ฝึกฝน ฝึกปฏิบัติ และได้รับประสบการณ์ด้วยตนเอง จะท าให้ผู้เรียนมีพื้นฐานที่ดียิ่งขึ้นจนน าไปสู่การมีผลสัมฤทธ์ิที่เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
         เพื่อพัฒนาชุดแบบฝึกการเขียนเรื่องตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อชุดแบบฝึกการเขียนเรื่อง 
ขอบเขตการวิจัย 
     เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง 
       ในงานวิจัยน้ีครอบคลุมเน้ือหาการเขียนเรื่องตามจินตนาการ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เน้ือหาจากหนังสือ
ภาษาพาที ของกระทรวงศึกษาธิการ 
      ประชากร/กลุ่มเป้าหมาย  
      ประชากร  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) พิษณุโลก 
      กลุ่มเป้าหมาย  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) พิษณุโลก จ านวน 32 คน             
(1 ห้องเรียน)  
ตัวแปรที่ศึกษา 
      ตัวแปรต้น คือ แบบฝึกทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
      ตัวแปรตาม คือ ทักษะความสามารถการเขียนเรื่องตามจินตนาการหรือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านการเขียนเรื่องตาม
จินตนาการเชิงสร้างสรรค์ 
ระยะเวลาที่ศึกษา 
ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 เดือนธันวาคม ถึง มกราคม (2 สัปดาห์) 

สมมติฐานการวิจัย 
ทักษะความสามารถหลังการใช้ชุดแบบฝึกทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ผลสัมฤทธ์ิการเขียนเรื่องตามจินตนาการของนักเรียนสูงกว่าก่อนการใชชุ้ดแบบฝึกทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

นิยามค าศัพท์เฉพาะ 
        การเขียน หมายถึง การถ่ายทอดความรู้ ความรู้สึกนึกคิด เรื่องราว ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆไปสู่ผู้อ่ืนโดยใช้ตัวอักษร
เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอด การเขียนจึงเป็นวิธีการสื่อสารที่ส าคัญในการถ่ายทอดความรู้ 
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ความคิด และประสบการณ์ เพื่อสื่อไปยังผู้รับได้อย่างกว้างไกล นอกจากน้ันการเขียนยังมีคุณค่าในการบันทึกเป็นข้อมูล
หลักฐานให้ศึกษาได้ยาวนาน เสนีย์ วิลาวรรณ (2556) 
         แบบฝึกเสริมทักษะ หมายถึง งานหรือกิจกรรมที่ครูสร้างขึ้น โดยมีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย มีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึก
ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น และช่วยฝึกทักษะต่าง ๆ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง อาจจะให้
นักเรียนท าแบบฝึกขณะเรียนหรือหลังจากบทเรียนไปแล้วก็ได้ 
         เกณฑ์ 80/80 หมายถึง กระบวนการการหาประสิทธิภาพ 
        80 ตัวแรก คือ ประเมินพฤติกรรมย่อยๆจากการท ากิจกรรมของผู้เรียนในบทเรียนทุกกิจกรรม  (ทุกกรอบ/ข้อ) หรือจาก
การที่นักเรียนได้อ่านบทเรียนถูกมากน้อยเพียงใดน่ันเอง 
        80 ตัวหลัง คือ การประเมินผลลัพธ์(Product) ของนักเรียนโดยพิจารณาจากผลการทดสอบหลังเรียน(Post-test) 
การเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์ หมายถึง การถ่ายทอดเรื่องราวความรู้สึกนึกคิด จินตนาการโดยใช้ประสบการณ์
ของผู้เขียนเชื่อมโยงความคิดออกมาเป็นเรื่องราว 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

  ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
        1. ชุดแบบฝึกทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ จ านวน 4 ชุด ได้แก่ ภาพอะไรเอ่ย, ใส่ค าน าเรื่อง, เด็ก
สร้างเรื่อง และแต่งตามใจ  
       2. แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการเขียนเรื่องตามจินตนาการ จ านวน 3 แผน 
       3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
       4. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
       1. ชุดแบบฝึกทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ 
ชุดแบบฝึกทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 4 
(ชุมชนวัดธรรมจักร) โดยมีขั้นตอนการสร้างดังน้ี 
 1. ศึกษาหลักสูตร  เอกสาร  ต ารา   ขอบข่าย  สาระกลุ่มวิชาภาษาไทย  ช่วงชั้นที่ 2 
 2. ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับอธิบายรายวิชาและจุดประสงค์การเรียนรู้ในหลักสูตรและ
เน้ือหา 
 3. ด าเนินการสร้างชุดแบบฝึกทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ 
 4. น าร่างชุดแบบฝึกทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 
คน ได้แก่ 1) ครูวิมลรัตน์  ประสานจิต   2) ครูมาลัย ศิริวัฒนธานี   3) ครูจันทนา วราภรณ์วิมลชัย ในด้าน  1) ด้านนวัตกรรม 
2) ด้านการสอน 3)ด้านการวัดและประเมินผล เพื่อขอค าแนะน ามาปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง 

แบบฝึกทักษะการเขียนเรื่องตาม
จินตนาการ ส าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 

ทักษะความสามารถการเขียนเรื่องตาม
จินตนาการหรือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้าน
การเขียนเรื่องตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ 
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                 5. ด าเนินการสร้างและปรับปรุงชุดแบบฝึกทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ตามที่ปรึกษา แล้ว
น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร  เน้ือหา  กระบวนการ ภาษาและการวัดผลประเมินผลตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบคุณภาพและ
ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (IOC : Index of Item Objective Congruence)  
 6. หาประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์โดยทดลองใช้กับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 3 คน  หาค่า 1E  เท่ากับ 36.11 และค่า 2E  เท่ากับ 40.00  7. ห า
ประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์โดยทดลองใช้กับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 6 คน หาค่า E1 เท่ากับ 60.18 และค่า E2 เท่ากับ 56.66  8. หาประสิทธิภาพของ
ชุดแบบฝึกทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์โดยทดลองใช้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 
20 คน หาค่า E1 เท่ากับ 88.75 และค่า E2 เท่ากับ 91.00  9. หาประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกทักษะการเขียนเรื่อง
ตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์โดยใช้กับกลุ่มตัวอย่าง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 32 คน หาค่า E1 เท่ากับ 
81.05 และค่า E2 เท่ากับ 82.01 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการสร้างชุดกิจกรรม 

2.  แผนการจัดการเรียนรู้ 
 แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการเขียนเรื่องตามจินตนาการ จ านวน 3 ชั่วโมง  
   โดยมีขั้นตอนการสร้างดังน้ี  
 1. ศึกษา  หลักสูตร  เอกสาร  ต ารา  ขอบข่าย  สาระกลุ่มวิชาภาษาไทย  ช่วงชั้นที่  2  และ ก าหนดจุดประสงค์
การเรียนรู้  โดยให้สอดคล้องกับอธิบายรายวิชาและจุดประสงค์การเรียนรู้ในหลักสูตร 
 2. ศึกษาการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนด้วยชุดแบบฝึกทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการเชิง
สร้างสรรค์ 
                  3. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนด้วยชุดแบบฝึกทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์  
                  4. น าแผนการสอนที่สร้างขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ได้แก่1) ครูวิมลรัตน์ ประสานจิต 2) ครู
มาลัย ศิริวัฒนธานี 3) ครูจันทนา วราภรณ์วิมัลชัย  เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของแผน โดยผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะคือ 
แผนสามารถน าไปใช้ได้จริงและพัฒนาต่อยอดได้     
 

 

 

ศึกษาหลักสูตร  เอกสาร  ต ารา    ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 

ด าเนินการสร้างชุดแบบฝึกทักษะการเขียน
เรื่องตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ 

น าร่างชุดแบบฝึกทักษะที่สร้างขึ้นเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญ 

ด าเนินการสร้างและปรับปรุงชุดแบบฝึก
ทักษะ 

หาประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกทักษะ 

ปรับปรุงแก้ไข ได้ชุดแบบฝึกทักษะการเขียนเรื่อง 
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ภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
 
          3.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยมีขั้นตอนการสร้างดังน้ี 
 1. ศึกษาเกณฑ์ในการสร้างแบบทดสอบจากเอกสารการวัดและประเมินผลต่าง ๆ 
 2. สร้างแบบทดสอบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ซ่ึงมีลักษณะเป็นปรนัยและอัตนัย จ านวน 11 ข้อ 
ก าหนดการให้ค่าคะแนน ตอนที่ 1 (ปรนัย) ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอนที่ 2 (อัตนัย) ตอบถูกได้ 1-10 คะแนน และตอบผิดได้ 0  
คะแนน  
 3. น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญด้านวัดผล ได้แก่  1) ครูวิมลรัตน์ ประสานจิต  2) ครู
มาลัย ศิริวัฒนธานี 3) ครูจันทนา วราภรณ์วิมลชัย ตรวจสอบดูความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  (Content  Validity) ความชัดเจน 
ความถูกต้องเหมาะสมของภาษาที่ ใช้ และความสอดคล้องด้วยดัชนีความสอดคล้อง  (Index of Item Objectives 
Congruence : IOC)   
 4. น าแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ซ่ึงไม่ใช่นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง   จ านวน 
30 คน            5. น าคะแนนที่
ได้มาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) เกณฑ์ความยากของข้อสอบก าหนดไว้ระหว่าง 0.20 ถึง 0.80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) 
เกณฑ์อ านาจจ าแนกของข้อสอบก าหนดไว้ 0.20 ขึ้นไป   
 6. น าแบบทดสอบที่ผ่านเกณฑ์แล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชน
วัดธรรมจักร) อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา2561  จ านวน 32 คน เพื่อน าไปเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

                                               ภาพที่ 3 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบ 

ศึกษา  หลักสูตร  เอกสาร  ต ารา   ศึกษาการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 

สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ น าแผนการสอนที่สร้างขึ้นเรียบร้อย
แล้วให้ผู้เชีย่วชาญ 

ปรับปรุงแก้ไข ได้แผนการจัดการเรียนรู้ 

ศึกษาเกณฑ์ในการสร้างแบบทดสอบ สร้างแบบทดสอบ 

น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเรียบร้อยแล้ว
ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านวัดผล 

น าแบบทดสอบไปทดลองใช้ 

น าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความ
ยากง่าย (p) 

ได้แบบทดสอบ 
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 4.  แบบสอบถาม ความพึงพอใจ/ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดแบบฝึกทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการเชิง
สร้างสรรค์   

            แบบสอบถามความคิดเห็น / ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดแบบฝึกทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการเชิง
สร้างสรรค์มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating  Scale)  5 ระดับ โดยสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อชุดแบบฝึกทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ จ านวน 1 ฉบับ  มีขั้นตอนการสร้างดังน้ี 

             1. ศึกษาการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นตามวิธีของเบสท์ (Best  1986 : 181 - 182) 
             2. สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่สอนโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการเชิง
สร้างสรรค์เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของลิเคิร์ท   ข้อค าถามจ านวน 10 ข้อ 
               3. น าแบบสอบถามความคิดเห็นให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 คนได้แก่ 1) ครูวิมลรัตน์ ประสานจิต  2) ครูมาลัย ศิริวัฒนธานี 3) 
ครูจันทนา วราภรณ์วิมลชัย เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา (Content  Validity)  ภาษาที่ใช้  และการประเมินที่
ถูกต้อง  และน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ  IOC  (Index of Item Objectives Congruence) 
            4. น าผลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามความคิดเห็น โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( - 
Coefficient)  ของ  Cronbach เกณฑ์การหาความเชื่อม่ันก าหนดไว้ 0.80 ขึ้นไป  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
            1. ทดสอบ ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนเรื่องตาม
จินตนาการเชิงสร้างสรรค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 11 ข้อ กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียน
เทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก ใช้เวลาในการทดสอบ 45 นาที 
           2. ด าเนินการสอนโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ จ านวน 4 ชุด เรื่องการเขียน
เรื่องตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน จากน้ันเรียนด้วยชุดแบบ
ฝึกทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ ขณะเรียนด้วยชุดแบบฝึกทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการเชิง
สร้างสรรค์ ผู้รายงานให้กลุ่มเป้าหมายตอบค าถามของบทเรียนลงในกระดาษค าตอบ  
 3. เม่ือสิ้นสุดการเรียนด้วยชุดแบบฝึกทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ทั้ง 4 ชุดแล้ว ผู้รายงานให้
กลุ่มเป้าหมายท าแบบทดสอบหลังเรียน (post-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพื่อดูพัฒนาการของ
นักเรียน 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
           1. ค่าประสิทธิภาพชุดแบบฝึกทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  โดย
ใช้ร้อยละ 

ศึกษาการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นตาม
วิธีของเบสท์ 

สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 

. น าแบบสอบถามความคิดเห็นให้ผู้เชี่ยวชาญ น าผลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ันของ
แบบสอบถามความคิดเห็น 

ได้แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนที่เรียนด้วยชุดแบบฝึกทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการเชิง
สร้างสรรค์ โดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที 
 3. ค่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดแบบฝึกการเขียนเรื่อง โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
            ผลการสร้างนวัตกรรม 
 แบบฝึกทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการจ านวน ๔ ชุด ได้แก่ แบบฝึกชุดที่ ๑ ภาพอะไรเอ่ย แบบฝึกชุดที่ ๒ ใส่
ค าน าเรื่อง แบบฝึกชุดที่ ๓ เด็กสร้างเรื่อง และแบบฝึกชุดที่ ๔ แต่งตามใจ โดยใช้ประกอบกับแผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 3 
ชั่วโมง ฝึกฝนทักษะตามล าดับความยากง่ายของแบบฝึกเพื่อดูพัฒนาการหรือทักษะที่เพิ่มขึ้นของผู้เรียนและเพื่อให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนการฝึกเขียน โดยเริ่มจากการคิดหัวข้อเรื่อง การน าค าที่ก าหนดมาเรียงเป็นเรื่องราว และการฝึกแต่งตามจินตนาการ
อย่างสร้างสรรค์ ในแบบฝึกแต่ละชุดใช้เวลาในการท าประมาณ 30-45 นาที 
 ผลการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม 
            ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการ ตามเกณฑ์   ๘๐/
๘๐ โดยน าไปทดสอบ ๓ ครั้งซ่ึงการทดสอบครั้งแรกเป็นการทดสอบประสิทธิภาพเบื้องต้น กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
จ านวน 3 คน ในครั้งที่ 2 ทดสอบแบบกลุ่ม กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 6 คน และครั้งที่ 3 ทดสอบกับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 20 คนใช้นักเรียนเก่ง กลาง อ่อน คละกัน และน าชุดแบบฝึกทักษะให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน
ประเมินเพื่อหาความสอดคล้องและความเหมาะสมของชุดแบบฝึกทักษะ (IOC)  
ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบหาประสิทธิภาพ เปรียบเทียบ E1 และ E2 ของชุดแบบฝึกทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการ 

กลุ่ม คนที ่ E1 E2 
แบบฝึกที่ 1 แบบฝึกที่ 2 แบบฝึกที่ 3 แบบฝึกที่ 4 รวม หลังเรียน 

9 9 9 9 36 20 
 
 

กลุ่มเป้าหมาย1 

1 3 4 3 3 13 8 
2 3 4 4 3 14 7 
3 3 3 3 3 12 9 

รวม 9 11 10 9 39 24 
คะแนนเฉลี่ย 0.3611 0.4000 
คิดเปน็ร้อยละ 36.11 40.00 

 
 
 
 
กลุ่มเป้าหมาย2 
 
 
 
 
 

1 5 5 6 5 21 10 

2 6 6 5 6 23 12 
3 5 5 6 5 21 10 

4 5 5 6 6 22 13 

5 6 5 5 5 21 11 
6 5 6 5 6 22 12 

รวม     130 68 
คะแนนเฉลี่ย 0.6018 0.5666 

คิดเปน็ร้อยละ 60.18 56.66 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

262 

 

 
รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที2่ (Proceedings) 

ตารางที่ 1 (ต่อ) 

 

                   จากตาราง ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกการเขียนเรื่องตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ พบว่า 
ผลการหาประสิทธิภาพเปรียบเทียบ E1 และ E2 ของชุดแบบฝึกการเขียนเรื่องตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ครั้งที่ 1 ได้เท่ากับ 36.11/40.00 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 และผลการหาประสิทธิภาพเปรียบเทียบ 
E1 และ E2 ของชุดแบบฝึกการเขียนเรื่องตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ครั้งที่ 2 ได้
เท่ากับ 60.18/56.66 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 และผลการหาประสิทธิภาพเปรียบเทียบ E1 และ E2 ของชุดแบบฝึกการ
เขียนเรื่องตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ครั้งที่ 3 ได้เท่ากับ 88.75/91.00 เป็นไปตาม
เกณฑ์ 80/80 

 
กลุ่ม 

คนที ่ E1 E2 
แบบฝึกที่ 1 แบบฝึกที่ 2 แบบฝึกที่ 3 แบบฝึกที่ 4 รวม หลังเรียน 

9 9 9 9 36 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มเป้าหมาย3 

1 8 8 8 9 33 18 
2 8 7 8 8 31 19 
3 7 7 9 8 31 17 
4 9 8 9 8 34 17 
5 8 7 8 7 30 19 
6 8 8 8 8 32 20 
7 7 8 8 7 30 19 
8 7 8 8 8 31 18 

9 8 9 8 8 33 20 
10 9 8 9 8 34 17 

11 8 8 9 8 33 17 

12 7 8 8 9 32 18 

13 7 8 8 7 30 20 

14 8 8 9 8 33 18 

15 8 9 8 8 33 17 
16 8 8 8 9 33 17 

17 7 9 8 8 32 18 

18 8 8 8 8 32 19 
19 7 8 9 8 32 19 

20 7 8 8 7 30 17 

รวม 154 160 166 159 639 364 
คะแนนเฉลี่ย 0.8875 0.910 

คิดเปน็ร้อยละ 88.75 91.00 
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ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/ความสามารถก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 

การประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

t df sig 

ก่อนเรียน 19.88 2.09     18.137*               31                 .000 

หลังเรียน 26.24 2.36 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตาราง เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/ความสามารถก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย 
t-test พบค่า t = 18.137*  ซ่ึงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงอาจกล่าวได้ว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/ความสามารถ
หลังเรียนด้วยการใช้ชุดแบบฝึกทักษะและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ แตกต่าง/สูงกว่าก่อนเรียน 95% แสดงดังแผนภูมิ 

 

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดแบบฝึกทักษะการเขียนเรื่องตาม
จินตนาการเชิงสร้างสรรค์ 

ข้อรายการ x̄ S.D. แปลผล 
1. ชุดแบบฝึกทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ ช่วยให้
ข้าพเจ้าเข้าใจในการเขียนเรื่องดีขึ้น 

4.20 0.77 มาก 

2. เน้ือหามีการจัดเรียงความยากง่ายเหมาะสม 3.90 0.85 มาก 
3. กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ชุดแบบฝึกทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการ
เชิงสร้างสรรค์น้ี ท าให้ข้าพเจ้ารู้สึกสนุกสนาน 

4.05 0.83 มาก 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ชุดแบบฝึกทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการ
เชิงสร้างสรรค์น้ี ท าให้การเขียนน่าสนใจมากขึ้น 

3.80 0.77 มาก 

5. ข้าพเจ้าต้องการเรียนด้วยชุดแบบฝึกทักษะการเขียนเรื่องตาม
จินตนาการเชิงสร้างสรรค์ในลักษณะน้ีกับบทเรียนอ่ืนๆ 

0.77 0.89 มาก 

รวม 19.75 4.11 มาก 
 จากตาราง พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดแบบฝึกทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ที่สร้าง
ขึ้น โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 19.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.11 เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ทุกข้อรายการนักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดแบบฝึกทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ที่ครู
สร้างขึ้นอยู่ในระดับมาก โดย 3 อันดับแรกที่นักเรียนมีความพึงพอใจสูงสุด คือ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนเรื่อง

0

5

10

15

20

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

หลังเรยีน

กอ่นเรยีน



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

264 

 

 
รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที2่ (Proceedings) 

ตามจินตนาการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับแรก เท่ากับ 4.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.77 อันดับที่ 2 คือ นักเรียนมี
ความรู้สึกสนุกสนานจากการใช้ชุดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.05 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.83 และอันดับที่ 3 คือ 
เน้ือหามีการจัดเรียงความยากง่ายเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.85   

ผลการวิจัย 
            จากผลการทดสอบหาประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกการเขียนเรื่องตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์โดยกลุ่มตัวอย่าง 
พบว่า ผลการหาประสิทธิภาพเปรียบเทียบ E1 และ E2 ของชุดแบบฝึกการเขียนเรื่องตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) ได้เท่ากับ 81.05/82.01 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยชุดแบบฝึกทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ มีคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียน เท่ากับ 26.24 คิดเป็นร้อยละ 82.01และมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 19.88 คิดเป็นร้อยละ 62.12 ซ่ึงมีคะแนนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/ความสามารถก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย 
t-test พบค่า t = 18.137*  ซ่ึงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงอาจกล่าวได้ว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/ความสามารถ
หลังเรียนด้วยการใช้ชุดแบบฝึกทักษะและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ แตกต่าง/สูงกว่าก่อนเรียน 95%นักเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อชุดแบบฝึกทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ที่สร้างขึ้น โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 19.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.11   

อภิปรายผลการวิจัย  
                 จากการท าการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดแบบฝึกการเขียนเรื่องตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 ได้ผลการทดสอบตามเกณฑ์โดยชุดแบบฝึกทักษะได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 81.05/82.01 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการ เท่ากับ ร้อยละ 62.12 และ 82.01 ตามล าดับ 
และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดแบบฝึกการเขียนเรื่อง นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดแบบฝึกทักษะการเขียนเรื่องตาม
จินตนาการเชิงสร้างสรรค์ที่สร้างขึ้น โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 19.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 4.11 สรุปได้ว่าชุดแบบฝึกทักษะการเขียนเรื่องมีประสิทธิตามเกณฑ์ 80/80 ความสามารถทางการเรียนในด้านการ
เขียนเรื่องตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ของผู้เรียนสูงขึ้นหลังการใช้ชุดแบบฝึกทักษะการเขียนเรื่องเน่ืองจากได้รับการฝึกฝน
อย่างต่อเน่ืองและเป็นล าดับตามความยากง่าย และผู้เรียนมีความพึงพอใจหลังการใช้ชุดแบบฝึกทักษะการเขียนเรื่อง ซ่ึง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งน้ีผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับวนิดา กุลภัทร์แสงทอง ที่ได้ท าวิจัยเรื่อง
การพัฒนาแบบฝึกการเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซ่ึง
มีผลการวิจัยเช่นเดียวกัน              

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
    ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
    1. จากการท าวิจัยผู้วิจัยได้เห็นปัญหาจากการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ระยะเวลาการเก็บข้อมูลที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ข้อมูลที่ได้รับ ผู้วิจัยเห็นว่าควรเลือกช่วงเวลาที่มีความเหมาะสมต่อการรับรู้ของนักเรียนเพื่อจะได้รับข้อมูลที่มีคุณภาพ 
   2. ควรพัฒนาชุดแบบฝึกให้มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น การก าหนดหัวข้อเรื่องให้มีความน่าสนใจ 
   ข้อเสนอแนะทั่วไป 
         1. ศึกษาวิธีการสร้างเจตคติที่ดีต่อการเขียน เน่ืองจากนักเรียนส่วนมากไม่ชอบที่จะเขียนข้อความยาว ๆ  
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การพัฒนาคุณภาพการอ่าน  ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1   
Reading quality development with grade 1 students' s spelling reading skill exercises 

สุภัทรชา  เขยีวยันต¹์ ชญาณ์นันท์  รักษา²  อรุโณทัย  อินทนิด³ และกุสุมา  ยกช⁴ู 
Supatcha  Kheawyan¹ Chayanan Ruksa² Arunothai Inthanid³ kusuma Yokchoo⁴ 

 

¹นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
²ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 

³อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
⁴อาจารย์สาขาวิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยน้ีน าเสนอผลการพัฒนาทักษะการอ่านสะกดค า  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 โดยมีวิธีด าเนินการ
กับกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน14 คน โดยเป็นนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบการอ่านสะกดค าของศึกษานิเทศก์  
โรงเรียนในเครือข่ายเทศบาล เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีประกอบไปด้วย  แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าจ านวน 5 ชุด 
แบบวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียน  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดแบบฝึกทักษะการอ่านสะกด
ค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สถิติที่ใช้ในการิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัชนีความ
สอดคล้องของเครื่องมือ  และการหาค่าที ( t-test)   
 ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนที่พัฒนาคุณภาพการอ่าน  ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าของนักเรียน   
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  ที่สร้างขึ้น มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยแบบฝึกการอ่าน
สะกดค ามีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 17.18 คิดเป็นร้อยละ 89.28 และมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ14.21 คิดเป็นร้อย
ละ 71.07  ซ่ึงมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ  0.05 และความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อชุดแบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าอยู่ในระดับมาก 

ค าส าคัญ :  ทักษะการอ่านสะกดค า / ประสิทธิภาพ 

Abstract 
 This  article  research  showed  the  development  of  spelling  skill  from the primary school level 
1. The  research  target  were  14  students  who  did  not  pass  criterion  of  spelling  skills  test  of  
educational  supervisors  of  the  school  in  municipal  network  from  Anuban  Tesaban  Nakorn  Phitsanulok  
in  2018,  The  second term.  The  research  instruments  included  5  sets  of  spelling  reading  exercise,  
Pre-test,  Post-test  and questionnaire  of  satisfaction  from  the  1st  level  students  to  spelling  reading  
exercise.  The statatic  to  analyzed  were  average,  standard deviation  material’s    consistency  index  
value and  t-test 
 The results showed that the set of exercises for spelling created. Efficiency 80 / 80 learning 
achievement of grade 1 learned by reading exercises to spell the word? Scores after learning of 17.18 
percentage and average 89.28 before learning of 14.21 were 71.07 which post-test scores high. Than before 
learning significantly different levels 0.05 and satisfaction of students with a set of exercises for spelling. Get 
on so many levels. 
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติ  และมีความส าคัญมากส าหรับคนไทยในการติดต่อสื่อสาร เพราะภาษาไทยเป็น
เครื่องมือถ่ายทอดทางวัฒนธรรม  สื่อความหมาย  แสดงความรู้สึกนึกคิดให้เข้าใจตรงกัน  ให้เกิดความซาบซ้ึง  และเกิดความ
ภาคภูมิใจ  และจ าเป็นที่เด็กไทยต้องเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้  ตลอดจนต้องพยายามฝึกฝนทักษะ  และการใช้
ภาษาไทยให้ถูกต้องอยู่เสมอ  ผู้ใช้ภาษาไทยต้องใช้ทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียน  รวมทั้ง
ฝึกฝนจนเกิดความช านาญ 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซ้ึงเป็นหลักสูตรแกนกลางที่มีโครงสร้างหลักสูตรยืดหยุ่น มุ่งเน้นความส าคัญด้านความรู้ ความคิด 
ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อพัฒนาคนให้มีความสมดุล  โดยยึดหลักผู้เรียน
เป็นส าคัญ ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและศักยภาพ 
การจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เป็นสาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษาต้องใช้เป็นหลักเพื่อสร้างพื้นฐานการคิด 
การเรียนรู้และแก้ปัญหาการเรียนรู้ภาษาไทยจึงต้องเรียนเพื่อการสื่อสารให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างพินิจพิเคราะห์  
สามารถใช้ค าเรียบเรียงความคิด ความรู้และใช้ภาษาได้ถูกต้องตามเกณฑ์  ตรงตามความหมาย  และมีประสิทธิภาพ  การ
เรียนรู้ให้เกิดทักษะอย่างถูกต้องจึงต้องได้รับการฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใช้ภาษา  
 การอ่านเป็นกระบวนการรู้การถอดรหัสสัญลักษณ์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างหรือเอาความหมาย (ความเข้าใจซ่ึงการอ่าน) 
การอ่านเป็นวิธีการได้มาซ่ึงภาษา การสื่อสารและแบ่งปันสารสนเทศและความคิด เช่นเดียวกับทุกภาษา การอ่านเป็นอันตร
กิริยาซับซ้อนระหว่างข้อความและผู้อ่านซ่ึงเกิดขึ้นโดยความรู้ ประสบการณ์ เจตคติและชุมชนภาษาเดิมของผู้อ่านซ่ึงวัฒนธรรม
และสังคมก าหนด กระบวนการการอ่านต้องอาศัยการฝึกฝน การพัฒนาและการขัดเกลาอย่างต่อเน่ือง 
 สภาพปัจจุบันการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลนครพิษณุโลก  พบว่า นักเรียนมีความบกพร่องทางการอ่าน เช่น การอ่านพยัญชนะ การอ่านสระไม่ได้ จ าตัวพยัญชนะ 
สระ และวรรณยุกต์ไม่ได้ ประสมค าไม่เป็น อ่านสะกดค าไม่ได้ เป็นปัญหาท าให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านหนังสือไม่
ออก  จากการทดสอบสมรรถภาพทางการอ่านสะกดค ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จากแบบทดสอบ
การอ่านของศึกษานิเทศก์  โรงเรียนในเครือข่ายเทศบาล พบว่า โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
จ านวน 59 คน ผ่านเกณฑ์การสอบอ่านสะกดค าจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 76.27% และไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบการ
อ่านสะกดค า จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 23.73 % 
 จากเหตุการณ์ดังกล่าวผู้วิจัยมีความสนใจที่จะด าเนินการพัฒนาทักษะการอ่านสะกดค าโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน
สะกดค าภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลกที่ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบการ
อ่านสะกดค า  เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยให้มีนิสัยรักการอ่านหนังสือได้คล่อง พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรู้ภาษาไทยที่สูงขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านสะกดค า โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค า 
 2. เพื่อประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกการอ่านสะกดค า 
 
สมมุติฐานการวิจัย 
 1. ผลการพัฒนาการอ่านสะกดค า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีคะแนนหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค า เฉลี่ย
รวมร้อยละ 80 
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 มีความพึงพอใจในการใช้ชุดฝึกทักษะในระดับดี-ดีมาก 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
  ขอบเขตด้านประชากร 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Reading_comprehension&action=edit&redlink=1
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 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก 
ที่มีประสิทธิภาพการอ่านสะกดค าไม่ถึงเกณฑ์ จ านวน 14 คน 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 เน้ือหาและค าศัพท์ที่น ามาสร้างเป็นกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกการอ่านสะกดค าภาษาไทย ได้มาจากหนังสือ
เรียนภาษาไทยชุดพื้นฐาน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซ้ึงมีจ านวนพยัญชนะ 44 ตัว สระ 32 เสียง 
มาตราตัวสะกด 8 มาตราและมาตราแม่ ก กา 
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าในภาษาไทย 
 ตัวแปรตาม ได้แก่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ความสามารถในการอ่านสะกดค าและความพึงพอในใจการเรียนรู้ 
          ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 11 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ  
1 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 22 ชั่วโมง  

นิยามค าศัพท์เฉพาะ 
 การวิจัยครั้งน้ี  ผู้วิจัยใช้ศัพท์บางค าในขอบเขตความหมายดังน้ี 
 1.  การอ่านเป็นกระบวนการรู้การถอดรหัสสัญลักษณ์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างหรือเอาความหมาย (ความเข้าใจซ่ึงการ
อ่าน) การอ่านเป็นวิธีการได้มาซ่ึงภาษา การสื่อสารและแบ่งปันสารสนเทศและความคิด เช่นเดียวกับทุกภาษา การอ่านเป็น
อันตรกิริยาซับซ้อนระหว่างข้อความและผู้อ่านซ่ึงเกิดขึ้นโดยความรู้ ประสบการณ์ เจตคติและชุมชนภาษาเดิมของผู้อ่านซ่ึง
วัฒนธรรมและสังคมก าหนด กระบวนการการอ่านต้องอาศัยการฝึกฝน การพัฒนาและการขัดเกลาอย่างต่อเน่ือง 
 2.  การสะกดค า หมายถึง การอ่านโดยน าพยัญชนะต้น สระ วรรณยุกต์ และตัวสะกดมาประสมเป็นค าอ่าน ถือเป็น
เครื่องมือการอ่านค าใหม่ ซ่ึงต้องให้นักเรียนสังเกตรูปค าพร้อมกับการอ่านการเขียน เม่ือสะกดค าจนจ าค าอ่านได้แล้ว ต่อไปก็
ไม่ต้องใช้วิธีการสะกดค าน้ัน ให้อ่านเป็นค าได้เลย จะท าให้นักเรียนอ่านจับใจความได้และอ่านได้เร็ว 
 3.  แบบฝึก คือ สื่อที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส าคัญอย่างหน่ึงมีไว้ให้นักเรียนฝึกฝน เพื่อเพิ่มทักษะภายหลัง
ที่นักเรียนได้เรียนเน้ือหาจากแบบเรียนปกติแล้ว แบบฝึกจะท าให้ผู้เรียน  
มีความเข้าใจ มีความรู้ความสามารถและทักษะในสิ่งที่เรียนมากขึ้น จึงนับว่าเป็นเครื่องมือส าคัญที่ครูสามารถน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อน าไปสู่จุดหมายได้ 
 4.  แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค า หมายถึง สื่อการเรียนรู้ประเภทหน่ึงที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าในภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซ่ึงประกอบด้วย พยัญชนะ สระ และ
วรรณยุกต์มาผสมกันเป็นค า เพื่อฝึกให้นักเรียนสามารถอ่านได้คล่องแคล่วและถูกต้อง 
 5. ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  หมายถึง ความสามารถของแบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าที่ช่วยให้
นักเรียนท ากิจกรรมระหว่างเรียนและท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนได้ถึงเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 โดยก าหนดให้ 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

  ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

  

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้แบบฝึก
ทักษะการอ่านสะกดค าในภาษาไทย 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
2. ความสามารถในการอ่านสะกดค า 
3. ความพึงพอในใจต่อแบบฝึกการอ่าน
สะกดค า 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Reading_comprehension&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Reading_comprehension&action=edit&redlink=1
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วิธีการด าเนินงานวิจัย 
             การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดค า  ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังต่อไปน้ี 

1. กลุ่มเป้าหมาย 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  
3. ขั้นตอนการสร้าง 
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

            5.   การวิเคราะห์ข้อมูล 
            6.   สถิติที่ใช้ 
 กลุ่มเป้าหมาย  
 กลุ่มเป้าหมาย คือ 
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก  อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  
จ านวน 14 คน  
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
       1.  แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 5ชุด ได้แก่ 
 1.1 ฝึกประสมสระ 
 1.2 ฝึกผันวรรณยุกต์ 
 1.3 ค าในมาตราแม่ ก กา 
 1.4 ฝึกอ่านค าในมาตราตัวสะกด 
 1.5 การอ่านเรื่องสั้น 
       2.  แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 10 ข้อ  
       3.  แบบประเมินความพึงพอใจและแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค า 
ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการรายงาน 
1.สรุปขั้นตอนการสร้างแบบฝึกทักษะ  โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาหลักสูตร  เอกสาร 

ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 

ด าเนินการสร้างแบบฝึกทักษะ 

น าร่างแบบฝึกทักษะที่สร้าง  ขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 

ปรับปรุงแบบฝึกทักษะแล้วน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 

หาประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกทักษะกับกลุ่มทดลองกลุ่มที่ 1 

หาประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกทักษะกับกลุ่มทดลองกลุ่มที่ 2 

หาประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกทักษะกับกลุ่มทดลองกลุ่มที่ 3 
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ภาพ 1 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค า 
 

2. สรุปขั้นตอนการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 2 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

 3. สรุปขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ  โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 3 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ทดสอบด้วยแบบทดสอบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยเรื่องการอ่านสะกดค า ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 10 ข้อ กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก ใช้เวลาในการทดสอบ 1 ช่ัวโมง 

ศึกษาเกณฑ์ในการสร้างแบบทดสอบ 

สร้างแบบทดสอบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

น าแบบทดสอบไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 

น าแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

น าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ความยากง่าย 

หาค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบโดยใช้สูตร KR-20 

น าแบบทดสอบที่ผ่านเกณฑ์แล้ว  ไปใช้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

ศึกษาการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 

ด าเนินการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 
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 2. ด าเนินการพัฒนาโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค า  จ านวน 5 ชุด โดยผู้รายงานให้กลุ่ม
ตัวอย่างฝึกอ่านสะกดค าในแบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค า และมีการทดสอบการอ่านค าของแต่ละชุดเพื่อวัด
ทักษะการพัฒนาการอ่านสะกดค าของนักเรียนทุกชุด   
 3. เมื่อสิ้นสุดการพัฒนาทักษะการอ่านด้วยนวัตกรรมแบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค า ทั้ง 5 ชุดแล้ว  
ผู้รายงานให้กลุ่มเป้าหมายท าแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน เพื่อดูพัฒนาการของนักเรียน 
 4. นักเรียนประเมินความพึงพอใจและแสดงความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่าน
สะกดค า 
 สรุปวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 4 แสดงขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าโดยใช้ ร้อยละค่าเฉลี่ย  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที 
 2. สอบถามความคิดเห็น ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าโดยใช้ร้อยละค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เน้ือหา 
 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ค่าเฉลี่ย   
 

    
N

X
X 
  

       X   ค่าเฉลี่ยของคะแนน 
  X   ผลรวมของคะแนน 
       N   จ านวน 
 
  
  

ท าแบบทดสอบก่อนเรียนโดยใช้  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ด าเนินการพัฒนาโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค า 

ท าแบบทดสอบหลังเรียนโดยใช้  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

นักเรียนประเมินความพงึพอใจที่มีต่อแบบฝึกทกัษะการอ่านสะกดค า 
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           ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 

    
N

)X-(X
S.D. 

  

   S.D.   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    )X-(X   ผลรวมของคะแนนลบด้วยคะแนนเฉลี่ย 
         N   จ านวน 
 
 ค่าดัชนีความสอดคล้อง  
 

    
N

R
IOC 

  

  IOC  =  ดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ   
  R  =  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ   
  N    =  จ านวนของผู้เชี่ยวชาญ   
 
 ค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา ( - coefficient)   
 

    












 


2
tS

2
iS

1
1-n

n
α  

 
  α  สัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ัน 
  n  จ านวนข้อ 

  2
iS   คะแนนความแปรปรวนแต่ละข้อ 

  2
tS  คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบับ 

 
 ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใช้คูเดอร์-ริชาร์ดสัน (KR-20)  
 

  












 





2
tS

qp
1

1n
n

ttr  

 
       ttr   สัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ัน 
      n  จ านวนข้อ 

  2
tS  คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบับ 

           p = สัดส่วนของคนท าถูกในแต่ละข้อ 
       q  = สัดส่วนของคนท าผิดในแต่ละข้อ = 1- p 
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 สถิติทดสอบค่าที แบบ t-pair  (เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลัง)    

   

1n

2D)(2Dn

D
t



 


  

   
     t   =   ค่าที 
     D =  ผลต่างของคะแนน 
     n =  จ านวนคน 
 
 สถิติทดสอบค่าที แบบ 0ne sample  (เปรียบเทียบผลการเรียนรู้กับเกณฑ์ทีก่ าหนด)  
 

   t  =    

n
S

X

1

2

1


     

  โดยที่ 
         t   =    ค่าทดสอบ t-test 
    X    =   คะแนนหลังเรียน 
    =    คะแนนเกณฑ์ที่ก าหนด 
   S2  =    ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   N  =    จ านวนนักเรียน 
 
 ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค า 
  ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 

     100
A
N

X

E1 



  

  E1 = ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
   X  =  คะแนนแบบฝึกหัดในแต่ละหน่วยของแบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค า 
   A  =  คะแนนเต็มของแบบฝึกหัดในแต่ละหน่วยของแบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค า 
   N  =  จ านวนผู้เรียน 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การน าเสนอผลในบทน้ีเป็นการเสนอผลการน าแบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าไปใช้ในการแก้ปัญหาด้านการอ่าน
สะกดค าของนักเรียน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านสะกดค า โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค า  และเพื่อ
ประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกการอ่านสะกดค า   มีรายละเอียดดังน้ี 
ตอนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ผลการวิเคราะห์ในตอนน้ี  มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบคะแนนการอ่านสะกดค าก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วย
แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าแสดงดังตาราง 1 และ 2  
ตาราง 1   แสดงผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนแบบฝึกการอ่านสะกดค าของนักเรียน 
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณโุลก  
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เลขที่ 

คะแนนผลสัมฤทธ์ิ  
พัฒนาการ หลังเรียน (20) ก่อนเรียน (20) 

1 18 14 +4 
2 19 15 +4 
3 17 13 +4 
4 18 14 +4 
5 18 15 +3 
6 17 13 +4 
7 18 14 +4 
8 19 13 +6 
9 17 15 +2 
10 17 14 +3 
11 18 16 +2 
12 17 14 +3 
13 18 15 +4 
14 19 14 +5 
รวม 250 199 52 

ค่าเฉลี่ย 17.85 14.21 3.71 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 0.66  

ร้อยละ 89.28 71.07  
 
 จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยแบบฝึกการอ่านสะกดค ามีคะแนนเฉลี่ย 
หลังเรียน เท่ากับ 17.18 คิดเป็นร้อยละ 89.28 และมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ14.21 คิดเป็นร้อยละ 71.07   
ซ่ึงมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แสดงดังภาพ 5 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

 
     ภาพ 5 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนการอ่านสะกดค าก่อนเรยีนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค า 
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ตาราง 2  แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนแบบฝึกการอ่านสะกดค าของนักเรียน 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก  
 

การประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t df 
ก่อนเรียน 14.23 0.86 11.630 12 
หลังเรียน 17.85 0.64   

            จากตาราง 2 พบว่า เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย 
t-test พบค่า t=11.630 ซ่ึงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  จึงอาจกล่าวว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนด้วย
แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าสูงกว่าก่อนเรียน 
 จากตาราง 1 และ 2 สามารถสรุปได้ผลของการวิเคราะห์ได้ว่า สื่อหรือวิธีสอนหรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ใช้มี
ประสิทธิภาพในการเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพการอ่านสะกดค าท าให้นักเรียนมีทักษะและประสิทธิภาพการอ่านสะกดค า
สูงขึ้น 
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทกัษะการอ่านสะกดค า 
 ผลการวิเคราะห์ในตอนน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากที่ได้เรียนจากแบบฝึกทักษะ
การอ่านสะกดค าที่ครูพัฒนาขึ้น แสดงดังตาราง 3  
ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค า 
 

ข้อรายการ x ̄ S.D. แปลผล 

1. แบบฝึกการอ่านสะกดค าช่วยข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจ
ในการอ่านสะกดค าดีขึ้น 

4.64 0.50 มาก 

2. เน้ือหามีการจัดเรียงความยากง่ายเหมาะสม 4.43 0.51 มาก 
3. กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้แบบฝึกการอ่านสะกดค าน้ี ท าให้
ข้าพเจ้ารู้สึกสนุกสนาน 

4.64 0.50 มาก 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้แบบฝึกการอ่านสะกดค าน้ี ท าให้
การอ่านน่าสนใจมากขึ้น 

4.57 0.51 มาก 

5. ข้าพเจ้าต้องการเรียนด้วยแบบฝึกการอ่านสะกดค าใน
ลักษณะน้ีกับบทเรียนอ่ืนๆ 

4.57 0.51 มาก 

รวม 4.57 0.01 มาก 
               จากตาราง 3 พบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าที่สร้างขึ้น โดยรวมมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่าทุกข้อ
รายการมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกการอ่านสะกดค าที่ครูสร้างขึ้นอยู่ในระดับมาก  

สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาครั้งน้ี สามารถสรุปได้ดังน้ี 
            1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค า มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 17.85 
คิดเป็นร้อยละ 89.28 และมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 14.21 คิดเป็นร้อยละ 71.07 ซ่ึงมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
ซ่ึงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
            2. เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/ความสามารถก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย  
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t-test พบค่า t=11.630 ซ่ึงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  จึงอาจกล่าวว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนด้วย
การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าสูงกว่าก่อนเรียน  สามารถสรุปผลของการวิเคราะห์ได้ว่า สื่อหรือนวัตกรรมการพัฒนา
ทักษะการอ่านสะกดค ามีประสิทธิภาพในการเพิ่มทักษะและประสิทธิการอ่านสะกดค า ท าให้นักเรียนมีทักษะและประสิทธิภาพ
การอ่านสะกดค าสูงขึ้น 
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าที่สร้างขึ้น โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่าทุกข้อรายการมีความพึงพอใจต่อ
แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค า ที่ครูสร้างขึ้นอยู่ในระดับมาก 

อธิปรายผล  
 ผลการศึกษาครั้งน้ีพบว่า 
 1. แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าที่สร้างขึ้น เป็นสื่อการเรียนรู้ที่สามารถน ามาพัฒนาทักษะทางด้านการอ่านสะกด
ค าของนักเรียนได้เป็นอย่างดี ทั้งน้ีมาจากองค์ประกอบต่างๆดังน้ี 
     1.1 ได้มีการศึกษาปัญหาและข้อบกพร่องต่างๆเก่ียวกับการอ่านสะกดค าของนักเรียนก่อน รวมทั้ง 
มีการศึกษาต าราและเอกสารต่างๆตลอดจนผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการอ่านสะกดค า ท าให้ทราบข้อมูลที่แท้จริงจึงน ามา
สร้างเป็นแบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าให้สอดคล้องกับปัญหา และข้อบกพร่องต่างๆเก่ียวกับการอ่านสะกดค าได้ 
     1.2  แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าที่สร้างขึ้น เรียงล าดับจากง่ายไปยาก โดยเริ่มฝึกตั้งแต่การอ่านประสมสระ 
การฝึกผันวรรณยุกต์ การอ่านค าในแม่ ก กา  การอ่านค าในมาตราตัวสะกด และการอ่านเรื่องสั้นตามล าดับ 
      1.3  การด าเนินกิจกรรมในแบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค า เป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วมและ
เหมาะสมกับวัยของนักเรียน แบบฝึกมีส่วนส าคัญเป็นอย่างมากที่ช่วยให้นักเรียนมีความสนใจ และมีความกระตือรือร้นในการ
ฝึกทักษะการอ่านสะกดค า 
 2. ผลของการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค า  พบว่านักเรียนที่ใช้แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าเป็นสื่อในการ
พัฒนาการอ่านสะกดค า มีผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านสะกดค าที่สูงขึ้น แสดงให้เห็นว่าแบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าที่สร้างขึ้น
สามารถพัฒนาทักษะการอ่านสะกดค าของนักเรียนได้  ที่เป็นเช่นน้ีเน่ืองมาจากแบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าของนักเรียนที่
สร้างขึ้นได้ด าเดินไปตามหลักที่วางไว้คือ มีการศึกษาข้อบกพร่องเก่ียวกับการอ่านของนักเรียนก่อนแล้วจึงด าเนินการสร้างและ
หาประสิทธิภาพของแบบฝึกให้ตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 3. ผลของการประเมินความพึงพอในของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค า  พบว่านักเรียนมีความพึง
พอใจต่อแบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าที่สร้างขึ้น โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า
ทุกข้อรายการมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค า ที่ครูสร้างขึ้นอยู่ในระดับมาก 

ข้อเสนอแนะ 
 ผลจากการศึกษา ผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ มาพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังต่อไปน้ี 
             1.  ในการน าเอาแบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าไปใช้  ครูผู้สอนควรศึกษารายละเอียดของแบบฝึก  ค าชี้แจง การใช้
เน้ือหา  และการด าเนินกิจกรรมในแบบฝึกให้เข้าใจทุกครั้งจนเกิดความเข้าใจอันจะท าให้การเรียนรู้บรรลุเป้าหมายที่วางเอาไว้ 
 2.  การด าเนินกิจกรรมการพัฒนาการอ่านสะกดค าในแบบฝึก  ครูผู้สอนสามารปรับและยืดหยุ่นให้เข้ ากับ
สภาพแวดล้อมของนักเรียน  และสามารถจัดหาสื่อที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนหรือท้องถิ่นได้ 
 3.  การด าเนินกิจกรรมในแต่ละแบบฝึก  ครูผู้สอนควรด าเนินการสอนไปตามล าดับที่จัดไว้ คือ จากแบบฝึกชุดที่ 1-5  
ไม่ควรด าเนินการสอนข้ามแบบฝึก  เพราะจะท าให้นักเรียนไม่ได้ฝึกตามล าดับจากง่ายไปยากอย่างแท้จริง 
4.  การด าเนินกิจกรรมในแบบฝึกภายใต้บรรยากาศที่เป็นกันเอง  สนุกสนานมีชีวิตชีวา  และค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลด้วย  จึงจะท าให้การพัฒนาการอ่านด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค าบรรลุจุดมุ่งหมายทุกครั้ง 
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The development of reading comprehension skill by using comprehensive reading 
exercises for  Pratomsuksa 3 students, Thammachak municipal School 
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บทคัดย่อ 
            การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย  คือ  1. เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3  2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับ
ใจความ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน
หลังจากใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  กลุ่มเป้าหมายในการท าวิจัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 4 
(ชุมชนวัดธรรมจักร) จ านวน 25 คน โดยเป็นนักเรียนกลุมตัวอย่างที่เลือกแบบเจาะจง โดยวิธีด าเนินการทดลอง  ใช้เวลา  6 
ชั่วโมง ดังน้ี ทดสอบก่อนเรียน  (Pretest)  กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง แล้วผู้วิจัยด าเนินการสอนกลุ่มตัวอย่างด้วยตัวเอง เม่ือ
สิ้นสุดการทดลองแล้วทดสอบหลังเรียน (Posttest)  โดยใช้ข้อสอบชุดเดิม    เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  แบบฝึกทักษะ
การอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ สถิติที่ใช้ในวิเคราะห์
ข้อมูลการวิจัย ได้แก่ หาค่าดัชนีความสอดคล้อง ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าทดสอบที   
 การวิจัยพบว่า  1. แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.51/87.6   2. ผลสัมฤทธ์ิ
ของทักษะการอ่านจับใจความหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  3. ความพึงพอใจของผู้เรียนหลังจากใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ อยู่ในระดับมากที่สุด 
 
ความส าคัญ : อ่านจับใจความ/แบบฝึกทักษะ/กระบวนการเรียนรู้  
 
Abstract 
 The purposes of this research were to: 1. develop practical packages comprehensive reading 
exercises for Pratomsuksa 3 students 2. compare of reading comprehension achievement Before and after 
being students to find the standard Effective criterion of 80/80 for Pratomsuksa 3 students 3. study 
satisfaction after comprehensive reading exercises. The target group for this research was 25 Pratomsuksa 3 
students Thammachak municipal School by using the purposive Sampling method. 
 The method used to conduct the experiment is 6 hours: Pretest with students in the sample group 
then the researcher conducted the sample group by himself. At the end of the experiment after the 
posttest. The instruments used in the study were:  comprehensive reading exercises for Pratomsuksa 3 
students, test (pretest and posttest) and the student satisfaction questionnaire. The statistics utilized for 
date the analysis of research Index of Item – Objective Congruence and percentage mean standard deviation 
and t-test Dependent 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

279 

 

 
รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที2่ (Proceedings) 

 The result of the research revealed that: 1. comprehensive reading exercises that are created have 
efficiency equal to 88 . 5 1 / 87 . 6    2. Achievement of reading comprehension after using instruction by 
comprehensive reading exercises have higher than before using instruction with statistical significance at 
0.05 level.  3. Satisfaction after using the comprehensive reading exercises was at the highest level. 

Keywords :Reading comprehension/ comprehensive reading exercises /Learning process 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ 
การงาน และการด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ 
ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (วรรณี  โสมประยูร, 2544)หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนทุกคน ซ่ึงเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิ ตส านึกในความเป็น
พลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้
และทักษะพื้นฐาน  รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และ พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ   เด็กไทยทุกคนควรเรียนรู้และใช้
ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องทุกโอกาส   ซ่ึงการเรียนการสอนภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใช้ภาษา
เพื่อการสื่อสาร   การอ่านและการสะกดค าเป็นทักษะของการรับรู้เรื่องราว ความรู้ ประสบการณ์ ส่วนการพูดและการเขียน
เป็นทักษะของการแสดงออกด้วยการแสดงความคิดเห็น ความรู้และ ประสบการณ์ การเรียนภาษาไทยจึงต้องเรียนเพื่อการ
สื่อสารให้สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างพินิจ วิเคราะห์ สามารถน าความรู้ ความคิดมาเลือกใช้เรียบเรียงค ามาใช้ตามหลัก
ภาษาได้ถูกต้องตรงตาม ความหมาย กาลเทศะและใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะการอ่าน เป็นทักษะที่จ าเป็นและ
ส าคัญอีกทักษะหน่ึง ที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เป็นพื้นฐานส าคัญส าหรับผู้เรียน อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้และการคิดวิเคราะห์ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เรียนจะต้องท าความเข้าใจเพื่อที่จะอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้อง  
 จากการที่ผู้วิจัยได้สอนในเน้ือหาเรื่องการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  น้ัน พบว่า มีนักเรียน
บางกลุ่มยังไม่เข้าใจวิธีการจับใจความ ยังเกิดความสับสนในการอ่านจับใจความ ปัญหาดังกล่าวน้ีส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิในการ
เรียนของนักเรียนกลุ่มน้ีลดลง ผู้วิจัยจึงตระหนักและให้ความส าคัญในการที่จะแก้ไขปัญหาการอ่านจับใจความ โดยการจัดให้
นักเรียนได้มีเวลาในการเรียนรู้และได้รับการฝึกฝนอย่างเพียงพอโดยการใช้ส่ือที่เหมาะสม  
 จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้วิจัยจึงคิดหาแนวกิจกรรมให้นักเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ให้นักเรียน
อยากเรียนรู้และเห็นคุณค่าของการอ่านจับใจความ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของฐะปะนีย์ นาครทรรพ (2550) ว่าภาษาไทยมิใช่
วิชาที่ยากเกินสติปัญญาของผู้เรียนจนถึงกับท าให้ท้อใจหรือเบื่อหน่าย หลักภาษาเป็นวิชาที่มีคุณค่าน่าสนุก และท้าทายให้
ศึกษาค้นคว้าได้ไม่มีที่สิ้นสุด ผู้วิจัยตระหนักถึงความส าคัญของการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันมิให้นักเรียนใช้ภาษาไม่
ถูกต้องและไม่สละสลวย ทั้งเป็นการปลูกฝังความคิดและค่านิยมของนักเรียนให้สังเกตการใช้ภาษาก่อนรับสาร ไม่ว่าจะผ่านสื่อ
ทางใด ๆ ก็ตาม 
 จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง พบว่า แบบฝึกทักษะเป็นเอกสารที่จ าเป็นที่จะช่วยให้นักเรียนได้ใช้ใน
การฝึกทักษะในการใช้ภาษาได้เป็นอย่างดี การสร้างแบบฝึกทักษะเพื่อใช้เสริมหลังจากการเรียนเน้ือหาไปแล้วจะช่วยให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ซ่ึงจะช่วยแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียนได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ภาษาไทยเป็นวิชาทักษะ โดย
ลักษณะวิชาผู้เรียนจะมีทักษะทางภาษาดี มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทัศนคติที่ดีต่อเม่ือได้รับการฝึกฝนและกระท าซ้ ายิ่ง
ได้รับการฝึกทักษะ ท าแบบฝึกหัด ได้ใช้ทักษะทางภาษามากเท่าใดก็จะช่วยให้มีทักษะทางภาษามากขึ้นเท่าน้ัน  ดังที่กรม
วิชาการ (2548)  กล่าวว่า  “แบบฝึกจะท าให้เด็กเกิดความแม่นย า  คล่องแคล่วในแต่ละทักษะ  สามารถใช้ภาษาสื่อความหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีความคิดและเหตุผล  สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินทักษะทางภาษาของนักเรียนได้  ซ่ึง
สอดคล้องกับเพ็ญศรี  กันกา (2549)  ที่กล่าวว่า  “แบบฝึกช่วยท าให้นักเรียนได้รับประสบการณ์หลายแบบ  มีทักษะอย่าง
กว้างขวาง  เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทบทวน  และเป็นการท้าทายให้น าประสบการณ์มาประยุกต์ใช้กับบทเรียนได้ตาม
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ความสามารถและเต็มศักยภาพของตน”  เช่นเดียวกับ   มนทิรา  ภักดีณรงค์ (2550)  กล่าวว่า  “นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึก
ชนิดต่าง ๆ  มีความคงทนในการเรียนรู้ได้ดี  เพราะนักเรียนได้ฝึกกระท าบ่อย ๆ  นักเรียนได้ลงมือกระท าเอง  นักเรียนเกิด
ความสนุกสนานในการท าแบบฝึก”ปัญหาการอ่านจับใจความมาจากนักเรียนอ่านแล้วไม่เข้าใจในเน้ือเรื่อง จับใจความส าคัญได้
ไม่หมด ไม่ทราบความหมายของค าศัพท์บางค าจากเรื่องที่อ่าน และยังสรุปเน้ือเรื่องได้ไม่ดีพอ ท าให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอยู่
ในระดับต่ า จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ต้องคิดหาแนวกิจกรรมให้นักเรียนพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซ่ึงจะสามารถพัฒนา
นักเรียนได้น้ันพบว่า แบบฝึกทักษะเป็นเอกสารที่จ าเป็นที่จะช่วยให้นักเรียนได้ใช้ในการฝึกทักษะการใช้ภาษาเป็นอย่างดี เพื่อ
เป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น     
 จากแนวคิดดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
มาใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ ซ่ึงผลที่ได้จากการทดลองในครั้งน้ีจะช่วยให้นักเรียน
มีทักษะการอ่านจับใจความที่สูงขึ้นส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการพัฒนาแบบฝึก
ทางภาษาไทยอีกด้วย 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
            1. เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
            2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
            3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนหลังจากใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจหลังจากการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความในระดับดี-ดีมาก 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
           เนื้อหาที่ในใช้การทดลอง 
                  เน้ือหาที่น ามาใช้ในการศึกษาครั้งน้ีส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   ดังน้ี 

- นิทาน    -     ฉลากยา 
- เพลง    -     สารคดี 
- บทความ    -     โฆษณา 

 
           ประชากร/กลุ่มเป้าหมาย 
                      กลุ่มเป้าหมายในการท าวิจัย คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1  โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร)    
ทั้งหมดจ านวน  25  คน   
           ตัวแปรที่ศึกษา 
          ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ 
           ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ความสามารถในการอ่านจับใจความและความพึงพอในการใช้
แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ 
           ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
  การทดลองได้ด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 วันที่ 10 - 17 เดือนธันวาคม 2561 ปีการศึกษา 2561 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. การพัฒนาแบบฝึก หมายถึง กระบวนการสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนค าประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการด าเนินการสร้าง 4 ขั้นตอนคือ การศึกษาข้อมูล การพัฒนาและหาประสิทธิภาพ
แบบฝึก การทดลองใช้แบบฝึก (แก้ไขปรับปรุง) และการน าแบบฝึกไปใช้ 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่นักเรียนได้จากการท าแบบทดสอบภายหลังที่ได้จากการศึกษาแบบ
ฝึกทักษะการอ่านจับใจความ 
 3. การอ่านจับใจความส าคัญ หมายถึง  การอ่านเพื่อจับใจความหรือข้อคิด ความคิดส าคัญหลักของข้อความ หรือ
เรื่องที่อ่าน เป็นข้อความที่คลุมข้อความอ่ืน ๆ ในย่อหน้าหน่ึง ๆ ไว้ทั้งหมด 
 4.ทักษะการอ่าน หมายถึง ความสามารถและความช านาญด้านการออกเสียงได้ เป็นค าที่มีความหมายถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ทางภาษา 
 5. ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  
80 ตัวแรก หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย ที่ได้มาจากการท าแบบฝึกทักษะการการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 
80 ตัวหลัง หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย ที่ได้มาจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังการฝึก 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
  ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) ผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังต่อไปน้ี 
 กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมาย คือ    นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3/1  โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) อ าเภอเมือง   
จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 25 คน   
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
            1.  แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ 
            2.  แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการอ่านจับใจความ 
            3.  แบบสอบถามความคิดเห็น /ความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้แบบฝึกทักษะ

การอ่านจับใจความ 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

2. ความสามารถในการอ่านจับใจความ 

3. ความพึงพอในการใช้แบบฝึกทักษะ 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

282 

 

 
รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที2่ (Proceedings) 

ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการรายงาน 
 1.สรุปขั้นตอนการสร้างแบบฝึกทักษะ โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 1 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาหลักสูตร  เอกสาร  ต ารา   ขอบข่าย  สาระกลุ่มวิชาภาษาไทย(ช่วงชั้นที่ 1) 

ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 

ด าเนินการสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ 

น าร่างแบบฝึกทักษะที่สร้าง ขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 

หาประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกทักษะกับกลุ่มทดลองกลุ่มที่ 1 

หาประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกทักษะกับกลุ่มทดลองกลุ่มที่ 2 

หาประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกทักษะกับกลุ่มทดลองกลุ่มที่ 3 
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2. สรุปขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ 2 แสดงขั้นตอนการสร้างสร้างแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาหลักสูตร  เอกสาร  ต ารา   ขอบข่าย  สาระกลุ่มวิชาภาษาไทย(ช่วงชั้นที่ 1) 

ศึกษาการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนด้วย
แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ 

สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ 

น าร่างแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้าง ขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 

 น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC 

ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้แล้วน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ 
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3. สรุปขั้นตอนการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพ 3 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
 4. สรุปขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
    1.ทดสอบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง  การอ่านจับใจความ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3  จ านวน 20 ข้อ กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร)  
ใช้เวลาในการทดสอบ 1 ชั่วโมง 
 2.ด าเนินการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ จ านวน 6  ชุด เรื่องการอ่านจับใจความ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3  โดยก่อนเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  ผู้รายงานให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบย่อยของ
นวัตกรรมแต่ละเล่มของบทเรียน จากน้ันเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ขณะเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับ
ใจความ ผู้รายงานให้กลุ่มเป้าหมายตอบค าถามของบทเรียนลงในกระดาษค าตอบ   เม่ือเรียนนวัตกรรมเสร็จผู้รายงานให้
กลุ่มเป้าหมายท าแบบทดสอบหลังเรียน 
 3.เม่ือสิ้นสุดการเรียนด้วยการอ่านจับใจความ ทั้ง 6 ชุดแล้ว ผู้รายงานให้กลุ่มเป้าหมายท าแบบทดสอบหลังเรียน 
(Posttest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพื่อดูพัฒนาการของนักเรียน 

ศึกษาเกณฑ์ในการสร้างแบบทดสอบ 

สร้างแบบทดสอบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

น าแบบทดสอบไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 

น าแบบทดสอบที่ผ่านเกณฑ์แล้ว ไปใช้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

 

น าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ความยากง่าย 

หาค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบโดยใช้สูตร KR-20 

ศึกษาสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นตามวิธีของเบสท์   

ด าเนินการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 
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สรุปวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 5 แสดงขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ค่าประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ โดยใช้ร้อยละ 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที 
 3. สอบถามความคิดเห็น ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ   โดยใช้ร้อยละ  
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เน้ือหา 
 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ค่าเฉลี่ย   

     
N

X
X 
  

        X   ค่าเฉลี่ยของคะแนน 

  X   ผลรวมของคะแนน 

        N   จ านวน 
                 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

     
N

)X-(X
S.D. 

  

  S.D.   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   )X-(X   ผลรวมของคะแนนลบด้วยคะแนนเฉลี่ย 
        N   จ านวน 
 
  ค่าดัชนีความสอดคล้อง  

     
N

R
IOC 

  

         IOC  =  ดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ   
         R  =  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ   
         N    =  จ านวนของผู้เชี่ยวชาญ   
 

ท าแบบทดสอบก่อนเรียนโดยใช้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ด าเนินการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ 

ท าแบบทดสอบหลังเรียนโดยใช้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 
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  ค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา ( - coefficient)   
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  α  สัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ัน 
  n  จ านวนข้อ 

  2
iS   คะแนนความแปรปรวนแต่ละข้อ 

  2
tS  คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบับ 

 
  ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใช้คูเดอร์-ริชาร์ดสัน (KR-20)  
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       ttr   สัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ัน 

      n  จ านวนข้อ 

  2
tS  คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบับ 

           P  = สัดส่วนของคนท าถูกในแต่ละข้อ 
       q  = สัดส่วนของคนท าผิดในแต่ละข้อ = 1- p 
 
  สถิติทดสอบค่าที แบบ t-pair  (เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลัง)        
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D
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  t   =   ค่าที 
  D =  ผลต่างของคะแนน 
  n =  จ านวนคน 
  ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ 
    ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 

      100
A
N

X

E1 



  

                               E1 = ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
                              X  =  คะแนนแบบฝึกหัดในแต่ละหน่วยของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ 
                              A  =  คะแนนเต็มของแบบฝึกหัดในแต่ละหน่วยของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ 
                              N  =  จ านวนผู้เรียน 
 
  ประสิทธิภาพของผลผลิต (E2) 

     100
B
N

Y

E2 



  

   E2 = ประสิทธิภาพของผลผลิต 
         Y  =  คะแนนของหลังเรียน 
          B  =  คะแนนเต็มของคะแนนสอบหลังเรียน 
         N  =  จ านวนผู้เรียน 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.1 ผลการสร้างนวัตกรรม 
  แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความเน้ือหาประกอบด้วย 6 ชุด 27 แบบฝึกทักษะได้แก่ แบบฝึกชุดที่ 1 เรื่อง
การอ่านจับใจความจากบทเพลง แบบฝึกชุดที่ 2 เรื่องการอ่านจับใจความจากสารคดี แบบฝึกชุดที่ 3 เรื่องการอ่านจับใจความ
จากนิทาน แบบฝึกชุดที่ 4 เรื่องการอ่านจับใจความจากบทความ แบบฝึกชุดที่ 5  เรื่องการอ่านจับใจความจากฉลากยา แบบ
ฝึกชุดที่ 6 เรื่องการอ่านจับใจความจากโฆษณา ใช้เวลาในการท าแบบฝึกทักษะในเวลาเรียน โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้แนะน าในการ
ท าซ่ึงนักเรียนสามารถทบทวนการอ่านจับใจความด้วยตัวเองได้ ด้วยการกลับไปอ่านในแบบฝึกทักษะ 
 1.2 ผลการสร้างและผลการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม 
  ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ตามเกณฑ์     80/80 
โดยน าไปทดสอบ 3 ครั้ง ซ่ึงการทดสอบครั้งแรกเป็นการทดสอบประสิทธิภาพเบื้องต้น กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
จ านวน 3 คน  ครั้งที่ 2 กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 6 คน และครั้งที่ 3 ทดสอบแบบกลุ่ม กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 25 คน เรียนเก่ง กลาง และอ่อน คละกัน 
         ตารางท่ี 1 แสดงผลการทดสอบหาประสิทธิภาพ เปรียบเทียบ  E1 และ E2 ของแบบฝกึทักษะการอ่าน
จับใจความ 

 
 

กลุ่ม 

 
 
 

คนที ่

E1 E2 
แบบ
ฝึกชุด
ที่ 1 

แบบ
ฝึกชุด
ที่ 2 

แบบ
ฝึกชุด
ที่ 3 

แบบ
ฝึกชุด
ที่ 4 

แบบ
ฝึกชุด
ที่ 5 

แบบ
ฝึกชุด
ที่ 6 

 
รวม 

 
หลังเรียน 

8 10 10 9 5 5 47 20 
 

 
 

กลุ่มเป้า
หมาย 1 

1 8 8 7 9 4 3 39 17 
2 7 9 9 7 4 4 40 18 
3 6 9 8 8 5 5 41 19 

รวม 21 26 24 24 13 12 120 54 
คะแนนเฉลี่ย 0.8511 0.9000 
คิดเปน็ร้อยละ 85.11 90.00 

 
 

กลุ่มเป้า
หมาย 2 

1 8 8 9 7 3 4 39 17 
2 7 9 9 8 5 4 42 17 
3 6 9 8 8 4 5 40 18 
4 8 8 10 7 5 5 43 19 
5 7 9 8 9 4 5 42 20 
6 8 10 9 9 4 5 45 18 

รวม 44 53 53 48 25 28 251 109 
คะแนนเฉลี่ย 0.8901 0.90839 
คิดเปน็ร้อยละ 89.01 90.83 

 
กลุ่มเป้า
หมาย 

3  
 
 
 
 

1 8 8 9 7 3 4 39 17 
2 7 9 9 8 5 4 42 17 
3 6 9 8 8 4 5 40 18 
4 8 8 10 7 5 5 43 19 
5 7 9 8 9 4 5 42 20 
6 8 10 9 9 4 5 45 18 
7 8 9 9 8 5 4 43 15 
8 6 8 9 9 4 5 41 16 
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กลุ่มเป้า
หมาย 

3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 7 9 9 8 5 4 42 17 
10 6 9 8 8 4 5 40 18 
11 6 9 8 8 4 5 40 18 
12 8 8 10 7 5 5 43 19 
13 7 9 9 7 4 4 40 20 
14 6 9 8 8 5 5 41 19 
15 8 8 10 7 5 5 43 16 
16 7 9 8 9 4 5 42 17 
17 8 10 9 9 4 5 45 18 
18 8 8 9 7 3 4 39 18 
19 7 9 9 8 5 4 42 18 
20 8 8 7 9 4 3 39 19 
21 7 9 9 7 4 4 40 15 
22 8 8 9 7 3 4 39 14 
23 7 9 9 8 5 4 42 17 
24 8 10 9 9 4 5 45 18 
25 8 9 9 8 5 4 43 17 
รวม 182 220 220 199 107 112 1040 438 

คะแนนเฉลี่ย 0.8851 0.876 
คิดเปน็ร้อยละ 88.51 87.60 

            จากตาราง 1 ผลการทดลองหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ พบว่า  ผลการหาประสิทธิภาพ
เปรียบเทียบ E1 และ E2 ของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครั้งที่ 1 ได้เท่ากับ 
85.11/90.00 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 และผลการทดสอบหารประสิทธิภาพเปรียบเทียบ E1 และ E2 ของแบบฝึกทักษะการ
อ่านจับใจความ  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครั้งที่ 2 ได้เท่ากับ 89.01/90.83 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 และผล
การทดสอบหารประสิทธิภาพเปรียบเทียบ E1 และ E2ของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3 ครั้งที่ 3 ได้เท่ากับ 88.51/87.6 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
ตอนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ผลการการเรียนรู้/ทักษะ 
 ผลวิเคราะห์ในตอนน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน
จับใจความ แสดงดังตาราง  
ตาราง 2  แสดงผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 
เลขที่ 

คะแนนผลสัมฤทธิ ์  
พัฒนาการ ก่อนเรียน (20) หลังเรียน (20) 

1 11 18 +7 
2 11 17 +6 
3 10 15 +5 
4 9 16 +7 
5 8 17 +9 
6 10 16 +6 
7 11 15 +4 
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เลขที่ 

คะแนนผลสัมฤทธิ ์  
พัฒนาการ ก่อนเรียน (20) หลังเรียน (20) 

1 11 18 +7 
8 13 14 +1 
9 11 13 +2 
10 12 15 +3 
11 11 19 +8 
12 10 16 +5 
13 11 18 +7 
14 12 17 +5 
15 13 16 +3 
16 14 15 +1 
17 11 16 +5 
18 12 19 +7 
19 13 18 +5 
20 14 16 +2 
21 15 17 +2 
22 11 16 +5 
23 12 18 +6 
24 10 17 +7 
25 10 17 +7 
รวม 285 411 125 

ค่าเฉลี่ย 11 16 5 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2 1.47  

ร้อยละ 44 64  
 จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ มีคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียน  เท่ากับ 16 คิดเป็นร้อยละ 64.00  และมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 11 คิดเป็นร้อยละ 44.00 ซ่ึงมีคะแนน
หลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน  แสดงดังภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              ภาพ 6  แสดงการเปรียบเทียบคะแนนของตัวแปรตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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ตาราง 3  แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์/ทักษะ/ความสามารถก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาภาษาไทย  
การประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t df 
ก่อนเรียน 11 2 -11.225 24 
หลังเรียน 16 1.47   

 จากตาราง 3 พบว่า เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/ความสามารถก่อนเรียนและหลัง
เรียนด้วย t – test พบค่า t = -11.225 ซ่ึงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.005 จึงอาจกล่าวได้ว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/
ความสามารถก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความแตกต่าง/สูงกว่าก่อนเรียน 95 %  
 จากตาราง 2 และตาราง 3 สามารถสรุปได้ผลของการวิเคราะห์ได้ว่า สื่อหรือวิธีการสอนหรือนวัตกรรมการเรียนการ
สอนที่ใช้ตามแผนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิผลในการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
สูงขึ้น 
ตอนที่ 3  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทกัษะการอ่านจับใจความ  
 ผลการวิเคราะห์ในตอนน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากที่ได้เรียนจากแบบฝึกทักษะ
การอ่านจับใจความที่ครูพัฒนาขึ้น แสดงดังตัวอย่าง  
ตาราง 4  แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  

ข้อรายการ �̅� S.D แปรผล 
1. แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความช่วยให้ข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจในการอ่านจับ
ใจความ 

4.36 0.81 มาก 

2. เน้ือหามีการจัดการเรียงความยากง่ายเหมาะสม 4.52 0.65 มากที่สุด 
3. กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความน้ีท าให้ข้าพเจ้ารู้สึกสนุกสนาน 4.28 0.73 มาก 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความน้ีท าให้การอ่านน่าสนใจมากขึ้น 4.32 0.74 มาก 
5. ข้าพเจ้าต้องการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความในลักษณะน้ีกับ
บทเรียนอ่ืน ๆ  

4.40 0.64 มาก 

รวม 4.38 0.72 มาก 
 จากตาราง 4 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความที่สร้างขึ้น โดยรวมมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้อรายการนักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความที่ครูสร้างขึ้นอยู่ในระดับมาก โดย 3 อันดับแรกที่นักเรียนความพึงพอใจ
สูงสุด คือ เน้ือหามีการจัดการเรียงความยากง่ายเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับแรก เท่ากับ 4.52 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.65  รองลงมาคือ ข้าพเจ้าต้องการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความในลักษณะน้ีกับบทเรียนอ่ืน 
ๆ และ แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความช่วยให้ข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจมีผลสัมฤทธ์ิดีขึ้น  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 และ 
4.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64 และ 0.81 ตามล าดับ 
 
สรุปผลการศึกษา 
 ผลการสร้างนวัตกรรม 
                ผลการทดลองหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ พบว่า  ผลการหาประสิทธิภาพเปรียบเทียบ E1 
และ E2 ของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครั้งที่ 1 ได้เท่ากับ 85.11/90.00 
เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 และผลการทดสอบหารประสิทธิภาพเปรียบเทียบ E1 และ E2 ของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครั้งที่ 2 ได้เท่ากับ 89.01/90.83 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 และผลการทดสอบหา
ประสิทธิภาพเปรียบเทียบ E1 และ E2ของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครั้งที่ 3 ได้
เท่ากับ 88.51/87.6 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
             ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
                เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/ความสามารถก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย t – test 
พบค่า t = -11.225 ซ่ึงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงอาจกล่าวได้ว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/ความสามารถก่อนเรียน
และหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความแตกต่าง/สูงกว่าก่อนเรียน 95 %     สามารถสรุปได้ผลของการวิเคราะห์
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ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที2่ (Proceedings) 

ได้ว่า สื่อหรือวิธีการสอนหรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ใช้ตามแผนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิผลในการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
              ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ 
                  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความที่สร้างขึ้น โดยรวมมีความพึ งพอใจอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย 4.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้อรายการนักเรียนมีความพึง
พอใจต่อแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความที่ครูสร้างขึ้นอยู่ในระดับมาก  

อภิปรายผล 
 ปัญหาการอ่านจับใจความมาจากนักเรียนอ่านแล้วไม่เข้าใจในเน้ือเรื่อง จับใจความส าคัญได้ไม่หมด ไม่ทราบ
ความหมายของค าศัพท์บางค าจากเรื่องที่อ่าน และยังสรุปเน้ือเรื่องได้ไม่ดีพอ ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับต่ า จาก
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ต้องคิดหาแนวกิจกรรมให้นักเรียนพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซ่ึงจะสามารถพัฒนานักเรียนได้น้ัน
พบว่า  แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  นักเรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง ท าให้
นักเรียนเข้าใจและเรียนรู้เรื่องการอ่านจับใจความได้ดี ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการอ่านจับใจความสูงขึ้นเป็นที่น่า
พอใจ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. การสร้างแบบฝึก ครูผู้สอนควรเลือกเรื่องที่มีเน้ือหาน่าสนใจและเหมาะสมกับวัย สติปัญญาและความสามารถของ
นักเรียน และควรพิจารณาระยะเวลาในการท าแบบฝึกให้มีความเหมาะสม  
 2. การน าแบบฝึกทักษะการอ่านอ่านจับใจความไปใช้ในการเรียนการสอน ครูผู้สอนควรค านึงถึงความรู้พื้นฐานด้าน
การอ่านของนักเรียน และควรจะต้องสอนเน้ือหาการอ่านจับใจความให้กับนักเรียนก่อนน าแบบฝึกทักษะไปใช้กับนักเรียน  
 3. การด าเนินกิจกรรมในแต่ละแบบฝึก ครูผู้สอนควรด าเนินการสอนไปตามล าดับที่จัดไว้ คือ จากแบบฝึกทักษะชุดที่ 
1 - 6 ไม่ควรด าเนินการสอนข้ามแบบฝึก เพราะจะท าให้นักเรียนไม่ได้ฝึกตามล าดับจากง่ายไปยาก 
 
เอกสารอ้างอิง 
กรมวิชาการ. คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 
       กระทรวงศึกษาธิการ. (2552). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์    
       สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 
วาสนา   หาดขุนทด. (2552).การศึกษาผลการใช้แบบเรียนการ์ตูนภาพยกระดับส าหรับพัฒนาทักษะการอ่าน 
       จับใจความภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. วิทยานิพนธ์  นครศรีธรรมราช  : มหาวิทยาลัยราช   
       ภัฏนครราชสีมา. 
ศึกษาธิการ, กระทรวง. (2561). หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3.   
       กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว. 
ศึกษาธิการ, กระทรวง. (2561). หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์.ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3.    
       กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว. 
สายทิพย์  นุกูลกิจ. (2539).วรรณกรรมในปัจจุบัน.กรุงเทพฯ :  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางเขน.  สุรางค์  สามทอง.     
             (2442). การพัฒนาชุดการสอนเพื่อฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระภาษาไทย ชั้น   
             ประถมศึกษาปีที่ 4. วิทยานิพนธ์  อุบลราชธานี  :  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 
อรุณี    พงษ์ไพบูลย์. (2552).การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยของนักเรียน 
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยวิธีการสอนแบบ SQ3Rกับวิธีการสอนตามคู่มือครู. วิทยานิพนธ์  นครศรีธรรมราช :     
       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 

 
 
 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

292 

 

 
รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที2่ (Proceedings) 

การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค าในวิชาภาษาไทยส าหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้ชุดแบบ
ฝึก 

Development of the orthography skills in Thai subject  for the fourth grad students by 
using the practice. 

อุทุมพร มาโยม1  อุมาพร สวนเศรษฐ 2 และพรทิพย์ ครามจันทึก 3  
Utumporn   Mayom 1  Umaporn Suarnsret 2  and Pornthip Kramjunteuk 3  

                    1 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
2 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

3 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

บทคัดย่อ 
              การวิจัยทางการสอนภาษาไทยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า 
เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐานภาษาไทย 2)เพื่อแก้ปัญหาการเรียนภาษาไทยให้กับนักเรียนที่ได้คะแนนจาก
การทดสอบความรู้พื้นฐานไม่ถึงเกณฑ์ และ 3)เพื่อเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียน 
 กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) จ านวนทั้งหมด 20  คน 
ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ ชุดแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าตัวการันต์ และแบบทดสอบ
ก่อน – หลังเรียน จ านวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ได้แก่ 1)ค่าเฉลี่ย 2) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3) ค่าดัชนีความสอดคล้อง               
4) สถิติทดสอบค่าที แบบ t-pair  (เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลัง) 5) ประสิทธิภาพของชุดแบบฝึก 
ผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี 
                1.) ผลการหาประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกการเขียนสะกดค า ตัวการันต์ พบว่า ผลการทดสอบ E1 และ E2 ของ
ชุดแบบฝึกการเขียนสะกดค า ตัวการันต์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนด 
              2.) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การเขียนสะกดก่อนและหลังเรียนด้วยชุดแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าตัวการันต์ 
พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยชุดแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าตัวการันต์ มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่า         
ก่อนเรียน  
             3.) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิความสามารถก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 พบว่า เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/ความสามารถก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย t-test 
พบค่า t=-13.719  ซ่ึงมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05    จึงอาจกล่าวได้ว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 95% 

ค าส าคัญ : การพัฒนา / ทักษะ / ชุดแบบฝึก 

Abstract 
             This research in Thai language teaching has the purposes for 1). To find the effectiveness of the 
spelling skill practice to create and develop the practices of basic Thai language skills. 2) To solve the 
problem of learning Thai language for students who have low scored form the criterion by the basic test. 
And 3). To compare achievement before and after learning.  
Target group is the fourth grad students, Thetsaban 2 School (Wat Khuha Sawan), a total of 20 people 
were chosen from a specific selection. The tools used in the study were 20 item for the practice of 
orthography skills and pretest-posttest forms. The statistics used are 1) average value 2) standard 
deviation 3) consistency index 4) t-pair value test statistics (comparison of learning results before and 
after) 5) the efficiency of the test.  
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Research results can be summarized as follows: 
           1.) The results of the search for the effectiveness for E1 and E2 test of the orthography practice 
according to the criteria 80/80 
           2.) Learning achievement of orthography before and after learning. It was found that the fourth 
grade students have scores after studying higher than before learning. 
          3.) Comparison results of achievement ability before and after learning Thai language of the fourth 
grade students found when comparing the difference in achievement scores / skills / abilities before and 
after learning with t-test, t = -13.719, which was statistically significant at 0.05, may be said after learning 
by using the practice are 95% higher than before learning. 

Keywords : development /skill / practice 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
                 เยาวชนไทยในสมัยปัจจุบันมีการเขียนค าในภาษาของตนเองผิดพลาดมาก เน่ืองจากภาษาไทยในปัจจุบันมีการ
รับเอาอารยธรรมของชาติอ่ืนเข้ามาใช้เลยมีการปะปนกันขึ้นทางด้านภาษา ท าให้ภาษาไทยเข้าสู่ยุควิบัติขาดความเป็น
เอกลักษณ์และศิลปะความงามทางภาษา รับเอาค าที่มาจากภาษาต่างประเทศเข้ามาใช้ปะปนกับภาษาไทยเป็นจ านวนมาก 
จากการที่ผู้ศึกษาได้รับมอบหมายให้ท าการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และได้ท าการทดสอบ
นักเรียนเรื่องการอ่านและเขียนสะกดค าตัวการันต์ ก็พบปัญหานักเรียนยังขาดทักษะการอ่านและเขียนสะกดค าตัวการันต์ 
เขียนค าที่มีตัวการันต์ไม่ถูกต้อง ใช้ตัวการันต์ผิดต าแหน่ง และอ่านค าที่มีตัวการันต์ผิด ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ด้านทักษะการอ่านและเขียนสะกดค า ท าให้นักเรียนอ่านหนังสือไม่ได้ อ่านหนังสือไม่คล่อง  อ่านสะกดค าไม่เป็น และเขียน
สะกดค าไม่ถูกต้อง ส่งผลต่อการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยและวิชาอ่ืนๆ เช่นจดบันทึกงานไม่ถูกต้อง เขียนรายงานใน
รายวิชาต่างๆ ไม่ถูกต้อง ท าให้เกิดปัญหาส าหรับครูผู้สอนและตัวนักเรียนเอง  อีกทั้งสถานศึกษาขาดบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญและให้ความส าคัญกับ  เรื่องน้ีอย่างจริงจัง นักเรียนในบางช่วงชั้นไม่ได้รับการฝึกทักษะหรือปูพื้นฐานมาก่อน การจัด
กระบวนการเรียนการสอนในวิชาน้ีไม่เป็นไปตามขั้นตอนขาดความต่อเน่ือง จึงท าให้เกิดความล้มเหลวในการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนในวิชาภาษาไทย 
               ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้ศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
จึงได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี หลักการ สภาพปัญหาและหาวิธีที่จะแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาแบบฝึกการเขียนสะกดค าให้มี
ประสิทธิภาพ ดังที่ส านักวิชาการมาตรฐานการศึกษา (2544 : 133) ที่กล่าวว่าการเรียนในระดับพื้นฐานจะเน้นในด้านการอ่าน 
การเขียนได้ถูกต้อง มีความแม่นย าในหลักเกณฑ์ทางภาษา ซ่ึงเป็นเรื่องส าคัญและเป็นความจ าเป็นของนักเรียนทุกคน ครูผู้สอน
ในระดับพื้นฐานจ าเป็นต้องมีความรู้ในหลักและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย อันได้แก่หลักสะกดค า ไตรยางค์ การผันเสียง 
วรรณยุกต์ ค าควบกล้ า อักษรน า เป็นต้น หลักภาษาจึงเป็นสาระที่ส าคัญสาระหน่ึง ที่จะท าให้ผู้ใช้ภาษาเข้าใจกฎเกณฑ์ของ
ภาษาและสามารถใช้อย่างถูกต้อง 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
         เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4  ตามเกณฑ์ 80/80 
         เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐานภาษาไทย เพื่อแก้ปัญหาการเรียนภาษาไทยให้กับนักเรียนที่ได้คะแนน
จากการทดสอบความรู้พื้นฐานไม่ถึงเกณฑ์  
         เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียนจากการพัฒนาจากชุดแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า ตัวการันต์  
ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

ขอบเขตการวิจัย 
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนครั้งน้ี มีขอบเขตดังต่อไปน้ี 
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ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
           1.) ประชากรในการศึกษาครั้งน้ีเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์)  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 แต่ละห้องได้คละนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เก่ง ปานกลาง และอ่อน อย่างละ
เท่าๆกัน โดยมีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 89 คน เป็นนักเรียนชายจ านวน 41 คน นักเรียนหญิงจ านวน 48 คน 
           2.) กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัด
คูหาสวรรค์) อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 20 คน  ซ่ึงได้มาโดยการเลือกสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)   
ขอบเขตด้านเนื้อหา 
           เน้ือหาที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระการเขียนโดยใช้แบบฝึกชุดการเขียนสะกดค า ซ่ึง
เป็นการเขียนสะกดค าเก่ียวกับการใช้ตัวการันต์ จ านวน 6 แบบฝึก ส าหรับนักเรียนจ านวน 20 คน 
ขอบเขตด้านตัวแปร 
           ตัวแปรต้น ได้แก่ แบบฝึกทักษะการเขียนชุดการเขียนสะกดค า ตัวการันต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
           ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านการเขียนชุดสะกดค าตัวการันต์กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

สมมุติฐานการวิจัย 
          1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าค า กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
          2. นักเรียนมีคะแนนการทดสอบวิชาภาษาไทยถึงเกณฑ์ที่ก าหนด 
          3. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย หลังเรียนด้วยชุดแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า ตัวการันต์  
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
           1. แบบฝึกทักษะการเขียนค าพื้นฐาน หมายถึง แบบฝึกทักษะการเขียนค าพื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติด้านการการเขียน จ านวน 6 แบบฝึก  ส าหรับนักเรียนจ านวน 
20 คน 
           2. ประสิทธิภาพของแบบฝึก หมายถึง แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 
 80  ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนที่ได้จากการท าแบบทดสอบท้ายบทเรียนของแบบฝึกทักษะ
การเขียนสะกดค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทุกชุด 
ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยร้อยละที่ได้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านการ 
เขียนสะกดค าหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ครบทุกชุด 
           3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรู้ ความสามารถในการเรียนภาษาไทยของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึก
ทักษะการเขียนสะกดค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยวัดได้จากคะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนการเขียนสะกดค า ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น 
           4. นักเรียนหมายถึง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนเทศบาล 2 ( วัดคูหาสวรรค์ )อ าเภอเมือง                
จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 20 คน 
            5. แบบทดสอบหมายถึง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การเขียนสะกดค าที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อ
ทดสอบนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
            การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกการเขียนสะกดค าโดยใช้ชุดแบบฝึก ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยได้
จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  
           1)หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐานภาษาไทย  
           2)เพื่อแก้ปัญหาการเรียนภาษาไทยให้กับนักเรียนที่ได้คะแนนจากการทดสอบความรู้พื้นฐานไม่ถึงเกณฑ์  
           3)เพื่อเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียน  
          ผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) 
จ านวน 20 คน ซ่ึงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคือ  แบบฝึกทักษะชุดการเขียนสะกดค า ตัวการันต์และแบบทดสอบ  ซ่ึงผ่าน
การตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนวิชาภาษาไทย  โดยเชื่อว่าแบบฝึกและแบบทดสอบน้ี จะมีความเหมาะสมกับวิจัย 
เน่ืองจากพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในเรื่องตัวการันต์น้ันลดลง ผู้วิจัยจึงได้จัดท าวิจัยในชั้นเรียนขึ้น เพื่อ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ในการหาประสิทธิภาพ โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังต่อไปน้ี 
           1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/กลุ่มเป้าหมาย 
           2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  
           3. ขั้นตอนการสร้าง 
           4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
           5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
           6.   สถิติที่ใช้  
 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ค่าเฉลี่ย 2) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3) ค่าดัชนีความสอดคล้อง  4) สถิติทดสอบ  
ค่าที แบบ t-pair  (เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลัง) 5) ประสิทธิภาพของชุดแบบฝึก 

ผลการวิจัย 
             การน าชุดแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า ตัวการันต์ ไปใช้ในการแก้ปัญหา การพัฒนาแบบฝึกการเขียนสะกดค า 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 20 คน ได้ผลประเมินดังน้ี 
         1. ผลการสร้างนวัตกรรม 
             ผลการสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า ตัวการันต์ ได้ชุดแบบฝึกทักษะ ที่มีลักษณะเป็นการเขียนเติมค า และ
การเขียนแก้ค าผิดให้ถูกต้อง ซ่ึงในชุดแบบฝึกน้ันจะมีสีสันสวยงาม มีรูปภาพตัวอักษรดึงดูดให้น่าอ่าน ชุดแบบฝึกทักษะการ
เขียนสะกดค าตัวการันต์ จะมีเน้ือหาจากง่ายไปหายาก และมีการจัดเรียงไว้เป็นล าดับขั้น ซ่ึงชุดการเขียนสะกดค าตัวการันต์ มี
ทั้งหมด 6 ชุด ในการท าแบบฝึกหัดจะใช้เวลาโดยประมาณ 10 นาที ต่อ 1 ชุดแบบฝึก 
        2. ผลการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม  

การพัฒนาทักษะการเขียน
สะกดค าในวิชาภาษาไทย 

ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้

ชุดแบบฝึก 
 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้าน

การเขียนชุดสะกดค าตัวการันต์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
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              จากผลการทดสอบหาประสิทธิภาพ ของชุดแบบฝึกการเขียนสะกดค า ตัวการันต์ พบว่าผลการทดสอบ E1 และ E2 
ของชุดแบบฝึกการเขียนสะกดค า ตัวการันต์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ครั้งที่1 ได้เท่ากับ E1=88 E2=82 ผลการ
ทดสอบเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ และผล การทดสอบ E1 และ E2 ของชุดแบบฝึกการเขียนสะกดค า ตัวการันต์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ครั้งที่2 ได้เท่ากับ E1=89 E2=83 ผลการทดสอบเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ 
และผลการทดสอบE1 และ E2 ของชุดแบบฝึกการเขียนสะกดค า ตัวการันต์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ครั้งที่3                     
ได้เท่ากับ E1=88 E2=86 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
      3.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ผลการเรียนรู้/ทักษะ 
          ตารางแสดงการประเมินผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 
เลขที่ 

คะแนนผลสัมฤทธิ ์  
พัฒนาการ หลังเรียน (20) ก่อนเรียน(20) 

1 16 13 +3 
2 17 13 +4 
3 17 12 +5 
4 18 11 +7 
5 18 12 +6 
6 16 14 +2 
7 17 13 +4 
8 17 13 +4 
9 18 12 +6 
10 16 14 +2 
11 16 12 +4 
12 18 15 +3 
13 18 14 +4 
14 18 13 +5 
15 16 13 +3 
16 18 12 +6 
17 17 11 +6 
18 16 12 +4 
19 18 12 +6 
20 18 12 +6 
รวม 343 253 90 

ค่าเฉลี่ย 17.15 12.65  
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 1.04  

              จากตาราง 3.1 พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยชุดแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า ตัวการันต์ มี
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 17.15 และมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 12.65 ซ่ึงมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
แสดงดังภาพ 
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4. แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์/ทักษะ/ความสามารถก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 

การประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t df sig 
ก่อนเรียน 12.65 1.04 -13.700* 19 .000 
หลังเรียน 17.15 0.88    

*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

                 จากตาราง 4 พบว่า เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/ความสามารถก่อนเรียนและ
หลังเรียนด้วน t-test พบค่า t=-13.719  ซ่ึงมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 จึงอาจกล่าวได้ว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/
ความสามารถหลังเรียนด้วยการใช้แบบฝึก สูงกว่าก่อนเรียน 95% 

 จากตาราง 3 และตาราง 4 สามารถสรุปผลของการวิเคราะห์ได้ว่า สื่อหรือวิธีสอนนวัตกรรมการเรียนการสอนที่
ใช้ตามแผนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพในการเพิ่มทักษะการเขียนสะกดค า ท าให้ทักษะการเขียนสะกดค าของนักเรียน
สูงขึ้น 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค าในวิชาภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดแบบฝึก 
ของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ผู้วิจัยสรุปไว้ดังน้ี 
                1) ผลการสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า ตัวการันต์ ได้ใช้ชุดแบบฝึกทักษะ ที่มีลักษณะเป็นการเขียนเติม
ค า และการเขียนแก้ค าผิดให้ถูกต้อง ซ่ึงในชุดแบบฝึกน้ันจะมีสีสันสวยงาม มีรูปภาพตัวอักษรดึงดูดให้น่าอ่าน ชุดแบบฝึกทักษะ         
การเขียนสะกดค าตัวการันต์ จะมีเน้ือหาจากง่ายไปหายาก และมีการจัดเรียงไว้เป็นล าดับขั้น  
                2) ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกการเขียนสะกดค า ตัวการันต์ พบว่าผลการทดสอบ E1 และ E2   
ได้เท่ากับ E1=88 E2=86 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80  
                3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 17.15 และมี
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 12.65 ซ่ึงมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
                4) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 
เท่ากับ 17.15 และก่อนเรียน เท่ากับ 12.65 ตามล าดับ และเม่ือเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

อภิปรายผล 
             จากผลการรายงาน การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค า โดยใช้ชุดแบบฝึก ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 พบว่า                 
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88/86 หมายถึง นักเรียนทั้งหมดได้คะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ ซ่ึงคะแนน     
ท าแบบฝึกหัดน้ันคิดเป็นร้อยละ 88 และคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนน้ัน  คิดเป็นร้อยละ 86 แสดงว่า การจัดกิจกรรม            
การเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดโดยใช้ชุดแบบฝึกชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้เรียนมีการพัฒนาขึ้น                    
มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้  
              ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปุณฑริกา ยอดแก้ว (2552) พบว่า การท าแบบฝึกทักษะของนักเรียนด้วยแผนการ
จัดการเรียนรู้ เรื่องการอ่านการเขียนสะกดค า ระหว่างเรียนทั้ง 5 ชุด ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 88.00 และค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธ์ิ 
แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า จากการทดสอบหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 86.00 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้  
แสดงให้เห็นว่าหลังจากที่ได้รับการสอนด้วยชุดแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า ตัวการันต์ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนสูงขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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ข้อเสนอแนะ 
         ข้อเสนอแนะในการน าไปใช ้
   1 การเลือกเน้ือหาที่น ามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นสิ่งส าคัญควรค านึงถึงความเหมาะสมของ เพศ วัย และระดับ
ความสามารถในการเรียนของนักเรียนด้วย หากเน้ือหาใดที่นักเรียนสนใจ นักเรียนจะเกิดความกระตือรือร้นการเรียนรู้เพิ่มมาก
ขึ้น  
   2.ครูผู้สอนภาษาไทยควรน าแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย            
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นไปใช้ประกอบการสอน เน่ืองจากแบบฝึกทักษะน้ีมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์  
80/80  ที่ก าหนดไว้ 
              3  ในระหว่างการด าเนินการจัดกิจกรรม ครูควรสังเกตพฤติกรรมนักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนต่ า อาจจะ           
ไม่เข้าใจหรือเกิดการเรียนรู้ช้า หรือต้องการความช่วยเหลือ ครูควรใช้เทคนิคเสริมแรงกระตุ้นให้นักเรียนสนใจ หรืออธิบายให้
เข้าใจชัดเจนอีกครั้ง 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
     1 ควรมีการน าแบบฝึกทักษะที่ผู้รายงานสร้างขึ้นชุดน้ี ไปทดลองใช้กับนักเรียนโรงเรียนอ่ืน  เพื่อจะได้ข้อสรุป
ผลการวิจัยที่กว้างขวางมากขึ้น 
               2 ควรมีการสร้างแบบฝึกทักษะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เน้ือหาที่เข้าใจยาก หรือเน้ือหาที่เป็นปัญหาต่อ
การเรียนการสอนในกลุ่มทักษะภาษาไทยในแต่ละระดับชั้น เพื่อน าไปทดลองหาประสิทธิภาพ 
    3 ควรมีการสร้างแบบฝึกภาษาไทย ในหน่วยการเรียนรู้อ่ืนหรือในระดับชั้นอ่ืน  

เอกสารอ้างอิง 
กรรณิการ์  พวงเกษม ปัญหาและกลวิธีการสอนภาษาไทยในโรงเรียนประถม. พิมพ์ครั้งที่ 1.   
               กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช,  2533. 
คมข า  แสนกล้า. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนกรุงเทพฯ      
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The development of writing skill by using exercise for Prathomsuksa 5 
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บทคัดย่อ 
 รายงานการพัฒนาทักษะการเขียนย่อความ โดยใช้แบบฝึกทักษะส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5  จัดท าขึ้นโดย
มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนย่อความ โดยใช้แบบฝึกทักษะ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2)เพื่อศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะโดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาทักษะการเขียนย่อความ โดยใช้
แบบฝึกทักษะ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่5/5 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลกเขต1 มีจ านวนนักเรียน 18 คน 3)เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 1)แบบฝึกทักษะการเขียนย่อความ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2)แผนการจัดการเรียนรู้ 3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียน 
และ4)แบบสอบถามความพึงพอใจสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และการทดสอบค่าที (T-test) 
ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนย่อความ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 
89.22/85.56 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการเขียนย่อความ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 หลังเรียนด้วยแบบฝึกการ
เขียนย่อความสูงกว่าก่อนเรียน และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

ความส าคัญ : ทักษะการเขียนย่อความ / ประสิทธิภาพ / แบบฝึก 

Abstract 
              This research purpose were develop and find the effectiveness of brevity writing skill. Byusing 
skill training for Prathomsuksa 5 to be effective 80/80. To study the result of using training skill by 
compare between pre - learning and post – learning. To study about the student’s satisfaction for the 
development brevity writing skill. The sample of this research were 18 students from Prathomsuksa 5/5 in 
the second semester, 2561 at Anuban Phitsanulok school. The research equipment were brevity writing 
skill exercise, learning plan, pre – test and post – test, and a satisfication questionnaire. The statics for an 
analyzed were; mean, standard deviation, T – Test. 
 The result found that : The development of brevity writing skill exercise got 89.22 / 85.56 and the 
satisfaction questionnaire found in the most satisfy.  

Keyword : The development of writing skill / perfoemance 
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
               ภาษาเป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสาร เป็นสิ่งที่ท าให้คนในชาติเข้าใจความหมายและความรู้สึกซ่ึงกันและกัน และมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ในสมัยก่อนยังไม่มีการประดิษฐ์อักษรจึงใช้ภาพแทนตัวอักษร ต่อมามีการพัฒนาประดิษฐ์อักษรคิดค้น
ค าขึ้นตามล าดับ และมีการบันทึกถ้อยค าไว้เป็นหลักฐาน ซ่ึงประเทศไทยใช้ภาษาเป็นของตนเองตั้งแต่สมัยสุโขทัย พ่อขุน
รามค าแหงทรงประดิษฐ์อักษรไทยไว้แต่โบราณกาล และมีการพัฒนาตัวอักษรมาอย่างต่อเน่ืองแสดงเห็นถึงความเป็น
เอกลักษณ์ของชาติ จึงท าให้มีภาษาติดต่อสื่อสารกันภายในประเทศนับว่าเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้และประสบการณ์เพื่อ
พัฒนาความรู้ความคิดให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจ  
                 การเขียนเป็นทักษะที่สื่อสารผ่านตัวอักษร เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ และจิตนาการจาก
ผู้เขียนไปสู่ผู้อ่าน การเขียนจึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์คือ การเขียนต้องใช้ภาษาที่งดงาม ประณีต สามารถสื่อได้ทั้งอารมณ์ 
ความรู้ ความคิด จึงต้องใช้ศิลปะในการเขียน ในส่วนที่กล่าวว่าเป็นศาสตร์ เพราะว่าการเขียนทุกชนิดต้องประกอบด้วยความรู้ 
หลักการและวิธีการ จุไรรัตน์ ลักษณะศิริและบาหยัน อ่ิมส าราญ (2548 : 181) ทักษะการเขียนจึงจ าเป็นต้องเรียนรู้และฝึกฝน 
เพื่อจะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในปัจจุบันการย่อความเข้ามามีบทบาทอย่างมากเก่ียวข้องกับบุคคล
ทั่วไป เพราะฉะน้ันควรที่จะเรียนรู้วิธีการย่อความให้ได้ผลเพื่อประโยชน์ในการงานต่างๆน้ันด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ การ
ย่อความเป็นสิ่งจ าเป็นในการรับสารเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ เพราะเป็นพื้นฐานส าคัญที่จะช่วยให้มนุษย์
เข้าใจเรื่องราวได้ตรงกัน ซ่ึงท าให้รู้ความรู้สึกนึกคิดซ่ึงมีผลต่อการด าเนินชีวิต ดวงพร หลิมรัตน์ (2551 : 181) 
จากที่กล่าวมาข้างต้นพอเห็นได้ว่า การย่อความมีความส าคัญในการด าเนินชีวิตทั้งทางตรงและทางอ้อม เพราะในชีวิตบุคคล
ทั่วไปมีโอกาสและมีความจ าเป็นที่จะต้องย่อสิ่งที่ฟังหรืออ่านเพื่อเก็บสาระไว้เป็นความรู้  หรือน าไปใช้ประโยชน์ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2554 : 22) 
    การวัดและประเมินผล  “ความสามารถในการอ่านและการเขียน”  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6  ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2561  จากการทดสอบน้ีพบว่านักเรียนส่วนใหญ่เขียนย่อความไม่ประสบผลส าเร็จอย่างที่คาดหวัง 
เน่ืองจากนักเรียนไม่สามารถเขียนย่อความได้ เขียนประโยคไม่จบความ ไม่เข้าใจความหมายของภาษาทั่วๆไป และไม่เข้าใจ
ภาษาส านวนเดิมของเน้ือหา  ใช้ภาษาไม่กระชับ ดังที่ จินตนา พันธุฟัก(2551) ระบุว่า “ปัจจุบันปัญหาการใช้ภาษาไทยที่พบใน
เด็กไทยคือ ผันเสียงวรรณยุกต์ สามัญ เอก โท ตรี จัตวา ไม่ได้สะกดค าผิดๆถูกๆ ที่ส าคัญเด็กทุกวันน้ี จับประเด็นส าคัญและย่อ
ความไม่เป็น” ดารุณี ศุขกลิ่น (2549 :6) กล่าวถึงปัญหาของการเขียนย่อความไว้ว่า “มีนักเรียนจ านวนมากที่เขียนย่อความ
ด้วยวิธีตัดต่อข้อความจากเน้ือเรื่องที่อ่าน และจับใจความส าคัญไม่ได้ถูกต้องครบถ้วน ขาดทักษะในการอ่านจับใจความส าคัญ 
และทักษะการเรียบเรียงภาษาให้สละสลวย ท าให้ไม่สามารถสื่อสารได้ตรงตามที่ต้องการ” จากปัญหาดังกล่าวสะท้อนให้เห็น
ว่า ผู้เรียนเขียนย่อความได้ไม่ดี อ่านแล้วย่อความไม่เป็นขาดทักษะการอ่านจับใจความ อ่านแล้วไม่สามารถย่อความได้ มักใช้
วิธีการตัดต่อข้อความจากเน้ือเรื่องไม่ใช้ภาษาของตนเอง 
 จากที่ผู้วิจัยได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5  
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 พบว่า
นักเรียนมีปัญหาในเรื่องน้ีมาก นักเรียนเขียนย่อความไม่เป็น เน่ืองจากนักเรียนอ่านเน้ือเรื่องแล้วไม่สามารถจับใจความจาก
เรื่องที่อ่านได้ว่าเน้ือหาส าคัญของเรื่องคืออะไร แล้วมักจะคัดลอกข้อความจากในหนังสือมาไม่ใช่ส านวนของตนเอง ซ่ึงจาก
เหตุผลและความส าคัญดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยพัฒนาทักษะการเขียนย่อความ โดยใช้แบบฝึกทักษะ การเขียนย่อความ โดยใช้
แบบฝึกทักษะส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้สามารถเขียนย่อความได้ถูกต้องขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
           เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนย่อความ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
          เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
          เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาทักษะการเขียนย่อความ โดยใช้แบบฝึกทักษะ ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
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สมมติฐานการวิจัย 
        1. หลังใช้แบบฝึกทักษะการเขียนย่อความ ผลสัมฤทธ์ิของแบบฝึกทักษะส้าหรับนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 5  จะสูง
กว่าก่อนใช้แบบฝึกทักษะการเขียนย่อความ 
        2. นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจในการใช้ชุดแบบฝึกทักษะในระดับดี - ดีมาก 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากร 
            นักเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 จ านวน 18 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
            นักเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก  อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 มีจ านวนนักเรียน 18 คน ซ่ึงได้จากการสุ่มแบบเจาะจง 
ขอบเขตเนื้อหาในการวิจัย 
 เน้ือหาในการวิจัยได้แก่ การเขียนย่อความ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ 2 การเขียน มาตรฐาน ท2.1 ใช้
กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความและเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ
และรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการเขียนย่อความจากสื่อที่มีรูปแบบและเน้ือหาที่หลากหลาย 
            เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แบบฝึกการเขียนย่อความจ านวน 5 ชุด ได้แก่ 1) รูปแบบการเขียนขึ้นต้นย่อความ 
                2) เขียนรูปแบบขึ้นต้นย่อความของนิทาน 
                3) เขียนแผนภาพโครงเรื่อง 
                4) เขียนย่อนิทานสั้นๆ 
                5) เขียนย่อนิทาน 
 2. แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการเขียนย่อความ 
 3. แบบประเมินความสามารถทักษะการเขียนย่อความ 
            4. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนย่อความ 
           ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัย 
 ตัวแปรต้น  ได้แก่ การสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนย่อความ 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทักษะการเขียนย่อความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 
                       2) ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนย่อความ 
                       3) ความพึงพอใจในการเรียนรู้ 
 ระยะเวลา 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มีการทดสอบก่อนเรียน 1 ชั่วโมง ทดสอบหลังเรียน 1 
ชั่วโมง และใช้ระยะเวลาการสอน 4 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 6 ชั่วโมง  

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. แบบฝึกทักษะ หมายถึง สื่อการเรียนการสอนที่ครูผู้สอนจัดท าขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมเองด้วย
ความสนใจ ท าให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะและประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 
  2. การเขียนย่อความ หมายถึง การจับใจประเด็นส าคัญหรือการสรุปใจความส าคัญของเรื่อง แล้วน ามาเรียบเรียง
ใหม่ โดยให้เป็นส านวนภาษาของตนเอง และต้องมีความกระชับ สั้น เข้าใจง่ายและใจความส าคัญครบถ้วน 
 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่นักเรียนท าได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการเขียนย่อความที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น 
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 4. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนย่อความ หมายถึง นวัตกรรมที่ได้ประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 
ซ่ึงมีความหมายดังน้ี 

80 ตัวแรก (E1) หมายถึง ค่าเฉลี่ยร้อยละ 80 ของคะแนนที่นักเรียนท าได้จากการท าแบบทดสอบระหว่างการใช้แบบฝึกทักษะ
การเขียนย่อความ 

 80 ตัวหลัง (E2) หมายถึง ค่าเฉลี่ยร้อยละ 80 ของคะแนนที่นักเรียนท าได้จากการท าแบบทดสอบหลังการใช้แบบฝึก
ทักษะการเขียนย่อความ 
 5. ความพึงพอใจ หมายถึง ความคิดเห็นหรือความรู้สึกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1  ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 18 คน ที่มีต่อการพัฒนาทักษะการเขียนย่อความ โดยใช้แบบฝึกทักษะ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  

กรอบแนวคิดการวิจัย 
           ตัวแปรต้น                                                       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนย่อความ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยได้ด าเนินการ 
ดังต่อไปน้ี 
            1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
            2.เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
            3.ขั้นตอนการสร้าง 
            4.วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
            5.การวิเคราะห์ข้อมูล 
            6.สถิติที่ใช้ 
            7.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 
            นักเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก  อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 จ านวนนักเรียน 18 คน 
กลุ่มตัวอย่าง 
           นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก  อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 มีจ านวนนักเรียน 18 คน ซ่ึงได้จากการสุ่มแบบเจาะจง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แบบฝึกการเขียนย่อความจ านวน 5 ชุด ได้แก่ 1) รูปแบบการเขียนขึ้นต้นย่อความ 
                2) เขียนรูปแบบขึ้นต้นย่อความของนิทาน 
                3) เขียนแผนภาพโครงเรื่อง 

 

การสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการ
เขียนย่อความ                        

 

1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทักษะการเขียนย่อความของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 

2) ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนย่อความ 

3) ความพึงพอใจในการเรียนรู้ 
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            4) เขียนย่อนิทานสั้นๆ 
            5) เขียนย่อนิทาน 
 2. แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการเขียนย่อความ 
 3. แบบประเมินความสามารถทักษะการเขียนย่อความ 
4. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนย่อความ 
ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
               1. แบบฝึกทักษะการเขียนย่อความ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก  โดยมี
ขั้นตอนการสร้างดังน้ี 
1.1ศึกษาค้นคว้า หนังสือ เอกสาร ต ารา ขอบข่าย และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ตามล าดับต่อไปน้ี 
     1.1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 
     1.1.2 ศึกษาหนังสือ เอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการเขียนย่อความ 
     1.1.3 ศึกษาหนังสือ เอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เก่ียวข้องเก่ียวกับแบบฝึกทักษะ หลักการสร้างแบบฝึกทักษะ และการ
หาประสิทธิภาพของแบบฝึก 
      1.2ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในหลักสูตรและเน้ือหา 
      1.3 ด าเนินการสร้างแบบฝึก เรื่องการเขียนย่อความ 
      1.4 น าร่างแบบฝึก เรื่องการเขียนย่อความ ที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านนวัตกรรม 2) ด้าน
เน้ือหา 3) ด้านการวัดและประเมินผล เพื่อตรวจสอบหาคุณภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนย่อความ แบบทดสอบ ความ
เหมาะสมของเน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอนและความถูกต้องของส านวนภาษา รูปแบบของแบบฝึก เพื่อขอค าแนะน ามา
ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เก่ียวข้อง 
       1.5 ด าเนินการสร้างและปรับปรุงแบบฝึก ตามที่ปรึกษา แล้วน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร เน้ือหา กระบวนการ 
ภาษาและการวัดและประเมินผลตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบคุณภาพและความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา ( IOC : Index of Item 
Objective Congruence) โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณา 
   น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณห่าค่า IOC โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence) ของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง แล้วเลือกค่าดัชนีความ
สอดคล้องตั้งแต่ 0.6 ถึง 1.00 
 โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี 
 +1   คะแนน ผู้เชี่ยวชาญแน่ใจว่าแบบฝึกทักษะการเขียนย่อความมีความเหมาะสม 
 0     คะแนน ผู้เชี่ยวชาญไม่แน่ใจว่าแบบฝึกทักษะการเขียนย่อความมีความเหมาะสม 
 -1    คะแนน ผู้เชี่ยวชาญแน่ใจว่าแบบฝึกทักษะการเขียนย่อความไม่มีความเหมาะสม 
 น าค่า IOC ที่ค านวณได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์พิจารณาความเหมาะสม ของแบบฝึกทักษะการเขียนย่อความดังน้ี 
 IOC มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 หมายความว่า แบบฝึกทักษะการเขียนย่อความมีความเหมาะสม 
 IOC น้อยกว่า 0.5 หมายความว่า แบบฝึกทักษะการเขียนย่อความไม่มีความเหมาะสม      
 1.6 หาประสิทธิภาพของแบบฝึก โดยทดลองใช้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากนักเรียนกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน 
ในอัตราส่วนเท่า ๆ กัน  
2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเขียนย่อความ 
 1. ศึกษาหลักการและการสร้างแบบทดสอบจากเอกสารการวัดและประเมินผลต่าง ๆ 
 2. สร้างแบบทดสอบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซ่ึงมีลักษณะเป็นอัตนัย จ านวน 20 ข้อ ก าหนดการให้ค่า
คะแนน ตอบถูกได้ 1 คะแนน และตอบผิดได้ 0 คะแนน 
 3. น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญด้านวัดผล ตรวจสอบดูความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content 
Validity) ความชัดเจน ความถูกต้องเหมาะสมของภาษาที่ใช้ และความสอดคล้องด้วยดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item 
Objective Congruence : IOC) 
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 4. น าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) เกณฑ์ความยากของข้อสอบก าหนดไว้ระหว่าง 0.02 ถึง 0.08 
และค่าอ านาจจ าแนก (r) เกณฑ์อ านาจการจ าแนกของข้อสอบก าหนดไว้ 0.20 ขึ้นไป  
 5. น าแบบทดสอบที่มีความยากง่าย และอ านาจจ าแนกตามเกณฑ์ หาความเชื่อม่ันแบบทดสอบโดยใช้สูตรของคู
เดอร-์ริชาร์ดสัน KR-20 เกณฑ์การหาค่าความเชื่อม่ันของข้อสอบก าหนดไว้ .80 ขึ้นไป 
3. ประเมินความสามารถแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนย่อความ 
 มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการ
เขียนย่อความ จ านวน 1 ฉบับ แบบสอบถามความพึงพอใจ/ความคิดเห็นนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะ มีลักษณะเป็น
แบบสอบถามแบบมีขั้นตอนการสร้างดังน้ี  
 1. ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจจากเอกสารการวัดและประเมินผลต่าง ๆ 
 2. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่สอนโดยใช้แบบฝึก เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดับ ข้อค าถามจ านวน 10 ข้อ โดยก าหนดค่าระดับความพึงพอใจแต่ละช่วงคะแนนและความหมายดังน้ี 
  ระดับ 1 หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  ระดับ 2 หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
  ระดับ 3 หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
     ระดับ 4 หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
  ระดับ 5 หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด   
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ทดสอบด้วยแบบทดสอบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องการเขียนย่อความ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 10 ข้อ กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ใช้เวลาในการทดสอบ 1 ชั่วโมง 
 2. ด าเนินการพัฒนาโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดค า  จ านวน 5 ชุด โดยผู้รายงานให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบฝึก
ทักษะการเขียนย่อความ เพื่อวัดทักษะการพัฒนาการเขียนย่อความของนักเรียนทุกชุด   
 3. เม่ือสิ้นสุดการพัฒนาทักษะการเขียนด้วยนวัตกรรมแบบฝึกทักษะการเขียนย่อความ  ทั้ง 5 ชุดแล้ว ผู้รายงานให้
กลุ่มเป้าหมายท าแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพื่อดูพัฒนาการของ
นักเรียน 
สรุปวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 
 
 
  
 

 
                ภาพแสดงขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
  ค่าเฉลี่ย     ( x ) 

                                N

x
x




 
เม่ือ           x   = ค่าเฉลี่ยของคะแนน 
    x   = ผลรวมของคะแนน 
   N = จ านวน 
  

ทดสอบ ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ด าเนินการพฒันาโดยใช้แบบฝึกทกัษะ 

ท าแบบทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
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                       ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

      
N

XX
DS

 


)(
..  

   เม่ือ S.D.       = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
      )( XX  = ผลรวมของคะแนนลบด้วยคะแนนเฉลี่ย 
    N      = จ านวน 
   ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

      
N

R
IOC


  

   เม่ือ IOC  = ดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ 
    R   = ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
    N      = จ านวนของผู้เชี่ยวชาญ 
            ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใช้สูตรของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (KR-20) 

     

















2

1
1 t

tt
S

pq

n

n
r  

   เม่ือ ttr  = สัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ัน 
    n = จ านวนข้อ 

    
2

tS  = คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบับ 
    p = สัดส่วนของคนท าถูกในแต่ละข้อ 
    q = สัดส่วนของคนผิดในแต่ละข้อ = 1-p 
                        ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สูตร E1/E2 
    

     E1  = 
∑×𝟏

𝑵

𝑨
× 𝟏𝟎𝟎 

 
 

     E2  = 
∑×𝟐

𝑵

𝑩
× 𝟏𝟎𝟎 

  
เม่ือ  E1 = ประสิทธิภาพของนวัตกรรมที่เกิดในระหว่างการใช้ 
         E2 = ประสิทธิภาพของนวัตกรรมที่เกิดขึ้นภายหลังใช้ส้ินสุดลง 
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้การทดสอบค่าที่แบบไม่อิสระ (t-test 
Dependent) โดยใช้สูตรดังนี้ 

      
 
1

22






 



n

DDn

D
t  

    t = ค่าที 
    D = ผลต่างของคะแนนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการเรียนย่อความ 
    n = จ านวนคน 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
           ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของทักษะการเขียนย่อความ โดยใช้แบบฝึกทักษะ ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 ผู้วิจัยได้สร้างแบบฝึกทักษะการเขียนย่อความ 5 ชุด ดังน้ี 
ชุดที่ 1 เรื่อง รูปแบบการเขียนขึ้นต้นย่อความ 
ชุดที่ 2 เรื่อง เขียนรูปแบบขึ้นต้นย่อความของนิทาน 
ชุดที่ 3 เรื่อง เขียนแผนภาพโครงเรื่อง 
ชุดที่ 4 เรื่อง เขียนย่อนิทานสั้นๆ 
ชุดที่ 5 เรื่อง เขียนย่อนิทาน 
          ตาราง 1 แสดงผลการประเมินความเหมาะสมของแบบฝึกทักษะการเขียนย่อความ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 ของผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน 

รายการประเมิน ความเหมาะสม 
IOC 

ความหมาย 

1. ด้านเน้ือหาในแผนการจัดการเรียนรู้ 
    1.1 เน้ือมีความเหมาะสมกับระดับของนักเรียน 
    1.2 เน้ือหามีความชัดเจนเข้าใจง่าย 

 
1 
1 

 
เหมาะสม 
เหมาะสม 

2. ด้านภาษา 
    2.1 ใช้ภาษาเข้าใจง่ายเหมาะสม 

 
1 

 
เหมาะสม 

3. ด้านอุปกรณ์ประกอบแบบฝึก 
    3.1 มีความสะดวกในการใช้งาน 
    3.2 ประหยัดคงทน 
    3.3 เร้าความสนใจนักเรียน 

 
1 

0.6 
0.6 

 
เหมาะสม 
เหมาะสม 
เหมาะสม 

4. ด้านแบบประเมินหลังกิจกรรม 
    4.1 มีความยากง่ายเหมาะสมกับนักเรียน 
    4.2 แบบทดสอบมีจ านวนพอเหมาะกับนักเรียน 

 
1 
1 

 
เหมาะสม 
เหมาะสม 

5. ด้านรูปแบบของแบบฝึก 
    5.1 มีความสวยงาม 
    5.2 มีความน่าสนใจเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน 

 
1 
1 

 
เหมาะสม 
เหมาะสม 

 
รวมเฉลี่ย 0.93 เหมาะสม 
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       ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบหาประสิทธิภาพเปรียบเทียบ E1และE2 ของแบบฝึกทักษะการเขียนย่อความ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์ 80/80 

คนที ่

แบบฝึกทักษะ 
รวมคะแนน 

(50 คะแนน) 

คะแนนหลัง
เรียน 

(20 คะแนน) 
 

ชุดที่1 
(10 

คะแนน) 

ชุดที่2 
(10 

คะแนน) 

ชุดที3่ 
(10 

คะแนน) 

ชุดที4่ 
(10 

คะแนน) 

ชุดที5่ 
(10 

คะแนน) 
1 9 9 8 9 8 43 15 
2 10 9 8 9 8 44 17 
3 9 10 9 8 9 44 16 
4 10 10 9 9 8 45 18 
5 8 8 9 8 8 46 18 
6 10 9 9 9 9 41 17 
7 10 10 9 8 9 46 18 
8 10 8 8 9 9 44 17 
9 10 8 9 9 9 45 18 

10 10 10 9 9 9 47 19 
11 10 10 9 8 8 45 19 
12 9 9 9 8 8 43 17 
13 10 10 9 8 9 46 17 
14 10 9 8 9 9 45 18 

15 10 9 9 8 9 45 19 
16 10 10 8 9 9 46 16 
17 9 10 8 8 8 43 14 
18 9 10 8 8 8 43 15 

 
รวมเฉลี่ย 

 
 

9.61 

 
 

9.33 

 
 

8.61 
 

8.50 

 
 

8.56 

 
 

44.61 

 
 

17.11 
เฉลี่ยร้อยละ 96.1 93.3 86.1 85.0 85.6 89.22 85.56 

                   ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ E1/E2                         89.22          85.56 
 

    จากตาราง 2 ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนย่อความ พบว่า ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพ 
เปรียบเทียบ E1 และ E2 ของแบบฝึกทักษะการเขียนย่อความ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้เท่ากับ 89.22/85.56 
เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80  
ตอนที่  2  ผลการศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะโดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
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          ตาราง 3 แสดงผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนย่อความ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  

การทดสอบ N คะแนนเต็ม X S.D. S.D. 
       D 

t sig 

ก่อนเรียน 18 20 13.22 2.39 2.157 7.430** .000 
หลังเรียน 18 20 17 1.57    

**p<.01 
 จากตาราง  3 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนย่อความก่อนและหลังใช้มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 13.22 คะแนน และ 17 คะแนนตามล าดับ เม่ือท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยใช้สถิติทดสอบที (t-test 
Dependent) พบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนใช้แบบฝึกมีค่าสูงกว่าก่อนใช้แบบฝึกทักษะ อย่ามีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาทักษะการเขียนย่อความ โดยใช้แบบฝึกทักษะ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ตาราง 4 แสดงผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนย่อความ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

รายการประเมิน   S.D. แปลผล 

1. เน้ือหาในแบบฝึกมีความน่าสนใจ 4.11 0.68 มาก 
2. ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากเน้ือหาที่น ามาประกอบการสอน 3.94 0.64 มาก 
3. ชอบท าแบบฝึก เพราะท าให้เข้าใจง่าย 4.61 0.50 มากที่สุด 

4. แบบฝึกช่วยให้เข้าใจบทเรียนเพิ่มขึ้น 4 0.59 มาก 
5. แบบฝึกมีความเพลิดเพลิน 4.28 0.67 มาก 

6. รู้สึกสนุกสนานเวลาเรียนด้วยแบบฝึกการเขียนย่อความ 3.67 0.77 มาก 

7. พึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกการเขียนย่อความ 4.17 0.17 มาก 

8. วิธีการเรียนด้วยแบบฝึกการเขียนย่อความท าให้นักเรียนตั้งใจเรียนมาก
ขึ้น 

3.67 0.49 
มาก 

9. การเรียนด้วยแบบฝึกการเรียนย่อความท าให้นักเรียนมีทักษะการเขียน
ย่อความเพิ่มมากขึ้น 

4.33 0.59 
มาก 

10. การเรียนด้วยแบบฝึกการเขียนย่อความท าให้นักเรียนเขียนย่อความ
ได้ง่ายกว่าเดิม 

4.28 0.83 
มาก 

รวม 41.06 6.46  
            จากตาราง 4.4 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนย่อความ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจอยู่ระดับมากที่สุด ได้แก่ ชอบท าแบบฝึก เพราะท าให้เข้าใจง่าย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 
ส่วนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การเรียนด้วยแบบฝึกการเรียนย่อความท าให้นักเรียนมีทักษะการเขียนย่อความเพิ่ม
มากขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 แบบฝึกมีความเพลิดเพลินและการเรียนด้วยแบบฝึกการเขียนย่อความท าให้นักเรียนเขียน
ย่อความได้ง่ายกว่าเดิม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 พึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกการเขียนย่อความ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.17 เน้ือหาในแบบฝึกมีความน่าสนใจ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 แบบฝึกช่วยให้เข้าใจบทเรียนเพิ่มขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4 ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากเน้ือหาที่น ามาประกอบการสอน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 และรู้สึกสนุกสนานเวลาเรียนด้วยแบบ
ฝึกการเขียนย่อความและวิธีการเรียนด้วยแบบฝึกการเขียนย่อความท าให้นักเรียนตั้งใจเรียนมากขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 

สรุปผลการวิจัย 
         การวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนย่อความ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยมีผลการวิเคราะห์
ข้อมูลสรุปได้ดังน้ี 
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             1. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการเขียนย่อความ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า 
แบบฝึกการเขียนย่อความที่พัฒนาขึ้นมีค่าประสิทธิภาพ 89.22/85.56 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ 
              2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการเขียนย่อความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับที่ .01 
              3. ผลการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเรียนย่อความ พบว่า นักเรียนมี
ความคิดเห็นต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกการเขียนย่อความอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 41.06 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 6.46 
 
อภิปรายผล 
            จากผลการวิจัยการพัฒนาทักษะการเขียนย่อความ โดยใช้แบบฝึกทักษะ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังน้ี 
 1. จากผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนย่อความ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 พบว่า ผล
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนย่อความ มีค่าประสิทธิภาพ 89.22/85.56  เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ เน่ืองจาก
การจัดท าแบบฝึกทักษะการเขียนย่อความ ผู้วิจัยได้จัดท าตามกระบวนการขั้นตอนของการวิจัย โดยยึดหลักสูตรแกนกลางเป็น
ตัวก าหนด จากน้ันสร้างแบบฝึกทักษะที่มีความเหมาะสมกับวัย รวมทั้งความสามารถพัฒนาทักษะการเขียนย่อความได้ดียิ่งขึ้น 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า แบบฝึกเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของเด็ก ที่ได้ทบทวนความรู้เดิมหลังจากที่เรียนบทเรียนแล้ว 
ทั้งน้ีแบบฝึกทักษะการเขียนย่อความยังเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและสามารถให้นักเรียนเกิดทักษะ เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของวัฒนา เสนนอก (2550 : 36) กล่าวว่า แบบฝึกเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ช่วยให้นักเรียนได้ฝึก
ทักษะ ช่วยให้นักเรียนสามารถทบทวนได้ด้วยตนเอง จนเกิดการเรียนรู้ความช านาญ และความเข้าใจ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าแบบ
ฝึกทักษะการเขียนย่อความที่จัดท าขึ้นมีประสิทธิภาพ 
 2. ผลการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการเขียนย่อความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่5 พบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยการใช้แบบฝึกการเขียนย่อความอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เน่ืองจากการ
ใช้แบบฝึกทักษะการเขียนย่อความมีความน่าสนใจ ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นอยากที่จะเรียนมากขึ้น ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะว่า การจัดท าแบบฝึกจะเรียงล าดับจากง่ายไปหายาก และนอกจากน้ีเป็นแบบฝึกที่เน้นพัฒนาการเขียนย่อความรูปแบบ
นิทาน เพราะว่าท าให้นักเรียนเกิดความเพลิดเพลินสนุกสนานในเน้ือหาของนิทาน และได้ฝึกฝนรูปแบบการเขียนย่อความ
รูปแบบนิทาน และได้ท าด้วยตนเอง 
           3. ผลการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเรียนย่อความ พบว่า นักเรียนมีความ
พึงพอใจอยู่ระดับมากที่สุด ได้แก่ ชอบท าแบบฝึก เพราะท าให้เข้าใจง่าย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 ส่วนความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ การเรียนด้วยแบบฝึกการเรียนย่อความท าให้นักเรียนมีทักษะการเขียนย่อความเพิ่มมากขึ้น  โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.33 แบบฝึกมีความเพลิดเพลินและการเรียนด้วยแบบฝึกการเขียนย่อความท าให้นักเรียนเขียนย่อความได้ง่ายกว่าเดิม 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 พึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกการเขียนย่อความ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 เน้ือหาในแบบฝึกมี
ความน่าสนใจ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 แบบฝึกช่วยให้เข้าใจบทเรียนเพิ่มขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4 ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น
จากเน้ือหาที่น ามาประกอบการสอน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 และรู้สึกสนุกสนานเวลาเรียนด้วยแบบฝึกการเขียนย่อความ
และวิธีการเรียนด้วยแบบฝึกการเขียนย่อความท าให้นักเรียนตั้งใจเรียนมากขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 

ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1. แบบฝึกเป็นเครื่องมือการสอนที่มุ่งเน้นเพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียน โดยนักเรียนเป็นผู้ฝึกท าด้วยตนเองเพื่อเพิ่ม
ความช านาญหลังจากที่เรียนบทเรียนไปแล้ว  
            2. แบบฝึกควรประกอบด้วยค าแนะน าหรือช่องว่างให้นักเรียนตอบค าถาม ดังน้ันแบบฝึกควรมีความชัดเจนทั้งค าสั่ง
และวิธีท า  
            3. ต้องเป็นค าสั่งที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน อ่านแล้วเข้าใจง่าย เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาด้วยตนเอง จากการวิจัย
พบว่า นักเรียนมีความเพลิดเพลิน สนุกสนานกับเน้ือหา  
            4. ผู้สอนควรเลือกเน้ือหาที่เหมาะสมและความสนใจกับนักเรียน 
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   ข้อเสนอแนะวิจัยครั้งต่อไป 
        1. ควรสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึก เพื่อน าไปปรับใช้กับนักเรียนชั้นอ่ืน 
        2. ควรมีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยการใช้แบบฝึกกับกับวิธีการสอนอ่ืน ๆ  
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การพัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้แบบฝึกทักษะ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

The Development of Comprehension Skill Through Reading Exercise for 
Mathayomsuksa 3 

กันยารัตน์ พุดตาลดง1 นิตยา ทองทา2 ประทุมเพชร แซ่อ๋อง3 และจอมขวัญ รัตนกิจ3 

Kanyarat Puttaldong1 Nittaya Thongta2 Pratumpet Sea-Ong3 and Jomkwan Rattankit3 

1นักศึกษาโปรมแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
2ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 

3อาจารย์นิเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยน้ีน าเสนอการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี
วัตถุประสงค์เพื่อ1) พัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านจับใจความส าคัญก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการ
อ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการใช้แบบฝึกทักษะ
การอ่านจับใจความส าคัญส าหรับมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1 ห้องเรียน มีจ านวน 33 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) แบบฝึก
ทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) แผนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง 
การอ่านจับใจความส าคัญ 3) แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
โดยใช้ t-test (Dependent Samples) 
  ผลการวิจัยพบว่าการพัฒนาการอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้แบบฝึกทักษะ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  ผลสัมฤทธ์ิทางเรียนหลังเรียนสูงกว่ากว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และความพึงพอใจต่อการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

ค าส าคัญ : แบบฝึกทักษะ/การอ่านจับใจความส าคัญ 

Abstract 
 The results is to develop the reading comprehension skill through reading exercise for 
Mathayomsuksa 3, This research aimed to develop reading exercise book, to increase comprehension skill, 
Thai core subject, Mathayomsuksa 3 to meet the efficiency criteria 80/80,  Compare students achievement 
score with Pre/Post-testing, Find a satisfactory on this exercise book given by Mathayomsuksa 3 students 
who were taught by this exercise book. The sample composed of 33 students of Mathayomsuksa 3/1 in 
academic year 2018 at Bangkrathumpithayakom School chosen by purposive sampling, the tool used were 
:  Reading exercise, for increasing comprehensions, skill, Thai core subject Mathayomsuksa 3, Instructional 
plan for comprehension in Thai core subject Mathayomsuksa 3, 3. Achievement test in comprehension in 
Thai core subject Mathayomsuksa 3, Rating scale questionnaires on satisfactory. The data were analyzed by 
using computer program to find percentage, mean standard deviation. The hypothesis was tested by t-test 
(Dependent Samples)   
 The research found that This reading exercise book for comprehension skill hold its efficiency 
showed higher than expected 80/80, 33 students of sample got higher scores after treated by this exercise 
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book with significantly different at the level of 0.05, Viewed by the sample, their satisfactory on this exercise 
book were found at the higher level.   

Key words : exercise skill/reading comprehension 
 
ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้าง
บุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ การงานและด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุขและเป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ ความคิด วิเคราะห์ วิจารณ์และสร้างสรรค์ 
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้
ม่ันคงทางสังคมและเศรษฐกิจ  
 ทักษะการอ่านจึงเป็นทักษะที่ส าคัญ เพราะจะช่วยในการแสวงหาความรู้และจะช่วยสร้างความส าเร็จ ในชีวิต ผู้มี
ทักษะในการอ่านและมีนิสัยรักการอ่านจะมีความรู้และท าให้การศึกษาในวิชาต่างๆ มีประสิทธิภาพสามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้จากการอ่านไปใช้ในการพูดและการเขียน การอ่านจับใจความจึงมีบทบาทมากในเรื่องการอ่าน ผู้สอนควรให้
ความส าคัญในการอ่านและแก้ไขข้อบกพร่องและส่งเสริมสื่อต่างๆ ให้ตรงกับความสามารถและความต้องการของผู้เรียน การ
อ่านจับใจความที่ดีต้องมีการจัดกิจกรรมหลายรูปแบบ ซ่ึงกิจกรรมต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ วิจารณ์เรื่องที่ได้
อ่าน  
 จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม พบว่า 
นักเรียนส่วนหน่ึงอ่านจับใจความส าคัญไม่ค่อยได้ สังเกตได้จากเม่ือนักเรียนทดสอบการอ่านจับใจความและจากการทดสอบ
การประเมินนักเรียน ม. 1 - 3 ผลการประเมินความสามารถในการเรียนรู้ เรื่อง การอ่าน (Reading Literacy) แนว PISA ที่
ผ่านมาทั้ง 2 ครั้ง พบว่านักเรียนอ่านจับใจความส าคัญไม่ได้ จึงท าให้การเขียนค าตอบผิดประเด็นไปจากค าถาม ส่งผลให้
คะแนนสอบยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจนัก 
 จากปัญหาดังกล่าวเห็นได้ว่า ทักษะการอ่านจับใจความส าคัญเป็นทักษะที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวันที่ผู้เรียนต้องใช้เป็น
เครื่องมือในการศึกษาหาความรู้ ผู้วิจัยจึงสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ เป็นวิธีฝึกทักษะการอ่านจับใจความ
ส าคัญวิธีหน่ึงที่ผู้เรียนสามารถฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญได้ดียิ่งขึ้นและสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ด้วยตนเอง  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านจับใจความส าคัญก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับ
ใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ        ส าหรับมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 

สมมุติฐานการวิจัย 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อน
เรียน 

ขอบเขตของการวิจัย 
 เนื้อหา 
          การวิจัยครั้งน้ีท าการศึกษาเก่ียวกับการอ่านจับใจความส าคัญ ซ่ึงประกอบไปด้วยเน้ือหาย่อย 3 เรื่อง ที่น ามาเป็น
เน้ือหาในแบบฝึกเพื่อฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ ดังน้ี 
      1. ข่าวสาร 3 เรื่อง ได้แก่ ข่าวเศรษฐกิจและสังคม ข่าวการศึกษา ข่าวอาชญากรรม 
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      2. นิทาน 3 เรื่อง ได้แก่ นกกระสากับหมาจ้ิงจอก นางแตงอ่อน และนิทานอีสป 
      3. วรรณกรรมและวรรณคดีในบทเรียน 3 เรื่อง ได้แก่ อิศรญาณภาษิต นิทานค ากลอนเรื่อง พระอภัยมณี ตอน 
พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร และบทพากย์เอราวัณ 
 กลุ่มเป้าหมาย 
          ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม จ านวน 33 คน 
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
         ตัวแปรต้น ได้แก่ แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ 
         ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจ 
 ระยะเวลาในด าเนินการวิจัย 
         ด าเนินการศึกษาในเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมรวม 12 ชั่วโมง เป็นเวลา 4 สัปดาห์  

นิยามศัพท์เฉพาะ 
                1. แบบฝึกทักษะ หมายถึง สื่อส าหรับนักเรียนเพื่อฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ มีขั้นตอนการด าเนินงาน 4 
ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 วิจัย (Research) โดยการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ความต้องการและความคิดเห็นเก่ียวการพัฒนาแบบ
ฝึก ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาแบบฝึก (Development) สร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึก ขั้นตอนที่ 3 วิจัย (Research) ทดลองใช้
แบบฝึก และขั้นตอนที่ 4 พัฒนา (Development) ประเมินผลและปรับปรุงแบบฝึก 
                2. การอ่านจับใจความส าคัญ หมายถึง การอ่านที่ผู้อ่านต้องท าความเข้าใจเน้ือเรื่องและจับสาระส าคัญของเรื่องที่
อ่าน ที่ผู้เขียนต้องการเสนอเรื่องใดเรื่องหน่ึงมายังผู้อ่านและสามารถเชื่อมโยงเน้ือหาที่ส าคัญของเรื่องได้ 
               3. แผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง แนวทางจัดกิจกรรมการสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านจับใจความส าคัญ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ ซ่ึงประกอบด้วยมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดประเมินผล แบบทดสอบย่อยประจ า
แผนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือจุดเน้นของหลักสูตรและสภาพของนักเรียน 
              4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้ที่ได้จากการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับ
ใจความส าคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
เรื่อง การอ่านจับใจความส าคัญ เป็นเครื่องมือในการวัดผล 
              5. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง เครื่องมือวัดความสามารถของนักเรียนในการเรียน เรื่อง การ
อ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ เป็นแบบทดสอบ
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 ค าตอบ จ านวน 30 ข้อ ซ่ึงประกอบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 2 ชุด คือ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน เรื่อง การอ่านจับ
ใจความส าคัญ ใช้เวลาในการทดสอบ 60 นาที  
               6. ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส า คัญที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
               7. เกณฑ์การหาประสิทธิภาพ 80/80 มีดังน้ี 
        80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่ประเมินจากการท าแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญและรวม
คะแนนทดสอบหลังเรียน 
        80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่ประเมินจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการอ่านจับใจความ
ส าคัญ 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ได้แนวทางการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญและสามารถพัฒนาการสอนให้ดียิ่งขึ้น 
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะการอ่านจับใจความดีขึ้น 
 3. ได้แนวทางในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านการอ่านจับใจความส าคัญดียิ่งขึ้น 
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วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ี ด าเนินการศึกษาตามลักษณะกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
      1.  แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ 
      2.  แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิการอ่านจับใจความส าคัญ  
      3.  แผนการจัดการเรียนรู้ 
      4.  แบบความพึงพอใจที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
           ค่าเฉลี่ย   

    N
X

X 


 
                              X   ค่าเฉลี่ยของคะแนน 

                       X   ผลรวมของคะแนน 
                              N   จ านวน 
 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

   N
)X-(X

S.D. 


 
  S.D.   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   )X-(X   ผลรวมของคะแนนลบด้วยคะแนนเฉลี่ย 
        N   จ านวน 
 ค่าความเที่ยงตรงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง(IOC)   

 N
R

IOC 


 
 

  R  =    ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
      N   =   จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 ค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา ( - coefficient)   
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       α  สัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ัน 
       n  จ านวนข้อ 

       2
iS   คะแนนความแปรปรวนแต่ละข้อ 

       2
tS  คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบับ 

 ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใช้คูเดอร์-ริชาร์ดสัน (KR-20)  
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     ttr   สัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ัน 
  n  จ านวนข้อ 

  2
tS  คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบับ 

      p = สัดส่วนของคนท าถูกในแต่ละข้อ 
   q  = สัดส่วนของคนท าผิดในแต่ละข้อ = 1- p 
 สถิติทดสอบค่าที แบบ t-pair  (เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลัง)    

  1n

2D)(2Dn
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      t   =   ค่าที 
  D =  ผลต่างของคะแนน 
  n =  จ านวนคน 
 สถิติทดสอบค่าที แบบ 0ne sample  (เปรียบเทียบผลการเรียนรู้กับเกณฑ์ที่ก าหนด)  

 t  =    n
S

X
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 โดยที่ 
        t   =    ค่าทดสอบ t-test 
   X    =   คะแนนหลังเรียน 
   =    คะแนนเกณฑ์ที่ก าหนด 
  S2  =    ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  N  =    จ านวนนักเรียน 
 ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ  
  ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 

   
100

A
N

X

E1 




 

      E1 = ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
      X  =  คะแนนแบบฝึกหัดในแต่ละหน่วยของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ 
      A  =  คะแนนเต็มของแบบฝึกหัดในแต่ละหน่วยของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ 
      N  =  จ านวนผู้เรียน 
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                   ประสิทธิภาพของผลผลิต (E2) 
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      E2 = ประสิทธิภาพของผลผลิต 
      Y  =  คะแนนของหลังเรียน 
      B  =  คะแนนเต็มของคะแนนสอบหลังเรียน 
      N  =  จ านวนผู้เรียน 
 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่ มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ  ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  
  1.00 - 1.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  1.51 - 2.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
  2.51 - 3.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง  
  3.51 - 4.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับ มาก 
  4.51 - 5.00 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 1. การวิเคราะห์การหาประสิทธิภาพเปรียบเทียบ E1 และ E2 ของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่าง  

การประเมิน รวม E2 �̅� ของ E1 ร้อยละ 
แบบฝึกทักษะ1 1337  

80.1 
40.52 81.03 

แบบฝึกทักษะ 2 1484 44.97 89.94 
แบบฝึกทักษะ 3 1371 41.55 83.09 
รวม 4192 42.27 84.69 

 จากตารางที่ 1 พบว่าผลการทดสอบประสิทธิภาพเปรียบเทียบ E1 และ E2 ของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ
ส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ 84.69/80.10 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 กล่าวได้ว่าแบบฝึกทักษะการอ่านจับ
ใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพสามารถน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการ
อ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนได้ 
 2. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ จากการเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน (E2) 

 จากตารางที่ 3 พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 24.03 คิดเป็นร้อยละ 80.1และมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 
9.46 คิดเป็นร้อยละ 11.33 ซ่ึงมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน   
 3. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญตามเกณฑ์ 80/80 ได้ 84.69/80.10 
 4. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ
ใจความส าคัญ 
 
  

รายการ หลังเรียน ก่อนเรียน พัฒนาการ 
 รวม  723 310 479 
ค่าเฉลี่ย 24.03 9.45 4.73 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.18 2.77 3.58 
ร้อยละ 80.1 11.33 15.67 
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การประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t df sig 

ก่อนเรียน 9.45 2.77 -16.29* 64 .000 

หลังเรียน 24.03 2.19 

 จากตารางที่ 4 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญหลัง
เรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 แสดงให้เห็นว่าการใช้แบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญส่งให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
           5. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ 

ข้อรายการ X S.D. แปลผล 
1.แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี
การก าหนดวัตถุประสงค์ของการเรียนไว้อย่างชัดเจน 

3.70 0.92 มาก 

2. การออกแบบของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เหมาะสมกับความสนใจ ความถนัดและความสามารถของผู้เรียน 

3.40 1.03 ปานกลาง 

3. แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี
วิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียน 

3.61 1.06 มาก 

4. กิจกรรมการอ่านท าให้นักเรียนสนใจเรียนวิชาภาษาไทย 3.76 0.90 มาก 
5. กิจกรรมการอ่านช่วยให้นักเรียนมีความรู้และทักษะในเรื่องที่เรียนมากขึ้น 3.64 0.99 มาก 
6.กิจกรรมการอ่านในแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ท าให้นักเรียนรู้ข้อบกพร่องของตัวเอง 

3.73 1.04 มาก 

7.กิจกรรมในแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 มีความหลากหลาย ท าให้นักเรียนสนใจ 

3.73 1.04 มาก 

8. นักเรียนเข้าใจและภูมิใจเม่ืออ่านจับใจความส าคัญแล้วตอบค าถามได้  4.18 0.85 มาก 
9.เน้ือหาและกิจกรรมการอ่านในแบบฝึกกษะการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นประโยชน์ต่อตัวเองจริงๆ 

3.88 1.08 มาก 

10. เน้ือหาในแบบฝึกกษะการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ท าให้นักเรียนพัฒนาการอ่านได้ 

4.09 0.95 มาก 

รวม 3.78 0.52 มาก 
                      นักเรียนมีความพึงพอใจแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3       
ที่สร้างขึ้นโดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.78  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ ดังน้ี 
 1. แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ80.49/89.87 ซ่ึงสูง
กว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 
 2. นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 มีผลสัมฤทธ์ิ
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 

อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถ
น าไปสู่การอภิปรายผลได้ดังต่อไปน้ี 
 1. แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3 มีประสิทธิภาพ84.69/80.10 
หมายความว่า นักเรียนได้คะแนนจากการท าแบบฝึกทักษะ คิดเป็นร้อยละ 84.69 และคะแนนหลังจากเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ
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การอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 80.10 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งสมมติฐาน
ไว้ ทั้งน้ีอาจมาจากว่า แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ผู้เรียน
มีส่วยร่วมในการจัดกิจกรรม การเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยใช้ความคิดพิจารณาและค้นคว้าจนเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการอ่าน
จับใจความส าคัญ นักเรียนยังทราบผลการเรียนรู้ของตนเองได้ทันที สอดคล้องกับ กรรณิการ์ พวงเกษม (2535 : 35 อ้างอิงใน 
สิริรัตน์ อะโน, 2553 : 108) กล่าวว่า การเรียนการสอนภาษาไทยต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เพราะเด็กที่อยู่ใน
สิ่งแวดล้อมที่ต่างกันย่อมมีทักษะในการใช้ภาษาต่างกันและมีความสามารถในการรับรู้ที่ต่างกัน นอกจากน้ีการเรียนการสอนที่
นักเรียนได้ทราบผลการเรียนของตนเองอย่างสม่ าเสมอเห็นทั้งข้อดีและข้อด้ อยของตนเองย่อมเกิดก าลังใจที่จะแก้ไข
ข้อบกพร่องของตนและแสวงหาวิธีทางที่ถูกต้องในทางภาษาต่อไป 
 2. นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธ์ิ
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เน่ืองจากนักเรียนมีความพึงพอใจมีความสุขกับการเรียน มี
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ได้ลงมือท างานด้วยตนเอง มีความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น 
 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 เน่ืองมาจากว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นการจัดกิจกรรมให้ความส าคัญ ความสนใจในวิธีคิด
และวิธีการเรียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและทราบผลการเรียนได้ทันที 
ท าให้นักเรียนสนใจใฝ่เรียนรู้ เพราะได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ได้เหมาะสมกับความถนัดของตนเอง 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการวิจัยและพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญให้หลากหลายในรายวิชาอ่ืนๆ 
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การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานอีสป 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

The Developing of Drills Enhancing Reading Comprehension By using  
Aesop's Fables For grade 5 students 
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1นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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บทคัดย่อ 
            การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานอีสป 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะ    การอ่านจับใจความ
ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานอีสป และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้นิทานอีสป กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย ต าบลหัวรอ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนจ านวน 18 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ จ านวน 3 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
จ านวน 1 แผน ระยะเวลา 5 ชั่วโมง แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการอ่านจับใจความ แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ และแบบสอบถามความความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานอีสป 
สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับ
ใจความ โดยใช้นิทานอีสป เท่ากับ 81.50/82.66 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ผลการเปรียบเทียบทักษะการอ่านจับใจ โดยใช้
นิทานอีสป ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมี
ความคิดเห็นต่อแบบฝึกทักษะการอ่าน จับใจความ โดยใช้นิทานอีสป มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คือ 4.14 ส่วนค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานที่ได้ คือ 0.58 

ค าส าคัญ:  การอ่านจับใจความ, นิทานอีสป 

Abstract 
 The purpose of this research are to develop and find effective reading comprehension skills By 
using Aesop's Fables For students in grade 5 to be effective according to criteria 80/80 to compare reading 
skills, comprehension before and after school With a practice of reading comprehension skills By using 
Aesop's Fables and to study the satisfaction of students towards reading comprehension skills By using 
Aesop's Fables. Target groups used in research is a grade 5 students at Wattapakhaohay School, Hua Ro 
Sub-district, Mueang District, Phitsanulok Province Phitsanulok Primary Educational Service Area Office 1, 
2nd semester, academic year 2018, 18 students from purposive sampiing. Research tools include 3 reading 
comprehension skills Learning to plan Grade 5, number 1 plan, duration of 5 hours Learning achievement 
test Subject reading, comprehension, multiple choice, type, choice, answer, 4 choices, 10 items and 
Questionnaires for satisfaction with reading comprehension skills By using Aesop's Fables. Data analysis using 
mean ( )  standard deviation (S.D.) and using t-test statistics. The research found that effective of reading 
comprehension skills By using Aesop's Fables Data analysis equal to 81.50 / 82.66 according to the criteria 
80/80. The result of comparing reading comprehension skills By using Aesop's Fables Of Prathom Suksa 5 
students after studying higher than before learning at the statistical significance level of .05  and Students 
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have opinions to practice reading comprehension skills. By using Aesop's Fables At a high level The average 
level is 4.14. The standard deviation is 0.58.   

Keywords :     Reading comprehension,  Aesop's Fables 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 มนุษย์ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร สื่อความหมาย ศึกษาหาความรู้ การใช้ภาษาเป็นการถ่ายทอด
ความรู้สึกนึกคิด ชาติไทยของเรามีภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติ ซ่ึงถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาติ คนไทยทุกคนควรภูมิใจ 
และช่วยกันอนุรักษ์ความเป็นไทยน้ีไว้เพื่อถ่ายทอดให้กับบุคคลรุ่นหลังได้มีภาษาไทยที่ถูกต้องไว้ใช้ 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2551, 33) ได้กล่าวถึงความส าคัญของภาษาไทยว่าภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็น
สมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือ
ในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ การงานและด ารงชีวิต
ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูล
สารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อ    การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 
นอกจากน้ียังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี และสุนทรียภาพ เป็นสมบัติล้ าค่าควรแก่การ
เรียนรู้ อนุรักษ์ และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป  
 จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ตระหนักถึงความส าคัญของภาษาไทย จึงได้
ก าหนดทักษะการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยไว้ 5 ด้าน คือ การอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูด หลักการ
ใช้ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม เพื่อเป็นทักษะพื้นฐานที่ส าคัญ ทั้งการติดต่อสื่อสาร การศึกษา และ  การด าเนินชีวิตใน
สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับ ทัศนีย์ แก้วงาม (2550, 1) ที่ได้แสดงความเห็นว่า เน่ืองจากภาษาไทยมีค่าและ
ส าคัญยิ่งส าหรับคนไทย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  จึงได้จัดสาระวิชาภาษาไทยอยู่ในกลุ่ม
วิชาทักษะที่เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ เพื่อที่ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันในด้านการติดต่อสื่อสาร
และการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ การสอนภาษาไทยจึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะทางภาษา สามารถใช้ภาษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพทั้งด้านการอ่าน การเขียน การฟัง การดู การพูด หลักการใช้ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเองและช่วยอนุรักษ์ภาษาไทยไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบไป 
 การอ่านเป็นทักษะที่ส าคัญอย่างหน่ึงในการด าเนินชีวิต เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการแสวงหาความรู้ และมีความ
จ าเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ ทั้งในด้านการประกอบอาชีพและด้านการศึกษา ดังที่ จิรวัฒน์ เพชรรัตน์ และอัมพร 
ทองใบ (2556, 1) กล่าวว่า การอ่าน เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับคนทั่วไป โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน เพราะปัจจุบันเป็น
ยุคของข่าวสาร ซ่ึงข้อมูลความรู้ในทุกด้านได้เผยแพร่ในรูปของหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ผู้อ่านหนังสือมากจะได้รับคุณค่าทาง
ปัญญา เกิดความรู้ ความรอบรู้ มีความก้าวหน้าและทันสมัยอยู่เสมอ การอ่านจึงเป็นทักษะส าคัญที่ต้องเน้นและต้องฝึกฝน
ให้แก่ผู้เรียนเป็นอย่างมาก เพื่อที่จะสามารถท าให้ผู้เรียนทราบความหมายหรือพัฒนาการวิเคราะห์ ตีความในการอ่านได้ดี
ยิ่งขึ้น นอกจากน้ี จิรวัฒน์ เพชรรัตน์ และอัมพร ทองใบ (2556, 2)ได้กล่าวถึงความส าคัญของการอ่านไว้ว่า การอ่าน เป็น
สิ่งจ าเป็นต่อชีวิต ต่อความเจริญในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์มากการอ่านหนังสือนอกจากจะท าให้ผู้อ่านเป็นผู้หูตากว้างแล้ว คน
อ่านจะเป็นผู้ทันต่อเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวของโลกปัจจุบัน และอาจเป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดความสงบในใจ ส่งเสริม
วิจารณญาณและประสบการณ์ให้เพิ่มพูนขึ้น 
  ส าลี รักสุทธิ (2543, 57) ได้กล่าวว่าการอ่านที่ดีมีประสิทธิภาพน้ันจะต้องอ่านจับใจความส าคัญได้ สรุปสาระส าคัญ
ของเรื่องที่อ่านได้ แต่ปัญหาส าคัญของผู้เรียน คือ อ่านแล้วจับใจความส าคัญไม่ได้ ไม่สามารถสรุปประเด็นส าคัญของเรื่องได้ ไม่
สามารถแยกแยะข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นได้ ไม่สามารถแยกใจความส าคัญกับใจความรองได้ ท าให้ไม่ได้รับประโยชน์จากการอ่าน
เท่าที่ควรและยังเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการเรียนรู้และการศึกษาวิชาการต่าง ๆ อีกด้วยนอกจากน้ีชูชีพ พุทธประเสริฐ (2540, 
67)  ได้ให้ความเห็นไว้ว่าการอ่านจับใจความเป็นส่วนหน่ึงของการอ่านในใจ   การอ่านจับใจความน้ันเด็กจะต้องสามารถรู้ว่า
เรื่องน้ันมีความส าคัญอยู่ที่ใดโดยหัดสังเกตเค้าโครงเรื่อง ข้อความ และประโยคในเรื่องที่น าไปสู่ข้อสรุปเรื่อง โดยเฉพาะการฝึก
ให้เด็กค้นหาสิ่งเหล่าน้ีจะช่วยให้สามารถสรุปเรื่องราวและเข้าใจเรื่องราวได้ดียิ่งขึ้น การอ่านจับใจความที่ถูกต้องจ าเป็นส าหรับ
ทุกคน การฝึกฝนการอ่านอย่างสม่ าเสมอจะช่วยให้ผู้อ่านมีพื้นฐานในการอ่านที่ดี  
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 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทย กลุ่มสาระภาษาไทย ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 พบว่า
นักเรียนส่วนใหญ่ มีทักษะและความสามารถในด้านการอ่านไม่เพียงพอ โดยเฉพาะการอ่านจับใจความ ซ่ึงนักเรียนส่วนใหญ่มี
ผลสัมฤทธ์ิในด้านการอ่านที่ต่ ากว่าเกณฑ์ ซ่ึงสาเหตุอาจมาจาก ครูผู้สอนมุ่งให้นักเรียนอ่านคนเดียวหรืออ่านทั้งชั้นซ่ึงกิจกรรม
การสอนที่ซ้ าซาก ท าให้นักเรียนไม่กระตือรือร้นหรือสนุกสนานกับการเรียน ท าให้นักเรียนรู้สึกเบื่อหน่าย ร่วมถึงนักเรียนขาด
นิสัยรักการอ่านหรือท าให้นักเรียนขาดทักษะในการอ่านจับใจความ จากปัญหาข้างต้นผู้วิจัยเห็นว่าการกระตุ้นให้นักเรียนเกิด
เจตคติที่ดีต่อการอ่านน้ันจ าเป็นที่จะต้องปรับรูปแบบกิจกรรมในการสอน ใช้ส่ือใน   การสอนที่ช่วยสร้างจินตนาการและท าให้
เกิดความสนุก ซ่ึงสอดคล้องแนวคิดของ ผ่องศรี สมยา (2544, 8) กล่าวว่า  การเรียนการสอนต้องเร้าความสนใจให้นักเรียน
เพื่อให้มีการพัฒนาทางสติปัญหา วุฒิภาวะทางอารมณ์ และคุณธรรมให้เจริญไปพร้อมกัน นิทานเป็นสิ่งที่เร้าความสนใจของ
เด็ก เป็นเรื่องใกล้ตัว เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในชุมชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องที่แต่งตามจินตนาการ 
  จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียน โดยการสร้างแบบฝึกทักษะการ
อ่านจับใจความ โดยใช้นิทานอีสป ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย ต าบล  หัวรอ อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก โดยการน าแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานอีสป มาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียน ให้ มีทักษะในการอ่านจับใจความที่ดียิ่งขึ้น นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อ
นักเรียนโดยให้ตรงแล้ว ยังเป็นแนวทางส าหรับผู้สอนในการพัฒนากิจกรรมการอ่านจับใจความของนักเรียนให้เกิดผลดีและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานอีสป ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
            2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านจับใจความก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้
นิทานอีสป 
           3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้นิทานอีสป 

สมมุติฐานการวิจัย  
 นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้นิทานอีสป มีทักษะการอ่านจับใจความหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน 

ขอบเขตของการวิจัย 
 เนื้อหา 
 เน้ือหาของนิทานที่ใช้ในการสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความประกอบด้วยนิทานจ านวน 9 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง
กระต่ายตื่นตูม   หนูนากับหนูเมือง   เทพารักษ์กับชายตัดไม้   มดกับตั๊กแตน   ฝูงนกกับแรดใจร้าย   ม้ากับลาย   ดาวลูกไก่   
เด็กเลี้ยงแกะ และ ราชสีห์กับหนู 
 กลุม่ตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย ต าบลหัวรอ อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนจ านวน 18 
คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)     
 ตัวแปร 
 ตัวแปรตน้ ได้แก่  แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานอีสป ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 ตัวแปรตาม ได้แก่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้นิทาน
อีสป 
 ระยะเวลา 
 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ทักษะการอ่านจับใจความ หมายถึง การอ่านที่นักเรียนสามารถสรุปสาระส าคัญของเรื่องที่อ่านได้ และสามารถ
ล าดับเหตุการณ์ของเรื่องที่อ่านได้ 
 นิทานอีสป หมายถึง นิทานอีสปที่ผู้วิจัยได้คัดเลือกเป็นสื่อในการสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ เป็นนิทาน
อีสปประเภทที่ให้ความคิดและคติสอนใจ 
 แบบฝึกเสริมทักษะ หมายถึง สื่อการเรียนรู้ประเภทหน่ึงส าหรับให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ 
และมีทักษะเพิ่มมากขึ้น 
 ความพึงพอใจของนักเรียน หมายถึง ความรู้สึก ความคิดเห็น ของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ
โดยใช้นิทานอีสป ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วัดจากแบบทดสอบความพึงพอใจในการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับ
ใจความ โดยใช้นิทานอีสป 

วิธีการด าเนินงาน 
      เครื่องมือวิจัย 
    1. แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความจ านวน 3 ชุด  
    2. แผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 1 แผน ระยะเวลา 5 ชั่วโมง 
    3. แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการอ่านจับใจความ แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 
10 ข้อ 
    4. แบบสอบถามความความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานอีสป   

      ขั้นตอนการด าเนนิการวิจัย 
    1. แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ 
    การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้นิทานอีสป ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดตา-ปะขาวหาย 
มีขั้นตอนการสร้างดังน้ี 
       1. ศึกษาหลักสูตร เอกสาร ต ารา ขอบข่าย สาระกลุ่มวิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2 
 2. ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาและจุดประสงค์การเรียนรู้ในหลักสูตรและ
เน้ือหา 
 3. ด าเนินการสร้าง แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานอีสป 
 4. น าร่างแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานอีสป ที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน     3 คน 
ได้แก่  
     4.1 คุณครูศุทธินี จันทิมา ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา 
     4.2 คุณครูปราณี ดวงสว่าง ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัย 
     4.3 คุณครูพรรณี เพ็ชรนิล  ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน 
 เพื่อขอค าแนะน ามาปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง 
    5. ด าเนินการสร้างและปรับปรุงแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานอีสป ตามที่ปรึกษา แล้วน าไป
ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร เน้ือหา กระบวนการ ภาษาและการวัดผลประเมินผลตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบคุณภาพและความ
เที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (IOC : Index of Item Objective Congruence) ของ  สมนึก ภัททิยธนี (2546, 220) โดยก าหนดเกณฑ์
การพิจารณา คือ  
   เห็นว่าสอดคล้อง ให้คะแนน   +1 
  ไม่แน่ใจ  ให้คะแนน    0 
  เห็นว่าไม่สอดคล้อง ให้คะแนน   -1 
     การวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมสอดคล้องของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานอีสป โดยใช้ดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) ค านวณค่าตามสูตร (บุญชม ศรีสะอาด 2545, 105) 
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  R      =   ผลรวมคะแนน ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
       N     =   จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

 น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง  (Index 
of Item Objective Congruence) ของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง แล้วเลือกค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 
0.5 ขึ้นไป โดยได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 
                    6. หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานอีสป โดยทดลองใช้กับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 3 คน หาค่า 1E เท่ากับ 70.83 
และค่า 2E เท่ากับ 73.33 เพื่อการแก้ไขปรับปรุงแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานอีสป 
                     80 ตัวแรก (E1) หมายถึง ค่าเฉลี่ยร้อยละ 70.83 ของคะแนนที่นักเรียนท าได้จากแบบทดสอบระหว่างการใช้
แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้นิทานอีสป 
       80 ตัวหลัง (E2) หมายถึง ค่าเฉลี่ยร้อยละ 73.33 ของคะแนนที่นักเรียนท าได้จากแบบทดสอบหลังการใช้แบบ
ฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานอีสป 
          7. หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานอีสป โดยทดลองใช้กับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย อ าเภอเมือ จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 6 คน หาค่า 1E เท่ากับ 75.00 
และค่า 2E เท่ากับ 76.66 เพื่อการแก้ไขปรับปรุงแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานอีสป  
                     80 ตัวแรก (E1) หมายถึง ค่าเฉลี่ยร้อยละ 75.00 ของคะแนนที่นักเรียนท าได้จากแบบทดสอบระหว่างการใช้
แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานอีสป 
       80 ตัวหลัง (E2) หมายถึง ค่าเฉลี่ยร้อยละ 76.66 ของคะแนนที่นักเรียนท าได้จากแบบทดสอบหลังการใช้แบบ
ฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานอีสป 
     8. หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานอีสป โดยทดลองใช้กับนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 15 คน หาค่า 1E เท่ากับ 81.50 และค่า 

2E เท่ากับ 82.66 เพื่อการแก้ไขปรับปรุงแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานอีสป 
        80 ตัวแรก (E1) หมายถึง ค่าเฉลี่ยร้อยละ 81.50 (ตามเกณฑ์ที่ก าหนด) ของคะแนนที่นักเรียนท าได้จาก
แบบทดสอบระหว่างการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้นิทานอีสป 
          80 ตัวหลัง (E2) หมายถึง ค่าเฉลี่ยร้อยละ 82.66 (ตามเกณฑ์ที่ก าหนด) ของคะแนนที่นักเรียนท าได้จาก
แบบทดสอบหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้นิทานอีสป 
       2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  โดยมีขั้นตอนการสร้างดังน้ี 
  1. ศึกษาเกณฑ์ในการสร้างแบบทดสอบจากเอกสารการวัดและประเมินผลต่าง ๆ 
  2. สร้างแบบทดสอบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซ่ึงมีลักษณะเป็นปรนัย จ านวน 10 ข้อ  ก าหนดการ
ให้ค่าคะแนน ตอบถูกได้ 1 คะแนน และตอบผิดได้ 0 คะแนน  
  3. น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญด้านวัดผล ได้แก่  
     3.1 คุณครูศุทธินี จันทิมา ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา 
     3.2 คุณครูปราณี ดวงสว่าง ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัย 
     3.3 คุณครูพรรณี เพ็ชรนิล ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน 
 ตรวจสอบดูความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content  Validity) ความชัดเจน ความถูกต้องเหมาะสมของภาษาที่ใช้ 
และความสอดคล้องด้วยดัชนีความสอดคล้อง  (Index of Item Objectives Congruence : IOC) ของ  สมนึก ภัททิยธนี 
(2546, 220) โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณา คือ   
  เห็นว่าสอดคล้อง ให้คะแนน  + 1 

N

R
IOC
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  ไม่แน่ใจ  ให้คะแนน    0 
  เห็นว่าไม่สอดคล้อง ให้คะแนน   -1 
    การวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมสอดคล้องของแบบทดสอบโดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  ค านวณค่า
ตามสูตร (บุญชม ศรีสะอาด 2545, 105)  
 
 
 
 
        R      =   ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
     N      =   จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

 น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อ  (Index of 
Item Objective Congruence) ของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง แล้วเลือกค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 
0.5 ขึ้นไป ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 
 4. น าแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดตา-ปะขาวหาย  อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 15 คน 
 5. น าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) เกณฑ์ความยากของข้อสอบก าหนดไว้ระหว่าง 0.20 ถึง 
0.80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) เกณฑ์อ านาจจ าแนกของข้อสอบก าหนดไว้ 0.20 ขึ้นไป  
   6. น าแบบทดสอบที่มีค่าความยากง่าย และอ านาจจ าแนกตามเกณฑ์ หาความเชื่อม่ันแบบทดสอบโดยใช้สูต ร
ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน KR-20 เกณฑ์การหาความเชื่อม่ันของข้อสอบก าหนดไว้ 0.80 ขึ้นไป  
 7. น าแบบทดสอบที่ผ่านเกณฑ์แล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนวัดตา
ปะขาวหาย อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 18 คน เพื่อน าไปเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
      3. แบบสอบถาม ความพึงพอใจ/ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อนวัตกรรม  
                  แบบสอบถามความคิดเห็น/ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทาน
อีสป มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating  Scale)  5 ระดับ โดยสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานอีสป จ านวน 1 ฉบับ มีขั้นตอนการสร้างดังน้ี 
  1. ศึกษาการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นตามวิธีของเบสท์ (Best 1986, 181 - 182) 
  2. สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่ใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานอีสป  เป็น
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของลิเคิร์ท ข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ โดยก าหนดค่าระดับความคิดเห็นแต่ละ
ช่วงคะแนนและความหมาย ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด 2545, 103) 
       ระดับ  1   หมายถึง    เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  ระดับ  2   หมายถึง    เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
  ระดับ  3   หมายถึง    เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง 
  ระดับ  4   หมายถึง    เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 
  ระดับ  5   หมายถึง    เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด   
 ส าหรับการให้ความหมายของค่าที่วัดได้ ผู้ค้นคว้าได้ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้ความหมายโดยได้จากแนวคิด
ของเบสท์ (Best 1986 : 195) การให้ความหมาย โดยการให้ค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านและรายข้อ ดังน้ี 
  1.00 - 1.50    หมายถึง   เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  1.51 - 2.50   หมายถึง   เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
  2.51 - 3.50   หมายถึง   เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง  
  3.51 - 4.50   หมายถึง   เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับ มาก 
  4.51 - 5.00   หมายถึง   เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด 
  3. น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแล้วไปไปสอบถามนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดตา
ปะขาวหาย ต าบลหัวรอ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 18 คน ในชั้นหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับ
ใจความโดยใช้นิทานอีสป 

N

R
IOC
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  4. น าผลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามความคิดเห็น โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( - 
Coefficient) ของCronbach เกณฑ์การหาความเชื่อม่ันก าหนดไว้ 0.80 ขึ้นไป  
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
    1. ทดสอบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการอ่านจับใจความโดย
ใช้นิทานอีสป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 10 ข้อ กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนวัดตา-ปะขาว
หาย ต าบลหัวรอ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ใช้เวลาในการ
ทดสอบ 20 นาที 
 2. ด าเนินการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานอีสป จ านวน 3 ชุด 
 3. เม่ือสิ้นสุดการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานอีสป จ านวน 3 ชุด ผู้รายงานให้กลุ่มเป้าหมายท า
แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพื่อดูพัฒนาการของนักเรียน 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานอีสป ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ โดยใช้ร้อย
ละ 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังการใชแ้บบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานอีสป โดยใช้ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที 
3. สอบถามความคิดเห็นความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานอีสป  โดยใช้ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เน้ือหา 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1  ผลการสร้างและผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานอีสป 
             1.1 ผลการสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานอีสป ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
    ได้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานอีสป ที่มีลักษณะเป็นแบบฝึกทักษะ การอ่านจับใจความ ซ่ึง
ประกอบด้วยตัวอักษร และรูปภาพอย่างมีสีสัน ชวนอ่าน โดยมีใบความรู้ เน้ือหานิทานอีสป และแบบฝึกทักษะจ านวน 3 ชุด 
โดยแบบฝึกทักษะชุดที่ 1 เป็นแบบฝึกทักษะที่ให้นักเรียนตอบค าถามจากนิทานอีสปที่อ่านแบบปรนัย 4 ตัวเลือก แบบฝึก
ทักษะชุดที่ 2 เป็นแบบฝึกทักษะที่ให้นักเรียนตอบค าถามจากนิทานอีสปที่อ่านแบบอัตนัย และแบบฝึกทักษะชุด 
ที่ 3 เป็น แบบฝึกทักษะที่ให้ผู้เรียนจับใจความส าคัญจากนิทานอีสปที่อ่าน ตอบค าถาม ใคร ท าอะไร ที่ไหน และผลเป็นอย่างไร 
ซ่ึงได้ด าเนินการอย่างเป็นล าดับขั้น คือ ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากใบความรู้เรื่องการอ่านจับใจความ และท า  แบบฝึกทักษะการ
อ่านจับใจความจากนิทานอีสป  
  1.2 ผลการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม 
       ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์ 80/80 โดยน าไปทดสอบ 3 ครั้ง ซ่ึงการทดสอบครั้งแรกเป็นการทดสอบประสิทธิภาพเบื้องต้น 
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 3 คน ครั้งที่ 2 ทดสอบแบบกลุ่มขนาดกลาง กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
จ านวน 6 คน และครั้งที่ 3 ทดสอบแบบกลุ่มขนาดใหญ่ กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 15 คน ใช้นักเรียนเก่ง 
กลาง และอ่อน คละกัน 
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            ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบหาประสิทธิภาพ เปรียบเทียบ E1 และ E2 ของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานอีสป พบว่า ผลการทดสอบหา
ประสิทธิภาพเปรียบเทียบ E1 และ E2 ของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานอีสป  ส าหรับนักเรียน     ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 1 ได้เท่ากับ 70.83/73.33 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 และผลการทดสอบหาประสิทธิภาพ
เปรียบเทียบ E1 และ E2 ของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานอีสป ส าหรับนักเรียน        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ครั้งที่ 2 ได้เท่ากับ 75.00/76.66 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 และผลการทดสอบหาประสิทธิภาพเปรียบเทียบ E1 และ E2 ของ
แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานอีสป  ส าหรับนักเรียน        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 3 ได้เท่ากับ 
81.50/82.66 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 

       ตอนที่ 2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ผลการเรียนรู้/ทักษะ 
   ผลการวิเคราะห์ในตอนน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการอ่านจับใจความ  ก่อน
และหลังการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานอีสป 
 ผลการหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน        จับ
ใจความ โดยใช้นิทานอีสป มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 8.11 คิดเป็นร้อยละ 81.11 และมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 
5.17 คิดเป็นร้อยละ 51.67 ซ่ึงมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แสดงดังภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

กลุ่ม 
รวม 

E1 E2 

กลุ่มเป้าหมาย 1 
จ านวน 3 คน 

85 22 
คะแนนเฉลี่ย 0.7083 0.7333 
คิดเปน็ร้อยละ 70.83 73.33 

กลุ่มเป้าหมาย 2 
จ านวน 6 คน 

รวม 
E1 E2 

180 46 
คะแนนเฉลี่ย 0.7500 0.7666 
คิดเปน็ร้อยละ 75.00 76.66 

กลุ่มเป้าหมาย 3 
จ านวน 15 คน 

รวม 
E1 E2 

489 124 
คะแนนเฉลี่ย 0.8150 0.8266 
คิดเปน็ร้อยละ 81.50 82.66 

0
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          ตารางที่ 2  แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/ความสามารถก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาภาษาไทยของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5     

การประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t df sig 
ก่อนเรียน 5.17 1.46 27.22 17 .000 
หลังเรียน 8.11 1.24    

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

          จากตาราง พบว่า เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/ความสามารถก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วย t-test พบค่า t = 27.22 ซ่ึงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงอาจกล่าวได้ว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/ความสามารถ
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานอีสปแตกต่าง/สูงกว่าก่อนเรียน 95 % 
 สรุปได้ว่า แบบฝึกทักษะการอ่าน  จับใจความ โดยใช้นิทานอีสป ที่ใช้มีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเรื่องการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการอ่านจับใจความของ
นักเรียนสูงขึ้น 

        ตอนที่ 3  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานอีสป   ผ ล
การวิเคราะห์ในตอนน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากที่ได้เรี ยนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับ
ใจความ โดยใช้นิทานอีสป ที่ครูพัฒนาขึ้น 
       ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียนต่อแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ 
โดยใช้นิทานอีสป 

ข้อรายการ �̅� S.D. แปลผล 
1. แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  โดยใช้นิทานอีสปช่วยให้ข้าพเจ้ามี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการอ่านจับใจความดีขึ้น  

3.97 0.56 มาก 

2. เน้ือหามีการจัดเรียงความยากง่ายได้อย่างเหมาะสม 3.87 0.63 มาก 
3. กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทาน
อีสปน้ี ท าให้ข้าพเจ้ารู้สึกสนุกสนาน 

4.17 0.46 มาก 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทาน
อีสปน้ีท าให้การเรียนเรื่องการอ่าน 
จับใจความน่าสนใจมากขึ้น 

4.27 0.74 มาก 

5. ข้าพเจ้าต้องการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะในลักษณะน้ีกับบทเรียนอ่ืน ๆ 4.43 0.50 มาก 
รวม     4.14 0.58 มาก 

 จากตาราง พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานอีสปที่สร้างขึ้น โดยรวม
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ทุกข้อนักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานอีสปที่ครูสร้างขึ้นอยู่ในระดับมาก โดย 3 
อันดับแรกที่นักเรียนมีความพึงพอใจสูงสุด คือ นักเรียนต้องการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะในลักษณะน้ีกับบทเรียนอ่ืน ๆ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับแรก เท่ากับ 4.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 รองลงมาคือกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้แบบฝึก
ทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานอีสป ท าให้การเรียนเรื่องการอ่านจับใจความน่าสนใจมากขึ้น และกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานอีสป ท าให้นักเรียนรู้สึกสนุกสนาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 และ 4.17 ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74 และ 0.46 ตามล าดับ 
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สรุปผลการวิจัย 
 จากการกระบวนการสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานอีสป ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปน้ี 
 1. แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานอีสป ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพ ในการทดสอบหาประสิทธิภาพครั้งที่ 1 ได้เท่ากับ 70.83 /73.33 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ในการทดสอบหา
ประสิทธิภาพครั้งที่ 2 ได้เท่ากับ 75.00/76.66 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 และในการทดสอบหาประสิทธิภาพครั้งที่ 3 ได้
เท่ากับ 81.50/82.66 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
 2. ผลการเปรียบเทียบทักษะการอ่านจับใจ โดยใช้นิทานอีสป ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. นักเรียนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานอีสป อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก คือ 4.14 ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ได้ คือ 0.58 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานอีสป ส าหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 ” ครั้งน้ี สามารถอภิปรายผลตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ดังต่อไปน้ี 
 1. จากผลการวิจัยข้อที่  1 พบว่า แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานอีสป ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธ์ิภาพ เท่ากับ 81.50/82.66  ถือว่าแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้
นิทานอีสปมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ โดยพบว่าประสิทธิภาพตัวหลังสูงกว่าค่าตัวแรก กล่าวคือ นักเรียนสามารถ
ท าแบบฝึกการอ่านจับใจความ ได้คะแนนเฉลี่ย 81.50 และคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนเฉลี่ย 
82.66 แสดงว่าแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานอีสปที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของปาริชาติ แผงบุดดา (2553, บทคัดย่อ) ที่วิจัยเก่ียวกับการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้ชุด
นิทานพื้นบ้าน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า ชุดการสอนนิทานพื้นบ้านเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับ
ใจความที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.11/82.67 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 80/80 ที่ตั้งไว้ ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กุหลาบ วงษ์ลุน (2556, บทคัดย่อ) ที่วิจัยเก่ียวกับการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า 
แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 87.63/85.11 ซ่ึงเป็นประสิทธิภาพที่
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ 
      1.1 ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
โดยศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง แนวทางการจัดการเรียนรู้ สื่อประกอบการเรียนรู้ ศึกษาการ
อ่านจับใจความ ของทัศนีย์ ศุภเมธี (2542, 88) ศึกษาประโยชน์ของนิทานอีสป ของ รัญจวน อินทรก าแหง (2517, 8) และ
ศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานอีสป เพื่อกระตุ้นความ
สนใจของนักเรียนให้มีความกระตือรือร้นในการเรียนมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยได้น าแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทาน
อีสป ไปเสนอต่อผู้เชียวชาญตรวจและแก้ไข น าแบบฝึกทักษะที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้โดยใช้ควบคู่กับแผนการจัดการเรียนรู้ 
โดยน าไปทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อหาข้อบกพร่องและแก้ไขปรับปรุงก่อนน าไปใช้
จริง 
      1.2 แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานอีสป มีลักษณะที่ดี กล่าวคือ มีภาพประกอบสวยงาม มีการ
วางรูปแบบที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียน เน้ือหาที่น ามาใช้เป็นนิทานอีสปที่มีเน้ือหาที่น่าสนใจ นักเรียนได้เรียนรู้จากการฝึก
ปฏิบัติ อีกทั้งนักเรียนได้ทราบผลการประเมินแบบฝึกทักษะแต่ละชุดจากครูอย่างสม่ าเสมอ ท าให้นักเรียนได้พัฒนาตนเ องจึง
ท าให้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานอีสป ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
 2. ผลการเปรียบเทียบทักษะการอ่านจับใจ โดยใช้นิทานอีสป ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธิ เหลืองอรุณ (2550, บทคัดย่อ) ได้ท าการ
วิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนอ่านจับใจความโดยใช้นิทานอีสป
กับนิทานพื้นบ้าน พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้นิทานพื้นบ้านมีความสามารถใน   การอ่านจับใจความหลังเรียนสูงกว่าก่อน
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เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานอีสปมี
หลักการสร้างแบบฝึกหัด เน้ือหาของนิทานมีความน่าสนใจและแตกต่างจากเน้ือหาที่นักเรียนได้เรียนในชั้นเรียนตามปกติ ท า
ให้นักเรียนสนใจที่จะฝึกฝนทักษะการอ่านจับใจความและไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน ตลอดจนมีภาพประกอบที่สวยงาม แปลก
ตา ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนมากยิ่ง ขึ้น จึงท าให้นักเรียนมี
ความก้าวหน้าทางการเรียนสูงขึ้น 
 3. นักเรียนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานอีสป มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คือ 4.14 
ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ได้ คือ 0.58 สอดคล้องกับงานวิจัยของทิพจันทร์ ธรรมวิเศษ (2554, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง
การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปประกอบการ์ตูน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 พบว่าความพึงพอใจของผู้เรียน ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้บทเรียน
ส าเร็จรูปประกอบการ์ตูน พบว่าโดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ผู้วิจัยได้ออกแบบฝึก
ทักษะที่น่าสนใจ จัดสภาพแวดล้อมโดยยึดหลักการเรียนรู้อย่างอิสระ ท าให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการอ่าน และเรียนเรื่องการ
อ่านจับใจความ ในรายวิชาภาษาไทย จึงท าให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความอยู่ในระดับมาก 
 จากผลการวิจัยในครั้งน้ี พบว่า แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานอีสป ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 ที่สร้างขึ้น สามารถท าให้นักเรียนเกิดความสนใจในเรื่องของการอ่านจับใจความมากยิ่งขึ้น และนักเรียนมีความคิดเห็นที่
ดีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานอีสป นักเรียนมีความสุขกับการเรียนในลักษณะน้ี อีกทั้งยังต้องการเรียน
ด้วยแบบฝึกทักษะในลักษณะน้ีกับบทเรียนอ่ืน ๆ จึงถือได้ว่าแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานอีสป เหมาะสมที่
จะน ามาใช้ประกอบการเรียนการสอนต่อไป                                                                

ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยมีข้อแสนอแนะส าหรับการเรียนการสอนที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนา
แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานอีสป ในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
      ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ควรน าแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้
นิทานอีสป ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปประกอบการสอนหรือใช้ในการสอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียน 
 2. การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานอีสป ควรออกแบบให้น่าสนใจเน้ือหาไม่ยากเกินไป 
เน้ือหาที่ใช้ควรเป็นเรื่องที่นักเรียนสนใจ รูปแบบการพิมพ์เหมาะสมกับวัยของนักเรียน 
 3. การเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานอีสปน้ันนักเรียนจะต้องมีวินัย และมีนิสัยรักการอ่าน 
ดังน้ันควรมีการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน 
        ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. พัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานอีสป ในระดับชั้นอ่ืนต่อไป 
 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานอีสป กับวิธีการสอนอ่ืน ๆ 
เพื่อดูผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
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การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ วิชาภาษาไทยส าหรับนักเรียน 
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The Development of Workbooks on Thai Creative Writing Skill 
for  Mathayomsuksa 4 
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บทคัดย่อ 
        บทความวิจัยน้ีน าเสนอการใช้แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  การเขียนเชิงสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  4    มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะ  เรื่อง การเขียนเชิงสร้างสรรค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  และเพื่อประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะ  เรื่อง  การเขียนเชิงสร้างสรรค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนหนองพระพิทยา   ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  39  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2561  จ านวน  19  คน    ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย    สถิติที่
ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล  คือ ค่าความยากง่าย  ค่าความเชื่อม่ัน  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  ค่า  t-test 
 จากการศึกษาพบว่า แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  การเขียนเชิงสร้างสรรค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่  4  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ  81.84/82.58 (ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80)   นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะ  
เรื่อง  การเขียนเชิงสร้างสรรค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01และนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะ  เรื่อง  การเขียนเชิงสร้างสรรค์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  พบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก  ( X  = 4.01, S.D. = 0.78)   

ค าส าคัญ : แบบฝึกทักษะ / การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 

Abstract 
              This  reseaech is to develop the workbooks on Thai creative writing skill for students  in  
Mathayomsuksa  4   in  Thai Language Department, Nongphapittaya School. 
             The  purpose of this research was to compare  abilities of Mathayomsuksa 4 students on creative 
writing before and after studying these workbooks and to evaluate the satisfication of the students with the 
workbooksin the topic of : Creative writing skill for students in Mathayomsuksa 4. The sample group was 
students in Mathayomsuksa 4  Nongphrapittaya School , Secondary Educational Service Area Office 39.  In 
the second semester in academic year  2018  students from easy random group. The statistic to analyse 
the informations are mean of difficulty indey or easiness, mean of reliability and the average of T – Test 
score. 
            The results of the research indicated that the efficiency of the development from workbooks on 
Thai creative writing skill was 81.84/ 82.58. The Mathayomsuksa 4 students’ creative writing ability before 
and after the experiment was significantly at .01 level. And the satisfication level is very good ( X  = 4.01, 
S.D. = 0.78 )  
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
              ภาษามีความส าคัญต่อมนุษย์ทุกชาติทุกภาษา  เพราะมนุษย์ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร  ใช้ในการ
แสดงออกทางความรู้สึกนึกคิด  ถ่ายทอดภูมิปัญญา  ความรู้และวัฒนธรรมต่าง ๆ  ส าหรับภาษาไทยน้ันมีคุณค่าและ
ความส าคัญต่อคนไทยนานัปการเป็นภาษา  ประจ าชาติ  เป็นเครื่องแสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง  สะท้อนให้เห็นถึงมรดกทาง
วัฒนธรรมอันสูงส่ง  แสดงความผูกพัน  ความเป็นน้ าหน่ึงใจเดียวกันที่คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจ  โดยเฉพาะเป็นเอกลักษณ์ที่
แสดงถึงความเป็นชาติที่มีเอกราช   ภาษามีบทบาทส าคัญในการที่จะรวบรวมจิตใจของประชาชนให้มีความสามัคคี มีความรัก
ชาติและภูมิใจในชาติของตน   
             วิชาภาษาไทยเป็นวิชาทักษะโดยเฉพาะในเรื่องของการเขียน  จ าเป็นต้องฝึกทักษะการเขียนอยู่เสมอ  แต่สภาพการ
เรียนการสอนในปัจจุบันจ ากัดในเรื่องเวลา  สถานที่  และสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน  ท าให้ไม่เอ้ือต่อการฝึกทั กษะด้าน
การเขียน  เพราะครูไม่สามารถจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะดังกล่าวได้อย่างทั่วถึง  จึงไม่ประสบผลส าเร็จตาม
จุดมุ่งหมายเท่าที่ควร  ทั้งน้ีเน่ืองจากสาเหตุหลายประการ    
               จากสภาพปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย โรงเรียนหนองพระพิทยา  พบว่า ทักษะการเขียนของนักเรียน
ยังเป็นปัญหา  นักเรียนเขียนได้ไม่ดี  ขาดล าดับการเขียนที่ดี  ใช้ภาษาห้วน  ขาดสุนทรียภาพทางภาษา  ข้อความการถ่ายทอด
ความรู้ความคิดไม่ชัดเจนให้ชวนอ่าน ขาดจินตนาการ นักเรียนไม่รู้จะเขียนอะไร  เขียนอย่างไร  ไม่รู้จักถ้อยค าการเขียน  ท า
ให้งานเขียนที่อออกมาไม่มีพลังพอที่จะโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านคล้อยตามได้  พร้อมทั้งการสื่อความคิด  ถ่ายทอดออกมาเป็นภาษา
เขียนเชิงสร้างสรรค์  เป็นสิ่งที่พัฒนาได้หากครูหาวิธีสอนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียน หาสื่อนวัตกรรมการสอนกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้การใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นการเน้นให้นักเรียน
ได้ฝึกทักษะ โดยการปฏิบัติจริงจากความคิดของนักเรียนเอง  เพราะแบบฝึกการเขียนเป็นสื่อการเรียนการสอนที่สร้างขึ้น
เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝน  เพื่อเพิ่มพูนทักษะ  โดยให้นักเรียนลงมือกระท าจริง  
 จากเหตุผลดังกล่าว  ผู้ศึกษาตระหนักถึงความส าคัญต่อการพัฒนาความสามารถ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ของ
นักเรียน  จึงได้สร้างแบบฝึกทักษะ  เรื่อง  การเขียนเชิงสร้างสรรค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  
เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาทักษะการเขียน    ให้ผู้เรียน     ฝึกคิด  วิเคราะห์ ถ่ายทอดจินตนาการ  เรียงร้อยถ้อยค าให้สละสลวย  
งดงาม  ถ่ายทอดความรู้  ความคิดได้ตรงตามวัตถุประสงค์  และเพื่อเป็นการสืบทอดมรดกวัฒนธรรมทางภาษาให้รุ่งเรืองต่อไป 

จุดมุ่งหมายการวิจัย 
     ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ตั้งจุดมุ่งหมายไว้  ดังน้ี  
     1.  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ  เรื่อง  การเขียนเชิงสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  4   
     2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ   เรื่อง  การเขียนเชิงสร้างสรรค์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4   
     3.  เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะ  เรื่อง  การเขียน 
เชิงสร้างสรรค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4   

ขอบเขตการวิจัย 
           ประชากร 
      ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนหนองพระพิทยา  ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  39 ภาคเรยีนที่  2 ปีการศึกษา  2561  จ านวน  30  คน   
 กลุ่มตัวอย่าง 
      กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนหนองพระพิทยาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  39  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2561 
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จ านวน  19   คน  ซ่ึงได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย 
 ตัวแปร 
       ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
       ตัวแปรต้น  ได้แก่  การเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  การเขียนเชิงสร้างสรรค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ที่ผู้ศึกษาได้ท าการพัฒนาขึ้น 
       ตัวแปรตาม  ได้แก่    
            ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะ  เรื่อง  การเขียนเชิงสร้างสรรค์  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
  ขอบเขตเนื้อหา 
      การศึกษาครั้งน้ี  มุ่งพัฒนาแบบฝึกทักษะ  เรื่อง  การเขียนเชิงสร้างสรรค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  4   
 ระยะเวลาในการศึกษา 
      ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา คือ  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2561  จ านวน  9  ชั่วโมง   

สมมติฐานของการวิจัย 
 1.  แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  การเขียนเชิงสร้างสรรค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะ  เรื่อง  การเขียนเชิงสร้างสรรค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  4  ในระดับมาก 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.  แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  การเขียนเชิงสร้างสรรค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
หมายถึง  เครื่องมือที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น  เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4   ใช้ในการฝึกทักษะ  เรื่อง  การเขียนเชิง
สร้างสรรค์  จ านวน  3  เล่ม  คือ 
      1.1  เล่มที่  1  การเขียนอธิบาย 
       1.2  เล่มที่  2  การเขียนบรรยาย 
       1.3  เล่มที่  3  การเขียนพรรณนา 
 2.  การเขียนเชิงสร้างสรรค์  หมายถึง  การเขียนที่มีลักษณะการคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ใช้จินตนาการและ
ประสบการณ์ของตนมาเชื่อมโยงความคิดในการเขียน  ไม่ลอกเลียนแบบผู้อ่ืน 
 3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  แบบทดสอบที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นเป็นแบบทดสอบเลือกตอบ  
4  ตัวเลือก  เรื่อง  การเขียนเชิงสร้างสรรค์  จ านวน  40  ข้อ 
 4.  ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ที่มีต่อ แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  การ
เขียนเชิงสร้างสรรค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า  5  ระดับ  จ านวน  15  ข้อ 
  5.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  หมายถึง  นักเรียนชาย - หญิง  ที่ก าลังศึกษาอยู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ภาค
เรียนที่  2  ปีการศึกษา  2561   โรงเรียนหนองพระพิทยา   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  39  ที่ผู้ศึกษาใช้
เป็นประชากรและกลุ่มตัวอย่าง    
6.  เกณฑ์มาตรฐาน  80/80  หมายถึง  เกณฑ์ที่ผู้ศึกษาใช้  แบบมาตรฐานในการพิจารณาหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ  
เรื่อง  การเขียนเชิงสร้างสรรค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
      80  ตัวแรก  หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่ท าแบบฝึกทักษะ  เรื่อง  การเขียนเชิง
สร้างสรรค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4   
      80  ตัวหลัง  หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  ที่ท าแบบทดสอบหลังการท าแบบฝึก
ทักษะ  เรื่อง  การเขียนเชิงสร้างสรรค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  เฉลี่ยร้อยละ  80 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
              ตัวแปรตน้                                                       ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

     

           การศึกษาครั้งน้ี   ด าเนินการศึกษาตามลักษณะกระบวนการวิจัยและพัฒนา  (Research  and  Development)  
ได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 
       ผู้ศึกษาด าเนินการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือตามขั้นตอน  ต่อไปน้ี 
           1.  แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  การเขียนเชิงสร้างสรรค์   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4     
                   1.1 ศึกษาหลักสูตรและสภาพปัญหา              
                   1.2 วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ / จุดประสงค์การเรียนรู้ 
                   1.3 ศึกษาการสร้างชุดกิจกรรม 
                   1.4 จัดท าชุดกิจกรรม 
                   1.5 ตรวจสอบความเหมาะสมความสอดคล้อง                 
               1.6  ตรวจสอบประสิทธิภาพทดลองใช้กับนักเรียน                 
                   1.7ปรับปรุงแก้ไข                 
                   1.8ได้ชุดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ                 
    2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เรื่อง  การเขียนเชิงสร้างสรรค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  4 
                  การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เรื่อง  การเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ผู้ศึกษาได้ด าเนินการสร้างตามล าดับขั้นตอน ดังน้ี 
                   2.1ศึกษาหลักสูตร / ทฤษฎี / เอกสารเก่ียวกับการวัดผล 
                   2.2วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ / จุดประสงค์การเรียนรู้ 
                   2.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
                   2.4 ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ โดยผู้เชี่ยวชาญ 
                   2.5 คัดเลือกแบบทดสอบที่มีความเชิงเน้ือหาตามการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ   
                   2.6 น าแบบทดสอบที่ผ่านการคัดเลือกไปทดลองใช้หาค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนก  
                   2.7 ได้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจ านวน 40  ข้อ เพื่อน าไปใช้จริง         
  3.  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะ  เรื่อง  การเขียนเชิงสร้างสรรค์  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
           การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะ  เรื่อง  การเขียนเชิงสร้างสรรค์  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นเป็นแบบประเมินความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  
ระดับ  จ านวน  15  ข้อ  มีขั้นตอนการสร้าง  ดังน้ี 
                  3.1 ศึกษาเอกสารเก่ียวกับการสร้างแบบประเมินจากเอกสารการวัดผลประเมินผล            
                  3.2 ศึกษาการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ   
                  3.3 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 

การเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  
การเขียนเชิงสร้างสรรค์  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
4  ที่ผู้ศึกษาได้ท าการพัฒนาขึ้น 

 

         ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ที่
เรียนด้วยแบบฝึกทักษะ  เรื่อง  การเขียนเชิง
สร้างสรรค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  4 
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                  3.4 น าแบบประเมินความพึงพอใจ ให้ผู้เชี่ยวชาญ 
                  3.5 น าผลการประเมินความพึงพอใจที่นักเรียนประเมิน มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย    
         4.  แบบแผนการศึกษา      
     แบบแผนการศึกษา  ผู้ศึกษาใช้แบบแผนการพัฒนากลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลัง  การทดลอง  (One Group Pre-test 
Post-test Design) (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 80)  ดังน้ี 
   ตาราง  1  แสดงรูปแบบการศึกษาโดยใช้แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4         
                    

สอบก่อนเรียน ท าการสอน สอบหลังเรียน 

1  X 2  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง  

      1.1  หาค่าเฉลี่ย  (


X )  โดยใช้สูตร  (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 105) 

    


X  = 
N

X  

         เม่ือ 


X     แทน    ค่าเฉลี่ยของคะแนน 
  X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 

  N แทน จ านวนของนักเรียน 
        1.2  หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้สูตร (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 106)  

 S.D.  = 
1)N(N

X)(XN 22



   

                       เม่ือ S.D. แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  X  แทน ค่าคะแนน 
  N แทน จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
   แทน ผลรวม 
2. หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ      

  1E  = 100
A

N

X




 

       
     เม่ือ  1E        แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
  X  แทน คะแนนรวมของกิจกรรมทุกเล่ม 

  A แทน คะแนนเต็มของกิจกรรมทุกเล่มรวมกัน 
  N แทน จ านวนนักเรียน 

  2E  = 100
B

N

F




 

                         และ  2E        แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 
  F  แทน คะแนนรวมของการทดสอบหลังเรียน 
  B แทน คะแนนเต็มของการทดสอบหลังเรียนรวมกัน 
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  N แทน จ านวนนักเรียน 
3.  การวิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เรื่อง  การเขียนเชิงสร้างสรรค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 
     3.1  หาค่าความเที่ยงตรงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  (IOC)   

    IOC     =    
N

R  

        เม่ือ IOC    แทน    ดัชนีความสอดคล้องระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับ 
     เน้ือหาหรือระหว่างข้อสอบกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
    R   แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

    N      แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
    3.2  ค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกของข้อแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ค่าความยากง่ายใช้สูตร  P  
(เทียมจันทร์  พานิชย์ผลินไชย. 2539 : 218) 

   P  =  
N

R  

   P    แทน  ค่าความยากของข้อสอบแต่ละข้อ 
   R    แทน  จ านวนนักเรียนที่ท าข้อน้ันถูก 
   N    แทน  จ านวนนักเรียนที่ท าข้อน้ันทั้งหมด 
ค่าอ านาจจ าแนกใช้สูตร  Brennan  Index  (เทียมจันทร์  พานิชย์ผลินไชย. 2539 : 210 - 212) 
  B =  (U/N 1 ) - (L/N 2 ) 
 เม่ือ   B    แทน  ค่าอ านาจจ าแนก 
  U    แทน  จ านวนคนที่ท าข้อสอบข้อน้ันถูกของกลุ่มที่ผ่านเกณฑ์คะแนน 
                  จุดตดั  หรือ  Cut - off  score 
  L    แทน  จ านวนคนที่ท าข้อน้ันถูกของกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์คะแนนจุดตัด 
  N 1  แทน  จ านวนคนที่สอบผ่านเกณฑ์ 
  N 2 แทน  จ านวนคนที่สอบไม่ผ่าน 
4.   การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สถิติ  t - test  
(Dependent Samples)  (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 112-114) 

  t  = 

1N

D)(DN

D

22



 

  

        เม่ือ  t  แทน การแจกแจงของข้อมูล   
         D    แทน    การน าเอาผลต่างของคะแนนครั้งหลังกับครั้งแรกของ 

      นักเรียนแต่ละคนมารวมกัน 
              2D       แทน   การน าเอาผลต่างของคะแนนครั้งแรกและครั้งหลังของ 
           นักเรียนแต่ละคนยกก าลังสองแล้วน าผลมารวมกัน 
          2D)( แทน   การน าเอาผลต่างของคะแนนครั้งหลังกับครั้งแรกของ 
 นักเรียนแต่ละคนมารวมกันแล้วจึงยกก าลังสอง 
    N    แทน     จ านวนนักเรียนในกลุ่มทดลองใช้นวัตกรรม 
   df   แทน 1N  
5.  การวิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ันของแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อแบบฝึก ทักษะทั้งฉบับ  ใช้สูตรสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา  (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 104) 
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n  

เม่ือ                            แทน ค่าสัมประสิทธ์ิของความเชื่อม่ัน 
               n  แทน จ านวนข้อของเครื่องมือวัด 
   2

is  แทน คะแนนความแปรปรวนเป็นรายข้อ 
   2

ts  แทน คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือทั้งฉบับ 
6.  การวิเคราะห์หาค่าความพึงพอใจของนักเรียนต่อแบบฝึกทักษะ  ใช้ค่าเฉลี่ย(บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 104)  และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 105) 

        6.1  หาค่าเฉลี่ย  (


X )  โดยใช้สูตร  (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 105) 

    


X  = 
N

X  

         เม่ือ 


X     แทน    ค่าเฉลี่ยของคะแนน 
                     X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 

                         N แทน จ านวนของนักเรียน 
        6.2  หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้สูตร  (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 106)  

 S.D.  = 
1)N(N

X)(XN 22



   

                       เม่ือ S.D. แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  2X  แทน ผลรวมของก าลังสองของคะแนน 

  2X)( แทน ก าลังสองของผลรวมของคะแนน 

 N แทน จ านวนของนักเรียน 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
         ตอนที่ 1 ผลการสร้างและผลการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม 
                ผลการสร้างแบบฝึกทักษะ  เรื่อง การเขียนเชิงสร้างสรรค์       พบว่า แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์    มี
ลักษณะเป็นสื่อการสอนที่พัฒนาทักษะโดยการท าแบบฝึก ประกอบด้วยแบบฝึกทั้งหมด 3 เล่ม  เล่มที่ 1 เรื่อง การเขียนอธิบาย  
เล่มที่ 2 เรื่อง การเขียนบรรยาย และเล่มที่ 3        เรื่อง การเขียนพรรณนา ซ่ึงแบบฝึกทั้ง    3  เล่ม โดยเวลาที่ใช้ในการเรียน
และท าแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์จ านวน   9  ชั่วโมง   โดยเรียนเล่มละ 3 ชั่วโมง   ซ่ึงเน้ือหาของแต่ละเล่ม
จัดล าดับจากง่ายไปหายากเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นล าดับ             
            ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบหาประสิทธิภาพ  เปรียบเทียบ 

1E  และ 
2E  ของแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า 

ประสิทธิภาพด้าน จ านวนนักเรียน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ ร้อยละ 

นักเรียนที่ท าแบบฝึกหัดในแบบฝึก
ทักษะได้ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด  

30 240 5893 81.84 

นักเรียนที่ท าแบบวัดทักษะทางการ
เรียนได้ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

30 

 

40 991 82.58 

            จากตาราง 2  ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ พบว่า    ผลการทดสอบหา
ประสิทธิภาพเปรียบเทียบ 

1E   และ 
2E  ของแบบฝึกทักษะ เรื่อง การเขียน        เชิงสร้างสรรค์  ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4  เท่ากับ 81.84/82.58   ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80   
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ข้อที่ รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

X  ..DS  ความหมาย 
 

ด้านเนื้อหา    
1. ค าชี้แจงส าหรับนักเรียนให้รายละเอียด  ชัดเจนเข้าใจง่าย 3.89 0.74 มาก 
2. การจัดเน้ือหาและกิจกรรมจากง่ายไปยาก 3.89 0.81 มาก 
3. การจัดเน้ือหาเหมาะสม  เป็นเรื่องที่สามารถน าไปใช้ 

ในชีวิตประจ าวันได้ 4.26 0.73 มาก 
4. เน้ือหาเข้าใจง่าย  สามารถสร้างองค์ความรู้  ได้ด้วยตนเอง 4.21 0.79 มาก 
5. เน้ือหาช่วยพัฒนาทักษะทางภาษา 4.21 0.71 มาก 

เฉลี่ย 4.09 0.75 มาก 
 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    
6. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 4.26 0.81 มาก 
7. กิจกรรมระบุจุดประสงค์การเรียนรู้  การวัดผลและประเมินผลอย่าง

ชัดเจน 4.00 0.88 มาก 
8. กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนเกิดความรู้  ทักษะ  กระบวนการ  

คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมสามารถน าไปเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อ่ืนได้ 3.89 0.74 มาก 

 เฉลี่ย 4.05 0.81 มาก 
 ด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน    

9. สื่อการเรียนรู้มีกิจกรรมหลากหลาย  น่าสนใจ 4.11 0.74 มาก 
10. สื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนเหมาะสม 

กับเน้ือหา  วัย  และเวลา 3.84 0.69 มาก 
11. ส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักคิด  วิเคราะห์  ค้นหาค าตอบและเผชิญ

สถานการณ์จริง 3.63 0.83 มาก 
เฉลี่ย 3.86 0.75 มาก 

 ด้านการวัดผล ประเมินผล    
12. สอดคล้องกับเน้ือหา  กิจกรรม  และจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.05 0.78 มาก 

 
ข้อที่ รายการประเมิน 

 

ระดับความพึงพอใจ 
 

X  
 

..DS  ความหมาย 
 ด้านการวัดผล ประเมินผล    

13. ส่งเสริมการวัดพุทธิพิสัย  จิตพิสัย  และทักษะพิสัย 4.11 0.81 มาก 
14. นักเรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 3.89 0.81 มาก 
15. มีการวัดและประเมินผลอย่างชัดเจนและหลากหลายในเรื่องการใช้

ภาษาไทย 3.95 0.85 มาก 
เฉลี่ย 4 0.81 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.01 0.78 มาก 
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 ตอนที่ 2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ผลการเรียนรู้/ทักษะ 
             ผลการวิเคราะห์ในตอนน้ี  มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ก่อนและหลังเรียน ด้วยแบบฝึกทักษะ เรื่อง  การเขียนเชิงสร้างสรรค์ แสดงดังตาราง  
             ตาราง 3 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/ความสามารถก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาภาษาไทยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
การประเมิน       ค่าเฉลี่ย         ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน         t            df              sig 

ก่อนเรียน          28.21                   1.782                 13.679 **     18            0.000 
หลังเรียน           33.11                   2.052 

                จากตารางที่ 3  พบว่า การทดสอบคะแนนของผู้เรียน มีคะแนนก่อนเรียน เฉลี่ยเท่ากับ 28.21 คะแนน  และมี
คะแนนหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 33.11 คะแนน เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วย t-test  พบค่า t = 13.679   ซ่ึงคะแนนสอบ     หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
              ตอนที่ 3  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อแบบฝึกทักษะ  เรื่อง  การเขียนเชิงสร้างสรรค์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4 
              ตาราง 4  ผลการประเมินความพึงพอใจ  ของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้      แบบฝึกทักษะเรื่อง  การ
เขียนเชิงสร้างสรรค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4   
             จากตารางที่ 4   พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  มีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะ  เรื่อง  การเขียนเชิง
สร้างสรรค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  ( X  = 4.01, S.D. = 0.78)  
และเม่ือพิจารณารายด้าน  พบว่า  ด้านเน้ือหานักเรียนมีความพึงพอใจสูงสุด  ( X  = 4.09, S.D. = 0.75)  รองลงมาด้านการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน         ( X  = 4.05, S.D. = 0.81)      ด้านการวัดผล ประเมินผล     ( X  = 4, S.D. = 0.81)    
และด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน ( X  = 3.86, S.D. = 0.75)                                                                         

สรุปผลการวิจัย  
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้  ดังน้ี 
 1. แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  การเขียนเชิงสร้างสรรค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ที่ผู้ศึกษา
สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ  81.84/82.58  (ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80) 
 2. นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะ  เรื่อง  การเขียนเชิงสร้างสรรค์   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  4  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 3. นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะ  เรื่อง  การเขียนเชิงสร้างสรรค์   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่  4  พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (


X  = 4.63 ) , (S.D. = 
0.51)   

อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาแบบฝึกทักษะ  เรื่อง  การเขียนเชิงสร้างสรรค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
4  ตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้สามารถอภิปรายผลได้  ดังน้ี 
 1.  แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  การเขียนเชิงสร้างสรรค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ที่ผู้ศึกษา
สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ  เท่ากับ  81.84/82.58  ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากแบบฝึกทักษะ  เรื่อง  
การเขียนเชิงสร้างสรรค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นผ่านกระบวนการสร้างอย่าง
มีระบบและวิธีการที่เหมาะสม  นอกจากน้ันแบบฝึกทักษะที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นยังได้รับการตรวจสอบปรับปรุงแก้ไข  และได้รับ
การตรวจสอบคุณภาพความเหมาะสม จากผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ศึกษาได้แก้ไขข้อบกพร่อง  ตามค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้
แบบฝึกทักษะ  ที่สร้างขึ้นมีข้อบกพร่องน้อยที่สุด  แล้วน าไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  เพื่อตรวจสอบหาความ
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เหมาะสมของเวลา  เน้ือหา ข้อค าถาม กิจกรรมการเรียนรู้  สื่อ  เน้ือหา  การวัดประเมินผล  จนได้แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  การ
เขียนเชิงสร้างสรรค์  ที่มีประสิทธิภาพแล้วจึงน าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างจริง  จึงท าให้ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ  เรื่อง  
การเขียนเชิงสร้างสรรค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  หลังจากนักเรียนท ากิจกรรมแล้วท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียน  (

2E )  จึงมากกว่าระหว่างท ากิจกรรมโดยนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น  
สอดคล้องกับ   เสรี  แก้วเขียวงาม  (2559 : บทคัดย่อ)  ได้พัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การเขียนเชิงสร้างสรรค์   ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  5    โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี   อ าเภอกันทรลักษ์     จังหวัดศรีสะเกษ  พบว่า  ประสิทธิภาพของแบบ
ฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์  ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ  81.14/81.79   ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้ง  
 2.  ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง  การเขียนเชิงสร้างสรรค์  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  พบว่า  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญ  ทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานของการพัฒนาข้อ  2  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากแบบฝึกทักษะ  เรื่อง  การ
เขียนเชิงสร้างสรรค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น  ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  
สามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียน  พร้อมทั้งช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้น  นอกจากน้ีการจัดกิจกรรมด้วยแบบ
ฝึกทักษะ  เรื่อง  การเขียนเชิงสร้างสรรค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ยังช่วยพัฒนาความรู้
ความสามารถของนักเรียนกระบวนการเรียนการสอนไม่น่าเบื่อ  นักเรียนมีความกระตือรือร้น  สนุกสนานต่อการเรียน  ส่งผล
ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   ของนักเรียนสูงขึ้น  สอดคล้องกับสมพร  ตอยยีบี  (2554 : บทคัดย่อ)  ได้พัฒนา     
แบบฝึกเสริมทักษะ  เรื่อง  การเขียนเชิงสร้างสรรค์วิชาภาษาไทย  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์เทเรซา    
หนองจอก  กรุงเทพฯ  พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะมีผลสัมฤทธ์ิทางด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์  หลังการเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01    
 3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนทุกคนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะ  เรื่อง การเขียนเชิงสร้างสรรค์  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ประเมินด้วยแบบประเมินความพึงพอใจที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น  จ านวน  15  ข้อ  
พบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  เป็นไปตามสมมติฐานของการพัฒนาข้อที่  3  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก              
แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  การเขียนเชิงสร้างสรรค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4   ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมี
ความชัดเจน  มีรูปแบบของแบบฝึกที่หลากหลาย  สามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียน  ค าสั่งต่าง ๆ ในแบบฝึกทักษะมี
ความชัดเจน การใช้ส านวนภาษาที่มีความเหมาะสมกับวัยและความสามารถของผู้เรียน  เน้ือหาเริ่มจากง่ายไปหายากท าให้
นักเรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้นให้เวลาแก่ผู้เรียนอย่างเหมาะสม  ท าให้นักเรียนรู้สึกสนุกกับการเรียน  และมีความสุขในการเรียน    
ช่วยให้นักเรียนฝึกทักษะในการใช้ภาษาดีขึ้น  ช่วยให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน  

ข้อเสนอแนะ 
 1.  การจัดการเรียนการสอน  โดยใช้แบบฝึกทักษะในเรื่องต่าง ๆ เป็นการส่งเสริมความสามารถทางการเรียนรู้ของ
บุคคล  ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียนที่มีสติปัญญาสูงจะสามารถเรียนรู้และท าแบบฝึกทักษะรวดเร็วและ
อาจมีเวลาเหลือ  ครูควรจัดกิจกรรมเสริมส าหรับนักเรียนที่ท าแบบฝึกเสร็จก่อน  เช่น  ให้เพื่อนช่วยน าเพื่อนที่เรียนอ่อน  เป็น
การสร้างความภาคภูมิใจให้เกิดขึ้นกับนักเรียน 
 2.  ครูผู้สอนที่จะน าแผนการจัดการเรียนรู้  และแบบฝึกไปใช้ควรใช้เทคนิคการสอนหลาย ๆ อย่าง  เพื่อให้นักเรียน
เกิดความไม่เบื่อหน่าย  หรือเกิดความรู้สึกกว่าถูกบังคับให้ท าแบบฝึก 
           ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคน้คว้าครั้งต่อไป 
 1.  ควรมีการหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในเน้ือหาอ่ืน ๆ  และระดับชั้นอ่ืน ๆ 
ต่อไป 
 2.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และความสนใจในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
การอ่าน  การเขียน  กับสื่อการสอนแบบอ่ืน ๆ เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาการสร้างสื่อ  เพื่อช่วยในการจัดการเรียนการสอน  
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แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  การแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
Poetry writing exercise on the consist of 11 syllables for Mathayomsuksa 1 

จุฑามาศ  ปรีเปรม1  ศิริวรรณ  กี่ด ารงกูล2  และพรทิพย์  ครามจันทึก3 Jutamas  Preeprem1 
Siriwan  Keedumrongkoon2  and  Phormtip  Kramjantuk3 

 

1นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
2ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนจ่านกร้อง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

3อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
บทคัดย่อ 
            ทักษะการเขียนเป็นทักษะที่ส าคัญและจ าเป็น กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดไว้ในหลักสูตรทั้งระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความสามารถทางด้านการเขียน ถ่ายทอดความรู้ ความคิด 
ความรู้สึก การสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบงานเขียนประเภทต่างๆ ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง เพื่อใช้ในโอกาสต่างๆ ทั้งใน
ชีวิตประจ าวันและประกอบอาชีพ ทั้งน้ีเพราะค าประพันธ์เป็นงานที่มีคุณค่าทางภาษา  ช่วยส่งเสริมสติปัญญาก่อให้เกิดความ
เพลิดเพลินและรักษาไว้ซ่ึงวัฒนธรรมของชาติ  ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญของเรื่องดังกล่าวจึงได้จัดท าแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนา
ทักษะการแต่งกาพย์ยานี  11  
            กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.3 โรงเรียนจ่านกร้อง อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก จ านวน 41 คน ซ่ึงได้มาจากการเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (specified Sampling) เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบ
ฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์ เรื่อง กาพย์ยานี 11 จ านวน 6 ชุด และแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องกาพย์ยานี 11 
ก่อนและหลังเรียน 1 ชุด 
            พบว่าผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 แบบฝึกทักษะเรื่องการแต่งค า
ประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80  และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการแต่งค าประพันธ์ ประเภท
กาพย์ยานี 11 ก่อนและหลังการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์  ประเภทกาพย์ยานี 11 มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน 

Abstract 
              Writing skill is considered to be an important and necessary skill. In order to promote learners’ 
writing skills, communications, thoughts, feelings, the Ministry of Education sets out courses in both the 
basic education level and the vocational certificate level. There are many types of poetic work such as 
prose, poem, and verse. In particular, poetry writing skill is the significant skill that students should learn 
and practice in school. Consequently, it can be occasionally used in daily life. Poetry is the tremendously 
precious work that promoting amusement, intelligence and the existent of national cultural heritage. The 
researcher saw the importance matter of this fact, so the exercises was created to enhance poetry writing 
skill on the consists of 11 syllables. 
 The sample group used in this study is Mathayom 1.3 students, Janokrong School, Muang District, 
Phitsanulok Province, 41 people. The sample group is derived from selecting specific samples.  Tools used 
include Poetry Writing on the consists of 11 syllables. It is divided into 6 sets, and the pre and post 
achievement test  on the consists of 11 syllables have 1 set.   
Found that the results Poetry writing exercise on the consists of 11 syllables to meet the criteria 80/80, and 
learning achievement before and after with poetry writing skill on the consists of 11 syllables have higher 
grades after studying. 
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
                 ภาษาไทยเป็นกลุ่มสาระพื้นฐานส าคัญที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้ซ่ึง(กรมวิชาการ 2544:7)  ได้ระบุถึงความส าคัญของ
ภาษาไทยไว้ว่าภาษาไทยมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตและความเป็นปึกแผ่นของสังคมไทย  คนไทยจ าเป็นต้องตระหนักถึง
ความส าคัญของภาษาไทยต้องท าความเข้าใจและศึกษาหลักเกณฑ์ทางภาษา  ฝึกฝนให้มีทักษะ ฟัง พูด อ่านและเขียน
ภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพเพื่อน าไปใช้ในการสื่อสาร การเรียนรู้การเสริมสร้างความเข้าใจเพื่อเกิดประโยชน์แก่ตน ชุมชม 
สังคมและประเทศชาติ  ในบรรดาทักษะทางภาษาทั้งสี่ทักษะ คือ ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน การเขียนถือเป็นทักษะที่มี
ความส าคัญมากทักษะหน่ึง เพราะการเขียนเป็นเครื่องมือส าคัญในการสื่อสารระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่านที่ผู้เขียนได้ถ่ายทอด
ความรู้ ความคิด  ทรรศนะ  อารมณ์ จินตนาการ และสิ่งที่ต้องการสื่อสารอ่ืนๆ ของตนเอง ผ่านงานเขียนโดยใช้ภาษาเป็น
สื่อกลางของการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ทักษะการเขียนนับเป็นทักษะที่เป็นทั้งศิลป์และศาสตร์ กล่าวคือ การเขียน
ต้องใช้ภาษาที่งดงาม ประณีต สามารถสื่อสารได้ทั้งอารมณ์ ความรู้  จึงต้องใช้ศิลปะในการเขียน ส่วนที่กล่าวว่า  เป็นศาสตร์  
เพราะการเขียนทุกชนิดต้องประกอบด้วย ความรู้  หลักการและวิธีการ (จุไรรัตน์  ลักษณะศิริ 2540 : 169 ,อ้างถึงใน  พิมพ์ใจ  
พจน์สมพงส์  2549 : 2) 
 จะเห็นได้ว่าทักษะการเขียนเป็นทักษะที่ส าคัญและจ าเป็น  กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดไว้ในหลักสูตรทั้งระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความสามารถทางด้านการเขียน  ถ่ายทอด
ความรู้  ความคิด  ความรู้สึก  สร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบงานเขียนประเภทต่างๆ  ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองหรือค าประพันธ์  
โดยเฉพาะค าประพันธ์เป็นรูปแบบงานเขียนชนิดหน่ึงที่ควรฝึกฝนให้นักเรียนมีความสามารถเขียนและเรียบเรียงค าประพันธ์  
เพื่อใช้ในโอกาสต่างๆทั้งในชีวิตประจ าวันและอาชีพ  ทั้งน้ีเพราะค าประพันธ์เป็นงานที่มีคุณค่าทางภาษาช่วยส่งเสริมสติปัญญา
ก่อให้เกิดความเพลิดเพลินและรักษาไว้ซ่ึงวัฒนธรรมของชาติ   
 จากสภาพปัญหาการเรียนการสอนภาษาไทยในปัจจุบัน  เกิดจากจ านวนนักเรียนในห้องเรียนมีมากเกินไป  ยากต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ครูขาดความรู้พิเศษและขาดความเข้าใจในการจัดกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน 
 จากการสังเกตพบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ยังคงขาดทักษะและมีเจตคติที่ไม่ดีในการเขียนค าประพันธ์  
ส่งผลต่อทักษะในการอ่านและแปลความ ตีความของนักเรียนด้วย  ดังน้ันผู้วิจัยจึงจัดท าแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะในการ
เขียนค าประพันธ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 เพื่อนักเรียนมีทักษะในการแปลความและตีความได้ดียิ่งขึ้นและสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

จุดมุ่งหมายการวิจัย 
           ในการศึกษาครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายไว้ ดังน้ี 

1. เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่องการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11  ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการแต่งค าประพันธ์

ประเภทกาพย์ยานี  11   

ขอบเขตของการวิจัย 
            ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
                        1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจ่านกร้อง อ าเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 จ านวน 512 คน 
                        2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.3 โรงเรียนจ่านกร้อง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 41 คน 
              ขอบเขตด้านเนื้อหา  
  ผู้วิจัยได้สร้างแบบฝึกทักษะ  เรื่อง การแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 ในรายวิชาภาษาไทย 2 ท
21102 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นที่ 1 ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา มาตรฐานการเรียนรู้ ท.4.1     ซ่ึงประกอบด้วยแบบฝึกทักษะ จ านวน 6 ชุด ดังน้ี 
  ชุดที่ 1 ค าคล้องจอง คล้องใจ 
  ชุดที่ 2 เชื่อมโยง จับสัมผัส 
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  ชุดที่ 3 จับคู่ วรรคสัมผัส 
  ชุดที่ 4 เติมค า สัมพันธ์หมาย 
  ชุดที่ 5 เติมเต็มความหมาย 
  ชุดที่ 6 แต่งกาพย์ยานี 11 
 ขอบเขตด้านตัวแปร 
  1. ตัวแปรต้น ได้แก่ แบบฝึกทักษะ เรื่อง การแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 ในรายวิชาภาษาไทย 
ท21102 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นที่ 1  
  2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 ในรายวิชา
ภาษาไทย ท21102 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นที่ 1 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  1 สัปดาห์ 

สมมติฐานการวิจัย 
           1. แบบฝึกทักษะเรื่องการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 ผลสัมฤทธ์ิของทักษะการแต่งค าประพันธ์ประเภท
กาพย์ยานี 11 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  
             2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่
ได้รับการสอน โดยใช้แบบฝึกทักษะหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ตัวแปรต้น                                                                ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) (ชุมพล เสมาขันธ์ , 2552 : 
97 -.104) ซ่ึงมีขั้นตอนและรายละเอียดการด าเนินงาน ตามล าดับ ดังน้ี  
 ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและตรวจสอบประสิทธิภาพชองแบบฝึกทักษะ เร่ือง การแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์
ยานี 11  

1.1 การสร้างและประเมินความเหมาะสมองค์ประกอบของแบบฝึกทักษะ วิชาภาษาไทย  
ท21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 

1.2 การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ วิชาภาษาไทย ท21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เรื่อง การแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 ให้มีประสิทธิภาพ E1/E2 = 80/80 
 
 
 
 
 

การหาประสิทธิภาพของแบบฝึก
ทักษะวิชาภาษาไทย ท21102 ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที 1 หน่วยการเรียนรู้

ที่ 4  เรื่อง การแต่งค าประพันธ์
ประเภทกาพย์ยานี 11 

1)ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย เรื่องการแตง่ค าประพันธ์
ประเภทกาพย์ยานี 11 ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
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ศึกษาหลักสูตรและสภาพปัญหา 

 
 

วิเคราะห์สาระการเรียนรู้/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
 

ศึกษาการสร้างแบบฝึกทักษะ 
 
 

จัดท าแบบฝึกทักษะ 
 
 

ตรวจสอบความเหมาะสมและสอดคล้อง 
 

 
                                                ตรวจสอบประสิทธิภาพทดลองใช้กับนักเรียน 

 
 
                                                                     ปรับปรุงแก้ไข 
 

 
ได้ชุดแบบฝึกทักษะที่มีประสิทธิภาพ 

 
ภาพ 1 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบฝึกทักษะ 
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สรุปขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้ดังน้ี 
 

ศึกษาหลักสูตรและเอกสารเก่ียวกับการวัดผล 
 
 

วิเคราะห์สาระการเรียนรู้/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
 

สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 
 

ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธ์ิ โดยผู้เชี่ยวชาญ 

 
 

น าแบบทดสอบที่ผ่านการคัดเลือกไปทดลองใช้ 
หาอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ 

และหาค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
 

 
ได้แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

จ านวน 10 ข้อ เพื่อน าไปใช้จริง 
 

            ภาพ 2 แสดงการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
               ร้อยละ  (Percentage) 
               ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

 
 

  N

)X-(X
S.D.


  

  S.D.   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   )X-(X   ผลรวมของคะแนนลบด้วยคะแนนเฉลี่ย 

        N   จ านวน 
               ค่าร้อยละ 

    N
X

X 


 
       X   ค่าเฉลี่ยของคะแนน 

  X   ผลรวมของคะแนน 

       N   จ านวน 
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 ค่าดัชนีความสอดคล้อง  

   
N

R
IOC 

  

 IOC  =  ดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ   
        R  =  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ   
         N     =  จ านวนของผู้เชี่ยวชาญ   
 ค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา ( - coefficient)   
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  α  สัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ัน 
  n  จ านวนข้อ 

  2
iS   คะแนนความแปรปรวนแต่ละข้อ 

  2
tS  คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบับ 

  
 
                   ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใช้คูเดอร์-ริชาร์ดสัน (KR-20)  
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       ttr   สัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ัน 

      n  จ านวนข้อ 

  2
tS  คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบับ 

           p = สัดส่วนของคนท าถูกในแต่ละข้อ 
       q  = สัดส่วนของคนท าผิดในแต่ละข้อ = 1- p 

   สถิติทดสอบค่าที แบบ t-pair  (เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลัง)    
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 t   =   ค่าที 
 D =  ผลต่างของคะแนน 
 n =  จ านวนคน 
   สถิตทิดสอบค่าที แบบ 0ne sample  (เปรียบเทียบผลการเรียนรู้กับเกณฑ์ที่ก าหนด)  
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   t  =    

n
S

X

1

2

1


     

 โดยที่ 
        t   =    ค่าทดสอบ t-test 
   X    =   คะแนนหลังเรียน 
   =    คะแนนเกณฑ์ที่ก าหนด 
  S2  =    ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  N  =    จ านวนนักเรียน 
 ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์  ประเภทกาพย์ยานี 11    
  ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 
 

   100
A
N

X

E1 



  

  E1 = ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
         X  =  คะแนนแบบฝึกหัดในแต่ละหน่วยของแบบฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์  ประเภทกาพย์ยานี 11    
        A  =  คะแนนเต็มของแบบฝึกหัดในแต่ละหน่วยของแบบฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์  ประเภทกาพย์
ยานี 11    
        N  =  จ านวนผู้เรียน 

 ประสิทธิภาพของผลผลิต (E2) 

   100
B
N

Y

E2 



  

  E2 = ประสิทธิภาพของผลผลิต 
         Y  =  คะแนนของหลังเรียน 
        B  =  คะแนนเต็มของคะแนนสอบหลังเรียน 
        N  =  จ านวนผู้เรียน 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เร่ือง การแต่งค าประพันธ์ 
ประเภทกาพย์ยานี 11 โดยใช้การเปรียบเทียบ  E1 และ  E2   
ตารางที่ 1 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เรื่อง การแต่งกาพย์ยานี 11 
 

กลุ่ม คนที ่ E1 E2 

กลุ่มเป้าหมาย 
1 

1 46 9 
2 47 8 
3 49 8 

รวม 142 25 
คะแนนเฉลี่ย 0.8171 0.8333 
คิดเปน็ร้อยละ 81.72 83.33 
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กลุ่มเป้าหมาย 
2 

1 56 7 
2 56 8 
3 59 9 
4 54 9 
5 54 8 
6 62 9 

รวม 252 50 
คะแนนเฉลี่ย 0.9130 0.8166 
คิดเปน็ร้อยละ 91.30 81.66 

 
กลุ่ม คนที ่ E1 E2 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

3 
 

1 46 10 
2 48 8 
3 47 9 
4 47 8 
5 50 8 
6 53 8 
7 57 9 
8 56 9 
9 51 9 
10 50 7 
11 46 9 
12 47 8 
13 49 8 
14 48 9 
15 47 7 
16 48 8 
17 50 7 
18 50 10 
19 51 9 
20 50 9 
รวม 51 10 

คะแนนเฉลี่ย 996 159 
คิดเปน็ร้อยละ 0.8271 0.845 

                   จากตาราง ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์  พบว่า  ผลการทดสอบหา
ประสิทธิภาพเปรียบเทียบ  E1  และ E2 ของแบบฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์ เรื่อง กาพย์ยานี 11 ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 1 ได้เท่ากับ 81.71/83.33  เป็นไปตามเกณฑ์  80/80  และผลการทดสอบหาประสิทธิภาพ
เปรียบเทียบ E1 และ E2 ของแบบฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์ เรื่อง กาพย์ยานี 11 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครั้ง
ที่ 2 ได้เท่ากับ 91.30/81.66  เป็นไปตามเกณฑ์  80/80 และผลการทดสอบหาประสิทธิภาพเปรียบเทียบ E1 และ E2 ของแบบ
ฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์ เรื่อง กาพย์ยานี 11 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครั้งที่ 3 ได้เท่ากับ 82.71/84.5 เป็นไป
ตามเกณฑ์ 80/80   
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              ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี  11 ก่อนเรียน-
หลังเรียน  โดยการหาค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 ตารางที่ 2 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
 

นักเรียนทั้งหมด 
(41) 

คะแนนผลสัมฤทธิ ์
หลังเรียน (10) ก่อนเรียน (10) 

รวม 336 269 
ค่าเฉลี่ย 8.19 6.6 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93 0.77 
 
              จากตาราง พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์  ประเภทกาพย์ยานี 
11 มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 8.19 และมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 6.6  ซ่ึงมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
            ตาราง 3  แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์/ทักษะ/ความสามารถก่อนเรียนและหลังเรียนวิชา         
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

การประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test 
ก่อนเรียน 6.60 0.77  

13.5974 
 

หลังเรียน 8.19 0.93 

                  * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตาราง พบว่า เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/ความสามารถก่อนเรียนและหลัง
เรียนด้วย t-test พบค่า t = 13.5974  ซ่ึงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงอาจกล่าวได้ว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/
ความสามารถก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11  แตกต่าง/สูงกว่าก่อนเรียน 
95 % 
 จากตาราง 2 และตาราง 3 สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่า แบบฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 
11 ที่ใช้ตามแผนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการแต่งค าประพันธ์  ประเภทกาพย์
ยานี 11 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการแต่งค าประพันธ์ ประเภทกาพย์ยานี 11 ของ
นักเรียนสูงขึ้น 

สรุปผลการวิจัย 
1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ โดยใช้การเปรียบเทียบ E1 และ E2 ตามเกณฑ์ 80/80    

โดยน าไปทดสอบ 3 ครั้ง ปรากฏผล  ดังน้ี   
- ครั้งที่  1  ได้เท่ากับ  81.71/83.33  เป็นไปตามเกณฑ์  80/80 
- ครั้งที่  2  ได้เท่ากับ  91.30/81.66  เป็นไปตามเกณฑ์  80/80 
- ครั้งที่  3  ได้เท่ากับ  82.71/84.5   เป็นไปตามเกณฑ์  80/80 
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการแต่งค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี  11 ก่อนเรียน-หลังเรียน   

โดยการหาค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ปรากฏผล  ดังน้ี   
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการแต่งค าประพันธ์ ประเภทกาพย์ยานี 11  มีคะแนนเฉลี่ย
หลังเรียน เท่ากับ  8.19 และมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 6.6 ซ่ึงมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

อภิปรายผล 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การแต่งค าประพันธ์  ประเภท
กาพย์ยานี 11  ครั้งน้ี สามารถอภิปราย ผลประเด็นส าคัญได้ดังน้ี 
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                 ผลการประเมินและปรับปรุงแก้ไขแบบฝึกการเขียนค าประพันธ์กาพย์ยานี 11 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
1  พบว่า ผลสัมฤทธ์ิด้านการเขียนค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการใช้แบบฝึกการ
เขียนค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 กับก่อนใช้  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึง เป็นไปตาม
สมมุติฐานการวิจัยข้อที่ 2 ที่ก าหนดไว้โดยหลังใช้แบบฝึกการเขียนค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิด้าน
การเขียนค าประพันธ์กาพย์ยานี 11 สูงกว่าก่อนใช้  แบบฝึกการเขียนค าประพันธ์กาพย์ยานี 11 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะนักเรียน
ได้รับการฝึกการเขียนค าประพันธ์กาพย์ยานี 11  ด้วยแบบฝึกที่ได้ผ่านการพัฒนาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเน่ืองท าให้นักเรียนสามารถพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะการเขียนค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 มากขึ้น  

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง  การแต่งค าประพันธ์  ประเภทกาพย์ยานี 11 ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ
ดังน ี้ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้  
             จากผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงด้านการเขียนค าประพันธ์กาพย์ยานี 11 ด้วยแบบฝึกที่มี
การใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนที่หลากหลายน่าสนใจ ดังน้ัน ในการน าแบบฝึกการเขียนค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 
11 ไปใช้  ครูผู้สอนจึงควรใช้ส่ือประกอบการ เรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
            ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 การพัฒนาแบบฝึกการเขียนค าระพันธ์กลอนสุภาพและกาพย์ยานี 11 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็น
แนวทางหน่ึงในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยจากผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนด้านการเขียนค าประพันธ์กาพย์ยานี 11  หลังเรียนด้วยแบบฝึกการเขียน 
ค าประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 สูงกว่าก่อนเรียน ดังน้ัน จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมและท าการวิจัยในประเด็นดังต่อไปน้ี  
            1. ควรมีการวิจัยและพัฒนาแบบฝึกการเขียนค าประพันธ์ร้อยกรองประเภทอ่ืนๆ เช่น โคลงสี่สุภาพ กาพย์ฉบัง 16  
ซ่ึงเป็นพื้นฐานในการเขียนร้อยกรองในระดับที่สูงขึ้นไป  
            2. ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาที่เก่ียวกับกาพย์ยานี 11 เช่น หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-BOOK) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เป็นต้น เพื่อน าไปใช้เป็นนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
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to develop Thai Khlong Si Suphap reading abilities on graden 7 , Classroom 2, 
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บทคัดย่อ 

บทความวิจัยน้ีน าเสนอผลการศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการอ่านท านองเสนาะประเภท
โคลงสี่สุภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง ฟังเพราะเสนาะศัพท์ จับ
ใจความได้ โดยมีวิธีการด าเนินการกับกลุมเปาหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ หอง ๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา 
๒๕๖๑ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัด พิษณุโลก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙  จ านวน 
๓๐ คน โดยเปนนักเรียน กลุมตัวอยางที่เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนการอ่านท านองเสนาะประเภทโคลงส่ีสุภาพ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคือแบบทดสอบการ
อ่านโคลงส่ีสุภาพ สถิติที่ใช ไดแก ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเชื่อม่ัน และค่าที 

พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนชุดการอ่านท านองเสนาะเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านท านองเสนาะ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มีประสิทธิภาพเท่ากับ ๘๑/๘๓.๒๕ ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐  ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนชุดการอ่านท านองเสนาะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ สูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ซ่ึงสอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้  แสดงว่าการใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนการอ่านท านองเสนาะประเภทโคลงสี่สุภาพสามารถพัฒนาความสามารถการอ่านท านองเสนาะของ
นักเรียนได้เป็นอย่างดี 

ค าส าคัญ : คอมพิวเตอร์ช่วยสอน,ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

Abstract 
The purposes of this research of the study on the effectiveness of the Computer-Assisted 

Instruction for Thai Khlong Si Suphap reading, Thai Language Department, grade 7, Unit 1, Unit of Khlong 
Listening and reading for comprehension, grade 7, Classroom 2, Phitsanulok Pittayakom School Muang 
District, Phitsanulok. There were 30 students in The Seconary Education Service Area office 39, who were 
purposive Sampling students. The instruments used in the study were: Computer-Assisted Instruction for 
Thai Khlong Si Suphap learning, a question to elicit the students is Khlong Si Suphap Reading test. 

The study found that the Computer-Assisted Instruction to develop ability Thai Khlong reading of 
grade 7 students had efficiency of 81/83.25 which met the criterion set at 80/80, After grade 7 students 
learning with Thai Khlong reading Computer-Assisted Instruction, grade 7 students had a significantly higher 
learning achievement at the .05 level which was related to the assumption. It signifies that the Computer-
Assisted Instruction can develop ability Thai Khlong reading of students. 
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
                   ภาษาไทยเป็นภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ ไทย  และยังเป็นสมบัติที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยโดยพ่อขุน
รามค าแหงมหาราชทรงประดิษฐ์คิดค้นลายสือไทยให้เป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนติดต่อสื่อสารของคนในสมัยน้ัน โดยลายสือไทย
น้ีได้พัฒนามาเรื่อยๆ จนกลายมาเป็นอักษรไทยในปัจจุบัน โดยมีการก ากับเสียงไว้ชัดเจน ประกอบไปด้วย เสียงพยัญชนะ เสียง
สระ และเสียงวรรณยุกต์  เสียงเหล่าน้ีน ามาประกอบกันจะได้เป็นค าที่ใช้สื่อความหมายในการสื่อสาร ภาษาไทยที่เราใช้จึงเป็น
เครื่องมือส าคัญที่  ท าให้บุคคลในสังคมติดต่อสื่อสารกันอย่างเข้าใจ  โดยจะน าภาษาไปใช้ในทุกแวดวงในประเทศ เช่น  การ
เรียนการสอน  การติดต่อธุรกิจการค้า   การทดลองทางวิทยาศาสตร์   เป็นต้น  ถึงแม้บางสังคมอาจจะใช้ภาษาที่เป็นค าทับ
ศัพท์จากภาษาต่างประเทศ แต่ก็ยังคงใช้ภาษาไทยเป็นแกนหลักในการสื่อสาร นันทา ขุนภักดี(๒๕๕๒) 
                  ด้วยความส าคัญดังกล่าว หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้ก าหนดให้ภาษาไทย
เป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อน าไปใช้ใน
ชีวิตจริง  กระทรวงศึกษาธิการ (๒๕๕๑ : ๓๗) 
                   ดังน้ัน เด็กไทยทุกคนควรเรียนรู้และใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องทุกโอกาส ซ่ึงการเรียนการสอนภาษาไทยเป็น
ทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความช านาญ ในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การอ่านและ การฟังเป็นทักษะของการรับรู้เรื่องราว 
ความรู้ ประสบการณ์ ส่วนการพูดและการเขียนเป็นทักษะของการแสดงออกด้วยการแสดงความคิดเห็น ความรู้และ
ประสบการณ์ การเรียนภาษาไทยจึงต้องเรียนเพื่อการสื่อสาร ให้สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างพินิจพิเคราะห์ สามารถน า
ความรู้ ความคิดมาเลือกใช้เรียบเรียงค ามาใช้ตามหลักภาษาได้ถูกต้องตรงตามความหมาย กาลเทศะและใช้ภาษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (๒๕๕๐ : ๘๐) 
                   การอ่านท านองเสนาะเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนควรจะอ่านได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ เพราะเป็นการธ ารงรักษา
มรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้ร่วมกันสร้างขึ้น และการอ่านท านองเสนาะน้ันยังคงเป็นสิ่งที่ โดดเด่น คงเอกลักษณ์ของ
ชาติไทย ไม่มีชาติใดเหมือนหรือสามารถลอกเลียนแบบได้ เพราะการใช้เสียงในการเอ้ือนและใส่ท านองน้ัน จะต้องสอดคล้อง
กับชนิดของค าประพันธ์ที่ผู้แต่งได้ประพันธ์ขึ้น และการประพันธ์       บทร้อยหรองน้ันชาวต่างชาติก็มิอาจลอกเลียนแบบได้
เช่นกัน ประโยชน์ของ การอ่านท านองเสนาะที่มีต่อกระบวนการเรียนการสอนไว้หลายประการ ได้แก่ ท าให้ครูมีความเชื่อม่ัน
ในตนเองเพราะนักเรียนศรัทธา กระตุ้นความสนใจด้านการอ่านท านองเสนาะแก่นักเรียน ช่วยให้เข้าใจและจ าบทวรรณคดีกวี
นิพนธ์ได้เร็วขึ้นมากขึ้น และชวนให้สนใจอยากอ่านบทอ่ืนๆต่อไปอีก   ช่วยในการศึกษาและถ่ายทอดวรรณคดี ช่วยเผยแพร่
วรรณคดีให้กว้างขวางขึ้น ช่วยเร้าความสนใจด้านการเรียนวรรณคดีให้มีมากขึ้นในทุกระดับการศึกษาช่วยเสริมการแต่งค า
ประพันธ์ร้อยกรองให้ไพเราะขึ้น นันทา ขุนภักดี(๒๕๕๒)  “การอ่านวรรณคดีหรือกวีนิพนธ์หากอ่านในใจ ผู้อ่านก็จะได้รับรส
วรรณศิลป์เฉพาะตนในระดับหน่ึงเท่าน้ัน แต่ด้วยความสามารถของบรรพบุรุษไทยที่คิดประดิษฐ์ลีลาการอ่านท านองเสนาะให้
หลากหลายเหมาะสมกับฉันทลักษณ์ประเภทต่างๆ ท าให้เรามีโอกาสได้รับรสวรรณศิลป์ทั้งในด้านความไพเราะความรู้สึก
ซาบซ้ึงและมีอารมณ์ร่วมไปกับวรรณคดีหรือกวีนิพนธ์ที่ได้อ่านหรือได้ฟังน้ันสมบูรณ์ยิ่งขึ้น”อ ารุง จันทวานิช (๒๕๕๓)  “การ
อ่านท านองเสนาะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบทอดต่อไปยังอนุชนรุ่นหลังเป็น อย่างยิ่ง 
เพราะนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนภาษาไทยแล้ว ยังแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของคนไทย   อันสมถะเรียบง่าย 
กอปรด้วยคุณค่าทางจิตใจอันอ่อนโยน ละเมียดละไม ซ่ึงส่วนน้ีได้กลายเป็นเอกลักษณ์อันน่าภูมิใจของคนไทย” สมปอง พรหม
เปี่ยม (๒๕๕๐) 
                     ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ก าหนดสาระการเรียนรู้ทั้งหมด 
๕ สาระการเรียนรู้ ซ่ึงประกอบไปด้วย สาระที่ ๑ การอ่าน  สาระที่ ๒ การเขียน  สาระที่ ๓ การฟัง ดู พูด สาระที่ ๔ หลัก
ภาษาไทย และสาระที่ ๕ วรรณกรรมและวรรณคดีไทย   เน้ือหาด้านการอ่านค าประพันธ์ได้ถูกบรรจุลงในตัวชี้วัดของสาระที่ ๕ 
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วรรณกรรมและวรรณคดีไทย  ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดบทอ่าน ค าประพันธ์ให้ส าหรับนักเรียนทุกระดับชั้นหรือ
เรียกว่า บทอาขยาน เพราะฉะน้ันการอ่านค าประพัน ธ์จึ งเป็นสิ่ งที่ นักเรียนทุกคนต้องได้รับการฝึกฝนทั กษะ  
กระทรวงศึกษาธิการ (๒๕๕๑) 
                    ปัจจุบันนักเรียนหลายคนไม่สามารถอ่านท านองเสนาะให้เกิดความไพเราะได้ เน่ืองจากสาเหตุ หลายประการ
เช่น  นักเรียนขาดการฝึกฝนและฝึกอบรม นักเรียนไม่มีความสนใจในการอ่าน ครูมีเวลาที่ไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมเรื่อง
การอ่านบทร้อยกรอง เป็นต้น  ทั้งน้ีผู้จัดท าจึงน าปัญหาน้ีมาเป็นหัวข้อในการท าวิจัยเพราะเล็งเห็นว่าการอ่านท านองเสนาะ
เป็นสิ่งที่ส าคัญและนักเรียนไทยจะต้องสามารถฝึกอ่าน บทร้อยกรอง เพื่ออนุรักษ์สืบทอดมรดกของชาติที่มีมาตั้งแต่อดีต   
ผู้จัดท าจึงได้คิดค้นวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อผู้เรียน โดยสื่อน้ีจะเป็น
สิ่งที่ดึงดูดใจ อีกทั้งยังสามารถน าไปเรียนรู้นอกห้องเรียนได้ โดยผู้จัดท าได้พัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับช่วยในการ
แก้ไขปัญหาการอ่านท านองเสนาะของผู้เรียน   โดยจัดท าในเรื่องการอ่านท านองเสนาะประเภทโคลงส่ีสุภาพ ซ่ึงจะสามารถท า
ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการที่สูงขึ้น โดยผู้จัดท าได้ตั้งชื่อวิจัยในครั้งน้ีว่า การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการอ่านท านอง
เสนาะโคลงสี่สุภาพเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านท านองเสนาะโคลงสี่สุภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนพิษณุโลก
พิทยาคม 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
          ๑. เพื่อพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการอ่านท านองเสนาะประเภทโคลงส่ีสุภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๑ 
          ๒. เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านท านองเสนาะประเภทโคลงส่ีสุภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
 

สมมุติฐานการวิจัย    
 ๑. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการอ่านท านองเสนาะสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ ๐.๐๕ 
 ๒. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการอ่านท านองเสนาะ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ 

ขอบเขตการวิจัย 
           ๑. เน้ือหาที่ใช้ในการศึกษา  เน้ือหาที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสาระที่ ๑การอ่าน โดยใช้
แบบฝึกทักษะคือ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการอ่านท านองเสนาะประเภทโคลงส่ีสุภาพ 
 ๒. กลุ่มเป้าหมาย  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน ๓๐ คน 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 ๑. ตัวแปรต้น   ได้แก่  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนการอ่านท านองเสนาะประเภทโคลงสี่สุภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
            ๒. ตัวแปรตาม   ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านการอ่านท านองเสนาะหลังเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

ค านิยามศัพท์เฉพาะ 
      ๑. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  หมายถึง  สื่อที่ใช้ในการสอนการอ่านท านองเสนาะประเภทโคลงสี่สุภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติด้านการอ่านท านองเสนาะประเภทโคลงส่ีสุภาพ 
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             ๒. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรู้ ความสามารถในการเรียนภาษาไทยของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึก
ทักษะคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการอ่านท านองเสนาะประเภทโคลงสี่สุภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
โดยวัดได้จากคะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านท านองเสนาะที่ผู้ จัดท าสร้างขึ้น 
ขัน้ตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ  
๑. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
         บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นบทเรียนแบบเสนอเน้ือหาวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เก่ียวกับการ
อ่านท านองเสนาะประเภทโคลงสี่สุภาพ ซ่ึงจะมีเน้ือหาตามหลักสูตรของชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนด เน้ือหาจะแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ลักษณะบังคับของโคลงสี่สุภาพวิธีอ่านท านองเสนาะโคลงสี่สุภาพ ระดับที่ ๑ 
และวิธีอ่านท านองเสนาะโคลงสี่สุภาพ ระดับที่ ๒ โดยน าเสนอเน้ือหาทีละประเภทเริ่มจากการสอนฉันทลักษณ์ของบทร้อย
กรองและเข้าสู่หลักการอ่านบทร้อยกรองโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีภาพ เสียง และลูกเล่น เป็นสื่อในการเรียน
การสอน ซ่ึงผู้เรียนจะตอบสนองต่อกิจกรรมต่างๆที่ปรากฏบนจอภาพ โดยใช้เม้า(Mouse) และแป้นพิมพ์(Keyboard)การเรียน
จะมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์โดยมีขั้นตอนการสร้างดังน้ี 
 ๑.ศึกษาหลักสูตร  เอกสาร  ต ารา   ขอบข่าย  สาระกลุ่มวิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่  ๒ 
 ๒.ศึกษาวิธีการสร้างโปรแกรมส าเร็จรูป โดยใช้โปรแกรม captivate ๙ จากคูมือการใช้โปรแกรม และเอกสารที่
เก่ียวข้องตลอดจนขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ 
 ๓.ศึกษาเน้ือหาและฉันทลักษณ์ของบทร้อยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพ แล้วก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้
ครอบคลุมกับเน้ือหา 
 ๓.แบ่งเน้ือหาของบทร้อยกรองประเภทโคลงส่ีสุภาพ โดยแบ่งระดับยากง่าย 
 ๔.น าเน้ือหาที่แบ่งได้ ๓ ประเภท ไปวิเคราะห์ โดยยึดหลักการเรียงล าดับดังต่อไปน้ี 
     ๔.๑ วิเคราะห์ผู้เรียน โดยค านึงถึงผู้เรียนว่าอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ซ่ึงเคยเรียนบทร้อยกรองประเภท
โคลงสี่สุภาพ มาบ้างแล้ว มีระยะเวลาสนใจบทเรียนค่อนข้างสั้น และสนใจบทเรียนที่ให้ความสนุกสนานมากกว่าบทเรียนที่
เรียนในชั้นเรียนปกติ 
      ๔.๒ น าเข้าสู่บทเรียน เป็นการเตรียมตัวผู้เรียนให้มีความพร้อม ตื่นตัวต่อบทเรียนที่ก าลัง           จะเรียนรวมทั้ง
เป็นการชี้น าให้ผู้เรียนได้ทราบจุดมุ่งหมายทั่วไปของบทเรียนน้ันๆ 
       ๔.๓ แจ้งจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมของแต่ละหน่วยเพื่อให้ผู้เรียนได้ท าความเข้าใจก่อนเรียนว่าหลังจากบทเรียน
น้ันจบแล้วผู้เรียนจะสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรบ้าง 
       ๔.๔ การออกแบบเน้ือหาหลักซ่ึงในแต่ละตอนจะต้องพยายามท าเน้ือหาให้น่าสนใจครอบคลุมเรื่องที่ต้องการจะ
สอนให้ผมอธิบายเพิ่มเติมในสิ่งที่ควรอธิบายตัดตอนบางส่วนที่ไม่ส าคัญให้กระชับขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีความเพลิดเพลินและ
อยากเรียนต่อไปเรื่อยเรื่อยไม่รู้เบื่อ 
 ๕. ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับอธิบายรายวิชาและจุดประสงค์การเรียนรู้ในหลักสูตรและเน้ือหา 
 ๖. ด าเนินการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 ๗. น าร่างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ ๓ ด้านได้แก่ ๑) ด้านนวัตกรรม ๒) ด้านการ
สอน ๓)ด้านการวัดและประเมินผล  และเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน  ๓ คน ได้แก่  นางสมปอง เรืองยศจันทนา ครูช านาญ
การพิเศษ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม นางสุนันท์ พลับเที่ยง  ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม และนายธีรพล 
ม่วงปัทม์  ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  เพื่อขอค าแนะน ามาปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง 
           ๘. ด าเนินการสร้างและปรับปรุงบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตามที่ปรึกษาแล้วน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร  
เน้ือหา  กระบวนการ ภาษาและการวัดผลประเมินผลตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบคุณภาพและความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (IOC : 
Index of Item Objective Congruence) โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณา  คือ   
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   เห็นว่าสอดคล้อง  ให้คะแนน    +๑ 
   ไม่แน่ใจ   ให้คะแนน      ๐ 
   เห็นว่าไม่สอดคล้อง  ให้คะแนน     -๑ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมสอดคล้องของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง(IOC)  
ค านวณค่าตามสูตร   

                                     N
R

IOC 


 
 

  R  =    ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
      N   =   จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 
 น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (Index of 
Item Objective Congruence)  ของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง  แล้วเลือกค่าดัชนีความสอดคล้องตั้ งแต่  
๐.๕  ขึ้นไป  โดยได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ ๐.๖๗-๑.๐๐   
 ๙. หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยทดลองใช้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียน

พิษณุโลกพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  จ านวน ๓ คน หาค่า 1E  เท่ากับ๖๕.๕๖ และค่า 2E  เท่ากับ ๘๔.๑๗ เพื่อ
การแก้ไขปรับปรุงนวัตกรรม   
 ๑๐. หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยทดลองใช้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  จ านวน ๖ คน หาค่า 1E  เท่ากับ๘๑ และค่า 2E  เท่ากับ ๘๓.๒๕ 

เพื่อการแก้ไขปรับปรุงนวัตกรรม  (จนกระทั่งได้ค่า 1E  และค่า 2E  เท่ากับเกณฑ์ที่ก าหนด) 
  ๑๑.หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยทดลองใช้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  จ านวน ๒๐ คน หาค่า  เท่ากับ ๘๐ และค่า   เท่ากับ ๘๒ เพื่อการ
แก้ไขปรับปรุงนวัตกรรม   
   ๘๐ ตัวแรก (E1)  หมายถึง  ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๘๑  ของคะแนนที่นักเรียนท าได้จากแบบทดสอบระหว่างการใช้
นวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
    ๘๐ ตัวหลัง (E2)  หมายถึง  ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๘๓.๒๕  ของคะแนนที่นักเรียนท าได้จากแบบทดสอบหลังการใช้
นวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 ๒.  แผนการจัดการเรียนรู้ 
 แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน ๒ แผน  จ านวน  ๔ ชั่วโมง ประกอบด้วย 
 แผนที่ ๑  เรื่องการอ่านโคลงส่ีสุภาพระดับที่ ๑    จ านวน ๒  ชั่วโมง 
 แผนที่ ๒  เรื่องการอ่านโคลงส่ีสุภาพระดับที่ ๒   จ านวน ๒  ชั่วโมง 
    โดยมีขั้นตอนการสร้างดังน้ี  
         ๑. ศึกษา  หลักสูตร  เอกสาร  ต ารา  ขอบข่าย  สาระกลุ่มวิชาภาษาไทย  ช่วงชั้นที่  ๒ และ ก าหนด
จุดประสงค์การเรียนรู้  โดยให้สอดคล้องกับอธิบายรายวิชาและจุดประสงค์การเรียนรู้ในหลักสูตร 
         ๒. ศึกษาการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
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         ๓. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
         ๔. น าแผนการสอนที่สร้างขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๓ คน คือ นางสมปอง เรืองยศ
จันทนา ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม นางสาวพนมพร ชมภูพาน ครูช านาญการ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยา
คม และนายธีรพล ม่วงปัทม์ ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ด้านการสอนวิชาภาษาไทยด้านเทคนิควิธีสอน  และด้านการวัด
และประเมินผล เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องขององค์ประกอบต่าง ๆ ในแผนการจัดการเรียนรู้ ด้านความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  
(Content  Validity)ความชัดเจน ความถูกต้องเหมาะสมของภาษาที่ใช้ และความสอดคล้องด้วยดัชนีความสอดคล้อง (Index 
of Item Objectives Congruence : IOC) โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณา   
   เห็นว่าสอดคล้อง  ให้คะแนน   +๑ 
   ไม่แน่ใจ   ให้คะแนน   ๐ 
   เห็นว่าไม่สอดคล้อง  ให้คะแนน  -๑ 
การวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง(IOC)  ค านวณค่าตามสูตร   
 

                                                  N
R

IOC 


 

  R
 =    ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

       N   =   จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
      น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC โดยใช้ดัชนีความ   สอดคล้อง (Index 
of Item Objective Congruence)  ของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณค่าดัชนีความ    สอดคล้อง  แล้วเลือกค่าดัชนีความสอดคล้อง
ตั้งแต่  ๐.๕๐  ขึ้นไป  ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเท่ากับ 
๐.๖๗-๑.๐๐ โดยผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะแก้ไขแบบประเมินและเกณฑ์การประเมินผลแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 
 ๓.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ประกอบไปด้วยแบบทดสอบการอ่านโคลงสี่สุภาพซ่ึงเป็นแบบทดสอบการ
อ่านท านองเสนาะโคลงส่ีสุภาพของนักเรียน 
 ๑. ศึกษาการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากเอกสารและหลักสูตร 
 ๒.วิเคราะห์หลักสูตรก าหนดจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและแบ่งน้ าหนักแบบทดสอบตามเน้ือหาแต่ละหน่วย 
 ๓.สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นแบบทดสอบการอ่านโคลงสี่สุภาพจ านวน  
๕ บท  
 ๔.น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญด้านวัดผล ได้แก่ นางสมปอง เรืองยศจันทนา ครูช านาญการ
พิเศษ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม นางสุนันท์ พลับเที่ยง  ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม และนายธีรพล ม่วง
ปัทม์  ครูโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   ตรวจสอบดูความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  (Content  Validity) ความชัดเจน ความถูกต้อง
เหมาะสมของภาษาที่ใช้ และความสอดคล้องด้วยดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objectives Congruence : IOC)  
โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณา  คือ   
   เห็นว่าสอดคล้อง  ให้คะแนน  + ๑ 
   ไม่แน่ใจ   ให้คะแนน   ๐ 
   เห็นว่าไม่สอดคล้อง  ให้คะแนน  -๑ 
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 การวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมสอดคล้องของแบบทดสอบโดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง(IOC)  ค านวณค่าตามสูตร   
 

                                                N
R

IOC 


 
 

  R  =    ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
      N   =   จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC โดยใช้ดัชนีความ   สอดคล้อง (Index of 
Item Objective Congruence)  ของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณค่าดัชนีความ    สอดคล้อง  แล้วเลือกค่าดัชนีความสอดคล้อง
ตั้งแต่  ๐.๕  ขึ้นไป  ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบ  เท่ากับ ๐.๖๗-๑.๐๐ โดยผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะการเขียน
ข้อสอบให้สามารถเข้าใจได้ง่าย 
 ๕. น าแบบทดสอบที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ที่ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่างหลังจากสิ้นสุด
การเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ จ านวน ๒๐ คน 
 ๖. น าแบบทดสอบที่ผ่านเกณฑ์แล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยา
คม อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  จ านวน ๓๐ คน เพื่อน าไปเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
             ๑. ทดสอบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องการอ่านท านองเสนาะ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดยใช้แบบอ่านโคลงสี่สุภาพกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๙  
 ๒. ด าเนินการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนควบคู่กับแบบฝึกอ่านโคลงสี่สุภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
จ านวน ๓ แบบฝึก โดยการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เริ่มจากการศึกษาฉันลักษณ์ของโคลงส่ีสุภาพ  วิธีอ่านท านอง
เสนาะโคลงส่ีสุภาพ ระดับที่ ๑ และวิธีอ่านท านองเสนาะโคลงส่ีสุภาพ ระดับที่ ๒ ตามล าดับ 
 ๓. เม่ือสิ้นสุดการเรียนด้วยนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแล้ว ผู้รายงานให้กลุ่มเป้าหมายทดสอบการอ่าน 
โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพื่อดูพัฒนาการของนักเรียนคือแบบทดสอบการอ่านท านองเสนาะโคลงส่ีสุภาพ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
     ๑.  ค่าประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  โดยใช้ร้อยละ 
     ๒.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  โดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ค่าเฉลี่ย   

    N
X

X 


 
       X   ค่าเฉลี่ยของคะแนน 

  X   ผลรวมของคะแนน 

       N   จ านวน 
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 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

   N
)X-(X

S.D. 


 
 S.D.   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  )X-(X   ผลรวมของคะแนนลบด้วยคะแนนเฉลี่ย 

       N   จ านวน 
 
 ค่าดัชนีความสอดคล้อง  

   N
R

IOC 


 
 IOC  =  ดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ   

        R  =  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ   
         N     =  จ านวนของผู้เชี่ยวชาญ   
 

 ค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา ( - coefficient)   
 

   












 


2
tS

2
iS

1
1-n

n
α

 
 

  α  สัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ัน 
  n  จ านวนข้อ 

  2
iS   คะแนนความแปรปรวนแต่ละข้อ 

  2
tS  คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบับ 

 
  ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใช้คูเดอร์-ริชาร์ดสัน (KR-20)  
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tS

qp
1
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n
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                   ttr   สัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ัน 
      n  จ านวนข้อ 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

362 

 

 
รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที2่ (Proceedings) 

       2
tS  คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบับ 

           p = สัดส่วนของคนท าถูกในแต่ละข้อ 
                    q  = สัดส่วนของคนท าผิดในแต่ละข้อ = 1- p 
           สถิติทดสอบค่าที แบบ t-pair  (เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลัง)    

  1n

2D)(2Dn

D
t



 




 
 
                        t   =   ค่าที 
                        D =  ผลต่างของคะแนน 
                        n =  จ านวนคน 
 สถิติทดสอบค่าที แบบ 0ne sample  (เปรียบเทียบผลการเรียนรู้กับเกณฑ์ที่ก าหนด)  
 

   t  =    n
S

X

1

2

1



     
 โดยที่ 
        t   =    ค่าทดสอบ t-test 
   X    =   คะแนนหลังเรียน 

   =    คะแนนเกณฑ์ที่ก าหนด 
  S2  =    ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  N  =    จ านวนนักเรียน 
 
  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 
 

   
100

A
N

X

E1 




 

 
          E1 = ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
         X   =  คะแนนแบบฝึกหัดในแต่ละหน่วยของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
          A  =  คะแนนเต็มของแบบฝึกหัดในแต่ละหน่วยของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
          N  =  จ านวนผู้เรียน 
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 ประสิทธิภาพของผลผลิต (E2) 

   
100

B
N

Y

E2 




 

 
  E2 = ประสิทธิภาพของผลผลิต 
             Y  =  คะแนนของหลังเรียน 
             B  =  คะแนนเต็มของคะแนนสอบหลังเรียน 
             N  =  จ านวนผู้เรียน 
ผลการสร้างและผลการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม 
         ๑. ผลการสร้างนวัตกรรม 
               ผลการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีลักษณะเป็นสื่อการสอนระบบ
มัลติมีเดีย (Multimedia) ประกอบด้วยตัวอักษร สัญลักษณ์ และรูปภาพ (Graphic)ซ่ึงน าเสนออย่างมีสีสัน ชวนอ่าน ในรูปการ
เคลื่อนไหวของสัญลักษณ์ ตัวอักษรและภาพ รวมทั้งมีการบรรยายประกอบ มีบทเพลงชวนติดตาม โดยน าเสนอบทเรียนการ
สอนอ่านโคลงส่ีสุภาพ ผู้เรียนสามารถตอบโต้กับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน  
          ๒. ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ โดยน าไปทดสอบ ๓ ครั้ง ซ่ึงการ
ทดสอบครั้งแรกเป็นการทดสอบประสิทธิภาพเบื้องต้น กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน ๓ คน และครั้งที่ ๒ ทดสอบ
แบบกลุ่มกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน ๖ คน และครั้งที่ ๓ ทดสอบแบบกลุ่ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน ๒๐ 
คน  ใช้นักเรียน  เก่ง กลาง และอ่อน คละกัน 

ตารางที่ ๑.๑ แสดงผลการทดสอบหาประสิทธิภาพ เปรียบเทียบ 1E และ 2E ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
กลุ่ม คนที่ 1E  2E  

แบบฝึกอ่านที่ 
๑ 

แบบฝึกอ่านที่ 
๒ 

แบบฝึกอ่านที่ 
๓ 

รวม หลังเรียน 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๓๐ ๔๐ 
กลุ่มเป้าหมาย 
๑ 

๑ ๖ ๗ ๕ ๑๘ ๓๐ 
๒ ๖ ๘ ๖ ๒๐ ๓๔ 
๓ ๗ ๖ ๘ ๒๑ ๓๗ 
รวม ๑๙ ๒๑ ๑๙ ๕๙ ๑๐๑ 
คะแนนเฉลี่ย ๒๐ ๓๔ 
คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๕๖ ๘๔.๑๗ 

กลุ่มเป้าหมาย 
๒ 

๑ ๗ ๘ ๗ ๒๒ ๓๐ 
๒ ๖ ๗ ๖ ๑๙ ๓๑ 
๓ ๘ ๕ ๘ ๒๑ ๓๒ 
๔ ๘ ๖ ๙ ๒๓ ๓๔ 
๕ ๙ ๖ ๕ ๒๐ ๒๘ 
๖ ๕ ๖ ๘ ๑๙ ๒๕ 
รวม ๔๓ ๓๘ ๔๓ ๑๒๔ ๑๘๐ 
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คะแนนเฉลี่ย ๒๑ ๓๐ 
คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๘๙ ๗๕ 

กลุ่มเป้าหมาย 
๓ 

๑ ๘ ๘ ๘ ๒๔ ๓๔ 
๒ ๙ ๗ ๗ ๒๓ ๓๒ 
๓ ๗ ๗ ๘ ๒๒ ๓๑ 
๔ ๙ ๘ ๘ ๒๕ ๓๔ 
๕ ๗ ๑๐ ๙ ๒๖ ๔๐ 
๖ ๘ ๖ ๙ ๒๓ ๒๖ 
๗ ๙ ๙ ๙ ๒๗ ๒๙ 
๘ ๗ ๖ ๘ ๒๑ ๓๕ 
๙ ๘ ๗ ๙ ๒๔ ๓๔ 
๑๐ ๙ ๘ ๗ ๒๔ ๓๓ 
๑๑ ๙ ๗ ๙ ๒๕ ๓๔ 
๑๒ ๘ ๗ ๘ ๒๓ ๓๒ 
๑๓ ๙ ๑๐ ๗ ๒๖ ๓๘ 
๑๔ ๗ ๗ ๖ ๒๐ ๓๕ 
๑๕ ๙ ๙ ๘ ๒๖ ๓๒ 
๑๖ ๙ ๘ ๙ ๒๖ ๓๑ 
๑๗ ๘ ๗ ๙ ๒๔ ๓๐ 
๑๘ ๘ ๗ ๙ ๒๔ ๓๐ 
๑๙ ๘ ๗ ๙ ๒๔ ๓๖ 
๒๐ ๙ ๑๐ ๑๐ ๒๙ ๔๐ 
รวม ๑๖๕ ๑๕๕ ๑๖๖ ๔๘๖ ๖๖๖ 
คะแนนเฉลี่ย ๒๔ ๓๓ 
คิดเป็นร้อยละ ๘๑ ๘๓.๒๕ 

 
 จากตาราง ๑.๑ ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่าผลการทดสอบหาประสิทธิภาพ

เปรียบเทียบ 1E    และ 2E ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการอ่านท านองเสนาะ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

๑ ครั้งที่ ๑ ได้เท่ากับ ๖๕.๕๖/๘๔.๑๗ และผลการทดสอบหาประสิทธิภาพเปรียบเทียบ 1E    และ 2E ของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการอ่านท านองเสนาะ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ได้เท่ากับ ๖๘.๘๙/๗๕ และ

ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพเปรียบเทียบ 1E    และ 2E ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการอ่านท านองเสนาะ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ครั้งที่ ๓ ได้เท่ากับ ๘๑/๘๓.๒๕ ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ 
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ตอนที่ ๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ผลการวิเคราะห์ในตอนน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ(ตัวแปรตาม)ก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน แสดงดังตาราง ๑.๒ และ ๑.๓ 
           ตาราง ๑.๒ แสดงผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

เลขที่ 

คะแนนผลสัมฤทธิ์ 
 พัฒนาการ 
หลังเรียน(๔๐) ก่อนเรียน (๔๐) 

๑ ๓๒ ๒๗ +๕ 

๒ ๓๓ ๒๓ +๑๐ 

๓ ๓๔ ๒๑ +๑๓ 

๔ ๔๐ ๒๒ +๑๘ 

๕ ๓๒ ๒๑ +๑๑ 

๖ ๓๑ ๒๔ +๗ 

๗ ๓๕ ๒๔ +๑๑ 

๘ ๓๖ ๒๒ +๑๔ 

๙ ๓๗ ๒๙ +๘ 

๑๐ ๓๓ ๒๗ +๖ 

๑๑ ๓๓ ๒๔ +๙ 

๑๒ ๓๕ ๒๔ +๑๑ 

๑๓ ๓๕ ๒๙ +๖ 

๑๔ ๓๖ ๒๒ +๑๔ 

๑๕ ๓๒ ๒๙ +๓ 

๑๖ ๓๑ ๒๓ +๘ 

๑๗ ๓๓ ๒๑ +๑๒ 

๑๘ ๔๐ ๓๐ +๑๐ 

๑๙ ๓๕ ๓๐ +๕ 

๒๐ ๓๕ ๒๑ +๑๔ 

๒๑ ๓๖ ๒๔ +๑๒ 

๒๒ ๓๗ ๒๙ +๘ 

๒๓ ๓๒ ๒๖ +๖ 

๒๔ ๓๓ ๒๕ +๘ 

๒๕ ๓๐ ๒๑ +๙ 

๒๖ ๓๔ ๒๐ +๑๔ 

๒๗ ๔๐ ๒๙ +๑๑ 
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เลขที่ 

คะแนนผลสัมฤทธิ์ 
 พัฒนาการ 
หลังเรียน(๔๐) ก่อนเรียน (๔๐) 

๑ ๓๒ ๒๗ +๕ 

    

๒๘ ๓๐ ๒๙ +๑ 

๒๙ ๒๙ ๒๐ +๙ 

๓๐ ๓๑ ๒๖ +๕ 

รวม ๑๐๒๐ ๗๔๒ ๒๗๘ 

ค่าเฉลี่ย ๓๔ ๒๕ ๙ 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๒.๙๒ ๓.๓๔  
 ร้อยละ ๘๕ ๖๑.๘๓ 

             จากตาราง ๑.๒ พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียนเท่ากับ ๓๔ คิดเป็นร้อยละ ๘๕ และมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน ๒๕ คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๘๓ ซ่ึงมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน แสดงดังภาพ ๑.๑ 
 

 
ภาพที่ ๑.๑ แสดงการเปรียบเทียบคะแนนของตัวแปรตาม(ผลสัมฤทธ์ิ 
         ตารางที่ ๑.๓ แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/ความสามารถก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาภาษาไทยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
 
การประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่ ว น เ บี่ ย ง เ บ น

มาตรฐาน 
t df sig 

ก่อนเรียน ๒๕ ๓.๓๔ ๒.๑๗๗* ๓๓ ๐.๓๗ 
หลังเรียน ๓๔ ๒.๙๒ 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ 

คะแนนหลงัเรียน 
คะแนนก่อนเรียน 
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 จากตาราง ๑.๓ พบว่าเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/ความสามารถก่อนเรียนและหลัง
เรียนด้วย t-test พบค่า t = ๒.๑๗๗ ซ่ึงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงอาจกล่าวได้ว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/
ความสามารถหลังเรียนด้วย(วิธีการที่ใช้ในการแก้ปัญหา)แตกต่าง/สูงกว่าก่อนเรียน ๙๕% 
 จากตาราง ๑.๒และตาราง ๑.๓ สามารถสรุปผลของการวิเคราะห์ได้ว่า สื่อหรือวิธีการสอนหรือนวัตกรรมการเรียน
การสอนที่ใช้ตามแผนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนสูงขึ้น 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ๑. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนชุดการอ่านท านองเสนาะเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านท านองเสนาะของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มีประสิทธิภาพเท่ากับ ๘๑/๘๓.๒๕ แสดงว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนชุดการอ่านท านอง
เสนาะมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ 
 ๒. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนชุดการอ่านท านองเสนาะของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ ซ่ึงสอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 

อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนชุดการอ่านท านองเสนาะเพื่อพัฒนาความสามารถ
ด้านการอ่านท านองเสนาะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ สามารถอภิปราย
ผลการวิจัยได้ดังน้ี 
 ๑. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนชุดการอ่านท านองเสนาะเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน
ท านองเสนาะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ผลปรากฏว่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนชุดการอ่าน
ท านองเสนาะ มีประสิทธิภาพเท่ากับ ๘๑/๘๓.๒๕ แสดงว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนชุดการอ่านท านองเสนาะมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ หมายความว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนชุดการอ่านท านองเสนาะ ช่วยให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้ระหว่างเรียน คิดเป็นร้อยละ๘๑และคะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคิดเป็น๘๓.๒๕ ทั้งน้ี
เน่ืองมาจากเหตุผลดังต่อน้ี 
  ๑)บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนชุดการอ่านท านองเสนาะ มีการพัฒนาอย่างเป็นล าดับขั้นตอน คือได้มี
การศึกษาและวิเคราะห์เน้ือหาของบทเรียน ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านเ น้ือหาและด้านนวัตกรรมและมี
การทดลองตามล าดับขั้นตอน ผู้วิจัยได้ปฏิบัติตามขั้นตอนในการทดลองหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของ
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ(๒๕๔๔:๑๖๒-๑๖๓) กล่าวคือการทดสอบประสิทธิภาพแบบต่างๆสอดคล้องกับชัยยงค์ 
พรหมวงศ์ (๒๕๓๗:๔๙๔-๔๙๕) ที่กล่าวว่าเม่ือผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนขึ้นเป็นต้นฉบับแล้ว น าบทเรียนไปหา

ประสิทธิภาพตามขั้นตอนซ่ึงจุดเด่นของการสะท้อนค่าประสิทธิภาพสื่อแบบ 1E / 2E คือจะสามารถพิจารณาและตรวจสอบ
ผู้เรียนได้ว่ากระบวนการเรียนรู้ระหว่างทางก่อนที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางของการเรียนรู้น้ันผู้เรียนมีพัฒนาการของ การ
เรียนรู้เป็นอย่างไรหากมีปัญหาเกิดขึ้นสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ว่าผู้เรียนมีปัญหาตั้งแต่จุดใดและมีปัญหาอย่างไรได้
นอกจากน้ันการหาประสิทธิภาพโดยวิธีน้ียังสามารถพิจารณาและตรวจสอบได้ว่าผลการเรียนรู้รวบยอดสุดท้ายเป็นอย่างไร 
  ๒) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนชุดการอ่านท านองเสนาะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ สร้างขึ้นโดย
อาศัยแนวคิดการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของ อรพันธ์ุ   ประสิทธิรัตน์ (๒๕๓๐: ๑๔๖ – ๑๖๑)  ท าให้นักเรียน
สามารถเข้าใจได้ง่าย ไม่สับสนนอกจากน้ีในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผู้วิจัยได้ค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
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บุคคลของผู้เรียนโดยให้นักเรียนมีอิสระในการควบคุมล าดับของการเรียนเน้ือหาสามารถเลือกเน้ือหาได้ก่อนหลัง หรือเลือกที่
จะข้ามเน้ือหาส่วนใดก็ได้และสามารถทบทวนเน้ือหาบทเรียนซ้ าได้จนกว่าจะเข้าใจนักเรียนสามารถควบคุมการท าแบบฝึกหัด
ด้วยตนเองรวมถึงมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนขณะท ากิจกรรมระหว่างเรียนท าให้นักเรียนรู้สึกสนุกสนานและสนใจบทเรียนอยู่
ตลอดเวลา 
 ๒. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนา
ความสามารถด้านการอ่านท านองเสนาะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
 จากผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนชุดการอ่านท านองเสนาะเพื่อพัฒนา
ความสามารถด้านการอ่านท านองเสนาะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและมีความแตกต่างอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ที่ระดับ ๐.๐๕ ดังน้ี เน่ืองมาจาก การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยเร้าความสนใจของ
ผู้เรียน เพราะในบทเรียนมี ข้อความ เสียง ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว แบบฝึกหัด อีกทั้งผู้เรียนยังสามารถปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน
ได้ ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนได้เน่ืองจากความน่าสนใจของบทเรียน ซ่ึงเป็นไปตามคุณลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนของ สุปรีชา สอนสาระ (๒๕๕๕) 

ข้อเสนอแนะ 
      ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
          1) ครูผู้สอนต้องมีความรู้ความสามารถพื้นฐานในด้านการอ่านท านองเสนาะเพื่อให้ค าแนะน ากับนักเรียนได้ 
          2) การอ่านท านองเสนาะเป็นความสามารถพิเศษของนักเรียนซ่ึงนักเรียนแต่ละคนอาจจะมีเสียงและเทคนิคที่แตกต่าง
กันออกไป 
          3) ไม่ควรจ ากัดเวลาเรียนของนักเรียนในการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
          4) ควรให้มีกิจกรรมเสริมหลังจากเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนชุดการอ่านท านองเสนาะเช่นการท ารายงานการ
อ่านท านองเสนาะเป็นต้น 
      ข้อเสนอแนะการท าวิจัยครั้งต่อไป 
           1) ควรมีการท าวิจัยเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีเน้ือหาเก่ียวกับบทร้อยกรองประเภทอ่ืนๆ เช่น 
กลอน กาพย์ ฉันท์ ร่าย เป็นต้น 
           2) ควรท าการวิจัยเพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการอ่านท านองเสนาะด้วยเทคนิควิธีการอ่ืนๆ เช่นการสอน
โดยวิธีขับร้อง  การสอนโดยวิธีการสร้างแบบฝึก   การสอนโดยวิธีคาราโอเกะเป็นต้น 
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การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  
The development Skills of word Writing by using  skill training of students 

Prathomsuksa 2  
มณฑิรา  ใจขัน1, สุรินทร์  โตส าลี2, อรุโณทัย อินทนิด3,  และ กุสุมา ยกชู4,  

Montira Jaikhan1, Surin Tosumiee2, Arunothai Inthanid3,  and Kusuma Yokchoo4, 
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3อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค าโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า  2.  เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 3 คน  และ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก  จ านวน 6 
คน  ก าหนดระยะเวลาในการทดลองคือ 4 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า  และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียน การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีความสอดคล้อง ค่าที แบบ t-pair และค่าที แบบ One sample 
 ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า  
 1. แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 75.32/83.94 ที่ซ่ึงสูง
กว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้คือ 70/70  
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 3. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 

ค าส าคัญ:  พัฒนา / ทักษะการเขียน  

Abstract 
 This research aims to : 1) to deve lope spelling skills by using spelling words exercise. 2) to evaluate 
student’s satisfication and opinions about words writing exercise. The sample of the research were 47 
students from Prathumsuksa 2 at Anudan Phitsanulok school in the second semester , 2561. The period 
for experiment was 4 weeks. The research equipment was the words spelling skill exercise and the 
satisfaction questionnaire. The analyzed used the average, S.D., t-pair t-one sample. 
 The result found that : 
 1) The word spelling exercise of Prathumsuksa 2 students had 75.32 / 83.94 effieiency which higher 
that 70 / 70 standard.  
 2) An academic achievement , pre-test, post-test different at .05 significance. 
 3) The student’s satisfaction for word spelling exercise generally the most agreeable.  

Keywords : develop / Writing skills 
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ภาษาไทยนอกจากจะเป็นภาษาประจ าชาติ ยังแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทยภาษาไทยยังมีความ
จ าเป็นและความส าคัญอย่างยิ่งในการด ารงชีวิตประจ าวัน ช่วยถ่ายทอดความรู้ความคิดเสริมสร้างความเข้าใจอันดีของคนใน
สังคม ภาษาไทยจึงเป็นวิชาที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาคนในชาติการเรียน ภาษาไทยน้ันเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้วิชาอ่ืน ๆ ผู้ที่
ใช้ภาษาไทยได้ดีย่อมส่งผลในการเรียนรู้วิชาอ่ืนดีไปด้วย เพราะภาษาไทยคือหัวใจของทุกวิชา ดังน้ัน ความสามารถของการใช้
ภาษาในการสื่อสารจึงนับว่าส าคัญมากในยุคปัจจุบัน ฉะน้ันบุคคลใดที่สามารถใช้ภาษาได้ดีก็ย่อมด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข
และสามารถด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ที่จะใช้ภาษาไทยได้ดีต้องท าความเข้าใจและศึกษาหลักเกณฑ์ของ
ภาษา และฝึกฝนให้มีทักษะพื้นฐานทางภาษาคือทักษะการฟัง  ทักษะการพูด  ทักษะการอ่านและทักษะการเขียนอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อน าไปใช้ในการติดต่อสื่อสาร 
 ดังน้ันการสอนทักษะการเขียนภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงแม้ครูผู้สอนจะได้พยายามฝึกทักษะการ
เขียนให้นักเรียนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานแต่นักเรียนก็ยังมีข้อบกพร่องในการเขียน  ข้อบกพร่องในงานเขียนนับเป็นปัญหาที่ครูผู้สอน
จะต้องรีบแก้ไขโดยด่วน เพราะการเขียนเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ที่ส าคัญของนักเรียน ดังน้ันครูผู้สอนต้องแก้ไขข้อบกพร่องใน
การเขียนของนักเรียน หากครูผู้สอนละเลยข้อบกพร่องน้ันไป จะเป็นสาเหตุให้นักเรียนที่จบการศึกษาระดับระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ไม่ประสบความส าเร็จทางการเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาที่สูงขึ้นไปเท่าที่ควร เพราะไม่สามารถน า
ความรู้ความสามารถในด้านทักษะการเขียนไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การเขียนสะกดค าไม่ถูกต้องจะเกิดจากสาเหตุใดก็
ตาม เม่ือรู้ว่าเขียนผิดไปแล้วก็ไม่ควรปล่อยปละละเลย เพราะภาษาไทยเป็นภาษาที่มีแบบแผน ควรยึดหลักเ กณฑ์ให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 
 จากการท าแบบทดสอบการเขียนสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในภาคเรียนที่ 1 ผลปรากฏว่านักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก  มีคะแนนการเขียนสะกดค าถูกต้องเ พียง 36% เท่าน้ัน จึงท าให้ผู้วิจัย
ตัดสินใจเลือกท าวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค าส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด้วยเหตุผลดังกล่าวท าให้
ผู้วิจัยมีแนวคิดในการพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค าภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะ 
 
จุดมุ่งหมายการวิจยั  
 ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ตั้งจุดมุ่งหมายไว้ดังน้ี 
         1. เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค า โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า  
         2. เพื่อประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า 
 
ขอบเขตการวิจัย 
        ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากร ได้แก่ นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก  อ าเภอ
เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 47 คน  
        ขอบเขตด้านเนื้อหา 
              เน้ือหาทั้งหมดที่น ามาจัดท าเป็นแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าน้ีได้มาจากหนังสือเรียนภาษาไทยพื้นฐาน ชุด
ภาษาเพื่อชีวิต (ภาษาพาที) ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 บทที่ 8 
        ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
         ตัวแปรต้น ได้แก่ แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า 
         ตัวแปรตาม ได้แก่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า 
        ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
              ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 4 สัปดาห์ 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค าเพิ่มมากขึ้น 
 2. นักเรียนมีความพึงพอใจและความคิดเห็นที่ดีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
             1. การเขียนสะกดค า หมายถึง การเขียนโดยใช้พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์และตัวสะกดการันต์ เรียบเรียงให้ถูกต้อง
และได้ความหมาย ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช 2544 
             2. ชุดแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า หมายถึงแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าที่ผู้ วิจัยสร้างขึ้นเพื่อใช้
ประกอบการสอนส าหรับครูใช้กับผู้เรียน เพื่อพัฒนาการเขียนสะกดค าส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุดแบบฝึก
ประกอบด้วยแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน แบบฝึกทักษะทั้งหมด 14 ชุด 
             3. แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า หมายถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่วัดได้จากการท าแบบฝึกและ
การท าแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนของชุดแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยใช้เกณฑ์ 70/70 
 70 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนที่ได้จากการท าแบบแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า  เพื่อ
เพิ่มทักษะการเขียนให้ดียิ่งขึ้น  
            70  ตัวหลัง  หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยร้อยละที่ได้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนสะกดค าหลังเรียน 
             4. ผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง ความรู้ความสามารถในการเขียนสะกดค า ซ่ึงได้จากคะแนนที่ท าแบบทดสอบหลังเรียนที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
            5. นักเรียน หมายถึง  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ปีการศึกษา 2561 จ านวน 47 คน 
            6. แบบทดสอบ หมายถึง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนสะกดค า โดยใช้แบบฝึกทักษะ เพื่อเพิ่มทักษะการ
เขียนสะกดค าให้ดียิ่งขึ้น  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  เพื่อทดสอบนักเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียน 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
       
 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังต่อไปน้ี 
            1.  กลุ่มเป้าหมาย / ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
            2.  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  
 3.  ขั้นตอนการสร้าง 
 4.  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5.  การวอเคราะห์ข้อมูล 
            6.  สถิติที่ใช ้   
ประชากร / กลุ่มตัวอย่าง 
         ประชากร คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก   อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดจังหวัด
พิษณุโลก จ านวน 47 คน 
        กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

          ตัวแปรตน้ 

 การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค า  
โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกด
ค า  

     ตัวแปรตาม  

1)ผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนสะกดค าก่อนและ
หลังใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกด 

 2)ความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึก
ทักษะการเขียนสะกดค า 
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จ านวน 3 คน  และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัด
พิษณุโลก  จ านวน 6 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
        1. แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า จ านวน  14  แบบฝึก   
        2. แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนสะกดค า  จ านวน  50  ข้อ 
        3.แบบประเมินความพึงพอใจและแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อแบบฝึกทักษะการการเขียนสะกดค า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขั้นตอนที ่ 1  การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการรายงาน  

 

ขั้นตอนที ่ 1  การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการรายงาน  

 ศึกษาหลักสูตร  เอกสาร  ต ารา   ขอบข่าย  สาระกลุ่มวิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1 

 ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 

ด าเนินการสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าจ านวน  14  แบบฝึก 

               น าแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าจ านวน 14 แบบฝึกที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 

หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า  จ านวน  14  แบบฝึก  

 โดยทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่  1 

 

หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า  จ านวน  14  แบบฝึก  

 โดยทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่  2 

 

หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า  จ านวน  14  แบบฝึก โดยทดลองใช้กับนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายที่  3 

 

ด าเนินการสร้างและปรับปรุงแบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดค า จ านวน 14  แบบฝึก 
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ศึกษาเกณฑ์ในการสร้างแบบทดสอบจากเอกสารการวัดและประเมินผลต่าง ๆ 

 

ขั้นตอนที ่ 2  การสร้างและหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนสะกดค า 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ  3  แสดงขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดการเขียนผลสัมฤทธิ์สะกดค า 
 
 
 
 
 
 
 

สร้างแบบทดสอบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้   

 

น าแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าที่สร้างขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญด้านวัดผล   

 

น าแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรยีนวัดตาปะขาวหายซ่ึงไม่ใช่นักเรียนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง 

 

น าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) 

 

น าแบบทดสอบที่มีค่าความยากง่าย และอ านาจจ าแนกตามเกณฑ์ 

 

น าแบบทดสอบที่ผ่านเกณฑ์แล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่  3  เพื่อน าไปเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเขียน
สะกดค า 
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 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 1. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 50 ข้อ โดยใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนอนุบาลเมืองพิษณุโลก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ใช้เวลา 50 นาทีในการท าแบบทดสอบ 
 2. ด าเนินการพัฒนาทักษะการเขียนโดยการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น จ านวน 14 ชุด 
โดยนักเรียนจะต้องผ่านเกณฑ์ 70% ของแต่ละชุด จึงจะสามารถท าแบบฝึกทักษะชุดต่อไปได้ ถ้าหากนักเรียนท าแบบฝึก
ทักษะไม่ผ่านเกณฑ์ก็ให้ท าใหม่จนกว่าจะผ่าน  
 3. เม่ือสิ้นสุดการพัฒนาด้วยการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า ทั้ง 14 ชุดแล้ว จึงให้นักเรียนท าแบบทดสอบ
หลังเรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนว่ามีพัฒนาการเพิ่มมากขึ้นมากน้อยเพียงใด 
 4. ให้นักเรียนท าแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า 
  
สรุปวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                             ภาพ  5  แสดงขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล 
 

ขั้นตอนที ่ 4  การสร้างและหาคุณภาพแบบสอบถาม ความพึงพอใจ/ความคิดเหน็ 

ของนักเรียนที่มีต่อแบบทดสอบทักษะการเขียนสะกดค า 

 ศึกษาการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นตามวิธีของเบสท์ 

                  สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่สอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า 

ภาพ  4  แสดงขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม ความพึงพอใจ/ความคิดเห็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

ด าเนินการพฒันาโดยใช้แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดค า 

ท าแบบทดสอบหลังเรียน 

ท าแบบประเมินความพึงพอใจ 
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 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 
 ค่าเฉลี่ย   
 

N
X

X 
  

  
                   X   ค่าเฉลี่ยของคะแนน 
            X   ผลรวมของคะแนน 
                   N   จ านวน 
 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 

N
)X-(X

S.D. 
  

  
                  S.D.  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
                  )X-(X   ผลรวมของคะแนนลบด้วยคะแนนเฉลี่ย 
                          N   จ านวน 
 
 ค่าดัชนีความสอดคล้อง  
 

N
R

IOC 
  

 
                 IOC  =  ดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ   
                        R  =  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ   
                         N    =  จ านวนของผู้เชี่ยวชาญ   
ค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา ( - coefficient) 
 













 


2
tS

2
iS

1
1-n

n
α  

 
              α  สัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ัน 
              n  จ านวนข้อ 

              2
iS   คะแนนความแปรปรวนแต่ละข้อ 

              2
tS  คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบับ 
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 ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใช้คูเดอร์ -ริชาร์ดสัน ) KR-20)  

 












 





2
tS

qp
1

1n
n

ttr  

 
                     ttr   สัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ัน 

                  n  จ านวนข้อ 

             2
tS  คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบับ 

                                 p = สัดส่วนของคนท าถูกในแต่ละข้อ 
                   q  = สัดส่วนของคนท าผิดในแต่ละข้อ = 1- p 
 
 สถิติทดสอบค่าที แบบ t-pair  (เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลัง(    

1n

2D)(2Dn

D
t



 


  

 
        t   =  ค่าที 
        D  =  ผลต่างของคะแนน 
        N  =  จ านวนคน 

สถิติทดสอบค่าที แบบ 0ne sample  (เปรียบเทียบผลการเรียนรู้กับเกณฑ์ทีก่ าหนด) 
 

t  =    

n
S

X

1

2

1


 

โดยที่ 
                  t   =    ค่าทดสอบ t-test 
            X    =   คะแนนหลังเรียน 
            =    คะแนนเกณฑ์ที่ก าหนด 
           S2  =    ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
           N  =    จ านวนนักเรียน 
 
ประสิทธิภาพของแบบทดสอบทักษะการเขียนสะกดค า  จ านวน  14  แบบฝึก    

   ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 
 

 
 
 

                          E1 = ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

100
A

N

X

E1 
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        X  =  คะแนนแบบฝึกหัดในแต่ละหน่วยของแบบฝึกทักษะการเขียนสะกด                          
                                                                    ค าจ านวน  14  แบบฝึก   
        A  =  แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดจ านวน  14  แบบฝึก   
                     N  =  จ านวนผู้เรียน 
 
 ประสิทธิภาพของผลผลิต (E2) 
 
 
  
  
        E2 = ประสิทธิภาพของผลผลิต 
             Y  =  คะแนนของหลังเรียน 
              B  =  คะแนนเต็มของคะแนนสอบหลังเรียน 
              N  =  จ านวนผู้เรียน 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่  1  ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า   
 ตารางที่  1  แสดงผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนสะกด 

 
คะแนนแบบฝึกทักษะระหว่างเรียน 

 

 
คะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียน 

 
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  150  คะแนน 
X   7050 

                               N    =   47 
                               A    =   150 

 
50  คะแนน 

Y   5310 

                               N    =   47 
    A    =  50 

 
 

 

X   คือ  ผลรวมของคะแนนแบบฝึกทักษะการเขียน

สะกดค า 
N  คือ  จ านวนนักเรียน 
A  คือ  จ านวนคะแนนแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า
ระหว่างเรียน 

 
Y  คือ  ผลรวมของคะแนนผลสัมฤทธ์ิการเขียน

สะกดค าหลังเรียน 
N  คือ  จ านวนนักเรียน 
A  คือ  จ านวนคะแนนผลสัมฤทธ์ิการเขียนสะกดค าหลัง
เรียน 
 

 
E1  =   
 
 
E1  =    5310  100   
            47 
            150 
 
E1  =  11298 

 
E2  =      
 
 
E2  =    1949  100   
            47 
            50 
 
E2  =   4147 

100
B

N

Y

E2 



100
A

N

X

E1 


100

A

N

Y

E1 
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          150 
 
E1  =  75.32 
 
 
 

           50 
 
E2  =  83.94 
 
 

E1  /  E2  =  75.32/83.94 
 
                   จากตารางที่  1  พบว่า  คะแนนที่ได้จากการศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า  และ
คะแนนที่ได้จากการท าแบบฝึกทักษะระหว่างเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  ร้อยละ  75.32/83.94 
ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์  แสดงว่าแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า  มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  70 / 70 
ตอนที่  2 แสดงการเปรียบเทียบผมสัมฤทธิ์ /ทักษะ/ความสามารถก่อนและหลัง ใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า 
 ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบผมสัมฤทธิ์/ทักษะ/ความสามารถก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 

การประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t df sig 
ก่อนเรียน 11.09 3.93 28.803 

 
35 .000 

หลังเรียน 41.66 4.00    
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 2 พบว่า เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/ความสามารถก่อนและหลัง
เรียนด้วย t-test พบค่า t = 28.803 ซ่ึงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงอาจกล่าวได้ว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/
ความสามารถก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า แตกต่าง/สูงกว่าก่อนเรียน 95% 
ตอนที่  3  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบทดสอบการอ่านผลการวิเคราะห์ในตอนนี้ มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากที่ได้เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
         ตาราง  3  แสดงค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนสะกด
ค า 

ข้อรายการ 𝒙 S.D. แปลผล 

1.  แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า ช่วยให้ข้าพเจ้ามีความรู้ความ
เข้าใจ มีความสามารถในการเขียนดีขึ้น  

4.57 
 

0.50 
 

มากที่สุด 

2. เนื้อหามีการจัดเรียงความยากง่ายเหมาะสม 4.55 
 

0.50 
 

มากที่สุด 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค านี้ท าให้
ข้าพเจ้ารู้สึกสนุกสนาน 

4.47 
 

0.50 
 

มากที่สุด  

    
4. กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค านี้ ท าให้
การเขียนน่าสนใจมากย่ิงขึ้น 

4.62 
 
 

0.49 
 

มากที่สุด 

5. ข้าพเจ้าต้องการเรียนการเขียนสะกดค าโดยใช้แบบฝึกทักษะ 
การเขียนในลักษณะนี ้

4.60 
 

0.50 
 

มากที่สุด 

รวม 4.56 0.50 มากที่สุด 
 
  
                 จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า ที่สร้างขึ้น โดยรวมมีความ
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พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.50 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุก
ข้อนักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า ที่ครูสร้างขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด โดย 3 อันดับแรกที่นักเรียน
มีความพึงพอใจสูงสุด คือ กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าน้ีท าให้การเขียน น่าสนใจมากขึ้น มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดเป็นอันดับแรก เท่ากับ 4.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0 .49 รองลงมา ข้าพเจ้าต้องการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ
การเขียน ในลักษณะน้ีกับบทเรียนอ่ืนๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4 .60 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0 .50  และล าดับที่ ๓ คือ 
แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า ช่วยให้ข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถในการเขียนดีขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4 .57 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0 .50  
 
สรุปผลการวิจัย  
             1.นักเรียนมีทักษะการเขียนสะกดค า โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า มากขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .05   
           2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า ที่สร้างขึ้น โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
             การพัฒนาการเขียนสะกดค า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ที่ได้รับการสอนโดย
ใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า ผลปรากฏการวิจัยดังน้ี 
              คะแนนที่ได้จากการศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า  และคะแนนที่ได้จากการท าแบบฝึก
ทักษะระหว่างเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  ร้อยละ  75.32/83.94 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์  แสดงว่าแบบ
ฝึกทักษะการเขียนสะกดค า  มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  70 / 70   เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของ
คะแนนผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/ความสามารถก่อนและหลังเรียนด้วย t-test พบค่า t = 28.803 ซ่ึงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 จึงอาจกล่าวได้ว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/ความสามารถก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า 
แตกต่าง/สูงกว่าก่อนเรียน 95% นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า ที่สร้างขึ้น โดยรวมมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เนาวรัตน์ ชื่นมณี (2540:บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาเรื่องการพัฒนาแบบฝึกหัดภาษาไทย การสะกดค ายาก เรื่องเป็ดหาย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
บ้านเสลาภูมิ สังกัดส านักงานประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดจ านวน 30 คน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและฝึกทักษะภาษาไทย
การสะกดค ายากเรื่องเป็ดหาย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้ได้มาตรฐาน 80/80 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทยการสะกดค ายากจ านวน 12 ชุด ผลการวิจัย พบว่า 
แบบฝึกทักษะภาษาไทย การสะกดค ายาก เรื่อง เป็ดหายมีประสิทธิภาพ 85.96/81.00 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 
80/80 และนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาไทยการสะกดค ายากเรื่อง เป็ดหาย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 จากผลการวิจัยที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่า การสอนเขียนสะกดค าโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า ท าให้
นักเรียนมีความสามารถในการเขียนสะกดค า ตลอดจนความเข้าใจในการเขียนสูงกว่านักเรียนที่ได้ รับการสอนอ่านตามคู่มือ
ครู  ดังน้ันแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น และได้น ามาทดลอง ซ่ึงเป็นสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถพัฒนาการเขียนสะกดค า ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี 
 จึงสรุปได้ว่านักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า มีความสามารถในการเขียนสะกดค า 
อย่างเชื่อม่ันได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของหลายท่านที่ได้อ้างถึง ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับผลการทดลองในครั้งน้ีแล้ว ยิ่งท าให้
ผู้วิจัยม่ันใจได้ว่า แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า ส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถ ในการเขียนภาษาไทยของนักเรียนได้จริง 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาการพัฒนาความสามารถในด้านการเขียนสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอน
โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนโดย ใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนสะกดค ามี
ความสามารถในการพัฒนาการเขียนสะกดค าเพิ่มมากขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 ผู้วิจัยขอเสนอแนะดังต่อไปน้ี 
          ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจัยไปใช้ 
 1. จากการสังเกตนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนสะกดค า พบว่านักเรียนมีความสนใจในการ
ท ากิจกรรมที่ครูก าหนดให้  ดังน้ันครูผู้สอนควรสร้างแบบฝึกสมรรถภาพด้านอ่ืน ๆ ใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเร้าความสนใจ
ของผู้เรียน 
 2. นักเรียนภูมิใจต่อผลการท าแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า ได้อย่างถูกต้องต่อเน่ืองทุกแบบฝึกหัด โดยเฉพาะ
เม่ือครูตรวจให้คะแนน นักเรียนจะน าไปเปรียบเทียบกับเพื่อน ซ่ึงท าให้เกิดการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปด้วยดังน้ัน 
ครูผู้สอนจ าเป็นต้องตรวจแบบฝึกหัดของนักเรียน ทุกครั้งที่ท าส าเร็จเพื่อให้นักเรียนรู้ผลทันที  
 3. การใช้ แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า ให้ได้ผลอย่างแท้จริง ครูผู้สอนจะต้องเขียนแผนการสอนระบุกิจกรรมให้
ชัดเจนโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมและแผนการสอนน้ันจะต้องสามารถน าไปสอนได้จริง ครบถ้วนทุกกิจกรรมด้วย  
 4. การน าแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าไปใช้น้ัน ครูจะต้องตระหนักว่านักเรียนส่วนหน่ึงยังมีปัญหาในการเขียน 
แต่ไม่กล้าถามครู ดังน้ันครูจะต้องให้ความรักความเป็นกันเองกับผู้เรียน เพื่อให้เขาเห็นว่า ครูคือผู้ที่จะให้ความช่วยเหลือ
แนะน าในการเขียนได้  
 5. ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ท าแบบฝึกหัดเป็นกลุ่มบ้าง ในบางโอกาส เพราะการท างานเป็นกลุ่ม นักเรียนได้
แสดงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน ท าให้รู้สึกไม่โดดเดี่ยว และยังเป็นการแก้ปัญหา เด็กที่มีปัญหาในด้านการเขียน โดยวิธีการให้
เด็กเก่งช่วยได้อีกด้วย  
 6. ครูควรท าแฟ้มสะสมงานนักเรียน (portfolio) เพื่อรวบรวมแบบฝึกที่นักเรียนท าในแต่ละครั้ง ส าหรับใช้เป็น
ข้อมูลในการประเมินพัฒนา การด้านการเขียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
         ข้อเสนอแนะส าหรับผู้บริหาร  
 1. ส่งเสริมให้มีการสร้าง แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าในวิชาภาษาไทยให้ครบทุกชั้น เพื่อให้เกิดความต่อเน่ือง
ส าหรับการฝึกทักษะด้านการเขียนสะกดค าซ่ึงจะท าให้มีผลต่อการพัฒนาการเขียนที่ยั่งยืน  
          ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป  
 1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะด้านการเขียนภาษาไทย เพื่อใช้เป็นข้อมูลน ามาประกอบการพัฒนา 
แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบการฝึกทักษะการเขียนสะกดค า กับนักเรียนกลุ่มที่มีความสามารถในการเขียนต่ า ปาน
กลาง และสูง ว่าการฝึกทักษะในกลุ่มใด จะส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาไทยของนักเรียนมากที่สุด  
 3. ควรศึกษาเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า 
 4. ควรน านิทานพื้นบ้านมาสร้างเป็นชุดฝึกทักษะการเขียนสะกดค า เพื่อศึกษาความสนใจและเจตคติต่อการเขียน
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การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดค ามาตราตัวสะกดแม่กด 
(ไม่ตรงตามมาตรา) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

Development of Thai language skills training on spelling, spelling, pressing 
(not in accordance with section) for grade 2 students 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดค ามาตราตัวสะกดแม่กด (ไม่
ตรงตามมาตรา) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดค ามาตรา-ตัวสะกดแม่กด (ไม่ตรง
ตามมาตรา) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะภาษาไทย 
เรื่อง การเขียนสะกดค ามาตราตัวสะกดแม่กด (ไม่ตรงตามมาตรา) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ใน
การวิจัย เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 22 คน โรงเรียนวัดตา -ปะขาวหาย ต าบลหัวรอ อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก โดยเป็นนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบฝึก
ทักษะภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดค ามาตราตัวสะกดแม่กด(ไม่ตรงตามมาตรา) จ านวน 10 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้  
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึกทักษะภาษาไทย สถิติที่ใช้ ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกด
ค ามาตราตัวสะกดแม่กด (ไม่ตรงตามมาตรา) เท่ากับ 82.12/82.50 เป็นไปตามเกณฑ์ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่
เรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง การเขียนสะกดค ามาตราตัวสะกดแม่กด (ไม่ตรงตามมาตรา) มีผลสัมฤทธ์ิสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของนักเรียนต่อแบบฝึกทักษะภาษาไทย ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 
4.38 ซ่ึงอยู่ในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ :  การพัฒนา, มาตราตัวสะกด 

Abstract 
 The purpose of this research was to develop Thai language skills training on spelling, spelling, press. 
(Not in accordance with section) for grade 2 students to be effective according to the criteria 80/80 to 
compare the learning achievement of students before and after using Thai language skills training on 
spelling, writing, spelling, mother pressing (Not in accordance with section) for grade 2 students and to study 
the satisfaction of students towards the Thai language skills training on spelling, spelling, mother press (Not 
in accordance with section) for grade 2 students. Target groups used in research Is a grade 2 students of 22 
students at Wat Ta Pakhawhai School, Hua ro District, Phitsanulok Province by a student group choose a 
specific, research tools include Practice Thai language skills on writing, spelling, spelling, pressing (Not in 
accordance with section) 10 sets, Learning Achievement test and Satisfaction questionnaire on Thai language 
skill training. Statistics used were average, standard deviation t-test. The research found of performance 
Thai language skills training on writing, spelling, spelling,  pressing (Not in accordance with section) equal to 
82.12/82.50 according to the criteria, Learning achievement of students learning by practicing Thai language 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

384 

 

 
รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที2่ (Proceedings) 

skills on spelling, writing, spelling, mother pressing (Not in accordance with section) has higher achievement 
than before With statistical significance at the level of .05 and Students' satisfaction with students learning 
by practicing Thai language skills on spelling, writing, spelling, mother pressing (Not in accordance with 
section) Total average at the level of 4.38, which is at a high level. 

Keywords : Development, spelling 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติไทย เป็นสมบัติทางวัฒนธรรม เป็นเอกลักษณ์ของชาติอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ 
และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันและ
ตรงตามจุดมุ่งหมายไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิด ความต้องการและความรู้สึก ตลอดจนความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 ทุกคนในโลกน้ี ต่างมีภาษาใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจซ่ึงกันและกัน จึงนับว่าภาษา
เป็นเครื่องมือส าคัญที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อคนที่อยู่ร่วมกันในสังคม ยิ่งในยุคโลกาภิวัตน์น้ี ซ่ึงเป็นยุคของข่าวสาร ข้อมูลสามารถ
ตดิต่อถึงกันอย่างรวดเร็วทั่วถึงกันหมด จึงดูเหมือนว่าโลกของเราแคบเข้า และเล็กลงในชั่วพริบตาเลยทีเดียว เพราะความเจริญ
ทางด้านเทคโนโลยีที่ก าลังพัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลถึงการใช้ภาษาให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ไม่ว่าจะ
เป็นภาษาทางวิชาการ ภาษาทางธุรกิจ ภาษาในการสื่อสารมวลชนตลอดจนภาษาที่ใช้ทั่วๆ ไปในชีวิตประจ าวัน ภาษาไทยมี
ความส าคัญ ต่อคนไทยเป็นเอกลักษณ์แสดงถึงความเป็นไทย คนไทยมีภาษาเขียนมา 700 กว่าปี อันแสดงถึงความเป็นชาติไทย 
ภาษาไทยจึงเป็นภาษาประจ าชาติที่ช่วยถ่ายทอดวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ทั้งยังยืดเหน่ียวให้ชนทั้งชาติค านึงถึงความเป็น
ชาติเดียวกัน ซ่ึงแสดงถึงความเป็นอิสรเสรี และภาษาไทยน้ีเองที่ยังยืนยันถึงความเป็นเอกราชของไทยออย่างน่าภาคภูมิใจยิ่ง 
(กองเทพ เคลือบพานิชกุล 2542: 2)  
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้กล่าวถึงความส าคัญ
ของภาษาไทยว่า ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้าง
บุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ 
และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช้ในการ
พัฒนาอาชีพให้มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ียังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม และประเพณี 
เป็นสมบัติล้ าค่าควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ์ และสืบสาน ให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 
 ดังน้ันในการเรียนรู้ภาษาไทยจึงเป็นการมุ่งฝึกให้นักเรียนน าความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้ภาษา ไปใช้สื่อสารกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตสามารถน าประสบการณ์ทางภาษาแก้ปัญหา
อันในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตนเองให้มีความคิดที่ชาญฉลาด ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข เหนือสิ่งอ่ืนใดการปลูกฝังนักเรียน
ให้เป็นบุคคลคนแห่งการเรียนรู้ตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทย ที่จะต้องช่วยกันจรรโลงภูมิปัญญาทางภาษาเหล่าน้ีให้คงอยู่
ตลอดไปจึงเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็น  
ปัจจุบันการใช้ภาษาไทยของนักเรียนมักจะไม่ถูกต้องโดยเฉพาะการเขียนสะกดค า นักเรียนประถมศึกษาส่วนมากยังเขียน
สะกดค าผิดพลาด สาเหตุเพราะนักเรียนไม่ได้รับการเขียนสะกดค าอย่างถูกวิธี  สาเหตุที่นักเรียนสะกดค าผิดส่วนมากมาจาก
แนวการเทียบผิด ไม่รู้หลักภาษา นอกจากน้ียังมีสาเหตุรับเอาตัวอย่างที่ผิดพลาดจากหนังสือพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และ
สื่อมวลชนที่มักจะน าเอาค าที่เขียนผิดมาใช้ ใช้ตัวสะกดผิด และใช้วรรณยุกต์ผิดลักษณะของค าที่นักเรียนมักเขียนผิดน้ันจาก
รายงานการวิจัยพบว่า ค าที่สะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด โดยเฉพาะในมาตราแม่กด ซ่ึงมีตัวสะกดจ านานมาก ท าให้
นักเรียนไม่สามารถเขียนตัวสะกดตามเสียงที่อ่านได้ถูกต้อง ซ่ึงเป็นปัญหาต่อการแสดงออกทางการเขียนของนักเรียนเป็นอย่าง
ยิ่ง เพราะนักเรียนไม่สามารถสะกดค า และเขียนได้ถูกต้องตามเจตนาของนักเรียนได้ กล่าวว่าการเขียนสะกดค าที่ถูกต้อง
ชัดเจน จะท าให้นักเรียนสื่อความหมายได้ดี น่าอ่าน แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้านักเรียนเขียนสะกดผิด จะท าให้การสื่อ
ความหมายผิดพลาดได้ 
 ปัจจุบันการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยยังไม่บรรลุผลส าเร็จตามหลักสูตรเท่าที่ควร จากประสบการณ์ในการสอน
วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

385 

 

 
รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที2่ (Proceedings) 

ในการเรียนวิชาภาษาไทยอยู่ในเกณฑ์ต่ ามาก สาเหตุมาจากนักเรียนส่วนมากยังเขียนสะกดค าผิดกันอยู่ อาจเน่ืองมาจากการ
ขาดทักษะในการฝึกเขียนสะกดค าให้ถูกต้อง โดยเฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ซ่ึงเริ่มเข้าเรียนใหม่จะมีปัญหาในการ
สะกดค า หากมีการใช้แบบฝึกทักษะในการเขียนสะกดค าและส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสเขียนสะกดค าบ่อยๆ น่าจะท าให้
นักเรียนเกิดทักษะการเขียนได้ถูกต้อง อันจะเป็นพื้นฐานน าไปสู่ความส าเร็จในวิชาอ่ืนต่อไป 
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงคิดค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะในด้านทักษะการเขียนสะกดค าที่
ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดที่นักเรียนมักจะเขียนผิดบ่อยที่สุด ได้แก่ มาตราแม่กด เน่ืองด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ซ่ึง
เป็นช้ันที่เริ่มเรียนการสะกดค าที่ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดเป็นชั้นแรกจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการฝึกทักษะน้ี และเห็น
ว่าแบบฝึกทักษะเป็นเครื่องมือที่สามารถวัดความก้าวหน้าและประเมินตนเองของนักเรียนได้  การใช้แบบฝึกให้เหมาะสมกับ
ความสามารถของนักเรียนจะช่วยให้นักเรียนประสบความส าเร็จในด้านการเรียนรู้ ตลอดจนเกิดความเข้าใจในบทเรียนได้อย่าง
ดียิ่งขึ้น ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดค ามาตราตัวสะกดแม่กด (ไม่ตรงตาม
มาตรา) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
             1. เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดค ามาตราตัวสะกดแม่กด (ไม่ตรงตามมาตรา)ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80                                                                                                                                                              
             2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย                                
เรื่อง การเขียนสะกดค ามาตราตัวสะกดแม่กด (ไม่ตรงตามมาตรา) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                                                                                                                
             3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดค ามาตราตัวสะกดแม่
กด (ไม่ตรงตามมาตรา) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

สมมุติฐานการวิจัย 
               นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดค ามาตราตัวสะกดแม่กด (ไม่ตรงตามมาตรา) มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน                                                                                                             

ขอบเขตของการวิจัย 
      เนื้อหา 
 บรรจุเน้ือหาเรื่อง มาตราตัวสะกดแม่กด (ไม่ตรงตามมาตรา) ระดับชั้นประถมศึกษาปี 2 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
      กลุ่มเป้าหมาย 
            กลุ่มเป้าหมายที่ ใช้ในการวิจัยครั้ ง น้ีเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 จ านวน 22 คน โรงเรียนวัดตา-                     
ปะขาวหาย ต าบลหัวรอ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive samplin) 
      ตัวแปรที่ศึกษา มีดังน้ี  
 ตัวแปรต้น แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดค ามาตราตัวสะกดแม่กด (ไม่ตรงตามมาตรา)ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                                                                       
 ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังการใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดค ามาตรา
ตัวสะกดแม่กด (ไม่ตรงตามมาตรา) 
 ระยะเวลา 
ตั้งแต่วันที่ 1-30 มกราคม พ.ศ.2562 
 
วิธีด าเนินการวิจัย      
              กลุ่มเป้าหมาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 22 คน  
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เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
  1. แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดค ามาตราตัวสะกดแม่กด (ไม่ตรงตามมาตรา)  
  2. แผนการจัดการเรียนรู้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 1 แผน ระยะเวลา 5 ชั่วโมง 
  3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การเขียนสะกดค ามาตราตัวสะกดแม่กด (ไม่ตรง ต า ม
มาตรา) จ านวน 10 ข้อ 
  4. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดค ามาตราตัวสะกดแม่
กด (ไม่ตรงตามมาตรา) 
 ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการรายงาน  
                      1. แบบฝึกทักษะภาษาไทย เร่ือง เร่ือง การเขียนสะกดค ามาตราตัวสะกดแม่กด (ไม่ตรงตามมาตรา) 
การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดค ามาตราตัวสะกดแม่กด (ไม่ตรงตามมาตรา) ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย โดยมีขั้นตอนการสร้างดังน้ี 
  1) ศึกษาหลักสูตร เอกสาร ต ารา ขอบข่าย สาระกลุ่มวิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1 
  2) ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับอธิบายรายวิชาและจุดประสงค์การเรียนรู้ในหลักสูตรและเน้ือหา 
  3) ด าเนินการสร้างแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดค ามาตราตัวสะกดแม่กด (ไม่ตรงตามมาตรา) 
  4) น าร่างแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดค ามาตราตัวสะกดแม่กด (ไม่ตรงตามมาตรา) ที่สร้างขึ้น
เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ได้แก่ 
        4.1) คุณครูพรรณี เพ็ชรนิล 
        4.2) คุณครูศุทธินี จันทิมา 
        4.3) คุณครูราณี ดวงสว่าง 
 เพื่อขอค าแนะน ามาปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง 
 5) ด าเนินการสร้างและปรับปรุงแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดค ามาตราตัวสะกดแม่กด (ไม่ตรงตาม
มาตรา) ตามที่ปรึกษาแล้วน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร เน้ือหา กระบวนการ ภาษาและการวัดผลประเมินผลตรวจสอบ 
เพื่อตรวจสอบคุณภาพและความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (IOC : Index of Item Objective Congruence) โดยก าหนดเกณฑ์การ
พิจารณา คือ 
   เห็นว่าสอดคล้อง  ให้คะแนน   +1 
   ไม่แน่ใจ    ให้คะแนน   0 
   เห็นว่าไม่สอดคล้อง  ให้คะแนน  -1 
 การวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมสอดคล้องของแบบฝึกทักษะโดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  น าข้อมูลที่
รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective 
Congruence) ของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง แล้วเลือกค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป โดยได้ค่า
ดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 
 6) หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดค ามาตราตัวสะกดแม่กด (ไม่ตรงตามมาตรา) 
โดยทดลองใช้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโรงเรียนวัดตาปะขาวหาย อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 

3 คน หาค่า 1E  เท่ากับ 60 และค่า 2E  เท่ากับ 60 เพื่อการแก้ไขปรับปรุงแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดค า
มาตราตัวสะกดแม่กด (ไม่ตรงตามมาตรา)  
  80 ตัวแรก (E1) หมายถึง ค่าเฉลี่ยร้อยละ 60 (ตามเกณฑ์ที่ก าหนด) ของคะแนนที่นักเรียนท าได้จาก
แบบทดสอบระหว่างการใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดค ามาตราตัวสะกดแม่กด (ไม่ตรงตามมาตรา) 
  80 ตัวหลัง (E2) หมายถึง ค่าเฉลี่ยร้อยละ 60 (ตามเกณฑ์ที่ก าหนด) ของคะแนนที่นักเรียนท าได้จากแบบ
ฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดค ามาตราตัวสะกดแม่กด (ไม่ตรงตามมาตรา) 
 7) หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดค ามาตราตัวสะกดแม่กด       (ไม่ตรงตาม
มาตรา) โดยทดลองใช้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโรงเรียนวัดตาปะขาวหาย อ าเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก 

จ านวน 6 คน หาค่า 1E  เท่ากับ 70.39 และค่า 2E  เท่ากับ 73.33 เพื่อการแก้ไขปรับปรุงแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การ
เขียนสะกดค ามาตราตัวสะกดแม่กด (ไม่ตรงตามมาตรา)   
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  80 ตัวแรก (E1) หมายถึง ค่าเฉลี่ยร้อยละ 70.39 (ตามเกณฑ์ที่ก าหนด) ของคะแนนที่นักเรียนท าได้จาก
แบบทดสอบระหว่างการใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดค ามาตราตัวสะกดแม่กด (ไม่ตรงตามมาตรา) 
  80 ตัวหลัง (E2) หมายถึง ค่าเฉลี่ยร้อยละ 73.33 (ตามเกณฑ์ที่ก าหนด) ของคะแนนที่นักเรียนท าได้จาก
แบบทดสอบหลังการใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดค ามาตราตัวสะกดแม่กด (ไม่ตรงตามมาตรา) 
 8) หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดค ามาตราตัวสะกดแม่กด  (ไม่ตรงตามมาตรา) 
โดยทดลองใช้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโรงเรียนวัดตาปะขาวหาย อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 

20 คน หาค่า 1E  เท่ากับ 82.12 และค่า 2E  เท่ากับ 82.50 เพื่อการแก้ไขปรับปรุงแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การเขียน
สะกดค ามาตราตัวสะกดแม่กด (ไม่ตรงตามมาตรา) 
   80 ตัวแรก (E1) หมายถึง ค่าเฉลี่ยร้อยละ 82.12 (ตามเกณฑ์ที่ก าหนด) ของคะแนนที่นักเรียนท าได้จาก
แบบทดสอบระหว่างการใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดค ามาตราตัวสะกดแม่กด (ไม่ตรงตามมาตรา) 
  80 ตัวหลัง (E2) หมายถึง ค่าเฉลี่ยร้อยละ 81.50 (ตามเกณฑ์ที่ก าหนด) ของคะแนนที่นักเรียนท าได้จาก
แบบทดสอบหลังการใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดค ามาตราตัวสะกดแม่กด (ไม่ตรงตามมาตรา) 
 2.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยมีขั้นตอนการสร้างดังน้ี 
  1) ศึกษาเกณฑ์ในการสร้างแบบทดสอบจากเอกสารการวัดและประเมินผลต่าง ๆ 
  2) สร้างแบบทดสอบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ซ่ึงมีลักษณะเป็นปรนัย จ านวน 10 ข้อ 
ก าหนดการให้ค่าคะแนน ตอบถูกได้ 1 คะแนน และตอบผิดได้ 0 คะแนน  
  3) น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญด้านวัดผล ได้แก่   
       3.1) คุณครูพรรณี เพ็ชรนิล 
       3.2) คุณครูศุทธินี จันทิมา 
       3.3) คุณครูราณี ดวงสว่าง 
  ตรวจสอบดูความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ความชัดเจน ความถูกต้องเหมาะสมของภาษา
ที่ใช้ และความสอดคล้องด้วยดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objectives Congruence : IOC) โดยก าหนดเกณฑ์การ
พิจารณา คือ 
   เห็นว่าสอดคล้อง  ให้คะแนน  +1 
   ไม่แน่ใจ   ให้คะแนน    0 
   เห็นว่าไม่สอดคล้อง  ให้คะแนน  -1 
  การวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมสอดคล้องของแบบทดสอบโดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) น าข้อมูล
ที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective 
Congruence) ของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง แล้วเลือกค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ได้ค่าดัชนี
ความสอดคล้องของแบบทดสอบเท่ากับ 0.67-1.00 
  4) น าแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย ซ่ึงไม่ใช่
นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 20 คน 
  5) น าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) เกณฑ์ความยากของข้อสอบก าหนดไว้ระหว่าง 0.20 
ถึง 0.80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) เกณฑ์อ านาจจ าแนกของข้อสอบก าหนดไว้ 0.20 ขึ้นไป ค่าที่ได้เท่ากับ 0.67 
    6) น าแบบทดสอบที่มีค่าความยากง่าย และอ านาจจ าแนกตามเกณฑ์ หาความเชื่อม่ันแบบทดสอบโดยใช้
สูตรของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน KR-20 เกณฑ์การหาความเชื่อม่ันของข้อสอบก าหนดไว้ 0.80 ขึ้น  
  7) น าแบบทดสอบที่ผ่านเกณฑ์แล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดตา-ปะขาว
หาย อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2561 จ านวน 22 คน เพื่อน าไปเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 3. แบบสอบถาม ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่ อง การเขียนสะกดค ามาตรา
ตัวสะกดแม่กด (ไม่ตรงตามมาตรา) มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดย
สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีแบบฝึกทักษะภาษาไทย จ านวน 1 ฉบับ มีขั้นตอนการสร้างดังน้ี 
  1) ศึกษาการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นตามวิธีของเบสท์ (Best 1986:18 - 182) 
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  2) สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่สอนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกด
ค ามาตราตัวสะกดแม่กด (ไม่ตรงตามมาตรา) เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของ ลิเคิร์ท ข้อค าถาม
จ านวน 10 ข้อ โดยก าหนดค่าระดับความคิดเห็นแต่ละช่วงคะแนนและความหมาย ดังน้ี 
   ระดับ 1 หมายถึง เหมาะสม/เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
   ระดับ 2 หมายถึง เหมาะสม/เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
   ระดับ 3 หมายถึง เหมาะสม/เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง 
   ระดับ 4 หมายถึง เหมาะสม/เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 
   ระดับ 5 หมายถึง เหมาะสม/เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด   
  ส าหรับการให้ความหมายของค่าที่วัดได้  ผู้ค้นคว้าได้ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้ความหมายโดยได้จาก
แนวคิดของเบสท์  (Best 1986 : 195) การให้ความหมาย  โดยการให้ค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านและรายข้อ ดังน้ี 
   1.00 - 1.50 หมายถึง เหมาะสม/เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
   1.51 - 2.50 หมายถึง เหมาะสม/เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
   2.51 - 3.50 หมายถึง เหมาะสม/เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง  
   3.51 - 4.50 หมายถึง เหมาะสม/เห็นด้วยอยู่ในระดับ มาก 
   4.51 - 5.00 หมายถึง เหมาะสม/เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด 
  3) น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแล้ว ไปสอบถามนักเรียนชั้นปีที่ 2 โรงเรียนวัดตา-ปะขาวหาย 
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 22 คน ในขั้นหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดค ามาตราตัวสะกด
แม่กด (ไม่ตรงตามมาตรา) กลุ่มใหญ ่
  4) น าผลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามความคิดเห็น โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
( - Coefficient) ของ Cronbach เกณฑ์การหาความเชื่อม่ันก าหนดไว้ 0.80 ขึ้นไป  
      วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
    1. ทดสอบ ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดค า
มาตราตั วสะกดแ ม่กด ( ไ ม่ตรงตามมาตรา )ชั้ นประถมศึกษาปีที่  2 จ านวน 10 ข้ อ  กับ นักเ รี ยนกลุ่ มตั วอย่าง                             
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย ใช้เวลาในการทดสอบ 20 นาที 
    2.ด าเนินการใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดค ามาตราตัวสะกดแม่กด (ไม่ตรงตามมาตรา)                       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
    3. เม่ือสิ้นสุดการใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดค ามาตราตัวสะกดแม่กด (ไม่ตรงตามมาตรา) 
ผู้รายงานให้กลุ่มเป้าหมายท าแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพื่อดู
พัฒนาการของนักเรียน 
        การวิเคราะห์ข้อมูล 
    1. ค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดค ามาตราตัวสะกดแม่กด (ไม่ตรงตามมาตรา) 
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์โดยใช้ร้อยละ 
   2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังการใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดค ามาตราตัวสะกดแม่กด (ไม่
ตรงตามมาตรา) โดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที 
              3. สอบถามความคิดเห็น ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดค ามาตรา
ตัวสะกดแม่กด (ไม่ตรงตามมาตรา) โดยใช้ร้อยละค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เน้ือหา 
        ผลการศึกษา 
          ตอนที่ 1 ผลการสร้างและผลการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม 

1.1 ผลการสร้างนวัตกรรม 
 ผลการสร้างแบบฝึกทักษะ ได้แบบฝึกทักษะภาษาไทย ที่มีลักษณะเป็นแบบฝึกทักษะซ่ึง ประกอบด้วยตัวอักษร และ
รูปภาพ น าเสนออย่างมีสีสัน ชวนอ่าน โดยมีใบความรู้และแบบฝึกทักษะจ านวน 10 ชุด ที่ได้จัดเรียงไว้อย่างเป็นล าดับขั้น 
ได้แก่ ผู้เรียนได้เรียนรู้จากใบความรู้เรื่องมาตราตัวสะกดแม่กด และท าแบบฝึกทักษะ 
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1.2 ผลการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม 
 ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดค ามาตราตัวสะกดแม่กด (ไม่ตรง
ตามมาตรา) พบว่า ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพเปรียบเทียบ E1 และ E2 ของแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกด
ค ามาตราตัวสะกดแม่กด (ไม่ตรงตามมาตรา) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 1 ได้เท่ากับ 60/60 ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ 80/80 และผลการทดสอบหาประสิทธิภาพเปรียบเทียบ E1 และ E2 ของแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกด
ค ามาตราตัวสะกดแม่กด (ไม่ตรงตามมาตรา) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 2 ได้เท่ากับ 70.39/73.33 ไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 และผลการทดสอบหาประสิทธิภาพเปรียบเทียบ E1 และ E2 ของแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การ
เขียนสะกดค ามาตราตัวสะกดแม่กด (ไม่ตรงตามมาตรา)  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครั้งที่ 3 ได้เท่ากับ 
82.12/82.50 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
     ตอนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ผลการเรียนรู้/ทักษะ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดค ามาตราตัวสะกด         แม่กด (ไม่
ตรงตามมาตรา) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 8.45 คิดเป็นร้อยละ 84.5 และมี
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 5.09 คิดเป็นร้อยละ 50.9 ซ่ึงมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แสดงดังภาพ  

 
                     แสดงการเปรียบเทียบคะแนนของตัวแปรตาม (ผลสัมฤทธ์ิ) 
         ตารางแสดงการเปรียบเทียบผมสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/ความสามารถก่อนและหลังเรียนแบบฝึกทักษะภาษาไทยของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
การประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t df sig 
ก่อนเรียน 5.09 1.16 -11.28 

 
21 .000 

หลังเรียน 8.45 0.84    
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตาราง พบว่า เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/ความสามารถก่อนและหลังเรียน
ด้วย t-test พบค่า t = -11.28 ซ่ึงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงอาจกล่าวได้ว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/ความสามารถ
ก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดค ามาตราตัวสะกดแม่กด (ไม่ตรงตามมาตรา) แตกต่าง/สูง
กว่าก่อนเรียน 95% 
 จากตารางสามารถสรุปผลของการวิเคราะห์ได้ว่า นวัตกรรมการเรียนการสอนที่ใช้จัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพใน
การเพิ่มความสามารถในทักษะภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกดแม่กด (ไม่ตรงตามมาตรา) ท าให้ความสามารถในทักษะ
ภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกดแม่กด (ไม่ตรงตามมาตรา) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สูงขึ้น 
 ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะภาษาไทย 
 ผลการวิเคราะห์ในตอนน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากที่ได้เรียนจากแบบฝึกทักษะ
ภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดค ามาตราตัวสะกดแม่กด (ไม่ตรงตามมาตรา) ที่ครูพัฒนาขึ้น แสดงดังตาราง  
            ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ แบบฝึกทักษะภาษาไทย                 
เรื่องการเขียนสะกดค ามาตราตัวสะกดแม่กด (ไม่ตรงตามมาตรา) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122
Pretest 5 4 5 3 6 4 5 8 5 6 4 4 3 6 5 7 5 5 5 6 5 6
posttest 9 10 9 8 9 8 9 10 9 8 8 9 9 8 9 9 8 7 8 8 7 7
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ข้อรายการ �̅� S.D. แปลผล 
1. แบบฝึกทักษะภาษาไทย ช่วยให้ข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจมี
ความสามารถใน เรื่อง มาตราตัวสะกดแม่กด (ไม่ตรงตามมาตรา) ดี
ขึ้น  

4.3 0.66 มาก 

2.เนื้อหามีการจัดเรียงความยากง่ายเหมาะสม 4.3 0.57 มาก 
3.กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทยนี้ ท าให้ข้าพเจ้า
รู้สึกสนุกสนาน 

4.65 0.49 มากที่สุด 

4.กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทยนี้ท าให้การเรียน 
เรื่อง มาตราตัวสะกดแม่กด (ไม่ตรงตามมาตรา) น่าสนใจมากขึ้น 

4.15 0.59 มาก 

5.ข้าพเจ้าต้องการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะในลักษณะนี้กับบทเรียน
อื่นๆ 

4.5 0.51 มาก 

รวม 4.38 0.56 มาก 
 จากตาราง พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะภาษาไทยที่สร้างขึ้น โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้อนักเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อแบบฝึกทักษะภาษาไทย ที่ครูสร้างขึ้นอยู่ในระดับมาก โดย 3 อันดับแรกที่นักเรียนมีความพึงพอใจสูงสุด คือ กิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทยน้ี ท าให้ข้าพเจ้ารู้สึกสนุกสนาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับแรก เท่ากับ 4.65 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.49 รองลงมา คือ ข้าพเจ้าต้องการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะในลักษณะน้ีกับบทเรียนอ่ืนๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.5 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 และล าดับที่ 3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ แบบฝึกทักษะภาษาไทย ช่วยให้ข้าพเจ้ามี
ความรู้ความเข้าใจมีความสามารถใน เรื่อง มาตราตัวสะกดแม่กด (ไม่ตรงตามมาตรา) ดีขึ้น และเน้ือหามีการจัดเรียงความยาก
ง่ายเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66 และ 0.57 ตามล าดับ  

สรุปผลการวิจัย 
 1. แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดค ามาตราตัวสะกดแม่กด (ไม่ตรงตามมาตรา)  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพ ในการทดสอบหาประสิทธิภาพครั้งที่ 1 ได้เท่ากับ 60/60 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ในการทดสอบหา
ประสิทธิภาพครั้งที่ 2 ได้เท่ากับ 70.39/73.33 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 และในการทดสอบหาประสิทธิภาพครั้งที่ 3 ได้
เท่ากับ 82.12/82.50 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดค ามาตราตัวสะกด
แม่กด (ไม่ตรงตามมาตรา) มีผลสัมฤทธ์ิสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. นักเรียนความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดค ามาตราตัวสะกดแม่กด (ไม่ตรงตาม
มาตรา) ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.38 ซ่ึงอยู่ในระดับมาก 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดค ามาตราตัวสะกดแม่กด             
(ไม่ตรงตามมาตรา) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 
 1.ด้านประสิทธิภาพบทแบบฝึกทักษะภาษาไทย 
 แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดค ามาตราตัวสะกดแม่กด (ไม่ตรงตามมาตรา) ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผู้วิจัยได้มีการวางแผนการสร้าง
อย่างเป็นระบบ และผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหา ซ่ึงได้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแก้ไขเก่ียวกับการเลือกใช้ค าให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ให้ผู้เรียนที่ยังไม่เข้าใจเน้ือหาไปทบทวนอีกครั้งจนกว่าจะ
เข้าใจและปรับปรุงในเรื่องรูปแบบของแบบฝึกทักษะให้มีความสวยงาม เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ  ตลอดจนสีและขนาดของ
ตัวอักษรให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงได้ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าต่างๆเพื่อให้มีข้อบกพร่องน้อยที่สุด ได้น าแบบฝึก
ทักษะไปท าการทดลองหาประสิทธิภาพอีก 3 ขั้นตอน โดยขั้นหาประสิทธิภาพแบบรายบุคคล ได้ 60/60 ขั้นหาประสิทธิภาพ
กลุ่มย่อย ได้ 70.39/73.33 และขั้นหาประสิทธิภาพภาคสนาม ได้ 82.12/82.50 แสดงว่าแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การ
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เขียนสะกดค ามาตราตัวสะกดแม่กด (ไม่ตรงตามมาตรา) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากสาเหตุดังต่อไปน้ี 
 1.1 ในการสร้างแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดค ามาตราตัวสะกดแม่กด (ไม่ตรงตามมาตรา) ผู้วิจัยได้
ศึกษาทฤษฎี เอกสาร หลักสูตร งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบฝึกทักษะได้ประยุกต์ความรู้กับทฤษฎีต่างๆให้เหมาะสม
กับการพัฒนาแบบฝึกทักษะทั้งยังก าหนดจุดประสงค์ การเรียนรู้ ไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้การสร้างแบบฝึกทักษะครั้ง น้ีมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด   
 1.2 แบบฝึกทักษะที่สร้างขึ้นมีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  
 1.3 แบบฝึกทักษะที่หลากหลาย ซ่ึงพบว่าค าที่น ามาใช้ฝึกแต่ละชุดจะเป็นกลุ่มค าเดิม เพื่อไม่ให้นักเรียนเกิดความเบื่อ
หน่ายจึงใช้รูปแบบที่หลากหลายในชุดเดียวกันนอกจากน้ีค าสั่งและค าชี้แจงที่ชัดเจน  
 2. ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
จากการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดค ามาตรา
ตัวสะกดแม่กด (ไม่ตรงตามมาตรา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังการใช้ชุดฝึกชุดแบบฝึกทักษะมีคะแนนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 การที่ผลสัมฤทธ์ิการเขียนสะกดค ามาตราตัวสะกดแม่กด (ไม่ตรงตามมาตรา) สูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอาจเน่ืองมาจาก
สาเหตุดังต่อไปน้ี 
 2.1 แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค ามาตราตัวสะกดแม่กด (ไม่ตรงตามมาตรา) ที่ใช้ร่วมกับแผนการจัดการเรียนรู้ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นน้ันผ่านการหาประสิทธิภาพทุกชนิด ซ่ึงได้ค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ท าให้นักเรียนได้ฝึกอย่าง
ครอบคลุมตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 2.2 ในการเริ่มต้นสอนแต่ละครั้งมีการทบทวนความรู้เดิมให้สัมพันธ์กับความรู้ใหม่ นักเรียนจึงมีความเข้าใจเน้ือหา
มากขึ้น 
 2.3 การเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค ามาตราตัวสะกดแม่กด (ไม่ตรงตามมาตรา) เป็นกิจกรรม
ที่ท้าทายความคิดของนักเรียน นักเรียนมีความสนใจและมีความกระตือรือร้นในการท ากิจกร รมก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ และส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีการพัฒนาขึ้นตามล าดับ 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของภัคดี พลศักดิ์ (2553) ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านการเขียนค าที่สะกดไม่
ตรงตามมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่าประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะมีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.47/80.55 และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และรัชการดา เหลาแก้ว (2550) ได้ท าการวิจัย
เรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าภาษาไทย ที่ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
พบว่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.34/84.33 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของฉลวย แสนค าหล่อ (2548) ที่การวิจัยเรื่องผลการใช้
แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง ค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราตัวสะกดไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลแม่
สาย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่าปะสิทธิภาพเท่ากับสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้และมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 80 ที่ก าหนดไว้ 
 3.ด้านความพึงพอใจ 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดค ามาตราตัวสะกดแม่
กด (ไม่ตรงตามมาตรา) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.38 ซ่ึงอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากเหตุผลดังน้ี 
 แบบฝึกทักษะภาษาไทยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถ ในการเขียนสะกดค าให้กับผู้เรียนได้
สูงขึ้น สังเกตได้จากคะแนนหลังฝึกสูงกว่าก่อนฝึก และแบบฝึกที่นักเรียนท าน้ันได้เน้นให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจริงก่อให้เกิดการ
เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ีแบบฝึกทักษะก็มีความหลากหลาย มีภาพและสีสันสวยงามสื่อความหมายได้ดี
น่าสนใจจึงท าให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมอย่างดี 
 จึงสรุปได้ว่าแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดค ามาตราตัวสะกดแม่กด (ไม่ตรงตามมาตรา) ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นนวัตกรรที่สามารถท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น และบรรลุได้
ตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1. ในการสร้างแบบฝึกทักษะ ที่มีภาพประกอบภาพต้องมีความชัดเจนสามารถสื่อความหมายให้นักเรียนเข้าใจ 
 2. ในการน าชุดฝึกทักษะไปใช้ ครูควรให้นักเรียนท าแบบฝึกทักษะทีละชุด ไม่ควรรวมแบบฝึกเป็นเล่ม ขณะที่ท าชุด
แบบฝึก ครูควรให้ค าแนะน าช่วยเหลือ เม่ือนักเรียนท าเสร็จแล้วครูต้องตรวจผลงานให้นักเรียนทราบผลในการท าชุดแบบฝึกได้
ทันที  
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการวิจัยและพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะ เพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในเน้ือหา
อ่ืนๆหรือในระดับชั้นอ่ืนๆให้มีประสิทธิภาพและมีจ านวนมากขึ้นต่อไป 
 2. ควรมีการน าชุดการเขียนสะกดค ามาตราตัวสะกดแม่กด (ไม่ตรงตามมาตรา) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปใช้กับโรงเรียนอ่ืนๆ และในระดับชั้นอ่ืนๆต่อไป 
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การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
The Construction of Reading Comprehension Exercises  by the use of Exercises for 

Mathayomsuksa II Students  
อาภาพร  คีรีวัน 1    ธรรมรัตน์  ราชรองเมือง  2  ดนยา  วงศ์ธนะชัย 3  

Arpaporn Keereewan1  Thammarat Rachrongmuang 2  Danya Vongtanachai 3                                                                  
1 นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

               2 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
               3 อาจารย์นิเทศ ประจ าหลักสูตรวิชาภาษาไทย  คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

                                                                        
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีจุดประสงค์คือ 1) เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้แบบฝึกทักษะ  ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) เพื่อเปรียบเทียบผมสัมฤทธ์ิการอ่านจับใจความส าคัญ ก่อนและหลังใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน
จับใจความส าคัญ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มตัวอย่าง  คือ  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนพุทธชินราช
พิทยา ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2562  จ านวน 9 คน  ซ่ึงคัดเลือกโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี  คือ แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ  จ านวน  11  ชุด  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนภาษาไทย  แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จ านวน  20  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ค่า
ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าทีผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านจับ
ใจความส าคัญ โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความสอดคล้องและเหมาะสมต่อการพัฒนาทักษะการ
อ่านจับใจความส าคัญ  2)ผลสัมฤทธ์ิการอ่านจับใจความส าคัญ หลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ  ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   

ค าส าคัญ : แบบฝึกทักษะ การอ่านจับใจความส าคัญ  มัธยมศึกษา 

Abstract 
The purposes of this study were (1) to construct reading comprehension exercises for 

Mathayomsuksa II students (2) to compare reading comprehension achievements of Mathayomsuksa II 
students before and after using the reading comprehension exercises.The sample consisted of 9 
Mathayomsuksa II students from Buddhachinnaraj Pittaya School during the second semester of the 2018 
academic year, obtained by purposive sampling. The employed research instruments comprised eleven 
reading comprehension exercises and a reading comprehension test consisted of 20 items in multiple 
choices form. Statistics employed for data analysis were the percentage, mean, standard deviation, and t-
test. The results of modeling the skill to read the gist by using the skills of high school students, 2 are 
consistent and appropriate to the development of reading comprehension skills important The findings of 
the study was that post-learning reading comprehension achievement of Mathayomsuksa II students was 
significantly higher than their pre-learning counterpart at the .05 level. 

Keywords: Skill exercises, Reading comprehension, Mathayomsuksa 

ความส าคัญและความเป็นมา 
 ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้าง
บุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทยเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ท าให้สามารถประกอบกิจธุรการงานและด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุขและเป็นเครื่องมือในการ
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แสวงหาความรู้ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆเพื่อพัฒนาความรู้ความคิดวิเคราะห์วิจารณ์และสร้างสรรค์ให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มี ความ
ม่ันคงทางสังคมและเศรษฐกิจนอกจากน้ีภาษาไทยยังเป็นสื่อที่แสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณีชีวทัศน์
โลกทัศน์และสุนทรีภาพโดยบันทึกไว้เป็นวรรณคดีและวรรณกรรมอันล้ าค่าภาษาไทยจึงเป็นสมบัติของชาติที่ควรค่าแก่การ
เรียนรู้เพื่ออนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป  (กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ, 2545 หน้า 145 ) 

การอ่านจับใจความส าคัญ  เป็นทักษะที่ส าคัญที่สุดที่ใช้ในการแสวงหาความรู้  การฝึกฝนการอ่านจับใจความท าให้
ผู้อ่าน  อ่านหนังสือเป็น  นอกจากน้ี  การอ่านจับใจความยังเป็นเครื่องมือที่ท าให้ผู้มีความรู้  สามารถปรับตัวและด ารงชีวิตอยู่
ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข  (สมถวิล  วิเศษสมบัติ  , 2525  อ้างถึงใน  สิริรัตน์  อะโน, 2553)  ซ่ึงนักวิชาการหลายๆ
ท่านได้กล่าวถึงความส าคัญของการอ่านจับใจความส าคัญไว้เช่น  (สมบัติ  มหารศ, 2523 อ้างถึงใน  สิริรัตน์  อะโน, 2553)   
กล่าวว่า  การอ่านจับใจความส าคัญ  ท าให้คนเรามีความฉลาด  รอบรู้  และเป็นนักปราชญ์ได้ในอนาคต  ดังน้ัน  ต้องให้
นักเรียนเห็นความส าคัญของการอ่านจับใจความว่าการอ่านจับใจความเป็นเครื่องมือในการพัฒนาความพร้อมและพัฒนานิสัย  
การอ่านจับใจความบ่อยๆ  ย่อมท าให้เข้าใจความหมายของค าจ าได้ดีและอ่านได้เร็วขึ้น  ตลอดจนเป็นการเพิ่มความสนใจใน
การอ่านหนังสือประเภท 

 จากที่ได้ออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ที่โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  ซ่ึงได้รับ
มอบหมายให้สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  พบว่านักเรียนบางส่วนแยกใจความส าคัญเรื่องที่อ่านไม่ออก  ไม่รู้ว่าข้อความ
ใดเป็นข้อความส าคัญ  ท าให้นักเรียนไม่สามารถสรุปหรือประมวนประเด็นส าคัญของเรื่องที่อ่านได้ครบถ้วน  และนอกจากน้ี
ทางโรงเรียนได้มีการสอบวัดและประเมินผลการเรียนรู้เรื่องการอ่าน (PISI) พบว่านักเรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับต่ า  
โดยเฉพาะสมรรถภาพทางด้านการอ่านจับใจความส าคัญ ซ่ึงหมายความว่านักเรียนส่วนใหญ่อ่านแล้วไม่เข้าใจเรื่องที่อ่านอย่าง
แท้จริง  หากไม่ด าเนินการแก้ไขในเรื่องน้ีจะเป็นสาเหตุท าให้นักเรียนไม่ประสบความส าเร็จในการเรียนรู้วิชาอ่ืนๆ และจะท าให้
นักเรียนมีทัศนะคติที่ไม่ดีต่อวิชาภาษาไทย  

จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาค้นคว้าหาแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อให้นักเรียนมี
พัฒนาการการอ่านจับใจความส าคัญที่ดีขึ้น  โดยผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยของ นันทนา  ค าสุข  (2552 : บทคัดย่อ)  ซ่ึงได้ศึกษา
เก่ียวกับการพัฒนาชุดฝึกทักษะ เรื่องการอ่านจับใจความ  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ผลการวิจัยพบว่าชุดฝึกทักษะ
การอ่านเพื่อจับใจความ  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  85.38 / 84.40 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 ที่ตั้งไว้ มีผลสัมฤทธ์ิในการ
อ่านจับใจความหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01   

ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ โดยใช้แบบฝึกทักษะ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  2 เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนให้ดีขึ้น  อันจะส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการอ่าน  สูงขึ้นตาม
ไปด้วย  

จุดมุ่งหมายการวิจัย 
      ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ตั้งจุดมุ่งหมายไว้  ดังน้ี  

1. เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
2. เพื่อเปรียบเทียบผมสัมฤทธ์ิการอ่านจับใจความส าคัญ ก่อนและหลังใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้แบบฝึกทักษะ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครั้งน้ี 
ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังน้ี 

ประชากร 
      นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา  จังหวัดพิษณุโลก  จ านวน 437 คน 
กลุ่มตัวอย่าง 
        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา  จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 9 คน โดยเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง นักเรียนที่จับใจความไม่ได้  
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ขอบเขตด้านเนื้อหา  
เน้ือหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญโดยการใช้แบบฝึกทักษะ ส าหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่น ามาให้นักเรียนฝึก จ านวน 11 ชุด ซ่ึงประกอบไปด้วย แบบฝึกทักษะชุดที่ 1 พิจารณาต าแหน่งใจความ
ส าคัญ แบบฝึกทักษะชุดที่ 2 พิจารณาใจความส าคัญหลัก แบบฝึกทักษะชุดที่ 3 พิจารณาใจความรอง แบบฝึกทักษะชุดที่ 4 
พิจารณาใจความส าคัญ และพิจารณาใจความรอง แบบฝึกทักษะชุดที่ 5 การสรุปใจความส าคัญโดยการตั้งค าถาม แบบฝึก
ทักษะชุดที่ 6 การจับใจความส าคัญนิทานเรียงความตามล าดับ แบบฝึกทักษะชุดที่ 7 การจับใจความส าคัญจากการอ่านนิทาน 
แบบฝึกทักษะชุดที่ 8 การจับใจความส าคัญจากการอ่านข่าว 1 แบบฝึกทักษะชุดที่ 9 การจับใจความส าคัญจากการอ่านข่าว2 
แบบฝึกทักษะชุดที่ 10 การจับใจความส าคัญจากการอ่านบทความ2 แบบฝึกทักษะชุดที่ 11 การจับใจความส าคัญจากการอ่าน
บทความ2 

ตัวแปรในการวิจัย 
   ตัวแปรต้น คือ แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญโดยการใช้แบบฝึกทักษะ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 

              ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธ์ิในการอ่านจับใจความส าคัญโดยการใช้แบบฝึกทักษะ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
           ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
  ระหว่างวันที่  2  มกราคม ถึง  31 มกราคมพ.ศ.  2562 

สมมุติฐานการวิจัย 
 หลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ โดยใช้แบบฝึกทักษะ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ผลสัมฤทธ์ิการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียนจะสูงขึ้นก่อนใช้แบบฝึกทักษะ 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
        1.แบบฝึกทักษะ หมายถึง งานหรือกิจกรรมที่ครูสร้างขึ้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการ
อ่านจับใจความส าคัญได้ดียิ่งขึ้น 
        2.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบความรู้ความสามารถในด้านการอ่านจับใจความส าคัญ 
เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จ านวน 20 ข้อ เพื่อวัดทักษะการอ่านจับใจความส าคัญหลังให้แบบฝึกทักษะการ
อ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

กรอบแนวคิดการวิจัย 
         ตัวแปรตน้                                       ตัวแปรตาม 

1.  
2.  

 
 

3.  

 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
   การศึกษาครั้งน้ี   ด าเนินการศึกษาตามลักษณะกระบวนการวิจัยและพัฒนา  (Research  and  Development)  
ได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 

 ผู้ศึกษาด าเนินการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการรายงานต่อไปน้ี 

แบบฝึกทักษะการอ่านจับ
ใจความส าคัญ ส าหรับนักเรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่  2   

 

         ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ที่
เรียนด้วยทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   
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1. แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา โดยมี
ขั้นตอนการสร้างดังน้ี 

 
                     
 
 
 
                 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้แบบ
ฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้แบบ
ฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ผู้ศึกษาได้ด าเนินการสร้างตามล าดับขั้นตอน ดังน้ี 

 
                     
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศกึษาหลกัสตูรและสภาพปัญหา 

วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ / จดุประสงค์การเรียนรู้ 

ศกึษาการสร้างชดุกิจกรรม 

จดัท าชดุกิจกรรม 

ตรวจสอบความเหมาะสมความสอดคล้อง                 

ได้ชดุกิจกรรมที่มีประสทิธิภาพ                 

 ปรับปรุงแก้ไข                 

ศกึษาหลกัสตูร / ทฤษฎี / เอกสารเก่ียวกบัการวดัผล 

วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ / จดุประสงค์การเรียนรู้ 

สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน   

ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หาของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ โดยผู้ เชี่ยวชาญ 

คดัเลอืกแบบทดสอบที่มีความเชิงเนือ้หาตามการพิจารณาของผู้ เชี่ยวชาญ   

ได้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจ านวน 20  ข้อ เพื่อน าไปใช้จริง   
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ค่าเฉลี่ย   

    
N

X
X 
  

       X   ค่าเฉลี่ยของคะแนน 
  X   ผลรวมของคะแนน 
       N จ านวน    นันทนา  ค าสุข (2552:135) 
 
 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   
N

)X-(X
S.D. 

  

 S.D. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  )X-(X   ผลรวมของคะแนนลบด้วยคะแนนเฉลี่ย 
       N จ านวน   นันทนา  ค าสุข (2552:139) 
 ค่าดัชนีความสอดคล้อง 

   
N

R
IOC 

  

 IOC  =  ดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ   
 R  =  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ   
 N   =  จ านวนของผู้เชี่ยวชาญ  นันทนา  ค าสุข (2552:149) 

 
   สถิติทดสอบค่าทแีบบ t-test for dependent sample   

 
 
 
 
 
df= N-1 

t แทน  ค่าพิจารณา  
D แทน  ความต่างระหว่างคะแนนแต่ละคู่  
N แทน  จ านวนผู้ เรียนในกลุ่มตัวอย่าง  

  แทน  ผลรวมของความแตกต่างระหว่างคะแนนทดสอบของนักเรียนก่อนเรียน และหลัง
เรียนด้วยชุดแบบฝึกทักษะ  
  แทน  ผลรวมของก าลังสองของความแตกต่างระหว่างคะแนนทดสอบของ  
นักเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนด้วยชุดแบบฝึกทักษะ   นันทนา  ค าสุข (2552:151)  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่  1  ผลการสร้างนวัตกรรมและผลการตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาและความเหมาะสมของชุดแบบฝึก 

1.1 ผลการสร้างแบบฝึกทักษะ 
ผลการสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญได้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญจ านวน   11  ชุด 

ระยะเวลาที่ ใช้ในการศึกษาใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งหมด 4 สัปดาห์ ได้แก่   
แบบฝึกทักษะชุดที่ 1 พิจารณาต าแหน่งใจความส าคัญ แบบฝึกทักษะชุดที่ 2 พิจารณาใจความส าคัญหลัก 
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แบบฝึกทักษะชุดที่ 3 พิจารณาใจความรอง แบบฝึกทักษะชุดที่ 4 พิจารณาใจความส าคัญ และพิจารณาใจความรอง 
แบบฝึกทักษะชุดที่ 5 การสรุปใจความส าคัญโดยการตั้งค าถาม แบบฝึกทักษะชุดที่ 6 การจับใจความส าคัญนิทานเรียงความ
ตามล าดับ แบบฝึกทักษะชุดที่ 7 การจับใจความส าคัญจากการอ่านนิทาน แบบฝึกทักษะชุดที่ 8 การจับใจความส าคัญจากการ
อ่านข่าว1 แบบฝึกทักษะชุดที่ 9 การจับใจความส าคัญจากการอ่านข่าว2 แบบฝึกทักษะชุดที่ 10 การจับใจความส าคัญจากการ
อ่านบทความ1 แบบฝึกทักษะชุดที่ 11 การจับใจความส าคัญจากการอ่านบทความ 2 

1.2 ผลการตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความเหมาะสมของชุดแบบฝึก 
ผลการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา และความเหมาะสมของแบบฝึกทักษะการอ่านจับ

ใจความส าคัญ  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โดยใช้แบบฝึกทักษะ ที่สร้างขึ้นโดยเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน
เพื่อขอค าแนะน ามาปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง เพื่อตรวจสอบดูความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา ความชัดเจน ความถูกต้อง
เหมาะสมของภาษาที่ใช้ และความสอดคล้องด้วยดัชนีความสอดคล้อง  ดังแสดงตาราง 4.1 และ 4.2 

ตาราง 4.1  ผลความสอดคล้องและเหมาะสมของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  2 โดยใช้แบบฝึกทักษะ กับจุดประสงค์ที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ 

 

ผลรวมค่า IOC = 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 
10 

      = 10    = 1 
   10 

ผลความสอดคล้องและเหมาะสมของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
โดยใช้แบบฝึกทักษะ โดยน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 3 ตรวจสอบ จากการตรวจสอบ IOC ทั้ง 10  ข้อ ได้ค่าเฉลี่ย 1.00 ซ่ึงมีความ
ความสอดคล้องและเหมาะสมของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 สามารถน า
แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญไปใช้ได้ 

 ตาราง 4.2  ผลการตรวจสอบความสอดคล้องและเหมาะสมของแบบทดสอบการอ่านจับใจความ ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โดยใช้แบบฝึกทักษะ กับจุดประสงค์ที่ผู้วิจัยก าหนดไว้  
 
 
 
 
 
 

รายการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญคนที่ IOC สรุป 
1 2 3 

1.แบบฝึกทักษะสอดคล้องกับหลักสูตร 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
2.แบบฝึกทักษะเหมาะสมกับธรรมชาติวิชา 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
3.แบบฝึกทักษะเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
4.แบบฝึกทักษะเหมาะสมกับการพัฒนา 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
5.องค์ประกอบภายในของแบบฝึกครบถ้วน 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
6.แบบฝึกทักษะสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
7.แบบฝึกทักษะเหมาะสมที่จะน ามาใช้กระตุ้นหรือพัฒนาการอ่าน
จับใจความส าคัญของผู้เรียน 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

8. เน้ือหาที่น ามาใช้เหมาะสมกับการฝึกทักษะการอ่านจับใจความ
ส าคัญ 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

9.แบบฝึกทักษะมีความยากง่ายเหมาะสม 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
10.มีแบบฝึกทักษะที่เพียงพอต่อการฝึก 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อสอบ ผู้เชียวชาญคนที่ IOC สรุป 

1 2 3   
๑. ข้อใดเป็นความหมายของการอ่านจับใจความส าคัญ 
ก. อ่านเพื่อค้นคว้าหาความรู้  
ข. อ่านเพื่อความบันเทิง จรรโลงใจ  
ค. อ่านเพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
ง.   อ่านเพื่อสรุปสาระส าคัญของเรื่อง  

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

๒. ข้อใดกล่าวถึงใจความรองหรือพลความได้ถูกต้อง  
ก. ประโยคหรือข้อความส าคัญของย่อหน้า  
ข. ข้อความที่เป็นส่วนประกอบที่ขยายใจความให้ชัดเจน  
ค. ความคิดส าคัญหรือสาระส าคัญของเรื่องที่ผู้เขียนต้องการสื่อ  
ง. ข้อความที่เม่ือตัดออกแล้วจะท าให้เสียความหรือเน้ือความ

เปลี่ยนไป 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

๓. ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการอ่านจับใจความส าคัญ  
ก. เม่ืออ่านแล้วสามารถท่องจ าบทประพันธ์ได้  
ข. เม่ืออ่านแล้วสามารถสรุปหรือย่อเรื่องที่อ่านได้ 
ค. เม่ืออ่านแล้วสามารถบอกรายละเอียดของเรื่องราวที่อ่านได้

ชัดเจน  
ง. เม่ืออ่านแล้วสามารถคาดการณ์และหาความจริง แสดงข้อคิดเห็น

ได้ 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

๔. บุคคลในข้อใดไม่ได้ปฏิบัติตามหลักในการอ่านจับใจความส าคัญ  
ก. ล าไยยืมหนังสือจากห้องสมุดมาท ารายงานโดยยังไม่มีหัวข้อใน

การท างาน  
ข. สาวอ่านเรื่องนิราศภูเขาทองจบแล้วจึงเขียนสรุปใจความส าคัญ

ของเรื่องเป็นส านวนของตนเอง  
ค. หลังจากน้อยอ่านเรื่องนิราศเมืองแกลงจบเธอก็ตั้งค าถามตนเอง

ว่า ใคร ท าอะไร ที่ไหน เม่ือไร อย่างไร  
ง. น่ิมอ่านเรื่องเที่ยวท่าเรือแล้วหาใจความส าคัญ ในแต่ละย่อหน้า

ทุกครั้ง 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

อ่านข้อความต่อไปน้ีแล้วตอบค าถามข้อ ๕-๖ 
“(๑) ประเทศไทยมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสาหรับปลูกข้าวในทุกท้องที่ 
แตกต่างกันเฉพาะสภาพของดินและน้า (๒) ได้แก่ ความเปรี้ยว ความ
เค็มของดินและน้ า ซ่ึงเป็นปัญหาต่อการปลูกข้าว (๓) ในปัจจุบันพบว่า
การปลูกข้าวที่ได้ผลผลิตสูงสุด โดยมีต้นทุนต่ าสุดจะต้องใช้พันธ์ุที่
ส่งเสริมให้ปลูก (๔) ซ่ึงเป็นพันธ์ุที่ไม่ไวต่อช่วงแสง ปลูกในชลประทาน
แบบนาหว่านน้ าตมหรือแบบปักด า ปลูกได้ทั้งในฤดูนาปีและฤดูนา
ปรัง”  
(ททัยรัตน์ ศรีวรเดชไพศาล, ๒๕๕๕. หน้า๑๕๖)  
๕. ข้อใดคือค าส าคัญของข้อความข้างต้น  
ก. ต้นทุนต่ า 
ข. สิ่งแวดล้อม  
ค. การปลูกข้าว  

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
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ง.   ผลผลิตสูงสุด 
๖. ใจความส าคัญของข้อความน้ีตรงกับหมายเลขใด  
ก. หมายเลข ๑  
ข. หมายเลข ๒  
ค. หมายเลข ๓  
ง.  หมายเลข ๔ 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

อ่านข้อความต่อไปน้ีแล้วตอบค าถาม 
         บนผืนผ้าใบสีขาวว่างเปล่าน้ันก็เช่นกัน ปลายพู่กันแต่งแต้ม
ปาดป้ายสีสันลงไป จากความไม่มีอะไรเลยทีละครั้งทีละคราวก่อร่าง
สร้างรูปเป็นภาพป่าสีสวยสดงดงามทั้งภาพก็ก าเนิดเกิดมาจากฝีแปรง
เล็กๆ ทีละเส้นทีละสาย ความส าเร็จอันยิ่งใหญ่ทั้งปวงมาจาก
องค์ประกอบเล็กๆ ที่มารวมกันเสมอ 
๗. ประโยคใจความส าคัญอยู่ส่วนใดของย่อหน้า  
ก. ตอนต้นของย่อหน้า  
ข. ตอนท้ายของย่อหน้า  
ค. ตอนกลางของย่อหน้า  
ง.   ตอนต้นและตอนท้ายของย่อหน้า 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

อ่านข้อความต่อไปน้ีแล้วตอบค าถามข้อ ๘ – ๑๐ 
       การท าลายสิ่งแวดล้อมน้ันกระทบถึงคนทุกคนไม่ว่าจนหรือรวย 
อยู่สลัม หรืออยู่ คฤหาสน์ อยู่ในโลกที่หน่ึงหรือที่สาม ไม่ว่าจะ
ประกอบอาชีพอะไร เงินอาจช่วยป้องกัน คนรวยได้พ้นจากมลภาวะได้
ชั่วคราว แต่ในระยะยาวแล้ว ผลจากการท าลายสิ่งแวดล้อม ก็ต้องตก
ถึงคนมีเงินเท่ากับคนจน  
๘. ประโยคใจความส าคัญอยู่ส่วนใดของย่อหน้า  
ก. ตอนต้นของย่อหน้า  
ข. ตอนท้ายของย่อหน้า  
ค. ตอนกลางของย่อหน้า  
ง. ตอนต้นและตอนท้ายของย่อหน้า 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

๙. ใจความส าคัญของข้อความน้ีคืออะไร  
ก. อันตรายจากการท าลายสิ่งแวดล้อม  
ข. การท าลายสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบถึงคนทุกคน  
ค. ทุกคนต่างเกรงกลัวภัยจากการท าลายสิ่งแวดล้อม  
ง.   เงินช่วยป้องกันคนรวยให้พ้นจากมลภาวะได้ชั่วคราว 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

๑๐. ข้อความใดจัดเป็นใจความรองหรือพลความ  
ก. อยู่สลัมหรืออยู่คฤหาสน์  
ข. อยู่ในโลกที่หน่ึงหรือที่สาม  
ค. ไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไร  
ง.    ถูกทุกข้อ 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

อ่านข้อความต่อไปน้ีแล้วตอบค าถามข้อ ๑๑-๑๒ 
คนตาบอดสีจะไม่ได้รับอนุญาตให้มีใบขับขี่ยานพาหนะในครอบครอง  
เน่ืองจากอาการบอดสีของตาเป็นอุปสรรคส าหรับการบอกสัญญาณไฟ
จราจรบนท้องถนน 
  ( ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ.  (๙  ธันวาคม  ๒๕๕๔). ตาบอดสี. ) 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
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๑๑. ข้อความใดเป็นใจความส าคัญ 
ก. คนตาบอดสีขับรถ  
ข. คนตาบอดสีกับใบขับขี่ 
ค. คนตาบอดสีจะไม่ได้รับอนุญาตให้มีใบขับขี่ 
ง. อาการบอดสีของตาเป็นอุปสรรคส าหรับการบอกสัญญาณไฟ

จราจรบนท้องถนน 
๑๒. ข้อความใดเป็นใจความรอง 
ก. คนตาบอดสีกับใบขับขี่  
ข. คนตาบอดสีกับสัญญาณไฟ 
ค. คนตาบอดสีจะไม่ได้รับอนุญาตให้มีใบขับขี่ 
ง.   เน่ืองจากอาการบอดสีของตาเป็นอุปสรรคส าหรับการ 
      บอกสัญญาณไฟจราจร 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

อ่านข้อความต่อไปน้ีแล้วตอบค าถาม 
       แม่ค้าซ้ือผลไม้จากชาวสวนมาขายที่ตลาด  เขาซ้ือมามาก ๆ เอา
ใส่รถหรือเรือมาขายให้กับเรา    
 ( ที่มา : เสนีย์   วิลาวรรณ.  (๒๕๔๗). ชุดพัฒนาทักษะภาษา  เล่ม ๓ 
) 
๑๓. ข้อความใดคือใจความส าคัญ 
ก. แม่ค้า 
ข. ใส่รถหรือเรือ 
ค. เขาซ้ือมามาก ๆ เอาใส่รถหรือเรือ 
ง.   แม่ค้าซ้ือผลไม้จากชาวสวนมาขายที่ตลาด 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

อ่านข้อความต่อไปน้ีแล้วตอบค าถาม 
         ธรรมชาติให้ลิ้นคนเราลิ้นเดียวแต่หูสองหู น้ันคือเราต้องฟังคน
อ่ืนยิ่งกว่า พูดถึงสองเท่า วันทิพย์ สินสูงสุด. ( ๒๕๓๕). ศิลปะการฟัง.  
๑๔.ข้อความใดคือใจความส าคัญ 
ก. ธรรมชาติให้ลิ้นคนเราลิ้นเดียว  
ข. ธรรมชาติให้หูสองหู  
ค. เราต้องฟังคนอ่ืนถึงสองเท่า  
ง.   เราต้องฟังคนอ่ืนยิ่งกว่าพูดสองเท่า 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

อ่านข้อความต่อไปน้ีแล้วตอบค าถาม 
      จะอ่านนวนิยายหรือเรื่องสั้นหากจะให้ได้ผลดีก็จะต้องอ่านอย่าง
ถูกวิธีที่ จะทวีปัญญา คืออ่านอย่างนักวิจารณ์  
เจือ สตะเวทิน. อ้างถึงในแววมยุรา เหมือนนิล. ( ๒๕๔๓). การอ่านจับ
ใจความ. 
๑๕. ใจความส าคัญของข้อความน้ีคืออะไร 
ก. จะอ่านนวนิยายหรือเรื่องสั้น 
ข. ต้องอ่านอย่างถูกวิธีที่จะทวีปัญญา  
ค. อ่านอย่างนักวิจารณ์  
ง.   อ่านนวนิยายหรือเรื่องสั้นจะให้ได้ผลดีต้องอ่านอย่างนัก  
      วิจารณ์ 
 
 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
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อ่านข้อความต่อไปน้ีแล้วตอบค าถาม 
     คนไทยแม้จะมีจิตใจรักความสะดวกสบายและมักท าตามใจตัวกัน
เป็นปรกติ แต่ก็มีความส านึกม่ันในชาติอยู่แทบทุกตัวคนยามมีอันตราย
เกิดขึ้นแก่บ้านเมือง เราก็รวมกันได้เหนียวแน่นและถือวินัยได้เคร่งครัด 
 (พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวในงานพระราชพิธี
เฉลิมพระ ชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๒๐) 
๑๖. ใจความส าคัญของข้อความน้ีคืออะไร 
ก. คนไทยมีจิตใจรักความสะดวกสบาย  
ข. คนไทยมักตามใจตัวกันเป็นปรกติ  
ค. คนไทยมีความส านึกม่ันในชาติ  
ง. คนไทยรวมกันได้เหนียวแน่นและถือวินัยได้เคร่งครัด 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

อ่านข้อความต่อไปน้ีแล้วตอบค าถาม 
       แม่ของเจ้ามีความหว่ันเกรงว่าเจ้าจะเรียนมากเกินไป ด้วยเห็น
ลูกท่านที่ไปไกล ๆ กลับมากลายเป็นคนแก่ดูอะไรไกลไม่เห็น มีคน
กล่าวว่าเป็นด้วยอ่านหนังสือ ชั่งเหลือเกินไปนักความเห็นของข้าน้ัน
เห็นว่าถ้าตามันจะสั้นด้วยเรียนมากก็ช่างหัวมันปล่อยให้มันสั้นเถิด
เวลาเจ้าอยู่เมืองนอก ข้าจะให้เจ้าซ้ือแว่นตา เวลากลับมาเมืองไทยเจ้า
จะกลับมารับจ้างข้าท างาน ข้าก็คงให้เงินเดือนเจ้า  พอซ้ือแว่นตา
เหมือนกัน   
    กรมหม่ืนพิทยาลงกรณ์. (๒๕๔๓). จดหมายจางวางหร่า.  
๑๗. ใจความส าคัญของข้อความน้ีคืออะไร  
ก. แม่ของเจ้า มีความหว่ันเกรงว่าเจ้า จะเรียนมากเกินไป  
ข. อ่านหนังสือมากกลายเป็นคนแก่ดูอะไรไกลไม่เห็น  
ค. ถ้าตามันจะสั้นด้วยเรียนมากก็ช่างหัวมัน  
ง. ข้าก็คงให้เงินเดือนพอซ้ือแว่นตา 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

อ่านข้อความต่อไปน้ีแล้วตอบค าถาม 
       คนที่ไม่สวยน้ันมีโอกาสประสบความสุขความเจริญในชีวิตสมรส
มากกว่าคนสวย เพราะคนสวยน้ัน เม่ือรู้ว่าสวยก็มิใคร่ใยดีที่จะ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ในการสมรส เพราะทะนง ตัวว่ามีความส าคัญด้วยรูป
สมบัติ สตรีที่ขาดรูปสมบัติน้ันจะเป็นภรรยาที่ดีรู้จักเอาใจ สามีทุกทาง 
ท าให้เกิดความรักที่ยั้งยืนแท้จริงเพราะความรักอันแท้จริงน้ันมิได้อยู่ที่
รูปสมบัติซ่ึงอยู่กันนานไปก็จืดเพราะความเคยชิน แต่อยู่ที่เจตนาที่จะ
ให้อีกฝ่ายหน่ึงพอใจน้ันมากกว่า คนสวยน้ันมักจะมีคนติดตามห้อม
ล้อมหรือมีคนปรารถนาอยู่ตลอด จนลืมสัญชาตญาณที่จะฟักไข่ให้เป็น
ตัวส่วนคนที่ไม่สวยน้ันธรรมชาติกับเพิ่ม สัญชาตญาณเอาใจคนอ่ืนน้ีให้
จนในที่สุดด้วยความหวังดีและเจตนาดี ตลอดจนความน่ารักต่างๆ 
ของคนไม่สวยน้ันเอง ผู้อยู่ด้วยไปนานๆ ก็จะเห็นสวยได้อย่าง
ประหลาด ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช. (๒๕๔๑). เก็บเล็กผสมน้อย.  
๑๘. ใจความส าคัญของข้อความน้ีคืออะไร 
ก. คนที่ไม่สวยน้ันมีโอกาสที่จะประสบความสุขความเจริญในชีวิต

สมรสมากกว่าคนสวย  
ข. คนสวยมิใคร่ใยดีที่จะแก้ปัญหาต่างๆ ในการสมรส  
ค. ความรักอันแท้จริงน้ันมิได้อยู่ที่รูปสมบัติ 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
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ง. ความหวังดีและเจตนาดีตลอดจนความน่ารักต่าง ๆ ของคนไม่
สวย ผู้ที่อยู่ด้วยนานๆ ก็จะเห็นสวยได้อย่างประหลาด 

อ่านข้อความต่อไปน้ีแล้วตอบค าถาม 
     คนสมบูรณ์ เป็นอย่างไร ท่านอาจบอกว่าคนสมบูรณ์คือคนอ้วน 
เพื่อนของท่านอาจบอกว่าคนสมบูรณ์คือคนร่ ารวย บางคนอาจบอกว่า
คนสมบูรณ์คือ คนไม่พิการ แต่เบคอน ปรัชญาเมธีชาวอังกฤษ 
พิจารณาคนผิดไปจากน้ัน ท่านว่าคนสมบรูณ์ คือคนอ่านหนังสือการ
อ่านหนังสือท าให้คนสมบรูณ์ 
            เจือ สตะเวทิน. อ้างถึงในแววมยุรา เหมือนนิล.( ๒๕๕๓). 
การอ่านจับใจความ.  
๑๙. ใจความส าคัญของข้อความน้ีคืออะไร 
ก. คนสมบรูณ์เป็นอย่างไร  
ข. คนสมบูรณ์คือคนอ้วน  
ค. คนสมบูรณ์คือคนร่ ารวย 
ง.   การอ่านหนังสือท าให้คนสมบรูณ์ 

1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

อ่านข้อความต่อไปน้ีแล้วตอบค าถาม 
“คนไม่อ่านหนังสือไม่สมบูรณ  ์เช่นน้ันหรือ? ถูกทีเดียว ตามทัศนของ
ท่านเบคอน เพราะคนอ้วนอาจโง่ คนรวยไม่เข้าใจโลกและชีวิต คน
พิการอาจมองโลกในแง่ร้าย แต่คนที่อ่านหนังสือขจัดปัญหาเหล่าน้ีได้
หมด เขาจึงเป็นคนสมบูรณ  ์ เขาด ารงชีวิต อยู่อย่างทันโลก และเข้าใจ
ชีวิตในทุกแง่ทุกมุม เขาจึงสามารถอยู่ในสังคมอย่าง ผาสุกทั้งๆที่เขา
อาจยากจนหรืออาจพิการอย่างไรก็ตาม  
      เจือ สตะเวทิน. อ้างถึงในแววมยุรา เหมือนนิล. ( ๒๕๕๓). การ
อ่านจับใจความ.  
๒๐. ใจความส าคัญของข้อความน้ีคืออะไร 
ก. คนไม่อ่านหนังสือไม่สมบรูณ์เช่นน้ันหรือ ?  
ข. คนที่อ่านหนังสือขจัดปัญหาได้ทั้งหมด  
ค. คนที่อ่านหนังสือด ารงชีวิตอยู่อย่างทันโลกและเข้าใจผิด  
ง. คนสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างผาสุกทั้งๆ ที่เขาอาจยากจนหรือ

อาจพิการอย่างไรก็ตาม 

1 
 
 
 

1 1 1.00 ใช้ได้ 

 
ผลรวมค่า IOC = 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 

20 
      = 20    = 1 

   20 
ผลความสอดคล้องและเหมาะสมของแบบแบบทดสอบการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  

2 โดยใช้แบบฝึกทักษะ โดยน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 3 ตรวจสอบ จากการตรวจสอบ IOC ทั้ง 20  ข้อ ได้ค่าเฉลี่ย 1.00  ซ่ึงมี
ความความสอดคล้องและเหมาะสมของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
สามารถน าแบบทดสอบการอ่านจับใจความส าคัญไปใช้ได้ 
ตอนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ผลการเรียนรู้/ทักษะ 
 ผลการวิเคราะห์ในตอนน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านจับใจความส าคัญ ก่อนและหลังใช้
แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แสดงดังตาราง 4.3 และ 4.4 
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ตาราง 4.3 
 
 

คนที ่

แบบ
ฝึกชุด
ที่ 1 

แบบ
ฝึกชุด
ที่ 2 

แบบ
ฝึกชุด
ที่ 3 

แบบ
ฝึกชุด
ที่ 4 

แบบ
ฝึกชุด
ที่ 5 

แบบ
ฝึกชุด
ที่6 

แบบ
ฝึกชุด
ที่ 7 

แบบ
ฝึกชุด
ที่ 8 

แบบ
ฝึกชุด
ที่9 

แบบ
ฝึกชุด
ที่ 10 

แบบ
ฝึกชุด
ที่ 11 

 
 

รวม 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 110 

1 9 7 7 6 6 7 7 7 8 7 7 78 
2 8 8 7 6 6 6 6 8 8 8 8 79 
3 8 8 7 7 5 6 6 7 8 8 9 79 
4 7 8 8 8 7 7 7 7 9 8 7 83 
5 7 8 8 6 8 7 8 8 7 6 9 82 
6 9 9 9 8 9 9 9 8 7 7 7 91 
7 9 7 9 7 8 8 7 9 7 6 7 84 
8 8 9 8 7 7 9 8 8 8 9 6 87 
9 8 8 9 8 6 8 7 8 8 9 7 86 

 
             จากตาราง 4.3 แสดงคะแนนการใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 ในแต่ละชุด 
ตารางที่  4.4  แสดงผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิก่อนใช้และหลังใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   

จากตาราง  4.4  พบว่า  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน  เท่ากับ  16.56  คิดเป็นร้อยละ  82. 78 และมีคะแนนเฉลี่ยก่อน
เรียน  เท่ากับ  8.00  คิดเป็นร้อยละ  40.00 ซ่ึงมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน   
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            ตาราง  4.5  แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/ความสามารถก่อนและหลังใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับ
ใจความส าคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 

การประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t df Sig 
ก่อนเรียน 8.00 0.87 15.40* 8 .000 
หลังเรียน 16.56 1.33    

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตาราง  4.5  พบว่าเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/ความสามารถก่อนเรียนและ
หลังเรียนด้วย  t-test  พบว่า  t =  15.40*  ซ่ึงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  จึงอาจกล่าวได้ว่า  คะแนนผลสัมฤทธ์ิ/
ทักษะ/ความสามารถหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
 
สรุปผลการศึกษาค้นคว้า 
           1. แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความสอดคล้องและเหมาะสมต่อการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ 
           2.ผลการใช้แบบฝีกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่านักเรียนที่ใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ มีผลสัมฤทธ์ิอ่าอ่านจับใจความส าคัญหลังใช้แบบ
ฝึกทักษะสูงกว่าก่อนใช้แบบฝึกทักษะ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   

เลขที่ คะแนนผลสัมฤทธิ ์

หลังเรียน(20)               ก่อนเรียน(20) 

พัฒนาการ 

1 16 9 7 

2 18 8 10 

3 17 8             9 

4 15 9 6 

5 18 7 11 

6            17 7 10 

7 15 8 7 

8 15 7 8 

9 18 9 9 

รวม 149 72 77 

ค่าเฉลี่ย 16.56 8.00 8.56 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.33 0.87  

ร้อยละ 82.78 40.00  
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อธิปรายผล 
 การวิจัยเรื่องพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

มีข้อค้นพบที่ผู้วิจัยน ามาอภิปรายผลดังน้ี 
          1. ผลการสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่ามีความสอดคล้องและเหมาะสมต่อการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ 
          2. ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญโดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลัง

ใช้แบบฝึกทักษะสูงกว่าก่อนใช้แบบฝึกทักษะ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  สามารถน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนได้ 

สอดคล้องกับ  วรรณาแก้วแพรก  (2526  อ้างถึงใน  สิริรัตน์  อะโน , 2553) ได้กล่าวถึงแบบฝึกหัดไว้ว่าเป็น
แบบฝึกหัดที่ครูจัดขึ้นให้แก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีทักษะเพิ่มขึ้นโดยการท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงด้วยความสนใจและ
พอใจ หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องน้ันๆ มาบ้างแล้ว   

สอดคล้องกับ  พรชัย  ผาดไธสง  ( 2543 อ้างถึงใน สุมลมาลย์ เอติรัตนะ, 2553)  กล่าวว่า  แบบฝึกทักษะสื่อการ
เรียนการสอนที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนโดยนักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมเองเพื่อช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการในการ
เรียนรู้มีทักษะเพิ่มเติม  และนักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน   

สอดคล้องกับ  ศรีวรรณ  ศรีสวัสดิ์  (2549  อ้างถึงใน  นิรัติศัย  สุดเพาะ, 2555)  ที่กล่าวว่า  ประโยชน์ของแบบว่า
แบบฝึกที่มีประโยชน์ส าคัญ  ต่อการเรียนของนักเรียนและมีประโยชน์ส าคัญของครูผู้สอนเพราะท าให้ทราบพัฒนาการของเด็ก  
และเห็นข้อบกพร่องในการเรียน  ซ่ึงจะแก้ไขปรับปรุงได้ทันท่วงทีท าให้ประสบความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอน
นอกจากน้ันยังสามารถเก็บไว้ใช้ในโอกาสต่อไป   

สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ปิยธิต  นิรภัย  (2551) ได้สร้างแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ  ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนอัมพรไพศาล  ผลการศึกษาพบว่า  คะแนนสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ใช้แบบฝึกการ
อ่านจับใจความส าคัญสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05      

สรุปได้ว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  มีค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตติที่ระดับ  .05  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้ง
ไว้  แสดงว่าการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ  ท าให้นักเรียนมีความรู้เรื่องการอ่านจับใจความส าคัญ
เพิ่มขึ้น  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้สูงขึ้น  มีความก้าวหน้าทางการ สามารถน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  ครูผู้สอนควรยืดหยุ่นเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละแบบฝึก  เน่ืองจากนักเรียนบางคนมีทักษะในการ
เรียนช้า  ครูผู้สอนควรตรวจสอบความรู้พื้นฐานของผู้เรียนและน าข้อมูลมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 
            2.  ในการฝึกทักษะแต่ละชุด  เม่ือตรวจผลงานหากพบนักเรียนคนใดยังไม่ผ่านเกณฑ์  ครูผู้สอนควรอธิบาย  ให้
ค าแนะน ารายบุคคล  และให้นักเรียนแก้ไขแบบฝึกทักษะ  จนกว่านักเรียนจะเข้าใจ  จึงให้ฝึกในชุดต่อไป 
 3.  ครูผู้สอนควรเตรียมอุปกรณ์  สื่อต่างๆ  ให้พร้อม  ควรมีการแจ้งผลคะแนนจากการท ากิจกรรมให้นักเรียนทราบ
ทันที  เพื่อให้ผู้เรียนจะได้ทราบผลการท ากิจกรรมของตนเองซ่ึงจะส่งผลให้ผู้เรียนกระตือรือร้น  และสนใจที่จะปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   มีวัตถุประสงค์      
1. เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการอ่านจับใจความส าคัญ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่                    
2  กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจ่านกร้อง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้มา
โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)   จ านวน 51 คน   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   คือ  1.แบบฝึกทักษะ        
การอ่านจับใจความส าคัญ  2.แผนการจัดการเรียนรู้ 3.แบบทดสอบการอ่านจับใจความส าคัญ (แบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธ์ิ
การอ่านจับใจความส าคัญ)  เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการทดลอง   แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูล คือ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย           
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐานโดยใช้  t – test  (Dependent  Samples) 
ผลการวิจัยพบว่า 

1. ผลการพัฒนา และหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 พบว่าผลการทดสอบประสิทธิภาพเปรียบเทียบ E1 และ E2 ของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ครั้งที่ 1 ได้เท่ากับ 
80/90 ครั้งที่ 2 ได้เท่ากับ 80/80 ครั้งที่ 3 ได้เท่ากับ 81/80 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ 80/80 
 2. ผลการพัฒนา ผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านจับใจความส าคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
การอ่านจับใจความส าคัญ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ  .05  

 
ค าส าคัญ : การพัฒนา / แบบฝึกทักษะ 

 
Abstract 
 Report of development exercises about reading comprehension skills for junior high school year2. 
There are two objectives 1. To develop exercise about reading comprehension skills, Thai language 
department of junior high school year2. 2.To develop reading comprehension archievement by using 
reading comprehension exercise for junior high school year2. The target group in this research is 51 
students from junior high school year2 at Janokrong school, Muang district, Phitsanulok by purposive 
sampling. The research tools are 1. Exercise about reading comprehension skills 2. Learning management 
plan 3. Reading comprehension test (Reading comprehension archievement) and collect data by making 
experiment, analyze the data-percentage, average, standard deviation and test hypothesis by using T-test. 
 

Keywords: Development / exercises about reading comprehension skills 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และเสริมสร้าง

บุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท าให้
สามารถประกอบกิจธุระการงานและด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาชาติได้อย่างสันติสุข  และเป็นเครื่องมือในการแสวงหา
ความรู้ ประสบการณ์ จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ ความคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้า ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความ
ม่ันคง ทางสังคมและเศรษฐกิจ นอกจากน้ียังเป็นสื่อที่แสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี  ชีวทัศน์ โลก
ทัศน์ และสุนทรียภาพ โดยบันทึกไว้เป็นวรรณคดีและวรรณกรรมอันล้ าค่า   ภาษาไทยจึงเป็นสมบัติของชาติที่ควรค่าแก่การ
เรียนรู้ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป (กรมวิชาการ, 2551: 31) นอกจากน้ัน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่10 (พ.ศ. 2550-2554) ได้ชี้ให้เห็นถึงความจ าเป็นในการปรับเปลี่ยนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคนใน
สังคมไทยให้มีคุณธรรม และมีความรอบรู้อย่างเท่าทัน ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาอารมณ์และ  ศีลธรรม 
สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อน าไปสู่สังคมฐานความรู้ได้อย่างม่ันคง  แนวทาง การพัฒนาคนดังกล่าว มุ่งเตรียมเด็กและ
เยาวชนให้มีพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งมี สมรรถนะ ทักษะและความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตอัน
จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ แบบยั่งยืน (สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549: 4)  ซ่ึงแนวทางดังกล่าวสอดคล้อง
กับ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม 
รักความเป็นไทยให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์มีทักษะด้านเทคโนโลยีสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน และสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมโลกได้อย่างสันติโดย  
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีวิสัยทัศน์มุ่งพัฒนาผู้เรียน ทุกคน ซ่ึงเป็นก าลังของชาติ
ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกายความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึก ในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลกยึดม่ันในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อ
การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ (กรมวิชาการ, 2551: 31) ซ่ึงภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้าง
ความเข้าใจของคนในสังคมไทย ดังน้ันภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความ  ช านาญในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อน าไปใช้ในชีวิตจริง ผู้ที่มีความสามารถใน  การอ่านการเขียนภาษาไทยได้ดี ย่อม
ประสบความส าเร็จในการเรียน เน่ืองด้วยในการเรียนการสอนทุกวิชาต้องใช้ ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ทั้งสิ้น จึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนทุกคนจะต้องเรียนรู้ให้มีความเข้าใจ ให้มี  ความรู้ และเห็นความส าคัญ อดทนขยันหม่ันเพียร
ฝึกฝนให้เกิดทักษะ และใช้ภาษาให้ถูกต้องอยู่เสมอ ทั้งในด้าน การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซ่ึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องได้รับการฝึกฝนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาเป็นต้น ไป  การศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนอาศัยการอ่านเป็น กิจกรรมส าคัญ 
การหัดอ่านจึงเป็นทักษะเบื้องต้น และ พื้นฐานในการศึกษาหาความรู้ ซ่ึงต้องด าเนินการตั้งแต่ แรกเข้าโรงเรียน แม้เม่ือเด็ก
เรียนชั้นสูงแล้วก็ต้องฝึกฝน ไปจนกว่าจะสามารถอ่านแตกฉาน อ่านโดยพิเคราะห์และ สามารถใช้ประโยชน์จากการอ่านได้
อย่างเต็มที่ นอกจาก น้ียังต้องหม่ันฝึกฝนด้วยตนเองให้มีนิสัยรักการอ่านและ เป็นนักอ่านที่มีคุณภาพ ซ่ึงจะท าให้เป็นคนที่มี
คุณภาพ ของสังคมด้วย (สมพร แพ่งพิพัฒน์, 2547: 122) 
 จากความส าคัญของการอ่าน สภาพและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้คิดพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ
ส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนอีก
ทางหน่ึง ปัจจุบันการสอนการอ่านจับใจความยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ซ่ึงพบว่าปัญหาที่ท าให้การอ่านจับใจความไม่
ประสบผลส าเร็จ มีสาเหตุมาจากวิธีการสอนของครูผู้สอนและการขาดแคลนนวัตกรรมในการประกอบการเรียนการสอนที่จะ
น ามาใช้ฝึกทักษะการอ่านให้กับผู้เรียน จากปัญหาดังกล่าวชุดฝึกทักษะจึงมีความจ าเป็นและส าคัญยิ่งส าหรับการเรียนการสอน
ในปัจจุบันน้ี 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
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 2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการอ่านจับใจความ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความสามารถในการอ่านจับใจความเพิ่มขึ้นหลังจากใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับ
ใจความ 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ด้านเนื้อหา 
 มุ่งเน้นที่จะศึกษาเก่ียวกับลักษะ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการอ่าน
จับใจความ 
 กลุ่มเป้าหมาย 
 การวิจัยครั้งน้ีกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จ านวน 51 คน 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ แบบฝึกทักษะ เรื่อง การอ่าน
จับใจความส าคัญ 
 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ ผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การอ่านจับใจความส าคัญ 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการท าวิจัย 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 2 สัปดาห์ ตั้งแต่ วันที่ 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2561 

 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ได้สร้างแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ มีทักษะการอ่านจับใจความที่ดีขึ้น 
3. ผลการวิจัยครั้งน้ีครูผู้สอนสามารถน าไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถการอ่านจับใจความให้ผู้เรียนได้ 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรตน้ (Independent Variables) 

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ แบบฝึกทักษะ เรื่อง การ
อ่านจับใจความส าคัญ 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
ผลการใช้แบบฝึกทักษะ  

เรื่อง การอ่านจับใจความส าคัญ 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
        เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

1. แบบฝึกทักษะ การอ่านจับใจความส าคัญ 
2. แผนการจัดการเรียนรู้  5 ชั่วโมง 
3. แบบทดสอบการอ่านจับใจความส าคัญ (แบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธ์ิการอ่านจับใจความ) 

        ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้  
1.แบบฝึกทกัษะ การอ่านจับใจความส าคัญ 

แบบฝึกทักษะ การอ่านจับใจความ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน จ่านกร้อง โดยมีขั้นตอนการสร้างดังน้ี 
 1.1.ศึกษาหลักสูตร เอกสาร ต ารา ขอบข่าย สาระกลุ่มวิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2 
 1.2. ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับอธิบายรายวิชาและจุดประสงค์การเรียนรู้ในหลักสูตรและ
เน้ือหา 
 1.3.ด าเนินการสร้างแบบฝึกทักษะ การอ่านจับใจความ 
     1.4. น าร่างแบบฝึกทักษะ การอ่านจับใจความ ที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้ เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ได้แก่                 
1) ด้านนวัตกรรม 2) ด้านการสอน 3) ด้านการวัดและประเมินผลเพื่อขอค าแนะน ามาปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่ อง ได้แก่           
นางมุกดา เอ่ียมยัง  นางปรัศณีญา ปั้นทอง  นางอุษณีย์ รัตนส าเนียง โดยก าหนดเกณฑ์      การพิจารณา  คือ   
   เห็นว่าสอดคล้อง  ให้คะแนน   +1 
   ไม่แน่ใจ   ให้คะแนน   0 

   เห็นว่าไม่สอดคล้อง  ให้คะแนน  -1 
 1.5.ด าเนินการสร้างและปรับปรุง แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ตามที่ปรึกษา แล้วน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านหลักสูตร เน้ือหา กระบวนการ ภาษาและการวัดผลประเมินผลตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบคุณภาพและความเที่ยงตรงเชิง
เน้ือหา (IOC : Index of Item Objective Congruence) 

 1.6.หาประสิทธิภาพของ แบบฝึกทักษะ การอ่านจับใจความส าคัญ โดยทดลองใช้กับนักเรียน เก่ง ระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 2.11 โรงเรียนจ่านกร้อง จ านวน 3 คน หาค่า 1E เท่ากับ 80 และค่า 2E  เท่ากับ 90 ผู้วิจัยบันทึกข้อบกพร่อง
ที่จะต้องแก้ไขแล้วนาไปปรับปรุง 
 1.7.หาประสิทธิภาพของ แบบฝึกทักษะ การอ่านจับใจความ โดยทดลองใช้กับนักเรียน เก่งระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 2.10 โรงเรียนจ่านกร้อง จ านวน 6 คนหาค่า 1E  เท่ากับ 80 และค่า 2E  เท่ากับ 81 ผู้วิจัยบันทึกข้อบกพร่อง
ที่จะต้องแก้ไขแล้วนาไปปรับปรุง 
 1.8.หาประสิทธิภาพของ แบบฝึกทักษะ การอ่านจับใจความ โดยทดลองใช้กับนักเรียน เก่งระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 2.9 โรงเรียนจ่านกร้อง จ านวนนักเรียน 20 คน หาค่า 1E  เท่ากับ  81 และค่า 2E  เท่ากับ 81 แล้วจึงนาชุด
แบบฝึกไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 2.แผนการจัดการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 1 แผน  จ านวน 5 ชั่วโมง โดยมีขั้นตอนการสร้างดังน้ี  

2.1. ศึกษา  หลักสูตร  เอกสาร  ต ารา  ขอบข่าย  สาระกลุ่มวิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3            
และ ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้  โดยให้สอดคล้องกับอธิบายรายวิชาและจุดประสงค์การเรียนรู้ในหลักสูตร 

2.2. ศึกษาการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนด้วย แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ 
2.3. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนด้วย แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ 
2.4. น าแผนการสอนที่สร้างขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3                    

คนด้านการสอนวิชา ภาษาไทย ด้านเทคนิควิธีสอน และด้านการวัดและประเมินผล เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของแผนการ
จัดการเรียนรู้ โดยผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะควรเพิ่มกิจกรรมการเรียนรู้ 
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 3.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยมีขั้นตอนการสร้างดังน้ี 
3.1. ศึกษาเกณฑ์ในการสร้างแบบทดสอบจากเอกสารการวัดและประเมินผลต่าง ๆ 
3.2. สร้างแบบทดสอบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซ่ึงมีลักษณะเป็น ปรนัย  

จ านวน 10 ข้อ ก าหนดการให้ค่าคะแนน  ตอบถูกได้ 1 คะแนน และตอบผิดได้ 0 คะแนน  
3.1. น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญด้านวัดผล ได้แก่  

นางมุกดา  เอ่ียมยัง  นางปรัศณีญา ปั้นทอง  นางอุษณีย์ รัตนส าเนียง  ตรวจสอบดูความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  (Content  
Validity) ความชัดเจน ความถูกต้องเหมาะสมของภาษาที่ใช้ และความสอดคล้องด้วยดัชนีความสอดคล้อง  (Index of Item 
Objectives Congruence : IOC) โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณา  คือ   

   เห็นว่าสอดคล้อง  ให้คะแนน  + 1 
   ไม่แน่ใจ    ให้คะแนน   0 
   เห็นว่าไม่สอดคล้อง  ให้คะแนน  -1 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การน าเสนอผลในบทน้ีเป็นการเสนอผลการน า แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ไปใช้ในการแก้ปัญหา            
เรื่อง การอ่านจับใจความส าคัญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีรายะเอียดดังน้ี 
ตอนที่ 1 ผลการสร้างและผลการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม 

1.1 ผลการสร้าง แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ 
       แบบฝึกทักษะมีทั้งหมด 3 ชุด แบบฝึกทักษะที่ 1 ฝึกค้นหาใจความส าคัญ แบบฝึกทักษะที่ 2 ฝึกอ่านจับ

ใจความส าคัญจากบทความ แบบฝึกทักษะที่ 3 ฝึกอ่านจับใจความส าคัญจากนิทาน และแบบทดสอบก่อนเรียน 10 ข้อ 
แบบทดสอบหลังเรียน 10 ข้อ  ใช้ระยะเวลา 5 ชั่วโมง ซ่ึงในแบบฝึกทักษะมีการพัฒนาทักษะของผู้เรียนอย่างเป็นล าดับจาก
ง่ายไปยาก มีการหาต าแหน่งใจความส าคัญ การจับใจความจากบทความ และจับใจความจากนิทาน โดยน าสนออย่างเป็น
ล าดับขั้นให้แก่ผู้เรียนได้เรียนและทบทวนความรู้ด้วยตนเอง 

1.2 ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ 
        ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพของ แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ตามเกณฑ์ 80/80 โดย
น าไปทดสอบ 3 ครั้ง ซ่ึงการทดสอบครั้งแรกเป็นการทดสอบประสิทธิภาพเบื้องต้น กับนักเรียนเก่ง ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2.11 
โรงเรียนจ่านกร้อง จ านวน 3 คน ครั้งที่  2 ทดสอบแบบกลุ่ม กับนักเรียนเก่ง ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2.10 โรงเรียนจ่านกร้อง 
จ านวน 6 คน และครั้งที่ 3 ทดสอบแบบกลุ่ม กับนักเรียนเก่ง ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2.9 โรงเรียนจ่านกร้อง จ านวนนักเรียน 20 
คน ในการทดสอบทุกครั้งใช้นักเรียน เก่ง  

ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพ แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ พบว่า ผลการทดสอบประสิทธิภาพ
เปรียบเทียบ E1 และ E2 ของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.11 ครั้งที่ 1 ได้เท่ากับ 
80/90 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 และผลการทดสอบประสิทธิภาพเปรียบเทียบ E1 และ E2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.2.10 
ครั้งที่ 2 ได้เท่ากับ 80/80 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 และผลการทดสอบประสิทธิภาพเปรียบเทียบ E1 และ E2 ของแบบฝึก
ทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.9 ครั้งที่ 3 ได้เท่ากับ 81/80 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
ตอนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ผลการเรียนรู้/ทักษะ 
 ผลการวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ(ตัวแปรตาม)ก่อนและหลังเรียน ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับ
ใจความ พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 
เท่ากับ 8.04 คิดเป็นร้อยละ 80.39 และมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 3.75 คิดเป็นร้อยละ 37.45 ซ่ึงมีคะแนนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน แสดงดังภาพที่ 1 
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ภาพ 1 แสดงการเปรียบเทียบคะแนน ของตัวแปรตาม(ผลสัมฤทธ์ิ) 

              ตาราง 1  แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องการอ่านจับใจความส าคัญ ของ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 

การประเมิน จ านวน
นักเรียน 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t df sig 

ก่อนเรียน 51 3.75 1.68 
-17.910 50 .000 

หลังเรียน 51 8.04 1.43 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 1 พบว่า เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/ความสามารถก่อนเรียนและหลัง
เรียน ด้วย  t – test  พบค่า  t  =  -17.910  ซ่ึงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
จึงอาจกล่าวได้ว่า  คะแนนผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/ความสามารถหลังเรียนด้วยการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ สูง
กว่าก่อนเรียน 95 %  
 จากผลการทดสอบหาประสิทธิภาพ แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ และ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน/ผลการ
เรียนรู้/ทักษะสามารถสรุปได้ผลของการวิเคราะห์ได้ว่า  สื่อหรือวิธีการสอนหรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ใช้ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพในการเพิ่ม ผลสัมฤทธ์ิการอ่านจับใจความส าคัญ ท าให้ ผลสัมฤทธ์ิการอ่านจับใจความของนักเรียน
สูงขึ้น 
 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย         
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านจับใจความ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจ่านกร้อง อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 51 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ     
1.แบบฝึกทักษะ การอ่านจับใจความส าคัญ 2.แผนการจัดการเรียนรู้ 3.แบบทดสอบการอ่านจับใจความส าคัญ (แบบทดสอบ
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การวัดผลสัมฤทธ์ิการอ่านจับใจความ) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการทดลอง  แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยวิธีการ
ทางสถิติเบื้องต้น ได้แก่  การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม  การหาสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องการ
อ่านจับใจความส าคัญ ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สรุปได้ดังน้ี   

1. ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพ แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ พบว่า ผลการทดสอบประสิทธิภาพ
เปรียบเทียบ E1 และ E2 ของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.11 ครั้งที่ 1 ได้เท่ากับ 80/90 
เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ผลการทดสอบประสิทธิภาพเปรียบเทียบ E1 และ E2 ของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.10 ครั้งที่ 2 ได้เท่ากับ 80/80 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 และผลการทดสอบประสิทธิภาพ
เปรียบเทียบ E1 และ E2 ของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.9 ครั้งที่ 3 ได้เท่ากับ 
81/80เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 

2. การหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องการอ่านจับใจความส าคัญ  ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 8.04 คิดเป็นร้อยละ 
80.39 และมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 3.75 คิดเป็นร้อยละ 37.45 ซ่ึงมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 

การอภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสารมารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังน้ี  

 1.คะแนนความสามารถในการอ่านจับใจความ หลังจากที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ
ส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .05 ผลการวิจัยสอดคล้องกับ
แนวความคิดของ พัชรินทร์  แจ่มจ ารูญ (2547:87) ได้ศึกษาเก่ียวกับ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการอานจับใจความของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ที่ได้รับการสอนอ่านแบบ
ปฏิสัมพันธ์ KWL-PLUS กับวิธีสอนแบบปกติ ผลปรากฏว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านจับใจความของนักเรียนที่ได้รับการสอน
แบบปฏิสัมพันธ์ KWL-PLUS แตกต่างกับวิธีสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

 2.สมมุติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่าแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ เรื่องการอ่านจับใจความส าคัญของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ได้สูงขึ้น ผลการวิจัยสอดคล้องกับแนวความคิดของ คมกฤช พุ่มบุญนาก (2550) ได้ศึกษาความสามรถการอ่านจับใจความ
ส าคัญค าประพันธ์ประเภทกลอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ จังหวัด
กาญจนบุรี โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญค าประพันธ์ประเภทกลอน หลังจากที่ได้รับการฝึกทักษะโดยใช้แบบ
ฝึก มีผลสัมฤทธ์ิสูงกว่าก่อนใช้แบบฝึกทักษะอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  สามารถทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้ส าเร็จ   
และอาจน าไปพัฒนาเพื่อใช้ในการเรียนการสอนกับนักเรียนที่อยู่ระดับชั้นอ่ืน ๆ ได้ 
 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะที่ครูจัดท าขึ้น กับการสอนที่ใช้แบบฝึกทักษะในหนังสือเรียน 
 3. ผู้ที่จะท าการวิจัยในครั้งต่อไปอาจน าไปเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยเพื่อต่อยอดการศึกษาได้ 
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การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค าโดยใช้ชุดพัฒนาทักษะส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
Development of the orthography skills for the fifth grade students by using the 

developed skills set. 
สุภาภรณ์ แสนประสิทธิ์1  พุทธพร ภิญโญสวัสดิ์สกุล2 และพรทิพย์ ครามจันทึก3 

Suphaphorn    Saenprasit 1   Phutthaporn   Pinyosawassakul 2 and Pornthip 
Kramjunteuk 3 

 
1นักศึกษาโปรแกรมสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

2 ครูพ่ีเล้ียงกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) 
3 อาจารย์นิเทศโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังด้วยแบบฝึก พัฒนาวิธีการสร้าง
ชุดแบบฝึกเรื่องการสะกดค าให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล2 (วัดคูหาสวรรค์) แบบเจาะจง จ านวน  10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ ชุดแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการเขียนสะกดค า สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีความสอดคล้อง สถิติทดสอบค่าที และประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า    
ผลการวิจัยพบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/
ความสามารถก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย t – test พบค่า t = -15.057  ซ่ึงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงอาจกล่าวได้
ว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/ความสามารถหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า แตกต่าง/สูงกว่าก่อนเรียน 95 
 ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพชุดพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค าพบว่า ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพเปรียบเทียบ 

1E และ 2E ของชุดพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค า ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 

ค าส าคัญ : ทักษะการเขียนสะกดค า, ชุดพัฒนาทักษะ 

Abstract 
 The purpose of this research was to compare the learning achievement before and after by the 
practice. There is developing methods for creating a practice about the orthography skills to be effective 
according to the standard 80/80.Target groups are students in grade 5, semester 2, academic year 2018, 
Thetsaban 2 school (WatKhuhasawan), a specific number of 10 people. The tools used in the research were 
the practice of orthography skills, learning achievement tests of orthography skills. Statistics used are mean, 
standard deviation, consistency index T-test statistics and the effectiveness of the orthography skills 
practice. The results of the study showed that the post-test scores were higher than the scores before 
studying. When comparing differences in achievement scores / skills / abilities before and after learning by 
t-test, t = -15.057, which was statistically significant at the level 0.01 so it can be said that Achievement 
scores / skills / abilities after studying with orthography skills practice different / higher than before learning 
95%. 
 The results of the test to find for efficiency of orthography skills was showed test results for 
performance comparison E1 and E2 of set for developed orthography skills for the fifth grade students  
according to the criteria 80/80. 

Keywords: orthography skills, developed skill set 
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
              การเขียนเป็นทักษะที่ส าคัญทางภาษาไทย เพราะเป็นเครื่องมือส าคัญในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ 
ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆเพื่อพัฒนาความรู้ ความคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช้การพัฒนาอาชีพ เป็นสื่อที่แสดงถึง   ภูมิปัญญาของ
บรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี โลกทัศน์ และสุนทรียภาพ  การเขียนสะกดค าเป็นส่วนหน่ึงของการเขียน ซ่ึงเป็นทักษะ
พื้นฐานของการเขียนด้านต่างๆการเขียนสะกดค าที่ถูกต้องเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ช่วยให้สื่อความหมายได้ดี การเขียนสะกดค าไม่
ถูกต้องจะเป็นปัญหาต่อการเรียนรู้ของการเขียนของนักเรียนเพราะการเขียนเป็นพื้นฐานวิชาอ่ืนๆ นักเรียนต้องใช้ทักษะการ
เขียนจดบันทึกค าอธิบายของครู รวมทั้งการเขียนตอบในเวลาสอบ ถ้านักเรียนเขียนไม่ได้จะเป็นอุปสรรคในการถ่ายทอด
ความคิดออกมาเป็นภาษาเขียน ท าให้นักเรียนเขียนหนังสือได้ช้า การเขียนต้องสะดุดลง ต้องเสียเวลาในการรวมความคิดให้
ต่อเน่ืองกันใหม่อีกครั้ง 
             การเขียนสะกดค าเป็นส่วนหน่ึงของการเขียน ซ่ึงเป็นทักษะพื้นฐานของการเขียนด้านต่างๆ(อดุลย์  ไทรเล็กทิม, 
2528 : 2) การเขียนสะกดค าที่ถูกต้องเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ช่วยให้สื่อความหมายได้ดี การเขียนสะกดค าไม่ถูกต้องจะเป็นปัญหา
ต่อการเรียนรู้ของการเขียนของนักเรียนเพราะการเขียนเป็นพื้นฐานวิชาอ่ืนๆ นักเรียนต้องใช้ทักษะการเขียนจดบันทึก
ค าอธิบายของครู รวมทั้งการเขียนตอบในเวลาสอบ ถ้านักเรียนเขียนไม่ได้จะเป็นอุปสรรคในการถ่ายทอดความคิดออกมาเป็น
ภาษาเขียน ท าให้นักเรียนเขียนหนังสือได้ช้า การเขียนต้องสะดุดลง ต้องเสียเวลาในการรวมความคิดให้ต่อเน่ืองกันใหม่อีกครั้ง 
(นวลใย หนูมี, 2529 : 3) 
              จากรายงานการประเมินความสามารถทางการเขียนภาษาไทย  สาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5     พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีการเขียนสะกดค าผิด ดังน้ัน เม่ือวิเคราะห์ไปถึงสาเหตุที่
นักเรียนเขียนสะกดค าผิด พบว่า มีสาเหตุมาจากทั้งด้านผู้เรียนและผู้สอน กล่าวคือ ผู้เรียนขาดการฝึกทักษะการอ่านอย่าง
สม่ าเสมอ ไม่สนใจเรียน มีความเอาใจใส่ต่อการเรียนน้อย ขาดนิสัยรักการอ่าน ส าหรับครูผู้สอนขาดเทคนิคในการสอน สอน
โดยยึดตัวเองเป็นหลักในการให้ความรู้แก่นักเรียน ขาดสื่อการเรียนการสอนไม่หลากหลายและไม่เร้าความสนใจนักเรียน ขาด
การติดตามผลการเรียนของนักเรียน สอนซ่อมเสริมไม่ต่อเน่ือง ซ่ึงจะมีวิธีแก้ปัญหา ครูต้องสร้างหรือจัดท าแบบฝึกให้เหมาะสม 
การสอนซ่อมเสริม เป็นแบบอย่างที่ดีเรื่องการใช้ภาษา 
              นงเยาว์  บวงสรวง  (2545) ได้วิจัยเรื่อง  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเขียนสะกดค าของนักเรียนที่เรียนโดยใช้
แบบฝึกเสริมทักษะกับวิธีการเขียนตามค าบอกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่ายางวิทยา  จังหวัดเพชรบุรี  โดยใช้กลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมห้องละ 35  คน  แบบฝึกมีประสิทธิภาพ  94.69/89.10  ผลการวิจัยปรากฏว่า  ผลสัมฤทธ์ิการเขียนสะกดค า
ระหว่างกลุ่มทดลองที่เรียนโดยการใช้แบบฝึกเสริมทักษะสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนโดยการเขียนตามค าบอก  ซ่ึงมีความ
คล้ายคลึงกับงานวิจัยที่ผู้วิจัยได้จัดท าขึ้น แตกต่างกันที่งานวิจัยน้ีได้ทดลองใช้กับนักเรียนที่มีความต้องการที่จะพัฒนา
ความสามารถในการเรียนของตนเองจริงๆ ซ่ึงเป็นการเจาะจงและถามความสมัครใจของนักเรียนก่อน ท าให้ได้รับความร่วมมือ
จากนักเรียนในการท าวิจัยอย่างดียิ่ง  
               จากที่กล่าวมาผู้วิจัยจึงหาวิธีที่ท าให้นักเรียนเขียนภาษาไทย โดยการใช้ส่ือที่มีความเหมาะสมกับความสนใจ และ
วัยของนักเรียน  สื่อที่สามารถให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการเขียนสะกดค าได้ถูกต้อง และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  ผู้วิจัยจึงได้
พัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าขึ้น โดยได้แบ่งเน้ือหาการเขียนสะกดค าต่าง ๆ ไว้อย่างเป็นหมวดหมู่  และไม่
สลับซับซ้อนมาก ซ่ึงผู้วิจัยคาดว่าน่าจะช่วยให้นักเรียนเขียนสะกดค าได้อย่างถูกต้องเพื่อให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดี  ตลอดจนมี
ความคงทนในทักษะทางภาษาไทย อีกทั้งจะเป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนเรื่องการเขียนสะกดค าไม่ถูกต้องให้
ได้ผลดีขึ้น และเป็นแนวทางในการพัฒนาแบบฝึกทักษะทางภาษาไทยอีกทางหน่ึง 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
       1.เพื่อพัฒนาวิธีการสร้างชุดแบบฝึกเรื่องการสะกดค าให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
       2.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังด้วยชุดแบบฝึก 
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ขอบเขตการวิจัย 
       ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 เ น้ือหาที่ ใช้ในการวิจัยครั้ง น้ีเป็นเ น้ือหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 
      ขอบเขตด้านประชากร 
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการทดลองครั้งน้ี ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนเทศบาล2 (วัดคูหาสวรรค์) อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน  10 คน แบบเจาะจง 
       ขอบเขตด้านสถานที่ 
 โรงเรียนเทศบาล2 (วัดคูหาสวรรค์) อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
       ขอบเขตด้านเวลา 
 ด าเนินการในภาคเรียนที่  2  เดือน  พฤศจิกายน – ธันวาคม  ปีการศึกษา  2561 

สมมติฐานการวิจัย 
             ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนที่ได้รับการฝึกโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการเขียนสะกด
ค า ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังการใช้ชุดแบบฝึกสูงกว่าก่อนใช้ชุดแบบฝึก อย่างมีนัยส าคัญสถิติที่ 0.01 

วิธีด าเนินการวิจัย  
         กลุ่มตัวอย่าง 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก แบบเจาะจง จ านวน 10 คน 
        เครื่องมือการวิจัย 
 ชุดแบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค า จ านวน 8 ชุด  
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 10 ข้อ 
        ขั้นตอนการด าเนินการ 
                  การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค าโดยใช้ชุดพัฒนาทักษะ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์)  ผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังต่อไปน้ี 
                   1. ทดสอบ ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการเขียนสะกดค า 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 10 ข้อ (Pre-test)  กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัด
คูหาสวรรค์) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก ใช้เวลาในการทดสอบ 20 นาที 
                  2. ด าเนินการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าจ านวน 8 ชุด เรื่องการเขียนสะกดค าชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 ขณะเรียนด้วยนวัตกรรมแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า ผู้รายงานให้กลุ่มเป้าหมายตอบค าถามของบทเรียนลงใน
กระดาษค าตอบ  
     3.เม่ือสิ้นสุดการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า ทั้ง 8 ชุดแล้ว ผู้รายงานให้กลุ่มเป้าหมายท า
แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพื่อดูพัฒนาการของนักเรียน      
        การวิเคราะห์ข้อมูล 
            1.  ค่าประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ โดยใช้ร้อยละ 
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า โดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที 
         ผลการวิจัย 
          การเสนอผลการน าแบบฝึกทักษะการสะกดค าไปใช้ในการแก้ปัญหาพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค านักเรียน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค า ได้ผลประเมิน ดังน้ี 
          1. ผลการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียน
สะกดค า ตามเกณฑ์ 80/80 โดยน าไปทดสอบ 3 ครั้ง ซ่ึงการทดสอบครั้งแรกเป็นการทดสอบประสิทธิภาพเบื้องต้น กับ
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นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน3 คน ครั้งที่ 2 ทดสอบแบบกลุ่ม กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 6 คน และ
ครั้งที่ 3 ทดสอบแบบกลุ่ม กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 10 คน แบบเจาะจง ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบหาประสิทธิภาพ เปรียบเทียบ 𝐸1และ𝐸2ของแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า 
กลุ่ม คนที่ 𝐸1 𝐸2 

แ บ บ
ฝึกที่1 

แ บ บ
ฝึกที่2 

แ บ บ
ฝึกที่3 

แ บ บ
ฝึกที่4 

แ บ บ
ฝึกที่5 

แ บ บ
ฝึกที่6 

แ บ บ
ฝึกที่7 

แ บ บ
ฝึกที่8 

รวม ห ลั ง
เรียน 

10 10 10 10 10 10 10 10 80 10 
 
กลุ่มเป้าหมาย 1 

1 10 9 10 10 8 9 9 8 73 9 

2 9 10 9 8 10 8 9 10 73 9 
3 9 10 8 9 9 9 8 8 70 10 
รวม 28 29 27 27 27 26 26 26 216 28 
คะแนนเฉลี่ย 0.900 0.9333 
คิดเป็นร้อยละ 90.00 93.33 

 
 
 
กลุ่มเป้าหมาย 2 

1 8 9 8 10 8 9 9 8 69 8 

2 9 8 8 10 9 8 8 7 67 9 
3 9 7 10 8 9 7 8 9 67 9 
4 10 8 8 7 10 9 7 8 67 10 
5 9 9 7 9 8 9 8 9 68 8 
6 8 10 9 8 7 8 9 10 69 10 
รวม 53 51 50 52 51 50 49 51 407 54 
คะแนนเฉลี่ย 0.8479 0.9000 
คิดเป็นร้อยละ 84.79 90.00 

กลุ่มเป้าหมาย 3 

1 10 7 8 8 9 7 8 8 65 9 
2 8 8 9 7 9 8 9 8   66 8 
3 9 7 9 10 8 9 8 9 69 10 
4 9 9 8 9 10 7 9 7 68 8 
5 8 8 9 8 9 9 7 9 67 8 
6 9 9 10 8 9 7 8 8 68 9 
7 10 8 8 9 8 9 7 9 68 10 
8 7 10 8 7 9 8 9 7 65 9 
9 8 8 9 8 10 7 8 9 67 7 
10 9 8 7 9 7 9 9 10 68 8 
รวม 87 82 85 83 88 80 82 84 671 86 
คะแนนเฉลี่ย 0.8388 0.8600 
คิดเป็นร้อยละ 83.88 86.00 

                จากตาราง  ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า พบว่า ผลการทดสอบหา
ประสิทธิภาพเปรียบเทียบ 𝐸1และ𝐸2 ของแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครั้งที่ 1 
ได้เท่ากับ 𝐸1เท่ากับ 90.00 และ 𝐸2เท่ากับ 93.33 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 และผลการทดสอบหาประสิทธิภาพ
เปรียบเทียบ 𝐸1และ𝐸2 ของแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครั้งที่ 2 ได้เท่ากับ 𝐸1

เท่ากับ 84.79 และ 𝐸2เท่ากับ 90.00 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 และผลการทดสอบหาประสิทธิภาพเปรียบเทียบ 𝐸1และ𝐸2 
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ของแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครั้งที่ 3 ได้เท่ากับ 𝐸1เท่ากับ 83.88 และ 𝐸2

เท่ากับ 86.00 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ผลการเรียนรู้/ทักษะ ผลการวิเคราะห์ในตอนน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า ดังตาราง 1 และ 2 
ตาราง 1 แสดงผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
เลขที่ คะแนนผลสัมฤทธิ์ พัฒนาการ 

หลังเรียน (10) ก่อนเรียน (10) 
1 9 7               +2 
2 8 6 +2 
3 10 7 +3 
4 7 5 +2 
5 9 7 +2 
6 8 5 +3 
7 9 7 +2 
8 9 6 +3 
9 10 8 +2 
10 9 7 +2 
รวม 88 65 23 
ค่าเฉลี่ย 8.80 6.50 2.30 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92 0.97  
ร้อยละ 88.00 65.00  

 จากตาราง พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 5 ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 
เท่ากับ 8.80 คิดเป็นร้อยละ 88.00 และมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 6.50 คิดเป็นร้อยละ 65.00 ซ่ึงมีคะแนนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน 
ตาราง 2 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/ความสามารถก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 
การประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t df sig 
ก่อนเรียน 6.50 0.97 -15.057* 9 .000 
หลังเรียน 8.80 0.92    

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 จากตาราง พบว่า เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/ความสามารถก่อนเรียนและหลัง
เรียนด้วย t-test พบค่า t = -15.057  ซ่ึงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงอาจกล่าวได้ว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/
ความสามารถหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า แตกต่าง/สูงกว่าก่อนเรียน 95% 
 จากตาราง 1 และตาราง 2 สามารถสรุปผลของการวิเคราะห์ได้ว่า สื่อหรือวิธีสอนหรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่
ใช้ตามแผนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพในการเพิ่มความสามารถในการเขียนสะกดค า  ท าให้ความสามารถในการเขียน
สะกดค าของนักเรียนสูงขึ้น 

อภิปรายผล 
             1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยชุดพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค า มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 
8.80 คิดเป็นร้อยละ 88.00 และมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 6.50 คิดเป็นร้อยละ 65.00 ซ่ึงมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อน
เรียน เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/ความสามารถก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย t – test พบค่า 
t = -15.057  ซ่ึงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงอาจกล่าวได้ว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/ความสามารถหลังเรียนด้วย
ชุดพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค า แตกต่าง/สูงกว่าก่อนเรียน 95 % ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 2 สามารถสรุปได้ผลของ
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การวิเคราะห์ได้ว่า สื่อหรือวิธีสอนหรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ใช้ตามแผนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพในการเพิ่ม
ทักษะการเขียนสะกดค า ท าให้ทักษะการเขียนสะกดค าของนักเรียนสูงขึ้น เน่ืองจากชุดพัฒนาทักษะที่ได้จัดท าขึ้น มีรูปแบบที่
น่าสนใจ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเน้ือหา สนับสนุนให้ผู้เรียนค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัย ของนง
เยาว์  บวงสรวง  (2545) เรื่อง  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเขียนสะกดค าของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะกับ
วิธีการเขียนตามค าบอกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่ายางวิทยา  จังหวัดเพชรบุรี  โดยใช้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมห้อง
ละ 35  คน  แบบฝึกมีประสิทธิภาพ  94.69/89.10  ผลการวิจัยปรากฏว่า  ผลสัมฤทธ์ิการเขียนสะกดค าระหว่างกลุ่มทดลองที่
เรียนโดยการใช้แบบฝึกเสริมทักษะสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนโดยการเขียนตามค าบอก  ซ่ึงแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ  .05             
              2. ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพ ชุดพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค า พบว่า ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพ

เปรียบเทียบ 1E  และ 2E  ของชุดพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค า ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครั้งที่ 1 ได้เท่ากับ 

90.00 /93.33 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 และผลการทดสอบหาประสิทธิภาพเปรียบเทียบ 1E  และ 2E  ของพัฒนาทักษะ
การเขียนสะกดค า ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครั้งที่ 2 ได้เท่ากับ  84.79  /90.00 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 และ

ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพเปรียบเทียบ 1E  และ 2E  ของชุดพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค า ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ครั้งที่ 3 ได้เท่ากับ 83.88 /86.00 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 

ข้อเสนอแนะ 
       ข้อเสนอแนะการน าผลการศึกษาไปใช้  
 1. ครูผู้สอนสามารถพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ในชุดการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย เพื่อช่วยให้การใช้ชุด
การเรียนการสอน เรื่องการเขียนสะกดค ามีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 2. การเรียนการสอนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนน้ัน ควรค านึงถึงวัยและระดับความสามารถของนักเรียน และเน้ือหา
ในชุดการเรียนการสอนแต่ละชุดจึงไม่ควรมากเกินไป เพราะจะท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย  
 3. ควรปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมระหว่างการใช้ชุดการเรียนการสอน เช่น ความซ่ือสัตย์และความรับผิดชอบในการ
ตรวจค าตอบจากเฉลย  
 4. ในการท าชุดแบบฝึกเสริมทักษะ อาจให้นักเรียนได้ฝึกทักษะนอกเวลา เช่น การท าการบ้านเสริมนอกเวลาเรียน 
หรือการค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้อ่ืน 
       ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
             1. ควรมีการตรวจสอบความคงทนเรื่องทักษะการเขียนสะกดค ากับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นระยะๆ 
 2. ควรมีการจัดท าชุดพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค า ในหน่วยการเรียนรู้อ่ืน ๆ   เพื่อการพัฒนาทักษะของนักเรียน 
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การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง การแต่งกลอนสุภาพ ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ก าลัง
ศึกษาใน โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา
ภาษาไทย เรื่อง การแต่งกลอนสุภาพ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง การแต่งกลอนสุภาพ ซ่ีงผู้วิจัยได้สร้างขึ้นตาม
แนวคิดและทฤษฎีของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้เน้ือหาเรื่อง การแต่งกลอนสุภาพ ภายในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนจะประกอบไปด้วยแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน เน้ือหาการแต่งกลอนสุภาพ และแบบฝึกหัดการแต่งกลอนสุภาพ 

ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง การแต่งกลอนสุภาพ มีประสิทธิภาพ  
87/85.67  ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 80/80 แสดงว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย         เรื่อง 
การแต่งกลอนสุภาพ ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะน าไปใช้เป็นบทเรียนที่ใช้ใน   การเรียน
การสอน ตลอดจนเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้กับเน้ือหาอ่ืน ๆ ของภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ      อีกทั้งความพึง
พอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง การแต่งกลอนสุภาพ ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 
2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 ซ่ึงอยู่ในระดับมากที่สุดทั้งในด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และด้าน
ประโยชน์ที่ได้รับ จึงสรุปได้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง            การแต่งกลอนสุภาพ ส าหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 น้ีสามารถน าไปพัฒนาทักษะและเพิ่มความรู้ความเข้าใจในเรื่องการแต่งกลอนสุภาพของนักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ค าส าคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน : ประสิทธิภาพ : ความพึงพอ 

Abstract 

 The creation of computer-assisted instruction in Thai language on a form of Thai octameter poem 
for grade-8 students at Wiang Chedi Wittaya in Li District, Lamphun Province. The purpose of study were (1) 
to create computer-assisted instruction in Thai language on making Thai octameter Poem form to be as 
80/80 standard (2) to assess the grade-8 students’ satisfaction about computer-assisted instruction in Thai 
language on making Thai octameter Poem form. The researcher created the computer lesson as the 
concepts and theories of computer-assisted instruction. The lessons of making a form of Thai octameter 
poem in computer-assisted instruction consist of a pre-test, post-test and exercise of making a form of Thai 
octameter poem.  

The results as following : 

 The E1/E2 standard of Computer-assisted instruction in Thai Language to Thai Octameter Poem for 
grade-2 students was 87/85.67 which was higher than 80/80 of standard (2) the mean satisfaction of grade-
2 students for computer-assisted instruction in Thai Language on Thai octameter poem was 4.38. It was in 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

425 

 

 
รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที2่ (Proceedings) 

the highest level, which were the Learning atmosphere, learning activity and benefit of research. In 
conclusion, this computer-assisted instruction in Thai Language on Thai Octameter Poem is able to use for 
improve and add knowledge to Thai Octameter Poem. 

Keywords : Computer-assisted instruction in Thai Language to Thai Octameter Poem, efficiency, 
satisfaction 

ความเป็นมาและความส าคัญ 

 ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและแสดงให้เห็นถึง
ความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ท าให้สามารถประกอบ           
กิจธุระการงานและด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์
จากแหล่งข้อมูล สารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ ความคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลง
ทางสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความม่ันคงทางสังคม
และเศรษฐกิจ นอกจากน้ีภาษาไทยยังเป็นสื่อที่แสดงภูมิ ปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี ชีวทัศน์ โลกทัศน์ และ
สุนทรียภาพ เพราะฉะน้ัน ภาษาไทยจึงเป็นสมบัติของชาติที่มีความส าคัญยิ่ง ควรค่าแก่การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์และสืบสานให้คง
อยู่คู่ชาติไทยตลอดไป (กระทรวงศึกษาธิการ, ส านักวิชาการ 2544 : 7 - 8) 
 หลังจากประเทศไทยมีการประดิษฐ์อักษรขึ้นโดยพ่อขุนรามค าแหงมหาราชและมีการใช้อย่างแพร่หลายแล้ว ท าให้
เกิดศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลายตามมา ซ่ึงหน่ึงในน้ันคือการร้อยเรียงค าและบังคับฉันทลักษณ์  ที่เรียกว่า วรรณคดี  
(https://th.wikipedia.org/wiki/วรรณคดี) กล่าวไว้ว่าส าหรับในภาษาไทย วรรณคดี ปรากฏครั้งแรกในหนังสือพระราช
กฤษฎีกาตั้งวรรณคดีสโมสร วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2457 โดยมีความหมายคือ หนังสือที่ได้รับยกย่องว่าแต่งดี น้ันคือมีการ
ใช้ภาษาอย่างดี มีศิลปะการแต่งที่ยอดเยี่ยมทั้งด้านศิลปะการใช้ค า ศิลปะการใช้โวหารและถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และ
ภาษาน้ันให้ความหมายชัดเจน ท าให้เกิดการโน้มน้าวอารมณ์ผู้อ่านให้คล้องตามไปด้วย กล่าวง่าย ๆ คือ เม่ือผู้อ่าน ๆ แล้วท าให้
เกิดความรู้สึกซาบซ้ึง ตื่นเต้นดื่มด่ า หนังสือเล่มใดอ่านแล้วมีอารมณ์เฉย ๆ ไม่ซาบซ้ึงตรึงใจและท า ให้น่าเบื่อถือว่าไม่ใช่
วรรณคดี หนังสือที่ท าให้เกิดความรู้สึกดื่มด่ าดังกล่าวน้ีจะต้องเป็นความรู้สึกฝ่ายสูง คือท าให้เกิดอารมณ์ความนึกคิดในทางที่ดี
งาม ไม่ชักจูงในทางที่ไม่ดี ในการศึกษาวรรณคดีโดยวิเคราะห์ตามประเภท กล่าวได้ว่าวรรณคดีไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอัน
ทรงคุณค่าของสังคมไทย การศึกษาวรรณคดีไทยจะท าให้ผู้ศึกษาได้รับรู้   ภูมิพลังปัญญาด้านภาษาของคนไทยตั้งแต่ในอดีต
และสามารถเชื่อมโยงได้กับเหตุการณ์ปัจจุบันได้ 
 ทั้งน้ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดจุดหมายของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เ ก่ียวกับหลักการใช้ภาษาไทย โดยเพื่อเข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย           
การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยให้เป็นสมบัติของชาติ             ซ่ึง
ก าหนดให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่านและรักการค้นคว้า ในด้านความรู้ให้ผู้เรียนมีความเป็นสากล 
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการมีทักษะศักยภาพในการจัดการการ สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี ปรับการคิดวิธีการท างานได้เหมาะสมกับเหตุการณ์ ดังจุดหมายเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน ในข้อ 5 ที่กล่าวว่า มีจิตส านึก
ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งเน้นประโยชน์และสร้างสิ่งที่
ดีงามในสังคมอย่างมีความสุข 
 เม่ือโลกมีการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้านอย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับ วัชรพล วิบูลยศริน (2556 : 156) ได้กล่าวว่า ใน
ศตวรรษที่  21 โลกก้าวเข้าสู่ยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( Information and Communications 
Technology : ICT) หรือไอซีทีท าให้วิถีการเรียนรู้และการด าเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ด้วย
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการส่งเสริมจากทุกภาคส่วนท าให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก           ยิ่ง
เทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากขึ้นเท่าใดยิ่งท าให้นวัตกรรมรูปแบบต่าง ๆ เกิดมากขึ้นเท่าน้ัน ทุกสังคมจึงต้องปรับตัวและรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงน้ันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะในแวดวงการศึกษา การน าเอานวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนสามารถพัฒนาคุณภาพและศักยภาพในการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ เช่น การน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้กับระบบ
การศึกษา ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการสอน การบริหารจัดการ ตลอดจนการบริการวิชาการต่าง ๆ      ท าให้การด าเนินงาน
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ด้านการศึกษาเป็นไปอย่างราบรื่นทันต่อเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงของสังคม ผู้สอนปรับเปลี่ยนบทบาทของตนจากผู้
ถ่ายทอดเน้ือหาหน้าชั้นเรียน เป็นผู้สนับสนุนและอ านวยความสะดวกผู้เรียนในการสืบค้นข้อมูล เน้ือหาสาระที่ถูกต้องโดย
คอมพิวเตอร์เป็นสื่อหลัก อันจะช่วยเสริมสร้างลักษณะนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง ผู้สอนจึงจ าเป็นต้องพัฒนา
ตนเองให้มีความรู้เท่าทันผู้เรียนในยุคดิจิทัล และรู้จักเลือกใช้หรือสร้างสื่อและแหล่งการเรียนรู้และเทคนิคที่มีรูปแบบ
หลากหลายให้เหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียนที่เรียนรู้ได้ไว ทันยุค ทันเหตุการณ์ และต้องการได้ความรู้ในระยะเวลา
อันรวดเร็ว โดยใช้เทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน เพื่อสร้างบทบาทให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตัวเอง และสามารถมีปฏิสัมพันธ์
โต้ตอบกับบทเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา 
 ปัจจุบันมีการน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction-CAI) มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการศึกษาให้สูงขึ้น โดยน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และยัง ถือว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเหมาะสมกับ
สภาพการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หรือเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นการ
ใช้ความสามารถของ คอมพิวเตอร์ในการน าเสนอสื่อประสมอันได้แก่ ข้อความ ภาพน่ิง กราฟิก แผนภูมิ ภาพเคลื่อนไหว วีดิ
ทัศน์ และเสียงในการถ่ายทอดเน้ือหาบทเรียน หรือองค์ความรู้ในลักษณะ ใกล้เคียงกับการสอนจริงในห้องเรียนมากที่สุด ซ่ึง
สอดคล้องกับความเห็นของ วัชรพล วิบูลยศริน (2556 : 18) ที่กล่าวถึงการน าคอมพิวเตอร์มาเป็นสื่อการสอนที่เรียกว่า
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท าให้ผู้เรียนได้รับความรู้และโต้ตอบได้ อีกทั้งยังใช้ในการบริหารการเรียนการสอน ท าให้ลดภาระของ
ครูผู้สอนเก่ียวกับงานประจ า เช่น ตรวจแบบฝึกหัด ตรวจข้อสอบ และวัดผลผู้เรียน ท าให้ผู้สอนมีเวลาในการศึกษาค้นคว้า
ทางการสอนมากขึ้น ผู้เรียนไม่ต้องรอหรือเร่งให้พร้อมกับเพื่อน ๆ ใน      ชั้นเรียน นอกจากน้ี สุวิทย์ ไวยกุล (2548 : 223) ได้
กล่าวถึงคอมพิวเตอร์ช่วยสอนว่าเป็นการน า คอมพิวเตอร์มาใช้เป็นสื่อการสอน ท าให้การเรียนการสอนมีการโต้ตอบกันไ ด้
ระหว่างนักเรียนกับ เครื่องคอมพิวเตอร์ เช่นเดียวกับการสอนระหว่างครูกับนักเรียน ซ่ึงเป็นการเสริมแรงให้นักเรียน 
 จากการที่ผู้วิจัยพบปัญหาว่าการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนเวียงเจดีย์
วิทยา อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน มีผลการเรียนเป็นที่ยังไม่น่าพอใจเท่าที่ควรและยังไม่สามารถน าความรู้ หลักภาษา เรื่อง การแต่ง
กลอนสุภาพ ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์    ช่วยสอน ซ่ึงเป็นสื่อที่มีความ
ทันสมัยน่าจะสามารถช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว เน่ืองจากมีความเหมาะสมที่จะน ามาใช้ในการน าเสนอ นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้
ด้วยตนเอง หากไม่เข้าใจบทเรียนก็สามารถน ากลับมาทบทวนได้ ท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ การเรียนการ
สอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจึงเป็นวิธีหน่ึงที่น่าสนใจในปัจจุบัน ซ่ึงจะน าไปสู่การศึกษาที่มีคุณภาพ ดังน้ันผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และมีทักษะในการแต่ง
กลอนสุภาพ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน ทั้งน้ีเพื่อน าข้อมูลมาใช้พัฒนา
ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง การแต่งกลอนสุภาพ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 
 2.เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทยเรื่อง การแต่งกลอน
สุภาพ  

ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัย ดังน้ี 
   ขอบเขตกลุ่มเป้าหมาย 
  ในการวิจัยครั้งน้ีมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อ าเภอลี้ 
จังหวัดล าพูน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 30 คน 

   ขอบเขตด้านของเนื้อหา 
  เน้ือหาการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การแต่งกลอนสุภาพ  
   ตัวแปรทีศ่ึกษา 

  ตัวแปรต้น คือ การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการเรียนการสอน เรื่อง การแต่งกลอนสุภาพ 
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  ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง การแต่งกลอนสุภาพ 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง 
การแต่งกลอนสุภาพ 
   ขอบเขตด้านระยะเวลา  
  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

สมมติฐานการวิจัย 
 1.บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง การแต่งกลอนสุภาพ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ เกณฑ์มาตรฐาน 
80/80 

 2.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน มีความพึงพอใจในระดับดีหรือ 
3.5 ขึ้นไป หลังจากที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง การแต่งกลอนสุภาพ  

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  (Computer – Assisted Instruction : CAI)  หมายถึง  บทเรียนที่ มี
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การแต่งกลอนสุภาพ ควบคุมการท างานโดยโปรแกรม adobe captivate ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ซ่ึงมี
การแสดงผลทางจอภาพเป็นตัวอักษรภาษาไทยและกราฟิก สามารถแจ้งผลการเรียนให้นักเรียนทราบผ่านทางจอภาพ ซ่ึงการ
ท างานของโปรแกรมจะมีลักษณะวนซ้ าเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับจนจบบทเรียน 
 2.ประสิทธิภาพ 80/80 หมายถึง ระดับคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง การแต่ง
กลอนสุภาพ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและเม่ือน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้แล้วมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
  80 ตัวแรก หมายถึง ร้อยละ 80 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกแบบฝึกหัดการแต่งกลอนสุภาพ 
  80 ตัวหลัง หมายถึง ร้อยละ 80 จากการวัดด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังจากการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง การแต่งกลอนสุภาพ 
 3.กลอนสุภาพ หมายถึง กลอนแปดที่มีฉันทลักษณ์บังคับ โดย 1 บท จะมี 2 บาท ซ่ึงแต่ละบาทจะมี 2 วรรค โดยจะ
ใช้ค าหรือพยางค์วรรคละ 7 - 9 ค า โดยมีสัมผัสระหว่างวรรคและสัมผัสระหว่างบท 
 4.การประเมินความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 
ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การแต่งกลอนสุภาพ  

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

เนื้อหาการแต่งกลอนสุภาพ : 
ร้อยกรอง (วราภรณ์ บ ารุงกุล : 
2537) 

แนวคิดและทฤษฎี การพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
: แนวคิดและทฤษฎีในการสร้าง
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
(วุฒิชัย ประสานสอย : 2548) 

การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เรื่อง การแต่งค าประพันธ์   : 
องค์ประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน 
- หน้าปก + ชื่อเรื่อง 
- แบบทดสอบก่อนเรียน 
- เน้ือหา 
   - ความหมายของค าประพันธ์ 
   - ลักษณะของกลอนกลอนสุภาพ 
   - ประเภทของกลอนสุภาพ 
   - ความหมายของกลอนแปด 
   - ลักษณะฉันทลักษณ์ของกลอนแปด 
   - แผนผังกลอนแปด 
- แบบทดสอบหลังเรียน 

ประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 
การแต่ งกลอนสุ ภาพ ที่ มี
ป ร ะ สิ ท ธิภ าพ ต าม เ ก ณ ฑ์
มาตรฐาน 80/80 

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนวิชาภาษาไทย เรื่อง การ
แต่งกลอนสุภาพ  

ตัวแปรตน้ 
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 1.หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 2.ค าประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ 
 3.แนวคิดและทฤษฎี 
 4.บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI) 
 5.งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
         ในการวิจัยเรื่อง การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง การแต่งกลอนสุภาพ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน มีรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการด าเนินการวิจัย 
ดังน้ี 
  1.กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย 
  2.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  3.การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  4.วิธีด าเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล 
  5.การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 ในการวิจัยเรื่อง การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง การแต่งกลอนสุภาพ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วย  
   1.บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง การแต่งกลอนสุภาพ   
   2.แบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การแต่งกลอนสุภาพ  
   3.แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา
ภาษาไทย เรื่อง การแต่งกลอนสุภาพ  
   ทั้งน้ีเครื่องมือที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้นผ่านการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นจากผู้เชี่ยวชาญแล้วทั้งสิ้น 
การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
    ในการวิจัยเรื่อง การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง การแต่งกลอนสุภาพ ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน ผู้วิจัยได้  ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ที่เก่ียวข้องกับวิธีการ
สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ศึกษาเน้ือหา เรื่อง การแต่งกลอนสุภาพ นอกจากน้ียังได้วิเคราะห์เน้ือหา และก าหนด
จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง การแต่งกลอนสุภาพ แล้วน าไปทดลองใช้
กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อปรับปรุงแก้ไขส่ือแล้วน าไปใช้จริง 
 การสร้างแบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน เรื่อง การแต่งกลอนสุภาพ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เก่ียวข้องกับ
วิธีการสร้างแบบทดสอบปรนัย วิเคราะห์เน้ือหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ ท าการสร้างแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก 
จ านวน 20 ข้อ เสนอแบบทดสอบให้อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง จากน้ันเสนอแบบทดสอบให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงและหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ก่อนการน าแบบทดสอบไปใช้จริง 
 การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เก่ียวข้องกับวิธีการสร้างแบบประเมินความพึง
พอใจ ก าหนดขอบเขตของข้อค าถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน แล้วน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงแก้ไข ก่อนการน าแบบประเมินความพึงพอใจไปใช้จริง   
วิธีด าเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล   
 งานวิจัยเรื่อง การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง การแต่งกลอนสุภาพ (กลอนแปด) ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน ผู้วิจัยมีวิธีการด าเนินการวิจัยและเก็บรวบรวม
ข้อมูลการวิจัยตามกระบวนการวิจัย ดังน้ี  
   1.ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยเรื่องการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ศึกษาคุณลักษณะ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในงานวิจัย   
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   2.ออกแบบเน้ือหาและแบบทดสอบเพื่อใช้ประกอบการสร้าง การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา
ภาษาไทย เรื่อง การแต่งกลอนสุภาพ  
   3.น าเน้ือหาและแบบทดสอบไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้องของเน้ือหา  
   4.น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง การแต่งกลอนสุภาพ ไปทดลองใช้เพื่อหาค่า
ประสิทธิภาพของเครื่องมือ  
   5.น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง การแต่งกลอนสุภาพ ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้กับ
กลุ่มเป้าหมาย  
   6.วัดความพึงพอใจของผู้ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง การแต่งกลอนสุภาพ  
   7.น าข้อมูลทางการทดลองมาประเมินค่าและประเมินผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย 
เรื่อง การแต่งกลอนสุภาพ แล้ววิเคราะห์ข้อมูลตามระเบียบวิธีทางการวิจัย  
   8.จัดท ารายงานการวิจัยและบทความทางการวิจัย 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยเรื่อง การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง การแต่งกลอนสุภาพ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน ผู้วิจัยใช้สถิตในการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 

1.ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา ด าเนินการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) 

2.การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง การแต่งกลอนสุภาพ   ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน โดยใช้สูตร E1/E2 แล้วน าผลมาเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ คือ 80/80 

3.ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนจากแบบฝึกทักษะและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน
และหลังเรียน 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
ตารางที่ 1 แสดงคะแนนประสิทธิภาพของเครื่องมือทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มทดลอง E1 E2 
กลุ่มทดลองครั้งที่ 1 56.67 65 
กลุ่มทดลองครั้งที่ 2 81 80 
กลุ่มเป้าหมาย 87 85.67 

  
 จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าประสิทธิภาพของเครื่องมือกลุ่มทดลองครั้งที่ 1 การทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยว มีค่า
เท่ากับ 56.67/65 ซ่ึงไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 80/80 ท าให้ผู้วิจัยน าเครื่องมือมาปรับปรุงแก้ไขแล้วน าไปทดลองใช้
อีก 2 ครั้ง พบว่ากลุ่มทดลองครั้งที่ 2 การทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่ม มีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 81/80     และกลุ่มเป้าหมาย 
ก า ร ท ด ส อ บ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ บ บ ภ า ค ส น า ม  มี ค่ า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ เ ท่ า กั บ  8 7 / 8 5 . 6 7  
ซ่ึงเป็นไปตาม เกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 80/80 ท าให้สรุปได้ว่าเครื่องมือน้ีไปใช้จัดการเรียนการสอน เรื่อง การแต่งกลอนสุภาพได้ 
จะท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางด้านการแต่งกลอนสุภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

2. การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง 
การแต่งกลอนสุภาพ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

 ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง 
การแต่งกลอนสุภาพ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย SD แปลความหมาย 
รวม 4.38 0.29 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย         เรื่อง 
การแต่งกลอนสุภาพ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน        เม่ือวิเคราะห์
แล้ว พบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.38 และค่า SD อยู่ในระดับที่ 0.29 ซ่ึงแปลความหมายได้ว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อยู่ในระดับ มากที่สุด แสดงให้เห็นว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนน้ีเหมาะสมที่จะใช้ใน
การเรียนการสอน 

สรุปผลการวิจัย 
 การสร้างการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง การแต่งกลอนสุภาพ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน สามารถสรุปผลได้ดังต่อไปน้ี 
 1.พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง การแต่งกลอนสุภาพ มีประสิทธิภาพ  87/85.67  ซ่ึง
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 80/80 แสดงว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง การแต่งกลอน
สุภาพ ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะน าไปใช้เป็นบทเรียนที่ใช้ในการเรียนการสอนวิชา
ภาษาไทยได้ 
 2.การวิเคราะห์คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้พิจารณาความสอดคล้องของข้อสอบ เรื่อง การแต่งกลอนสุภาพ     
รายวิชาภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
ภาษาไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวัดและประเมินผล จ านวน 3 ท่าน ซ่ึงมีคะแนนการประเมิน
เฉลี่ย 1.00 สามารถน ามาวัดผลสัมฤทธ์ิทางด้านการแต่งกลอนสุภาพได้ 
 3.ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง การแต่งกลอนสุภาพ     
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทั้ง 3 ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
และด้านประโยชน์ที่ได้รับ มีค่าการประเมินอยู่ในระดับมาก 

การอภิปรายผล 
 การวิจัยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง การแต่งกลอนสุภาพ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สามารถอภิปรายผลการวิจัยไว้ดังน้ี 
  1.หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาไทย เรื่อง การแต่งกลอนสุภาพ ส าหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นตามแนวคิดและทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้เน้ือหา
เรื่อง การแต่งกลอนสุภาพ ภายในบทเรียนคอมพิวเตอร์ประกอบไปด้วย แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน เน้ือหาการแต่งกลอน
สุภาพ และแบบฝึกหัดเรื่องการแต่งกลอนสุภาพ มีประสิทธิภาพ  87/85.67  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 80/80 
ทั้งน้ีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้ผ่านกระบวนการสร้างอย่างมีขั้นตอน เป็นระบบและผ่านการทดลองหาคุณภาพ ความ
เหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน ๓ ท่าน โดยผู้เชี่ยวชาญได้ให้ค าแนะน าในการสร้างเครื่องมืออย่างครบถ้วน จึงท าให้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถที่จะไปใช้ท าการเรียนการสอนได้ สอดคล้องกับ (ฉัตรชนกานต์ เปรมพัฒนพันธ์ : 2553) ได้กล่าว
ไว้ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีกระบวนการสร้างและหาประสิทธิภาพมีการปรับปรุงแก้ไข จนบทเรียนคอมพิวเตอร์มี
ความสมบูรณ์ รวมทั้งบทเรียนคอมพิวเตอร์อย่างมีข้อดี        ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการออกแบบบทเรียน บทเรียนได้รับ
การออกแบบให้นักเรียนมีความเป็นอิสระในการเลือกเรียนได้ตามต้องการ เมนูใช้ได้ง่ายและสะดวกขนาดตัวอักษรอ่านง่าย
ชัดเจน และเหมาะสมภาพประกอบบทเรียนเหมาะสมและสอดคล้องกับเน้ือหา บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเหมาะสมกับวัย
ของผู้เรียนซ่ึงท าให้เกิดแรงจูงใจให้ผู้เรียนติดตามบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่างต่อเน่ืองจนจบบทเรียนโดยไม่เกิดความ
เบื่อหน่าย จึงท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และท าให้ผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้น และ (กนกวรรณ สายะบุตร : 2547) ที่ศึกษาวิจัยเก่ียวกับ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนสูงขึ้นได้ จึงสรุปได้ว่าหนังสือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาไทย เรื่อง การแต่งกลอนสุภาพ ส าหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 น้ี   สามารถน าไปพัฒนาทักษะและกระบวนการแต่งกลอนสุภาพของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  2.ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาไทย เรื่อง การแต่งกลอนสุภาพ 
ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.38 และค่า SD อยู่ในระดับที่ 0.29 ซ่ึงแปลความหมายได้ว่า 
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อยู่ในระดับ มากที่สุด สอดคล้องกับ (พิมพ์พรรณ อรัญมิตร 
และพรสวรรค์ ศิริกัญจนภรณ์ : 2554) ที่กล่าวว่า นักเรียนมีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า
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บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อในการเรียนรู้ที่นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตัวเองชัดเจนเข้าใจง่ายท าให้นักเรียนเรียนภาษาไทย
อย่างมีความสุข ท าให้นักเรียนมีความพึงพอใจและเจตคติที่ดีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แสดงให้เห็นว่า
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนน้ีเป็นพึงพอใจของนักเรียนในรูปการเรียนการสอนน้ี 

ข้อเสนอแนะ 
         ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
 1. ผู้สอนอาจน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง การแต่งกลอนสุภาพ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ไปพัฒนาผู้เรียนในเน้ือหาอ่ืน ๆ ทางภาษาไทย อาทิ หลักภาษา การเขียน การฟัง ดู พูด รวมไปถึงทักษะ
แบบอ่ืน ๆ 
 2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง การแต่งกลอนสุภาพ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไป
ใช้บูรณาการกับเทคนิคการสอนหรือรูปแบบการจัดการเรียนรู้อ่ืน ๆ เพื่อสร้างความหลากหลายและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
       ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง การแต่งกลอนสุภาพ (กลอนแปด) ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ไปวิจัยเปรียบเทียบกับเทคนิควิธีการสอนแบบอ่ืน ๆ เพื่อเปรียบเทียบผลและหาแนวทางการพัฒนาผู้เรียนให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 
การสร้างหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน

บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ที่มีต่อหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ โดยกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านห้วยต้ม
ชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ซ่ึงก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561จ านวน 24 คน ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องก่อน
จะท า ออกแบบและสร้างหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการอ่านจับใจความส าคัญ รวมถึงแบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญ
ระหว่างเรียน และแบบทดสอบความเข้าใจหลังเรียนให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเน้ือหา ตลอดจนการสร้างแบบ
ประเมินความพึงพอใจ เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังการใช้หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อการอ่านจับใจความส าคัญ รวมทั้งด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อน ามาวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  

ผลการวิจัยพบว่า หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.83/86.67 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ และความ
พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถามความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (  = 4.57 , 
S.D. = 0.48)  

ค าส าคัญ : หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ / การอ่านจับใจความส าคัญ 

Abstract 
         This study aims to create the electronic storybook for grade-4 students which has to meet the 
efficient criteria of 80/80, and it also aim to evaluate the students’ satisfaction against the usage of the 
electronic storybook. The target group of this study is 24 students who are study in the second semester, 
academic year 2018. Before creating the electronic storybook, the researcher had studied a lot of 
documents, which related with the creation of the electronic storybook for reading for main idea, the 
creation of reading for main idea exercise and the creation of the evaluation rubric of the students’ 
satisfaction against the usage of the electronic storybook. Then the researcher collect data and statistically 
analyze the data.            

The result of the study found that the electronic storybook for reading for main idea for grade-4 
students at Ban Huaytom Chaiyawongsa Upatam School met the efficient criteria of 83.83/86.67, which was 
higher that the criteria set by the researcher. Besides, the students’ satisfaction against the usage of the 
electronic storybook was at high level. (x̅ = 4.57, S.D. = 0.48)  
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
ภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติ และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ าค่า ซ่ึงแสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย โดย

กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 37) ได้กล่าวว่า ภาษาไทย เป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิด
ความเป็นเอกภาพ และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร เพื่อสร้า ง
ความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท าให้สามารถประกอบกิจธุรการงานและด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้
อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ซ่ึงสอดคล้องกับ จงชัย 
เจนหัตถการกิจ (2551 : 3) กล่าวว่า ชนชาติไทย เป็นชนชาติที่มีระบบภาษาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าชน
ชาติไทยเป็นชนชาติที่มีอารยธรรม สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญด้านสังคม วัฒนธรรม และความม่ันคงเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน
ของชนในชาติ ดังน้ัน ภาษาไทยจึงนับได้ว่าเป็นมรดกอันล้ าค่าที่คนไทยทุกคนจะต้องช่วยกันธ ารงรักษาไว้ โดยการศึกษา
หลักเกณฑ์และใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง 

การอ่านถือเป็นพื้นฐานทางภาษาที่ส าคัญ ซ่ึง แสงระวี ณรงคะชวนะ (2542 : 3) ได้กล่ าวว่า การอ่านเป็นทักษะทาง
ภาษาไทยที่จ าเป็นต้องฝึกฝนอยู่เสมอและไม่มีวันสิ้นสุด สามารถฝึกได้เรื่อย ๆ  ตามวัยและประสบการณ์ของผู้อ่านเพราะการ
อ่านน้ันจะเก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวันของมนุษย์  เป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยให้มนุษย์ได้รับความรู้ ความคิดและความบันเทิง 
และนับว่าเป็นเครื่องมือที่แสวงหาความรู้ได้ดีที่สุด ซ่ึงสอดคล้องกับเอกรินทร์ สี่มหาศาลและคณะ (2544 : 34) ได้กล่าวว่า การ
อ่านจับใจความถือเป็นหัวใจส าคัญของการอ่านไม่เพียงแต่เฉพาะอ่านออกหรืออ่านได้เท่าน้ัน แต่ต้องสามารถบอกได้ คิดได้ ว่า
เรื่องที่อ่านน้ันเป็นอย่างไร ผู้เขียนต้องการบอกอะไรแก่ผู้อ่าน การอ่านจับใจความที่ได้ผลดีจะช่วยให้ผู้อ่านประสบความส าเร็จ
ในการเรียน การฝึกฝนการอ่านจับใจความอยู่เสมอจะท าให้ผู้อ่าน อ่านหนังสือเป็น สอดคล้องกับ สมพร มันตะสูตร (2539 : 8) 
กล่าวว่า  การอ่านจับใจความเป็นการรับรู้ความหมายจากถ้อยค าที่อยู่ในสิ่งตีพิมพ์หรือหนังสือ โดยผู้อ่านรับรู้ว่าผู้เขียนได้ส่ง
สารอะไรมายังผู้อ่าน ในด้านความคิด ความรู้  ความหมาย และความสัมพันธ์กับสิ่งอ่ืน รู้ว่าผู้เขียนต้องการแสดงความคิด
อย่างไร มีความหมายว่าอย่างไร เก่ียวข้องกับอะไรบ้าง  

ปัจจุบันเทคโนโลยีทางการศึกษามีส่วนช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้รวดเร็วขึ้น สามารถสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคล สนองความสนใจ และความต้องการของแต่ละบุคคลได้อย่างดี เป็นเครื่องมือช่วยให้การจัดการศึกษาง่ายและได้ผลดีขึ้น 
(ศุภชัย ตันศิริและคณะ. 2555 : 19-20) ซ่ึงสอดคล้องกับจันตรี คุปตะวาทิน(2554 : 22) ได้กล่าวถึง ความส าคัญของสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการศึกษาว่า ช่วยเพิ่มคุณภาพในการเรียนการสอน สามารถจ าลองภาพและสถานการณ์จ าลอง มาใช้ใน
การเรียนการสอนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี สามารถออกแบบให้ผู้เรียนท ากิจกรรมและวัดผลได้ ท าให้เกิดเครือข่ายความรู้สร้าง
ความเท่าเทียมทางการศึกษา เก่ียวเน่ืองกับถวัลย์ มาศจรัส (2551 : 2-3) ได้ให้ความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E- 
Book) ว่าเป็นการจ าลองรูปลักษณ์ของหนังสือมาอยู่ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เปิดใช้งานโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ท าให้สามารถ
สื่อสารกับผู้อ่ืนในลักษณะของมัลติมีเดีย ได้แก่ ข้อความ ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง แต่ยังคงรักษารูปแบบความเป็น
หนังสือไว้  

อีกทั้งลักษณะพิเศษของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คือ มีความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาและผู้อ่านสามารถอ่านเน้ือหา
เดียวกันพร้อมๆ กับผู้อ่ืนได้ โดยไม่ต้องรอให้อีกฝ่ายหน่ึงส่งคืนหนังสือให้ห้องสมุดเหมือนกับหนังสือในห้องสมุดทั่วไป (กลุ่ม
พัฒนาสื่อเทคโนโลยีศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ. 2547 : 4) และบุปผชาติ ทัฬหิกรณ์  (2540 : 86) ยังกล่าวต่ออีกว่า 
รูปแบบสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ อาจน ามาใช้แทนสิ่งพิมพ์กระดาษ ที่ มีกระบวนการผลิตที่ยุ่งยากซับซ้อน ซ่ึงสิ่งพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์มีความสะดวกในการน ามาใช้ในการปรับปรุงผู้อ่านสามารถเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วและสามารถเชื่อมโยงไปยัง
เอกสารอ่ืนๆ ได้อย่างง่ายและรวดเร็ว ดังน้ัน การเก็บรวบรวมข้อมูลและพัฒนาเอกสารในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จึง
เป็นอีกทางเลือกหน่ึงของการเรียนด้วยตนเอง 

นิทานเป็นวรรณกรรมที่เล่าสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยเกริก ยุ้นพันธ์  
(2539 : 16) ได้สรุปความหมายของนิทานไว้ว่า นิทานเป็นเรื่องที่มีการเล่าสืบต่อ ๆ กันมาในครั้งสมัยโบราณ ถือเป็นประเพณี
โดยมีผู้เล่าที่มีความสามารถและเป็นบุคคลที่น่านับถือ นิทานมีเล่ากันทุกชาติทุกภาษา เน้ือหาของนิทานที่เล่าเ ป็นเรื่องราวที่
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความดี ความงาม และเรื่องของการยกย่องเชิดชู ปลูกจิตส านึกของคนให้ประพฤติอยู่ในความดี 
และเป็นแบบอย่างแก่สังคม  
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การจัดการศึกษาทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต คงปฏิเสธไม่ได้ถึงความจ าเป็นที่ต้อง น าเอาเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อ
ด าเนินการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังน้ัน การสร้างหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
การอ่านจับใจความส าคัญ จึงเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ตามศักยภาพของตน ส่งเสริมครูผู้สอนให้
สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพได้ ผู้เรียนเข้าใจในสิ่งที่ครูผู้สอนต้องการถ่ายทอด เป็นสื่อการสอนที่กระตุ้น
ให้ผู้เรียนเกิดความสนใจอยากเรียนรู้ มีความสุขจากการเรียน สามารถสอนผู้เรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้โดยเร็ว มีความ
สะดวกรวดเร็วต่อการใช้งานด้วยคอมพิวเตอร์ มีความน่าสนใจ ไม่เกิดความ   เบื่อหน่าย ช่วยให้ผู้เรียนสามารถย้อนกลับ เพื่อ
ทบทวนในเน้ือหาที่ไม่เข้าใจ ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามเวลาที่ตนเองสะดวกได้ และจะช่วยพัฒนาทักษะด้านการอ่านจับ
ใจความส าคัญ โดยผู้เรียนสามารถฝึกฝนการจับประเด็นส าคัญจากนิทานว่าใคร ท าอะไร ที่ไหน เม่ือไหร่ และอย่างไร อีกทั้ง
เน้ือเรื่องของนิทานยังส่งเสริมจินตนาการและแฝงด้วยคุณธรรม ซ่ึงสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี 

โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ต าบลนาทราย อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาล าพูน เขต 2 มีการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ 1 เรื่องการอ่าน ถือเป็นสาระที่ส าคัญ ซ่ึงผู้เรียนควรได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ เน่ืองจาก
นักเรียนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธ์ุ จึงมักมีปัญหาในด้านการอ่าน เพราะนักเรียนจะใช้ภาษากลุ่มชาติพันธ์ุของตนสื่อสารกัน 
ในชีวิตประจ าวันเป็นส่วนมาก จึงมักจะไม่สามารถอ่านจับใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่านได้ ผู้วิจัยได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น ซ่ึง
ควรได้รับการแก้ไข จึงได้สร้างหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 โดยลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อยู่ในรูปแบบมัลติมีเดียสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ ดังน้ี 
 1. เพื่อสร้างหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 
 2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการอ่านจับ
ใจความส าคัญ 

สมมุติฐานการวิจัย 
 1. หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจกับหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการอ่านจับใจความส าคัญ 

ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัย ดังน้ี 
 ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย 
  กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน ซ่ึงก าลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน จ านวน 24 คน 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
  การวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของเน้ือหาในการสร้างหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการอ่านจับ
ใจความส าคัญ ซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวข้องกับระดับและวัยของผู้เรียน ดังน้ี           
  1. หลักการอ่านจับใจความส าคัญ  
      2. นิทานตามแนวคิดของนิทานสัตว์ 
 ขอบเขตด้านตัวแปร 
  1. การสร้างหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการอ่านจับใจความส าคัญ   ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 
โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
  2. หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการอ่านจับใจความส าคัญ  
  ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง หนังสือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  มีลักษณะเป็นเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์  ประกอบด้วยข้อความ ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ซ่ึงสามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์
ทั้งในระบบออนไลน์และออฟไลน์ได้ 
 2. นิทาน หมายถึง เรื่องราวที่ผู้วิจัยได้คัดเลือกมาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบในการสร้างหนังสือ
นิทานอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเป็นนิทานสัตว์  คือมีสัตว์เป็นตัวเอกของเรื่อง มุ่งให้ความสนุกเพลิดเพลิน แฝงแง่คิด สอนคุณธรรม 
จริยธรรม และสามารถน าแนวคิดของเรื่องไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ตัวอย่างเช่น นิทานอีสป และปัญจะตันตระ เป็น
ต้น 
 3. ความพึงพอใจ หมายถึง เจตคติที่ดีหรือไม่ดี ชอบหรือไม่ชอบ ที่เกิดจากการตอบสนองของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่4  หลังจากได้ศึกษาหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงวัดได้จากการใช้ แบบประเมินความพึงพอใจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
       ตัวแปรต้น                                                                                     ตัวแปรตาม 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยเรื่อง การสร้างหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วย  

1. หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้าน
ห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

2. แบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญ จ านวน 5 ชุด ชุดละ 10 ข้อ  
3. แบบทดสอบความเข้าใจ แบบปรนัย เรื่องการอ่านจับใจความส าคัญ จ านวน 10 ข้อ 
4. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ 
การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านห้วย

ต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เก่ียวข้องกับวิธีการสร้างหนังสือนิทาน
อิเล็กทรอนิกส์วิเคราะห์เน้ือหา และก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้  ก่อนจะจัดท า Storyboard เพื่อสร้างหนังสือนิทาน
อิเล็กทรอนิกส์ สร้างหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ จากน้ันน าไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลองและปรับปรุงแก้ไขส่ือก่อนน าไปใช้จริง 

แนวคิดการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์  

ของไพฑูรย์ ศรีฟ้า 
หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ 

เพื่อการอ่านจับใจความ
ส าคัญ   ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน

บ้านห้วยต้มชัยยะวงศา
อุปถัมภ์ อ าเภอลี้ จังหวัด

ล าพูน 

แนวคิดเก่ียวกับนิทาน 
ของเกริก ยุ้นพันธ์ 

การอ่านจับใจความส าคัญ 

ทฤษฎีการอ่านจับใจความ
ส าคัญ ของสุนันทา               

ม่ันเศรษฐวิทย์ 

ความพึงพอใจของ
นักเรียน ที่มีต่อหนังสือ
นิทานอิเล็กทรอนิกส์ 

เพื่อการอ่านจับ
ใจความส าคัญ 

ประสิทธิภาพของ
หนังสือนิทาน

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
อ่านจับใจความส าคัญ 
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การสร้างแบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เก่ียวข้องกับวิธีการสร้างแบบฝึกหัดแบบ
ปรนัย แล้ววิเคราะห์เน้ือหา และจุดประสงค์การเรียนรู้ และสร้างแบบฝึกหัดแบบปรนัย จ านวน 5 ชุด ชุดละ 10 ข้อ จากน้ัน
เสนอแบบฝึกหัดแบบปรนัยให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของเน้ือหาแบบฝึกหัด ก่อนจะ
น าแบบฝึกหัดแบบปรนัยทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย เม่ือท าการปรับปรุงแก้ไขแล้วจึงน า
แบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญไปใช้จริง 

 การสร้างแบบทดสอบความเข้าใจ เรื่องการอ่านจับใจความส าคัญ แบบปรนัย ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เก่ียวข้อง
กับวิธีการสร้างแบบทดสอบปรนัย แล้วท าการวิเคราะห์เน้ือหา และจุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อสร้างแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 
ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ จากน้ันจึงเสนอแบบทดสอบให้อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง อีกทั้งเสนอแบบทดสอบ
ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงและหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)ก่อนจะน ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า แล้วน า
แบบทดสอบความเข้าใจ เรื่องการอ่านจับใจความส าคัญ แบบปรนัย ไปใช้จริง 

การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ ผู้ วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารที่ เก่ียวข้องกับวิธีการสร้างแบบประเมิน          
ความพึงพอใจ แล้วจึงก าหนดขอบเขตของข้อค าถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ และท าการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจที่มี
ต่อหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการอ่านจับใจความส าคัญ แล้วเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน า ก่อนน าแบบประเมินความพึงพอใจไปใช้จริง 
      วิธีรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยเรื่อง การสร้างหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน ผู้วิจัยมีวิธีการด าเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย
ตามกระบวนการวิจัย ดังน้ี  

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยเรื่องการสร้างหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ 
2. ศึกษาคุณลักษณะ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในงานวิจัย 
3. ออกแบบเน้ือหาและแบบทดสอบ 
4. น าเน้ือหาและแบบทดสอบไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้องของเน้ือหา 
5. ออกแบบองค์ประกอบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
6. สร้างหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ 
7. น าตัวอย่างหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ไปทดลองใช้ 
8. ปรับปรุงแก้ไข  
9. น าหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 
10. วัดความพึงพอใจของผู้ใช้หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ 
11. ประเมินค่า ประเมินผล 
12. จัดท ารายงานการวิจัยและบทความการวิจัย 

       สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยเรื่อง การสร้างหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียน                      

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน ผู้วิจัยใช้สถิตในการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 
1. ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา ด าเนินการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 

(Index of Item Objective Congruence: IOC) 
2. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียน                      

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้สูตร E1/E2 น าผลมาเทียบกับเกณฑ์ 80/80 
3. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนจากแบบฝึกการอ่านจับใจความส าคัญ แบบทดสอบความ

เข้าใจหลังเรียน เรื่องการอ่านจับใจความส าคัญและแบบประเมินความพึงพอใจ  
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการอ่านจับใจความส าคัญ                   

ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

ตารางที่ 1 แสดงคะแนนประสิทธิภาพของเครื่องมือทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มทดลอง E1 E2 

กลุ่มทดลองครั้งที่ 1 68 70 
กลุ่มทดลองครั้งที่ 2 81.33 83.33 
กลุ่มเป้าหมาย 83.83 86.67 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าประสิทธิภาพของเครื่องมือกลุ่มทดลองครั้งที่ 1 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 68/70 ซ่ึงไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 80/80 ท าให้ผู้วิจัยน าเครื่องมืมาปรับปรุงแก้ไข แล้วน าไปทดลองใช้อีกครั้ง พบว่ากลุ่มทดลองครั้งที่ 
2 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 81.33/83.33 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 80/80 ท าให้อนุมานได้ว่าหากน าเครื่องมือน้ีไป
ใช้พัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญต่อไปอาจท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านจับใจความส าคัญเพิ่มมากขึ้ 

2. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่ต่อหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการอ่านจับใจความส าคัญ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน ที่ที่มีต่อหนังสือ
นิทานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการอ่านจับใจความส าคัญ 

ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่ มีต่อหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการอ่าน            
จับใจความส าคัญ 

รายการประเมิน �̅� S.D. 
ระดับ          

การประเมิน 
ล าดับที่ 

1. ความยากง่ายของเน้ือหาเหมาะสม 4.42 0.49 ดี 9 
2. สามารถเข้าถึงเน้ือหาได้ง่ายและรวดเร็ว 4.42 0.49 ดี 9 
3. เรียงล าดับเน้ือหาเข้าใจง่าย 4.67 0.47 ดีมาก 3 
4. ตัวอักษรชัดเจน อ่านง่าย 4.71 0.45 ดีมาก 2 
5. ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม 4.63 0.48 ดีมาก 4 
6. ปุ่มควบคุมส่วนต่างๆ เข้าใจง่าย 4.46 0.50 ดี 8 
7. ภาพประกอบสวยงาม น่าสนใจ 4.50 0.50 ดีมาก 7 
8. เสียงประกอบชัดเจน 4.58 0.49 ดีมาก 5 
9. วีดิทัศน์เหมาะสมน่าสนใจ 4.54 0.50 ดีมาก 6 
10. หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์มีประโยชน์ต่อการอ่านจับใจความ
ส าคัญ 

4.75 0.43 ดีมาก 1 

เฉลี่ย 4.57 0.48 ดีมาก  

จากตารางที่ 2 พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการอ่านจับใจความส าคัญ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (�̅� = 4.57 , S.D. = 0.48) เม่ือพิจารณารายการประเมิน 
3 ล าดับแรกที่นักเรียนพึงพอใจมากที่สุด พบว่า ล าดับที่1 คือ หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์มีประโยชน์ต่อการอ่านจับใจความ
ส าคัญ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (�̅�= 4.75, S.D. = 0.43) ล าดับที่ 2 คือตัวอักษรชัดเจน อ่านง่าย มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับดีมาก (�̅� = 4.71, S.D. = 0.45) ล าดับที่ 3 คือ เรียงล าดับเน้ือหาเข้าใจง่าย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (�̅�= 
4.67 , S.D. = 0.47) และรายการประเมินที่นักเรียนมีความพึงพอใจเป็นล าดับสุดท้าย คือ ล าดับที่ 9 จ านวน 2 รายการ ได้แก่ 
ความยากง่ายของเน้ือหาเหมาะสม อยู่ในระดับดี (�̅�= 4.42, S.D. = 0.49) และสามารถเข้าถึงเน้ือหาได้ง่ายและรวดเร็ว มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับดี (�̅�= 4.42, S.D. = 0.49) 
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ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที2่ (Proceedings) 

สรุปผลการวิจัย 
การสร้างหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน

บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี 
1. หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้าน

ห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ พบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.83/86.67 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้แสดงว่า หนังสือ
นิทานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 โรงเรียน  บ้านห้วยต้มชัยยะวงศา
อุปถัมภ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นน้ีมีประสิทธิภาพและสามารถน าไปใช้ได้ 

2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่4 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีหนังสือ
นิทานอิเล็กทรอนิกส ์ เพื่อการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (�̅� 
= 4.57, S.D. = 0.48)  

การอภิปรายผล 
การวิจัยเรื่อง การสร้างหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  

4 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สามารถอภิปราย
ผลการวิจัยไว้ดังน้ี 

1. ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่4 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน พบว่ามีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.83/86.67 
ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ทั้งน้ีเพราะหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการอ่านจับใจความ
ส าคัญ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า ผ่านการทดลองกลุ่มเล็ก
น ามาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องจนได้หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการอ่านจับใจความส าคัญที่มีประสิทธิภาพแสดงว่า
หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการอ่านจับใจความส าคัญที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพและสามารถน าไปใช้ได้ ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของจุรีภรณ์ ปุยะพันธ์ (2557) ได้ท าการวิจัยพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การอ่านจับใจความ
ส าคัญ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิธีการด าเนินการวิจัย
พิจารณาจากการท าแบบทดสอบระหว่างเรียนและการท าแบบทดสอบหลังเรียนของผู้เรียน ซ่ึงแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์น้ี มีค่าเท่ากับ 83.12/81.11 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้โดยผู้เรียนท าคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

อีกทั้งยังเก่ียวเน่ืองกับงานวิจัยของจรัสสม ปานบุตร (2556)  ได้พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)เพื่อพัฒนาการ
อ่านออกเสียงภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด ผลการวิจัยพบว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
เรื่อง การอ่านออกเสียงภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ84.88/82.27 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การอ่านออกเสียงภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้าน
หนองเค็ด หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ร้อยละ  23.87 อีกทั้งทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทยของ
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด หลังเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง  การอ่านออกเสียง
ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 25.16 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี รวมถึงความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
เรื่อง การอ่านออกเสียงภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองเค็ดอยู่ในระดับมากที่สุด (μ=4.53, 
σ=0.44) 

2. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ที่มีต่อหนังสือนิทาน
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการอ่านจับใจความส าคัญ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก(x̅ = 4.57, S.D. = 
0.48) เน่ืองจากหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการอ่านจับใจความส าคัญ เป็นสื่อที่รวมเอาจุดเด่นของสื่อแบบต่างๆ มา
รวมอยู่ในสื่อตัวเดียว คือสามารถแสดงภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหวหรือวีดิทัศน์ และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน ซ่ึงองค์ประกอบ
เหล่าน้ี ท าให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน สามารถย้อนกลับ เพื่อทบทวนในเน้ือหาที่ไม่เข้าใจ ได้ตามต้องการ ตลอดจน
ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะด้านการอ่านจับใจความส าคัญจากการท าแบบฝึกหัดทั้ง 5 ชุด ภายในหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อการอ่านจับใจความส าคัญน้ี ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริพร บุญเรือง (2555)  ได้พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการ
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อ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) พบว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง
การอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) มีค่าเท่ากับ 83.18/82.84 ซ่ึง
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 แสดงว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องการอ่านจับใจความ ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นน้ี มีประสิทธิภาพ
และสามารถน าไปใช้ได้ และผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการอ่านจับใจความ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
(x̅) = 4.54 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.66 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดเตรียมและตรวจความพร้อมของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้สามารถใช้การได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในขณะเรียนรู้ 
2. หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการอ่านจับใจความส าคัญ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนบ้าน

ห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ มีไว้ส าหรับให้ครูผู้สอนใช้เป็นสื่อการสอนประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน และให้นักเรียนได้
เรียนรู้ด้วยตนเองตามความต้องการ แต่ครูผู้สอนไม่ควรละเลยที่จะท าการควบคุมการใช้งานในระหว่างเวลาเรียนของผู้เรียน 

3. ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ครูผู้สอนควรชี้แจงคุณสมบัติและวิธีการใช้หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์                       
เพื่อการอ่านจับใจความส าคัญ ให้นักเรียนทราบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง สามารถกลับไปทบทวน
เน้ือหาตามความต้องการของตนได้ 
       ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในเน้ือหาวิชาอ่ืนๆ และระดับชั้นอ่ืน ๆ เพราะการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 

2. ควรพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถเลือกเน้ือหาหรือกิจกรรมที่เหมาะสมส าหรับ นักเรียนที่มีสติปัญญา
แตกต่างกัน 

3. ควรมีการศึกษาวิจัยด้านรูปแบบการสอนหรือ เทคนิคการสอนแบบต่าง ๆ ร่วมกับการเรียนด้วยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประโยชน์ในการน าไปประยุกต์ใช้กับกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การสร้างแบบฝึกโดยใช้สื่อรูปภาพอินโฟกราฟิกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ รายวิชาภาษาไทย  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบฝึกโดยใช้ส่ือรูปภาพอินโฟกราฟิก ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
70/70  ตลอดจนเพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการอ่าน คิดวิเคราะห์ ของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกโดยใช้ส่ือรูปภาพอินโฟกราฟิก
ก่ อ น เ รี ย น แ ล ะ ห ลั ง เ รี ย น  ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง น้ี เ ป็ น  นั ก เ รี ย น ชั้ น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ปี ที่  6  
โรงเรียนบ้านป่าพลู อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน ซ่ึงก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 9 คน เน้ือหาที่
น ามาสร้างแบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ ผู้วิจัยได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้สาระวิชาภาษาไทยและรวบรวมเน้ือหา  ตาม
หลักสู ต รแกนกลางการศึ กษาขั้ นพื้ นฐ าน พุทธศั กราช  2551 เพื่ อน ามา วิ เคราะห์ เ น้ือหาและ จุดปร ะส งค์  
การเรียนรู้ อีกทั้งได้ศึกษาการออกแบบรูปภาพอินโฟกราฟิกให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับเน้ือหา แบบฝึกทักษะโดยใช้สื่อ
รู ปภาพอินโฟกราฟิก เ พื่ อพัฒนาทักษะการ อ่าน คิ ด วิ เคราะห์  ร าย วิชาภาษาไทย  ของ นักเ รี ยนในการสร้าง  
โดยมีเน้ือหา 3 เรื่อง ครอบคลุมการอ่าน คิดวิเคราะห์ ใช้เวลาการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งสิ้น 6  คาบ  
  ผลจากการวิจัยพบว่า แบบฝึกโดยใช้ส่ือรูปภาพอินโฟกราฟิกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ รายวิชาภาษาไทย 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 85.56 / 87.0 อีกทั้งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนหลัง
เรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกโดยใช้สื่อรูปภาพอินโฟกราฟิก สูงกว่าก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละ  9 : 16  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ระดับ .05 จึงถือว่าผ่านวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ 

ค าส าคัญ : แบบฝึก / อินโฟกราฟิก / การอ่าน คิดวิเคราะห 

Abstract 
  The construction of exercise by using infographic for improving analytical thinking of grade 6 
students studying Thai Subject aims to 1) construct the infographic exercise to match the criteria of 70/70 
2) study the students’ achievement of analytical thinking skill by comparing the result of the pretest and 
the posttest after learning by infographic exercise. The sample group of this study is 9 grade 6 students 
studying in second semester, 2018, Baanhong School, Lamphun. The researcher studied related documents 
and analyze the learning objectives to construct 3 infographic exercises and 6 lesson plans. 
 The result of the study shows that the infographic exercise matches the criteria at the level 85.56 
/ 87.0. Besides, the students’ achievement after learning by using infographic exercise lesson plans is higher 
than the pretest at the level of 9 : 16, which is significantly different at the level  
of .05. Therefore, this study met the hypotheses set. 

Keywords : Exercise / Infographic / Reading skills for analytical thinking 
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ภาษาเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ส าคัญอย่างยิ่งของมนุษย์ ใช้ในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด และ ความรู้สึกจากผู้ส่งสาร
ไปยังผู้รับสาร การสื่อสารจะประสบผลส าเร็จได้มากน้อยเพียงไรขึ้นอยู่กับ องค์ประกอบของการสื่อสาร ภาษาที่ใช้ในการ
สื่อสาร และอุปสรรคของการสื่อสาร สอดคล้องกับที่ สมชาย  แก้วเจริญ (2555 : 36) กล่าวว่า ภาษาเป็นองค์ประกอบส าคัญ
ที่สุดในการสื่อสารของมนุษย์ ภาษาช่วยท าให้มนุษย์สามารถ ติดต่อกันเข้าใจกัน ถ่ายทอดความรู้และความรู้สึกให้แก่กันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ภาษาช่วยอธิบาย พฤติกรรม ความเป็นไป ความคิด ความเชื่อและค่านิยม ตลอดจนวัฒนธรรมของบุคคล
ในสังคมอย่างต่อเน่ือง และต้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สังคมไทยจึงเป็นสังคมข้อมูลข่าวสาร เจริญก้าวหน้าในเทคโนโลยี
ทุกๆด้าน จากที่เคยด าเนินชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป ท าให้การด าเนินชีวิต
ของมนุษย์เราเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยเป็นอยู่อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ชีวิตก้าวทันกับพัฒนาการทางเทคโนโลยี การเข้าถึงข้ อมูล
สามารถท าได้ง่าย การรับรู้เรื่องราวต่าง ๆ จึงเกิดขึ้นตลอดเวลาทั้งจากการอ่าน การเขียน การฟัง และการดู 

ทั้ ง น้ีหลักสูตรแกนกลางการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน   พุทธศักราช  2551   กระทรวงศึกษา ธิการ  (2551 : 4)   
ได้ก าหนดจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เก่ียวข้องกับ การอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนโดยก าหนด
จุดหมายให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน  รักการเรียนและรักการค้นคว้า  ในด้านความรู้ให้ผู้เรียนมี
ความเป็นสากล  รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ  มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ  การ
สื่อสาร   และการใช้เทคโนโลยี  ปรับการคิด  วิธีการท างานได้เหมาะสมกับสถานการณ์  นอกจากน้ันหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังก าหนดแนวการจัดการเรียนที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ในลักษณะองค์รวม   น่ันคือการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ  เป็นการก าหนดเป้าหมายการเรียนร่วมกัน จัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช  2551  มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มี คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด ซ่ึงช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 
ประการ คือ 1. ความสามารถในการสื่อสาร 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิด
สั ง เ ค ร า ะ ห์ ก า ร คิ ด อ ย่ า ง  ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ก า ร คิ ด อ ย่ า ง มี วิ จ า ร ณ ญ า ณ  แ ล ะ ก า ร คิ ด เ ป็ น ร ะ บ บ  
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และ 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  

จึงเห็นได้ว่าทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ มนุษย์ต้องด าเนินชีวิต อยู่ท่ามกลางข้อมูลข่าวสาร 
สารสนเทศต่างๆมากมาย ต้องรับรู้เรื่องราวต่างๆ รู้วิธีการอ่านออก อ่านเป็น สามารถเข้าใจเรื่องที่อ่าน และรู้จักวิเคราะห์ 
ตี ความในเรื่ องที่ อ่ านได้ อย่ างถู กต้ อง  ซ่ึ ง ในปั จ จุบันทั กษะการ อ่า น คิ ด วิ เคราะห์ เป็นทั กษะ  ที่ ค่ อนข้ างยาก 
และปัญหาการอ่าน คิดวิเคราะห์ของนักเรียนไทยมีความทวีรุนแรงขึ้น รวมถึงจากการที่ได้ลงส ารวจสภาพปัญหาจริงในโรงเรียน 
ได้ สอบถามครูประจ า ชั้ นประถมศึกษาปีที่  6 พบ ว่า  นัก เ รี ยนชั้ นประถมศึ กษาปีที่  6 โ ร ง เ รี ยนบ้ านป่ าพลู   
อ า เ ภ อบ้ าน โ ฮ่ ง  จั ง ห วัด ล าพู น  นั ก เ รี ย น เ ข้ า ใ จ เ รื่ อ ง ก า ร อ่ าน  คิ ด วิ เ ค ร าะห์  ยั ง มี ปั ญห า เ ก่ี ย ว กับการ อ่ าน  
คิดวิเคราะห์ ดังที่ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551   จึงได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาผู้เรียนที่เน้น
ให้มีความเป็นเลิศทางด้านทักษะการอ่าน แล้วสามารถน าสิ่งที่อ่านหรือสารที่ได้รับไปผ่านกระบวนการคิดอย่างมีระบบ เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถสร้างข้อสรุปเก่ียวข้องกับสิ่งที่อ่านได้อย่างมีวิจารณญาณ  
 จากปัญหาที่พบการสังเกตพบว่า การอ่าน คิดวิเคราะห์ได้รับการก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศั กราช  2551 กลุ่ มสาระการ เ รี ยนรู้ ภ าษา ไทย  ชั้ นประถมศึกษาปีที่  6 สาระที่  1 การ อ่าน มาตรฐาน  
ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้ และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหา ในการด าเนินชีวิตและนิสัยรัก  
การอ่าน ตัวชี้วัด ป. 6/3 อ่านเรื่องสั้นๆอย่างหลากหลาย โดยจับเวลาแล้วถามเก่ียวกับเรื่องที่อ่าน ป.6/4 แยกข้อเท็จจริง และ
ข้อคิด เห็นจากเรื่ องที่ อ่ าน ป.6/5 อธิบายการน าความรู้และความคิดจากเรื่องที่ อ่ านไปตัดสินใจแ ก้ปัญห าใน  
การด าเนินชีวิต จากการอ่านเรื่องสั้นๆ นิทานและเพลงพื้นบ้าน บทความ พระบรมราโชวาท สารคดี เรื่องสั้น งานเขียน
ประเภทโน้มน้าว บทโฆษณา ข่าวและเหตุการณ์ส าคัญ ทั้งน้ี แบบฝึกทักษะ จึงเป็นสื่อหรือนวัตกรรมที่จ าเป็นอย่างหน่ึงที่จะท า
ใ ห้ ก า ร เ รี ย นการ สอนบรรลุ ผ ล   อี กทั ง ยั ง ส ามาร ถช่ วย ในการ ฝึ กทั กษะผู้ เ รี ย น ได้ ดี  แ ต่ ต้ อ ง ส ร้ า ง แบบฝึก 
ที่ไม่น่าเบื่อ ไม่เยอะจนเกินไป สร้างแบบฝึกที่ทันสมัยสอดคล้องกับในยุคศตวรรษที่ 21 
 ซ่ึงในองค์กรหรือสถาบันต่างๆ นิยมใช้อินโฟกราฟิก ( Infographics) กันอย่างแพร่หลาย เป็นการน าข้อมูล 
หรือความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศมาน าเสนอในรูปแบบต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ ให้สามารถเล่าเรื่องได้ด้วยตัวเอง   
ในลักษณะของข้อมูลและกราฟิกที่อาจเป็นลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม แผนที่ ฯลฯ ที่ออกแบบเป็นภาพน่ิง
หรือภาพเคลื่อนไหว ดูแล้วเข้าใจง่ายในเวลารวดเร็วและชัดเจน สามารถสื่อให้ ผู้ชมเข้าใจความหมายของข้อมูลทั้งหมดได้โดย
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ไม่จ าเป็นต้องมีผู้น าเสนอมาช่วยขยายความเข้าใจอีก จงรัก เทศนา (2556 : 24 ) กล่าวว่า ในปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ นิยมใช้
อิ น โ ฟ ก ร า ฟิ ก กั น แ พ ร่ ห ล า ย  ตั ว อ ย่ า ง เ ช่ น  ก า ร ร า ย ง า น ข่ า ว โ ท ร ทั ศ น์ / ห นั ง สื อ พิ ม พ์  บ ท ค ว า ม  
ในนิตยสาร การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรหรือสินค้าให้ดูทันสมัย เป็นต้น อีกทั้งยังเก่ียวข้องกับการเรียนการสอน  
ในเรื่องของสื่อการสอนเป็นสื่อที่น ามาช่วยให้การเรียนการสอนดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยที่ปัจจุบันน้ันผู้รับท าสื่อการ
สอนจ านวนมากได้เริ่มมีการพัฒนาเอารูปแบบสื่ออย่างอินโฟกราฟิกเข้ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับสื่อการสอนกันมากขึ้น ประโยชน์
และข้ อดี ข อ งการน า อิน โฟกร าฟิ ก มาปร ะยุ กต์ ใ ช้ กั บ สื่ อ ก า ร สอ น  ยกตั วอย่ า ง เ ช่ น  ป ร ะการที่  1 ก า ร ใ ช้ 
อินโฟกราฟิกร่วมกับสื่อการสอนเป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่ช่วยสร้างความน่าสนใจ ความเข้าใจ และการจดจ าได้ดียิ่งขึ้น 
ประการที่ 2 การใช้อินโฟกราฟิกร่วมกับสื่อการสอนช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียน ประการที่ 3 การใช้อินโฟกราฟิก
ร่วมกับสื่อการสอนช่วยให้ผู้เรียนทบทวนความรู้เองได้ง่ายและน่าอ่านกว่าเพิ่มโอกาสการอ่านซ้ า ข้อดีของอินโฟกราฟิกมีดังน้ีดู
น่าสนใจ ลดปัญหาด้านข้อมูลมีเยอะเกินความจ าเป็น ง่ายต่อการรับชม ง่ายต่อการเข้าใจและเข้าถึง ตลอดจนผู้คนชอบแชร์
อินโฟกราฟิกผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค 
 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้ วิจัยจึงสนใจสร้างแบบฝึกโดยใช้สื่อรูปภาพอินโฟกราฟิกเป็นสื่อในการจัดการเรียน  
การสอน  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ทั้งน้ีเพื่อน าข้อมูลมาใช้
พัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ ดังน้ี 

1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกโดยใช้ส่ือรูปภาพอินโฟกราฟิก ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70   
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการอ่าน คิดวิเคราะห์ ของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกโดยใช้ส่ือรูปภาพอินโฟกราฟิก 

ก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. แบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ โดยใช้ส่ือรูปภาพอินโฟกราฟิก มีประสิทธิภาพ 70/70 
 2. ผลสัมฤทธ์ิด้านทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ ของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกโดยใช้ส่ือรูปภาพอินโฟกราฟิกหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัย ดังน้ี 
               ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1. ประชากรในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านป่าพลู อ าเภอ    บ้านโฮ่ง 
จังหวัดล าพูน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 32 คน 
  2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านป่าพลู อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 9 คนซ่ึงได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
 
     ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  การวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของเน้ือหาในการสร้างแบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ โดยใช้ส่ือ
รูปภาพอินโฟกราฟิก จ านวน 3 เรื่อง ซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวข้องกับระดับและวัยของผู้เรียน ดังน้ี 
  ชุดที่ 1 อาหารกลางวันในโรงเรียนเพื่อเด็กมีโภชนาการที่สมวัย 
  ชุดที่ 2 นกยูงไทย 
  ชุดที่ 3 ก่ิงก่าได้ทอง 
    ขอบเขตด้านตัวแปร 
        ตัวแปรต้น ได้แก่ แบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ โดยใช้ส่ือรูปภาพอินโฟกราฟิก 
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  ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิด้านทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ ของนักเรียน หลังจากเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ
การอ่าน คิดวิเคราะห์ โดยใช้ส่ือรูปภาพอินโฟกราฟิก 
     ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. แบบฝึก หมายถึง สื่อการเรียนการสอนที่สามารถช่วยเพิ่มทักษะการเรียนภาษาไทย ให้หรับให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ
ด้วยตนเอง เพื่อให้มีทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ที่ดีขึ้น โดยอาศัยหลักจิตวิทยาการเรียนรู้และหลักการ ขั้นตอนการสร้างแบบ
ฝึกที่ดี เหมาะสมกับระดับและวัยของผู้เรียน 
 2. อินโฟกราฟิก หมายถึง การน าข้อมูลหรือความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศในลักษณะของข้อมูลและกราฟิก 
ที่อาจเป็นลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม แผนที่ ฯลฯ ที่ออกแบบเป็นภาพน่ิงหรือภาพเคลื่อนไหว ดูแล้วเข้าใจ
ง่าย รวดเร็วและชัดเจน สามารถสื่อให้ผู้ชมเข้าใจความหมายของข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จ าเป็นต้องมีผู้น าเสนอมาช่วยขยายความ
ให้เข้าใจอีก 
 3. ประสิทธิภาพ 70/70 หมายถึง ระดับคุณภาพของแบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ โดยใช้สื่อรูปภาพอินโฟ
กราฟิก ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและเม่ือน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้แล้วมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 
 70 ตัวแรก หมายถึง ร้อยละ 70 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกสื่อรูปภาพอินโฟกราฟิกเพื่อพัฒนาทักษะ
การอ่าน คิดวิเคราะห์ รายวิชาภาษาไทย 
 70 ตัวหลัง หมายถึง ร้อยละ 70 จากการวัดด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังจากการเรียนโดยใช้แบบฝึก 
สื่อรูปภาพอินโฟกราฟิกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ รายวิชาภาษาไทย 
 4. แบบฝึกสื่อรูปภาพอินโฟกราฟิก  หมายถึง สื่อการเรียนการสอนที่น าเสนอด้วยข้อความและรูปภาพให้จบ  
ในภาพเดียว ใช้เป็นสื่อการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนเพิ่มทักษะการเรียน และฝึกปฏิบัติด้วยตนเองเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน 
คิดวิเคราะห์  
 5. ทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการอ่านพิจารณา จ าแนก แยกแยะ ส่วนย่อยเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจและจับประเด็นส าคัญของเรื่องที่อ่านได้ 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
       ตัวแปรต้น                                                                                                 ตัวแปรตาม 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แนวคิด ทฤษฎี การ
พัฒนาแบบฝึก 

ทฤษฎีของการเรียนรู้
ของธอร์นไดค์ 

(Thorndike) , ทฤษฎี
พฤติกรรมนิยมของสกิน
เนอร์, สุนันทา  สุนทร

ประเสริฐ 

 
แบบฝึกทักษะการอ่าน  
คิดวิเคราะห์ โดยใช้ส่ือ

รูปภาพอินโฟกราฟิก ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีที่ 6 

แนวคิด ทฤษฎี เทคนิค
อินโฟกราฟิก 

ธวัชพงษ์  พิทักษ์ ,จงรัก 
เทศนา,วิไลภรณ์  
ศรีไพศาล 

ผลสัมฤทธ์ิทางการอ่าน  
คิดวิเคราะห์ ของ

นักเรียน 

ประสิทธิภาพของแบบ
ฝึกทักษะการอ่าน  

คิดวิเคราะห์ โดยใช้ส่ือ
รูปภาพอินโฟกราฟิก 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยเรื่อง การสร้างแบบฝึกโดยใช้ส่ือรูปภาพอินโฟกราฟิกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ รายวิชาภาษาไทย 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านป่าพลู อ าเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดล าพูน ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือในการวิจัย 
ประกอบด้วย  

1. แบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ โดยใช้ส่ือรูปภาพอินโฟกราฟิก ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 
3 ชุด  

2. แผนการจัดการเรียนรู้ เ รื่ องการอ่าน คิด วิเคราะห์  โดยใช้สื่อรูปภาพอินโฟกราฟิก ส าหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 3 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง ได้แก่  

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 1 เรื่อง การอ่าน คิดวิเคราะห์จากบทความ 
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 2 เรื่อง การอ่าน คิดวิเคราะห์จากสารคดี 
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 3 เรื่อง การอ่าน คิดวิเคราะห์จากนิทาน 
3. แบบทดสอบ วัดผลสมฤท ธ์ิ ก่อนเรียนและหลั งเ รียน เรื่องการ อ่าน คิด วิเคราะห์  ส าหรับนัก เ รี ยน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประเภทปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ  
การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการอ่าน คิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 จ านวน 3 แผน  

แผนละ 2 ชั่วโมง ศึกษาค้นคว้าหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ในมาตรฐาน ท 1.1 คัดเลือกเน้ือหาที่ใช้ในการสอน เน้ือหาที่ใช้ในการทดลองน้ีจะเป็นเน้ือหาที่เน้น เฉพาะจุดประสงค์ 
ที่ เป็นทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ผู้ เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบ 
ความเหมาะสมและน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องใช้มาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) 

แบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ โดยใช้ส่ือรูปภาพอินโฟกราฟิก ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
บ้านป่าพลู อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน จ านวน 3 ชุด ผู้วิจัยได้ ศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เก่ียวข้องกับวิธีการสร้างแบบฝึกทักษะ 
ศึ กษา เ น้ื อห า เ ก่ี ย ว กับการ อ่ าน  คิ ด วิ เ ค ร าะห์  นอกจาก น้ี ยั ง ไ ด้ วิ เ ค ร าะห์ เ น้ื อห า  และก าหนด จุดประสงค์  
การเรียนรู้ เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ แล้วน าไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลองเพื่อปรับปรุงแก้ไขสื่อแล้วน าไปใช้
จริง 

การสร้างแบบทดสอบวัดผลสมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องการอ่าน คิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ประเภทปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ผู้ วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารที่ เ ก่ียวข้องกั บวิธี 
การสร้างแบบทดสอบปรนัย วิเคราะห์เน้ือหา และ จุดประสงค์การเรียนรู้ ท าการสร้างแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 
จ านวน 20 ข้อ เสนอแบบทดสอบให้อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  จากน้ันเสนอแบบทดสอบ 
ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงและหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ก่อนการน าแบบทดสอบไปใช้จริง  
         วิธีรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยเรื่อง การสร้างแบบฝึกโดยใช้ส่ือรูปภาพอินโฟกราฟิกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ รายวิชาภาษาไทย 
ข อ ง นั ก เ รี ย น ชั้ น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ปี ที่  6  โ ร ง เ รี ย น บ้ า น ป่ า พ ลู  อ า เ ภ อ บ้ า น โ ฮ่ ง  จั ง ห วั ด ล า พู น  ผู้ วิ จั ย มี วิ ธี 
การด าเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยตามกระบวนการวิจัย ดังน้ี  

1. ผู้ วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เ ก่ียวข้องกับงานวิจัยเรื่องการสร้างแบบฝึกทักษะและอินโฟกราฟิก  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย   

2. ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ เน้ือหา รูปภาพอินโฟกราฟิกและแบบทดสอบเพื่อใช้ประกอบการสร้างแบบฝึก
ทักษะ การอ่าน คิดวิเคราะห์โดยใช้ส่ือรูปภาพอินโฟกราฟิก ส าหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6   

3. น าแผนการจัดการเรียนรู้  เ น้ือหา รูปภาพอินโฟกราฟิกและแบบทดสอบไปให้ผู้ เชี่ ยวชาญตรวจสอบ  
ความสอดคล้องของเน้ือหา  

4. น าตัวอย่างแบบฝึกโดยใช้สื่อรูปภาพอินโฟกราฟิกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ รายวิชาภาษาไทย ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปทดลองใช้เพื่อหาค่าประสิทธิภาพของเครื่องมือ  
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5. น าแบบฝึกโดยใช้สื่อรูปภาพอินโฟกราฟิกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์  รายวิชาภาษ าไทย  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย  

6. ผู้ วิจัยน าข้อมูลทางการทดลองมาประเมินค่าและประเมินผลของแบบฝึกโดยใช้สื่อรูปภาพอินโฟกราฟิก  
เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ แล้ววิเคราะห์ข้อมูลตามระเบียบวิธีทางการวิจัย  

7. จัดท ารายงานการวิจัยและบทความทางการวิจัย 
      สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยเรื่อง การสร้างแบบฝึกโดยใช้สื่อรูปภาพอินโฟกราฟิกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ รายวิชา
ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนบ้านป่าพลู อ าเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดล าพูน ผู้ วิจัยใช้สถิตใน 
การวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 

1. ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา ด าเนินการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) 

2.  การ วิ เคราะห์ประสิท ธิภาพของแบบฝึกโดย ใช้ สื่ อรู ปภาพอินโฟกรา ฟิก เพื่ อพัฒนาทักษะการ อ่าน  
คิดวิเคราะห์ รายวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้สูตร E1/E2 น าผลมาเทียบกับเกณฑ์ 70/70 

3. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนจากแบบฝึกทักษะและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน
และหลังเรียน 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะโดยใช้สื่อรูปภาพอินโฟกราฟิก ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
70/70 

ตารางที่ 1 แสดงคะแนนประสิทธิภาพของเครื่องมือทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มทดลอง E1 E2 

กลุ่มทดลองครั้งที่ 1 68.90 78.30 
กลุ่มทดลองครั้งที่ 2 76.67 78.89 
กลุ่มตัวอย่าง 78.50 79.40 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าประสิทธิภาพของเครื่องมือกลุ่มทดลองครั้งที่ 1 การทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยว  
มีค่าเท่ากับ 68.90/78.30 ซ่ึงไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 70/70 ท าให้ผู้วิจัยน าเครื่องมือมาปรับปรุงแก้ไขแล้วน าไป
ทดลองใช้อีก 2 ครั้ง พบว่ากลุ่มทดลองครั้งที่ 2 การทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่ม มีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ76.67/78.89 และ
ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง  ก า รทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพ แบบภ าค ส นา ม  มี ค่ า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ เ ท่ า กั บ  78.50 / 79.40  
ซ่ึง เป็นไปตาม เกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 70/70 ท าให้อนุมานได้ ว่าหากน าเครื่องมือน้ี ไปใช้พัฒนาทักษะการ อ่าน  
คิดวิเคราะห์ ต่อไปอาจท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านคิดวิเคราะห์เพิ่มขึ้น 

2. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนบ้านป่าพลู อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน ที่เรียนด้วยแบบฝึกโดยใช้สื่อรูปภาพอินโฟกราฟิกก่อนเรียนและหลัง
เรียน 
 ตารางที่  2 แสดงผลการ วิ เคราะห์ เปรี ยบ เที ยบผลสัมฤท ธ์ิทางการ อ่าน คิ ด วิ เคราะห์ของ นักเ รี ยน 
ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะโดยใช้ส่ือรูปภาพอินโฟกราฟิกก่อนเรียนและหลังเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

N �̅� S.D. t df Sig 

ก่อนเรียน 9 9 1.56 6.79 16.00 0.00 
หลังเรียน 9 16 2.44 

**ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 จากตารางที่  2 พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการ อ่าน คิด วิเคราะห์ของ นัก เ รี ยน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านป่าพลู อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะโดยใช้สื่อรูปภาพอินโฟ
กราฟิก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9 คะแนน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 16 คะแนน  พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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โรงเรี ยนบ้ านป่ าพลู  อ า เ ภ อ บ้ า น โ ฮ่ ง  จั ง ห วั ด ล า พู น  ที่ เ รี ย น ด้ ว ย แบ บฝึ ก ทั ก ษ ะ โ ด ย ใช้ สื่ อ รู ป ภ า พ อิน โฟ 
กราฟิกหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยมีค่า t= 6.79 
 
สรุปผลการวิจัย 

การสร้างแบบฝึกโดยใช้สื่อรูปภาพอินโฟกราฟิกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ รายวิชาภาษาไทย  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านป่าพลู อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี 
 1. การสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกโดยใช้สื่อรูปภาพอินโฟกราฟิกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน  
คิดวิเคราะห์ รายวิชาภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านป่าพลู อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูนมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 78.50 /79.40 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 70/70 
 2. การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการอ่าน คิดวิเคราะห์ ของนักเรียนหลังเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกโดยใช้สื่อรูปภาพอินโฟ
กราฟิก สูงกว่าก่อนเรียนโดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 9:16 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่
ก าหนดไว้ 
 
การอภิปรายผล 
 การวิจัยการสร้างแบบฝึกโดยใช้สื่อรูปภาพอินโฟกราฟิกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ รายวิชาภาษาไทย 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ ง ไ ว้  สามารถอภิปรายผลการวิจัย  
ไว้ดังน้ี 
 1. การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกโดยใช้สื่อรูปภาพอินโฟกราฟิกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ รายวิชา
ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านป่าพลู อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน พบว่าแบบฝึกทักษะโดยใช้
สื่ อ รู ปภ าพ อิน โฟกร าฟิ ก เ พื่ อพัฒนาทั กษะการ อ่ าน  คิ ด วิ เ ค ร าะห์ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ เท่ า กับ  7 8 . 5 0  / 7 9 . 40  
ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 70/70 ทั้งน้ีเน่ืองจาก การสร้างแบบฝึกน้ีผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน แนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบฝึก ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยเก่ียวกับอินโฟกราฟิกในการศึกษาวิจัย ศึกษา 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น ฐาน สาระการเรียนรู้ภาษาไทย พุทธศักราช 2551 อีกทั้งเครื่องมือที่ ใช้ ใน  
การวิจัยได้ผ่านกระบวนการสร้างอย่างมีขั้นตอน เป็นระบบและผ่านการทดลองหาคุณภาพ ความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 3 ท่าน โดยผู้เชี่ยวชาญได้ให้ค าแนะน าด้านเน้ือหา ภาษาและรูปแบบผ่านค่าดัชนีความสอดคล้อง ผู้วิจัยน ามาปรับปรุง
แก้ไข เพื่อให้เครื่องมือที่ใช้  มีความเหมาะสมมากขึ้นและน ามาประกอบการวิเคราะห์เน้ือหาสาระเก่ียวกับการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และใช้เป็น แนวทางในการสร้างแบบฝึกร่วมกับอินโฟกราฟิก ท าให้แบบฝึกโดยใช้ส่ือรูปภาพอินโฟกราฟิกเพื่อพัฒนา
ทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์น้ัน ซ่ึงสอดคล้องการวิจัยที่ก าหนดไว้ตามสมมติฐานข้อที่ 1 ที่ว่าแบบฝึกทักษะการอ่าน คิด
วิ เ ค ร า ะ ห์  โ ด ย ใ ช้ สื่ อ รู ป ภ า พ อิ น โ ฟ ก ร า ฟิ ก  มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  7 0 / 7 0  ต า ม เ ก ณ ฑ์ ที่ ก า ห น ด  
ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ โสภณ นุ่มทอง (2554 : 34-37) ได้กล่าวไว้ว่า เ ม่ือผลิตสื่อขึ้ นมาใช้ประกอบการเรียน 
การสอนไม่ว่าจะเป็นชุดการสอน บทเรียนส าเร็จรูป หนังสือแบบหน่วยหรือชุดฝึกก็ตามควรจะได้ ประเมินประสิทธิภาพของสื่อ
ว่าเหมาะสมที่จะน าไปใช้ต่อไปหรือไม่ หรือสื่อน้ีจะส่งเสริมหรือ สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้
หรือไม่ หรืออย่างไร จะได้หาข้อบกพร่องเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไปอีกทั้งยังสอดคล้องกับหลักสูตรและมีความเหมาะสมกับ
ผู้ เ รี ยน ซ่ึ งยั งอยู่ ใน วัย เด็ ก  ซ่ึ ง ในปั จ จุบันทั กษะการ อ่ าน คิ ด วิ เคราะห์ เป็นทั กษะที่ ค่ อนข้ างยากและปัญหา  
การอ่าน คิด วิเคราะห์ของนักเรียนไทยมีความทวีรุนแรงขึ้นผู้ วิ จัย จึงสร้างแบบฝึกทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ 
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 แบบฝึกโดยใช้ส่ือรูปภาพอินโฟกราฟิกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
น้ันมีทั้ งสิ้น 3 แบบฝึกด้วยกัน  ได้แ ก่ การอ่าน คิด วิเคราะห์จากบทความ การอ่าน คิด วิ เคราะห์จากสารคดี   
และการอ่าน คิดวิเคราะห์จากนิทาน โดยผู้วิจัยได้ท า การศึกษาและพัฒนาในทุก ๆ ด้าน เช่น ด้านเน้ือหา ด้านการสร้าง
ออกแบบแบบฝึก และด้านภาพอินโฟกราฟิกเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับวัย ระดับ ความรู้ และความสนใจของผู้เรียน ด้าน
การสร้างแบบฝึก ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูล ทฤษฎีในการสร้างแบบฝึกเพื่อให้ ผู้เรียนเกิดความสนใจ เกิดความกระตือรือร้น ผู้เรียน
สามารถท าได้ด้วยตนเอง มีส านวนภาษาที่ใช้ เข้าใจง่าย เหมาะสมกับวัย ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ รัศมี สีพิมพ์สอ (2553 : 
58) กล่าวว่า แบบฝึกที่ดีต้องมีองค์ประกอบหลายด้าน ได้แก่ จะต้องตรงตามเน้ือหาและเหมาะสมกับวัยเวลาความสามารถและ
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ความแตกต่างระหว่างบุคคล เร้าความสนใจของผู้เรียนน่าสนใจและท้าทาย มีหลายรูปแบบ และสามารถประเมินจ าแนกความเจริญ
งอกงามของผู้เรียนได้ด้วย และงานวิจัยของ ณัฏฐนาถ  สุกสี (2558) เรื่อง การสร้างแบบฝึกร่วมกับภาพการ์ตูนเพื่อพัฒนาการเขียน
สะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ผลสัมฤทธ์ิทางการอ่าน คิดวิเคราะห์  
ของนักเรียนหลังเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกโดยใช้สื่อรูปภาพอินโฟกราฟิก สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 
ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ตามสมมติฐานข้อที่  2 ของการวิจัยที่ ว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการ อ่าน  
คิดวิเคราะห์ ของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกโดยใช้สื่อรูปภาพอินโฟกราฟิกหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน สังเกตได้จากนักเรียนมี
การศึกษาจากใบความรู้ที่ครูได้แจกให้ทุกๆเรื่องก่อนที่จะมีการทดสอบผลสัมฤทธ์ิ อีกทั้งนักเรียนได้พูดคุยแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
ในเน้ือหาต่างๆที่เรียนมา ตลอดจนได้เข้าหาครูให้อธิบายเพิ่มเติมในเน้ือหาส่วนที่ผู้เรียนไม่เข้าใจ แสดงให้เห็นว่าแบบฝึกโดยใช้
สื่อรูปภาพอินโฟกราฟิกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ รายวิชาภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
สามารถเป็นสื่อการเรียนการสอน เพื่อเสริมทักษะด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ไพรินทร์ พึงพงษ์ (2556) ได้ศึกษา การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านและเขียนสะกดค าที่มีสระประสมของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โดยใช้ยุทธวิธีพหุปัญญา แผนผังความคิดและแบบฝึกเสริมทักษะ พบว่าผลสัมฤทธ์ิการอ่าน
และการเขียนสะกดค าที่มีสระประสมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นงเยาว์  ทองก าเนิด (2558)  ได้ศึกษา การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับ
ใจความภาษาไทยส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  อ าเภอเขาชะเมา  จังหวัดระยอง พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง
เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทย  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  อ าเภอเขาชะเมา  จังหวัด
ระยอง มีระดับคะแนนสูงกว่า ก่อนการได้รับการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. แบบฝึกโดยใช้ส่ือรูปภาพอินโฟกราฟิกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สามารถน าไปสอน
ซ่อมเสริ ม ให้ นัก เ รี ยนช่ วงชั้ นที่  2 ที่ มีปัญหาเ ก่ียว กับการ อ่าน คิ ด วิ เคราะห์  เ น่ืองจากเ น้ือหาของแบบฝึก มี  
การเรียงล าดับจากง่ายไปหายาก 
 2. การพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ของนักเรียน ควรได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเน่ืองเป็นการฝึกซ้ า  
ย้ า ทวน จึงจะเห็นผลที่ชัด เจน เป็นความรู้ที่ คงทน ดัง น้ันหากผู้สนใจใช้แบบฝึก เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่าน  
คิดวิเคราะห์แล้ว ควรใช้ต่อเน่ืองตลอดจนจบภาคการศึกษา 
      ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรน ารูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้รูปแบบอ่ืนๆ เช่น การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม มาใช้ร่วมกันกับแบบฝึกโดยใช้
สื่อรูปภาพอินโฟกราฟิกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เพื่อสร้างความน่าสนใจให้แก่ผู้เรียนในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 
 2. ควรมีการวิจัยการสร้างหรือพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะผู้เรียน ในสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อพัฒนาทักษะด้าน
อ่ืนๆ เช่น การอ่านและการเขียนสรุปความ การเรียงความ การอ่านสะกดค า การจับใจความส าคัญ เป็นต้น 
 3. ควรน าแบบฝึกโดยใช้สื่อรูปภาพอินโฟกราฟิกควบคู่ไปกับการใช้เทคนิคการสอนอ่ืนๆ เช่น เทคนิคการเรียนรู้แบบ
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาภาพสะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานผ่านวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งอีสานของก้อง ห้วยไร่ 
ในช่วงปี พ.ศ.2559 - 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพสะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานผ่านวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งอีสาน
ของก้อง ห้วยไร่ ในช่วงปี พ.ศ.2559 - 2561 แหล่งข้อมูล คือ เน้ือเพลงจ านวน 14 บทเพลง  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวบ
ข้อมูล คือ แบบบันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เน้ือหา เขียนเชิงพรรณนาความ ผลการวิจัยพบว่า 
วรรณกรรมเพลงลูกทุ่งอีสานของก้อง ห้วยไร่ ในช่วงปี พ.ศ.2559 - 2561 สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานทั้งหมด  6 
ด้าน ได้แก่ 1) ภาพสะท้อนเก่ียวกับค่านิยม ประกอบด้วย ค่านิยมเก่ียวกับการออกไปท างานต่างถิ่นหรือต่างจังหวัด ค่านิยม
เก่ียวกับนิยมความม่ังมี และค่านิยมเก่ียวกับการรับประทานอาหาร 2) ภาพสะท้อนเก่ียวกับประเพณี ประกอบด้วย ประเพณี
ทั่วไปและประเพณีประจ าภาคหรือประเพณีเฉพาะท้องถิ่นอีสาน 3) ภาพสะท้อนเก่ียวกับวิถีชีวิต ประกอบด้วย การประกอบ
อาชีพ 4) ภาพสะท้อนเก่ียวกับความเชื่อ ประกอบด้วย ความเชื่อเรื่องเวรกรรม ความเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด (ภพชาติ) 
และความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ 5) ภาพสะท้อนเก่ียวกับภาษา ประกอบด้วย ภาษาถิ่นอีสาน และ 6) ภาพสะท้อนเก่ียวกับ
ศิลปะการแสดง  
 
ค าส าคัญ : ภาพสะท้อนวัฒนธรรม / วัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน / วรรณกรรมเพลงลูกทุ่งอีสาน 

 
Abstract 

This research aims to study the reflection of northeast Thai’s culture through traditional Esarn songs 
of Kong Huayrai, during the year 2016 - 2018, the research instruments consisted of 14 lyrics. The research 
tool used in this study was data record and the data were analyzed by analyzing. 
The cultural study through these songs show that there are 6 sectors of culture reflected through songs; 1) 
the reflection of social value 2 )  the reflection of tradition 3 )  the reflection of Esarn way of life 4 )  the 
reflection of belief 5) the reflection of language and 6) the reflection of performing arts. 

Keyword: culture reflection / traditional Esarn culture / traditional Esarn Song 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 วิถีการด าเนินชีวิตของมนุษย์เกิดจากการเรียนรู้ ปรับตัว ยอมรับ ถ่ายทอดส่งต่อกันจากชนรุ่นหน่ึงสู่ชนอีกรุ่นหน่ึง สิ่ง
ต่าง ๆ ที่ผู้คนในสังคมน้ัน ๆ ปฏิบัติเกิดจากการร่วมกันสร้าง ตกลงยอมรับ และปฏิบัติร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดความเป็นระบบ
ระเบียบในสังคมกลุ่มเดียวกัน ซ่ึงทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามยุคสมัยและความเหมาะสมโดยสามารถเรียกวิถีการ
ด าเนินชีวิตต่าง ๆ น้ีว่า “วัฒนธรรม” ดังที่ วาสนา บุญสม (2552: 15) ได้กล่าวว่า วัฒนธรรมเกิดขึ้นเม่ือมนุษย์ที่อยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงกันในสังคมเดียวกัน ท าข้อตกลงร่วมกัน ข้อตกลงเหล่าน้ันคือการก าหนดความหมายให้กับสิ่งต่าง ๆ ในสังคม เพื่อว่า
สมาชิกของสังคมจะได้เข้าใจตรงกันและยึดระบบเดียวกัน ซ่ึงจะท าให้เกิดความเจริญงอกงามของแนวทางในการด าเนินชีวิต
ตามแบบแผนของความประพฤติที่มนุษย์ก าหนดขึ้นร่วมกันรับสืบทอดความรู้ ความคิด ความเชื่อถือเป็นค่านิยม น ามาปฏิบัติ
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เป็นขนบธรรมเนียมประเพณี ท าให้สังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สมาชิกในสังคมรักใคร่กลมเกลียวสามัคคีกันและมี
ศีลธรรมอันดี วัฒนธรรมจึงกลายเป็นส่วนหน่ึงที่ท าให้มนุษย์อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบแบบแผนที่เป็นไปในทิศทางเดียว
ของคนกันในสังคม ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมความเชื่อ วัฒนธรรมการแต่งกาย วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ วัฒนธรรมการใช้ภาษา 
วัฒนธรรมที่เก่ียวกับศิลปะการแสดง รวมไปถึงวัฒนธรรมการรับประทานอีกด้วย ซ่ึงแต่ละท้องถิ่นจะมีความแตกต่างกันออกไป 
โดยปัจจุบันวัฒนธรรมสามารถสะท้อนผ่านงานศิลปะในรูปแบบต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น บทเพลง ก็จัดว่าเป็นวรรณกรรม
ประเภทหน่ึงที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ เช่น ความซาบซ้ึง ความสมหวัง ความ
ผิดหวัง ความรักความเอ้ืออาทร เป็นต้น  

ผู้วิจัยพบว่า ก้อง ห้วยไร่ หรือ อัครเดช ยอดจ าปา เป็นอีกหน่ึงในนักร้องเพลงลูกทุ่งอีสานที่ได้รับนิยมเป็นอย่างมาก 
จากการเผยแพร่บทเพลงผ่านเว็บไซต์ Youtube จนมีชื่อเสียงโด่งดังประสบความส าเร็จอย่างมาก โดยได้แต่งเพลงร้องเพลง
และเล่นดนตรีด้วยตัวเองเผยแพร่ลงบน Youtube โดยบทเพลงที่แต่งน้ันสะท้อนความเป็นอีสานสมัยใหม่เช่น ผู้บ่าวไก่ตี 
กะเทยศรีอีสาน พลทหารบ่าวอีสานพลัดถิ่น ซ่ึงได้รับความนิยมอย่างมากบน Facebook และ Youtube  จากความนิยมน้ีท า
ให้ก้อง ห้วยไร่ ได้เข้าไปแต่งเพลง คู่คอง ประกอบละครช่อง 3 เรื่อง นาคี ว่าด้วยเรื่องราวรักต้องห้ามของคนกับพญานาคที่ข้าม
ชาติภพมาเพื่อรักกัน เน้ือเพลงเป็นภาษาอีสานทั้งหมด สะท้อนความรักที่จ าต้องพลัดพราก  ค าว่า “คอง” ที่ไม่มี ร.เรือ น้ี 
ตรงกันข้ามกับค าว่า “ครอง” โดยสิ้นเชิง ทั้งสองไม่ได้ “ครองรัก” แต่ต้อง “คองถ่า” หรือรอคอยกันตลอดไป ด้วยเน้ือร้องและ
ท านองที่คล้องจอง บวกกับเน้ือหาละครที่มีเรื่องความเชื่อเรื่องพญานาคและการกลับชาติมาเกิด ท าให้เพลง คู่คอง โด่งดังและ
ได้รับรางวัลเพลงลูกทุ่งแห่งปี จากจูกซ์อะวอดส์ เพลง “คู่คอง” (2560) หลังจากน้ันก็เป็นที่โด่งดังอีกในบทเพลง ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน 
และได้รับรางวัลพิเศษเพลงฮิตมาราธอน จากมหานครอวอร์ดส ครั้งที่ 13 เพลง “ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน” (2560) อีกทั้งยังได้รับรางวัล
ศิลปินฝ่ายชายยอดนิยมจากมหานครอวอร์ดส ครั้งที่ 13 (2560) จึงส่งผลให้ ก้อง ห้วยไร่ กลายเป็นนักร้องอีสานชื่อดังคนต่อมา 
เน่ืองจากเน้ือเพลงของก้อง ห้วยไร่ น้ันสามารถสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานได้อย่างหลากหลาย ผู้วิจัย
จึงสนใจที่จะศึกษาภาพสะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งอีสานของ ก้อง ห้วยไร่ เพื่อจะได้เห็นภาพสะท้อน
วัฒนธรรมอันหลากหลาย         ของคนอีสานที่ปรากฏผ่านบทเพลงของก้อง ห้วยไร่ และเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาภาพ
สะท้อนอ่ืนๆผ่านวรรณกรรมเพลงต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศึกษาภาพสะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานผ่านวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งอีสานของก้อง ห้วยไร่ ในช่วงปี  พ.ศ.2559 

- 2561 
 

ขอบเขตการวิจัย 
1. ศึกษาภาพสะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานผ่านวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งอีสานของก้อง ห้วยไร่ 

ในช่วงปี พ.ศ.2559 - 2561 (เดือนกันยายน) ทั้งหมดจ านวน 14 เพลง ดังน้ี 
 ช่วงปี พ.ศ. 2559 มีจ านวน อัลบั้มเพลงใหม่ 2559 จ านวน  5 เพลง คือ 

1. เพลงคู่คอง 
2. เพลงไสว่าสิบ่ถิ่มกัน 
3. เพลงยังฮัก 
4. เพลงคิดฮอดถิ่น 
5. เพลงจ่ม 

ช่วงปี พ.ศ. 2560 อัลบั้มเพลงใหม่ 2560 มีจ านวน 4 เพลง คือ 
1. เพลงโอ้ละน้อ 
2. เพลงกระทงหลงคู่ 
3. เพลงถิ่มอ้ายบ่ว่า 
4. เพลงสวรรค์พราก 

ช่วงปี พ.ศ. 2561 อัลบั้มเพลงใหม่ 2561 มีจ านวน 5 เพลง คือ 
1. เพลงยังไงก็ไหว 
2. เพลงอีนางเอ้ย 
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3. เพลงผู้บ่าวรองเท้าแตะ 
4. เพลงวันน้ีต้องดีกว่า 
5. เพลงสายแนนหัวใจ 

กรอบแนวคิด /ทฤษฎีในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์  โดยอาศัยข้อมูลทางวิชาการจากเอกสารงานวิจัย หนังสือ เอกสาร

สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ แผ่นเสียงและเน้ือเพลง ในการศึกษาภาพสะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานผ่านวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งอีสานของ 
ก้อง ห้วยไร่ ในช่วงปี พ.ศ.2559 - 2561 จ านวน 14 เพลง ซ่ึงมีวิธีการด าเนินการวิจัยดังต่อไปน้ี 

1. วิธีการด าเนินการวิจัย 
2. แหล่งข้อมูล 
3. ระยะเวลาและแผนการด าเนินการวิจัย 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
ขั้นรวบรวมข้อมูล 

1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบบันทึกข้อมูล 
2. รวบรวมข้อมูลที่ได้จากเอกสาร ต ารา เก่ียวกับวัฒนธรรม โดยศึกษาในหัวข้อความหมายของวัฒนธรรม 

ประเภทของวัฒนธรรม และองค์ประกอบของวัฒนธรรม  
3. รวบรวมข้อมูลที่ได้จากเอกสาร ต ารา เก่ียวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน โดยศึกษาในหัวข้อวัฒนธรรม

อีสาน  
4. รวบรวมข้อมูลที่ได้จากเอกสาร ต ารา เก่ียวกับเพลง  
5. รวบรวมข้อมูลที่ได้จากเอกสาร ต ารา เก่ียวกับเพลงอีสาน 
6. รวบรวมข้อมูลเพลงจากแผ่นเสียง เน้ือเพลงของก้อง ห้วยไร่ ในช่วงปี พ.ศ.2559 - 2561 จ านวน 14 

บทเพลง ดังน้ี  
1. เพลงคู่คอง 
2. เพลงไสว่าสิบ่ถิ่มกัน 

วรรณกรรมเพลงลูกทุ่งอีสานของ ก้อง ห้วยไร่ ในช่วงปี พ.ศ.2559– 2561 

องค์ประกอบของวัฒนธรรม 

1. องค์วัตถุ   
- วัฒนธรรมทางวัตถุ 
- มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น - 
สามารถจับต้องได้ 
- มีรูปร่างที่ชัดเจน 

2. องค์การ  
- การจัดระเบียบ 
- กฎเกณฑ์  
- ข้อบังคับ  
- วิธีด าเนินงานที่
เป็นระบบ 

3. องค์พิธีการ  
- ขนบธรรมเนียม 
- ประเพณี 
-พิธีกรรมต่าง ๆ 

4. องค์มติ 
- ทัศนะคติ  
- ความเชื่อ  
- ความคิด  
- ความคิดเห็น  
- การยอมรับร่วมกัน 

ภาพสะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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3. เพลงยังฮัก 
4. เพลงคิดฮอดถิ่น 
5. เพลงจ่ม 
6. เพลงโอ้ละน้อ 
7. เพลงกระทงหลงคู่ 
8. เพลงถิ่มอ้ายบ่ว่า 
9. เพลงสวรรค์พราก 
10. เพลงยังไงก็ไหว 
11. เพลงอีนางเอ้ย 
12. เพลงผู้บ่าวรองเท้าแตะ 
13. เพลงวันน้ีต้องดีกว่า 
14. เพลงสายแนนหัวใจ 

7. รวบรวมข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 
1. งานวิจัยเก่ียวกับเพลงลูกทุ่งอีสาน  
2. งานวิจัยเก่ียวกับการศึกษาภาพสะท้อนทางสังคมวัฒนธรรมจากวรรณกรรมเพลง  

ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ภาพสะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นที่พบเจอในวรรณกรรมเพลงอีสานของ ก้อง 

ห้วยไร่ ในช่วงปี พ.ศ.2559 - 2561 จ านวน 14 เพลง  โดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ด้วยวิธีการเขียนเชิง
พรรณนาความเก่ียวพันของภาพสะท้อนวัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ ตามกรอบแนวคิดของ สุพรัตรา สุภาพ  (2527: 11 อ้างใน สุ
ปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย 2551: 12) ซ่ึงปรากฏวัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ ดังน้ี  

1. วิเคราะห์ภาพสะท้อนเก่ียวกับค่านิยม ได้แก่ ค่านิยมเก่ียวกับการออกไปท างานต่างถิ่นหรือต่างจังหวัด 
ค่านิยมเก่ียวกับความม่ังมี และค่านิยมเก่ียวกับการรับประทานอาหาร 

2. วิเคราะห์ภาพสะท้อนเก่ียวกับประเพณี ได้แก่ ประเพณีทั่วไปและประเพณีประจ าภาคหรือประเพณี
เฉพาะท้องถิ่นอีสาน 

3. วิเคราะห์ภาพสะท้อนเก่ียวกับวิถีชีวิต ได้แก่ การประกอบอาชีพ  
4. วิเคราะห์ภาพสะท้อนเก่ียวกับความเชื่อ ได้แก่ ความเชื่อเรื่องเวรกรรม ความเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตาย

เกิด (ภพชาติ) และความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ 
5. วิเคราะห์ภาพสะท้อนเก่ียวกับภาษา ได้แก่ ภาษาถิ่นอีสาน  
6. วิเคราะห์ภาพสะท้อนเก่ียวกับศิลปะการแสดง 

ขั้นน าเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้า 
น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาเรียบเรียง จัดท าบทสรุป อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ น าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการศึกษาแบบ

พรรณนาวิเคราะห์ 
2. แหล่งข้อมูล 

2.1 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
2.2 ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
2.3 ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตจาก  

- https://www.gotoknow.org/posts/593589  
- http://rms.msu.ac.th/upload/art_culture/doc/58070118684(1).pdf 
- https://www.the101.world/e-san-pop-1 
- https://th.wikipedia.org 
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3. ระยะเวลาและแผนการด าเนินการวิจัย 
ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

2561 2562 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

1.การก าหนด
ปัญหา 

                            

2.เสนอหัวข้อต่อ
อาจารย์ที่
ปรึกษา 

                            

3. ศึกษาเอกสาร
และงานวิ จัยที่
เก่ียวข้อง 

                            

4 . ท า โครงร่าง
การวิจัย 

                            

5 .ส่ ง โ ค ร ง ร่ า ง
การวิจัย 

                            

6. รวบรวข้อมูล                             

7.วิเคราะห์
ข้อมูล 

                            

8 .อภิปรายและ
สรุปผล 

                            

9. ท ารายงาน
การวิจัย 

                            

 
 
สรุป และอภิปรายผล 

การศึกษาภาพสะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานผ่านวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งอีสานของก้อง ห้วยไร่ในช่วงปี พ.ศ. 2559 
- 2561 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการน าเพลงลูกทุ่งอีสานของก้อง ห้วยไร่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 - 2561 จ านวน 14 เพลง 
มาวิเคราะห์ภาพสะท้อนวัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในผลงานเพลง สามารถสรุปและอภิปรายผลได้ดังน้ี 

1. ภาพสะท้อนเกี่ยวกับค่านิยม  
1.1 ค่านิยมเกี่ยวกับการออกไปท างานต่างถิ่นหรือต่างจังหวัด  พบว่าปรากฏอยู่ในบทเพลงจ านวน 2 

เพลง ได้แก่ เพลงคิดฮอดถิ่น อัลบั้มเพลงใหม่ 2559 และเพลงจ่ม อัลบั้มเพลงใหม่ 2559 เช่น ตัวอย่างเน้ือเพลง      คิดฮอดถิ่น 
อัลบั้มเพลงใหม่ 2559 ที่ว่า “โดดเดี่ยวอ้างว้าง ขายแรงไกลถิ่น หูได้ยินแต่เสียงนายแต่ยังคงเข้มแข็ง เรื่อยไปบ่แหนงหน่าย จะ
หนักแค่ไหน ก็ทนเอา” เน่ืองจากว่าคนอีสานส่วนใหญ่ค่อนข้างอัตคัดขัดสน ด้วยเหตุผลหลายประการ อาทิ ภาคอีสานมีจ านวน
ประชากรมากแต่มีงานน้อย จึงท าให้คนตกงานและไม่มีงานท า ส่วนใหญ่ยึดอาชีพหลักคือ ท านา ซ่ึงท าได้แค่ ปีละครั้ง เม่ือได้
ผลผลิตน้อยแต่ค่ายังชีพกลับสูงขึ้นเรื่อย ๆ จึงท าให้เงินที่ได้มาน้ันไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย     จึงท าให้คนอีสานส่วนมากนิยม
ออกไปท างานในที่ที่ไกลออกไปจากพื้นที่ที่อยู่อาศัยของตน เพื่อหาเงินกลับเอามาจุนเจือครอบครัว   

1.2 ค่านิยมเกี่ยวกับนิยมความม่ังมี พบว่าปรากฏอยู่ในบทเพลงจ านวน 2 เพลง ได้แก่ เพลงถิ่มอ้ายบ่ว่า 
อัลบั้มเพลงใหม่ 2560 และเพลงผู้บ่าวรองเท้าแตะ อัลบั้มเพลงใหม่ 2561 เช่น ตัวอย่างเน้ือเพลงถิ่มอ้ายบ่ว่า    อัลบั้มเพลง
ใหม่ 2560 ที่ว่า “บ่ทันเตรียมใจ ยังฮักคนไคกะเดี้ยกะด้อ คือว่าละเนาะ ค าว่าเพียงพอของเจ้าบ่มี ซังคนหลายใจ บ่หลูโดน
อ้ายจ๊ักหน่อยแหน่ตี้ ถืกคนหล่อรวยย่ ายี ย่อนสาวผู้ดีสะออนคนอ่ืน” กล่าวถึง การให้ความส าคัญ        ในเรื่องความร่ ารวย
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และเงินทองซ่ึงกลายมาเป็นอุปสรรคในเรื่องของความรักและความไม่ม่ันคงในความรักของฝ่ายหญิง  ที่มีสาเหตุมาจากการมี
ความนิยมความม่ังมี คนที่มีฐานะร่ ารวย  

1.3 ค่านิยมเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร พบว่าปรากฏอยู่ในบทเพลงจ านวน 3 เพลง ได้แก่ เพลงจ่ม 
อัลบั้มเพลงใหม่ 2559, เพลงโอ้ละน้อ อัลบั้มเพลงใหม่ 2560 และเพลงอีนางเอ้ย อัลบั้ม เพลงใหม่ 2561 เช่นตัวอย่างเน้ือเพลง
จ่ม อัลบั้มเพลงใหม่ 2559 ที่ว่า “ไปท างานเมืองไกล เป็นใด๋หนอหล่า ลืมปิ้งกบปิ้งปลาบ้านเฮาแล้วบ่        กองเฟืองข้าง ๆ 
โพน มันก็ยังเฝ้ารอ ปิ้งหนูอิพ่อ ค้างไฟจนไหม้ บั้งข้าวหลามสุกแล้วละเด้อลูกหล่า ว่าวจุฬาเทิ่งฟ้า      แนมหาบ่เห็น” จะเห็น
ว่าคนอีสานนิยมรับประทานข้าวเหนียวกับอาหารบ้านๆ ที่สามารถท าได้สะดวกรวดเร็วและมีวิธีการท าที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
เน่ืองจากว่าคนอีสานเป็นคนที่ค่อนข้างให้ความส าคัญกับเวลา การท ามาหากิน           การรับประทานอาหารที่ง่ายต่อการ
ด ารงชีวิต จึงกลายเป็นค่านิยมส่วนหน่ึงของคนอีสาน 

2. ภาพสะท้อนเกี่ยวกับประเพณี  
2.1 ประเพณีของทั่วไป ประเพณีทั่วไปปรากฏในบทเพลง คือ ประเพณีแห่เทียนพรรษาและประเพณีลอย

กระทง ซ่ึงปรากฏในบทเพลง จ านวน 2 เพลง ได้แก่ เพลงคิดฮอดถิ่น อัลบั้มเพลงใหม่ 2559 และเพลงกระทงหลงคู่ อัลบั้ม
เพลงใหม่ 2560 เช่น ตัวอย่างเน้ือเพลงคิดฮอดถิ่น อัลบั้มเพลงใหม่ 2559 ที่ว่า “คิดฮอดเด้ คิดฮอดถิ่น คิดฮอดแนวกิน คิดฮอด
คนอยู่ทางหลัง คิดฮอดกองไฟ ที่อีพ่ออีแม่ดัง คิดฮอดความหลัง งานแห่เทียนที่บ้านเฮา” เน่ืองจากแห่เทียนเป็นประเพณีที่มี
การยอมรับจากคนส่วนใหญ่และถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน เป็นประเพณี        ที่ผู้คนต่างล้วนรู้จักและสามารถพบ
เห็นได้ในทุกภูมิภาค ซ่ึงอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย แต่พิธีการโดย           ส่วนใหญ่แล้วเป็นไปในท านองเดียวกัน
และมีจุดประสงค์เดียวกัน  

 2.2 ประเพณีประจ าภาคหรือประเพณีท้องถิ่นอีสาน ประเพณีที่ปรากฏในเน้ือเพลง คือ ประเพณีไหล
เรือไฟและประเพณีฮีตสิบสอง คองสิ่บสี่ โดยปรากฏในบทเพลงจ านวน 2 เพลง ได้แก่ เพลงคิดฮอดถิ่น อัลบั้มเพลงใหม่ 2559 
และเพลงโอ้ละหนอ อัลบั้มเพลงใหม่ 2560 เช่น ตัวอย่างเน้ือเพลงโอ้ละหนอ อัลบั้มเพลงใหม่ 2560 ที่ว่า “เกิดเป็นคนอีสาน 
เลือดก็คนอีสาน มีบุญมีงานก็ต้องมีหมอล า มีลาบมีก้อย มีจุ๊ซอยจ้ า ยังจดยังจ าวิถีบ้านเฮา เสียงพิณห่าว เสียงแคนหย่าว หย่าว
เจ้าหย่าว หมอล าเจ้าหย่าว ยังเต้นล าวงโตดตีโต่งเก้ียวสาว บ่ลืมเรื่องราว บุญฮีตสิบสอง และคองสิบสี่” กล่าวคือ เป็นประเพณี
ที่จัดขึ้นในภาคอีสาน โดยเกิดจากการปฏิบัติสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจนกลายเป็นประเพณีที่คนอีสานให้การยอมรับร่วมกันและ
สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน  

3. ภาพสะท้อนเกี่ยวกับวิถีชีวิต  
3.1 การประกอบอาชีพ ปรากฏในบทเพลง จ านวน 1 เพลง ได้แก่ เพลงจ่ม อัลบั้มเพลงใหม่ 2559 ดัง

ตัวอย่างเน้ือเพลงว่า “มองเห็นแสงร าไร โผล่บนขอบฟ้า เย็นลมหนาวโชยมา กลางเถียงนาน้อย เห็นข้าวจี่ที่เจ้ามัก น้ าตาของ
แม่ไหลย้อย ในอิขามม่งมันยังคอย คนน้อยมากิน ไปท างานเมืองไกล เป็นใด๋หนอหล่า ลืมปิ้งกบปิ้งปลาบ้านเฮาแล้วบ่ กองเฟือง
ข้างๆ โพน มันก็ยังเฝ้ารอ ปิ้งหนูอิพ่อ ค้างไฟจนไหม้บั้งข้าวหลามสุกแล้วละเด้อลูกหล่า ว่าวจุฬาเทิ่งฟ้า แนมหาบ่เห็น ของ
เฮือนน้อยก็เริ่มพัง บ่มีคนมาน่ังเล่น ฮอยยิ้มที่แม่เคยเห็น เหลือเพียงรูปถ่าย ให้เจ้าหวนคืนมา คือลมได้บ่ คนทางบ้านยังรอเจ้า
คืนมาหา ผ้าห่มที่เจ้าอยากได้ แม่ขายข้าวซ้ือแล้วเด้อลูกหล่า บ่ต้องย่านหนาวดอกลูกจ๋า แม่สิกอดเอา” เน่ืองจากว่าคนอีสาน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก อันได้แก่การท าไร่ ท านา อาชีพน้ี ถือว่าเป็นชีวิตจิตใจของชาวอีสาน โดย
ชาวอีสานจะปลูกข้าวเหนียวไว้ส าหรับการบริโภคในครัวเรือน ปลูกข้าวเจ้า         เพื่อจ าหน่ายโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิที่
สามารถปลูกได้ดีในพื้นที่จังหวัดต่างๆของภาคอีสาน สร้างรายได้ให้เกษตรกรได้เป็นอย่างดี  

4. ภาพสะท้อนเกี่ยวกับความเชื่อ 
  4.1 ความเชื่อเรื่องเวรกรรม ปรากฏในบทเพลง จ านวน 2 เพลง ได้แก่ เพลงคู่คอง อัลบั้มเพลงใหม่ 2559, 
เพลงสายแนนหัวใจ อัลบั้มเพลงใหม่ 2561 เช่น ตัวอย่างเน้ือเพลงสายแนนหัวใจ อัลบั้มเพลงใหม่ 2561 ที่ว่า “ต่อจากน้ี สิคอย
ดูแล เจ้าให้ดีๆ บ่ให้ผู้ใด๋เข้ามากล้ ากลาย ในชีวิตเจ้า ทั้งที่ใจบ่เชื่อว่าความฮักน้ันมีจริงอยู่บ่ แต่ก็งง         ชีวิตเจ้าของ เป็นหยัง
ต้องมาดูแล คนๆ หน่ึงที่เฮาบ่เคยฮู้จักแต่ฮักไปเบิดทั้งใจ หรือย้อนว่าเวรว่ากรรมอันใด เฮ็ดให้เฮาพ้อกัน แม่นสิย้อนกรรมย้อน
เวรอันใด๋ สิบ่ไปไส ขอยืนข้างๆ เธอ” จากเน้ือเพลงสะท้อนให้เห็นว่าคนอีสานเชื่อในเรื่องของเวรกรรมที่เคยท าร่วมกันมาตั้งแต่
ชาติปางก่อน และเชื่อว่าการท ากรรมดีจะเป็นทางน าไปสู่ความเจริญหรือสุคติ         การท ากรรมชั่ว จะเป็นการกระท าอันเป็น
ทางน าไปสู่ทุคติ ความชั่ว ความร้าย ความสูญเสียคุณภาพอันดีของจิตด้วยอ านาจกิเลส กรรม  

4.2 ความเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด (ภพชาติ) ปรากฏในบทเพลง จ านวน 1 เพลง ได้แก่  เพลงคู่
คอง อัลบั้มเพลงใหม่ 2559 ดังเน้ือเพลงที่ว่า “ในวันน้ีเฮาเจอกันแล้ว ยังบ่แคล้วจ าต้องจากลา คนที่เฮาตามหา เป็นหยังคือบ่ 
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สมใจ ให้คองถ่าอีกก่ีพันปี ให้อยู่ตรงน้ีอีกนานเท่าไหร่ ขอเพียงแค่ เธอจ าฉันได้ ชาติไหนก็รอเธอ” จากเพลงสะท้อนให้เห็นว่า
คนอีสานมีความเชื่อในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิด (ภพชาติ) ตายแล้วก็เกิดใหม่ มิได้สิ้นสุดเพียงแค่หลังจากตายไปเท่าน้ัน 
จะเป็นการถูกจองจ าอยู่ในสงสารวัฏ ซ่ึงหมายถึงการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพภูมิต่าง ๆ  ของสัตว์โลก ด้วยอ านาจแห่งกิเลส 
กรรม วิบาก หมุนวนอยู่เช่นน้ัน ตราบเท่าที่ยังตัดกิเลส กรรม และวิบากไม่ได้  

4.3 ความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปรากฏในบทเพลงจ านวน 2 เพลง ได้แก่ เพลงสวรรค์พราก           อัลบั้ม
เพลงใหม่ 2560 และเพลงยังไงก็ไหว อัลบั้มเพลงใหม่ 2561 เช่น ตัวอย่างเน้ือเพลงสวรรค์พราก อัลบั้มเพลงใหม่ 2560 ที่ว่า 
“ต้องเจ็บต้องช้ า ซ้ า ๆ แบบน้ีอีกนานแค่ไหนกัน ที่ผ่านมาน้ัน หรือฟ้าแกล้งกัน ไม่พอใช่ไหม กว่าเธอจะรัก  ใจก็ช้ าเจียนตาย 
แต่สุดท้ายฟ้าพราก ร่างกายเธอไป สะใจหรือไง ท าร้ายคนไม่มีทางสู้”สะท้อนให้เห็นว่าคนอีสานมีความเชื่อในเรื่องของสิ่ง
ศักดิ์สิทธ์ิ ส่วนมากจะพบเห็นได้จากพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง พระเครื่อง รูปเหมือนพระสงฆ์ที่เคารพเลื่อมใส เป็นพระ
เกจิอาจารย์ อาจกล่าวรวมไปถึงเทวดา ฟ้า สวรรค์ ศาลปู่ตา ศาลหลักเมือง ศาลเจ้าพ่อ ศาลเจ้าแม่ ความเชื่อประเภทน้ียังคงมี
ปรากฏให้เห็นในสังคมไทยยุคปัจจุบัน โดยในบทเพลงปรากฏให้เห็นถึงความเชื่อในเรื่องของฟ้า  

5. ภาพสะท้อนเกี่ยวกับภาษา 
  5.1 ภาษาถิ่นอีสาน ปรากฏในบทเพลง จ านวน 7 เพลง ได้แก่ เพลงคู่คอง อัลบั้มเพลงใหม่ 2559, เพลงไส
ว่าสิบ่ถิ่มกัน อัลบั้มเพลงใหม่ 2559, เพลงจ่ม อัลบั้มเพลงใหม่ 2559, เพลงโอ้ละน้อ อัลบั้มเพลงใหม่ 2560,  เพลงกระทงหลงคู่ 
อัลบั้มเพลงใหม่ 2560, เพลงถิ่มอ้ายบ่ว่า อัลบั้มเพลงใหม่ 2560 และเพลงสายแนนหัวใจ อัลบั้มเพลงใหม่ 2561 เช่น ตัวอย่าง
เน้ือเพลงไสว่าสิบ่ถิ่มกัน อัลบั้มเพลงใหม่ 2559 ที่ว่า “ฮักกันมาแต่โดนแล้ว   บ่มีว่ีมีแววเปลี่ยนแปลงไป ตั้งแต่ทางมีแต่ขี่ไหง่ 
แล้วจังได๋คือมาเป็นลายต่าง สิบสิฮ่างหรือซาวสิฮ่าง สิจับมือกันหย่างว่าซั่นว่า หัวใจสะหวอยน้องบ่หัวซา บัดสิว่าเฮาไปกันบ่
ได๋ ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน ไสว่าสิมีกันและกัน ไสว่าสิฮักแพงกัน ไสว่าสิมีกันตลอดไป ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน ไสว่าสิมีกันเรื่อยไป ไสว่าสิบ่แบ่ง
ใจ ไสว่าสิมีแค่ เฮา” สะท้อนให้เห็นว่ามีการใช้ภาษาถิ่นอีสานเป็นจ านวนมากในการแต่งเน้ือเพลง เน่ืองจากว่าผู้แต่งเป็นชาว
อีสานและเติบโตในสภาพแวดล้อมสังคมชนบท        จึงสามารถถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์ของตนและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในสังคมตามความเป็นจริงโดยผ่านภาษาถิ่นอีสานได้เป็นอย่างดี               

6. ภาพสะท้อนเกี่ยวกับศิลปะการแสดง ปรากฏในบทเพลง จ านวน 1 เพลง ได้แก่ เพลงโอ้ละน้อ อัลบั้มเพลงใหม่ 
2560 ดังตัวอย่างเน้ือเพลงที่ว่า “เกิดเป็นคนอีสาน เลือดก็คนอีสาน  มีบุญมีงานก็ต้องมีหมอล า มีลาบมีก้อย           มีจุ๊ซอย
จ้ า ยังจดยังจ าวิถีบ้านเฮา เสียงพิณห่าว เสียงแคนหย่าว หย่าวเจ้าหย่าว หมอล าเจ้าหย่าว ยังเต้นล าวงโตดตีโต่งเก้ียวสาว บ่
ลืมเรื่องราว บุญฮีตสิบสอง และคองสิบสี่”สะท้อนให้เห็นถึงศิลปะการแสดงของคนอีสานที่มีทั้งเครื่องดนตรีในการประกอบการ
แสดง ที่ปรากฏในเน้ือเพลงคือ พิณและแคน ซ่ึงเป็นเครื่องดนตรีท้องถิ่นของคนอีสาน โดยในเน้ือเพลงกล่าวถึงศิลปะการแสดง
ประจ าท้องถิ่นที่ใช้เครื่องดนตรีดังกล่าวประกอบ ได้แก่ หมอล า และเต้นร าวง  

ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาภาพสะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานผ่านวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งอีสานของก้อง ห้วยไร่ในช่วงปี พ.ศ. 
2559 - 2561 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
               ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

 1. เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีความสนใจที่จะศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานต่อไป 
            2. เป็นแนวทางในการศึกษาวัฒนธรรมในด้านอ่ืน ๆ ของนักร้องคนอ่ืน ๆ ต่อไป 
   ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
            1. ศึกษาวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งอีสานของก้อง ห้วยไร่ ในแง่ของการสะท้อนสังคมในด้านอ่ืน ๆ เช่น ภาพ

สะท้อนทางด้านสังคมของคนอีสาน  ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น 
 2. ศึกษาภาพสะท้อนวัฒนธรรมจากเพลงลูกทุ่งอีสานที่ปรากฏในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งอีสานของนัก

ประพันธ์เพลงของคนอีสานอ่ืน ๆ เช่น แซ็ค ชุมแพ, อาม ชุติมา, เบิ้ล ปทุมราช เป็นต้น 
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การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย  โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 

The  development    Thai  Language reading.  Skill  for  develop  Thai  Language  
reading  skill of  Prathomsuksa  1. 

ศิริวรรณ  บัวเผียน1, กุหลาบ  สุวรรณเทพ2, อรุโณทัย  อินทนิด3  และกุสุมา  ยกช ู4 
Siriwan  Buaphien1,Kuhlab  Suwannatap2,Arunothai  Inthanid3 andKusuma  Yokchoo4 

 
                                                                     1นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย   คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
                                                                           2ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก    อ าเภอเมือง  จังหวดัพิษณุโลก  
                                                                                                    3อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย  คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
                                                                                                      4อาจารย์สาขาวิชาจิตวทิยา  คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

บทคัดย่อ 
                   การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2)เพื่อประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของนักเรียน  ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่าน
ภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  เป็น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ห้อง  6  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2561  โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก  จ านวน  50  คน  
ก าหนดระยะเวลาในการทดลอง  9  สัปดาห์  สัปดาห์ละ 2  ชั่วโมง  รวม  18  ชั่วโมง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ  แบบฝึก
ทักษะการอ่านภาษาไทย    แผนจัดการเรียนรู้  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการอ่าน  แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะ  การวิเคราะห์ข้อมูล  ใช้ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าดัชนีความสอดคล้อง  
ค่าที  แบบ  t-pair  และค่าที  แบบ  One  sample 
      ผลการศึกษาพบว่า 
         1. การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ  90.98/92.33  ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้  คือ  70/70 
        2. ผลสัมฤทธ์ิทางการอ่าน  ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  .05 

ค าส าคัญ  :  พัฒนา /  ทักษะการอ่าน 

Abstract 
               This  research  to  :  1)   to  development    Thai  Language reading.  Skill  for  develop  Thai  
language  reading  skill   by  using  the  skill  training  for  Prathomsuksa  1.  2) to  evalvate  the  student’s  
satisfication  and  opinion  to  the  exercise.  The  sample  of  this  researoh  were 50  students  from  
Prathomsuksa  1/6  in  the  second  semester  at  Anuban   phitsanulok  school.  The  pesiod  for  experiment  
was  taken  by  9  weeks , twice  a week , total  18  times  The  research  equipment  were ;  reading  thai  
language  skill  exercise , learning  plan , the  achievement  reading  test  and  the  student’s  satisfication  
questionnaire.  The  analyzed  were  ;  average , mean ,  percentage  ,  S.D,  t – one  sample. 
       The  result  that  : 

1)  The  develop  Thai  language  reading  skill  for  Prathomsuksa  1  had  90.98  /  92.33  
efficiency  equal  70/70  higher  than  standard. 

2) An  academic  achievement  of  pre – study  and  post  -  study  different  at  os  significant. 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
            ภาษาไทยเป็นมรดกที่ส าคัญต่อประเทศไทย ซ่ึงบรรพบุรุษของไทยให้สร้างไว้ให้กับคนไทยก่อให้เกิดความ  เป็น
เอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อ สื่อสารระหว่างกัน และกันสร้าง ความสัมพันธ์
ระหว่างคนในชาติท าให้เกิดความสะดวกในการติดต่อ สื่อสารที่มี ท าให้เกิดความเข้าใจตรงกัน อีกทั้ง  ภาษาไทยยังเป็น
เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ความคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงทางสังคม ตลอดจน
น าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความม่ันคง ภาษาไทยจึงเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ที่ควรค่าแก่การเรียนรู้จากการจัดสาระการ
เรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช ระบุว่า การเรียนการสอนภาษาไทยใน
ปัจจุบันมิได้มุ่งหวังให้นักเรียนอ่านออก เขียน 2544 ได้แต่เพียงอย่างเดียว หากยังมุ่งหวังให้นักเรียนน าความรู้ความสามารถไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง สามารถสื่อสาร กับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนกลุ่ม
สาระอ่ืนๆ และใช้เทคโนโลยีใน การสื่อสารได้ดี รวมทั้งต้องรักษาภาษาไทยไว้ในฐานะเป็นสมบัติของชาติด้วย .กรมวิชาการ)
2546 :21 ) เราจึง ควรอนุรักษ์และส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพ ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินมหา ภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงในรัชกาลที่ กรกฎาคม 29 ที่พระราชทานเน่ืองในวันภาษาไทยแห่งชาติ เม่ือวันที่ 9 ความ
ว่า 2543 
           เราโชคดีที่มีภาษาของคุณเองมาแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ปัญหาเฉพาะในด้านรักษา... ภาษาน้ีก็มี
หลายประการอย่างน้ีจะรักษาให้บริสุทธ์ิในการออกเสียงคือออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน อีกอย่างหน่ึงต้อง รักษาให้บริสุทธ์ิใน
วิธีใช้ หมายความว่าวิธีใช้ค ามาประกอบเป็นประโยค นับเป็นปัญหาที่ส าคัญ ปัญหาที่สามความ ร่ ารวยในค าของภาษา ซ่ึงพวก
เรานับว่าไม่ร่ ารวยพอ จึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้ สมาคมครูภาษาไทย) 2544: 6) 
          การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนระดับชั้นให้ความส าคัญของการเรียนรายวิชาภาษาไทย โดยให้เป็นหน่ึง วิชาหน่ึงซ่ึง
บรรจุให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านภาษาทั้งในด้านการฟังการพูด การอ่าน  การเขียน ดังเช่น 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ 1 การอ่านมาตรฐาน ท .1.1 ใช้
กระบวนการ การอ่านสร้างความรู้และความคิดไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาและสร้าง  วิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต และสาระที่ 4 
หลักการใช้ภาษาไทย มาตรฐาน ท 4.เข้าใจธรรมชาติของภาษาและ 1 หลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของหลักภาษาและพลัง
ของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้ เป็นสมบัติของชาติ กรมวิชาการ). 2545: 7) 
            การอ่านเป็นทักษะหน่ึงที่ส าคัญ สืบเน่ืองจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้มนุษย์รู้จักค้นคว้า หาความรู้
เพิ่มเติมอยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ดังน้ันผู้ที่มีนิสัยรักการอ่านยอมเป็นผู้ที่มีความรู้ อย่างกว้างขวาง และ
สามารถน าความรู้ไปพัฒนาทางด้านสติปัญญาอารมณ์และสังคมให้ดีขึ้น การอ่านจึงมีประโยชน์ ต่อชีวิตประจ าวันเป็นอย่างมาก 
เพราะนอกจากจะได้รับความรู้แล้ว ยังท าให้เกิดความบันเทิงใจอีกด้วย นอกจากน้ี  การอ่านยังสามารถช่วยให้รู้ข่าวสาร
ข้อเท็จจริงต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อน าความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงการด าเนินชีวิตของตน  ด้วยเหตุน้ีวิธีที่จะท าให้บุคคลปรับตัวให้ทันกับ
ความเจริญของสังคมคือ การอ่านที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงหมายถึงการ อ่านด้วยความรวดเร็ว เข้าใจสิ่งที่อ่านได้อย่างถูกต้องผู้อ่าน
อย่างรวดเร็วจึงสามารถตักตวงความรู้ได้มากกว่าผู้อ่ืนที่มี สมรรถภาพการอ่านต่ า .เนาวรัตน์ แดงยิ้ม2541 :61)  
            การอ่านมีความส าคัญต่อการพัฒนาอาชีพ การศึกษาและหัวใจของการเรียนการสอน การอ่านมีความ จ าเป็นจะต้อง
ฝึกให้มีความช านาญเพื่อที่จะได้สะสมประสบการณ์ให้เกิดความคิดที่กว้าง ขวางและเข้าใจเรื่องที่อ่าน อย่างรวดเร็วถูกต้อง การ
อ่านเป็นประจ าช่วยลับสมองและความคิดให้เฉียบแหลม ในขณะเดียวกัน คนที่อ่าน หนังสือไม่ได้หรือไม่อ่าน จะมีความล าบาก
มากในการด ารงชีวิต จะถูกเอารัดเอาเปรียบต่างๆนานา การอ่านจึงมี  ความจ าเป็นส าหรับทุกคนและเป็นกุญแจไขไปสู่
ความส าเร็จ 
              ฉวีวรรณท คูหาภินันนท์ .2542 : 3) นอกจากน้ีทักษะการอ่านยังเป็นทักษะที่ส าคัญในการเรียนการสอน ภาษาไทย
เพราะทักษะการอ่านเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ อ่านมีความรู้ ความคิดกว้างไกลทันกับความเจริญก้าวหน้า ของวิทยาการต่างๆ 
และมีประสบการณ์มากยิ่งขึ้น นอกจากน้ีการอ่านยังเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความบันเทิง และคลายความเครียด ซ่ึงเป็น
การใช้เวลาว่างในการพัฒนาทักษะการอ่านได้อย่างดี ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจนถึงการเรียนในระดับที่สูงขึ้น การอ่านก็
ยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ แสวงหาความรู้ด้านอ่ืนๆต่อไป นักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ การอ่านเป็นปัญหาที่
ส าคัญที่สุดของ นักเรียน 
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              ดังน้ันจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษจะต้องการใช้วิธีการเหมาะสม ที่จะช่วย
ให้นักเรียนสามารถน าการอ่านไปใช้แสวงหาความรู้และพัฒนาทักษะต่างๆของตนเองให้มากที่สุดเท่าที่จะ มากได้ จากปัญหาที่
กล่าวเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1.6 ของโรงเรียนอนุบาล พิษณุโลก ส่วนใหญ่มีผลคะแนนทางการ
สอบความสามารถในการอ่านและการเขียนต่ าซ่ึงวัดได้จากผลคะแนนที่ ผ่านมา ผู้ศึกษาเห็นว่าจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนา
ทักษะการอ่านของนักเรียน จึงได้จัดท าแบบฝึกทักษะการอ่าน ขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1.6 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
          1.เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย  โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1            
            2.  เพื่อประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของนักเรียน  ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย โดยใช้แบบฝึก
ทักษะการอ่าน  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  

ขอบเขตการวิจัย 
       กลุ่มเป้าหมาย 

                          นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1   
                    ประชากร 
                           นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ห้อง 6  
                  ระยะเวลาของการวิจัย 
                            ภาคเรียนที่    2  ปีการศึกษา  1256   จ านวน   50  คน  

สมมุติฐานการวิจัย 
1. นักเรียนที่ใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย  เพื่อเพิ่มทักษะการอ่านให้ดียิ่งขึ้น  ส าหรับนักเรียนชั้น 

ประถมศึกษาปีที่ 1  จะมีความสามารถและมีพัฒนาการทางการอ่านที่ดีขึ้น 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
       1.  แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย หมายถึง แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย  เพื่อเพิ่มทักษะการอ่านให้ดี

ยิ่งขึ้น  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติด้านการอ่านจ านวน  6   แบบฝึก   
       2.  ประสิทธิภาพของแบบฝึก  หมายถึง แบบฝึกทักษะการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  7 0/ 70 
          70 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนที่ได้จากการท าแบบแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย  

เพื่อเพิ่มทักษะการอ่านให้ดียิ่งขึ้น  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 ทุกชุด 
                      70  ตัวหลัง  หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยร้อยละที่ได้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านหลังเรียนโดยใช้
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปีที่   1  ครบทุกชุด 

      3.  นักเรียนหมายถึง  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1.6  โรงเรยีนอนุบาลพิษณุโลก   
ปีการศึกษา   1256   จ านวน  50  คน  

      4. แบบทดสอบหมายถึง  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการอ่าน   เรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย  โดย
ใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน  เพื่อเพิ่มทักษะการอ่านให้ดียิ่งขึ้น  ส าหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1    ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น  
เพื่อทดสอบนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 

เนื้อหา 
เน้ือหาที่น ามาสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านได้มาจากหนังสือเรียนภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่  1   
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 การพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาไทย  โดยใช้แบบฝึกทักษะการ
อ่านภาษาไทย  เพื่อเพิ่มทักษะการอ่าน
ค าให้ดียิ่งขึ้น  ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  1 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับผล  
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1.6  ดีขึ้น  
2. นักเรียนมีพื้นฐานทางภาษาไทยดีขึ้น  
3. นักเรียนได้พัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยสามารถอ่านได้คล่องและถูกต้อง 

          แม่นย ามากยิ่งขึ้น  รวมทั้งสามารถใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนระดับชั้นต่อไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย  โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย  เพื่อเพิ่มทักษะการอ่าน
ให้ดียิ่งขึ้น  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ดังต่อไปน้ี  

ผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังต่อไปนี ้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/กลุ่มเป้าหมาย 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  
3. ขั้นตอนการสร้าง 
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
6. สถิติที่ใช้ 

กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย คือ 

 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1.6  โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก  อ าเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก   
จ านวน  50  คน ซ่ึงเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive  sampling ) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณา
จากการตัดสินใจของผู้ วิจัยเอง ลักษณะของกลุ่มที่ เลือกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย   คือนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่  1.6  มีปัญหาทางการอ่านและผลคะแนนที่ต่ าจากผลการทดสอบการอ่านการภาษาไทย 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

1.  แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย จ านวน  6  แบบฝึก    
2.  แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการอ่าน   จ านวน 30 ข้อ 
3  .แบบประเมินความพึงพอใจและแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย 

 

 

 

     ตัวแปรตาม 

1)ผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านก่อนและหลัง
ใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน  เพื่อเพิ่มทักษะการอ่าน
ให้ดียิ่งขึ้น  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 

2)ความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบ
ฝึกทักษะการอ่านภาษาไทยเพื่อเพิ่มทักษะการ
อ่านให้ดียิ่งขึ้น ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  
1 

ตัวแปรต้น 
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ศึกษาหลักสูตร  เอกสาร  ต ารา   ขอบข่าย  สาระกลุ่มวิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1 

ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับอธิบายรายวิชา 

และจุดประสงค์การเรียนรู้ในหลักสูตรและเน้ือหา 
 

ด าเนินการสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย  เพื่อเพิ่มทักษะการอ่านให้ดียิ่งขึ้น  
 ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  จ านวน  6  แบบฝึก 

  น าร่างแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย จ านวน  6  แบบฝึก  ที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ   

ด าเนินการสร้างและปรับปรุงแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทยจ านวน  6  แบบฝึก 

หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย  จ านวน  6  แบบฝึก  
 โดยทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่  1 

หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย  จ านวน  6  แบบฝึก  
 โดยทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่  2 

 
หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย  จ านวน  6  แบบฝึก  

 โดยทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่  3 

 

ขั้นตอนที ่ 1  การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการรายงาน  
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ขั้นตอนที่  2  การสร้างและหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ  2  แสดงขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษา  หลักสูตร  เอกสาร  ต ารา  ขอบข่าย  สาระกลุ่มวิชาภาษาไทย  ช่วงชั้นที่ 1  
และ ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 

ศึกษาการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย  

สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน 

น าแผนการสอนที่สร้างขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญ   จ านวน  3 นค 
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ภาพ  3  แสดงขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน 
 

 

 

 

 

ขั้นตอนที ่ 3  การสร้างและหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน 

 
ศึกษาเกณฑ์ในการสร้างแบบทดสอบจากเอกสารการวัดและประเมินผลต่าง ๆ 

สร้างแบบทดสอบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้   

น าแบบฝึกทักษะการอ่านที่สร้างขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญด้านวัดผล   

น าแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรยีนจ่าการบุญ 

ซ่ึงไม่ใช่นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าแบบทดสอบที่มีค่าความยากง่าย และอ านาจจ าแนกตามเกณฑ์ 
 
 
 
 

น าแบบทดสอบที่ผ่านเกณฑ์แล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่  3   

เพื่อน าไปเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านภาษาไทย 

 

น าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) 
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     ขั้นตอนที ่ 4  การสร้างและหาคุณภาพแบบสอบถาม ความพึงพอใจ/ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบทดสอบ
ทักษะอ่านภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ย   

 

N
X

X 
  

  
                   X   ค่าเฉลี่ยของคะแนน 
            X   ผลรวมของคะแนน 
                   N   จ านวน 
 
 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 

N
)X-(X

S.D. 
  

  
                  S.D.  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
                  )X-(X   ผลรวมของคะแนนลบด้วยคะแนนเฉลี่ย 
                          N   จ านวน 
 ค่าดัชนีความสอดคล้อง  

                                                 N
R

IOC 
  

                               IOC  =  ดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ   

                        R  =  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ   

                         N    =  จ านวนของผู้เชี่ยวชาญ   
 
 

ศึกษาการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นตามวิธีของเบสท์ 

สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่สอนโดยใช้แบบทดสอบทักษะอ่านภาษาไทย   ์ 
ภาพ  4  แสดงขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม ความพึงพอใจ/ความคิดเห็น 
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 ค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา ( - coefficient) 
 













 


2
tS

2
iS

1
1-n

n
α  

 
              α  สัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ัน 
              n  จ านวนข้อ 

              2
iS   คะแนนความแปรปรวนแต่ละข้อ 

              2
tS  คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบับ 

 
 ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใช้คูเดอร์ -ริชาร์ดสัน ) KR-20)  

 












 





2
tS

qp
1

1n
n

ttr  

 
                     ttr   สัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ัน 
                  n  จ านวนข้อ 

             2
tS  คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบับ 

                                 p = สัดส่วนของคนท าถูกในแต่ละข้อ 
                   q  = สัดส่วนของคนท าผิดในแต่ละข้อ = 1- p 
 
 สถิติทดสอบค่าที แบบ t-pair  (เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลัง(    

1n

2D)(2Dn

D
t



 


  

        t   =  ค่าที 
        D  =  ผลต่างของคะแนน 
        N  =  จ านวนคน 
          สถิติทดสอบค่าที แบบ 0ne sample  (เปรียบเทียบผลการเรียนรู้กับเกณฑ์ที่ก าหนด) 
 

t  =    

n
S

X

1

2

1


 

โดยที่ 
                  t   =    ค่าทดสอบ t-test 
            X    =   คะแนนหลังเรียน 
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            =    คะแนนเกณฑ์ที่ก าหนด 
           S2  =    ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
           N  =    จ านวนนักเรียน 
 

ประสิทธิภาพของแบบทดสอบทักษะอ่านค าพื้นฐาน  จ านวน  6  แบบฝึก    
   ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 

 
 
 
 
 

                          E1 = ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
        X  =  คะแนนแบบฝึกหัดในแต่ละหน่วยของ 
                         แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย    
        A  =  แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย  

         N  =  จ านวนผู้เรียน 
 ประสิทธิภาพของผลผลิต (E2) 
 

 
 
  
  
        E2 = ประสิทธิภาพของผลผลิต 
             Y  =  คะแนนของหลังเรียน 
              B  =  คะแนนเต็มของคะแนนสอบหลังเรียน 
            N  =  จ านวนผู้เรียน 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่  1  ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่าน  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่  1   
 ตารางที่  1  แสดงผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย  เพื่อเพิ่มทักษะการอ่านให้ดี
ยิ่งขึ้น  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1   

 
 

คะแนนแบบฝึกทักษะระหว่างเรียน 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  201  คะแนน 

X   9143 

                               N    =   50 
                               A    =   201 
 
 
 
 

 
คะแนนผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน 

30  คะแนน 
Y   1385 

                               N    =   50 
    A    =  30 

 
 

100
A

N

X

E1 



100
B

N

Y

E2 
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X   คือ  ผลรวมของคะแนนแบบฝึกทักษะการอ่าน

ภาษาไทย 
N  คือ  จ านวนนักเรียน 
A  คือ  จ านวนคะแนนแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย
ระหว่างเรียน 
 

 
Y  คือ  ผลรวมของคะแนนผลสัมฤทธ์ิการอ่านหลัง

เรียน 
N  คือ  จ านวนนักเรียน 
A  คือ  จ านวนคะแนนผลสัมฤทธ์ิการอ่านหลังเรียน 
 

 
E1  =   
 
 
E1  =    9143  100   
            50 
           201 
 
E1  =  18286 
          201 
 
E1  =  90.98 

 
E2  =      
 
 
E2  =    1385  100   
            50 
            30 
 
E2  =   2770 
           30 
 
E2  =  92.33 
 
 

E1  /  E2  =  90.98/92.33 
 

จากตารางที่  1  พบว่า  คะแนนที่ได้จากการศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย  และคะแนน
ที่ได้จากการท าแบบฝึกระหว่างเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  ร้อยละ  90.98 / 92.33  ซ่ึงสูงกว่า
เกณฑ์  แสดงว่าแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย  มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  70 / 70 
          ตอนที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิความสามารถก่อนและหลังเรียนวิชาภาษาไทยของ /ทักษะ / นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่1 
         ตารางที่ 2 แสดงผลการหาประสิทธิภาพผลสัมฤทธ์ิความสามารถก่อนและหลังเรียนวิชาภาษาไทย /ทักษะ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
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การประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t df sig 

ก่อนเรียน 24.1 3.20 16.689 
 

49 .000 

หลังเรียน 27.7 2.49    
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่  2  พบว่า เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธ์ิ /ทักษะ/ความสามารถก่อนและหลัง
เรียนด้วย t-test พบค่า t = -16.689  ซ่ึงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงอาจกล่าวได้ว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิ /ทักษะ/

ความสามารถก่อนและหลังเรียนด้วยแบบทดสอบการอ่าน แตกต่าง /สูงกว่าก่อน เรียน 95% 
ตอนที่  3  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะอ่าน ภาษาไทย 
ผลการวิเคราะห์ในตอนน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากที่ได้เรียนด้วยแบบฝึกทักษะ

การอ่าน ที่ครูพัฒนาขึ้น 
ตาราง  3  แสดงค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่าน

ภาษาไทย 
 

ข้อรายการ �̅� S.D. แปลผล 
1. แบบทดสอบการอ่าน ช่วยให้ข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจมี
ความสามารถในการอ่านดีขึ้น  

4.66 
 

0.50 
 

มากที่สุด 

2.เนื้อหามีการจัดเรียงความยากง่ายเหมาะสม 4.52 
 

0.42 
 

มากที่สุด 

3.กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใชแ้บบทดสอบการอ่านนี้ ท าให้ข้าพเจ้ารู้สึก
สนุกสนาน 

4.22 
 

0.50 
 

มากที่สุด 

4.กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใชแ้บบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทยนี้ท าให้
การอ่าน น่าสนใจมากขึ้น 

4.52 
 

0.42 
 

มากที่สุด 

5.ข้าพเจ้าต้องการเรียนด้วยแบบทดสอบการอ่านในลักษณะนี้กับ
บทเรียนอื่นๆ 

4.22 
 

0.95 
 

มากที่สุด 

รวม 3.94 0.56 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่  3  พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบทดสอบทักษะการอ่านที่สร้างขึ้น โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้อนักเรียนมีความ
พึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการอ่านที่ครูสร้างขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด โดย 3 อันดับแรกที่นักเรียนมีความพึงพอใจสูงสุด 
แบบทดสอบทักษะการอ่าน ช่วยให้ข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจมีความสามารถในการอ่านดีขึ้น มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับแรก 
เท่ากับ 4.66  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50  รองลงมา เน้ือหามีการจัดเรียงความยากง่ายเหมาะสม  และกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทยน้ีท าให้การอ่าน น่าสนใจมากขึ้น  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.42  และล าดับที่ 3 คือ กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้แบบทดสอบการอ่านน้ี ท าให้ข้าพเจ้ารู้สึกสนุกสนาน  และข้าพเจ้า
ต้องการเรียนด้วยแบบทดสอบการอ่านในลักษณะน้ีกับบทเรียนอ่ืนๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  
0.95 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ห้อง  6  ระหว่างก่อนเรียน

และหลังเรียน สรุปได้ว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทยมีความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยหลังการ
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ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 

อภิปรายผล 
รายงานผลการใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย    ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน

อนุบาลพิษณุโลก  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก  เขต1 สรุปได้ว่า   นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบทดสอบทักษะการ
อ่านที่สร้างขึ้น โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้อนักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบทดสอบทักษะการอ่านที่ครูสร้างขึ้นอยู่ในระดับมาก โดย 3 
อันดับแรกที่นักเรียนมีความพึงพอใจสูงสุด แบบทดสอบทักษะการอ่าน ช่วยให้ข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจมีความสามารถใน
การอ่านดีขึ้น มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับแรก เท่ากับ 4.66  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50  รองลงมา เน้ือหามีการจัด
เรียงความยากง่ายเหมาะสม  และกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทยน้ีท าให้การอ่าน น่าสนใจมากขึ้น  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.42  และล าดับที่ 3 คือ กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้แบบทดสอบการอ่าน
น้ี ท าให้ข้าพเจ้ารู้สึกสนุกสนาน  และข้าพเจ้าต้องการเรียนด้วยแบบทดสอบการอ่านในลักษณะน้ีกับบทเรียนอ่ืนๆ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.22  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.95 

ข้อเสนอแนะ 
          ข้อเสนอแนะทั่วไป 
      1. ในการน าแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านภาษาไทย  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไปใช้  ครูผู้สอน
ต้องศึกษารายละเอียดของแบบฝึก และขั้นตอนการใช้ให้เข้าใจ  เพื่อให้การปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนเป็นไปตามล าดับ
ขั้นตอนและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
     2. ผู้สอนควรจัดเตรียมวัสดุที่ใช้ประกอบการฝึก หรือท ากิจกรรมไว้ล่วงหน้า 
             ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
                 1.ควรมีการศึกษาทักษะด้านอ่ืน ๆ เช่น การอ่านออกเสียงค าควบกล้ า การเขียนสะกดค า  การเขียนเชิง
สร้างสรรค์ เป็นต้น 
                 2.  ควรมีการศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ 
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ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 

 

ที่ ชื่อ-สกุล สังกัด 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนัญชิดา ศิริเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ภูมิสิทธิพร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัคพล ปรีชาศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สลักจิต ตรีรณโอภาส มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาวิดา มหาวงศ ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
6 ดร.วศินสุข สมบูรณ์วงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทาน บุญเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกพสิษฐ์ พชรกุศลพงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัญรัตน์ อ ่าดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยศจรัส ตือขุนทด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
12 ว่าที  ร.ต.ดร.บัญชา ส่ารวยรื น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิรดา เวชญาลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
15 ดร.อดุลย์ วังศรีคูณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
16 ดร.สมหมาย อ ่าดอนกลอย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม นาคอ้าย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพย์สุดา อินทะพันธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
19 ดร.เทิน สีนวน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
20 ดร.เกสร กอกอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
21 ดร.ปิยลักษณ์ พฤกษะวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
22 ดร.พิเชฐ สยมภูวนาถ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มงคล อักษรดิษฐ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญเลิศ เจิมปลั ง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดนยา วงศ์ธนะชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
26 ดร.พรทิพย์ ครามจันทึก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ แก้วนุช มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
28 รองศาสตราจารย์ ดร.สุขแก้ว ค่าสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณวิชญ์ ใบกุหลาบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
31 ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
32 ดร.สวนีย์ เสริมสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
33 รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพร ริมชลการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
34 ดร.ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

ที่ ชื่อ-สกุล สังกัด 
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมชัย สังโยคะ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
36 ดร.อรรฎชณม์ สัจจะพัฒนกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
37 ดร.อารีย์ ปรีดีกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
38 ดร.ธัญญาพร ก่องขันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ที่ ชื่อ-สกุล สังกัด 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอ้ือมพร หลินเจริญ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยากาญจน์ โตพิทักษ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
3 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย กุลโสภิต สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพัฒน์ รักพรมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
6 รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาดี ปณะราช มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
8 ดร.ศรวัส ศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
9 ดร.วรพรรณ ขาวประทุม มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
10 ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูวิทย์ กมุทธภิไชย มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ เตชะ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
14 ดร.วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
15 ดร.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
16 ดร.ไตรรงค์ เปลี ยนแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
17 รองศาสตราจารย์ ดร.สุณี บุญพิทักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
19 รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลชลิตา กมุทธภิไชย มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุสิษฐ์ พันธ์กล ่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมรา ศรีแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพิพัฒน์  รักพรมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
25 ดร.ประจบ ขวัญมั น มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
26 ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภา มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
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ที่ ชื่อ-สกุล สังกัด 
27 ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรัฎฐ์  เพ็งแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
29 ดร.ขวัญชัย ขัวนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
30 ดร.สุวดี  อุปปินใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
31 ดร.พูนชัย  ยาวิราช มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
32 ดร.กิตติศักดิ์ นิวรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส ณ พิกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
34 ดร.จิราภรณ์ ปาล ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัตฐิยา ชัยชนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
36 ดร.สุดาพร ปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
37 ดร.เกศรินทร์ ศรีธนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
38 ดร.วิชิต เทพประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงระวี ณ ล่าพูน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชราภรณ์  ทาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
41 ดร.พัชราวรินทร์ เรือนโต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
42 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ติ๊บค่าป้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
43 ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
44 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมฤทัย ตันมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
45 ดร.รักษ์ วรุณวนารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
46 ดร.สุภาพร เตวิยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
47 ดร.บุญทิวา  สิริชยานุกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
48 ดร.วันชนะ จิตอารีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
49 ดร.โชคฑีรภัคญ์ ธนเศรษฐวัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
50 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดารุณี  นิพัทธ์ศานต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
51 ดร.กิตติยา ปลอดแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
52 ดร.พงศ์วัชร ฟองกันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
53 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ พรหมขันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
54 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มะยุรีย์ พิทยาเสนีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
55 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุติมา เมทนีธร มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
56 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐ์กานต์  ปันแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
57 ดร.สุธิษณา โตธนายานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
58 ดร.สายชล  เพียรผดุงพร มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
59 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราพร กุลนานันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
60 ดร.ไกรวิชญ์  ดีเอม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
61 ดร.วุฒิชัย  พิลึก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
62 ดร.พรรณราย  เทียมทัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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ที่ ชื่อ-สกุล สังกัด 
63 ดร.สยาม  ทองใบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
64 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาติ  จันทร์ดอกไม้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
65 ดร.ทินกร ช้อมพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
66 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
67 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไอริณ ชุ่มเมืองเย็น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
68 รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี เกสทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
69 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร  ทรัพย์รวงทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
70 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทีปพิพัฒน์  สันตะวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
71 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
72 ดร.สายทิตย์  ยะฟู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
73 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทิพย์  งามนิล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
74 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
75 รองศาสตราจารย์ ดร.สรวงพร กุศลส่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
76 ดร.แขก บุญมาทัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
77 ดร. ประสิทธิ์  ไชยศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
78 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ  กงเติม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
79 รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัติ คูณแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

80 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลฉัตร กล่อมอิ ม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

81 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แขขวัญ   สุนทรศารทูล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

82 ดร.สุเนตร ทองค่าพงษ์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก 

83 ดร.เรณู บุญเสรฐ นักวิชาการอิสระ 
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ค าน า 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์

ศึกษา ครั้งที่ 2” ในวันที่ 21- 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการพัฒนาองค์ความรู้และ

นวัตกรรมทางการศึกษาของอาจารย์ นักศึกษา และครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถาบันการอาชีวศึกษา

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งนักวิชาการด้านการศึกษาในทุกสังกัด ซึ่งเป็นการ

ส่งเสริมศักยภาพ และความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยระหว่างอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา  ครูใน

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนักศึกษาวิชาชีพครู รวมถึงนักวิชาการด้านการศึกษาในทุกสังกัด ตลอดจน

บุคลากรคณะครุศาสตร์เครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจบทความ วิพากษ์

บทความวิจัยทั้งแบบบรรยาย (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)  

การจัดท ารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2” แบ่งเป็น 12 

กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ บริหารการศึกษาวัด/ประเมินผลการศึกษา/วิจัยทางการศึกษา/หลักสูตรและการสอน

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การศึกษาปฐมวัย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี/ชีววิทยา สังคมศึกษา                 

พลศึกษา ภาษาจีน คอมพิวเตอร์ศึกษา และประถมศึกษา ซึ่งทุกบทความวิจัย นักวิจัยได้ปรับแก้ไขรายละเอียด

ตามท่ีผู้ทรงคุณวุฒิแนะน าจากการประเมินบทความวิจัยและการวิพากษ์วิจัย 

คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2” ขอขอบพระคุณทุกท่านที่

มีส่วนร่วมในการด าเนินงานในทุกกิจกรรมด้วยดี และหวังว่าผู้อ่านบทความวิจัยจะได้รับความรู้และน าไป

พัฒนางานขององค์กรให้เกิดประโยชน์ต่อไป 

 

 

 

คณะกรรมการจัดท ารายงานสืบเนื่อง 

จากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2” 
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รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

สารบญั 

แบบบรรยาย 
กลุม่ที ่3 ภาษาองักฤษ 

หนา้ 

 
การพฒันาความสามารถดา้นการใชโ้ครงสรา้งประโยคภาษาองักฤษเรือ่ง Present 
Continuous Tense โดยใชเ้กมประกอบการสอน ของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 
โรงเรยีนตะพานหนิ 
อดิเทพ  แสนสี  ณัฐณภาส์  วงศ์ตันติเจรญิ  ทวีศักดิ์  ขันยศ  และ  กาญจน์ชนก  เอมแสง 

 
1 

 
การพฒันาการอา่นภาษาองักฤษเพือ่ความเขา้ใจโดยใชเ้ทคนคิจกิซอวแ์ละแผนภมูคิวามหมาย 
ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2 
ศิริวรรณ  ช้างงาม  ทวีศักดิ์  ขันยศ  และ  เพ็ญสินี  คงอ่อน                                                                 

 
13 

 
การพฒันาการเรยีนรูค้ าศพัทภ์าษาองักฤษโดยใชเ้กมผสมผสานกบัการใชก้ลวธิกีารเดา
ความหมายค าศพัทใ์นบรบิทส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 โรงเรยีนเพชรบรูณว์ทิยา          
พลิกา  ต่ายเพ็ง  วรางคณา  ภู่ศิริภิญโญ  และ  ภูมินทร์  เหลาอ านาจ 

 
25 

 
การพฒันาทกัษะการพดูภาษาองักฤษโดยใชส้ถานการณเ์ปน็ฐานการเรยีนรู ้                                       
(Situation- Based- Learning) ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 โรงเรยีนชนแดนวทิยาคม
สิวาลัย  พลขอนแก่น  และ  อโณทัย  และ  พลเยี่ยม  เพชรแสง 

 
38 

 
การพฒันาทกัษะการพดูภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6                                                            
โดยใชก้ารสอนภาษาเพือ่สือ่สาร                                                                                                     
เกสรา  แซ่เฮ้อ  และ  ศิวภรณ์  ใสโต                                                                                     

 
49 

 
การพฒันาการอา่นออกเสยีงภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่3  โรงเรยีนบา้น
ดงขยุเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ประถมศกึษาเพชรบรูณ ์เขต 1ดว้ยวิธกีารสอนการอา่นแบบโฟนกิส์
แพรวพรรณ  จันทร์บาง  และ  อโณทัย  และ  พลเยี่ยม  เพชรแสง 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการใช้โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษเรื่อง 
Present Continuous Tense ของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้เกมประกอบการสอน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งน้ี เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 โรงเรียนตะพานหิน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 46 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการสอนที่ใช้เกมประกอบการสอนจ านวน 4 แผน แบบทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน และแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการเรียนภาษาอังกฤษโดยเกมประกอบการสอน 
สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test (dependent samples) ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า นักเรียน
มีความสามารถด้านการใช้โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษเรื่อง Present Continuous Tense สูงขึ้น หลังได้รับการ
สอนโดยใช้เกมประกอบการสอน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความคิดเห็นเชิงบวกต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษ 

ค าส าคัญ : โครงสร้างประโยค, Present Continuous Tense, เกมประกอบการสอน 

ABSTRACT 
 This study aims to examine and develop the impact of using sentence structure of Present 
Continuous Tense by using games performed. The participants were 46 grade 7 Room 6 students at 
Taphanhin school in semester 2/2018. In this study, the research instruments were the 4 lesson plans 
which using the games performed, The Sentence Structure of Present Continuous Tense test (i.e. pre-
test and post-test), and questionnaire form. The data were analyzed by using frequency, percentage, 
standard deviation, mean, and t-test dependent sample. The result showed that this teaching 
method had .05 significantly improved the participant’s ability on using sentence structure of present 
continuous tense. In addition, the participants had very positive attitude towards learning English. 
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Keywords : Sentence Structure, Present Continuous Tense, Games 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ส าคัญและใช้กันแพร่หลายทั่วไปดังน้ันเราควรจะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มี
ความรู้และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้เขียนสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ในชีวิต ประจ าวัน จากการ
ที่ผู้วิจัยได้จัดกระบวนการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
ข้าพเจ้าพบว่า นักเรียนส่วนมากไม่สามารถใช้โครงสร้างของ Present Continuous Tense ได้อย่างถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์ ไม่ว่าจะเป็น การแต่งประโยคที่อธิบายการกระท ากิจกรรมที่อยู่ในช่วงเวลาหน่ึงในปัจจุบัน และการใช้ Verb 
to be ไม่ถูกต้องกับประธานในประโยค ซ่ึงสาเหตุในปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในการใช้โครงสร้าง
ประโยคภาษาอังกฤษเรื่อง Present Continuous Tense ไม่ถูกต้อง สามารถวิเคราะห์ สาเหตุของปัญหาได้ดังน้ี 1.
 นักเรียนไม่สามารถจดจ าค าวิเศษณ์ที่บอกเวลาใน Tense น้ีได้ 2. นักเรียนไม่สามารถจดจ าในโครงสร้างในรูป
ประโยคบอกเล่า, ประโยคค าถาม, ประโยคปฏิเสธได้ 3. นักเรียนขาดแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ  
 มีนักวิจัยหลายท่านได้ให้แนวคิดเก่ียวกบการสอนไวยากรณ์ วิไลลักษณ์ ศิรินทร์ (2542 :24) กล่าวว่า วิธีสอน
ไวยากรณ์ แบ่งได้เป็น 2 แนวทาง คือ Convert Grammar Teaching หมายถึงการเรียนไวยากรณ์ที่มุ่งความสนใจไปที่
กิจกรรมให้สามารถสื่อสารได้ มากกว่าที่จะระมัดระวังความถูกต้องของไวยากรณ์ที่ใช้ในการสื่อสาร และ  Overt 
Grammar Teaching ซ่ึงเป็นการสอนไวยากรณ์ที่ครูน าเสนอและอธิบายข้อมูลด้านกฎเกณฑ์ทางไวยากรณ์อย่างชัดเจน 
กล่าวคือ วิธีการน้ีเป็นการสอนไวยากรณ์อย่างเปิดเผย ธูปทอง กว้างสวัสดิ์ (2549 :78) กล่าวเก่ียวกับขั้นตอนการสอน
ไวยากรณ์ไว้สองขั้นตอนคือ ขั้นแรก ได้แก่ ขั้นการอธิบายกฎเกณฑ์(Grammar explanation) และขั้นการฝึก
(Learning exercise) ดังน้ัน การสอนไวยากรณ์สามารถสอนไปในแนวทางที่เน้นรูปแบบทางด้านการสื่อสารและการ
สอนไวยากรณ์โดยตรง ซ่ึงเป็นการเน้นในเรื่องของความรู้ความเข้าใจด้านไวยากรณ์และโครงสร้างทางภาษา อย่างไรก็
ตามการสอนไวยากรณ์อาจเป็นการน่าเบื่อส าหรับผู้เรียนได้ ดังน้ัน การสอนไวยากรณ์จึงควรควบคู่ กันไปกับการจัด
กิจกรรมที่น่าสนใจ หรือสนุกสนาน และผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมน้ันๆ 

การสอนเกมฝึกภาษา(Language practice games) มีประโยชน์ในการกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจการเรียนภาษา
มากยิ่งขึ้น และเหมาะสมกับเด็กวัยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหากครูสามารถเลือกสรร หรือดัดแปลงให้เหมาะกบวัย
และความสามารถของระดับชั้นของผู้เรียนโดยค านึงถึงความยากง่ายและรูปแบบ ตลอดจนวิธีการเล่น จากสภาพความ
เป็นจริงที่เป็นอยู่ทั่วไป (ศิธร แสงธนู, 2521:32) เกมการศึกษามีประโยชน์ในการกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจ
ภาษาอังกฤษมากขึ้น และหากครูผู้สอนสามารถเลือกสรรหรือดัดแปลงให้เกมน้ันมีความเหมาะสมกับวัย และระดับชั้น
ของนักเรียนโดยค านึงถึงความยากง่ายของค าศัพท์ โครงสร้างประโยคที่ใช้ ตลอดจนวิธีการในการเล่นที่สนุกสนาน 
เหมาะสมและมีความน่าสนใจด้วยเหตุน้ีครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จึงควรที่จะได้ตระหนักถึงความส าคัญในการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้เกมประกอบการสอนเป็นอย่างมาก (ณัฐวราพร เปลี่ยนปราณ, 2558) 

สุมิตร คุณากร (2543 : 17) กลาวว่า การเลนเกมท าใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมที่จัดขึ้น เกิดความ
สนุกสนานและชวยเสริมการเรียนรูในเรื่องค าศัพทและไวยากรณ์ไดเปนอยางดี ท าใหนักเรียนไดฝกตนเองอยูเสมอ ก
อใหเกิดทัศนคติที่ดีตอภาษาอังกฤษ นอกจากน้ีการที่นักเรียนจดจ าภาษาอังกฤษไดแมนย า และมีความคงทนในการจ า
ค าศัพทเปนสิ่งส าคัญประการหน่ึงที่ท าใหนักเรียนเรียนภาษาอังกฤษไดดี ทิศนา แขมมณี (2543 : 85 อ้างถึงใน เข็ม
ทอง จิตจักร, 2544 :28) ที่กล่าวว่า ข้อดีของการใช้เกมว่า เกมเป็นวิธีสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนสูงสุด 
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เกิดความสนุกสนาน และเกิดการเรียนรู้ในการเล่น ช่วยให้เกิดการเรียนรู้โดยการเห็นประจักษ์ด้วยตนเอง ท าให้การ
เรียนรู้มีความหมาย และอยู่คงทน และ นอกจากน้ี เป็นวิธีการที่ไม่เหน่ือยแรงขณะสอน และผู้เรียนชอบ เกมเป็น
กิจกรรมที่ให้ผู้เรียนมีการใช้และการฝึกฝนท าให้นักเรียนเกิดความคล่องแคล่วในการใช้ภาษามากขึ้น 
 (ณัฐวราพร เปลี่ยนปราณ, 2558 : 1672 ) ได้ท าวิจัยเก่ียวกับการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมประ 
กอบการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 หลังใช้วิธีสอนโดยใช้เกมประกอบ สูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และมีร้อยละความก้าวหน้าเท่ากับ 25.08 สอดคล้องกับ (จารุณี มณีกุล และคณะ, 2557) ได้ท าการวิจัยใน
เรื่อง การใช้เกมการแข่งขันระหว่างกลุ่มเพื่อส่งเสริมความรู้ไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ ความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษและทักษะสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความรู้ด้านไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษสูงขึ้นหลังการเรียนโดยใช้เกมการแข่งขันระหว่างกลุ่ม นักเรียนมีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 หลังการเรียนโดยใช้เกมการแข่งขันระหว่างกลุ่มและนักเรียนมีทักษะสังคมอยู่ในระดับดีมากหลัง
การเรียนโดยใช้เกมการแข่งขันระหว่างกลุ่ม 
 จากปัญหาและเทคนิควิธีการสอนที่กล่าวมาข้างต้น ประกอบกับผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนตะพานหิน อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ได้เกิดแนวคิดในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน โดยใช้เกมประกอบการสอนที่หลากหลาย เช่น เกม Kahoot, เกม Quizizz เป็นต้น ซ่ึงจะท าให้ผู้เรียน
เกิดความสนุกสนานในการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ อีกทั้งเพื่อกระตุ้นและดึงดูดความสนใจของผู้เรียนให้เกิดความ
ใฝ่รู้ใฝ่เรียนในวิชาภาษาอังกฤษมากขึ้น รวมไปถึง มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษเรื่อง Present Continuous 
Tense ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนตะพานหิน อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ก่อนและหลังการสอน
โดยใช้เกมประกอบ 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนตะพานหิน อ าเภอตะพานหิน จังหวัด
พิจิตร ต่อการเรียนรู้โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษเรื่อง Present Continuous Tense โดยใช้เกมประกอบการสอน 

ขอบเขตของงานวิจัย        
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง       
 1. ประชากรในการศึกษาพัฒนาครั้งน้ีเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนตะพานหิน ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ซ่ึงนักเรียนแต่ละห้องได้คละนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เก่ง ปานกลาง อ่อน อย่างละ
เท่าๆกัน โดยมีนักเรียนจ านวนทั้งสิ้น 426 คน เป็นนักเรียนชาย จ านวน 202 คน และนักเรียนหญิง จ านวน 224 คน 

2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 โรงเรียนตะพานหิน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 โดยมีจ านวนนักเรียนทั้งหมด 45 คน เป็นนักเรียนชาย จ านวน 22 คน และนักเรียนหญิง จ านวน 23 คน ได้มา
โดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
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ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ผู้วิจัยได้ใช้เกมประกอบการสอน เช่น Kahoot และ Quizizz ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 (Sport) เรื่อง Present 
continuous tense ในรายวิชา ภาษาอังกฤษ อ 21102 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร มาตรฐานการเรียนรู้ ต 1.3  
 ขอบเขตด้านตัวแปร 

ตัวแปรต้น คือ เกมประกอบการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 (Sport) เรื่อง Present continuous tense วิชา
ภาษาอังกฤษ อ 21102 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากเกมประกอบการสอน  หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 (Sport) เรื่อง 
Present continuous tense วิชาภาษาอังกฤษ อ 21102 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเกมประกอบการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 (Sport) เรื่อง Present continuous tense 
วิชาภาษาอังกฤษ อ 21102 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ขอบเขตด้านระยะเวลา  
ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2561          

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

เกมประกอบการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ 
6 (Sport) เรื่อง Present continuous 
tense วิชาภาษาอังกฤษ อ 21102 ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

1.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากเกม
ประกอบการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 
(Sport) เรื่อง Present continuous 
tense วิชาภาษาอังกฤษ อ 21102 ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
2.ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
เรียนด้วยเกมประกอบการสอนหน่วย
การเรียนรู้ที่ 6 (Sport) เรื่อง Present 
continuous tense วิชาภาษาอังกฤษ อ 
21102 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
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สมมติฐานการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษเรื่อง Present Continuous Tense โดยใช้เกม
ประกอบการสอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนตะพานหิน อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร สูงขึ้นกว่า
ก่อนเรียน 
 2. นักเรียนมีความพึงพอใจ ต่อการเรียนรู้โดยใช้เกมประกอบการสอนในหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 (Sport) เรื่อง 
Present continuous tense อยู่ในระดับมากที่สุด คือเม่ือได้รับการสอนแบบใช้เกมประกอบการสอนแล้วมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น 

วิธีด าเนินงานวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา       

 1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนตะพานหิน อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยมีนักเรียนจ านวนทั้งสิ้น 426 คน เป็นนักเรียนชาย จ านวน 202 คน และนักเรียน
หญิง จ านวน 224 คน            
 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 โรงเรียนตะพานหิน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 จ านวน 46 คน เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)   
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังต่อไปน้ี 
 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 

1) แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เกมประกอบการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่  6 ( Sport) เรื่อง Present 
continuous tense วิชาภาษาอังกฤษ อ 21102 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จ านวน 4 แผน ระยะเวลา 4 
สัปดาห์ รวมทั้งหมด 4 คาบเรียน  

2) เกมประกอบการสอนในหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 (Sport) เรื่อง Present continuous tense เช่น Kahoot 
และ Quizizz เป็นต้น        
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง Present continuous tense ซ่ึงสร้างและพัฒนาขึ้นโดย
ผู้วิจัย 

2) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ เกม
ประกอบการสอน เรื่อง Present continuous tense ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง 

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
 ประยุกต์จากงานวิจัยของ ณัฐวราพร เปลี่ยนปราณ (2558) เพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังต่อไปน้ี 

1. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 
    1.1 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมประกอบการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 (Sport) เรื่อง Present 
continuous tense วิชาภาษาอังกฤษ อ 21102 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
    - ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่เก่ียวข้องและสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เกมภาษาและไวยากรณ์ 
งานวิจัยในประเทศ และงานวิจัยต่างประเทศ  
    - ศึกษาทฤษฎี หลักการ วิธีการ เน้ือหาค าศัพท์ และโครงสร้างประโยคที่จะใช้สอน ข้อเสนอแนะจาก
เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวกับการสร้างแผนการสอน  และเทคนิควิธีการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อน ามาสอนไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ เรื่อง Present continuous tense  
    - ศึกษาและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมประกอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวมไปถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการวิจัย จ านวน 4 กิจกรรม เพื่อใช้ในการทดลองเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ๆ ละ 1 คาบ ๆ ละ 50 นาที 
    - น าแผนการจัดกิจกรรมที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน พิจารณาตัดสินเพื่อหาค่าความตรงตาม
เน้ือหา (Content Validity) โดยเก็บรวบรวมผลการพิจารณาตัดสินไปค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
แผนการจัดกิจกรรมกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย (Index of Item-Objective Congruence : IOC) ตามสูตรของโร
วิเนลล่ี และแฮมเบิลตัน (Rowinelli and Hambleton, 1977 อ้างถึงใน พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2548 :150) 
    - น าแผนการจัดกิจกรรมที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยระหว่าง 0.5-
1.00 ไปปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมตามคาแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อน าไปใช้ในการทดลองครั้งต่อไป 
    1.2 เกมประกอบการสอนในหน่วยการเรียนรู้ที่  6 (Sport) เรื่อง Present continuous tense เช่น 
Kahoot และ Quizizz โดยผู้วิจัยได้ศึกษาและค้นคว้า ตัวอย่างของกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างและน ามาปรับ
ใช้ในการทดลอง จ านวน 4 กิจกรรม เพื่อน าไปใช้ทั้งสิ้น 4 สัปดาห์ ๆ ละ 1 คาบ จ านวน 4 คาบ รวม 4 กิจกรรม 

2 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
    2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง Present continuous tense 
    - แบบทดสอบวัดความรู้ด้านการใช้โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษเรื่อง Present Continuous Tense 
เป็นข้อสอบแบบ ปรนัย และ อัตนัย ใช้ทดสอบก่อนการทดลองและหลังการทดลอง จ านวน 40 ข้อ แบ่งออกเป็น 3 
ตอน ดังน้ี 

   ตอนที่ 1 แบบทดสอบด้านโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษเรื่อง Present Continuous Tense ลักษณะ
เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 
    ตอนที่ 2 แบบทดสอบการเติม –ing ท้ายค ากริยา ลักษณะแบบทดสอบเป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย 
จ านวน 15 ข้อ 
    ตอนที่ 3 แบบทดสอบการแต่งประโยคที่เป็นโครงสร้างประโยค ภาษาอังกฤษเรื่อง Present  
Continuous Tense ลักษณะแบบทดสอบเป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย จ านวน 5 ข้อ 
    2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม
ประกอบการสอน เรื่อง Present continuous tense  
    - ศึกษาการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจเก่ียวกับเกมแต่ละเกมที่ใช้ประกอบการสอนจากหนังสือ
เทคนิควิจัยทางการศึกษา (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538 : 179-191) วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2550 : 106-111)         -  
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สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนเก่ียวกับเกมที่ใช้ประกอบการสอนแต่ละเกม จ านวน 15 ข้อ ซ่ึง
แบบสอบถามเป็นแบบประมาณค่า (Rating Scales) ตามวิธีการของ ลิเคิอร์ท (Likert) ลักษณะแบบสอบถามเก่ียวกับ
ความพึงพอใจหรือไม่ของนักเรียนที่มีต่อเกมที่เล่น โดยก าหนดความคิดเห็น 5 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 

5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด 
4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
เกณฑ์การแปลความหมายของระดับความพึงพอใจได้ดังน้ี 
คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับควรปรับปรุง 

    - น าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนเก่ียวกับเกมที่ใช้ประกอบการสอนไปเสนอ 
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน พิจารณาตัดสินเพื่อหาค่าความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) โดยเก็บรวบรวมผล
การพิจารณาตัดสินไปค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแผนการจัดกิจกรรมกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
(Index of Item-Objective Congruence : IOC) ตามสูตรของโรวิเนลล่ี และแฮมเบิลตัน (Rowinelli and 
Hambleton, 1977 อ้างถึงใน พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2548 : 150) 

    - น าผลที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย ซ่ึงค่าเฉลี่ยที่ยอมรับได้ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป และน า 
แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขแล้ว มาใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง เพื่อน ามาหาค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
     3.1 ท าการชี้แจงให้กลุ่มตัวอย่างทราบเก่ียวกับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้เกมประ-  
กอบการสอนเรื่อง Present Continuous Tense เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    3.2 ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการใช้โครงสร้างประโยคและ 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเรื่อง Present Continuous Tense 
    3.3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเกมประกอบการสอนโดยใช้แอพพลิเคชั่น Kahoot  
และ Quizizz อย่างละ 2 ครั้ง ๆ ละ 1 คาบ  
    3.4 ทุกครั้งที่มีการทดลองใช้เครื่องมือในการวิจัย กลุ่มตัวอย่างจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย  
กลุ่มละ 2-3 คน โดยให้นักเรียนเลือกอยู่กับเพื่อนได้อย่างอิสระ 
    3.5 เม่ือกลุ่มตัวอย่างได้รับการเรียนการสอนแล้วครูจะสรุปผลคะแนนและมอบรางวัลให้กับ 
ผู้ชนะในทุกครั้ง 
    3.6 ในสัปดาห์สุดท้ายของการวิจัยกลุ่มตัวอย่างจะต้องทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถ
ด้านการใช้โครงสร้างประโยคและค าศัพท์ภาษาอังกฤษเรื่อง Present Continuous Tense  
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    3.7 เก็บข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้งก่อนและหลังทดลอง     
    3.8 เก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้เรียนด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจ   
    3.9 รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการทดลองน าไปวิเคราะห์ข้อมูล 

   3.10 สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ได้ก าหนดไว้ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินความสามารถด้านการใช้โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษเรื่อง Present 
Continuous Tense ของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft office excel เพื่อหา
ค่าสถิติดังต่อไปน้ี 

1. ผลการทดลองการใช้เกมประกอบสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 (Sport) เรื่อง Present continuous tense 
วิชาภาษาอังกฤษ อ 21102 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนการใช้และหลังการใช้เกมประกอบสอน
หน่วยการเรียนรู้ที่  6 (Sport) เรื่อง Present continuous tense วิชาภาษาอังกฤษ อ 21102 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

 

กลุ่มตัวอย่าง คะแนนเต็ม N �̅� S.D. t 

Pre-test 
Post-test 

40 
40 

45 
45 

13.04 
28.60 

4.83 
5.47 

34.48* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 จากตารางที่ 1 พบว่าการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 13.04 คะแนน และ 28.60 คะแนน ตามล าดับและเม่ือเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 
พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มี่ต่อการสอนแบบใช้เกมประกอบการสอน
เรื่อง Present continuous tense 

ตารางที ่2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของนความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการสอนโดย
ใช้เกมประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Present continuous tense  

 

รายการประเมิน �̅� S.D. 

1. นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติจริง 4.93 16.54 
2. เม่ือเรียนโดยใช้เกม จะท าให้นักเรียนสนุกสนานและไม่น่าเบื่อ 5.00 18.00 

3. หลังจากเล่นเกมแล้วสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 4.71 12.93 

4. ระยะเวลาในแต่ละกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.84 15.11 

5. เม่ือใช้เกมประกอบการสอนแล้ว นักเรียนมีความรู้เพิ่มมากขึ้น 4.91 16.52 
6. นักเรียนมีส่วนร่วมในแต่ละกิจกรรมที่ครูจัดให้ 4.69 13.21 

7. อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม เช่น คอมพิวเตอร์, เครื่องฉายภาพ, ทีวี ฯลฯ มี
ความเหมาะสม  

4.98 17.50 

8. ความยากง่ายของแต่ละกิจกรรม 4.58 11.24 
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รายการประเมิน �̅� S.D. 

9. ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกได้ดีในการจัดกิจกรรมโดยใช้เกมประกอบการ
สอน 

4.91 16.07 

10. ภาพรวมของการเรียนการสอนโดยใช้เกมประกอบการสอน 4.53 11.06 
 

จากตารางที่ 2 จะพบว่าภาพรวมของความพึงพอใจของการเรียนการสอนโดยใช้เกมประกอบการสอนมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.53 แปลผลได้เป็นพึงพอใจระดับมากที่สุด ระดับความพึงพอใจรายข้อส่วนใหญ่อยู่ในระดับพึงพอใจมาก
ที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือข้อที่ 2 เม่ือเรียนโดยใช้เกม จะท าให้นักเรียนสนุกสนานและไม่น่าเบื่อ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
5.00 แปลผลได้เป็น พึงพอใจระดับมากที่สุด 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการทดลองการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมประกอบการสอนโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษเรื่อง Present 
Continuous Tense โดยใช้เกมประกอบการสอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนตะพานหิน อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ซ่ึงผู้วิจัยสรุปได้ดังน้ี 
 1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษเรื่อง Present Continuous 
Tense ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนตะพานหิน อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร พบว่า คะแนนสอบหลัง
เรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

2. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนตะพานหิน อ าเภอตะพานหิน 
จังหวัดพิจิตร ต่อการเรียนรู้ โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษเรื่อง Present Continuous Tense โดยใช้เกม
ประกอบการสอน พบว่าระดับความพึงพอใจรายข้อส่วนใหญ่อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ
ข้อที่ 2 เม่ือเรียนโดยใช้เกม จะท าให้นักเรียนสนุกสนานและไม่น่าเบื่อ แปลผลได้เป็น พึงพอใจระดับมากที่สุด 
 

อภิปรายผล 
 จากผลการทดลองการใช้เกมประกอบการสอน ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 (Sport) เรื่อง Present continuous 
tense ในรายวิชา ภาษาอังกฤษ อ 21102 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยเสนอการอภิปรายผลตาม
รายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเรื่อง Present continuous tenseของนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 1 หลังใช้วิธีสอนโดยใช้เกมประกอบสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าผล
การใช้วิธีสอนโดยใช้เกมประกอบที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นน้ันสามารถส่งเสริมผลการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้สูงขึ้นได้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะแบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้ยึดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เก่ียวกับสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2552 : 1-71) ซ่ึงเน้นในเรื่องการปฏิบัติตาม
ค าสั่ง ค าแนะน า ค าขอร้อง ค าแนะนาง่าย ๆ ที่ใช้ในห้องเรียน การสะกดค าการอ่านออกเสียง ค า กลุ่มค า ประโยค
ถูกต้องตามหลักการอ่านให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง ใช้ถ้อยค าน้ าเสียง และกิริยา ให้ข้อมูลความรู้สึกเก่ียวกับตนเองและ
เรื่องใกล้ตัว ใช้ค าส่ัง ค าขอร้อง และให้ค าแนะน า โดยใช้ค าศัพท์เหมาะสมกับวัย บอกค าศัพท์ เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การใช้ภาษาในการฟัง พูดท าท่าประกอบ และน าเสนอด้วยการพูดเขียนอย่างสุภาพ เข้า



 

 
 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

 
 

10 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

ร่วมกิจกรรมทางภาษา อ่าน พูด ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน และสถานศึกษา รวบรวมค าศัพท์ที่เก่ียวข้องใกล้
ตัว โดยใช้วิธีการประเมินผลโดยการให้นักเรียนท าแบบทดสอบการใช้โครงสร้างประโยค Present continuous tense 
และการเติม –ing ที่ท้ายค ากริยา โดยใช้เกมประกอบ เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้โครงสร้างประโยคและค าศัพท์
ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ จริยาพร ศรีพิทักษ์พลรบ และรุ่งทิพย์ ดาจ่าง (2551 : 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่
สอนโดยใช้เกมประกอบและการสอนตามคู่มือครู ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียนค าศัพท์
ภาษาอังกฤษด้วยการสอนโดยใช้เกมประกอบการสอนและการสอนตามคู่มือครูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
พบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้เกมประกอบการสอน มีผลสัมฤทธ์ิการเรียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษสูงกว่านักเรียน
ที่ได้รับการสอนตามคู่มือครู อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐาน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของโอนีล 
(O’Neil,1981 : 4637 - A) ได้ท าการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างกลุ่มที่เรียนโดยใช้เกมแข่งขัน ซ่ึง
มีการให้รางวัลกับกลุ่มที่เรียนโดยใช้การสอนแบบเดิมพบว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างสองกลุ่ม ผู้วิจัยกล่าวว่า
บรรยากาศในชั้นเรียนของกลุ่มที่เรียนโดยใช้เกมมีการช่วยเหลือกันในด้านการเรียนมากกว่ากลุ่มที่เรียนแบบเดิมปัญหา
เรื่องระเบียบวินัยเกือบจะหมดไป นักเรียนสนใจในเน้ือหาวิชามากขึ้นและแสดงออกถึงความเชื่อม่ันว่าพวกเขาเรียนรู้ได้
มากกว่า ดังน้ันส าหรับชั้นเรียนที่มีปัญหาด้านความประพฤติ การสอนโดยใช้เกม จึงอาจช่วยแก้ปัญหาให้ได้ 
 2. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกม 
ประกอบการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ เม่ือเรียนโดยใช้
เกม จะท าให้นักเรียนสนุกสนานและไม่น่าเบื่อ รองลงมาคือ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม เช่น คอมพิวเตอร์, เครื่องฉาย
ภาพ, ทีวี ฯลฯ มีความเหมาะสม นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติจริง ล าดับสุดท้ายคือความยากง่ายของแต่ละกิจกรรม 
แสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมประกอบท าให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนรู้ได้
เป็นอย่างดี ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะกิจกรรมการใช้เกมประกอบการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยได้ค้นคว้ามา ท าให้ผู้เรียนมี
กิจกรรมที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนท าสิ่งที่ได้รับมอบหมายหรือต้องการปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยมี
ครูผู้สอนเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวกหรือให้ค าแนะน าปรึกษาซ่ึงต้องค านึงถึงการท าให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจใน
การเรียนหรือการปฏิบัติงาน (ศุภสิริ โสมาเกตุ, 2548 : 155) สอดคล้องกับงานวิจัยของ บลูม (Bloom อ้างถึงใน ยมล
รัตน์ เลาหบุตร, 2555 : 57) ที่มีความเห็นว่า ถ้าสามารถจัดให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมตามที่ตนเองต้องการ ก็น่าจะ
คาดหวังได้แน่นอนว่านักเรียนทุกคนได้เตรียมใจส าหรับกิจกรรมที่ตนเลือกน้ันด้วยความกระตือรือร้น พร้อมทั้งความ
ม่ันใจ เราสามารถสังเกตเห็นความแตกต่างของความพร้อมด้านจิตใจได้ชัดเจนจากการปฏิบัติของนักเรียนต่องานที่เป็น
วิชาบังคับกับวิชาเลือก หรือจากสิ่งนอกโรงเรียนที่นักเรียนอยากเรียน เช่น การขับรถยนต์ ดนตรีบางชนิด เกม หรือ
อะไรบางอย่างที่นักเรียนอาสาสมัครและตัดสินใจได้โดยเสรีในการเรียน การมีความกระตือรือร้นและความสนใจเม่ือเริ่ม
เรียน จะท าให้นักเรียนเรียนได้เร็วและประสบความส าเร็จสูง สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาษิต พาณยง (2555 : 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้เกมการศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวนรัฐวิทยา กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมการศึกษาอยู่ในระดับมาก รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของสิริวรรณ ใจกระเสน (2554 : 3) ได้
ศึกษาการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้เกมวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 
โรงเรียนบ้านหนองบัว จังหวัดล าพูน ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์โดยใช้เกมวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับมากที่สุด 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้       

 1. ครูผู้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่  1 ควรใช้เกมค าศัพท์และไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษโดยคัดเลือกเกมที่มีประโยชน์และน ามาแทรกในขั้น ตอนต่าง ๆ ของการเรียนการสอนไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ โดยอาจท าแบบฝึกหัดทบทวนให้กับนักเรียนหลังการสอนเพื่อช่วยให้ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนของนักเรียน
สูงขึ้น           
 2. ครูควรให้โอกาสนักเรียนเลือกเกมที่ครูได้เตรียมไว้อย่างหลากหลายมาประกอบการสอน จะท าให้นักเรียน
รู้สึกว่ามีส่วนร่วมในด้านการเรียนการสอนมากขึ้น       
 3. ครูผู้สอนควรกระตุ้นให้ผู้เรียนได้มีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมทุกคน จึงจะพัฒนาทักษะของ
นักเรียนได้         
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการวิจัยเก่ียวกับการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมประกอบการเรียนการสอนกับนักเรียน
กลุ่มตัวอย่างอ่ืน และในระดับชั้นอ่ืน ๆ เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ 

2. ควรมีการวิจัยเก่ียวกับการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในหมวดอ่ืนโดยใช้วิธีสอนโดยใช้เกมประกอบเพื่อ
นักเรียนจะได้มีโอกาสเรียนรู้โครงสร้างประโยคได้อย่างหลากหลายและเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้าน
การสื่อสารของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. ควรศึกษาการสอนโดยใช้เกมประกอบการเรียนการสอนเก่ียวกับทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อ
ศึกษาผลเฉพาะทักษะ 
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การพฒันาการอา่นภาษาองักฤษเพือ่ความเขา้ใจโดยใชเ้ทคนคิจกิซอวแ์ละแผนภมูคิวามหมาย 
ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2 

A Development of English Reading Comprehension of Grade 8 Students                                      
By Using Jigsaw Techniques and Concept Mapping 

ศริวิรรณ ชา้งงาม ทวีศกัดิ ์ขนัยศและเพญ็สนิ ีคงออ่น                                                                
Siriwan changngam Taweesak kunyot and Pensinee khongoon 

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวทิยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 

                                                                                                  2อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 
3ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์)  

บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและวัดความ
พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน ด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างก่อนจัดการเรียนรู้กับหลังจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค
จ๊ิกซอว์ (Jigsaw) และแผนภูมิความหมาย  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพล
อนุสรณ์) อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนจ านวน 10 คน ซ่ึง
ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือในการวิจัยมีแบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Paired T-test แบบ Dependent Group ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีคะแนนความสามารถ
ในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสูงขึ้นหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนภูมิความหมายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าแผนภูมิความหมายมีประโยชน์ในการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และ
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ ด้วยการเรียนแบบ
ร่วมมือโดยใช้เทคนิคจ๊ิกซอว์ และแผนภูมิความหมาย โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
 

ค าส าคัญ : การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ,เทคนิคจ๊ิกซอว์,แผนภูมิความหมาย 

ABSTRACT  
 This research aims to compare English reading comprehension ability and measuring 

students' satisfaction towards learning. with a learning management plan to improve reading skills, 
comprehension of Grade 8 students during pre-learning and post-learning by using cooperative 
learning using jigsaw techniques and Concept mapping. The sample group was Grade 8 students at 
Banpasak (Thosaphon Anusorn) School. Phrom Phiram District, Phitsanulok Province. for the second 
semester of the academic year 2018 , 10  students, which are derived from purposive sampling. 
Research tools are tests to measure reading comprehension in English. And an evaluation from of 
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student satisfaction towards learning The statistics used in data analysis were mean, standard 
deviation and paired t-test in Dependent Group. Students has an English reading ability score for 
higher comprehension after learning management by using the Concept mapping at the statistical 
significance level of .0 1 , which shows that the Concept mapping is useful in language reading 
development. English Reading comprehension and students are satisfied with learning according to 
the learning management plan to improve reading comprehension skills with cooperative learning 
using jigsaw techniques And Concept mapping Overall at the highest level 

Keywords : English Reading Comprehension, Jigsaw Techniques, Concept mapping 

ความส าคัญและความเป็นมา  

         ในสังคมปัจจุบันน้ี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลของโลกซ่ึงใช้กันอย่างแพร่หลาย และเข้ามามีบทบาทส าคัญ
อย่างมากในวิถีชีวิตของผู้คนจ านวนไม่น้อย อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร การศึกษาเพื่อค้นคว้า
แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มากมาย รวมไปถึงการประกอบอาชีพอีกด้วย ดังน้ันประเทศที่มีประชากรที่
สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นประเทศที่ได้เปรียบอย่างมากในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นสังคม 
เศรษฐกิจ เทคโนโลยีและการศึกษา เป็นต้น ดังน้ันการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษจึงมีความจ าเป็นอย่างมาก 
กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความจ าเป็นในด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยจัดการเรียนการสอน
แบบต่อเน่ืองตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ภาษาอังกฤษทั้งด้านทักษะการฟัง 
พูด อ่านและเขียน รวมถึงสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ    
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ก าหนดแนวทางในการจัดการศึกษาไว้ว่า การ
จัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด 
ดังน้ันการจัดการศึกษาในแต่ละช่วงชั้น ควรใช้รูปแบบวิธีการที่หลากหลาย เน้นการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง 
และการเรียนรู้แบบบูรณาการ เป็นการก าหนดเป้าหมายการเรียนร่วมกัน ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ (กรมวิชาการ. 2545: 
21)           
 การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิธีหน่ึงที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเน้น
การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้แก่ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มี
ความรู้ความสามารถแตกต่างกัน โดยที่แต่ละคนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการเรียนรู้และความส าเร็จของกลุ่ม ทั้งโดย
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้ รวมทั้งการเป็นก าลังใจแก่กันและกัน คนที่เรียนเก่งกว่า
จะช่วยเหลือคนที่อ่อนกว่า สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อการเรียนของตนเท่าน้ัน หากแต่จะต้องรับผิดชอบต่อ
การเรียนรู้ของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ความส าเร็จของแต่ละบุคคลคือความส าเร็จของกลุ่ม (วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์. 
2549: 51)          
 แนวทางการสอนแบบจิกซอว์ (Jigsaw) ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอิสระ เน้นให้ผู้เรียนมีความเอาใจใส่ 
รับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่มร่วมกับสมาชิกอ่ืน ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความสามารถต่างกันได้เรียนรู้ร่วมกัน ส่งเสริมให้
ผู้เรียนผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้น า ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกและเรียนรู้ทักษะทางสังคมโดยตรง(สุวิทย์ มูลค า และอรทัย               
มูลค า. 2547: 181)          
  การจัดกิจกรรมกลุ่มแบบจิกซอว์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความร่วมมือและถ่ายทอดความรู้ระหว่าง
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เพื่อนในกลุ่มเป็นวิธีการหน่ึงที่สามารถเรียนรู้ได้ประสบความส าเร็จ เน่ืองจากเทคนิคจิกซอว์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริม
ความร่วมมือและพึ่งพาอาศัยกันในกลุ่มมากขึ้น โดยสมาชิกในกลุ่มคละความสามารถ ผู้เรียนแต่ละคนจะได้รับ
มอบหมายให้ศึกษาเรื่องที่ก าหนดและได้รับ “หัวข้อผู้เชี่ยวชาญ” โดยละเอียด เม่ือผู้เรียนทุกคนอ่านเน้ือเรื่องจบใน
หัวข้อเดียวกันของแต่ละกลุ่มจะร่วมอภิปรายในหัวข้อน้ัน หลังจากน้ันผู้เชี่ยวชาญก็จะกลับมายังทีมของตน “กลุ่มบ้าน” 
เพื่ออธิบาย ส่วนที่ตนรู้ให้คนอ่ืนๆ และในที่สุดทุกคนต้องมีความรู้ครอบคลุมเน้ือหาทั้งหมด หัวใจของจิกซอว์ คือ การ
พึ่งพาซ่ึงกันและกัน ผู้เรียนทุกคนต้องพึ่งพาความรู้จากผู้เรียนคนอ่ืนๆ ซ่ึงสมาชิกในกลุ่มทุกคนต้องรับผิดชอบ ต่อการ
เรียนการท างานร่วมกัน ท าให้พัฒนาทั้งทักษะทางสังคม ทักษะการท างานที่ดี นักเรียนมีการเคลื่อนไหวและแสดงออก
ระหว่างเรียนซ่ึงสอดคล้องกับธรรมชาติของนักเรียน และการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มยังช่วยสลายพฤติกรรมการเรียนที่ไม่
พึงประสงค์ของผู้เรียนให้มีความรัก สามัคคี และช่วยเหลือกันเพื่อช่วยให้กลุ่มของตนเองเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(ธนวรรณ เทียนเจษฎา. 2548: 4-5)        
 การอ่านเป็นทักษะที่จ าเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาหาความรู้ และพัฒนาชีวิต ซ่ึงนอกจากจะท าให้เกิดความรู้
แล้ว ยังก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้แนวคิดในการด าเนินชีวิต 
การอ่านจึงเป็นหัวใจของการศึกษาทุกระดับ และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้เรื่องต่างๆ กา รอ่านที่ดี มี
ประสิทธิภาพ จะต้องอ่านแล้วจับใจความได้ สรุปสาระส าคัญของเรื่องที่อ่านได้ แต่การส ารวจการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผู้เรียน พบว่า ปัญหาส าคัญในการอ่านของผู้เรียนคือ อ่านแล้วจับใจความส าคัญไม่ได้ ไม่สามารถสรุป
ประเด็นได้ ไม่สามารถแยกความรู้ ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น ไม่สามารถแยกใจความส าคัญกับใจความรองได้ ท าให้ไม่ได้
รับประโยชน์จากการอ่านเท่าที่ควร ทั้งยังเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการเรียนรู้และการศึกษาวิชาต่างๆ ด้วย (กรมวิชาการ . 
2546: 168)ในการเรียนการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษในระยะที่ผ่านมาน้ันถือว่ายังไม่ประสบผลส าเร็จตามที่ควร 
เน่ืองจากผู้เรียนบางส่วนยังประสบปัญหาด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ จากการที่ผู้วิจัยได้เป็นครูผู้สอนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพล
อนุสรณ์) พบว่า ผู้เรียนบางส่วนไม่สามารถสรุปประเด็นหรือใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่านได้ ไม่สนใจการอ่าน อ่าน
หนังสือไม่ออก จึงส่งผลให้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการอ่าน คิด วิเคราะห์น้ันค่อนข้างอยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์ที่
ก าหนด ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า สาเหตุของปัญหาดังกล่าวเกิดจากผู้ เรียนเคยชินกับการเรียนการสอนที่ครูผู้สอนเน้น
การอ่านออกเสียงและแปลความหมายเป็นภาษาไทยให้ทุกค าหรือทุกประโยค หลังจากน้ันครูให้นักเรียนอ่านเน้ือเรื่อง
พร้อมถามค าถาม ถ้านักเรียนตอบผิดครูก็จะแก้ไขข้อผิดพลาดให้ทันทีโดยถือเอาความถูกต้องทางไวยากรณ์เป็นส าคัญ 
ซ่ึงเป็นการเรียนการสอนเช่นน้ีเป็นวิธีแบบเดิม ซ่ึงเน้นครูผู้สอนเป็นศูนย์กลาง จึงส่งผลให้ผู้เรียนขาดทักษะพิสัย 
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ        
 จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือแบบจิกซอว์ และแผนภูมิ
ความหมาย เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เรียนเกิดความรักในการอ่านและพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ อีกแนวทางหน่ึงที่จะแก้ปัญหาและพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของผู้เ รียนให้ได้ผล
และสอดคล้องกับนโยบายเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้สอนสามารถกระตุ้นความสนใจให้ผู้เรียนได้ใช้องค์ความรู้หรือ
ประสบการณ์ของผู้เรียนเองโดยตรงซ่ึงเป็นประโยชน์การอ่านโครงสร้างของเรื่องราว หรือข้อความประเภทต่างๆ เป็น
การกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนจากภายในขับเคลื่อนออกมาปรากฏในแผนภูมิความหมายตามล าดับเหตุการณ์ เป็น
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การเอ้ือให้ผู้เรียนศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจได้ง่ายขึ้นจากกิจกรรมและท าให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จด้าน
ทักษะการอ่าน 

จุดมุ่งหมายของงานวิจัย         

  งานวิจัยน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างก่อนจัดการเรียนรู้กับหลังจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจ๊ิกซอว์ 
(Jigsaw) และแผนภูมิความหมาย  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจ โดยใช้แผนภูมิความหมาย 

ขอบเขตการวิจัย          

 ขอบเขตดา้นประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง      
 1. ประชากร         
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) อ าเภอ
พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 31 คน  

2. กลุ่มตัวอย่าง         
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองครั้งน้ีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) 
อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนจ านวน 10 คน ซ่ึงได้มาจากการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)      

ขอบเขตด้านตัวแปร        
 ตัวแปรต้น         
 การสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจ๊ิกซอว์ ( Jigsaw) และ
แผนภูมิความหมาย          
 ตัวแปรตาม         
 ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ขอบเขตดา้นเนื้อหา        
 เน้ือหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้คัดเลือกเน้ือหาบทอ่านจากหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ  
Sky Students’ Book 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2       
 ขอบเขตด้านระยะเวลา        
 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาในการทดลองรวมทั้งหมดจ านวน 18 ครั้ง ครั้งละ 40 นาที ระหว่าง
วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561                             

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. การเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจ๊ิกซอว์ (Jigsaw) เป็นกิจกรรมที่ครูผู้สอนมอบหมายให้สมาชิกในกลุ่ม
แต่ละกลุ่มศึกษาเน้ือหาที่ก าหนดให้ สมาชิกแต่ละคนจะถูกก าหนดโดยกลุ่ม ให้ศึกษาเน้ือหาคนละตอนที่แตกต่างกัน 
ผู้เรียนจะไปท างานร่วมกับสมาชิกกลุ่มอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ศึกษาเน้ือหาที่เหมือนกัน หลังจากที่ทุกคนศึกษา
เน้ือหาน้ันจนเข้าใจแล้ว จึงกลับเข้ากลุ่มเดิม แล้วเล่าเรื่องที่ตนศึกษาให้สมาชิกคนอ่ืน ๆ ในกลุ่มฟัง โดยเรียงตามล าดับ
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เรื่องราว เสร็จแล้วให้สมาชิกในกลุ่มคนใดคนหน่ึงสรุปเน้ือหาของสมาชิกทุกคนเข้าด้วยกัน    
 2. การสอนโดยใช้แผนภูมิความหมาย หมายถึง แผนภูมิที่ใช้แสดงเรื่องราวต่างๆ โดยการเขียนเพื่อเชื่อมโยง
แนวความคิด ข้อมูล ใจความส าคัญ รายละเอียดต่างๆ ของเรื่องที่อ่านว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร ใช้เป็นกระบวนการ
ในการสอนอ่าน โดยให้นักเรียนอ่านบทอ่านแล้วเขียนแผนภูมิโดยใช้ความคิดในการน าความรู้และประสบการณ์เดิมมา
เชื่อมโยงกับความรู้ใหม่ เพื่อช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจในสิ่งที่อ่านดียิ่งขึ้น ท าให้มีความสามารถในการอ่านเพื่อความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น 
 3. ความเข้าใจในการอ่าน หมายถึง ความสามารถในการท าความเข้าใจในเน้ือเรื่องที่ได้อ่านโดยเริ่มตั้งแต่              
ค าวลี ประโยคและบทอ่านที่มีข้อความยาวๆ รวมทั้งสามารถสรุปใจความส าคัญและบอกรายละเอียดของเรื่องที่อ่านได้ 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
  ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
 
              
 

 

 

วิธีด าเนินงานวิจัย  

         การวิจัยเรื่องการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจ๊ิกซอว์ 
และแผนภูมิความหมายส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ตาม
แบบแผนการวิจัยขั้นพื้นฐาน (Per-Experimental Design) แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (The One 
Group Pretest-Posttest Design) มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) ต าบลใน
เมือง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis)     
 การด าเนินการวิจัย         
 ขั้นตอนที่ 1 การหาประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย   
            1.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) จังหวัดพิษณุโลก 
ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 รวมทั้งสิ้น 31 คน      
 1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) จังหวัดพิษณุโลก 
ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 10 คน ซ่ึงได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างคัดเลือกจากนักเรียนที่มีผลการเรียนที่สูงที่สุด ผลการเรียนในระดับกลาง และนักเรียนที่มีผล
การเรียนต่ าที่สุด          
 1.3 ระยะเวลาในการวิจัย        
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยใช้ระยะเวลาในการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ใช้เวลา                  ใน
การทดลองรวมทั้งหมดจ านวน 18 ครั้ง ครั้งละ 40 นาที ระหว่างวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2562     

การสอนอ่านภาษาอังกฤษ                       
เพื่อความเข้าใจ                                      

การเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค
จ๊ิกซอว์และแผนภูมิความหมาย               

และแผนภูมิความหมาย 

 

ความเข้าใจในการอ่าน

ภาษาอังกฤษ 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย         
 1. แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ จ านวน 20 ข้อ ใช้ทดสอบก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้ โดยให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้การอ่าน 2 ชั่วโมง และหลังการจัด การเรียนรู้การอ่าน 2 
ชั่วโมง รวม 4 ชั่วโมง         
 2. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
จ านวน 15 ข้อ          
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย       
 แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ      
 ผู้วิจัยได้ศึกษาขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบ และสร้างแบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ 
จ านวน 1 ฉบับ เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อเป็นแบบทดสอบก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้แผนภูมิความหมาย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เกณฑ์การให้คะแนน คือตอบถูก ได้ 1 
คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน         
 แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษสร้างขึ้นตามขั้นตอนดังน้ี   
 1. ศึกษาแนวการสร้างข้อสอบจากวิธีวัดความเข้าใจในการอ่านของแมดเซน (Madsen, 1983: 77-79) และ
อัจฉรา วงศ์โสธร (2540) แล้วประมวลแนวคิดเพื่อน าประยุกต์ใช้ในการสร้างแบบทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ          
 2. ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตร เน้ือหา และจุดประสงค์ของเน้ือหาที่ใช้ในการทดลองเพื่อน าไปใช้ในการ
สร้างแบบทดสอบ          
 3. สร้างแบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ จ านวน 1 ฉบับ เป็นแบบทดสอบ                         
ปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อเกณฑ์การให้คะแนน คือ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน
 4. น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นตามขั้นตอน เสนอต่อคุณครูพี่เลี้ยง เพื่อตรวจสอบคุณภาพและความเหมาะสม
ของแบบทดสอบ          
 5. ปรับปรุงแบบทดสอบตามค าแนะน า ข้อเสนอแนะของคุณครูพี่เลี้ยง    
 6. น าแบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษที่ปรับปรุงแล้วไปใช้เป็ นเครื่องมือในการวิจัย
 วิธีการด าเนินการทดลอง        
 ในการด าเนินการทดลอง ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังน้ี    
 1. ขั้นก่อนการทดลอง เป็นขั้นที่ผู้วิจัยเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ดังต่อไปน้ี   
    1.1 ผู้วิจัยเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยจัดปฐมนิเทศเพื่อท าความเข้าใจกับ
นักเรียนถึงวิธีการด าเนินการทดลอง จุดประสงค์ของการทดลอง และวิธีประเมินผลการทดลอง รวมถึงการฝึกทักษะ
พื้นฐานที่จ าเป็นที่จะน าไปใช้ในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจให้แก่นักเรียน เช่น การท านายเรื่องก่อนที่จะอ่าน 
การตอบค าถามเก่ียวกับบทอ่าน การตีความหมาย การวิเคราะห์วิจารณ์ การสรุปใจความส าคัญ เป็นต้น การเรียนรู้โดย
ใช้แผนภูมิความหมาย คือ แผนภูมิความหมายตามแนวคิดของซินาทราและคณะ (Sinatra; et. al. 1988: 5-12) และช
มิดท์ (Schmidt. 1986: 113-117)โดยให้ดูตัวอย่างของแผนภูมิความหมายแต่ละรูปแบบอธิบายโครงสร้างแผนภูมิ
ความหมายและตัวชี้แนะในการเชื่อมโยงความเข้าใจในการอ่านบทอ่าน ชี้แจงขั้นตอนการสร้างแผนภูมิความหมาย ทั้ง 
4 รูปแบบ และการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบจ๊ิกซอว์       
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    1.2 ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบก่อนการจัดเรียนรู้ (Pre-test) เพื่อวัดความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและได้ผ่านการตรวจสอบจากคุณครูพี่เลี้ยง
แล้ว           
 2. ขั้นทดลอง เป็นขั้นที่ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้
การเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจ๊ิกซอว์ และแผนภูมิความหมายตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างไว้  
 3. ขั้นหลังการทดลอง เป็นขั้นที่ผู้วิจัยรวบรวมผล และวิเคราะห์ผลดังต่อไปน้ี   
    3.1 ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบหลังจัดการเรียนรู้ (Post-test) เพื่อวัดความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านฉบับเดิม     
    3.2 ตรวจให้คะแนนการท าแบบทดสอบของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง น าผลคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ด้วย
วิธีการทางสถิติ          
    3.3 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล แล้วน าไปสรุปผลและอภิปรายผลการทดลอง   
 ขั้นตอนที่ 5 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 1. ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับวิธีการ เครื่องมือ และสถานที่ที่จะใช้ในการวิจัย   
 2. จัดเตรียมสถานที่ แผนการจัดการเรียนรู้ และแบบทดสอบเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3. ผู้วิจัยควบคุมการทดลอง และเก็บข้อมูลด้วยตนเอง     
 4. ท าการทดลองระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  
 ขั้นตอนที่ 6 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล    
 1. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนจากแบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน 
ก่อนและหลังจัดการเรียนรู้         
 2. เปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน ก่อนและหลังจัดการเรียนรู้ โดยใช้ Paired 
T-test Dependent Group         
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
         การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลข้อมูล ผู้วิจัยได้เสนอตามล าดับดังน้ี   
 1. การเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียน                 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือโดยใช้ เทคนิคจ๊ิกซอว์ และแผนภูมิ
ความหมายผู้วิจัยได้ท าการทดสอบเพื่อวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจก่อนเรียนและหลัง
เรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จากข้อสอบทั้งหมด 20 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน โดยน าคะแนนที่นักเรียนท าได้จากการท า
แบบทดสอบมาวิเคราะห์ข้อมูลได้ตามตาราง ดังน้ี       
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ตาราง 1 การเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจ๊ิกซอว์ และแผนภูมิ
ความหมาย 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ.01 
จากตาราง 1 พบว่า คะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนสูงขึ้นหลังการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้แผนภูมิความหมาย โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเป็น 7.79 และหลังเรียนเป็น 14.09 โดยมีคะแนน
เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 6.3 และเม่ือพิจารณาคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่ อความเข้าใจของนักเรียนเป็น
รายบุคคล พบว่านักเรียนทุกคนมีคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้นหลังการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้แผนภูมิความหมาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

ตาราง 2 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับ
ใจความ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจ๊ิกซอว์ และแผนภูมิความหมาย 

การเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ 𝐱̄  S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

ด้านเนื้อหา 
1. การอ่านจับใจความเป็นเรื่องที่ไม่ยากเกินไป 
2. ข้าพเจ้าอยากฝึกทักษะการอ่านจับใจความด้วยการเรียนแบบร่วมมือโดย
ใช้เทคนิคจ๊ิกซอว์ และแผนภูมิความหมาย 
3. ความรู้ที่ข้าพเจ้าได้รับจากการเรียนสามารถน าไปใช้ 
ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
4.65 
4.75 
 
4.80 

 
0.48 
0.43 
 
0.40 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
 
มากที่สุด 

ด้านการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน 
4. ข้าพเจ้าชอบที่จะวางแผนในการท างานร่วมกับเพื่อน 
5. ข้าพเจ้าและเพื่อนสนุกมากเม่ือได้เรียนเป็นกลุ่มและ 
หมุนเวียนเปลี่ยนกลุ่มในการเรียนแต่ละครั้ง 
6. ข้าพเจ้ายินดีเสมอเม่ือได้รับมอบหมายให้ศึกษาแบบอ่าน 
ร่วมกับเพื่อนในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
7. ข้าพเจ้ายินดีที่ได้น าความรู้ที่ศึกษาจากแบบอ่านไปเสนอ 
เพื่อนในกลุ่มบ้าน 
8. ข้าพเจ้าชอบฟังเวลาเพื่อนๆ เสนอผลงาน 
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การเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ 𝐱̄  S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

ด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียน    

ทดสอบ N x  S.D. ∑D ∑D2 t sig. 

ก่อนเรียน 10 7.79 2.84 
6.3 39.69 t=9.22 .00* 

หลังเรียน 10 14.09 2.71 
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9. แบบอ่านและภาพประกอบที่ครูน ามาใช้ในชั่วโมงเรียน 
ท าให้ข้าพเจ้าสนุกสนาน 
10. สื่อและอุปกรณ์การเรียนตรงกับเน้ือเรื่องที่เรียน 
11. สื่อและอุปกรณ์การเรียนมีเพียงพอกับจ านวนนักเรียน 
12. ข้าพเจ้าพอใจในการเรียนจากสื่อที่น ามาใช้ในการเรียน 
เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ 
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มากที่สุด 
มากที่สุด 
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การวัดผลและประเมินผล 
13. ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ทราบคะแนนของผลงาน 
ที่ข้าพเจ้าท า 
14. ข้าพเจ้าชอบเวลาที่คุณครูถามค าถาม หลังการเรียน 
แต่ละครั้ง 
15. เม่ือข้าพเจ้าและเพื่อน ๆ ตั้งใจท ากิจกรรมคุณครูมักจะ 
ชมเสมอ 
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โดยรวม 4.74 0.44 มากที่สุด 

  
จากตาราง 2 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ               การ

อ่านจับใจความ ด้วยการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจ๊ิกซอว์ และแผนภูมิความหมาย โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
เม่ือพิจารณารายข้อ นักเรียนมีความพึงพอใจในด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนมากที่สุด จ านวน 14 ข้อ และนักเรียนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก จ านวน 2 ข้อ 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจ๊ิก
ซอว์ และแผนภูมิความหมายส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในครั้งน้ีสรุปผลได้ ดังน้ี 

คะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนสูงขึ้นหลังจัดการเรียนรู้โดยใช้การ
เรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจ๊ิกซอว์ และแผนภูมิความหมาย โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเป็น 7.79 และหลังเรียน
เป็น 14.09 มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 6.3 และเม่ือพิจารณาคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
ของนักเรียนเป็นรายบุคคล พบว่านักเรียนทุกคนมีคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้น
หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนภูมิความหมาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้   
 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาผลการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค
จ๊ิกซอว์ และแผนภูมิความหมาย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) ในครั้งน้ีมี
ข้อค้นพบที่น ามาอภิปรายผลได้ ดังน้ี 

นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสูงขึ้นหลังจัดการเรียนรู้โดยใช้การ
เรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจ๊ิกซอว์ และแผนภูมิความหมาย โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเป็น 7.79 และหลังเรียน
เป็น 14.09 มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 6.3 และเม่ือพิจารณาคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
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ของนักเรียนเป็นรายบุคคล พบว่านักเรียนทุกคนมีคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสูงขึ้น
หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนภูมิความหมายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าแผนภูมิ
ความหมายมีประโยชน์ในการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ดังที่ ฟรีดแมน และเรย์โนลด์ ได้กล่าวถึง
แผนภูมิความหมายว่า เป็นกระบวนการที่ท าให้ผู้อ่านเห็นความสัมพั นธ์ของใจความต่างๆอย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึง
สอดคล้องกับค ากล่าวของนักการศึกษาหลายท่าน กล่าวว่า การใช้แผนภูมิความหมายเป็นการโยงความสัมพันธ์ของ
ใจความส าคัญและรายละเอียดเพื่อช่วยให้ผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์และยังช่วยท าให้เกิดความเข้าใจในการอ่านได้ดีขึ้น 
นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของปีเตอร์สัน อ้างอิงใน วีระวรรณ พูนดี ได้ศึกษาประสิทธิภาพของการใช้แผนภูมิ
ความหมายในการฝึกนักศึกษาที่มีผลการเรียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับต่ า โดยการฝึกให้นักเรียนสร้างแผนภูมิ
ความหมายจากบทอ่านและค าศัพท์ แล้วท าการทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน ผลปรากฏว่านักเรียนที่รับการสอนแบบ
แผนภูมิความหมายมีคะแนนการอ่านเพื่อความเข้าใจที่สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ  
ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว์ (Jigsaw) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ความสามารถในการเรียนรู้และความร่วมมือในการเรียนรู้โดยเริ่มจากการแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มเล็กๆ สมาชิก
แต่ละกลุ่มมีความสามารถในการเรียนรู้แตกต่างกันคือ มีความสามารถทางการเรียนรู้สูง ปานกลาง และต่ า โดยให้
นักเรียนร่วมกันรับผิดชอบศึกษาค้นคว้า และน าประสบการณ์เรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ที่ได้มาสรุปเป็นของกลุ่มสมาชิก
ในกลุ่มร่วมตรวจสอบความถูกต้อง มีการช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝน และพัฒนาทักษะในด้านการท างานร่วมกับผู้อ่ืน การแก้ปัญหา การ
ตัดสินใจ การแสวงหาความรู้ใหม่การยอมรับซ่ึงกันและกัน และการสื่อสารความหมาย สิ่งเหล่าน้ีจะช่วยให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้อย่างมีความสุข พร้อมๆ กับพัฒนาความดีงาม ความรู้ความสามารถไปด้วยกัน (ศักดิ์ชัย นิรัญทวี และไพเราะ 
พุ่มม่ัน. 2542 : 43) และสอดคล้องกับ และข้อดีของการเรียนแบบร่วมมือ ผู้เรียนได้ร่วมกันเรียน เกิดการเรียนรู้ได้ดี
การซักถามท าให้เกิดความกล้า และได้ทราบค าตอบในเรื่องที่ตนสนใจหรือยังไม่กระจ่าง การอธิบายให้เพื่อนฟังจะท าให้
ผู้อธิบายมีความแม่นย าในเรื่องที่เรียนมากขึ้น เพื่อน ๆ ที่ฟังเกิดความเข้าใจอย่างชัดแจ้ง ผู้เรียนได้พัฒนาการท างาน
กลุ่มให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คนอ่อนได้เรียนรู้จากคนที่เก่งกว่าซ่ึงจะมีความตั้งใจช่วยเพื่อนเพื่อยกระดับผลงานของ
กลุ่มให้สูงขึ้น ซ่ึงจะส่งผลกับสมาชิกทุกคนในกลุ่ม (บุญชม ศรีสะอาด. 2537: 122) 

ข้อเสนอแนะในด้านการจัดกิจกรรม 
 1. จากการวิจัยครั้งน้ีพบว่า การใช้แผนภูมิความหมายส่งผลในเชิงบวกโดยตรงต่อนักเรียน ทั้งในด้านการ
พัฒนาการอ่าน และความเข้าใจในการอ่าน ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ควรพิจารณาน ากิจกรรมไปใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
 2. การใช้แผนภูมิความหมายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรใช้ควบคู่กับการฝึกทักษะและกลยุทธ์ใน
การอ่านจับใจความส าคัญ การเดาความหมาย การคาดคะเนเน้ือหาจากชื่อเรื่องหรือรูปภาพ ซ่ึงได้จากการใช้
ประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ท าความเข้าใจในเน้ือเรื่องที่อ่าน และควรฝึกฝนอยู่เป็นประจ า เพื่อให้เกิดความช านาญ 
 3. การใช้แผนภูมิความหมายสามารถน าไปปรับใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความเข้าใจในเน้ือเรื่องหรือข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการอ่านเพื่อจับใจความส าคัญ นักเรียนจะมีความเข้าใจในวิชาน้ันๆ 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรท าการวิจัยการสร้างแผนภูมิความหมายตามความคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระของนักเรียน โดยน า
แผนภูมิความหมายที่ครูผู้สอนก าหนดให้ไปปรับใช้ตามความเหมาะสมของผู้เรียนเอง 
 2. ควรสนับสนุนให้นักเรียนสร้างแผนภูมิความหมายสอดคล้องกับสัญญาณค าโดยข้อความสามารถใช้ปากกา
หลากสีที่อ่านง่ายในการเขียนและตกแต่งระบายสีแผนภูมิความหมายตามความเหมาะสมเพื่อสามารถเก็บรวบรวมเป็น
แฟ้มสะสมผลงาน 

3. เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับครูผู้สอนวิชาอ่าน-เขียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศหรือกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืนๆ ในการเลือกใช้แผนภูมิความหมายให้เหมาะสมกับนักเรียน 
แต่ละระดับชั้น 
 4. ควรท าการวิจัยการใช้แผนภูมิความหมายต่อผู้เรียน 3 กลุ่ม จากจ านวนนักเรียนในห้องเรียน โดยการ
แบ่งเป็นนักเรียนที่เรียนเก่ง 1 กลุ่ม นักเรียนที่เรียนปานกลาง 1 กลุ่ม และนักเรียนที่เรียนอ่อน 1 กลุ่ม เพื่อส่งเสริม
พัฒนาความคิดและความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพด้านการอ่าน เขียน และคิด
วิเคราะห์ที่สูงขึ้น 

5. ควรได้ท าการศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบจิกซอว์  
(Jigsaw) ที่มีต่อทักษะกระบวนการกลุ่ม ทักษะทางสังคม ความรับผิดชอบและความคงทนในการเรียนรู้ในเน้ือหาและ
ระดับชั้นอ่ืนๆ ต่อไป 
 6. ควรได้ท าการเปรียบเทียบระหว่างการสอน ด้วยการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจ๊ิกซอว์ กับเทคนิควิธี
สอนอ่ืนๆ 
 7. ควรได้รับการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจ๊ิกซอว์ ในเน้ือหาและ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ และ ระดับชั้นอ่ืนๆ ต่อไป 
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การพฒันาการเรยีนรูค้ าศพัทภ์าษาองักฤษโดยใชเ้กมผสมผสานกบัการใชก้ลวธิกีารเดาความหมาย
ค าศพัทใ์นบรบิทส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 โรงเรยีนเพชรบรูณว์ทิยา 

พลกิา ตา่ยเพง็1  วรางคณา ภูศ่ริภิญิโญ2  และภมูนิทร ์เหลาอ านาจ3 

Phalika Taipeng1  Varangkana  Pusiripinyo2  and Bhumin  Lao-amnat3 

1
นักศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

2อาจารย์สาขาวิชาภาษอังกฤษ คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
3อาจารย์สาขาวิชาภาษอังกฤษ คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยน้ีน าเสนอการพัฒนาการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมผสมผสานกับการใช้กลวิธีการ

เดาความหมายค าศัพท์ในบริบทส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา โดยมีวัตถุประสงค์ 1) 
เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมผสมผสานกับการใช้กลวิธีเดาความหมายค าศัพท์
ในบริบท 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดย
ใช้เกมผสมผสานกับการใช้กลวิธีการเดาความหมายค าศัพท์ในบริบท กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา จ านวน 33 คน ได้มาโดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) โดย
ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้มีดังน้ี 1) แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมผสมผสานกับการใช้กลวิธีการเดาความหมายค าศัพท์ในบริบท 2) แบบวัดความสามารถ
ในการใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบท 3) แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมผสมผสานกับการใช้กลวิธีการเดาความหมายค าศัพท์ในบริบท สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ t-test แบบ dependent  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ผลการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา พบว่า คะแนนทดสอบความสามารถในการใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนการ
เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมผสมผสานกับการใช้กลวิธีการเดาความหมายค าศัพท์ในบริบท อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 2. ระดับความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกม
ผสมผสานกับการใช้กลวิธีการเดาความหมายค าศัพท์ในบริบทอยู่ในระดับ มากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.82 

ค าส าคัญ : การเรียนรูค าศัพท์ภาษาอังกฤษ/ เกม/ กลวิธีการเดาความหมายค าศัพท์ในบริบท 
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ABSTRACT           

 This research presented the developing English vocabulary learning by using games and 
context clue strategies for seventh grade students in Phetchabunwittaya School. It aimed 1) to 
develop the English vocabulary ability by using games and context clues strategies, and 2) to study 
the sample group’s opinions toward the lessons for develop English vocabulary learning by using 
games and context clues strategies for seventh grade students at Phetchabunwittaya School. The 
sample group, which was selected by cluster random sampling, consisted of 33 seventh grade 
students at Phetchabunwittayakom School. The research instruments were 1) lesson plans for English 
vocabulary learning by using games and context clue strategies, 2) the pretest and posttest for testing 
ability of English vocabulary use in context clues, and 3) a questionnaire used for surveying students’ 
opinions toward the lessons of developing English vocabulary learning by using games and context 
clue strategies for seventh grade students at Phetchabunwittayakom School. 
 The statistics used for the data analysis were mean, standard deviation, and the t-test for 
dependent samples. 
 The results of the study were: 
 1. From the results of developing vocabulary ability by using games and context clue 
strategies, it was found that the posttest average score of students’ abilities to use English vocabulary 
was higher than the pretest score at the 0.05 level of significance after exposing to the lessons for 
developing English vocabulary learning by using games and context clue strategies. 
 2.  The students’ opinions toward the lessons design for developing English vocabulary 

learning by using games and context clue strategies were very positive (�̅�= 4.82 ) 

Keywords : English vocabulary learning/ language games/ context clue strategies  

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ในสังคมปัจจุบันน้ีมีความเจริญก้าวหน้าและมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในด้านต่าง ๆ โดยข้อมูลข่าวสาร
และเทคโนโลยี  การศึกษาไทยควรพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่เข้ามามีบทบาทต่อชีวิต
คนไทยและในปัจจุบันเป็นภาษาสากลที่มีการใช้เครื่องมือติดต่อสื่อสารและการศึกษาค้นคว้าหาความรู วิทยาการ
สมัยใหม่ต่างๆ  เป็นภาษาที่มนุษย์บนโลกใช้ติดต่อระหว่างกันเป็นหลัก ไม่ว่าแต่ละคนจะใช้ภาษาอะไรเป็นภาษาประจ า
ชาติ เม่ือต้องติดต่อกับคนอ่ืนที่ต่างภาษาต่างวัฒนธรรมกันทุกคนจ าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักอยู่แล้ว ด้วยเหตุน้ี
ทุกคนทุกชาติทุกภาษาจึงบรรจุวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองรองลงมาจากภาษาประจ าชาติ เป็นแกนหลักของ
หลักสูตรการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาตลอดชีวิต (Cholakarn Pungviriyarat, 2557 : 02)  

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา โดยเรียนในทุกช วงชั้นตลอดหลักสูตร
การศึกษา เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง-
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พูด-อ่าน-เขียน  แลกเปลี่ยนข้อมูล  ข่าวสาร  แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น แสวงหาความรู้ เชื่อมโยงกับกลุ่มสาระ
อ่ืน ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลาย
ของประชาคมโลก และสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่าง
สร้างสรรค์ การที่จะเรียนรูภาษาอังกฤษให้ไดดีน้ัน  นักเรียนจ าเป็นที่จะต้องรู้ค าศัพท์มากๆ  และสามารถน าไปใช้ได้
อย่างถูกต้อง  หากนักเรียนไม่รู้ค าศัพท์ ไม่ทราบความหมาย ก็ไม่สามารถตีความหรือโจทย์ในข้อสอบได้ และจะส่งผล
ให้ไม่สามารถสื่อสารในสถานการณ์ใดๆได้เลย จากการศึกษางานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาการเรียนรู้ค าศัพท์ของนักเรียน 
ได้มีนักการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญกล่าวไว้ดังน้ี โคดี้และฮักก้ิน (Coady; & Huckin, 1999: 196) ได้กล่าวถึงความส าคัญ
ของการเรียนรู้ค าศัพท์ว่าเป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อความเข้าใจในทุกระดับการศึกษาของผู้เรียน ยิ่งระดับการศึกษาสูงเท่าใด
ความจ าเป็นในการเรียนรู้ค าศัพท์ยิ่งต้องมากขึ้นเท่าน้ัน ซ่ึงสอดคล้องกับ เฟรดริดสัน (Fredrickson. 1994: 1-5) กล่าว
ว่าค าศัพท์เป็นหัวใจส าคัญในการสอนภาษาต่างประเทศและวิธีที่ดีที่สุดในการสอนค าศัพท์คือ การสอนโดยวิธีฝึกการใช้
ค าศัพท์ในบริบท ซ่ึงการสอนค าศัพท์ด้วยวิธีน้ีจะเป็นพื้นฐานที่ดีในการน าค าศัพท์ไปต่อยอดในการสร้างประโยคและ
สื่อสาร            
 นอกจากน้ี ประนอม  สุรัสวดี  (2539 : 32)  ไดให้ความคิดเห็นว่าการเรียนการสอนภาษาอังกฤษน้ัน  
ครูผู้สอนน่าจะท าให้การเรียนการสอนสนุกสนาน  เพราะภาษาเป็นสิ่งที่เก่ียวข้องกับชีวิตจริง  กิจกรรมทางภาษาจึงควร
เป็นกิจกรรมที่เคลื่อนไหวเป็นเรื่องราวของการมีส่วนร่วมและสมมุติสถานการณ ครูจึงควรใช้กิจกรรมเพื่อชักจูงให้เด็ก
นักเรียนเรียนอย่างสนุกสนานไปพรอม  ๆ  กับการเรียนรู  ซ่ึงน าไปสู่การน าภาษาไปใช้อย่างไดผลน่ันคือ  การใช้
กิจกรรมเกม  เพราะเกมท าให้นักเรียนเรียนอย่างสนุกสนาน  นักเรียนทุกคนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ครูจัดขึ้นเป็นการ
ช่วยเสริมการ เรียนรูในเรื่องของค าศัพท์ไดเป็นอย่างดี  สอดคลองกับงานวิจัยของสันติ  แสงสุข  (2541 :  1)  และ  
Johnson  (2001 : 76-161)  พบว่า  การสร้างความจ าในการเรียนค าศัพท์ให้ไดผลน้ัน  ครูควร จัดการเรียนการสอน
ให้อยู่ในรูปของเกมเพราะจะท าให้การเรียนสนุกยิ่งขึ้น  เช่นเดียวกับกับ  ดิกเกอรสัน (Diskerson.  1976 : 6454-A)  
ได้ท าการวิจัยเปรียบเทียบการจ าค าศัพท์ของนักเรียนในระดับหน่ึง  โดยใช้เกมการเคลื่อนไหว  เกมเฉื่อยและกิจกรรม
ปกติ  เป็นสื่อการสอนในแต่ละกลุ่ม โดยกลุ่มเกมเคลื่อนไหวเป็นการเล่นเกมที่ต้องเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกาย 
กลุ่มเกมเฉื่อยเป็นการเล่นที่ใช้ค า  และกระดานด า  ส่วนกลุ่มกิจกรรมปกติใช้ สมุดแบบฝึกหัด  ผลการวิจัยพบว่า               
กลุ่มเกม เคลื่อนไหวไดรับสัมฤทธ์ิผลสูงกว่าอีกสองกลุม และกลุ่มเกมเฉื่อยไดรับผลสัมฤทธ์ิสูงกว่ากิจกรรมปกติ   

จากการที่ผู้วิจัยท าการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1  โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา ได้สังเกตนักเรียน เม่ือจัด
กิจกรรมทางด้านต่างๆ เช่น  ทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  นักเรียนไม่สามารถบอกความหมายของค าศัพท์ แต่ง
ประโยคจากเรื่องใกล้ตัวและตอบค าถามจากเรื่องที่เรียนไม่ได้ เน่ืองจากไม่เข้าใจความหมาย ซ่ึงผู้วิจัยไดประสบปัญหา
เช่นเดียวกับกับส าเนา คีรีประยงค  (2541 : 2)  ที่กล่าวว่านักเรียนจ าค าศัพท์ไดในระยะสั้นทั้งที่มีการท่องศัพท์ และ
ทบทวนอยู่เสมอ  รวมทั้งยังไมสามารถน าค าศัพท์ที่เรียนมาใช้ในการเขียนไดถูกต้องและเม่ือท าการวัดผลการสอบทั้ง 4 
ทักษะพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์61-65  ซ่ึงต่ ากว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และวิจัยของเสาวนีย์  
ณัฎฐาไกร (2549,2) ได้พัฒนาทักษะค าศัพท์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ยุทธวิธีการเดาความหมายของ
ค าศัพท์จากบริบท พบว่านักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ ได้รับการสอน สามารถใช้ยุทธวิธีการเดาความหมายของค าศัพท์ได้
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

นอกจากน้ันผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการเรียนภาษาอังกฤษที่ตนเองควร
ปรับปรุงปรากฏว่าส่วนใหญ่ ประสบปัญหาของค าศัพท์ รู จักค าศัพท์น้อยมาก และจ าความหมายของค าศัพท์ไม่ได้ 
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ถึงแม้ครูจะเพิ่งท าการสอนในคาบน้ันๆ ท าให้ไมสามารถน ามาใช้ในการเรียนและการสื่อสารไดเท่าที่ควร  แต่เม่ือผู้วิจัย
ใช้เกมเข้ามาแทรกบทเรียนและสอนการเดาความหมายค าศัพท์จากบริบทในคาบใดพบว่า  นักเรียนจะกระตือรือร้นให้
ความร่วมมือในการท ากิจกรรมและเรียนด้วยความสนุกสนานมากขึ้น ดังน้ันผู้ วิจัยสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าการใช้เกม
ผสมผสานการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทในการพัฒนาการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่1  เพราะจะท าให้นักเรียนสนุกสนาน  เพลิดเพลิน  อยากรู  อยากเรียน  และโดยเฉพาะอย่างท ายิ่ง จะ
ท าให้นักเรียนไดเรียนรู้ค าศัพท์มากขึ้น  จดจ าค าศัพท์ไดดีและสามารถน าไปใช้ไดทั้งในการพูด  ฟง   อ่าน  และเขียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ตั้งจุดมุ่งหมายไว้ ดังน้ี 

1. เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมผสมผสานกับการใช้กลวิธีเดา
ความหมายค าศัพท์ในบริบท 

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกมผสมผสานกับการใช้กลวิธี
การเดาความหมายค าศัพท์ในบริบท 

ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีขอบเขตในการด าเนินการดังต่อไปน้ี 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง        
 1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าน้ีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา 
จ านวน 2 หองเรียน มีนักเรียนทั้งหมดจ านวน 66 คน  

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ีคือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา 
1 ห้องเรียน จ านวน 33 คน ได้มาโดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) โดยใช้ห้องเรียน
เป็นหน่วยในการสุ่ม 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 
เน้ือหาที่น ามาพัฒนาทักษะค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมผสมผสานการสอนเดาความหมายจากบริบท เป็น

เน้ือหาที่ได้มาจากการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และวิเคราะห์จากหนังสือเรียน 
Your Space ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลวิธีสอนค าศัพท์ในบริบทประกอบด้วยการฝึกใช้ตัวชี้แนะของ
บริบททั้ง 4 ชนิด คือ 1. ค าจ ากัดความ (Definition clues) 2.การกล่าวซ้ า (Restatement clues) 3. การให้ตัวอย่าง 
(Example clues) 4. การเปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง (Comparison and contrast clues) เน้ือหาของ
บทเรียนแบ่งเป็น 8 หน่วย หน่วยละ 2 ชั่วโมง ซ่ึงรวมทั้งหมด 16 ชั่วโมง ดังน้ี 
 1. My school   
 2. School subjects 

3. School rules 
4. Join a club! 
5. What food do you like? 
6. What dessert do you like?  
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7. Do you prefer healthy food or junk food? 
8. What’s for lunch? 
ขอบเขตด้านตัวแปร  
ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมผสมผสานกับการใช้กลวิธีการเดาความหมายค าศัพท์ในบริบท 
ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทและระดับความคิดเห็นของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ 
ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ใช้เวลาทดลอง  5  สัปดาห์  1 วัน สัปดาห์ละ  3  คาบ เรียน  รวม 16 คาบ คาบเรียนละ 50 นาที   

สมมติฐานการวิจัย 
1. นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมผสมผสานการ

สอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบท หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
2. นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกมผสมผสานกับการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ

ในบริบทระดับดี 

นิยามค าศัพท์เฉพาะ  
1. การเรียนรูค าศัพท์ภาษาอังกฤษ หมายถึง ความสามารถในการใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทซ่ึงเกิดจาก

ความรู ความจ า ความเข้าใจในด้านความหมาย ของค าศัพท์ การสะกดค า และความสามารถในการใช้ค าในประโยค
ภาษาอังกฤษ ซ่ึงวัดไดจาก แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูค าศัพท์ที่ผูวิ้จัยสร้างขึ้น  

2. เกมค าศัพท์ หมายถึง กิจกรรมประกอบการเรียนการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่มีการ แข่งขัน เพื่อให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลายเก่ียวกับค าศัพท์ ซ่ึงค าศัพท์ที่ใช้มีหลายหมวดหมู่เช่น ค าศัพท์
เก่ียวกับเรื่องอาหาร ค าศัพท์หมวดสิ่งของ เป็นต้น 

3. การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมในการพัฒนาการเรียนรู้ค าศัพท์ หมายถึง วิธีการสอนที่น าเกมเข้ามาจัด
กิจกรรม โดยผู้วิจัยประยุกต์ใช้เกมที่เลือกเพื่อน ามาออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ของ
การสอน ซ่ึงช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องต่าง ๆ อย่างสนุกสนานและท้าทายความสามารถ โดยผู้เรียนเป็นผู้เล่นเอง ท า
ให้ได้รับประสบการณ์ตรง เป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมสูง 

4. การสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการเดาความหมายค าศัพท์ในบริบท หมายถึง การสอนค าศัพท์
ที่ใช้ตัวบ่งชี้ในรูปแบบต่างๆเพื่อให้สามารถคาดเดาความหมายของค าศัพท์น้ัน โดยดูจากบริบท หรือข้อมูลแวดล้อมที่
ค าศัพท์ปรากฏอยู่ การใช้กลวิธีการเดาความหมายค าศัพท์จะช่วยให้สามารถอ่านได้คล่องขึ้น 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

  ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงทดลอง (Pre-experimental design) ใช้รูปแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและสอบหลัง
เรียน (One – group pretest posttest design) (บ ารุง โตรัตน์ 2534: 29-31) ซ่ึงมีวิธีการด าเนินการดังน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย ซ่ึงมีขั้นตอนการด าเนินการดังน้ี 
 1. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นพัฒนาการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมผสมผสานกับการใช้
กลวิธีการเดาความหมายค าศัพท์ในบริบทส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
    1.1 ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและต าราที่เก่ียวข้องกับการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม และกลวิธีการ
เดาค าศัพท์ในบริบท จากน้ันท าการก าหนดวัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้ ขอบเขตเน้ือหา โดยวิเคราะห์จากหลักสูตร
แกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และหนังสือแบบเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 My Space จากน้ันท าการเลือก
ค าศัพท์ กิจกรรมเกม และกลวิธีในการเดาศัพท์ในบริบทประเภทต่างๆ และได้จัดท าตารางวิเคราะห์เน้ือหาของแผนการ
จัดการเรียนรู้ ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
 
 

แผนภมูทิี ่1 การก าหนดขอบเขตเน้ือหาที่จะน าไปใช้ในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 

คัดเลือกเกมเพ่ือใช้ในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีทั้งหมด 15 เกม ได้แก่ 

1.Deaf and Dumb Spelling Game 2. Bingo Game 3. Vocabulary Game 4. Whisper Game 5.Must or Mustn’t Game 
6.Jump on it Game 7.Scissors flashcard Game 8.Heads and Hands can do Game 9.Hide and Seek Game 10.Guessing 
Game 11. Pictionary Game 12. Give me Game 13. Hangman Game 14. Reading Game 15.Gun, Bom and Angel Game 

 

น าค าศัพทท์ี่ได้มาจัดกลุ่มโดยพิจารณาจากตัวชี้แนะของบริบททั้ง 4 ชนิด คือ 1. ค าจ ากัดความ (Definition clues) 2.การกล่าวซ้ า (Restatement 

clues) 3. การให้ตัวอย่าง (Example clues) 4. การเปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง (Comparison and contrast clues) 

 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมผสมผสานการใช้

กลวิธีการเดาความหมายค าศัพท์จากบริบท  

 

- ความสามารถในการใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
ในบริบท 
- ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เกมผสมผสานการใช้กลวิธีการเดา
ความหมายค าศัพท์จากบริบท 

คัดเลือกค าศัพท์จากหนังสือเรียน Your Space ได ้จ านวน 300 ค า 

คัดเลือกค าศัพทท์ี่สอดคล้องกับหัวข้อของหน่วยการเรียนรู้ทั้ง 8 หน่วย 
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ขั้นน า (Warm up) : เป็นการน าเข้าสู่บทเรียนและทบทวนการใช้บริบทครั้งก่อนและน าเสนอตัวชี้แนะประเภทใหม่ 

ขั้นสอน (presentation) : เป็นการสอนโดยยกตัวอย่างค าศัพท์ ประโยค โดยให้นักเรียนบอกความหมาย                  

วิเคราะห์ตัวชี้แนะ ในกลวิธีนั้นๆ 

ขั้นฝึก (practice) : เป็นการฝึกหัดให้ผู้เรียนใช้บริบทในการเดาความหมายค าศพัท์ใหม่ผ่านการเล่นเกมและท า

กิจกรรม โดยครูเป็นผู้ชี้แนะ 

ขั้นสรุป (Wrap-up): นักเรียนสรุปองค์ความรูด้้วยตนเอง ตรวจสอบและประเมินผลงานตนเอง 

ขั้นผลิตภาษา (production): นักเรียนท ากิจกรรม น าเสนอผลงาน และแบบฝึกการเดาค าศัพท์จากบริบทที่ได้เรียนมา 

 

     1.2 น าขอบเขตเน้ือหาที่ได้มาออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยเน้นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวภาษาเพื่อการสื่อสารของ ลิตเติลวูด (Littlewood, 1983) ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภมูทิี ่2 รปูแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมผสมผสานกับการ

ใช้กลวิธีการเดาความหมายค าศัพท์ในบริบทส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
   1.3 น าตารางวิเคราะห์เน้ือหา เสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ประเมินความเหมาะสมทางด้านเน้ือหาตาม

วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และน าผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณ เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of 
Item Objective Congruence: IOC) โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปถือว่ามีความสอดคล้องอยู่ใน
เกณฑ์ที่ยอมรับได้ หากบทเรียนใดไม่ได้ค่าตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 0.5 ขึ้นไป จึงด าเนินการแก้ไขปรับปรุง จนได้ค่า
ดัชนีความสอดคล้องเฉลี่ยเท่ากับ 0.98 

2. การสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการเดาความหมายจาก
บริบท ก่อนและหลังเรียน ลักษณะของแบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจ านวน 40 ข้อ ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยยึด
จุดประสงค์การเรียนรู้เดียวกันเพื่อวัดความสามารถการเข้าใจความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการใช้กลวิธีการเดา
ความหมายจากบริบท ก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกมผสมผสานการสอนค าศัพท์ในบริบท โดยมี
ขั้นตอนการด าเนินการดังน้ี  
     2.1 ศึกษาแนวทางและหลักการสร้างประโยคเพื่อใช้ทดสอบการใช้กลวิธีการเดาความหมายค าศัพท์จาก
บริบท และแนวทางการสร้างแบบทดสอบค าศัพท์ของ Nation (2003: 253-356) และศึกษาเทคนิควิธีการสร้าง
แบบทดสอบภาษาอังกฤษของอัจฉรา วงศ์โสธร (2544) 
    2.2 สร้างตารางก าหนดเน้ือหาแบบทดสอบ Table of test specification) โดยประมวลเน้ือหาสาระให้
ตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้และค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน และสร้างให้สอดคล้องกับเน้ือหาที่ผู้วิจัยใช้
ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการใช้กลวิธีการเดา
ความหมายจากบริบททั้ง 4 ประเภท โดยมีค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ( IOC) อยู่ระหว่าง 
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0.67-1.00 จากน้ันน ามาออกแบบวัดความสามารถในการใช้ความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการเดา
ความหมายจากบริบท แล้วน าแบบทดสอบไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนน ามาปรับปรุงแก้ไข เพื่อน าไป
ทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาค่าความเชื่อม่ันของข้อสอบโดยวิธีของคูเดอร์ริ
ชารด์สัน (KR-20) ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 0.92 และค่าความยาก-ง่าย อยู่ระหว่าง 0.2-0.7  

3. การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดย
ใช้เกมผสมผสานกับการใช้กลวิธีการเดาความหมายค าศัพท์ในบริบท ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา ซ่ึงเป็นแบบประเมินมาตรวัด 5 ระดับ ตามแบบของลิเคร์ท (Likert Scale) โดยได้ดัดแปลง
ข้อค าถามในแบบสอบถามคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของ สมสวรรค์ พันธ์ุเทพ (2540: 119-122)  

ขั้นตอนที่ 2 การน าเครื่องมือวิจัยไปใช้ในการทดลองซ่ึงมีขั้นตอนการด าเนินการดังน้ี 
1. วัดความสามารถในการใช้ค าศัพท์ในบริบทของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างก่อนเรียน (Pretest) ด้วยแบบวัด

ความสามารถในการใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการเดาความหมายจากบริบท  
2. ผู้วิจัยด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยด าเนินการสอนทั้งหมด 8 

หน่วยการเรียนรู้ จ านวน 8 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวมเวลาการสอนทั้งหมด 16 ชั่วโมง ในปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่
วันที่ 25 ธันวาคม 2562– 6 กุมภาพันธ์ 2562 

ขั้นตอนที่ 3 การเก็บข้อมูลหลังการทดลอง 
1. หลังจากด าเนินการสอนครบ 16 ชั่วโมงแล้ว ให้กลุ่มทดลองท าแบบวัดความสามารถในการใช้ค าศัพท์ใน

บริบทของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างหลังเรียน (Posttest) ด้วยแบบวัดความสามารถในการใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้
กลวิธีการเดาความหมายจากบริบท  

2. ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมผสมผสานกับการใช้กลวิธีการเดาความหมายค าศัพท์ในบริบท 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. เปรียบเทียบความสามารถในการใช้ค าศัพท์ในบริบทของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังเรียนโดยใช้ค่า 

t (t-test for dependent samples) 
2. วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ค าศัพท์

ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมผสมผสานกับการใช้กลวิธีการเดาความหมายค าศัพท์ในบริบทโดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
1. การเปรียบเทียบความสามารถในการใช้ค าศัพท์ในบริบทของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างก่อนและ

หลังเรียนโดยใช้ค่า t (t-test for dependent samples) 
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการใช้ค าศัพท์ในบริบทของนักเรียนกลุ่ม

ตัวอย่างก่อนและหลังเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมผสมผสานกับการใช้กลวิธีการเดา
ความหมายค าศัพท์ในบริบท N=33 

 
 

 



 

 
 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

 
 

33 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

S.D.

10.64 3.53

33.21 2.75
0.0000

t

*

การทดสอบ

ก่อนเรียน

หลงัเรียน
36.8622.58 3.52

Sig.(1-tailed)D D.D..S
 
 
 
 

 

จากตารางที่ 2 พบว่า การทดสอบความสามารถในการใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทของนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างก่อนและหลังเรียนเท่ากับ 10.64 และ 33.21 คะแนนตามล าดับ และเม่ือเปรียบเทียบคะแนนพบว่า คะแนน
ของนักเรียนหลังเรียนบทเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมผสมผสานกับการใช้กลวิธีการเดา
ความหมายค าศัพท์ในบริบทสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2. การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมผสมผสานกับการใช้กลวิธีการเดาความหมายค าศัพท์ในบริบท 

ตารางที่ 2 แสดงผลการศึกษาความความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกม
ผสมผสานกับการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบท วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา  
รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ระดับ 

1. ตัวอักษรอ่านง่ายและชัดเจน 5.00 100 มากที่สุด 

2. การน าเสนอกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนมีความชัดเจน 4.79 95.79 มากที่สุด 

3. รูปแบบของสื่อการจัดการเรียนการสอนมีความสอดคล้องและ 
    เหมาะสม 

4.67 93.33 มากที่สุด 

4. ความยากง่ายของเน้ือหาสอดคล้องกับระดับชั้นเรียน 4.91 98.18 มากที่สุด 

5. ปริมาณของเน้ือหาสอดคล้องกับเวลาเรียน 5.00 100 มากที่สุด 

6. เน้ือหามีประโยชน์และสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 4.94 98.79 มากที่สุด 

7. ขั้นแนะน าบทเรียน (Warm up) มีกิจกรรมกระตุ้น มีส่วนร่วมใน 
    ชั้นเรียนและเชื่อมโยงเข้าสู่เน้ือหาได้เป็นอย่างดี 

4.73 94.55 มากที่สุด 

8. ขั้นสอน (Presentation) มีค าอธิบายและให้ตัวอย่างกลวิธีในการ 
   เดาความหมาย ข้าพเจ้าสามารถสังเกตและสรุปหลักการใช้ตัว 
   ชี้แนะได้ด้วยตนเอง 

4.73 94.55 มากที่สุด 

9. ขั้นฝึกฝน (Practice) มีเกม กิจกรรม ในการฝึกฝนการเดา 
    ความหมายจากบริบทและการใช้ตัวชี้แนะในการคาดเดา 

4.67 93.33 มากที่สุด 

10. ขั้นน าไปใช้ (Production) มีแบบฝึกหัด และกิจกรรมที่ช่วยให้ 
     ข้าพเจ้าได้ใช้การเดาความหมายจากบริบทที่ได้เรียนมา 

4.82 96.36 มากที่สุด 

11. ขั้นสรุป (Wrap up) เป็นกิจกรรมที่ท าให้ข้าพเจ้าได้สรุปองค์ 
     ความรู้ทั้งหมด และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

4.85 96.97 มากที่สุด 

12. กิจกรรมทุกขั้นตอนมีความสอดคล้องกัน 4.67 93.33 มากที่สุด 

13. การจัดการเรียนการสอนน้ีช่วยพัฒนาความสามารถในการเดา 
     ความหมายค าศัพท์จากบริบทและน าไปใช้ประโยชน์ในการเรียน   

 
4.82 

 
96.36 

 
มากที่สุด 
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รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ระดับ 

     ระดับสูงขึ้นได้ 

14. แบบฝึกหัดกิจกรรมต่างๆช่วยเพิ่มความหลากหลายในการเข้าใจ 
     ความหมายค าศัพท์ของข้าพเจ้ามากขึ้น 

4.88 97.58 มากที่สุด 

15. การจัดการเรียนการสอนน้ีช่วยประหยัดเวลาในการอ่านและเปิด 
     พจนานุกรมของข้าพเจ้าได้มากขึ้น 

4.82 96.36 มากที่สุด 

รวม 4.82 96.36 มากที่สุด 
  

 จากตารางที่ 2 พบว่าระดับความคิดเห็นเฉลี่ยของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ ในทุกด้านอยู่
ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.82 และพบว่าระดับความคิดของนักเรียนที่เห็นด้วยมากที่สุดคือ ข้อที่ 1 ตัวอักษรของ
สื่อ แบบฝึกที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้มีตัวอักษรที่อ่านง่ายและชัดเจน และมีปริมาณเน้ือหาสอดคล้องกับเวลาเรียนใน
ระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 5.0 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการด าเนินการการพัฒนาการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมผสมผสานกับการสอนค าศัพท์
ภาษาอังกฤษในบริบทส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยาผู้วิจัยสรุปได้ดังน้ี 
 1. ผลเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษก่อนและหลังการเรียนการสอนโดยใช้ชุด
เกมผสมผสานการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.64 คะแนน และ 33.21 คะแนน 
ตามล าดับ และเม่ือเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 
 2. ผลการประเมินความความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมผสมผสานกับการใช้กลวิธีการเดาความหมายค าศัพท์ในบริบท พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นโดยรวมต่อการจัดการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมผสมผสานกับการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษใน
บริบท ส่วนใหญ่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุดที่ค่าเฉลี่ย 4.82 

อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมความเข้าใจค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการเดา
ความหมายจากบริบท ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยเสนอการอภิปรายตามรายละเอียดต่อไปน้ี  

1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมผสมผสานกับการใช้กลวิธีการเดาความหมายค าศัพท์ในบริบทส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ 
0.05 และมีค่าคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ย 22.58 ซ่ึงเป็นไปตามข้อสมมุติฐานของการวิจัย อาจเน่ืองมาจากการที่ผู้เรียน
ได้รับการฝึกฝนในการใช้ตัวชี้แนะในการเดาความหมายค าศัพท์ท าให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเลือกใช้ค าศัพท์ได้
ตรงกับความหมาย และได้ฝึกอ่านรูปประโยคที่มีการใช้ค าศัพท์ ซ่ึงสอดคล้องกับ Rasinski, Padak and Newton 
(2008:20) ที่กล่าวไว้ว่ากลวิธีเดาความหมายจากบริบทเป็นกลวิธีส าคัญในการพัฒนาค าศัพท์ส าหรับนักเรียนเน่ืองจาก
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ค าศัพท์ในภาษาอังกฤษสามารถตีความได้หลากหลายความหมายการระบุความหมายจากบริบทจึงส าคัญมาในการ
เรียนรู้ค าศัพท์และการเพิ่มคลังค าศัพท์ให้แก่นักเรียน นอกจากน้ีการที่ผู้เรียนมีคะแนนสูงขึ้นอาจเน่ืองมาจากการบูรณา
การเกมการสอนในบทเรียน และเกมแต่ละเกมได้น าไปบูรณาการกับการระบุความหมาย หรือตีความค าศัพท์ โดยใช้ตัว
ชี้แนะของแต่ละบทเรียนท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและฝึกฝนซ้ าๆผ่านการเล่นเกมอย่างสนุกสนาน และ
ช่วยให้ผู้เรียนจดจ าศัพท์ได้มากขึ้น สอดคล้องกับ นิตยา  สุวรรณศรี  (2540 :  51-58) ที่ได้กล่าวไว้ว่าเกมสามารถน ามา
ประยุกต์ในการสอนค าศัพท์เพื่อให้เกิดความสนุกสนานในบทเรียน  และยังสร้างความคงทนในการ เรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษไดดีอีกด้วย  นอกจากน้ีผู้เรียนยังสามารถจดจ าค าศัพท์ได้ขึ้น และสามารถย้อนกลับไปยังข้อมูลที่เคยเรียน
ไปจากการท ากิจกรรมการเรียนรู้ในบทก่อนๆ อาจเน่ืองมาจากการน าเกมการสอนภาษามาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ท าให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน และจดจ าค าศัพท์ได้ดี ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ นิตยา  ฤทธ์ิโยธี 
(2540 : 6)  ที่กล่าวไว้ว่า ความส าคัญของการใช้เกมช่วยให้บรรยากาศ ในการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีชีวิตชีวาสร้าง
ความเป็นกันเองระหว่างครูและนักเรียนไดมากขึ้น  เกมค าศัพท์เหล่าน้ีเป็นกิจกรรมช่วยส่งเสริมการเรียนรูค าศัพท์  ให้
นักเรียนเกิดความ เข้าใจและจดจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น นอกจากน้ีการน าวิธีการสอนศัพท์โดยใช้กลวิธีการ
เดาความหมายจากบริบทมาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเข้าใจและความสามารถในการใช้ค าศัพท์ได้ถูกต้อง
ตามบริบทช่วยให้ผู้เรียนได้รับการฝึกฝนการคาดเดาความหมายของค าศัพท์อย่างมีหลักการตามลักษณะของตัวบ่งชี้ 
(context clues) แต่ละประเภทซ่ึงช่วยให้ผู้เรียนสังเกตข้อมูลแวดล้อมที่มีค าศัพท์ปรากฏ เป็นการช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ
ศัพท์และเข้าใจความหมายในประโยคตามไปด้วย จึงท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะการใช้ค าศัพท์และมีผลต่อการอ่านที่ดีขึ้น 
สอดคล้องกับ Sinatra and Dowd (1991: 224-225) ที่ได้กล่าวว่ากลวิธีน้ีมีประโยชน์ต่อทั้งนักเรียนและผู้สอนโดย
เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ช่วยให้นักเรียนเข้าใจบทอ่านประเภทต่างๆที่ต้องเผชิญและสามารถช่ วยให้นักเรียนเห็น
ความสัมพันธ์ของความหมายซ่ึงในระยะยาวถ้านักเรียนน ากลวิธีน้ีไปใช้ในการอ่านมากๆก็จะยิ่งเพิ่มค าศัพท์ให้มากขึ้น 
นอกจากน้ียังสามารถช่วยให้นักเรียนเข้าใจความหมายแฝงของค าหรือจัดการกับบทอ่านในระดับยากยิ่งขึ้นไปได้  
 2. พบว่าระดับความคิดเห็นเฉลี่ยของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.82 และระดับ
ความคิดของนักเรียนที่เห็นด้วยมากที่สุดคือ ข้อที่ 1 ตัวอักษรของสื่อและแบบฝึกที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้มีตัวอักษรที่
อ่านง่ายและชัดเจน และมีปริมาณเน้ือหาสอดคล้องกับเวลาเรียนในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 5.0 การที่ผู้เรียนมีระดับ
ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ ในระดับดีมากอาจเน่ืองมาจาก วิธีการก าหนดเน้ือหาที่สอดคล้องกับ
ประสบการณ์ของผู้เรียน ค าศัพท์และรูปประโยคเป็นเรื่องใกล้ตัวของผู้เรียน อีกทั้งยังมีการบูรณาการกิจกรรมและเกม
ต่างๆ ตลอดจนกลวิธีในการเดาความหมายค าศัพท์จากบริบท ท าให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านความเข้าใจในค าศัพท์มาก
ขึ้นและอ่านได้ดีขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสมเดช สีแสง และสุนันทา สุนทรประเสริฐ (2543 อ้างถึงใน กุศยา 
แสงเดช, 2545) ที่กล่าวว่า แบบฝึกที่จัดท าขึ้นควรมีหัวข้อเรื่อง จุดประสงค์ เน้ือหาสาระและกิจกรรมเพื่อที่จะส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามหลักสูตร และรูปแบบของแบบฝึกควรมีความหลากหลายเพื่อไม่ให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อ
หน่าย และได้น ารูปแบบของแบบฝึกต่างๆมาประยุกต์ใช้ โดยนักเรียนได้เรียนรู้ในลักษณะองค์รวม เชื่อมโยงความรู้ได้ 
สามารถศึกษาค้นคว้า ส ารวจ ตรวจสอบได้ด้วยตนเอง ท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและเกิดการรับรู้อย่างมีความหมาย 
สามารถสร้างเป็นองค์ความรู้ที่จะจดจ าและน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างยาวนาน  
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ครูผู้สอนสามารถน า ไปใช้เป็นแนวทางการในจัดการเรียนการสอนและท าแบบฝึกเสริมความเข้าใจค าศัพท์
ภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการเดาความหมายจากบริบท กลุ่มสาระภาษาอังกฤษในระดับชั้นต่างๆได้ 
 2. สถานศึกษาสามารถน าผลที่เป็นข้อค้นพบไปวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการพัฒนา
ผู้เรียนต่อไป 
 3. ควรมีการสนับสนุนให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมหรือฝึกหัดเก่ียวกับการเดาความหมายจากบริบท เพื่อเป็น
การฝึกเดาความหมายของค าศัพท์ที่ช่วยในทักษะการอ่านและทักษะอ่ืนๆต่อไป 

เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. 2552. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพ :โรงพิมพ์ชุมนุม 
 สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 
กุศยา แสงเดช  (2545).  แบบฝึก : คู่มือการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญระดับประถมศึกษา.    
        กรุงเทพฯ: แม็ค. 
นิตยา ฤทธ์ิโยธี.  (2540).  เกมประกอบการสอนชั้นประถมศึกษา.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา.    
นิตยา สุวรรณศรี.  (2540).  เพลงและเกมประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ: ต้นอ้อ  
        แกรมม่ี.  
_____ และ ฟอง เกิดแก้ว.  (2540).  พัฒนาเกมการสอน. บริษัท นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ จ ากัด.  
บ ารุง โตรัตน์.  (2540).  วิธีสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ .  นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวัง 
        สนามจันทร์ 
ประนอม สุรัสวดี.  (2539).  กิจกรรมและสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา .  กรุงเทพฯ:  
        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
สมสวรรค พันธุเทพ.  (2540).  การน าวิธีการสอนแบบมุ่งประสิทธิผลไปใช้เพื่อเพิ่มพูนความสามารถความคงทนใน  
        การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ความเข้าใจในการอ่านและบรรยากาศในชั้นเรียนของนักเรียนชั้น  
        มัธยมศึกษาปีที่ 6.  ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ถ่ายเอกสาร. 
สันติ แสงสุข.  (2541).  ผลสัมฤทธิ์และความคงทนทางการเรียนรู้ค าศัพท์วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น  
        มัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการสอนโดยใช้เกมและการสอนปกติปกติ.  กศ.ม., มหาวิทยาลัยบูรพา.   
ส าเนา คีรีประยงค.  (2541).  การศึกษาผลการใช้เกมค าศัพท์ประกอบการสอนที่มีผลต่อความคงทนในการเรียนรู้ 
        ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง.  สารนิพนธ์ ศศ.ม.  กรุงเทพฯ:  
        บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. ถ่ายเอกสาร.   
เสาวนีย์ ณัฎฐาไกร.  (2549).   การพัฒนาทักษะค าศัพท์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ยุทธวิธีการเดา  
        ความหมายของค าศัพท์จากบริบทค าศัพท์จากบริบท ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียม  
        อุดมศึกษาน้อมเกล้า. สารนิพนธ์บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ, 
        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
อัจฉรา วงศ์โสธร . (2544). การทดสอบและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ . กรุงเทพ ฯ: จุฬาลงกรณ์
 มหาวิทยาลัย 



 

 
 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

 
 

37 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

Coady, J. and Huckin, T.  (2000).  Second Language Vocabulary Acquisition. Cambridge : Cambridge  
        University Press. 
Diskerson.  (1976).  A comparison of the Use of the Active Game Learning Medium with Passive  
        Game and Traditional Activities as a Means of Rein forcing Recognition of Selected Sight   
        Vocabulary Words with Mid-year First Grade Children with Limited Sight Vocabulary,   
        Dissertation Abstracts International. 36 (10) : 6456-A. 
Fredrickson, L. Terry.  (1994).  Focus on Words.  Bangkok: Alliped Printers. 
Johnson. (2001). A Comparison of the Use of the Active Games and Activities for Teachers. 
 England. Penguin Books. 
Likert,  Rensis.  (1967).  The Method of Constructing and Attitude Scale.   In Reading in Fishbeic,  
        M (Ed.), Attitude Theory and Measurement (pp.119-121). New York : Wiley & Son. 
Littlewood, W.  (1983).  Communicative Language /teaching: An Introduction.  Cambridge  
        University Press. 
Rasinski, Padak, and Newton  (2008).  Rapid Review of English Grammar.  Banhkok: Prae Pittaya.  
        Pp87, 282. 
Richards and Nation.   (1990).   Vocabulary Instruction.  New York. 
Sinatra, R.C. and Dowd, C.  (1991). Using syntactic and semantic cues to learn vocabulary. Journal  
        of Reading 35, (November 1991): 224-229. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

 
 

38 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

การพฒันาทกัษะการพดูภาษาองักฤษโดยใชส้ถานการณเ์ปน็ฐานการเรยีนรู ้                                       
(Situation- Based- Learning) ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 โรงเรียนชนแดนวทิยาคม 

Development of English Speaking Skills for Mutthayomueksa 3 students 
Chondaenwittayakhom School by Using Situation-Based-Learning 

สวิาลยั พลขอนแกน่1*และอโณทยั พลเยีย่ม เพชรแสง2 
Siwalai Polkhonkaen 1* and Anothai Ponyeam Pachsang 

1สังกัด (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์) 
2สังกัด (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์) 

*Corresponding author. E-mail:siwalai557@gmail.com 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการ เรียนรู้ 

(Situation- Based- Learning) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนชนแดนวิทยาคม อ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องเรียน นักเรียนทั้งหมด 25 คน ซ่ึงได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) ด าเนินการทดลอง 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 คาบ คาบละ 50 นาที รวม 12 คาบ ไม่นับรวมคาบที่ใช้ในการ
ทดสอบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ1) แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 12 แผน 2)แบบทดสอบวัดทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียน และ3)แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการศึกษาพบว่า 1) การพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานเรียนรู้มีประสิทธิภาพเท่ากับ 76.87/75.60 2) ผลคะแนนเฉลี่ยด้านทักษะการ
พูดภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนเท่ากับ 6.80 คะแนน 3)กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน
การสอนอยู่ในระดับมาก 
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ABSTRACT   

The purpose of this research was to study the effect of Development of English Speaking 
Skills for Mutthayomsueksa 3 students Chondaenwittayakhom School by Using Situation-Based-
Learning.The sample group was Mutthayomsueksa 3 students in their secound semester of the 2018 
academic year at Chondaenwittayakhom school Chondaen district Phetchabun province. They were 
selected via the simple random sampling technique. The research was carried out for twelve weeks, 
fifty minutes for one period a week. The research took twelve class period; excluding the test periods. 
The instruments used in this research were 1)twelve lesson plans, 2)the evaluation of English speaking 
skills before and after studying in this program.3) the evaluation of satisfaction towards development 
of English speaking skills. The data were statistically analyzed by mean and standard deviation. The 
findings were as follows: 1)  development of English speaking skills for Mutthayomsueksa3 students 
Chondaenwittayakhom School attained the efficiency criterion at 76.87/75.60, which was higher than 
the established requirement of 75/75,2)  the mean of English speaking skills posttest scores is higher 
than the mean of English speaking skills pretest scores in the level of 6.80, and 3)  the samples 
showed higher satisfaction level towards development. 

บทน า 
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด เน่ืองจากเป็นภาษากลางที่ใช้สื่อ

ความหมายไปเกือบทั่วโลก ทั้งในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่จะเข้าถึงแหล่งวิทยาการต่างๆ และค้นคว้าความรู้ใหม่ๆ ซ่ึง
ปัจจุบันมีคนทั่วโลกใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการสื่อสารถึงจ านวน 2 ,000 ล้านคน หรือ 1 ใน 3 ของประชากรของ
โลก ดังน้ันจึงเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมให้ประชากรไทยได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่จะสื่อสารได้เป็น
เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ตลอดจนการประกอบอาชีพ และในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยได้มีความพยายามที่จะ
เพิ่มขีดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ด้วยการประกาศนโยบายให้นักเรียนเรียนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศที่ 1 โดยก าหนดให้มีการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาเป็นต้นไป ในปี 2538 และได้ประกาศใช้
หลักสูตรภาษาอังกฤษ พ.ศ.2539 รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการเปิดโรงเรียนนานาชาติ และโรงเรียน English Program 
ซ่ึงเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการจัดการเรียน
การสอน ในปี 2549 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งระบบ โดยใช้วิธีการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบสื่อสาร การสร้างความเสมอภาคในโอกาสการ
เรียนภาษาอังกฤษและการสร้างบรรยากาศและเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนและได้เสนอ "แผน
ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (พ.ศ.2549-
2553)" นอกจากน้ีตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ใน
หมวด ๔ แนวทางการจัดการศึกษา มาตรา ๒๒ การจัดการศึกษา “ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้ องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ”และมาตรา๒๔(๑)จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ
และความถนัดของผู้เรียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล(๒) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
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สถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา(๓) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็นท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง(กระทรวงศึกษา
ศึกษาธิการ,2545) 

จากประสบการณ์การสอนที่ผ่านมาผู้สอนได้วิเคราะห์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในห้องเรียนแล้วพบว่า
นักเรียนส่วนใหญ่ขาดทักษะในด้านการพูดภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก นักเรียนไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
ได้ในชีวิตจริงและไม่กล้าที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษกับครูผู้สอนทั้งน้ีเน่ืองมาจากนักเรียนมีความรู้ในด้านค าศัพท์น้อยและ
ไม่ได้ใช้ภาษาสื่อสารในห้องเรียนและนักเรียนยังคงเคยชินกับการเรียนการสอนที่มีครูเป็นศูนย์กลางในชั้นเรียนและใช้
การสอนบรรยายตลอดท าให้ผู้เรียนไม่ได้มีส่วนร่วมในชั้นเรียนและไม่ได้ใช้ภาษาสื่อสารอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าว
ท าให้ผู้สอนได้ค้นคว้าหาวิธีเพื่อน ามาพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนเพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสารได้ในชีวิตจริง ซ่ึงผู้สอนได้ค้นพบวิธีที่จะสามารถจัดการเรียนการสอนที่จะสามารถให้ผู้เรียนได้ ใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ในห้องเรียน คือการสอนโดยการใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ (Situation -Based-
Learning) ซ่ึงเป็นการจัดการเรียนการสอนให้มีสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด โดย
ผู้เรียนซ่ึงเรียกว่าผู้ร่วมสถานการณ์ (participants) จะมีปฏิสัมพันธ์กับเหตุการณ์และบุคคลต่างๆ ผู้เรียนจะใช้ภาษาใน
การสื่อสารของตนเองในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถตัดสินใจได้โดยอิสระอย่างเหมาะสมกับบทบาทของตัวเองและ
บทบาทของผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วย (Sturtridge, 1987, p.l) นอกจากน้ียังเป็นการเรียนรู้ที่ใช้การปฏิบัติที่เหมือนกับการ
การใช้สถานการณ์จริงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยการจูงใจผู้เรียน และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ ที่เน้นบริบทและน าความรู้ไปใช้มากกว่าการจดจ า สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้สภาพจริง (Authentic learning 
environment) ถือว่าเป็นสภาพที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริง ทฤษฎีน้ีเน้นปฏิกิริยาทางสังคมและการเรียนรู้จาก
สภาพจริง ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม และการปฏิบัติ เพื่อสร้างความเข้าใจ และพัฒนาการใช้
เครื่องมือทางปัญญาในการเรียนรู้ นอกจากน้ียังเน้นการพัฒนาความสามารถและการลงมือปฏิบัติซ่ึงถือได้ว่าเป็นการ
เรียนรู้ที่ส าคัญ และการลงมือปฏิบัติไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือส าหรับการเรียนรู้เท่าน้ัน แต่ยังเป็นการเรียนรู้ถึง
ความหมายและบริบทของการปฏิบัติด้วย ผู้เรียนจะได้ลงมือปฏิบัติในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ที่คล้ายกับ
สถานการณ์จริง (Lave, 1991)  

ดังน้ันผู้สอนจึงสนใจพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชนแดน
วิทยาคม โดยใช้สถานการณ์เป็นฐานในการเรียนรู้ (Situation-Based-Learning) เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เกิดการ
เรียนรู้และสามารถใช้ภาษาสื่อสารได้ในชีวิตจริง 

จุดมุ่งหมายของงานวิจัย  
1. เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานเรียนรู้ (Situation -Based-Learning) 

ก่อนการทดลองและหลังการทดลองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานเรียนรู้ 

(Situation -Based-Learning) เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
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วิธีด าเนินการวิจัย         
 การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง       
 1. ประชากร         
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม ต าบลชนแดน 
อ าเภอชนแดน ปีการศึกษา 2561 จ านวน 3 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 82 คน      
 2. การเลือกกลุ่มตัวอย่าง         
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 25 คน ปีการศึกษา2561 1 
ห้องเรียน ซ่ึงได้มาจากการ สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับสลาก 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย  
ผู้วิจัยทดลองสอนโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานเรียนรู้ (Situation -Based-Learning)ในบทเรียนในภาคเรียนที่ 

2 ปีการศึกษา 2561 โดยระยะในการทดลองจ านวน 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 คาบ คาบละ 50 นาที รวมทั้งสิ้น 12 
คาบ ซ่ึงไม่รวมคาบการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง  

ตัวแปรที่ศึกษา         
 ตัวแปรต้น ได้แก่ วิธีการสอนโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานเรียนรู้ (Situation -Based-Learning)  

ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เป็นฐานเรียนรู้ (Situation -Based-Learning) เป็นหลักใน

บทเรียน  
2. แบบทดสอบวัดทักษะการพูดภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียน 
3. แบบประเมินความพึงพอใจ 
การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ  
1. การสร้างและการหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ในการทดลอง ผู้วิจัยด าเนินการดังน้ี  
   1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยศึกษาขอบข่ายของเน้ือหารายวิชาและ

จุดประสงค์การเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
   1.2 ศึกษาทฤษฎี หลักการ งานวิจัยและแนวคิดที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนด้วยการใช้กิจกรรม

เป็นฐานเป็นหลักประกอบการเรียนการสอน เพื่อสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ  
   1.3 ศึกษากิจกรรมและบทเรียนที่จะใช้สอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ  
   1.4 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้เก่ียวกับการใช้สถานการณ์เป็นฐานเรียนรู้ (Situation -Based-Learning) 

เป็นกิจกรรมหลักในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 12 แผน ขั้นตอนในแผนการจัดการเรียนรู้มีดังน้ี  
ขั้นที่ 1 ขั้นเร้าความสนใจ (Warm-up activity)  
ขั้นที่ 2 ขั้นน า เสนอเน้ือหา (Presentation)  
ขั้นที่ 3 ขั้นการฝึกทักษะ (Practice)  
ขั้นที่ 4 ขั้นการน า ไปใช ้(Production)  
ขั้นที่ 5 ขั้นสรุป (Wrap up)  
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   1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษจากโรงเรียนชนแดน
วิทยาคม จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องของการใช้ภาษา ความเหมาะสมของเน้ือหา การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน และวิธีการวัดประเมินผล เพื่อหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไข
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  

   1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการทดลองสอนแล้ว ไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  
 2. การสร้างและการหาคุณภาพแบบทดสอบวัดความสามารถในด้านการพูดภาษาอังกฤษ 

แบบทดสอบวัดความสามารถในด้านการพูดภาษาอังกฤษ แบ่งออกเป็น 3 สถานการณ์สถานการณ์ที่ 1 เรื่อง 
cooking สถานการณ์ที่ 2 เรื่อง travel และสถานการณ์ที่ 3 เรื่องOccupations โดยในแต่ละสถานการณ์จะมีข้อ
ค าถามทั้งหมด 4 หัวข้อ ผู้สอบใช้วิธีการจับสลากข้อค าถาม 1 ข้อค าถามในแต่ละสถานการณ์ โดยผู้วิจัยด าเนินการ
สร้างดังน้ี           
    2.1 ศึกษาการสร้างแบบทดสอบวัดทักษะการพูดภาษาอังกฤษ  

   2.2 น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นจ านวน 15 ข้อ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนภาษาอังกฤษจากโรงเรียน
ชนแดนวิทยาคมจ านวน 3 ท่าน พิจารณาเพื่อตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) 
และความถูกต้องทางไวยากรณ์ โดยพิจารณาว่าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นมาน้ันสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศหรือไม่ โดยมีเกณฑ์ก าหนดคะแนนความคิดเห็นไว้ดังน้ี (บุญเชิด ภิญโญอนันต์
พงษ์. 2526 : 89-91)  

คะแนนความคิดเห็น        
 +1  = แน่ใจว่าข้อสอบวัดจุดประสงค์ข้อน้ัน      
 0    = ไม่แน่ใจว่าข้อสอบวัดจุดประสงค์ข้อน้ันหรือไม่     
 -1   = แน่ใจว่าข้อสอบไม่วัดจุดประสงค์ข้อน้ัน 
   2.3 บันทึกผลการพิจารณาความเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละบุคคลในแต่ละข้อ เพื่อหาค่าความเที่ยงตรงเชิง

เน้ือหาหรือดัชนีความสอดคล้องระหว่างค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยผู้วิจัยจะคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ซ่ึงแสดงว่าค าถามข้อน้ันมีความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา ส่วนข้อสอบที่มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องน้อยกว่า 0.5 ผู้วิจัยได้น ามาปรับปรุง  

   2.4 น าแบบทดสอบที่ผ่านการพิจารณาแล้วว่ามีความเที่ยงตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ไปทดลองสอบกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม      
 วิธีด าเนินการทดลอง  

1. สุ่มกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการจับฉลากมา 1 ห้องเรียน จ านวน 25 คน จากทั้งหมด 3 ห้องเรียน ทั้งน้ี
นักเรียนในแต่ละห้องเรียนมีความสามารถด้านการพูดใกล้เคียงกัน โดยดูจากคะแนนผลสัมฤทธ์ิในด้านการพูดสื่อสาร
และการทดสอบเก็บคะแนนการพูดภาษาอังกฤษในปีการศึกษาที่ผ่านมา  

2. จัดปฐมนิเทศ เพื่อท าความเข้าใจกับนักเรียนถึงกระบวนการวิธีด าเนินการทดลอง จุดประสงค์และวิธีการ
ประเมินผลการเรียน  

3. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ด้วยแบบทดสอบวัดทักษะการพูดภาษาอังกฤษ เพื่อวัดความรู้ด้านการพูด
ภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้เวลาในการ ท าแบบทดสอบ 1 ชั่วโมง และบันทึกผลการสอบไว้เป็น
คะแนนการทดสอบก่อนการทดลอง  



 

 
 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

 
 

43 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

4. ด าเนินการทดลองโดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการสอนเอง เป็นเวลา 12 คาบ คาบละ 50 นาที สัปดาห์ละ 1 
คาบ รวม 12 สัปดาห์ และเก็บผลการทดสอบท้ายบท (E1) 

5. ท าการทดสอบหลังเรียน (Post-test) หลังเสร็จสิ้นการทดลองทันที ด้วยแบบทดสอบวัดทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ เพื่อวัดทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างหลังได้รับการสอนโดยการใช้กิจกรรมเป็น
ฐานในการเรียนรู้เป็นกิจกรรมหลักในบทเรียน โดยใช้เวลาในการท าแบบทดสอบ 1 ชั่วโมง  

6. น าคะแนนที่ได้จากการทดสอบไปวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ 
            การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินของการทดสอบก่อนและหลังเรียน  
2. วิเคราะห์คะแนนที่ได้จากการทดสอบแต่ละครั้ง เก็บเป็นข้อมูลทางสถิติ  
3. วิเคราะห์ประสิทธิภาพชุดการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานในการเรียนรู้ (Situation-

Based Learning) ตามเกณฑ์75/75  
4. น าข้อมูลทางสถิติที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล มาจัดกระท า ดังน้ี  

4.1 เปรียบเทียบผลคะแนนความรู้ด้านความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ ก่อนการทดลองและหลัง
การทดลอง  

5. วิเคราะห์ แล้วสรุปเป็นความเรียงเพื่อเสริมเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพในขั้นตอนของ การวิเคราะห์ข้อมูล สรุป 
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะที่ได้จากการทดลอง       

ผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 ประสิทธิภาพของการสอนโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 75/75 

ผลการหาประสิทธิภาพของการสอนโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 25 คน ได้ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) กับ
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) ดังน้ี การทดสอบระหว่างเรียนจ านวน 3 ครั้ง (E1) มีค่าเท่ากับ 76.87 และการทดสอบ
หลังเสร็จสิ้นการเรียน (E2) มีค่าเท่ากับ 75.60 จึงกล่าวได้ว่าการสอนโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานเรียนรู้เพื่อพัฒนาการ
พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 76.87/75.60 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้ง
ไว้คือ 75/75 แสดงว่าการสอนโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยใช้ในการพัฒนา เป็นการสอนที่มีประสิทธิภาพ ดังข้อมูลในตารางที่ 1    

ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของการสอนโดยใช้สถานการณ์
เป็นฐานเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 

ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบเพื่อวัดทักษะการพูดภาษาอังกฤษก่อนและหลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
และน าค่าเฉลี่ยของคะแนนจากแบบทดสอบก่อนและหลังการทดลองมาเปรียบเทียบกัน ดังแสดงในตาราง 2 

 

กลุ่มตัวอย่าง (คน) คะแนนเฉลี่ ย ก่อนการ
ทดลอง (20คะแนน) 

คะแนนเฉลี่ ยหลั ง ก า ร
ทดลอง (20คะแนน) 

คะแนนเฉลี่ยผลต่าง 

25 8.16 14.96 6.80 
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จากตารางที่ 2 พบว่า การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.16คะแนน 
และ 14.96 คะแนน ตามล าดับและเม่ือเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียน
ของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยการสอนโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 

หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้ว ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 3 โดยผู้วิจัยน าผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ

การพูดภาษาอังกฤษของเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.25) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือข้อ 2 เน้ือหาที่เรียนมีความน่าสนใจและสามารถน าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวันได้ ( �̅�= 4.64) 
รองลงมาคือข้อ 5 การใช้สถานการณ์เป็นฐานเรียนรู้ ในการเรียนการสอนท าให้สามารถพัฒนาทักษะการพูด

ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น (�̅�=4.56) และถัดมาคือข้อ6 ผู้สอนเปิดโอกาสให้สอบถามและมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 

(�̅�= 4.52) ซ่ึงมีรายละเอียดดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการสอนโดยใช้

สถานการณ์เป็นฐานเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชนแดน
วิทยาคม 

  

ข้อความ ค่าเฉลี่ย S.D. เห็นด้วยในระดับ 

1. ผู้สอนมีการชี้แจงจุดประสงค์ก่อนการเรียนการสอน 4.28 0.89 มาก 

2. เน้ือหาที่เรียนมีความน่าสนใจและสามารถน าไปใช้ได้จริงใน
ชีวิตประจ าวัน 

4.64 0.49 มากที่สุด 

3. กิจกรรมที่ใช้ในการเรียนการสอนเหมาะสมและน่าสนใจ 4.16 0.94 มาก 

4. สื่อการสอนที่ใช้ในการเรียนการสอนมีความเหมาะสมและ
น่าสนใจ 

3.96 0.79 มาก 

5. การใช้สถานการณ์เป็นฐานเรียนรู้ในการเรียนการสอนท าให้
สามารถพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น 

4.56 0.77 มากที่สุด 

6. ผู้สอนเปิดโอกาสให้สอบถามและมีส่วนร่วมในการเรียนการ
สอน 

4.52 0.59 มากที่สุด 

7. กิจกรรมช่วยให้ เ กิดการท างานร่วมกัน ได้คิดอย่าง
สร้างสรรค์ และกล้าแสดงออก 

4.12 0.78 มาก 

8. กิจกรรมช่วยให้ผู้เรียนมีการพัฒนาด้านความคิด 4.12 0.78 มาก 

9. การเรียนการสอนมีการประเมินที่เหมาะสม 4.20 0.87 มาก 

10.กิจกรรมมีความหลากหลายและทันสมัย  3.96 1.14 มาก 
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สรุปผลการวิจัย          
 ตอนที่ 1 ประสิทธิภาพของการสอนโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 75/75 

ผลการหาประสิทธิภาพของการสอนโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 25 คน ได้ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) กับ
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) ดังน้ี การทดสอบระหว่างเรียนจ านวน 3 ครั้ง (E1) มีค่าเท่ากับ 76.87 และการทดสอบ
หลังเสร็จสิ้นการเรียน (E2) มีค่าเท่ากับ 75.60 จึงกล่าวได้ว่าการสอนโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานเรียนรู้เพื่อพัฒนาการ
พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 76.87/75.60 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้ง
ไว้คือ 75/75 แสดงว่าการสอนโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยใช้ในการพัฒนา เป็นการสอนที่มีประสิทธิภาพ     

ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของการสอนโดยใช้สถานการณ์
เป็นฐานเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 

ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบเพื่อวัดทักษะการพูดภาษาอังกฤษก่อนและหลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
และน าค่าเฉลี่ยของคะแนนจากแบบทดสอบก่อนและหลังการทดลองมาเปรียบเทียบกัน มีผลคือ จากจ านวนนักเรียน
ทั้งหมด 25 คน มีผลเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียนเท่ากับ 8.16 คะแนน มีผลเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนเท่ากับ 14.96 คะแนน 
และมีผลเฉลี่ยคะแนนความต่างของคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเท่ากับ 6.80 คะแนน   

ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยการสอนโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 

หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้ว ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 3 โดยผู้วิจัยน าผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ

การพูดภาษาอังกฤษของเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.25) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือข้อ 2 เน้ือหาที่เรียนมีความน่าสนใจและสามารถน าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวันได้ ( �̅�= 4.64) 
รองลงมาคือข้อ 5 การใช้สถานการณ์เป็นฐานเรียนรู้ ในการเรียนการสอนท าให้สามารถพัฒนาทักษะการพูด

ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น (�̅�=4.56) และถัดมาคือข้อ6 ผู้สอนเปิดโอกาสให้สอบถามและมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 

(�̅�= 4.52) 

อภิปรายผล 
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ (Situation- 

Base- Learning) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 
1. จากการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ (Situation- Base- 

Learning) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม พบว่า การสอนโดยใช้สถานการณ์เป็นฐาน
เรียนรู้มีประสิทธิภาพเท่ากับ 76.87/75.60 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์มาตราฐานที่ตั้งไว้ คือ 75/75 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการ
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เรียนรู้โดยใช้สถานการณ์สามารถให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษได้ดีกว่าเน่ืองมาจากผู้เรียนได้ใช้ภาษาในการ
สื่อสารที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์เป็นจริงในชีวิตประจ าวัน กระบวนการสอนช่วยให้เกิดการเรียนรู้ ตามจุดประสงค์ 
ผู้เรียนได้มีบทบาทในการสื่อสารและแก้ไขปัญหาที่เกิด ซ่ึงสอนคล้องกับแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2552 , น.370-
373) ที่ได้ให้ความเห็นว่าวิธีสอนโดยการใช้สถานการณ์คือกระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ตามวัตุประสงค์ที่ก าหนด โดยให้ผู้ เรียนลงไปเล่นในสถานการณ์ที่มีบทบาท ข้อมูลและกติกาการเล่น ที่สะท้อนความ
เป็นจริง และมีปฎิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในสถานการณ์น้ันๆ โดยใช้ข้อมูลที่มีสภาพคล้ายกับข้อมูลในความเป็นจริงใน
การตัดสินใจและแก้ปัญหาต่างๆ ซ่ึงการตัดสินใจน้ันจะส่งผลถึงผู้เล่นในลักษณะเดียวกันที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จริง 

2. จากการประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษก่อนและหลังการทดลอง แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีการพัฒนา
ทักษะในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการออกเสียง (Pronunciation) ด้านไวยากรณ์ (Grammar) ด้านค าศัพท์ (Vocabulary) 
ด้านความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา (Fluency) และด้านความเข้าใจ (Comprehension) มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
เพิ่มขึ้น เน่ืองจากนักเรียนมีความเข้าใจในสิ่งที่ผู้พูดก าลังื่อออกมา และสามารถเข้าใจสถานการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้น ซ่ึง
สอดคล้องกับวิจัยของวรางคณา เค้าอ้น (2560 :บทคัดย่อ) ซ่ึงได้ศึกษาการใช้สถานการณ์เป็นฐานในการพัฒนาทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่าคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับเท่ากับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีผลเฉลี่ยคะแนนสูงขึ้น 6.80 
คะแนน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการจัดการเรียนการสอนที่เน้นบริบทมากกว่าการจดจ าและการจัดบรรยากาศใน
ห้องเรียนให้เป็นสถานการณ์ที่ท าให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงในในการเรียนรู้จากสภาพความเป็นจริง ซ่ึงตรงกับค ากล่าวของ 
เลฟ (Lave, 1991) การเรียนรู้ที่ใช้การปฏิบัติที่เหมือนที่เหมือนกับการใช้ในสถานการณ์จริงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้โดยจูงในผู้เรียน และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ที่เน้นบริบทและน าความรู้ไปใช้
มากกว่าการจดจ า สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้สภาพจริง (Authentic learning environment) ถือว่าเป็นสภาพที่สดคล้อง
กับสถานการณ์จริง ทฤษฎีน้ีเน้นปฏิกิริยาทางสังคมและการเรียนรู้สภาพจริง ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากจากสิ่งแวดล้อม 
วัฒนธรรมและการปฏิบัติเพื่อสร้างความเข้าใจและพัฒนาการใช้เครื่องมือทางปัญญาในการเรียนรู้ นอกจากน้ียังเน้น
การพัฒนาความสามารถและการลงมือปฏิบัติไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือส าหรับการเรียนรู้เท่าน้ัน แต่ยังเป็นการเรียนรู้ถึง
ความหมายและบริบทของการปฏิบัติด้วย ผู้เรียนจะได้ลงมือปฏิบัติในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ที่คล้ายกับ
สถานการณ์จริง นอกจากน้ีการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์ผู้เรียนจะมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนๆ สามารถใช้ภาษา
สื่อสารในการแก้ไขปัญหาของตนเองได้อย่างอิสระและเหมาะสม ดังค ากล่าวของ สเตอร์ทริดจ์ (Sturtridge, 1987, p.l) 
กล่าวว่ากิจกรรมสถานการณ์คือการจัดการเรียนการสอนให้มีสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ใกล้เคียงกับความเป็นจริง
มากที่สุด โดยผู้เรียนซ่ึงเรียกว่าผู้ร่วมสถานการณ์ (participants) จะมีปฏิสัมพันธ์กับเหตุการณ์และบุคคลต่างๆ ผู้เรียน
จะใช้ภาษาในการสื่อสารของตัวเองในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถตัดสินใจได้โดยอิสระอย่างเหมาะสมกับบทบาท
ของตัวเอง และบทบาทของผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วย 

3. หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้ว ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 3 โดยผู้วิจัยน าผลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ

การพูดภาษาอังกฤษของเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.25) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มี
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ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือข้อ 2 เน้ือหาที่เรียนมีความน่าสนใจและสามารถน าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวันได้ (�̅�= 4.64) 
รองลงมาคือข้อ 5 การใช้สถานการณ์เป็นฐานเรียนรู้ ในการเรียนการสอนท าให้สามารถพัฒนาทักษะการพูด

ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น (�̅�=4.56) และถัดมาคือข้อ6 ผู้สอนเปิดโอกาสให้สอบถามและมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 

(�̅�= 4.52) และข้อ1 ผู้สอนมีการชี้แจงจุดประสงค์ก่อนการเรียนการสอน (�̅�= 4.28) รองลงมาคือข้อ9 การเรียนการ

สอนมีการประเมินที่เหมาะสม (�̅�= 4.20) ถัดมาคือข้อ 3 กิจกรรมที่ใช้ในการเรียนการสอนเหมาะสมและน่าสนใจ (�̅�= 
4.16) รองลงมาคือข้อ7 กิจกรรมช่วยให้เกิดการท างานร่วมกัน ได้คิดอย่างสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออก และข้อ8 

กิจกรรมช่วยให้ผู้เรียนมีการพัฒนาด้านความคิด (�̅�= 4.12) และข้อ4 สื่อการสอนที่ใช้มีความเหมาะสมและน่าสนใจ 

และข้อ10 กิจกรรมมีความหลากหลายและทันสมัย (�̅�= 3.96) ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
สถานการณ์เป็นฐานเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนสามารถฝึกปฏิบัติทักษะการพูดภาษาอังกฤษที่สามารถน าไปใช้ได้จริง
ในชีวิตประจ าวัน และผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสอบถามและมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ได้อย่างเต็มที่และกล้าที่จะแสดงออกมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรน ากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานเรียนรู้ไปใช้ในการพัฒนาทักษะการพูด

ภาษาอังกฤษมากขึ้น โดยปรับเปลี่ยนสถานการณ์และเน้ือหาในบทเรียนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับจุดประสงค์
ทางการเรียนในแต่ละดับชั้น 

2. ในการจัดกิจกรรมผู้สอนควรสร้างสถานการณ์ให้ไม่เกิดความกดดันในการฝึกปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนได้กล้า
แสดงออกและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงไปด้วยความกรุณาจาก อาจารย์อโณทัย พลเยี่ยม เพชรแสง อาจารย์ที่ปรึกษาและ

ควบคุมงานวิจัย และอาจารย์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ทุกท่าน ที่ ให้ความรู้  ค าปรึกษา 
ข้อเสนอแนะ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยฉบับน้ีส าเร็จไปด้วยดี 

ขอขอบคุณคณะผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ นางวัชราภรณ์ เชื้อเจ็ดตน ครูช านาญการพิเศษ นางหทัยทิพย์ แย้มกมล 
ครูช านาญการ และนางอรุณี ตั้งรัศมี ครูช านาญการ ที่ได้สละเวลาในการให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินการวิจัย ท าให้การวิจัยครั้งน้ีส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ขอบคุณนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินการวิจัยและแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อการวิจัยในครั้งน้ี 

ขอขอบคุณผู้อ านวยวุฒิ ศรีศรุตวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชนแดนวิทยาคม ครูก าเชาว์ อารีรักษ์ และคณะครู
โรงเรียนชนแดนวิทยาคมทุกท่านที่ได้สนับสนุน และให้การช่วยเหลืองานวิจัยในครั้งน้ีจนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ขอขอบคุณบิดา มารดา รวมถึงสมาชิกครอบครัวทุกท่านที่คอยให้ความช่วยเหลือและเป็นก าลังใจให้ผู้วิจัย
เสมอมาจนสามารถท าวิจัยฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

และสุดท้ายน้ี ความดีอันเกิดจากการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ี ผู้เขียนขอมอบแด่ผู้มีพระคุณทุกท่าน และขอกราบ
ขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี  
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บทคัดย่อ          

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้
การสอนภาษาเพื่อสื่อสาร และเพื่อศึกษาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
หลังจากได้รับการสอนโดยวิธีการสอนภาษาเพื่อสื่อสาร กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ห้อง 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต 2 อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 42 คน ซ่ึงได้มาจากการการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling)โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้วิธีสอนภาษาเพื่อสื่อสาร หน่วยการเรียนรู้ Going Shopping  จ านวน 4 แผน และแบบประเมินการพูด
จ านวน  4 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและร้อยละ ผลการวิจัยพบว่านักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยรวมอยู่ในระดับ ดีมาก หลังจากได้เรียนด้วยวิธีการสอนภาษาเพื่อ
สื่อสาร และเม่ือเทียบกับเกณฑ์คะแนนร้อยละ 70 พบว่าร้อยละ 87.50 ของนักเรียน มีผลการประเมินการพูด
ภาษาอังกฤษ สูงกว่าเกณฑ์ และ ร้อยละ 12.50 ของนักเรียน มีผลการประเมินการพูดภาษาอังกฤษ ต่ ากว่าเกณฑ์  

ค าส าคัญ :  ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ / การสอนภาษาเพื่อสื่อสาร  

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to develop Prathomsuksa 6 ’ s English speaking skill 

by using communicative language teaching method and to study speaking ability of the students 
after being exposed to communicative language teaching method. The samples were 4 2 
Prathomsuksa 6/6 students in the second semester of the 2018 academic year at Anuban Phetchabun 
School under Primary Educational Service Area Office 1  Muang Phetchabun District, Phetchabun 
Province. They were randomized by cluster random sampling method. The instruments used in the 
study were four communicative language lessons plans and four English speaking evaluation forms. 
Statistics used in the study were mean, standard deviation and percentage. 
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 The study showed that most of the students’ English speaking ability was in excellent 
level and if compared the speaking scores to the standard scores at 70 percent, it was found 87.50 
percent of students’ scores were higher than the standard scores and 12 . 5 0  percent of students’ 
scores were lower than the standard. 

Keywords : English Speaking Skill, Communicative Language Teaching 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ปัจจุบันภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนไทย และคนทั่วโลกไปแล้ว มนุษยชาติทุกวันน้ี

สื่อสารกันด้วยภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารกันโดยตรง การใช้อินเตอร์เน็ต การดูทีวี การดูภาพยนตร์ 
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หนังสือคู่มือทางด้านวิชาการต่างๆ ฯลฯ บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาออกมาในปัจจุบัน 
ถ้ามีความรู้ภาษาอังกฤษทั้งพูดและเขียนเสริมเข้าไปด้วยอีก โอกาสที่จะหางานก็จะไม่จ ากัดแค่ในประเทศไทย เท่าน้ัน 
ถ้าหากเป็นคนหน่ึงที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ ก็จะได้รับสิทธิพิเศษที่เหนือคนอ่ืนที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 
ด้วยเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ท าให้โลกของเราแคบลงไปถนัดตา ทุกวันน้ีเราสามารถรับรู้ข่าวสาร 
หรือติดต่อกับเพื่อนต่างชาติได้ภายในเสี้ยววินาที สิทธิพิเศษเหล่าน้ีจะไม่สามารถเข้าถึงถ้าได้เลย หากไม่รู้ภาษาอังกฤษ 
(จิตพิสุทธ์ิ จันตะคุด, 2561) 

 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะพบว่า ภาษาอังกฤษ เป็นเครื่องมือที่ส าคัญมากในการด ารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ และยังคงมีแนวโน้มว่าจะมีความจ าเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ  เน่ืองจากการเปิดประเทศเสรีการค้าในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้จากการรวมตัวของ 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย  มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เมียนมาร์ 
กัมพูชา ลาว เวียดนาม และบรูไนดารุสซาลาม สมาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ  อาเซียน (ASEAN) ได้ใช้
ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารในระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น แรงงาน กฎหมาย สิทธิมนุษยชน และการร่วมมือ
อ่ืนๆ อีกหน่ึงประการส าคัญที่ภาษาอังกฤษมีบทบาทอย่างมากต่อสังคมไทย ซ่ึงได้แก่ ภาษาอังกฤษมีผลต่อการศึกษา 
เน่ืองจากต าราเรียน ความรู้ต่างๆได้ถูกบันทึกเป็นภาษาอังกฤษเป็นจ านวนไม่น้อย ดังน้ันการศึกษาในระดับสูงจึงจ าเป็น
ที่จะต้องสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการศึกษาและค้นคว้าความรู้ได้อย่างกว้างขวางและก้าว
ทันโลกในยุคปัจจุบัน (เยาวลักษณ์ ยิ้มอ่อน, 2557)       
 และจากการที่ได้ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาล
เพชรบูรณ์ พบว่า นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวนมากยังคงมีปัญหาด้านการพูดภาษาอังกฤษ ซ่ึงเป็นอีก
ทักษะหน่ึงทางภาษาอังกฤษที่ส าคัญต่อการใช้ชีวิต การศึกษาและอาชีพของนักเรียนทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้
จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นว่าทักษะการพูดภาษาอังกฤษน้ันมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อนักเรียน จึงได้ศึกษา
ค้นคว้าแนวทางในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น และพบว่าวิธีหน่ึงที่อาจจะช่วยพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษของนักเรียนให้ดีขึ้นได้ คือวิธีการสอนภาษาอังกฤษตามแนวภาษาเพื่อการสื่อสาร เน่ืองจากเป็นการสอนที่
มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้ภาษาในลักษณะที่เต็มสมบูรณ์ ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม
หลายๆประเภทอย่างเหมาะสมกับระดับผู้เรียนซ่ึงเป็นการเรียนรู้ภาษาที่เป็นไปอย่างธรรมชาติ และกิจกรรมต่างๆ ที่
ปฏิบัติยังส่งเสริมสนับสนุนการเรียนภาษา กล่าวคือ กิจกรรมเหล่าน้ันได้การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้สอนสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ซ่ึงความสัมพันธ์น้ีจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่สนับสนุนให้ผู้เรียนแต่ละคน
พยายามที่จะเรียนรู้ภาษา นอกจากน้ี การสอนภาษาอังกฤษตามแนวภาษาเพื่อการสื่อสารยังมีเป้าหมายสูงสุดของการ
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เรียน คือ สามารถใช้ภาษาเพื่อสื่อสารกับผู้อ่ืนได้โดยเฉพาะการพูด ซ่ึงเป้าหมายดังกล่าวน้ันสามารถช่วยเพิ่มแรงจูงใจ
ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี (William Littlewood, 1981)       

ดงัน้ัน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนภาษาเพื่อสื่อสาร 
ซ่ึงงานวิจัยฉบับน้ีจะท าให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้แนวทางในการจัดการเรียนการสอนการพูดภาษาอังกฤษที่มี
ประสิทธิภาพต่อไป  และเพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นต่อไป  

จุดมุ่งหมายของการวิจัย          
ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี       
1. เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การสอนภาษาเพื่อสื่อสาร 
2. เพื่อศึกษาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ โดยเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70  

ขอบเขตการวิจัย          

 การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยมีขอบเขตการวิจัย ดังต่อไปน้ี    
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง      
 1. ประชากรในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ อ าเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 โดยในแต่ละห้องจะมีทั้งนักเรียนที่มีทักษะการพูดภาษาอังกฤษที่เก่ง ปานกลางและอ่อน โดยมีนักเรียนจ านวน
ทั้งสิ้น 259 คน          
 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ อ าเภอเมือง
เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 จ านวน 42 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม
 ขอบเขตด้านเนื้อหา        
 ผู้วิจัยได้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 4 แผน ในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง Going Shopping ซ่ึงมี
สาระ มาตรฐาน ตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐ าน พุทธศักราช 
2561 และหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ที่ก าหนดไว้ ประกอบไปด้วย 4 หัวข้อย่อย ได้แก่ Things 
We Need, Prices, Shopping List และ At the Supermarket  
 ขอบเขตด้านตัวแปร 

 ตัวแปรต้น ได้แก่ การเรียนด้วยวิธีการสอนภาษาเพื่อสื่อสาร ในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง Going Shopping 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6 โรงเรียนอนุบาล

เพชรบูรณ์ อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในกิจกรรมต่างๆของหน่วยการเรียนรู้เรื่อง Going Shopping 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา 

 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง จ านวน 6 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ หมายถึง ทักษะการพูดสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6/6 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซ่ึงเก่ียวกับเน้ือหาและ
กิจกรรมย่อยต่างๆของหน่วยการเรียนรู้เรื่อง Going Shopping 

 2. การสอนภาษาเพื่อสื่อสาร หมายถึง หลักและวิธีการสอนภาษา ที่เน้นการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารในบริบท
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน  

 3. นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 42 คน 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามรูปแบบการวิจัยที่มีกลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่ม และมีการทดสอบหลังทดลองครั้งเดียว 

(One-Shot Case Study) (อนุวัติ คุณแก้ว, 2559: 118) ซ่ึงมีขั้นตอนและรายละเอียดการด าเนินงาน ตามล าดับ ดังน้ี 
ขั้นตอนที่ 1 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
ผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากสภาพปัญหาที่เกิด ความสะดวกของทดลองและจัดเก็บข้อมูล 

จากน้ัน จึงได้เลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 
อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 จ านวน 42 คน ซ่ึงได้มาก
จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 

ขั้นตอนที่ 2 ท าการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 
ในขั้นตอนน้ี ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือในการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอน

ภาษาเพื่อสื่อสาร ในหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง Going shopping จ านวน 4 แผน ได้แก่ 1) Things we need 2) Prices    
3) Shopping list และ 4) At the supermarket เป็นต้น โดยมีวิธีการจัดท าและทดลองดังน้ี  

ขั้นตอนที่ 3 ทดสอบหลังการทดลอง  
ในขั้นตอนน้ี ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือในการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างหลังการทดลอง ได้แก่ แบบประเมินการ

พูด 4 หัวข้อ ได้แก่ แบบประเมินการถามและตอบเก่ียวกับจ านวนสินค้า แบบประเมินการพูดถามและตอบราคาของ
สินค้า  แบบประเมินการสนทนารายการซ้ือสินค้า และแบบประเมินการสนทนากับเพื่อนร่วมชั้นเรียนเก่ียวกับการซ้ือ
สินค้า โดยทั้ง 4 แบบประเมินน้ี ได้สร้างและใช้ทดสอบหลังการทดลอง ดังน้ี     

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
1. ค่าเฉลี่ย (Mean)  (อนุวัติ คูณแก้ว, 2559 : 173 ) โดยใช้สูตรดังน้ี (2) 

                 แทน  ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
    ∑X  แทน ผลรวมของคะแนนของกลุ่มตัวอย่าง 
     N  แทน จ านวนข้อมูลในกลุ่มตัวอย่าง 
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2. ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) (อนุวัติ คูณแก้ว, 2559 : 174 ) โดยใช้สูตรดังน้ี (3) 
  S.D.  แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  X  แทน ค่าของข้อมูลแต่ละตัว     

                               แทน  ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
           n  แทน จ านวนข้อมูลทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่าง 
 3. ค่าเฉลี่ยร้อยละ (Percentage) (อนุวัติ คูณแก้ว, 2559: 174 ) โดยใช้สูตรดังน้ี (4) 
  p  แทน ค่าเฉลี่ยร้อยละ 
  f  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
  n   แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การสอนภาษา

เพื่อสื่อสาร 
หลังจากนักเรียนได้เรียนด้วยวิธีการสอนภาษาเพื่อสื่อสาร นักเรียนมีผลการประเมินการพูดโดยรวม ดังตาราง 

ต่อไปน้ี 
ตารางที่ 1 ตารางผลการประเมินการพูดของนักเรียนทั้ง 4 หัวข้อการประเมินผลการประเมิน 

 

 
ผลการประเมนิ 

การพดู 1 การพดู 2 การพดู 3 การพดู 4 

คะแนนเตม็ 14 5 5 5 

คะแนนเฉลีย่ 10.31 4.26 4.95 4.00 

คดิเปน็ รอ้ยละ  73.64 85.24 99.05 80.00 

รอ้ยละโดยเฉลีย่ทกุการประเมนิ 84.48 

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 2.64 1.04 0.22 0.00 

หมายเหตุ ผลการประเมินการพูด  1 หมายถึง การประเมินการถามและตอบเก่ียวกับจ านวนสินค้า 
    2 หมายถึง การประเมินการพูดถามและตอบราคาของสินค้า   
    3 หมายถึง การประเมินการสนทนารายการซ้ือสินค้า 
    4 หมายถึง การประเมินการสนทนกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนเก่ียวกับการซ้ือสินค้า 
จากตารางที่ 1 พบว่าผลการประเมินการพูดถามและตอบเก่ียวกับจ านวนสินค้าของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 

10.31 คิดเป็นร้อยละ 73.64 มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.64 การพูดถามและตอบราคาของสินค้ามีคะแนน
เฉลี่ย 4.26 คิดเป็นร้อยละ 85.24 มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.04 การสนทนารายการซ้ือสินค้ามีคะแนน
เฉลี่ย 4.95 คิดเป็นร้อยละ 99.05 มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.22 การสนทนกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนเก่ียวกับ
การซ้ือสินค้ามีคะแนนเฉลี่ย 4.00 คิดเป็นร้อยละ 80.00 มีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.00 ตามล าดับ และโดย
ภาพรวม นักเรียนมีผลการประเมินการพูดโดยเฉลี่ยอยู่ที่ ร้อยละ 84.48 ของคะแนนเต็ม 



 

 
 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

 
 

54 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กับ
เกณฑ์ ร้อยละ 70 

เม่ือเปรียบเทียบผลการประเมินการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กับเกณฑ์ ร้อยละ 
70 มีผลดังตารางต่อไปน้ี 

ตารางที ่2 ตารางผลการเปรียบเทียบผลการประเมินการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                                     
กับเกณฑ์ร้อยละ 70 

 

 
ผลการประเมนิ รอ้ยละ 

โดยเฉลีย่ การพดู 1 การพดู 2 การพดู 3 การพดู 4 

จ านวนนักเรียนที่มีคะแนนต่ า

กว่าเกณฑ์     

คิดเป็นร้อยละ 

14 

 

33.33 

7 

 

16.67 

0 

 

0.00 

0 

 

0.00 

 

 

12.50 

จ านวนนักเรียนที่มีคะแนนสูง

กว่าเกณฑ์ 

คิดเป็นร้อยละ 

28 

 

66.67 

35 

 

83.33 

42 

 

100.00 

42 

 

100.00 

 

 

87.50 
 

หมายเหตุ ผลการประเมินการพูด  1 หมายถึง การประเมินการถามและตอบเก่ียวกับจ านวนสินค้า 
    2 หมายถึง การประเมินการพูดถามและตอบราคาของสินค้า   
    3 หมายถึง การประเมินการสนทนารายการซ้ือสินค้า 
    4 หมายถึง การประเมินการสนทนกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนเก่ียวกับการซ้ือสินค้า 
จากตารางที่ 2 พบว่าเม่ือเปรียบเทียบผลการประเมินการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                                     

กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ในการประเมินการถามและตอบเก่ียวกับจ านวนสินค้ามีจ านวนนักเรียนที่มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ 
14 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 มีจ านวนนักเรียนที่มีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 การประเมินการ
พูดถามและตอบราคาของสินค้ามีจ านวนนักเรียนที่มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 มีจ านวน
นักเรียนที่มีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 การประเมินการสนทนารายการซ้ือสินค้าไม่มีนักเรียนที่
มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ มีจ านวนนักเรียนที่มีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 100 การประเมินการสนทน
กับเพื่อนร่วมชั้นเรียนเก่ียวกับการซ้ือสินค้าไม่มีนักเรียนที่มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ มีจ านวนนักเรียนที่มีคะแนนสูงกว่า
เกณฑ์ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 100  ตามล าดับ และโดยภาพรวม มีนักเรียนที่มีคะแนนการประเมินการพูดต่ ากว่าเกณฑ์ 
เฉลี่ยร้อยละ 12.50 และมีนักเรียนที่มีคะแนนการประเมินการพูดสูงกว่ากว่าเกณฑ์ เฉลี่ย ร้อยละ 87.50  
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สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การสอนภาษา

เพื่อสื่อสาร ผู้วิจัยสรุปได้ดังน้ี 
1. ผลการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนการประเมินพูด

ภาษาอังกฤษ โดยรวมอยู่ที่ร้อยละ 84.48 ซ่ึงในระดับ ดีมาก หลังจากได้เรียนด้วยวิธีการสอนภาษาเพื่อสื่อสาร โดยเม่ือ
เทียบกับเกณฑ์การประเมินผลของโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์  

2. ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กับเกณฑ์ ร้อย
ละ 70 พบว่ามีนักเรียน เฉลี่ยร้อยละ 12.50 มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ และมีนักเรียน เฉลี่ยร้อยละ 87.50 มีคะแนนสูง
กว่าเกณฑ์ 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การสอน

ภาษาเพื่อสื่อสาร สามารถอภิปรายรายละเอียดได้ ดังต่อไปน้ี 
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนการประเมินพูดภาษาอังกฤษ โดยรวมอยู่ที่ร้อยละ 84.48 ซ่ึงอยู่

ในระดับ ดีมาก หลังจากได้รับการสอนโดยใช้วิธีการสอนภาษาเพื่อสื่อสาร  
2. ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กับเกณฑ์ ร้อย

ละ 70 พบว่ามีนักเรียน เฉลี่ยร้อยละ 12.50 มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ และมีนักเรียน เฉลี่ยร้อยละ 87.50 มีคะแนนสูง
กว่าเกณฑ์ ซ่ึงผลการวิจัยทั้ง 2 ข้อน้ันได้สอดคล้องกับการศึกษาของ กมลวรรณ  โดมสีฟ้า (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
การพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารโดยใช้กิจกรรมการพูดเพื่อสื่อสารของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก จ านวน 20 คน เครื่องมือในการศึกษา ได้แก่ แผนการจัดการ
เรียนรูโดยใช้กิจกรรมการพูดเพื่อการสื่อสารจ านวน  6  แผน  แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารก่อนและหลังการทดลอง  แบบประเมินตนเองด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและแบบสังเกต
พฤติกรรมการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารโดย
ใช้กิจกรรมการพูดเพื่อสื่อสารของกลุ่มตัวอย่างสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
เช่นเดียวกับผลการศึกษาของสุนันทา  แกวพันธชวง (2550 : บทคัดย่อ) ซ่ึงได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถทางด้าน
การพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมทางภาษาเพื่อการสื่อสารของ โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 6 ปี
การศึกษา 2549 โรงเรียนเซไลวิทยาคม จ านวน 14 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู  
แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ และแบบส ารวจพฤติกรรมด้านการพูดภาษาอังกฤษ ผล
การศึกษาพบว่า หลังจากนักเรียนไดรับการสอนโดยใช้กิจกรรมทางภาษาเพื่อการสื่อสาร นักเรียนมีความสามารถด้าน
การพูดภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 และ Dedi Efrizal (2012 : Abstract) ได้ศึกษาการ
พัฒนาทักษะการพูดโดยใช้การสอนภาษาเพื่อสื่อสาร โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนจ านวน 25 คน จากโรงเรียน Mts 
Ja-alhaq โรงเรียนประจ าเมืองเซินต็อต อาลี บาซา ประเทศอินโดนีเซีย โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งหมด 4 หน่วยการ
เรียนรู้ ด้วยวิธีการสอนภาษาเพื่อสื่อสารและท าการประเมินการพูดหลังเรียนทั้ง 4 ครั้ง เครื่องมีที่ใช้ในการทดลองได้แก่ 
แบบประเมินการพูดหลังเรียน ทั้งหมด 4 แบบประเมิน และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ผลการศึกษา
พบว่า นักเรียนมีพัฒนาการการพูดที่ดีหลังจากได้เรียนด้วยวิธีการสอนเพื่อสื่อสาร ซ่ึงจะเห็นได้จากร้อยละของระดับ
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การพูดของนักเรียนที่ดีขึ้นตามล าดับ โดยจ านวนร้อยละนักเรียนที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ยอดเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ 
และปรับปรุง เป็นจ านวนดังน้ี ในการประเมินครั้งที่ 1 เท่ากับ 0 , 8, 24, 32 และ 36 ครั้งที่ 2 เท่ากับ 0, 16, 44, 20 
และ 20 ครั้งที่ 3 เท่ากับ 12, 20, 56, 8 และ 4 และครั้งที่ 4 เท่ากับ 24, 48, 28, 0 และ 0 

ข้อเสนอแนะในงานวิจัย         
 1. ครูผู้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษสามารถน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ 

 2. นักเรียน ครู สถานศึกษา หรือผู้ที่สนใจสามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผนการศึกษาเรียนรู้ของ
ตนเองได้ 

 3. ครูผู้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษหรือผู้ที่สนใจสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการท าวิจัยต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียน             
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการสอนอ่านแบบโฟนิกส์ 2) เพื่อหาประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน            
การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนการอ่านแบบโฟนิกส์ กลุ่มตัวเป้าหมายในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียน     
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนบ้านดงขุย (ดงขุยวิทยาคาร) อ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ภาคเรียนที่ 1              
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 20 คน ซ่ึงเป็นโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 
1 ได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ีประกอบไปด้วย 1) แบบทดสอบก่อน
เรียน เรื่อง การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ 2) แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ 3) แผนการ
สอนการอ่านด้วยวิธีการสอนแบบโฟนิกส์ 7 แผน 4) แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบโฟ
นิกส์ จ านวน 1 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test ผลการวิจัย
ปรากฏว่า 1) ผลการหาค่าวิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีการสอนการอ่านออกเสียงแบบ โฟนิกส์ โดยใช้คะแนนการท า
แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน และหาค่า t-test Dependent Samples พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน
สูงกว่าระดับก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  2) ผลการทดสอบก่อนเรียนการอ่านออกเสียงแบบโฟนิกส์และ
หลังเรียนการอ่านออกเสียงแบบโฟนิกส์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ ยเท่ากับ 6.33 และ 11.65 
ตามล าดับ 3) ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนต่อวิธีการสอนการอ่านออกเสียงแบบโฟนิกส์ โดยผู้ท าวิจัยได้ใช้
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .03 แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

ค าส าคัญ วิธีการสอนอ่านแบบโฟนิกส์ การอ่านออกเสียงแบภาษาอังกฤษ  
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ABSTRACT 
 This research aimed to; 1) develop English pronunciation reading ability of Prathomsuksa 3 
students by using Phonics method 2) investigate capability of English pronunciation reading  teaching 
by using Phonics Method. The target group was 20 people in Prathomsuksa 3/1 students during 2018 
academic year from Bandongkhui (Dongkhui Wittayakarn) School in Phetchabun Primary Educational 
Service Area Office 1 selected obtained by Purposive Sampling. The statistics employed for data 
analysis were the mean, standard deviation, and t-test depending. The employed research 
instruments consisted of 1) an English pronunciation reading pre-test 2) an English pronunciation 
reading post-test  3) 7 learning management plans for teaching English pronunciation reading under 
Phonics teaching method 4) a questionnaire designed to gather information required for developing 
English pronunciation reading through phonics teaching method for Prathomsuksa 3 students. 
 The results of the study were as the follows: 1) the investigate of t-test Dependent Samples 
showed that post-test scores was higher that pre-test scores, it was statistically significant at .05 level 
2) mean of pre-test and post-test were 6.33 and 11.65 respectively 3) the students’ attitude towards 
English pronunciation reading under phonics teaching method was at the “very good”. 

Keyword : Phonics teaching method, English pronunciation reading 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิ ชา
ภาษาต่างประเทศน้ัน ได้ก าหนดองค์ความรู้ ทักษะส าคัญและคุณลักษณะไว้ดังน้ี คือ ความรู้ทักษะ เจตคติ และ
วัฒนธรรม การใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร  การแสวงหาความรู้ (สพฐ. 2551:9) ซ่ึงการอ่านนับว่าเป็นการ
แสวงหาความรู้ขั้นพื้นฐานที่ส าคัญของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบันที่มีการติดต่อสื่อสารเชื่ อมโยงกันได้
อย่างรวดเร็วเน่ืองจากการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองของเทคโนโลยี ในที่น้ีภาษาอังกฤษถือเป็นเครื่องมือส าคัญที่น ามาใช้ใน
การถ่ายทอดสารต่างๆทั่วโลก ดังน้ันผู้ที่มีทักษะทางการอ่านภาษาอังกฤษจึงนับเป็นเป็นผู้ที่ได้เปรียบไม่เฉพาะแค่ใน
ทางการติดต่อสื่อสารแต่ยังส่งผลต่อทางการแสวงหาความรู้ และการประกอบอาชีพอีกด้วย (อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ. 
2551: 26)  
 ซ่ึงระบบการสอนการอ่านภาษาอังกฤษในประเทศไทยน้ันอาจยังไม่เป็นไปตามกระบวนการที่ถูกต้องและควร
จะเป็น จึงส่งผลให้นักเรียนไทยจ านวนมากที่ยังมีปัญหาในเรื่องการอ่าน ดังน้ันแล้วการแก้ ไขในเรื่องการอ่านส าหรับ
นักเรียนไทยนับเป็นเรื่องที่ต้องจัดการอย่างจริงจัง 
 โดยวิธีการสอนการอ่านภาษาอังกฤษที่ให้ผู้เรียนเกิดผล อ่านออกและเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมี
ดังต่อไปน้ี คือ การสอนให้ได้ยินรับรู้ และรู้จักแยกทุกหน่วยเสียงของภาษาอังกฤษที่เป็นองค์ประกอบส าคัญของค าและ
พยางค์เสียก่อน หรือที่เรียกว่า Phonemic Awareness จากน้ันจึงสอนให้เชื่อมโยงตัวอักษรกับหน่วยเสียง ซ่ึงเป็นแบบ
สามารถท านายได้ ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษได้จากการถอดรหัสของตัวอักษรของภาษาเขียน
ให้เป็นหน่วยเสียง หรือที่เรียกว่า Phonics ต่อมาจึงท าการพัฒนาทางด้านค าศัพท์ ซ่ึงเป็นองค์ประกอบหน่ึงที่ช่วยให้
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เกิดความเข้าใจในเรื่องที่อ่าน เม่ือผู้เรียนพบค าใหม่นอกจากจะอ่านได้อย่างถูกต้องและคล่องแล้วยังจ าเป็นที่จะต้อง
เข้าใจในความหมายของสิ่งที่ตนอ่านอีกด้วย ถ้าหากไม่เป็นเช่นน้ันผู้เรียนจะต้องใช้ วิธีการจากการคาดเดาบริบทของ
ประโยคเพื่อที่จะเข้าใจความหมายของค าศัพท์ดังกล่าว หรือที่เรียกว่า Vocabulary Development จากน้ันต้องสร้าง
ความสามารถในการอ่านอย่างถูกต้องและชัดถ้อยชัดค าอย่างไม่สะดุด ซ่ึงการอ่านได้อย่างถูกต้อง ชัดค า และ
คล่องแคล่วน้ีเปรียบได้กับสะพานที่เชื่อมความรู้กับความเข้าใจเข้าไว้ด้วยกัน หรือที่เรียกว่า Reading Fluency จากน้ัน
จึงต้องท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในสารที่อ่าน ซ่ึงเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน การที่ผู้เรียนจะเข้าใจสารที่อ่านได้น้ัน
ต้องอาศัยทักษะในการรับรู้ค าศัพท์ การอ่านอย่างไม่สะดุด และการคิดตามสารที่ตนอ่านเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่าง
แท้จริง หรือที่เรียกว่า Reading Comprehension ต่อมาจึงเป็นการสอนทักษะการเขียน หรือ Writing และผู้เรียนจึง
มีความสามารถอย่างเต็มขั้นของการอ่านออกเขียนได้ หรือที่เรียกว่า Full Literacy น่ันเอง (อินทิรา ศรีประสิทธ์ิ. 
2552) 
 จะเห็นได้ว่าการอ่านน้ันส่งผลต่อการติดต่อสื่อสาร การแสวงหาความรู้ และการประกอบอาชีพเป็นอย่างมาก 
และจะเห็นได้ว่าพื้นฐานของการอ่านออกเขียนได้น้ันเริ่มมาจากการได้ยินรับรู้ และรู้จักแยกทุกหน่วยเสียงของ
ภาษาอังกฤษที่เป็นองค์ประกอบส าคัญของค าและพยางค์ และเชื่อมโยงตัวอักษรกับหน่วยเสียง หรือที่เรียกว่า Phonics 
น้ันเอง ซ่ึงระบบการสอนของไทยน้ันได้ข้ามขั้นตอนที่1และ2 ไป โดยให้เด็กเรียนเริ่มจากเรียนจ าค าศัพท์โดยที่ไม่ได้
เรียนเรียนรู้เรื่องโฟนิกส์เสียก่อน ซ่ึงทักษะในการอ่านโดยวิธีโฟนิกส์เป็นองค์ประกอบหลักในการเพิ่มทักษะในการอ่าน
และจ าเป็นต้องสอนอย่างละเอียดในบริบทที่มีความหมายและบูรณาการในวิชาการอ่านและการเขียนตามสมควร 
 ดังน้ันในการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกและเขียนได้อย่างคล่องแคล่วน้ันควรสอนโดยใช้วิธีการสอน
แบบโฟนิกส์ และนับเป็นสิ่งที่ต้องค านึงถึงส าหรับผู้เ รียนที่เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สองเป็นอย่างมาก 
เน่ืองจากวิธีการน้ีจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถออกเสียงได้อย่างถูกต้องจนไปถึงขั้นการรู้ความหมายของค า ซ่ึงนอกจากน้ี
ควรมีการน ารูปภาพมาใช้ประกอบเพื่อจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถจ าความหมายของค าดังกล่าวได้ดียิ่งขึ้น เม่ือพิจารณา
แล้วจึงเห็นว่าการสอนด้วยวิธีการโฟนิกส์น้ันจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถอ่านสารภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นต่อไป 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการสอนอ่าน             
แบบโฟนิกส์ 
 2. เพื่อหาประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอน
การอ่านแบบโฟนิกส์ 

วิธีด าเนินการวิจัย         
 ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 
 1. ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านดงขุย (ดงขุยวิทยาคาร) 
อ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ในปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2  จ านวนทั้งหมด 39 คน 
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อ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 20 คน ซ่ึงเป็นโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 ตัวแปรต้น วิธีการสอนการอ่านแบบโฟนิกส์ 
 ตัวแปรตาม ความสามารถอ่านออกเสียงของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

ระยะเวลาในการวิจัย 
 ระยะเวลาที่ ใช้ ในการด าเ นินการวิจัย คือ ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2561 ใช้ เวลา 14 คาบ                                      
คาบเรียนละ 60 นาที 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ 
 2. แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ 
 3. แผนการสอนการอ่านด้วยวิธีการสอนแบบโฟนิกส์   

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. ศึกษาต ารา เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสร้างเครื่องมือวิจัย ดังน้ี  
    1.1 ความเป็นมาของวิธีการสอนแบบโฟนิกส์ 
    1.2 ความหมายของโฟนิกส์ 
    1.3 ประโยชน์ของโฟนิกส์ 
    1.4 รูปแบบการสอนแบบโฟนิกส์ 
               1.5 วิธีการสอนอ่านออกเสียงแบบโฟนิกส์ 
    1.6 งานวิจัยเก่ียวกับการสอนแบบโฟนิกส์ 

2. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ดังน้ี  
    2.1 แผนการสอนการอ่านออกเสียงด้วยวิธีการสอนแบบโฟนิกส์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ใช้
เพื่อเป็นแนวทางในการสอน 
    2.2. แบบทดสอบก่อนเรียน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ใช้วัดผลก่อนเรียน 
    2.3 แบบทดสอบก่อนเรียน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ใช้วัดผลหลังเรียน 
 3. น าเครื่องมือเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อให้ความเห็นและพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง 
จากน้ันน าเครื่องมือกลับมาปรับปรุง แก้ไข ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
 4. น าเครื่องมือที่มีคุณภาพมาจัดพิมพ์เพื่อน าไปด าเนินการทดลอง    
 การด าเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เตรียมสร้างแผนการสอน แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน  
 2. เสนอแผน แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจให้ผู้เชี่ยวชาญหาค่าความ
เที่ยงตรง (IOC) 
 3. น าแบบทดสอบก่อนเรียนไปทดสอบนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
 4. ด าเนินการสอนตามแผนการสอน ทั้ง 7 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง 
 5. ประเมินความสามารถในการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง หลังเรียน 
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การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
 1. ประสิทธิภาพของการสอนการอ่านออกเสียงด้วยวิธีการอ่านแบบโฟนิกส์ 
    - วิเคราะห์ข้อมูลจากการให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน  
จากน้ันน าคะแนนที่ได้ไปหาค่า t-test dependent  
 2. ความสามารถในการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ 
    - วิเคราะห์ข้อมูลจากการให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน  
จากน้ันน าคะแนนที่ได้ไปหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน     
 ผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการพัฒนาการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยวิธีการ
สอนการอ่านแบบโฟนิกส์ โดยผู้วิจัยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี   

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
 พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เพศชาย จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ55  
 นักเรียนกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 65 
 นักเรียนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนักเรียนปกติ จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 85 
 นักเรียนกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนพิเศษด้านการอ่านเขียน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10 
 นักเรียนกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนพิเศษด้านการเรียนรู้ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5  ดังปรากฏในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของนักเรียน  

 

 ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยวิธีการอ่านแบบ    
โฟนิกส์ โดยใช้ค่า t-test dependent        
 การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนน้ี เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาผลของการใช้แผนการสอนการอ่านด้วยวิธีการ  
อ่านแบบโฟนิกส์ ทางการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้สถิติได้แก่ ค่าเฉลี่ย        
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าสถิติทดสอบทีเทสต์ (t-test dependent) รายละเอียดของผลการวิเคราะห์ มีดังน้ี  
 พบว่าการทดสอบก่อนเรียนการอ่านออกเสียงแบบโฟนิกส์และหลังเรียนการอ่านออกเสียงแบบโฟนิกส์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 6.33 และ 11.65 ตามล าดับ ซ่ึงคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนถึง 5.32คะแนน คิดเป็นร้อยละ 36 และเม่ือเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียนการอ่านออกเสียง
แบบโฟนิกส์พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าระดับก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 

ชาย                                                                                   

หญิง 

 

11 

9 

 

55 

45 

รวม 20  

ความพิเศษ 

นักเรียนปกติ 

นักเรียนพิเศษด้านการอ่านเขียน 

นักเรียนพิเศษด้านการเรียนรู้  

 

17 

2 

1 

 

85 

10 

5 

รวม 20  
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ตารางที ่2 แสดงผลการวิเคราะห์ผลการใช้แผนการสอนการอ่านด้วยวิธีการโฟนิกส์ ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
อ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 

การทดสอบ  S.D. 
t-test dependent 

    D S.D. t 

ก่อนเรียนการอ่านออกเสียง        

แบบโฟนิกส์ 

 

6.33 1.28 
4.39 1.72 22.04* 

หลั ง เ รี ย นการ อ่ านออก เ สี ย ง

แบบโฟนิกส์ 11.65 3.10 

* นัยส าคัญที่ระดับ .05 

ตอนที่ 3 ความสามารถในการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนและหลังการฝึกอบรม 
 ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบเพื่อวัดความสามารถในการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษก่อนและหลังการการสอนการ
อ่านออกเสียง ด้วยวิธีการอ่านแบบโฟนิกส์ ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง และน าค่าเฉลี่ยของคะแนนจากแบบทดสอบก่อน
และหลังการทดลองมาเปรียบเทียบกัน ดังแสดงในตาราง 1 

ตาราง 3 ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 

กลุ่มตัวอย่าง (คน) 
คะแนนเฉลี่ย 
ก่อนการทดลอง  

คะแนนเฉลี่ย 
หลังการทดลอง  

ผลต่าง  

20 6.33 11.65 5.32 

 

สรุปและอภิปรายผล 
ผลการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านดงขุย       

(ดงขุยวิทยาคาร) จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีการสอนการอ่านแบบโฟนิกส์ ผู้วิจัยได้ด าเนินการสรุปผล อภิปราย และมี
ข้อเสนอแนะดังน้ี 

สรุป 
1. ผลการหาค่าวิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีการสอนการอ่านออกเสียงแบบโฟนิกส์ โดยใช้คะแนนการท า

แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน และหาค่า t-test Dependent Samples พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน
สูงกว่าระดับก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05      
 2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า นักเรียนมี 

X
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คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 6.33 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 11.65 จากคะแนนเต็ม 15 คะแนนและมีค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนเรียนเท่ากับ 1.28 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรียนเท่ากับ 3.10 ซ่ึงค่าเฉลี่ยการท า
แบบทดสอบหลังเรียนสูงกว่าการท าแบบทดสอบก่อนเรียน 5.32 คะแนน  

อภิปรายผล 
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยวิธีการสอน

การอ่านแบบโฟนิกส์ สามารถอภิปรายผลได้ ดังน้ี 
 1. ประสิทธิภาพของวิธีการสอนการอ่านแบบโฟนิกส์      
 จากการน าวิธีการสอนการอ่านแบบโฟนิกส์ไปใช้สอนนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ผลการหาค่า
วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีการสอนการอ่านออกเสียงแบบโฟนิกส์ โดยใช้คะแนนการท าแบบทดสอบก่อนเรียนหลัง
เรียน และหาค่า t-test Dependent Samples พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าระดับก่อนเรียนอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ซ่ึงหมายความว่าวิธีการสอนการอ่านออกเสียงแบบโฟนิกส์ที่น ามาใช้น้ันมีประสิทธิภาพสูง 
อาจเน่ืองมาจากสาเหตุต่างๆ เช่น ก่อนการจัดกิจกรรมการสอนตามวิธีการสอนอ่านแบบโฟนิกส์น้ัน ผู้วิจัยได้ท าการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ของการสอนวิธีการสอนอ่านออกเสียงแบบโฟนิกส์ วิเคราะห์นักเรียนก่อนเริ่มจัดกิจกรรม ทั้ง 
วิธีการเรียนของนักเรียน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการอ่านออกเสียงของนักเรียน ธรรมชาติของนักเรียน ความชอบ 
และความรู้เดิมของนักเรียนก่อนเรียนด้วยการท าแบบทดสอบก่อนเรียน ว่าควรจะจัดกิจกรรมแบบใดจึงจะเหมาะสม 
จากน้ันจึงลงมือเขียนแผนการสอนตามวิธีการสอนอ่านแบบโฟนิกส์ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ และผลการวิเคราะห์
ผู้เรียนที่ได้ ก่อนน ามาใช้สอนจริง ซ่ึงสอดคล้องกับการออกแบบระบบการสอนของ James W.Popham, Baker 
(1970) ที่ได้ออกแบบระบบการสอน 4 ขั้น ดังน้ี การก าหนดวัตถุประสงค์ การพิจารณาพื้นฐานนักเรียน การประเมินผล 
ซ่ึงจะเห็นได้ว่าการจัดระบบการสอนก่อนน าวิธีการสอนมาใช้จริงน้ันมีส่วนช่วยให้ ประสิทธิภาพของวิธีการสอนจะ
สูงขึ้น เน่ืองจากผู้วิจัยรู้วัตถุประสงค์ของการน าวิธีการสอนมาใช้อย่างชัดเจน นอกจากน้ันการวิเคราะห์นักเรียนน้ันยัง
ท าให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลส าคัญในการน ามาออกแบบกิจกรรมการสอนอ่านแบบโฟนิกส์ได้อย่างเหมาะสมกับนักเรียนทุกคน
อีกด้วย ดังน้ันการน าวิธีการสอนอ่านแบบโฟนิกส์ไปใช้จึงสามารถพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา ป.3 ได้ทุกคน อีกทั้งการจัดกิจกรรมยังด าเนินไปอย่างราบรื่น ท าให้การน าวิธีการสอนอ่าน
แบบโฟนิกส์มาใช้สอนมีประสิทธิภาพ 
 2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านออกเสียงก่อนเรียนและหลังเรียน   
 จากการน าวิธีการสอนอ่านแบบโฟนิกส์มาใช้ ในการพัฒนาการอ่านออกเสียงให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3 พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 6.33 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 11.65 จากคะแนนเต็ม 15 
คะแนนและมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนเรียนเท่ากับ 1.28 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรียนเท่ากับ 3.10 
จะเห็นได้ว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยในการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน ซ่ึงค่าเฉลี่ยการท า
แบบทดสอบหลังเรียนสูงกว่าการท าแบบทดสอบก่อนเรียนสูงขึ้นถึง 5.32 คะแนน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสาเหตุต่างๆ ทั้ง 
วิธีการสอนที่ผู้วิจัยเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติเอง โดยที่นักเรียนต้องท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อเข้าถึงการอ่านออกเสียง
ภาษาอังกฤษ โดยไม่ใช่แค่การท่องจ าเท่าน้ัน นักเรียนมีโอกาสในการท าหนังสือฝึกอ่านออกเสียงโฟนิกส์เอง การเล่น
เกมโฟนิกส์ การฝึกฝนผ่านกิจกรรม และการถามตอบ จึงท าให้นักเรียนเข้าใจปัญหาของตัวเองได้ เพราะเหตุใดตนถึง
อ่านออกเสียงภาษาอังกฤษยังไม่ได้ ซ่ึงนักเรียนรู้ปัญหาของตนเองได้จากการที่ลงมือปฏิบัติ เม่ือนักเรียนเข้าใจปัญหา
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ของตัวเองแล้ว ก็จะน าไปสู่การหาทางแก้ไขปัญหาของตนเองได้ตรงจุดได้ นอกจากน้ีจากการลงมือปฏิบัติท าให้นักเรียน
เกิดความเข้าใจวิธีการผสมค าจากเสียงตัวอักษรต่างๆเข้าด้วยกัน เกิดเป็นค าได้ และท าให้นักเรียนสามารถอ่านออก
เสียงได้ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Meyers and Jones (1993) ที่ได้ให้ค านิยามของการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบใฝ่รู้ หรือ active learning ไว้ว่า เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้สมมติฐานพื้นฐาน 2 ประการคือ 1) 
การเรียนรู้เป็นความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์ และ 2) แต่ละบุคคลมีแนวทางในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน และ 
Bonwell (1991) ยังได้ให้ค านิยามของการจัดกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงน้ีไว้ว่า Active Learning 
คือกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระท าและได้ใช้กระบวนการคิดเก่ียวกับสิ่งที่เขาได้กระท าลงไป ซ่ึง
สอดคล้องกับทฤษฏีการเรียนรู้กรวยประสบการณ์การเรียนรู้ Cone of learning ของ Edgar Dale (1969) นัก
การศึกษาระดับโลกที่ได้ไว้จัดท ากรวยประสบการณ์ และค าอธิบาย ถึงการเรียนรู้จากสื่อต่างๆ เทียบกับผลการเรียนรู้
เอาไว้ ทั้งหมด 10 ประสบการณ์ด้วยกัน กล่าวคือ วัจนสัญลักษณ์ ทัศนสัญลักษณ์ ภาพน่ิงประกอบเสียง ภาพยนตร์ 
นิทรรศการ การศึกษานอกสถานที่ การสาธิต ประสบการณ์จ าลอง และประสบการณ์จริง จากกรวยประสบการณ์น้ีจะ
พบว่า การลงมือปฏิบัติจริง หรือการสัมผัสกับสถานการณ์ใดๆจริง หรือที่เรียกว่าประสบการณ์ตรงน้ัน จะท าให้มีความ
ทรงจ าเหลือมากกว่าร้อยละ 90 ซ่ึงท าให้เห็นว่าหากนักเรียนได้เรียนด้วยการลงมือปฏิบัติจริง จะท าให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซ่ึงในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้เน้นให้ นักเรียนลงปฏิบัติด้วยตนเองเป็นหลัก โดยผู้วิจัย
จะให้ตัวอย่างการรวมเสียงของแต่ละสระที่ใช้ โดยเลือกสอนเป็นหมู่ ตามเสียงของสระน้ันๆ เช่น ผู้วิจัยสอนเรื่อง
สระผสม ea ผู้วิจัยจะน าเสนอค าศัพท์ต่างๆที่มี ea ปรากฏอยู่ และจะอ่านออกเสียงให้นักเรียนฟังไปทีละค า จนครบทุก
ค า แล้วถามนักเรียนกลับไปว่า จากค าต่างๆ นักเรียนสามารถระบุเสียงที่เป็นไปได้ของ ea ได้ก่ีเสียง โดยนักเรียนต้อง
ถอดรหัสเสียงพยัญชนะให้ได้เสียก่อน แล้วจะเหลือเพียงเสียงสระ ea เท่าน้ันที่จะเป็นค าตอบ ซ่ึงการที่ให้นักเรียนได้ลง
มือถอดรหัสเสียงเองน้ีท าให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ตรงต่อเสียงตัวอักษรน้ันๆ จนท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจว่า
เสียงตัวอักษรที่ตนเจอ ในหน่ึงตัวอักษรน้ันเป็นเสียงอะไรบ้าง เม่ือนักเรียนเข้าใจเสียงของตัวอักษรแล้ว ผู้วิจัยจึงเริ่ม
กระบวนการต่อไป น่ันคือ การให้นักเรียนฝึกรวมเสียงด้วยตนเอง โดยสังเกตจากตัวอย่างการรวมเสียงของผู้วิจัย จะ
เห็นได้ว่าการสอนอ่านออกเสียงแบบโฟนิกส์น้ัน มีประสิทธิภาพและนักเรียนสามารถพัฒนาการอ่านออกเสียงของตนได้
จริงจากการได้ลงมือปฏิบัติจริง และเข้าถึงประสบการณ์ทางการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษได้โดยตรง 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
1 ผู้สอนควรจัดล าดับความยากง่ายของเน้ือหาในการสอนการอ่านออกเสียง และเริ่มสอนจากเสียงพยัญชนะ

ก่อนทั้งเดี่ยวและผสม จากน้ันจึงสอนเสียงสระเดี่ยว สอนรวมเสียง และสอนเสียงสระผสมในล าดับสุดท้าย 
 2. ในการสอนเสียงตัวอักษรทุกครั้งน้ัน ผู้สอนต้องออกเสียงให้ชัดเจน และควรอธิบายถึงวิธีการใช้อวัยวะใน
การออกเสียงให้ถูกต้องด้วย         
 3. ในการสอนการรวมผสมเสียง ต้องให้ตัวอย่างการผสมค าให้เหมาะสม สอดคล้องกับเสียงที่สอน และควรมี
ตัวอย่างมากเพียงพอที่นักเรียนจะเกิดความเข้าใจในการรวมเสียงค าจากตัวอักษรที่เห็นได้ เน่ืองจากผู้วิจัยได้สังเกตว่า
นักเรียนบางคนสามารถจ าเสียงตัวอักษรได้ทุกเสียง แต่เผชิญความยากล าบากในการรวมเสียงเข้าด้วยกันเพื่ออ่านออก
เสียงเป็นค า เน่ืองจากไม่เข้าใจวิธีการรวมเสียง และมีตัวอย่างไม่มากพอ    
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4. ควรใช้ส่ือการออกเสียงของเจ้าของภาษา เช่นการเปิดวีดีทัศน์ เพลงหรือการออกเสียงให้นักเรียนฟังด้วย 
จะดีมาก           
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป      
 1. ควรเปรียบเทียบระหว่างการสอนการอ่านแบบโฟนิกส์กับวิธีการสอนการอ่านแบบเทียบเสียงภาษาอังกฤษ
กับภาษาไทย ที่เป็นที่นิยมสอนอย่างแพร่หลาย เพื่อศึกษาถึงสาเหตุของปัญหาว่าเพราะเหตุใดนักเรียนจึงมีปัญหาใน
การอ่านออกเสียง           
 2. ควรสร้างสื่อที่ช่วยสนับสนุนให้นักเรียนเข้าใจกระบวนการของการรวมเสียงเป็นค า เพื่อช่วยในให้นักเรียน
สามารถอ่านออกเสียงได้เร็วขึ้น โดยไม่ต้องเผชิญกับความยากล าบากในการรวมค า หรือเผชิญความยากล าบากในการ
รวมค าน้อยลง 

กิตติกรรมประกาศ  
 งานวิจัยฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความกรุณาจากคณะผู้บริหาร คณะครูจากโรงเรียนบ้านดงขุย              
(ดงขุยวิทยาคาร) และคณาจารย์ จากคณะครุศาสตร์ ที่ได้ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี 
 ขอขอบคุณคณะผู้ เชี่ยวชาญ ได้แก่ อาจารย์อโณทัย พลเยี่ยม เพชรแสง นายอรุณ บุญพาเกิด              
นางสาวชยานันต์ บุญนวม ที่ได้เสียสละเวลาในการให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการด าเนินการวิจัย ท าให้การวิจัย
ครั้งน้ีส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
               ขอบคุณคณะครูจากโรงเรียนบ้านดงขุย (ดงขุยวิทยาคาร)  ได้แก่ นางสิริพร ตรีกุย ครูประจ าชั้นนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง และนางสาวชยานันต์ บุญนวมครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ และครูพี่
เลี้ยงเด็กเรียนร่วม ที่ได้เสียสละเวลาให้ค าแนะน าเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลด้านความพิเศษ และวิธีการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่นักเรียนสนใจ อีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาในการแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ต่างๆ 
 ขอบคุณนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินการวิจัยและแสดงความคิดเห็นต่อการ                    
จัดกิจกรรมเพื่อการวิจัยในครั้งน้ี 
 ขอบคุณสมาชิกในครอบครัวที่คอยให้ความช่วยเหลือและเป็นก าลังใจในการท าวิจัยมาโดยตลอด จนท าให้              
ผลงานส าเร็จสมบูรณ์ 
 และสุดท้าย ส าหรับความดีอันเกิดจากการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ี ผู้เขียนขอมอบแด่ผู้มีพระคุณทุกท่าน และ
ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
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The Development of English Writing Skill by Using Storytelling 
for Mattayomsuksa 1 at  Wittayanukulnaree School 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษก่อนและ
หลังจากการเรียนรู้โดยใช้การเล่าเรื่อง (storytelling) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ต่อการสอนเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การเล่าเรื่องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 40 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 48 คน ซ่ึงได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) แบบแผนการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียว สอบก่อนเรียนและหลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 10 แผน แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ 
และแบบวัดเจตคติที่มีต่อการสอนเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การเล่าเรื่อง การด าเนินการทดลองใช้ระยะเวลา 10 
สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 20 ชั่วโมง ผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี 
 1. นักเรียนมีคะแนนความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ก่อนเรียนเฉลี่ยร้อยละ 45.70 และหลังเรียน
เฉลี่ยร้อยละ 79.80 เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพบว่าความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษหลังจาก
เรียนโดยใช้วิธีการเล่าเรื่องสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. เจตคติของนักเรียนที่มีต่อวิธีการสอนโดยใช้การเล่าเรื่องอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.50  

ค าส าคัญ : ทักษะการเขียน / การเล่าเรื่อง  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

 
 

69 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

ABSTRACT          
 The purposes of this research were to study and compare the English writing skill before and 
after using storytelling of Matthayomsuksa 1 students and to study the students’ attitude towards 
teaching English writing by using storytelling. The samples selected by purposive sampling method 
were 48 Matthayomsuksa 1/9 students at Wittayanukulnaree School under the Secondary 
Educational Service Area Office 40 in the second semester of the 2018 academic year. The design of 
this research was a one group pretest-posttest design.  The research instruments were 10 lesson 
plans, an English writing skill test and an attitude-evaluation form. The experiment lasted 10 weeks 
(2 hours a week) or 20 hours for all. The mean, percentage, standard deviation and t-test for 
dependent were employed to analyze the data.  

The findings of this research were as follows: 
 1. The students’ pre- test and post- test English writing skill scores were 45.70 percent and 
79.80 percent respectively. The students’ English writing skill ability was found significantly different 
at the .05 level. The mean score on the posttest was higher than that of the pretest. 
 2. The students’ attitude towards teaching English writing using storytelling was at good level. 

Keyword : Writing skill / Storytelling 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 โลกยุคปัจจุบันเป็นยุคข่าวสารหรือที่เรียกว่า “การสื่อสารไร้พรมแดน” ภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทใน
ชีวิตประจ าวันของคนไทยมากขึ้นเน่ืองจากสารสนเทศต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ  จึงเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
คนไทยจะต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ที่มีอยู่อย่างหลากหลาย ภาษาอังกฤษจึง
เป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหน่ึงในการพัฒนาสังคมไทยคนที่มีความรู้ภาษาอังกฤษดีจะมีโอกาสดีในสังคม (กรมวิชาการ, 
2545 ก : 1) ภาษาอังกฤษถูกเลือกเป็นภาษาต่างประเทศที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและถือว่าเป็นภาษาสากล สถานศึกษา
จึงต้องเร่งพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อให้คนไทยมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับ
มาตรฐาน สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร ตลอดจนเลือกสรรและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศที่มีอยู่อย่าง
มหาศาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถที่จะแข่งขันกับนานาอารยะประเทศรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งภายใน
และนอกประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอุตสาหกรรมสามารถด ารงความเป็นเอกลักษณ์ความเป็น
ไทยควบคู่กับความเป็นสากล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545ก : ค าน า) 
 ในประเทศไทยภาษาอังกฤษได้รับการก าหนดให้เรียนในทุกช่วงชั้น โดยสถานศึกษาสามารถจัดเป็นสาระการ
เรียนรู้พื้นฐานที่นักเรียนทุกคนต้องเรียน และจัดเป็นสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม ที่มีความลึกและเข้มขึ้น หรือรายวิชาใหม่
ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการและความแตกต่างระหว่างบุคคล ตั้งแต่ช่วงชั้นที่ 2 
ขึ้นไป (กรมวิชาการ, 2546 : 1) โดยก าหนดลักษณะเฉพาะของการเรียนภาษาอังกฤษไว้ว่า ไม่ได้เรียนเพื่อความรู้
เก่ียวกับภาษาอังกฤษเท่าน้ัน แต่เรียนภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารกับ ผู้อ่ืนได้ตาม
ความต้องการ ในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในชีวิตประจ าวันและ การงานอาชีพ การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ในช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3) ตามหลักการทางวิชาการน้ันครูผู้สอนจะต้องจัดการเรียนการสอนให้ครอบคลุมเน้ือหาอย่ าง
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ครบถ้วน คือ สอนค าศัพท์ สอนหลักไวยากรณ์ สอนทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ทักษะที่มีปัญหามาก
ที่สุดในด้านการจัดการเรียนการสอนคือ ทักษะการเขียน ซ่ึงเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น ปัญหาจากตัวครูผู้สอน 
โดยครูผู้สอนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ไม่แม่นย าในเรื่องของหลักไวยากรณ์ ปัญหาจากสื่อการเรียนการสอน
ที่ไม่น่าสนใจ สื่อไม่เหมาะสมกับเน้ือหา ปัญหาจากวิธีการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนมีวิธีการสอนที่ไม่สามารถ
กระตุ้น และเร้าใจนักเรียนได้ วิธีการสอนไม่มีความแปลกใหม่และหลากหลาย  เน่ืองจากการเรียนรู้วิชา ภาษาอังกฤษ 
มุ่งเน้นการสนทนาสื่อสารมากกว่าด้านการเขียน จึงเป็นเหตุให้นักเรียนขาดทักษะด้านการเขียนตามหลักไวยากรณ์ 
นักเรียนไม่สามารถเรียงค าให้เป็นประโยคที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ ทางภาษาได้ จนเป็นเหตุท าให้นักเรียนขาดความ
ม่ันใจในการใช้ภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ต่างๆ (กรมวิชาการ, 2544: 1)   
 จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี พบว่า
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 มีทักษะในการเขียนภาษาอังกฤษค่อนข้างต่ า นักเรียนไม่สามารถเรียงค าให้เป็น
ประโยคได้  วิชาภาษาอังกฤษถือว่าเป็นวิชาที่ใช้เป็นเครื่องมือในการน าไปสู่การเรียนรู้กลุ่มสาระอ่ืนๆ จากการที่ทักษะ
การเขียนเป็นทักษะส าคัญอันหน่ึง ซ่ึงมีความยุ่งยากซับซ้อน ต้องอาศัยความรู้ความคิดของผู้เขียนเพื่อสร้างผลงาน 
ดังน้ันการน าแนวคิดการสอนเขียนภาษาอังกฤษจากการเล่าเรื่อง (Storytelling) มาใช้ น่าจะเป็นวิธีการสอนที่ส่งเสริม
ให้นักเรียนมีโอกาสฝึกคิด และน ามาพัฒนาทักษะการเขียน ของนักเรียนได้ 
 กิจกรรมการเล่าเรื่อง ท าให้นักเรียนได้รับความสนุกสนาน มีความกระตือรือร้นกับการฟัง และการเรียน
ภาษาอังกฤษ (Lawtis, 2004) การเล่าเรื่องเป็นการสื่อความด้วยค าพูด ช่วยให้ผู้เรียนรู้ถึงประสบการณ์และความหมาย
ของภาษาและสามารถเสนอประสบการณ์การโต้ตอบภาษาในการสื่อสารของนักเรียน เรื่องเล่าที่ครูน ามาจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาทักษะภาษาของนักเรียนได้แก่ เรื่อง เล่าสั้นๆ ที่เก่ียวกับเรื่องทั่วไป เรื่องเล่าเก่ียวกับประเพณี เรื่องเล่า
เก่ียวกับอัตชีวประวัติ เรื่องเล่าที่เป็นบทเรียนสอนใจ หรือแม้แต่เรื่องเล่าในลักษณะของนิทาน (Wright, 1997) ซ่ึงการ
ฟังเรื่องเล่า สามารถน าไปสู่การฝึกทักษะอ่ืนๆ ทางภาษาได้ ผู้วิจัยจึงคิดว่าการฝึกเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
หลังจากฟังเรื่องเล่าแล้วน่าจะเป็นวิธีหน่ึงในการพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน 
 ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงได้น าวิธีการฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษการเล่าเรื่องมาใช้สอน เพื่อช่วยให้นักเรียนพัฒนา
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น ซ่ึงการท าวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยต้องการทราบกว่าการใช้การเล่าเรื่องจะช่วยพัฒนา
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนได้หรือไม่และนักเรียนมีเจตคติต่อการเขียนภาษาอังกฤษจากการเล่าเรื่องอยู่ในระดับใด 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ตั้งจุดมุ่งหมาย ดังน้ี 

1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9  
ได้รับการพัฒนาทักษะการเขียนโดยใช้การเล่าเรื่องระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 

2. เพื่อศึกษาเจตคติต่อการเขียนภาษาอังกฤษจากการเล่าเรื่องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 
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ขอบเขตการวิจัย 
 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในครั้งน้ีมีขอบเขต ดังต่อไปน้ี 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี  
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี มีนักเรียน

ทั้งสิ้น 48 คน ได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) 
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

ตัวแปรต้น ได้แก่ การพัฒนาทักษะการเขียนโดยใช้การเล่าเรื่อง 
ตัวแปรตาม ได้แก่ 1. ความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ  
  2. เจตคติต่อการสอนเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การเล่าเรื่อง 
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
เน้ือหาที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี เป็นนิทานจ านวน 10 เรื่อง (นะ -พัชร์ : 2548) 10 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง 

ดังน้ี 

ระยะเวลาในการทดลอง 
 การทดลองครั้งน้ีใช้เวลาในการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เวลา 10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 
ชั่วโมง รวม 20 ชั่วโมง 

สมมุติฐานการวิจัย 
 1. นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะการเขียนโดยใช้การเล่าเรื่องมีความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 2. นักเรียนมีเจตคติต่อการสอนเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การเล่าเรื่องอยู่ในระดับดี 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะไว้ ดังน้ี 
 1. การเขียนภาษาอังกฤษจากการเล่าเรื่อง หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียน การสอนโดยการเล่าเรื่องจาก
นิทาน เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นให้ นักเรียนได้ใช้กระบวนการคิดและลงมือ
ปฏิบัติการเขียนอย่างมล าดับขั้นตอน (Ellis & Brewster, 2002: 75-76) ซ่ึงประกอบด้วยกิจกรรม 3 ขั้นตอน ดังน้ี 
    1.1 ขั้นก่อนการเล่าเรื่อง (Pre-storytelling) 
    1.2 ขั้นการเล่าเรื่อง (Storytelling) 
    1.3 ขึ้นหลังการเล่าเรื่อง (Post-storytelling) 

นิทาน เรื่อง The Crow and the Pitcher 
นิทาน เรื่อง The Wolf and the Kid 
นิทาน เรื่อง The Eagle and the Fox 
นิทาน เรื่อง The Hares and the Frogs 
นิทาน เรื่อง The Wicked Elephant 

นิทาน เรื่อง The Leopard and the Stork  
นิทาน เรื่อง The Sagacity Fox 
นิทาน เรื่อง The Lion and the Wild-Buffalo 
นิทาน เรื่อง The Lion and the Mouse 
นิทาน เรื่อง The Brave Frogs 
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 2. ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ หมายถึง ความสามารถในการเรียบเรียงประโยคให้เชื่อมโยงอย่างถูกต้อง
ตามหลักไวยากรณ์และสมเหตุสมผล เขียนได้ตรงกับวัตถุประสงค์ของผู้เขียน และการเขียนต้องชัดเจนเพื่อสื่อ
ความหมายให้ผู้อ่านเข้าใจได้ โดยครอบคลุมองค์ประกอบในด้านเน้ือหา การเรียบเรียงเน้ือหา การใช้ค าศัพท์ การใช้
ภาษา และกลไกทางภาษา โดยใช้เกณฑ์ประเมินงานเขียนของจาคอบส์ ซ่ึงค์กราฟ วอร์มัธ อาร์ฟิลด์ และ อิวซีย์ 
(Jacobs, Zinkgraf, Wormuth, Hartfield & Hughey, 1951: 30) ซ่ึงวัดจากแบบวัดความสามารถที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 3. เจตคติต่อการเขียนภาษาอังกฤษจากการเล่าเรื่อง หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ ความพอใจหรือไม่
พอใจ ความรู้สึกด้านบวกหรือด้านลบ หรือเป็นกลางของนักเรียนที่มีต่อการเขียนภาษาอังกฤษจากเรื่องเล่า ซ่ึงวัดจาก
แบบวัดเจตคติที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
                          ตัวแปรต้น                                               
 
 
 
 
 
 
 
 

                        ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการด าเนินงานวิจัย         
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซ่ึงมีขั้นตอนและ
รายละเอียดการด าเนินงาน ตามล าดับ ดังน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้การสอนเขียนภาษาอังกฤษจากเรื่องเล่า ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 มีล าดับขั้นตอน ดังต่อไปน้ี 
    1.1 ศึกษาหลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตร ค าอธิบายรายวิชา มาตรฐาน การเรียนรู้ช่วงชั้น มาตรฐาน
การเรียนรู้รายปี หน่วยการเรียนรู้ ขอบข่ายของเน้ือหาและเวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1จากหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
    1.2 วิเคราะห์เน้ือหาส าหรับสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ โดยผู้วิจัยได้เลือก เน้ือหาสาระการเรียนรู้ ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อสร้างแผนการ จัดการเรียนรู้ จ านวน 10 แผน 
    1.3 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไข  
    1.4 ท าการปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และเสนอให้อาจารย์ที่
ปรึกษางานวิจัยตรวจสอบอีกครั้ง 

การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤ 
โดยใช้ Story telling  ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1/9 

1) ความสามารถด้านการเขียน
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1/9 

2)  เจตคติต่อการสอนเขียนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 
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    1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่าง และบันทึก
ปัญหาและอุปสรรคระหว่างเรียน 
    1.6 น าปัญหาและอุปสรรคมาท าการแก้ไขปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ ให้สมบูรณ์ แล้วด าเนินการ
ทดลองกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้การสอนเขียนภาษาอังกฤษจากเรื่องเล่า สรุปได้ ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      ภาพที ่1 แสดงขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 

 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้าง 
และหาประสิทธิภาพ ดังน้ี 
    2.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบ การหาค่าความยากง่าย ค่าอ านาจ าแนกและค่าความเชื่อม่ันของ
แบบทดสอบ จากหนังสือการวิจัยเบื้องต้นของ บุญชม ศรีสะอาด (2545: 54 - 90) 
    2.2 ศึกษาเอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ใน
ชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
    2.3 ก าหนดเน้ือหา จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการวัดให้ครอบคลุม เน้ือหา  
    2.4 สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ เป็นแบบอัตนัย 3 ข้อ แต่ละข้อให้
นักเรียนดูภาพ จ านวน 5 ภาพ และเขียนบรรยายความยาว 40 - 60 ค่า ข้อละ 100 คะแนน รวมคะแนน 30 คะแนน 
    2.5 น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหา 

ศึกษาหลักสูตร 

การวิเคราะห์เน้ือหา 

 

เสนอแผนการจัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อแก้ไข และให้ผู้เชี่ยวชาญทางการสอนภาษาอังกฤษ

พิจารณาตรวจสอบ แล้วน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับกิจกรรม 

 

น าแผนการจัดการเรียนรู้มาแก้ไขปรับปรุงตาม ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ

และเสนอให้อาจารย์ ที่ปรึกษาตรวจสอบอีกครั้ง 

น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่

กลุ่มตัวอย่าง เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคระหว่างเรียน 

น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่แก้ไขจากปัญหาและ อุปสรรคให้สมบูรณ์และ

ด าเนินการทดลองกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
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    2.6 แก้ไข ปรับปรุงแบบทดสอบตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยแล้วน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 
ท่าน เพื่อตรวจสอบค าชี้แจง และความเหมาะสมของภาพกับระดับชั้นของผู้เรียน ความเที่ยงตรงตามเน้ือหา (Content 
Validity) ความเที่ยงตรง ตามโครงสร้าง (Construct Validity) และพิจารณาให้คะแนน  

   2.7 น าแบบทดสอบที่ผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง แล้วไปปรับปรุงแก้ไข แล้ว
น าไปใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยมีข้อค าถามที่มีค่า I0C ตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป 

   2.8 น าแบบทดสอบเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน และอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย เพื่อตรวจสอบอีกครั้ง แล้ว
น าไปจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ และทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อ าเภอเมือง ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

   2.9 หาค่าความเชื่อม่ันของการตรวจให้คะแนน โดยน าไปทดลองกับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 
5 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ค านวณจากสูตร สกอต (สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2552 : 86) 

π = 
𝑃𝑜 − 𝑃𝑒

1 − 𝑃𝑒
 

โดย π เป็นดัชนีความสอดคล้องระหว่างผู้สังเกต 
ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ สรุปได้ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ 

ศึกษาเอกสารหลักสูตร ก าหนดเน้ือหา จุดประสงค์ 

สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ 

น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยตรวจสอบความ

ถูกต้องของเน้ือหาสาระ 

 

แก้ไข ปรับปรุงแบบทดสอบตามข้อเสนอแนะแล้วน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบค าชี้แจง และความ

เหมาะสมของภาพ ความเที่ยงตรงตามเน้ือหาและโครงสร้าง 

น าแบบทดสอบที่ผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาตรวจสอบค่าดัชนี ความสอดคล้องไปปรับปรุงแก้ไข แล้ว

น าไปใช้กับนักเรียน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างโดยมีข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 

น าแบบทดสอบเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ และอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย เพื่อตรวจสอบอีกครั้ง  

แล้วน าไปจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ และทดสอบกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
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 ขั้นตอนที ่3 การสร้างแบบวัดเจตคติต่อกิจกรรมการสอนเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้ storytelling ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

   3.1 ศึกษาวิธีสร้างแบบวัดเจตคติและเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
   3.2 สร้างแบบวัดเจตคติการสอนเขียนภาษาอังกฤษจากเรื่องเล่า ก าหนดเป็นมาตร ประเมินค่าตามวิธีของ

ลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยสร้างให้มีรายการแสดงความคิดเห็น ทั้งทางบวกและทางลบ ซ่ึงเป็นข้อความที่แสดงความ
คิดเห็นที่นักเรียนคิดว่าตรงกับความรู้สึกของตนเองมากที่สุดต่อกิจกรรมการสอนเขียนภาษาอังกฤษจากโดยใช้การเล่า
เรื่อง (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 102 - 103) 

   3.3 น าแบบวัดเจตคติต่อการเขียนโดยใช้การเล่าเรื่องเสนอต่อ อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยตรวจสอบและ
แก้ไข 

   3.4 น าแบบวัดเจตคติเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาความเที่ยงตรงตามเน้ือหา และความเที่ยงตรงตาม
โครงสร้าง ตลอดจนความชัดเจนทางภาษา เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC)  
    3.5 คัดเลือกข้อค าถามในแบบวัดเจตคติต่อการสอนเขียนภาษาอังกฤษซากเรื่องเล่า ที่ได้รับการตรวจสอบ
และปรับปรุงแก้ไขแล้ว โดยเป็นข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป 
ขั้นตอนการสร้างแบบวัดเจตคติที่มีต่อการสอนเขียนภาษาอังกฤษจากเรื่องเล่า สรุปได้ ดังน้ี 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       

            ภาพที ่3 แสดงขั้นตอนการสร้างสร้างแบบวัดเจตคติต่อกิจกรรมการสอนเขียนภาษาอังกฤษ 
 
 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ศึกษาวิธีการสร้างแบบวัดเจตคติ  

ต่อการสอนการเขียนภาษาอังกฤษ 

จากเรื่องเล่า 

สร้างแบบวัดเจตคติ ก าหนดเป็นมาตรประมาณค่า 

ตามวิธีของลิเคิร์ท 5 ระดับความคิดเห็น 

 
น าแบบวัดเจตคติเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 

งานวิจัยตรวจเพื่อพิจารณาแก้ไข 

 
น าแบบวัดเจตคติเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญพิจารณา ความเที่ยงตรงของ

เน้ือหาเพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 

 

คัดเลือกข้อค าถามในแบบวัดเจตคติที่ได้รับ 

การตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขแล้ว ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไป 
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 การวิจัยครั้งน้ีมีการวิเคราะห์ข้อมูล และมีหลักสถิติที่น ามาใช้ ดังน้ี  
1 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ 
   1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้สูตร P (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 104) 

  สูตร  𝑃 =  
𝑓

𝑁
𝑥100 

  เม่ือ  P แทน ร้อยละ  
    f แทนความถี่ที่ต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ  
    N แทน จ านวนความถี่ทั้งหมด 

    1.2 ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Lean) ใช้สูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 105)  

   สูตร   �̅� =
Σ𝑥

𝑛
 

         เม่ือ  x̅    แทนค่า ค่าเฉลี่ย 

              ∑𝑥  แทนค่า ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
         n     แทนค่า จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
   1.3 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้สูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 106) 

     S.D.   = √
N∑x2−(∑x)2

n(n−1)
 

   เม่ือ  S.D.  แทน  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน  

   ∑𝑥  แทน   ผลรวมของคะแนน 

   ∑𝑥2  แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละตัว ยกก าลังสอง  
   n  แทน  จ านวนนักเรียน 
2. การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ 
   2.1 ทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ และ

แบบวัดเจตคติต่อการสอนเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้ค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างค าถามกับจุดประสงค์ (สุวิมล ศิร
กานันท์, 2548: 148) คือ 

  +1 แน่ใจว่าสิ่งที่พิจารณามีความสอดคล้องกัน  
  0 ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่พิจารณามีความสอดคล้องกัน  
  -1 แน่ใจว่าสิ่งที่พิจารณาไม่มีความสอดคล้องกัน 

  สูตร IOC   = 
∑𝑅

𝑁
 

  เม่ือ  IOC แทน  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างค าชี้แจงและภาพ   

  ∑𝑅  แทน  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด  
  N  แทน  จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

   2.2 หาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ของการตรวจให้คะแนนของ คณะกรรมการ 3 ท่านโดยใช้สูตรของ
สกอต (สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2552: 86) 

  𝜋 =  
𝑃0−𝑃

1−𝑃𝑒
     

 โดยที่ 𝜋 เป็นดัชนีความสอดคล้องระหว่างผู้สังเกต  
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  P0 เป็นความแตกต่างระหว่าง 1.00 กับ ผลรวมของสัดส่วนของความแตกต่างระหว่างผู้  
สังเกตทั้ง 3 คน (รวมทั้งข้อหรือทุกลักษณะของการสังเกต) 

  Pe เป็นผลบวกของก าลังสองของค่าสัดส่วนของคะแนนจากลักษณะที่สังเกตได้สูงสุดกับ 
ค่าที่สูงรองลงมา โดยจะเลือกเอาจากผลของการสังเกตคนใดคนหน่ึงก็ได้ 

3. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน และคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียน โดยใช้การทดสอบที แบบไม่อิสระ (t-test for Dependent Sample) โดยค านวณจากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 
2545: 112) 

  สูตร t = 
∑𝐷

√𝑁∑𝐷2−(∑𝐷)2

(𝑁−1)

  

  เม่ือ t  แทน  ค่าคงที่  
  N  แทน  จ านวนนักเรียน  

  ∑D แทน  ผลต่างของคะแนนทดสอบครั้ งหลัง กับครั้ งแรกของ
     นักเรียนแต่ละคนรวมกัน  

    ∑𝐷2  แทน  การน าเอาผลต่างของคะแนนสอบครั้งหลังกับครั้งแรกของ
      นักเรียนแต่ละคนยกก าลังสองแล้วรวมกัน  

   (∑D)2 แทน  ผลต่างของคะแนนสอบครั้งหลังกับครั้งแรกของนักเรียน
     แต่ละคนมารวมกัน แล้วยกก าลังสอง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้ การเล่าเรื่องของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
 ตารางที่ 1 ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ คะแนนความสามารถด้านการเขียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียน ก่อนเรียน และหลังเรียน 
 ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 
จ านวน 48 คน มีค่าคะแนนเฉลี่ยทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ 13.70 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.44 คะแนน เฉลี่ยคิด
เป็นร้อยละ 45.70 และค่าคะแนนเฉลี่ยทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 23.93 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.21 คะแนน 
เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 79.80 เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย พบว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 x ̄ S.D เฉลี่ยร้อยละ t-test 

ก่อนเรียน 13.70 2.44 45.70 
28.50 

หลังเรียน 23.93 2.21 79.80 



 

 
 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

 
 

78 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาเจตคติต่อการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การเล่าเรื่อง 
 ตารางที่ 2 การศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 ต่อการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การเล่า
เรื่อง  
 N x ̄ S.D. แปลความ 

หลังเรียน 48 4.50 0.53 ดี 
 จากตารางที่ 2 พบว่า หลังจากนักเรียนได้รับการสอนเขียนภาษาอังกฤษจากเรื่องเล่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
เจตคติต่อการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การเล่าเรื่อง เท่ากับ 4.50 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 แสดงว่า นักเรียน
มีเจตคติต่อการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การเล่าเรื่องโดยภาพรวม อยู่ในระดับดี  

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยในครั้งน้ี สรุปจากการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การเล่า
เรื่องก่อนเรียนและหลังเรียน และคะแนนจากแบบวัดเจตคติของนักเรียนต่อการฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้  
การเล่าเรื่อง ซ่ึงสรุปผลได้ ดังน้ี 
 1. นักเรียนมีคะแนนความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การเล่าเรื่องก่อนเรียนเฉลี่ย ร้อยละ 
44.67 และหลังเรียนเฉลี่ย ร้อยละ 79.11 เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย พบว่าความสามารถด้านการเขียน
ภาษาอังกฤษโดยใช้การเล่าเรื่องหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 2. นักเรียนที่ได้ฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การเล่าเรื่องโดยภาพรวมมีเจตคติต่อการเขียน
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี  

การอภิปรายผล 
 การวิจัยในครั้ง น้ี เป็นการวิจัยเชิงทดลองเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ ความสามารถด้านการเขียน
ภาษาอังกฤษโดยใช้การเล่าเรื่องของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการฝึกทักษะ
การเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การเล่าเรื่อง ซ่ึงผู้วิจัยได้แยกอภิปรายผลเป็นประเด็นต่างๆ ตามล าดับ ดังน้ี 
 1. การศึกษาความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การเล่าเรื่องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 
ผลจากการทดลองในครั้งน้ี นักเรียนมีคะแนนความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การเล่าเรื่องก่อนเรียน 
เฉลี่ยได้ร้อยละ 45.70 จะเห็นได้ว่า ความรู้พื้นฐานของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างก่อนท าการวิจัยอยู่ในระดับที่ไม่น่าพึงพอใจ 
ควรได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน ทั้งน้ีเน่ืองจากนักเรียนไม่มีความกระตือรือร้นในการเรียน ไม่เห็นคุณค่าของการ
เรียนรู้เท่าที่ควร ประกอบกับไม่มีความม่ันใจในตนเอง ส่งผลให้ผลการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษค่อนข้ างต่ า แต่
หลังจากนักเรียนได้รับการฝึกทักษะการเขียนโดยใช้การเล่าเรื่องแล้ว ท าให้นักเรียนมีความม่ันในในการเขียน
ภาษาอังกฤษทั้งในและนอกห้องเรียน กล้าแสดงออก และเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน สามารถเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
สื่อสารได้ดีในขณะที่ปฏิบัติภาระงาน มีผลงานปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรม จนท าให้สามารถพัฒนาความสามารถด้าน
การเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การเล่าเรื่องให้ดีขึ้นได้ โดยเฉพาะนักเรียนมีคะแนนความสามารถด้านการเขียน
ภาษาอังกฤษหลังเรียนมากกว่าร้อยละ 75 ตามเกณฑ์มาตรฐาน และสูงกว่าคะแนนการทดสอบความรู้ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ซ่ึงเฉลี่ยได้ร้อยละ 79.80 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะนักเรียนสนใจวิธีการสอนแบบใหม่ 
กิจกรรมน่าสนใจ เน้ือหาเข้าใจง่าย จึงมีการแข่งขันด้านการเขียน ซ่ึงจะเห็นได้ว่า การสอนเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การ
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เล่าเรื่อง สามารถพัฒนาความสามารถพัฒนาทักษะด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุจิตร ศาสตรวาหา (2541:84) ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 โดยนักเรียนในกลุ่มทดลองมี
พฤติกรรมการเรียนรู้โดยสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน มีความคิดสร้างสรรค์ น าไปใช้ประโยชน์ เข้าใจเน้ือหาและใช้
ภาษาได้คล่องกว่ากลุ่มควบคุม และเจอร์แบรค (Gerbracht, 1995:37-41) ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองในชั้นเรียนที่ใช้ การสอนแบบสื่อสารโดยมีนิทานเป็นองค์ประกอบ 
ผลการวิจัยพบว่า นิทานเป็นสื่อที่ท าให้เกิดประสิทธิผลทางการเรียนอย่างดียิ่ง กล่าวคือ มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญระหว่างคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียน นักเรียนให้การตอบสนองและร่วมกิจกรรมทางภาษาจากการเล่า
นิทาน ผลจากคะแนนและการประเมินทางด้านพฤติกรรมการเรียนชี้ให้เห็นว่านักเรียนชื่นชอบและเพลิดเพลินกับการ
เล่านิทาน การเรียนและการเขียนเรื่องนิทานของตนเอง        
 2. การศึกษาเจตคติของนักเรียนต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยการฝึกเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การเล่าเรื่องใน
ภาพรวมอยู่ในระดับดี เหตุผลที่เป็นเช่นน้ีเพราะว่า กิจกรรมการฝึกทักษะการเขียนโดยใช้การเล่าเรื่องที่ เป็น
กระบวนการเรียนรู้ที่ต่อเน่ือง แต่ละขั้นตอนนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมาย ได้ช่วยเหลืองานกลุ่มด้วยความเต็มใจและมีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือซ่ึงกันและกันโดยไม่แบ่ง
คนเก่ง อ่อน และปานกลาง ทุกคนได้ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน เพื่อให้เกิดผลงาน นักเรียนทุกคนมีหน้าที่ต้อง
รับผิดชอบเพื่อให้งานกลุ่มมุ่งสู้เป้าหมายเดียวกันคือ ความส าเร็จ ท าให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง อีกทั้งสื่อการ
เรียนการสอนที่ใช้ในการทดลองสอนครั้งน้ีเป็นสิ่งเร้าที่ดี ที่ช่วยท าให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ อยากที่จะปฏิบัติ
กิจกรรมการฝึกเขียนโดยใช้ การเล่าเรื่องซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของเจอร์แบรค (Gerbracht, 1996: 37-41) ซ่ึงพบว่า
นิทานเป็นสื่อที่ท าให้เกิดประสิทธิภาพทางการเรียนอย่างดียิ่ง นักเรียนชื่นชอบและเพลิดเพลินกับการเล่านิทาน การ
เรียนและการเขียนเรื่องนิทานของตัวเอง ส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนและเห็นประโยชน์ในการเรียน
ภาษาอังกฤษ 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย        

 เพื่อให้กิจกรรมการฝึกทักษะการเขียนโดยใช้การเล่าเรื่องมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
 1. ควรปฐมนิเทศนักเรียนก่อนการสอนเพื่อท าความเข้าใจรูปแบบของกิจกรรม เพราะนักเรียนจะต้องสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ทางภาษาในการเขียนร่วมกันภายในกลุ่มต่อเน่ือง เพื่อให้การปฏิบัติกิจกรรมตรงตามจุดมุ่งหมายของแต่ละ
ภาระงาน และมีผลงานอย่างเป็นรูปธรรม 

2. ควรจัดกลุ่มโดยคละความสามารถของนักเรียนไว้ในกลุ่มเดียวกัน เพื่อให้ค าปรึกษาและให้ความช่วยเหลือ
ซ่ึงกันและกันขณะปฏิบัติกิจกรรม 

3. ควรจัดเตรียมสื่อการสอนให้พร้อมตามเน้ือหาและครบถ้วน อีกทั้งครูผู้สอนควรท าการทดลองฝึกปฏิบัติ
ตามขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ พร้อมทั้งศึกษาระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสม 
เพื่อให้กระบวนการ การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่จะท าวิจัยเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการฝึกทักษะการเขียนโดยใช้การเล่าเรื่อง ผู้วิจัยมี

ข้อเสนอแนะดังน้ี 
1. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเขียนโดยใช้การเล่าเรื่องของนักเรียนในระดับชั้นอ่ืนๆ 

 2. ในการคัดเลือกเน้ือหาส าหรับการฝึกทักษะการเขียนโดยใช้การเล่าเรื่องครูผู้สอนควรค านึงถึงความ
เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน และระยะเวลาของการปฏิบัติกิจกรรมให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 3. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยควรใช้เวลาอย่างน้อย 1 ภาคเรียนเพื่อให้เห็นถึงการพัฒนาระดับความสามารถ
ด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนได้อย่างชัดเจน 
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The using of Games and Reinforcement to Increase English Speaking Skill 
of Primary 2 students at Banpan School 

สมบตั ิ ค ามลูแกว้1  กลัยา  การกัษ2์ 
Sombat Kommoonkaew1 Kanlaya Karak2 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิความสามารถการพูดภาษาอังกฤษก่อนและหลัง           
การใช้เกมและการเสริมแรงประกอบการจัดการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 
โรงเรียนบ้านแป้น โดยกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2          
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านแป้น อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง จ านวน 11 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผน             
การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมและการเสริมแรงประกอบการจัดการเรียนการสอน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ          
การพูดภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียน  
 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวนทั้งหมด 11 คน นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิความสามารถ            
การพูดภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติ .05 ด้วยการใช้เกมและการเสริมแรง
ประกอบการจัดการเรียนการสอน  

ค าส าคัญ :  ทักษะการพูด / เกมและการเสริมแรง 

ABSTRACT 
 The purposes of this research was to compare the achievement of English speaking skills before 
and after using games and reinforcement to teach Primary 2 students at Banpan School. The target group of 
11 students who had been studying in Primary 2 the second semester of academic year 2018 at Banpan 
School, Chaehom District, Lampang Primary Educational Service Area Office 3. The instruments used in this 
study were learning English language by using of games and reinforcement lesson plans. The achievement 
test of English speaking proficiency before and after study.  
 The findings indicated that after the students were taught by using games and reinforcement, the 
posttest score was found statistically significant higher than that of the pretest at the .05 level. 

Keywords : Speaking skill / Game and Reinforcement 
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวันเน่ืองจากเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการติดต่อสื่อสาร การรับข่าวสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ และ 
การสร้างความเข้าใจเก่ียวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศช่วยให้นักเรียน
ตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก น ามาซ่ึงมิตรไมตรี และความร่วมมือกับประเทศ
ต่าง ๆ ช่วยพัฒนานักเรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน ดีขึ้นได้เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาต่างประเทศ 
และวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีการคิด  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติที่ดีต่อการใช้
ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้ รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ง่ายและกว้างขวางขึ้น
และมีวิสัยทัศน์ในการด ารงชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 ก, หน้า 220) 
 ทักษะการพูด เป็นทักษะการใช้ภาษาที่ส าคัญทักษะหน่ึงที่ถูกจัดล าดับให้เป็นทักษะที่สองในทักษะการใช้ภาษา          
ทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่านและเขียน เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมต้องมีการพบปะสมาคมซ่ึงกันและกัน เพื่อท าภารกิจ           
ต่าง ๆ เพื่อการติดต่อสื่อสารประจ าวัน ทั้งการติดต่อสื่อสารโดยตรงคือ การพบประพูดคุยแบบตัวต่อตัว และการติดต่อ 
สื่อสารผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น การใช้โทรศัพท์ ซ่ึงปัจจุบันน้ีท าได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และค่าใช้จ่ายถูก ท าให้คนส่วนมากนิยม
การติดต่อสื่อสารกันโดยใช้วิธีการพูดมากกว่าวิธีอ่ืน การพูดเป็นการถ่ายทอดความคิด ความเข้าใจและความรู้สึกให้ผู้ฟัง             
ได้รับรู้ และเข้าใจจุดมุ่งหมายของผู้พูด ในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ทักษะการพูดนับว่าเป็นทักษะที่ส าคัญ และ
จ าเป็น เพราะผู้ที่พูดได้ย่อมสามารถฟังผู้อ่ืนพูดได้เข้าใจและจะช่วยให้การอ่านการเขียนง่ายขึ้นด้วย (สุมิตรา อังวัฒนกุล. 
2539 : 167) ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่ทุกคนมุ่งหวังที่จะให้ประสบความส าเร็จ เพราะการเรียนภาษาใด ๆ          
ก็ตามหากสามารถสื่อสารด้วยการพูดสนทนาในชีวิตประจ าวันได้ ถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากการเรียนภาษาน้ัน ๆ                  
ได้อย่างแท้จริง แม้ว่าทักษะการพูดจะมีความส าคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเพียงใด แต่มีสาเหตุหลายประการที่เป็น
อุปสรรคท าให้การพูดไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร อาทิเช่น คนไทยส่วนมากเรียนภาษาอังกฤษมาเป็นระยะเวลาหลายปี    
คือตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมหาวิทยาลัยแต่ก็ยังไม่สามารถพูดหรือสนทนา กับชาวต่างประเทศได้อย่างคล่องแคล่ว               
ทั้ง ๆ ที่คร่ าเคร่งเรียนภาษาอังกฤษกันมาอย่างหนัก (ประนอม สุรัสวดี. 2539 : 56)  
 จากประสบการณ์ในการสอนของผู้วิจัยพบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแป้น อ าเภอแจ้ห่ม 
จังหวัดล าปาง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 3 จ านวน 11 คน มีทักษะด้านการพูดเพื่อการสื่อสาร   
ที่อยู่ในระดับที่ควรปรับปรุง ทั้งน้ีมีสาเหตุมาจากนักเรียนขาดความม่ันใจในการพูดภาษาอังกฤษ จากการสัมภาษณ์ครู
ประจ าชั้น พบว่า ภาพรวมผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ระดับคุณภาพปรับปรุง และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน O-NET (Ordinary National Educational Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ปีการศึกษา 2560 ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษของโรงเรียนบ้านแป้น อยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง ที่ร้อยละ 30.00 ซ่ึงมีค่าต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศ คือ 
36.34 ในส่วนของวิชาภาษาอังกฤษซ่ึงผู้วิจัยรับผิดชอบ พบว่ายังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร โดยเฉพาะทักษะการพูด 
นอกจากน้ีจากการสอบถามนักเรียน พบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ คิดว่าภาษาอังกฤษ
เป็นวิชาที่ยากขาดความสนใจที่จะเรียน แม้จะเห็นประโยชน์และความส าคัญของภาษา ดังน้ัน เม่ือครูน าเสนอกิจกรรมที่
ต้องการการตอบรับในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้ฝึกพูด นักเรียนจึงไม่ค่อยตอบสนอง หรือตอบสนอง
แบบไม่มีชีวิตชีวา ท ากิจกรรมเหมือนถูกบังคับให้ท า และไม่พยายามที่จะร่วมกิจกรรมทางการเรียนการสอนภาษา ทั้งน้ีอาจ
เกิดจากครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่หลากหลาย และวิธีสอนน้ันครูมีบทบาทมากกว่าผู้เรียน เน้นทักษะการ
อ่าน การเขียน และการท่องจ าค าศัพท์มากเกินไป จึงท าให้ผู้เรียนไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษเป็นประโยคได้  พูดไม่คล่อง 
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กลัวเสียหน้าต่อหน้าเพื่อนนักเรียนในชั้นเรียน และอีกหน่ึงปัญหาที่ส าคัญคือ ผู้เรียนขาดความม่ันใจในการพูด จึงไม่
สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อถ่ายทอดเน้ือหาสาระง่าย ๆ  ได้เหมาะสมกับระดับชั้น ซ่ึงในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
นักเรียนควรที่จะพูดสื่อความหมาย และเข้าใจความหมายที่ผู้อ่ืนพูดได้ในกรอบและขอบเขตของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ให้  
 แนวทางที่จะแก้ปัญหาและพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ คือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับพื้นฐาน ความสนใจ และธรรมชาติของของเด็ก  เด็กนักเรียนวัยประถมศึกษาปกติจะไม่ชอบอยู่น่ิง เด็ก ๆ วัยน้ีชอบการ
เคลื่อนไหว ชอบการแข่งขัน ครูจ าเป็นต้องเลือกวิธีการสอนหรือกิจกรรมฝึกการพูดให้เหมาะสมกับวัย จึงจะท าให้นักเรียน
สนุกกับการเรียน และอยากพูดภาษาอังกฤษ สอดคล้องกับธรรมชาติของเด็กคือ การใช้เกมทางภาษาไปเสริมวิธีการเรียน    
การสอนของครู (เรืองศักดิ์ อัมไพพันธ์. 2545 : 1-2) นอกจากน้ีเกมยังมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและต่อเน้ือหาของ
ภาษามากมาย เช่น เกมช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเพลิดเพลิน ผ่อนคลายอารมณ์ตึงเครียด ช่วยให้เกิดความสนใจในการเรียน 
และกระตุ้นให้อยากเรียน ช่วยให้ผู้เรียนได้แสดงออกอย่างเต็มความสามารถ (สุกิจ ศรีพรหม. 2544 : 75) ท าให้ผู้สอนท าให้
เน้ือหากระจ่าง ง่าย ต่อความเข้าใจ ช่วยเร้าความสนใจในบทเรียนของผู้เรียน ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ช่วยเสริม
ทักษะทางภาษาได้ทั้ง 4 ทักษะ (เรืองศักดิ์ อ าไพพันธ์. 2545 : 3-4) แต่โดยธรรมชาติของเกม จะมีการแข่งขันบ้าง เพื่อให้
กิจกรรมการเรียนรู้เกิดความสนุกสนาน (After. 1997: Web Site) ดังน้ันเกมจึงเป็นเทคนิคการสอนภาษาที่มีประสิทธิภาพ
มากที่จะสามารถช่วยเพิ่มความสามารถในการพูดของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี เป็นวิธีที่สามารถท าให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์
ทางการเรียนได้ เพราะมีการสร้างแรงจูงใจ และมีการเสริมแรงทางบวกด้วยของรางวัล (Chanda. 2008 : website)             
การเสริมแรงเป็นกระบวนการที่ท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นและเป็นการเพิ่มอัตราความถี่ของพฤติกรรมที่ตอบสนอง 
(Miller. 2006 : website) การเสริมแรงทางบวกน้ันเป็น กลยุทธ์ในการจัดการพฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อการแสดงออกทาง
พฤติกรรมเป็นอย่างมาก โดยมีเป้าหมายคือ ความต้องการในการตอบสนอง หรือสิ่งที่ช่วยให้เพิ่มแนวโน้มของการตอบสนอง
ต่อพฤติกรรมมากขึ้น (Daymut. 2009 : website) ทั้งน้ีเพราะการแก้ไขพฤติกรรมของผู้เรียนโดยใช้การเสริมแรงจะช่วยให้
ผู้เรียนมีกาลังใจและมีความต้องการที่จะท ากิจกรรมในชั้นเรียนอย่างต่อเน่ือง ถือเป็นอีกหน่ึงกลวิธีที่ช่วยสร้างแรงกระตุ้น
ในการเรียนรู้และส่งเสริมบรรยากาศในชั้นเรียนให้มีความสนุกสนาน (Hammond. 2011 : website)  
  ดังน้ันผู้วิจัยจึงเห็นว่าทักษะการพูดน้ันเป็นทักษะที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ซ่ึงใน
การเรียนรู้ภาษาน้ันควรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการพูดติดต่อสื่อสารด้วยประโยคสนทนาพื้นฐานที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ การเรียนรู้ภาษาจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพหากผู้เรียนมีทัศนคติและมีแรงจูงใจที่ดีในการพูด โดยมี
การสร้างแรงจูงใจแบบการเสริมแรง เพื่อที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความต้องการที่จะพยายามใช้ภาษาในการพูด ซ่ึงกลวิธีที่จะ          
ท าให้ผู้เรียนเกิดความต้องการที่จะเรียนรู้ภาษาได้น้ันจ าเป็นต้องมีสิ่งเร้า โดยการน าเกมมาเป็นตัวช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียน            
มีความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มมากยิ่งขึ้น และจากการที่ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ศึกษาเก่ียวกับการใช้เกมเพื่อพัฒนา
ทักษะการพูดพบว่า การศึกษาการใช้เกมใน การพัฒนาทักษะการพูดสามารถพัฒนาทักษะการพูดของผู้ เรียนได้อย่าง          
มีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีการเสริมแรงด้วยรางวัลเพื่อสร้างก าลังใจให้ผู้เรียน และท าให้เกิดความอยากมีส่วนร่วมใน                
การท ากิจกรรมต่อ ๆ ไปนอกจากน้ันยังเกิดปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นท าให้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และกระตือรือร้นที่
จะใช้ภาษาในการสื่อสารมากขึ้น 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะน าเกมและการเสริมแรง มาใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านแป้น อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง เพื่อเพิ่มความสามารถ
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ด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้นไป ซ่ึงจะน าไปสู่การพัฒนาทักษะด้านอ่ืน ๆ เช่น การฟัง การอ่าน และ         
การเขียนต่อไป 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิความสามารถการพูดภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังการใช้เกมและการเสริมแรง 
ประกอบการจัดการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแป้น  

ขอบเขตการวิจัย         

 ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง 
 1. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแป้น จ านวน 11 คน ที่ก าลัง 
ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 เน้ือหาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ใช้เน้ือหาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
กลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ซ่ึงเป็นภาษาอังกฤษระดับต้น (Beginner Level) โดยเน้น
ทักษะการพูด ประกอบด้วย 3 หน่วยการเรียนรู้ ดังน้ี 
  หน่วยที่ 1 : Greeting 
  หน่วยที่ 2 : Yummy food 
  หน่วยที่ 3 : My super cloth 

ขอบเขตด้านตัวแปร 
  ตวัแปรต้น ได้แก่ การใช้เกมและการเสริมแรงประกอบการจัดการเรียนการสอนในวิชา 
ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถการพูดภาษาอังกฤษ 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 เวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 - 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562   
ใช้เวลา 15 ช่ัวโมง โดยด าเนินการสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง ใช้เวลาในการทดลอง 1 ภาคเรียน  

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. ความสามารถการพูดภาษาอังกฤษ หมายถึง ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษตามสถานการณ์และ
บทบาทที่ก าหนดให้ ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง ที่แสดงออกโดยการใช้ถ้อยค า น้ าเสียง รวมทั้งกิริ ยาอาการ เพื่อ
ถ่ายทอดความคิด ความเข้าใจ ความรู้ และความรู้สึกให้ผู้ฟังเข้าใจ รับรู้ตามจุดมุ่งหมายของผู้พูด โดยใช้แบบประเมิน
ความสามารถการพูด 
 2. เกมและการเสริมแรง หมายถึง กิจกรรมเกมต่าง ๆ ที่เน้นการฝึกทักษะการพูดด้วยกิจกรรมทางภาษาที่
ครูผู้สอนจัดขึ้นเพื่อเสริมสมรรถภาพ (Enlarge) ในการเรียนภาษาของผู้เรียน โดยเน้นในทางผ่อนคลาย (Relax) เพื่อให้
เกิดความสนุกสนาน (Fun) และเกิดการเรียนรู้ทั้งในรายบุคคลและสมาชิกในกลุ่มภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนด (เช่น การให้
คะแนน รางวัล การชมเชย การยกย่อง การยอมรับในความสามารถ หรือการพูดสนทนาตามสถานการณ์ที่ก าหนดให้ 
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ซ่ึงบางเกมจะมีการแข่งขัน มีผู้แพ้ มีผู้ชนะ เพื่อให้เกิดความความพึงพอใจ ตื่นเต้น และความสนุกสนานในการเล่น แต่
บางเกมจะไม่มีการแข่งขัน  
 3. นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแป้น อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง จ านวน 
11 คน ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  

กรอบแนวคิดการวิจัย  

 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 1. รูปแบบการวิจัย การวิจัยน้ีใช้รูปแบบ กลุ่มเดียวสอบก่อน – สอบหลัง (One – group pretest – 
posttest design) กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแป้น จ านวน 11 คน ที่ก าลังศึกษา
อยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
 2. วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้  
 3. ศึกษาหลักสูตร ขอบข่ายของเน้ือหาวิชา และจุดหมายของวิชาภาษาอังกฤษคู่มือการสอนภาษาอังกฤษ
รวมทั้งจุดประสงค์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาปีที่ 2 
    4. ศึกษาการใช้เกมสื่อสารในการสอนทักษะการพูด ศึกษาเทคนิคการเสริมแรงและเทคนิคที่ใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การใช้ส่ือ อุปกรณ์  
    5. ศึกษาเอกสาร แนวคิด เก่ียวกับวิธีการ และขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ทักษะการพูด โดยใช้
เกมสื่อสารและการเสริมแรง 
    6. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ทักษะการพูด โดยใช้เกมสื่อสารและการเสริมแรงประกอบการสอน ดังน้ี 
    6.1 แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย มาตรฐานการเรียนรู้ สาระส าคัญจุดประสงค์การเรียน 
    6.2 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (Warm up) เป็นขั้นที่ให้นักเรียนเกิดความพร้อม และอยากรู้อยากเรียนในบท
ใหม่ เน้ือหาจะเชื่อมโยงไปสู่สาระส าคัญของบทน้ันๆ กิจกรรมที่ก าหนดไว้ ในขั้นน้ีมีหลากหลาย เช่น การพูดคุย การ
ร้องเพลง ปริศนาค าทาย เพื่อทบทวนความรู้ที่เรียนมาแล้ว 3.4.1.5.3 ขั้นน าเสนอ (Presentation) เป็นขั้นที่ครูน าเสนอ
เน้ือหาใหม่หรือโครงสร้างประโยคใหม่ให้กับนักเรียน เป็นการน าเสนอค าศัพท์ หรือโครงสร้างประโยค และตัวอย่าง
ประโยคโดยใช้ส่ือและอุปกรณ์การสอนช่วยให้นักเรียนเข้าใจเน้ือหา และเกิดการเรียนรู้เน้ือหาน้ัน ๆ 

                  ตวัแปรตน้ 

-  การใช้เกมและการเสริมแรง

ประกอบการเรียนการเรียนการสอนวิชา

ภาษาอังกฤษ 

 

              ตวัแปรตาม 

-  ความสามารถการพูด  ภาษาอังกฤษ 
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    6.4 ขั้นฝึก (Practice) เป็นขั้นการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกการพูดตามโครงสร้างของภาษาที่น าเสนอ
ในขั้นน าเสนอ (Presentation) ด้วยการใช้เกมสื่อสารเป็นกิจกรรมในการฝึก เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พูด ได้แสดงออก
ตามบทบาทที่ก าหนดในเกมน้ัน ๆ 

   6.5 ขั้นน าไปใช้ (Production) ขั้นน าไปใช้ เป็นขั้นที่เปิดให้โอกาสนักเรียนใช้ความรู้หรือโครงสร้างประโยคที่
เรียนมา เพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษาเพิ่มเติมโดยใช้สถานการณ์ที่นักเรียนก าหนดขึ้นเองหรือครูก าหนดให้ แต่ส านวนภาษาอาจ
เป็นการคิดขึ้นเอง โดยเน้นการน าความรู้ไปใช้ในสถานการณ์จริง หรือสถานการณ์สมมุติที่คล้ายจริง โดยผ่านกิจกรรมเกม
สื่อสารเป็นตัวช่วยในการน าไปสู่การใช้ภาษาเพื่อการพูด การสนทนา 

   6.6 ขั้นสรุป (Wrap up) เป็นการสรุปเน้ือหาจากที่เรียน อาจท าใบงานที่ใช้เวลาสั้นๆ หรืออาจช่วยกันสรุป
ด้วยวาจา เป็นต้น 
 7. น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น เสนอครูโรงเรียนบ้านแป้น เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหา  
ความสอดคล้อง ความครอบคลุม ความถูกต้องของเน้ือหา จุดประสงค์การเรียนรู้ สื่อการสอน การใช้ภาษา และการ
ประเมินผล รวมถึงให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับแผนการจัดการเรียนรู้  
 8. น าแผนการจัดการเรียนที่ได้รับการตรวจพิจารณาจากครูโรงเรียนบ้านแป้น มาแก้ไขปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 
 9. น าแผนจัดการเรียนรู้ที่แก้ไขแล้ว เสนอผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหา  
ความสอดคล้อง และความครอบคลุม รวมถึงให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับแผนการจัดการเรียนรู้ โดยได้ค่าดัชนี                  
ความสอดคล้อง (IOC) 0.84 
 10. สร้างแบบทดสอบทักษะการพูด แบบทดสอบวัดความความสามารถทักษะการพูดก่อนเรียนและหลัง
เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 คะแนนเต็ม 25 คะแนน ซ่ึงเป็นการสอบสัมภาษณ์ แบบถาม - ตอบ                   
จ านวน 5 ข้อ 

    10.1 วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ (ตัวชี้วัด) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตร
สถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้          
     10.2 สร้างแบบทดสอบการพูดที่มีความสอดคล้องกับ Unit/Topic ตามจุดประสงค์การเรียนรู้และตัวชี้วัด
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างแบบทดสอบการพูด คะแนนเต็ม 25 คะแนน ซ่ึงเป็นการสอบแบบสัมภาษณ์ ถาม 
- ตอบ ค าถามจ านวน 5 ข้อ  

   10.3 น าแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ รวม 3 ท่าน ตรวจสอบเพื่อให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.93 
    10.4 น าแบบทดสอบมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน 
    10.5 น าแบบทดสอบทักษะการพูดไปใช้เก็บรวบรวมคะแนนกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยใน
ชั้นเรียน 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี   
 1. การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยใช้สูตรดังน้ี (ล้วน สายยศ และอังคณาสายยศ, 2536, หน้า 197-
198) 

    IOC  =   
𝑅

𝑁
 

 
เม่ือ    IOC แทน  ดั ช นี ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง ร ะ ห ว่ า ง เ น้ื อ ห า กั บ จุ ด ป ร ะ ส ง ค์ 

  R แทน ผ ล ร ว ม ค ะ แ น น ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ 
  N แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

 2. ร้อยละ (Percentage) ค านวณได้จากสูตร ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 

ร้อยละ (𝑃)   =    
𝑋  ×  100 

𝑁
 

 
                          เม่ือ   P  หมายถึง  ร้อยละ 
              X  แทน   คะแนนที่ต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
   N แทน   จ านวนนักเรียนทั้งหมด 

 
 3. ค่าเฉลี่ย (Mean) มีสูตรดังน้ี     
                                                                               

                            =    
𝑋

𝑁
 

  เม่ือ     หมายถึง  ค่าเฉลี่ยของคะแนน   

                                𝑋   หมายถึง  ผลรวมของคะแนนแต่ละคน   
                                  N หมายถึง   จ านวนคะแนนเต็มทั้งหมด 

 4. สูตรค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. (Standard Deviation) โดยใช้สูตร (บุญชุม ศรีสะอาด, 2545) 

 
 
  เม่ือ    S.D  =  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  ∑𝑥    =  ผลรวมของคะแนนนักเรียน 

  𝑥2      =  ผลรวมของก าลังสองของคะแนนนักเรียนแต่ละคน 
                               N        =  จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์คะแนนการทดสอบการพูดภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียน  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแป้น  
 ตารางที่  1 แสดงการเปรียบ เที ยบผลคะแนนการทดสอบการพูดภาษาอังกฤษก่อนเรีย นและ  
หลังเรียน โดยใช้เกมและการเสริมแรงประกอบการเรียนการสอน 
 

ล าดับที่ 

ค ะ แ น น ส อ บ ก่ อ น เ รี ย น 
(คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 

คะแนนสอบหลังเรียน 
(คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 

ผลต่างของคะแนน 

คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ 

1 4.75 19 7.00 28 2.25 9 
2 10.25 41 17.50 70 7.25 29 
3 9.75 39 16.25 65 6.5 26 
4 4.50 18 6.75 27 2.25 9 
5 6.50 26 12.50 50 6.00 24 
6 10.50 42 21.00 84 10.50 42 
7 6.75 27 12.75 51 6.00 24 
8 7.50 30 18.00 72 10.50 42 
9 7.25 29 17.00 68 9.75 39 
10 10.00 40 20.00 80 10.00 40 
11 10.75 43 20.50 82 9.75 39 

รวม 88.50  169.25  131.25  

  8.05 32.18 15.39 61.55 7.34 29.36 

S.D.  2.31  5.04  2.57  
 
 จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า จากการเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถการพูดก่อนเรียนและ             
หลังเรียนของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแป้น จ านวน 11 คน มีนักเรียน 
จ านวน 1 คน ที่มีคะแนนสอบหลังเรียนสูงสุด ได้คะแนน เท่ากับ 20.50 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82 ของคะแนนทั้งหมด 
และมีนักเรียน จ านวน 1 คน ที่มีคะแนนสอบหลังเรียนต่ าสุด ได้คะแนน เท่ากับ 6.75 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 27 ของ
คะแนนทั้งหมด นอกจากน้ี  ยังพบว่า มีนักเรียน จ านวน 2 คน ที่มีผลต่างของคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนสูงสุด 
คือ มีค่าเท่ากับ 10.50 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 42 ของคะแนนทั้งหมด และมีนักเรียนจ านวน 2 คน ที่มีผลต่างของของ
คะแนน การทดสอบก่อนและหลังเรียนต่ าสุด คือ มีค่าเท่ากับ 2.25 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 9 ของคะแนนทั้งหมด 
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ส่วนที่ 2 การเปรียบเทียบผลต่างของคะแนนสอบก่อนและหลังเรียน 
ตารางที่ 2 แสดงผลต่างค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

 
การทดสอบ N              S.D.  
ก่อนเรียน 11 8.05 2.31 

หลังเรียน 11 15.39 5.04 

 
 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า เม่ือเปรียบเทียบการทดสอบการพูดภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้    
เกมและการเสริมแรงประกอบการเรียนการสอน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแป้น จ านวน 11 คน   

มีค่าเฉลี่ย ( ) ของผลการทดสอบพูดหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 15.39 ค่าคะแนนส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 5.04 และผลการทดสอบพูดก่อนเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้าน

แป้น มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 8.05 และค่าคะแนนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. ) เท่ากับ 2.31 ตามล าดับ 
ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับนัยส าคัญทางสถิติของผล

คะแนนการสอบก่อนและหลังเรียน 
 

การทดสอบ Mean S.D. t df Sig 

ก่อนเรียน 8.05 2.31 
-4.39 14 .00** 

หลังเรียน 15.39 5.04 

 **นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตารางที่ 3 พบว่า การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแป้น         
มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 8.05 คะแนน และ 15.39 คะแนน ตามล าดับ และเม่ือเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและ      
หลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                  
ที่ระดับ .05 

สรุปผลการวิจัย 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแป้น ที่ได้รับการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้เกมและการเสริมแรง
ประกอบการจัดการเรียนการสอน มีจ านวนทั้งหมด 11 คน พบว่านักเรียนมีความสามารถการพูดภาษาอังกฤษหลังเรียน
เพิ่มขึ้นกว่าก่อนเรียน ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบได้จากผลคะแนนการทดสอบการพูดก่อนเรียนและหลังเรียน ซ่ึงได้ใช้ข้อสอบ           
ชุดเดียวกันในการสัมภาษณ์ จ านวน 5 ข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบก่อนเรียน เท่ากับ 8.05 และค่าเฉลี่ยของคะแนน
สอบหลังเรียน เท่ากับ 15.39 ซ่ึงผลต่างของคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนการสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 7.34 คิดเป็น       
ร้อยละ 29.36 สรุปได้ว่าผลสัมฤทธ์ิความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ หลังเรียนโดยใช้เกมและการเสริมแรงประกอบ         
การจัดการเรียนการสอน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแป้น เพิ่มขึ้น 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาค้นคว้าวิจัยเรื่องการใช้เกมและการเสริมแรงเพื่อเพิ่มความสามารถการพูดภาษาอังกฤษ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแป้น อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สามารถ
อภิปรายผลได้ดังน้ี 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 11 คน หลังจากได้รับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพูดภาษาอังกฤษ 
โดยใช้เกมและการเสริมแรงประกอบ ผลปรากฏว่านักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิด้านการพูดภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น จากคะแนนการ
สอบก่อนเรียน คือ ค่าเฉลี่ย 8.05 เม่ือนักเรียนได้รับการสอนพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้เกมและการเสริมแรงประกอบการ
เรียนการสอน ซ่ึงการใช้เกมและการเสริมแรง เป็นการจัดกิจกรรมที่ใช้เกมประกอบการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ 
และทักษะภาษาที่ได้เรียนไป ฝึกการพูดภาษาอังกฤษผ่านการเล่นเกม ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนด้วยการเคลื่อนไหวอย่าง
สนุกสนาน (อรนุช ลิมตศิริ, 2549 : 28) เพื่อบรรลุผลส าเร็จในความกล้าแสดงออก ความม่ันใจที่จะพูด ท าให้นักเรียนได้
พัฒนาความสามารถการพูดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี ประกอบกับสิ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนบรรลุผลดังกล่าว จ าเป็นต้องมี
การใช้การเสริมแรง จากทฤษฏีของ Skinner (1972: 84) ซ่ึงเป็นการท าให้ผู้เรียนได้รับการกระตุ้น โดยใช้การเสริมแรงใน
รูปแบบต่าง ๆ โดยผู้สอนอาจพูดค าชมเชยในโอกาสต่าง ๆ เช่น ชมเชยทันทีหลังการพูด ชมเชยเชิงแนะและชมเชยย้อนหลัง 
การใช้ท่าทาง เช่น พยักหน้า ยิ้มเดินเข้าไปใกล้ ปรบมือ ฯลฯ ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการชมเชย เช่น ให้ผู้เรียนปรบมือ                  
จัดเกมการพูด ให้ผู้เรียนแข่งขันและมีการให้คะแนนโดยให้ผู้เรียนเป็นผู้ให้คะแนนกันเอง ให้รางวัลและสัญลักษณ์ต่าง ๆ  
เช่น การให้สิ่งของเม่ือผู้เรียนท าถูกต้อง เป็นต้น เพราะนักเรียนได้ฝึกทักษะอย่างเป็นขั้นตอนผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้                      
ซ่ึงสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เก่ียวกับการสอนอ่านภาษาอังกฤษของ กุศยา แสงเดช (2545, หน้า 139-143) 
อีกทั้ง พิตรวัลย์ โกวิทวที (2540 , หน้า 4-5) ได้กล่าวสนับสนุนว่า การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษครูต้องส ารวจความ
พร้อมของนักเรียนอยู่เสมอ ถ้านักเรียนไม่พร้อม ครูต้องทบทวนเสียก่อน เพราะการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ต่อเม่ือนักเรียน        
มีความพร้อม ต่อจากน้ันครูด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปตามขั้นตอนของการใช้เกมและการเสริมแรง ท าให้เห็นว่า
ความสามารถการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพิ่มขึ้น จากค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบหลัง
เรียนที่เพิ่มเป็น 15.39 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่าผลต่างของคะแนนการสอบหลังเรียนสูงกว่า
คะแนนการสอบก่อนเรียนโดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.34 ซ่ึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ ชุติมา สว่างภพ (2555 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้เกมสื่อสาร 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้เกมสื่อสาร ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านขอนแต้ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3 และเพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ 
เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้เกมสื่อสาร ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า การพัฒนาทักษะ การพูดภาษาอังกฤษ
โดยใช้เกมสื่อสาร ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 87.54 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 สรุปได้ว่า การใช้เกมและการเสริมแรงประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพูดภาษาอังกฤษ เป็นกิจกรรม             
ที่เหมาะส าหรับการสอนพูด เป็นวิธีการที่เร้าความสนใจในการเรียนรู้ และเป็นการฝึกทักษะในการพูด เป็นการช่วยให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้นผ่านการท ากิจกรรม ฝึกให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกในการพูดภาษาอังกฤษ ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเรียนด้วยการเคลื่อนไหวอย่างสนุกสนาน นอกจากน้ี  ยังช่วยแก้ปัญหาในการเรียนการสอนอันเน่ืองมาจากครูและ
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ความสามารถของนักเรียนแต่ละคน นักเรียน มีพัฒนาการด้านทักษะทางภาษาทุก ๆ ด้าน นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน 
ตื่นตัวต่อการรับรู้ และพร้อมที่จะเรียนรู้ เกมและการเสริมแรงจึงถือว่าเป็นกิจกรรมที่ส าคัญต่อการเรียนในทุกระดับชั้น 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ กิรณา เทียมไธสง, อภิทักษ์ จันทร์หล้า และคณะ (2556 : บทคัดย่อ) ได้ท าศึกษาวิจัยเรื่อง 
การพัฒนาทักษ การพูดโดยใช้เกม ของนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการวิจัยในครั้งน้ีมีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษา
ประสิทธิภาพ การพัฒนาทักษะการพูดโดยใช้เกม ศึกษาดัชนีประสิทธิผลความสามารถในการพัฒนาทักษะการพูดโดยใช้เกม 
เปรียบเทียบความสามารถในการพูดก่อน-หลังการทากิจกรรมพัฒนาทักษะการพูดโดยใช้เกม และศึกษาพฤติกรรมการเรียน
ระหว่างการใช้เกมแข่งขันที่ไม่เสริมแรงด้วยของรางวัลและการใช้เกมแข่งขันที่เสริมแรงด้วยของรางวัลของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยปรากฏว่า ประสิทธิภาพ
การพัฒนาทักษะการพูดโดยใช้เกม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่า 60.00/60.54 ซ่ึงต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนดไว้ ดัชนีประสิทธิผลความสามารถในการพัฒนาทักษะการพูดโดยใช้เกมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่า 
0.3213 หรือคิดเป็นร้อยละ 32.13 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในพูด ก่อน-หลังการท ากิจกรรมการพัฒนาทักษะการ
พูดโดยใช้เกมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่าคะแนนสอบครั้งหลังสูงกว่าครั้งแรกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 และพฤติกรรมที่เกิดจากการเสริมแรงด้วยของรางวัลและไม่เสริมแรงด้วยของรางวัลในการพัฒนาทักษะการพูดโดยใช้
เกมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่าพฤติกรรมที่ผู้เรียนตอบสนองในการท ากิจกรรมที่มีการเสริมแรงด้วยของรางวัล
ทั้งหมด ร้อยละ74.39 และพฤติกรรมที่ผู้เรียนตอบสนองในการท ากิจกรรมที่ไม่มีการเสริมแรงด้วยของรางวัลทั้งหมด ร้อยละ 
23.17           
 การเพิ่มความสามารถการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้เกมและการเสริมแรงน้ี จึงสามารถน าไปใช้น าไปประยุกต์ใช้กับ
การสอนทักษะภาษาอังกฤษด้านอ่ืนๆ เช่น การอ่าน การเขียน และการฟัง ตลอดจน ใช้กับการสอนพูดในวิชาอ่ืนๆ เช่น             
สอนการพูดในวิชาภาษาไทย วิธีน้ีก็เหมาะสมเพื่อเพิ่มความกล้าแสดงออกในการพูดให้กับนักเรียนต่อไป 

ข้อเสนอแนะ         
 ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ครูควรศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช้เกมให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนน าไปใช้
เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูง นอกจากน้ียังพบว่าเกมบางเกม เช่น Find someone Who เป็นเกมที่
นักเรียนเล่นแล้วไม่สนุก นักเรียนส่วนมากชอบเกมที่มีความตื่นเต้น แข่งขัน แบบเดี่ยว มีแพ้ มีชนะ จึงควรเลือกเกมที่มีการ
แข่งขัน เช่น เกม Bingo, Cowboy, และเกม Magic Ball ในประกอบการสอนพูดภาษาอังกฤษ เป็นต้น ทั้งน้ีเน้ือหา ในเกม
ควรใช้เน้ือหาหรือโครงสร้างประโยคที่ไม่ซับซ้อน และเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน เพราะถ้าใช้เน้ือหายากเกินไป 
นักเรียนจะพูดไม่ได้และเล่นเกมไม่สนุก ยิ่งไปกว่าน้ันนักเรียนในกลุ่มเรียนอ่อนจะมีปัญหาพูดเป็นประโยคยาว ๆ ไม่ได้ ควรให้
เล่นเกมโดยให้ฝึกพูดเป็นค าศัพท์ หรือเป็นประโยคสั้น ๆ หรืออาจจัดแยกมาเล่นเกมเฉพาะกลุ่มเพิ่มเติมก็ได้ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ประการแรกหากต้องน าเกมและการเสริมแรงไปใช้กับงานวิจัยในครั้งต่อไป ผู้วิจัยควรมีการวิเคราะห์ลักษณะ
ความแตกต่าง หรือพฤติกรรมของผู้เรียนก่อนว่าควรใช้เกมในลักษณะใดมาใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้
เกิดความเหมาะสมกับผู้เรียน ประการที่สอง ควรศึกษาการใช้เกมที่มีการแข่งขันโดยเฉพาะกับทักษะต่าง ๆ ทั้งน้ีเพราะ
นักเรียนส่วนมากจะชอบเกมที่มีการแข่งขัน และเกมที่มีการแข่งขันจะสร้างความตื่นตัวได้ดีกว่า ประการที่สาม ส าหรับ
นักเรียนที่พูดไม่คล่อง ครูผู้สอนอาจต้องใช้ การสอนเสริมและฝึกเพิ่มเติมนอกเวลาเรียนก่อนการท ากิจกรรม            
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การพูดและเล่นเกม ประการที่สี่ การทดสอบการพูดควรมีค าถามทั่วไป หรือพุดคุยกับนักเรียนเพื่อสร้างบรรยากาศที่ไม่
เครียด หรือกดดัน เพราะจะท าให้นักเรียนพูดไม่เป็นธรรมชาติ อาจใช้วิธีบันทึกเสียงก่อน และน าไปให้คะแนนหลัง
จากน้ัน ประการที่ห้า ควรมีการศึกษาผลการใช้เกมกับทักษะอ่ืน ๆ เช่น ทักษะการฟัง การอ่าน และการเขียน เพราะ
เกมสามารถใช้พัฒนาได้ทุกทักษะ ประการที่ห้า ควรมีการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกม          
ให้เหมาะสมกับแต่ละวิชา หรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และประการสุดท้าย ประการที่หก ควรมีการศึกษาเพื่อสร้างเกม
ประกอบการเรียนรู้ ใหม่ ๆ เพิ่มเติมมากขึ้นและมีความหลากหลายในการเรียน และประการสุดท้ายควรมีการวิจัย
เก่ียวกับการน าวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมและการเสริมแรงไปทดลองใช้กับผู้เรียนในระดับชั้นอ่ืน ๆ 
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การใชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบเนน้งานปฏบิตั ิ(Task-based learning) และการเสรมิแรง เพือ่เพิม่
ความสามารถทางการเขยีนภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี่ 3 โรงเรยีนบา้นแปน้ 

The using of Task-based learning and Reinforcement to Increase English Writing Skill 
of Primary 3 students at Banpan School 

สมบตั ิ ค ามลูแกว้1  กติตมิา สงิหส์นธิ2์ ภทัรภรณ ์ รปูละออ3 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ (Task-based learning) และการเสริมแรง  
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งน้ี เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนบ้านแป้น อ าเภอแจ้ห่ม 
จังหวัดล าปาง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 3 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 
1 ห้องเรียน จ านวน 9 คนซ่ึงได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) ใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียว (One group pretest – posttest design) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้น
งานปฏิบัติ (Task-based learning) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ การจัดการเรียนรู้แบบเน้น
งานปฏิบัติ (Task-based learning) ใช้เวลาในการทดลอง 15 ชั่วโมง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่า  t-test แบบ One sample t-test 
 ผลการวิจัย พบว่า 
 นักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ (Task-based learning)มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 นักเรียนที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นงาน
ปฏิบัติ (Task-based learning) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

ค าส าคัญ : ทักษะการเขียน / การจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ / การเสริมแรง 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to compare the achievement of English after studying 
through task-based learning and reinforcement with before studying of Primary 3 students at Banpan 
School by using task – based learning of Primary 3 students. 
 The sample group consisted of 9 students from one classroom of Primary 3 in the second 
semester of the academic year 2018 at Banpan School, under the Office of Lampang Primary 
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Educational Service Area Office 3. They were purposively sampled. The design of this research was a 
one-group pretest-posttest design. 
 The instruments used in this study were learning activities of task – based learning lesson 
plans, the English achievement test and reinforcement. The research took 15 hours. The statistics 
used for data analysis was mean, standard deviation, and One sample t-test. 
 The research finding were as follows: 
 After the students were taught by utilizing learning activities of task – based learning, the 
posttest score was found statistically significant higher than that of the pretest at the .05 level. After 
students were taught to utilize learning activities of task-based learning, the posttest score was higher 
than pretest score. 

Keywords : Writing skill / Task-based learning / Reinforcement 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ภาษาต่างประเทศมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวัน  เน่ืองจากเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
ติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ และการสร้างความเข้าใจเก่ียวกับวัฒนธรรมและ
วิสัยทัศน์ของชุมชนโลก การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศช่วยให้นักเรียนตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ
มุมมองของสังคมโลก น ามาซ่ึงมิตรไมตรี และความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ช่วยพัฒนานักเรียนให้มีความเข้าใจตนเอง
และผู้อ่ืนดีขึ้นได้เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาต่างประเทศ และวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีการคิด 
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการ
สื่อสารได้ รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายและกว้างขวางขึ้นและมีวิสัยทัศน์ในการด ารงชีวิต  
 การศึกษาภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศน้ัน สิ่งส าคัญส่ิงหน่ึงคือการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะ
การเขียนให้มีประสิทธิภาพ สามารถเขียนได้อย่างถูกต้องและมีความรู้สึกเพลิดเพลินที่ได้เขียน เน่ืองจากการเขียนเป็น
พื้นฐานส าคัญในการที่จะด ารงชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเขียนมีความส าคัญมาก เพราะการ
เขียนช่วยให้ผู้เรียนจดจ าได้นาน การเขียนเป็นข้อมูลส าหรับอ้างอิงได้ และสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ การเขียนเป็นหลักฐานที่
แสดงถึงความส าเร็จของ ผู้เรียนตลอดจนเป็นเครื่องมือที่ช่วยวัดความก้าวหน้าได้ นอกจากน้ี แมคคริมอน (Macrimon, 
1978, p. 3) กล่าวว่า การเขียนเป็นภาษาของผู้พูดในการสื่อความคิด ความรู้เรื่องราวต่างๆ ของตนให้ผู้อ่ืนเข้าใจตรง
กับเจตนาของผู้เขียนซ่ึงขึ้นอยู่กับสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าทักษะการเขียนน้ันมีความส าคัญไม่น้อย
ไปกว่าทักษะในด้านอ่ืนๆ เน่ืองจากการเขียนเป็นวิธีการสื่อสารที่ส าคัญในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด และ
ประสบการณ์ เพื่อสื่อไปยังผู้รับได้อย่างกว้างไกล ดังน้ันจึงถือว่าการเขียนเป็นกระบวนการที่ส าคัญ ถ้าผู้เรียนมีพื้นฐาน
การเขียนในเบื้องต้นดี ย่อมส่งผลให้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษาต่อในระดับสูงมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จึงก าหนดให้มีการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2544 โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเขียน ใช้ภาษาอังกฤษตามสถานการณ์
ต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน สังคม และใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ ตลอดจน
การศึกษาต่อในระดับสูง 
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 แม้ว่าทักษะการเขียนจะมีความส าคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเพียงใด  แต่มีสาเหตุหลายประการที่เป็น
อุปสรรคท าให้การเขียนไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร  อาทิเช่น ผู้เรียนไม่สามารถเขียนได้เน่ืองจาก ผู้สอนไม่ให้
ความส าคัญต่อทักษะการเขียนอย่างจริงจัง อีกทั้งการเขียนเป็นการรวบรวมความรู้และข้อมูลหลายด้าน เช่น โครงสร้าง
ไวยากรณ์ การใช้ค าศัพท์ ส านวน การเรียบเรียงความคิด และความคิดสร้างสรรค์ในการเขียน การที่ผู้เรียนมี ความรู้ใน
สิ่งเหล่าน้ีอย่างจ ากัด ท าให้การสื่อสารระหว่างผู้อ่านและผู้เขียนมีอุปสรรคและเป็นไปได้ยากที่จะสื่อ ความหมายตรงกัน 
นอกจากน้ี เบอร์น (Byrne. 1991: 4-5) กล่าวว่า การเขียนเป็นการถ่ายทอดความคิดไปสู่ภาษา ซ่ึงเป็นสิ่งที่ยากส าหรับ
ผู้เรียน เน่ืองจากการเขียนไม่มีปฏิสัมพันธ์และผลย้อนกลับระหว่างผู้อ่านและผู้เขียน และการเขียนน้ันต้องผ่านการสอน
ซ่ึงผู้เรียนสามารถเรียนรู้รูปแบบ โครงสร้างภาษาที่ถูกต้อง และการเรียงล าดับความคิดในการเรียน จากปัญหาที่พบจะ
เห็นว่าทักษะการเขียนมีความยุ่งยากซับซ้อน จึงต้องอาศัยวิธีการเรียนการสอนที่เป็นระบบ มุ่งให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการ
เขียนจนเกิดทักษะและมีความสามารถในการเขียน 
 จากประสบการณ์ในการสอนของผู้วิจัยพบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแป้น อ าเภอแจ้ห่ม 
จังหวัดล าปาง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต  3 จ านวน 11 คน มีทักษะด้านการเขียน
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ควรปรับปรุง ทั้งน้ีมีสาเหตุมาจากนักเรียนขาดความม่ันใจในการพูดภาษาอังกฤษ จากการ
สัมภาษณ์ครูประจ าชั้น พบว่า ภาพรวมผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ระดับคุณภาพปรับปรุง และผลการทดสอบระดับชาติ  
O-NET (Ordinary National Educational Test) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ปีการศึกษา 2560 อยู่ ในเกณฑ์
ปรับปรุง ที่ร้อยละ 30.00 ซ่ึงมีค่าต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศ คือ 36.34 ในส่วนของวิชาภาษาอังกฤษซ่ึงผู้ วิจัย
รับผิดชอบ พบว่ายังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร โดยเฉพาะทักษะการเขียน ผู้เรียนส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการ
เขียนขาดความสนใจ แม้จะเห็นประโยชน์และความส าคัญของภาษา แต่ผู้เรียนไม่สามารถเขียนประโยคภาษาอังกฤษที่
ดีตลอดจนไม่สามารถเลือกใช้โครงสร้างไวยากรณ์และ ศัพท์ได้ถูกต้อง อีกทั้งการเรียบเรียงล าดับความคิดในการเขียน
ประโยคสับสน ท าให้ไม่สามารถเขียนตามแนวความคิดของตนเองได้ เกิดความท้อถอยกับงานเขียนและคิดว่าการเขียน
เป็นสิ่งที่ยาก ประกอบกับโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ผู้สอนมีภาระงานมาก ท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนไม่หลากหลาย และวิธีสอนน้ันครูมีบทบาทมากกว่าผู้เรียน 
 จากการศึกษาเรื่องความส าคัญและประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ ผู้วิจัยพบว่า รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน (Task – Based Learning) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นแนวคิดพื้นฐานให้ผู้เรียน
ได้รู้ภาษาตามธรรมชาติจากภาระงานและได้ใช้ภาษาตามความถนัดและความสามารถของตนเองรวมทั้งประสบการณ์
ในการท าภาระงาน ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างไม่รู้ตัว (Subconscious Learning) เป็นการเรียนรู้จากการใช้
ภาษาในการสื่อสารจริงอย่างมีความหมาย ท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้ในตัวภาษา (Linguistic Knowledge) ตามธรรมชาติ 
ผู้เรียนจะสังเกต เรียนรู้ จดจ ารูปแบบภาษาที่เป็นกลุ่มค า วลี ที่เหมาะสมในการสื่อสาร จนเกิดเป็นคลังค าศัพท์จ านวน
มาก ผู้เรียนจะตั้งสมมติฐานการใช้ภาษาจากคลังค าศัพท์ที่ผู้เรียนมีอยู่ จากน้ันทดลองใช้ และเปรียบเทียบผลที่ได้กับ
ข้อมูลที่เรียนรู้มา ผู้เรียนได้วิเคราะห์ภาษาที่ใช้ และได้เรียนรู้ภาษาที่ถูกต้องชัดเจน เริ่มสร้างกลุ่มค าและสามารถ
รวบรวมภาษาได้อย่างอิสระมากขึ้น จนกลายเป็นระบบภาษาของตนเองเพื่อน าไปใช้ในการสื่อสารได้ดีขึ้น (Willis, 
1998 : 52; Skehan, 1996 : 17-30) การเรียนการสอนภาษาโดยเน้นภาระงาน ควรมีลักษณะดังน้ี ให้โอกาสนักเรียน
ในการฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริง มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนในปฏิบัติภาระงาน คือการที่นักเรียน
ต้องใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยเน้นความหมายมากกว่ารูปแบบของภาษา มีลักษณะดึงดูดความสนใจของนักเรียน 
และท้าทายความสามารถในการท างาน ให้โอกาสนักเรียนได้เรียนรู้รูปแบบของภาษาในการปฏิบัติภาระงาน และมีการ
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ประเมินร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน ในการปฏิบัติภาระงาน และผลงานจากการปฏิบัติ (Candlin, 1987 : 9-10; 
Willis, D. & Willis, J., 2007 : 1-19; Ellis, 2003 : 276-277) ท าให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ภาษาอย่างมี
ความหมาย ได้ข้อมูลที่ต้องการ และเกิดการเรียนรู้ภาษาได้เพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา โดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 3 
ขั้น ได้แก่ การเตรียมภาระงาน (Pre-Task) ปฏิบัติภาระงาน (Task Cycle) และการวิเคราะห์ภาษา (Language 
Analysis) ซ่ึงเป็นวิธีที่สามารถท าให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเรียนได้ เพราะมีการสร้างแรงจูงใจ และมีการ
เสริมแรงทางบวกด้วยของรางวัล (Chanda. 2008 : website) การเสริมแรงเป็นกระบวนการที่ท าให้ผู้เรียนเกิดความ
กระตือรือร้นและเป็นการเพิ่มอัตราความถี่ของพฤติกรรมที่ตอบสนอง (Miller. 2006 : website)   และยังเป็นวิธีการ
หน่ึงที่ช่วยปรับปรุงและพัฒนาความประพฤติของผู้เรียน ถือว่าเป็นเทคนิคที่ถูกใช้มากในการจัดการกิจกรรมในชั้นเรียน
ซ่ึงการเสริมแรงทางบวกน้ันเป็น กลยุทธ์ในการจัดการพฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมเป็นอย่าง
มาก โดยมีเป้าหมายคือ ความต้องการในการตอบสนอง หรือสิ่งที่ช่วยให้เพิ่มแนวโน้มของการตอบสนองต่อพฤติกรรม
มากขึ้น (Daymut. 2009 : website) ทั้งน้ีเพราะการแก้ไขพฤติกรรมของผู้เรียนโดยใช้การเสริมแรงจะช่วยให้ผู้เรียนมี
กาลังใจและมีความต้องการที่จะท ากิจกรรมในชั้นเรียนอย่างต่อเน่ือง ถือเป็นอีกหน่ึงกลวิธีที่ช่วยสร้างแรงกระตุ้นในการ
เรียนรู้และส่งเสริมบรรยากาศในชั้นเรียนให้มีความสนุกสนาน   
 ดังน้ันผู้วิจัยจึงเห็นว่าทักษะการเขียนน้ันเป็นทักษะที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
ซ่ึงในการเรียนรู้ภาษาน้ันควรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการเขียนเป็นวิธีการสื่อสารที่ส าคัญในการถ่ายทอด
ความรู้  ความคิด และประสบการณ์ เพื่อสื่อไปยังผู้ รับได้อย่างกว้างไกลการเรียนรู้ภาษาจะเกิดขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพหากผู้เรียนมีทัศนคติและมีแรงจูงใจที่ดีในการพูด โดยมีการสร้างแรงจูงใจแบบการเสริมแรง เพื่อที่จะท า
ให้ผู้เรียนเกิดความต้องการที่จะพยายามใช้ภาษาในการเขียน ซ่ึงกลวิธีที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความต้องการที่จะเรียนรู้
ภาษาได้น้ันจ าเป็นต้องมีสิ่งเร้า โดยการน าสื่อต่างๆมาเป็นตัวช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ
เพิ่มมากยิ่งขึ้น และจากการที่ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ศึกษาเก่ียวกับการใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน (Task – 
Based Learning) เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนพบว่า การศึกษาการใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน (Task – 
Based Learning) ในการพัฒนาทักษะการเขียนสามารถพัฒนาทักษะการเขียนของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีก
ทั้งมีการเสริมแรงด้วยรางวัลเพื่อสร้างก าลังใจให้ผู้เรียน และท าให้เกิดความอยากมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่อ ๆ ไป 
นอกจากน้ันยังเกิดปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นท าให้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และกระตือรือร้นที่จะใช้ภาษาในการ
สื่อสารมากขึ้น 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจที่จะน าจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน (Task – Based 
Learning) และการเสริมแรง มาใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแป้น อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง เพื่อเพิ่มความสามารถด้านทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้นไป ซ่ึงจะน าไปสู่การพัฒนาทักษะด้านอ่ืนๆ เช่น การฟัง การอ่าน และการพูดต่อไป 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังการใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นงาน
ปฏิบัติ (Task–based learning) และการเสริมแรงประกอบการจัดการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแป้น  
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ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง 
1. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแป้น จ านวน 9 คน ที่ก าลัง 

ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
ขอบเขตดา้นเนื้อหา        

 เน้ือหาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ใช้เน้ือหาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการ
เรียนภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีดังน้ี  
                  หน่วยที่ 1 Number  
                  หน่วยที่ 2 Clothes  
                  หน่วยที่ 3 Abilities  

ขอบเขตด้านตัวแปร 
  ตัวแปรต้น ได้แก่ การใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ (Task–based learning) และการเสริมแรง
ประกอบการจัดการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามรถการเขียนภาษาอังกฤษ 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 เวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 - 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ใช้เวลา 15 
ชั่วโมง โดยด าเนินการสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง ใช้เวลาในการทดลอง 1 ภาคเรียน  

นิยามศัพท์เฉพาะ  
         นิยามศัพท์ของการวิจัยในครั้งน้ีประกอบด้วย 
         1. การจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ภาษาจาก
การปฏิบัติจริงที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาของตน เพื่อให้ได้ผลงาน
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และได้เรียนรู้รูปแบบภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังน้ี 
 ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมปฏิบัติงาน (Pre - task) เป็นขั้นตอนที่เตรียมผู้เรียนในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การแนะน า
เรื่องที่จะเรียน จุดประสงค์ การเตรียมค าศัพท์และส านวนใหม่ที่ใช้ใน งานปฏิบัติให้ชัดเจน จากน้ัน ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงาน
ที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกับงานที่ต้องปฏิบัติจริง 
 ขั้นที่ 2 ขั้นระหว่างปฏิบัติงาน (During - task) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายโดยมีโอกาส
ใช้ภาษาระหว่างปฏิบัติงานน้ัน จากน้ันเสนอผลงานให้เพื่อนตรวจสอบ เม่ือปรับแก้ไขแล้ว มีการซักซ้อมเพื่อรายงานผล 
 ขั้นที่ 3 ขั้นหลังปฏิบัติงาน (Post - task) เป็นขั้นตอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษา ให้ถูกต้องตามรูปแบบ
และโครงสร้างของภาษา ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 
    ขั้นที่ 1 ขั้นวิเคราะห์ภาษา (Language analysis) ผู้เรียนวิเคราะห์ความถูกต้องเหมาะสมของการใช้
ค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างทางภาษา ภายใต้การดูแลของผู้สอน 
    ขั้นที่ 2 ขั้นฝึกใช้ภาษา (Practice) 
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    ขั้นที่ 3 ขั้นติดตามผล (Follow - up) ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นในห้องเรียน รวมทั้งเขียนบันทึกถึงสิ่งที่ได้
พัฒนา ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขของการปฏิบัติงาน เพื่อการปฏิบัติงานดีขึ้นในครั้งต่อไป 
         2. ความสามารถด้านการเขียน หมายถึง ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนได้ตาม
สถานการณ์ที่ก าหนด โดยเน้นที่ความสามารถในด้านความรู้เก่ียวกับ เน้ือหา การเรียบเรียงข้อมูล การใช้ค าศัพท์ 
ไวยากรณ์ และกลไกการเขียน ซ่ึงประเมินจากแบบประเมินและเกณฑ์การประเมินความสามาถด้านการเขียน
ภาษาอังกฤษ และแบบประเมินตนเองด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ที่ผู้วิจัยจัดสร้างขึ้น  
         3. Reinforcement หมายถึง การเสริมแรง เป็นการเสริมความต่อเน่ืองของพฤติกรรมโดยการให้ผลกรรม
เป็นตัวเสริมแรงบวก คือสิ่งตอบแทนที่ดึงดูดใจหรือพอใจเป็นรางวัล 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
 
 
 
 
 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 1. รูปแบบการวิจัย การวิจัยน้ีใช้รูปแบบ กลุ่มเดียวสอบก่อน – สอบหลัง (One – group pretest –posttest 
design) กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแป้น จ านวน 9 คนที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
 2. วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้  
 3. ศึกษาหลักสูตร ขอบข่ายของเน้ือหาวิชา และจุดหมายของวิชาภาษาอังกฤษคู่มือการสอนภาษาอังกฤษ
รวมทั้งจุดประสงค์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาปีที่ 3 
    4. ศึกษาเอกสาร แนวคิด เก่ียวกับวิธีการ และขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ (Task-based learning) และการเสริมแรง     

5. ศึกษาเอกสาร แนวคิด เก่ียวกับวิธีการ และขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ทักษะการเขียน โดยใช้
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติและการเสริมแรง 
    6. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ทักษะการพูด โดยใช้เกมสื่อสารและการเสริมแรงประกอบการสอน ดังน้ี 
    6.1 แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย มาตรฐานการเรียนรู้ สาระส าคัญ จุดประสงค์การเรียน 
     6.2 ขั้นเตรียมปฏิบัติงาน (Pre - task) เป็นขั้นตอนที่เตรียมผู้เรียนในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การแนะน าเรื่อง
ที่จะเรียน จุดประสงค์ การเตรียมค าศัพท์และส านวนใหม่ที่ใช้ใน งานปฏิบัติให้ชัดเจน จากน้ัน ผู้เรียนฝึกปฏิบัติงานที่มี
ลักษณะที่คล้ายคลึงกับงานที่ต้องปฏิบัติจริง 

             ตวัแปรตน้ 

-  การใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นงาน
ปฏิบัติ (Task–based learning) และ
การเสริมแรงประกอบการจัดการเรียน
การสอนในวิชาภาษาอังกฤษ 
 

              ตวัแปรตาม 
-  ความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษ 
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    6.3 ขั้นระหว่างปฏิบัติงาน (During - task) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายโดยมีโอกาส
ใช้ภาษาระหว่างปฏิบัติงานน้ัน จากน้ันเสนอผลงานให้เพื่อนตรวจสอบ เม่ือปรับแก้ไขแล้ว มีการซักซ้อมเพื่อรายงานผล 
    6.4 ขั้นหลังปฏิบัติงาน (Post - task) เป็นขั้นตอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษา ให้ถูกต้องตามรูปแบบและ
โครงสร้างของภาษา ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 
    ขั้นที่ 1 ขั้นวิเคราะห์ภาษา (Language analysis) ผู้เรียนวิเคราะห์ความถูกต้องเหมาะสมของการใช้
ค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างทางภาษา ภายใต้การดูแลของผู้สอน 
    ขั้นที่ 2 ขั้นฝึกใช้ภาษา (Practice) 
    ขั้นที่ 3 ขั้นติดตามผล (Follow - up) ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นในห้องเรียน รวมทั้งเขียนบันทึกถึงสิ่งที่ได้
พัฒนา ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขของการปฏิบัติงาน เพื่อการปฏิบัติงานดีขึ้นในครั้งต่อไป 
 7. น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น เสนอครูโรงเรียนบ้านแป้น เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหา  
ความสอดคล้อง ความครอบคลุม ความถูกต้องของเน้ือหา จุดประสงค์การเรียนรู้ สื่อการสอน การใช้ภาษา และการ
ประเมินผล รวมถึงให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับแผนการจัดการเรียนรู้  
 8. น าแผนการจัดการเรียนที่ได้รับการตรวจพิจารณาจากครูโรงเรียนบ้านแป้น มาแก้ไขปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 
 9. น าแผนจัดการเรียนรู้ที่แก้ไขแล้ว เสนอผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหา  
ความสอดคล้อง และความครอบคลุม รวมถึงให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับแผนการจัดการเรียนรู้ โดยได้ค่าดัชนี                  
ความสอดคล้อง (IOC) 0.84 
 10. สร้างแบบทดสอบทักษะการเขียน แบบทดสอบวัดความความสามารถทักษะการเขียนก่อนเรียนและหลัง
เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คะแนนเต็ม 20 คะแนน ซ่ึงเป็นเป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย จ านวน 20 ข้อ   
    10.1 วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ (ตัวชี้วัด) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตร
สถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้   
    10.2 สร้างแบบทดสอบการเขียนที่มีความสอดคล้องกับ Unit/Topic ตามจุดประสงค์การเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างแบบทดสอบการเขียน คะแนนเต็ม 20 คะแนน ซ่ึงเป็นการสอบแบบอัตนัย 
จ านวน 20 ข้อ   
    10.3 น าแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ รวม 3 ท่าน ตรวจสอบเพื่อให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.84 
    10.4 น าแบบทดสอบมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน 
    10.5 น าแบบทดสอบทักษะการเขียนไปใช้เก็บรวบรวมคะแนนกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย
ในชั้นเรียน 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี   
 1. การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยใช้สูตรดังน้ี (ล้วน สายยศ และอังคณาสายยศ, 2536, หน้า 197-
198) 

    IOC  =   
𝑅

𝑁
 

 
เม่ือ    IOC แทน  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างเน้ือหากับจุดประสงค์  

  R แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  
  N แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 
   2. ค่าเฉลี่ย (Mean) มีสูตรดังน้ี                                                     

                            =    
𝑋

𝑁
 

  เม่ือ     หมายถึง  ค่าเฉลี่ยของคะแนน    

                                𝑋   หมายถึง  ผลรวมของคะแนนแต่ละคน   
                                  N หมายถึง   จ านวนคะแนนเต็มทั้งหมด 

 3. สูตรค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. (Standard Deviation) โดยใช้สูตร (บุญชุม ศรีสะอาด, 2545) 

 
 
  เม่ือ    S.D  =  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  ∑𝑥    =  ผลรวมของคะแนนนักเรียน 

  𝑥2      =  ผลรวมของก าลังสองของคะแนนนักเรียนแต่ละคน 
                               N        =  จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ส่วนที่ 1 การเปรียบเทียบผลคะแนนสอบก่อนและหลังเรียน 

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนและหลังเรียน  
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า จากการเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน

กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบ้านแป้น จ านวน 9 คน มีนักเรียน จ านวน 1 คน ที่มี
คะแนนสอบหลังเรียนสูงสุด ได้คะแนน เท่ากับ 17 คะแนน และมีนักเรียน จ านวน จ านวน 1 คน ที่มีคะแนนสอบหลัง
เรียนต่ าสุด ได้คะแนน เท่ากับ 9 คะแนน นอกจากน่ียังพบว่า มีนักเรียน จ านวน 1 คน ที่มีผลต่างของคะแนนการ
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนสูงสุด คือ มีค่าเท่ากับ 10 คะแนน และมีนักเรียนจ านวน 1 คน ที่มีผลต่างของของ
คะแนนการทดสอบก่อนและหลังเรียนต่ าสุด คือ มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน  
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ส่วนที่ 2 การเปรียบเทียบผลต่างของคะแนนสอบก่อนและหลังเรียน 
ตารางที่ 2 แสดงผลต่างค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

 
การทดสอบ N              S.D. 
ก่อนเรียน 9 5.33 2 
หลังเรียน 9 11.89 2.67 

 
       จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบก่อนเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน

บ้านแป้น จ านวน 9 คน มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 5.33 ค่าคะแนนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. ) เท่ากับ 2 และผล

การทดสอบหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแป้น มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 11.89 ค่าคะแนน
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 2.67 ตามล าดับ 

ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
ของผลคะแนนการสอบก่อนและหลังเรียน 
 

การทดสอบ mean S.D. t df Sig 

ก่อนเรียน 5.33 2 
-9.26 7 .00** 

หลังเรียน 11.89 2.67 

 **นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 3 พบว่า การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแป้น         
มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 5.33 คะแนน และ 11.89 คะแนน ตามล าดับ และเม่ือเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและ      
หลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                  
ที่ระดับ .05 

สรุปผลการวิจัย 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านแป้น ที่ได้รับการสอนการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบเน้นงานปฏิบัติ (Task–based learning) และการเสริมแรง มีจ านวนทั้งหมด 9 คน พบว่านักเรียนมีทักษะด้านการเขียน
ภาษาอังกฤษหลังเรียนดีขึ้นกว่าก่อนเรียน ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบได้จากคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนซ่ึงได้ใช้
ข้อสอบชุดเดียวกัน จ านวน 20 ข้อ พบว่าค่าคะแนนของการสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 5.33 และค่าคะแนนของการสอบหลัง
เรียนมีค่าเฉลี่ย 11.89 ซ่ึงผลต่างของคะแนนการสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนการสอบก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย 6.55 สรุปได้ว่า
ผลสัมฤทธ์ิทักษะด้านการเขียนภาษาอังกฤษหลังเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ (Task–based learning) 
และการเสริมแรงเพิ่มขึ้น 
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การอภิปรายผล 
 จากการศึกษาค้นคว้าวิจัยเรื่องเรื่องการใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ (Task-based learning) 
และการเสริมแรง เพื่อเพิ่มความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้าน
แป้น สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 9 คน หลังจากได้รับการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นงาน
ปฏิบัติ (Task–based learning) และการเสริมแรง ผลปรากฏว่านักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทักษะด้านการเขียนภาษาอังกฤษ
เพิ่มขึ้น จากคะแนนการสอบก่อนเรียน คือ ค่าเฉลี่ย 5.33 เม่ือนักเรียนได้รับการสอนเขียนภาอังกฤษโดยการจัดการ
เรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ (Task–based learning) และการเสริมแรง ตามแนวคิดของ Jane Willis และการเสริมแรง
ของ B.F. Skinner ซ่ึงวิธีการเขียนที่ท าให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถเขียน
ค าศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆได้อย่างถูกต้อง นอกจากน้ียังช่วยพัฒนาพฤติกรรมการเขียนอย่างเป็นระบบ เพราะนักเรียนได้
ฝึกทักษะการเขียนอย่างเป็นขั้นตอนผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ซ่ึงสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เก่ียวกับ
การสอนเขียนภาษาอังกฤษของ อรนุช พวงสุก (2544) ได้ศึกษาการใช้กระบวนการเขียนแบบเน้นงานปฏิบัติเพื่อพัฒนา
ความถูกต้องทางไวยากรณ์  กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ในการทดลองคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งห น่ึงในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 20 คน ใช้วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองคือ แผนการสอนจ านวน 
3 แผน ผลการค้นคว้าพบว่า ผลการใช้กระบวนการเขียนแบบเน้นงานปฏิบัติเพื่อพัฒนาความถูกต้องทางไวยากรณ์ของ
นักศึกษาช่วยลดการใช้ไวยากรณ์ที่ผิดลง และสามารถส่งเสริมให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนไวยากรณ์ 
ต่อจากน้ันครูด าเนินการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ (Task–based learning) และการเสริมแรง 
ท าให้เห็นว่าทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพิ่มขึ้น จากค่าเฉลี่ยของคะแนนการ
ทดสอบหลังเรียนที่เพิ่มเป็น 11.89 และคะแนนการทดสอบหลังเรียน ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลัง
เรียน พบว่าผลต่างของคะแนนการสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนการสอบก่อนเรียนโดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
6.55 ซ่ึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เพ็ญประภา มีเพียร (2557 : 74) ที่ได้
ศึกษาวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นภาระงานเพื่อการพัฒนาทักษะการเขียนค าศัพท์
ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ที่ผู้ วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ  77.31/75.04 มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติและ
การเสริมแรงเพื่อการพัฒนาทักษะการเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 สูงกว่าผลสัมฤทธ์ิ
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 
 สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ (Task–based learning) และการเสริมแรง เป็นวิธีที่เหมาะ
ส าหรับการสอนเขียน เป็นวิธีการที่เร้าความสนใจในการเรียนรู้ ฝึกทักษะการเขียนสะกดค า และกระตุ้นให้ผู้เรียนอยาก
เรียนรู้ นอกจากน้ีการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ (Task–based learning) และการเสริมแรง ยังเป็นวิธีการเขียน
ที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนแต่ละคนให้มีความรับผิดชอบต่อการเขียนของตนเอง เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการเขียนแก่นักเรียนมากยิ่งขึ้น เน่ืองจากเป็นวิธีการอ่านที่ฝึกให้นักเรียนได้คิด
เป็นล าดับขั้นตอน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ชินณเพ็ญ รัตนวงศ์ (2548 : 87 - 88) ได้ศึกษาวิจัย ผลของการสอน
โดยใช้การปฏิบัติเป็นฐานการเรียนรู้ที่มีต่อความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
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เพิ่มขึ้น นักเรียนได้มีโอกาสปฏิบัติงานสอดคล้องกับเน้ือหาบทเรียน สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และ
นักเรียนมากกว่าร้อยละ 60 ชอบกิจกรรมและสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษ  
 การเพิ่มทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ (Task–based learning) 
และการเสริมแรง น้ีจึงสามารถน าไปใช้น าไปประยุกต์ใช้กับการสอนอ่านในวิชาอ่ืนๆ เช่น สอนการเขียนในวิชา
ภาษาไทย วิธีน้ีก็เหมาะสมเพื่อพัฒนาทักษะด้านการเขียนให้กับนักเรียนต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยครั้งน้ี พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติท าให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาด้านการเขียน
ภาษาอังกฤษสูงขึ้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชนกับผู้สอน หรือผู้สนใจ สามารถนาการจัดการเรียนรู้แบบเน้น
งานปฏิบัติไปใช้ได้ ดังต่อไปน้ี 
  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 ผู้สอนควรตระหนักถึงพื้นฐานความรู้เดิมของผู้เรียนในการพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษโดยการจัดการเรียนรู้
แบบเน้นงานปฏิบัติ ทั้งน้ี เพราะทักษะการเขียน เป็นทักษะขั้นสูงที่แสดงให้เห็นถึงความรู้เดิม ค าศัพท์ และส านวน การ
เลือกใช้ค าที่เหมาะสม  โครงสร้างทางไวยากรณ์ การเรียบเรียงความคิดและค าเชื่อมที่ท าให้เกิดความต่อเน่ืองสัมพันธ์
กัน เป็นต้น การสอนจึงควรค านึงถึงความเหมาะสมกับระดับความรู้ของผู้เรียนด้วยเพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติงานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ  เพื่อป้องกนปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการเขียน 
  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ประการแรกหากต้องการน าการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ (Task–based learning) และการ
เสริมแรง ไปใช้กับงานวิจัยในครั้งต่อไป ผู้วิจัยควรวิเคราะห์ความรู้พื้นฐานของผู้เรียนก่อนว่าสอดคล้องกับทฤษฏีหรือไม่ 
โดยเฉพาะความสามารถของผู้เรียนด้านการเขียน และความรู้เก่ียวกับค าศัพท์ที่อยู่ในเน้ือเรื่องที่จะเรียน ควรมีการ
ศึกษาวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษของผู้เรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นงาน
ปฏิบัติในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เน่ืองจากผู้เรียนในระดับชั้น ดังกล่าวมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา
พอสมควร อีกทั้งเป็นวัยที่มีความคิดพิจารณาเหตุผลต่างๆ รู้จักเสนอและยอมรบฟังความคิดเห็นได้ดี นอกจากน้ี สิ่ง
ส าคัญผู้วิจัยควรศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎีให้เข้าใจเพื่อที่จะน ามาเขียนเป็นแผนการสอน ประการที่สองควรก าหนด
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลให้เหมาะสมกับขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ (Task–based learning) 
ซ่ึงระยะเวลาในการจัดกิจกรรมตามขั้นตอนการการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ (Task–based learning) และ
การเสริมแรง ให้ครบน้ัน ควรจะใช้เวลา 2 ชั่วโมง เน่ืองจากผู้เรียนที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า 
จ าเป็นที่จะต้องท าอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้นักเรียนค่อยๆ คุ้นชิน และให้นักเรียนได้ฝึกเขียนบ่อยๆ จนเกิดความ
ช านาญในการปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับประการที่สามควรมีการจัดกิจกรรมที่
เหมาะสมกับผู้เรียน สาหรับการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ ทั้งกิจกรรม ที่ท าเป็นงานรายบุคคล งานคู่ หรืองาน
กลุ่ม ประการที่สี่ควรน าวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ (Task–based learning) ไปทดลองสอนทักษะการ
เขียน   ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะทางภาษา ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
และประการสุดท้ายควรมีการวิจัยเก่ียวกับการน าวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ (Task–based learning)  
ไปทดลองใช้กับผู้เรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
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การใชเ้ทคนคิ เอส ควิ โฟร ์อาร ์(SQ4R) เพือ่เปรยีบเทยีบความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษเพือ่
ความเขา้ใจ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 โรงเรยีนทุง่ฮัว้วทิยา อ าเภอวงัเหนอื จงัหวดัล าปาง 
The using SQ4R with Mind mapping techniques to comparison of English reading 
comprehension ability of Mattayomsuksa I students of Thunghuawittaya school, 

Wangnue District, Lampang Province. 

สมบตั ิค ามลูแกว้1 ขนษิฐา ยะครฑุ2 

1อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏล าปาง 

2นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏล าปาง 

บทคัดย่อ          

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจก่อนเรียน
และหลังเรียนของนักเรียนโดยใช้วิธีสอนแบบ เอส คิว โฟร์ อาร์ (SQ4R) ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด (Mind 
mapping) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา   ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียน
ทุ่งฮั้ววิทยา จ านวน 1 ห้องเรียน โดยนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เลือกโดยวิธีเจาะจง  (purpose sample) จ านวน 
17 คน                                           
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยวิธี
สอน แบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด และแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ

เข้าใจก่อนเรียนและหลังเรียน โดยมีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังน้ี ได้แก่ค่าเฉลี่ย ( X ),ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และค่าร้อยละ (%)         

 จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการวิจัยท าให้ทราบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา มี
ผลคะแนนการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจหลังจากการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบเทคนิค เอส คิว โฟร์ อาร์ 
(SQ4R) ร่วมกับแผนผังความคิด (Mind mapping) สูงกว่าก่อนเรียน สังเกตได้จากค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นถึง 2.90 จึง
สามารถสรุปได้ว่าวิธีสอนแบบ เอส คิว โฟร์ อาร์ (SQ4R) ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด (Mind mapping) สามารถ
พัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทุ่งฮั้ว
วิทยา อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง 

ค าส าคญั : ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ, เทคนิค เอส คิว โฟร์ อาร์ (SQ4R) ร่วมกับเทคนิค

แผนผังความคิด (Mind mapping) 
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ABSTRACT          

 The purposes of this research were to a compare of English reading comprehension ability 
of Mathayomsuksa I students before and after being taught by using SQ4R with Mind mapping 
techniques. The total sample consisted of 1 class of Mathayomsuksa I students who were studying 
in the second semester of the academic year 2018 in Thunghuawittaya School and were obtained 
by purposive sampling.         
 The instrument used to collect the data were lesson plans by SQ4R and Mind mapping 
techniques and a test of reading comprehension ability as an instrument of the pretest and the 

posttest. The collected data were analyzed by the statistical means of Mean ( X ), Standard Deviation 
(S.D.), and percent (%)         
 The research findings were to Mathayomsuksa 1 students at Thunghuawitthaya School have 
regard to English reading comprehension abilities of Mathayomsuksa I students taught by using SQ4R 
with Mind mapping techniques were average after higher than before using SQ4R with Mind mapping 
techniques to 2.90. In the conclusion SQ4R with Mind mapping techniques can improve English 
reading comprehension ability of Mathayomsuksa 1 students at Thunghuawitthaya School, Wangnue 
District, Lampang Province. 

Keyword : English reading comprehension and SQ4R with Mind mapping techniques 

บทน า           
 การเรียนภาษาอังกฤษในปัจจุบันนับว่าเป็นสิ่งส าคัญอย่างมากต่อผู้เรียนภาษาอังกฤษ เน่ืองจาก ภาษาอังกฤษ
ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนไทย และคนทั่วโลกไปแล้ว มนุษยชาติทุกวันน้ีสื่อสารกันด้วยภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะ
เป็นการติดต่อสื่อสารกันโดยตรง นอกจากน้ีภาษาอังกฤษยังเป็นเครืองมือในการแสวงหาความรู้ การใช้อินเตอร์เน็ต 
การดูทีวี การดูภาพยนตร์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเป็นรากฐานของการศึกษา ในระดับสูงขึ้นไป รวมทั้ง
การน าความรู้ไปประกอบอาชีพ ดังค ากล่าวที่ว่าการศึกษาเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส าหรับการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในประเทศไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551) ได้ส่งเสริมให้การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษได้พัฒนาทักษะทั้งสี่ ด้าน คือ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด 
ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน เพื่อผู้ที่เรียนจะน าไปใช้เป็นเครืองมือส าคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การ
แสวงหาความรู้การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเก่ียวกับวัฒนธรรมและ วิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนัก
ถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา , 2551) ซ่ึงใน
ปัจจุบันมีคนทั่วโลกใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการสื่อสารถึงจ านวน 2,000 ล้านคน หรือ 1 ใน 3 ของประชากรของ
โลก ด้วยเหตุน้ีจึงท าให้ภาษาอังกฤษมีความส าคัญต่อการใช้ชีวิตประจ าวันดังน้ันจึงเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะ
ส่งเสริมให้ประชากรไทยได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่จะสื่อสารได้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และการ
ประกอบอาชีพ ตลอดจนการเจรจาต่อรองส าหรับการแข่งขันด้านเศรษฐกิจและสังคมในเ วทีสากล (สถาบัน
ภาษาอังกฤษ, 2553) 
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การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจะเน้นการพัฒนาทักษะส าคัญ 4 ประการคือ ทักษะการฟัง การพูด การ
อ่านและการเขียน การอ่านถือเป็นทักษะที่ผู้เรียนใช้ในการเริ่มต้นการเรียนรู้ภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมีโอกาส
ใช้มากที่สุดเน่ืองจากผู้เรียนต้องใช้การอ่านในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม เม่ือเปรียบเทียบกับการฟังการพูด หรือ การ
เขียนทักษะการอ่านเป็นทักษะที่จ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวัน โอกาสที่เราจะเห็นและอ่านภาษาอังกฤษมี
มากขึ้นเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ก าลังพัฒนาการรับเอาเทคโนโลยีวิชาการสมัยใหม่ รวมทั้งเครื่องอุปโภค
บริโภคจากต่างประเทศ จึงเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการใช้ชีวิตของคนไทย ทักษะด้านการอ่านมีความส าคัญมากขึ้น
ไม่ว่าจะติดต่อท าสัญญาค้าขาย หรือแม้แต่การอ่านฉลากสินค้าอุปโภคและบริโภคล้วนแต่ต้องอาศัยความเข้าใจในการ
อ่านทั้งสิ้น แต่เน่ืองจากทักษะการอ่านเป็นทักษะที่ซับซ้อน และต้องอาศัยการฝึกฝนฝนอย่างดีเพราะการอ่านไม่ใช่แต่
เพียงอ่านตัวอักษรออกเท่าน้ันแต่ต้องมีความเข้าใจด้วยดังน้ันทักษะการอ่านจึงจ าเป็นต้องได้รับการฝึกฝนจากการอ่าน
นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ หรือในห้องเรียนจากครูผู้สอนจนช านาญก่อนแล้วจึงไปฝึกเพิ่มเติมนอกห้องเรียน และ
เม่ือนักเรียนได้ฝึกการอ่านจนเกิดความช านาญแล้ว ทักษะการอ่านจะติดตัวผู้เรียนไปตลอด และเป็นทักษะที่ติดทนกับ
ผู้เรียนได้ยาวนานที่สุด ซ่ึงจะส่งผลไปถึงการพัฒนาประเทศต่อไป ประเทศจะพัฒนาได้ย่อมต้องอาศัยความร่วมมือของ
คนในชาติและสิ่งที่จะท าให้ประเทศพัฒนาได้มากที่สุดน้ันคือ นักเรียนแต่ที่มีปัญหาส าหรับนักเรียนไทยน่ันคือยังขาด
ทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจอันเน่ืองมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ไม่ได้
มุ่งเน้นให้นักเรียนเห็นถึงความส าคัญของการอ่านภาษาอังกฤษ จึงส่งผลให้นักเรียนขาดความกระตือรือร้นในการเรียน 
ท าให้ผลสัมฤทธ์ิด้านการอ่านอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ ซ่ึงการอ่านมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน (อัจฉริยา หนอง
ห้าง, 2555) ปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษเป็นปัญหาที่มักพบได้กับทุกโรงเรียนและทุกระดับชั้น โดยเฉพาะกับเด็ก ใน
ระดับประถมศึกษาซ่ึงอาจเกิดจากการที่มีวงค าศัพท์จ ากัด ไม่รู้ความหมายของค าศัพท์รวมไปถึงไม่สามารถสรุปเน้ือหา
ในเรื่องที่อ่านได้ซ่ึงท าให้ไม่เข้าใจในเรื่องที่อ่านและอาจมีเจตคติที่ไม่ดีต่อภาษาอังกฤษซ่ึงจะท าให้ผลสัมฤทธ์ิในการอ่าน
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจอีกทั้งยังเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ไม่ได้ท าให้ผู้เรียนได้
พัฒนาการอ่านอย่างแท้จริงหรือได้รับการสอนอ่านที่ไม่ถูกวิธีซ่ึงอาจเกิดจากผู้สอนขาดความรู้ความเข้าใจ ในการใช้
กลวิธีการสอนอ่าน    ส่วนใหญ่พบว่า ผู้สอนมักใช้กลวิธีการสอนโดยการแปลมากกว่าให้ผู้เรียนได้สรุปใจความส าคัญใน
เน้ือเรื่องด้วยตนเอง นักเรียนที่เรียนในระดับประถมศึกษาควรได้รับการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อเป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาความรู้ในระดับที่สูงขึ้นไป ทั้งน้ีการอ่านยังช่วยให้คนเรารู้ค าตอบจากปัญหาต่าง ๆ รอบด้านได้ด้วยตนเองและ
ช่วยเพิ่มพูนความสามารถของผู้อ่าน ซ่ึงทักษะการอ่านเป็นทักษะที่ส าคัญกว่าทักษะอ่ืน เพราะผู้เรียนมีโอกาสในการใช้
ทักษะการพูดและการเขียนน้อยกว่าการอ่าน ดังน้ัน การอ่านจึงเป็นเป้าหมายส าคัญ ในการเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือน าไปสู่การแสวงหาความรู้ทั้งปวง (รัตนา เจงพิบูลพงศ์. 2550)    
 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยาเป็นโรงเรียนหน่ึงที่ผู้เรียนประสบปัญหาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความใจ จาก
ผลการวิจัยเม่ือเทอมที่แล้วพบว่า นักเรียนจดบันทึกส่วนส าคัญของเน้ือเรื่องหรือบทความที่อ่านไม่ค่อยได้และนักเรียน
ส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสนใจกับเน้ือเรื่องหรือบทความในการเรียนการสอน เน่ืองจากเน้ือหาหรือบทความไม่น่าสนใจ
และไม่เหมาะสมกับความรู้เดิมของนักเรียน จึงเป็นเหตุท าให้นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ค่อยตั้งใจเรียนและจดบันทึกในขั้นการ
จดบันทึก (Record) (ขนิษฐา ,2561) ด้วยเหตุ น้ี จึงน าไปสู่ปัญหาที่ เ กิดขึ้นจากการผลการวิจัยทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เน่ืองจากผู้เรียนส่วนใหญ่อ่านบทความหรือเน้ือเรื่องที่อ่านแล้วไม่สามารถจดบันทึกใน
ส่วนที่ส าคัญของเน้ือเรื่องหรือบทความได้ อาจเป็นเพราะนักเรียนขาดกลวิธีในการจดบันทึกข้อมูลในส่วนส าคัญที่
เหมาะสมที่ช่วยให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพในการอ่านเพื่อความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น ในท านองเดียวกัน เน้ือเรื่องหรือ



 

 
 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

 
 

109 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

บทความที่ครูผู้สอนน ามาใช้สอนเป็นส่วนหน่ึงที่ส่งผลให้นักเรียนขาดการจดบันทึกข้อมูล ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีผู้วิจัยพบว่า
ในชั้นเรียนภาษาอังกฤษนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยาใช้เวลาส่วนใหญ่ในการอ่านบทความ
หรือเน้ือเรื่องมากกว่าการจดบันทึกรายละเอียดส าคัญของเน้ือเรื่อง ส่งผลให้นักเรียนขาดการฝึกฝนในด้านการจดบันทึก
ข้อมูลส่วนส าคัญ นอกจากน้ีเน้ือเรื่องหรือบทความที่น ามาใช้ในการเรียนการสอนยังอาจจะดึงดูดความสนใจนักเรียนใน
การจดบันทึกจากเน้ือเรื่องหรือบทความที่อ่านมากสักเท่าไหร่ ด้วยเหตุทั้งหมดที่กล่าวข้างต้นน้ีทักษะการอ่านเพื่อความ
เข้าใจจึงมีความจ าเป็นต้องมีการพัฒนาและฝึกฝนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น  
 กลวิธีการอ่านที่ส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของผู้เรียนวิธีหน่ึง คือ การสอนแบบ เอส คิว โฟร์ 
อาร์ (SQ4R) มีวิธีการอ่านซ่ึงประกอบด้วยขั้นต่าง ๆ ต่อไปน้ี คือ ขั้นส ารวจ (Survey) ขั้นตั้งค าถาม (Question) ขั้น
อ่าน (Read) ขั้นจดบันทึกข้อมูล (Record) ขั้น เขียนสรุปใจความ (Recite) และขั้นทบทวน (Review) กลวิธีน้ีได้
พัฒนาขึ้นโดย Robinson, F.P.,  (1970) พัฒนามาจากการสอนแบบ SQ3R (Survey, Question, Read, Recite and 
Review)  SQ4R น้ันเพิ่มขั้นตอนเขียน (Write) เพื่อเป็นการตรวจสอบความเข้าใจในรูปการเขียนสรุป ใจความส าคัญ
ออกมา เป็นวิธีการตรวจสอบความเข้าใจเรื่องที่อ่าน ซ่ึงการสอนแบบ เอส คิว โฟร์ อาร์ (SQ4R)  วิธีน้ีท าให้การอ่าน
บรรลุเป้าหมาย และช่วยสร้างนิสัยในการอ่านที่ดีและมีประสิทธิภาพ ข้อดีของเทคนิคการสอนแบบ เอส คิว โฟร์ อาร์ 
(SQ4R) คือ ช่วยฝึกทักษะการอ่าน ท าให้นักเรียนมีความเข้าใจในการอ่านได้ง่ายขึ้น  สรุปแนวความคิดจากเรื่องที่อ่าน
ได้ สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง จดจ าสิ่งที่อ่านได้ดีและ มีความคงทนในการจ าได้อย่างแม่นย้ า และเป็น
เทคนิคที่มีความน่าสนใจสามารถส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีเพราะมีค าถามกระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดความอยากรู้อยาก
เห็นกับเรื่องที่อ่าน  (เมขลา ลือโสภาและคณะ, 2555) ดังน้ันเพื่อให้การจัดแนวทางการสอนนักเรียนด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงได้น าเทคนิคแผนผังความคิด (Mind 
mapping) มาร่วมใช้กับเทคนิค เอส คิว โฟร์ อาร์ (SQ4R) เพื่อน ามาพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 
ซ่ึงจะได้น าเสนอรายละเอียดย่อ ๆ ของกลวิธีเทคนิคการสร้างผังความคิดในย่อหน้าถัดไป   ก ล วิ ธี
เทคนิคการสร้างผังความคิด ได้พัฒนาขึ้นโดยโทนี บูซาน (Tony Buzan) ในปี ค.ศ. 1970 ซ่ึงได้กล่าวว่าในสมองของ
มนุษย์มีเซลล์ประสาทในสมองกว่าสิบล้านเซลล์ และแต่ละเซลล์มีความเชื่อมโยงกันด้วยส่วนที่เรียกว่า Dendrite ที่ยื่น
ออกไปรอบทิศทางเพื่อรับข้อมูลจากเซลล์ประสาทเซลล์อ่ืนๆ และ Axon ที่ใช้ในการส่งข้อมูลไปยังเซลล์ประสาทเซลล์
อ่ืน ๆ ทั้ง Dendrite และ Axon มีการโยงใยกันอยู่ในสมองอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ซ่ึงการท างานในสมองมนุษย์ดังกล่าวน้ี 
เรียกว่า การคิดรอบทิศทาง (radiant thinking) เป็นโครงสร้างและกระบวนการที่อยู่ภายในสมอง นอกจากน้ีเทคนิค
แผนผังความคิด (Mind map) ได้มีการพัฒนาจากการจดบันทึกแบบเดิมที่จดบันทึกเป็นตัวอักษรเป็นบรรทัดๆ เป็นแถว 
ๆ เปลี่ยนมาเป็นบันทึกด้วยค า ภาพ สัญลักษณ์แบบแผ่รัศมี ออกรอบๆ ศูนย์กลางเหมือนการแตกก่ิงก้านของต้นไม้และ
การแตกของเซลล์สมอง โดยใช้สีสันเข้ามาเสริมสร้างให้เกิดความน่าสนใจและการเรียนรู้ในด้านการจ าเพิ่มมากขึ้น 
(Buzan, 1997: 26 – 57) ซ่ึงสอดคล้องกับ ไสว ฟักขาว (2544 : 161) ที่ได้กล่าวถึง การพัฒนาการสอนอ่าน
ภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นน้ัน ครูผู้สอนจ าเป็นต้องศึกษาค้นหาเทคนิควิธีการต่าง ๆ เพื่อเพิ่ม แรงจูงใจ ความ
สนใจ และส่งเสริมให้มีความเข้าใจในการอ่านและการสร้างผังความคิด (Mind maps) เป็นเทคนิควิธีการหน่ึง ที่จะช่วย
ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจให้มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ ต่อผู้เรียนหลาย
ประการดี ยิ่งขึ้น          ก ล วิ ธี
การสอนเทคนิค SQ4R  (เอส คิว โฟร์ อาร์) ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด (Mind map) กลวิธีการสอนน้ีประกอบด้วย
ขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี คือ ขั้นส ารวจ ขั้นส ารวจ (Survey) ขั้นตั้งค าถาม (Question) ขั้นอ่าน (Read) ขั้นจดบันทึก
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ข้อมูลและการสร้างผังความคิด (Record and Mind map) ขั้น เขียนสรุปใจความ (Recite) และขั้นทบทวน (Review) 
SQ4R ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด (Mind map)  น้ันเพิ่มขั้นตอนการสร้างผังความคิดเข้าร่วมกับการขั้นจดบันทึก
ข้อมูล (Record) เป็นวิธีการจดบันทึกรายละเอียดจากเรื่องที่อ่านได้ ซ่ึงเทคนิคแผนผังความคิด (Mind map) เป็น
เทคนิคที่จะช่วยให้นักเรียนมองเห็นองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ ในเน้ือหาที่อ่าน จากการจดบั นทึก
ข้อมูลในขั้นการจดบันทึก (Record) ที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้น าไปสู่การเขียนสรุปใจความส าคัญ (Recite) และ
โยงความสัมพันธ์ต่าง ๆ  เข้าด้วยกันเป็นเอกภาพเดียวกัน และง่ายต่อการกลับมาทบทวนเน้ือเรื่องหรือบทความที่อ่าน
ได้มากขึ้น          จากการผู้วิจัยได้
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา ในภาค
เรียนที่ 1  ได้พบว่า ปัญหาดังกล่าวมีสาเหตุมาจากนักเรียนอ่านบทความหรือเรื่องที่อ่านแล้วไม่สามารถจดบันทึก
รายละเอียดหัวข้อส าคัญของเน้ือเรื่องหรือบทความที่อ่านออกมาได้ ซ่ึงสาเหตุส่วนหน่ึงอาจเกิดจากนักเรียนขาดทักษะ
การอ่านเพื่อความเข้าใจ ซ่ึงจะส่งผลต่อการเรียนภาษาอังกฤษในอนาคต เน่ืองจากการอ่านเป็นพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ ดังน้ัน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าการสอนแบบเทคนิค SQ4R  (เอส คิว โฟร์ อาร์) ร่วมกับเทคนิคการสร้าง
ผังความคิด (Mind mapping) น่าจะเป็นวิธีการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่จะช่วยปรับปรุงและพัฒนา
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของผู้เรียนภาษาให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เพราะการสอนแบบเอส คิว โฟร์ 
อาร์ (SQ4R) ร่วมกับเทคนิคการสร้างผังความคิด (Mind mapping) กลวิธีน้ีจะเสริมสร้างให้นักเรียนเกิดความสนใจใน
การเรียนการสอนมากขึ้นและยังเป็นวิธีที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการตั้งค าถาม การจดบันทึกด้วยการ
สร้างผังความคิด เน่ืองจากการแผนผังความคิดจะสามารถช่วยให้นักเรียนจดจ าเน้ือเรื่องหรือบทความที่อ่านด้วยการใช้
ความอิสระในการวาดเส้นแตกแขนงออกมาด้วยสีสัน และภาพสัญลักษณ์ที่จะน าไปสู่การเกิดความสนใจได้ดียิ่งขึ้น อัน
จะส่งผลให้นักเรียนได้รับประโยชน์จาการอ่านและการจดบันทึกด้วยแผนผังความคิด รวมทั้งเพื่อเป็นแนวทางส าหรับ
ครูผู้สอนที่จะพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนต่อไป 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย         
 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจก่อนและหลังเรียน   ด้วยวิธีการสอน
แบบเทคนิค SQ4R ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด (Mind mapping) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนทุ่งฮั้ว
วิทยา อ.วังเหนือ จ.ล าปาง 

ขอบเขตของการวิจัย         
 กลุ่มเป้าหมาย            
 กลุ่มนักเรียนที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา อ.วังเหนือ จังหวัด 
ล าปาง จ านวน 17 คน คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)   
 ตัวแปรที่ศึกษา                
 ตัวแปรต้น ได้แก่ เทคนิค เอส คิว โฟร์ อาร์ (SQ4R) ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด (Mind mapping)
 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 
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 เนื้อหารายวิชา              
 การวิจัยครั้งน้ีได้คัดเลือกเน้ือหาบทอ่านภาษาอังกฤษมาจากหนังสือพิมพ์ บทความ นิทานแบบเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ซ่ึงเป็นเน้ือหาที่
สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
การวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะไว้ ดังน้ี 
1. เทคนิค SQ4R ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด (Mind mapping)  หมายถึง วิธีการสอนอ่านเน้ือเรื่องหรือ

บทความที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ ขั้นส ารวจ โดยครูให้นักเรียนส ารวจเรื่องที่อ่านอย่างคร่าว ๆ ว่า
มีหัวเรื่องหรือหัวข้อย่อยอะไรบ้าง ขั้นตั้งค าถาม   ครูให้นักเรียนทดลองเปลี่ยนหัวเรื่องหรือหัวข้อย่อยเหล่าน้ันให้เป็น
ค าถาม แล้วหาค าตอบในขั้นอ่าน โดยเลือกอ่านเน้ือหาที่เป็นค าตอบของค าถามที่ตั้งไว้ เม่ืออ่านเน้ือหาแล้วครูสามารถ
แทรกการตั้งค าถามเข้าไปได้อีก เพื่อตรวจสอบความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนได้ในขั้นบอกค าตอบอีกครั้งหลังจาก
การอ่านน้ัน นักเรียนจะได้จดบันทึกรายะละเอียดโดยใช้แผนผังความคิดในการจดบันทึกรายละเอียดข้อมูลเน้ือเรื่อง
หรือบทความด้วยถ้อยค าของนักเรียนเอง ให้นักเรียนใช้ค าพูดของตนเองซ่ึงให้ความหมายเดิมของเรื่องเอาไว้ ขั้นเขียน 
ให้นักเรียนเขียนสรุปใจความเรื่องที่อ่าน หลังจากที่อ่านจบแล้ว ให้นักเรียนทบทวนเน้ือหาทั้งหมดซ่ึงหมายถึงค าถาม
และค าตอบโดยเล่าให้เพื่อนหรือครูฟังอีกครั้ง และน าบันทึกที่จดไว้มาทบทวนอีกสัปดาห์ละหน่ึงครั้งหรือก่อนสอบ
ประกอบด้วยกิจกรรม 6 ขั้นตอน ดังต่อไปน้ี 

 1.1 ขั้นส ารวจ (Survey) 
ผู้สอนให้นักเรียนส ารวจ เรื่องราวที่ได้อ่านอย่างคร่าว ๆ ได้แก่ การอ่านหัวเรื่อง หัวข้อย่อย บทคัดย่อ บทสรุป 

รวมถึงค าถามในเรื่อง เพื่อเป็นการมองภาพรวมของเรื่อง โดยวิธีการอ่านแบบกวาดสายตาอย่างรวดเร็ว (Skimming) 
 1.2 ขั้นตั้งค าถาม (Question) 
หลังจากที่ได้ส ารวจบทอ่านแล้ว ให้ผู้เรียนตั้งค าถามที่เก่ียวกับบทอ่าน แล้วให้นักเรียนถามกลับกันเอง เพื่อฝึก

การตอบค าถาม และให้นักเรียนลองเปลี่ยนหัวเรื่อง หรือหัวข้อย่อยให้เป็นค าถามเพื่อที่จะได้หาค าตอบในขั้นต่อไป
 1.3 Read (R) 

ในขั้นน้ี นักเรียนจะได้อ่านรายละเอียดของบทอ่านเพื่อท าความเข้าใจ และตอบค าถามที่ตั้งไว้เน่ืองจาก
นักเรียนได้ท าความเข้าใจกับบทอ่านแล้ว ผู้สอนสามารถแทรกการตั้งค าถามเข้าไปได้ แล้วให้นักเรียนช่วยกันตอบ
ค าถามของครู นอกจากน้ันการตั้งค าถามเพื่อหาค าตอบยังเป็นการช่วยฝึกนักเรียนในการตอบค าถาม เน่ืองจากเราจะ
ทดสอบเขาด้วยแบบทดสอบ 

1.4 Record (R) and Main map 
ผู้เรียนจดบันทึกข้อมูลต่างๆที่ได้อ่านจากขั้นตอนที่3 โดยมุ่งจดบันทึกในส่วนที่ส าคัญและสิ่งที่จ าเป็น โดยใช้

ข้อความอย่างรัดกุมหรือย่อๆตามความเข้าใจของผู้เรียน ด้วยแผนผังความคิด ซ่ึงในขั้นตอนน้ีนักเรียนจะได้จดบันทึกใน
ส่วนที่ส าคัญโดยการวาดแผนผังความคิดออกเป็นองค์ประกอบ ต่าง ๆ ที่สัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ ในเน้ื อเรื่องหรือ
บทความที่อ่าน 

1.5 Recite (R) 
ผู้เรียนเขียนสรุปใจความส าคัญ โดยพยายามใช้ภาษาของตนเอง ถ้ายังไม่แน่ใจบทใดหรือตอนใดให้กลับไป

อ่านซ้ าใหม่ 
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 1.6 Review (R) 
เม่ือเสร็จสิ้นทั้งห้าขั้นตอนแล้ว นักเรียนจึงทบทวนเรื่องที่อ่านทั้งหมด โดยเล่าค าถามที่ตั้งไว้และค าตอบของ

แต่ละข้อให้ครูหรือเพื่อนฟัง ในขั้นตอนน้ีจะเป็นการตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน ว่าสามารถจดจ าหรือเข้าใจ
เรื่องราวทั้งหมดได้มากหรือน้อยแค่ไหนหากมีส่วนไหนที่ยังจ าไม่ได้ ก็ให้ย้อนกลับไปอ่านซ้ าและทบทวนจนกว่าจะจ าได้ 
ซ่ึงการอ่านซ้ า ๆ น้ีจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจแนวความคิดได้ชัดเจนและมีความคงทนในการจ าอีกด้วย 

2. ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ (reading comprehension) คือการสื่อความหมายระหว่าง
ผู้เขียนกับผู้อ่าน การได้ข้อมูลที่ต้องการจากการเขียนและเข้าใจในการเขียน ซ่ึงเกิดกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ความรู้เดิมของผู้อ่าน ข้อมูลบทอ่าน และบริบทการอ่าน โดยผู้อ่านต้องใช้ความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ตั้งแต่ระดับค า 
โครงสร้างและระดับความหมาย รวมทั้งค าชี้แนะที่อยู่ในบริบทที่อ่านมาใช้ในการสร้างความหมายและค า ความเข้าใจ
ในเรื่องที่อ่าน เพื่อที่จะช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่านของนักเรียน เช่น กลวิธีการอ่าน ( strategy) ตาม
จุดประสงค์ของการอ่านได้แก่ การอ่านจับใจความ (skimming) การอ่านเพื่อหาใจความส าคัญ (main idea) การอ่าน
เพื่อหาข้อมูล เป็นต้น 

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หมายถึง นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทุ่ง
ฮั้ววิทยา อ.วังเหนือ จ.ล าปาง 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

    ตัวแปรต้น                 ตัวแปรตาม 

   

 

 

วิธีด าเนินการวิจัย         
 รูปแบบในการวิจัย         
 การวิจัยในครั้งน้ีมีรูปแบบการวิจัย One group pretest-posttest design  
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลูไดแ้ก่      
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด (Mind mapping) 
จ านวน 15 แผน รวม15 ชั่วโมง        
 2. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลัง เรื่อง Amazing Spidey   
 การสร้างเครื่องมือในการวิจัย          
 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค SQ4R ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด (Mind mapping) จ านวน 
15แผน จ านวน15ชั่วโมง มีขั้นตอนการสร้างดังน้ี       
 1. วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551และหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 

ความสามารถในอ่านภาษาอังกฤษ

เพ่ือความเข้าใจ 

วิธีการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิค

แผนผังความคิด (Mind mapping) 
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2.  ศึกษาเอกสาร แนวคิด และเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวกับวิธีสอนแบบ SQ4R   
 3.  ศึกษาเอกสาร แนวคิด เก่ียวกับวิธีการ และขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้  
 4.  ศึกษารูปแบบการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อเข้าใจเน้ือเรื่อง และองค์ประกอบการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่จัดท าขึ้นเป็นนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยการใช้เทคนิค SQ4R เพื่อเพิ่มทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเข้าใจเน้ือเรื่อง         
 5.  เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค SQ4R  
 6.  น าแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค SQ4Rไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค ด้านเน้ือหา และด้านการวัดผล 
รวม 3 คน เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับแผนการจัดการเรียนรู้ โดยได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC)ดังต่อไปน้ี 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง What's the weather like?  เท่ากับ 0.78 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง Alaska     เท่ากับ 0.67 

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง Myths & legends   เท่ากับ 0.78 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง Stars     เท่ากับ 0.89 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง Famous British People   เท่ากับ 0.78 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง The Incas    เท่ากับ 0.89 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง Celebrations    เท่ากับ 0.78 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง Festive food    เท่ากับ 0.78 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง It was fantastic!   เท่ากับ 0.89 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง Thanksgiving    เท่ากับ 0.67 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง Shopping in London   เท่ากับ 0.78 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง Eragon    เท่ากับ 0.89 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง Leicester square   เท่ากับ 0.78 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง Citizenship    เท่ากับ 0.67 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 เรื่อง Ann and Betty are sisters.  เท่ากับ0.7 

7. น าแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีสอน แบบ SQ4Rน าไปสอนเพื่อแก้ปัญหาทักษะด้านการอ่านของ 
กลุ่มตัวอย่างต่อไป 
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ขั้นตอนการสรา้งแบบทดสอบ      

 แบบทดสอบเรื่อง Amazing Spidey เป็นแบบทดสอบที่ใช้ทั้งก่อนและหลังเรียนเป็นแบบทดสอบประเภท

ปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจ านวน 10 ข้อ       

 1.  วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ (ตัวชี้วัด) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พุทธศักราช 2551      

 2.  สร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้เรื่อง Amazing Spidey เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยเลือกตอบ 4 

ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อน าแบบทดสอบไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค ด้านเน้ือหา และด้านการวัดผล รวม 3 คน

ตรวจสอบเพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะโดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ0.89  

 3. น าแบบทดสอบมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญในเรื่องความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาแล้ว

น าไปใช้เก็บรวบรวมคะแนนกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยในชั้นเรียน   

 การเก็บรวบรวมข้อมูล          

 การวิจัยในครั้ ง น้ีผู้ วิ จัย ได้ด าเ นินการเ ก็บรวบรวมข้ อ มูล  โดยได้ด าเ นินการตามขั้ นตอนดั ง น้ี               

 1.  ชี้แจงวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาทราบถึงแนวทางในการท าวิจัย    

 2. เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลอง ผู้วิจัยได้น าแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 1 ชุด ให้นักเรียนท าการ

ทดสอบแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อโดยใช้เวลา 20 นาที    

 3. เก็บรวบรวมข้อมูลขณะด าเนินการทดลอง ผู้วิจัยด าเนินการสอนด้วยตนเองและขณะท า การสอนผู้วิจัยได้

เก็บรวบรวมข้อมูลจากการตรวจแบบฝึกหัด       

 4. ประเมินผลการสอนจากใบงานที่นักเรียนท า      

 5. การเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการทดลอง หลังจากท าการทดลองสอนครบ15 ชั่วโมง นักเรียนท าแบบทดสอบ

หลังเรียนแบบเดียวกับก่อนเรียนใช้เวลา 20 นาที       

 6. น าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ผล       

 7. สรุปและอภิปรายผล        

 การวิเคราะห์ข้อมูล         

 1. วิเคราะห์คะแนนผลการเรียนรู้ เรื่องการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อเข้าใจเน้ือ 

เรื่องโดยใช้ค่าร้อยละ (%), ค่าเฉลี่ย (Mean) x̄, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)    

 2. เปรียบเทียบคะแนนผลการเรียนรู้ เรื่องการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อเข้าใจ

เน้ือเรื่องก่อนและหลังการใช้ วิธีสอนแบบ SQ4R โดยใช้ค่าค่าร้อยละ (%), ค่าเฉลี่ย (Mean) x̄, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.)           
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังน้ี       

 การหาค่าร้อยละของคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) เพื่อ

เปรียบเทียบอัตราส่วนต่อหน่ึงร้อยจะท าให้เห็นข้อมูลได้ชัดเจนขึ้น 

     

  เม่ือ  P แทน ร้อยละ 

   X แทน ความถี่ที่ต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 

   N แทน จ านวนความถี่ทั้งหมด 

การหาค่าเฉลี่ย (Mean)  ใช้สูตร  

 

 

เม่ือ  = ค่าเฉลี่ย 

    = ผลรวมคะแนนทั้งหมด 
   N = จ านวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. (Standard Deviation) ใช้สูตร (บุญชุม ศรีสะอาด, 2545) 
 

 

 

S.D  = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   = ผลรวมของคะแนนนักเรียน 

   = ผลรวมของกาลังสองของคะแนนนักเรียนแต่ละคน 

  N  = จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
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ผลการวิเคราะห์         
 ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย       
 การวิจัยในครั้งน้ีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา จ านวน 18 คน แบ่งเป็น
นักเรียนชาย 11 คน และเป็นนักเรียนหญิง 7 คน ดังตารางต่อไปน้ี     
 ตารางที่ 1  ตารางแสดงร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย 

เพศ N=17 ร้อยละ 

นักเรียนชาย 10 58.82 

นักเรียนหญิง 7 41.18 

จากตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งน้ี เป็นนักเรียนชายจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 58.82 
และเป็นนักเรียนหญิง 7 คน คิดเป็นร้อยละ 41.18 จากนักเรียนทั้งหมด 17 คน    
 ตอนที่ 2 คะแนนของการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 17 คน 
หลังจากได้รับการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบเทคนิค SQ4R ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด (Mind mapping) โดยที่ใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจชุดเดียวกันทั้ง Pre–Test และ Post–Test จ านวน    
10 ข้อ           
 ตารางที ่2 แสดงคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนทุ่งฮั้ว
วิทยา อ.วังเหนือ จ.ล าปาง จ านวน 17 คน 

นักเรียนคนที่ คะแนน Pre - Test คิดเป็นร้อยละ 

1 1 10 

2 3 30 

3 1 10 

4 6 60 

5 6 60 

6 4 40 

7 0 0 

8 2 20 

9 4 40 

10 5 50 

11 7 70 
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จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนจ านวน 17 คน มีคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre- Test) สูงสุด 
จ านวน 3 คน ได้แก่ นักเรียนเลขที่ 11, 12 และ 14 ได้คะแนน 7 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 70 ของคะแนน และมี
นักเรียนที่ได้คะแนนต่ าสุด จ านวน 1 คน ได้แก่ นักเรียนเลขที่ 7 ได้คะแนน 0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0 ของคะแนน 
เม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับคะแนน พบว่ามีนักเรียนที่ได้เกณฑ์สูงกว่าร้อยละ 50 จ านวน 7 คน และ นักเรียนที่ได้
เกณฑ์ต่ ากว่าร้อยละ 50 มีจ านวน 10 คน 

ตารางที่  3  แสดงคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน (Post - test) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1        
โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา อ.วังเหนือ จ.ล าปาง จ านวน 17 คน 

12 7 70 

13 2 20 

14 7 70 

15 2 20 

16 6 60 

17 2 20 

รวม 65 38.24 
 3.83  

S.D. 2.11  

ล าดับเลขที่ คะแนน Post - Test คิดเป็นร้อยละ 
1 5 50 
2 7 70 
3 5 50 
4 7 70 
5 8 80 
6 6 60 
7 3 30 
8 5 50 
9 6 60 
10 7 70 
11 8 80 
12 9 90 
13 6 60 
14 9 90 
15 9 90 
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จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนจ านวน 17 คน มีคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน (Post- Test) สูงสุด 

จ านวน 3 คน ได้แก่ นักเรียนเลขที่ 12, 14 และ 15 ได้คะแนน 9 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90 ของคะแนน และมี
นักเรียนที่ได้คะแนนต่ าสุด จ านวน 1 คน ได้แก่ นักเรียนเลขที่ 7 ได้คะแนน 3 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 30 ของคะแนน 
เม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับคะแนน พบว่ามีนักเรียนที่ได้เกณฑ์สูงกว่าร้อยละ 50 จ านวน 16 คน และ นักเรียนที่ได้
เกณฑ์ต่ ากว่าร้อยละ 50 มีจ านวน 1 คน 

ตารางที่  4  แสดงการเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre - test) และแบบทดสอบ หลังเรียน 
(Post–test) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา จ านวน 17 คน 
 

นักเรียนคนที่ 
คะแนนแบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

คะแนนแบบทดสอบ
หลังเรียน 

ผลต่างของคะแนน 
ก่อนเรียนและหลัง
เรียน 

คิดเป็นร้อยละ 

1 1 5 4 40 

2 3 7 4 40 

3 1 5 4 40 

4 6 7 1 10 

5 6 8 2 20 

6 4 6 2 20 

7 0 3 3 30 

8 2 5 3 30 

9 4 6 2 20 

10 5 7 2 20 

11 7 8 1 10 

16 8 80 
17 6 60 
รวม 114 67.06 
 6.71  
S.D. 1.66  
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12 7 9 2 20 

13 2 6 4 40 

14 7 9 2 20 

15 2 9 7 70 

16 6 8 2 20 

17 2 6 4 40 

 
จากตารางที่ 4 พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา อ. วังเหนือ จ. ล าปาง  ภาคเรียนที่ 

2   ปีการศึกษา 2561 จ านวน 17 คน มีผลต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนที่มีค่าสูงสุดเท่ากับ 7 คะแนน 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละเท่ากับ 10 และมีนักเรียนที่มีคะแนนต่ าสุดเท่ากับ 1 คะแนน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ
เท่ากับ 20 ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน แสดงให้เห็นในแผนภูมิดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ภาพที ่7 แผนภูมิแสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มเป้าหมายแต่ละคน 
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ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียน โดยใช้เทคนิค เอส คิว โฟร์ อาร์ (SQ4R) ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด (Mind mapping) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา อ.วังเหนือ   จ.ล าปาง 

 
จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา อ.วังเหนือ  จ.ล าปาง มี

คะแนนค่าเฉลี่ยจากการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจก่อนเรียน เท่ากับ 3.83 หลังจากที่ได้รับการสอนโดยใช้วิธี
เทคนิคเอส คิว โฟร์ อาร์ (SQ4R) นักเรียนมีคะแนนค่าเฉลี่ยจากการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เท่ากับ 6.73 
พบว่า คะแนนค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เท่ากับ 2.90  

สรุปผลการวิจัย          
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา ที่ได้รับการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจโดยใช้วิธีการสอนแบบ เอส คิว โฟร์ อาร์ (SQ4R) มีจ านวนทั้งหมด 17 คน นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 
50 ขึ้นไป มีจ านวน 16 คน และนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คือ ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 50  มีจ านวน 1 คน (นักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้) พบว่านักเรียนมีพัฒนาการในการอ่านภาษาอังกฤษหลังเรียนดีขึ้นกว่าก่อนเรียน ซ่ึง
สามารถเปรียบเทียบได้จากคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนได้ใช้แบบทดสอบชุดเดียวกัน จ านวน 10 ข้อ 
พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบก่อนเรียน เท่ากับ3.83 และค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบหลังเรียน เท่ากับ 6.73 ซ่ึงผลต่าง
ของคะแนนการสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนการสอบก่อนเรียนคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 สรุปได้ว่านักเรียนมี
ความสามารถในด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีการสอนแบบ เอส คิว โฟร์ อาร์ (SQ4R) ร่วมกับ
เทคนิคแผนผังความคิด (Mind mapping) ดีขึ้น 

อภิปรายผล          
 จากการศึกษาค้นคว้าวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้
วิธีการสอนแบบ เอส คิว โฟร์ อาร์ (SQ4R)ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด (Mind mapping)  ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา 
จ านวน 17 คน หลังจากได้รับการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบ เอส คิว โฟร์ อาร์ (SQ4R) ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด 
(Mind mapping) ผลปรากฏว่านักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีการสอนแบบ 
เอส คิว โฟร์ อาร์ (SQ4R) ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด (Mind mapping) ดีขึ้น จากค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบก่อน

คะแนนเต็ม ก่อนเรียน หลังเรียน ผลต่างของคะแนนก่อนเรียน – หลังเรียน 

10 

 S.D.  S.D.  

 

3.83 

 

2.18 6.73 1.66 2.90 
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เรียนเท่ากับ 3.83 เม่ือนักเรียนได้เรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ เอส คิว โฟร์ อาร์ (SQ4R) ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด 
(Mind mapping) เริ่มต้นด้วยครูน าเสนอเก่ียวกับวิธีการสอนแบบเทคนิคแผนผังความคิด (Mind mapping) โดยครูได้
สอนเก่ียวกับการสร้างแผนผังความคิด นักเรียนลองท าแผนผังความคิดจากบทความที่เป็ นเน้ือหาภาษาไทยก่อน 
จากน้ันเริ่มให้นักเรียนได้ลองท าบทความที่เป็นภาษาอังกฤษจากระดับง่ายไปหายาก หลังจากที่ครูได้ให้รายละเอียด
เก่ียวกับเทคนิคแผนผังความคิด (Mind mapping) ด้วยเหตุน้ีก่อนที่ผู้วิจัยจะท าการเริ่มสอน ผู้วิจัยจึงได้ค้นหาเน้ือหา
จากหนังสือเรียน Accesses M.1 หลังจากน้ันผู้วิจัยได้เริ่มท าการสอนให้นักเรียนส ารวจเน้ือหาของเรื่องอย่างคร่าวๆ 
แล้วจากน้ันครูถามหัวข้อเน้ือเรื่อง โดยให้นักเรียนตอบแบบสั้นจากการส ารวจเม่ือนักเรียนส ารวจเน้ือหาเสร็จแล้วครูให้
นักเรียนตั้งค าถามที่อยากจะรู้เก่ียวกับเน้ือเรื่อง ซ่ึงครูให้นักเรียนเขียนค าถามเป็นภาษาของตัวเอง โดยจากน้ันให้
นักเรียนแบ่งกลุ่มและอ่านเน้ือเรื่องและหาความหมายของค าศัพท์ที่ไม่รู้โดยใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ - ไทย เม่ือแต่
ละกลุ่มอ่านเน้ือเรื่องเสร็จแล้ว นักเรียนจดบันทึกข้อมูลเป็นค าสั้นๆ ตามที่ผู้เรียนเข้าใจ โดยนักเรียนจดบันทึกข้อมูลโดย
ใช้แผนผังความคิดเป็นภาษาของตนเอง ซ่ึงในขั้นน้ีจะเห็นได้ชัดเจนว่า นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการท างาน และ
นักเรีนสามารถจดบันทึกข้อมูลได้ดีขึ้น ซ่ึงนักเรียนได้มีการเติมสีสันของเส้นและนอกจากน้ีนักเรียนยังได้ใช้ความคิกใน
การแยกแยะส่วนต่าง ๆ ออกเป็นแผนผังความคิด อาจจะเป้นเพราะว่านักเรียนได้มีการจดบันทึกโดยใช้แผนผังความคิด
ที่แยะหัวข้อใหญ่ๆออกมา และในขั้นสรุปใจความส าคัญนักเรียนได้น าเอาข้อมูลจากการขั้นการจดบันทึกและเทคนิค
แผนผังความคิด (Record and Mind mapping) โดยนักเรียนสามารถเขียนสรุปใจความส าคัญได้ละเอียดมากขึ้นโดย
ใช้ภาษาของตนเอง จากน้ันนักเรียนตอบค าถามจากที่นักเรียนได้ตั้งค าถามไว้ในขั้นตั้งค าถาม (Question) และนักเรียน
ตอบค าถามจากแบบฝึกหัดท้ายเน้ือเรื่อง โดยนักเรียนสามารถมาทบทวนเน้ือเรื่องได้ โดยใช้ขั้นสุดท้ายคือขั้นทบทวน 
(Review) ขั้นน้ีนักเรียนสามารถน ากลับจนกว่าจะเข้าใจเน้ือเรื่อง ด้วยเหตุน้ีจึงท าให้เห็นถึงผลของนักเรียนในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ จากคะแนนการทดสอบหลังเรียนที่เพิ่มขึ้นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.73 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบ
คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่าผลต่างของคะแนนการสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนการสอบก่อนเรียนเท่ากับ 
2.90 ซ่ึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่ตั้งไว้ ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ รุงเพชร ต.ศิริวานิช (2550) ได้ศึกษา
ผลของการใชเทคนิคแผนผังความคิดเพื่อพัฒนาความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
ผลการวิจัยพบว่า ประการที่หน่ึง คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้น มัธยมศึกษาปที่  5  ก่อนและหลังการสอนเขียนโดยใชแผนผังความคิด  แตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  หลังการทดลองพบวาคะแนนความสามารถดานการเขียนของนักเรียนมีคาสูงกวาคะแนนกอนการทดลอง 
ประการที่สอง หลังการทดลอง คะแนนความสามารถดานการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีคา
สูงกวาคะแนนกอนการทดลองอยางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในดานองคประกอบการเขียนรายดานทั้ง 5 ดาน 
ไดแก ดานเน้ือหา ดานการเรียบเรียง ดานค าศัพท ดานการใชภาษา และดานกลไกทางภาษา และประการสุดท้าย หลัง
การสอนพบวานักเรียนมีความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรมการสอนเขียนโดยใชแผนผังความคิดมีคาความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับสูง โดยคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุดไดแกนักเรียนมีบทบาทในการจัดกิจกรรมกลุม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.48  และนักเรียน
เห็นวาได้รับการสงเสริมใหกลาคิดกลาแสดงออกมีคาเฉลี่ยต่ าสุดที่ 3.88 นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณฐมน 
วงศ์ทาทอง และคณะ (2560) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 
ด้วยเทคนิควิธีสอนอ่านแบบ SQ4R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ผลการวิจัยพบว่า 
ประการที่หน่ึง ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ด้วยเทคนิควิธีสอนอ่านแบบ SQ4R โดยใช้ข้อมูล
อาเซียน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง (ทับทองวิทยาธาร) หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์
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ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่     ระดับ .05 ประการถัดมา ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง (ทับทองวิทยาธาร) ที่มีต่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้การสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจด้วยเทคนิคการสอนอ่านแบบ SQ4R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน ในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการ

เรียนการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย (x̄) เท่ากับ 4.27 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 
0.58 สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรัชยา  ส าราญรมย์ และ สิทธิพล  อาจอินทร์ (2558) ได้ศึกษาการศึกษาความสามารถ
ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการใช้การ
จัดการเรียนรู้  แบบ SQ4R ร่วมกับ เทคนิคแผนผังความคิด ผลวิจัยพบว่า ประการที่หน่ึง นักเรียนมี คะแนน
ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เฉลี่ยเท่ากับ 23.38 คิดเป็นร้อยละ 77.96 และมีจ านวน
นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 78.26 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ประการถัดมา นักเรียนมีคะแนน
ความสามารถในการด้านการคิดวิเคราะห์เฉลี่ยเท่ากับ 23.30 คิดเป็นร้อยละ 77.67 และมีจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์
ทั้งหมด 17 คน คิดเป็นร้อยละ 73.91 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และประการสุดท้าย นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ

จัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด     ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ =4.59, S.D.=0.70) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก คือ ด้านการวัดและการประเมิน ( x̄ =4.74, S.D. 

=0.44) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้(x̄ =4.64, S.D. =0.49) และด้าน สื่อการเรียนการสอน (x̄ =4.58, S.D. =0.55) 

ข้อเสนอแนะ          
 การน าผลการวิจัยไปใช้        
 1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิคแผนผังความความคิด ครูผู้สอนควรจัดเวลาให้
เหมาะสมกับกิจกรรม เน่ืองจากขั้นตอนของวิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิคแผนผังความความคิด มีขั้นตอนหลาก
ขั้นและชั่วมโมงในการท ากิจกรรมค่อนข้างกระชับ       
 2. ครูผู้สอนควรให้อธิบายความรู้เก่ียวกับเทคนิคแผนผังความคิดให้นักเรียนเข้าใจอย่างละเอียดมากขึ้น
 3. ครูผู้สอนควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามครูเก่ียวกับเน้ือหาที่เรียนได้ด้วยภาษาของตนเองอย่างเต็มที่ 
ท าให้การท ากิจกรรมในชั้นเรียนเกิดความสนุกสนาน เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดกันระหว่างนักเรียนและครูผู้สอน
ได้มากยิ่งขึ้น          
 การท าวิจัยไปใช้ครั้งต่อไป         
 1. ควรมีการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ 
SQ4R ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด (Mind mapping) โดยน าผลของการการทดลองแต่ละชั่วโมงมาเปรียบเทียบกัน
 2. ควรมีการวิจัยเก่ียวกับ เทคนิคการสอนแบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด (Mind mapping) เข้า
กับทักษาะการเขียนของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย      
 3. ควรมีการพัฒนาสื่อการสอนเก่ียวกับวิธี SQ4R ร่วมกับแผนผังความคิด เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ใน
ชั้นเรียนและเรียนรู้จากสื่อของจริง ยกตัวอย่างเช่น ซองขนม ฉลากยา และนอกจากน้ีความจะเรียนรู้เก่ียวกับบทความ
ต่าง ๆในนิตยาสาร หนังสือพิมพ์ และวารสาร เป็นต้น 
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  Effective Study. New York : Harper & Brothers. 
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การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนโดยใชแ้บบฝกึหดัทกัษะการฟงั – พดู รว่มกบักจิกรรมบทบาทสมมตุ ิ
(Role play) ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 โรงเรยีนอตุรดติถด์รณุ ีอ าเภอเมอืง จงัหวดัอตุรดติถ์ 

The Study of Instructional to Practice English Listening and Speaking Skills through                               
Role Play Activities for Mathayom 1 Students,                                                                                  

Uttaradit Daruni School, Amphoe Mueang, Uttaradit Province 

ชโินรส รกัด1ี วศนิ ีสริคินุาลยั2 ปทัมา ศรจีนัทร3์ วราภรณ ์มิง่ขวญั4 อรชุา พึง่อนิทร5์ 

1นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 
2นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 

3ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอุตรดิตถด์รุณี อ าเภอเมือง จ.อุตรดิตถ์ 
4อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฎอุตรดิตถ์ 
5อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฎอุตรดิตถ์ 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกหัดทักษะการฟัง – พูดร่วมกับกิจกรรม
บทบาทสมมุติ (Role play) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์           
ปีการศึกษา 2561 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้ง น้ีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 7 จ านวน 40 คน                      
โดยการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ แบบฝึกหัดทักษะการฟัง – พูดร่วมกับกิจกรรมบทบาทสมมุติ (Role play) 
แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน (Pre - test) แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน (Posttest) แบบสอบถามความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกหัดทักษะการฟัง – พูดร่วมกับกิจกรรมบทบาทสมมุติ (Role play) ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ความแม่นตรงทางเน้ือหา ค่าความเชื่อม่ัน ค่าเฉลี่ย                     
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ 
 ผลการวิจัยพบว่า หลังการใช้แบบฝึกหัดนักเรียนมีประสิทธิภาพระหว่างเรียน (E1 ) เท่ากับร้อยละ 89.63 
และคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน (E2) เท่ากับร้อยละ 83.33 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80/80 มีความพึงพอใจในการ
เรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกหัดทักษะการฟัง – พูดร่วมกับกิจกรรมบทบาทสมมุติ (Role play) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.85 
ซ่ึงอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.31) 
 ดังน้ัน แบบฝึกหัดทักษะการฟัง – พูดร่วมกับกิจกรรมบทบาทสมมุติ (Role play) ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาอังกฤษด้านการฟังและพูดสูงกว่าก่อนเรียนและมีความพึงพอใจในการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกหัดทักษะการ      
ฟัง – พูดร่วมกับกิจกรรมบทบาทสมมุติ (Role play) ในระดับมาก 

ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, แบบฝึกหัดทักษะการฟังและพูด, กิจกรรมบทบาทสมมุติ (Role play) 
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ABSTRACT          
 The purpose of this research was to provide students with the skills to conduct research and 
to apply knowledge to research in English learning. In this research, the researchers studied the 
achievement in listening and speaking skills using the exercise through Role play activities for 
Mathayom 1 students at Uttaradit Daruni School, Amphoe Mueang, Uttaradit Province. The studied 
was 40 students the academic year 2018. The exercise, pre-test, post-test, and student’s satisfaction 
questionnaires were used as the experimental tools in data analysis. Content validity analysis, 
reliability Alpha coefficient, difficulty value.      
 The result of this research showed that after using the exercises through Role play activities 
for Mathayom 1 students at Uttaradit Daruni School, Amphoe Mueang, Uttaradit Province. The 
students have efficiency during study or the exercise score (E1) at high level was 89.63% and post – 
test (E2) at efficiency level was 83.33% the achievement of students reached the expected goal with 
an efficiency level of 80/80.The student’ satisfaction at high level was 2.85   
 Therefore, the English exercises through Role play activities for Mathayom 1 students at 
Uttaradit Daruni School, Amphoe Mueang, Uttaradit Province help the students have achievement in 
listening and speaking skills higher level than before studying and the student’ satisfaction is high 
level.  

Keyword : the achievement, the English exercises for listening and speaking skills, Role play. 

ความเป็นมาและความส าคัญของการวิจัย 
 ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวัน 
เน่ืองจากเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ ความบันเทิง การ
สร้างความเข้าใจเก่ียวกับวัฒนธรรมที่หลากหลายและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก น ามาซ่ึงมิตรไมตรีและความร่วมมือกับ
ประเทศต่าง ๆ ช่วยพัฒนานักเรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืนดีขึ้น เข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ และ
ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้ รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ง่าย กว้างขวางขึ้น และมีวิสัยทัศน์ในการ
ด าเนินชีวิต (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551:1) 
 การจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศน้ัน ทักษะการพูดเป็นทักษะหน่ึงที่ส าคัญในโลกยุคปัจจุบัน เพราะ
เป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์ด้วยการใช้เสียง ภาษา และท่าทางเพื่อถ่ายทอดความรู้สึก ความคิด และความ
เข้าใจจากผู้พูดไปสู่ผู้ฟัง เป็นกระบวนการที่ไม่ได้ถูกก าหนดไว้ตายตัว (แสงระวี ดอนแก้วบัว, 2558: 146) ซ่ึงสอดคล้อง
กับแนวคิดของเฉลิม ทองนวล (2557: 23) ที่กล่าวว่า ทักษะการพูดเบื้องต้นจ าเป็นต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนพูดเพื่อการ
สื่อสารในสถานการณ์จริงโดยผู้เรียนจะต้องปฏิบัติตามแบบหรือตัวอย่างที่ก าหนด เพื่อน าไปสู่การพูดที่มีประสิทธิภาพ 
และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางภาษาของผู้เรียนให้มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากน้ี นูแนน (Nunan,1991: 279) ยังกล่าวถึงทักษะการพูดไว้ว่าทักษะการพูดเป็นทักษะที่บ่งบอกถึงความส าเร็จ
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ในการเรียนรู้ภาษาได้อย่างชัดเจนผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกพูดมากขึ้น และในการเรียนการสอนทุกครั้ง ผู้เรียนต้องสามารถ
น าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 
 จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดให้โรงเรียนจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของ
ตนเองให้สอดคล้องกับสภาพโรงเรียน ความต้องการของท้องถิ่นและทันต่อยุคการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็ว 
ภาษาอังกฤษเป็นสาระหน่ึงที่โรงเรียนต้องจัดให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้นเน่ืองจากเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการสื่อสาร
และการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยสาระการเรียนรู้ 4 สาระ คือ สาระการเรียนรู้ที่ 1 ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร สาระการเรียนรู้ที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรู้ที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อ่ืน และสาระการเรียนรู้ที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์ชุมชนโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) โดยเฉพาะสาระที่ 
1 ภาษา เพื่อการสื่อสาร มาตรฐาน ต 1.3 ได้ก าหนดให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการพูด การเขียน และการสื่อสาร ความ
คิดเห็นและความคิดรวบยอดในเรื่องต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพและมีสุนทรียภาพ 
 ซ่ึงผู้วิจัยได้พบปัญหาด้านทักษะการพูดและการฟังของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
จากการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเก่ียวกับทักษะการฟังและการพูดจากการสอนที่ผ่านมานักเรียนมีทักษะการ
ฟัง-พูด อยู่ในระดับต่ า ถึงแม้ว่าทางโรงเรียนจะมีครูชาวต่างชาติมาเสริมในเรื่องของการฟัง – พูด แต่นักเรียนยังคงไม่
สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว อาจจะเป็นเพราะนักเรียนไม่ได้มีการฝึกฝนที่เพียงพอและความรู้
เก่ียวกับค าศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์ยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร และที่ส าคัญนักเรียนไม่กล้าและ
ไม่ม่ันใจในการพูดภาษาอังกฤษ ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาแบบฝึกหัดทักษะการฟัง - พูดภาษาอังกฤษน้ันมี
หลากหลายวิธีที่สามารถน ามาใช้พัฒนาทักษะการฟัง - พูดภาษาอังกฤษได้ ซ่ึงผู้วิจัยเห็นว่ากิจกรรมที่จะช่วยพัฒนา
ความสามารถในการฟัง – พูด เพื่อการสื่อสารของนักเรียนและท าให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ คือ 
กิจกรรมบทบาทสมมุติ  (Role play) ซ่ึงผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยของเกศสุดา ปงลังกา (2550: 43-47) ที่ได้สรุป
ผลการวิจัยเก่ียวกับกิจกรรมบทบาทสมมติว่าเป็นกิจกรรมที่เนนใหนักเรียนไดฝกการใชภาษาเพื่อการสื่อสารโดย
นักเรียนมีโอกาสในการเลือกใชภาษาใหถูกตองและเหมาะสมและสามารถน าความรูที่ไดไปประยุกตใชในสถานการณ
จริงซึงกิจกรรมบทบาทสมมติท าให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จ าลองภายในห้องแล้วนักเรียนสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ในสถานการณ์จริงได้ นอกจากการน้ันกิจกรรมบทบาทสมมติท าให้นักรียนเกิดความสนุกสนานกับการ
แสดงบทบาทสมมติไม่เครียดในการเรียนภาษา       
 จากเหตุผลและการศึกษางานวิจัยต่างๆ ที่ได้กล่าวมาขั้นต้น จึงท าให้ผู้วิจัยตัดสินใจท างานวิจัยเก่ียวกับศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกหัดทักษะการฟัง – พูดร่วมกับกิจกรรมบทบาทสมมุติ (Role play)                       
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ขึ้นเพื่อน าไปพัฒนาทักษะ
การฟังและพูดภาษาอังกฤษของผู้เรียนอีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังความส าคัญของภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนและเป็นการ
เสริมสร้างกิจกรรมภายในห้องเรียนภาษาที่ไม่ท าให้นักเรียนรู้สึกเบื่อหน่าย เครียด ไม่ชอบภาษาอังกฤษ 
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จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 

อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ก่อนเรียนและหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกหัดร่วมกับกิจกรรมแสดงบทบาทสมมติ (Role 
play)  

2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษร่วมกับกิจกรรมแสดง
บทบาทสมมติ (Role play) 

ค าถามการวิจัย  
1. นักเรียนที่เรียนโดยแบบฝึกหัดทักษะการฟัง – พูดภาษาอังกฤษร่วมกับกิจกรรมแสดงบทบาทสมมติ  

(Role play) แล้วมีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ 
2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนทักษะฟัง – พูดภาษาอังกฤษร่วมกับกิจกรรมแสดง

บทบาทสมมติ  (Role play) อยู่ในระดับใด 

ขอบเขตการวิจัย 
          ประชากร      : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
          กลุ่มตัวอย่าง  :  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  
                              จ านวน 1 ห้องเรียน 40 คน 
          ตัวแปรศึกษา  
  ตัวแปรต้น  คือ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษร่วมกับกิจกรรมแสดง  
                                                    บทบาทสมมติ (Role play) 
  ตัวแปรตาม  คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษด้วยการเรียนรู้ 
                                                    ร่วมกับกิจกรรมแสดงบทบาทสมมติ (Role play) และ 
                                                    ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1              
                                                    โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษร่วมกับกิจกรรมแสดงบทบาทสมมติ (Role play) จ านวน 4 แผน  

แบบฝึกหัดจ านวน 1 เรื่อง 
2. แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre Test) เป็นแบบทดสอบปรนัยเพื่อวัดทักษะการฟัง – พูดภาษาอังกฤษของ

นักเรียน  จ านวน 30 ข้อ 
3. แบบทดสอบหลังเรียน (Post Test) เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยเพื่อวัดทักษะการฟัง – พูดภาษาอังกฤษ

ของ จ านวน 30 ข้อ 
4. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษร่วมกับกิจกรรมแสดง

บทบาทสมมติ (Role play) 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
1.นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกหัดทักษะการฟัง – พูดภาษาอังกฤษร่วมกับกิจกรรมแสดงบทบาทสมมุติ 

(Role play) และมีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
2.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกหัดทักษะการฟัง – พุดภาษาอังกฤษร่วมร่วมกับกิจกรรมแสดง

บทบาทสมมติ (Role play) อยู่ในระดับดี 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. การสอนทักษะฟังและพูด หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นพัฒนาทักษะการฟังและการ

พูดซ่ึงเป็นการเน้นให้นักเรียนได้ฝึกฟังและพูดภาษาอังกฤษจากบทสนทนาเรื่องต่าง ๆ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  

2. แผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง แผนการเตรียมสอนหรือก าหนดการกิจกรรมและเน้ือหาจากหนังสือเรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จ านวน 4 แผน 4 ชั่วโมง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  

3. แบบฝึกหัด หมายถึง สื่อประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อช่วยส่งเสริมทักษะการฟังและพูด 
จากบทสนทนาตัวอย่างในแบบฝึกหัด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  

4. กิจกรรมแสดงบทบาทสมมุติ (Role play) หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนแสดง
บทบาทสมมุติจากบทสนทนาที่ครูก าหนดให้ แล้วแสดงออกมาตามความรู้สึกนึกคิดของตน แล้วน ามาสรุปหรืออภิปราย
ร่วมกัน 

5. ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีต่อการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษร่วมกับกิจกรรมแสดงบทบาทสมมุติ (Role play) 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ด้านความสัมพันธ์ของตัวแปร ดังน้ี 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

         ตวัแปรตาม 
1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษด้วย
การเรียนรู้ร่วมกับกิจกรรมแสดงบทบาทสมมติ 
(Role play) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 โรงเรียนอุตรดิตถด์รุณี อ าเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ ์
2.ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษร่วมกับกิจกรรมแสดงบทบาท
สมมติ (Role play) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุตรดติถ์ดรุณี 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ตวัแปรตน้ 
แผนการจัดการเรียนรู้วิชา
ภาษาอังกฤษจ านวน 4 
ชั่วโมง โดยมีแบบฝึกหัด

ประกอบการเรียนรู้ 

1.นักเรียนไม่กล้าแสดงออกและไม่มี
ความมั่นใจในการสื่อสารเป็น
ภาษาอังกฤษ                                       
2.นักเรียนไม่มีองค์ความรู้เก่ียวกับ
ค าศัพท์ ไวยากรณ์โครงสร้าง
ประโยคที่เพียงพอในการน าภาษา
ออกไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ 

กิจกรรมแสดงบทบาทสมมติ 
(Role play) 

แผนภูมิท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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วิธีการด าเนินการวิจัย  

การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยในรูปแบบกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว เก็บข้อมูลก่อนและหลังการทดลอง
(Pretest -  Posttest Design) คือ การวิจัยทดลองนวัตกรรม โดยใช้นักเรียนกลุ่มเดียวเก็บข้อมูลวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนก่อนและหลังการทดลอง (ระพินทร์ โพธ์ิศรี: 2560) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษ
ร่วมกับกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ  ที่ส่งผลต่อคะแนนภาษาอังกฤษทักษะการฟังและพูด โดยการทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน (Pre-test – Post-test Design) 
 ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและตรวจสอบประสิทธิภาพของแบบฝึกหัดทักษะการฟัง – พูดภาษาอังกฤษร่วมกับ
กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ (Role play) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
       1.1 การสร้างและประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบของแบบฝึกหัดทักษะการฟัง – พูด
ภาษาอังกฤษร่วมกับกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ (Role play) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
    1.2 การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกหัดทักษะการฟัง – พูดภาษาอังกฤษร่วมกับกิจกรรมการแสดง
บทบาทสมมติ (Role play) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพ E1/E2 = 80/80  
 สรุปชั้นตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกหัดทักษะการฟัง – พูดภาษาอังกฤษร่วมกับกิจกรรม
การแสดงบทบาทสมมติ (Role play) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ดังน้ี 
 1. ศึกษาหลักสูตรและสภาพปัญหา 
 2. วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ / จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 3. ศึกษาการสร้างแบบฝึกหัดทักษะการฟังและพูด 
 4. จัดท าแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดการฟังและพูด 
 5. ตรวจสอบความเหมาะสมความสอดคล้อง 
 6. ปรับปรุงแก้ไข 
 7. ได้แบบฝึกหัดทักษะการฟังและพูด ที่มีประสิทธิภาพ     
 ขั้นตอนที ่2 การใช้และศึกษาผลการใช้แบบฝึกหัดทักษะการฟัง – พูดภาษาอังกฤษร่วมกับกิจกรรมการแสดง
บทบาทสมมติ (Role play) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังน้ี     
    2.1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกหัด
ทักษะการฟัง – พูดภาษาอังกฤษร่วมกับกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ (Role play) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1                                                         
    2.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกหัดทักษะการฟัง – พูดภาษาอังกฤษร่วมกับ
กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ (Role play) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กับเกณฑ์ร้อยละ 80 
 สรุปขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้ ดังน้ี 
            1. ศึกษาหลักสูตรและเอกสารเก่ียวกับการวัดผล 
            2. วิเคราะห์สาระการเรียนรู้/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
            3. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
            4. ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ โดยผู้เชี่ยวชาญ 
            5. คัดเลือกแบบทดสอบที่มีความตรงเชิงเน้ือหาตามการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 
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                  6. น าแบบทดสอบที่ผ่านการคัดเลือกไปทดลองใช้หาอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบและหาค่าความ   
                  เชื่อม่ันของแบบทดสอบ  
                  7. ได้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจ านวน 30 ข้อ ที่สามารถน าไปใช้ได้จริง   
              ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกหัดทักษะการฟัง – พูดภาษาอังกฤษ
ร่วมกับกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ (Role play) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
              สรุปขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อแบบฝึกหัดทักษะการฟัง – พูด
ภาษาอังกฤษร่วมกับกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ (Role play) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังน้ี 
               1. ศึกษาหลักการในการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 
               2. วิเคราะห์สาระ/ตัวชี้วัดก าหนดกรอบรายการประเมินและค าถาม 
               3. สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 
               4. เสนอผู้เชี่ยวชาญและแก้ไขตามค าแนะน า 
               5. ทดลองหาค่าความเชื่อม่ัน 
               6. ปรับปรุงและคัดเลือกแบบประเมิน 
               7. ได้แบบประเมินความพึงพอใจที่สามารถน าไปใช้สอบถามนักเรียนได้จริง 
               สรุปขั้นตอน การใช้และศึกษาผลการใช้แบบฝึกหัดทักษะการฟัง – พูดภาษาอังกฤษร่วมกับกิจกรรมการ
แสดงบทบาทสมมติ (Role play) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังน้ี 
              1. แบบฝึกหัดทักษะการฟัง – พูดภาษาอังกฤษร่วมกับกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ (Role play) 
              2. เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยสุ่มแบบเจาะจงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี                              
จ านวน 40 คน 
              3. แบบวิจัยดังน้ี 

 

 
 

 
 

                           Opre    X  Opost 

              4. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนกับหลังเรียน 
              5. คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80  
           สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ 
 1. การวิเคราะห์ความแม่นตรงเชิงเน้ือหา ด้วยดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ( ระพินทร์  โพธ์ิศรี.2551 : 111 ) 

   IOC   =      

     คือ ค่าระดับความแม่นตรง (5,4,3,2,1) 
  5         คือ ตรงตามวัตถุประสงค์มากที่สุด 
  4         คือ ตรงตามวัตถุประสงค์มาก 
  3         คือ ตรงตามวัตถุประสงค์ปานกลาง 
  2         คือ ตรงตามวัตถุประสงค์น้อย 
  1         คือ ตรงตามวัตถุประสงค์น้อยที่สุด 
   คือ จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
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      ข้อค าถามที่มีค่า IOC >0.50 คือ ข้อก าหนดที่มีความแม่นตรงใช้ได้ 
 2. สูตรการหาค่าความเชื่อม่ัน สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (alpha coefficient) (Cronbach,1984,p.169 อ้างถึง  
ระพินทร์  โพธ์ิศรี.2551:113) 

       =    

 
        คือ     ความเชื่อม่ันแบบอิงกลุ่ม 
  m             คือ     จ านวนข้อสอบ 
                                   คือ     ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

                              คือ     ความแปรปรวนของคะแนนข้อค าถาม 

3. ค่าความยากง่าย (Difficulty : p) ( ระพินทร์ โพธ์ิศรี.2551:128 ) 

   P   =     

  P        คือ  ค่าความยาก-ง่ายของข้อค าถาม มีค่าระหว่าง 0-100 
    คือ  คะแนนข้อค าถามแต่ละข้อ 
    คือ  ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
    คือ  คะแนนเต็มของข้อค าถามแต่ละข้อ 

การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย   
1. ค่าเฉลี่ย (Mean) เป็นค่าเฉลี่ยจากผลรวมของ X ทุกค่ามีวิธีการค านวณ ดังน้ี  

(ระพินทร์  โพธ์ิศรี.2551 : 18)  
    = /n  
    คือ   ค่าเฉลี่ย 
   X คือ ค่าของตัวแปรที่น ามาค านวณค่าเฉลี่ย 
   n         คือ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

2. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ รากที่สองของค่าความแปรปรวน ซ่ึงค านวณได้ดังน้ี 
                (ระพินทร์  โพธ์ิศรี 2551: 25)  

   S =  
   S คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   X คือ ค่าของตัวแปรที่น ามาค านวณค่าเฉลี่ย 
    คือ ค่าเฉลี่ย 
              n คือ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

3. การทดสอบค่าที (t-test) โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่ม สูตรส าหรับค านวณค่าสถิติ t มีดังน้ี (ระพินทร์  
โพธ์ิศรี. 2551 : 78)  
  t =        
   คือ ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
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   คือ ค่าเฉลี่ยที่เป็นเกณฑ์ 
   คือ ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

4. การค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง ส าหรับใช้การทดสอบที่ กรณีกลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่ม 
                (ระพินทร์  โพธ์ิศรี 2551 : 70)  
n =   /  

            คือ  ค่ามาตรฐาน Z                                                                                                                   

                                                   (ถ้า ) 

                      คือ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร                                          
                                 ES            คือ   ขนาดผลการทดลอง 

            ผลการวิเคราะห์ข้อมูล        
 การน าเสนอผลการวิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 ประเด็นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ    
 1. การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                 โดย
ใช้แบบฝึกหัดร่วมกับกิจกรรมแสดงบทบาทสมมติ (Role play)     
 2. การศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษร่วมกับกิจกรรมแสดง
บทบาทสมมติ (Role play)         
 การวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ รวบรวมข้อมูล       
 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือรวบรวมข้อมูล ดังแสดงในรายละเอียดดังต่อไปน้ี  
 1. การวิเคราะห์ค่าความยาก-ง่าย (p) ของข้อค าถาม พบว่า การวิเคราะห์หาค่าความยาก – ง่ายของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิมีความยาก – ง่าย ของข้อค าถามเฉลี่ย p = 0.63  ซ่ึงถือว่าข้อค าถามทั้งหมดเป็นข้อค าถาม
ที่ใช้ได้มีความยาก-ง่ายพอเหมาะ        
 การค านวณค่าคะแนนระหว่างเรียนโดยแบบฝึกหัดทักษะการฟัง – พูด ร่วมกับกิจกรรมบทบาทสมมุติ (Role 
Play) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  พบว่า แบบฝึกหัดทักษะการฟัง – พูดร่วมกับกิจกรรมการแสดงบทบาท
สมมุติส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าร้อยละของค่าเฉลี่ยเลขคณิตจากของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่าง
การเรียน (E1) เท่ากับร้อยละ 89.63        
 ผลการวิเคราะห์ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน (E2)  มีค่าเฉลี่ย E2 เท่ากับ 83.33% ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ E1/E2 = 80/80 

ตารางแสดงผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียน (T-test) 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม  S.D. t Sig. 

ก่ อ น เ รี ย น                 
(Pre-test) 

40 30 15.85 3.24  
12.52 

 
0.00 

ห ลั ง เ รี ย น                
(Post-test) 

40 30 25.00 3.62 
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             จากตารางแสดงให้เห็นว่าผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 15.85 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยู่ที่ (S.D. = 3.24)  และผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 25.00 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยู่ที่ (S.D. = 3.62)  ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าหลังจากการใช้แบบฝึกหัดทักษะการฟัง – พูดร่วมกับกิจกรรมการ
แสดงบทบาทสมมุติ ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซ่ึงมีนัยส าคัญทางสถิติ เท่ากับ 0.01  

นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกหัดทักษะการฟัง – พูดร่วมกับกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมุติ  
(Role play) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.85 อยู่ในระดับความพึง
พอใจมาก  ซ่ึงจากตารางแสดงให้เห็นว่า รูปภาพสีสันสวยงาม มีค่าเฉลี่ย 2.90  แบบฝึกหัดช่วยให้นักเรียนเข้าใจเน้ือหา
มากขึ้นมีค่าเฉลี่ย 2.97  นักเรียนได้เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น และแบบฝึกหัดมีความน่าสนใจมีค่าเฉลี่ย 
2.95 ตามล าดับ 

 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ี สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกหัดทักษะการฟัง – พูดร่วมกับกิจกรรมบทบาทสมมุติ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน จากการใช้แบบฝึกหัดทักษะ
การฟัง – พูดร่วมกับกิจกรรมบทบาทสมมุติ (Role paly)  
 2. ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกหัดทักษะการฟัง – พูด
ร่วมกับกิจกรรมบทบาทสมมุติ (Role play) นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 

อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยในครั้งน้ีสามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี         

 1. ผลสัมฤทธ์ิหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกหัดทักษะการฟัง – พูดร่วมกับกิจกรรมบทบาท
สมมุติ (Role play) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนได้คะแนน
ร้อยละ 83.33 ซ่ึงมีคะแนนสูงกว่าสมมติฐานการวิจัย ที่ว่านักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
โดยใช้แบบฝึกหัดทักษะการฟัง – พูดร่วมกับกิจกรรมบทบาทสมมุติ (Role play) ในการเรียนการสอนอยู่ในระดับ 
80% แสดงว่าแบบฝึกหัดทักษะการฟัง – พูดร่วมกับกิจกรรมบทบาทสมมติ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ที่สูงขึ้นซ่ึงมีนัยส าคัญทางสถิติ เท่ากับ 0.01  ซ่ึงผลการวิจัยสอดคล้องกับแนวความคิดของ เกศสุดา ปงลังกา (2550: 
43-47) ที่ได้ศึกษาการใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติในการพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่าความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติของผู้เรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 และผู้เรียนมีการพัฒนาด้านการพูดภาษาอังกฤษอย่างต่อเน่ืองและมี
ความม่ันใจในการพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น          
 2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกหัดทักษะการฟัง – พูดร่วมกับกิจกรรมบทบาทสมมุติ 
(Role play) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกรายการ จาก
การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนปรากฏว่า นักเรียนมีความสนุกสนานความสุขและสามารถพูดประโยคภาษาอังกฤษ
ได้ถูกต้องมากขึ้น ซ่ึงผลการวิจัยสอดคล้องกับผลการวิจัย เรืองศักดิ์ ภาคีพร (2548) ศึกษาวิจัยเรื่องวิธีการสอนแบบ
บทบาทสมมติ เพื่อช่วยพัฒนาการพูดประโยคภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่าการจัดกิจกรรม
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การเรียนการสอนแบบบทบาทสมมติท าให้นักเรียนมีความสุข สนุกสนาน สามารถพูดประโยคภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง 
แม่นยา   ยิ่งขึ้นท าให้ผู้เรียนมีความคิดอย่างมีระบบและสร้างความสัมพันธ์ อันดีกับเพื่อน 
 

ข้อเสนอแนะ          
 จากผลการวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาพิจารณาแล้วเห็นว่าควรมีข้อเสนอที่ผู้เก่ียวข้องในการเรียนการ
สอนและผู้ที่สนใจเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป ดังน้ี        
 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ชุดแบบฝึกหัดทักษะการฟัง – พูดร่วมกับกิจกรรมบทบาทสมมุติ (Role play)
 1. จากผลการวิจัยท าให้กล่าวได้ว่า การจัดการเรียนการสอนโดยแบบฝึกหัดทักษะการฟัง – พูดร่วมกับ
กิจกรรมบทบาทสมมุติ (Role play) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถน าแบบฝึกหัดน้ีไปปรับปรุงดัดแปลง
หรืออาจน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ซ่ึงเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึก
ทักษะการฟัง – พูดแล้วช่วยเสริมสร้างความม่ันใจในการพูดภาษาอังกฤษ       
 2. ครูควรศึกษารายละเอียดการจัดท าแบบฝึกหัดทักษะการฟัง – พูดร่วมกับกิจกรรมบทบาทสมมุติ (Role 
play) ให้เข้าใจและจัดเตรียมสื่อการสอนให้ครบและมีชัดเจนถูกต้อง อาจมีการดัดแปลงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ใน
การปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนด าเนินไปอย่างมีล าดับขั้นตอน     
 ข้อเสนอแนะเพื่อท าการวิจัยครั้งต่อไป         
 1. การใช้แบบฝึกหัดทักษะการฟัง – พูดร่วมกับกิจกรรมบทบาทสมมุติ (Role paly) ควรเน้นให้นักเรียนน า
เน้ือหาความรู้ที่ได้จากการเรียนและท ากิจกรรมต่างๆไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจ าวันได้จริง      
 2. เน้ือหาที่น ามาใช้ในการจัดแบบฝึกหัดทักษะการฟัง – พูดร่วมกับกิจกรรมบทบาทสมมุติ (Role paly) ควร
เป็นเน้ือหาที่อยู่ในชีวิตประจ าวันและเหมาะสมกับวัยของนักเรียน 
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การศกึษาผลสมัฤทธิก์ารอา่นภาษาองักฤษเพือ่ความเขา้ใจโดยใชเ้ทคนคิการสอนแบบ Jigsaw ส าหรบั
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 โรงเรยีนน้ ารดิวทิยา อ าเภอเมอืง จงัหวดัอตุรดติถ ์

A STUDY OF READING COMPREHENSION ACHIEVEMENT BY USING JIGSAW TECHNIQUE 
FOR MATTHAYOMSUKSA 1 STUDENTS, NAMRIDVITTAYA SCHOOL, MUENG DISTRICT, 

UTTARADIT PROVINCE 

ชนมน์ิภา เพชรรุง่1 นพวรรณ ชมูชียั2 ส าเภา เกรมัย3์ วราภรณ์ มิง่ขวญั4 พรพฒัน ์ฤทธชิยั5 

1นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 
2นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 

3ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนน้ ารดิวิทยา อ าเภอเมือง จ.อุตรดิตถ ์
4อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 
5อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 

บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ 

Jigsaw ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนน้ าริดวิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มตัวอย่าง คือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1  ปีการศึกษา 2561 จ านวน 38 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง   

เครื่องมือที่ใช้ประกอบการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 5 แผน ใบความรู้และใบงานการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 5 เรื่อง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบวัดความพึงพอใจ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (T-test one sample) 
โดยวิธีการค านวณจากโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติส าหรับสังคมศาสตร์ (SPSS for Window) และการวิเคราะห์เน้ือหา  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน พบว่า คะแนนก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย 5.42 มีค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.75 คะแนนหลังเรียน มีค่าเฉลี่ย 16.92 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.44 ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมุติฐานที่ตั้งไว้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 2) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนน้ าริด
วิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย= 2.65, ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 0.47)  
และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในด้านการจัดกิจกรรม ข้อที่ 1 คือ นักเรียนพอใจที่ได้มีส่วนร่วม

ในการจัดกิจกรรมและได้เรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนๆ มีค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 2.78 และมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดอยู่ในด้านการเห็น
คุณค่าในตนเอง ข้อที่ 2 คือ การจัดการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนเกิดความม่ันใจ กล้าคิดและกล้าแสดงออกมากขึ้น โดยมี

ค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 2.52 

ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, ความพึงพอใจ, การอ่านเพื่อความเข้าใจ 
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ABSTRACT          
 This purposes of this research was to a study of reading comprehension achievement by 
using jigsaw technique for matthayomsuksa 1 students, Namridvittaya School, Mueng District, 
Uttaradit Province. The sample consisted of 38 students, matthayomsuksa 1 students the academic 
year 2018.          
 The research instrument consisted of 5 lesson plan, 5 English Reading comprehension 
knowledge sheet and worksheet, pre-test and post-test achievement and, a satisfaction 
questionnaire. The data were analyzed by mean, standard deviation, T-test, content analysis.  
 The results revealed that: 1) the pre-test achievement average was 5.42 and, the standard 
deviation was 2.75 The post-test achievement average was 16.92, and the standard deviation was 
2.44 Which The statistical significance was 0.05, 2) The satisfaction of matthayomsuksa 1 students, 
Namridvittaya School, Mueng District, Uttaradit Province was at a high level (Mean = 2.65, S.D. = 0.47). 
When considering each item, it was found that the higher average was in the field of activity 
arrangement item 1, the average was 2.78. Which was students satisfied with participating in activities 
and learning together with friends. The lowest average was in the field of self-esteem item 2, Learning 
management helps students become confident. Dare to think and assertive more. The average  
was 2.52 

Keyword : achievement of learning, satisfaction, reading comprehension 

ความเป็นมาและความส าคัญของการวิจัย 
 ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวันเน่ืองจาก
เป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้การประกอบอาชีพความบันเทิง การสร้างความ
เข้าใจเก่ียวกับวัฒนธรรมที่หลากหลายและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก น ามาซ่ึงมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่าง 
ๆ ช่วยพัฒนานักเรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้ อ่ืนดีขึ้น เข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศและใช้
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้ รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ง่าย กว้างขวางขึ้น และมีวิสัยทัศน์ในการด าเนิน
ชีวิต (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2551 : 1) 
 การอ่านถือได้ว่าเป็นทักษะที่จ าเป็น และส าคัญทักษะหน่ึงนอกเหนือจากทักษะการฟัง พูด และเขียน ที่ใช้ใน
การแสวงหาความรู้และความเพลิดเพลิน การอ่านเพื่อความเข้าใจคือ กระบวนการแปลความเพื่อให้เข้าใจใน
ความหมายสัญลักษณ์ของตัวอักษรโดยผ่านกระบวนการคิดของสมอง ท าให้เข้าใจและรับรู้สิ่งที่ผู้เขียนต้องการถ่ายทอด
มาสู่ผู้อ่านดังที่ วิไล ปันวาละ (2554 : 26) ว่าการอ่านน้ันผู้อ่านจะต้องเข้าใจข้อความในระดับต่าง ๆ ซ่ึงเริ่มจาก ค า วลี 
ประโยค และเรื่องราวที่ต่อเน่ืองกัน สามารถท าความเข้าใจบอกเรื่องราวของเรื่องที่อ่านจับใจความส าคัญ บอก
รายละเอียดของเรื่อง สรุปความคิดเห็นและข้อเท็จจริงเก่ียวกับเรื่องที่อ่านได้ 
 การเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) เป็นเทคนิคการสอนอีกรูปแบบหน่ึงที่ฝึกให้นักเรียนท างานเป็นกลุ่ม
และร่วมกันเสนอความคิด (brainstorming) ทักษะด้านการอ่านจึงต้องอาศัยเทคนิคจิกซอว์ เพื่อให้นักเรียนได้
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แลกเปลี่ยนรู้ร่วมกันกับเพื่อนในกลุ่ม จึงส่งผลให้นักเรียนสามารถเรียงล าดับเหตุการณ์ สรุปใจความส าคัญ ขยายความ
และวิเคราะห์ข้อความของเรื่องที่อ่านโดยเป็นความสามารถในการแปลความหมายของเรื่องราวจากระดับหน่ึงมาเป็น
อีกระดับหน่ึงได้อย่างรวดเร็วขึ้น โดยใช้ภาษาของตนได้อย่างถูกต้อง ซ่ึงสอดคล้องกับ กรมวิชาการ (2545 : 119) ได้ให้
ความหมายของเทคนิค ไว้ว่าเป็นกิจกรรมที่ครูผู้สอนมอบหมายให้สมาชิกในกลุ่มแต่ละกลุ่มศึกษาเน้ือหาที่ก าหนดให้
สมาชิกแต่ละคนจะถูกก าหนดโดยกลุ่มให้ศึกษาเน้ือหาคนละตอนที่แตกต่างกัน ผู้เรียนจะไปท างานร่วมกับสมาชิก กลุ่ม
อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ศึกษา เน้ือหาที่เหมือนกัน หลังจากที่ทุกคนศึกษาเน้ือหาน้ัน จนเข้าใจแล้ว จึงกลับเข้ากลุ่ม
เดิมแล้วเล่าเรื่องที่ตนศึกษาให้สมาชิกคนอ่ืนๆ ในกลุ่มฟังโดยเรียงตามล าดับเรื่องราว เสร็จแล้วให้สมาชิกในกลุ่มคนใด
คนหน่ึงสรุปเน้ือหาของสมาซิกทุกคนเข้าด้วยกัน 
 ในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษที่ผ่านมา พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนน้ าริดวิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ต่ ากว่าเป้าหมายที่
โรงเรียนก าหนดผู้วิจัยจึงได้ วิเคราะห์สภาพปัญหาซ่ึงได้ผลดังน้ีนักเรียนมีความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษใน
ระดับยังไม่เป็นที่น่าพอใจ นักเรียนมีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษน้อยโดยเฉพาะทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษ จึงเป็น
สาเหตุท าให้นักเรียนไม่สามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มที่ และเม่ือผู้เรียนเรียนไม่เข้าใจ ก็ส่งผลมาถึงเจตคติที่มี
ต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ คือท าให้นักเรียนไม่ชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เน่ืองจากมองว่าภาษาอังกฤษยากและไม่
สนุก ดังน้ัน  ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการศึกษาผลสัมฤทธ์ิการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิคการสอน
แบบ Jigsaw นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนน้ าริดวิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อส่งเสริมทักษะการ
อ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ และเพื่อฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ รวมถึงส่งเสริมให้นักเรียนสามารถน า
ความรู้และเทคนิควิธีที่เหมาะสมไปใช้ในการอ่านเรื่องราวประเภทต่างๆ ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ตั้งจุดมุ่งหมายไว้ ดังน้ี 
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้

เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการพัฒนาความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ

เข้าใจ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ค าถามการวิจัย  
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw 

จะสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจได้ร้อยละ 80 หรือไม่ 
2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาความสามารถทางการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิคการสอน

แบบ Jigsaw อยู่ในระดับมากหรือไม่ 
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ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษาการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคแบบ Jigsaw สามารถพัฒนาทักษะการอ่าน

ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจส าหรับหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีขอบเขตของการศึกษาค้นคว้าดังต่อไปน้ี
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง       
 1. ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนน้ าริดวิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์   
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 76 คน         
 2. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนน้ าริดวิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 38 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง      
 ขอบเขตดา้นเนื้อหา        
 เน้ือหาที่จะน ามาใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นเน้ือหาสาระจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชา
ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกอบกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคแบบ Jigsaw เพื่อพัฒนา
ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 5 เรื่อง ด าเนินการทดลอง จ านวน 5 ชั่วโมง แบ่งออกเป็น 5 
คาบเรียน เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ซ่ึงประกอบด้วยเรื่องดังต่อไปน้ี     
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง UNICEF                     
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง I often have lunch with David    
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง The British drink    
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง Multicultural Britain    
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง Choose your tour     
 ตัวแปรที่ศึกษา         
 ตัวแปรที่ศึกษาส าหรับการวิจัยครั้งน้ีประกอบด้วย 2 ประเภท คือ     
 ตัวแปรต้น ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ 
Jigsaw ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1       
 ตัวแปรตาม ได้แก่          
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
น้ าริดวิทยา           
 2. ความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนภาษาอังกฤษโดยการใช้เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนน้ าริดวิทยา  

สมมุติฐานของงานวิจัย 
 1. เม่ือใช้เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw แล้วนักเรียนจะมีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคแบบ Jigsaw อยู่ในระดับ
มากขึ้นไป 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  หมายถึง กระบวนการอ่านบทอ่านภาษาอังกฤษแล้วมีความเข้าใจ

ในเน้ือเรื่องที่อ่านตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้เขียน สามารถจดจ าค าศัพท์ เข้าใจความหมาย เข้าใจโครงสร้างของบท
อ่าน เรียงล าดับเหตุการณ์และสรุปใจความส าคัญของเรื่องได้ถูกต้อง 
 2. เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw หมายถึง เทคนิค ขั้นตอนหรือกลวิธีในการจัดการเรียนการสอนในงานวิจัยน้ี 
เป็นกิจกรรมที่ครูมอบหมายเน้ือหาหรือบทความให้นักเรียนสมาชิกในกลุ่มแต่ละกลุ่มศึกษาเน้ือหาที่ก าหนดให้ โดย
สมาชิกแต่ละคนจะแบ่งเน้ือหาท าหน้าที่ต่างกันไป ซ่ึงนักเรียนจะต้องไปท างานร่วมกับสมาชิกกลุ่มอ่ืนๆ ที่ได้รับเน้ือหาที่
เหมือนกัน หลังจากที่ทุกคนศึกษาเน้ือหาน้ันจนเข้าใจแล้ว ก็จะกลับเข้าไปกลุ่มเดิม และเล่าเรื่องที่ตนได้ศึกษาให้สมาชิก
คนอ่ืน ๆ ในกลุ่มเดิมฟัง โดยเรียงตามล าดับเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบ เสร็จแล้วให้สมาชิกในกลุ่มรวมเ น้ือหาของสมาชิก
ทุกคนเข้าด้วยกัน และครูเตรียมแบบฝึกทดสอบความเข้าใจเน้ือหาที่เรียนในช่วงท้ายของการเรียน 
 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการอ่านเพื่อความเข้าใจ หมายถึง คะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบการอ่าน
ภาษาอังกฤษ เพื่อวัดว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลังเรียนมากน้อยเพียงใด 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
           จากขอบเขตการศึกษา ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาได้ดังน้ี 
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สภาพปัญหา 

- ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษด้าน
การอ่านของนักเรียนชั้น ม.1 
ต่ ากว่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 

- นักเรียนอ่านภาษาอังกฤษไม่
เข้าใจ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ

เพื่อความเข้าใจโดยใช้ 
เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw 

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
เทคนิคแบบ Jigsaw 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
การอ่านภาษาอังกฤษ

เพื่อความเข้าใจ 

ความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการ

จัดการเรียนรู้ 
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วิธีการด าเนินการวิจัย         
 การวิจัยครั้งน้ีได้ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวเพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw ด าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างเดียวมีการวัดผลก่อนและหลังการทดลอง 
(One Group Pretest-Posttest Design) ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ (2543, น.254) ซ่ึงมีขั้นตอน ดังน้ี
 ขั้นตอนที่ 1  ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน 
น้ าริดวิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์        
 สรุปขั้นตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ พิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญประเมินข้อ
ค าถามแต่ละข้อค าถามมีค่า IOC มากกว่า 3.50 ซ่ึงหมายถึง แผนการจัดการเรียนรู้ มีคุณภาพเหมาะสมและมีความ
สอดคล้องในประเด็นต่างๆ ซ่ึงสามารถน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ โดยมีขั้นตอนการสร้างแผนการ
จัดการเรียนรู้ ดังน้ี           
 1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551    
 2. วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด      
 3. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักและวิธีการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ Jigsaw 
 4. ศึกษาแนวทางในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้     
 5. ร่างแผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 5 แผน      
 6. หาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยน าฉบับร่าง เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน 
 7. ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า       
 8. น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนน้ าริดวิทยา  
 ขั้นตอนที่ 2  ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพื่อศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 โรงเรียนน้ าริดวิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์       
 สรุปขั้นตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw โดยการเปรียบเทียบผลก่อนเรียนและหลัง
เรียนตามเกณฑ์ให้มีประสิทธิภาพร้อยละ 80  และพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญประเมินซ่ึงแต่ละข้อที่น ามาใช้จะต้องมีค่า 
IOC มากกว่า 0.60 โดยมีขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดังน้ี    
 1. ศึกษาและตีความบทอ่านทั้งหมดที่น ามาใช้สอน      
 2. เลือกเน้ือหาหรือบทอ่านเรื่องที่จะใช้คิดข้อค าถามและค าตอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 25 ข้อ
 3. ร่างแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน      
 4. น าไปเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อหาความถูกต้องและเหมาะสมของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน          
 5. น าแบบทดสอบที่ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญแล้วมาคัดออกจากจ านวน 25 ข้อ ให้เหลือข้อที่
เหมาะสมที่สุดจ านวน 20 ข้อ         
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6. น าแบบทดสอบที่ผ่านการคัดเลือกไปทดลองใช้หาค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบและหาค่าความ
เชื่อม่ันของแบบทดสอบ         
 7. น าแบบทดสอบฉบับจริงที่วิเคราะห์แล้วไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนน้ าริดวิท ยา
 ขั้นตอนที ่3  ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของแบบวัดความพึงพอใจ ที่มีต่อการศึกษาผลสัมฤทธ์ิการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้ เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  
โรงเรียนน้ าริดวิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์        
 สรุปขั้นตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบวัดความพึงพอใจ พิจารณาจากผู้ เชี่ยวชาญประเมินข้อ
ค าถามแต่ละข้อค าถามมีค่า IOC มากกว่า 0.60 ซ่ึงหมายถึง แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน โดยใช้เทคนิคการ
สอนแบบ Jigsaw มีคุณภาพเหมาะสมและมีความสอดคล้องในประเด็นต่างๆ ซ่ึงสามารถน าไปใช้ในการสอบถามความ
พึงพอใจของนักเรียนได้ โดยมีขั้นตอนการสร้างแบบวัดความพึงพอใจ ดังน้ี     
 1. ศึกษาหลักการในการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ     
 2. ก าหนดกรอบเน้ือหาการวัดความพึงพอใจเป็น 3 ด้านคือ ด้านเน้ือหา ด้านการจัดกิจกรรม และด้านการ
เห็นคุณค่าในตนเอง          
 3. สร้างแบบวัดความพึงพอใจ จ านวน 11 ข้อ และก าหนดอันดับคุณภาพออกเป็น 3 ระดับ คือ                         
น้อยปานกลาง มาก          
 4. ท าฉบับร่างเสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านเพื่อตรวจสอบหาความถูกต้องและเหมาะสม  
 5. ปรับปรุงและแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญและคัดเลือกแบบประเมินให้ข้อค าถามมีความเข้าใจง่าย 
เหมาะสมต่อระดับของผู้เรียน         
 6. ท าแบบวัดความพึงพอใจฉบับจริง และน าไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนน้ าริดวิทยา
 สรุปขั้นตอน การศึกษาผลสัมฤทธ์ิการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนน้ าริดวิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ดังน้ี  
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิคการสอน
แบบ Jigsaw          
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโรงเรียนน้ าริดวิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์   
 3. แบบแผนการทดลอง (One Group Pretest-Posttest Design)     T1   X T2    
 4. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนกับหลังเรียน     
 5. คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80     
 6. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการศึกษาผลสัมฤทธ์ิการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดย
ใช้เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล       
 ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี      
 1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย      
    1.1 ค่าเฉลี่ย เป็นค่าเฉลี่ยจากผลรวมของ X  ทุกค่า มีวิธีการค านวณดังน้ี (ระพินทร์ โพธ์ิศรี, 2551, น. 18) 

                                      �̅�   = /n 

                                      �̅�   คือ ค่าเฉลี่ย  
  X    คือ ค่าของตัวแปรที่น ามาค านวณค่าเฉลี่ย 

                          n    คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
   1.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ รากที่สองของค่าความแปรปรวน ซ่ึงค านวณได้ดังน้ี (ระพินทร์ โพธ์ิศรี , 
2551, น. 25) 

  S  =  √∑(𝑥 − �̅�)2/(𝑛 − 1) 
  S  คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

                                      X  คือ คะแนนของนักเรียนแต่ละคน 

                    �̅�  คือ ค่าเฉลี่ย  
     n   คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

  1.3 การทดสอบค่าที (t-test) โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่ม สูตรส าหรับค านวณค่าสถิติ t มีดังน้ี (ระพินทร์ 
โพธ์ิศรี. 2551 : 78)  

    t =     (�̅� − 𝜇𝑥)/𝑠�̅� 

    �̅� คือ    ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 

    𝜇𝑥 คือ    ค่าเฉลี่ยที่เป็นเกณฑ์ 

    𝑠�̅� คือ    ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
1.4 การหาประสิทธิภาพของผลลัพธ์ตามเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 80 (E2) ดังน้ี (ระพินทร์  โพธ์ิศรี. 

2551 : 78)   
 
                               
   เม่ือ    

2E      แทน    ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 
               แ ท น     ค ะ แ น น ร ว ม ข อ ง นั ก เ รี ย น ที่ ไ ด้ จ า ก ก า รท า แ บบ ท ดสอบ 
                         วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
               แทน    จ านวนนักเรียน 
                      แทน    คะแนนเต็มของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 
 
          
 

 y

N

B
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np  (xT) 

สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
การวิเคราะห์ความแม่นตรงเชิงเน้ือหาด้วยดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  (ระพินทร์ โพธ์ิศรี, 2549, น. 62) 

IOC  =  ∑X 

 
X  คือ ค่าระดับความแม่นตรง (1, 0, -1) 

 1 หมายถึง  เห็นด้วย 
 0 หมายถึง  ไม่แน่ใจ 

    -1     หมายถึง  ไม่เห็นด้วย 
      n            คือ จ านวนผู้เชี่ยวชาญ   

        ข้อค าถามที่มีค่า IOC > 0.50 คือ ข้อก าหนดที่มีความแม่นตรงใช้ได้ 

  2.2 ค่าความยากง่าย (difficulty:p) ของแบบทดสอบค านวณจากสูตรดังน้ี (ระพินทร์ โพธ์ิศรี, 2551, น.

128) 

                                                   P =     x2  

 

             P      คือ ค่าความยาก-ง่ายของข้อค าถาม มีค่าระหว่าง 0 – 1.00 
                                          X1        คือ คะแนนข้อค าถามแต่ละข้อ 
                                          np     คือ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
                                          XT        คือ คะแนนเต็มของข้อค าถามแต่ละข้อ    
                             ดังน้ัน ค่าความยากง่าย (p) ของข้อสอบที่น ามาใช้ควรมีค่าระหว่าง .20 - .80  

       2.3 ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination)  
         การวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกของข้อความ แบบทดสอบ แบบวัดความพึงพอใจ หรือวัดทัศนคติ 

สามารถวิเคราะห์โดยใช้สูตร rnr  (ระพินทร์ โพธ์ิศรี, 2551, น. 145) ดังน้ี 

 rnr   =  cov (I,X) 

 

                              rnr             คือ ค่าอ านาจจ าแนกมีค่าระหว่าง -1.00 ถึง + 1.00 

                                       cov (I, X)    คือ ความแปรปรวนร่วมของ I และ X 

                                       I                คือ คะแนนข้อค าถาม 

                                       X               คือ คะแนนรวมที่ไม่รวมข้อค าถามที่วิเคราะห์ 

                                       SI                       คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ I 

                                       Sx               คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ X  

 

 

sI sx 

n 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล        
 การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนน้ าริดวิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัย
เป็นทั้งหมด 3 ตอน ดังน้ี         
 ตอนที่ 1 การหาคุณภาพ/ประสิทธิภาพเครื่องมือ ของแบบทดสอบการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดย
ใช้เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนน้ าริดวิทยา   
 ตอนที่ 2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ 
Jigsaw ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนน้ าริดวิทยา   
 ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนน้ าริดวิทยา ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw
 ตอนที่ 1 การหาคุณภาพ/ประสิทธิภาพเครื่องมือของแบบทดสอบการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดย
ใช้เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนน้ าริดวิทยา   
 ตารางที ่1 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าความยาก-ง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) เป็นรายข้อของแบบทดสอบ
ก่อนเรียนโดยการวิเคราะห์แบบอิงเกณฑ์  

แบบทดสอบ ค่าความยาก-ง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) 

1 0.46 0.35 

2 0.56 0.22 

3 0.38 0.24 

4 0.51 0.23 

5 0.46 0.21 

6 0.44 0.23 

7 0.56 0.48 

8 0,28 0.26 

9 0.23 0.36 

10 0.23 0.48 

11 0.26 0.27 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 

แบบทดสอบ ค่าความยาก-ง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) 

12 0.44 0.41 
13 0.23 0.21 

14 0.49 0.36 

15 0.28 0.33 

16 0.44 0.23 

17 0.28 0.33 

18 0.56 0.48 

19 0.33 0.22 

20 0.33 0.21 

เฉลี่ย 0.39 0.31 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า การวิเคราะห์หาค่าความยาก – ง่ายของแบบทดสอบ โดยแบบทดสอบมีค่าความยาก 
–ง่าย ของข้อค าถามเฉลี่ย p = 0.39 ซ่ึงอยู่ระหว่าง 0.2 – 0.8 และค่าอ านาจจ าแนกr = 0.31 ซ่ึงถือว่าข้อค าถาม
ทั้งหมดเป็นข้อค าถามที่ใช้ได้ มีความยาก – ง่ายพอเหมาะ      
 ตอนที่ 2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ 
Jigsaw ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนน้ าริดวิทยา   

 ตารางที่ 2   แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของ
แบบทดสอบก่อนเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนน้ าริดวิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
   

ครั้งที่สอบ �̅� (S.D.) 

ก่อนเรียน 5.42 2.75 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนน้ าริดวิทยา อ าเภอเมือง    จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้

คะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบก่อนเรียนโดยมีคะแนนเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ  5.42   และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากับ 2.75 
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ตารางที่ 3  แสดงผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และร้อยละของค่าเฉลี่ยของ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน (E2) ของแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนน้ าริด
วิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  
  

ครั้งที่สอบ คะแนนเต็ม �̅� (S.D.) เกณฑ์ร้อยละ (E2%) 

หลังเรียน 20 16.92 2.44 80 84.60 

 
จากตารางที่ 3 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ 

Jigsaw ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนน้ าริดวิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า มีค่าร้อยละของ
ค่าเฉลี่ยจากแบบทดสอบหลังเรียน (E2) เท่ากับ ร้อยละ 84.60 

ตารางที่ 4  แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิคการ
สอนแบบ Jigsaw ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนน้ าริดวิทยาอ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

       

การทดสอบ 
จ า น ว น
นักเรียน 

คะแนนเต็ม 
�̅� (S.D.) t-test df p 

ก่อนเรียน 38 20 5.42 2.75 
21.41 37 0.00 

หลังเรียน 38 20 16.92 2.44 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

จากตารางที่ 4 พบว่านักเรียนจ านวน 38 คน ท าคะแนนก่อนเรียนได้เฉลี่ย 5.42 คะแนน และท าคะแนนหลัง
เรียนได้เฉลี่ย 16.92 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนเรียน 2.75 และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรียน 2.44 และ
ผลการทดสอบด้วย t-test ปรากฏว่า t = 21.41,  p = 0.00 ซ่ึง p น้อยกว่า 0.05 แสดงว่าการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw สามารถท าให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนน้ าริดวิทยา  
อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ท าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนได้เฉลี่ย มากกว่าร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 

จากผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนน้ าริดวิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
แสดงว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw มีผลในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนน้ าริดวิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1  
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา   ปีที่ 1 
โรงเรียนน้ าริดวิทยา ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  
โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw 

ตารางที ่5 แสดงการวิเคราะห์ความพึงพอใจจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 โรงเรียนน้ าริดวิทยา ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ 
Jigsaw    
 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 

ค่ า ส่ วน เ บี่ย ง เ บน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดับความพึงพอใจ 

ด้านเนื้อหา    

1. เน้ือหามีความหลากหลายและน่าสนใจ 2.76 0.43 มาก 
2. เน้ือหาเข้าใจง่ายและเป็นเรื่องใกล้ตัว 2.55 0.50 มาก 

ด้านการจัดกิจกรรม    

1. นักเรียนพอใจที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและ
ได้เรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนๆ 

2.78 0.41 มาก 

2. การจัดกิจกรรมท าให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้
และได้แสดงความคิดเห็นร่วมกับเพื่อนๆ 

2.71 0.45 มาก 

3. ในการท างานเป็นกลุ่มช่วยให้การท างานของ
นักเรียนส าเร็จเร็วขึ้น 

2.68 0.47 มาก 

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท าให้เกิดการช่วยเหลือ
ซ่ึงกันและกันในกลุ่ม 

2.68 0.47 มาก 

5. การด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนมี
ความสุขและสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษ 

2.71 0.45 มาก 

6. กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนเข้าใจเน้ือหาที่
เรียนได้เป็นอย่างดี 

2.73 0.44 มาก 

ด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง    
1. การจัดการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมตาม
ความถนัดของตนเอง 

2.55 0.50 มาก 

2. การจัดการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนเกิดความม่ันใจ 
กล้าคิดและกล้าแสดงออกมากขึ้น 

2.52 0.55 มาก 

3. การจัดการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ
ในการท างาน 

2.57 0.50 มาก 

รวมค่าเฉลี่ย 2.65 0.47 มาก 
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จากตารางที่ 5 พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้การ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw อยู่ในระดับมาก คือ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.65 และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2  

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในด้านการจัดกิจกรรม ข้อที่ 1 คือ นักเรียนพอใจที่ได้มีส่วน

ร่วมในการจัดกิจกรรมและได้เรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนๆ มีค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 2.78 และมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดอยู่ในด้านการ
เห็นคุณค่าในตนเอง ข้อที่ 2 คือ การจัดการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนเกิดความม่ันใจ กล้าคิดและกล้าแสดงออกมากขึ้น 

โดยมีค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 2.52  
 

สรุปผลการวิจัย          
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัย สรุปผลการวิจัยได้ ดังน้ี 

1. ผลของการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้
เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw พบว่ามีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 84.60 ซ่ึงมีประสิทธิผล
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด คือ ร้อยละ 80 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw มีประสิทธิผลเหมาะสมที่จะใช้สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนน้ าริดวิทยา 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  

2. ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนน้ าริดวิทยา ที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw พบว่า นักเรียนมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.65 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 
 

อภิปรายผล          
 จากผลการวิจัยการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ 
Jigsaw ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนน้ าริดวิทยา อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  สามารถอภิปราย
ผลได้ดังน้ี 
 1. ผลของการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้
เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw ผลการศึกษาพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยมีค่าเฉลี่ย ร้อย
ละ 84.60 มีประสิทธิผลสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด คือ ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 สอดคล้องกับเศวตกนิษฐ์ ศรีสนาย (2552) ที่พบว่าการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ สาระประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเช่นเดียวกับธิวาพร  วิริยมานุวงษ์ (2551) ได้ศึกษา การเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิด้านการอ่านภาษาอังกฤษและความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เม่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิด้านการอ่านภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิค Jigsaw และ
การสอนโดยใช้เทคนิคการสอนอ่านตามปกติ นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิด้านการอ่านภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกับศราวุฒิ เวียงอินทร์ , มยุรีสิรินทร์ ศิ
ริวรรณ และ ทิพาพร สุจาร (2560) ได้ศึกษาการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจด้วยเน้ือหาตามบริบท
ท้องถิ่นโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนที่เรียน
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โดยใช้ชุดพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความเข้าใจเน้ือหาตามบริบทท้องถิ่นโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว์ คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนได้ค่าเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 42.26 คิดเป็น ร้อยละ 48.07 
และค่าเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 71.40 คิดเป็นร้อยละ 79.33 ซ่ึงแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05  

ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการน าเทคนิคการสอนแบบ Jigsaw มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นเทคนิคที่
ฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจร่วมกัน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้เป็นกลุ่มแต่ละกลุ่ มประกอบด้วยนักเรียนที่มี
ความสามารถในการอ่านที่ต่างกัน มีการช่วยเหลือกันในการอธิบายความหมาย ค าศัพท์ เน้ือหาบทความ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นของตนเองกับเพื่อนผ่านการท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกัน ซ่ึงเชื่อมโยงกับปัทมาวดี คณาดี (2552 : 95-96) การ
จัดกิจกรรมการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษด้วยการจัดกิจกรรมกลุ่มแบบ JIGSAW ผลการวิจัยปรากฏดังน้ี แผนการ
จัดกิจกรรมการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการจัดกิจกรรม กลุ่มแบบ JIGSAW 
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.15/79.15 และยังสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกับ สุรชัย  บ ารุงไทยชัยชาญ (2550: 72-73) 
ได้ศึกษาการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้แบบจ๊ิกซอว์ วิชา พ31101 สุขศึกษาและพลศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 โรงเรียนพลอ าเภอผลการศึกษาพบว่า การสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้แบบจ๊ิกซอว์ วิชา พ31101 สุขศึกษาและพล
ศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพร้อยละ 87.16 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
 2. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนน้ าริดวิทยา ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้การอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซ่ึง
รายการที่นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ นักเรียนพอใจที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและได้เรียนรู้ร่วมกันกับ
เพื่อนๆ ทั้งน้ี อาจสืบเน่ืองมาจาก การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw เป็นกระบวนการท างานร่วมกัน
เป็นกลุ่ม แต่ละคนจะมีหน้าที่และภาระงานแตกต่างกันไป โดยนักเรียนจะน าภาระงาน ที่ได้รับมอบหมายไปท าร่วมกับ
สมาชิกกลุ่มอ่ืนๆที่ได้รับภาระงานเดียวกัน และหลังจากศึกษาเสร็จก็จะน าผลการศึกษาที่ได้กลับมาเล่าให้เพื่อนในกลุ่ม
เดิมฟัง จึงท าให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนๆ ในห้อง และมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างทั่วถึง งานจึง
ออกมาประสบความส าเร็จ สอดคล้องกับงานวิจัยของนารี ค าจันทร์ (2557 : 29-30) ที่ได้ท าการศึกษาและเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง ระบบคุณภาพวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา ของนักศึกษาก่อนและหลังเรียนแบบ
ร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) ผลการวิจัยพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค
จิกซอว์ (Jigsaw) เรื่อง ระบบคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีความพึงพอใจในระดับมากทุกข้อ และเช่นเดียวกับ
เธียรชัย หลิมเจริญ, Katsuyuki Takahashi และอ้อมธจิต แป้นศรี (2560 : 30-37) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาการอ่าน
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อความเข้าใจส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือแบบจิกซอว์ประยุกต์ ผล
การศึกษา พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบจิกซอว์ประยุกต์ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาพิจารณาแล้วเห็นว่าควรมีข้อเสนอที่ผู้เก่ียวข้องในการเรียนการ
สอนและผู้ที่สนใจเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป ดังน้ี 

ข้อเสนอแนะทั่วไป         
 1. ในการท างานกลุ่ม ครูควรดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันไม่เอาเปรียบซ่ึงกันและ
กัน เพื่อให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้และเพียงพอต่อการท างานในแต่ละช่วงเวลา   
 2. ควรแบ่งภาระงานตามความถนัดและความสามารถของนักเรียน    
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป       
 1. ครูสามารถน าสื่อต่าง ๆ มาประกอบการจัดการเรียนรู้ เช่น เพลง หรือ คลิปวิดีโอที่เก่ียวข้องกับบทอ่าน 
เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและท าให้ผู้เรียนได้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น       
 2. ควรมีการขยายผลพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจในระดับชั้นอ่ืนต่อไป  

3. เน้ือหาที่น ามาใช้ในการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษควรเลือกเน้ือหาให้แปลกใหม่
เหมาะสมกับระดับและความรู้พื้นฐานของผู้เรียน 
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การพฒันาทกัษะการเขยีนเลา่เรือ่งในชวีติประจ าวนั โดยใชว้ิธกีารสอนตามแนวทฤษฎกีารสอนแบบ
อรรถฐาน (Genre-based Approach) ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2 โรงเรยีนเทศบาลวดัทา้ยตลาด                          

(กวธีรรมสาร) อ าเภอเมอืง จงัหวดัอตุรดติถ์ 
THE DEVELOPMENT OF WRITING ABOUT DAILY ROUTINE BY USING GENRE – BASED 

APPROACH FOR MATTAYOMSUKSA 2 WAT THAI – TALAD                                         
MUNICIPALITY  SCHOOL, UTTARADIT. 

อาทติยา ข าคม1 ณัฏฐกาญจน ์อูร่อด2 ตรสีคุนธ์ สงัขท์อง3                                                                                              

พชินิี เดอืนดาว ยาปนั4 และศริกิาญจน ์ศรวีศิาล5 

1นักศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
2นักศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์

3ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
4อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ์ 
5อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ ์

บทคัดย่อ 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษาการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอนตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน  
(Genre - based Approach ) เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเล่าเรื่องในชี วิตประจ าวัน โดยมีวิธีด าเนินการ กับ
กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2 จ านวน 40 คน โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเป็นนักเรียน กลุ่มตัวอย่างที่เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้
ในงานวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการอรรถฐาน 2) แบบทดสอบก่อนเรียน 3) 
แบบทดสอบหลังเรียน 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย, ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยวิธีการค านวณจากโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS for Window)  
 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนของการพัฒนาทักษะการเขียนเล่าเรื่องในชีวิตประจ าวัน โดยวิธีการ
สอนตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน ( Genre - based Approach ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัด
ท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ สูงกว่าก่อนเรียนซ่ึงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยค่าเฉลี่ยก่อนเรียนคือ 15.80 และหลังเรียนคือ 18.47 และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 ที่มีต่อการพัฒนาทักษะการเขียนเล่าเรื่องในชีวิตประจ าวัน โดยวิธีการสอนตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน 
(Genre based Approach) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) อ าเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = 2.91) 

ค าส าคัญ  :  การพัฒนาทักษะการเขียน / ทฤษฎีอรรถฐาน / ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน / ความพึงพอใจ 
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ABSTRACT 
The total sample consisted of a classroom of Mattayomsuksa 2 who were studying inthe 

second semester of the academic year 2018, ways to deal with the target group, in Wat Thai – Talad 
Municipality School. The classroom, there are 40 students Mattayomsuksa 2/2 were the experimental 
group who were taught by using the Genre – based approach. The research instrument consisted of 
(1) lesson plans writing about daily routine by using Genre – based approach (2) achievement test as 
an instrument of the pre-test (3) achievement test as an instrument of the post-test (4) a 
questionnaire inquiring the students satisfaction about develop reading comprehension skill using the 
MIA theory. The collected data were analyzed by the statistical means of Mean (x), Standard Deviation 
(S.D) from SPSS for window program  
 The result were found (1) the achievement of the students were found that the scores of 
post-test ( =18.47) higher than pre-test (  = 15.80). (2) the satisfaction of the students towards using 
the Genre – based approach were at high level (  = 2.91)  

Keywords : Writing about daily routine / Genre – based approach / achievement of learning /  

satisfaction 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ปัจจุบันการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างมากในการติดต่อสื่อสาร ซ่ึงแต่ละประเทศจะมี
ภาษาที่แตกต่างกันออกไป แต่มีเพียงหน่ึงภาษาคือ ภาษาอังกฤษ ที่ประเทศทั่วโลกจัดให้เป็นภาษาสากลในการ
ติดต่อสื่อสาร เน่ืองจากเป็นที่นิยมในการติดต่อค้าขาย ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน รวมไปถึงการศึกษา และปัจจุบันได้ก้าว
สู่ยุคศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนส าคัญในทุกๆ ด้าน ท าให้ทั่วโลกง่ายต่อการติดต่อสื่อสารและค้าขาย
กันเป็นอย่างมาก จึงท าให้กระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ และความจ าเป็นของวิชาภาษาอังกฤษจึงได้มี
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความคุ้นเคยในการใช้ภาษาอังกฤษและสามารถน าภาษาอังกฤษ
ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, หน้า 20) โดยในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ทักษะการเขียน เป็นทักษะที่ยุ่งยากซับซ้อนมากที่สุดจาก 4 ทักษะ (Valette, 1977) เพราะจะเขียนออกมาได้ดีน้ันต้อง
มีความรู้ที่แท้จริง สามารถเขียนถ่ายทอดได้อย่างถูกต้อง ทั้งความคิดและความรู้สึก เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจสิ่งที่เราต้องการ
เขียนเล่าไป ดังน้ันทักษะการเขียนจึงต้องใช้การฝึกฝนมากกว่าทักษะอ่ืนๆ นอกจากน้ีการเขียนยังสามารถท าให้ผู้เรียนรู้
ถึงโครงสร้างของประโยค ส านวนภาษาและค าศัพท์ภาษาอังกฤษ (พิตรวัลย์ โกวิทวที, 2540 : 31) จากการศึกษาการ
สอนการเขียนภาษาอังกฤษ ซ่ึงในอดีตเริ่มต้นด้วยการพัฒนาทักษะการเขียน โดยใช้ทฤษฎีการเขียนแบบเน้นผลงาน 
(Product Approach) เป็นแนวคิดที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถศึกษาตัวอย่างการเขียนและท าแบบฝึกหัดเพื่อให้ฝึก
เขียนได้คล้ายคลึงกับตัวอย่างได้ จนในกระทั่งระยะหลัง แนวคิดการสอนการเขียนแบบอรรถฐาน (Genre-Based 
Approach) การสอนแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) ซ่ึงเน้นการสื่อเน้ือความจากบริบททางภาษาใน
สถานการณ์ วัฒนธรรมอิทธิพลต่อการใช้ภาษาของบุคคลที่แตกต่างกันตามอรรถลักษณะ จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจภาษา
ในสถานการณ์ต่างๆ ซ่ึงจะช่วยให้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในสังคมได้เป็นอย่างดี (Miller, 1984) 
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 จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้ไปศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับงานเขียนของนักวิจัยท่านอ่ืน 
พบว่า ได้มีผู้น าแนวคิดการสอนตามแนวอรรถฐานไปใช้พัฒนาการเขียนของผู้เรียน เช่น สมสมัย  วิสูตรรุจิรา (2548) 
ได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษและเจตคติ ต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนเขียนตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐานกับการสอน ตามคู่มือครู ผลการวิจัย
ปรากฏว่า ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน กลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนเขียน ตามแนวทฤษฎีการ
สอนแบบอรรถฐานมีความสามารถในการเขียนมากกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนเขียนตามคู่มือ  

ดังน้ันจากการศึกษาข้างต้นจึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนเล่าเรื่องใน
ชีวิตประจ าวัน โดยใช้วิธีการสอนตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน (Genre-based Approach) ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ตั้งจุดมุ่งหมายไว้ ดังน้ี 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนวิชาภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียนโดยใช้วิธีการสอนตามแนว
ทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) อ าเภอ
เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่มีต่อวิธีการสอนตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน 

ขอบเขตการวิจัย 
 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนในครั้งน้ีมีขอบเขต ดังต่อไปน้ี 
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด  
(กวีธรรมสาร) อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 121 คน 

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2 ปีการศึกษา 2561 โดยมีนักเรียน
จ านวน 40 คน ซ่ึงได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

ขอบเขตด้านตัวแปร 
 ตัวแปรต้น ได้แก่ กิจกรรมการสอนการเขียนเล่าเรื่องในชีวิตประจ าวัน โดยใช้วิธีการสอนตามแนวทฤษฎีการ
สอนแบบอรรถฐาน (Genre-based Approach) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด 
(กวีธรรมสาร) อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนภาษาอังกฤษจากการเรียนโดยใช้วิธีการสอนตามแนว 
ทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน (Genre-based Approach) และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้การสอนการ
เขียนเล่าเรื่องในชีวิตประจ าวัน โดยใช้วิธีการสอนตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน (Genre-based Approach) 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา  
 ท าการศึกษาและทดลอง 5 คาบ 1 สัปดาห์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
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สมมติฐานการวิจัย  
 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการเรียนการเขียนเล่าเรื่องในชีวิตประจ าวัน โดยใช้วิธีการสอนตาม
แนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน (Genre-based Approach) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล
วัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ สูงกว่าก่อนเรียน 
 2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาทักษะการเขียนเล่าเรื่องในชีวิตประจ าวัน โดยใช้วิธีการสอนตาม
แนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน (Genre-based Approach) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล
วัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ในระดับมาก 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. แนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน ( Genre – Based Approach ) หมายถึง การสอนการเขียนเล่าเรื่อง

ในชีวิตประจ าวัน โดยจัดเน้ือหาตามชนิดของอรรถลักษณะทางภาษาที่แตกต่างกัน โดยมีขั้นตอนการสอน 3 ขั้นตอน 
ได้แก่ 
  ขั้นที่  1 การศึกษารูปแบบ ( Modelling )  
  ขั้นที่ 2  การเขียนร่วมกัน ( Joint Construction ) 
  ขั้นที่ 3 การเขียนตามล าพัง ( Independent Construction ) 
 2. ทักษะการเขียน (Writing Skill) หมายถึง ความสามารถในการถ่ายทอดความคิดเห็นของผู้เรียน  เป็นค า  
เป็นประโยคที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  
 3. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกเก่ียวกับการพัฒนาทักษะการเขียนเล่าเรื่องในชีวิตประจ าวัน โดยใช้
วิธีการสอนตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน (Genre-based Approach) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งในก่อนเรียนและหลังเรียน 
  4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบหลังการเรียนการพัฒนาทักษะการ
เขียนเล่าเรื่องในชีวิตประจ าวัน โดยใช้วิธีการสอนตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน (Genre-based Approach) 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
      ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม  
   
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการเรียนการเขียนเล่าเรื่องใน
ชีวิตประจ าวัน โดยใช้วิธีการสอนตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน 
(Genre-based Approach) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
2) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้การสอนการเขียนเล่าเรื่องใน
ชีวิตประจ าวัน โดยใช้วิธีการสอนตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน 
(Genre-based Approach) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเขียนวิชาภาษาอังกฤษ
ก่อนและหลังเรียนโดยใช้วิธีการ

สอนตามแนวทฤษฎีการสอนแบบ
อรรถฐานของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2  
โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด       

(กวีธรรมสาร)  
อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ผู้วิจัยไดด าเนินการตามรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) (ชุมพล เสมา ขันธ , 
2552 : 97 - 104) ซ่ึงมีขั้นตอน ดังน้ี  

ขั้นตอนที ่1  ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษเรื่อง โดยใช้วิธีการสอนตามแนวทฤษฎี
การสอนแบบอรรถฐาน (Genre-based Approach) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรม
สาร) อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้วิจัยได้ด าเนินดังน้ี 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  ภาพที่ 1 ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาขอบเขตของเน้ือหาและจุดประสงค์ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 

ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

สร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการเขียนแบบอรรถฐาน 

น าแผนการสอนการเขียนแบบอรรถฐานไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 

น าข้อมูลย้อนกลับจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 

น าแผนการสอนการเขียนแบบอรรถฐานไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
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ตอนที่ 2 การสร้างและหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถทางการการสอนตามแนวทฤษฎีการ
สอนแบบอรรถฐาน (Genre-based Approach) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยด าเนินการตามขั้นตอนดังน้ี   

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีการพัฒนาทักษะการเขียนเล่าเรื่องในชีวิตประจ าวัน 
โดยใช้วิธีการสอนตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน (Genre-based Approach) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
เทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

สรุปขั้นตอน การใช้และศึกษาฝึกผลการใช้การสอนตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน (Genre-based 
Approach) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

ศึกษาหลักสูตรและเอกสารเก่ียวกับการวัดผล 

น าแบบทดสอบที่ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจและเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง

และเหมาะสมยิ่งขึ้น   

น าแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญสาขาการสอนภาษาอังกฤษ 3 ท่าน  

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาและความเหมาะสม   

สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

วิเคราะห์สาระการเรียนรู้/จุดประสงค์การเรียนรู้ 

น าแบบทดสอบที่แก้ไขถูกต้องแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

  ภาพท่ี 2 ขั้นตอนการสร์างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 

  ภาพท่ี 3 แสดงขั้นตอนการใช์และการศึกษาการสอนตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน 

หลังเรียนคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนวิชาภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียน 

T1 X T2  

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร)  

วิธีการสอนตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน  (Genre-based Approach)  
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สรุปขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวิธีการสอน
ตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน (Genre-based Approach) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลมีวิธีด าเนินการ ดังน้ี    
1. การตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินการพัฒนาทักษะการจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกม เป็นการ

วิเคราะห์หาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ 
(IOC : Index of item objective congruence) (สมนึก ภัททิยธนี. 2551 : 221) 

     IOC =   
     N 
เม่ือ  IOC  แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์  
  แทน ผลรวมของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
 N  แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
2. ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) (บุญชม   ศรีสะอาด, 2545) 

เม่ือ X  แทน ค่าเฉลี่ย 

  X
 แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

  N  แทน จ านวนคนทั้งหมดในกลุ่มเป้าหมาย 
 3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545)      
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ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบถามความพึงพอใจจากเอกสารที่เก่ียวข้อง    

วิเคราะห์เน้ือหาและรูปแบบที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะการเขียนเล่าเรื่องใน

ชีวิตประจ าวัน โดยใช้วิธีการสอนตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน (Genre-based Approach) 

สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 

น าแบบสอบถามความพึงพอใจที่สร้างเสร็จแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสม    

แบบสอบถามความพึงพอใจมาแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง 

น าไปใช้กับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ มัธยมศึกษาปีที่ 2 

  ภาพท่ี 4 แสดงขั้นตอนการสร์างแบบสอบถามความพึงพอใจ 
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เม่ือ      ..DS  แทน    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
              X          แทน    คะแนนแต่ละคน 

                
2X

     แทน    ผลรวมคะแนนแต่ละคนยกก าลังสอง 

                 
2X )(

  แทน    ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง 

                      N     แทน    จ านวนนักเรียนในกลุ่มเป้าหมาย 
      4. t-test ส าหรับตัวอย่างไม่เป็นอิสระจากกัน (Paired-Samples T Test) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 ผลการใช้แผนการเรียนรู้การเขียนเล่าเรื่องในชีวิตประจ าวัน โดยใช้วิธีการสอนตามแนวทฤษฎีการ
สอนแบบอรรถฐาน (Genre-based Approach) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด  
(กวีธรรมสาร) อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนเล่าเรื่องในชีวิตประจ าวัน วิชาภาษาอังกฤษก่อนและ
หลังเรียนโดยใช้วิธีการสอนตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล
วัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน(คน) 
pre-test post-test 

p t-test 
 S.D.  S.D. 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 
โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด 
(กวีธรรมสาร) 

40 15.30 1.34 18.47 1.11 0.000 23.795* 

ค่า df = 39 *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนการเรียนรู้ก่อนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนทางการเขียนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนตามแนวทฤษฎีการสอนแบบ 
อรรถฐาน มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนคือ 15.30/18.47 เม่ือทดสอบความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียน

และหลังเรียนพบว่าค่า t ค านวณได้เท่ากับ 23.795 และ p ค านวณได้เท่ากับ 0.000 ซ่ึง p < α = 0.05 แสดงว่าการ
สอนการเขียนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐานมีผลสัมฤทธ์ิหลังการเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด  
(กวีธรรมสาร) อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่มีต่อวิธีการสอนการเขียนเล่าเรื่องในชีวิตประจ าวัน ภาษาอังกฤษตาม
แนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน 
 ตารางที ่2 ตารางตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ที่มีต่อวิธีการสอนการเขียนเล่าเรื่องในชีวิตประจ าวัน ภาษาอังกฤษตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน ในแต่ละข้อ 
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รายการข้อค าถาม จ านวนผู้ตอบ 

(N) 

ค่าเฉลี่ย 

( �̅� ) 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

 

การแปล

ความหมาย 

1. เน้ือหามีความเหมาะสมกับนักเรียน 40 3.00 0.00 มาก 

2. รูปแบบการสอนมีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน 40 3.00 0.00 มาก 

3. ขั้นตอนการท ากิจกรรมมีความชัดเจน 40 2.95 0.22 มาก 

4. มีความสอดคล้องกับเน้ือหาสาระการเรียนรู้ 40 2.90 0.30 มาก 

5. ความเข้าใจง่าย กระบวนการสอนไม่ซับซ้อน 40 2.85 0.36 มาก 

6. เกิดกระบวนการท างานร่วมกันเป็นทีม 40 2.85 0.36 มาก 

7. ความน่าสนใจและความเหมาะสมของสื่อการสอน 40 2.95 0.22 มาก 

8. ความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปใช้ได้จริง 40 2.90 0.30 มาก 

9. ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน 40 2.75 0.44 มาก 

10. ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการเรียนการสอน 40 2.95 0.22 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 2.91 0.24 มาก 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมาก (  = 2.91, S.D. = 0.24)  
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในเรื่องเน้ือหามีความเหมาะสมกับนักเรียนและ 
รูปแบบการสอนมีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียนเฉลี่ยมากที่สุด ( = 3.00, 3.00, S.D. = 0.00,0.00) 

สรุปผลการวิจัย 
การพัฒนาทักษะการเขียนเล่าเรื่องในชีวิตประจ าวัน โดยใช้วิธีการสอนตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถ

ฐาน (Genre-based Approach) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้วิจัยด าเนินการตามล าดับขั้นตอนต่าง ๆ  และสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้
ดังน้ี  

1.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียนทางการเขียนเล่าเรื่องในชีวิตประจ าวันของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 
 2.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อทางการเขียนเล่าเรื่องในชีวิตประจ าวัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) อยู่ ในระดับมาก (  = 2.91, S.D.= 0.24) ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน                  
ข้อที่ 2 
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การอภิปรายผลการวิจัย         
 จากการวิจัยครั้งน้ี  มีข้อค้นพบที่น ามาอภิปรายในประเด็นต่างๆ  ได้ดังน้ี  
   1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนเล่าเรื่องในชีวิตประจ าวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย
วิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบด้วยการทดสอบด้วยสถิติแบบ t–test (Paired-Samples T Test) พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คือ 15.30/18.47 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งน้ี
อาจเน่ืองมาจากแผนการสอนที่สร้างขึ้น ใบงาน ทฤษฎีและหลักการสอนเขียนภาษาอังกฤษ จิตวิทยาในการสอนเขียน
ภาษาอังกฤษ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ และงานวิจัยที่เก่ียวข้องส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาอังกฤษสูงขึ้น  
 ผลการวิจัยครั้งน้ีสอดคล้องกับผลการวิจัยของภาสกร แจ่มจันทร์เกษม (2534) ได้ศึกษาเปรียบเทียบ
ความสามารถทางการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ และความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ที่ได้รับการสอนด้วยแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน (Genre-Based Approach) กับวิธีสอนตามคู่มือครู พบว่า
ความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ได้รับการสอน ด้วยวิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถ
ฐาน กับวิธีสอนด้วยวิธีสอน ตามคู่มือครู แตกต่างกัน ความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนที่ได้รับการ
สอนด้วยวิธีสอนตามแนวทฤษฎีการสอน แบบอรรถฐานกับการสอนด้วยวิธีสอนตามคู่มือครู แตกต่างกัน ความคิด
สร้างสรรค์ทางภาษาของนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยวิธีสอน ตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐานกับการสอนด้วยวิธี
สอนตามคู่มือครู แตกต่างกัน ความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาด้านความคล่องในการคิด และด้านความยืดหยุ่นของ
นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยวิธีสอน ตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และ .05 ตามล าดับ นอกจากน้ียังสอดคล้องกับ จินตนา นักบุญ (2536) ได้วิจัยการเปรียบเทียบ
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษและแรงจูงใจ ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่
ได้รับการสอนด้วยวิธีการเขียนตามข้อเท็จจริงโดยอาศัยแนวทฤษฎี การสอนภาษาแบบอรรถฐานกับวิธีการสอนเขียน
ตามคู่มือครู ปรากฏว่าความสามารถในการเขียน ภาษาอังกฤษและแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษระหว่าง 
นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 ความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษ และแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนทดลองและ
หลังการทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวิธีการสอนการเขียนภาษาอังกฤษตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน 
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐานเพื่อพัฒนาความสามารถใน
การเขียนเล่าเรื่องในชีวิตประจ าวัน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ในระดับมาก (  = 2.91, S.D. = 0.24) ทั้งน้ีเน่ืองมาจากผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมอย่าง
หลากหลายประกอบด้วย กิจกรรมการสอนโดยใช้วิธีการสอน 

การเขียนภาษาอังกฤษตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน ซ่ึงสอดคล้องกับ วิไล พันชนกกุล (2553 :88) 
นักเรียนที่ได้รับการสอนเขียน ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนแบบอรรถฐานแล้ว ท าให้นักเรียนมีความม่ันในและกล้าที่
จะเขียนมากขึ้น เน่ืองจากนักเรียนได้ฝึกการเขียนภาษาอังกฤษอย่างเป็นขั้นตอน และมีการฝึกเขียนเป็นกลุ่มตามอรรถ
ลักษณ์ต้นแบบ เพื่อสร้างความม่ันใจในการเขียนของนักเรียน จึงท าให้นักเรียนมีความม่ันใจก่อนลงมือเขียนรายบุคคล
ในอรรถลักษณ์ที่เรียนมาแล้ว ซ่ึงผลคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 



 

 
 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

 
 

163 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

ข้อเสนอแนะ          
 จากการวิจัยครั้งน้ี  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ  ดังน้ี 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
    1. ควรมีการส่งเสริมการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้การพัฒนาทักษะการเขียนเล่าเรื่อง
ในชีวิตประจ าวัน โดยใช้วิธีการสอนตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน (Genre-based Approach) ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) ให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ เน่ืองจาก
ผลการวิจัยพบว่า  นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของสูงขึ้น 
    2. ควรน าวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้การพัฒนาทักษะการเขียนเล่าเรื่องในชีวิตประจ าวัน โดยใช้วิธีการ
สอนตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน (Genre-based Approach) ไปทดลองใช้ในการจัดการเรียนรู้ในเน้ือหา
อ่ืนๆ หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ บ้าง โดยพิจารณาใช้สอนเน้ือหาที่มีลักษณะเป็นความรู้จากเน้ือหาที่ง่ายไปสู่เน้ือหา
ที่ยากขึ้นไปเรื่อยๆ เน่ืองจากผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  

ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรพัฒนาการพัฒนาทักษะการเขียนเล่าเรื่องในชีวิตประจ าวัน โดยใช้วิธีการสอนตามแนวทฤษฎีการสอน
แบบอรรถฐาน (Genre-based Approach) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ และชั้นอ่ืนๆ ด้วย   
 2. ควรมีการส ารวจและสังเกตความสนใจของนักเรียน เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาสื่อการสอนในรูปแบบต่างๆ 
ให้มีความหลากหลาย 
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การพฒันาทกัษะการเขยีนภาษาองักฤษโดยใชแ้บบฝกึเสรมิทกัษะภาษาองักฤษ                                         
เรือ่ง Verb to be ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 

Development of English Writing Skill Using Exercises on Verb to be for 
Grade 9 Students 

ปาณสิรา  อไุรพนัธ1์       อนสุษิฐ ์พนัธก์ล่ า2                                                                                                  
Panisara Uriapan1      Anusit Panklam2 

     นักศึกษาคณะครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยมีดังน้ี 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลัง

เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเรื่อง Verb to be ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  2) เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเรื่อง Verb 
to be กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/3 จ านวน 45 คน โรงเรียนวัชรวิทยา อ าเภอ
เมือง จังหวัดก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ซ่ึงได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง (purposive sampling) 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรู้   เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษเรื่อง verb to be แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียน แบบประเมินความพึงพอใจ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( x̅) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. และการทดสอบค่า (t-test) แบบ 
dependent 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการเปรียบเทียบการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 9.93 คะแนน และ 22.61 คะแนน ตามล าดับและเม่ือเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่าคะแนน
สอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ที่ระดับ .05 2) แสดงผลการประเมินความพึง
พอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเรื่อง Verb to 

be โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ((x̅) = 4.68,    S.D. = 0.26) 

ค าส าคัญ : ทักษะการเขียน แบบฝึกเสริมทักษะ Verb to be   

ABSTRACT 
  The purposes of this research were to: 1) compare learning outcome of grade 9 students 
before and after using exercise of verb to be and 2) study satisfaction toward learning by using 
exercise of verb to be for grade 9 students. The sample used for the study consisted of 45 students 
studying in grade 9 of Watcharawittaya School, Kamphaeng Phet province selected by using simple 
random sampling. The research instruments were lesson plans, pre-test, post-test, exercise of verb 

to be and questionnaire. The data were analyzed by mean (x̅), standard deviation (S.D.) and t-test 
dependent.  
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 The results of the research were: 1) The comparison of pre-test and post-test scores of grade 
9 students was 4.68 and 29.53 comparing with the score of pre-test and post-test and found that 
post-test score was significantly higher than pre-test at .05 level. 2)  The satisfaction toward learning 

by using exercise of verb to be for grade 9 students of grade 9 students were at the highest level ((x̅) 
= 4.68, S.D. = 29.53).  

Keywords : Exercise, English Writing skill, Verb to be   

ความเป็นมาและความส าคัญ            

  ในสังคมโลกปัจจุบันการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศหรือภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะในยุค
ที่การศึกษาเก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์ ผู้เรียนในยุคน้ีจะต้องมีความสามารถในการใช้ภาษา
ได้มากกว่า 1 ภาษา คือต้องรู้และใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว และใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อสื่อสารสากลได้
ด้วย ถ้าทุกคนไม่เข้าใจภาษาอังกฤษก็จะเป็นอุปสรรคในการศึกษาและการท างาน ภาษาอังกฤษไม่เพียงแต่เป็น
เครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการและการประกอบอาชีพเท่าน้ัน ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
ติดต่อสื่อสาร การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศยังช่วยสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้คน มีความเข้าใจและภาคภูมิใจใน
ภาษาและวัฒนธรรมไทย ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีบทบาทส าคัญในยุคของโลกไร้พรมแดนและได้รับการยอมรับ ว่า
เป็น ภาษาสากล เป็นสื่อกลางที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารด้านต่างๆ แพร่หลายทั่วโลก ความส าคัญของภาษาอังกฤษจึงเป็น 
แรงผลักดันให้คนเราต้องเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก และเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารและเทคโนโลยี
ต่างๆ กับประเทศอ่ืนๆ ตลอดจนท าความเข้าใจ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และวิถีความ  เป็นอยู่ของ
ต่างประเทศ ซ่ึงจะต้องใช้ภาษาอังกฤษ เป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างกันและกันทั้งสิ้น (Widdowson, 1981) ดังน้ัน
บุคคลใดที่มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษย่อมได้เปรียบในทุกๆ ด้าน เม่ือพิจารณาถึงทักษะทั้ง 4 คือ ทักษะ การฟัง พูด 
อ่าน และเขียนแล้ว นับว่าส าคัญเท่าเทียมกัน แต่เ น่ืองจากในปัจจุบันประเทศไทยก าลังพัฒนา  ไปสู่ประเทศ
อุตสาหกรรมซ่ึงมีการลงทุนด าเนินธุรกิจร่วมกันระหว่างชาวไทยและชาวต่างชาติ ส่งผลให้มีการจ้าง แรงงานเพิ่มมากขึ้น 
ในการน้ีผู้ที่มีความรู้และทักษะในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษจึงเป็นที่ต้องการของสถาน ประกอบการ ดังน้ันผู้ที่มี
ทักษะการฟัง การพูดภาษาอังกฤษ ที่ดีจึงมีโอกาสในการได้รับการจ้างงานและได้รับการ สนับสนุนในงานอาชีพมากขึ้น 
(ภัทรกมล รักสวน 2545: 3) ดังน้ัน ผู้ที่รู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีย่อมเป็นผู้ได้เปรียบในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเป็น
เครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร  แลกเปลี่ยนความรู้  ความคิด  และแสวงหาความรู้ในด้านต่าง ๆ การสื่อสารถือว่าเป็นสิ่ง
ส าคัญที่สุดในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์  การสื่อสารของมนุษย์มีทั้งการสื่อสารทางด้านท่าทางที่เราเรียกกันว่า อวจนะ
ภาษา และภาษาทางการพูดหรือวจนะภาษา แต่การสื่อสารที่เห็นจะใช้กันมากที่สุดก็คือ การใช้ภาษาในโลกปัจจุบัน ซ่ึง
ภาษาอังกฤษในประเทศไทยเป็นภาษาต่างประเทศที่ถูกยอมรับมากที่สุดและควรที่จะศึกษาไว้ เพราะว่าภาษาอังกฤษ
จะเป็นภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการคมนาคม เศรษฐกิจ การเมือง   การ
ท่องเที่ยว และด้านการศึกษา  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบฝึกทักษะ ซ่ึงอิงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซ่ึงแต่ละสถานศึกษาจะให้ผู้เรียนได้เริ่มเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา จนอาจกล่าวไว้ว่า
ภาษาอังกฤษมีบทบาทต่อชีวิตและความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวันมากขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการศึกษา ดังน้ันผู้ที่มีความรู้ทางภาษาอังกฤษดีจึงมีความได้เปรียบในการสื่อสาร สามารถ
เข้าใจในสิ่งต่างๆ รวมไปถึงทัศนคติและวัฒนธรรมของชนชาติอ่ืน ๆ ตลอดจนความก้าวหน้าทางวิทยาการต่าง ๆ รอบรู้
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ต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ของโลก และสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ปัจจุบันประเทศไทยมีแนวโน้ม
ค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นประเทศที่ก าลังก้าวเข้าสู่สังคมแห่งข้อมูลข่าวสาร เช่นเดียวกับนานาประเทศทั่วโลก ดังน้ัน
แนวทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจึงต้องเน้นการสื่อสารระหว่างกันและกันเป็นสิ่งส าคัญ ดังน้ัน 
 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู เป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนการที่ครูจะจัดการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและเกิดสัมฤทธ์ิผลต่อผู้เรียนน้ัน ครูจะต้องมีองค์ความรู้ที่จ าเป็นและสามารถน าความรู้
ไปใช้ได้ในการจัดการเรียนการอสนได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เป็นอยู่ในชั้นเรียน นอกจากน้ีแล้ว 
กระบวนการที่ครูน ามาใช้ยังขึ้นอยู่กับแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนที่ครูยึดเป็นหลัก ซ่ึงท าให้ครูแสดงออกมาเป็น
พฤติกรรมการสอนและเป็นสิ่งที่ก าหนดทิศทางในการจัดการเรียนการสอนของครูด้วย Bruner ดังที่ (Leach & Moon, 
1999 : 5-6 )           
 เน่ืองจากการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษเก่ียวกับ verb to be เป็นพื้นฐานของการเริ่มต้นของการสร้างประโยค
ให้ถูกและหลักการเลือกใช้ตามประธาน ซ่ึงผู้เรียนไม่สามารถเรียงค าหรือเลือกใช้ verb to be ได้ถูกต้องตามโครงสร้าง
หรือการท าให้เป็นประโยคที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ทางภาษาได้  จากประสบการณ์ที่เป็นครูสอนภาษาอังกฤษของผู้
ค้นคว้า  ได้เห็นว่าผู้เรียนในทุกระดับช่วงชั้นมีปัญหาด้านการใช้ verb to be ทั้งสิ้นจนเป็นเหตุท าให้ผู้เรียนขาดความ
ม่ันใจในการใช้ภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ต่างๆ  แบบฝึกชุดน้ีอาจเป็นหน่ึงในยุทธศาสตร์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้เร็วขึ้น มีความม่ันใจในการใช้ verb to be มากขึ้นและไม่เกิดความสับสน  สามารถใช้เป็น
พื้นฐานในการเรียนรู้ทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  เขียนระดับต่อไปได้และเกิดพัฒนาการในการเรียนได้อย่างยั่งยืน 
 ในปีการศึกษา  2561 ภาคเรียนที่ 1  พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนวัชรวิทยา  ต าบลใน
เมือง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร  จ านวน 45 คน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ต่ า  ซ่ึง
เป็นระดับที่ไม่น่าพอใจ            
 จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความมุ่งม่ันที่จะแก้ปัญหากระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ด้วยการจัดท าแบบฝึกการใช้ verb to be ขั้นพื้นฐานขึ้น เพื่อใช้เป็นหน่ึงในยุทศาสตร์
การพัฒนาการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย         
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเรื่อง 
Verb to be ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3        
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเรื่อง Verb to be ของ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

สมมติฐานการวิจัย         
 1.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและศักยภาพทักษะในโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษเรื่อง Verb to be อยู่ในระดับที่หลังสูงกว่าก่อนใช้แบบฝึกเสริมทักษะ 
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ขอบเขตของการวิจัย        
 ขอบเขตดา้นประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง      
 กลุ่มที่ใช้ทดลองหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเรื่อง Verb to be เป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนวัชรวิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร  ปีการศึกษา 2561  
 ขอบเขตดา้นเนื้อหา        
 เน้ือหาที่ใช้ในการสอนเป็นเน้ือหาตามหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับ มัธยมศึกษา พุทธศักราช 2551 ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เน้ือหาที่ใช้เป็นเน้ือหาเรื่อง verb to be พื้นฐานภาษาอังกฤษ   
 ขอบเขตด้านตัวแปร        
 ตัวแปรต้น  คือ แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ      
 ตัวแปรตาม คือ ความสามารถการใช้ verb to be      
         ทักษะการใช้ verb to be ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใฝ่เรียนรู้ 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา        
 ระยะเวลาในการทดลองครั้งน้ีใช้เวลาการทดลอง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560 
เป็นเวลา 1 เดือน ในภาคเรียนที่ 2 พ.ศ.2561 

วิธีด าเนินการศึกษาค้นคว้า 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง        

 กลุ่มที่ใช้ทดลองหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
เรื่อง Verb to be ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/3 โรงเรียนวัชรวิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร                        
ปีการศึกษา 2561 เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)    
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  มีดังน้ี 
     1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง verb to be ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 
            2. แบบฝึกเสริมทักษะการใช้หลักไวยากรณ์พื้นฐานภาษาอังกฤษ 

3. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จ านวน 2 ฉบับ แบบปรนัยชนิดตัวเลือก 4 ตัวเลือก 
จ านวน 30 ข้อ 
           4. แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้เรื่อง  verb to be มีทั้งหมด 4 ขั้นตอน ดังน้ี 

 ตอนที่ 1 ด้านวิทยากร 
 ตอนที่ 2 ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 
 ตอนที่ 3 ด้านความรู้ความเข้าใจ 
 ตอนที่ 4 ด้านการน าความรู้ไปใช้       

 
การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ        

 แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเรื่อง Verb to be ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
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สร้างขึ้นโดยมีล าดับขั้นตอน ดังน้ี           
 1. ศึกษาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ  ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  
พุทธศักราช 2551            
 2. เอกสารหลักสูตร คู่มือครู และหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    
 3. ศึกษารายละเอียดตารางวิเคราะห์หลักสูตร ก าหนดการสอน และแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศในรายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 
 4. สอบถามความคิดเห็นของครูและนักเรียน เก่ียวกับความต้องการสื่อที่จะน าใช้ประกอบการเรียนการสอน
วิชาภาษาอังกฤษ ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และสรุปเน้ือหาที่จะน ามาสร้างสื่อแบบฝึกพัฒนาการเรียนรู้    
 5. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร หนังสือ ต ารา และงานวิจัยที่เก่ียวข้องจากห้องสมุดและแหล่งความรู้ต่างๆ เก่ียวกับ
การสร้างแบบฝึกพัฒนาการเรียนรู้ 

6. ด าเนินการสร้างแบบฝึกพัฒนาการเรียนรู้         
 7. น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ เป็นผู้ตรวจความเหมาะสมแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 

8. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจ านวน  1  ชุด  จ านวน  30  ข้อ  เป็นข้อสอบแบบปรนัย   4  ตัวเลือก ซ่ึงมีขั้นตอนใน
การสร้าง  ดังน้ี 

1) ศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ  พุทธศักราช  2551 และคู่มือครู 
2) วิเคราะห์จุดประสงค์เน้ือหาวิชา 
3) ก าหนดพฤติกรรมย่อยที่จะออกข้อสอบ 
4) ก าหนดรูปแบบของข้อค าถามและศึกษาวิธีการเขียนข้อสอบ 
5) เขียนข้อสอบ 
6) ตรวจทานข้อสอบ 

แผนการจัดการเรียนรู้       
 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ เรื่องหลักการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษด้วย Verb to be 
โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยได้จัดท าขึ้นโดยก าหนดกิจกรรมขั้นตอน
ตามองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ ซ่ึงประกอบด้วย       
 1. ศึกษาหลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตร เน้ือหา จุดประสงค์การเรียนรู้  คู่ มือครูและแบบเรียน
ภาษาอังกฤษ คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ           
 2. กิจกรรมในการเรียนการสอนแบบสื่อสารมี  5 ขั้นตอน  ซ่ึงประกอบด้วย     
    2.1 ขั้นเตรียมความพร้อมหรือขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (Warm up) เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีความ
พร้อมที่จะเรียนเน้ือหาใหม่            
    2.2 ขั้นการน าเสนอ (Presentation) เป็นการให้ตัวป้อนภาษา (Language Input) แก่ผู้ เรียนที่ เป็น
ตัวอย่างภาษาที่ใช้ในชีวิตจริง และตัวอย่างภาษาที่ครูผู้สอนเลือกใช้ในห้องเรียน     
      2.3 ขั้นฝึก (Practice) เป็นการฝึกภาษาในสถานการณ์เดียวกันกับที่ครูผู้สอน     
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                2.4 ขั้นน าไปใช้ (Production) ต้องออกแบบกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ภาษาในการสื่อสารใน
สถานการณ์เหมือนชีวิตจริง และเป็นสถานการณ์ใหม่ (New Situation) 
                2.5 ขั้นสรุป (Wrap up) เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้สรุปสาระส าคัญของบทเรียน กิจกรรมที่จัด
ขึ้นในขั้นตอนน้ี เพื่อให้ประสบผลส าเร็จในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามกระบวนการดังกล่าว 
 3. ส ารวจและเลือกสื่อที่มีเน้ือหาภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรม หลังจากน้ันจึงสร้าง
แผนการจัดการเรียนรู้         
 4. น าแผนการสอนที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านเพื่อประเมินแผนการสอนพิจารณาคุณภาพ 
ความถูกต้อง ชัดเจน ความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมการเรียนการสอน จุดประสงค์ เน้ือหา   
 5. น าผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ ( IOC) โดย
คัดเลือกข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดของผู้เชี่ยวชาญ 0.05 ขึ้นไปได้จ านวน 5 แผนการสอน   โดยได้ค่า (IOC) อยู่ระหว่าง 
0.80 – 1.00           
 6. น าข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไข แล้วน าแผนการสอนโดยใช้กิจกรรมการสอนแบบสื่อสาร 
ไปสอนเพื่อท าการวิจัยต่อไป 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเรื่อง Verb to be 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกโดยผู้วิจัยได้ออกข้อสอบจ าแนก 
30 ข้อ ถ้าตอบถูกให้ข้อละ 1 คะแนน ถ้าตอบผิดหรือไม่ตอบให้ 0 คะแนน แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง
เน้ือหา content validity และความเหมาะสมของภาษา 
 ผู้วิจัยมีขั้นตอนการสร้างและการหาคุณภาพดังน้ี (อัจฉรา  วงศ์โสธร 2539 : 12-18) 

1. ศึกษาวิธีการสร้างและการเขียนแบบทดสอบ วิเคราะห์หลักสูตร เน้ือหา และจุดประสงค์ตามเน้ือหาที่ใช้ใน
การทดลองเพื่อน าไปเขียนข้อสอบ 

2. สร้างแบบทดสอบแบบปรนัย ให้มีความยากง่ายสอดคล้องตามเน้ือหาและจุดประสงค์ 
การเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษตามหลักสูตร 

3. น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญทางการสอนภาษาอังกฤษ และด้านการวัดผล 
ประเมินผล จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของแบบทดสอบ  

4. น าผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ ( IOC) โดย
คัดเลือกข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดของผู้เชี่ยวชาญ 0.05 ขึ้นไปได้จ านวน 30 ข้อ โดยแบบทดสอบที่ได้ค่า (IOC) อยู่
ระหว่าง 0.80 – 1.00  

5. น าข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแบบทดสอบอีกครั้ง 
6. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน   45 คน 

แล้วตรวจให้คะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน โดยให้คะแนน 1 คะแนน ส าหรับนักเรียน
ที่ตอบถูกและให้ 0 คะแนนส าหรับนักเรียนที่ตอบผิดและรวมคะแนนของนักเรียนแต่ละคน แล้วเรียงล าดับสูงสุดถึง
ต่ าสุด 

7. น าผลคะแนนที่ได้จากการตรวจไปวิเคราะห์เพื่อค่าความยากง่าย (P) (0.20 – 0.80) และค่าอ านาจจ าแนก 
(B) 0.20 (ขึ้นไป) พบว่าแบบทดสอบมีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.12 – 1.00 และค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.03 – 



 

 
 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

 
 

171 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

0.59 ผู้วิจัยคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20 -  0.80 และค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.20 – 0.59 ได้
ข้อสอบจ านวน 30 ข้อ 

8. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ที่คัดเลือกได้จ านวน 30 ข้อ มาหาค่าความเชื่อม่ันของ
แบบทดสอบโดยใช้สูตรของ ลิวิงสตัน ได้ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ 0.97  

แบบประเมินความพึงพอใจ 
 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริม
ทักษะภาษาอังกฤษเรื่อง Verb to be ลักษณะแบบประเมินเป็นแบบมาตราส่วนจัดอันดับคุณภาพ (Rating Scale) 5 
อันดับตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert)  ซ่ึงผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างตามขั้นตอนดังน้ี 
     1. ศึกษาหลักการและวิเคราะห์เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าของมาตรกรรมและประเมินผลพฤติกรรม
การวัดด้านจิตพิสัย (สุภาพ  วาดเขียน,2525) 

2. สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึก
เสริมทักษะภาษาอังกฤษเรื่อง Verb to be โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ข้อความในแบบสอบถามเป็นข้อ
ค าถามความรู้สึกหรือพอใจ ความกระตือรือร้น ความพยายามในการเรียน ตลอดจนการเห็นประโยชน์จากการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ ซ่ึงเป็นข้อค าถามในเชิงบวก และมีเกณฑ์ในการให้คะแนน (Likert Scale, 1995) ดังน้ี 

ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 แปลความว่า อยู่ในระดับมากที่สุด    
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 แปลความว่า อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 แปลความว่า อยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50 -  2.49 แปลความว่า อยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 แปลความว่า อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

3. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยขอเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ

การเขียนภาษาอังกฤษเรื่อง Verb to be ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการ 

เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเรื่อง Verb to be ส าหรับรายละเอียดผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน
แต่ละขั้นตอน มีดังน้ี 
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบฝึก
เสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเรื่อง Verb to be ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
 ผู้วิจัยได้เปรียบเทียบผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ ดังตารางที่ 1 
 ตารางที่ 1  ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้  

 

การทดสอบ คะแนนเต็ม (x ̅) S.D. t P 

ก่อนเรียน 30 9.93 2.80 19.18 .00 

หลังเรียน 30 22.61 3.29 

จากตารางที่ 1 พบว่า การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.93 คะแนน 
และ 22.61 คะแนน ตามล าดับและเม่ือเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่าคะแนนสอบหลังเรียนของ
นักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ที่ระดับ .05     
 ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่อการใช้แบบฝึกเสริม
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเรื่อง Verb to be  

 

รายการ ค่าเฉลี่ย  S.D. ค่าแปล 

ด้านวิทยากร 
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 

4.31 1.00 มาก 

2. ความสามารถในการอธิบายเน้ือหา 4.67 0.67 มากที่สุด 
3. การเชื่อมโยงเน้ือหาในการฝึกอบรม 4.73 0.54 มากที่สุด 

4. มีความครบถ้วนของเน้ือหาในการฝึกอบรม 4.76 0.48 มากที่สุด 

5. การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้ 4.71 0.55 มากที่สุด 
6. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 4.71 0.55 มากที่สุด 

ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 
1. สถานที่มีความเหมาะสม 

4.71 0.59 มากที่สุด 

2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 4.78 0.56 มากที่สุด 
3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 4.69 0.60 มากที่สุด 

4. อาหาร มีความเหมาะสม 4.71 0.55 มากที่สุด 

ด้านความรู้ความเข้าใจ 
1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องน้ี ก่อน การอบรม 

4.67 0.60 มากที่สุด 

2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องน้ี หลัง การอบรม 4.78 0.47 มากที่สุด 

ด้านการน าความรู้ไปใช้ 
1. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

4.87 0.34 มากที่สุด 

2. มีความม่ันใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 4.89 0.32 มากที่สุด 

3. สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ 4.18 0.86 มาก 

รวม 4.68 0.26 มากที่สุด 
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           จากตารางที่ 2  พบว่า จ านวนค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียน

ภาษาอังกฤษเรื่อง Verb to be ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวมอยู่ใน ระดับมากที่สุด (  = 4.68) 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรี ยนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษเรื่อง Verb to be ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.93 คะแนน และ 22.61 
คะแนน ตามล าดับและเม่ือเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่าคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดย

ใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเรื่อง Verb to be โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ((x̅) =4.68 , S.D. = 
0.26) 

อภิปรายผลการวิจัย         
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเรื่อง Verb to 
be ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สามารถอภิปรายผลจากข้อค้นพบในการวิจัยได้ดังน้ี   
 1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังโดยใช้พัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดย
แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเรื่อง Verb to be ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
22.61 คะแนน และ 3.29 คะแนน ตามล าดับและเม่ือเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่าคะแนนสอบหลัง
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ที่ระดับ .05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
ลักษณะเด่นของการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะที่เน้นการจัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการโดยการใช้เกม 
เพลงและกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ประกอบด้วยกิจกรรมกลุ่ม คู่และเดี่ยวส่งผลให้
นักเรียนมีความสุขและ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ นอกจากน้ีแบบฝึกเสริมทักษะ ผู้วิจัยได้ออกแบบขั้นตอนใน
การจัดการเรียนรู้ของเน้ือหาจากง่ายไปหายาก จึงท าให้ผู้เรียนสามารถจดจ าเน้ือหาที่เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีก
ทั้งผู้วิจัยได้น าสื่ออิเล็กทรอนิคส์มาประยุกต์ใช้เพื่อเร้าความสนใจของผู้เรียนให้จดจ่อในเน้ือหาบทเรียนในระหว่างการ
จัดการเรียนรู้เสมอ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของปาริชาติ สุพรรณกลาง (2550, หน้า 23) ได้กล่าวว่า แบบฝึกเป็นสื่อ
การเรียน ที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และทักษะทั้งยังช่วยแบ่งเบาภาระครูผู้สอน ซ่ึงประโยชน์ของแบบฝึกท าให้
นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้มากขึ้น มีความเชื่อม่ัน ฝึกท างานด้วยตนเอง ท าให้มีความรับผิดชอบ และท าให้ครูทราบ
ปัญหาและข้อบกพร่องของนักเรียนในเรื่องที่เรียน ท าให้สามารถแก้ปัญหาได้ทันที นอกจากน้ีแบบฝึกยังเปิดโอกาสให้
เด็กฝึกทักษะอย่างเต็มที่ ทั้งยัง ช่วยให้คงอยู่ได้นาน และเป็นเครื่องมือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังจบบทเรียนแต่ละ
ครั้งอีกด้วย และอุษณีย์ เสือจันทร์ (2553, หน้า 17-18) ได้กล่าวว่า แบบฝึกช่วยในการฝึกเสริมทักษะท าให้จดจ าเน้ือหา
ได้คงทนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาที่เรียน สามารถน ามาแก้ปัญหาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มได้ดี ผู้เรียนสามารถน ามา
ทบทวนเน้ือได้ด้วยตนเอง ท าให้ผู้เรียนทราบความก้าวหน้าของตน เป็นเครื่องมือที่ครูผู้สอนใช้ประเมินผลการเรียนรู้ได้
เป็นอย่างดีว่านักเรียนเข้าใจมากน้อยเพียงใด       
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2. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึก
เสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเรื่อง Verb to be พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจ
ในการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากแบบฝึกเสริมทักษะประกอบไปด้วยภาพและสีที่มีการ
จัดระบบตามหลักวิชาการ ที่ท าให้บทเรียนดึงดูดความสนใจของผู้เรียน ง่ายต่อการใช้ การเรียนรู้ และเกิดความ
สนุกสนาน อีกทั้งผู้เรียนยังสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ วอลเลอร์สเตน (Wallerstein. 1971 : 256) ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเม่ือได้รับผลส าเร็จตาม
ความมุ่งหมาย และอธิบายว่า ความพุงพอใจเป็นกระบวนการทางจิตวิทยาไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน แต่สามารถ
คาดคะเนได้ว่ามีหรือมีจากพฤติกรรมของคนเท่าน้ัน การที่จะท าให้คนเกิดความพึงพอใจจะต้องศึกษาปัจจัยและ
องค์ประกอบที่เป็นสาเหตุของความพึงพอใจน้ัน ดัง สุเทพ เมฆ (2531 : 8) ที่กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจในบรรยากาศ
การเรียน หมายถึงความพึงพอใจในการจัดสภาพองค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงมีความส าคัญ
ที่ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวา มีความเจริญงอกงาม มีความกระตือรือร้น เพื่อนจะเรียนให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเอง  

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลไปใช้ 
 1. โรงเรียนหรือผู้สอนควรมีการจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ให้มีความพร้อม เพียงพอ มีประสิทธิภาพและทันสมัย 
 2. ควรด าเนินการเชิญบุคคลภายนอกที่มีส่วนเก่ียวข้องเช่น ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง ร่วมประเมิน
กระบวนการการจัดการเรียนรู้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการวัดผลในทักษะการพูดและอ่าน เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเรียนรู้และ
การท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ควรมีการติดตามและประเมินผลพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบของผู้เรียนต่ออีกเป็นระยะๆ 
เพื่อศึกษาความคงทนของพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบตามสภาพจริง 
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The development of English Writing Skill Using Exercises                                            
of Vocabularies for Grade 2 Students 

พนสัว ีหวนจติร1             อนสุษิฐ ์พนัธก์ล่ า2  

 Panatsawee Huanjit1    Anusit Panklam2 

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการเขียนค าศัพท์

ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนค าศัพท์พื้นฐาน
ภาษาอังกฤษ 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการใช้แบบฝึกการเขียนค าศัพท์
พื้นฐานภาษาอังกฤษ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนวัดคูยาง จ านวน 
40 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ซ่ึงได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนค าศัพท์พื้ นฐานภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนค าศัพท์พื้นฐาน
ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียน แบบ
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการใช้แบบฝึกการเขียนค าศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( x̅) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. และการทดสอบค่า (t-test) แบบ 
dependent  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการเขียนค าศัพท์
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนค าศัพท์พื้นฐาน
ภาษาอังกฤษ พบว่า การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 11.85 คะแนน และ 23.15 
คะแนน ตามล าดับและเม่ือเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่าคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05     2) ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการใช้แบบฝึกการเขียนค าศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅) = 
4.47, S.D. = 0.22) 

ค าส าคัญ : แบบฝึกทักษะ ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ความพึงพอใจ 
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ABSTRACT 
  The purposes of this research were to:  1)  compare learning outcome of grade 2 students 
before and after using exercise of vocabulary. 2)  evaluate satisfaction toward  learning by using 
exercise of vocabulary for grade 2 students. The sample used for the study consisted of forty students 
studying in grade 2 of Watkuyang School, Kamphaeng Phet province selected by using purposive 
sampling.  The research instruments were active learning activity lesson plans, pre-test, post-test, 

exercise of vocabulary and questionnaire.  The data were analyzed by mean ( x̅) , standard deviation 
(S.D.) and t-test dependent.  
 The results of the research were:  

1) The comparison of pre-test and post-test scores of grade 2 students was 11.85 and 23.15 
comparing with the score of pre-test and post-test and found that post-test score was significantly 
higher than pre-test at .05 level.  

2) The satisfaction toward  learning by using exercise of vocabulary for grade 2 students was 

at high level ((x̅) = 4.47, S.D. = 0.22).  

Keywords : Exercise, English Writing Skill, and Satisfaction 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในปัจจุบันภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาที่สองที่ส าคัญมากในประเทศไทย และยังเป็นภาษาสากลที่ใช้ กันทั่วโลก
กระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นความจ าเป็นในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จึงได้จัดให้มีการเรียนการ สอนภาษาอังกฤษใน
สถานศึกษา โดยมีนโยบายพัฒนาคุณภาพการสอนภาษาอังกฤษ โดยมุ่งเน้น ให้ผู้เรียน สามารถน าประสบการณ์ใน
ห้องเรียนไปใช้ได้ดังน้ัน จะต้องได้รับการฝึกทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะคือ การฟังการพูด การอ่านและการเขียน ซ่ึง
มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะในการฟัง พูด อ่านและเขียนที่จะช่วยให้ใช้ ภาษาในการสื่อสารได้ตามความเหมาะสมกับวัยของ
ผู้เรียน (กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ, 2544) ในการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศผู้เรียนเป็นต้องฝึกฝน
ทักษะต่างๆ ทั้งการฟัง พูดอ่าน และเขียน เพื่อสามารถนา ทักษะเหล่าน้ีไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวันอย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพและ เหมาะสมกับ สถานการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะทักษะการเขียนนับเป็นหัวใจส าคัญ ของการเรียน
ภาษาอังกฤษ (Chee, 2002 อ้างถึงใน สมบูรณ์ เจตน์จ าลอง , 2543) ซ่ึงการจะเขียนให้ดีน้ันไม่ใช่เรื่องง่ายส าหรับ 
ผู้เรียนที่เรียนอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ หรือแม้แต่เจ้าของของภาษาเองก็พบว่าการเขียนยาก และมักขาด ทักษะ
ในการเขียน อย่างไรก็ตามการฝึกทักษะการเขียนสามารถช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษา  ด้านอ่ืนๆ ด้วย 
อาภาภรณ์ จินดาประเสริฐ (2555) ได้ศึกษาการใช้กลไกการจัดการดูแลการเรียนด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาทักษะการ
เขียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า ปัญหาการสอนเขียนสรุปได้  4 ประเด็น คือขาดความรู้พื้นฐานทาง
ภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับระดับผู้เรียน การขาดความช านาญและประสบการณ์ ในด้านกระบวนการเขียน การขาด
ความรู้และประสบการณ์ในการจัดการดูแลการเรียนด้วยตนเองและระยะเวลาในการฝึก 
  
 



 

 
 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

 
 

178 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความส าคัญ และความจ าเป็นในการเรียนภาษาอังกฤษจึงได้จัดให้มีการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษา และมีนโยบายเร่งรัดพัฒนาคุณภาพ การสอนภาษาอังกฤษ โดยมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนสามารถน าประสบการณ์ในห้องเรียนไปใช้ในการด ารงชีวิตให้ได้น้ันผู้เรียนจะต้องได้รับการฝึกทักษะทางภาษาทั้ง 
4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ซ่ึงปรากฏในจุดประสงค์การเรียนภาษาอังกฤษ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ว่ามุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะในการฟัง พูด อ่านและเขียนที่จะช่วยให้
ใช้ภาษาในการสื่อสารได้ตามความเหมาะสมแก่วัย (กรมวิชาการ, 2552) ซ่ึงสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2552 ที่ให้ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการฟังพูด อ่านและเขียน เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร
และแสวงหาความรู้ (กรมวิชาการ, 2552) ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ น้ัน ทักษะการเขียนเป็น
ทักษะที่สลับซับซ้อนมากที่สุด จะต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่างจึงจะท าให้ผู้เรียนเขียนได้ถูกต้อง  (วนิดา เพ็ญก่ิง
กาญจน ม.ป.ป.) นอกจากน้ีทักษะการเขียนเป็น ทักษะที่ยากที่สุดของทักษะทั้ง 4 ผู้เรียนจะต้องใช้ความรู้หลายๆด้าน 
เช่น ความรู้ด้านไวยากรณ์ ค าศัพท์ และการใช้ส านวนภาษาเพื่อสื่อความคิดของตนออกมา (วิไลพร ธนสุวรรณ, 2543) 
 จากปัญหาที่เก่ียวกับการเขียนของนักเรียนที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะสร้างแบบฝึกทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพราะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้ระบบการเขียน
และการสะกดค า ในระดับเตรียมความพร้อมและพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนรวมทั้งฝึกหัดลายมือ 
เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และรู้คุณค่าของการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิต ทั้งในด้านการศึกษาค้นคว้าในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น  

จุดมุ่งหมายของการวิจัย  
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 

2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนค าศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ 
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการใช้แบบฝึกการเขียนค าศัพท์

พื้นฐานภาษาอังกฤษ  

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนวัดคูยาง ต าบลในเมือง  
อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 40 คน 
โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

ระยะเวลาในการวิจัย 
การวิจัยด าเนินการทดลองเป็นเวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 คาบเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  
ตัวแปรที่ศึกษา  
ตัวแปรต้น (Primary Variable) การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนค าศัพท์พื้นฐาน

ภาษาอังกฤษ 
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษด้านทักษะการเขียน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ด าเนินการตามหัวข้อต่อไปน้ี 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนวัดคูยาง ต าบลในเมือง  
อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน จ านวน 1 ห้องเรียน นักเรียนจ านวน 
40 คน โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)     
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ีประกอบด้วย 
1. แบบฝึกทักษะการเขียนค าศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ จ านวน 8 ฉบับ 
2. แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยก าหนดกิจกรรมขั้นตอนตามองค์ประกอบของ

แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 8 แผน 
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 1 ฉบับ ซ่ึงเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 

จ านวน 30 ข้อ 
4. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะการเขียน

ค าศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ จ านวน 1 ฉบับ ซ่ึงเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 15 ข้อ 
 ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ 
 1. ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดทฤษฏีที่เก่ียวข้อง  
 2. ขั้นตอนที่ 2 สร้างแบบฝึกภาษาอังกฤษและเครื่องมือวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ โดยผู้วิจัยจ าแนก
รายละเอียดการสร้างดังน้ี 

แบบฝึก 
การสร้างแบบฝึกมีขั้นตอนดังน้ี 

 1. ศึกษาความรู้เรื่องการสร้างข้อสอบแบบปรนัย 
 2. ศึกษาเน้ือหา โดยศึกษาเน้ือหา ทั้งหมด 4 เรื่อง ดังต่อไปน้ี 
    2.1 กิจวัตรประจ าวันต่างๆ (Daily Routine) 
    2.2 วิชา (School Subjects) 
    2.3 สิ่งของภายในบ้าน (Things at Home) 
    2.4 อาชีพ (Occupation) 
 3. สร้างแบบทดสอบ Pre-Post test เป็นปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
 4. น าแบบทดสอบไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องตามเน้ือหา 
 5. น ามาปรับปรุงแก้ไขและจัดท าให้สมบูรณ์ 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยได้จัดท าขึ้นโดยก าหนด

กิจกรรมขั้นตอนตามองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ ซ่ึงประกอบด้วย 
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 1.  ศึกษาหลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตร เน้ือหา จุดประสงค์การเรียนรู้ คู่มือครูและแบบเรียน
ภาษาอังกฤษ คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

2. กิจกรรมในการเรียนการสอนแบบสื่อสารมี 5 ขั้นตอนซ่ึงประกอบด้วย 
    1) ขั้นเตรียมความพร้อมหรือขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (Warm up) เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีความ
พร้อมที่จะเรียนเน้ือหาใหม่ 
    2) ขั้นการน าเสนอ (Presentation) เป็นการให้ตัวป้อนภาษา (Language Input) แก่ผู้เรียนที่เป็นตัวอย่าง
ภาษาที่ใช้ในชีวิตจริงและตัวอย่างภาษาที่ครูผู้สอนเลือกใช้ในห้องเรียน 

   3) ขั้นฝึก (Practice) เป็นการฝึกภาษาในสถานการณ์เดียวกันกับที่ครูผู้สอนน าเสนอในขั้นที่ เสนอ 
(Presentation) 
    4) ขั้นน าไปใช้ (Production) ต้องออกแบบกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ภาษาในการสื่อสารในสถานการณ์
เหมือนชีวิตจริงและเป็นสถานการณ์ใหม่ (New Situation) 
    5) ขั้นสรุป (Wrap up) เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้สรุปสาระส าคัญของบทเรียนกิจกรรมที่จัดขึ้น
ในขั้นตอนน้ี เพื่อให้ประสบผลส าเร็จในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามกระบวนการดังกล่าว 
  3. ส ารวจและเลือกสื่อที่มีเน้ือหาภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรม หลังจากน้ันจึงสร้าง
แผนการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบสื่อสาร 
   4. น าแผนการสอนที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านเพื่อประเมินแผนการสอนพิจารณาคุณภาพ 
ความถูกต้อง ชัดเจน ความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมการเรียนการสอน จุดประสงค์ เน้ือหา ผู้เชี่ยวชาญ 3  ท่าน
ประกอบด้วย 

1. นางนิสา   แก่งศิริ 
ครู  คศ. 3 (ช านาญการพิเศษ)  

2. นายวุฒิชัย   นันทวงศ์ 
ครู  คศ. 3 (ช านาญการพิเศษ)  

3. นางสาวพัชรญดา   ยืนยาว 
ครู  คศ. 2 (ช านาญการ)  

5. น าผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ ( IOC) โดย
คัดเลือกข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดของผู้เชี่ยวชาญ 0.50 ขึ้นไปได้จ านวน 30 ข้อโดยแบบทดสอบที่ได้ค่า (IOC) อยู่ระหว่าง 
0.80 – 1.00  

6. น าข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแบบทดสอบอีกครั้ง 
 7. น าข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไข แล้วน าแผนการสอนโดยใช้กิจกรรมการสอนแบบสื่อสาร 
ไปสอนเพื่อท าการวิจัยต่อไป 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นแบบทดสอบ
ปรนัย  ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกโดยผู้วิจัยได้ออกข้อสอบจ าแนกเป็น 4 เรื่องย่อยๆ เรื่องละ 7-8 ข้อ รวม 30 ข้อ ถ้า
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ตอบถูกให้ข้อละ 1 คะแนน ถ้าตอบผิดหรือไม่ตอบให้ 0 คะแนน แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเน้ือหา 
(content validity) และความเหมาะสมของภาษา 
  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยมีขั้นตอนการสร้างและการหาคุณภาพดังน้ี 
(อัจฉรา  วงศ์โสธร 2539 : 12-18) 

1. ศึกษาวิธีการสร้างและการเขียนแบบทดสอบ วิเคราะห์หลักสูตร เน้ือหา และจุดประสงค์ตามเน้ือหาที่ใช้ใน
การทดลอง เพื่อน าไปเขียนข้อสอบ 

2. สร้างแบบทดสอบแบบปรนัย ให้มีความยากง่ายสอดคล้องตามเน้ือหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ วิชา
ภาษาอังกฤษตามหลักสูตร 

3. น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญทางการสอนภาษาอังกฤษ และด้านการวัดผลประเมินผล จ านวน 
3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของแบบทดสอบซ่ึงประกอบด้วย 

   คนที่ 1 เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัย ได้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการก าหนดตัวชี้วัด  น าทางที่มีความสอดคล้อง
กับกิจกรรมการเรียน และการจัดท าใบงานให้สัมพันธ์กับเน้ือหา 

   คนที่ 2 เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ ได้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการก าหนดตัวชี้วัด  น าทางที่มีความ
สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียน และการจัดท าใบงานให้สัมพันธ์กับเน้ือหา  ในแผนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละแผน 
    คนที่ 3 เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยชั้นเรียน ได้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับเกณฑ์การประเมินควรปรับปรุงให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมที่ประเมิน เพื่อน าไปใช้กับนักเรียนผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า   

4. น าผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ ( IOC) โดย
คัดเลือกข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดของผู้เชี่ยวชาญ 0.05 ขึ้นไปได้จ านวน 30 ข้อโดยแบบทดสอบที่ได้ค่า (IOC) อยู่ระหว่าง 
0.80 – 1.00  

5. น าข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแบบทดสอบอีกครั้ง 
6. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดคู

ยาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร จ านวน 40 คน แล้วตรวจให้คะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียน โดยให้คะแนน 1 คะแนน ส าหรับนักเรียนที่ตอบถูกและให้ 0 คะแนนส าหรับนักเรียนที่ตอบผิดและรวม
คะแนนของนักเรียนแต่ละคน แล้วเรียงล าดับสูงสุดถึงต่ าสุด 

7. น าผลคะแนนที่ได้จากการตรวจไปวิเคราะห์เพื่อค่าความยากง่าย (P) (0.20 – 0.80) และค่าอ านาจจ าแนก 
(B) 0.20 (ขึ้นไป) พบว่าแบบทดสอบมีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.12–1.00 และค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.03–
0.59 ผู้วิจัยคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20-0.80 และค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.20 – 0.59 ได้
ข้อสอบจ านวน 20 ข้อ 

8. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ที่คัดเลือกได้จ านวน 20 ข้อ มาหาค่าความเชื่อม่ันของ
แบบทดสอบโดยใช้สูตรของ ลิวิงสตัน (Livingston 1972, อ้างอิงใน อังคณา สายยศ 2538:236) ได้ค่าความเชื่อม่ันทั้ง
ฉบับเท่ากับ 0.97  
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แบบประเมินความพึงพอใจ 
 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียน
ค าศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ ลักษณะแบบประเมินเป็นแบบมาตราส่วนจัดอันดับคุณภาพ (Rating Scale) 5 อันดับ 
ตามวิธีของลิเคิร์ท (likert) ซ่ึงผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างตามขั้นตอนดังน้ี 

1.  ศึกษาหลักการและวิเคราะห์เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าของมาตรกรรมและประเมินผลพฤติกรรม
การวัดด้านจิตพิสัย (สุภาพ  วาดเขียน, 2525) 

2. สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
การเขียนค าศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (likert) คือ 5 หมายถึง มาก
ที่สุด 4 หมายถึง มาก 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง น้อย และ 1 หมายถึง น้อยที่สุด ใช้เกณฑ์การแปลความหมาย
ดังน้ี 

ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 แปลความว่า ทักษะการจัดการเรียนรู้ในระดับมากที่สุด    
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 แปลความว่า ทักษะการจัดการเรียนรู้ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 แปลความว่า ทักษะการจัดการเรียนรู้ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50 -  2.49 แปลความว่า ทักษะการจัดการเรียนรู้ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 แปลความว่า ทักษะการจัดการเรียนรู้ในระดับน้อยที่สุด 

3. น าแบบประเมินความพึงพอใจที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา  
4. น าผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ ( IOC) โดย

คัดเลือกข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดของผู้เชี่ยวชาญ 0.50 ขึ้นไปได้จ านวน 30 ข้อโดยแบบทดสอบที่ได้ค่า (IOC) อยู่ระหว่าง 
0.80 – 1.00  

5. น าข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแบบทดสอบอีกครั้ง 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังต่อไปน้ี 
1. น าแบบทดสอบไปทดสอบกับนักเรียนก่อนเรียน (Pre-test) 
2. น าแบบฝึกไปใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นเวลา  1 ชั่วโมง จ านวน 8 ครั้ง 
3. น าแบบทดสอบไปทดสอบกับนักเรียนหลังเรียน (Post-test) 
4. น าแบบประเมินความพึงพอใจให้นักเรียนท าการประเมินหลังการจัดการเรียนการสอน 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยขอเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนค าศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ  
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการใช้แบบ

ฝึกการเขียนค าศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ  
ส าหรับรายละเอียดผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละขั้นตอน มีดังน้ี 
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนค าศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ  

คณะผู้วิจัยได้เปรียบเทียบผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ ดังตารางที่ 1 
  ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้  
การทดสอบ คะแนนเต็ม (x ̅) S.D. t P 

ก่อนเรียน 30 11.85 2.99 44.54* .00 
หลังเรียน 30 23.15 3.68 

 
  จากตารางที่ 1 พบว่า การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 11.85 คะแนน 
และ 23.15 คะแนน ตามล าดับและเม่ือเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่าคะแนนสอบหลังเรียนของ
นักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการใช้แบบ
ฝึกการเขียนค าศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ 

ตารางที ่2  แสดงจ านวนค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการใช้แบบฝึก
ทักษะการเขียนค าศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ 

รายการ ค่าเฉลี่ย  S.D. ค่าแปล 

ด้านวิทยากร 
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 

 
4.38 

 
0.70 มาก 

2. ความสามารถในการอธิบายเน้ือหา 4.53 0.55 มากที่สุด 

3. การเชื่อมโยงเน้ือหาในการฝึกอบรม 4.75 0.44 มากที่สุด 
4. มีความครบถ้วนของเน้ือหาในการฝึกอบรม 4.33 0.73 มาก 

5. การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้ 4.70 0.52 มากที่สุด 

6. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 4.03 0.83 มาก 
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 
1. สถานที่มีความเหมาะสม 

 
4.28 

 
0.75 มาก 

2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 4.40 0.81 มาก 

3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 4.53 0.60 มากที่สุด 
4. อาหาร มีความเหมาะสม 4.68 0.57 มากที่สุด 

ด้านความรู้ความเข้าใจ 
1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องน้ี ก่อน การอบรม 

 
4.58 

 
0.55 มากที่สุด 

2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องน้ี หลัง การอบรม 4.63 0.54 มากที่สุด 

ด้านการน าความรู้ไปใช้ 
1. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

 
4.63 

 
0.54 มากที่สุด 

2. มีความม่ันใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 4.63 0.54 มากที่สุด 
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รายการ ค่าเฉลี่ย  S.D. ค่าแปล 

3. สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ 4.00 0.91 มาก 

รวม 4.47 0.22 มาก 
    
              จากตารางที่ 2  พบว่า จ านวนค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการใช้แบบ

ฝึกทักษะการเขียนค าศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ ในภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก (  = 4.47) 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนค าศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ พบว่า การทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียนของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 11.85 คะแนน และ 23.15 คะแนน ตามล าดับและเม่ือ
เปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่าคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

2. ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการใช้แบบฝึกการ

เขียนค าศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅) = 4.47, S.D. = 0.22) 

อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนค าศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนค าศัพท์
พื้นฐานภาษาอังกฤษ สามารถอภิปรายผลจากข้อค้นพบในการวิจัยได้ดังน้ี 

1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังโดยการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนค าศัพท์
พื้นฐานภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 11.85 คะแนน และ 23.15 คะแนน ตามล าดับและเม่ือเปรียบเทียบ
คะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่าคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ที่ระดับ .05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะลักษณะเด่นของการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะที่เน้น
การจัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการโดยการใช้เกม เพลงและกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ที่ประกอบด้วยกิจกรรมกลุ่ม คู่และเดี่ยวส่งผลให้นักเรียนมีความสุขและ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ นอกจากน้ี
แบบฝึกเสริมทักษะ ผู้วิจัยได้ออกแบบขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ของเน้ือหาจากง่ายไปหายาก จึงท าให้ผู้เรียนสามารถ
จดจ าเน้ือหาที่เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งผู้วิจัยได้น าสื่ออิเล็กทรอนิคส์มาประยุกต์ใช้เพื่อเร้าความสนใจของ
ผู้เรียนให้จดจ่อในเน้ือหาบทเรียนในระหว่างการจัดการเรียนรู้เสมอ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ นิตยา ดวงเงิน (2547: 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เกม ประกอบด้วย 4 
ขั้นตอน คือ การวางแผนปฏิบัติการ การปฏิบัติงาน การสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน และการสะท้อนผลการปฏิบัติการ 
กลุ่มทดลองคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 19 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ แผนการสอน 
แบบประเมินพฤติกรรมการเรียน เทคนิคที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การสังเกตแบบไม่มีโครงสร้าง การเขียน
เจอนัล การสนทนา และแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง และณัฐชา เรืองเกษม (2547: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการ
พัฒนาทักษะการเขียนสะกดค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน โดยกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ภาคเรียนที่ 2 ปี
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การศึกษา 2546 โรงเรียนศึกษาพิเศษสุรินทร์ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ จ านวน 8 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ค้นคว้า ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 25 ข้อ ซ่ึงมีค่า
อ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.25 ถึง 0.67 ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.97 
  2. ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนค าศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ อยู่ใน
ระดับมาก/มากที่สุด แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนค าศัพท์
พื้นฐานภาษาอังกฤษ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากแบบฝึกทักษะการเขียนน้ีประกอบไปด้วยภาพและสีที่มีการจัดระบบตาม
หลักวิชาการ ที่ท าให้บทเรียนดึงดูดความสนใจของผู้เรียน ง่ายต่อการใช้ การเรียนรู้ และเกิดความสนุกสนาน อีกทั้ง
ผู้เรียนยังสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วังนคร ชัย
มงคล (2553:11) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจของลูกค้าว่าคือ การค้นหาความคาดหวังของลูกค้า และความ
ต้องการด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ ความคาดหวังสูงสุดในมารยาทและการสร้างความม่ันใจให้พวกเค้าสร้างสรรค์
คุณค่าของลูกค้า โดยพร้อมเตรียมบริการที่สุภาพอยู่เสมอ ด้วยเหตุน้ี น่ีคือการบริการซ่ึง เป็นเป้าหมายที่ลูกค้ายึดถือ 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของมนวิภา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา (2545) ที่ได้พัฒนาบทเรียนนิทานเพื่อเพิ่มความสามารถ
ด้านการเขียนที่อ่อนที่ท า ให้นักเรียนไม่รู้สึกถูกทอดทิ้ง และท ากิจกรรมกับเพื่อนได้ ท าให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง  
และเกิดความกระตือรือร้นที่อยากจะเรียน 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1. โรงเรียนหรือผู้สอนควรมีการจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ให้มีความพร้อม เพียงพอมีประสิทธิภาพและทันสมัย 
 2. ควรด าเนินการเชิญบุคคลภายนอกที่มีส่วนเก่ียวข้องเช่น ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองร่วมประเมิน
กระบวนการการจัดการเรียนรู้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการวัดผลด้านทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเรียนรู้

และการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ควรมีการติดตามและประเมินผลพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบของผู้เรียนต่ออีกเป็นระยะๆ 

เพื่อศึกษาความคงทนของพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบตามสภาพจริง 
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การพฒันาทกัษะการพดูภาษาองักฤษโดยใชก้ารจดัการเรยีนรูเ้ชงิรกุของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 
Development of English Speaking Skill Using                                                           

Active Learning Activity for Grade 7 Students 
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                        โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังโดยใช้การ

จัดการเรียนรู้เชิงรุกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) เพื่อศึกษาพัฒนาการด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1หลังการจัดการเรียนรู้เชิงรุก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 โรงเรียนวัชรวิทยาจ านวน 40 คน ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ซ่ึงได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง (purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบ ที่ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน แบบประเมินพัฒนาการด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย  (x̅)  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. และการทดสอบค่า (t-test) แบบ 
dependent  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการเปรียบเทียบการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 22.74 คะแนน และ 29.53 คะแนน ตามล าดับและเม่ือเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่าคะแนน
สอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ที่ระดับ .05 2) ผลพัฒนาการด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1หลังการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅) = 4.55, S.D. = 0.31) 

ค าส าคัญ : การเรียนรู้แบบเชิงรุก  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการพูด 

ABSTRACT 
  The purposes of this research were to:  1)  compare learning outcome of secondary school 

students before and after using English active learning activities for grade 7 students 2)  study 
development of collaboration, interpersonal skill and responsibility of secondary school students 
after using active learning activity.  The sample used for the study consisted of forty students, for 
grade 7 students from Watchara Wittaya School, Kamphaeng Phet, Thailand selected by using 
purposive   sampling. The research instruments were active learning activity lesson plans, pretest and 
posttest, questionnaire of the collaboration, interpersonal skill and responsibility .  The data were 

analyzed by mean (x̅), standard deviation (S.D.) and t-test dependent.  
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 The results of the research were:  1) The comparison of pretest and posttest scores of 
secondary school student was 22.74 and 29.53 Comparing with the score of pretest and posttest and 
found that posttest score was significantly higher than pretest at . 05 level.  2) Collaboration, 

interpersonal skill and responsibility of secondary school student were at high level ((x̅) = 4.55, S.D. 
= 0.31).  

Keywords : active learning, interpersonal and responsibility skill, speaking skill 

ที่มาและความส าคัญ 
สังคมโลกในปัจจุบันเป็นสังคมที่ไร้พรมแดน การติดต่อสื่อสารสะดวก รวดเร็ว โดยมีการน าเทคโนโลยีมาเป็น

ตัวกลางในการสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ต เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ ทวิตเตอร์ ฯลฯ ภาษาจึงเป็นเครื่องมือในการสื่อสารของ
มนุษย์ที่ท าให้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้น ผู้ที่รู้ภาษา และผู้ที่ใช้การสื่อสารได้ดีจะได้เปรียบในการสื่อสาร ซ่ึง
ภาษาอังกฤษ คือภาษาสากลของโลก และประเทศไทยเป็นอีกหน่ึงประเทศที่ให้ความส าคัญกับภาษาอังกฤษรวมถึง
น ามาใช้ในการติดต่อสื่อสารกับประเทศอ่ืนๆ แลกเปลี่ยนข้อมูลสื่อสาร ทางด้านวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศหรือแม้กระทั่งการติดต่อค้าขาย ดังน้ัน ผู้ที่มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษจึงจะได้เปรียบกว่าหลายด้านเม่ือ
เทียบกับคนที่ไม่สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้  ในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าได้เข้ามาอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication technology) เพื่อให้เหมาะสม
กับการเป็นพลเมืองในยุคศตวรรษที่ 21 
  อน่ึงปัญหาของการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารของประเทศ เป็นที่น่าสังเกตว่ามีนักเรียน นักศึกษา 
ตลอดจนประชาชนที่มีการศึกษายังคงแสวงหาสถาบัน ส าหรับสอนพิเศษภาษาอังกฤษอยู่เนืองๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมี
ผู้เรียนจ านวนมากที่ต้องการเรียนการพูดภาษาอังกฤษ ปรากฏการณ์เช่นน้ีสะท้อนถึงปัญหาของการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน และวารสารมนุษยศาสตร์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2554  สถานศึกษาจ านวน 87 
สถานศึกษาที่ผ่านมาไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาที่ตั้งไว้ 
ตลอดจนมีข้อมูลที่น าเสนอต่อสังคมไทย และ ทั่วโลกถึงความล้มเหลวของการพูดภาษาอังกฤษของคนไทยมีมากถึงร้อย
ละ 99 ข้อสังเกตอีกประการหน่ึง คือ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีจ านวนผลงานที่นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้คิดค้น
สิ่งประดิษฐ์ น าเสนอและเผยแพร่สู่สังคมโลกจ านวนน้อยมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าร่วมน าเสนอ ผลงานปากเปล่า
ในการประชุมสัมมนาวิชาการในระดับนานาชาติ  การพูดภาษาอังกฤษเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งที่ท าให้คนไทยเสียโอกาสใน
การแข่งขัน เผยแพร่ความรู้  ความสามารถ และ ผลงานการคิดค้นสู่เวทีโลก ซ่ึงคณะผู้วิจัยเล็งเห็นปัญหาการพูด
ภาษาอังกฤษของโรงเรียนวัชรวิทยา  ซ่ึงอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 คือ ผู้เรียนไม่ชอบและไม่สนุกกับการเรียน
ภาษา เพราะเน้นการสอนตามโครงสร้างของไวยากรณ์ และ ไม่ได้ส่งเสริมให้มีการพูดสื่อสาร ขาดปัจจัยกระตุ้นที่จะท า
ให้สามารถชื่นชอบได้ ขาดการฝึกฝนอย่างต่อเน่ืองและคิดว่าภาษาอังกฤษเป็นเรื่องไกลตัวและไม่สามารถพูดใน
ชีวิตประจ าวันกับผู้อ่ืนได้   
 ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2559) ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 น้ันผู้สอนต้อง
ตระหนักอย่างมากถึงความเจริญของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง ดังน้ันการจัดสภาพแวดล้อมที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน และวิธีการจัดการเรียนรู้ต้องปรับให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  วิจารณ์ พานิช 
(2555) ได้กล่าวว่า  ทักษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 สาระวิชาก็มีความส าคัญ แต่ไม่เพียงพอส าหรับการเรียนรู้
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เพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา (content หรือ subject matter) ควรเป็นการเรียน
จากการค้นคว้าเองของศิษย์ โดยครูช่วยแนะน า และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถประเมิน
ความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้  ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2559 อ้างถึงใน เพร์ลแมน) ได้กล่าวถึงผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 คนในศตวรรษที่ 21 จึงต้องมีความเชี่ยวชาญในด้านการสื่อสาร  ว่า “นักเรียนจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดเม่ือพวก
เขามีส่วนร่วม”  ซ่ึงต่อมา ได้เรียกร้องให้ครูเปลี่ยนวิธีการสอนจากการบอกให้ท าหรือการบรรยายไปสู่การสอนแบบใหม่
ที่ปล่อยให้ “ผู้เรียนสอนตัวเองโดยมีครูคอยแนะน า” ซ่ึงจะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จะเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ดังน้ันคณะวิจัยจึงได้น าเสนอการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้การ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning  การส่งเสริมหรือกระตุ้นให้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้สอนกับผู้เรียน ด้วยเทคนิคหรือกิจกรรมต่างๆ ผู้สอนมี บทบาทอ านวยความสะดวกและจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้
ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง จนเกิดเป็นการ เรียนรู้อย่างมีความหมาย (Meaningful Learning)  รูปแบบการเขียน
รายการอ้างอิงประกอบการค้นคว้าวิจัยและงานเขียน 

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  คือ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระท า และได้
ใช้กระบวนการคิดเก่ียวกับสิ่งที่ได้กระท าลงไป  ซ่ึง Bonwell (1991) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้สมมติฐาน
พื้นฐาน 2 ประการคือ 1) การเรียนรู้เป็นความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์, และ 2) แต่ละบุคคลมีแนวทางในการ
เรียนรู้ที่แตกต่างกัน Fedler and Brent (1996)  ได้กล่าวอีกว่า Active Learning สามารถเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
ฝึกฝนทักษะการพูดด้วยตนเอง และ ยังสามารถจัดระบบความคิดของผู้เรียนในด้านการสร้างองค์ความรู้ก่อนนักเรียน
พูดอีกครั้ง และผู้เรียนจะได้มีปฏิสัมพันธ์สื่อสารกันมากกว่าการพูดด้วยการจ าหรือว่าการพูดเพื่อแข่งขันกัน  ดังน้ัน
คณะผู้วิจัยจึงใช้การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Leaning) ด้วยกิจกรรมค่ายนันทนาการและเพลง เพื่อเป็นการ
แก้ปัญหาการพูดภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
โดยการปฏิบัติลงมือด้วยตนเองและเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความกล้าแสดงออก และส่งเสริมการท างาน
เป็นทีม และมีความรับชอบต่อหน้าที่ของแต่ละบุคคล เพื่อให้เหมาะสมกับการเป็นเยาวชนในศตวรรษที่ 21 

ปญหาที่คณะวิจัยประสบในการสอนภาษาอังกฤษคือนักเรียนไม กระตือรือรนที่จะพูด ไมมีความกล้า
แสดงออก และไมสามารถน าเรื่องที่เรียนไปประยุกตใชในการพูดสื่อสารท าใหนักเรียนไมสามารถใชภาษาในการพูดได
อยางเหมาะสมกับโอกาสและสถานการณ รวมไปถึงสภาพแวดล้อมรอบข้างที่ไม่ได้มีการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  
ซ่ึงหากมีการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเป็นประจ าจะท าให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก และมีความม่ันใจที่จะ
พูดภาษาอังกฤษได้  

จากการศึกษาเอกสารและต าราที่เก่ียวข้องแล้วน้ัน พบว่าวิธีแกปญหาขางตนสามารถท าไดโดยการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนใหเปนรูปธรรมมากขึ้น คือการน ากิจกรรมการเรียนการสอนแบบบทบาทสมมติ หรือน าการ
จัดการเรียนรู้มาจัดเป็นสถานการณ์จ าลองการพูดสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ ซ่ึงเป็นกิจกรรมหน่ึงในกระบวนการเรียนรู้
แบบ Active Learning มาใช เน่ืองจากเป็นกิจกรรมที่ฝึกทักษะการพูดที่สนุกช่วยใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนใน
ชั้นเรียน และมีโอกาสฝึกพฤติกรรมหลากหลายรูปแบบ หลากหลายสถานการณ์  ท าใหนักเรียนกลาแสดงความรูสึกที่ซ
อนอยู  ใหโอกาสกับนักเรียนที่ไมกลาแสดงความคิดเห็นและเปนแรงจูงใจน าไปสูการเรียนรู โดยอัตโนมัติ และไม่
ประหม่ากับสถานการณ์จริงที่จะเกิดขึ้น และจากการศึกษางานวิจัย พบว่า กิจกรรมบทบาทสมมติช่วยให้ผู้สวมบทบาท
มีความคิดสร้างสรรค์ เปิดเผย เกิดความม่ันใจในตนเอง กล้าแสดงออก มีความกระตือรือร้น สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ 
และปรับพฤติกรรมของตนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ในขณะเดียวกัน
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กิจกรรมบทบาทสมมติช่วยให้นักเรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนและยังท าให้บรรยากาศในการเรียนการสอน
สนุกสนานเป็นกันเองอีกด้วย สมศิริ ปลื้มจิตต์ (2550 : 32) และจากงานวิจัยของพจนันท  ไวทยานนท (2541 : 37) 
วรวรรณินี ราชสงฆ์ (2541 : 72) และ วิไล พังสอาด (2542 : 45) พบวา กิจกรรมบทบาทสมมติชวยใหผูสวมบทบาทมี
ความคิดสรางสรรค เปดเผย เกิดความม่ันใจในตนเอง กลาแสดงออก มีความกระตือรือรน สามารถแกปญหาตาง ๆ 
และปรับพฤติกรรมของตนใหเหมาะสมกับสถานการณที่ใกลเคียง 
   จากปัญหาและงานวิจัยดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงต้องการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อส่งเสริมให้
ให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกและเตรียมการใช้ภาษาในการสื่อสารในสถานการณ์ที่หลากหลาย ท าให้เกิดความสนุกสนานใน
การเรียน ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ ในการปฏิบัติตนในสังคม ฝึกการแก้ปัญหาและช่วยให้ผู้เรียนเกิดความ
ม่ันใจในการตัดสินใจอีกทั้งเข้าใจในความรู้สึกของผู้อ่ืน ตลอดจนสามารถปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสมท าให้เกิด
ความเข้าใจอันดีและเกิดความสามัคคี ซ่ึงจะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษได้ อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย  
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อพัฒนาทักษะการพูด
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 2. เพื่อศึกษาพัฒนาการด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบหลังการจัดการเรียนรู้เชิง
รุกเพื่อพัฒนาทักษะการพูดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. นักเรียนมีพัฒนาการด้านการพูดภาษาอังกฤษดีขึ้นหลังจากได้รับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
 2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก มีผลต่อการพัฒนาด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล ความรับผิดชอบ  

3. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  

ขอบเขตของการวิจัย        
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง        
 1. กลุ่มประชากร          
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัชรวิทยา โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม และโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ก าแพงเพชร จ านวนทั้งหมด 530 คน       
 2. กลุ่มตัวอย่าง         
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 โรงเรียนวัชรวิทยาจ านวน 40 คน ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง (purposive sampling)  

ขอบเขตด้านเวลา     
ระยะเวลาในการทดลอง คณะผู้วิจัยท าการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ในช่วงเวลาคาบว่างของนักเรียน สัปดาห์

ละ  2  ครั้ง ๆ ละ 1 ชั่วโมง เป็นเวลา 4 สัปดาห์ รวมเป็น 8 ชั่วโมง  ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
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ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
ตัวแปรตาม ได้แก่    

                             - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 - ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
                             - ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่       
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 Insects                                                      

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 Go shopping at the market                      
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 Occupations                                              
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 Daily Routine                                                         
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 Personal Information                                            
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 My Classroom                                                         
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 My Fruit                                                    

 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 Where is the...?  
เครื่องมือการวิจัย 

 -   แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้การ จัดการเรียนรู้ เชิงรุก             
จ านวน  8 แผน   

- แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 
- แบบประเมินความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 

แนวคิดการวิจัย 

  
           ตวัแปรตน้         ตวัแปรตาม 

  
 
        การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้จิกรรมการเรยีนรู้เชงิรกุ 
                       (Active Leaning) 

    
 
 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. การเรียนรู้เชิงรุก หมายถึง  กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีบทบาทในกิจกรรมการเรียนอย่างตื่นตัวและมี
ชีวิตชีวา เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีส่วนริเริ่มและด าเนินการเรียนรู้อย่างใส่ใจ จดจ่อกับเน้ือหาและเรื่องที่เรียนอย่าง

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 ความสัมพันธ์ระหว์างบุคคลและความรับผิดชอบ 
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ต่อเน่ืองตลอดกระบวนการ โดยมีการริเริ่มความคิด สร้างความรู้ มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และ
แสดงออกไม่ว่าจะเป็นท่าทางหรือวาจา มิใช่เป็นเพียงผู้รับความรู้เท่าน้ัน ผู้สอนต้อง มีบทบาทในการเร้าความสนใจและ
สร้างบรรยากาศในการเรียน โดยใช้กลยุทธ์แตกต่างกันไปตามสถานการณ์ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ 
           2. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ หมายถึงความสามารถในการสื่อสารเพื่อ
แลกเปลี่ยน ข้อเท็จจริงและความคิดเห็นระหว่างกันและกันภายในกลุ่ม โดยสมาชิกในกลุ่มจะต้องมีการปฏิสัมพันธ์การ
พูดคุยและการท างานร่วมกันจนกลายเป็นความสัมพันธ์อันดี นอกเหนือจากน้ีสมาชิกภายในกลุ่มยังต้องสามารถรับชอบ
ในผลของการกระท าตามบทบาทหน้าที่ของผู้กระท าม่ว่าผู้น้ันจะด ารงต าแหน่งใดก็ตาม 

3. ทักษะการพดูภาษาอังกฤษ หมายถงึ ทกัษะการพดูซ่ึงเปน็หน่ึงใน 4 ทกัษะส าคญัในการพฒันาภาษาอังกฤษ และ
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ มีความกล้าแสดงออก สามารถตอบโต้คู่สนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

วิธีด าเนินการวิจัย                                         
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุกส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่1 เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ใช้แบบแผนการวิจัยแบบหน่ึงกลุ่มทดสอบก่อน
และทดสอบหลัง  (One Group Pretest Posttest Design) มีรายละเอียดและขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยดังน้ี 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย         
 1. กลุ่มประชากร          
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัชรวิทยา โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม และโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ก าแพงเพชร จ านวนทั้งหมด 530 คน       
 2. กลุ่มตัวอย่าง         
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 โรงเรียนวัชรวิทยาจ านวน 40 คน ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง (purposive sampling)    
 แบบแผนการวิจัย         
 การจัดการเรียนรู้ครั้ง น้ีเป็นการ จัดการเรียนรู้ เชิงทดลอง (Experimental Research) คณะผู้ วิจัยได้
ด าเนินการทดลอง ตามแบบแผนการวิจัยแบบหน่ึงกลุ่มทดสอบก่อนทดสอบหลัง (One Group Pertest Posttest 
Design ) 

 
T1 

 
X 

 
T2 

 
 

แบบแผนการวิจัยแบบหน่ึงกลุ่มทดสอบก่อนทดสอบหลัง (One Group Pretest Design)สัญลักษณ์ที่ใช้ใน
แบบแผนการวิจัยมีความหมาย ดังน้ี 

T1 หมายถึง การทดสอบก่อนเรียน 
 X หมายถึง การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
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 T2 หมายถึง การทดสอบหลังเรียน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
ในวิจัยครั้งน้ี มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยจ าแนกได้ 2 ประเภทคือเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองและเครื่องมือที่

ใช้ในการเก็บข้อมูล มีรายละเอียดดังน้ี 
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ที่คณะผู้วิจัยสร้าง

ขึ้นจ านวน 8 แผน ประกอบด้วย 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 Insects 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 Go shopping at the market 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 Occupations 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 Daily Routine 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 Personal information 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 My Classroom 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 My Fruit 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 Where is the...? 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้วัดทักษะการพูด เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 80 ข้อก าหนดให้ค่า
คะแนนคือ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน 

2. แบบประเมินความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 มีลักษณะ 6 ด้านดังน้ี  

   1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ  ทั้งในบทบาท

ของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน  
   3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์ที่ได้เรียนมาชี้น าในประเด็นที่เหมาะสม  
   4) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม  

     5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยืน
อย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม  

   6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง  
 
 
 
 
การสร้างและตรวจคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและตรวจคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังน้ี 
1. แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุกมีขั้นตอนการ 

สร้างดังน้ี     
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              1.1 ศึกษา ต ารา เอกสาร งานวิจัย ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก      
              1.2 สร้างและออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้การจัดการ 
เรียนรู้เชิงรุก   
              1.3 น าแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก เสนอต่อ
ผู ้เชี ่ยวชาญจ านวน  3 คน ได้แก่ ผู ้เชี ่ยวชาญด้านเนื้อหา  1 คน ด้านการเรียนรู ้ 1 คน และด้านการวัดผลและ
ประเมินผล 1 คน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมแล้วปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องของภาษา และความเที่ยงตรงของเน้ือหา (Content Validity) แล้วน าผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญมา
ค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Object Congruence: IOC) ซ่ึงค่าที่ค านวณได้ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป
ถือว่ามีความสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ มีเกณฑ์ในการพิจารณาดังน้ี (มาเรียม นิลพันธ์ุ, 2553)  
   +1 หมายถึง แน่ใจว่าแบบประเมินสอดคล้องกับตัวชี้วัด 
      0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแบบประเมินสอดคล้องกับตัวชี้วัด 

 -1 หมายถึงแน่ใจว่าแบบประเมินไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
จากการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 ผู้วิจัยน าข้อเสนอแนะของ

ผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขโดยการหาค่าความเหมาะสม (Rating Scale) ก่อนน าไปใช้ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  
2. การสร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้เพื่อใช้เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน มีขั้นตอนใน 

การสร้างดังน้ี  
   2.1 ศึกษาหลักสูตร และเอกสารที่เก่ียวข้องกับวิธีการสร้างแบบทดสอบปรนัย   

    2.2 สร้างแบบทดสอบเป็นแบบข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบและเขียนตอบ  จ านวน 120 ข้อ  
    2.3 น าแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน  3 คน ได้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหา 1 

คน ด้านการเรียนรู้ 1 คน และด้านการวัดผลและประเมินผล  1 คนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมแล้ว
ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของภาษาและความเที่ยงตรงของเน้ือหา (Content Validity) 
แล้วน าผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item Object Congruence: 
IOC) ซ่ึงค่าที่ค านวณได้ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปถือว่ามีความสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ มีเกณฑ์ในการพิจารณาดังน้ี 
(มาเรียม นิลพันธ์ุ, 2553)  
   +1 หมายถึง แน่ใจว่าแบบประเมินสอดคล้องกับตัวชี้วัด 
      0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแบบประเมินสอดคล้องกับตัวชี้วัด 

 -1 หมายถึงแน่ใจว่าแบบประเมินไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
จากการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 ผู้วิจัยน าข้อเสนอแนะของ

ผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  
 3. แบบประเมินความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบระหว่างและหลังการจัดการเรียนรู้การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก มีขั้นตอน
การสร้าง ดังน้ี 

   3.1 ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฏี รูปแบบ วิธีการสร้างแบบประเมินจากหนังสือ เอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง           
    3.2 น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาสร้างแบบประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนเก่ียวกับ 
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พัฒนาการด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ก าหนดเป็นประเด็นในการประเมินเป็น 6 ด้าน 
ได้แก่  

   1) การท ากิจกรรมส่งผลให้ข้าพเจ้าสามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   2) การท ากิจกรรมส่งผลให้ข้าพเจ้าสามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหา

สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน  
     3) การท ากิจกรรมส่งผลให้ข้าพเจ้าสามารถใช้ความรู้ในศาสตร์ที่ได้เรียนมาชี้น าในประเด็นที่เหมาะสม  

   4) การท ากิจกรรมส่งผลให้ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม  
   5) การท ากิจกรรมส่งผลให้ข้าพเจ้าสามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและ

ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม  
  6) การท ากิจกรรมส่งผลให้ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพ 

อย่างต่อเน่ือง  
   3.3 ก าหนดเกณฑ์ของการประเมินด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบระหว่าง

และหลังการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้การ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรูบริกส์ (Rubrics) ประเภทแยกองค์ประกอบ (Analytic Score) โดยใช้แบบมาตราประเมินค่า 
5 ระดับ คือ 5 หมายถึง มากที่สุด 4 หมายถึง มาก 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง น้อย และ 1 หมายถึง น้อยที่สุด 
ใช้เกณฑ์การแปลความหมายดังน้ี 

ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 แปลความว่า ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบอยู่ 
ในระดับมากที่สุด    

ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 แปลความว่า ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบอยู่ 
ในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 แปลความว่า ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบอยู่ 
ในระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 1.50 -  2.49 แปลความว่า ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบอยู่ 
ในระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 แปลความว่า ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบอยู่ 
ในระดับน้อยที่สุด 

   3.4 น าแบบประเมินด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบระหว่างและ 
หลังการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้การจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก ที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ได้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหา 1 คน ด้านการเรียนรู้ 1 คน 

และด้านการวัดผลและประเมินผล  1 คน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของภาษาและความเที่ยงตรงของเน้ือหา 
(Content Validity) แล้วน าผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item 
Object Congruence: IOC) ซ่ึงค่าที่ค านวณได้ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปถือว่ามีความสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ มี
เกณฑ์ในการพิจารณาดังน้ี (มาเรียม นิลพันธ์ุ, 2553)  
   +1 หมายถึง แน่ใจว่าแบบประเมินสอดคล้องกับตัวชี้วัด 
      0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแบบประเมินสอดคล้องกับตัวชี้วัด 
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 -1 หมายถึงแน่ใจว่าแบบประเมินไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
จากการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 ผู้วิจัยน าข้อเสนอแนะของ

ผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  
   3.5 น าแบบประเมินด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบระหว่างและหลังการ

จัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้การจัดการเรียนรู้
เชิงรุกที่ปรับปรุงแล้วไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยโดยใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 โรงเรียนวัชรวิทยา ต าบล
ในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 40 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  ซ่ึงเป็นกลุ่มทดลองใน
การวิจัยครั้งน้ี 

การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะผู้วิจัยด าเนินการทดลองกับนักเรียนกลุ่มทดลองด้วยตนเอง ตามขั้นตอนดังน้ี 
 1. ขั้นก่อนการทดลอง เป็นขั้นที่คณะผู้วิจัยเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
    1.1 สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
    1.1.1 แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
    1.1.2 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ 
               1.1.3 แบบประเมินด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ 
ระหว่างและหลังการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดย
ใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก         
    1.2 คณะผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและอธิบายวิธีการเรียนรู้โดยใช้การจัดการ 
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก หน้าที่ของนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมแก่
นักเรียนกลุ่มทดลอง 
    1.3 ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น 

2. ขั้นทดลอง คณะผู้วิจัยท าการทดลอง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ท าการทดลองเป็นสัปดาห์ละ 2 
ครั้ง ๆ ละ 1 ชั่วโมง เป็นเวลา 4 สัปดาห์ รวมเป็น 8 ชั่วโมง โดยคณะผู้วิจัยสอนนักเรียนกลุ่มทดลองด้วยตนเอง 
 3. ขั้นหลังการทดลอง หลังจัดการเรียนรู้ครบตามก าหนดระยะเวลา คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังน้ี  
    3.1 จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ก าหนด  

   3.2 ประเมินด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบจากการท ากิจกรรมกลุ่ม 
   3.3 ทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลการจัดการเรียนรู้ที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น  
 
 
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือส าหรับการวิจัย มีรายละเอียดดังน้ี 
    1.1 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ ได้แก่ (Content Validity) ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจ
จ าแนก (r) ค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยใช้วิธีของคูเดอร์-ริชาร์ด จากสูตร KR-20 
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    1.2 ตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบได้แก่ความ
เที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) 
โดยผู้เชี่ยวชาญ 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป มีรายละเอียดดังน้ี 

    2.1 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียน โดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( x̅) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และทดสอบค่า (t-test) แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (Dependent) 
   2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบโดยการวิเคราะห์

ค่าเฉลี่ย (x̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้เชิงรุกส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่

1 มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยมีดังน้ี 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
เพื่อพัฒนาทักษะการพูดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  2) เพื่อศึกษาพัฒนาการด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบหลังการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อพัฒนาทักษะการพูดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
คณะผู้วิจัยขอเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 

ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อ
พัฒนาทักษะการพูดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์พัฒนาการด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบหลังการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อพัฒนาทักษะการพูดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ส าหรับรายละเอียดผลการวิเคราะห์
ข้อมูลในแต่ละขั้นตอน มีดังน้ี 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อ
พัฒนาทักษะการพูดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณะผู้วิจัยได้เปรียบเทียบผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อน
และหลังการจัดการเรียนรู้ ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้  

การทดสอบ คะแนนเต็ม (x ̅) S.D. T P 

ก่อนเรียน 40 22.74 5.30 16.24* .00 

หลังเรียน 40 29.53 5.15 
   

จากตารางที่ 1 พบว่า การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 22.74 คะแนน 
และ 29.53 คะแนน ตามล าดับและเม่ือเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่าคะแนนสอบหลังเรียนของ
นักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ที่ระดับ .05 

 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์พัฒนาการด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบหลังการ

จัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อพัฒนาทักษะการพูดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ตารางที่ 2 ผลการแสดงความคิดเห็นพัฒนาการด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1หลังการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  
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รายการประเมิน (x ̅) S.D. ระดับ 

1) การท ากิจกรรมส่งผลให้ข้ าพเจ้าสามารถสื่อสารกับกลุ่ มคน
หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  4.70 0.61 มากที่สุด 

2) การท ากิจกรรมส่งผลให้ข้าพเจ้าสามารถให้ความช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาท
ของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน  4.53 0.55 มากที่สุด 

3) การท ากิจกรรมส่งผลให้ข้าพเจ้าสามารถใช้ความรู้ในศาสตร์ที่ ได้
เรียนมาชี้น าในประเด็นที่เหมาะสม  4.48 0.75 มาก 

4) การท ากิจกรรมส่งผลให้ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบในการกระท าของ
ตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม  4.38 0.77 มาก 

5) การท ากิจกรรมส่งผลให้ข้าพเจ้าสามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นใน
การแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืน
อย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม  4.55 0.50 มากที่สุด 

6) การท ากิจกรรมส่งผลให้ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบการพัฒนาการ
เรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง  4.68 0.62 มากที่สุด 
รวมเฉลี่ย 4.55 0.31 มากที่สุด 

  

จากตารางที่ 2 พบว่าพัฒนาการด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่1หลังการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ((x̅) = 4.55, S.D. = 0.31) เรียงล าดับ
จากมากไปหาน้อยได้แก่ ข้อที่ 1) การท ากิจกรรมส่งผลให้ข้าพเจ้าสามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด (( x̅) = 4.70, S.D. = 0.61) ข้อที่ 6) การท ากิจกรรมส่งผลให้ข้าพเจ้ามีความ

รับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง  อยู่ในระดับมากที่สุด ((x̅) = 4.68, S.D. = 
0.31) ข้อที่ 5) การท ากิจกรรมส่งผลให้ข้าพเจ้าสามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและ

ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม  อยู่ในระดับมากที่สุด ((x̅) = 4.55, S.D. = 
0.50) ข้อที่ 2) การท ากิจกรรมส่งผลให้ข้าพเจ้าสามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหา

สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน อยู่ในระดับมากที่สุด ((x̅) = 4.53, S.D. 
= 0.55) ข้อที่  3) การท ากิจกรรมส่งผลให้ข้าพเจ้าสามารถใช้ความรู้ในศาสตร์ที่ได้เรียนมาชี้น าในประเด็นที่เหมาะสม 

อยู่ในระดับมากที่สุด ((x̅) = 4.48, S.D. = 0.75) และข้อที่ 4) การท ากิจกรรมส่งผลให้ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบในการ

กระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม อยู่ในระดับมากที่สุด ((x̅) = 4.38, S.D. = 0.77) เป็นล าดับสุดท้าย 

อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุกส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่1 สามารถอภิปรายผลจากข้อค้นพบในการวิจัยได้ดังน้ี 
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1. ผลการเปรียบเทียบการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 22.74 คะแนน 
และ 29.53 คะแนน ตามล าดับและเม่ือเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่าคะแนนสอบหลังเรียนของ
นักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ที่ระดับ .05  

2. ผลพัฒนาการด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

1 หลังการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅) = 4.55, S.D. = 0.31) 
 1. ผลการเปรียบเทียบการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 22.74 คะแนน 
และ 29.53 คะแนน ตามล าดับและเม่ือเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่าคะแนนสอบหลังเรียนของ
นักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ที่ระดับ .05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะลักษณะเด่นของการจัดการเรียนรู้
แบบเชิงรุก (Active Learning) ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่เน้นการจัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการใช้เกม เพลงและกิจกรรมที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ประกอบด้วยกิจกรรมกลุ่ม คู่และเดี่ยวส่งผลให้นักเรียนมีความสุขใน
การเรียนรู้ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของปรีชาญ เดชศรี (2545) กล่าวว่าการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น หมายถึงการ
จัดการเรียนการสอนที่มีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ทั้งในเชิงทักษะต่าง ๆ เช่น การทดลอง การส ารวจตรวจสอบ
และการปฏิบัติเพื่อพัฒน าเชาว์ปัญญา วิเคราะห์ วิจารณ์ หรือการตัดสินใจเรื่องราวต่าง ๆ เพื่อแทนที่การเรียนการสอน
ที่ครูบอกเล่าให้ผู้เรียนได้ฟังเพียงด้านเดียว และศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ (2548) ได้ศึกษาการพัฒนานวัตกรรมสื่อการ
เรียนรู้แบบสมบูรณ์แบบที่เน้นการเรียนรู้แบบกระตือรือร้นวิชาเคมีสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 40224 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซ่ึงจากผลการวิจัยพบว่าส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เรียนวิชาเคมีสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม 40224 ว 
ที่เรียนโดยใช้นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้แบบหน่วยสมบูรณ์แบบที่เน้นการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น โดยมีผลท าให้
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2. ผลพัฒนาการด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

1 หลังการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅) = 4.55, S.D. = 0.31) พบว่า นักเรียนมีพัฒนาการ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบได้ชัดเจนมากขึ้น อาจเน่ืองมาจากการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก            
(Active Learning) และกิจกรรมที่ได้ท าน้ันเป็นส่วนหน่ึงที่ท าให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ศักยภาพด้านต่าง ๆ ของ
ตนเองและเพื่อนร่วมงานจากการท างานร่วมกันทั้งภายในกลุ่มเพื่อนที่มีความสนิทสนมกันมากขึ้นท าให้การท างานมี
ความเป็นระบบที่ดี เน่ืองมาจากมีการแบ่งงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบท าให้งานบรรลุเป้าหมายตามที่ตนได้
รับผิดชอบทั้งยังช่วยท าให้เกิดมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกันและเกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  
ทั้งน้ีผู้เรียนสามารถน าทักษะชีวิตที่ได้จากการเรียนรู้ไปท างานร่วมกับผู้ อ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งในและนอก
มหาวิทยาลัย เพราะเน่ืองจากได้รับประสบการณ์ตรงจากการท างานจริง ๆ  และจากการสังเกตพบว่านักเรียน ได้เห็น
ความส าคัญของการท างานร่วมกัน ท าให้เกิดองค์ความรู้จากการท างานที่ตนได้รับผิดชอบ ซ่ึงถือได้ว่านักเรียนน้ันมี
ทักษะชีวิตในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ซ่ึงสอดคล้องกับที่ ปาริชาติ วลัยเสถียร (2543) ได้สรุปไว้ว่า การศึกษาที่เหมาะสม
กับยุคโลกาภิวัฒน์ในศตวรรษที่ 21 คือการศึกษาตลอดชีวิตมีความครอบคลุม ไปถึงการเรียนรู้วิธีการปรับตัวให้เข้ากับ
การเปลี่ยนแปลงในการท างาน การปรับรูปร่างบุคลิกการเรียนรู้ ซ่ึงมีสาระ 4 ประการ ได้แก่ (1) การเรียนรู้เพื่อรู้ เป็น
การเรียนรู้ทั่วไปและเรียนรู้เฉพาะอย่างให้ลึกซ้ึง (2) การเรียนรู้เพื่อท า ซ่ึงเป็นการเรียนรู้อาชีพหรือการท างาน (3) การ
เรียนรู้เพื่อเป็นการตัดสินใจและรับผิดชอบ และ (4) การเรียนรู้เพื่ออยู่ร่วม ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ใจผู้อ่ืนและวัฒนธรรม
ประเพณี  
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลไปใช้ 
 1. โรงเรียนหรือผู้สอนควรมีการจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ให้มีความพร้อมและมีพอเพียง มีประสิทธิภาพและ
ทันสมัย 

2. ควรด าเนินการเชิญบุคคลภายนอกที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการเรียนการสอนร่วมประเมินกระบวนการการ
จัดการเรียนรู้เพื่อให้สามารถรู้ถึงข้อดีและข้อจ ากัดของการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกที่หลากหลาย 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรน าการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกไปใช้ในการจัดการเรียนรู้กับนักเรียนในระดับชั้น               
อ่ืน ๆ เพื่อศึกษาความสามารถในการใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ และการสื่อสาร 

2. ควรมีการติดตามและประเมินผลพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบของผู้เรียนหลังจากที่เข้าร่วม
การพัฒนาพฤติกรรมไปแล้ว ต่ออีกเป็นระยะ ๆ เพื่อศึกษาความคงทน ของผลการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้าน
ความรับผิดชอบโดยใช้กิจกรรมที่มีการประเมินผล ตามสภาพจริง 
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The Development of English Reading English Words By Using Phonics Method and 
Cooperative Learning For Grade 4 Students 
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บทคัดย่อ          
 การวิจัยครั้ง น้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิด้านทักษะการอ่านตัวอักษรและค าศัพท์
ภาษาอังกฤษหลังเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยการใช้เทคนิคโฟนิกส์และศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนต่อการเรียนแบบร่วมมือและการใช้เทคนิคโฟนิกส์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านป่า
สัก (ทศพลอนุสรณ์) อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลกในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ใน
การศึกษาวิจัยครั้งน้ี เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) อ าเภอพรหมพิราม จังหวัด
พิษณุโลก จ านวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
ตัวอักษรและค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Sounds of alphabets ด้วยการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคโฟนิกส์ และ
ทดสอบทักษะการอ่านตัวอักษรและค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยการประเมินการอ่านเสียงตัวอักษร 26 ตัวและค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ 10 ค า  และหาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผลการประเมิน ผลการวิจัยพบว่า 
ความสามารถด้านการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ 

ค าส าคัญ : การอ่านค าศัพท์,เทคนิคโฟนิกส์,การเรียนแบบร่วมมือ 

ABSTRACT          
 The purpose of this research was to compare the students’ achievement in reading English 
alphabet and words by using Phonics. The subjects were Grade 4 students of Banpasak (Tossapon 
anusorn) school, Phromphiram District, Phitsanulok province. The instruments were lesson plans, 
English letter and words reading quiz based on cooperative teaching and Phonics. The data were 
analyzed by using an evaluation form. The results showed that the student’s skills after the 
intervention were significantly higher than before. 
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ความส าคัญและความเป็นมา        
 ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวัน 
เน่ืองจากเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ ความบันเทิง การ
สร้างความเข้าใจเก่ียวกับวัฒนธรรมที่หลากหลายและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก น ามาซ่ึงมิตรไมตรีและความร่วมมือกับ
ประเทศต่าง ๆ ช่วยพัฒนานักเรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืนดีขึ้น เข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศและ
ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้ รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ง่าย กว้างขวางขึ้น และมีวิสัยทัศน์ในการ
ด าเนินชีวิต (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551:1)     
 การเรียนวิชาภาษาอังกฤษจึงถือเป็นวิชาที่ส าคัญต่อการใช้ชีวิตประจ าวันในอนาคตของเด็กนักเรียน ทั้งด้าน
การฟัง พูด อ่านและเขียน ส าหรับคนไทยน้ันภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาที่ 2 (Second language) ที่ใช้ติดต่อสื่อสารกัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการท างาน เพราะปัจจุบันน้ีหน่วยงานต่างๆ ต้องการบุคลากรที่มีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษมากขึ้น และอีกหน่ึงปัจจัยที่ท าให้ภาษาอังกฤษส าคัญส าหรับคนไทย คือ ในปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา 
ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นในหลายๆ ด้าน อาทิ การเปิด
เขตแดนการค้าเสรี การบริการ การลงทุน แรงงานระหว่างประเทศเป็นต้น รวมไปถึงด้านการศึกษาที่จะต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลง ด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม ในปัจจุบันท าให้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีด้านสารสนเทศถูกน ามาใช้อ านวยความสะดวกทั่วโลก ภาษาอังกฤษจึงถูกใช้เป็นภาษากลางในการรับ-ส่งสาร 
เพื่อท าให้เราก้าวทันความก้าวหน้าของประเทศอ่ืนๆ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้ก าหนดวิชา
ภาษาอังกฤษไว้ในหลักสูตรการศึกษา และมีจุดประสงค์การเรียนวิชาภาษาอังกฤษ คือ เพื่อให้คนไทยสามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษพร้อมทักษะอีกทั้ง 4 ทักษะ       
 ปัญหาเด็กไทยที่อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกน้ันเป็นเพราะระบบการเรียนการสอนที่เน้นการอ่านเป็นค า หรือที่
เรียกว่า whole language ซ่ึงเป็นการเรียนการสอนที่ด าเนินมาเป็นเวลาช้านาน ซ่ึงที่ผ่านมาจะไม่ได้ผลเท่าที่ควรใน
การที่จะท าให้เด็กอ่านออกเขียนได้ เน่ืองจากการเรียนแบบอ่านเป็นค าน้ันเหมาะส าหรับการต้องเรียนรู้อย่างรวดเร็ว
เพื่อใช้ประโยชน์ในทันที เช่นการต้องการไปท่องเที่ยวต่างประเทศ หรือการที่คนขับรถแท็กซ่ีต้องการสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติเป็นต้น การเรียนการสอนในลักษณะการจดจ าทั้งค าน้ัน ท าให้เม่ือเด็กเจอค าใหม่ๆที่ครูไม่เคยสอน จะไม่
สามารถอ่านออกเสียงเองได้ ท าให้เกิดอาการอ่านไม่ออก ออกเสียงไม่ชัด ไม่ม่ันใจ อาศัยการเดาสุ่มเพื่อให้ได้เสียง
ออกมา ไม่มีหลักการอ่านที่ชัดเจน ท าให้ผู้เรียนไม่เกิดการเรียนรู้ เช่น หากเจอค าศัพท์ที่แปลกโดยครูเป็นผู้อ่าน 2 ค า 
แม้จะมีค าศัพท์สองค าน้ันอยู่ในมือ แต่นักเรียนจะไม่สามารถรู้ว่าค าที่ครูอ่านคือค าไหน เพราะนักเรียนไม่รู้หลักการออก
เสยีงของตัวอักษร (สยามโฟนิกส์, 2016)         
 หน่วยงานด้านการศึกษาของรัฐฟลอริดา อธิบายเก่ียวกับโฟนิกส์ว่า โฟนิกส์เป็นหลักการทางภาษาอังกฤษ
อย่างหน่ึงที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวอักษรและเสียงของตัวอักษรน้ันๆ ผู้เรียนจะเรียนรู้ที่จะอ่านค าโดยการจ า
เสียง และรูปร่างของตัวอักขระน้ันๆ เสียงและรูปร่างของตัวพยัญชนะและสระที่ประกอบกันขึ้นเป็นค าจากโฟนิกส์ เป็น
ระบบเสียงของตัวอักขระในภาษาซ่ึงแต่ละตัวมีเสียงเฉพาะของตัวมันเอง การอ่านออกเสียงผู้เรียนจะต้องศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างเสียง และรูปร่างของตัวอักขระน้ันๆ การออกเสียงมีกฎเกณฑ์ทางภาษาบ่งบอกชัดเจนว่าตัวอักษร
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แต่ละตัวจะมีเสียงใด และเม่ือสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไป ตัวอักขระน้ันๆ จะมีเสียงใดเป็นสิ่งส าคัญโดยมีงานวิจัย จิราภรณ์ 
เสืออินทร์ ได้ใช้เทคนิคโฟนิกส์ในการพัฒนาทักษะการอ่านค าศัพท์ของนักเรียนโดยมีผลสรุปการวิจัยอยู่ในคุณภาพมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.014 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อเทคนิคโฟนิกส์ในระดับสูง (UK. 
Department of Education. 2004 : Online)       
 หลังจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ณ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพล
อนุสรณ์) พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ยังขาดทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ คือการอ่านสะกดค า 
นักเรียนไม่สามารถอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษได้ ท าให้เกิดอุปสรรคในการจัดการเรียนรู้ ผู้เรียนไม่เกิดการ
เรียนรู้อย่างแท้จริง ไม่สามารถจ าเสียงอ่านหรือตัวสะกดค าศัพท์จากบทเรียนได้ จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงเห็นว่า ควร
ค้นคว้าหาแนวทางในการพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 
โดยพัฒนาทั้งแผนการเรียนรู้ สื่อ และเทคนิควิธีการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านค าศัพท์ของนักเรียน เพื่อ
เปรียบเทียบทักษะการอ่านตัวอักษรภาษาอังกฤษหลังเรียนด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือโดยใช้ เทคนิคการอ่านโฟนิกส์
(phonics) กับเกณฑ์การประเมินทักษะการอ่านตัวอักษรและค าศัพท์และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียน
แบบร่วมมือละการใช้เทคนิคโฟนิกส์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) อ าเภอ
พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 

ขอบเขตของการวิจัย        

 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มเป้าหมาย      
 1. ประชากร คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2/2561 โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพล
อนุสรณ์) จังหวัดพิษณุโลก         
 2. กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2/2561 โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศ
พลอนุสรณ์) จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 20 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)   
 ตัวแปร          
 ตัวแปรต้น คือ วิธีการสอนทักษะอ่านตัวอักษรภาษาอังกฤษโดยการใช้เทคนิคการอ่านโฟนิกส์ (phonics) 
และการเรียนแบบร่วมมือ         
 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษหลังเรียนด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือโดยการใช้
เทคนิคการอ่านโฟนิกส์ (phonics) เรื่อง sound of alphabets ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านป่า
สัก (ทศพลอนุสรณ์) อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก       
  

ระยะเวลาที่ศึกษา          
 การวิจัยครั้งน้ี ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ใช้เวลาในการศึกษา จ านวน  10  คาบ
เรียน คาบเรียนละ  1 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 – 8 มกราคม พ.ศ.2562  
 ขอบเขตดา้นเนื้อหา        
 เน้ือหากลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประกอบด้วยเน้ือหาทักษะภาษาอังกฤษ
ด้านการอ่านออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษ(phonics) A-Z 
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นิยามศพัทเ์ฉพาะ         
 1. การอ่าน หมายถึง การอ่านออกเสียงตัวอักษรและค าศัพท์ภาษาอังกฤษ   
 2. เทคนิคโฟนิกส์Phonics คือวิธีการเรียนอ่าน เขียนและออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยใช้หลักการถอดรหัส
เสียงและการผสมเสียงตัวอักษร A ถึง Z ทั้ง 26 ตัว โดยเด็กน้ันจะต้องท าความเข้าใจการออกเสียงของตัวอักษรแต่ละ
ตัวว่า ตัวอักษรน้ันมีวิธีการออกเสียงแบบใดถึงจะถูกต้อง       
 3. การเรียนแบบร่วมมือ หมายถึง วิธีการจัดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ 
โดยทั่วไปมีสมาชิกกลุ่มละ 4 คน สมาชิกกลุ่มมีความสามารถในการเรียนต่างกัน สมาชิกในกลุ่มจะรับผิดชอบในสิ่งที่
ได้รับการสอน และช่วยเพื่อนสมาชิกให้เกิดการเรียนรู้ด้วย มีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน โดยมีเป้าหมายในการท างาน
ร่วมกัน คือ เป้าหมายของกลุ่ม   

กรอบแนวคิดการวิจัย 

  

       

 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 

  

การพัฒนาทักษะการอ่านตัวอักษรภาษาอังกฤษ เรื่อง sound of alphabets โดยใช้วิธีการสอนแบร่วมมือ
โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบโฟนิกส์ (phonics) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพล
อนุสรณ์) อ าเภอพรหมพิราม จังหวัด พิษณุโลก ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังต่อไปน้ี 

วิธีด าเนินการวิจัย         

 การหาประชากรและกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย     
 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษาปีที่ 2/2561 โรงเรียนบ้านป่า
สัก(ทศพลอนุสรณ์) จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 20 คนโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง(purposive sampling) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย            
 1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอ่านตัวอักษรแบบโฟนิกส์และการเรียนแบบร่วมมือเป็นกิจกรรม
หลักในบทเรียนโดยมีทั้งหมด 5 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวมเป็น 10 ชั่วโมง      
 2. แบบประเมินการอ่านตัวอักษรภาษาอังกฤษ 26 ตัวและค าศัพท์ 10 ค า     
 3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนการจัดการเรียนสอนโดยใช้เทคนิคโฟนิกส์และการเรียนแบบ
ร่วมมือในการสอนอ่านตัวอักษรและค าศัพท์ภาษาอังกฤษ      
  

วิธีการสอนการอ่านตัวอักษรและ
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยวิธีการ

สอนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคการ
อ่านโฟนิกส์(phonics) 

ผลสัมฤทธ์ิด้านการอ่านตัวอักษรและ
ค าศัพท์ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการ
จัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยการ

ใช้เทคนิคโฟนิกส์ 

ตวัแปรตน้ 
ตวัแปรตาม 
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การจัดท าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย       
 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล        
 1. แบบประเมินการอ่านตัวอักษรภาษาอังกฤษ 26 ตัวและค าศัพท์ 10 ค าก่อนเรียน  
 2. แบบประเมินการอ่านตัวอักษรภาษาอังกฤษ 26 ตัวและค าศัพท์ 10 ค าหลังเรียน  
 3. แบบทดสอบความพึงพอใจของนักเรียนกับการจัดการเรียนสอนโดยใช้เทคนิคโฟนิกส์และการเรียนแบบ
ร่วมมือในการสอนอ่านตัวอักษรและค าศัพท์ภาษาอังกฤษ      
 การประเมินทักษะทางการอ่านภาษาอังกฤษสร้างขึ้นตามขั้นตอน ดังน้ี    
 1.) ศึกษาแนวการสร้างแบบประเมินการอ่านตัวอักษรและค าศัพท์ภาษาอังกฤษ   
 2.) ศึกษา วิเคราะห์หลักสูตรเน้ือหา และจุดประสงค์ของเน้ือหาที่ใช้ในการทดลองเพื่อน าไปใช้ในการสร้าง
แบบประเมิน           
 3.) สร้างแบบประเมินทักษะการอ่านตัวอักษร 26 ตัว และค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 10 ข้อ รวมจ านวนเท่ากับ 
36 ข้อ            
 4.) สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยการใช้เทคนิคโฟนิกส์
 5.) น าแบบประเมินให้อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษคุณภาพและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
 การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนกับการจัดการเรียนสอนโดยใช้เทคนิคโฟนิกส์และการเรี ยนแบบ
ร่วมมือในการสอนอ่านตัวอักษรและค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ดังน้ี     
 1.) ศึกษาแนวการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ     
 2.) ศึกษา วิเคราะห์หลักสูตรเน้ือหา และจุดประสงค์ของเน้ือหาที่ใช้ในการทดสอบเพื่อน าไปใช้ในการสร้าง
แบบประเมิน          
 3.) สร้างแบบประเมินความพึงใจของนักเรียนต่อการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยการใช้เทคนิคโฟนิกส์ 15 
ข้อ           
 4.) น าแบบประเมินให้อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษคุณภาพและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล        
 1. ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) อ าเภอ
พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 20 คน ด้วยวิธีเลือกเจาะจง (purposive 
sampling)            
 2. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) ด้วยการทดสอบวัดความสามารถในด้านการอ่านออกเสียงตัวอักษร 26 ตัว
และค าศัพท์ภาษาอังกฤษ จ านวน 10 ค าเพื่อวัดความสามารถความรู้ด้านการอ่านของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย และ
บันทึกผลการประเมินไว้เป็นคะแนนการประเมินก่อนการเรียน     
 3.  ด าเนินการทดลองโดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการสอนเองด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิคโฟนิกส์ เป็นเวลา 10 คาบเรียน รวมทั้งสิ้น 10 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 – 8 มกราคม พ.ศ.
2562           
 4.  ท าการทดสอบหลังเรียน (Post-Test) หลังเสร็จสิ้นการทดลอง ด้วยการทดสอบวัดความสามารถด้านการ
อ่านตัวอักษร 26 ตัวและค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 10ค า เพื่อวัดความสามารถด้านการอ่านตัวอักษรและค าศัพท์
ภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังได้รับการสอนโดยการใช้วิธีการอ่านแบบโฟนิกส์     
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 5.  ด าเนินการให้นักเรียนท าแบบทดสอบความพึงพอใจหลังการเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ
ร่วมมือโดยใช้เทคนิคโฟนิกส์ในการสอนอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ     
 การวิเคราะห์ข้อมูล         
 1. เก็บรวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลจากการประเมินการอ่านก่อนและหลัง โดยใช้เกณฑ์การประเมิน
การอ่าน ซ่ึงวัดดังน้ี          
    1.1 ประเมินการอ่านออกเสียงตัวอักษร 26 ตัว       
    1.2 ประเมินการอ่านออกเสียงค าศัพท์ 10 ค า      
 โดยคะแนนจะเทียบตามเกณฑ์ในแบบประเมิน โดยมีการคะแนนตัวการอ่านตัวอักษร 10 คะแนนและการ
อ่านค าศัพท์ 10 คะแนน รวม 20 คะแนน       
 2. วิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์คะแนนที่ได้จากการประเมินก่อนและหลังเรียน และเก็บเป็นข้อมูลทางสถิติ 
 3. น าข้อมูลมาเปรียบเทียบผลก่อนและหลังเรียน น าข้อมูลทางสถิติที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลมา
เปรียบเทียบผลคะแนนความรู้ก่อนการเรียนและหลังการเรียน     
 4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล       
    4.1 สถิติพื้นฐาน         
    4.1.1 ค่าเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน      
    4.1.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน       
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล        
 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลข้อมูล ผู้วิจัยได้เสนอตามล าดับดังน้ี   
 1. การเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านตัวอักษรและค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมปีที่ 2 โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) ระหว่างก่อนและหลังเรียนด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิคโฟนิกส์ 

 ตารางที ่1 ตารางเปรียบเทียบผลการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยการใช้การสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคโฟ
นิกส ์เพื่อพัฒนาการอ่านตัวอักษรค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพล
อนุสรณ์) ก่อนเรียนและหลังเรียน  

    

  จากตารางที่ 1 พบว่าคะแนนความสามารถในการอ่านออกสียงตัวอักษรและค าศัพท์โดยวิธีจัดการเรียนการ
สอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการอ่านออกเสียงโฟนิกส์ ก่อนเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนจาก
การทดสอบก่อนเรียน เฉลี่ย 9.35 คะแนน และมีคะแนนจากการทดสอบหลังเรียน เฉลี่ย16.45 คะแนน เม่ือ
เปรียบเทียบระหว่างคะแนนสอบสองครั้ง  พบว่ามีค่าเฉลี่ยหลังเรียนเพิ่มขึ้น 7.1 คะแนน และค่าส่วนเบี่ยงเบน

การประเมิน จ านวนนักเรียน คะแนนเต็ม Mean S.D. 

ก่อนเรียน 20 20 9.35 2.62 

หลังเรียน 20 20 16.45 3.41 
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มาตรฐานของนักเรียนก่อนเรียนเท่ากับ 2.62 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรียนเท่ากับ 3.41 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า
หลังการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคโฟนิกส์มีผลท าให้ทักษะการอ่านค าศัพท์ของนักเรียนเพิ่มมาก
ขึ้นและเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น        
 ตารางที่ 2 ตารางแสดงความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคโฟนิกส์ เพื่อ
พัฒนาการอ่านตัวอักษรค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 
จ านวน 20 คน 

การเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ 𝐱̄  S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

ด้านเนื้อหา 
1. การตัวอักษรและค าศัพท์ไม่ยากเกินไป 
2. ข้าพเจ้าอยากฝึกทักษะการอ่านตัวอักษรและค าศัพท์โดยใช้เทคนิคโฟนิกส์ 
3. ความรู้ที่ข้าพเจ้าได้รับจากการเรียนสามารถน าไปใช้ 
ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
4.85 
 
4.9 
 
4.9 

 
0.48 
 
0.44 
 
0.30 

 
ดีมาก 
 
ดีมาก 
 
ดีมาก 

ด้านการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน 
4. ข้าพเจ้ารู้สึกสนุกกับการเรียนการสอนแบบร่วมมือ 
5. ข้าพเจ้าสามารถอ่านค าศัพท์ได้เหมือนกับเพื่อนในชั้นเรียน 
6.ข้าพเจ้าสามารถน าเสนอค าศัพท์ได้อย่างม่ันใจและถูกต้อง 

 
4.8 
 
4.65 
4.8 

 
0.51 
 
0.79 
0.60 

 
ดีมาก 
 
ดีมาก 
ดีมาก 

การเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้และด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียน    
7. เน้ือหาการเรียนรู้และสื่อ อุปกรณ์การเรียนตรงกับเน้ือเรื่องที่เรียน 
8. ข้าพเจ้าพอใจในการเรียนและสื่อที่น ามาใช้ในการเรียน 
เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านตัวอักษรและค าศัพท์ 

4.95 
4.85 

0.22 
0.48 

ดีมาก 
ดีมาก 
 
 

การวัดผลและประเมินผล 
9. ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ทราบคะแนนของผลงาน 
ที่ข้าพเจ้าท า 
10. ข้าพเจ้าชอบเวลาที่คุณครูถามค าถาม หลังการเรียนแต่ละครั้ง 
 

 
4.95 
 
4.8 

 
0.22 
 
0.51 

 
ดีมาก 
 
ดีมาก 

โดยรวม 4.86 0.45 ดีมาก 
  

 ผลจากตารางที่ 2 การวัดผลความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพล
อนุสรณ์) จ านวน 20 คนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคโฟนิกส์  โดยวัดผลจาก แผนการจัดการ
เรียนรู้ เทคนิควิธีการ สื่ออุปกรณ์และกิจกรรมในการเรียนรู้ จ านวน 10 ข้อ ผลรวมอยู่ในระดับดีมาก 
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สรุปผลการวิจัย          

 จากการศึกษาผลการใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการอ่านโฟนิกส์เพื่อพัฒนาการ
อ่านตัวอักษรและค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) สามารถ
สรุปผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านตัวอักษรและค าศัพท์ภาษาอังกฤษได้ดังน้ี   
 1.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 20 คน ที่ได้รับการสอนอ่านโดยใช้เทคนิคโฟนิกส์ เป็นกิจกรรม
หลักมีความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษหลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง   
 2.  การจัดการเรียนรู้เป็นไปตามแผนการสอน นักเรียนสามารถท ากิจกรรมร่วมกัน ท าให้นักเรียนมีพัฒนาการ
อ่านตัวอักษรและค าศัพท์ที่ดีขึ้น ซ่ึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้ 

อภิปรายผล          
 จากการใช้วิธีการจัดเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคโฟนิกส์เพื่อพัฒนาการอ่านตัวอักษรและค าศัพท์
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) สามารถอภิปรายได้ผลดังต่อไปน้ี
 1. การพัฒนาการอ่านตัวอักษรและค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดย
ใช้เทคนิคโฟนิกส์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ทั้งน้ีได้ด าเนินการสร้างอย่างมีหลักเกณฑ์และ
มีขั้นตอน โดยศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการเทคนิคโฟนิกส์ เพื่อพัฒนาการอ่านตัวอักษร
และค าศัพท์ภาษาอังกฤษ จากน้ันน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 2 คน ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นว่ามีความ
เหมาะสม ตั้งแต่ด้านเน้ือหาในแผนการจัดการเรียนรู้ ด้านภาษา ด้านแบบประเมินหลังกิจกรรม หลังจากน้ันได้น ามา
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะน าไปทดลองใช้    
 2. การใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคโฟนิกส์เพื่อพัฒนาการอ่านตัวอักษรและ
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 น าไปใช้กับนักเรียนจ านวน 20 คน พบว่าจากการ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนการทดลอง กลับหลังทดลองกับนักเรียบกลุ่มที่เลือกแบบเจาะจง แสดง
ให้เห็นว่า นักเรียนมีผลคะแนนจากการประเมินทักษะการอ่านก่อนเรียน เฉลี่ยเท่ากับ 9.35 คะแนน และมีผลคะแนน
จากการประเมินทักษะการอ่านหลังเรียนเฉลี่ยร้อยละ 16.45 คะแนน เม่ือเปรียบเทียบระหว่างผลคะแนนการประเมิน
ทั้งสองครั้ง มีระดับคะแนนเฉลี่ยในครั้งหลังเพิ่มขึ้น 7.1 คะแนน แสดงให้เห็นว่าคะแนนหลังเรียนหลังเรียนจึงสูงกว่า
คะแนนก่อนเรียน แสดงว่าการเรียนโดยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคโฟนิกส์ สามารถท าให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้านการอ่านตัวอักษรและค าศัพท์ภาษาอังกฤษซ่ึงอ้างอิงได้จากผลงานวิจัยของจิราภรณ์ เสือ
อินทร์(2556) โดยการใช้เทคนิคโฟนิกส์พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น
กว่าก่อเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.014  อันเน่ืองมาจากกิจกรรมการพัฒนาทักษะการอ่านตัวอักษรและ
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยเทคนิคโฟนิกส์ เป็นเทคนิคที่ท าให้นักเรียน เกิดการเรียนรู้ค าศัพท์ และมีส่วนร่วมในการเรียน 
มีความกล้าแสดงออก และตั้งใจเรียนมากขึ้น เพราะได้รับความสนุกสนานจากการท ากิจกรรมร่วมกัน มีสื่อที่น่าสนใจ 
ท าให้นักเรียนอยากที่จะเรียนมากขึ้น และสนุกกับการเรียนมากขึ้น 
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป       

 1. ควรให้เวลากับนักเรียนได้ลองทดสอบอ่านค าศัพท์ที่เป็นสระผสมหรือค าศัพท์ในหมวดที่นักเรียนสนใจ
 2. ควรมีการพัฒนาความสามารถการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน อย่างใดอย่างหน่ึงเพิ่มเติม เพื่อให้
นักเรียนมีพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น 
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การพฒันาผลสมัฤทธิด์า้นการใชไ้วยากรณภ์าษาองักฤษ โดยใชช้ดุกจิกรรมเพือ่พฒันาทกัษะการเรยีนรู้
ไวยากรณเ์รือ่ง Past simple tense ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่4 

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม 
A Development of English Grammar Achievement in Past Simple Tense                                

of Grade 4 Students, Pibulsongkram Rajabhat University Demonstration School                 
Using Activities Package. 

กอ้งภพ  กิง่เนตร1  ดษิยา ศุภราชโยธนิ2  และอมรรตัน ์ วรีะเดชประไพ3 
Khongphop Kingnate1 Dissaya Supharatyothin2 and Amornrut Weeradechpaphai3 

1นักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฎพิบูลสงคราม 
Student of Education Program in English major, Faculty of Education, Pibulsongkram Rajabhat University                                   

2อาจารย์นิเทศ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 

Lecturer, English program, Faculty of Humanities and Social Sciences, Pibulsongkram Rajabhat University                            
3ครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 

English teacher of Pibulsongkram Rajabhat University Demonstration School 

บทคดัยอ่                       

 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลองมีจุดมุ่งหมายการวิจัยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิด้านการใช้ไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ โดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ไวยากรณ์เรื่อง Past simple tense ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิด้านการใช้
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ไวยากรณ์เรื่อง Past simple tense กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งน้ีคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซ่ึงก าลังศึกษาในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน(อ 14101) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 จ านวน 40 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) ด้วยวิธีการจับฉลาก แบบแผนการวิจัย
เป็นแบบ Single Subject Design รูปแบบ A-B-A เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคือชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ไวยากรณ์เรื่อง Past simple tense และแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ด้านการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ไวยากรณ์เรื่อง Past simple tense   
 ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ไวยากรณ์เรื่อง 
Past simple tense หลังการใช้ชุดกิจกรรมสูงขึ้นกว่าก่อนใช้ชุดกิจกรรมโดยผลสัมฤทธ์ิก่อนใช้ชุดกิจกรรมคิดเป็นร้อย
ละ 54.38 และผลสัมฤทธ์ิหลังใช้ชุดกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 70.50 ซ่ึงตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้อยู่ในระดับดี  

ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธ์ิ / การใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ / ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
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ABSTRACT              

 This research was an experimental research with the aim of research to develop 
achievement in using English grammar using a set of activities to develop grammar learning skills on 
Past simple tense of grade 4 students, Pibulsongkram Rajabhat University Demonstration School. This 
research compared the achievement of English grammar of grade 4 students before and after using 
the activity set to develop grammar learning skills on Past simple tense. The samples in this research 
were grade 4 students Pibulsongkram Rajabhat University Demonstration School. Who were studying 
in the basic English course (E 14101), the second semester of the academic year 2018, number of 40 
students, obtained by simple random sampling with the lottery method. The research plan was 
Single Subject Design, A-B-A format. The statistics used to analyze on data were using means, standard 
deviation, and percentage. The instrument used in this research was a set of activities to develop 
grammar learning skills on Past simple tense and learning achievement test on English grammar 
before and after using activity sets to develop grammar learning skills on Past simple tense. 
 The results of the study showed that the learning achievement by using the activity set to 
develop grammar learning skills on Past simple tense after using the activity set was higher than 
before using the activity set. The achievement before using the activity set was 54.38 percent and 
the achievement after used the activity set was 70.50 percent which matched to the criteria set at a 
good level. 

ความเปน็มาและความส าคญัของปัญหา       
 ปัจจุบันภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาต่างประเทศที่ส าคัญมากในประเทศไทย และยังเป็นภาษาสากลที่ใช้กันทั่ว
โลก กระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นความจ าเป็นในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถน า
ประสบการณ์ในห้องเรียนไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ดังน้ันผู้เรียนจึงจ าเป็นต้องได้รับการฝึกทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้าน
คือ ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน ซ่ึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ตามความเหมาะสมกับวัยของ
ผู้เรียน (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, หน้า 139)     
 การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษในประเทศไทยนับว่ายังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร 
เน่ืองจากครูมีวิธีการสอนที่ไม่น่าสนใจ ใช้วิธีสอนแบบเดิมๆ รวมถึงการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ไม่ถูกต้อง ด้วย
เหตุดังกล่าวจึงท าให้เด็กนักเรียนไทยส่วนใหญ่พูดไม่ออก ฟังไม่รู้เรื่อง อ่านไม่เข้าใจและเขียนภาษาอังกฤษไม่ได้ โดย
เห็นได้จากผลคะแนนสอบ O-net ปี 2559 จะเห็นได้ว่าในรายวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนท าคะแนนได้เพียงร้อยละ 
31.11 ซ่ึงยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ผลคะแนนดังกล่าวชี้ให้เห็นว่านักเรียนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษ 
และที่เห็นได้ชัดคือ นักเรียนมีความสามรถในการสื่อสาร แต่นักเรียนไม่มีความรู้พื้นฐานที่ใช้ในการสอบ มีความเข้าใจใน
การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร แต่ไม่มีความเข้าใจในหลักไวยากรณ์ชองภาษา เพราะข้อสอบส่วนใหญ่วัดความรู้ความ
เข้าใจด้านไวยากรณ์ เพื่อให้นักเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างแท้จริง จากปัญหาข้างต้น จะเห็น
ได้ว่าไวยากรณ์เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างหน่ึงส าหรับเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพราะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษถือเป็นพื้นฐาน
ส าคัญในการเรียนภาษาอังกฤษ เพราะเป็นรากฐานส าคัญที่จะน าไปสู่การสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ทั้งในเรื่องของการอ่านเขียน และฟังพูดภาษาอังกฤษ ดังน้ันความรู้ทางด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษซ่ึงเป็นสิ่งจ าเป็น
อย่างยิ่งส าหรับผู้เรียนที่จะต้องมีความเข้าใจในหลักการ กฎเกณฑ์ และข้อยกเว้นของภาษาอังกฤษอย่างครบถ้วน
ถูกต้อง เพื่อจะได้ตีความ และเข้าใจความหมายของประโยคภาษาอังกฤษต่างๆ สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การท างาน การใช้ชีวิตประจ าวัน การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษต่างๆ ก็
จ าเป็นที่จะต้องใช้หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษด้วยกันทั้งสิ้น      
 ไวยากรณ์เป็นกฎบรรทัดฐานของรูปแบบการใช้ภาษา ที่เป็นหลักและแนวทางให้กับผู้ใช้หรือผู้เรียนภาษาน้ัน 
ๆ ว่าจะพูดหรือเขียนอย่างไร ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีระบบมีหลักการที่ค่อนข้างชัดเจนและตายตัว เป็นองค์ความรู้ที่
ผู้เรียนภาษาสามารถเรียนและรู้หลักการส าคัญ ๆ ทางภาษาในเวลาที่ก าหนด การเรียนภาษาอาจต้องฝึกฝนเรียนรู้ไป
ตลอดชีวิต แต่อาจไม่จ าเป็นส าหรับผู้ใช้ภาษาส าหรับการประกอบกิจกรรมในชีวิตประจ าวันทั่ว ๆ ไป กฎระเบียบ
หลักการท าให้ผู้เรียนสามารถจดจ าและสามารถน าภาษาไปใช้งานได้จริง โดยยึดไวยากรณ์เป็นกฎบรรทัดฐานของ
รูปแบบการใช้เป็นแก่นในการท าความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษ (อภินันท์, 2553, 3) หากปราศจากความรู้ของ
กฎระเบียบในหลักภาษาน้ี ย่อมมีผลท าให้ผู้คนไม่อาจจะสื่อความหรือบอกความประสงค์ของตนต่อผู้ อ่ืนที่ ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางการสื่อสารได้ ไวยากรณ์จึงเปรียบเสมือนโครงของบ้านที่เป็นฐานส าคัญของทักษะการสื่อสาร 
ฟัง พูด อ่านและเขียน อันเป็นจุดมุ่งหมายหลักทั่วไปของการเรียนภาษาต่างประเทศรวมทั้งภาษาอังกฤษด้วย 
 จากการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 14101) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการน าภาษาอังกฤษไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ไวยากรณ์จึงเป็นสิ่งพื้นฐานอันส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการต่อยอดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษในด้านอ่ืนๆ ยิ่งมีความรู้เรื่องไวยากรณ์ภาษาอังกฤษมากเท่าไร ยิ่งสามารถน าทักษะน้ีไปประยุคใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและการสอบวัดระดับความรู้ได้มากเท่าน้ัน แต่สภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนในชั้น
เรียนพบว่านักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายไม่มีความเข้าใจเรื่องการใช้ Past simple tense อย่างแท้จริง ซ่ึงเป็นผลมาจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนท่องจ ามากกว่าการท าความเข้าใจ ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถน า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ นอกจากน้ี ผู้วิจัยยังเห็นถึงปัญหาทางด้านการเรียนรู้ของนักเรียนในเทอมที่หน่ึง ซ่ึง
นักเรียนยังมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเรื่อง Past simple tense ค่อนข้างต่ ามาก ผู้วิจัยจึง
เล็งเห็นว่าควรมีการแก้ปัญหาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการจัดท าชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
ทางด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแก่นักเรียน        
 ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญของการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ไวยากรณ์เรื่อง Past 
simple tense  และเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม ที่เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 14101) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
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จุดมุ่งหมายของการวิจัย           

  1. เพื่อการพัฒนาความสามารถด้านการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Past simple tense  โดยใช้ชุด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ไวยากรณ์เรื่อง Past simple tense ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง
บานชื่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม      
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลผลสัมฤทธ์ิด้านการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Past Simple Tense ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ไวยากรณ์เรื่อง Past simple tense. 

ขอบเขตการวิจัย             

 ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง       
 1. ประชากรในการวิจัยครั้งน้ีคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 14101)   
 2. กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 14101) ได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง จ านวนนักเรียน 40 คน         
 ด้านเนื้อหา             
 1. การเรียนรู้ไวยากรณ์เรื่อง Past simple tense      
 2. ชุดกิจกรรมกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ไวยากรณ์เรื่อง Past simple tense  
 ด้านตัวแปร            
 ตัวแปรต้น คือ ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ไวยากรณ์เรื่อง Past simple tense ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม    
 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิด้านการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Past Simple Tense ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4              
 ด้านระยะเวลา            
 ภาคเรียนที่  2/2561 จ านวน 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 คาบ คาบละ 50 นาที 

สมมติฐานการวิจัย           

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ก าลังศึกษาในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 14101) ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีผลสัมฤทธ์ิด้านการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่อง 
Past Simple Tense ดีขึ้นหลังการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ไวยากรณ์เรื่อง Past simple tense  

ประโยชน์ที่ได้รับ            
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ก าลังศึกษาในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 14101) ภาคเรียนที่ 2  ปี
การศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีผลสัมฤทธ์ิด้านการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่อง 
Past simple tense ดีขึ้น 
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นิยามศัพท์เฉพาะ             
 1. ชุดกิจกรรม คือ ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ไวยากรณ์เรื่อง Past simple tense ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม    
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ คือ ผลสัมฤทธ์ิด้านการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Past simple tense 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ไวยากรณ์เรื่อง Past 
simple tense               
 3. นักเรียน คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม ที่เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจ านวน
นักเรียน 40 คน 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
   
                        ตัวแปรต้น        ตัวแปรตาม 
 
              
 

 

 

วิธีด าเนินการวิจัย             
 ในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิด้านการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Past simple tense โดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ไวยากรณ์เรื่อง Past simple tense ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปน้ี    
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง        
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย         
 3. แบบแผนการวิจัย          
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล         
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล          
 6. สถิติที่ใช้ในการวิจัย          
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง        
 1. ชุดกิจกรรม คือ ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ไวยากรณ์เรื่อง Past simple tense ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม    
    1.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ คือ ผลสัมฤทธ์ิด้านการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Past simple tense 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ไวยากรณ์เรื่อง Past 

ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ไวยากรณ์เรื่องPast simple 

tense ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ผลสัมฤทธ์ิด้านการใช้ไวยากรณ์

ภาษาอังกฤษ เรื่อง Past Simple 

Tense ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 
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simple tense               
    1.3 นักเรียน คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
จ านวนนักเรียน 40 คน            
    1.4 เน้ือหาและวิธีการทดลอง การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยใช้เน้ือหาจากหนังสือ Tops4 รายวิชาภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน (อ 14101) หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง What we did ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จัดท าแผนการเรียนรู้
จ านวน 2 แผน ดังต่อไปน้ี             
  Past simple tense จ านวน 1 แผน      
  Before / After จ านวน 1 แผน      
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย         
 1. ใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ไวยากรณ์เรื่อง Past simple tense ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาเน้ือหาจากหนังสือ Tops4 ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 14101) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม เพื่อคัดเลือกค าศัพท์ส าหรับใช้ในการจัดท าแผนการจัดการรู้จ านวน 2 แผนการจัดการเรียนรู้ แผนละ 1 คาบ 
คาบละ 50 นาที ซ่ึงผู้วิจัยได้น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ จ านวน 3 ท่าน ได้แก่    
  1. นางอมรรัตน์  วีระเดชประไพ ครูปฎิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
  2. นางสาวอินทิรา  โพธ์ิทอง ครูปฎิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
  3. นายจักรกฤษณ์  ทัศนา ครูปฎิบัติการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ไวยากรณ์เรื่อง Past simple tense ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นข้อสอบปรนัย จ านวน 
20 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 20 คะแนน โดยแบบทดสอบได้ให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบ ด้วยการหาค่าดัชนี
สอดคล้องเชิงเน้ือหา (IOC: Index of Item)       
 3. แบบแผนการวิจัย          
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Pre Experimental Design) ใช้รูปแบบ One-group design ใน
แบบ A-B-A Design (ผดุง อารยะวิญญู 2546: 60)      
 ตาราง 1 แสดงแบบแผน A-B-A Design 

A 
Pretest 

B 
Treatment 

A 
Posttest 

1 2, 3 4 
  

    3.1 ระยะที่ 1 (A) Pre-Test หมายถึง การทดสอบโดยแบบทดสอบ ยังไม่มีการสอนให้นักเรียนแสดงออก
ในรูปการท าแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเรียน ก่อนการใช้ชุดกิจกรรม Past simple tense 
   3.2 ระยะที่ 2 (B) Treatment หมายถึง ระยะทดลอง ท าการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม Past simple tense 
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ และท าชุดกิจกรรมท้ายคาบ 
   3.3 ระยะที่ 3 (A) Post-Test หมายถึง ท าแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเรียน หลังการใช้ชุด
กิจกรรม Past simple tense  
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. น าเครื่องมือที่ผู้ศึกษาค้นคว้า ด าเนินการทดสอบเองตามแผนการจัดการเรียนรู้ชุดกิจกรรม Past simple 

tense ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ก าลังศึกษาในรายวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 14101) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยใช้เวลาด าเนินการ 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 คาบ 
คาบละ 50 นาที 
     1.1 ทดสอบก่อนการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ไวยากรณ์เรื่อง Past simple tense (Pre-
test) โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เป็นปรนัย จ านวน 20 ข้อ ตรวจแล้วเก็บ
คะแนนไว้ 
     1.2 น าชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ไวยากรณ์เรื่อง Past simple tense ไปด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้จนครบกระบวนการจนเสร็จสิ้น 
     1.3 หลังส้ินสุดการเรียนรู้แล้ว ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบหลังการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ไวยากรณ์เรื่อง Past simple tense (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
เป็นปรนัย จ านวน 20 ข้อ 
 ตาราง 2 ตารางแบบแผน 
วันที่ คาบเรียนที่ ระยะ/แบบการสอน 

14 มกราคม 2562 1 (A) Pretest 
ท าการทดสอบก่อนการใช้ชุดกิจกรรม Past simple 
tense 

21 มกราคม 2562 
25 มกราคม 2562 

2 
3 

(B) Treatment 
เริ่มจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ไวยากรณ์เรื่อง Past simple tense  

28 มกราคม 2562 4 (A) Posttest 
ใช้ชุดกิจกรรม Past simple tense ในการจัดการเรียน
การสอนอีกครั้งแล้วท าการทดสอบหลังการใช้ชุดกิจกรรม 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. น าแบบทดสอบมาตรวจให้คะแนน 
 2. หาค่าเฉลี่ยของคะแนนจากแบบทดสอบ 
 3. แปลความหมายของคะแนนจากแบบทดสอบความสามารถในการท าแบบทดสอบ 
  ร้อยละ 76-100 หมายถึง ระดับดีมาก 
  ร้อยละ 51-75 หมายถึง ระดับดี 
  ร้อยละ 26-50 หมายถึง ระดับพอใช้ 
  ร้อยละ 0 -25 หมายถึง ระดับควรปรับปรุง 
 4. น าเสนอข้อมูลด้วยตาราง 
 



 

 
 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

 
 

218 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 1. ร้อยละ (Percentage) (บุญชม ศรีสะอาด 2545: 104) 

สูตร  P = 
f

N
 x 100 

   เม่ือ  P  แทน  ร้อยละ 
    f  แทน  ความถี่ที่ต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
    N  แทน  จ านวนความถี่ทั้งหมด 
 2. ค่าเฉลี่ย (Mean) (บุญชม ศรีสะอาด 2545: 105) 

สูตร  x ̅= 
∑ x

N
 

   เม่ือ  x ̅ แทน ค่าเฉลี่ย 

    ∑ x แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
    N แทน จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
 3. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (บุญชม ศรีสะอาด 2545 : 106) 

สูตร  S.D = S = √
∑ (xi-x̅)

2N
i=1

N
 

   เม่ือ S  คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
    X  คือ ค่าของข้อมูลแต่ละตัวหรือจุดก่ึงกลางชั้นแต่ละตัว 

    x ̅ คือ ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
    N  คือ จ านวนข้อมูลทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่าง 

ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเม่ือสิ้นสุดลงน ามาวิเคราะห์ข้อมูลผลการเรียนและเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ไวยากรณ์เรื่อง Past simple tense ปรากฏ
ว่าได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 

ตาราง 3  ตารางแสดงผลสัมฤทธ์ิแบบทดสอบการเรียนรู้ด้านการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษก่อนและหลังใช้
ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ไวยากรณ์เรื่อง Past simple tense 

เลขที่ ช่ือ – สกลุ 
Pre-test ร้อยละ Post-test ร้อยละ ความก้าว 

หน้า 
ร้อยละ 

20 คะแนน 100 20 คะแนน 100 100 

1 เด็กหญิงขวัญนภัช   สวนอินทร์ 4 20.00 7 35.00 3 15.00 

2 เด็กหญิงจันทรัสม์   รอดเทศ 13 65.00 15 75.00 2 10.00 

3 เด็กหญิงณัทนิพพิชน์   ลัดดากลม 9 45.00 10 50.00 1 5.00 

4 เด็กหญิงทักษพร วิมูลชาติ 11 55.00 15 75.00 4 20.00 

5 เด็กหญิงธัญวรัตม์ วัชรวดี 13 65.00 14 70.00 1 5.00 

6 เด็กหญิงธารพระพร   เอ้งฉ้วน   10 50.00 15 75.00 5 25.00 

7 เด็กหญิงปัณณ์ชณิการ์   สมรรคจันทร์   8 10.00 12 60.00 4 20.00 
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เลขที่ ช่ือ – สกลุ 
Pre-test ร้อยละ Post-test ร้อยละ ความก้าว 

หน้า 
ร้อยละ 

20 คะแนน 100 20 คะแนน 100 100 

8 เด็กหญิงปัณณธร   นาอ่อน 10 50.00 15 75.00 5 25.00 

9 เด็กหญิงปิยะฉัตร จันทร์หนองสรวง 5 25.00 9 45.00 4 20.00 

10 เด็กหญิงพิชญานันต์ ศรีโพธ์ิทอง 14 70.00 15 50.00 1 5.00 

11 เด็กหญิงพิมพ์ธิดา   ทาปง 10 50.00 15 75.00 5 25.00 

12 เด็กหญิงพีรดา   ภู่เจริญ 10 50.00 15 75.00 5 25.00 

13 เด็กหญิงภควดี ด้วงเว 15 75.00 17 85.00 2 10.00 

14 เด็กหญิงภูริชญา   ทองเป็นทรัพย์ 7 35.00 10 50.00 3 15.00 

15 เด็กหญิงรวิภา   นาแก้ว 8 40.00 13 65.00 5 25.00 

16 เด็กหญิงฤทัยพันธ์ุ สงวนเสริมศรี 14 70.00 17 85.00 3 15.00 

17 เด็กหญิงฤทัยภัทร   วรศักดิ์ชาดา 7 35.00 17 85.00 10 50.00 

18 เด็กหญิงวิรยา วรสิริวัฒนนนท์ 16 80.00 17 85.00 1 5.00 

19 เด็กหญิงสิรยา   กานต์ประชา 7 35.00 10 50.00 3 15.00 

20 เด็กหญิงสิริบูรณ์   น่ิมทอง 7 35.00 12 60.00 5 25.00 

21 เด็กหญิงอชิรญา   เทพอุโมงค์ 4 20.00 16 80.00 12 60.00 

22 เด็กหญิงอภิญญาภรณ์   ตรีสุคนธ์ 9 45.00 10 50.00 1 5.00 

23 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ หมีเทศ 7 35.00 14 70.00 7 45.00 

24 เด็กชายกานต์   ชาติวงศ์ 13 65.00 14 60.00 1 40.00 

25 เด็กชายคิดชอบ ช่างพินิจ 16 80.00 18 90.00 2 10.00 

26 เด็กชายจิรกร เรืองรอง 10 70.00 14 70.00 4 20.00 

27 เด็กชายชิน กุดั่น 7 55.00 13 65.00 6 30.00 

28 เด็กชายญาณภัทร   ธนเกียรติสกุล 12 70.00 14 60.00 2 10.00 

29 เด็กชายณัฎฐวัฒน์   หอวรรณภากรณ์ 16 80.00 18 90.00 5 10.00 

30 เด็กชายณัฎฐวี   ดุษฎีธัญกุล 17 85.00 18 90.00 1 5.00 

31 เด็กชายณัฐพงศ์   วัฒนสมบูรณ์ชัย 9 55.00 13 65.00 4 20.00 

32 เด็กชายธิษณ์   ทนุเสริม 10 50.00 15 75.00 5 25.00 

33 เด็กชายปภาวิชญ์   สุขแก้ว 11 55.00 16 80.00 5 25.00 

34 เด็กชายพัฒวีร์ พงษ์กสิกิจ 8 40.00 14 70.00 6 30.00 

35 เด็กชายภาสก าภู เชนรัชชสิทธ์ิ 16 80.00 17 85.00 1 5.00 

36 เด็กชายวิสุทธา   หอวรรณภากร 15 75.00 17 85.00 5 10.00 

37 เด็กชายศรัณย์กร   ภูมิประเสริฐ 15 85.00 18 80.00 3 15.00 

38 เด็กชายศุภกฤต เจนวิทยาโรจน์ 7 35.00 16 80.00 9 45.00 

39 เด็กชายสาธิต พวงมาลี 12 75.00 17 80.00 5 25.00 
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เลขที่ ช่ือ – สกลุ 
Pre-test ร้อยละ Post-test ร้อยละ ความก้าว 

หน้า 
ร้อยละ 

20 คะแนน 100 20 คะแนน 100 100 

40 เด็กชายอจลวิชญ์   ยอดวัน 12 60.00 14 70.00 2 10.00 

รวม 424 54.38 563 70.50 158 20.13 

x ̅ 10.60 14.40 3.95 

S.D. 3.59 2.73 2.53 
 

จากตารางคะแนนทดสอบก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ไวยากรณ์เรื่อง Past 
simple tense  พบว่า คะแนนร้อยละของแบบทดสอบก่อนการใช้ชุดกิจกรรม Past Simple Tense ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 54.39 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.60 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.59 คะแนนร้อยละ
ของแบบทดสอบหลังการใช้ชุดกิจกรรม Past Simple Tense มีค่าเท่ากับ 70.50 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.40 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.73 แสดงว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังการใช้ชุดกิจกรรม Past Simple 
Tense สูงกว่าก่อนการใช้ชุดกิจกรรมมีความก้าวหน้าร้อยละ 20.13 

สรุปผลการวิจัย          
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ไวยากรณ์เรื่อง Past simple 
tense หลังการใช้ชุดกิจกรรมสูงขึ้นกว่าก่อนใช้ชุดกิจกรรมโดยผลสัมฤทธ์ิก่อนใช้ชุดกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 54.39 และ
ผลสัมฤทธ์ิหลังใช้ชุดกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 70.50 ซ่ึงตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้อยู่ในระดับดี สังเกตจากผลความก้าวหน้ามีค่า
ร้อยละเท่ากับ 20.13 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ไวยากรณ์เรื่อง Past simple tense 
สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ไวยากรณ์เรื่อง Past simple tense ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อภิปรายผล 
 1. จากการวิจัยการเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Past simple tense 
โดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ไวยากรณ์เรื่อง Past simple tense พบว่าสามารถน าชุดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ไวยากรณ์เรื่อง Past simple tense มาใช้ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ไวยากรณ์เรื่อง Past 
simple tense ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สังเกตจากผลความก้าวหน้ามีค่าร้อยละเท่ากับ 20.13 โดยแบบทดสอบชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ไวยากรณ์เรื่อง Past simple tense ได้ให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบคุณภาพ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม
ทางด้านเน้ือหาและความเหมาะสมกับวัยและระดับการเรียนรู้ของนักเรียน  
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ไวยากรณ์เรื่อง Past simple 
tense หลังการใช้ชุดกิจกรรมสูงขึ้นกว่าก่อนใช้ชุดกิจกรรมโดยผลสัมฤทธ์ิก่อนใช้ชุดกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 54.38 และ
ผลสัมฤทธ์ิหลังใช้ชุดกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 70.50 ซ่ึงตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้อยู่ในระดับดี  
 สรุปได้ว่า ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ไวยากรณ์เรื่อง Past simple tense  เป็นสื่อการสอนที่
ช่วยพัฒนาความสามารถด้านการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Past simple tense  ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและช่วยให้ความสามารถในการเรียนของนักเรียน
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พัฒนาได้ดีขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ จินตนา เกิดสายทอง (2536) พบว่า การใช้ชุดฝึกทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยปรากฏว่า นักเรียนมีความรู้ความสามารถในด้านการ
เขียนสูงขึ้นเป็นที่น่าพอใจและเข้าใจในโครงสร้างหลักของภาษาได้ดียิ่งขึ้น มีคะแนนเฉลี่ยะสูงขึ้น ดังที่ ประนอม เพ็ชรดี 
(2550) ได้ศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการศึกษา
พบว่า แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แตกต่างกัน โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเขียนหลังการใช้แบบฝึกทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าก่อนการใช้ และนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกปี 4 อยู่ในระดับดีมาก 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิผลสัมฤทธ์ิด้านการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Past Simple Tense 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ไวยากรณ์เรื่อง Past 
simple tense พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สูงขึ้น ดังน้ันผู้ที่มีความเก่ียวข้องกับ
นักเรียน เช่น ครู ผู้ปกครอง สามารถน าการสอนโดยชุดกิจกรรมช่วยในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
เพื่อให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้นได้ 
 ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ไวยากรณ์เรื่อง Past simple tense ยังเป็นสื่อที่ใช้ได้กับนักเรียนทุก
วัย เน่ืองจากช่วยท าให้นักเรียนได้ฝึกท าบ่อยๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น นักเรียนสามารถน าชุดกิจกรรมกลับไปท า
ที่บ้าน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 หากสามารถสร้างชุดกิจกรรมที่มีความยาก ซับซ้อนมากขึ้น หรือสร้างชุดกิจกรรมส าหรับวิชาอ่ืนๆ อาจท าให้
เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนขึ้น 
 อาจท าการวิจัยในรายวิชาอ่ืนๆ เพื่อจะทราบว่าชุดกิจกรรมท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 หรือระดับชั้นอ่ืนๆสูงขึ้น ไม่ใช่เพียงแต่รายวิชาภาษาอังกฤษรายวิชาเดียว 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาอังกฤษก่อนและหลังการใช้บทบาทสมมุติ 
และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้บทบาทสมมุติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 โรงเรียนตะพานหิน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 45 คน ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 โรงเรียนตะพานหิน อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองและเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ แผนการเรียนรู้ที่เน้นกิจกรรมบทบาทสมมุติจ านวน 4 แผน แบบประเมินทักษะด้านการพูดภาษาอังกฤษ
ก่อนและหลัง และแบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนโดยใช้บทบาทสมมุติ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ t-test (dependent samples) 
 จากการศึกษา พบว่า ผลการใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติ พัฒนาทักษะด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และนักเรียนมีความพึง
พอใจในการเรียนด้วยวิธีแสดงบทบาทสมมุติ ในระดับมาก 

ค าส าคัญ : การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ / การใช้บทบาทสมมุติ 

ABSTRACT          

 The purposes of this study were to compare English speaking skills before and after using 
the role play activities and to study the levels of student satisfaction towards role play activity 
learning method.   

The subjects were45 Grade 8 Students in the second semester of the academic year 2018, 
Taphanhin School. The instruments used for the data collection were four lesson plans focusing on 
the role play activities, a pre-test and a post-test of English speaking skills, and a student’s self-
assessment. Statistics used were mean, standard deviation and t-test (dependent samples) 
The results revealed that skills of Grade 8 students, after the experiment was higher than before the 
experiment with statistical significance at .05 and the satisfaction of students was at a high level. 
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ความเป็นมาและความส าคัญ  
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่มีความส าคัญและมีความจ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษมีบทบาทในฐานะเป็นภาษาสากล การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานเป็นการพัฒนาทั้ง 4 ทักษะ คือ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียนซ่ึงทักษะทั้ง 4 
ที่กล่าวมาน้ัน ทักษะการพูดเป็นทักษะที่ส าคัญที่สุด เน่ืองจากเป็นทักษะที่แสดงให้เห็นว่าผู้มีความรู้ทางภาษาอย่าง
ชัดเจนและเน่ืองจากทักษะการพูดเป็นการถ่ายทอดความคิด ความเข้าใจ และความรู้สึกในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ในชีวิตประจ าวัน  

จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดให้โรงเรียนจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของ
ตนเองให้สอดคล้องกับสภาพโรงเรียน ความต้องการของท้องถิ่นและทันต่อยุค การเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็ว 
ภาษาอังกฤษเป็นสาระหน่ึงที่โรงเรียนต้องจัดให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น เน่ืองจากเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการสื่อสาร
และการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย สาระการเรียนรู้ 4 สาระ คือสาระการเรียนรู้ที่ 1 ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร สาระการเรียนรู้ที่ 2 ภาษา และวัฒนธรรม สาระการเรียนรู้ที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อ่ืนและสาระการเรียนรู้ที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์ชุมชนโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) โดยเฉพาะสาระที่ 1 
ภาษาเพื่อการสื่อสาร มาตรฐาน ต1.3 ได้ก าหนดให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการพูด การเขียนและการสื่อสาร ความ
คิดเห็นและความคิดรวบยอดในเรื่องต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพและมีสุนทรียภาพ 

การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน ในการฝึกทักษะการพูดยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร เด็กไทยยังไม่
สามารถน าภาษาอังกฤษไปใช้ในสถานการณ์จริงได้(กรมวิชาการ. 2551) เน่ืองจากผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่ได้รับการฝึกฝนให้
ใช้ทักษะภาษาอังกฤษอย่างอัตโนมัติ (Automated Basic Skill) เป็นที่น่าสังเกตว่ามีนักเรียน ตลอดจนประชาชนที่มี
การศึกษายังคงแสวงหาสถาบัน ส าหรับเรียนพิเศษภาษาอังกฤษอยู่ตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผู้เรียนจ านวนมากที่
ต้องการเรียนการพูดภาษาอังกฤษ ปรากฏการณ์เช่นน้ีสะท้อนถึงปัญหาของการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน
โรงเรียนและสถานศึกษาที่ผ่านมาไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา
ที่ตั้งไว้ ตลอดจนมีข้อมูลที่น าเสนอต่อสังคมไทยและทั่วโลกถึงความล้มเหลวของการพูดภาษาอังกฤษของคนไทย ทักษะ
การพูดภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่นักเรียนไทยมีปัญหามากที่สุดทั้งๆ ที่ทักษะการพูดก็มีความส าคัญต่อนักศึกษาใน
ประเทศไทยเป็นอย่างมาก (Tribolet, 2012; Sarkis, 2012) ทั้งน้ี เออร์(Ur, 1998) กล่าวว่าสาเหตุที่ท าให้ผู้เรียนภาษา
ที่สองไม่ประสบความส าเร็จในการพูดภาษาที่สอง น้ันมีหลายประการเช่น มีการกังวลว่าจะพูดผิดกลัวเสียหน้าไม่รู้ว่าจะ
พูดอย่างไรหรืออะไร และมักจะใช้ภาษาแม่ (Mother Language) แทนที่จะใช้ภาษาเป้าหมาย (Target Language) 
ในขณะฝึกพูดในชั้นเรียน 
  จากการศึกษาวิจัยที่เ ก่ียวข้องกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ พบว่านักเรียนมีปัญหาในการเรียน
ภาษาอังกฤษ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไข่มุก ภาคภูมิ (2554: 31-33) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการพูดหน้าชั้น
เรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะทางการพูดส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนประชาบ ารุง มีความสามารถใน
การพูดดีขึ้น ร้อยละ 87.91 ดังน้ันการพัฒนาทักษะการพูดควรใช้กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการ
พูดในสถานการณ์ต่างๆ ที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมาก กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์
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ต่างๆ นอกจากน้ีกิจกรรมต่างๆ ยังช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ช่วยพัฒนาความสามารถในการพูดเพื่อ
การสื่อสารของผู้เรียน 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษน้ัน มีหลายวิธีที่
สามารถน ามาใช้พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษได้ซ่ึงผู้วิจัยเห็นว่าวิธีการแสดงบทบาทสมมุติเป็นอีกวิธีหน่ึงที่สามารถ
พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษได้ดีและเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจในการน ามาพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของ
นักเรียนโรงเรียนตะพานหิน จังหวัดพิจิตรการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการเตรียมความพร้อมการพูดในสถานการณ์จริง เพื่อให้เกิดความม่ันใจในการพูด
ภาษาอังกฤษ (Ellis; Johnson. 1944:39) ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสุกัญญา ศิลประสาท (2544 : 66-67) ในการ
พัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้บทบาทสมมุติ พบว่ากิจกรรมบทบาทสมมุติมีส่วนท าให้ผู้เรียนเกิด
ความกระตือรือร้นในการเรียน มีความเชื่อม่ันในตนเองและม่ันใจในการพูดและท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นใน
การเรียนมีความเชื่อม่ันในตนเองและม่ันใจในการพูด ท าให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความสามารถในทักษะด้านการพูด
ภาษาอังกฤษยิ่งขึ้น           
 เมนทส์ (Ments, 1986: 25) และทิศนา แขมมณี (2550:7) ได้กล่าวไว้ว่า การใช้บทบาทสมมุติเป็นกิจกรรม
ในลักษณะเรียนปนเล่น นักเรียนจะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ผ่อนคลายความตึงเครียด มีความเป็นตัวของ
ตัวเองมากที่สุด และมีโอกาสได้แสดงบทบาทอีกด้วย ซ่ึงจากที่กล่าวมาผู้วิจัยเห็นว่าการใช้ กิจกรรมการแสดงบทบาท
สมมุติสามารถพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนได้ ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนภาษาอังกฤษจึงมุ่งศึกษาเก่ียวกับ
การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษด้วยวิธีการแสดงบทบาทสมมุติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนตะพาน
หิน อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ที่ผู้วิจัยรับผิดชอบในการสอนอีกทั้งสร้างทัศนคติที่ดีต่อการพูดภาษาอังกฤษและ
สามารถน าภาษาอังกฤษไปใช้ได้จริงในโอกาสและสถานการณ์ที่เหมาะสม 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาอังกฤษก่อนและหลังการสอนด้วยวิธีแสดงบทบาทสมมุติ 

  2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยวิธีแสดงบทบาทสมมุติ 

ขอบเขตการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  จ านวน 45 

คน โรงเรียนโรงเรียนตะพานหิน อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22102) ในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่  
      ตัวแปรต้น คือ วิธีสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษด้วยวิธีการแสดงบทบาทสมมุติ  
      ตัวแปรตาม คือ ทักษะการพูดภาษาอังกฤษและความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยวิธีการแสดง 
บทบาทสมมุติ         
 ระยะเวลาที่ใช้         
 ในการทดลองสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
ในการวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยต้องการเปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียนโดยใช้วิธีสอน

แบบการแสดงบทบาทสมมุติ และความพึงพอใจของนักเรียนระดับ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22102) โดยใช้การแสดงบทบาทสมมุติ ซ่ึงมีกรอบแนวคิดในการวิจัยดังน้ี  

 
          ตัวแปรต้น : วิธีสอนด้วยการแสดงบทบาทสมมุติ 
 
 

    
 ตัวแปรตาม :  1. ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ  

       2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยวิธีแสดงบทบาทสมมุติ 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย                 
 1. การด าเนินการทดลอง ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 8 ชั่วโมง ซ่ึงมีขั้นตอนการทดลองคือการประเมินทักษะ
การพูดของนักเรียนก่อนการทดลองโดยใช้แบบประเมินทักษะการพูด ใช้เวลา 2 ชั่วโมง จ านวน 4 สถานการณ์  
 2. ท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นจ านวน 4 แผน      
 3. แบบประเมินทักษะการพูดก่อนและหลังการทดลอง ใช้ผู้ประเมิน 2 คน ได้แก่ ผู้วิจัยและครูที่สอน
ภาษาอังกฤษ 1 คน เป็นผู้ตรวจให้คะแนนการพูดโดยใช้เกณฑ์ประเมินการพูดที่ดัดแปลงมาจากแนวคิดของ Foreign 
Service institute (Clark, 1972)            
 4. จากน้ันน าคะแนนที่ได้จากแบบประเมินทักษะการพูดก่อนและหลังการทดลอง มาวิเคราะห์หาค่ าสถิติ
พื้นฐาน ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน และเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการทดลองด้วยค่าสถิติ T–Test 
dependent samples           
 5. แล้วน าแบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษด้วยวิธีแสดงบทบาทสมมุติ มาให้นักเรียนท า
การประเมิน แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านครูผู้สอน ด้านกิจกรรม ด้านเน้ือหา และด้านประโยชน์การน าไปใช้ ซ่ึง
แบบมาตรฐานส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย และน้อยที่สุด 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
จากการศึกษาผลการใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนตะพานหิน อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร สรุปผลดังน้ี      
 1. ผลการประเมินทักษะการพูดก่อนและหลังการทดลอง  

ตารางที่ 1  ผลคะแนนที่ได้จากแบบประเมินทักษะการพูดก่อนและหลังการทดลอง โดยผู้ประเมิน 2 คน 

 

นกัเรยีน
คนที ่

คะแนนกอ่นการ ทดลอง 
(10คะแนน) 

ผู้ประเมนิคนที ่

 
 

คา่เฉลีย่ 

คะแนนหลงัการ ทดลอง 
(10 คะแนน) ผูป้ระเมนิ

คนที ่

 
 

คา่เฉลีย่ 

 
คา่ความแตกตา่ง 
(เพิม่ขึน้/ลดลง) 

1 2 1 2 

X ̅ 4.24 3.67 3.95 7.80 8.28 8.05 เพ่ิม 4.1 
 

จากตารางที่1 ผลคะแนนที่ได้จากแบบประเมินก่อนและหลังการทดลอง พบว่าก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 3.95 และหลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.05 มีค่าความแตกต่างหลังการทดลองเพิ่มขึ้น 4.1  
 2. ผลการเปรียบเทียบทักษะด้านการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติของ นักเรียน 
ก่อนและหลังการทดลอง 

ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบทักษะด้านการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติของนักเรียนก่อน
และหลังการทดลอง 

 

ผลการทดลอง ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง t 

X̅ S.D. X̅ S.D. 

ทักษะการพูด ภาษาอังกฤษ 3.95 0.97 8.05 0.66 31.38 
 

จากตาราง 2 ค่าเฉลี่ยก่อนการทดลองอยู่ที่ 3.95 และหลังการทดลองอยู่ที่ 8.05 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ก่อนการทดลองอยู่ที่ 0.97 และหลังการทดลองอยู่ที่ 0.66  แสดงว่าการใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติน้ันสามารถช่วยให้
พัฒนาทักษะทางการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ได้ดี  

3. ผลการประเมินความพึงพอใจ ผลการประเมินความพึงพอใจในการเรียนการพัฒนา  ทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษด้วยการแสดงบทบาทสมมุติปรากฏผลตามตาราง 

ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจในการเรียนการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษด้วยวิธี  แสดง
บทบาทสมมุติ 

 

รายการ คา่เฉลีย่ x̅ คา่ S.D. การแปลผล 

       ด้านครูผู้สอน 

1 ครูชี้แจงกิจกรรมการเรียนรู้แบบแสดงบทบาทสมมุติอย่าง
เข้าใจและชัดเจน 

4.64 0.48 มากที่สุด 

2 ครูจัดแบ่งกลุ่มนักเรียนโดยคละความสามารถและเพศ
อย่างเหมาะสม 

4.55 0.50 มากที่สุด 

3 ครูให้ค าปรึกษา แนะน า ดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง 4.57 0.49 มากที่สุด 
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รายการ คา่เฉลีย่ x̅ คา่ S.D. การแปลผล 

4 ครูส่งเสริมให้นักเรียนกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 4.64 0.48 มากที่สุด 
5 ครูให้การเสริมแรงโดยการให้รางวัลแก่กลุ่มที่ท าส าเร็จ 4.57 0.54 มากที่สุด 

       ด้านเนื้อหา 

6 ความยากง่ายของเน้ือหาเหมาะสมกับความสามารถของ
นักเรียน 

4.37 0.64 มาก 

7 เ น้ือหา ภาษา รูปแบบตรงกับความสนใจและความ 
ต้องการของนักเรียน 

4.28 0.53 มาก 

8 เน้ือหา รูปแบบ ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.57 0.49 มากที่สุด 
9 เน้ือหาเรียงจากง่ายไปยาก 4.42 0.54 มาก 

10 การจัดการเน้ือหาเหมาะสมกับเวลาเรียน 4.48 0.50 มาก 

       ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 
11 บทบาท ภาษา บทสนทนาสามารถน ามาประยุกต์ใช้ ใน

การพัฒนาทักษะการพูดได้ 
4.60 0.49 มากที่สุด 

12 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
แสดงบทบาทสมมุติ 

4.71 0.45 มากที่สุด 

13 กิจกรรมส่งเสริมความแสดงออกทางความคิด ความรู้สึก 
การพูด และการแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง 

4.55 0.50 มากที่สุด 

14 กิจกรรมแสดงบทบาทสมมุติท าให้ผู้เรียนสนุกสนานและมี
ความสุขในการเรียน 

4.53 0.50 มากที่สุด 

15 กิจกรรมแสดงบทบาทสมมุติท าให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนภาษาอังกฤษ 

4.53 0.54 มากที่สุด 

16 กิจกรรมแสดงบทบาทสมมุติท าให้ผู้เรียนมีการ วางแผน
ฝึกซ้อมเตรียมตัวอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ เตรียม
ตัวอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ 

4.46 0.58 มาก 
 

       ด้านการวัดประเมินผล 

17 การประเมินผลมีการประเมินผลทักษะการพูดนักเรียน
เป็นรายบุคคล 

4.40 0.53 มาก 

18 มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาการพูดด้วยวิธีแสดงบทบาทสมมุติ 

4.53 0.50 มาก 

19 ผู้เรียนทราบผลการเรียนรู้และการประเมินทักษะการพูด 
ของตนเอง 

4.37 0.53 มาก 

20 การประเมินครอบคลุมเน้ือหาที่เรียน 4.40 0.49 มาก 

       รวม 4.51 0.52 มากที่สุด 



 

 
 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

 
 

229 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

จากตารางที่ 3  ในภาพรวมผู้เรียนมีความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษด้วยวิธีแสดงบทบาทสมมุติที่
ค่าเฉลี่ย 4.51 และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อ12 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยวิธีการแสดงบทบาทสมมุติ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อ7 เน้ือหา ภาษา 
รูปแบบตรงกับความสนใจและความ ต้องการของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 อยู่ในระดับ มาก 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการพัฒนาทักษะพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติมีทักษะ
ในการพูดระหว่างการทดลองสูงขึ้นตามล าดับ โดยทักษะหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ซ่ึงผลส าเร็จดังกล่าวมีประเด็นที่สามารถน ามาอภิปรายผลดังน้ี 

1. ทักษะด้านการพูดของนักเรียนหลังการทดลองสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.5  

2. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนด้วยวิธีแสดงบทบาทสมมุติที่ค่าเฉลี่ย 2.51 แสดงว่านักเรียนมีความ     
พึงพอใจในการเรียนด้วยวิธีแสดงบทบาทสมมุติในระดับมาก 

กิจกรรมบทบาทสมมุติที่ผู้วิจัยได้จัดไว้มีความหลากหลายรวม 4 กิจกรรม คือ การพูดนัดหมาย(making an 
appointment) การพูดบรรยายลักษณะบุคคล(describing people) การพูดบอกทิศทาง(giving direction) และการ
พูดเพื่อขอและแสดงความคิดเห็น (asking for and giving opinions) ซ่ึงจัดเรียงล าดับกิจกรรมบทบาทสมมุติใช้การ
จัดเรียงจากง่ายไปยาก กิจกรรมบทบาทสมมุติดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่เป็นจริงและเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันของนักเรียน 
เน้นให้นักเรียนได้ฝึกการพูด โดยนักเรียนมีโอกาสเลือกใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสม และสามารถน าความรู้ที่ ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง นอกจากน้ีกิจกรรมบทบาทสมมุติเปิดโอกาสให้นักเรียนพูดภาษาอังกฤษได้มากขึ้น เห็น
ได้จากคะแนนผลการประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษก่อนและหลังการทดลองที่พบว่านักเรียนมีพัฒนาการด้านการ
พูดภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น (ตาราง1) ซ่ึงตรงกับความคิด ของ เออร์(Ur, 1998) ที่ว่า ครูควรคัดเลือกกิจกรรมที่ดึงดูดความ
สนใจของผู้เรียน โดยค านึงถึง พื้นฐานประสบการณ์ ความสนใจ ความสามารถของผู้เรียนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึก
ใช้ภาษา และมีส่วนร่วมในบทบาทจะท าให้มีการพัฒนาได้มากที่สุด 

กิจกรรมบทบาทสมมุติทุกกิจกรรม มีการก าหนดเป้าหมายในการพูดภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารอย่าง
ชัดเจน ทบทวนโครงสร้างของหน้าที่ทางภาษาก่อนท ากิจกรรมท าให้นักเรียนเข้าใจ การใช้โครงสร้างของแต่ละหน้าที่
ของภาษา นอกจากน้ีก่อนการท ากิจกรรมบทบาทสมมุติ ผู้วิจัยได้สาธิตการท ากิจกรรมในแต่ละครั้งด้วย โดยในครั้งแรก
ผู้วิจัยจะตรวจสอบความเข้าใจในการท ากิจกรรมบทบาทสมมุติ เพื่อย้ าความม่ันใจของนักเรียนว่าในแต่ละกิจกรรม
บทบาทสมมุติจะต้องพูดอะไรบ้าง ซ่ึงสอดคล้องกับ มอร์โรว์ (Morrow, 1981: 59-66) ที่กล่าวว่า ผู้สอนควรบอกให้
นักเรียนทราบถึงจุดประสงค์ในการท ากิจกรรมต่างๆ คือ ต้องรู้ว่าก าลังท าอะไร  เพื่อที่ตนเองจะสามารถท าให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายที่ต้องการ 

การประเมินเป็นที่น่าเชื่อถือโดยผู้วิจัยได้ท าการทดลองการให้คะแนนก่อนการทดลองระหว่างผู้ประเมิน 2 
คน กับกลุ่มทดลองอ่ืนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างการใช้จริง ดังน้ันเครื่องมือจึงมีความเชื่อถือได้ คะแนนจะมีลักษณะที่ไ ป
ในทางเดียวกัน สัมพันธ์กันในลักษณะคู่ขนาน เน่ืองจากก่อนการน าแบบทดสอบกิจกรรมการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้
กิจกรรมบทบาทสมมุติไปใช้ผู้วิจัยและผู้ประเมินอีก 1 คน ได้ศึกษาและตกลงร่วมกันเก่ียวกับเกณฑ์การให้คะแนนก่อน
โดยมีความเข้าใจที่ตรงกัน  
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การประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยวิธีแสดงบทบาทสมมุติน้ัน ผู้วิจัยได้ท าการประเมินหลังจากผู้เรียน
ได้เรียนการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษด้วยวิธีแสดงบทบาทสมมุติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามจ านวนแผนการ
จัดการเรียนรู้ ทั้ง 4 แผน จ านวน 8 ชั่วโมง ผลการศึกษา พบว่าเน้ือหา ภาษา รูปแบบตรงกับความสนใจและความ
ต้องการของผู้เรียนและบทบาทบทสนทนาสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทักษะการพูดได้  สรุปได้ว่า การใช้
กิจกรรมบทบาทสมมุติสามารถพัฒนาผู้เรียนในด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษได้และผู้เรียนมีความพึงพอใจในการ
เรียนด้วยวิธีแสดงบทบาทสมมุติเช่นกัน 

สรุปได้ว่า การใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติสามารถพัฒนาผู้เรียนในด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษได้ และผู้เรียนมี
ความพึงพอใจในการเรียนด้วยวิธีแสดงบทบาทสมมุติเช่นกัน 
 

ข้อเสนอแนะ           
 1. ส าหรับครูผู้สอน             
    - ครูผู้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ แต่ควรปรับ

หน้าที่ทางภาษา ( function) ให้เหมาะสมกับระดับของนักเรียน รวมทั้งล าดับขั้นตอนดังกล่าว เพื่อให้เ กิด  
ประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดผลที่ดีตามจุดประสงค์ก่อนน าไปใช้ในการพัฒนาพฤติกรรมการพูดของนักเรียน  
 2. ส าหรับนักวิจัยอื่น ๆ            
    - ควรศึกษาผลการใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติในการพัฒนาทักษะพูดกับนักเรียนในระดับชั้นอ่ืน ๆ  เช่น 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวศึกษา หรือระดับอุดมศึกษา เป็นต้น        
    - ควรเพิ่มระยะเวลาในการท าวิจัย โดยเฉพาะการพานักเรียนไปฝึกการใช้ภาษาในสถานการณ์จริง 
นอกสถานที่โดยศึกษาต่อไป ว่าเม่ือการฝึกปฏิบัติจริงนอกสถานที่มีในสถานการณ์จริงจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษได้หรือไม่และมากน้อยเพียงใด ตลอดจนปรับแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีความยึด
หยุ่นและเหมาะสมกับการเรียน 
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การใชส้ือ่สภาพจรงิทีใ่ชใ้นชวีติประจ าวนัเพือ่พฒันาทกัษะดา้นการอา่นเพือ่ความเขา้ใจของนกัเรยีน 
ชัน้มัธยมศกึษาปทีี ่2 โรงเรยีนวดัยางเอน (ประชานเุคราะห)์ 

Using Authentic Materials to Improve English Reading Comprehension                               
Ability for Mathayomsuksa 2 at Watyangen School. 

ธมนวรรณ คดิคา้1  พชัราภรณ ์นาโสก2 และ อศัวพร แสงอรณุเลศิ3 
Thamonwan Khidkha1 Phatcharaporn Nasok2  and Assawaporn Sangarunlert3 

 นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวดัยางเอน (ประชานุเคราะห์) อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

 อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้สื่อสภาพจริงที่ใช้ในชีวิตประจ าวันเพื่อพัฒนาทักษะด้านการ

อ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และเพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจก่อนและหลัง
เรียน ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุ
เคราะห์) อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 19 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการสอนการอ่านเพื่อความ
เข้าใจโดยใช้สื่อสภาพจริงจ านวน 5 แผนและแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษที่

สร้างขึ้นโดยผู้วิจัย จากน้ันน าคะแนนจากแบบทดสอบมาวิเคราะห์เพื่อหาค่าเฉลี่ยประชากร (μ) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานประชากร (σ)  ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจหลังการใช้สื่อสภาพจริงที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

ค าส าคัญ : สื่อสภาพจริง , ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ  

ABSTRACT 
The purposes of this research were to improve English reading comprehension skill for 

Mathayomsuksa 2 at Watyangen School and to compare achievement learning of students before 
and after learning. The populations used in this study were 19 students of Mathayomsuksa 2 in 
second semester of academic year 2016 at Watyangen School. The research tools were five English 
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lesson plans using authentic materials and pre-post tests of achievement test of comprehension 
reading ability. The finding of this research was the result of achievement test of comprehension 
reading ability was higher after using authentic materials instruction significantly at the level of .01 
level 

Keyword : authentic materials , reading comprehension ability 

ความเป็นมาและความส าคัญ 

 กระทรวงศึกษาธิการเล็งเห็นความส าคัญของภาษาอังกฤษ จึงให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้
ฝึกฝนครบทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ (จุติมา ศรีบัว, 2555) 
สอดคล้องกับโจน เอ็ม ฮาเวลล์ (2001 อ้างถึงใน นาติยา ทิพย์ไสยาสน, 2560) ได้กล่าวว่า ในด้านวิชาการ ทักษะการอ่าน
เป็นทักษะที่ส าคัญที่สุดและเป็นทักษะที่ใช้พัฒนาทักษะอ่ืนๆ ได้อีกด้วย ซ่ึงก็สอดคล้องกับค ากล่าวของรินทร์ลภัส เฉลิม
ธรรมวงษ์ (2557) ที่ว่า องค์ประกอบส าคัญของการเรียนรู้คือการอ่าน เน่ืองจากการเรียนรู้จ าเป็นต้องอ่านและท าความ
เข้าใจเน้ือหาเพื่อน าสิ่งที่อ่านไปใช้ประโยชน์ การประสบความส าเร็จในการอ่านจ าเป็นต้องฝึกฝน   
 แม้ว่าทักษะการอ่านจะมีความส าคัญและมีความจ าเป็น แต่ยังพบปัญหาด้านการอ่านของนักเรียน
มัธยมศึกษาอยู่มาก จากรายงานของกระทรวงศึกษาธิการ (2551) ที่ระบุว่า ความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนยัง
ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ นักเรียนมีปัญหาในเรื่องความเข้าใจการอ่านท าให้ไม่สามารถรวบรวมความคิดจากสิ่งที่อ่านได้  
และปัจจัยที่ท าให้ผู้เรียนอ่านไม่เข้าใจ ส่วนหน่ึงเป็นเพราะครูผู้สอนบางคนเน้นให้ผู้เรียนแปลความ จ าค าศัพท์และเน้น
ไวยากรณ์จึงท าให้นักเรียนไม่มีโอกาสได้คิดและท าความเข้าใจสิ่งที่อ่าน (สุนีย์ สันหมุด, 2552 อ้างถึงใน มนัสวี ดวงลอย
, 2558)  

จากรายงานการประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาอังกฤษ 3 ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) ภาคเรียนที่ 1 ในด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ 
พบว่าความสมรรถภาพด้านการอ่านของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ า ผู้วิจัยจึงคิดว่าการอ่านเป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไข
มากที่สุด เน่ืองจากทักษะการอ่านเป็นทักษะที่ต้องใช้ในการท าข้อสอบเพื่อเลื่อนชั้นและเป็นทักษะที่จะช่วยพัฒนา
ความสามารถในด้านอ่ืนๆ จากการที่ผู้วิจัยได้สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) 
ท าให้ทราบว่าทักษะการอ่านที่นักเรียนมีปัญหามากที่สุดคือการอ่านเพื่อความเข้าใจ ซ่ึงนักเรียนไม่เข้าใจบทอ่านใน
หนังสือและตอบค าถามท้ายบทอ่านไม่ได้ เม่ือนักเรียนมีทักษะการอ่านได้ไม่ดีเท่าที่ควรจึงท าให้ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิใน
การเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ เน่ืองจากข้อสอบกลางภาคและปลายภาคมีการทดสอบความสามารถในการอ่านของ
นักเรียนตามมาตรฐาน ต 1.1 ตัวชี้วัดที่ 4  ปรากฏว่า ผลคะแนนในส่วนน้ีมีนักเรียนสอบผ่าน 8 คนจากจ านวนนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทั้งหมด 24 คิดเป็นร้อยละ 33.33  
 ผู้วิจัยคิดว่าสาเหตุที่ท าให้นักเรียนมีทักษะการอ่านไม่ดีเท่าที่ควรอาจเป็นเพราะฝึกอ่านจากบทอ่านในหนังสือ
ซ่ึงเป็นเรื่องที่นักเรียนไม่สนใจและเป็นเรื่องที่ไกลตัว ท าให้รู้สึกเบื่อและไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมการอ่าน 
จึงไม่เข้าใจเรื่องที่อ่าน สอดคล้องกับค าพูดของนักวิชาการที่ว่า หน่ึงในปัญหาที่พบในการอ่านภาษาอังกฤษ คือ ด้าน
เน้ือหา ผู้สอนมักน าเน้ือหาที่ตนเองสนใจหรือเป็นสิ่งที่ตนเองใช้สอนมานานจนช านาญมาใช้สอน ถึงแม้ว่าเน้ือหาจะเป็น
สิ่งที่ไกลตัวผู้เรียนและเป็นสิ่งที่ผู้เรียนไม่ได้สนใจ จึงท าให้ผู้เรียนไม่เข้าใจสิ่งที่อ่าน (วรวุฒิ ตัถย์วิสุทธ์ิ, 2551)    
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 ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการใช้ส่ือสภาพจริงในการสอนการอ่านเพื่อความเข้าใจของดลพร พุยศิริ 
(2556) กฤษดา ดีพิจิจารณ์ (2551) สุทธิรา ปลั่งแสงมาศ (2550) สุนันทา ไพรินทร์ (2554) จุติมา ศรีบัว (2555)  
Yasrida (2017) Wahyuni (2016) Wilarsih (2017) พบว่าผลทดสอบหลังทดลองใช้สื่อสภาพจริงสูงกว่าผลทดสอบ
ก่อนทดลอง แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีพัฒนาการด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจสูงขึ้นหลังจากที่ใช้สื่อสภาพจริง ผู้วิจัยจึง
สนใจใช้ส่ือสภาพจริงในชีวิตประจ าวันเพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)  

จุดมุ่งหมายของการวิจัย         

 1. เพื่อศึกษาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้สื่อสภาพจริงใน
ชีวิตประจ าวัน 

2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ก่อนและหลังใช้สื่อสภาพจริงในชีวิตประจ าวัน 

สมมติฐานการวิจัย 
1. การสอนโดยใช้ส่ือสภาพจริงช่วยพัฒนาทักษะด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
2. นักเรียนมีทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจหลังการใช้วิธีการสอนโดยใช้ส่ือสภาพจริงสูงขึ้น  

ขอบเขตการวิจัย 
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนในครั้งน้ีมีขอบเขต ดังต่อไปน้ี 
ขอบเขตด้านประชากร 
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดยางเอน  

(ประชานุเคราะห์) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 1 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 19 คน 
ขอบเขตด้านเนื้อหา  

 ผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกสื่อสภาพจริงที่จะน ามาใช้สอน โดยคัดเลือกสื่อสภาพจริงที่มีเน้ือหาตรงสิ่งที่ผู้เรียน
สนใจและเป็นสิ่งที่ผู้เรียนพบเจอได้ในชีวิตประจ าวัน ซ่ึงเป็นสิ่งที่ผู้เรียนมีความคุ้นเคยอยู่แล้ว โดยสื่อสภาพจริงที่ผู้วิจัย
น ามาใช้มี 5 ประเภท ได้แก่ 
  1. News 
  2. Boarding pass 
  3. Bill 
  4. The product manufactured 
  5. Synopsis 

ขอบเขตด้านตัวแปร  
  ตัวแปรต้น ได้แก่ การสอนโดยใช้ส่ือสภาพจริงที่ใช้จริงในชีวิตประจ าวัน 
  ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการสอน
โดยใช้ส่ือสภาพจริง 

ขอบเขตด้านระยะเวลา  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561   
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

การใช้ส่ือสภาพจริงที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน หมายถึง สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อประเภทงานเขียน สื่อออนไลน์ ที่ไม่ได้ถูก
สร้างมาเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนแต่สร้างขึ้นเพื่อใช้สื่อความหมายในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ ป้ายสัญลักษณ์ 
หนังสือพิมพ์ ฉลากสินค้า ฉลากยา พยากรณ์อากาศ ข่าวภาษาอังกฤษ เป็นต้น 
  ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถในการท าความเข้าใจสิ่งที่อ่าน ได้ตรงตามที่ผู้เขียน
ต้องการจะสื่อ และสรุปใจความส าคัญของเรื่องที่อ่านได้ 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

                 ตัวแปรต้น           ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดยางเอน  

(ประชานุเคราะห์) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 1 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 19 คน 
เครื่องมือวิจัย (รายงานคุณภาพ) 

    1. แผนการสอน เป็นแผนการสอนที่ใช้ในการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้ส่ือสภาพจริงจ านวน 5 แผนๆละ 
2 ชั่วโมง 
 2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษของผู้เรียน จ านวน 10 ข้อ ใช้ก่อน
และหลังการทดลอง 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ผู้วิจัยท าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
2. ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) เพื่อวัดความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษก่อนใช้

สื่อสื่อสภาพจริง ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง  
3. ด าเนินการสอนตามแผนการสอนที่จัดท าขึ้น โดยใช้เวลาในการสอนจ านวน 10 คาบ คาบละ 1 ชั่วโมง  
4. ท าการทดสอบหลังการเรียน (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบชุดเดิมกับแบบทดสอบก่อนเรียน  
5. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีทางสถิติ 
6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 
 

 

การสอนโดยใช้ส่ือสภาพจริงที่ใช้จริง

ในชีวิตประจ าวัน 

 

ความสามารถในการอ่านเพื่อความ
เข้าใจ ที่มีต่อการสอนโดยใช้ส่ือ

สภาพจริง 
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ขั้นตอนการด าเนินการ 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยด้วยตนเองโดย 2 ระยะ คือ 

 ระยะที่ 1 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
 1) การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดย โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

1) การวิเคราะห์ (Analysis) ศึกษาหลักสูตร ขอบข่ายของเน้ือหาวิชา และจุดประสงค์การเรียนรู้กลุ่ม 
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 

2) การออกแบบ (Design) จัดท าแผนการเรียนรู้ โดยใช้ส่ือสภาพจริงพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความ 
เข้าใจภาษาอังกฤษ ซ่ึงในแต่ละแผนการเรียนรู้ประกอบด้วย 
     2.1 กิจกรรมก่อนการอ่าน (Pre-reading Activities)  
                2.2 กิจกรรมระหว่างการอ่าน (While-reading Activities)  
                2.3 กิจกรรมหลังการอ่าน (Post-reading Activities) 

3) การพัฒนา (Development) น าเน้ือหาที่คัดเลือกแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญการสอนภาษาอังกฤษ 
ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของเน้ือหา 

4) การทดลองใช้ (Implementation) น าแผนการสอนไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลองเพื่อหาความ 
บกพร่อง 

5) การประเมิน (Evaluation) น าแผนการสอนไปปรับปรุงแล้วน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
ระยะที่ 2 ทดลองใช้กับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 19 คน  

โดยมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังน้ี 
1.ท าการชี้แจงกับนักเรียนเก่ียวกับกระบวนการเรียนการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช่ส่ือสภาพจริงที่ใช้ใน 

ชีวิตประจ าวัน เพื่อให้นักเรียนเตรียมความพร้อมและเข้าใจถึงขั้นตอนการเรียนรู้ 
2. ท าการทดสอบก่อนเรียน 
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมตามแผนการสอน แผนการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้ส่ือ 

สภาพจริง           
 4. ท าการทดสอบหลังเรียน        
 5. เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการทดลองน าไปวิเคราะห์แปรผลข้อมูล    
 6. สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

สรุปผลการวิจัย 
1. แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังจากสอนโดยใช้สื่อสภาพจริง 

มีค่าเฉลี่ย (μ) เท่ากับ 3.79 ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 37.89 ดังปรากฏในตารางที่ 1   
ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบทักษะด้านการอ่านเพื่อเข้าใจของนักเรียนก่อนและหลังเรียน 

การทดลอง ระดบัคะแนน (10 คะแนน)  
ผลตา่ง (D) 

 
ผลตา่ง2 (D2) ก่อนเรยีน หลงัเรยีน 

μ 3.89 7.68 3.79 25.22 

ร้อยละ 38.95 76.84 37.89 92.52 
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2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้สื่อสภาพจริงที่ใช้ในชีวิตประจ าวันมีทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนโดยก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 7.68 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนก่อน
และหลังเรียนแสดงให้เห็นว่าคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดัง
ปรากฏในตารางที่ 2  

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อสภาพจริงที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันก่อนและหลังการทดลอง 

ประชากร ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง ผลต่าง 

N μ σ μ σ D 

19 3.89 1.57 7.68 2.22 3.79 
         ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ในการใช้สื่อสภาพจริงที่ในชีวิตประจ าวันเพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) โดยการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้สื่อสภาพจริงที่ในชี วิตประจ าวันเพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) 
ผู้ศึกษาสามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี  
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) มี
ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจก่อนและหลังใช้สื่อสภาพจริงในชีวิตประจ าวันแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เน่ืองจาก สื่อสภาพจริงที่ใช้ในชีวิตประจ าวันมีเน้ือหาที่ผู้เรียนมีความคุ้นเคย ผู้เรียนจึงสามารถเดา
ความหมายของบทอ่านและสามารถคิดตามได้ ท าให้นักเรียนเข้าใจบทอ่านได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งสื่อสภาพจริงยังมีเน้ือหาที่
หลากหลายและเป็นสิ่งที่ผู้เรียนสามารถน าเอาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวันและอยู่เป็นสิ่งที่อยู่ในความสนใจของผู้เรียน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของดลพร พุยศิริ (2556) ที่ผลการวิจัยพบว่า ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการใช้สื่อสภาพจริงสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุทธิรา ปลั่งแสงมาศ (2550) ที่รายงานว่า ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี หลังที่รับการสอนโดยใช้สื่อเอกสารจริงที่เน้นสื่อที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
เพิ่มขึ้น โดยคะแนนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 3.86 และหลังการเรียน มีค่าเฉลี่ย 7.68 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนนโดยมี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ข้อเสนอแนะ         
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้       
 1. ในการเลือกบทอ่านที่เป็นสื่อสภาพจริงที่จะน ามาใช้ในการเรียนการอ่าน ควรให้โอกาสผู้เรียนได้เรื่องบท
อ่านที่ตนเองสนใจ เพื่อเป็นการให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมกับการเรียน     
 2. แหล่งที่มาของบทอ่านควรเป็นแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ โครงสร้างของประโยคควรมีความถูกต้อง 

3. ผู้สอนควรจัดกิจกรรมการอ่านอย่างต่อเน่ืองเพื่อพัฒนาทักษะได้ดียิ่งขึ้น 
4. ควรให้ผู้เรียนได้ท าแบบสอบถามเพื่อส ารวจความรู้สึกของนักเรียนต่อการเรียนด้วยสื่อสภาพจริง 
ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรใช้ส่ือสภาพจริงเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านอ่ืนๆด้วย เช่น การพูด การฟัง และการเขียน 
2. ควรมีการเลือกสื่อสภาพจริงที่มีเน้ือหาตรงกับความสนใจของผู้เรียนให้ได้มากที่สุด เพื่อจะได้ช่วยให้ผู้เรียน

รู้สึกอยากที่จะท าความเข้าใจบทอ่านมากยิ่งขึ้น  
3. ควรเพิ่มระยะเวลาในการท าทดลองเพิ่มขึ้นอย่างน้อยเป็น 1 เดือน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความ

เข้าใจของผู้เรียนให้คงทนยิ่งขึ้น 
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The Development of Programmed Instruction to Promote English Writing Skill 
on Rules of Adding the Ending s, es to Verbs for Prathomsuksa 4 Students 

นลิาวลัย ์จนัทรต์น้1  ประจวบ รุง่สวา่ง2  ภาวิณ ีเดชเทศ3  และภาวิดา มหาวงศ์4 
 Nilawan Chanton1 Prachaub Rungsawang2                                                              

Pawinee Dechted3 and Pawida Mahawong4 

นักศึกษาโปรแกรมภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม1 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โรงเรียนจ่าการบุญ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก2 

อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม3 
ผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม4 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง กฎของการเติม s, es ลงท้ายค ากริยา 

ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิด้านทักษะ
การเขียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง กฎของการเติม s, es ลงท้ายค ากริยา กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 49 คน ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนจ่าการบุญ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซ่ึงมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  sampling) เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง กฎของการเติม s, es ลงท้ายค ากริยา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา   
ปีที่  4  ซ่ึงประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ 1 แผน แบ่งเป็น 5 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิด้านทักษะการ
เขียน ก่อนและหลังเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในวิเคราะห์
ข้อมูลการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบที  (t-test for Dependent sample)   

ผลการวิจัย พบว่า  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูป มีคะแนนเฉลี่ยก่อน
เรียนเท่ากับ 9.92 คิดเป็นร้อยละ 49.60 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.63 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 
14.73 คิดเป็นร้อยละ 73.67 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  1.25 สรุปได้ว่าบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง กฎของการ
เติม s, es ลงท้ายค ากริยา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 70.00 / 73.67 
และผลสัมฤทธ์ิด้านทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง กฎของการเติม s, 
es ลงท้ายค ากริยา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ค าส าคัญ : บทเรียนส าเร็จรูป, ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
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ABSTRACT 
 The  purposes of this research were to 1) develop programmed instruction on rules of adding 
the ending s, es to verbs for Prathomsuksa 4 students under the efficient criterion of 70/70. 2) 
compare the students’ learning achievement attended by using programed instruction on rules of 
adding the ending s, es to verbs between pretest and posttest scores. The sample used in this study 
consisted of 49 Prathomsuksa 4 students in the second semester of academic year 2018 of 
Jakarnboon school, selected as research samples by purposive  sampling technique. The research 
instrument were : 1) five topics of programmed instruction on rules of adding the ending s, es to 
verbs 2) five hours lessons plan and 3) a learning achievement test (pretest and posttest). The 
statistical analysis employed were means, standard deviation and t-test for dependent sample. The 
results of this study reveals as the following : 1) The average score of was 9.92, percentage was 49.60 
and standard Deviation was 1.63 while mean score of posttest was 14.73 percentage was 73.67 and 
standard Deviation was 1.25. 2) The efficiency of the programmed instruction on rules of adding the 
ending s, es to verbs met efficient criterion of 70.00/73.67 which was higher than the expected 
efficient criterion of 70/70. 3) The students’ learning achievement attained by using programmed 
instruction on rules of adding the ending s, es to verbs was significantly higher at the .01 level. That 
is the average score of the posttest was higher than the pretest. 

Keywords : programmed instruction, English writing skill 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้
ตระหนักถึงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน ก าหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ 
ภาษาอังกฤษ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความส าคัญ และจ าเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้
ต่างๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น  และมีวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต ซ่ึงมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ  
สามารถใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสาร ในสถานการณ์ต่างๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น จากความส าคัญดังกล่าว ท าให้ต้องมีการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพ
การศึกษาด้านภาษาอังกฤษ เพื่อน าไปใช้ในการสื่อสาร และติดต่อกับสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อส าคัญในการติดต่อสื่อสารให้เกิดความเข้าใจตรงกัน โดยถือว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ทั่ว
โลกยอมรับ และใช้ในการสื่อสาร สังคมโลกปัจจุบัน เป็นสังคมข้อมูลข่าวสาร ( Information Society) ความก้าวหน้า
ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม มีผลกระทบทั่วถึงอย่างรวดเร็วบุคคลในสังคม
ต้องติดต่อพบปะ 

จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยเก่ียวกับความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนไทย โดยศึกษา
ถึงระดับความสามารถและปัญหาด้านทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนได้ พบว่า นักเรียนมีความสามารถใน
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยู่ในระดับต่ า และนักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาในทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
ได้แก่ ปัญหาการใช้ค าศัพท์ ส านวน โครงสร้างไวยากรณ์ และกลไกการเขียน รวมทั้งไม่สามารถรวบรวมความคิดเป็น
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ข้อความที่สื่อความหมายได้ (สุดศิริ ศิริคุณ, 2543) สอดคล้องกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจ่าการบุญ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นักเรียนส่วนใหญ่เป็นบุตร
หลานของประชาชนโดยรอบพื้นที่ หรือบริเวณใกล้เคียงโรงเรียน พบว่า ผู้เรียนมีทักษะการเขียนค่อนข้างน้อย อีกทั้ง
พื้นฐานด้านค าศัพท์ ความเข้าใจในการใช้ โครงสร้างทางไวยากรณ์ ส านวน ตลอดจนกลไกทางภาษาท าให้นักเรียนไม่
สามารถสื่อสารหรือถ่ายทอดความคิดออกมาให้เป็นภาษาเขียนที่เข้าใจได้ นักเรียนมักจะเขียนแบบแปลค าต่อค า โดย
เปิดพจนานุกรมไทย–อังกฤษ แล้วจึงน าค าศัพท์เหล่าน้ันมารวมเป็นประโยคเช่นเดียวกับภาษาไทย เป็นต้น   

ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารแนวคิดและงาน วิจัยที่เก่ียวข้องกับการสอนภาษาอังกฤษและแนวความคิดเก่ียวกับ
การเขียนแล้ว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน ารูปแบบการพัฒนาทักษะการเขียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูป มาใช้ในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวข้างต้น  ซ่ึงประโยชน์ของบทเรียนส าเร็จรูปน้ันมีคุณค่า กล่าวคือ เป็นบทเรียนส าเร็จรูปมีประโยชน์ในการ
จัดการเรียนการสอนหลายด้าน เป็นเครื่องมือประกอบการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ศึกษาบทเรียนด้วยตนเองช่วยลด
ปัญหาความแตกต่างทางการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลสามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพของตนเอง ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
อย่างเป็นระบบเป็นขั้น เรียนตามล าดับของเน้ือหาบทเรียน เม่ือเกิดความไม่เข้าใจเน้ือหาสามารถกลับไปทบทวนแล้วจึง
ค่อยเรียนเน้ือหาต่อไป เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ลดปัญหาด้านเวลาใน
การจัดการเรียนรู้  ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมนอกเวลาเรียนจนเกิดความเข้าใจจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง  (บุญชม 
ศรีสะอาด, 2537 : 7) 
 จากประสบการณ์ทางการสอนของผู้วิจัยได้พบปัญหาว่านักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนมี
ปัญหาในด้านโครงสร้างไวยากรณ์ทางภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะนักเรียนไม่สามารถเขียนหรือระบุประโยค ในการสื่อสาร
ได้ถูกต้องตามโครงสร้างทางภาษา  ผู้วิจัยจึงต้องการทดลองน าบทเรียนส าเร็จรูปเก่ียวกับไวยากรณ์โครงสร้างทาง
ภาษาอังกฤษ เรื่อง กฎของการเติม s, es ที่ท้ายค ากริยา ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเองโดยศึกษาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  
รวมทั้งสอบถามหรือขอค าแนะน าจากผู้รู้ มาใช้ท าการสอนนักเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 บทเรียนส าเร็จรูปเก่ียวกับไวยากรณ์โครงสร้างทางภาษาอังกฤษ เรื่อง กฎของการเติม s, es ท้าย
ค ากริยาน้ี เป็นบทเรียนที่นักเรียนจะได้เรียนรู้เก่ียวกับ กฎเกณฑ์ของการเติม s, es ที่ท้ายค ากริยา รวมถึงประโยค ซ่ึง
จะช่วยให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นสนใจและได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตจริง
ได้ ซ่ึงจะมีผลท าให้การเรียนประสบผลดียิ่งขึ้น  ท าให้นักเรียนมีความสามารถด้านโครงสร้างทางภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น
และผลสัมฤทธ์ิด้านการเขียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง กฎของการเติม s, es ลงท้ายค ากริยา ส าหรับนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิด้านทักษะการเขียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป 

เรื่อง กฎของการเติม s, es ลงท้ายค ากริยา 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีเป็นการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง 

กฎของการเติม s, es ท้ายค ากริยา ได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังน้ี 
ขอบเขตด้านประชากร         

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2/2561  โรงเรียนจ่าการ
บุญ จังหวัดพิษณุโลก จ านวนทั้งหมด 49 คน ซ่ึงแบ่งออกเป็นชาย 23 คน และหญิง 26 คน 

ขอบเขตด้านตัวแปร        
 ตัวแปรอิสระ คือ บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง กฎของการเติม s,es ท้ายค ากริยา   
 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิด้านทักษะการเขียน หลังการเรียนรู้ด้วยบทเรียนส าเร็จรูป 

ขอบเขตด้านระเวลาที่ศึกษา         
 การวิจัยครั้งน้ี ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาในการศึกษา จ านวน  5 คาบ
เรียน (คาบเรียนละ  1 ชั่วโมง) ตามตารางดังต่อไปน้ี 

ครัง้
ที ่

วัน  เดอืน  ป ี เรือ่ง 
เวลา 
(นาท)ี 

1 7 มกราคม 2562 

ทดสอบก่อนเรียน  (Pretest)  โดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัย 
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 

60 สอนกฎการเติม s, es ที่ท้ายค ากริยา โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป
ประกอบกับการอธิบายของครู จากน้ันให้นักเรียนทดลองท า
แบบฝึกหัด เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจ 

2 9 มกราคม 2562 
สอนหลักการเติม es เม่ือกริยาลงท้ายด้วย s, ss, sh, ch, x, z, zz, o 
โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปประกอบกับการอธิบายของครู จากน้ันให้
นักเรียนทดลองท าแบบฝึกหัด เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจของนักเรียน 

60 

3 10 มกราคม 2562 
สอนหลักการว่าถ้ากริยาน้ันลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม 
es โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปประกอบกับการอธิบายของครู จากน้ันให้
นักเรียนทดลองท าแบบฝึกหัด เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจของนักเรียน 

60 

4 14 มกราคม 2562 

สอนหลักการส าหรับกริยาที่ลงท้ายด้วย y แต่หน้า y เป็นสระ 
(a,e,i,o,u) ให้เติม s โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปประกอบกับการอธิบาย
ของครู จากน้ันให้นักเรียนทดลองท าแบบฝึกหัด เพื่อวัดความรู้ความ
เข้าใจของนักเรียน 

60 

5 17 มกราคม 2562 

สอนกฎการเติม s, es หากนอกเหนือจากหลักการทั้งหมดน้ันให้เติม 
s ได้เลย โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปประกอบกับการอธิบายของครู 
จากน้ันให้นักเรียนทดลองท าแบบฝึกหัด เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจ
ของนักเรียน 

60 

ทดสอบหลังเรียน  (Pretest)  โดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัย 
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 
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ขอบเขตด้านเนื้อหา / หลักวิชา 
    เน้ือหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นเน้ือหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ที่ผู้วิจัยได้คัดเลือกเน้ือหา
จากสื่อ หนังสือเรียนที่หลากหลายประเภท แล้วน ามาสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีระดับความยากง่ายเหมาะกับ
ระดับชั้นและวัยของนักเรียน และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 เน้ือหาบทเรียนสามารถแบ่งได้ดังน้ี 

    4.1. กฎการเติม s, es ที่ท้ายค ากริยา 
    4.2. หลักการเติม es เม่ือกริยาลงท้ายด้วย s, ss, sh, ch, x, z, zz, o 
    4.3. หลักการถ้ากริยาน้ันลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es 

         4.4. หลักการส าหรับกริยาที่ลงท้ายด้วย y แต่หน้า y เป็นสระ (a,e,i,o,u) ให้เติม s 
    4.5. หลักการนอกเหนือจาก 3 ข้อข้างต้นน้ันให้เติม s ได้เลย 
    4.6. แบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest), แบบฝึกหัด (Exercise), แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) 

สมมติฐานการวิจัย 
1. บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง กฎของการเติม s, es ลงท้ายค ากริยา ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 

4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิด้านทักษะการเขียนหลังเรียนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง กฎของการเติม s, es ลง

ท้ายค ากริยาสูงกว่าก่อนเรียน 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. บทเรียนส าเร็จรูป หมายถึง บทเรียนที่ผู้สอนจัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้

ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ในแต่ละสาระการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในแต่ละบทเรียน โดยเริ่มจากเน้ือหาสาระที่ง่าย ๆ  ไปสู่
เน้ือหาที่ยากขึ้นไปตามล าดับ เป็นบทเรียนที่สร้างขึ้นโดยก าหนดวัตถุประสงค์ เน้ือหา วิธีการ และสื่อการเรียนการสอน
ไว้ล่วงหน้า ผู้เรียนสามารถศึกษา ค้นคว้า และประเมินผลการเรียนด้วยตนเองตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้  
 2. ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ หมายถึง ความสามารถในการน าความรู้ที่ได้รับถ่ายทอดออกมาเป็น
ตัวอักษร โดยอาศัยความถูกต้องของรูปแบบภาษา และหลักไวยากรณ์ 
 3. กฎการเติม s, es ที่ท้ายค ากริยา หมายถึง กฎไวยากรณ์ของโครงสร้างภาษาอังกฤษในประโยค Present 
Simple Tense ที่เม่ือประธานของประโยคเป็นเอกพจน์ (singular) กริยาจะต้องมีการเติม s, es ต่อท้ายค ากริยา ซ่ึง
จะมีกฎการเติมดังต่อไปน้ี 1.หลักการเติม s, es เม่ือกริยาน้ันลงท้ายด้วย s, ss, sh, ch, x, z, zz, o 2. หลักการถ้ากริยา
น้ันลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es 3.หลักการส าหรับกริยาที่ลงท้ายด้วย y แต่หน้า y เป็นสระ (a,e,i,o,u) 
ให้เติม s และหลักการที่นอกเหนือจาก 3 ข้อข้างต้นให้เติม s ได้เลย 

4. นักเรียน หมายถึง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจ่าการบุญ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
ประจ าปีการศึกษา 2/2561 จ านวนนักเรียน 49 คน ซ่ึงแบ่งออกเป็นชาย 23 คน และหญิง 26 คน 

5. ประสิทธิภาพ 70/70 หมายถึง ระดับคุณภาพของของบทเรียนส าเร็จรูปส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 
4 เรื่อง กฎของการเติม s, es ลงท้ายค ากริยา ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเม่ือน าไปจัดการเรียนรู้แล้วมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 70/70 
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70 ตัวแรก หมายถึง ร้อยละ 70 จากกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง กฎของ
การเติม s, es ลงท้ายค ากริยา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

70 ตัวหลัง หมายถึง ร้อยละ 70 จากการวัดด้วยแบบทดสอบหลังจากการเรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง 
กฎของการเติม s, es ลงท้ายค ากริยา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

กรอบแนวคิด 
ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษากิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เรื่องกฎการเติม s, es ที่ท้ายค ากริยา

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง กฎของการเติม s, es ท้ายค ากริยา เพื่อพัฒนา
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ด้านโครงสร้างไวยากรณ์ ว่ามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นอย่างไร  โดยมีแผนภาพของ
กรอบแนวคิดของการวิจัย ดังน้ี 

 

 

เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี  มีดังน้ี 
1. บทเรยีนส าเรจ็รปู เรือ่ง กฎของการเตมิ s, es ลงทา้ยค ากรยิา ส าหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่4 จ านวน 1 เลม่ มี

ทั้งหมด 5 บทเรียน ได้ด าเนินการ ดังน้ี 
    1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง 
ประเทศ เก่ียวกับสาระมาตรฐานการเรียนรู้ คุณภาพผู้เรียน ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง   

   2. ศึกษาและวิเคราะห์เน้ือหา เรื่อง กฎของการเติม s, es ลงท้ายค ากริยา เพื่อการพัฒนาทักษะการเขียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

   3. ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และหลักการที่เก่ียวข้องกับการสร้างบทเรียนส าเร็จรูป   
   4. ท าการสร้างบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง กฎของการเติม s, es ที่ท้ายค ากริยา ส าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่  4  ให้ครอบคลุมเน้ือหา  และจุดประสงค์การเรียนรู้  โดยเรียงล าดับเน้ือหาจากง่ายไปยาก   จ านวน  
1  เล่ม   มีทั้งหมด  5  บทเรียน   ดังน้ี 

   4.1 บทเรียนที่ 1 กฎการเติม s,es ที่ท้ายค ากริยา 
   4.2 บทเรียนที่ 2 หลักการเติม es เม่ือกริยาลงท้ายด้วย s, ss, sh, ch, x, z, zz, o 
   4.3 บทเรียนที่ 3 หลักการถ้ากริยาน้ันลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es 
   4.4 บทเรียนที่ 4 หลักการส าหรับกริยาที่ลงท้ายด้วย y แต่หน้า y เป็นสระ (a,e,i,o,u) ให้เติม s ได้เลย 
   4.5 บทเรียนที่ 5 หลักการนอกเหนือจาก 3 ข้อข้างต้นน้ันให้เติม s ได้เลย 

    5. น าเสนอเครื่องมือให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของ ความถูกต้องของเน้ือหา รวมถึงความยากง่าย
และความเหมาะสมของเน้ือหากับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
   5.1 นายประจวบ รุ่งสว่าง ครู คศ.3 วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนจ่าการบุญ ผู้ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา ความถูกต้อง และความครอบคลุมของเน้ือหา  

การสอนโดยใช์บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง  
กฎของการเติม s, es ท์ายค ากริยา  

 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ได์
จากการเรียนโดยใช์บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง

กฎการเติม s, es ที่ท์ายค ากริยา 
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2.  แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง กฎของการเติม s, es ลงท้ายค ากริยา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
จ านวน 1 แผน 5 ชั่วโมง การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง กฎของการเติม s, es ลงท้ายค ากริยา ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4  ที่ใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงผู้วิจัยสร้างขึ้น  ได้ด าเนินการดังน้ี 
    1. ศึกษาและวิเคราะห์เน้ือหา เรื่อง กฎของการเติม s, es ลงท้ายค ากริยา  
    2. วิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรและเน้ือหา เรื่อง  กฎของการเติม s, es ลงท้ายค ากริยา เพื่อหา
ความสัมพันธ์ระหว่างเน้ือหา สาระส าคัญ และจุดประสงค์การเรียนรู้   
    3. ศึกษารูปแบบและขั้นตอนการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

   4. ท าการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้เป็นรายชั่วโมง ตามหัวข้อเรื่องให้ครอบคลุมเน้ือหา  กฎของการเติม 
s, es ลงท้ายค ากริยา และให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป จ านวน 1 แผน ซ่ึงแยก
เป็นการสอนทั้งหมด 5 ชั่วโมง ดังน้ี 
        4.1 ชั่วโมงที่ 1 กฎการเติม s,es ที่ท้ายค ากริยา 

4.3 ชั่วโมงที่ 2 หลักการเติม es เม่ือกริยาลงท้ายด้วย s, ss, sh, ch, x , z, zz, o. 
               4.3 ชั่วโมงที่ 3 หลักการถ้ากริยาน้ันลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es.     
               4.4 ชั่วโมงที่ 4 หลักการส าหรับกริยาที่ลงท้ายด้วย y แต่หน้า y เป็นสระ (a,e,i,o,u) ให้เติม s ได้เลย 
               4.5 ชั่วโมงที่ 5 นอกเหนือจากหลักการทั้งหมดน้ัน ให้เติม s ได้เลย      
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  
จ านวน  20  ข้อ ซ่ึงผู้วิจัยสร้างขึ้น ได้ด าเนินการดังน้ี      
    1. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียน ได้ด าเนินการดังน้ี 
    1.1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
    1.2. ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ และเน้ือหาทั้งหมดของบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง กฎของการเติม s, es ลง
ท้ายค ากริยา ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนน ามาสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
 ตารางที่ 1 ตารางวิเคราะห์เน้ือหา จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   

เนื้อหา จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้
จ านวน
ข้อสอบ 

หลักการเติม es เม่ือกริยาลงท้ายด้วย s, ss, sh, 
ch, x , z, zz, o 

นักเรียนสามารถระบุการเติม s , es ที่ท้าย
ค ากริยาในประโยคได้ 

5 

หลักการถ้ากริยาน้ันลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น 
i แล้วเติม es 

นักเรียนสามารถระบุการเติม s , es ที่ท้ าย
ค ากริยาในประโยคได้ 

5 

หลักการส าหรับกริยาที่ลงท้ายด้วย y แต่หน้า y 
เป็นสระ (a,e,i,o,u) ให้เติม s ได้เลย 

นักเรียนสามารถระบุการเติม s , es ที่ท้ าย
ค ากริยาในประโยคได้ 

5 

นอกเหนือจากหลักการทั้งหมดน้ัน ให้เติม s ได้เลย นักเรียนสามารถระบุการเติม s , es ที่ท้ าย
ค ากริยาในประโยคได้ 

5 

รวม 20 
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   1.3. ท าการสร้างแบบทดสอบวัดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่อง กฎของการเติม s, es ลงท้าย
ค ากริยา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป ซ่ึงเป็นแบบทดสอบ
แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 
     1.4. น าแบบทดสอบวัดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่ได้จัดพิมพ์ฉบับสมบูรณ์ และท าส าเนาแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพื่อใช้เป็นแบบทดสอบวัดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ กับกลุ่มประชากรต่อไป คือ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจ่าการบุญ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกจ านวน 49 คน แล้วตรวจให้คะแนน
ตอบถูกได้ 1 คะแนน ถ้าตอบผิดหรือไม่ตอบหรือเลือกมากกว่า 1 ค าตอบ ให้ 0 คะแนน     
 วิธีการด าเนินงานวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล      
 ในการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปน้ี   
 1. ผู้วิจัยชี้แจง วัตถุประสงค์ วิธีประเมินผลการเรียนและท าความเข้าใจ แนะน าวิธีการใช้บทเรียนส าเร็จรูป
เพื่อฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่อง กฎการเติม s, es ที่ท้ายค ากริยา    
 2. ก่อนการทดลอง ผู้วิจัยท าการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 
 3. ผู้วิจัยด าเนินการสอนกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง ตามแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมงโดยใช้บทเรียน
ส าเร็จรูปในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 1 แผน 5 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี ชั่วโมงที่ 1 สอนเรื่องกฎ
การเติม s, es ที่ท้ายค ากริยา ชั่วโมงที่ 2 สอนเรื่อง หลักการเติม es เม่ือกริยาลงท้ายด้วย s, ss, ch, x, z, zz, o ชั่วโมง
ที่ 3 สอนเรื่อง หลักการถ้ากริยาน้ันลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es ชั่วโมงที่ 3 สอนเรื่อง หลักการส าหรับ
กริยาที่ลงท้ายด้วย y แต่หน้า y เป็นสระ (a,e,i,o,u) ให้เติม s ชั่วโมงที่  4 สอนเรื่อง กฎการเติม s, es หาก
นอกเหนือจากหลักการทั้งหมดน้ันให้เติม s ได้เลย และชั่วโมงที่ 5 สอนเรื่องกฎการเติม s, es หากนอกเหนือจาก
หลักการทั้งหมดน้ันให้เติม s ได้เลย         
 4. เม่ือสิ้นสุดการทดลองแล้ว ผู้วิจัยท าการทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 20 ข้อชุดเดิม (Pretest)    
 5. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ    
 6. สรุปผลวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย      
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล       
 1. ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่        
    1.1. ค่าร้อยละ (Percentage)        
    1.2. ค่าเฉลี่ย ( X )         
    1.3. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)       
 2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ   ได้แก่     
    2.1. หาค่าประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูปโดยใช้สูตร E1/E2     
    2.2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยวิเคราะห์ค่า t - test แบบ Dependent   
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล        
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง กฎของการเติม s, es  ลงท้ายค ากริยา 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4         
 ผู้วิจัยได้น าบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง กฎของการเติม s, es ลงท้ายค ากริยา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4 ทั้งหมด 5 บทเรียน ไปใช้กับประชากร  โดยให้ประชากรท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) แล้วเริ่มท าแบบฝึก
ในบทเรียนที่ 1 จนถึงแบบฝึกในบทเรียนที่ 5 และได้ให้ประชากรท าแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ตามล าดับ                      
ซ่ึงน าผลการทดลองทั้งหมดมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ   E1/E2   ของบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง กฎของการเติม s, es 
ลงท้ายค ากริยา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ดังแสดงในตาราง 2 ดังน้ี    
 ตารางที่ 2 ตารางแสดงคะแนนที่ได้จากบทเรียนส าเร็จรูป คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน และการหา
ประสิทธิภาพ E1/E2 ของบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง กฎของการเติม s, es ลงท้ายค ากริยา ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  4   

 

 ตารางที่ 3 ตารางประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง กฎของการเติม s, es ลงท้ายค ากริยา ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  

สัญ
ลัก

ษณ
์ 

แบบฝึกหัดในบทเรียนส าเร็จรูป 

ทดสอบหลังเรียน 
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10

 ค
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แบ
บฝ

ึกใ
นบ

ทเ
รีย

นท
ี่ 5

 
10

 ค
ะแ

นน
 

รว
ม 

E 1
 5

0 
คะ

แน
น 

∑X 278 340 342 359 396 1715 722 

 5.67 6.94 6.98 7.33 8.08 35.00 14.73    

S.D. 1.75 1.51 1.48 1.21 1.29 5.24 1.25 

ร้อยละ 56.73 69.39 69.80 73.27 80.82 70.00 73.67 

คะแนน 
คะแนนเต็ม 

X  S.D. ร้อยละ 
เต็ม ได้ 

คะแนนรวมที่นักเรียนตอบถูกจากแบบ
ฝึกในบทเรียน (E1) ทั้ง 5 แบบฝึก 

2450 1715 35.00 5.24 70.00 

คะแนนรวมที่ นัก เ รี ยนตอบถูกจาก
แบบทดสอบหลังเรียน  (E2) 

980 722 14.73    1.25 73.67 

E1 / E2   =   70.00/73.67 
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 จากตารางที่ 2 และตารางที่ 3 พบว่า  บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง กฎของการเติม s, es ลงท้ายค ากริยา ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทั้ง 5 แบบฝึกหัดในแต่ละบทเรียน มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 35.00 คะแนน จากคะแนน
เต็ม  50  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 70.00 และคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 14.73  คะแนน จากคะแนน
เต็ม  20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  73.67 ซ่ึงบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง กฎของการเติม s, es ลงท้ายค ากริยา  ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  น้ันมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70.00 / 73.67    
 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง กฎของการเติม s, es ลงท้าย
ค ากริยา โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4      
 ผลการทดสอบก่อนเรียน       

 ค่าเฉลี่ย (   ) =  
486

49
  = 9.92   คิดเป็นร้อยละ 49.60     

 ผลการทดสอบหลังเรียน       

 ค่าเฉลี่ย (   ) =  
722

49
  = 14.73   คิดเป็นร้อยละ 73.67     

 จากผลการทดสอบ พบว่าคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบก่อนเรียน แตกต่างจากคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน 
เรื่อง กฎของการเติม s, es ลงท้ายค ากริยา โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป กล่าวคือ คะแนนที่ได้จากแบบทดสอบวัดทักษะ
การเขียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน แสดงว่า เม่ือนักเรียนได้เรียนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง  
กฎของการเติม s, es ลงท้ายค ากริยา นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น  
 ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียน  และหลังเรียนโดยใช้บทเรียน
ส าเร็จรูป  เรื่อง กฎของการเติม s, es ลงท้ายค ากริยา 

ความสามารถ  
ดา้นการเขยีน 

การทดสอบ n X  S.D. t df p 

ก่ อ น เ รี ย น ด้ ว ย
บทเรียนส าเร็จรูป 

ก่อนเรียนด้วย 
บทเรียนส าเร็จรูป 

49 9.92    1.63 

27.07** 42 .000 
ห ลั ง เ รี ย น ด้ ว ย
บทเรียนส าเร็จรูป 

หลังเรียนด้วย 
บทเรียนส าเร็จรูป 

49 14.73    1.25 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01       
 จากตารางที่ 4 พบว่า นักเรียนจ านวน 49 คน ได้ท าแบบทดสอบก่อนเรียน โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป  เรื่อง 
กฎของการเติม s, es ลงท้ายค ากริยา มีค่าเฉลี่ยค่าเท่ากับ 9.92  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  1.63 และนักเรียน
ได้ท าแบบทดสอบหลังเรียน มีค่าเฉลี่ยค่าเท่ากับ 14.73  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  1.25 และได้ค่า  t-test 
เท่ากับ 27.07 แสดงว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง กฎของการเติม s, 
es ลงท้ายค ากริยา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 
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สรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล  สามารถสรุปผลได้ดังน้ี 

 1. ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง กฎของการเติม s, es ลงท้ายค ากริยา ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 70.00 / 70.00 ดังน้ี บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง กฎของการ
เติม s, es ลงท้ายค ากริยามีประสิทธิภาพ E1 / E2 = 70.00/73.67 
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิด้านทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียน
ส าเร็จรูป เรื่อง กฎของการเติม s, es ลงท้ายค ากริยา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยที่ปรากฏ  ผู้วิจัยมีประเด็นการอภิปรายผล  ดังน้ี 

1. บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง กฎของการเติม s, es ลงที่ท้ายค ากริยา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                 
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 70.00 / 73.67 หมายความว่า นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยจากแบบฝึกในบทเรียนส าเร็จรูป
ทั้ง 5 แบบฝึกในบทเรียน คิดเป็นร้อยละ 70.00 และคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิด้านทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 73.67 แสดงว่า บทเรียนส าเร็จรูปที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 
70/70 ที่ตั้งไว้ ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า บทเรียนส าเร็จรูปดังกล่าว มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพที่เหมาะสม เริ่มจาก
การศึกษาค้นคว้า และวิเคราะห์หลักสูตรอย่างละเอียด การศึกษาวิธีการสร้างที่มีประสิทธิภาพ การตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ การทดลองใช้กับนักเรียน ในทุกขั้นตอนการตรวจสอบมีการปรับปรุงและแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะและข้อบกพร่อง และได้สร้างตามขั้นตอนที่จัดไว้อย่างเป็นระบบเหมาะสมกับระดับวัย และความรู้
ความสามารถของนักเรียน ท าให้ได้บทเรียนส าเร็จรูปที่สมบูรณ์ เม่ือน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจึงมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด และสอดคล้องกับวิจัยของ ทองอ่อน เสาเวียง (2556 : 62) ซ่ึงได้พัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป วิชา
ภาษาอังกฤษ เรื่อง ประโยคบอกเล่าในรูปเหตุการณ์ปัจจุบัน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 พบว่า มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 งานวิจัยของ กานดาวัลย์ คุณานนท์วิทยา (2553 : 54) ด้านพัฒนาชุดการสอนค าศัพท์
วิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด และงานวิจัยของ โส
มาวดี โอภาโส (2552 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการใช้ชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ของโรงเรียนสุธีสิทยา จังหวัดสระบุรี พบว่า ชุดการสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 90/90 

2. ผลสัมฤทธ์ิด้านทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่อง กฎของการเติม s, es ลงท้ายค ากริยา ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซ่ึงจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ.01 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า เน่ืองมาจากบทเรียนส าเร็จรูปเป็นนวัตกรรม ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นเพื่อสนองความสามารถ ความสนใจและความต้องการของผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ดี 
เพราะในบทเรียนส าเร็จรูปมีส่วนประกอบที่หลากหลาย มีค าแนะน าการใช้บทเรียนส าเร็จรูปส าหรับครูและนักเรียน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระส าคัญ แบบทดสอบก่อนเรียน เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน กรอบการเรียนรู้ พร้อมทั้ง
แบบฝึกหัดที่เรียงล าดับจากง่ายไปยาก แบบทดสอบหลังเรียน เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน และบรรณานุกรม ซ่ึงทิศนา  
แขมมณี (2552 : 16) ได้กล่าวว่า บทเรียนส าเร็จรูป หมายถึง สื่อการจัดการเรียนรู้ทีสร้างขึ้นโดยก าหนดเน้ือหา 
วัตถุประสงค์วิธีการ ตลอดจนอุปกรณ์การสอนที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยแบ่งเน้ือหา ออกเป็นส่วน                     
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ย่อย ๆ เรียกว่า กรอบ โดยล าดับเน้ือหาจากง่ายไปหายากแต่ละกรอบมีค าถามและค าตอบเพื่อให้นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ตามศักยภาพของตนเอง ในขั้นของการสอน ครูผู้สอนน าบทเรียนส าเร็จรูปไปสอนแทรกไว้ในบทเรียน ท าให้
นักเรียนเข้าใจเน้ือหาทางโครงสร้างไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนยิ่งขึ้น อีกทั้งเน้ือหาที่น าเสนอในแต่ละเรื่องก็
ค านึงถึงปัญหาการใช้ค าศัพท์ และวิธีการใช้ไวยากรณ์อย่างถูกต้องของนักเรียน ส่วนแบบฝึกกิจกรรมในแต่ละบทก็มี
ความหลากหลาย ใช้ตัวการ์ตูน และนักแสดงที่นักเรียนชื่นชอบมาประกอบเพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียน ไม่ให้
นักเรียนเบื่อหน่าย นักเรียนสามารถเรียนรู้ซ้ าไปมาจนกว่าจะเข้าใจได้ แล้วจึงท าแบบฝึกซ่ึงเป็นการตรวจสอบและแก้ไข
ข้อบกพร่องของตนเอง นอกจากน้ันการฝึกตามล าดับจากง่ายไปหายาก ยังช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้
ความสามารถไปทีละขึ้น จนสุดท้ายเกิดเป็นทักษะที่ตกผลึกอยู่ในตัวของนักเรียนสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างได้ 
ซ่ึงสอดคล้องกับ บลูม (อ้างถึงใน ประพันธ์ เจียรกุล 2542 : 59) ที่กล่าวว่า ร้อยละ 95 ของผู้เรียนที่เรียนบทเรียนใดๆ 
จะท าคะแนนได้สูงในระดับที่เคยเชื่อกันว่านักเรียนที่เก่งเท่าน้ันที่จะท าได้ ถ้าเราจัดสภาพการเรียนการสอนให้ผู้เรียน
อย่างเหมาะสมกับศักยภาพ และคอยช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเม่ือมีอุปสรรค 

3. การสอนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปเป็นการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียน เป็นส าคัญให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วย
ตนเอง นักเรียนได้เรียนรู้เป็นขั้นตอนทีละน้อย และทราบผลการเรียนรู้ของตนเองทุกขั้นตอน สนองตอบความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของนักเรียน เพราะนักเรียนสามารถ ศึกษาบทเรียนในเวลาใด เม่ือไรก็ได้ตามความพอใจของนักเรียนเอง 
ซ่ึงกุศยา  แสงเดช (2552 : 35) ได้กล่าวว่า การส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง นักเรียนได้เรียนรู้เป็นขั้นตอนที
ละน้อย  และทราบผลการเรียนรู้ของตนเองทุกขั้นตอน สนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน เพราะนักเรียน
สามารถศึกษาบทเรียนในเวลาใดเมือไรก็ได้ ตามความพอใจของนักเรียนเอง ทั้งยังเป็นวิธีสอนทีช่วยลดภาระครู และ
ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครู และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อญัชลา ศาสตร์สุภาพ (2549 :  68) ได้ศึกษา
เปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน และแรงจูงใจ ในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 3 ที่
ได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปการ์ตูนกับการสอนแบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถ และแรงจูงใจใน
การอ่านภาษาไทยของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปการ์ตูนกับนักเรียน กลุ่มควบคุม  ที
ได้รับการสอนแบบปกติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

 1. การใช้บทเรียนส าเร็จรูป เน่ืองจากบทเรียนส าเร็จรูปเป็นสื่อการเรียนการสอนชนิดหน่ึง ดังน้ัน จึงไม่
สามารถใช้สอนแทนครูได้ หากครูผู้สอนจะน าไปใช้ควรมีการปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและวัย
ของนักเรียน และครูผู้สอนต้องคอยดูแลให้ค าแนะน าในการปฏิบัติกิจกรรมอย่างใกล้ชิด   
 2. ก่อนให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามบทเรียนในแต่ละบท ครูผู้สอนต้องมีการทบทวนความรู้ให้แก่
นักเรียนเก่ียวกับเรื่องน้ันๆ เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ให้แก่นักเรียน 

3. ส าหรับครูในการน าบทเรียนส าเร็จรูปไปใช้ต้องศึกษารายละเอียดของการใช้ ขั้นตอนการใช้ และต้องให้
สอดคล้องกับแผนการเรียนรู้ และควรเตรียมการสอนมาล่วงหน้า และไม่จ าเป็นต้องใช้กระบวนการสอนตามที่กล่าวมา
ทั้งหมด            
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีวิจัยพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง กฎของการเติม s, es ลงท้ายค ากริยา ในระดับชั้นอ่ืนๆ ให้

กว้างขวางขึ้น           
 2. ควรมีการวิจัยพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป ในเรื่องอ่ืนๆ ที่เป็นปัญหาในการจัดการเรียนการสอนในวิชา
ภาษาอังกฤษเช่น การอ่านออกเสียงค าศัพท์ที่เป็นสระผสม การเขียนและการใช้ภาษาในรูปประโยคต่างๆ เป็นต้น 
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การศกึษาความสามารถในการอา่นเสยีงสระในค าภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่5  
โดยใชช้ดุการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาความสามารถในการอา่นเสยีงสระในค าภาษาองักฤษ 
The study of English Vowel Pronunciation Ability of Grade 5 Students 

By using Instructional Package 

ปกามาศ กงจนี1  ภทัราภรณ ์อยู่ฉตัร2  ภาวณิี เดชเทศ3  และภาวดิา มหาวงศ์4 Pakamas  Kongjeen1    
              Phattharaphorn Uchart2  Phawinee Dechted3 and Phawida Mahawong4 

                                     1นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
2ครูช านาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนจ่าการบุญ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

3อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 
4ผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

บทคัดย่อ          
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
อ่านเสียงสระในภาษาอังกฤษ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 2) พัฒนาความสามารถในการอ่านเสียงสระในค า
ภาษาอังกฤษ ที่เป็นปัญหาในการอ่านค าภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ความ  สามารถในด้านอ่านสระในค าภาษาอังกฤษก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
อ่านสระในค าภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนจ่าการบุญ จังหวัดพิษณุโลกจ านวน 42 คน กลุ่มตัวอย่างที่เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยได้แก่ ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน 
แบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test 
(dependentsamples)       
  จากการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านสระในค า
ภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพเท่ากับ 70.30/77.44 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 70/70 นักเรียนมีพัฒนาการด้าน
ความสามารถในการอ่านเสียงสระในค าภาษาอังกฤษร้อยละ 88.10  หลังจากการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้                            
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01                                                                                   

ค าส าคัญ : ความสามารถในการอ่าน / ชุดการเรียนรู้   

ABSTRACT          
 The purposes of this research were to 1) study the  standard performance 70/70 of the 
instructional package  2) to develop the phonetic features of English Vowel Pronunciation Ability of 
Grade 5 students, 3) to compare the achievement before and after using the instructional package 
to develop English vowel pronunciation ability. The sample was consisted 42 of Grade 5 students in 
the second semester of the academic year 2018 of Jakarnboon School, Muang District, Phitsanulok. 
Samples were drawn from classroom5 by using purposive sampling method. The instrument used in 
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the study were instructional package for develop English Vowel Pronunciation Ability, the 
achievement test. Statistics used were average, standard deviation t-test dependent sample.  
 The result of the study was the performance of the instructional package to develop vowel 
pronunciation ability was 70.30/ 7 7 . 4 4  that higher than the standard performance 70/70, the 
development of vowel pronunciation ability higher 88.10% than before using the instructional 
package, the achievement learning of students after learning was higher than the before learning at 
level of statistical significance 0.1. 

Keywords :   Pronunciation Ability / Instructional Package 

ความเป็นมาและความส าคัญ       
 ปัจจุบันภาษาที่มนุษย์ใช้ในการสื่อสารกันมากที่สุดคือ “ภาษาพูด” ซ่ึงภาษาพูดเป็นภาษาทีใช้ในการติดต่อ 
สื่อสารอย่างเป็นธรรมชาติมากที่สุด การสื่อสารทางภาษาพูดจะสามารถถ่ายทอดอารมณ์และน้ าเสียงออกมาทางการ
พูดน้ีได้ ภาษาเป็นหัวใจของการสื่อสาร และการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีการใด ๆก็ตามจะไม่สมบูรณ์เท่ากับการสื่อสารที่มา
ในรูปของเสียง ทั้งน้ีเพราะเสียงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดใน “สื่อภาษาพูด” และวิชาที่เก่ียวข้องกับเสียงพูด           
คือ วิชาสัทศาสตร์ ซ่ึงเป็นวิชาที่ว่าด้วยการผลิตเสียง ดังน้ัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงมีความส าคัญและจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะท าให้นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องการออกเสียงค าต่าง ๆ ในภาษาน้ัน ๆ ได้อย่างถูกต้องและสามารถ       
น ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง(เอกสารประกอบการสอนสัทศาสตร์ ประกอบ ผลงาม ,2549:2-5) 
 การเรียนภาษาต่างประเทศแตกต่างจากการเรียนสาระการเรียนรู้อ่ืนเน่ืองจากผู้เรียนไม่ได้เรียนเพื่อความรู้
ทางภาษาเท่าน้ัน แต่เรียนเพื่อให้สามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนได้ตามความต้องการใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในชีวิตประจ าวันและการท างานการที่จะให้ผู้เรียนมีความสามารถตามที่คาดหวังดังกล่าว 
(Stewick, 1972:2) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ก าหนดองค์ความรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ รวมถึงคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียนตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร เพื่อเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงกระทรวง 
ศึกษาธิการได้ก าหนดให้สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นสาระการเรียนรู้ที่นักเรียนต้องเรียน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
มีทักษะในการสื่อสารเพื่อใช้ในการด าเนินชีวิต ซ่ึงการที่จะเรียนรู้ภาษา อังกฤษให้ดีได้น้ัน สามารน ามาใช้ได้อย่าง
ถูกต้อง            
 จากประสบการณ์สอนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจ่าการบุญ จังหวัดพิษณุโลก พบว่า
นักเรียนส่วนใหญ่ออกเสียงค าต่าง ๆ ภาษาอังกฤษไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะค าที่มีเสียงที่เป็นสระผสม ซ่ึงเมื่อนักเรียนออกสี
ยงผิด จะท าให้เกิดปัญหาในการสื่อสารคือมีปัญหาในเรื่องการสื่อสารด้านความหมาย ภาษาอังกฤษในค า ๆ หน่ึง มี
เสียงที่แตกต่างกันถ้าเสียงเปลี่ยนก็เป็นการเปลี่ยนความหมายของค า ซ่ึงจะท าให้เกิดความหมายที่ต่างกันได้ ปัจจุบัน
นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรจึงจ าเป็นต้องใช้สื่อการเรียนรู้ซ่ึ งสื่อการ
เรียนรู้ถือเป็นองค์ประกอบส าคัญในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ดังน้ันสื่อการเรียนรู้ จึงต้องมีความหลากหลายเพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็ว โดยใช้
สื่อต่าง ๆ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ (วรรณิษา บัวสุข , 2553)        
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 จากปัญหาที่พบน้ีท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะท าวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการอ่านเสียงสระในค า
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.5 โรงเรียนจ่าการบุญ โดยใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถใน
การอ่านเสียงสระในของค าในภาษาอังกฤษ ทั้งน้ีเพื่อให้นักเรียนออกเสียงสระในแต่ละค าให้ได้อย่างถูกต้องซ่ึงจะเกิด
ผลดีต่อการพัฒนาทักษะการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย         
 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเสียงสระในภาษาอังกฤษ 
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70        
 2.เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเสียงสระในค าภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 5.5 
โรงเรียนจ่าการบุญ จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเสียงสระของค าในภาษา 
อังกฤษ           
 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิความสามารถในการอ่านเสียงสระในค าภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 5.5 โรงเรียนจ่าการบุญ จังหวัดพิษณุโลก ก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามมารถในการ
อ่านเสียงสระในของค าในภาษาอังกฤษ 

ขอบเขตการวิจัย         

 ขอบเขตดา้นประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
       1. ประชากร        
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจ่าการบุญ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้อง ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ     
 2. กลุ่มตัวอย่าง         
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.5 โรงเรียนจ่าการบุญ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 42 คน เป็นนักเรียนชาย 19 คน และนักเรียนหญิง 23 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบ
เจาะจง           
 ขอบเขตดา้นเนื้อหา        
 ผู้วิจัยได้ศึกษาเสียงสระในภาษาอังกฤษ ที่เป็นปัญหาในการออกเสียงค าภาษาอังกฤษให้ถูกต้องแบ่งเป็น  สระ
คู่เสียง 4 ตัว สามารถแบ่งได้ดังน้ี        
 1. ความแตกต่างและหลักการออกเสียงสระคู่ -ai- และ -ay-     
 2. ความแตกต่างและหลักการออกเสียงสระคู่ -ea-  และ -ee-    
 3. ความแตกต่างและหลักการออกเสียงสระคู่ -ou-  และ -ow-    
 4. ความแตกต่างและหลักการออกเสียงสระคู่ -er- , -ir และ -ur-    
 ขอบเขตตัวแปรที่ศึกษาตัวแปรต้น       
 การเรียนการสอนโดยใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการออกเสียงสระในค าภาษาอังกฤษ 
 ตัวแปรตาม         
 ความสามารถในการอ่านออกเสียงค าภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.5โรงเรียนจ่าการบุญ 
ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกก่อนเรียนและหลังเรียนรายวิชาภาษา อังกฤษ  
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ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ผู้วิจัยได้ท าการทดลองสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 การด าเนินการทดลองในครั้งน้ี  ใช้เวลา  4  
ชั่วโมง 24 ธันวาคม 2561 - 4 มกราคม 2562  โดยรวมเวลาที่ใช้ในการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน มีรายละเอียด
ในการทดลอง  ดังน้ี 

ครัง้
ที ่

วัน  เดอืน  ป ี เรือ่ง 
เวลา 
(นาท)ี 

1 25 ธันวาคม 2561 

ทดสอบก่อนเรียน  (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัย  แบบ
เลือกตอบ4 ตัวเลือก จ านวน 5ข้อ Odd on out 5ข้อ และเขียนตอบ 5
ข้อ รวม 15ข้อ 

60 
สอนหลักการออกเสียงสระคู่เสียง –ai-, -ay- โดยใช้ชุดการเรียนรู้จากน้ัน
ให้นักเรียนทดลองท าแบบฝึกหัดในชุดการเรียนรู้ เพื่อวัดความรู้ความ
เข้าใจของนักเรียน 

2 27 ธันวาคม 2561 

สอนหลักการออกเสียงสระคู่เสียง –ea-, -ee- โดยใช้ชุดการเรียนรู้จากน้ัน
ให้นักเรียนทดลองท าแบบฝึกหัดในชุดการเรียนรู้ เพื่อวัดความรู้ความ
เข้าใจของนักเรียน 

60 

3 2 มกราคม 2562 

สอนหลักการออกเสียงสระคู่ เสียง –ou-, -ow- โดยใช้ชุดการเรียนรู้
จากน้ันให้นักเรียนทดลองท าแบบฝึกหัดในชุดการเรียนรู้ เพื่อวัดความรู้
ความเข้าใจของนักเรียน 

60 

4 4 มกราคม 2562 

สอนหลักการออกเสียงสระคู่เสียง –er-, -ir-, และ –ur- โดยใช้ชุดการ
เรียนรู้จากน้ันให้นักเรียนทดลองท าแบบฝึกหัดในชุดการเรียนรู้ เพื่อ วัด
ความรู้ความเข้าใจของนักเรียน 

60 
ทดสอบหลังเรียน  (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัย  แบบ
เลือกตอบ4 ตัวเลือก จ านวน 5ข้อ Odd on out 5ข้อ และเขียนตอบ 5
ข้อ รวม 15ข้อ ชุดเดิม 

 

สมมติฐานในการวิจัย         

 1. ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเสียงสระในค าภาษาอังกฤษสูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนด 70/70         
 2. นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาด้วยชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเสียงสระในค า
ภาษาอังกฤษ จะมีพัฒนาการทางการออกเสียงค าภาษาอังกฤษดีขึ้น     
 3. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิความสามารถในการอ่านเสียงสระในค าภาษาอังกฤษ หลังการเรียนโดยใช้ชุดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามมารถในการอ่านเสียงสระในของค าในภาษาอังกฤษ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ  

  นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.5 โรงเรียนจ่าการบุญ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พิษณุโลกเขต1 ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 42 คน เป็นนักเรียนชาย 19 คน 
และนักเรียนหญิง 23 คน         
 ความสามารถในการอ่านเสียงสระในค าภาษาอังกฤษ หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการอ่าน
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ หลังจากการเรียนการสอนสิ้นสุดลงโดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านออกเสียงสระ
และการเทียบเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น      
 การพัฒนาความสามารถในการอ่าน หมายถึง การศึกษาปัญหา การจัดท าชุดการเรียนรู้ และการน าชุดการ
เรียนรู้ ไปใช้เพื่อพัฒนาความสามารถในการออกเสียงสระค าในภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักสัทศาสตร์   
 ชุดการเรียนรู้ หมายถึง ชุดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนสามารถศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองจาก
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ครูจัดเตรียมไว้ให้อย่างเป็นระบบ ชุดการเรียนรู้ สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความสามารถของผู้เรียน
แต่ละคน ผู้ เ รี ยนสามาร ถศึ กษาและประ เ มินผลการ เ รี ย นด้ วยตนเ อง  โดย มีครู เป็นผู้ ให้ ค าแ น ะน า  
 ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ตามเกณฑ์ 70/70 หมายถึง ระดับเกณฑ์ที่ผู้วิจัยตั้งไว้เพื่อใช้ในการ
เปรียบเทียบคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 
เรื่ องความยาวรอบรูปของรูปสี่ เหลี่ยม มุมฉาก ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ที่ผู้ วิ จัยได้สร้า งขึ้ น โดย 
 70 ตัวแรก หมายถึง ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ ได้มาจากคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละของนักเรียน
ทั้งหมดในการท าแบบฝึกทักษะ         
 70 ตัวหลัง หมายถึง ค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ได้มาจากคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ในการท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนทั้งหมด     
 ถ้าพบว่า ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการและผลลัพธ์ไม่ต่ ากว่า 70 ทั้งคู่  ก็ถือว่าแบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์ เรื่องความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ 

กรอบแนวคิดการวิจัย  

                   ตัวแปรต้น                                                                        ตัวแปรตาม 

 

 

 

 
วิธีการด าเนินงานวิจัย         

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัย ดังน้ี  
 ขั้นตอนที ่1 การสร้างแบบทดสอบเพื่อศึกษาเสียงสระในค าภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหาในการอ่านของนักเรียน
เป็นแบบทดสอบเพื่อวิเคราะห์เสียงสระในค าภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหาในการอ่านออกเสียงของ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5.5 โรงเรียนจ่าการบุญ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  จ านวน 2 ชุดชุดละ 15 ข้อ 
  

การเรียนการสอนโดยใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการอ่านเสียงสระ
ในค าภาษาอังกฤษ 

ความสามารถในการอ่านเสียงสระในค า
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5.5 โรงเรียนจ่าการบุญ  
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ผู้วิจัยมีขั้นตอนการสร้าง  ดังน้ี  
 1. วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง ประเทศในระดับ
ช่วงชั้นที่ 2เลือกค าศัพท์ที่มีรูปสระที่คล้ายกันแต่ออกเสียงแตกต่างกัน     
 2. น า ค า ศั พ ท์ แ ล ะ ต า ร า ง วิ เ ค ร า ะ ห์ เ สี ย ง ใ ห้ ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ  ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ ห า ค่ า  IOC 
  3. สร้ า งแบบทดสอบเพื่ อศึ กษาเ สี ย ง สระ ในค าภ าษา อั ง กฤษที่ เ ป็ นปัญห าในการออก เ สี ย ง  
จ านวน 2 ชุด เพื่อน ามาทดสอบก่อนการใช้ชุดการเรียนรู้ เป็นแบบทดสอบที่ คัดเลือกค ามาจากชุดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการอ่านเสียงสระในค าภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมาสร้างแบบ ทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียน           
 4. ทดสอบหลังการใช้ชุดการเรียนรู้ เพื่อดูผลสัมฤทธ์ิในการพัฒนาความสามารถในการอ่านเสียงสระในค า
ภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมา        
 ขั้นตอนที่ 2 ผู้วิจัยได้สร้างชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเสียงสระของค าในภาษาอังกฤษ
เป็นชุดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากการวิเคราะห์ เสียงสระในค าภาษาอังกฤษที่ได้จาก แบบทดสอบเพื่อศึกษาเสียง
สระในค าภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหาในการออกเสียงของนักเรียน ซ่ึงมีขั้นตอนดังน้ี   
 ขั้นที่ 1  ก าหนดหมวดหมู่เน้ือหา โดยการวิเคราะห์หลักสูตร      
 ขั้นที่ 2  ก าหนดหน่วยการสอน       
 ขั้นที่ 3  ก าหนดหัวเรื่องตามกลุ่มเสียงที่จะพัฒนาความสามารถในการอ่านของนักเรียน  
 ขั้นที่ 4  ก าหนดหลักการการออกเสียงสระเดี่ยวรวมถึงสระคู่ของค าภาษาอังกฤษ   
 ขั้นที่ 5  ก าหนดวัตถุประสงค์        
 ขั้นที่ 6  ก าหนดกิจกรรมการเรียนตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   
 ขั้นที่ 7  ก าหนดการประเมินผลให้สอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม   
 ขั้นที่  8  การเลือกและผลิตสื่อการสอนผลิตสื่อการสอนให้ มีความเหมาะสมในแต่ละหน่วยเสี ยง  
  ขั้นที่ 9  การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้น าชุดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 
น ามาปรับปรุงแก้ไข          
 ขั้นตอนที่ 3 การใช้และศึกษาผลของการใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเสียงสระในค า
ภาษาอังกฤษ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิความสามารถในการอ่านสระในค าภาษาอังกฤษก่อนและหลังการใช้  
ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเสียงสระในค าภาษาอังกฤษ  โดยมีขั้นตอนการทดลองดัง น้ี 
 1. ก่อนการทดลอง ผู้วิจัยท าการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กับนักเรียนกลุ่มประชากรด้วยแบบ ทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิความสามารถในการอ่านสระในค าภาษาอังกฤษก่อนเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อดูระดับความสามารถของ
ผู้เรียน           
 2. ผู้วิจัยด าเนินการน าชุดการเรียนรู้พัฒนาความสามารถในการอ่านเสียงสระของค าในภาษาอังกฤษไปใช้กับ
กลุ่มตัวอย่าง โดยที่ผู้วิจัยได้สอนกลุ่มประชากรด้วยตนเอง ตามแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมงโดยใช้ชุดการเรียนรู้ 
จ านวน 1 แผน 4 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี ชั่วโมงที่ 1 สอนเรื่องหลักการออกเสียงสระคู่เสียง –ai-,-ay- 
ชั่วโมงที่ 2 สอนเรื่องหลักการออกเสียงสระคู่เสียง –ea-, -ee- ชั่วโมงที่ 3 สอนเรื่องหลักการออกเสียงสระคู่เสียง –ou-, 
-ow- และชั่วโมงที่ 4 หลักการออกเสียงสระคู่สียง –er-, -ir-, -ur-  
  3. เม่ือสิ้นสุดการทดลองแล้ว ผู้วิจัยได้น าแบบทดสอบหลังใช้ชุดการเรียนรู้ ( Post-test) ที่เป็นข้อสอบเดิมไป
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ใ ช้ กั บ กลุ่ ม ตั วอย่ า ง และ เป รี ย บ เ ที ย บผลสั มฤท ธ์ิท า งก าร เ รี ย น ก่ อนแ ละหลั ง ก า ร ใ ช้ ชุ ด กา ร เ รี ย น รู้  
 4. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ    
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล       
 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยครั้งน้ี ได้แบ่งการวิเคราะห์ตามล าดับ ดังน้ี    
 1. วิเคราะห์เสียงสระในค าภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหาในการออกเสียง  โดยหาค่าเฉลี่ย (X) และร้อยละ
(Percentage) ของเสียงสระที่นักเรียนออกเสียงผิด       
 ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage)       
 2. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านเสียงสระในค าภาษาอังกฤษก่อนและหลังการใช้ชุดการ

เรียนรู้โดยหาค่า เฉลี่ย X และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)       
 3. การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ โดยใช้สูตร E1/E2 ซ่ึง E1เป็นประสิทธิภาพของกระบวนการ และ E2 

เป็นประสิทธิภาพของผลลัพธ์ที่จัดไว้ในชุดการเรียนรู้      
 4. การทดสอบค่าที ( t-test) เปรียบเทียบคะแนนของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนรู้                      
โดยก าหนด ระดับนัยส าคัญที่ระดับ .01       
 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยวิเคราะห์ค่า t - test  แบบ Dependent 
โดยใช้สูตรของ บุญชม ศรีสะอาด (2545: 112)   ดังน้ี       

                              สูตร    t    =     
( )

( )1n

n
22

−

 −



D

D

D

 
เม่ือ   t    แทน  ค่าสถิติที่จะใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤตเพื่อทราบมีนัยส าคัญ 
              D   แทน   ค่าผลต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 
              n    แทน  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล         
 ตอนที่ 1 การศึกษาประสิทธิภาพของประสิทธิภาพ E1/E2 ของชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
อ่านเสียงสระในค าภาษาอังกฤษ        
 ตารางที่ 1 แสดงประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเสียงสระในค า
ภาษาอังกฤษ   

คะแนน 
คะแนนเตม็ 

X  E1/ E2 
 

ร้อยละ เตม็ ได ้

คะแนนรวมที่นักเรียนตอบถูกจากแบบ
ฝึกในบทเรียน  ทั้ง 4 แบบฝึก 

2450 1715 28..21 E1 = 70.30 
 

70.30 
 

คะแนนรวมที่นักเรียนตอบถูกจาก
แบบทดสอบหลังเรียน 

980 722 11.38 E2   =  77.44 
 

 77.44 
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 จากตารางที่ 1 พบว่า  การใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามมารถในการอ่านเสียงสระของค าใน
ภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 แบบฝึกหัดในแต่ละบทเรียน มีค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 28.21 คะแนน จากคะแนนเต็ม  40  คะแนน  
คิดเป็นร้อยละ  70.30 และคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย  11.38  คะแนน จากคะแนนเต็ม  15  คะแนน  
คิดเป็นร้อยละ  77.44 ซ่ึงการใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามมารถในการอ่านเสียงสระของค าในภาษาอังกฤษ 
น้ันมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70.30 / 77.44       
 ตอนที่ 2 ความสามารถในการอ่านเสียงสระในค าภาษาอังกฤษ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.5 
โรงเรียนจ่าการบุญ จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเสียงสระ ในของค าใน
ภาษาอังกฤษ           
 ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าร้อยละของแสดงค่าร้อยละความสามารถในการอ่านเสียงสระในค าภาษาอังกฤษ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.5 โรงเรียนจ่าการบุญ จังหวัดพิษณุโลก ที่ผ่านการท าแบบทดสอบหลังการเรียนโดย
ใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเสียงสระในของค าในภาษาอังกฤษ 

 

 จากตารางที่ 2 ค่าร้อยละของแสดงค่าร้อยละความสามารถในการอ่านเสียงสระในค าภาษาอังกฤษ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.5 โรงเรียนจ่าการบุญ จังหวัดพิษณุโลก ที่ผ่านการทดสอบ โดยใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการออกเสียงสระในของค าในภาษาอังกฤษ พบว่า มีนักเรียนสอบผ่านเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน ซ่ึง
จ านวนนักเรียนที่สอบผ่านมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 88.10       
 ตอนที่ 3 การวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิความสามารถในการอ่านเสียงสระในค าภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.5 ก่อนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) โดยการใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา 
ความสามารถในการอ่านเสียงสระของค าในภาษาอังกฤษ  
 ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการใช้ชุดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเสียงสระของค าในภาษาอังกฤษ 

ความสามารถในการอ่านเสียงสระในค า
ภาษาอังกฤษ 

n X  S.D. t-test df P 

ก่อนเรียนโดยการใช้ชุดการเรียนรู้ 42 3.43 2.03 -16.05 41 .000 

หลังเรียนโดยการใช้ชุดการเรียนรู้ 42 11.17 2.92 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  

การอ่านเสียงสระในค าภาษาอังกฤษ คน ร้อยละ 

นักเรียน 42คน ก่อนเรียน (ผ่าน) 1 2.70 

นักเรียน 42คน หลังเรียน (ผ่าน) 38 90.48 

เพิ่มขึ้น 37 88.10 
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จากตารางที่ 3 พบว่าคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบก่อนเรียน(Pre-test)  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 และ
หลังเรียน(Post-test) โดยการใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเสียงสระของค าในภาษาอังกฤษ มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 11.17 และเม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย สรุปได้ว่า เม่ือนักเรียนได้เรียนโดยการใช้ชุดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเสียงสระของค าในภาษาอังกฤษนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น  และเม่ือเปรียบเทียบคะแนนพบว่าคะแนนทดสอบหลังเรียน (Post-test) มีค่าสูงกว่าคะแนน
ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านสระในค า
ภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยสรุปไว้ดังน้ี        
 1) คะแนนเฉลี่ยของคะแนนเก็บจากแบบฝึกหัดในชุดการเรียนรู้ เท่ากับ 28.12 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 
70.30 (E1) และคะแนนเฉลี่ยสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน เท่ากับ 11.17 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.44 (E2) พบว่า            
แบบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 70.30/77.44      
 2) ผลการแสดงค่าร้อยละความสามารถในการอ่านเสียงสระ ในค าภาษาอังกฤษ  ของนักเรี ยน                    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.5 โรงเรียนจ่าการบุญ จังหวัดพิษณุโลก ที่ผ่านการท าแบบทดสอบหลังการเรียนโดยใช้ชุดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเสียงสระในของค าในภาษาอังกฤษ ซ่ึงจ านวนนักเรียนที่สอบผ่านมีค่าเฉลี่ย
เพิ่มขึ้น 88.10           
 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิความสามารถในการอ่านเสียงสระในค าภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5.5 ก่อนเรียน (Pre-test) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.43   และหลังเรียน (Post-test) มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 11.17 โดยการใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเสียงสระของค าในภาษาอังกฤษ             
และเม่ือเปรียบเทียบคะแนนพบว่าคะแนนทดสอบหลังเรียน (Post-test) มีค่าสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน         
(Pre-test) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ (E1/E2) เท่ากับ 70.30/77.44 หมายความว่า นักเรียน
ได้คะแนนเฉลี่ยจากแบบฝึกหัดในชุดการเรียนรู้ทั้ง 4 แบบฝึกหัดในแต่ละบทเรียน คิดเป็นร้อยละ 70.30 และคะแนน
เฉลี่ยจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิด้านทักษะการเขียนภาษาอังกฤษหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 77.44 แสดงว่า 
บทเรียนส าเร็จรูปที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 70/70 ที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจากผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นตามหลักการสร้างชุดการเรียนรู้โดยเริ่มจากการศึกษาเน้ือหา สร้างชุดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
ของกลุ่มตัวอย่าง เริ่มจากการศึกษาค้นคว้า และวิเคราะห์หลักสูตรอย่างละเอียด การศึกษาวิธีการสร้างที่มี
ประสิทธิภาพ การตรวจสอบและประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ การทดลองใช้กับนักเรียน ในทุกขั้นตอนการ
ตรวจสอบมีการปรับปรุงและแก้ไขตามข้อเสนอแนะและข้อบกพร่อง  และได้สร้างตามขั้นตอนที่จัดไว้  ทั้งน้ีเป็น
เพราะว่า ชุดการเรียนรู้ดังกล่าว มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักเรียน ท า
ให้ได้ชุดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ เม่ือน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด และสอดคล้องกับวิ จัย
ของ อาภรณ์ ศรีเพชร (2552)ท าการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียง ภาษาอังกฤษ โดยใช้ชุดฝึกทักษะ
การอ่านออกเสียงแบบสัทอักษร (Phonetics) ส าหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 5 วสุนธรา
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ภิวัฒก์ สังกัดเทศบาลเมืองนาสาร  พบว่าผลการวิจัยพบว่า ชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษแบบสัทอักษร 
(phonetics)  มีคุณภาพอยู่ในระดับดี  โดยมีค่าเฉลี่ย 3.80 -4.40 และงานวิจัยของ กานดาวัลย์ คุณานนท์วิทยา (2553 
: 54) ด้านพัฒนาชุดการสอนค าศัพท์วิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่ามีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด   
 2. ผลการแสดงค่าร้อยละความสามารถในการอ่านเสียงสระในค าภาษาอังกฤษ ของนักเรียน                    ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5.5 โรงเรียนจ่าการบุญ จังหวัดพิษณุโลก ที่ผ่านการท าแบบทดสอบหลังการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเสียงสระในของค าในภาษาอังกฤษ พบว่า จ านวนนักเรียนที่สอบผ่านมีค่าเฉลี่ย
เพิ่มขึ้น 90.48 หมายความว่า ก่อนการใช้ชุดการเรียนรู้ นักเรียนมีค่าเฉลี่ยก่อนการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 2.70 พบว่า นักเรียนมีพัฒนาการความสามารถในการอ่านเสียงสระในค าภาษาอังกฤษมีค่าเฉลี่ย เพิ่มขึ้น 88.10   
ซ่ึงสอดคล้องกับซ่ึงสอดคล้องกับ บลูม (อ้างถึงใน ประพันธ์ เจียรกุล 2542 : 59) ที่กล่าวว่า ร้อยละ 95 ของผู้เรียนที่
เรียนบทเรียนใดๆ จะท าคะแนนได้สูงในระดับที่เคยเชื่อกันว่านักเรียนที่เก่งเท่าน้ันที่จะท าได้ ถ้าเราจัดสภาพการเรียน
การสอนให้ผู้เรียนอย่างเหมาะสมกับศักยภาพ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วนิดา อัคราช (2546 : บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาการเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการสอนด้วย
ชุดการสอนกับการสอนปกติ พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มทดลองที่สอนโดยชุดการสอนสูงกว่านักเรียนในกลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับสถิติ 0.01 

3. ผลสัมฤทธ์ิความสามารถในการอ่านเสียงสระในค าภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 5.5 ระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียนโดยการใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเสียงสระของค า
ในภาษาอังกฤษ และเม่ือเปรียบเทียบคะแนนก่อนการเรียนและหลังการเรียนรู้ พบว่าคะแนนผลการทดสอบมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลสัมฤทธ์ิความสามารถในการอ่านเสียงสระของค าในภาษาอังกฤษ
หลังจากการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ น่ันคือ ชุดการเรียนรู้ที่ผู้ศึกษาจัดท าขึ้น ท าให้ผลสัมฤทธ์ิความสามารถในการ
อ่านเสียงสระในค าภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.5 สูงขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับกับสมมุติฐานของ
การศึกษาของการพัฒนาครั้งน้ีที่ระบุไว้ว่าผลสัมฤทธ์ิความสามารถในการอ่านเสียงสระในค าภาษาอังกฤษโดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งยังพบว่าผลสัมฤทธ์ิความสามารถในการอ่านหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อน
เรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 อีกด้วย เม่ือชุดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่
ก าหนดจึงท าให้กลุ่มตัวอย่างมีความรู้และความเข้าใจในการออกเสียงสระในภาษาอังกฤษมากขึ้นและมีผลสัมฤทธ์ิ
ความสามารถในการอ่านสูงขึ้นเป็นล าดับ และสอดคล้องกับงานวิจัยของสมหวัง แสงสุนานนท์ (2540 : บทคัดย่อ)ได้
วิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษระหว่างใช้ชุดการสอนและการสอนปกติ 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดการสอนที่ใช้ในการทดลองครั้งน้ีมีประสิทธิภาพสูงกว่าระดับมาตรฐานที่ 83.31/83.12 2) 
ผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดการสอนสู งกว่าการสอนปกติอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 
นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของสมใจ ถิระนันท์ (2544 : บทคัดย่อ) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่องกกการสร้างชุดการ
สอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า ชุดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 84.40/95.65 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ และ
คะแนนของนักเรียนที่ได้จากการทดสอบหลังการเรียนด้วยแบบทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสูงกว่าคะแนนก่อน
เรียนอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05จากงานวิจัยดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า การใช้ชุดการเรียนรู้ในการ
สอนภาษาอังกฤษเป็นแนวทางที่ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น ช่วยให้ผู้เรียนได้
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ฝึกหัดในส่วนที่เพิ่มเติมหรือเสริมจากหนังสือเรียน อีกทั้งยังช่วยเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรี ยนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งมากกว่าก่อนการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อน าวิจัยไปใช้ 
   1. ได้ชุดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพส าหรับครูภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อน าไปใช้ประกอบ
กิจกรรมการเรียนการสอน  
  2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจ่าการบุญมีผลสัมฤทธ์ิความสามารถในการอ่านเสียงสระในค า
ภาษาอังกฤษที่สูงขึ้นหลังจากการใช้ชุดการเรียนรู้   
  3. ใช้การวิจัยเป็นแนวทางส าหรับครูในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิความสามารถในการอ่านเสียงสระในค า
ภาษาอังกฤษของนักเรียน        
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
  1. ควรมีการวิจัยพัฒนาชุดการเรียนรู้ ในเรื่องอ่ืนๆ ที่เป็นปัญหาในการจัดการเรียนการสอนในวิชา
ภาษาอังกฤษ  
  2. น าไปบูรณาการปรับใช้ชุดการเรียนรู้กับรายวิชาอ่ืนเพื่อให้ผลสัมฤทธ์ิในด้านต่างๆของนักเรียนเพิ่มมากขึ้น 
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การใชก้ารสอนแบบโฟนกิสเ์พือ่พฒันาแบบฝกึทกัษะการอา่นออกเสยีงภาษาองักฤษ                             
ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่2 

Using Phonics Instruction to Develop English Pronunciation                                           
Exercises for Grade 2 Students 
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บทคัดย่อ 
           บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนแบบโฟ
นิกส์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 และเพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่าน
ออกเสียงภาษาอังกฤษก่อนและหลังได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดคุ้งวารี (อ าพันอุปถัมภ์) อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 18 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 4 แผน แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ จ านวน 4 แบบฝึก และ
แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียน 1 ชุด จากน้ันน าคะแนนจากแบบทดสอบมา

วิเคราะห์เพื่อหาค่าเฉลี่ยประชากร (μ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร (σ) ผลการวิจัย พบว่า 1) นักเรียนอ่าน
ออกเสียงภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี หลังได้รับการสอนแบบโฟนิกส์มีประสิทธิภาพ 81.67/80.28 สูงกว่าเกณฑ์                    
ที่ก าหนดไว้ 75/75 2) ผลการทดสอบวัดทักษะการอ่านออกเสียงหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการ
อ่านออกเสียงภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ค าส าคัญ : แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ, การสอนแบบโฟนิกส์ 

ABSTRACT 
             The aims of this research article were to develop English pronunciation exercise by using 
Phonics instruction for Prathom 2 students to be effective according to criteria 75/75 and to compare 
English pronunciation skill before and after using Phonics instruction. Data were collected through 
target population 18 students of grade 2 at WatKhungWaree School (AmphanUpatham), Muang 
District, Phitsanulok, chosen by purposive sampling. The research tools were 4 lesson plans, 4 English 
pronunciation exercises and pre-post tests of English pronunciation skills. The data were analyzed 

using Mu (μ) and population standard deviation (σ). The findings of this research were 1) the students 
had English pronunciation ability at good level after learning through phonics instruction at efficiency 
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81.67/80.28 higher than criteria of 75/75 2) the results of the pronunciation skill test was higher after 
using Phonics instruction significantly at the level of 0.1 

Keywords : English pronunciation exercises, Phonics instruction 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
           ประเทศไทยได้จัดให้มีการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ก าหนดให้ภาษาอังกฤษอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(English as a foreign Language) โดยมุ่งหวังให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาต่างประเทศและเพื่อใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งเพื่อให้นักเรียนมีความรู้เพื่อประกอบอาชีพและศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น และความเข้าใจในเรื่องราววัฒนธรรมที่หลากหลาย และถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคม
โลกได้อย่างสร้างสรรค์ (กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ , 2551, หน้า 221) โดยหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ไทยก าหนดไว้ว่า นักเรียนจ าเป็นต้องเรียนภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรบังคับจ านวน 12 ปีทั้งในระดับชั้นประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา นอกจากน้ี โรงเรียนยังต้องจัดหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้ครอบคลุม 4 แกนหลัก คือ 
ภาษาเพื่อการสื่อสาร ภาษาและวัฒนธรรม ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ อ่ืน และภาษากับ
ความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก (กระทรวงศึกษาธิการ , 2544) อีกทั้งยังมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีทักษะการเรียนรู้ที่ส าคัญ
หลักๆ คือ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่านและทักษะการเขียน และมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสาร
และสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในยุคปัจจุบันที่มีภาษาอังกฤษเป็นส่วนหน่ึงของการด ารงชีวิตในปัจจุบัน  
           ในทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน และเขียนน้ัน ทุกทักษะย่อมมีความส าคัญเท่าๆ กัน และ
เก่ียวเน่ืองสัมพันธ์กัน แต่ทักษะที่จ าเป็นส าหรับใช้ในการแสวงหาความรู้ของผู้เรียนน้ัน คือ ทักษะการอ่าน เน่ืองจาก
ทักษะการอ่านเป็นพื้นฐานที่ส าคัญของการเรียนรู้ในการศึกษาทุกระดับและเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ต่าง ๆ 
ทั้งในและนอกห้องเรียน ซ่ึงต่างก็ต้องใช้การอ่านเป็นสื่อการเรียนรู้ โดยเฉพาะในการเรียนภาษา ดังน้ันการอ่านจึงเป็น
เป้าหมายส าคัญในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อให้นักเรียนใช้เป็นเครื่องมือน าไปสู่การแสวงหาความรู้ทั้ งปวง 
(ถนอมเพ็ญ ชูบัว: 2554)   
           การออกเสียงภาษาอังกฤษเป็นปัญหาที่ส าคัญอย่างหน่ึงของนักเรียนไทย เน่ืองจากความแตกต่างระหว่าง
ระบบเสียงภาษาอังกฤษกับระบบเสียงภาษาไทย ดังน้ันการที่จะให้นักเรียนสามารถออกเสียงได้ถูกต้องใกล้เคียงกับ
เจ้าของภาษาและป้องกัน  มิให้นักเรียนออกเสียงผิดจึงควรสร้างพื้นฐานและปลูกฝังลักษณะนิสัยในการออกเสียงให้
ถูกต้องชัดเจนตั้งแต่เด็กในระยะเริ่มต้น  หรือประถมศึกษา (ปริญญา ผสมทรัพย์, 2561 อ้างถึงใน จีรนันท์ เมฆวงษ์, 
2547: 2) ซ่ึงวิธีการจัดการเรียนรู้ที่นิยมใช้ คือ การอ่านออกเสียงสะกดค า (Phonics) เป็นหลักการถอดรหัสเสียงและ
การผสมเสียงตัวอักษร ผู้เรียนจะต้องเข้าใจเสียงของตัวอักษรต่าง ๆ     และออกเสียงตัวอักษรเหล่าน้ันได้ถูกต้องจึงจะ
สามารถผสมเสียงออกมาเป็นค าได้ เช่น ค าว่า cat จะสอนให้รู้จักตัว“c”จากเสียงของมันคือเสียง“ค”ตัว“a”เป็นเสียง
“แอะ”และตัว“t”เป็นเสียง“ท” และผสมเสียงกันเป็น“ค-แอะ-ท แคท” เม่ือออกเสียงซ้ าๆเร็วๆ จะพบว่าสุดท้ายจะ
ออกเสียงเป็น“แคท” หลักการถอดรหัสเสียงและผสมเสียงแบบน้ีเรียกว่าโฟนิกส์ วิธีการสอนแบบโฟนิกส์จะช่วยให้
เด็กๆออกเสียงได้ถูกต้อง ท าให้สื่อสารภาษาอังกฤษได้ชัดเจนและสามารถอ่านเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะรู้จัก
เสียงของตัวอักษรและเข้าใจหลักการผสมเสียง จึงท าให้สามารถสะกดค าศัพท์ต่างๆได้ด้วยตัวเองอย่างคล่องแคล่ว แม้
การเรียนแบบโฟนิกส์ในช่วงแรกจะดูช้ากว่าการเรียนแบบท่องจ า เพราะเด็กต้องค่อยๆท าความเข้าใจเสียงและหลักการ
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ผสมค าจากง่ายไปยากต้องฝึกซ้ าๆเพื่อให้จ าได้  (ดวงใจ ตั้งสง่า, 2555-2556) และจากการศึกษางานวิจัยที่ศึกษา
เก่ียวกับประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนแบบโฟนิกส์ผลวิจัยพบตรงกันว่า การจัดการเรียนการสอนแบบโฟ
นิกส์มีประสิทธิผลในการพัฒนาความสามารถในการอ่านและการสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษา (สาเกต ทอง
เที่ยง, 2557; ชลลดา กัวหา, 2556; สุนันทา ปัญญารัตน์, 2554; Yeung, Siegel &Chan, 2012) 
           จากการที่ผู้วิจัยได้จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดคุ้ง
วารี (อ าพันอุปถัมภ์) พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาด้านการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ จากผลการทดสอบการอ่าน
ออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ครูตั้งไว้(ร้อยละ 50) และเม่ือผู้วิจัยให้นักเรียนอ่านออก
เสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษ นักเรียนไม่สามารถอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษได้ ต้องให้ครูอ่านให้ฟังก่อนทุกครั้ง 
โดยเฉพาะเม่ือนักเรียนเจอค าศัพท์ที่ยากและไม่คุ้นเคย เน่ืองจากนักเรียนไม่รู้หลักการสะกดค า และการผสมเสียง
ออกมาเป็นค า ด้วยเหตุน้ี ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและสนใจที่จะพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอั งกฤษ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วิธีการสอนแบบโฟนิกส์ เน่ืองจากวิธีการสอนแบบโฟนิกส์ (Phonics) เป็น
การสอนการอ่านและการสะกดค า ที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเสียง (Phonemes) และตัวอักษร (Graphemes) 
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเสียงกับตัวอักษรเป็นตัวช่วยในการอ่านและเขียนค า (Starrett, 2007: 
16) ซ่ึงจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจว่าการอ่านเกิดจากความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบระหว่างตัวอักษรและเสียงพูด จนท าให้
นักเรียนอ่านค าต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษข องนักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และช่วยยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น (จรัสสี สีแสด, 2555) และเป็น
จุดเริ่มต้นในการพัฒนาทักษะอ่ืนๆต่อไป 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ดังน้ี 

           1. เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนแบบโฟนิกส์ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  
           2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษก่อนและหลังได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการ
อ่านออกเสียงภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

ขอบเขตของการวิจัย 
 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนในครั้งน้ีมีขอบเขต ดังต่อไปน้ี    
 ขอบเขตด้านเนื้อหา         
 เน้ือหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ ทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนแบบโฟนิกส์ น ามาสร้าง
เป็นแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ จ านวน 4 แบบฝึก ดังน้ี           
 1.1 แบบฝึกทักษะที่ 1 เรื่องการอ่านออกเสียงค าศัพท์ที่สะกดด้วย -an                                                                                         
         1.2 แบบฝึกทักษะที่ 2 เรื่องการอ่านออกเสียงค าศัพท์ที่สะกดด้วย -at 
   1.3 แบบฝึกทักษะที่ 3 เรื่องการอ่านออกเสียงค าศัพท์ที่สะกดด้วย -en 
        1.4 แบบฝึกทักษะที่ 4 เรื่องการอ่านออกเสียงค าศัพท์ที่สะกดด้วย -et 
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ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

 ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดคุ้งวารี (อ าพันอุปถัมภ์) 
ส านักงานการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ซ่ึงก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 18 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 ขอบเขตด้านตัวแปร 
 ตัวแปรต้น ได้แก่ แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนแบบโฟนิกส์ 
      ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ผู้วิจัยก าหนดระยะเวลาเพื่อด าเนินการวิจัยระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 

สมมติฐานการวิจัย         
 1. แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนแบบโฟนิกส์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา   
ปีที่ 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75        
 2. นักเรียนมีทักษะการอ่านออกเสียงหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพิ่มขึ้น 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
           1. แบบฝึกทักษะ หมายถึง ชุดสื่อการเรียนการสอนเพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ที่ท าให้นักเรียนสามารถ
ฝึกทักษะ การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยแบบฝึกมีจ านวน 4 แบบฝึก 
           2. การอ่านออกเสียง หมายถึง การอ่านที่ผู้อ่านเปล่งเสียงออกมาให้ผู้ อ่ืนได้ยินเป็นถ้อยค า ประโยค หรือ
เรื่องราว  
           3. การสอนแบบโฟนิกส์ หมายถึง วิธีการสอนออกเสียงที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเสียงและตัวอักษรโดยใช้
การออกเสียงเป็นตัวก าหนดและให้ความส าคัญกับเสียงของตัวอักษรและการสะกดค า ซ่ึงเป็นจุดเริ่มต้นในกระบวนการ
สอนอ่านเบื้องต้น 

วิธีด าเนินการวิจัย 
เครื่องมือวิจัย 

   1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 
   1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 4 แผน แผนละ 2 คาบ คาบละ 50 นาที เป็นเวลา 4 สัปดาห์ มีดังน้ี 

                          - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การอ่านออกเสียงค าศัพท์ที่สะกดด้วย -an                                                                                         
                          - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การอ่านออกเสียงค าศัพท์ที่สะกดด้วย -at 
                          - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การอ่านออกเสียงค าศัพท์ที่สะกดด้วย -en 
                          - แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การอ่านออกเสียงค าศัพท์ที่สะกดด้วย –et  
    1.2 แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนแบบโฟนิกส์ จ านวน 4 ชุด 
          2. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
               2.1 แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียน (Pre-test, Post-test 
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ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
             ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยด้วยตนเองโดยมี 2 ระยะ คือ 
             ระยะที่ 1 การสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนแบบโฟนิกส์ ซ่ึง
ประกอบด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษจ านวน 4 แบบฝึก โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
   1) การวิเคราะห์ (Analysis) ศึกษารายละเอียดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาอังกฤษ วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และ
จุดประสงค์ของการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  

2) การออกแบบ (Design) น าหัวเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์ มาตรฐานการเรียนรู้และจุดประสงค์ของการ
เรียนรู้ รายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดคุ้งวารี (อ าพันอุปถัมภ์) เพื่อน ามาก าหนดเป็นโครงสร้าง
เน้ือหาสาระและหัวเรื่องของแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ 

3) การพัฒนา (Development) 
    (1) สร้างแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนแบบโฟนิกส์                        
    (2) น าแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนแบบโฟนิกส์ที่สร้างเสร็จแล้วเสนอ

อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง และท าการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 
    (3) เม่ือปรับปรุงแก้ไขเสร็จแล้วน าแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนแบบโฟ

นิกส์ไปให้ครูพี่เลี้ยงประเมินคุณภาพ 
    (4) น าข้อเสนอแนะครูพี่เลี้ยงมาปรับปรุงแก้ไข 
4) การทดลองใช้ (Implementation) น าแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนแบบ      

โฟนิกส์ไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อหาข้อบกพร่องและท าการปรับปรุง 
5) การประเมินผล (Evaluation) ประเมินผลแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้การสอน    

แบบโฟนิกส์ก่อนน าแบบฝึกทักษะที่ได้ปรับปรุงแล้วไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 
ระยะที ่2 ทดลองใช้กับผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 18 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

เป็นเวลา 4 สัปดาห์ๆ ละ 2 ชั่วโมง รวม 8 ชั่วโมง โดยมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังน้ี  
1) ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ด้วยแบบฝึกวัดทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ 1 ชุด กับนักเรียน

กลุ่มเป้าหมาย ก่อนการทดลองใช้การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนแบบโฟนิกส์  
2) ด าเนินการสอนโดยใช้การสอนอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนแบบโฟนิกส์ตามแผนการจัดการ

เรียนรู้ทั้ง 4 แผน ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
3) เม่ือสิ้นสุดการจัดกิจกรรมเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้การ

สอนแบบโฟนิกส์ ครบทั้ง 4 แผนแล้ว ผู้วิจัยให้นักเรียนซ่ึงเป็นกลุ่มเป้ าหมาย ท าการสอบอ่านออกเสียงโดยใช้
แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษหลังเรียน (Post-test) ชุดเดิม                                      

4) ตรวจให้คะแนนเพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษก่อนและหลังใช้การสอนอ่านออก
เสียงภาษาอังกฤษโดยการสอนแบบโฟนิกส์ เพื่อน าผลมาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

5) สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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สรุปผลการวิจัย          
  1. แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนแบบโฟนิกส์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา                  
ปีที่ 2 มีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เฉลี่ยเท่ากับ 81.67 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เฉลี่ยเท่ากับ 80.28 
แสดงว่า มีประสิทธิภาพ 81.67/80.28 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 75/75 ซ่ึงมีผลปรากฏดังตารางที่ 1   
            ตารางที่ 1 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75   

แบบฝกึทกัษะ ประสทิธภิาพของกระบวนการ (E1) ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์(E2) 

แบบฝึกที่ 1 80.56 

80.28 
แบบฝึกที่ 2 82.78 
แบบฝึกที่ 3 81.67 

แบบฝึกที่ 4 81.67 

รวมเฉลีย่ 81.67 80.28 
 

2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์  ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา   ปีที่ 2 มีทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 10.83 คิดเป็นร้อยละ 54.15 และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 16.06 คิดเป็นร้อยละ 80.25 ซ่ึงมีผลต่างเท่ากับ 
5.23 และเม่ือเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน แสดงให้เห็นว่า คะแนนทดสอบหลังเรียนของ
นักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงมีผลปรากฏดังตารางที่ 2 
 ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนแบบโฟนิกส์ 
ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์  
จ านวน 18 คน โรงเรียนวัดคุ้งวารี (อ าพันอุปถัมภ์) 

 
 

กลุม่เปา้หมาย ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง ผลตา่ง 

N µ σ µ σ D 
18 10.83 2.38 16.06 1.98 5.23 

  

อภิปรายผล 
            จากการด าเนินการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนแบบโฟ
นิกส์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดคุ้งวารี(อ าพันอุปถัมภ์) อภิปรายผลได้ดังน้ี 

1. ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนแบบโฟนิกส์ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.67/80.28 แสดงว่า การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง
ภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนแบบโฟนิกส์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพสูง
กว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 75/75 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ มาลินี พุ่มมาลัย (2558) เรื่องการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เรื่องการสะกดค าศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยวิธีโฟนิกส์ (Phonics) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัย พบว่า 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องการสะกดค าศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยวิธีโฟนิกส ์ (Phonics) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3 ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.50/81.22 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สุชาดา อินมี (2556) เรื่องการพัฒนาการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยสื่อโฟนิกส์โปสเตอร์ของนักเรียนชั้น
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ประถมศึกษาปีที่ 3 และได้ท าการวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของสื่อโฟนิกส์โปสเตอร์ ส าหรับฝึกทักษะการอ่านออก
เสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 ผลการวิจัย พบว่า สื่อโฟนิกส์โปสเตอร์ส าหรับฝึกทักษะ
การอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.17/76.75 สูงกว่า
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ 75/75         
           2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนแบบโฟนิกส์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีผลการทดสอบวัดทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของดาราศิริ ศิวิลัยและสุจินดา ขจรรุ่งศิลป์ (2557) เรื่อง
การจัดกิจกรรมกลุ่มค าพ้องเสียงด้วยภาพค าศัพท์ที่มีต่อความสามารถในการออกเสียงตามหลักรหัสเสียงโฟนิกส์ 
(Phonics) ของเด็กปฐมวัย ผลการวิจัย พบว่าเด็กที่ได้ท ากิจกรรมกลุ่มค าพ้องเสียงด้วยภาพค าศัพท์ มีความสามารถใน
การออกเสียงตามวิธีของโฟนิกส์สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุชาดา อินมี 
(2556) เรื่องการพัฒนาการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษด้วย สื่อโฟนิกส์โปสเตอร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ผลการวิจัย พบว่าความสามารถในการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและ
หลังได้รับการฝึกทักษะการอ่านออกเสียงด้วยสื่อโฟนิกส์โปสเตอร์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย
หลังได้รับการฝึกทักษะด้วยสื่อโฟนิกส์โปสเตอร์ นักเรียนมีความสามารถในการอ่านออกเสียงสูงกว่าก่อนได้รับการฝึก   

ข้อเสนอแนะ         
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
            1. การใช้การสอนแบบโฟนิกส์ อาจมีบางเน้ือหาที่เก่ียวเน่ืองกับสัทศาสตร์ (Phonetics) บางตัวซ่ึงมีความ
ยากในระดับหน่ึง บางตัวอักษร บางค าอาจมีรูปการเขียนอีกแบบ แต่สามารถอ่านได้อีกแบบ ซ่ึงจะเป็นเรื่องยากส าหรับ
เด็กระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
       2. ในด้านของเวลาของการทดลอง หากมีเวลามากกว่าน้ีจะท าให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียง
ได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ดังน้ันควรเพิ่มระยะเวลาในการท าการทดลองวิจัยมากกว่าน้ี เน่ืองจากเวลาที่จ ากัดอาจจะท าให้
ผู้เรียนยังไม่เข้าใจหลักการออกเสียงโฟนิกส์บางตัวที่ค่อนข้างซับซ้อน 
            3. ควรจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรียงล าดับจากง่ายไปหายากนักเรียนจึงจะไม่เบื่อหน่าย 
และเพิ่มความสนใจอยากรู้อยากเรียนมากขึ้น        
     ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป     
            1. ควรท าการวิจัยที่มีการน านวัตกรรมอ่ืนๆมาใช้ เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
            2. ควรมีการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาผู้เรียนในทักษะต่างๆที่จ าเป็นต่อวิชาภาษาอังกฤษ เช่น การพูด การฟัง             
และการเขียน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะทางภาษาที่ดีในทุกๆด้าน สามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ  
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บทคัดย่อ        
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีการสอนอ่าน
แบบ DR-TA (Directed Reading – Thinking Activity) และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านเพื่อความ
เข้าใจก่อนและหลังการใช้วิธีการสอนอ่านแบบDR-TA กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ
แผนจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเพื่อ

ความเข้าใจ จากน้ันน าคะแนนจากแบบทดสอบมาวิเคราะห์เพื่อหาค่าเฉลี่ยประชากร (μ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ประชากร (σ)  ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้นหลังการสอนอ่านแบบ 
DR-TA 2) ผลการทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญที่ .01 

ค าส าคัญ : การอ่านเพื่อความเข้าใจ, การสอนอ่านแบบ DR-TA (Directed Reading – Thinking Activity) 

ABSTRACT 
The purposes of this research were to develop reading comprehension ability by using DR-

TA method (Directed Reading – Thinking Activity) and to compare the reading comprehension ability 
before and after learning. The populations used in this study were 24 students of Prathomsuksa 4 in 
the second semester in academic years 2018 at Watyangen School. The research instruments were 
lesson plans to develop reading comprehension ability and reading comprehension tests. The data 

were analyzed using Mu (μ) and population standard deviation (σ). The findings of this research were 
1) the students had improved reading comprehension ability after learning by using DR-TA method 
2) the results of the reading comprehension ability test was higher after using DR-TA method 
significantly at the level of .01.  

Keywords : Reading Comprehension, DR-TA (Directed Reading-Thinking Activity) 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในสังคมปัจจุบัน ภาษาอังกฤษถือว่าเป็นภาษาที่ส าคัญและมีบทบาทต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ ในยุคที่
เทคโนโลยีได้พัฒนาไปอย่างก้าวไกลและรวดเร็ว การติดตามข่าวสารจึงถือว่าเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้เราได้รับรู้
เรื่องราวและความเป็นไปของโลกปัจจุบัน เพราะฉะน้ันการอ่านจึงถือว่าเป็นอีกหน่ึงวิธีการที่จะท าช่วยให้ผู้คนสามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลจากการอ่านและติดตามข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ ดังที่  นภเนตร ธรรมบวร (2549:176) ได้กล่าวไว้ว่า ใน
การด าเนินชีวิตประจ าน้ัน การอ่านถือเป็นทักษะส าคัญ ที่จะช่วยให้มนุษย์ได้น าทักษะการอ่านมาใช้เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ พัฒนาทักษะการคิดและเสริมสร้างประสบการณ์ การอ่านที่ประสบผลส าเร็จน้ันผู้อ่านจะต้องสรุปเน้ือหาของสิ่ง
ที่อ่านได้  
 วิลเฮล์ม (Wilhelm. 2011: online) ได้กล่าวว่า การอ่านเพื่อความเข้าใจน้ันผู้อ่านไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้รับ
ข้อมูลอย่างเดียว แต่ผู้อ่านต้องสรุปองค์ความรู้ของเรื่องที่อ่านได้ การอ่านเพื่อความเข้าใจน้ันถือเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็น
อย่างยิ่งส าหรับนักเรียนในต่างประเทศ แต่ส าหรับในประเทศไทยน้ัน การอ่านเพื่อความเข้าใจยังไม่ประสบความส าเร็จ
เท่าที่ควร จากแบบฝึกหัดเก่ียวกับการอ่านเน้ือเรื่องต่างๆในหนังสือเรียนบางเล่ม ค าถามท้ายเรื่องน้ันยังไม่เป็นการ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกการคิดและวิเคราะห์ นักเรียนสามารถหาค าตอบได้โดยตรงจากเน้ือเรื่องที่ อ่าน ปัญหาในจุดน้ี
อาจเกิดได้หลายกรณี เช่น นักเรียนบางคนไม่ได้อ่านเน้ือเรื่อง แต่อ่านค าถามก่อนแล้วจึงมาหาค าตอบในเน้ือเรื่องทีหลัง
โดยการอ่านผ่านๆหรืออ่านเฉพาะจุดที่มีค าตอบเท่าน้ัน แสดงให้เห็นว่านักเรียนยังไม่ให้ความส าคัญต่อการอ่านมากนัก 
ศุภรณ์ ภูวัด (2553:2) ได้กล่าวว่าการจัดการเรียนการสอนเป็นส่วนหน่ึงที่ท าให้นักเรียนไม่สนใจ เพราะส่วนใหญ่ครูจะ
สอนตามหนังสือผ่านการบรรยาย สื่อจึงไม่น่าสนใจและไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน จากค ากล่าวข้างต้นแสดงให้
เห็นถึงปัญหาที่มีสาเหตุหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากตัวนักเรียนเอง ปัญหาจากสื่อการสอนและจากตัวผู้สอน 
 จากการจัดการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดยางเอน 
(ประชานุเคราะห์) พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาเก่ียวกับการอ่านเพื่อความเข้าใจ กล่าวคือนักเรียนอ่านออกเสียงได้
แต่ท าความเข้าใจเน้ือเรื่องที่อ่านไม่ได้เท่าที่ควร นักเรียนส่วนใหญ่มักให้ความส าคัญกับการแปลความหมายของค าศัพท์
และไม่สนใจท าความเข้าใจเรื่องที่อ่าน ท าให้ขณะที่อ่านนักเรียนกังวลว่าจะแปลค าศัพท์ผิด และไม่ได้คิดตามขณะที่อ่าน
ว่าเน้ือเรื่องที่อ่านต้องการสื่อความอะไร เม่ือนักเรียนไม่เข้าใจสิ่งที่อ่านและตอบค าถามเก่ียวกับเรื่องที่อ่านไม่ได้ 
นอกจากน้ีนักเรียนยังไม่มีแรงจูงใจในการอ่านเพราะกิจกรรมการอ่านน้ันไม่น่าสนใจ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุดร 
วิชัยวงศ์ (2552:2) พบว่า นักเรียนที่ประสบปัญหาด้านการเรียนรู้ส่วนหน่ึงมาจากเทคนิคและวิธีการสอนของครูที่ขาด
ความน่าสนใจ ท าให้นักเรียนรู้สึกว่าบทเรียนน้ันยาก ท าให้การอ่านไม่เกิดผลลัพธ์ที่ดี นักเรียนอ่านออกแต่ไม่เข้าใจ
ความหมายของเรื่องที่อ่าน  
 ดังปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยคิดว่าปัญหาเก่ียวกับการอ่านเพื่อความเข้าใจ เกิดจากการที่นักเรียนไม่ได้คิด
ตามขณะแปล ซ่ึงถือว่าเป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขมากที่สุดเพราะทักษะการอ่านถือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ที่
ส าคัญ ผู้วิจัยคิดว่า วิธีการสอนอ่านแบบ DR-TA หรือ  Directed Reading – Thinking Activity เป็นวิธีที่สามารถช่วย
แก้ปัญหาดังกล่าวได้ กิจกรรมการสอนอ่านแบบ DR-TA หรือ กิจกรรมชี้น าการอ่าน – การคิดเป็นวิธีการสอนที่
พัฒนาขึ้นโดย Stauffer (อ้างถึงใน อุดร วิชัยวงศ์, 2552)  ได้พัฒนาการสอนอ่านแบบ DR-TA ประกอบด้วย 2 ช่วง คือ 
ช่วงที่ 1 กระบวนการอ่านและการคิด (Directing the Reading-Thinking Process) คือ (1) การคาดเดา กล่าวคือ
นักเรียนคาดเดาเน้ือหาของเรื่องที่ก าลังจะอ่านน้ันจะเป็นอย่างไร  เก่ียวกับอะไร (2) การอ่าน โดยครูอ่านน าและ
นักเรียนอ่านตามเพื่อให้นักเรียนได้ดูข้อความตามครูไปด้วยและได้อ่านทุกตัวอักษร  (3) การตรวจสอบความเข้าใจโดย
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ครูถามค าถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจในการอ่าน (4) การคาดเดาในส่วนต่อไป นักเรียนอ่านเน้ือเรื่องในส่วนต่อไป
และใช้กระบวนการอ่านตามขั้นเดิมซ่ึงจะท าให้นักเรียนได้ข้อมูลมากยิ่งขึ้น ช่วงที่  2 การฝึกทักษะที่จ าเป็น 
(Fundamental Skill Training) ในขั้นน้ีเป็นการตรวจสอบเรื่องซ้ า เป็นการฝึกให้ผู้อ่านเกิดทักษะการอ่านและใช้
ร่วมกับทักษะอ่ืนๆ และเกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

จากการศึกษางานวิจัยที่แก้ปัญหาการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ DR-TA ของ ปิยาภรณ์ 
โคตรชมภู (2555:1233) ; ณัฐธิดา กลางประชา (2557:58) พบว่า นักเรียนมีคะแนนหลังการทดสอบสูงกว่าคะแนน
ก่อนการทดสอบ แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจดีขึ้นหลังจากผ่าน
การเรียนรู้เก่ียวกับการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ DR-TA เน่ืองจากการสอนอ่านแบบ DR-TA มุ่ง
ฝึกให้นักเรียนใช้ความคิดของตนเอง ในการคาดเดาเน้ือหาล่วงหน้า เริ่มตั้งแต่ขั้นน าเข้าสู่บทเรียนที่ให้นักเรียนอ่านชื่อ
เรื่องหรือดูรูปภาพแล้วคาดเดาว่าเน้ือหาของเรื่องที่ก าลังจะอ่านเป็นอย่างไร เก่ียวกับอะไร มุ่งฝึกกระบวนการคิดและ
การใช้ภาษาตามธรรมชาติของการเรียนรู้ของเด็ก  เป็นการพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนให้เข้าใจสื่อที่อ่านได้อย่าง
ชัดเจน 

ตามข้อมูลที่ผู้ท าวิจัยได้สืบค้นมา ประสิทธิภาพของกระบวนการสอนอ่านแบบ DR-TA ช่วยให้นักเรียนบรรลุ
เป้าหมายการอ่านเพื่อความเข้าใจ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ส่งเสริมจินตนาการของนักเรียนและท าให้ครูเข้าใจ
ความคิดของนักเรียนมากขึ้น ผู้วิจัยหวังว่าการวิจัยครั้งน้ีจะน ามาสู่การพัฒนาและปรับปรุงทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
ควบคู่กับการคิดของนักเรียนโรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) ท าให้นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้น 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   โดยใช้วิธีการ

สอนอ่านแบบ DR-TA (Directed Reading – Thinking Activity) 

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจ ก่อนและหลังการใช้วิธีการสอนอ่านแบบ DR-TA 
(Directed Reading – Thinking Activity) 

สมมติฐานการวิจัย 
1. การสอนอ่านแบบ DR-TA (Directed Reading – Thinking Activity) ช่วยพัฒนาความสามารถในการ

อ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) 
2. นักเรียนมีความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจสูงขึ้นหลังการใช้วิธีการสอนอ่านแบบ DR-TA (Directed 

Reading – Thinking Activity)  
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ขอบเขตการวิจัย         
 ขอบเขตดา้นเนื้อหา        
 ผู้วิจัยได้จัดท าเน้ือหาที่มีวงค าศัพท์และโครงสร้างทางภาษาสอดคล้องกับหลักสูตรการศึ กษาพุทธศักราช 
2551 และหลักสูตรสถานศึกษา จ านวน 5 เรื่อง ประกอบด้วย 

 - Ice cream makes me feel cool 
 - Nut and his fish 
 - Stealing is bad 
 - Going to the zoo 
 - Loving dance       

 ขอบเขตด้านประชากร       
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) 
ส า นักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาพิษณุ โลกเขต 1 ปีการศึ กษา 2561 จ านวน 1 ห้อง เ รี ยน จ านวน 24 คน 
 ขอบเขตด้านสถานที่       
 โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) 

ขอบเขตด้านระยะเวลา        
 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 5 สัปดาห์  

กรอบแนวคิดวิจัย 

      ตัวแปรต้น                                                            ตัวแปรตาม  

 

 

 

 

 
วิธีด าเนินการวิจัย          
 เครื่องมือการวิจัย 

1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 
 แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ DR-TA 

จ านวน 10 ชั่วโมง โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้เก่ียวกับ WH-Question และเน้ือเรื่องภาษาอังกฤษจ านวน 5 เรื่อง 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจของผู้เรียน  
 

เทคนิค DR-TA 

ความสามารถในด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อวิธีการสอน

อ่านแบบ DR-TA (Directed Reading – 
Thinking Activity) 
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ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย         
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยโดยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ 
ระยะที่ 1 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
1) การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยศึกษารายละเอียดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 

2551 หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และก าหนดจุดประสงค์ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้    

2) การสร้างแบบทดสอบตามเน้ือหา โดยแบบทดสอบแต่ละข้อน้ันจะเป็นการถามเก่ียวกับความเข้าใจจาก
การอ่านเน้ือเรื่อง 

3) การพัฒนา 
   (1) น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และปรับปรุงแก้ไขตาม

ค าแนะน า 
   (2) เม่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว น าบทเรียนที่ได้ปรับปรุงแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพ และน า

ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไข 
ระยะที ่2 ทดลองใช้กับผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 24 คน 

โดยมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังน้ี 
1) ท าการชี้แจงกับนักเรียนเก่ียวกับกระบวนการสอนอ่านด้วยวิธี DR-TA เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและ

สามารถเตรียมตัวเรียนเน้ือหาได้อย่างถูกต้อง 
2) ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบจ านวน 8 ข้อ 10 คะแนน 
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการสอนที่สร้างไว้ โดยการท ากิจกรรมน้ันมีการฝึกท าแบบฝึกหัด 

ทั้งแบบรายคนและแบบกลุ่ม โดยเน้นให้นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กัน ช่วยกันระดมความคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกัน
และกัน 

4) เม่ือนักเรียนผ่านการเรียนรู้เก่ียวการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีการสอน
อ่านแบบ DR-TA แล้ว ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบจ านวน 8 ข้อ 10 คะแนน 

5) รวบรวมข้อมูลที่ได้ น าไปวิเคราะห์แปรผลข้อมูล 
6) สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

สรุปผลการวิจัย         
 นักเรียนที่เรียนโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ DR-TA มีความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจสูงขึ้นกว่า
ก่อนเรียน คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอยู่ที่ 1.79 คิดเป็นร้อยละ 17.90 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 7.58  คิด
เป็นร้อยละ 75.80 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียนโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ DR-TA แสดงให้เห็นว่า 
คะแนนทดสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังปรากฏในตาราง
แสดงผลการเปรียบเทียบทักษะการอ่านโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ DR-TA 
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ตาราง แสดงผลการเปรียบเทียบทักษะการอ่านโดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ DR-TA ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 24 คน โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) ก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการ
อ่านเพื่อความเข้าใจ  
 

ประชากร ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง ผลต่าง 

N µ σ µ σ D 
24 1.79 0.66 7.58 2.33 5.79 

 
จากตารางสรุปได้ว่า คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงให้เห็นว่าหลังการใช้วิธีการสอนอ่านแบบ DR-TA นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
วัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) มีการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจสูงขึ้น 

อภิปรายผล 
ผลสัมฤทธ์ิด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนวัดยางเอน  

(ประชานุเคราะห์) นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจสูงขึ้นหลังจากผ่านการสอนอ่าน
แบบ DR-TA โดยคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจก่อนการใช้วิธีการสอน
อ่านแบบ DR-TA เท่ากับ 1.79 และคะแนนเฉลี่ยหลังการใช้วิธีการสอนอ่านแบบ DR-TA เท่ากับ 7.58 ผู้วิจัยพบว่าการ
ที่ผู้เรียนมีความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจสูงขึ้นเพราะนักเรียนได้เรียนรู้เน้ือหาด้วยวิธีการที่น่าสนใจและไม่
ยากจนเกินไป นักเรียนจึงเกิดความสนุกสนานและรู้สึกว่าการอ่านเป็นเรื่องที่ไม่น่าเบื่อ เพราะได้เรียนรู้ผ่านการท า
กิจกรรมที่หลากหลายและใช้ความคิดกับเพื่อนๆ ปรึกษาหารือร่วมกัน รวมถึงเน้ือเรื่องที่น ามาใช้น้ันเป็นเน้ือเรื่องสั้น
และง่าย และค าศัพท์สามารถพบเจอได้ในชีวิตประจ าวัน ท าให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้เก่า ดึงเอาประสบการณ์
ดั้งเดิมมาใช้เพื่อพัฒนาทักษะของตนเอง อีกทั้งการจัดการเรียนรู้ยังอยู่ในสภาพที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนเพราะมีสื่อ มี
อุปกรณ์พร้อม ท าให้ผลลัพท์โดยรวมออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐธิดา กลางประชา (2557) 
เรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมการอ่านเป็นกลุ่ม ท าให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
และท าให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก และนักเรียนมีคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
เฉลี่ยร้อยละ 78 และจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 
87.50 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่ตั้งไว้ 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1. การจัดการเรียนรู้โดยคละกลุ่มตามศักยภาพของเรียนช่วยให้การท ากิจกรรมด าเนินได้ดียิ่งขึ้น เพราะ

นักเรียนที่เรียนเก่งสามารถช่วยสนับสนุนนักเรียนที่เรียนอ่อนได้  
2. เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมควรมีความยืดหยุ่นเพราะบางกิจกรรมอาจใช้เวลานานกว่าที่ก าหนด เช่น บาง

กิจกรรมนักเรียนบางคนท าความเข้าใจได้ช้ากว่านักเรียนคนอ่ืน ซ่ึงครูผู้สอนควรยืนหยุ่นเรื่องเวลาเพื่อให้นักเรียน
สามารถใช้ความคิดโดยไม่กดดัน และจะท าให้การเรียนรู้พัฒนาได้ราบรื่นมากขึ้น     
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3. ในเรื่องของการสอนอ่าน ครูผู้สอนควรใช้ส่ือที่หลากหลายเพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียน ไม่ใช่แค่ยึดติด
กับการอ่านบนกระดาษอย่างเดียว การใช้ภาพ ใช้อุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ ใช้เสียงจากเจ้าของภาษาช่วยให้นักเรียน
เกิดความสนใจได้ดีกว่าการที่ครูผู้สนยืนพูดหน้าชั้นเรียนแบบปกติ 

4. เน้ือเรื่องที่ผู้สอนน ามาควรเป็นเน้ือหาที่เหมาะสมกับวัยและความสามารถของนักเรียน ไม่ควรยากหรือมี
ความยาวมากเกินไปเพราะจะท าให้นักเรียนเกิดความเหน่ือยล้าและไม่อยากเรียน 

5. การทบทวนความรู้เดิมซ้ าๆเป็นเรื่องที่ส าคัญเพราะเป็นการย้ าเตือนและกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการจดจ า
จนสามารถดึงความรู้มาใช้ได้อย่างอัตโนมัติ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ในการจัดกลุ่มเพื่อท ากิจกรรมของนักเรียนแต่ละครั้งครูอาจเป็นคนก าหนดกลุ่มให้เพื่อหลีกเลี่ยงการจับ

กลุ่มกับสมาชิกเดิม เพื่อช่วยให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนคนอ่ืนๆได้อย่างทั่วถึง 
2. ในการสรุปบทเรียนแต่ละครั้ง ควรเปลี่ยนเป็นการสรุปที่หลากหลายมากกว่าการถามตอบ เช่น การสรุป

ผ่าน Mind map  
3. ผู้สอนควรให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวสื่อหรืออุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้เพื่อน ามาพัฒนาการสอน

ในครั้งต่อไป 
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การพฒันาทักษะการอา่นภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใชเ้ทคนคิ SQ4R 
ของนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปทีี ่5 โรงเรยีนวดัอรญัญิก 

The Development of Understanding Reading Skill by Using the SQ4R Technique  
of 5th Grade Students at Wat Aranyik School 

ภทัชศา คลา้ยสุวรรณ1  ภาวณิ ีเดชเทศ2  จนิตนา พ่วงศร3 
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บทคัดย่อ  
การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนวัดอรัญญิก และ 2) ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้เทคนิค SQ4R ที่มีต่อการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
กลุ่มเป้าหมายได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดอรัญญิก จ านวน 15 
คน ซ่ึงได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ 
เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 8 แผน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้
เทคนิค SQ4R ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 20 ข้อ แบบเลือกตอบ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน t - test (dependent samples) และดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน โดยใช้เทคนิค SQ4R เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดอรัญญิก หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  และ 2) ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค SQ4R ที่มีต่อการ
พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 0.5482 แสดงว่า 
ผู้เรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R มีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 65.10  

ค าส าคัญ : เทคนิค SQ4R, ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ  

ABSTRACT 
 The purposes of this research were 1) to develop understanding reading skill of 5 th grade 
students and 2) to study the effectiveness index of the SQ4R learning method for 5th grade students’ 
understanding reading development. The target group were 15 fifth grade students who were studying 
in the second semester of academic year 2018 at Wat Aranyik School and were selected by purposive 
sampling. The research instruments were 1) 8 lesson plans for development fifth grade students’ 
understanding reading by using SQ4R technique and 2) the pretest and posttest learning achievement 
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test for fifth grade students consisted of 20 questions with 4 multiple choices. The data were analyzed 
by mean, standard deviation, dependent sample t – test and E.I. The result of this research were 1) 
the achievement score after learning by using the SQ4R technique was higher than the before learning 
at level of statistical significance .01. and 2) the effectiveness index of the SQ4R learning method for 
fifth grade students’ understanding reading development was 0.5482. It was shown that students’ 
understanding reading skill increased 65.10 percent after learning through the SQ4R technique  

Keywords : SQ4R Technique, Comprehension Reading 

บทน า           

 ในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน ภาษาเป็นตัวกลางส าคัญในการถ่ายทอด
ข้อมูลหรือข่าวสารจากแหล่งหน่ึงไปสู่อีกแหล่งหน่ึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษ ซ่ึงถือเป็นภาษาระหว่างประเทศ 
(International Language) ที่ช่วยให้คนทั่วโลกสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างราบรื่น สอดคล้องกับจิตพิสุทธ์ิ   
จันตะคุต (2557 : บทคัดย่อ) กล่าวว่า การรู้ภาษาอังกฤษเพียงหน่ึงภาษา ท าให้สามารถติดต่อสื่อสารผู้คนบนโลกน้ีได้
กว่าพันล้านคนซ่ึงส่วนใหญ่ล้วนมาจากประเทศยักษ์ใหญ่ที่มีบทบาทส าคัญทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา และ
ด้านอ่ืนๆ ของสังคมโลกในยุคปัจจุบันอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ นอกจากน้ีภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาหลัก
ที่คนต่างชาติต่างภาษานิยมใช้เพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศกันมากที่สุด โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ปีพุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดให้ภาษาอังกฤษ เป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 
ซ่ึงก าหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551 : 1) หน่ึงในทักษะที่ส าคัญ 
ในการเรียนภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษ แบบ EFL (English as a Foreign Language) คือ 
ทักษะการอ่าน ตามคุณภาพผู้เรียนเม่ือนักเรียนจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนสามารถบอกใจความ
ส าคัญ และตอบค าถามจากการฟังและอ่าน บทสนทนา นิทานง่ายๆ และเรื่องเล่า (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551 : 4) 
การอ่านลักษณะข้างต้น เรียกว่า การอ่านเพื่อความเข้าใจเป็นกระบวนการทางความคิดที่สามารถแปลความ ตีความ 
ขยายความ และสร้างความเข้าใจถึงความหมายของสิ่งที่อ่านได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนสามารถจับใจความส าคัญ และ
รายละเอียดต่างๆ ได้ รวมทั้งสามารถสื่อสารเรื่องราวได้ (สมุทร เซ็นเชาวนิช, 2551 : 37)  

จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนวัดอรัญญิก พบว่า นักเรียนขาดทักษะในการอ่านเพื่อความเข้าใจ เม่ือนักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ปลายภาคเรียนที่ 1 ที่มีบทอ่าน และจ าเป็นต้องตอบค าถามจากการอ่าน นักเรียนส่วนมากจะตอบผิดท า ให้พลาด
คะแนนในส่วนน้ีไป เม่ือพิจารณาจากคะแนนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิปลายภาคเรียนที่ 1 พบว่า นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 สามารถท าคะแนนตัวชี้วัดที่ 3 (ต 1.1 ป. 5/3) เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมาย
ตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้นๆ ที่ฟังหรืออ่านได้สูงที่สุด คือ ร้อยละ 56.36 และนักเรียนสามารถท า
คะแนนตัวชี้วัดที่ 4 (ต 1.1 ป. 5/4) บอกใจความส าคัญ และตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา และนิทาน
ง่ายๆ หรือเรื่องสั้นๆ ได้ต่ าที่สุด คือ ร้อยละ 31.82  จากสาเหตุที่ท าให้นักเรียนท าคะแนนในตัวชี้วัดที่ 4 (ต 1.1 ป. 5/4) 
ได้ต่ า เน่ืองจากนักเรียนไม่เข้าใจความหมายของเรื่องทั้งหมด นักเรียนบางคนอาจรู้ความหมายของค าศัพท์แต่ไม่
สามารถแปลความเป็นประโยคที่ยาวๆ ได้ และขาดแรงจูงใจในการอ่าน หน่ึงในปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะ
การอ่านของนักเรียน คือ เทคนิคการสอนของครู ครูส่วนมากมักใช้วิธีการสอนแบบเน้นไวยากรณ์และการแปล 
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(Grammar translation method) การสอนดังกล่าวท าให้นักเรียนรู้สึกเบื่อ เพราะครูจะยืนสอนโครงสร้างหลัก
ไวยากรณ์ที่หน้าชั้นเรียนเพียงอย่างเดียว (Prasto : 2559) การสอนดังกล่าวจะเน้นไปที่ความจ าในหลักไวยากรณ์
มากกว่าความเข้าใจความหมายของประโยค ท าให้นักเรียนไม่สามารถจับใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่านได้  

เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 
โรงเรียนวัดอรัญญิก ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเทคนิคการสอนการอ่าน พบว่า เทคนิคหน่ึงที่สามารถพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนได้ คือ เทคนิคการสอนแบบ SQ4R เป็นเทคนิคการสอนอ่านอย่างคร่าวๆ 
เพื่อให้ได้ข้อมูล ส าคัญของเรื่อง โดยให้นักเรียนอย่างคร่าวๆ เพื่อส ารวจใจความส าคัญของเรื่องที่อ่าน (Survey) แล้วตั้ง
ค าถาม (Question) โดยการเปลี่ยนใจความส าคัญในเน้ือเรื่องให้เป็นค าถาม จากน้ันให้นักเรียนอ่านเน้ือเรื่องโดย
ละเอียด (Read) จดบันทึกข้อมูลต่างๆ (Record) ที่ส าคัญ น าข้อมูลมาเขียนสรุปใจความส าคัญ (Recite) แล้วร่วมกัน
แสดงความคิดเห็น (Refract) เก่ียวกับบทอ่านที่นักเรียนได้บันทึกไว้ (สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ , 2554 : 76) 
นักเรียนจะได้ด าเนินการศึกษาด้วยตนเอง และมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ท าให้นักเรียนไม่รู้สึกเบื่อในการอ่าน และ
เกิดแรงกระตุ้นในการเรียนรู้เม่ือนักเรียนรู้สึกว่าสามารถอ่าน และตอบค าถามจากเรื่องได้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับ 
ฐาปนี  สิทธิเลิศ (2012) กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบ  SQ4R  น้ีท าให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพใน
การอ่านดีกว่าการอ่านโดยไม่ได้ตั้งค าถามเอาไว้ล่วงหน้า ซ่ึงการอ่านแบบตั้งค าถามจะช่วยให้ผู้เรียนได้แนวคิดจาก
ค าถามและพยายามหาค าตอบเม่ือผู้สอนถาม ดังน้ันการใช้ค าถามจึงเป็นแนวทางที่จะท าให้ผู้เรียนอ่านอยู่ในขอบเขต
ที่ตั้งไว้ แล้วจะท าให้เข้าใจดีขึ้น นอกจากน้ีผลการวิจัยของ ณภัทร ทิพธนามาศ (2556  : บทคัดย่อ) ได้รายงานการ
พัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.5128 และผลการวิจัยของ สวรรยา ยังมูล (2558 : บทคัดย่อ) ได้
รายงานการศึกษาผลการเรียนรู้การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีสอนแบบ  
SQ4R  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการศึกษาพบว่า การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีสอนแบบ  SQ4R  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีค่าดัชนีประสิทธิผล
เท่ากับ 0.6212 แสดงว่านักเรียนมีก้าวหน้าในการเรียนรู้  62.12  

เพื่อเป็นการแก้ปัญหาและพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา  
ปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนวัดอรัญญิก โดยการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยเห็นว่าการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค SQ4R จะสามารถช่วยพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  
เพื่อความเข้าใจของนักเรียนได้ และช่วยให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการอ่าน สนใจที่อ่านจะมากขึ้น ผู้วิจัยจึงน าเทคนิค
การสอนแบบ SQ4R มาเป็นต้นแบบในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  
เพื่อความเข้าใจของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดอรัญญิก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
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จุดมุ่งหมายของการวิจัย         

1. เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค SQ4R ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดอรัญญิก   

2. เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค SQ4R ที่มีต่อการพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดอรัญญิก 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 โรงเรียนวัดอรัญญิก ที่เรียนด้วยเทคนิค SQ4R มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น  
 2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค SQ4R ที่ มีต่อการพัฒนาทักษะการอ่าน 
เพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดอรัญญิกสูงกว่า 0.50 

ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา         
 เน้ือหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นบทอ่านในรูปแบบ Present Simple Tense จ านวน 8 เรื่อง ดังน้ี 

- This is Mike. - This is May. 
- This is Nelly. - Doctor Bugs 
- My family - My interesting activity 
- Welcome onboard - How to get a job in game design? 

 ตัวแปรในงานวิจัย 
 ตัวแปรต้น          
    -  เทคนิค SQ4R  
 ตัวแปรตาม 
    -  ค่าดัชนีประสิทธิผลของเทคนิค SQ4R ที่มีต่อการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดอรัญญิก   
    -  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้เทคนิค SQ4R เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดอรัญญิก 
 ระยะเวลาในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี ด าเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลา 8 ชั่วโมง จ านวน 4 สัปดาห์ ทั้งน้ี
ไม่รวมเวลาที่ใช้ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2561 –  
10 มกราคม 2562 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
                       ตัวแปรตน้        ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดอรัญญิก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 จ านวน 21 คน  
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดอรัญญิก ภาคเรียนที่ 2   
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 15 คน  (โดยไม่นับรวมคะแนนรวมของเด็กพิเศษ จ านวน 6 คน)  ซ่ึงได้มาโดยวิธีการสุ่ม  
แบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
 เครื่องมือการวิจัย 
  1. แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค SQ4R กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้เทคนิค SQ4R ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 20 ข้อ 
 การสร้างเครื่องมือการวิจัย 
 1. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค 
SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 8 แผน จ านวน 8 ชั่วโมง โดยมีขั้นตอน 
การเรียนรู้ 6 ขั้นตอน ดังน้ี ขั้นส ารวจ (Survey) ขั้นตั้งค าถาม (Question) ขั้นอ่าน (Read) ขั้นบันทึก (Record)  
ขั้นเขียนสรุปใจความส าคัญ (Recite) และขั้นทบทวน (Reflect) แล้วน าเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องเชิง
เน้ือหา และความเหมาะสม น ามาแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และน าไปใช้จริงกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
 2. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค SQ4R เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 5 จ านวน 20 ข้อ เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ โดยวิเคราะห์ผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content  
Validity) ความชัด เจน ความถูกต้องเหมาะสมของภาษาที่ ใช้  และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้วย  

เทคนคิ 

SQ4R 

ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

คา่ดัชนปีระสทิธผิล

ของเทคนคิ SQ4R 
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ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objectives Congruence : IOC) โดยเลือกข้อสอบที่มีดัชนีความสอดคล้อง 
ตั้งแต่ 0.50 ถึง 1.00 
 การเก็บรวมรวมข้อมูล 
 1 . ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre – test)  ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน  
เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค SQ4R ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
จ านวน 20 ข้อ กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดอรัญญิก ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 15 
คน ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมาย ใช้เวลาในการทดสอบ 1 ชั่วโมง 
 2. ด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค SQ4R ตามแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 8 ชั่วโมง โดยให้ผู้เรียน  
ศึกษาและท าแบบฝึกหัดของแต่ละบทอ่าน  ให้ครบถ้วนทั้ง 8 เรื่อง และบันทึกคะแนนที่ได้ไว้ 
 3. เม่ือสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค SQ4R ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ครบทั้ง 8 ชั่วโมงแล้ว  
ให้ผู้เรียนท าการทดสอบหลังเรียน (Post - test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน เพื่อพัฒนา
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค SQ4R ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 20 
ข้อ ซ่ึงเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกับการทดสอบก่อนเรียน  
 4. น าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  การศึกษาผลการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดอรัญญิก โดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหาความแตกต่าง
ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน และวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าสถิติ ค่าเฉลี่ย ( Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และค่า t - test (Dependent Sample)  ของกลุ่มเป้าหมาย ผ่านการค านวณด้วย 
โปรแกรม SPSS Version 19 
 2. การศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค SQ4R ที่มีต่อการพัฒนาทักษะ 
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียน  
วัดอรัญญิก โดยใช้สูตรค านวณ E.I. 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล    
 ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งเป็น 2 ตอน ตามล าดับ ดังน้ี  
 ตอนที่  1  ผลการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดอรัญญิก โดยการวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียน 
ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้เทคนิค SQ4R ที่มีต่อการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปรากฏผลดังตาราง 1 

ตาราง 1  แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้เทคนิค SQ4R  
 

การทดสอบ n X  S.D. t Sig. (2-tailed) 

ก่อนเรียน 15 4.80 2.41 
14.503 .000** 

หลังเรียน 15 13.13 1.52 

        **  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
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            จากตาราง  1  พบว่าคะแนนเฉลี่ยจากการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน โดยใช้เทคนิค SQ4R ที่มีต่อ
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 คือ 4.80 และมีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.41 และการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน โดยใช้เทคนิค SQ4R ที่มีต่อการพัฒนา
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 คือ 13.13 และมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 1.52 โดยค่าเฉลี่ยหลังเรียนโดยใช้เทคนิค SQ4R ที่มีต่อการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าหลังเรียน แสดงว่า นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น ท า
ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น และจากค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรียนมีค่าน้อยกว่าก่อนเรียน แสดง
ว่า นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันมากขึ้น เม่ือทดสอบความ
แตกต่างของคะแนนด้วยค่า t-test พบว่า ค่า t ที่ได้จากการค านวณ คือ 14.503 มีค่ามากกว่าค่า t ที่เปิดจากตาราง 
คือ 2.6245 และ ค่า Sig. (2-tailed) มีค่า .000 ซ่ึงน้อยกว่า .01 แสดงว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้เทคนิค SQ4R ที่มีต่อ
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ตอนที่ 2 ผลการศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค SQ4R ที่มีต่อการพัฒนาทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียน 
วัดอรัญญิก 
           ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจ โดยใช้เทคนิค SQ4R โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้
เทคนิค SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 8 แผน  โดยน าคะแนนจากการ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน  และคะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนมา
ค านวณหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค SQ4R ที่มีต่อการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ดังแสดงในตาราง 2 

ตาราง  2  แสดงดัชนีประสิทธิผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้เทคนิค SQ4R  
 

จ านวน
นักเรียน 

คะแนนเต็ม 
(20 × 15) 

ผลคะแนนการทดสอบ ค่าดัชนีประสิทธิผล 
(E. I.) ก่อนเรียน หลังเรียน 

15 300 108 233 0.6510 
 

 จากตาราง 2 พบว่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้เทคนิค SQ4R ที่มีต่อการพัฒนา
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ  0.6510 แสดงว่า ผู้เรียนมี
ความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ  65.10 

สรุปผลการวิจัย 
 1.  ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 โรงเรียนวัดอรัญญิก ที่เรียนด้วยเทคนิค SQ4R มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น เน่ืองจากการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้เทคนิค SQ4R เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของ
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นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดอรัญญิก หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 2.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้เทคนิค SQ4R ที่มีต่อการพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 0.6510 แสดงว่า ผู้เรียนที่เรียนด้วย  
การจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
65.10   

อภิปรายผลการวิจัย 
   1.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดอรัญญิก มีการพัฒนาทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้น เน่ืองจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้เทคนิค 
SQ4R เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เป็นผลจากการใช้ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนของเทคนิค SQ4R คือ ขั้นส ารวจ (Survey) ขั้นตั้งค าถาม 
(Question) ขั้นอ่าน (Read) ขั้นบันทึก (Record) ขั้นเขียนสรุปใจความส าคัญ (Recite) และขั้นทบทวน (Reflect) มา
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 8 ชั่วโมง โดยแต่ละขั้นตอนผู้เรียนจะเป็นผู้ด าเนินการด้วยตนเอง เช่น ตั้งค าถาม
จากเรื่องด้วยตนเอง บันทึกค าศัพท์ ข้อมูลที่ส าคัญลงในสมุด อ่านเน้ือเรื่องและท าความเข้าใจเรื่องด้วยตนเอง โดยผู้วิจัย
จะเป็นคนคอยควบคุมให้นักเรียนด าเนินการตามขั้นตอนที่วางไว้ตามเวลาที่ก าหนด ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง จดจ าค าศัพท์ที่เจอได้ยาวนานขึ้น ผู้เรียนที่เรียนได้เร็วเม่ือท ากิจกรรมเสร็จก่อนเพื่อน สามารถไปช่วยเพื่อนใน
กลุ่มของตนเองได้ ส่งผลให้ผู้เรียนได้ทบทวนค าศัพท์ และผู้เรียนที่เรียนได้ช้าก็สามารถค่อยๆ ท าไปได้ โดยอาจขอความ
ช่วยเหลือจากครูหรือเพื่อนด้วยกันเอง สอดคล้องกับ ธิดา บู่สามสาย (2559 : บทคัดย่อ)  ได้รายงานการพัฒนาทักษะ
การอ่านจับใจความ ด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบ SQ4R โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านจับใจความ ด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบ 
SQ4R โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเทคนิค
การเรียนรู้แบบ SQ4R ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการอ่านจับใจความ ด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบ SQ4R โดยใช้ข้อมูล
ท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สอดคล้องกับ ณฐมน วงศ์ทาทอง (2559 : บทคัดย่อ) ได้รายงานการพัฒนาความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ด้วยเทคนิควิธีสอนอ่านแบบ SQ4R โดยใช้ข้อมูลอาเซียน ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ด้วยเทคนิควิธีสอน
อ่านแบบ SQ4R โดยใช้ข้อมูลอาเซียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง (ทับทองวิทยา
ธาร) ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ด้วยเทคนิควิธีสอนอ่านแบบ SQ4R โดย
ใช้ข้อมูลอาเซียน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง (ทับทองวิทยาธาร) หลังเรียนสูง
กว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดอรัญญิก มีการพัฒนาทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้น เน่ืองจากค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค SQ4R 
ที่มีต่อการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ มีค่าเท่ากับ 65.10 แสดงให้เห็นว่า หลังจากการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิคSQ4R เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้น ดังน้ัน
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค SQ4R มีความเหมาะสมและสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้จริง ทั้งน้ี
เน่ืองจากเทคนิค SQ4R เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดตั้งค าถามก่อนเริ่มการอ่าน ท าให้ผู้เรียนมีจุดมุ่งหมายในการอ่าน 
อ่านเพื่อหาข้อมูล แล้วน าข้อมูลที่ได้ไปตอบค าถามที่ตั้งไว้ โดยกระบวนการจัดกิจกรรมทั้งหมดผู้เรียนจะเป็น
ผู้ด าเนินการด้วยตนเอง และบทอ่านที่น ามาประกอบการจัดการเรียนรู้เป็นเน้ือเรื่องที่เหมาะสมกับความสนใจ วัย และ
ความรู้พื้นฐานของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนรู้สึกมีส่วนร่วม และรู้สึกว่าตนเองสามารถท ากิจกรรมได้ด้วยตนเอง ท าให้ผู้เรียน
อยากเรียน อยากอ่านบทความที่เป็นภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ ณภัทร ทิพธนามาศ (2556 : บทคัดย่อ) ได้
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้การ อ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าดัชนีประสิทธิผล 
เท่ากับ 0.5128 สอดคล้องกับสวรรยา ยังมูล (2558 : บทคัดย่อ) ได้รายงานการศึกษาผลการเรียนรู้ การพัฒนาแบบฝึก
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีสอนแบบ  SQ4R  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
โดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการศึกษาพบว่า การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีสอนแบบ  SQ4R  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีค่าดัชนี
ประสิทธิผลเท่ากับ 0.6212 แสดงว่านักเรียนมีก้าวหน้าในการเรียนรู้  62.12 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรเพิ่มเติมกิจกรรมที่เก่ียวกับค าศัพท์ เพื่อให้นักเรียนสามารถจ าความหมาย
ของค าศัพท์ได้ดีขึ้น 
 2. บทอ่านที่ใช้จัดการเรียนรู้คู่กับแผนการจัดการเรียนรู้ ควรปรับให้เหมาะสมกับวัย ระดับความรู้พื้นฐาน 
และความสนใจของผู้เรียน 
 3. แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค SQ4R กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ควรปรับให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 
  4. ในการจัดการเรียนรู้แต่ละครั้ง ครูต้องคอยสังเกตพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนแต่ละคน เพราะมี 
บางขั้นตอนที่ผู้เรียนยังไม่เข้าใจ เช่น ขั้นตอนการตั้งค าถาม และขั้นจดบันทึก เพื่อให้การจัดการเรียนรู้บรรลุตาม
จุดประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1 . ควรมีการวิจัยเชิงเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค SQ4R เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน 
เพื่อความเข้าใจ กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ส่ือหรือรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อ่ืนๆ  
 2. ควรมีการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจ ควบคู่กับการ จัดการเรียนรู้ 
โดยใช้เทคนิค SQ4R 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษตามวิธีโฟ
นิกส์ ด้านการอ่านออกเสียงพยัญชนะต้น สระ และการสะกดค า ก่อนและหลังเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มี่ต่อการเรียนการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษตามวิธีโฟ
นิกส ์กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2561 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไล
ราษฎร์อุปถัมภ์) จ านวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง
ภาษาอังกฤษตามวิธีโฟนิกส์ และแบบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และt-test (dependent samples) ผลการวิจัยพบว่า คะแนนสอบหลังการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงตามวิธีโฟนิกส์(Phonics) มีผลคะแนนสูงกว่าคะแนนก่อนเข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 43.25 และความความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีความสามารถในการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

และมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (X =  4.54, S.D. = 0.598 ) 

ค าส าคัญ : โฟนิกส์, ทักษะการอ่านออกเสียง, แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง 

 

 

 

 



 

 
 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

 
 

291 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

ABSTRACT 
 This purposes of this research were to compare the results of pre-test of using Phonics 
English Pronunciation Exercises before learning and post-test of using Phonics English Pronunciation 
Exercises after learning, to study the satisfaction of the students learning through Phonics English 
Pronunciation Exercises. The sample used in this study consisted of 20 Prathomsuksa 2 students in 
the second semester of the academic year 2018 of Sriwisuttharam School. The instrument used in 
the study were 18 teaching plans, Phonics Additional English Pronunciation Exercises, and satisfaction 
questionnaires. Statistics used were average, standard deviation and t-test dependent samples.  
The results of the study were as follows the points of post-test after learning was higher than the 
before learning at level of significance .05 and the achievement learning of students after learning 

was higher than the before learning at a high level (X =  4.54, S.D. = 0.598 )  

Keywords : Phonics, Reading aloud skills, Phonics English Pronunciation Exercises 

บทน า          

 ปัจจุบันประเทศไทยได้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN Economic Community (AEC) อย่าง
สมบูรณ์แบบ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม  วัฒนธรรมรวมไปถึงการเปิดกว้างทางการเรียนรู้และติดต่อสื่อสาร ซ่ึงสมาชิกใน
ประเทศอาเซียนประกาศให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาเพื่อการท างานร่วมกัน (Working Language) ของประเทศสมาชิก 
ซ่ึงบทความเรื่องมอง สถิติและตัวชี้วัดทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
(2557, น.8) กล่าวว่า เม่ือภาษาอังกฤษถูกก าหนดให้เป็น”ภาษากลาง”ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรอาเซียนข้อ 34 ที่บัญญัติ
ว่า “ภาษาที่ใช้ใน การท างานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ (The working language of ASEAN shall be English)” 
หมายความว่าประชาชนพลเมืองใน 10 ประเทศอาเซียนจะต้องใช้ภาษาอังกฤษกันมากขึ้น ประเทศไทยได้ให้
ความส าคัญกับภาษาอังกฤษเป็นอย่างมากและภาษาอังกฤษก็มีบทบาท ส าคัญทางด้านของการจัดระบบการศึกษาของ
ประเทศไทย  ซ่ึงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ก าหนดให้ภาษาอังกฤษอยู่ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (English as a foreign Language) โดยมุ่งหวังให้ นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
ภาษาต่างประเทศและเพื่อใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆรวมทั้งเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องราววัฒนธรรมที่หลากหลาย และสามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ 
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีทักษะการเรียนรู้ที่ส าคัญหลักๆ คือ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่านและทักษะการ
เขียน อีกทั้งยังมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารและสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในยุคปัจจุบันที่มีภาษาอังกฤษเป็น
ส่วนหน่ึงของกาด ารงชีวิตในปัจจุบัน  
 แต่ทั้งน้ีการเรียนภาษาอังกฤษในประเทศไทยไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร พบว่ามีปัญหาในการเรียน
ภาษาอังกฤษมากมายมีปัจจัยหลายอย่างที่เป็นตัวแปรส าคัญของการเรียนภาษาอังกฤษให้ได้ดีและมีประสิทธิภาพ 
ปัญหาต่างๆเกิดจากผู้เรียนปัญหาเก่ียวกับทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมไปถึงการขาดการฝึกฝน
และน าไปใช้ในสถานการณ์จริง จากรายงานดัชนีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (EF English Proficiency Index) ใน
ปีพ.ศ. 2554ของสถาบัน Education First (EF) ส านักงานใหญ่ ในเมืองลูเซิร์น (Luzern) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ดัชนี
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ดังกล่าวมาจากการรวบรวมข้อมูลวัยท างานกว่า 2 ล้านคนใน 44 ประเทศ ที่ ภาษาอังกฤษที่ไม่ได้เป็นภาษาแม่ทั่วโลก 
ผลจากการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  ซ่ึงความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  อยู่ในอันดับที่ 42 จาก 44 
ประเทศ โดยจัดอยู่ในกลุ่ม ความสามารถด้านภาษาอังกฤษต่ ามาก  (Very Low Proficiency) หากเทียบเฉพาะใน
ประเทศเอเชียที่ท าการวิจัยมี 13 ประเทศ ปรากฏว่าประเทศที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษสูงสุด ได้แก่ มาเลเซีย 
รองลงมา ฮ่องกง เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน ซาอุดิอาระเบีย จีน อินเดีย รัสเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ไทย (อันดับที่ 12
จาก13) และคาซัคสถาน ตามล าดับ (อ้างใน ปัญญา เบญจศิริวรรณ , 2556) ในส่วนของเด็กและเยาวชนหากดู
ผลสัมฤทธ์ิทางการ เรียนรู้ภาษาอังกฤษทุกระดับจากผลการประเมินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้น
พื้นฐาน (O-NET) พบว่า ในปีการศึกษา 2558 วิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อ เทียบกับคะแนนเฉลี่ยของปีที่
ผ่านมาซ่ึงมีค่าเฉลี่ยต่ าอยู่แล้ว (สัมพันธ์ พันธ์ุพฤกษ์, 2558) ปัญหาข้างต้นถือสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยมีปัญหาในด้าน
ของการเรียนภาษาอังกฤษอย่างมาก ซ่ึงเป็นปัญหาใหญ่ในการท าให้คนไทยมีข้อได้เปรียบหรือเสียเปรียบในแง่ของการ
ติดต่อสื่อสาร การค้าขาย การคมนาคม ด้านเศรษฐกิจ รวมไปถึงด้านความเหลื่อมล้ าของการศึกษาไทยในปัจจุบัน 
ปัญหาที่เป็นตัวปัจจัยหลักของการเรียนภาษาอังกฤษคือผู้เรียนขาดทักษะด้านการอ่านอย่างชัดเจน รวมไปถึงพื้นฐาน
ทางความรู้ที่ยังมีไม่เพียงพอ ผู้เรียนไม่สามารถอ่านหรือสะกดค าได้ เน่ืองมาจากผู้เรียนไม่รู้ค าศัพท์ เม่ือไม่รู้ค าศัพท์ ไม่
สามารถอ่านสะกดค า หรืออ่านออกเสียงได้ ท าให้เป็นปัญหาที่เห็นได้ชัดของการเรียนภาษาอังกฤษของผู้เรียน ทักษะ 
การอ่านเป็นทักษะที่ส าคัญในการศึกษาทุกระดับ เน่ืองจากการเรียนวิชาต่าง ๆ ทั้งในและนอกห้องเรียนต้องใช้การอ่าน
เป็นสื่อการเรียนรู้ โดยเฉพาะในการเรียนภาษาเพราะผู้เรียนมี โอกาสใช้ทักษะ ฟัง พูด และเขียนน้อยกว่าทักษะการ
อ่าน ดังน้ันการอ่านจึงเป็นเป้าหมายส าคัญในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อให้นักเรียนได้เป็นเครื่องมือน่าไปสู่การ
แสวงหาความรู้ทั้งปวง (อ้างใน ถนอมเพ็ญ  ชูบัว: 2554)        
 จากการที่ผู้วิจัยได้จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนวัดศรี
วิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) มีปัญหาด้านทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ  ซ่ึงมีนักเรียนสอบได้คะแนนต่ ากว่า
เกณฑ์ที่ผู้สอนได้ก าหนด (ร้อยละ 60)  ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความมุ่งม่ันและสนใจที่จะพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียง
ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  เพื่อให้นักเรียนได้มีการพัฒนาการในการเรียนได้อย่างยั่งยืนและมี
ประสิทธิภาพในการอ่านมากยิ่งขึ้น เน่ืองจากซ่ึงในปัจจุบันน้ี กว่า 90% ของโรงเรียนในประเทศอังกฤษ และประเทศ
ต่างๆที่ใช้ภาษาอังกฤษทั่วโลก ได้น าระบบ Phonics มาใช้เป็นแนวทางหลักในการสอนการอ่านเขียนและออกเสียง
ภาษาอังกฤษส าหรับเด็กวัยเรียนการสอนระบบ และจากผลการศึกษาวิจัยมากมายจากหลายประเทศสรุปว่าการเรียน
การสอนในระบบPhonicsน้ีเป็นวิธีที่ช่วยปูพื้นฐานด้านการอ่านเขียนที่มีประสิทธิภาพสูงในระยะยาวส าหรับการพัฒนา
ด้านการอ่านเขียนขั้นสูงต่อไปในอนาคต จึงได้น าระบบการสอนแบบโฟนิกส์น้ี มาใช้เพื่อพัฒนาทักษะส าคัญด้านการ
อ่านอออกเสียง เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการ พัฒนาการการเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างยั่งยืน  มีประสิทธิภาพในการอ่านมาก
ยิ่งขึ้น และเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาทักษะอ่ืนๆต่อไป 
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จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง

ภาษาอังกฤษตามวิธีโฟนิกส์ 
2. เพื่อเปรียบเทียบผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษตามวิธีโฟนิกส์ ด้านการอ่านออก

เสียงพยัญชนะต้น สระ และการสะกดค า ก่อนและหลังเรียน  
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ม่ีต่อการเรียนการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะ

การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษตามวิธีโฟนิกส์ 

ขอบเขตการวิจัย           
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย       
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 88 คน   โรงเรียนวัด-ศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561            
 2. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย  

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2.2  จ านวน 20 คน โรงเรียนวัด-ศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  ใช้การเลือกแบบเจาะจง      
 ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรต้น ได้แก่ แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษตามวิธีโฟนิกส์ 
  ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถด้านการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ 

สมมติฐานของการวิจัย 
 นักเรียนที่ได้รับการเรียนการสอนอ่านออกเสียง โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงตามวิธีโฟนิกส์ 
รายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)  มีความสามารถด้านการ
อ่านออกเสียงสูงกว่าก่อนเรียน 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. แผนการจัดการเรียนรู้ของงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงตามวิธีโฟนิกส์ หมายถึง แผน

จัดการเรียนรู้ที่มีเน้ือหาเก่ียวกับการสอนฝึกอ่านออกเสียงพยัญชนะต้น สระ และการสะกดค าอย่างถูกต้องตามวิธี                 
โฟนิกส์ จ านวน 18 แผน รวมทั้งหมด 19 ชั่วโมง 

2. ทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ หมายถึง การอ่านออกเสียงพยัญชนะต้น สระ และการสะกดค าที่ลง
ท้ายด้วยเสียง at, an, en, et, ig, in, ot, og, ug, และ un 

3. โฟนิกส์(Phonics) หมายถึง เสียงในภาษา ที่มีการมุ่งเน้นไปยังเสียงของตัวพยัญชนะ และสระ ซ่ึงมีลักษณะ
พิเศษแตกต่างกัน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1. แบบแผนการวิจัย 
เป็นแบบ One group pre-test post-test design 

  2. ประชากรที่ศึกษา 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 88 คน   โรงเรียนวัดศรีวิ
สุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561   

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2.2  จ านวน 20 คน โรงเรียนวัดศรีวิสุ
ทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  ใช้การเลือกแบบเจาะจง 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. แผนการจัดการเรียนรู้ 
2.แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษตามวิธีโฟนิกส์ 
3. แบบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน

ออกเสียงภาษาอังกฤษตามวิธีโฟนิกส์  
ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 
1. สร้างเครื่องมือการวิจัย 
   1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ 
   การหาคุณภาพ  
   ให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน คือ 1) นางธีรนุช นิลเอก ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษโรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม

(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)  2) นางพัชรา ฤทธิคุปต์ ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์
อุปถัมภ์) 3) ครูธิดาวดี รัตนอินทร์ ต าแหน่งครูช านาญการ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์ อุปถัมภ์) ตรวจสอบ 
หาค่า Rating scale         
    1.2 แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษตามวิธีโฟนิกส์ 

   สืบค้นจากในเว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านชายเคือง (โรงเรียนบ้านชายเคือง, ม.ป.ป.) เป็นแบบฝึกทักษะของ
โรงเรียนบ้านชายเคือง ต าบลวังชะโอน อ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร 

   1.3 แบบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกทักษะการ
อ่านออกเสียงภาษาอังกฤษตามวิธีโฟนิกส์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 

   การหาคุณภาพ  
    หาคุณภาพโดยการให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน คือ 1) นางธีรนุช นิลเอก ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษโรงเรียน
วัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 2) นางพัชรา ฤทธิคุปต์ ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม
(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)  3) ครูธิดาวดี รัตนอินทร์ ต าแหน่งครูช านาญการ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 
ตรวจสอบหาค่า IOC หรือค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม หรือค่าสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 
หรือเน้ือหา (IOC : Index of item objective congruence) 

   จากการหาประสิทธิภาพ ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ยอมรับได้ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป  ซ่ึงในบทเรียนน้ี 
ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ที่ 0.65 
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   1.4 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (Pre-test, Post-test) 
   การหาคุณภาพ          

    ราษฎร์อุปถัมภ์) 2) นางพัชรา ฤทธิคุปต์ ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไล
ราษฎร์อุปถัมภ์) 3) ครูธิดาวดี รัตนอินทร์ ต าแหน่งครูช านาญการ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 
ตรวจสอบหาค่า IOC หรือค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม หรือค่าสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 
หรือเน้ือหา (IOC : Index of item objective congruence) 
          จากการหาประสิทธิภาพ ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ยอมรับได้ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป  ซ่ึงในบทเรียนน้ี 
ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ที่ 0.69 

2. ทดลองใช้กับกลุ่มทดลอง 
1.) แจ้งหัวข้อวิจัยให้นักเรียนรับทราบ 
2.) ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test) 
3.) ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ทั้งหมด 18 แผน รวม 19 ชั่วโมง 
4.) ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน (post-test) 
5.) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการทางสถิติ 

 3. สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 พัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ  

และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนเข้าร่วมกิจกรรมและหลังเข้าร่วมกิจกรรมด้วยแบบทดสอบ 

 แสดงผลโดยการหาค่าเฉลี่ย(�̅�), ค่าร้อยละ(P) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) เปรียบเทียบระหว่างก่อน 
และหลังเรียน จากน้ันหาค่า t-test (dependent samples) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Excel ดังตาราง 

ตารางแสดงผลวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
จากตาราง พบว่าจากการทดสอบความรู้ความสามารถด้านการอ่านออกเสียงโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน

ออกเสียงตามวิธีโฟนิกส์(Phonics) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีคะแนนจากการท าแบบทดสอบก่อนเข้าร่วมกิจกรรมเฉลี่ย 
9.95 คิดเป็นร้อยละ  49.75 โดยมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.14  และมีคะแนนจากการท าแบบทดสอบหลัง
เข้าร่วมกิจกรรมเฉลี่ย 18.6 คิดเป็นร้อยละ 93 โดยมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.60 เม่ือเปรียบเทียบคะแนน
สอบทั้งสองครั้ง ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงตามวิธีโฟนิกส์(Phonics) มีผลคะแนนสูงกว่าคะแนนก่อนเข้าร่วมกิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอนถึงร้อยละ43.25  

การทดสอบ N �̅� ร้ อ ย ล ะ
คะแนนเต็ม 

S.D. t 

ก่อนเรียน 20 9.95 49.75 3.14 16.82* 

หลังเรียน 20 18.6 93 1.60 
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ดังน้ัน สรุปได้ว่าคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลของแบบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วย

แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษตามวิธีโฟนิกส์ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย  (X  )  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D)   แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดังตาราง 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D แปลผล 

1.  แบบฝึกมีข้อแนะน าในการ
ปฏิบัติ กิจกรรมที่ชัด เจน อ่าน
เข้าใจง่าย                                                    

4.80 0.40 
 

มากที่สุด 

2.  กิจกรรมในแบบฝึกมีความ
เหมาะสมกับนักเรียน 

4.80 0.40 มากที่สุด 

3.  แบบฝึกมีความน่าสนใจและมี
รูปแบบที่หลากหลาย 

4.50 0.81 มาก 

4.  แบบฝึกท้าทายความสามารถ
ของนักเรียน 

4.30 0.78 มาก 

5 .  กิจกรรมในแบบฝึกท าให้
นักเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
เพิ่มขึ้น เข้าใจความหมายได้ดี 
น าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง                                                      

4.95 0.22 มากที่สุด 

6.  แบบฝึกส่งเสริมให้นักเรียนได้
ใช้ความคิด โดยอาศัยความรู้และ
ความเข้าใจเดิมเป็นพื้นฐาน                       

3.50 1.07 ปานกลาง 

7.  แบบฝึกช่วยให้นักเรียนมี
ความสามารถและเกิดทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษได้                                           

4.90 0.30 มากที่สุด 

8.  กิจกรรมในแบบฝึกท าให้
นักเรียนทราบความก้าวหน้าของ
ตนเอง                                                        

4.30 0.78 มาก 

9.  นักเรียนสามารถน าความรู้ไป
ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

4.85 0.48 มากที่สุด 

10.  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

4.50 0.74 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.54 0.598 มากที่สุด 
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จากตาราง พบว่า ความความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน
ออกเสียงภาษาอังกฤษตามวิธีโฟนิกส์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์
อุปถัมภ์) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.598 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และมาก 
เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ กิจกรรมในแบบฝึกท าให้นักเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น เข้าใจความหมายได้ดี น าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง  และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ แบบฝึก
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ความคิด โดยอาศัยความรู้และความเข้าใจเดิมเป็นพื้นฐาน 

 สรุปผลการวิจัย 
 1. คะแนนสอบหลังการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงตาม
วิธีโฟนิกส์(Phonics) มีผลคะแนนก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 49.75 และหลังเรียน 93 ซ่ึงสูงกว่าคะแนนก่อนเข้าร่วม
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนถึง ร้อยละ 43.25 สรุปได้ว่าคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. ความความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง
ภาษาอังกฤษตามวิธี 
โฟนิกส์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.598 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

อภิปรายผลการวิจัย    
1. คะแนนสอบหลังการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงตาม

วิธีโฟนิกส์(Phonics) มีผลคะแนนสูงกว่าคะแนนก่อนเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนถึง ร้อยละ 43.25 สรุป
ได้ว่าคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัย และวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 เน่ืองจากแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษตามวิธี 
โฟนิกส์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนน้ันค่อนข้างมีประสิทธิภาพ และน่าเชื่อถือ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดย
ผู้เชี่ยวชาญ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านชายเคือง และเว็บไซต์อ่ืนๆ ซ่ึงได้มีการใช้ในหลายโรงเรียน อีกทั้ง
ยังมีรูปแบบที่น่าสนใจ สีสันสดใส สวยงาม มีแบบฝึกหัดหลากหลาย เน้ือหาอ่านง่าย เข้าใจง่าย นักเรียนสามารถฝึกอ่าน
ท าความเข้าใจเองได้ นอกจากน้ีการจัดการเรียนการสอนยังมีการบรูณาการน าแบบฝึกทักษะมาเป็นสื่อการสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการสอนแบบโฟนิกส์ ซ่ึงเป็นวิธีการสอนที่ท าให้นักเรียนเกิดความคงทนในการเรียนรู้ระยะยาว 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริญดา สากระแส (2555) เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านออก เสียงและเขียนค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการอ่านและเขียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนปรินส์รอลแยลส์วิทยาลัย ผลปรากฏว่า นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านและเขียนสะกดค า โดยผลการ
ทดสอบ Post Test มีค่าร้อย ละสูงขึ้นจาก Pre Test  

2. ความความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง
ภาษาอังกฤษตามวิธีโฟนิกส์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.598 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
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ซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 เน่ืองจากรูปแบบการจัดการเรียนการสอนมีการน าแบบฝึกทักษะการอ่าน
ออกเสียงภาษาอังกฤษตามวิธีโฟนิกส์ และเพลง Phonics song มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ช่วยกระตุ้นความสนใจของ
นักเรียนให้มีส่วนร่วมกับการเรียนการสอนมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้นักเรียนเกิดการฝึกฝน และพัฒนาตนเองอย่างมาก 
ท าให้เกิดสมาธิในการเรียนมากขึ้น เป็นการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ครูมีหน้าที่ชี้แนะ
ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และนอกจากน้ีการสอนโดยใช้วิธีโฟนิกส์ก็เป็นแนวการสอนที่แปลกใหม่ส าหรับ
นักเรียน ท าให้นักเรียนมีความสนใจมาก และมีวิธีการสอนที่เข้าง่าย ให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอย่างมีความเป็นธรรมชาติ 
เกิดการเรียนรู้ และจดจ าในระยะยาว สามารถประยุกต์ใช้ในการเรียนภาษาอังกฤษต่อไปได้ในอนาคต สอดคล้องกับ
วิทยานิพนธ์ของ จีรนันท์ เมฆวงศ์ (2547) เรื่องการพัฒนาความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษและความคงทน
ในการเรียนรู้ค าศัพท์ด้วยวิธีการสอนแบบโฟนิกส์ผลปรากฏว่า ความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียน
ที่ได้รับการสอนด้วยวิธีโฟนิกส์โดยรวมผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด นอกจากน้ันผู้เรียนมีความคงทนในการจ าค าศัพท์
ภาษาอังกฤษหลังจากที่ได้รับการสอนด้วยวิธีโฟนิกส์ 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

 1. ควรศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบโฟนิกส์อย่างละเอียดก่อนน าไปใช้ และควร
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน เน้ือหา และสื่อการสอนที่ใช้ จะเกิดผลประโยชน์สูงสุด 
 2. แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษตามวิธีโฟนิกส์มีเน้ือหา และแบบฝึกหัดที่หลากหลาย ควร
ศึกษาให้เข้าใจอย่างละเอียด และเลือกใช้ให้เหมาะสม 
 3. การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง
ภาษาอังกฤษตามวิธีโฟนิกส์ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ท าให้เกิดการเรียนรู้ระยาว ดังน้ันควรมีความยืดหยุ่นในการเลือกใช้
เทคนิค และสื่อการสอน รวมถึงจัดกิจกรรมเรียนรู้ที่หลากหลาย และน่าใจ เพื่อให้เกิดผลทีดียิ่งขึ้นไป 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงด้วยวิธีโฟนิกส์ กับการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงด้วยวิธีการสอนอ่ืนๆ  
 2. ควรศึกษาถึงข้อจ ากัด และผลกระทบของการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงตามวิธีโฟนิกส์ 
 3. ควรให้ผู้เรียนสะท้อนความคิด ความรู้สึกของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการ 
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การศกึษาประสทิธภิาพของชดุกจิกรรมการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาความสามารถการอา่นเพือ่ความเขา้ใจ             
โดยใชบ้ทความ และเรือ่งสัน้ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่5                                               

โรงเรยีนวดัศรวีสิทุธาราม (วไิลราษฎ์อปุถมัภ)์ อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณโุลก 
The Study Performance of Learning Activities to Develop Reading Comprehension 

Ability by Using Passages and Short Stories For Students in Grade 5 at 
Watsriwisudtharam School. 

อรสิา แซว่1ี   พชัรา ฤทธคิปุต2์  และสมศกัดิ ์ แกว้นชุ3 

Arisa  Saewi1   Patchara  Ritthicoupt2 Somsak  Kaewnuch3 

1นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
2ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎ์อุปถัมภ์) อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

3อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยน้ีน าเสนอผลการศึกษาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่าน

เพื่อความเข้าใจโดยใช้บทความ และเรื่องสั้น โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1 ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎ์อุปถัมภ์) อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จ านวน 20 คนโดยเป็นนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่เลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจ
โดยใช้บทความ และเรื่องสั้น จ านวน 7 แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่าน
เพื่อความเข้าใจโดยใช้บทความ และเรื่องสั้น สถิติที่ใช้ได้แก่ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ด้วยสูตรการหา
ประสิทธิภาพ และการสอบถามความพึงพอใจด้วยค่าร้อยละ 
 จากการศึกษา พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้บทความ และ
เรื่องสั้น ที่สร้างขึ้นน้ัน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
แต่งต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้บทความ และเรื่องสั้น พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดคิด
เป็นร้อยละ 88.3 

ค าส าคัญ : ประสิทธิภาพ, ชุดกิจกรรมการเรียนรู้, การอ่านเพื่อความเข้าใจ, บทความ, เรื่องสั้น 
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ABSTRACT 
The purpose of this research of the study performance of learning activities to develop 

reading comprehension skill by using passages and short stories were ways to deal with the target 
group, the grade 5, Classroom 1, at Watsriwisudtharam school. There were 20  students, who were 
purposive Sampling students. The instrument used in the study: one learning unit for learning 
activities achievement test learning management plan and the student satisfaction questionnaire. A 
set of learning activities to develop reading comprehension skill by using passages and short stories. 
Statistics used to compare were learning achievement with the efficiency of the test formula and 
satisfaction questionnaire with the percentage. 

The study found that the learning activities to develop reading comprehension skill by using 
passages and short stories was higher than the pre-test score at the 0.05 level of significance. The 
student’s satisfaction whit the learning activities to develop reading comprehension skill by using 
passages and short stories was found to be satisfactory (88.3%) 

Keywords : performance, learning activities, reading comprehension, passages, short stories  

ความเป็นมาแล้วความส าคัญ 
ในปัจจุบันภาษา เป็นสิ่งส าคัญที่เป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ทั่วโลก โดยเฉพาะภาษาอังกฤ ษซ่ึงเป็น

ภาษาสากลที่ทั่วโลกยอมรับว่าเป็นภาษากลางที่ทุกคนใช้สื่อสารกันระหว่างประเทศ หลายๆประเทศจึงให้ความส าคัญ
กับการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษให้กับประชากรของตนเองตั้งแต่เริ่มต้น และประเทศไทยเป็นหน่ึงในหลายๆประเทศที่มี
ความพยายามในการพัฒนาคุณภาพด้านความสามารถทางภาษาอังกฤษ ซ่ึงถือว่าเด็กไทยยังคงมีศักยภาพทาง
ภาษาอังกฤษต่ า ดูได้จากผลทดสอบภาษาอังกฤษ 60 ประเทศทั่วโลกที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ไทยอยู่อันดับ 
55 หรือระดับ หรือจะเป็นค่าเฉลี่ยคะแนน O-Net ภาษาอังกฤษซ่ึงมีคะแนนต่ าที่สุด (34.59)  

หลังจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธารา(วิไล
ราษฎร์อุปถัมภ์) พบว่าที่มีศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ที่น่าเป็นห่วง ดูจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรียนแต่ละชั้นปีในวิชาภาษาอังกฤษที่ค่อนข้างต่ า และผลการทดสอบ O-Net ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ต่ ากว่ามาตรฐานทุกปีนับตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 จนถึง จนถึงปีการศึกษา 2560 
จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยได้ท าการศึกษาสาเหตุของปัญหาดังกล่าวจากการสัมภาษณ์ครูประจ าวิชา และฝ่ายวิชาการได้
ข้อสรุปว่าปัจจัยหลักของปัญหาของการเรียนภาษาอังกฤษคือ ความสามารถการอ่านซ่ึงเป็นความสามารถทางภาษาที่
ผู้เรียนสามารถบรรลุผลได้มากที่สุด (Dobin1982) และจากที่วิสาข์ จัติวัตร(2541:1) กล่าวไว้ในยุคข้อมูลข่าวสารน้ี ผู้ที่
มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษย่อมมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นย า  
จากการศึกษาข้อมูลผู้วิจัยคิดว่าปัญหาที่พบเป็นอันดับต้นๆคือนักเรียนไม่เข้าใจในเรื่องที่อ่าน ไม่สามารถสรุปองค์
ความรู้จากการอ่านให้ออกมาเป็นค าพูดหรือตัวอักษรได้ ประกอบกับผู้สอนไม่ได้สอนให้นักเรียนฝึกฝนกระบวนการอ่าน
อย่างแท้จริง แต่จะสอนโดยวิธีแปลเป็นภาษาไทย แทนที่จะให้นักเรียนท าความเข้าใจโดยใช้ภาษาอังกฤษ 



 

 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 

ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

303 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที2่ (Proceedings) 

ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความมุ่งม่ันจะพัฒนาสามารถการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อให้นักเรียนพัฒนาด้านการเรียนภาษาอังกฤษที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนา
ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้บทความ และเรื่องสั้นขึ้น ถือว่ามีความส าคัญและ
ประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักเรียนในการแสวงหาความรู้ และการสื่อสารทางภาษาซ่ึงจะเป็น
ความรู้แบบยั่งยืน สามารถน าไปใช้ประยุกต์ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ตั้งจุดมุ่งหมายไว้ ดังน้ี 
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ

โดยใช้บทความ และเรื่องสั้น ให้มีประสิทธิภาพ E1 / E2   = 80/80 
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียน และหลังเรียนชุดกิจกรรมการพัฒนาความสามารถ

ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้บทความ และเรื่องสั้น 
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ

เพื่อความเข้าใจโดยใช้บทความ และเรื่องสั้น 

สมมติฐานของการวิจัย 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนชุดกิจกรรมการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ

เพื่อความเข้าใจโดยใช้บทความ และเรื่องสั้น สูงกว่าก่อนเรียน 
2. ชุดกิจกรรมการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้บทความ และเรื่อง

สั้น มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษเรื่องการอ่านหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการพัฒนา

ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้บทความ และเรื่องสั้นอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
ที่สุด 

ขอบเขตการวิจัย 
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากรในการวิจัยคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 จ านวน 104 คน โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไล

ราษฎ์อุปถัมภ์)  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
2. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.1 จ านวน 20 คน โรงเรียนวัดศรี วิสุ

ทธาราม(วิไลราษฎ์อุปถัมภ์)  ใช้การเลือกแบบเจาะจง 
ขอบเขตด้านตัวแปร 
ตัวแปรต้น คือ ชุดกิจกรรมสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้บทความ และเรื่องสั้น 
ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิด้านความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้บทความ และเรื่อง

สั้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี5.1 จ านวน 20 คน โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎ์อุปถัมภ์) อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก   
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ขอบเขตด้านระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย   
การวิจัยครั้งน้ี ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ใช้เวลาในการศึกษา จ านวน  7  คาบ

เรียน (คาบเรียนละ  1 ชั่วโมง) 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยต้องการการพัฒนาความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้นิทาน และเรื่องสั้น

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎ์อุปถัมภ์) อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก                    
ซ่ึงมีกรอบแนวคิดในการวิจัยดังน้ี 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
การพัฒนาความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้บทความ และเรื่องสั้นส าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎ์อุปถัมภ์) อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ดังน้ี           
 1. แบบแผนการวิจัย  

เป็นการวิจัยแบบ one group  pre-test – post-test design 
2.ประชากร 
- ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

นักเรียนอ่านภาษาอังกฤษไม่

ออกและไม่สามารถจับ

ใจความเรื่องที่อ่านได้ 

ป์ญหา 

แบบฝึกความสามารถการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดย

ใช้บทความ และเรื่องสั้น 

ตัวแปรต์น 

ความสามารถทางการอ่าน

ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ        

ของนักเรียน 

ตัวแปรตาม 
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นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 104 คน โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎ์อุปถัมภ์)  ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2561            
 - กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.1 จ านวน 20 คน โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎ์อุปถัมภ์)  ใช้การเลือก
แบบเจาะจง 

3.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
   3.1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้บทความ 

และเรื่องสั้น   ทั้งหมด 7 แผนการสอน 
    3.1.1 วิธีการสร้างเครื่องมือ 
    - จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด 7 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง ดังน้ีคือ 
 

ล าดับที่ Level ชื่อเรื่อง เรื่องที่วัด คะแนนแบบฝึกหัด 
1 1 Pronoun เรียนรู้เรื่องการใช้สรรพนามเรียก

แทนชื่อ 
10 

2 2 Questions เรียนเรื่องประโยคค าถามต่างๆ 10 

3 3 Short conversation 1 อ่านจับใจความจากบทสนทนา 10 
4 4 Short conversation 2 อ่านจับใจความจากบทสนทนา 10 

5 5 Letter อ่านจับใจความจากจดหมาย 10 

6 6 Read and Learn อ่านจับใจความจากเรื่องสั้ นจับ
ใจความและตอบค าถาม 

10 

7 7 Read and Answer the 
question. 

อ่านจับใจความจากบทความจับ
ใจความและตอบค าถาม 

10 

 

โดยแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมดังน้ีคือ 
ขั้นน า (Warm up)  
ครูพูดคุยกับนักเรียนเพื่อวางแผนและท าความเข้าใจเก่ียวกับการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถการ

อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้บทความ และเรื่องสั้นและคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
ครูอธิบายความรู้ และขั้นตอนเก่ียวกับการเรียนเพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ

เข้าใจโดยใช้บทความ และเรื่องสั้น           
 - ครูก าหนดระยะเวลาในการเรียนการสอน 
 ขั้นสอน (Presentation)           
 - ครูน าเสนอรูปภาพประกอบเรื่องสั้นและบทความให้นักเรียน คาดการณ์เน้ือหาของเรื่องจากรูปภาพ 
 - ครูน าเสนอค าศัพท์ซึ่งเป็นค าศัพท์ใหม่ หรือค าส าคัญของเน้ือเรื่องให้นักเรียน   
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ขั้นฝึก (Practice)          
 - ครูให้นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงตาม 1 รอบ และช่วยกันแปลความหมายร่วมกันในกลุ่ม ในครั้งแรกๆที่ท า
การเรียนการสอน แล้วค่อยๆลดบทบาทของครูลงให้นักเรียนแปล และสรุปเน้ือเรื่องเอง    
 ขั้นน าไปใช้ (Production)          
 - ครูให้นักเรียนสรุปเน้ือหาของเรื่องผ่านการพูดน าเสนอให้เพื่อนฟัง      
 - นักเรียนท าแบบทดสอบท้ายเรื่อง       
 ขั้นสรุป (Wrap up)        
 ครูให้นักเรียนช่วยกันสรุปความรู้และประโยชน์จากการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความสามารถการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้บทความ และเรื่องสั้น       
    3.1.2 การหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ Ratting scale โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านคือ 
  1. นางพัชรา  ฤทธิคุปต์     ครูช านาญการพิเศษ    
  2. นางธีรนุช  นิลเอก         ครูช านาญการพิเศษ     
  3. นางสาวธิดาวดี  รัตนอินทร์   ครูช านาญการ 

ข้อความ     ระดับความคิดเห็น   x 
        5 4 3 2 1 5  

1. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับเรื่องที่สอน  3  0 0 0 0  5 

2. เน้ือหามีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน 1 1 1 0  0 4 

3. เน้ือเรื่องของบทความ และเรื่องสั้นสนุก ชวนติดตาม 2 1  0 0 0 4.7 
4. เน้ือหาไม่ยาก ไม่ซับซ้อน อ่านเข้าใจง่าย   0 3 0  0  0 4 

5. แบบฝึกหัดมีความตรงกับแผนการจัดการเรียนรู้และ
วัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้ 3  0 0  0 0 5 
6. นักเรียนได้รับประโยชน์จากเรื่องที่อ่าน   2 1 0 0  0  4.7 

ผลคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ 4-5 คะแนน เต็ม 5 คะแนน 
 

ข้อเสนอแนะ             
 - ควรสอนค าศัพท์ที่เป็นค าส าคัญของเรื่องที่นักเรียนอ่านก่อน       
 - ควรมีการปูพื้นฐานเรื่องประโยคค าถาม และการใช้สรรพนามแทนชื่อคนให้กับนักเรียน   
 - ในการสอนครั้งแรกๆ ครูและนักเรียนอาจจะอ่านและท าแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันเพิ่มความม่ันใจให้นักเรียน 
เกณฑ์การให้คะแนน        
 เหมาะสมมากที่สุด  ให้    5    คะแนน      
 เหมาะสมมาก  ให้    4    คะแนน      
 เหมาะสมปานกลาง  ให้    3    คะแนน      
 เหมาะสมน้อย  ให้    2    คะแนน     
 เหมาะสมน้อยที่สุด  ให้    1   คะแนน 
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   3.2 แบบทดสอบ Pre-test และ Post-test 
   3.1.1 วิธีการสร้างเครื่องมือ 
   - สร้างแบบแบบทดสอบ Pre-test และ Post-test โดยน าข้อสอบ O-Net ในส่วนที่เป็นบทความ เรื่องสั้น 

บทสนทนามาใช้ในการทดสอบ จ านวน 20 ข้อ  (ข้อสอบ O-Net เป็นข้อสอบระดับชาติ มีค่า IOC ที่เหมาะสม) 
3.3 การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินความพึงพอใจ (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านคือ

 1. นางพัชรา  ฤทธิคุปต์     ครูช านาญการพิเศษ     
 2. นางธีรนุช  นิลเอก         ครูช านาญการพิเศษ      
 3. นางสาวธิดาวดี  รัตนอินทร์   ครูช านาญการ 

ข้อความ  
 

คนที่ คะแนน 
IOC 

    1 2 3  

1.  1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริม และพัฒนาความรู้ และการคิดวิเคราะห์ 
1 -1 1 2 

0.7 

2.  2. ค าแนะน าการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีความชัดเจน 
0 1 1 2 

0.7 

3.  3. นักเรียนได้เรียนรู้และได้ปฏิบัติจริง 
1 1 0 2 

0.7 

4.  4. เน้ือหาและเวลาในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม 
 1 1 1 3 

1 

5.  5. ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรที่ใช้ 
1 0 1 2 

0.7 

6.  6. บทความ และเรื่องสั้นในชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีความสนุกน่าสนใจ 
 1 1 0 2 

0.7 

7.  7. เม่ือศึกษาบทเรียนชุดกิจกรรมแล้วได้รับความรู้เพิ่มขึ้น 
1 1 0 2 

0.7 

8.  8. สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 
 1  1 1 3 

1 

9.  9. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สามารถพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความได้ 
1 0 1 2 0.7 

 

10.  10. เม่ือใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แล้วนักเรียนสนุก ไม่เบื่อ 
1 1  0 2 

0.7  

จากตาราง ค่า IOC ของแต่ละข้ออยู่ในระดับ 0.5-1 ถือว่ามีค่าความตรงเหมาะสม 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1 แจ้งหัวการวิจัยให้นักเรียนทราบ 

2 ท าการทดสอบ Pre-test โดยกลุ่มตัวอย่าง 
 3 ด าเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 7 แผน 
 4 ท าการทดสอบ Post-test โดยกลุ่มตัวอย่าง 
 5 วิเคราะห์ข้อมูล 
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วิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ค่าเฉลี่ย( �̅�) 
 2. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 3. ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
 4. การหาประสิทธิภาพ E1/E2     

 5. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนละหลังเรียน (T-Test) 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การพัฒนาความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้บทความ และเรื่องสั้นส าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎ์อุปถัมภ์) อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 

วิเคราะห์ข้อมูล และแสดงผลตามรายจุดประสงค์ดังน้ีคือ     
 ตอนที่ 1 ผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดย
ใช้บทความ และเรื่องสั้น         
 ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนใช้และหลังใช้ชุดกิจกรรมการพัฒนา
ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้บทความ และเรื่องสั้น 

กลุ่มทดลอง N �̅� S.D. T-Test 

ทดสอบก่อนเรียน 20 10.2 3.16  

ทดสอบหลังเรียน 20 17.7 1.08 9.26* 

            *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 1 จะพบว่าการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ    10.2 และ 17.7 และเม่ือเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนสูง
กว่าคะแนนสอบก่อนเรียนอยู่ 9.26 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตอนที่  2 ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้บทความ และเรื่องสั้น      
 ตารางที่ 2 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจโดยใช้บทความ และเรื่องสั้น 

คะแนนแบบฝึกหัดระหว่างเรียน 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 7 ชุด 
ชุดละ 10 คะแนน 
คะแนนเต็มแบบฝึกหัด               =     70 
คะแนนเต็มรวม                       =     1400 
จ านวนนักเรียน                       =      20 
คะแนนรวมที่นักเรียนท าได้         =     1150 
คะแนนคิดเป็นร้อยละ               =     82.14 
คะแนนเฉลี่ยรายคน                  =    57.5 

คะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียน 
จ านวน 1 ชุด 20 คะแนน 
คะแนนเต็มแบบทดสอบ                =   20 
คะแนนเต็มรวม                          =   400    
จ านวนนักเรียน                          =    20 
คะแนนรวมที่นักเรียนท าได้            =    354 
คะแนนคิดเป็นร้อยละ                  =    88.5 
คะแนนเฉลี่ยรายคน                    =  17.7 
 

E1         =       
คะแนนเฉลี่ยรายคน

คะแนนเต็มแบบฝึกหัด
 × 100 

 

         =       
57.5

10
 × 100 

 
 E1     =      82.14 

E2         =       
คะแนนเฉลี่ยรายคน

คะแนนเต็มแบบทดสอบ
 × 100 

 

         =       
17.7

20
 × 100 

 
 E2     =      88.5 

E1/E2    =    82.14/88.5 

จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนที่ได้จากการศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการพัฒนาความสามารถด้าน
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้บทความ และเรื่องสั้น และคะแนนการท าแบบฝึกระหว่างเรียนและ
แบบทดสอบหลังเรียน มีประสิทธิภาพเท่ากับ ร้อยละ 82.14/88.5 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดคือ E1/E2    =   80/80 
แสดงว่าชุดกิจกรรมการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้บทความ และเรื่องสั้นมี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
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ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อชุดกิจกรรมการพัฒนา
ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้บทความ และเรื่องสั้น   
 รายการประเมิน         
 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริม และพัฒนาความรู้ และการคิดวิเคราะห์    
 2. ค าแนะน าการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีความชัดเจน      
 3. นักเรียนได้เรียนรู้และได้ปฏิบัติจริง        
 4. เน้ือหาและเวลาในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม     
 5. ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรที่ใช้        
 6. บทความ และเรื่องสั้นในชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีความสนุกน่าสนใจ    
 7. เม่ือศึกษาบทเรียนชุดกิจกรรมแล้วได้รับความรู้เพิ่มขึ้น      
 8. สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้      
 9. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สามารถพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความได้   
 10. เม่ือใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แล้วนักเรียนสนุก ไม่เบื่อ     
 ตารางที่ 3 แสดงค่าร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อชุดกิจกรรมการพัฒนา
ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้บทความ และเรื่องสั้น 

ค่าสถิติ ข้อที่1 ข้อที่ 2 ข้อที่3 ข้อที่4 ข้อที่5 ข้อที่6 ข้อที่7 ข้อที่8 ข้อที่9 ข้อที่10 

ค่าเฉลี่ย 4.85 4.35 4.35 4.4 4.3 4.35 4.35 4.45 4.4 4.35 
ค่าร้อยละ 97 87 87 88 86 87 87 89 88 87 

ค่าเฉลี่ยรวม 88.3% 

จากตารางที่ 3 พบมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจทุกรายการประเมินอยู่ที่ 4.42 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.3 
 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ ข้อที่1ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริม และพัฒนาความรู้ และการคิดวิเคราะห์ คิดเป็น
 ร้อยละ 97 ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ข้อที่5 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรที่ใช้ คิดเป็นร้อยละ 86 

สรุปผลการวิจัย          
 ผลการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจโดยใช้บทความ และเรื่องสั้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยสรุปไว้ดังน้ี  
 1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ก่อน 
และหลังใช้ชุดกิจกรรมการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้บทความ และเรื่องสั้น 
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.2 และ 17.7 คะแนนตามล าดับ และเม่ือเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 2. ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
โดยใช้บทความ และเรื่องสั้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 ดังน้ีคือผลการหาประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้บทความ และเรื่องสั้น มี
ประสิทธิภาพ E1/E2  = 82.14/88.5  
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3. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้บทความ และเรื่องสั้น พบว่า นักเรียนความพึงพอใจรายข้อส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด คือ ข้อที่1ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริม และพัฒนาความรู้ และการคิดวิเคราะห์ ร้อยละ 97 

อภิปรายผล   
จากการศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน 

ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้บทความ และเรื่องสั้น ผู้วิจัยเสนอการอภิรายผลตามรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
1.การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดย 

ใช้บทความ และเรื่องสั้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 ดังน้ี 
ชุดกิจกรรมการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้บทความ และเรื่องสั้น  

ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้ผ่านการศึกษารายละเอียดเก่ียวกับรูปแบบการจัดท าชุดกิจกรรมจัดการเรียนรู้ และด าเดินการตามที่
ศึกษาโดยผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญในด้าน การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับเรื่องที่สอน 
เน้ือหามีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน . เน้ือเรื่องของบทความ และเรื่องสั้นสนุก ชวนติดตาม เน้ือหาไม่ยาก ไม่
ซับซ้อน อ่านเข้าใจง่าย แบบฝึกหัดมีความตรงกับแผนการจัดการเรียนรู้และวัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้ นักเรียน
ได้รับประโยชน์จากเรื่องที่อ่าน ก่อนที่จะน าไปใช้ และหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ผลของการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจโดยใช้บทความ และเรื่องสั้น ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 80/80  นักเรียน
สามารถใช้ความสามารถการอ่านจับใจความศึกษาค้นคว้าข้อมูลได้ด้วยตนเอง  มีเน้ือหาของเรื่องที่อ่านน่าติดตาม 
น่าสนใจ และเหมาะสมกับวัย ท าให้นักเรียนสนุกสนานต่อการเรียนรู้ จึงสรุปได้ว่า นวัตกรรมประเภทชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพและเหมาะสมที่จะน ามาใช้ในการพัฒนาส่งเสริมการจัดการเรียนรู้องนักเรียนได้
เป็นอย่างดี 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน 
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้บทความ และเรื่องสั้น ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน น่ันคือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้นท าให้ผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.1 สูงขึ้น ข้อค้นพบดังกล่าว  สอดคล้องกับสมมติฐานของกาศึกษา
พัฒนาครั้งน้ีที่ระบุไว้ว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการพัฒนา
ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้บทความ และเรื่องสั้น ทั้งยังพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อีกด้วย เม่ือชุดกิจกรรมการเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพสู.กว่าเกณฑ์ที่ก าหนด จึงส่งผลให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้มีความรู้ มีความสามารถในการอ่านจั บ
ใจความ มีความม่ันใจ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทีดีขึ้น และมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษมากขึ้นตามล าดับ 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ครูผู้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สามารถน าไปประยุกต์ในการจัดการเรียนการ

สอนได้.ในการพัฒนาความสามารถในการอ่านแบบจับใจความ รวมไปถึงเพื่อฝึกค าศัพท์และรูปแบบประโยคเพื่อให้
นักเรียนคุ้นชินกับรูปแบบภาษา 

2. ครูผู้สอนสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางการจัดชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
และกลุ่มสาระอ่ืนๆ ในระดับชั้นต่างๆได้  
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The Evaluation of Readiness in 21st Century Learning Support 
Systems of Schools in Secondary Education Service Area 40 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ประเมินความพร้อมของระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 

21 ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 และ 2) หาแนวทางในการพัฒนาระบบสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งน้ี
คือ ผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียน ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จ านวน 
480 คน โดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบประเมินความพร้อมของระบบสนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ 
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ามีความพร้อมอยู่ในระดับมาก 

ค าส าคัญ : ระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  สถานศึกษา  เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

ABSTRACT 
 This research aimed to: 1) evaluate the readiness in 21st century learning support systems 
of schools in secondary education service area 40 and 2) develop the 21st century learning support 
systems. The sample applying cluster sampling consisted of 480 persons who are the school 
committee, teachers and students in the secondary education service area 40. The research 
instrument was the questionnaire of the readiness in 21st century learning support systems of schools 
in secondary education service area 40. The mean, percentage and standard deviation were applied 
to analyze the data. The finding of this research revealed that the readiness was in high level. 

keywords : the 21st century learning support systems, schools, the secondary education service 

area 40 
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บทน า   
 ทักษะแหงอนาคตใหม่ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) เป็นทักษะที่จ าเป็นตอการด ารงชีวิตของ
ประชาชนคนไทยในฐานะการเป็นพลเมืองของโลกที่มีการด ารงชีวิตทามกลางโลกแหงเทคโนโลยี โลกของเศรษฐกิจและ
การคาโลกาภิวัตนกับเครือขาย ความสมดุลยของสิ่งแวดลอมและพลังงาน ความเป็นสังคมเมือง ความเป็นสังคม
ผู้สูงอายุ และความเป็นโลกสวนตัวอยูกับตัวเอง (ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ) 
 สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงตามบริบทของโลกที่มีลักษณะขยายตัวทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ 
ประกอบกับภูมิศาสตร์ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองทั่วโลกที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเทคโนโลยีการติดต่อสารสนเทศที่มี
แต่จะพัฒนาขึ้น ท าให้ระบบการศึกษาจ าเป็นต้องปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกด้วย 
(Shubert, 2011, Kay & Greenhill, 2011 อ้างถึงใน น้ าทิพย์ องอาจวาณิชย์, 2556)  
 โลกในยุคปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัฒน์ (Globalization) ที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) และมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เม่ือต้องเผชิญหน้า
กับปัญหาท้าทายต่างๆ ที่รออยู่ในอนาคต มนุษย์มองเห็นคุณค่าอันอเนกอนันต์ของการศึกษา เพื่อน าไปสู่การมีชีวิตที่ดี
ขึ้นในศตวรรษใหม่ เน่ืองจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมารสนเทศและการสื่อสารเข้ามามีอิทธิพลต่อการท างานใน
ทุกด้าน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ สังคม กฎหมาย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และส่งผลต่อวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ การท างานร่วมกัน ตลอดจคุณธรรม จริยธรรม และจิตวิญญาณของประชาชนทั่วโลก ในวงการศึกษา
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดังกล่าว ก่อให้เกิดปัญหาการเผชิญกับกองข้อมูลมหาศาล ซ่ึงไม่สามารถจัดการกับข้อมูล
เหล่าน้ันให้เกิดประโยชน์ได้ การเปลี่ยนแปลงและปัญหาชุดใหม่ที่เกิดขึ้นน้ีท าให้มนุษย์จ าเป็นต้องปรับตัวเพื่อการด ารง
อยู่อย่างมีคุณภาพ จึงท าให้เกิดความจ าเป็นในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใหม่และทักษะชีวิตชุดใหม่ที่มีความแตกต่าง
ไปจากเดิม (ทิศนา แขมมณี, 2555) 
 การรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงและความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาทักษะใหม่ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้และ
การด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เป็นไปอย่างกว้างขวางในวงการต่างๆ โดยก่อนที่จะสิ้นศตวรรษที่ 20 ในช่วงท้าย
ศตวรรษได้มีการศึกษาในเรื่องศตวรรษที่ 20 กันอย่างแพร่หลาย เม่ือเข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 21 ความคิดและข้อเสนอ
ดังกล่าวมีความชัดเจนขึ้น โดยประเทศที่ริเริ่มการเรียกร้องให้เตรียมความพร้อมพลเมืองส าหรับศตวรรษที่ 21 คือ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเรียกร้องอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 2009 เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ในด้านต่างๆ ของการ
เรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21          
  การเคลื่อนไหวในเรื่องทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) เกิดขึ้นจากภาคีเพื่อทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 (The Partnership for the 21st Century Skills) ซ่ึงได้ท างานร่วมกับองค์กรความร่วมมือระว่างบริษัท
ขนาดใหญ่ องค์กรวิชาชีพระดับประเทศ ส านักงานด้านการศึกษาของรัฐ และสมาชิกองค์กรต่างๆ เกือบ 40 องค์กร ใน
การพัฒนาเก่ียวกับกรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ขึ้น เพื่อให้สถาบันต่างๆ น าไปใช้ในการปรับปรุงการ
เรียนการสอน โดยกรอบความคิดน้ีได้รับการสนับสนุนจากองค์กรชั้นน าด้านการศึกษา ประชาคมธุรกิจ และผู้ก าหนด
นโยบาย รวมไปถึงผู้ปกครอง ครู ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงอุดมศึกษา และองค์กรชุมชน (วรพจน์ วงศ์รุ่งเรืองกิจ 
และอธิป จิตตฤกษ์, 2554)  
 ดังน้ัน จะเห็นได้ว่า การศึกษาจึงมีบทบาทส าคัญในการสร้างและเตรียมเยาวชนของชาติเพื่อเข้าสู่โลกยุค
ศตวรรษที่ 21 ซ่ึงการจัดการศึกษาส าหรับศตวรรษที่ 21 ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนะจากกระบวนทัศน์แบบดั้งเดิม
ไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ มีความยืดหยุ่น สร้างสรรค์ ท้าทาย และ ซับซ้อน เป็นการศึกษาที่จะท าให้โลกเกิดการ
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เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อน าไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะการเรียนรู้แห่ง
ศตวรรษที่ 21 เช่น การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม การสื่อสารและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
การศึกษามีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ มีบทบาทโดยตรงต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพเหมาะสม
และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการในการใช้ก าลังคนของประเทศ การศึกษาจึงเป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญต่อการ
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ดังน้ันการจัดการศึกษาจึงควรมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพบริบท
รอบด้านที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อน าไปสู่การก าหนดกรอบแนวคิดใหม่ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของประเทศใดๆ ก็ตาม ต้องท าควบคู่ไปพร้อมกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ทุกคนควรมีส่วนร่วมในการสร้างเงื่อนไขทางสังคมที่ลดความ
ขัดแย้ง เพื่อให้เกิดสันติสุขและความม่ันคงในสังคม (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557, หน้า 1) 
 จากความส าคัญของการศึกษาส าหรับศตวรรษที่ 21 ที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา
ด้านความพร้อมของระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 40 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อประเมินความพร้อมของระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 2. ได้แนวทางในการพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

วิธีด าเนินการวิจัย  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูผู้สอนและนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ซ่ึงมีทั้งหมด 39 โรงเรียน ใน 11 อ าเภอของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ประกอบด้วยครูและบุคลากรในสถานศึกษารวม 1,874 คน และนักเรียนรวม 28,427 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี จ านวน 480 คน ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารและครูผู้สอนของสถานศึกษา                      
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จ านวน 40 คน ซ่ึงผู้วิจัยก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบ
กลุ่ม (Cluster sampling) 1 อ าเภอ ต่อ 1 โรงเรียน ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 11 โรงเรียน จากน้ันใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย
โดยการจับสลากจ านวนครู 40 คน จาก 11 โรงเรียน และ 2) นักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จ านวน 440 คน ซ่ึงผู้ วิจัยก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 
sampling) 1 อ าเภอ ต่อ 1 โรงเรียน ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 11 โรงเรียน จากน้ันสุ่มชั้นเรียน โรงเรียนละ 1 ชั้น ชั้นละ 
40 คน รวม 11 โรงเรียน เป็น 440 คน  
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 แบบสอบถาม ประกอบด้วย 
 ชุดที่ 1 ส าหรับผู้บริหาร และครูผู้สอน และชุดที่ 2 ส าหรับนักเรียน 
 โดยทั้ง 2 ฉบับ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) สร้างตามรูปแบบของลิเคิร์ท (Likert) 
โดยเป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความพร้อมของระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ขั้นตอนและวิธีการสร้างเครื่องมือ 
 1. ศึกษาเอกสาร หลักสูตร และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการประเมิน และศึกษาลักษณะของเครื่องมือแบบ
มาตราส่วนประมาณค่าตามวิธีการของลิเคิร์ท (Likert)  

2. สร้างแบบประเมิน 
 3. น าแบบประเมินเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ให้ตรวจสอบและพิจารณาความถูกต้อง ความชัดเจน
ของภาษา ความเหมาะสมของรูปแบบการประเมิน ในด้านความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง ให้พิจารณาหาความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกับกิจกรรมแต่ละด้านเพื่อหาค่า IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยคัดเลือกข้อ
ค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป และน าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญ 
 4. น าแบบประเมินที่มีคุณภาพมาจัดพิมพ์เพื่อน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

หาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรายด้านและรายข้อ แล้วน าค่าเฉลี่ยที่ได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์                    
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545, 103) ดังน้ี 

 ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด  
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 0.51 – 1.50 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 

ผลการวิจัย  
 การวิจัย เรื่อง การประเมินความพร้อมของระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนใน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 สามารถสรุปผลการวิจัยได้เป็น 2 ตอน ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 ผลการประเมินความพร้อมของระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา                  
ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ของผู้บริหารและครู 
 1. เพศ           

ล าดับที่ หัวข้อ จ านวน (คน) 

1 หญิง 35 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50 

2 ชาย 5 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 
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2. ระดับการศึกษา    
        

ล าดับที่ หัวข้อ จ านวน (คน) 

1 ปริญญาตรี    32 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 
2 ปริญญาโท    8 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 

3 ปริญญาเอก    0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 

3 อ่ืนๆ 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 

 
 3. ประสบการณ์การท างาน 
 

ล าดับที่ จ านวนปี จ านวน (คน) 
1 1-5 ปี 22 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00 

2 5-10 ปี 10 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 

3 11-15 ปี 4 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 

4 16-20 ปี 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 
5 มากกว่า 20 ปี 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 

 
4. ความคิดเห็นเรื่องความพร้อมของระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารและครู 

 

ข้อความ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ S.D. เห็นด้วยในระดับ 

1. ระบบมาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   
1.1 การจัดการเรียนการสอนเน้นพัฒนาทักษะ ความรู้  และความ
เชี่ยวชาญแก่ผู้เรียน 

4.03 80.5 0.821 มาก 

1.2 การจัดการเรียนการสอนเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจในการเรียน                     
ในเชิงสหวิทยาการระหว่างวิชาหลัก 

3.98 79.5 0.612 มาก 

1.3 การจัดการเรียนการสอนเน้นมุ่งเน้นการสร้างความรู้และเข้าใจ                     
ในเชิงลึกมากกว่าการสร้างความรู้แบบผิวเผิน 

4.13 82.5 0.678 มาก 

1.4 การจัดการเรียนการสอนเน้นการยกระดับความสามารถของผู้เรียน
ด้วยการให้ข้อมูลที่เป็นจริง การใช้สื่อหรือเครื่องมือที่มีคุณภาพการจาก
เรียนรู้ในสถานศึกษา การท างานและการด ารงชีวิตประจ าวัน ผู้เรียน              
ได้เรียนรู้อย่างมีความหมายและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 

4.35 87 0.614 มาก 

1.5 การจัดการเรียนการสอนเน้นใช้หลักการวัดประเมินผลที่มีคุณภาพ
ระดับสูง 

4 80 0.707 มาก 

รวม 4.1 81.9 0.686 มาก 
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2. ระบบการประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21   
2.1 มีการสร้างความสมดุลในการประเมินผลเชิงคุณภาพ  โดยการใช้
แบบทดสอบมาตรฐานส าหรับการทดสอบย่อยและทดสอบรวม ส าหรับ
การประเมินผลในชั้นเรียน 

3.85 77 0.691 มาก 

2.2 มีการน าประโยชน์ของผลสะท้อนจากการปฏิบัติของผู้ เ รี ยน                   
มาปรับปรุงแก้ไขงาน  

3.9 78 0.8 มาก 

2.3 มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการทดสอบ วัด  และประเมินผล             
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

3.93 78.5 0.648 มาก 

2.4 มีการสร้างและพัฒนาระบบแฟ้มสะสมงานของผู้ เรียนให้เป็น
มาตรฐานและมีคุณภาพ  

4.38 87.5 0.696 มาก 

รวม 4.01 80.25 0.709 มาก 
3. ระบบหลักสูตรและการสอนในศตวรรษที่ 21   

3.1 สอนให้เกิดทักษะการเรียนในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นเชิงสหวิทยาการ
ของวิชาแกนหลัก 

3.98 79.5 0.724 มาก 

3.2 สร้างโอกาสที่จะประยุกต์ทักษะเชิงบูรณาการข้ามสาระเ น้ือหา                 
และสร้างระบบการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะเป็นฐาน 

3.95 79 0.805 มาก 

3.3 สร้างนวัตกรรมและวิธีการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการที่มีเทคโนโลยีเป็น
ตัวเก้ือหนุน การเรียนรู้แบบสืบค้น และวิธีการเรียนจาการใช้ปัญหาเป็น
ฐานเพื่อการสร้างทักษะขั้นสูงทางการคิด  

3.98 79.5 0.689 มาก 

รวม 
3.97  79.33  0.739  

มาก 
  

4. ระบบการพัฒนาทางวิชาชีพในศตวรรษที่ 21    

4.1 ครูเป็นผู้ที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในเชิงบูรณาการ  4.15 83 0.792 มาก 

4.2 ครูสามารถใช้ เครื่องมือและก าหนดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ                            
ในชั้นเรียน 

3.95 79 0.74 มาก 

4.3 ครูสามารถวิเคราะห์และก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้อย่าง
เหมาะสม 

4.08 81.5 0.818 มาก 

4.4 ครูสามารถสร้างความสมบูรณ์แบบในการสอนด้วยการใช้เทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย 

4.23 84.5 0.851 มาก 

4.5 ครูเป็นผู้ มีทักษะความรู้  ความสามารถในเชิงลึกเ ก่ียวกับการ
แก้ปัญหา การคิดแบบวิจารณญาณ และทักษะด้านอ่ืนๆ  ที่ส าคัญ                         
ต่อวิชาชีพ 

4.2 84 0.748 มาก 

4.6 ครูเป็นต้นแบบแห่งการเรียนรู้ของชั้นเรียนที่จะน าไปสู่การสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ 

4.18 83.5 0.771 มาก 
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4.7 ครูเป็นผู้ที่ มีความสามารถในการวิเคราะห์ผู้ เรียได้ทั้งรูปแบบ                 
การเรียน สติปัญญา จุดอ่อน จุดแข็งในตัวผู้เรียน เป็นต้น 

4.1 82 0.8 มาก 

4.8 ครูสามารถก าหนดกลยุทธ์ทางการสอนและจัดประสบการณ์      
ทางการเรียนได้เหมาะสมกับบริบทการเรียนรู้ 

4.13 82.5 0.748 มาก 

4.9 ครูประเมินผู้ เรียนอย่างต่อเ น่ืองเพื่อสร้างทักษะและเ กิดการ
พัฒนาการเรียนรู้ 

4.28 85.5 0.741 มาก 

4.10 ครูแบ่งปันความรู้ระหว่างชุมชนทางการเรียนรู้  โดยใช้ช่องทาง                    
ที่หลากหลายในการสื่อสาร 

4.1 82 0.663 มาก 

4.11 ครูเป็นต้นแบบที่มีการพัฒนาทางวิชาชีพได้อย่างม่ันคงและยั่งยืน 4.25 85 0.661 มาก 

รวม 4.15 82.95 0.758 มาก 

5. ระบบสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   
5.1 ครูสามารถสร้างสรรค์แนวปฏิบัติทางการเรียน การรับการสนับสนุน
จากบุคลากรและสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เก้ือหนุน  เพื่อช่วยให้      
การเรียนการสอนบรรลุผล 

3.98 79.5 0.689 มาก 

5.2 ครูเป็นผู้ให้การสนับสนุนทางวิชาชีพแก่ชุมชน  ทั้งในด้านการให้
การศึกษา การมีส่วนร่วม การแบ่งปันสิ่งปฏิบัติที่เป็นเลิศระหว่างกัน 
รวมทั้ งการบูรณาการหลอมรวมทักษะหลากหลายสู่การปฏิบัติ                       
ในชั้นเรียน 

4.2 84 0.678 มาก 

5.3 ครูสร้างผู้ เรียนเ กิดการเรียนรู้ จากสิ่ งที่ปฏิบัติจริ งตามบริบท 
โดยเฉพาะการเรียนแบบโครงงาน 

4.23 84.5 0.651 มาก 

5.4 ครูสร้างโอกาสในการเข้าถึงสื่อเทคโนโลยี  เครื่องมือหรือแหล่ง                 
การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  

4.23 84.5 0.724 มาก 

5.5 ครูสามารถออกแบบระบบการเรียนรู้ที่เหมาะสม ทั้งการเรียน                   
เป็นกลุ่มหรือการเรียนรายบุคคล 

4.2 84 0.714 มาก 

5.6 ครูสามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและขยายผลสู่ชุมชน                 
ทั้งในรูปแบบการเผชิญหน้าหรือระบบออนไลน์ 

4.23 84.5 0.651 มาก 

รวม 4.18 83.5 0.685 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.11 82.14 0.722 มาก 
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ตอนที่ 2 ผลการประเมินความพร้อมของระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ของนักเรียน         

 1. เพศ      

 

 

2. ระดับการศึกษา      

 
 

 

 
 
 
 
 
3. ความคิดเห็นเรื่องความพร้อมของระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน 

 

ข้อความ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ SD เห็นด้วยในระดับ 

1. ระบบมาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21         

1.1 การจัดการเรียนการสอนเน้นพัฒนาทักษะ ความรู้                  
และความเชี่ยวชาญแก่ผู้เรียน 

3.63 72.55 1.058 มาก 

1.2 การจัดการเรียนการสอนเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจ                
ในการเรียนในเชิงสหวิทยาการระหว่างวิชาหลัก 

3.56 71.25 1.028 มาก 

1.3 การจัดการเรียนการสอนเน้นมุ่งเน้นการสร้างความรู้
และเข้าใจในเชิงลึกมากกว่าการสร้างความรู้แบบผิวเผิน 

3.64 72.75 0.952 มาก 

1.4 การจัดการเรียนการสอนเน้นการยกระดับความสามารถ
ของผู้ เรียนด้วยการให้ข้อมูลที่ เป็นจริง  การใช้สื่อหรือ
เครื่ อง มือที่ มี คุณภาพการจากเรี ยนรู้ ในสถานศึกษา                    
การท างานและการด ารงชีวิตประจ าวัน ผู้เรียนได้เรียนรู้
อย่างมีความหมายและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 

3.64 72.7 0.96 มาก 

1.5 การจัดการเรียนการสอนเน้นใช้หลักการวัดประเมินผล              
ที่มีคุณภาพระดับสูง 

3.52 70.4 1.01 มาก 

รวม 3.6 71.93 1.001 มาก 

ล าดับที่ หัวข้อ จ านวน (คน) 

1 หญิง 315 คน คิดเป็นร้อยละ 71.59 

2 ชาย 125 คน คิดเป็นร้อยละ 28.41 

ล าดับที่ หัวข้อ จ านวน (คน) 

1 ม.3 122 คน คิดเป็นร้อยละ 27.72 

2 ม.6 77 คน คิดเป็นร้อยละ 17.51 

3 ม.4 74 คน คิดเป็นร้อยละ 16.82 

4 ม.5 63 คน คิดเป็นร้อยละ 14.32 

5 ม.2 59 คน คิดเป็นร้อยละ 13.41 

6 ม.1 45 คน คิดเป็นร้อยละ 10.22 
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2. ระบบการประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21   
2.1 มีการสร้างความสมดุลในการประเมินผลเชิงคุณภาพ 
โดยการใช้แบบทดสอบมาตรฐานส าหรับการทดสอบย่อย
และทดสอบรวมส าหรับการประเมินผลในชั้นเรียน 

3.63 72.5 1.022 มาก 

2.2 มีการน าประโยชน์ของผลสะท้อนจากการปฏิบัติ                       
ของผู้เรียนมาปรับปรุงแก้ไขงาน  

3.86 77.2 0.998 มาก 

2.3 มีการใช้ เทคโนโลยี เพื่อยกระดับการทดสอบ วัด                    
และประเมินผลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด   

3.85 76.95 1.044 มาก 

2.4 มีการสร้างและพัฒนาระบบแฟ้มสะสมงานของผู้เรียนให้
เป็นมาตรฐานและมีคุณภาพ  

3.8 75.95 1.018 มาก 

รวม 3.78 75.65 1.02 มาก 
3. ระบบหลักสูตรและการสอนในศตวรรษที่ 21   

3.1 สอนให้เกิดทักษะการเรียนในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้น
เชิงสหวิทยาการของวิชาแกนหลัก 

3.65 72.9 1.031 มาก 

3.2 สร้างโอกาสที่จะประยุกต์ทักษะเชิงบูรณาการข้ามสาระ
เน้ือหา และสร้างระบบการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะเป็นฐาน 

3.69 73.85 1.033 มาก 

3.3 สร้างนวัตกรรมและวิธีการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการที่มี
เทคโนโลยีเป็นตัวเ ก้ือหนุน  การเรียนรู้แบบสืบค้น และ
วิธีการเรียนจาการใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อการสร้างทักษะ                
ขั้นสูงทางการคิด  

3.62 72.4 1.008 มาก 

รวม 3.65 73.05 1.024 มาก 

4. ระบบการพัฒนาทางวิชาชีพในศตวรรษที่ 21    

4.1 ครู เป็นผู้ที่ มีทักษะ ความรู้  ความสามารถในเชิ ง                
บูรณาการ  

3.74 74.7 0.997 มาก 

4.2 ครูสามารถใช้เครื่องมือและก าหนดยุทธศาสตร์สู่การ
ปฏิบัติในชั้นเรียน  

3.8 76.05 0.999 มาก 

4.3 ครูสามารถวิเคราะห์และก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้                 
ได้อย่างเหมาะสม 

3.94 78.85 0.959 มาก 

4.4 ครูสามารถสร้างความสมบูรณ์แบบในการสอนด้วยการ
ใช้เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย 

4.18 83.65 0.848 มาก 

4.5 ครูเป็นผู้มีทักษะความรู้ ความสามารถในเชิงลึกเก่ียวกับ
การแก้ปัญหา การคิดแบบวิจารณญาณ และทักษะด้านอ่ืนๆ 
ที่ส าคัญต่อวิชาชีพ 

4.09 81.7 0.913 มาก 
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4.6 ครูเป็นต้นแบบแห่งการเรียนรู้ของชั้นเรียนที่จะน าไปสู่
การสร้างทักษะการเรียนรู้ ให้เกิดขึ้นกับผู้ เรียนได้อย่าง                  
มีคุณภาพ 

4.07 81.3 0.914 มาก 

4.7 ครูเป็นผู้ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ผู้เรียนได้ทั้ง
รูปแบบการเรียน สติปัญญา จุดอ่อน จุดแข็ง ในตัวผู้เรียน 
เป็นต้น 

3.99 79.85 0.934 มาก 

4.8 ครู สามารถก าหนดกลยุท ธ์ทางการสอนและ จัด
ประสบการณ์ทางการเรียนได้เหมาะสมกับบริบทการเรียนรู้ 

4.01 80.25 0.929 มาก 

4.9 ครูประเมินผู้เรียนอย่างต่อเน่ืองเพื่อสร้างทักษะและเกิด
การพัฒนาการเรียนรู้ 

3.98 79.5 0.93 มาก 

4.10 ครูแบ่งปันความรู้ระหว่างชุมชนทางการเรียนรู้โดยใช้
ช่องทางที่หลากหลายในการสื่อสาร 

3.91 78.25 0.935 มาก 

4.11 ครูเป็นต้นแบบที่มีการพัฒนาทางวิชาชีพได้อย่างม่ันคง
และยั่งยืน 

3.87 77.3 0.981 มาก 

รวม 3.96 79.22 0.94 มาก 

5. ระบบสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   

5.1 ครูสามารถสร้างสรรค์แนวปฏิบัติทางการเรียน การรับ
การสนับสนุนจากบุคลากรและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ที่เก้ือหนุน เพื่อช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุผล 

3.85 77.05 0.988 มาก 

5.2 ครูเป็นผู้ให้การสนับสนุนทางวิชาชีพแก่ชุมชน ทั้งในด้าน
การให้การศึกษา การมีส่วนร่วม  การแบ่งปันสิ่งปฏิบัติ                    
ที่เป็นเลิศระหว่างกัน รวมทั้งการบูรณาการหลอมรวมทักษะ
หลากหลายสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน 

3.86 77.2 0.97 มาก 

5.3 ครูสร้างผู้ เ รียนเ กิดการเรียนรู้ จากสิ่ งที่ปฏิบัติจริง                     
ตามบริบท โดยเฉพาะการเรียนแบบโครงงาน 

3.71 74.25 1.022 มาก 

5.4 ครูสร้างโอกาสในการเข้าถึงสื่อเทคโนโลยี  เครื่องมือ                   
หรือแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  

3.62 72.35 1.042 มาก 

5.5 ครูสามารถออกแบบระบบการเรียนรู้ที่ เหมาะสม                   
ทั้งการเรียนเป็นกลุ่มหรือการเรียนรายบุคคล 

3.75 74.9 1.01 มาก 

5.6 ครูสามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและขยายผล
สู่ชุมชนทั้งในรูปแบบการเผชิญหน้าหรือระบบออนไลน์ 

3.83 76.65 0.961 มาก 

รวม 3.77 75.4 0.999 มาก 
ค่าเฉลี่ย 3.8 76.04 0.983 มาก 
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สรุปผลการวิจัย   
 ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความพร้อมของระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของ

สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ของผู้บริหารและครู พบว่า มีความพร้อมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 
4.11, ร้อยละ 82.14, S.D = 0.722) และผลการวิเคราะห์แบบประเมินความพร้อมของระบบสนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ของนักเรียน พบว่า มีความพร้อม

อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.80, ร้อยละ 76.04, S.D = 0.983) 

อภิปรายผล  
 การวิจัย เรื่อง การประเมินความพร้อมของระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนใน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 
 1. จากผลการวิเคราะห์แบบประเมินความพร้อมของระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21                               
ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ของผู้บริหารและครู พบว่า มีความพร้อมอยู่ในระดับมาก                          

(x̄ = 4.11, ร้อยละ 82.14, S.D = 0.722) ทั้งน้ี อาจเป็นผลมาจากผู้บริหารและครูมีการเตรียมการที่เป็นระบบเพื่อ
สร้างความพร้อมให้แก่นักเรียนในการเข้าสู่โลกแห่งศตวรรษที่ 21 ซ่ึงในด้านการจัดการศึกษาน้ัน ผู้บริหารและครูได้
พัฒนาตนเองโดยการเข้ารับการฝึกอบรมในด้านที่เก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ซ่ึงเป็นผลให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี มีความเหมาะสม และช่วยให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ได้ดียิ่งขึ้น  
 2. จากผลการวิเคราะห์แบบประเมินความพร้อมของระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21                           

ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ของนักเรียน พบว่า มีความพร้อมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 
3.80, ร้อยละ 76.04, S.D = 0.983) ทั้งน้ี อาจเป็นผลมาจากการเตรียมความพร้อมที่ดีของผู้บริหารและครู ท าให้
สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตามวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงส่วนที่ส าคัญในการเตรียมนักเรียน
ให้ดีได้น้ันเป็นผล มาจากการมีระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ที่ดีด้วยส่วนหน่ึง เพราะเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญที่ช่วยผลักดันให้นักเรียนเข้าถึงการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 ได้ 

กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความกรุณาจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ 
ที่ได้ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี ผู้วิจัยขอขอบคุณคณะผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ อาจารย์ ดร.กมลฉัตร กล่อมอ่ิม อาจารย์ปร
มะ แก้วพวง และอาจารย์วรางคณา ภู่ศิริภิญโญ ที่ได้เสียสละเวลาในการให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินการวิจัย ท าให้การวิจัยครั้งน้ีส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างที่ให้ความร่ วมมือในการด าเนินการ
วิจัยและแสดงความคิดเห็นต่อการวิจัยในครั้งน้ี ขอขอบพระคุณคณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย 
งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประเภทโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้าง
ความเข้มแข็งด้านสังคมชุมชน ความม่ันคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ และขอขอบคุณ
บุคลากรและผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน
งบประมาณในการท าวิจัย ขอขอบคุณสมาชิกในครอบครัวที่คอยให้ความช่วยเหลือและเป็นก าลังใจในการท าวิจัยมา
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โดยตลอด จนท าให้ผลงานส าเร็จสมบูรณ์ และสุดท้าย ส าหรับความดีอันเกิดจากการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ี ผู้เขียนขอมอบ
แด่ผู้มีพระคุณทุกท่าน และขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

เอกสารอ้างอิง 
ทิศนา แขมมณี. บัณฑิตศึกษาในศตวรรษที่ 21: การปรับหลักสูตรการสอน. เอกสารอัดส าเนา. 2555. 
น้ าทิพย์ องอาจวาณิชย์. การพัฒนาแบบวัดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตามการรบัรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น:                             
 การประยกุต์ใช้แนวคิดการเข้าถึงคุณลักษณะที่มุ่งวัดของแบบสอบ. 2556. วิทยานิพนธ์ ปริญญาครุศาสตร
 ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา จุฬาลงกรณ์
 มหาวิทยาลัย. 
บุญชม  ศรีสะอาด. การวิจัยเบื้องตน. พิมพครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ. สุวีริยาสาสน, 2545.   
วรพจน์ วงศ์รุ่งเรืองกิจ และอธิป จิตตฤกษ์. ทักษะแห่งอนาคตใหม่: การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ.  
 โอเพ่นเวิลด์ส. 2554. 
ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. แนวทางจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ.  
 ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.  
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. มาตรฐานการศึกษาเพื่อพัฒนาคน 

ตลอดช่วงชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21. ใน การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2557. กรุงเทพ. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 

ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

325 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที2่ (Proceedings) 

การพฒันาชดุการเรยีนรูผ้ลติภณัฑจ์ากกลว้ยหนิเพือ่พฒันาอาชพี 
The development of learning packages on Musa (ABB group)                                                                          

‘Kluai Hin’ products for occupation development. 

อโณทยั พลเยีย่ม เพชรแสง1* และ ศวิภรณ ์ใสโต2 
Anothai Ponyeam Pachsang1* and Siwaporn Saito2 

1อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
2อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

*Email : pony_27@windowslive.com โทร 056-717147 

บทคัดย่อ          
 งานวิจัยครั้ง น้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1 ) สร้างและหาคุณภาพของชุดการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์จากกล้วยหิน                    
เพื่อพัฒนาอาชีพ และ 2) ประเมินชุดการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์จากกล้วยหินเพื่อพัฒนาอาชีพ กลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มแม่บ้าน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยหิน และกลุ่มแม่บ้าน หรือแม่ค้าผู้เชี่ยวชาญด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากกล้วยชนิดอ่ืนๆ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 12 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองคือ 1) แบบส ารวจข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นในการพัฒนา ชุดการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์
จากกล้วยหินเพื่อพัฒนาอาชีพ 2) ชุดการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์จากกล้วยหินเพื่อพัฒนาอาชีพ และ 3) แบบประเมินชุดการ

เรียนรู้ผลิตภัณฑ์จากกล้วยหินเพื่อพัฒนาอาชีพ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย (x̄ ) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 1) ข้อมูลในการจัดท าชุดการเรียนรู้ ควรประกอบด้วยรายละเอียดดังน้ี 
1.1) ชุดการเรียนรู้ควรมีขนาดเท่ากับกระดาษ A4 1.2) ชนิดอาหารควรมีจ านวน 7-10 ชนิด 1.3) ตัวอักษรในชุดการ
เรียนรู้ควรใช้แบบอักษร TH SarabunPSK 1.4) ขนาดตัวอักษรในชุดการเรียนรู้ควรใช้ขนาด 18 1.5) อาหารแต่ละชนิด
ควรมีปริมาณเน้ือหาประมาณ 1 หน้า 1.6) สีของตัวอักษร และกระดาษควรเป็นสีขาวด า ส่วนสีของภาพควรเป็นภาพสี
อ่ืนๆ และ 1.7) รูปภาพประกอบควรใช้ภาพสี และ2) ผลการประเมินชุดการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์จากกล้วยหินเพื่อพัฒนา
อาชีพมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.66  

ค าส าคัญ : การพัฒนาชุดการเรียนรู้  ผลิตภัณฑ์จากกล้วยหิน  การพัฒนาอาชีพ 
 

ABSTRACT          
 This research aimed to : 1) design and study the learning packages on Musa (ABB group) 
‘Kluai Hin’ products for occupation development 2) evaluate the of learning packages on Musa (ABB 
group) ‘Kluai Hin’ products for occupation development. The samples applying purposive sampling 
consisted of 12 persons from women’s occupation group who produce ‘Kluai Hin’ products, and 
food sellers who produce products from others banana in Muang District, Phetchabun. The research 
instruments were: 1) a questionnaire designed to gather information required for developing the 
learning packages on Musa (ABB group) ‘Kluai Hin’ products for occupation development 2) the 
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learning packages on Musa (ABB group) ‘Kluai Hin’ products for occupation development and 3) the 
evaluation of the learning packages on Musa (ABB group) ‘Kluai Hin’ products for occupation 
development. The mean and standard deviation were applied to analyze the data.  
 The finding of this research revealed as follows: 1) the information required to develop the 
learning packages on Musa (ABB group) ‘Kluai Hin’ products for occupation development consist of 
1.1) size is A4 1.2) 7-10 kinds of food made from ‘Kluai Hin’ 1.3) font for typing  is TH SarabunPSK 1.4) 
size of font is 18 1.5) each kind of food consists of 1 content page 1.6) color and paper should be 
black and white and 1.7) pictures in the learning packages should be color and 2) the evaluation of 
the development of learning packages on Musa (ABB group) ‘Kluai Hin’ products for occupation 
development is the highest level 

Keywords : the development of learning packages,  ‘Kluai Hin’ products,  occupation development 
 

บทน า           

 การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน จะต้องให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศ                            
ที่ มีอยู่ ให้เข้มแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาคน                     
หรือทุนมนุษย์ให้เข้มแข็ง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 และสร้างเสริมปัจจัยแวดล้อม                  
ที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพของคน ทั้งในเชิงสถาบัน ระบบ โครงสร้างทางสังคมที่เข้มแข็ง สามารถเป็นภูมิคุ้มกัน                   
ต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 
– พ.ศ. 2559) 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 49  ได้กล่าวถึงการศึกษาที่มีความส าคัญ              
ต่อการพัฒนาประเทศไว้ว่า ประชาชนมีสิทธิในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึง                     
และมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย โดยรวมถึงผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้ที่อยู่ในสภาวะยากล าบาก                 
ต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอ่ืนด้วย การจัดการศึกษาอบรม                 
ขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ย่อม
ได้รับความคุ้มครองและส่ง เสริมที่ เหมาะสมจากรัฐ นอกจากน้ี แผนการศึกษาแห่งชาติ  ฉบับปรับปรุง                         
(พ.ศ. 2552 – 2559) ยังได้กล่าวเสริมเก่ียวกับการพัฒนาคนในด้านการศึกษาไว้อีกว่า สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม ภูมิ
ปัญญา และการเรียนรู้ ซ่ึงรัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนา ดังน้ี 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษา อบรม และ
เรียนรู้ของสถาบันศาสนา และสถาบันทางสังคม ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา            
ตามอัธยาศัย 2. ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายภูมิปัญญา และการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม พลศึกษา กีฬา 
เป็นวิถีชีวิตอย่างมีคุณภาพและตลอดชีวิต 3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และทรัพย์สิน
ทางปัญญา พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้และกลไกการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 จากนโยบายของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 11 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 49 และแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559) จะเห็นได้ว่า
รัฐบาลให้ความส าคัญกับการศึกษาของประชาชนเป็นอย่างมาก ทั้งน้ี เพื่อต้ องการให้การศึกษาเป็นแรงผลักดัน                        
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ส าคัญในการพัฒนาประเทศ ทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ อีกทั้งรัฐบาลยังความส าคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
โดยมีความมุ่งหวังเพื่อให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็นพลังทางสังคมในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ 
 กลุ่มอาชีพ เป็นกลุ่มทางสังคมกลุ่มหน่ึงที่ มีความส าคัญต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ                       
เพราะเป็นกลุ่มที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน ก่อให้เกิดรายได้ และแก้ปัญหาการว่างงาน                       
ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการเงิน การจัดตั้งกลุ่มอาชีพเป็นกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น เป็น
การสร้างชุมชนให้ เข้มแข็งและพึ่ งพาตนเองได้  และเป็นอีกวิธีห น่ึงที่ จะช่วยส่ง เสริมให้ประชาชนได้เกิด                            
กลุ่มอาชีพที่หลากหลาย มีการพึ่งพาอาศัยกันและกัน เ กิดความสามัคคีขึ้นในหมู่คณะ อีกทั้ง ชุมชนยังสามารถ                       
น าสินค้ามาจ าหน่ายหรือแลกเปลี่ยนกัน เกิดเป็นทุนหมุนเวียนในชุมชน และดึงให้ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง                    
มาใช้บริการ เช่นเดียวกับการอุดหนุนร้านค้าในชุมชน ลักษณะการด าเนินงานเ ช่นน้ีจึงสอดคล้องกับนโยบาย                     
ของรัฐบาลในการส่งเสริมให้คนไทย กินของไทย ใช้ของไทย ซ่ึงการรวมกลุ่มอาชีพดังกล่าวจะเกิดประโยชน์                            
แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน อันจะส่งผลให้ปัญหาในระดับเศรษฐกิจรากหญ้าได้รับการแก้ ไข                              
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังน้ัน การส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพต่างๆได้รับการศึกษา พัฒนาทักษะ ความรู้ 
ความสามารถในด้านอาชีพที่ตนถนัด ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ กระบวนการพัฒนาผลผลิต แปรรูป ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ จากกลุ่มอาชีพเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ จึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะการพัฒนากลุ่มอาชีพทั้ง
ระบบจะเป็นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของกลุ่มอาชีพในชุมชนต่าง  ๆ  ให้มีประสิทธิภาพมีความเข้มแข็ง 
สามารถต่อสู้กับสภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวน ท าให้ประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ตลอดจนช่วยให้คนจนที่ไม่มีอาชีพได้มีรายได้เสริม สามารถครองตนเองให้อยู่รอดได้ ดังน้ัน การสนับสนุนกลุ่มอาชีพที่มี
อยู่ให้ได้รับการต่อยอดเพื่อความเจริญเติบโต สามารถเป็นสินค้าที่ได้รับการยอมรับในระดับหน่ึง จะเป็นการสร้างความ
เข้มแข็งของภาคประชาชนให้อยู่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป (พรรณิกา เน้ือน้อย 2554, หน้า 19-20) 
 จังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งอยู่ในสภาพภูมิประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร ธรรมชาตินานาชนิด พรรณ
ไม้หลักที่ขึ้นชื่ อของ จังห วัดเพชรบูรณ์  คือ มะขามหวาน ซ่ึงกลุ่มอาชีพในหลายๆชุมชนได้ท าการผลิต                            
และแปรรูปมะขามหวานส่งขาย สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว ชุมชน และระบบเศรษฐกิจในสังคมท้องถิ่น                            
เป็นอย่างมาก ในปัจจุบัน รัฐบาลได้ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักสร้างอาชีพ โดยเฉพาะประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ                         
ที่มีทรัพยากรหรือต้นทุนทางธรรมชาติที่มีความแตกต่างกัน ให้มีความสามารถในการคิดค้น ประดิษฐ์ หรือแปรรูป             
สิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเฉพาะและสามารถดึงดูดใจผู้บริโภคได้ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
นอกจากจะมีชื่อเสียงเรื่องมะขามหวานและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะขามหวานแล้ว ในปัจจุบันทางจังหวัด                              
ยังได้ส่งเสริมกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าคุณภาพที่หลากหลาย เช่น ผ้ามุก ผ้าทอ กระยาสารทสูตรโบราณ ผลิตภัณฑ์                     
จากไร่ก านันจุล ผ้ายกดอกลายราชวัตถ์ ผ้าทอมือลายขัด ผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป ฯลฯ 
 กล้วยหิน (Kluai Hin) มีชื่อสามัญว่า : Saba ช่ือวิทยาศาสตร์คือ : Musa sapientum กล้วยหิน ถูกพบครั้ง
แรกประมาณปี พ.ศ.2488 ที่ ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา โดยจะพบขึ้นทั่วไปตามธรรมชาติที่เป็นบริเวณ            
หินกรวด ริมฝั่งแม่น้ าปัตตานี ซ่ึงกล้วยสายพันธ์ุอ่ืนไม่สามารถจะขึ้นในพื้นที่แบบดังกล่าวได้ จึงถูกเ รียกชื่อว่า                 
“กล้วยหิน” เรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบัน กล้วยหิน มีลักษณะคล้ายกล้วยน้ าว้า ต้นใหญ่ โคนต้นวัดโดยรอบประมาณ 70 
เซนติเมตร สูง 3.5 –5 เมตร กาบด้านนอกสีเขียวนวล ก้านใบค่อนข้างสั้นร่องใบเปิด ใบกว้าง 40–50 เซนติเมตร ยาว 
1.5 เมตร ปลีรูปร่างค่อนข้างป้อมสั้น รูปร่างคล้ายดอกบัวตูม ด้านนอกของปลีเป็นสีแดงอมม่วง ด้านในสีแดง เม่ือกาบ
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เปิดจะไม่ม้วนงอ กล้วยหินแต่ละต้นมีผล 1 เครือ โดยจะออกเครือเม่ือหน่ออายุประมาณ 8 เดือน และเก็บเก่ียวได้เม่ือ
อายุ 12 เดือน หรือหลังจากออกปลีประมาณ 4 เดือน เครือหน่ึง มี 7–10 หวี หวีหน่ึงมี 15 – 20 ผล ผลเป็นรูปห้า
เหลี่ยมเปลือกหนาค่อนข้างสมบูรณ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 – 5 เซนติเมตร ยาว 8 – 12 เซนติเมตร ผลดิบเปลือกสี
เขียว เน้ือแข็ง เม่ือสุกเปลือกสีเหลือง เน้ือสีขาวอมเหลืองถึงเหลือง แน่นแข็ง ไม่ยุ่ยปลาย จุกป้าน เม่ือผลแก่จัดตัดมา
เก็บไว้ได้นาน 7 – 8 วัน การเรียงตัวของผลเป็นระเบียบ มีช่องว่างเล็กน้อยอยู่ระหว่างหวี แต่ละหวี (Nattawadee 
Siriprasomsab, 2013, ออนไลน์)  
 ในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีกลุ่มอาชีพบางชุมชนได้ปลูกและแปรรูปผลผลิตจากกล้วยหินหลายชนิด เช่น                   
กล้วยหินฉาบเค็ม กล้วยหินฉาบหวาน กล้วยหินปาปริก้า กล้วยหินกรอบแก้ว และกล้วยสอดไส้มะขาม เป็นต้น                 
ซ่ึงในปัจจุบันผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยหินยังไม่เป็นที่รู้ จักมากนัก เน่ืองจากการประชาสัมพันธ์ค่อนข้างน้อย                 
ระบบการส่งเสริมกลุ่มอาชีพและการบริหารจัดการทางการตลาดยังไม่ได้รับการพัฒนา ทั้งๆ ที่ผลิตภัณฑ์จาก                   
กล้วยหินมีความอร่อย มีรสชาติโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และสามารถสร้างรายได้ให้กลุ่มอาชีพในท้องถิ่นได้ 
 คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาข้อมูลต่างๆ ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยหิน และศึ กษาการน า
กล้วยหินไปแปรรูปเป็นอาหารหรือผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่มีการจัดท าหรือจ าหน่ายในท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งน้ี                    
เพื่อเป็นการเก็บรวบรวมองค์ความรู้จากการวิจัยไปจัดท าเป็นชุดการเรียนรู้เพื่อให้กลุ่มอาชีพในจังหวัดเพชรบูรณ์                
ได้น าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชนต่อไป 
 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อสร้างและหาคุณภาพของชุดการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์จากกล้วยหินเพื่อพัฒนาอาชีพ 
 2. ประเมินชุดการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์จากกล้วยหินเพื่อพัฒนาอาชีพ  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้ง น้ี คือ กลุ่มแม่บ้านผู้ เชี่ยวชาญด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยหิน                  
และกลุ่มแม่บ้าน หรือแม่ค้าผู้เชี่ยวชาญด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยชนิดอ่ืนๆ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ์ จ านวน 12 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แบบส ารวจข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นในการพัฒนาชุดการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์จากกล้วยหินเพื่อพัฒนาอาชีพ 
 2. ชุดการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์จากกล้วยหินเพื่อพัฒนาอาชีพ 
 3. แบบประเมินชุดการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์จากกล้วยหินเพื่อพัฒนาอาชีพ 
 ขั้นตอนด าเนินการวิจัย 
 1. ถอดองค์ความรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยหินจากกลุ่มแม่บ้านผู้เชี่ยวชาญด้านการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์กล้วยหิน และกลุ่มแม่บ้านหรือแม่ค้าผู้เชี่ยวชาญด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยชนิดอ่ืนๆ จากน้ันศึกษา
ต ารา เอกสาร รวมถึงงานวิจัยที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการท า 1) แบบส ารวจข้อมูลพื้นฐานที่ จ าเป็นในการพัฒนาชุดการ
เรียนรู้ผลิตภัณฑ์จากกล้วยหินเพื่อพัฒนาอาชีพ 2) ชุดการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์จากกล้วยหินเพื่อพัฒนาอาชีพ 3) แบบ
ประเมินชุดการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์จากกล้วยหินเพื่อพัฒนาอาชีพ         
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 2. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ดังน้ี 1) แบบส ารวจข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นในการพัฒนาชุดการเรียนรู้
ผลิ ตภัณฑ์จากกล้ วยหิน เพื่ อพัฒนาอาชีพ  2 )  ชุ ดการ เ รี ยนรู้ ผลิ ตภัณฑ์จากกล้ วยหิน เพื่ อพัฒนาอาชีพ                       
    3) แบบประเมินชุดการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์จากกล้วยหินเพื่อพัฒนาอาชีพ  
 3. น าเครื่องมือเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน เพื่อให้ความเห็นและพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง 
จากน้ันน าเครื่องมือกลับมาปรับปรุง แก้ไข ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
 4. น าเครื่องมือที่มีคุณภาพมาจัดพิมพ์เพื่อน าไปด าเนินการทดลองกับบุคคลทั่วไป 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ส ารวจข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นในการพัฒนาชุดการเรียนรู้ ถอดองค์ความรู้ และจัดท าชุดการเรียนรู้
ผลิตภัณฑ์จากกล้วยหินเพื่อพัฒนาอาชีพ 
 2. ประเมินชุดการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์จากกล้วยหินเพื่อพัฒนาอาชีพ    
 การหาคุณภาพเครื่องมือ  
      1. แบบส ารวจข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นในการพัฒนาชุดการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์จากกล้วยหินเพื่อพัฒนาอาชีพ มี
ค่า IOC เท่ากับ 0.96 

2. ชุดการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์จากกล้วยหินเพื่อพัฒนาอาชีพ มีค่า IOC เท่ากับ 0.98 
 3. แบบประเมินชุดการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์จากกล้วยหินเพื่อพัฒนาอาชีพ มีค่า IOC เท่ากับ 0.94 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. แบบส ารวจข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นในการพัฒนาชุดการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์จากกล้วยหินเพื่อพัฒนาอาชีพ          
    - วิเคราะห์ข้อมูลโดยการคัดเลือกแบบส ารวจที่มีความสมบูรณ์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล   

2. ชุดการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์จากกล้วยหินเพื่อพัฒนาอาชีพ 
    - วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความเที่ยง 

3. แบบประเมินชุดการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์จากกล้วยหินเพื่อพัฒนาอาชีพ 
    - วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 

ผลการวิจัย 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นในการพัฒนาชุดการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์จากกล้วยหินเพื่อพัฒนาอาชีพ         

  ผู้ วิจัยได้แจกแบบส ารวจข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นในการพัฒนาชุดการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์จากกล้วยหิน                     
เพื่อพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มตัวอย่าง จากน้ันคัดเลือกเฉพาะแบบส ารวจที่มีความสมบูรณ์เพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างชุดการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์จากกล้วยหินเพื่อพัฒนาอาชีพ ซ่ึงได้ข้อมูลในการจัดท า                         
ชุดการเรียนรู้ มีรายละเอียดดังน้ี 1) ชุดการเรียนรู้ควรมีขนาดเท่ากับกระดาษ A4 2) ชนิดอาหารควรมีจ านวน 7-10 
ชนิด 3) ตัวอักษรในชุดการเรียนรู้ควรใช้แบบอักษร TH SarabunPSK 4) ขนาดตัวอักษรในชุดการเรียนรู้ควรใช้ขนาด 
18 5) อาหารแต่ละชนิดควรมีปริมาณเ น้ือหาประมาณ 1 หน้า 6) สีของตัวอักษร และการดาษควรเป็น                           
สีขาวด า ส่วนสีของภาพควรเป็นภาพสีอ่ืนๆ และ 7) รูปภาพประกอบควรใช้ภาพสี 

ตอนที่ 2 ผลการประเมินชุดการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์จากกล้วยหินเพื่อพัฒนาอาชีพ          
 หลังจากจัดท าชุดการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์จากกล้วยหินเพื่อพัฒนาอาชีพและทดลองใช้กับบุคคลทั่วไปแล้ว ผู้วิจัย
ได้แจกแบบสอบถามเพื่อประเมินความเหมาะสมชุดการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์จากกล้วยหินเพื่อพัฒนาอาชีพ โดยน าผลจาก

การตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์ หาค่าเฉลี่ย (x̄ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมี
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ความเห็นว่าชุดการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์จากกล้วยหินเพื่อพัฒนาอาชีพมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ =4.50, 
S.D.=0.66) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือข้อ 1 เน้ือหาในชุดการเรียนรู้สามารถอ่านและเข้าใจ

ได้ง่าย (x̄ =4.75, S.D.=0.45) และข้อ 9 ขนาดของชุดการเรียนรู้ง่ายต่อการใช้ (x̄ =4.75, S.D.=0.45) รองลงมา คือ 

ข้อ 4 ขนาดของตัวอักษรที่ใช้ในชุดการเรียนรู้มีความเหมาะสม (x̄ =4.67, S.D.=0.65) กับข้อ 7 วัสดุและอุปกรณ์ใน

การท า หาได้ง่าย มีการเตรียมไม่ยุ่งยาก (x̄ =4.67, S.D.=0.49) รองลงมา คือ ข้อ 6 ขั้นตอนในการท า เขียนได้ละเอียด 

เข้าใจง่าย (x̄ =4.50, SD.=0.67) รองลงมา คือ ข้อ 10 สามารถน าความรู้จากชุดการเรียนรู้น้ีไปประยุกต์ใช้กับการ

ประกอบอาหารอย่างอ่ืนได้ (x̄ =4.42, SD.=0.79) รองลงมา คือ ข้อ 3 เน้ือหาในชุดการเรียนรู้มีประโยชน์ สามารถ

น าไปใช้ได้จริง (x̄ =4.33, SD.=0.78) ข้อ 5 ภาพประกอบมีความชัดเจน (x̄ =4.33, SD.=0.78) และข้อ 8 ชนิดของ

อาหารในชุดการเรียนรู้เป็นที่นิยมส าหรับคนทั่วไป (x̄ =4.33, SD.=0.65) และข้อสุดท้าย คือ ข้อ 2 เน้ือหาในชุดการ

เรียนรู้มีความเหมาะสม ไม่มากหรือไม่น้อยจนเกินไป (x̄ =4.25, SD.=0.87) 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์จากกล้วยหินเพื่อพัฒนาอาชีพ สามารถอภิปรายผลได้ ดังน้ี 
 1. จากการแจกแบบส ารวจข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นในการพัฒนาชุดการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์จากกล้วยหิน                     
เพื่อพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มตัวอย่าง สามารถวิเคราะห์ผลได้ดังน้ี 1) ข้อมูลในการจัดท าชุดการเรียนรู้ มีรายละเอียดดังน้ี 
1.1) ชุดการเรียนรู้ควรมีขนาดเท่ากับกระดาษ A4 โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ไม่ควรมีขนาดใหญ่หรือเล็กจนเกินไป 
ควรมีขนาดเหมาะสมกับคนทุกวัยที่จะน าชุดการเรียนรู้ไปใช้ และไม่ควรใหญ่เกินขนาดกระดาษ A4              1.2) 
ชนิดอาหารควรมีจ านวน 7-10 ชนิด โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ อาจคิดเมนูอาหารใหม่ที่ท าจากกล้วยหิน                 
1.3) ตัวอักษรในชุดการเรียนรู้ควรใช้แบบอักษร TH SarabunPSK โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ใช้ตัวอักษรชนิดใดก็
ได้ แต่ต้องอ่านง่าย 1.4) ขนาดตัวอักษรในชุดการเรียนรู้ควรใช้ขนาด 18 โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ หัวข้อหรือชื่อ
อาหารควรใช้ตัวอักษรใหญ่กว่าปกติ 1.5 ) อาหารแต่ละชนิดควรมีปริมาณเน้ือหาประมาณ 1 หน้า โดยมีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม คือ ปริมาณเน้ือหาอาจมากหรือน้อยไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับกระบวนการและวิธีท าอาหารแต่ละชนิด 1.6) สีของ
ตัวอักษร และกระดาษควรเป็นสีขาวด าส่วนสีของภาพควรเป็นภาพสีอ่ืนๆ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ สีของ
ตัวอักษร ภาพ และกระดาษ ถ้าเป็นสีขาวด าอย่างเดียวอาจดูไม่น่าสนใจ แต่ถ้าเป็นสีฉูดฉาด หรือใช้สีมากเกินไปอาจท า
ให้ไม่สบายตา ควรใช้สีให้เหมาะสม 1.7) รูปภาพประกอบควรใช้ภาพสี โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ควรเลือกสีให้
เหมาะสม จากการสรุปข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม สามารถอภิปรายผลได้ว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับเน้ือหา
และภาพประกอบมากที่สุด เน่ืองจากเป็นส่วนส าคัญที่จะน าไปใช้ประโยชน์ ในการฝึกท า และเป็นแนวทางในการน าไป
ประกอบอาชีพ ส่วนในองค์ประกอบด้านอ่ืนๆ กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีความส าคัญรองลงมา เพราะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ
ความรู้หลักที่จะได้จากชุดการเรียนรู้น้ี 
 2. จากการประเมินความเหมาะสมของชุดการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์จากกล้วยหินเพื่อพัฒนาอาชีพ  พบว่า               

ชุดการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์จากกล้วยหินเพื่อพัฒนาอาชีพมีคะแนนความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ =4.50, 
S.D.=0.66) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 1 เน้ือหาในชุดการเรียนรู้สามารถอ่าน             

และเข้าใจได้ง่าย ( x̄ =4.75, S.D.=0.45) และข้อ 9 ขนาดของชุดการเรียนรู้ง่ายต่อการใช้ ( x̄ =4.75, S.D.=0.45)            
ซ่ึงมีความสัมพันธ์กับผลการวิเคราะห์แบบส ารวจข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นในการพัฒนาชุดการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์                 
จากกล้วยหินที่ว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับเน้ือหาและภาพประกอบมากที่สุด เน่ืองจากเป็นส่วนส าคัญ                
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ที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการฝึกท า และเป็นแนวทางในการน าไปประกอบอาชีพ ส่วนในองค์ประกอบด้านอ่ืนๆ       
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีความส าคัญรองลงมา เพราะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความรู้หลักที่จะได้จากชุดการเรียนรู้น้ี 
นอกจากน้ี การแจกแบบแบบส ารวจข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นในการพัฒนาชุดการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์จากกล้วยหิ น                     
เพื่อพัฒนาอาชีพก่อนการจัดท าชุดการเรียนรู้ ยังท าให้ผู้วิจัยได้ทราบถึงข้อมูลที่มีความจ าเป็นต่อการออกแบบ              
ชุดการเรียนรู้ด้วย ท าให้ผู้วิจัยสามารถออกแบบชุดการเรียนรู้ได้ตรงกับความต้องการของกลุ่มแม่บ้าน และผู้ที่ต้องการ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อไป ซ่ึงมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Graves (2000), Richard (2001) and Nunan (1998) 
(อ้างอิงจาก สุนีตา โฆษิตชัยวัฒน์, 2555) ที่ได้ให้ความเห็นไว้ว่าการสอบถามและเก็บข้อมูลพื้นฐาน                ก่อน
การออกแบบหลักสูตรต่างๆ จะช่วยสะท้อนให้เห็นถึงความจ าเป็นและความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
ชัดเจนและตรงกับวัตถุประสงค์ที่กลุ่มตัวอย่างต้องการ และข้อมูลที่ได้มาเหล่าน้ี จะช่วยให้ผู้ออกแบบหลักสูตรสามารถ
ออกแบบการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรได้อย่างเป็นระบบท าให้การเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรที่สร้างขึ้นน้ันมี
คุณภาพ เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ได้ตั้งไว้ ซ่ึงคล้ายคลึงกับความคิดเห็นของวิเชียรอินทรสัมพันธ์ (2546) ที่กล่าวไว้ว่า 
หลักสูตรฝึกอบรม หรือชุดการเรียนรู้มีความแตกต่างจากหลักสูตรทั่วๆ ไปในเรื่องของการมีขอบเขตและจุดมุ่งหมายที่
เฉพาะเจาะจง ดังน้ัน การใช้แบบสอบถามเพื่อวิเคราะห์ความต้องการจะช่วยให้การออกแบบหลักสูตรหรือชุดการ
เรียนรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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การใชร้ปูแบบการสอนอา่นดว้ยเทคนคิ KWL-PLUS เพือ่พฒันาทกัษะการอา่น 
ภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่4 โรงเรยีนอนบุาลแมท่ะ อ าเภอแมท่ะ จงัหวดัล าปาง* 

Using KWL-PLUS Teaching Model to Improve Grade-4 Students’ Reading Skill                                                                                                      
at Anuban Maetha School in Maetha District, Lampang Province 

 

พงศท์ว ี ทศัวา2, นางสาวกญัญารตัน ์ สจุรยิะสริโิรจน์1, นายธวชัชยั  กวนิสนิทรพัย1์,                        
นางสาวนภาพร  สเุสถยีรจรสั1, และนางสาวลลีาวดี  ค าพทุธ1 

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
2อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
อนุบาลแม่ทะ โดยใช้รูปแบบการสอนอ่านด้วยเทคนิค KWL-PLUS โดยมีประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ จ านวน 27 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรียนรู้การ
พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการสอนอ่านด้วยเทคนิค 
KWL-PLUS จ านวน 6 แผนการเรียนรู้ (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางทักษะการอ่านภาษาอังกฤษจ านวน 2 ฉบับ  

สถิติที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (μ) ค่าร้อยละ (P) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ของคะแนนนักเรียน  และ  
ค่าที (t-test) โดยมีผลการวิจัย ดังน้ี 
 ผลสัมฤทธ์ิทางทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการสอนอ่าน
ด้วยเทคนิค KWL-PLUS หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนของนักเรียนมีค่าเท่ากับ 5.50 คิด
เป็นร้อยละ 36.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.83 ส่วนหลังเรียนพบว่าคะแนนเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 11.07 คิดเป็น
ร้อยละ 73.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 2.63 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าผลการสอนอ่าน
ภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการสอนอ่านด้วยเทคนิค KWL-PLUS สามารถส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลแม่ทะให้สูงขึ้นได้ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้คือ ผลสัมฤทธ์ิ
ทางด้านการอ่านหลังเรียนของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลแม่ทะ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง สูงกว่าก่อนเรียน 

ค าส าคัญ : รูปแบบการสอนอ่านด้วยเทคนิค KWL-PLUS, ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 
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ABSTRACT 
The purpose of this research was to develop English reading skill of grade-4 Students at 

Anuban Maetha School by using KWL-PLUS teaching model. The populations were 27 students in 
grade 4  at Anuban Maetha School. The research instruments used in research were (1) 6 KWL-PLUS 
lesson plans for students in grade 4 (2) A pretest and a posttest. The statistics used in data analysis 
were Mean, Percentage, and Standard deviation and T-Test scores. 

The result was as following: 
 The students’ posttest score taught by KWL-PLUS teaching model was higher than  
pretest. In the pretest, the mean was 5.50, percentage was 36.54 and standard deviation was 1.83.  
In the posttest, the mean was 11.07, percentage was 73.82 and standard deviation was 2.63. And the 
level of significance was .05 . This may mean that teaching by using KWL-PLUS model is able to 
improve English reading skill of grade-4 students at Anuban Maetha School, Maetha district, Lampang 
province. The test was in accordance with the research hypothesis, which is the students’ posttest 
score taught by KWL-PLUS teaching model was higher than the pretest 

Keyword : KWL-PLUS teaching model, Reading skill 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
ณ ปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นเสมือนเครื่องมือที่ประชากรทั่วโลกต่างต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน เพราะเป็น

ภาษาสากลที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ดังที่เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ , (2550) ได้กล่าวไว้ว่า ภาษาอังกฤษน้ันมี
บทบาทต่อชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันมากขึ้นและได้รับการยอมรับให้เป็นภาษากลางของโลก โดยนานาประเทศหันมา
ใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นในฐานะภาษาราชการ ภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศ ดังที่ โพลการส ารวจ  
English Worldwide, (2558) ได้เผยว่ามีจ านวนประชากรทั่วโลกที่ใช้ภาษาอังกฤษมากกว่า 1.5 พันล้านคน ซ่ึงมี
จ านวนมากกว่าปีก่อนๆ ภาษาอังกฤษสามารถสร้างโอกาสให้แก่ประชากรทั่วโลกทั้งด้านการศึกษา เศรษฐกิจและการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม นอกจากน้ีการก่อตั้งสมาคมอาเซียนท าให้ภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาททั้งในระบบราชการ
และชีวิตประจ าวันของผู้คน ตามที่ นพพร ศโรบล, (2556) ได้กล่าวไว้ว่า กฎบัตรอาเซียน ข้อที่ 34 มีการระบุไว้ว่าให้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการท างานร่วมกัน หรือใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการท างาน และมิอาจปฏิเสธได้
ว่าในสังคมไทยภาษาอังกฤษมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งส าหรับประชาชนทุกระดับ เน่ืองจากชาวต่างชาติให้ความสนใจที่
จะมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นทุกปี ดังจะเห็นได้จากผลการส ารวจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประจ าปี 
2560 พบว่า มีจ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากกว่า 3.5 ล้านคน จากสถิติของจ านวน
นักท่องเที่ยวชี้ให้เห็นว่าธุรกิจการท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยจ านวนมหาศาล จึงท าให้คนไทยทุก
ระดับต้องพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้  

ทักษะภาษาอังกฤษสามารถแบ่งออกเป็น 4 ทักษะ ประกอบด้วย ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการ
เขียน โดยทั้งสี่ทักษะน้ีสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ทักษะใดก่อนก็ได้ แต่ไม่สามารถละเลยการเรียนรู้ทักษะใดทักษะหน่ึง
เพราะทุกทักษะมีความส าคัญเท่าๆ กัน สอดคล้องกับ นพมาศ หงษาชาติ (2554) . ได้กล่าวไว้ว่า ทักษะทางด้าน
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ภาษาอังกฤษทั้งสี่ทักษะมีความสัมพันธ์เท่าๆกัน ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ แต่ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเป็น
ทักษะที่มีความจ าเป็นมากที่สุดในชีวิตประจ าวัน สอดคล้องกับ รัตนาวลี ทรายมูล, (2545)  อ้างถึงในสุพรรณี วราทร, 
(2553) ที่กล่าวว่า การอ่านมีความส าคัญต่อการพัฒนาบุคคล โดยเฉพาะเยาวชนที่ต้องการแสวงหาความรู้และ
ประสบการณ์เพื่ออนาคต  

แต่ในขณะเดียวกันผู้ใช้ภาษาอังกฤษพบปัญหาทั้งในด้านทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
แต่ทักษะที่เป็นปัญหาต่อคนไทย โดยเฉพาะในระบบการศึกษาไทย คือ ปัญหาทักษะการอ่าน ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น  
2 ประเภท คือ ปัญหาในการอ่านออกเสียง และปัญหาการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดยอาจมีสาเหตุมาจากการขาดความรู้
เรื่องค าศัพท์ ไวยากรณ์ หรือการขาดแรงจูงใจในการอ่าน แต่สาเหตุที่ส าคัญที่สุด คือ วิธีการสอนของครูไม่ค่อยน่าสนใจ 
เช่น ส่วนมากยังมีการสอนโดยใช้วิธีการแบบเดิมๆที่เน้นต าราเรียนมากเกินไป หรือเน้นให้ผู้เรียนฝึกอ่านเอง โ ดย
ครูผู้สอนไม่ใช้เทคนิคที่น่าสนใจในการสอน ท าให้ผู้เรียนไม่เข้าใจบทความดังกล่าวจนเกิดความเบื่อหน่ายและไม่อยาก
อ่านข้อความที่เป็นภาษาอังกฤษ สอดคล้องกับ นวพร ชลารักษ์ (2559). อ้างใน พิตรวัลย์ โกวิทวที กล่าวว่า ครูส่วน
ใหญ่ยังคงใช้วิธีการสอนแบบเดิมๆที่ไม่น่าสนใจ ท าให้นักเรียนมีทัศนคติที่ไม่ดี คือ การอ่านภาษาอังกฤษเป็นเรื่อง                      
ที่น่าเบื่อ           
 จากการส ารวจห้องเรียนและสัมภาษณ์ครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
อนุบาลแม่ทะ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง พบว่า สภาพแวดล้อมทั่วไปในห้องเรียนมีลักษณะที่น่าเรียน ตกแต่งด้วยสื่อ
อย่างหลากหลาย แต่ผลการสัมภาษณ์ครูผู้สอนภาษาอังกฤษพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
ไม่ให้ความสนใจในการเรียน เน่ืองจากเกิดความเบื่อหน่ายจากการท าแบบฝึกหัดหรือการบ้านที่มากเกินไป นอกจากน้ี
ยังขาดทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการพูด การฟัง การเขียนและการอ่าน แต่ทักษะที่มีปัญหามาก
ที่สุดคือทักษะการอ่าน ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการที่ครูใช้วิธีการสอนแบบดั้งเดิม เน้นการท่องจ า ไม่มีสื่อประกอบการสอน 
ท าให้เกิดปัญหาในการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจและได้คะแนนเฉลี่ยที่ต่ ากว่าเกณฑ์ 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาที่พบ ทางคณะผู้วิจัยเล็งเห็นว่าแนวทางในการพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของผู้เรียนมีหลากหลายวิธี  แต่วิธีที่เหมาะสมกับการน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนมากที่สุดคือ การสอนอ่านแบบ KWL-PLUS เป็นวิธีการสอนที่มีกระบวนการที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถศึกษา
เรื่องราวที่อ่านได้อย่างเข้าใจ มีขั้นตอนในการสอน 5 ขั้น ประกอบด้วย ขั้น K (What do I know) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียน
น าความรู้เดิมมาใช้แล้วบูรณาการกับเน้ือหาใหม่ ขั้นตอนที่สอง คือ W (What do I want to learn) ขั้นที่นักเรียน
จะต้องตั้งค าถามว่าต้องการรู้อะไรในเน้ือเรื่องที่จะอ่าน ขั้นตอนที่สาม คือ L (What did I learn) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียน
อ่านแล้วเรียนรู้อะไรบ้างจากบทอ่าน แล้วสามารถตอบค าถามเก่ียวกับเรื่องที่อ่านได้ ขั้นตอนที่สี่คือ Plus (Mind 
Mapping) เป็นขั้นที่ผู้เรียนสร้างแผนผังความคิด และขั้นตอนสุดท้าย คือ (Summarizing) เป็นขั้นที่ผู้เรียนสรุป
เรื่องราวที่อ่านจากแผนผังความคิดที่ตนเองสร้างขึ้น นอกจากน้ีการสอนด้วย KWL-PLUS เป็นการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแล้วผู้เรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ดังที่ ปนัดดา มณีจักร (2551). เรื่อง ผลการใช้
ชุดกิจกรรมการอ่านแบบ KWL-Plus เพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่านและความสามารถในการเขียนสรุปความ
ภาษาอังกฤษ ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่าผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนในอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจมีผลสัมฤทธ์ิ
ที่สูงขึ้นกว่าก่อนการพัฒนาด้วยชุดกิจกรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .01 นอกจากน้ี พาณิภัค สมประสงค์, (2555) ที่
ใช้วิธี KWL-PLUS เรื่อง การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยวิธี KWL- Plus ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนตามแนว KWL- Plus มีประสิทธิภาพสูง
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กว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ การสอนอ่านเพื่อความรู้ความเข้าใจโดยวิธี KWL- Plus ช่วยให้การเรียนของผู้เรียนมีความก้าวหน้า
ขึ้น คิดเป็นร้อยละ 67 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 และผู้เรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบ KWL-PLUS มีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้
โดยใช้วิธีแบบ KWL-PLUS มีประสิทธิภาพช่วยให้ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึ้นและมีความร่วมมือในชั้นเรียนและใช้
เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ดังน้ันคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจวิธีการสอนอ่านแบบ KWL-PLUS เพื่อ
แก้ปัญหาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ จังหวัดล าปาง 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ อ าเภอ                 

แม่ทะ จังหวัดล าปาง โดยใช้รูปแบบการสอนอ่านด้วยเทคนิค KWL-PLUS  

สมมติฐานในการวิจัย 
ผลสัมฤทธ์ิทางด้านการอ่านหลังเรียนของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลแม่ทะ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง สูงกว่า

ก่อนเรียน 

ขอบเขตการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยดังน้ี 
ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ ภาคเรียนที่ 2  

ปีการศึกษา 2561 จ านวน 27 คน  
 ขอบเขตดา้นเนื้อหา        
 ในการวิจัยครั้ ง น้ี ผู้ วิจัยได้ก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการสอนอ่านด้วยเทค นิค  
KWL-PLUS เ พื่ อพัฒนาทั กษะ ก าร อ่ า นภ าษ า อั ง กฤ ษข อ ง นั ก เ รี ย นชั้ นป ร ะ ถมศึ ก ษ าปี ที่  4 โ ร ง เ รี ย น 
อนุบาลแม่ทะ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง จ านวนทั้งหมด 6 แผนการเรียนรู้ โดยมีเน้ือหา ดังน้ี  

แผนที่ 1 เรื่อง The hungry monkey   
แผนที่ 2 เรื่อง The Baby Elephant   
แผนที่ 3 เรื่อง The Cow Named Moo 
แผนที่ 4 เรื่อง The Man and the Wood 
แผนที่ 5 เรื่อง A Happy Cat 
แผนที่ 6 เรื่อง On the farm 

ขอบเขตด้านตัวแปร 
ตัวแปรต้น คือ รูปแบบการสอนอ่านด้วยเทคนิค KWL-PLUS 
ตัวแปรตาม คือ ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 
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ขอบเขตด้านระยะเวลา  
งานวิจัยเรื่อง การใช้รูปแบบการสอนอ่านด้วยเทคนิค KWL-PLUS เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง ผู้วิจัยได้ก าหนดระยะเวลาใน
การจัดการเรียนรู้คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้ระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดยก าหนดให้ท าข้อสอบก่อนเรียน 15 
ข้อ ใช้เวลา 30 นาที และท าข้อสอบหลังเรียนจ านวน 15 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที  

นิยามศัพท์เฉพาะ 
รูปแบบการสอนอ่านด้วยเทคนิค KWL-PLUS หมายถึง การจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน 

ได้แก่ ขั้น K (What do I know?) คือ ขั้นตอนที่ครูกระตุ้นผู้เรียนโดยการถามความรู้เดิมของผู้เรียนผ่านกิจกรรม 
Active Learning จากน้ันแบ่งกลุ่มนักเรียนตามความสามารถ เก่ง กลาง อ่อน แล้วแจกภาพที่เก่ียวกับเรื่องที่จะได้อ่าน
เพื่อถามสิ่งที่นักเรียนรู้เก่ียวกับเรื่องน้ันๆ และน าไปบันทึกลงในช่อง K ต่อมาคือ ขั้นW (What do I want to learn?) 
นักเรียนตั้งค าถามว่าอยากรู้อะไรเก่ียวกับภาพน้ันๆ แล้วบันทึกลงในตารางช่อง W โดยครูใช้เทคนิคเขียนรอบวง คือ ให้
ผู้เรียนแต่ละคนภายในกลุ่มผลัดกันเขียนค าถามที่ตนอยากรู้ ขั้นตอนที่สาม คือ ขั้น  L โดยนักเรียนอ่านบทอ่านอย่าง
ละเอียด โดยใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที ซ่ึงนักเรียนต้องใช้ส่ิงที่ได้เรียนรู้มาตอบค าถามที่ได้ตั้งไว้ในช่อง W จากน้ันนักเรียน
สามารถตั้งค าถามเพิ่มเติมเก่ียวกับเรื่องที่อ่าน เช่น What does the happy cat like to eat? หรือ What does the 
animal look like?  แล้วน าค าตอบจากเรื่องที่อ่านไปเขียนในช่อง L และขั้นสุดท้าย คือ ขั้น PLUS เป็นขั้นตอนที่
นักเรียนช่วยกันสร้างแผนผังความคิดเป็นกลุ่มเพื่อช่วยกันท าความเข้าใจกับบทอ่าน จากน้ันให้แต่ละกลุ่มออกมา
น าเสนอหน้าชั้นเรียน  แล้วครูทบทวนค าศัพท์ที่ได้เรียนโดยใช้กิจกรรม Active Learning  

ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการจับใจความส าคัญ ตีความ แปลความ 
และสามารถตอบค าถามจากเน้ือเรื่องที่เป็นภาษาอังกฤษได้ 

นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง ที่เรียน
อยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

การใช้รูปแบบการสอนอ่านด้วย

เทคนิค KWL-PLUS 
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
งานวิจัยเรื่อง การใช้รูปแบบการสอนอ่านด้วยเทคนิค KWL-PLUS เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรเรียนอนุบาลแม่ทะ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง ผู้วิจัยได้ด าเนินการท าวิจัยตาม
ประเด็นหัวข้อต่อไปน้ี 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่น าไปใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ ภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2561 นักเรียนจ านวนทั้งหมด 27 คน 
แบบแผนการวิจัย         

 การ วิ จั ย ค รั้ ง น้ี เ ป นการ วิ จั ย โ ด ย ใ ช้ แบบแผนการ วิ จั ย  One Group Pretest - Posttest Design  
(บุญพิชชา จิตต์ภักดี, 2557)  
 

 
จากสัญลักษณ์ที่ใช้รูปแบบดังกล่าวสามารถเทียบได้กับรูปแบบวิจัยของผู้จัดท าดังน้ี 

 

 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แผนการจัดการเรียนรู้ทักษะการภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค KWL-PLUS ส าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ จ านวน 6 แผน  
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางทักษะการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  

ปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ จ านวน 2 ฉบับ 
การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
1. แผนการจัดการเรียนรู้ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิค KWL-PLUS ส าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ จ านวน 6 แผน มีวิธีการสร้างเครื่องมือดังน้ี  
   1.1 ศึกษาหลักสูตร ขอบข่ายของเน้ือหา หนังสือรายวิชาภาษาอังกฤษ รวมทั้งจุดประสงค์การเรียนรู้

ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
   1.2 ศึกษาทฤษฎี และแนวคิดที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนอ่านโดยใช้เทคนิค KWL- PLUS  
   1.3 ศึกษาและเลือกบทอ่านจากหนังสือเรียน และจากอินเทอร์เน็ต จ านวน 6 เรื่อง โดยให้สอดคล้องและ

ใกล้เคียงกับค าศัพท์และโครงสร้างที่นักเรียนมีปัญหาในการเรียนและอยู่ในระดับเดียวกันกับหนังสือตามหลัก สูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 

   1.4 น าเน้ือหาที่คัดเลือกไว้ จ านวน 6 เรื่อง ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยเพื่อตรวจเน้ือหาที่คัดเลือกมาน้ันมี
ความยากง่ายเพียงใด 

𝑂1   𝑂2   X 

 การทดสอบก่อนการ

จัดการเรียนรู้ ( 𝑂1) 

 

การทดสอบหลังการจัดการ

เรียนรู้ (𝑂2) 

 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้

รูปแบบการสอนอ่านด้วย

เทคนิค KWL-PLUS  (𝑥) 
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   1.5 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL-PLUS จ านวนทั้งหมด 6 แผน 
   1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 6 แผนให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษตรวจสอบความ

ถูกต้องของการใช้ภาษา ความเหมาะสมของเน้ือหา การจัดกิจกรรมตามขั้นตอน เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้น  

   1.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เชี่ยวชาญประเมินแล้ว ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางทักษะการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน

อนุบาลแม่ทะ มีวิธีการสร้างเครื่องมือดังน้ี 
   2.1 ศึกษาวิธีการสร้างข้อสอบ ตัวชี้วัด และมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2551            
    2.2 สร้างแบบทดสอบแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ และแบบถูกผิด 5 ข้อ รวมจ านวน 
15 ข้อ โดยวัดผลการเรียนรู้การอ่านเพื่อความเข้าใจด้านเน้ือหา และความหมายในบทความ 

   2.3 น าแบบทดสอบสร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ ตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรง
เชิงเน้ือหา (Content validity) โดยพิจารณาว่าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นมาน้ันสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
หรือไม่ โดยใช้เกณฑ์การก าหนดคะแนนความคิดเห็นไว้ดังน้ี 

+1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบวัดจุดประสงค์ข้อน้ัน 
 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อสอบวัดจุดประสงค์ข้อน้ันหรือไม่ 
-1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบไม่วัดจุดประสงค์ข้อน้ัน 

   2.4 น าแบบทดสอบค านวณค่า IOC (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 2526 อ้างถึงใน บุษรีย์ ฤกษ์เมือง, 2552) 
โดยผู้วิจัยจะคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ส่วนข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
น้อยกว่า 0.5 ผู้วิจัยน ามาปรับปรุงแก้ไข ซ่ึงจ านวนข้อสอบทั้งหมด 15 ข้อน้ันมีค่า IOC มากกว่า 0.5 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ผู้วิจัยให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ซ่ึงเป็นข้อสอบแบบปรนัย

เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ และแบบถูกผิด 5 ข้อ รวม 15 ข้อ 15 คะแนน ก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิค KWL-PLUS ด้วยแผนจ านวนทั้งหมด 6 แผน 

2. ผู้วิจัยด าเนินการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL-PLUS ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาล
แม่ทะ จ านวน 6 แผนการจัดการเรียนรู้ 

3. ผู้วิจัยให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ซ่ึงเป็นแบบปรนัย
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ และแบบถูกผิด 5 ข้อ รวม 15 ข้อ 15 คะแนน  หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิค KWL-PLUS ด้วยแผนจ านวนทั้งหมด 6 แผน 

4. ผู้วิจัยตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยให้คะแนน 1, 0 
5. น าผลคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ไปวิเคราะห์และแปลผลใน

รูปแบบตารางและการบรรยาย และสรุปผล  
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การวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยได้ด าเนินการโดยการน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ซ่ึงวัดจากแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน แล้วน ามา

วิเคราะห์ปรียบเทียบหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4   

ก่อนและหลังการสอนโดยการใช้รูปแบบการสอนอ่านด้วยเทคนิค KWL-PLUS  
ตารางที ่1 ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทีของผลสัมฤทธ์ิทางทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนอ่านด้วยเทคนิค KWL-PLUS  
 

คนที่ 
คะแนนกอ่นเรยีน (𝑥1) 

(15 คะแนน) 

 

คะแนนหลงัเรยีน (𝑥2) 
(15 คะแนน) 

 

1 6 12 

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

ค่าเฉลี่ย 5.50 11.07 
ค่าร้อยละ 36.54 73.82 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.83 2.63 
T-test 8.88 
Sig .000*** 

 

คะแนน ค่าเฉลี่ย  �̅� ร้อยละ (P) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (σ) 
T-Test Sig. 

คะแนนกอ่นเรยีน 5.50 36.54 1.83 
8.88 .000*** 

คะแนนหลงัเรยีน 11.07 73.82 2.63 
 

จากตารางดังกล่าวข้างต้น ผลสัมฤทธ์ิทางทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง โดยใช้รูปแบบการสอนอ่านด้วยเทคนิค KWL-PLUS พบว่า 
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนของนักเรียนมีค่าเท่ากับ 5.50 คิดเป็นร้อยละ 36.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.83 ส่วน
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 11.07 คิดเป็นร้อยละ 73.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.63 และมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  

สรุปผลการวิจัย 
ผลสัมฤทธ์ิทางทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการใช้รูปแบบการสอน

อ่านด้วยเทคนิค KWL-PLUS โดยมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าผลการ
สอนอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบการสอนอ่านด้วยเทคนิค KWL-PLUS สามารถส่งเสริมทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้สูงขึ้นได้ นอกจากน้ีผลการวิจัยดังกล้าวข้างต้นน้ีเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้คือ ผลสัมฤทธ์ิทางด้านการอ่านหลังเรียนของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลแม่ทะ อ าเภอแม่ทะ จังหวัด
ล าปาง สูงกว่าก่อนเรียน ดังน้ันจึงสามารถสรุปโดยรวมได้ว่า การใช้รูปแบบการสอนอ่านด้วยเทคนิค KWL-PLUS 
สามารถช่วยพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ อ าเภอ
แม่ทะ จังหวัดล าปางได้ 
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อภิปรายผล  
การอภิปรายผลจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังน้ี 
 การวิจัยน้ีมุ่งศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางทักษะการอ่านภาษาอังกฤษก่อนและหลังการสอนโดยใช้
รูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษด้วยเทคนิค KWL-PLUS พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน กล่าวคือ คะแนน
เฉลี่ยก่อนเรียนของนักเรียนมีค่าเท่ากับ 5.50 คิดเป็นร้อยละ 36.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.83 ส่วนคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 11.07 คิดเป็นร้อยละ 73.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.63 และมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ซ่ึงมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวดี สดแสนรัตน์ (2551) ได้ท าการศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับการ
พัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิค KWL-PLUS ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 33101 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากการวิจัยพบว่าผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านก่อนและหลัง
เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิค KWL-Plus พบว่านักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านสูงกว่าก่อนทดลองใช้แบบฝึกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 และ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
คะนึงนิดย์ ม่วงศรี (2553) ได้ท าการศึกษา เรื่องความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 ที่เรียนโดยวิธี KWL- Plus โดยมีความมุ่งหมาย เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษก่อนการ
ทดลองและหลังการทดลองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้วิธี KWL-PLUS ผลปรากฏว่าความสามารถ
ทางการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้วิธี KWL- Plus สูงกว่าก่อนการทดลอง อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีอาจจะเน่ืองมาจากเหตุผล ดังน้ี  

1. รูปแบบการสอนอ่านด้วยเทคนิค KWL-PLUS ที่ผู้วิจัยน าไปใช้น้ันผ่านกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์
และปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามบริบทการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงกระบวนการสอนในขั้นที่ 1 (K) พบว่า เม่ือ
ผู้วิจัยถามนักเรียนเก่ียวกับเรื่องที่จะเรียน นักเรียนมีความสนใจที่จะคิดและตอบตามประสบการณ์เดิมของต นเอง 
นักเรียนแย่งกันตอบอย่างสนุกสนาน นอกจากน้ีท าให้ผู้วิจัยทราบว่าผู้เรียนมีความรู้เดิมเก่ียวกับเรื่องที่จะเรียนอยู่ใน
ระดับใด ขั้นที่ 2 (W) พบว่า นักเรียนพยายามคิดค าถามที่ตนอยากรู้เก่ียวกับเรื่องน้ันๆ ด้วยความตั้งใจ สังเกตได้จาก
การที่ผู้เรียนสามารถที่จะตั้งค าถามได้หลากหลายข้อ ขั้นที่ 3 (L) พบว่า นักเรียนแต่ละกลุ่มพยายามอ่านบทความ
เพื่อที่จะตอบค าถามที่ได้ตั้งไว้ในขั้นที่ 2 บางค าศัพท์ที่ยากนักเรียนสามารถที่จะเดาความหมายจากบริบทได้ และบาง
คนตั้งค าถามที่นักเรียนได้ตั้งไว้ในขั้นที่ 2 ไม่สามารถค้นหาค าตอบได้จากเน้ือเรื่อง อย่างไรก็ตามนักเรียนยังคงมีแรง
บันดาลใจที่จะศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ขั้นที่ 4 (Plus) พบว่า นักเรียนแต่ละกลุ่มมีความร่วมมือกันเขียนแผนผัง
ความคิด และสามารถสื่อใจความส าคัญของเรื่องที่อ่านได้ นอกจากน้ีนักเรียนสามารถสร้างสรรค์แผนผังความคิดได้
หลากหลายรูปแบบพร้อมทั้งตกแต่งอย่างสวยงาม ขั้นที่ 5 (ขั้นสรุป) พบว่า นักเรียนแต่ละกลุ่มสามารถน าเสนอแผนผัง
ความคิดได้ชัดเจน และตอบค าถามครูได้ โดยเฉพาะในสามคาบสุดท้ายของการเรียน นอกจากน้ีเม่ือผู้วิจัยจัดการเรียน
การสอนโดยใช้รูปแบบการสอนอ่านด้วยเทคนิค KWL-PLUS ประมาณ 3 แผนการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนมีความคุ้นเคย
กับรูปแบบการสอนมากขึ้นจนท าให้บรรยากาศการเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่นและใช้ระยะเวลาในการอธิบาย
น้อยลง สอดคล้องกับ พาณิภัค สมประสงค์ (2555 อ้างถึงใน ทัศพร เกตุถนอม, 2547) กล่าวว่า การสอนอ่านด้วย
เทคนิค KWL- PLUS ในขั้นกิจกรรมก่อนการอ่านผู้เรียนระดมพลังสมองและอภิปรายภายในกลุ่มเก่ียวกับหัวเรื่องของ
ตนเองมีความรู้มากน้อยเพียงใด แล้วน าข้อมูล เหล่าน้ันมาเขียนลงในช่อง K ในขั้นกิจกรรมก่อนการอ่าน ผู้เรียนตั้ง
ค าถามลงในช่อง W ซ่ึงเป็นการตั้งวัตถุประสงค์ของการอ่านจากผู้เรียนเองว่าผู้เรียนต้องการทราบอะไรเก่ียวกับเรื่องที่
ผู้เรียนก าลังอ่าน ซ่ึงขั้นตอนน้ีผู้เรียนสามารถตั้งค าถามเพิ่มเติมได้ตลอดขณะที่อ่าน การตั้งค าถามของผู้เรียนท าให้ 
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ผู้เรียนสามารถก าหนดเป้าหมายการอ่านอย่างอิสระเสรี เป็นผลให้ผู้เรียนมุ่งจดจ่ออยู่กับบทอ่านและ ตรวจตนเองใน
ขณะที่เรียนรู้ด้วย และถ้าหากว่าข้อมูลในช่อง K น้อย ผู้เรียนจะเกิดค าถามในช่อง W มาก เพราะเม่ือผู้เรียนมีพื้น
ความรู้ในเรื่องที่อ่านน้อย ก็จะท าให้ผู้เรียนมีค าถามในการอ่านเรื่องมากขึ้น ขั้นตอนของการอ่านตั้งแต่กิจกรรมก่อนอ่าน 
กิจกรรมระหว่างอ่าน และกิจกรรม หลังอ่าน ผู้เรียนเขียนข้อมูลที่ได้จากการอ่านลงในช่อง L ซ่ึงข้อมูลน้ีได้มาจากการ
ตอบค าถามในช่อง W และในขั้นกิจกรรมหลังอ่าน ผู้เรียนเขียนข้อมูลลงในแผนภูมิกราฟฟิก ซ่ึงผู้เรียนสามารถน าข้อมูล
ในช่อง L มาเขียนลงในแผนภูมิกราฟฟิกและสามารถเขียนสรุปใจความได้ในที่สุด  

2. ค าศัพท์และเน้ือหาในบทความอยู่ในระดับความรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามมาตราฐานที่
กระทรวงศึกษาธิการ 2551 ก าหนด ซ่ึงท าให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจบทความได้เร็วขึ้น นอกจากน้ีเน้ือหาที่ผู้วิจัยน ามา
สอนมีความเหมาะสมตามวัยของนักเรียน อีกทั้งยังมีภาพประกอบที่ดึงดูดความสนใจให้นักเรียนอยากอ่าน (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552) ซ่ึงเน้นในเรื่องการปฏิบัติตามค าสั่ง ค าแนะน า ค าขอร้อง ค าแนะน าง่ายๆ 
ที่ใช้ในห้องเรียน การสะกดค า การอ่านออกเสียง ค า กลุ่มค า ประโยคถูกต้องตามหลักการอ่านให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเอง 
ใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และกิริยา ให้ข้อมูล ความรู้สึกเก่ียวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว ใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง และให้ค าแนะน า 
ตอบค าถามจากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนา และนิทานง่ายๆ 

3. สื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนมีความน่าสนใจและเอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ที่สนุกสนาน ท าให้นักเรียน
มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ สอดคล้องกับ ระวิวรรณ ศรีคร้ามครัน (2551) กล่าวว่า สื่อการสอนช่วยพัฒนาความคิด
นักเรียนให้และเห็นสภาพของปัญหาต่างๆ ได้เพิ่มพูนประสบการณ์ และท าให้นักเรียนมีประสบการณ์มากขึ้น อีกทั้งยัง
สามารถกระตุ้นหรือเร้าความสนใจของนักเรียน ให้มีความกระตือรือร้น อยากรู้เห็นสิ่งที่แปลกๆ ใหม่ๆ อีกด้วย 

4. บรรยากาศในการเรียนรู้เป็นไปอย่างผ่อนคลาย เน่ืองจากการจัดการเรียนรู้มีกิจกรรมที่หลากหลาย ไม่เน้น
เน้ือหามากเกินไป สอดคล้องกับ ภควรรณ โทมา (2554) กล่าวว่า บรรยากาศในชั้นเรียนมีส่วนส าคัญในการส่งเสริม
ความสนใจใคร่รู้ใคร่เรียนให้แก่ผู้เรียนชั้นเรียนที่มีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ และความ
เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกัน ย่อมเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการเรียน  รักการอยู่ร่วมกันในชั้น
เรียน และช่วยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความประพฤติอันดีงามให้แก่นักเรียน 

5. ผู้วิจัยมีความคล่องแคล่วในการจัดการชั้นเรียน สามารถควบคุมชั้นเรียนได้เป็นอย่างดี ท าให้การ
ด าเนินการสอนเป็นไปมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ จักรแก้ว นามเมือง (2555) กล่าวว่าครูควรมีบุคลิกในการพูดที่
คล่องแคล่ว ชัดเจน มีการวางตัวที่เหมาะสม สุภาพและจริงใจต่อผู้เรียน 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
1. ครูควรมีการอธิบายขั้นตอนการเรียนรู้แบบ KWL-PLUS ในคาบเรียนแรกๆ เพื่อให้นักเรียนรู้จักและ

คุ้นเคย 
2. ปัญหาที่พบ คือ นักเรียนเกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มในกิจกรรมการเล่นเกมเข้าสู่บทเรียน ดังน้ัน ครูควร

มีความยืดหยุ่นในการให้คะแนน เช่น เม่ือนักเรียนสองกลุ่มสามารถหยิบค าศัพท์เป้าหมายได้พร้อมกัน ครูควรให้
คะแนนทั้งสองกลุ่ม หรือใช้ทักษะการพูดสอดแทรกคุณธรรม เพื่อลดความขัดแย้งของนักเรียน 

3. หากผู้เรียนไม่ให้ความร่วมมือกับการจัดการเรียนการสอน ครูควรมีวิธีการเสริมแรงในการเรียน เช่น จัดท า 
Score Board ที่สะสมคะแนนในทุกๆคาบ โดยครูอาจก าหนดรางวัลให้กลุ่มที่ท าได้มากที่สุด 
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4. ครูควรมีการบริหารเวลาเพื่อจัดกิจกรรมที่มีในแผนการจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม เช่น ลดเวลาใน
การเล่นเกม  

5. ควรมีการน าเสนอรูปแบบการเขียนแผนผังความคิดที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนสามารถเลือกเขียนได้
โดยไม่ซ้ ากันในแต่ละคาบ ซ่ึงจะท าให้บรรยากาศการเรียนรู้เป็นไปอย่างน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป  
1. ควรศึกษาการสอนโดยใช้ KWL-PLUS ส าหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา เพื่อเปรียบเทียบว่า วิธีการ

สอนน้ีเหมาะส าหรับนักเรียนระดับใดมากกว่ากัน 
2. ควรมีการเพิ่มระยะเวลาในการวิจัยเป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียนหรือมากกว่าน้ี เพราะจากเดิมผู้วิจัยใช้

ระยะเวลาเพียง 2 สัปดาห์เท่าน้ัน  
3. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมว่า ในขั้น PLUS ถ้าไม่มีการใช้แผนผังความคิด จะสามารถใช้วิธีการอ่ืนได้หรือไม่  
4. ควรมีการศึกษาการสอนโดยใช้เทคนิค KWL-PLUS คู่ขนานกับวิธีการสอนอ่ืน 1 วิธีหรือมากกว่าน้ัน  
5. ควรมีการบรูณาการกับวิชาอ่ืนๆ เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย หรือประวัติศาสตร์ 
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การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิด์า้นการอา่นภาษาองักฤษเพือ่ความเขา้ใจโดยใชว้ธิกีารสอนแบบ SQ3R 
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Comparison of English Reading Comprehension Achievement by Using SQ3R Teaching 
Method for Mattayom 2 students, Anuban Kokha School 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิด้านความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนเรียน

และหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R จ านวน 27 คน ซ่ึงได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง ด าเนินการทดลองระยะเวลา 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1-2 วัน 180 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่             
1) แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 3 แผนๆละ 1 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่องความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาอังกฤษด้วยวิธีการ จัดการเรียนรู้ โดยใช้ เทคนิคแบบ SQ3R เป็นแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)                            
และแบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) เป็นปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถด้านการอ่านเพื่อความ
เข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค ( SQ3R) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  

ค าส าคัญ : ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ, วิธีการสอนแบบ SQ3R, ผลสัมฤทธ์ิด้านการอ่านภาษาอังกฤษ 

ABSTRACT 

 The purpose of this research was to compare the achievement before and after learning             
in English reading before and after learning of Mathayom Suksa 2 students, Ko Kha Kindergarten,                  
Ko Kha District, Lampang Province under the Office of Educational Service Area by using the SQ3R 
reading technique. The sample group was 27 students, conducting the experiment, 2 weeks, 1-2 days 
a week, 180 minutes. The research instruments consisted of 3 plans, 1 hour each, using SQ3R teaching 
method, and English reading test as a multiple choice, 20 questions, pre-test and post-test. The data 
obtained was analyzed by using mean, standard deviation, and percentage. The research results 
showed that reading ability for understanding English reading by using techniques (SQ3R) after 
studying was higher than before learning. 
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keywords : Reading for Understanding, Using SQ3R Teaching Method, English Reading Achievement 

บทน า           
 ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลากหลายด้าน         
ได้แก่ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรมและด้านภาษา โดยภาษาหลักของอาเซียน คือภาษาอังกฤษ ในกฎบัตร
อาเซียน ข้อ 34 ระบุไว้ว่า ภาษาที่ใช้ในการท างานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ (สมาคมแห่งประชาชาติเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้, 2551: 29) มนุษย์ทุกคนจ าเป็นต้องใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การ
แสวงหาความรู้ ตลอดจนการประกอบอาชีพ ดังน้ัน ภาษาอังกฤษจึงเข้ามามีอิทธิพลโดยตรงในประชาคมอาเซียนและมี
ความส าคัญยิ่งในโลก  

ส าหรับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย ได้มุ่งเน้นพัฒนาทั้ง 4 ทักษะ ไม่ว่าจะเป็น 
ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทักษะการอ่านถือเป็นทักษะหน่ึง
ที่มีความส าคัญในชีวิตประจ าวัน เน่ืองจาก การอ่านเป็นเครื่องมือส าคัญที่ใช้ในการศึกษาและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
ผู้ที่มีความสามารถในการอ่านดี ผู้น้ันย่อมจะเข้าใจ วิเคราะห์ ตีความและประเมินจากเรื่องที่อ่านได้อย่างดี สอดคล้อง
กับแนวคิดของอัจฉรา ประดิษฐ์ (2552) ที่กล่าวว่า การอ่านเป็นทักษะพื้นฐานที่มีความส าคัญในการด ารงชีวิตและเป็น
เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ซ่ึงจะท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สิ่งต่างๆอย่างรวดเร็ว และกว้างขวางยิ่งขึ้น ผู้ที่มีทักษะใน
การอ่านดี บุคคลผู้น้ันย่อมมีมุมมองและวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและพัฒนาสั งคมได้ 
นอกจากน้ี ผู้อ่านยังได้พัฒนาความคิด สติปัญญา จริยธรรม ศีลธรรมและเชาว์ปัญญาได้เป็นอย่างดี จะเห็นได้ว่า การ
อ่านถือเป็นทักษะพื้นฐานที่มีความจ าเป็นและส าคัญในชีวิตประจ าวัน ยิ่งไปกว่าน้ัน การอ่านยังถือเป็นกิจกรรมหน่ึงที่
ท าให้ผู้อ่านรู้สึกผ่อนคลาย สนุกกับสิ่งที่อ่าน ในขณะเดียวกัน ยังส่งเสริมให้ผู้อ่านพัฒนาความคิดและสติปัญญาของ
ตนเองได้เป็นอย่างดี         
 แม้ว่าทักษะการอ่านถือเป็นทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ แต่จากการศึกษาสภาพปัญหาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า นักเรียนไม่เข้าใจเรื่องที่อ่าน ไม่สามารถจับใจความส าคัญของ
เรื่องที่อ่านได้ คนที่อ่านได้มีจ านวนน้อย ส่งผลให้นักเรียนไม่ชอบอ่านและรู้สึกเบื่อกับเรื่องที่อ่าน ดังที่ พลอยไพรินทร์ 
สโมทัย (2558) กล่าวว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไม่ประสบผลส าเร็จในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ มี
สาเหตุมาจาก วิธีการสอนแบบเดิมๆของครูโดยอ่านตามครูทีละประโยคและแปล ท าให้นักเรียนไม่เข้าใจเรื่องที่อ่านได้
อย่างชัดเจน สอดคล้องกับงานวิจัยของอ าไพพรรณ สวนสอน (2559) ที่พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไม่สามารถ
เข้าใจในเรื่องที่อ่าน ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถตอบค าถามหรือบอกรายละเอียดของสิ่งที่อ่านได้ ดังน้ัน จากการที่
นักเรียนมีปัญหาด้านการอ่านดังกล่าวข้างต้น การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องในการพัฒนาความเข้าใจในการการอ่าน
ภาษาอังกฤษ คือ   การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R    
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R เป็นการสอนที่ Robinson ได้แนะน าไว้ในการสอนอ่าน  
มีขั้นตอนโดยสรุปคือ นักเรียนอ่านเรื่องคร่าวๆ เพื่อหาประเด็นส าคัญของเรื่องแล้วน ามาตั้งค าถาม ซ่ึงค าถามจะเป็น           
สิ่งกระตุ้นให้นักเรียนมีความอยากรู้อยากเห็น ช่วยให้การอ่านเป็นไปอย่างมีจุดมุ่งหมาย ทั้งน้ียังช่วยให้จับประเด็น
ส าคัญของเรื่องได้ถูกต้อง (Burmister, 1978, pp. 105-107) โดยมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนตามแนวของ 
Robinson (1961, pp. 29-30) กล่าวคือ ส ารวจบทอ่านอย่างคร่าวๆ โดยวิธีกวาดสายตาเพื่อหาจุดส าคัญของเรื่อง           
(S-Survey) ต่อจากน้ันตั้งค าถามจากบทอ่าน (Q-Question) อ่านเรื่องอย่างรอบคอบเพื่อท าความเข้าใจและจับ
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ประเด็นที่ส าคัญเพื่อหาค าถามจากบทอ่านที่ตั้งไว้ (R-Read) จดจ าข้อความที่ส าคัญโดยการจดบันทึกย่อหรือขีดเส้นใต้
เพื่อเตือนความจ าของตนเอง (R-Recite) ทบทวนเรื่องที่อ่านทั้งหมดโดยการอ่านค าถามที่นักเรียนได้ตั้งไว้และค าตอบ
ของแต่ละข้อ (R-Review)         
 เม่ือพิจารณากระบวนการ 5 ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ  SQ3R จะเห็นได้ว่า               
เป็นวิธีที่เพิ่มพูนความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษ ช่วยสร้างนิสัยการอ่านที่ดีและมีประสิทธิภาพ นักเรียนได้
เรียนรู้ที่จะจับใจความส าคัญอย่างรวดเร็วและเข้าใจเน้ือหาที่มีความยากได้ง่ายขึ้น นักเรียนสามารถจดจ าเรื่องที่อ่าน             
ได้นาน ช่วยให้รู้จักตั้งค าถามและการคาดเดาค าตอบที่พบในบทอ่าน นอกจากน้ี ยังช่วยให้อ่านได้เร็วขึ้น สามารถเรียนรู้
และมีความเข้าใจในการอ่านมากขึ้น จนน าไปสู่การพัฒนาทักษะอ่ืนๆ ได้ เช่น การฟัง การพูด การเขียน นอกจากน้ัน 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R ยังช่วยพัฒนาพฤติกรรมการอ่านอย่างเป็นระบบ ดังน้ันผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะน าเทคนิคการอ่านแบบ SQ3R มาจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลังเรียนด้านความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลัง

เรียนโดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

สมมุติฐานการวิจัย 
นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษสูงขึ้นหลังใช้เทคนิคการอ่าน

แบบ SQ3R 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อ าเภอเกาะคา 
จังหวัดล าปาง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 27 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบด้วย ดังน้ี 
1. แผนจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

จ านวน 3 แผน ใช้เวลาทดลองสอน 3 ชั่วโมง 
2. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เรื่องความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้

เทคนิคแบบ SQ3R เป็นแบบ 
    - แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) เป็นปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 
    - แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) เป็นปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 

วิธีสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1. ผู้วิจัยได้สร้างแผนจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R ตามขั้นตอนดังน้ี 
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2. วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 

3. ศึกษาเอกสารทฤษฎี แนวคิด เอกสาร และบทความทางวิชาการและงานวิจัย 
4. ศึกษาเอกสาร แนวคิด เก่ียวกับวิธีการ และขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
5. น าแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง News from newspaper ด้วยวิธีการสอนเทคนิคแบบ SQ3R ไปให้

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบด้านการสอนในเรื่องเน้ือหา เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับแผนการจัดการเรียนรู้ 
6.  น าแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง News from newspaper ด้วยการสอนวิธีแบบ SQ3R น าไปสอนเพื่อ

พัฒนานักเรียน 
ผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคแบบ 

SQ3R เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก เป็นแบบทดสอบที่ใช้ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนจ านวนทั้งหมด 20 ข้อ 
สร้างแบบทดสอบเรื่องความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษด้วยเทคนิค SQ3R และน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน พิจารณา
ด้านเน้ือหา ด้านกรอบแนวคิด และด้านการวัดและประเมินผล เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะโดยมีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.90 และน าแบบทดสอบมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้วน าไปใช้เก็บข้อมูลกับ
นักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในงานวิจัยในชั้นเรียน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ศึกษาเน้ือสาระที่ใช้ในการสอนที่สอดคล้องกับเทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษด้วย SQ3R  

        2. ออกแบบทดสอบ Pre-test และ Post-test  
        3. ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง News from newspaper โดยใช้เทคนิคการสอนอ่านแบบ SQ3R 
        4. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบเพื่อให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น 
        5. น าข้อเสนอแนะไปปรับใช้กับแผนการจัดการเรียนรู้และแบบทดสอบ 
        6. น าแบบทดสอบก่อนเรียนไปทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย 
        7. สอนโดยใช้เทคนิคแบบ SQ3R 
        8. ทดสอบหลังเรียน 
        9. วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละของคะแนนความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพื่อหาค่าทางสถิติ 
2. เปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนและหลังการใช้ เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R โดยใช้

สถิติทดสอบที (Dependent t-test statistic)  
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ผลการวิจัย         
 ตาราง 1  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละของคะแนนความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ
ก่อนและหลังการใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R (จ านวนนักเรียน 27 คน)  

การทดสอบ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ  

ก่อนเรียน 5.89 2.50 29.45 
หลังเรียน 9.33 2.13 46.65 

(คะแนนเต็ม 20 คะแนน)  
จากตาราง 1 แสดงว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนการใช้เทคนิค

การอ่านแบบ SQ3R มีค่าเท่ากับ 5.89 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.50 คิดเป็นร้อยละ 29.45 แต่เม่ือพิจารณา
ค่าเฉลี่ยหลังเรียน มีค่าเท่ากับ 9.33 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.13 และคิดเป็นร้อยละ 46.65  

ตาราง 2  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนและหลังการใช้เทคนิคการ
อ่านแบบ SQ3R (จ านวนนักเรียน 27 คน) 
 
ความเข้าใจในการ
อ่านภาษาอังกฤษ 

 
X 

 
SD 

 
t 

 
df 

 
Sig 

ก่อนเรียน 5.89 2.50 -9.584 26 .000 
หลังเรียน 9.33 2.13    

  *ที่ระดับนัยส าคัญ .05 
 จากตาราง 2 แสดงว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการใช้เทคนิค
การอ่านแบบ SQ3R สูงกว่าก่อนการใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมุติฐานที่ตั้งไว้  

สรุปผลการวิจัย   
 งานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีการสอนแบบ 
SQ3R ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาล เกาะคา (น้ าตาลอนุเคราะห์) มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิด้านความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R จากผลการทดลองพบว่า
คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 46.65 ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมุติฐานที่ตั้งไว้  
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อภิปรายผล  
 งานวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสอนแบบ SQ3R จากผลการน าไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ าตาลอนุเคราะห์) พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีพัฒนาการทางด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษด้านความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น นักเรียนมีทักษะด้านการล าดับของการอ่านบทความทางภาษาที่มีเป้าหมาย 
สามารถเข้าใจเน้ือเรื่อง และหาค าตอบจากเรื่องที่อ่านได้ และอ่านอย่างมีเป้าหมายซ่ึงเป็นไปตามทฤษฎีที่ Robinson 
กล่าวในการใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R ว่าการใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R ให้เกิดการเรียนรู้ได้ตามสมมุติฐานที่ตั้ง
ไว้น้ัน ผู้เรียนจะต้องสามารถอ่านค าหรือประโยคในภาษาอังกฤษได้แล้ว จึงจะท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจภาษาอังกฤษ
ได้ดีขึ้น นอกจากน้ี ผู้เรียนยังมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น ไม่อ่านบทความภาษาอังกฤษแบบไม่มี
จุดหมายในการอ่าน ท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจภาษาอังกฤษดีขึ้น 

จากการศึกษาค้นคว้าวิจัยเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R เพื่อพัฒนาความเข้าใจใน
การอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ าตาลอนุเคราะห์) สามารถอภิปราย
ผลได้ดังน้ี           
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 27 คน หลังจากได้รับการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ3R ผล
ปรากฏว่า นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น จากคะแนนการสอบก่อนเรียน              
คิดเป็นร้อยละ 29.45 เม่ือนักเรียนได้เรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ SQ3R เริ่มต้นด้วยการสอนให้นักเรียนส ารวจบทอ่าน
อย่างคร่าวๆ โดยวิธีกวาดสายตาเพื่อหาจุ ดส าคัญของเรื่อง (S-Survey)  ต่อจากน้ันตั้งค าถามจากบทอ่าน                         
(Q-Question) อ่านเรื่องอย่างรอบคอบเพื่อท าความเข้าใจและจับประเด็นที่ส าคัญเพื่อหาค าถามจากบทอ่านที่ตั้งไว้       
(R-Read) จดจ าข้อความที่ส าคัญโดยการจดบันทึกย่อหรือขีดเส้นใต้เพื่อเตือนความจ าของตนเอง (R-Recite) ทบทวน
เรื่องที่อ่านทั้งหมดโดยการอ่านค าถามที่นักเรียนได้ตั้งไว้และค าตอบของแต่ละข้อ (R-Review) ขั้นตอนของการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบSQ3R จะเห็นได้ว่าเป็นวิธีที่เพิ่มความสามารถทางด้านการอ่าน ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยการ เรียนรู้ท างด้ านสมอง  (brain – based learning /neuron –scientific research) เ ม่ือพิจารณา
กระบวนการ 5 ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R จะเห็นได้ว่าเป็นวิธีที่เพิ่มความสามารถ
ทางด้านการอ่าน ช่วยสร้างนิสัยการอ่านที่ดีและมีประสิทธิภาพ นักเรียนได้เรียนรู้ที่จะจับใจความส าคัญอย่างรวดเร็ว
และเข้าใจเน้ือหาที่มีความยากได้ง่ายขึ้นนักเรียนมีความคงทนในการจดจ าเรื่องที่อ่าน ช่วยให้รู้จักตั้งค าถามและการ
คาดเดาค าตอบที่พบ และท าให้เห็นถึงพัฒนาการของนักเรียนในการอ่านภาษาอังกฤษ จากคะแนนการทดสอบหลัง
เรียนที่เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 46.65  เม่ือเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 29.45 ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของวันเพ็ญ วัฒฐานะ (2557) ได้ศึกษางานวิจัยการเปรียบเทียบ
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้หลักการสอนแบบ SQ3R โดยใช้การสอนภาษา
แบบองค์รวมกับการสอนตามคู่มือครู ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มทดลองที่ได้รับการสอน
แบบ SQ3R ผสมผสานกับการสอนภาษาแบบองค์รวมมีทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษสูงกว่านักเรียน
กลุ่มควบคุมที่ได้รับการสอนตามคู่มือครูอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับการศึกษาของ Robinson 
(1961, pp. 29-30) ซ่ึงพบว่า SQ3R เป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเลือกสิ่งที่เขาคาดว่าจะรู้จากเรื่องที่อ่าน  เข้าใจ
แนวคิดของเรื่องที่อ่านได้รวดเร็ว และจดจ าเรื่องได้ดี ตลอดจนสามารถทบทวนเรื่องที่อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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     สรุปได้ว่า การสอนโดยวิธีการสอนแบบ SQ3R เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R 
เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ เหมาะส าหรับนักเรียนที่สามารถอ่านได้เองโดย
อิสระ (Independent Reading Level) เป็นการอ่านที่ต้องใช้ทักษะการอ่านในใจอย่างมีสมาธิ จึงจะช่วยให้สามารถ
จับประเด็นส าคัญของเรื่องได้ โดยใช้กระบวนการ 5 ขั้นตอน (Survey, Question, Read, Recite, Review) 

ข้อเสนอแนะในงานวิจัย         
 จากผลการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีการสอน
แบบ SQ3R ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ าตาลอนุเคราะห์)  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ดังน้ี          
 ข้อเสนอแนะในด้านการสอน        
 1. ควรน าเทคโนโลยีมาใช้ส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าใจเรื่องที่อ่าน
ได้ดียิ่งขึ้น          
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป       
 1. ควรมีการท าการวิจัยโดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ3R ในระยะยาว เน่ืองจากเป็นเทคนิคการอ่าน ส่งเสริมให้
นักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี    
 2. ควรน าวิธีการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ3R ไปทดลองกับรายวิชาอ่ืนๆ 
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การใชเ้กมเพือ่พฒันาการเรยีนรูค้ าศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี่ 4 
Using Gamesfor Developing Grade 4 Students’ English Vocabulary. 
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บทคัดย่อ          
 การวิจัยเรื่อง การใช้เกมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 มี
จุดมุ่งหมายเพื่อ (1) พัฒนาการเรียนรู้ค าศัพท์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4และ (2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมโดยกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 10 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้เกม จ านวน 10 แผน (2) 
แบบทดสอบการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ(ก่อนและหลังการใช้เกมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) (3) แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรียนเก่ียวกับการใช้เกมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงทดลอง แบบการ
ทดลองกับกลุ่มทดลองเพียงกลุ่มเดียว(One Group Pretest Posttest Design) ผลการวิจัยพบว่า (1)นักเรียนมีคะแนน
การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่ และมีจ านวนนักเรียนผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 100 ซ่ึงสูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 70 (2)นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม โดยภาพรวมระดับความเห็นอยู่
ในระดับ ดีมาก 

ABSTRACT          
 The purpose of this study were (1) to develop English vocabulary of Grade 4 students by 
using game (2) to study the opinions of students studying English by using games. The subject were 
10 Grade 4 students in the second semester of academic year 2018 ofRat SatthaWitthaya School, 
AmphoePhromPhiram, Phitsanulok. The research tools were (1) lesson plans (2) English vocabulary 
test (Pre-test and Post-test), and (3) a questionnaire to elicit the students’ opinions about learning 
through games. Theexperimental research design was One Group Pretest Posttest Design. The results 
showed that the student’s average score was 100 percent which was higher than the determined 
mastery learning criterion at 70 percent, and 80 percent of the students passed.Thecriteria of 70 
percent which was higher than expected.Also the student expressed a highestlevel of agreeable in 
favor of the instruction activities by using games. 

ค าส าคัญ : การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษและเกม 
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ความเป็นมาและความส าคัญ        

 ค าศัพท์ในทุกภาษานับเป็นหัวใจส าคัญประการหน่ึงของการเรียนรู้ภาษาผู้ที่รู้ค าศัพท์และวิธีใช้ค าศัพท์น้ันๆ
จะพูดฟังอ่านและเขียนได้ดี (พิมพ์ใจเจริญศรี. 2544 :เว็บไซต์)     
 ค าศัพท์เป็นพื้นฐานของการสื่อสารถ้าหากผู้เรียนไม่สามารถจ าความหมายของค าก็จะไม่สามารถใช้ค าศัพท์ใน
การสนทนาได้ผู้เรียนใช้ความสามารถในการจ าความหมายของส่วนประกอบในการเปล่งเสียงดังน้ันการรู้ภาษาจะไม่
เกิดขึ้นถ้าหากไม่เข้าใจค าศัพท์ (ธูปทองกว้างสวาสดิ์. 2549 : 77)     
 การรู้ค าศัพท์จึงเป็นสิ่งจ าเป็นจะมองข้ามไปไม่ได้เป็นอันขาดแม้ว่าจะสามารถใช้ทักษะหรือเทคนิ คอ่ืนๆ
น ามาใช้พัฒนาเพิ่มพูนค าศัพท์และความหมายของค าศัพท์ต่างๆก็ตาม (สมุทรเซ็นเชาวนิช. 2545 : 15)  
 การสอนศัพท์ให้กับผู้เรียนในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะน าเสนอค าศัพท์ในข้อความพัฒนาค าศัพท์ให้เกิด
ประโยชน์โดยน ามาใช้ในการเรียนไวยากรณ์และการเรียนค าศัพท์ของผู้เรียนรู้ที่ จะเข้าใจในการใช้ภาษาทั้งในรูปแบบ
ของการพูดและการเขียนค าศัพท์ด้วยตนเองโดยผู้เรียนสามารถระบุรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างค าเพื่อที่จะแสดง
ลักษณะของค าศัพท์ด้วยส านวนและความหมายใช้ประโยชน์ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ (สก๊อตทอร์นบอรี. 2546 : 69 
- 72)           
 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ด้านค าศัพท์และความเข้าใจผู้ที่รู้ศัพท์จ านวนมากย่อมเข้าใจสิ่งที่อ่านได้ดีค าศัพท์
จึงเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความสามารถรู้ความหมายของค ามากขึ้นความรู้ด้านค าศัพท์ไม่ได้เก่ียวเน่ืองโดยตรงต่อความเข้าใจ
สภาพแวดล้อมและประสบการณ์ที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ค าศัพท์ดังน้ันความรู้ด้านค าศัพท์เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ช่วย
ให้อ่านได้เข้าใจดีขึ้นย่อมแสดงว่ามีความรู้เก่ียวเรื่องที่อ่านดีท าให้เข้าใจเรื่องที่อ่านดีพัฒนาความคิดรวบยอดและการ
อ่านอย่างกว้างขวางเพื่อให้มีความรู้เก่ียวกับค าศัพท์ที่จ าเป็นและง่ายต่อการจ าหรือการระลึกค าศัพท์น้ันๆ (บัณฑิตฉัตร
วิโรจน์. 2549 : 44 - 45)         
 วิธีสอนโดยใช้เกม คือ กระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
โดยการให้ผู้เรียนเล่นเกมตามกติกา และน าเน้ือหาและข้อมูลของเกม พฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่น และผลการเล่น
เกมของผู้เรียนมาใช้ในการอภิปรายเพื่อสรุปการเรียนรู้(ทิศนาแขมมณี. 2550 : 365)   
 จากการศึกษาสภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา พบว่านักเรียนมีการเรียนรู้
ค าศัพท์อยู่ในระดับอ่อน (โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา, 2558)จ าเป็นต้องมีการพัฒนาการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
ให้สูงขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
จึงเห็นว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นเทคนิคหน่ึงที่จะตอบสนองจุดมุ่งหมายของหนักสูตรและแก้ไขปัญหา
ตามที่กล่าวมาได้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจน ากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ค าศัพท์ของนักเรียนให้ดีขึ้น 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย         

 1. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ค าศัพท์โดยใช้เกมในกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมี
คะแนนทักษะทางภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม      
 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกม 
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สมมติฐานการวิจัย          
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา อ าเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกมีคะแนน
ทักษะทางภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มจากพัฒนาการเรียนรู้ค าศัพท์โดยใช้เกมในกิจกรรมการ
เรียนรู้           
 2.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา อ าเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลก มีความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก 

ขอบเขตการวิจัยด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง     
 กลุ่มเป้าหมาย         
 กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา อ าเภอพรหมพิรามจังหวัด
พิษณุโลกภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องเรียนจ านวน 10 คนซ่ึงได้จากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)         
 เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่       
 เ น้ือหาหน่วยการเรียนรู้ที่  6กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชั้นประถมศึกษาปีที่  4 จ านวน                             
10 แผนดังน้ี          
  Unit 4 Festivals & Celebrations      
  หัวเรื่อง (Topic) Birthday       
  หัวเรื่อง (Topic) School Day      
  หัวเรื่อง (Topic) Visakha Bucha Day      
  หัวเรื่อง (Topic) The King’s Great Day     
  หัวเรื่อง (Topic) Children’s Day in Thailand     
  หัวเรื่อง (Topic) Children’s Day in AEC     
  หัวเรื่อง (Topic) Loy Krathong Day      
  หัวเรื่อง (Topic) Songkran Festival      
  หัวเรื่อง (Topic) Christmas Day 1      
  หัวเรื่อง (Topic) Christmas Day 2      
 ด้านตัวแปร         
 ตัวแปรต้น (Independent Variable) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ          
 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ความสามารถในการจ าค าศัพท์    
 ด้านระยะเวลาทีใ่ชใ้นการวิจัย       
 ระยะเวลาในการวิจัยระหว่างวันที่ 1 มกราคมถึงวันที่15 กุมภาพันธ์2562ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
 ด้านสถานที่        
 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา ต าบลวงฆ้อง อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 



 

 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 

ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

356 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที2่ (Proceedings) 

วิธีด าเนินการวิจัย         

 รูปแบบการวิจัย          
 การวิจัยครั้งน้ีใช้รูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Design)แบบการทดลองกับกลุ่มทดลองเพียง
กลุ่มเดียว(One Group Pretest Posttest Design)     
 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา อ าเภอพรหมพิราม จังหวัด
พิษณุโลกที่ก าลังศึกษาอยู่อยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 10 คน กลุ่มเป้าหมายน้ีได้มาจากการเลือก
แบบเจาะจง(Purposive Sampling)        
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่       
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้เกม จ านวน 10 แผน     
 2. แบบทดสอบการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ(ก่อนและหลังการใช้เกมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้)                       
มี 2 ตอน ดังน้ี          
 ตอนที่ 1 แบบทดสอบการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษก่อนใช้เกมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Pre-test) 
เพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนก่อนการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นแบบเลือกตอบ4 ตัวเลือกจ านวน 20ข้อ
 ตอนที่ 2  แบบทดสอบการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษหลังใช้เกมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Post-test) 
เพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนหลังการเรียนรู้โดยใช้เกม เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 
ข้อ           
 3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเก่ียวกับการใช้เกมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 เครื่องมือวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นมีขั้นตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพดังต่อไปน้ี   
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้เกม จ านวน 10 แผน มีขั้นตอนการสร้างดังน้ี   
    (1) ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการ เอกสารหลักสูตรและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง   
    (2) สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
โดยการใช้เกมประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย    
    (3) สังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ     
    (4) วิเคราะห์สาระการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามมาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่
ต้องการให้เกิดกับนักเรียน          
    (5) วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษเพื่อก าหนดหน่วยการเรียนรู้  
    (6) เขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ     
    (7) น าแผนการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบพิจารณา ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงแก้ไข          
    (8) ปรับปรุง แก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะที่ได้รับ    
    (9) น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการปรับปรุง แก้ไขแล้วไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย  
 2. แบบทดสอบการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ(ก่อนและหลังการใช้เกมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) เพื่อ
ทดสอบการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงก่อนและ
ช่วงหลังการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ซ่ึงมีขั้นตอนในการสร้างดังน้ี 
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   (1) ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้อง ได้แก่ หลักสูตร เทคนิคการออกข้อสอบ 
   (2) วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยพิจารณาวัดแบบทดสอบให้สอดคล้อง

กับสาระการเรียนรู้และตัวชี้วัด แล้วก าหนดจุดมุ่งหมายที่ต้องการวัด 
   (3) สร้างแบบทดสอบ คือ ข้อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  
   (4) น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) และ

ความสอดคล้องระหว่างเน้ือหากับจุดประสงค์ ความถูกต้องเหมาะสมกับการใช้ภาษา และความเหมาะสมกับเวลาที่ใช้
ในการทดสอบ และความเหมาะสมของค าถามและตัวเลือกเพื่อหาข้อบกพร่องแล้วน ามาปรับปรุงให้สมบูรณ์ 

   (5) บันทึกผลการพิจารณาลงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดเป็นรายข้อ และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (IOC) (ล้วนและอังคณา, 2539) 

   (6) คัดเลือกแบบทดสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์ไว้ แบบทดสอบที่
ค่าดัชนีไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์จะถูกน าไปปรับปรุง แก้ไข ได้แบบทดสอบการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ คือ แบบ
ปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ทั้งหมด 20 ข้อ 

   (7) น าแบบทดสอบการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ได้รับการแก้ไข ปรับปรุงแล้วไปทดสอบกับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา จ านวน 10 คน แล้วน าคะแนนมาหาค่าความยากง่ายของ
แบบทดสอบ เพื่อปรับปรุงแบบทดสอบโดยใช้สูตรสัดส่วนของจ านวนนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อง่าย 

   (8) น าแบบทดสอบที่ปรับปรุง แก้ไขแล้ว ไปทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 10 คน แล้ว
น าคะแนนมาหาค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนกโดยใช้ดัชนีเบรนนอน (ล้วนและอังคณา , 2539) ซ่ึงใช้ในการหาค่า
ค าอาจจ าแนก โดยค านวณจากสัดส่วนของนักเรียนที่ท าแบบทดสอบถูกของกลุ่มที่สอบผ่านเกณฑ์กับกลุ่มที่สอบยังไม่
ผ่านเกณฑ์ ซ่ึงต้องก าหนดเกณฑ์คะแนนหรือคะแนนจุดตัดของแบบทดสอบก่อนโดยผู้เชี่ยวชาญ 

   (9) ก าหนดคะแนนจุดตัดของแบบทดสอบ เม่ือคัดเลือกแบบทดสอบที่มีคุณภาพแล้วน ามาพิจารณาก าหนด
คะแนนจุดตัด โดยใช้เทคนิคของอีเบล (ล้วนและอังคณา, 2539)เป็นการพิจารณาจากลักษณะความยากง่ายและความ
เก่ียวข้องในเน้ือของแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์เป็นหลักในการพิจารณาความส าเร็จที่คาดหวังไว้ในแบบทดสอบ โดยให้
ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์เทียบกับเปอร์เซ็นต์การสอบผ่านที่คาดหวังจากลักษณะข้อสอบที่ต้องประเด็นปัญหาทั้ง 4 ระดับ 
คือ ระดับความจ าเป็น ระดับความส าคัญ ระดับการยอมรับ และระดับยังมีปัญหา 

   (10) น าคะแนนที่ได้จากการทดสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน10 คน มาหาค่าความเชื่อม่ันของ
แบบทดสอบทั้งฉบับ (Reliability) จากสูตรไบโนเมียล(Binomial formula) ของไลเวต 

   (11) น าแบบทดสอบการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษไปทดสอบกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
 3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเก่ียวกับการใช้เกมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นแบบสอบถาม
ประเภทมาตรส่วนประมานค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีขั้นตอนในการสร้างดังน้ี   
    (1) ก าหนดขอบข่ายรายละเอียดความคิดเห็น ได้แก่ ด้านรูปแบบ ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เกม ด้านความพึงพอใจต่อเกม     
    (2) สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นตามขอบข่ายที่ก าหนด    
    (3) น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่สร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ
    (4) ปรับปรุง แก้ไขแบบสอบถามให้สมบูรณ์ แล้วน าไปใช้ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล         
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยน าคะแนนการทดสอบการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษและแบบสอบถามความ
คิดเห็นเก่ียวกับการใช้เกมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (X) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และค่าร้อยละ         
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล       
 นักเรียนมีคะแนนการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ที่ และมีจ านวนนักเรียนผ่านเกณฑ์
คิดเป็นร้อยละ 100 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 70และมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม โดย
ภาพรวมระดับความเห็นอยู่ในระดับ ดีมาก 

สรุปผลการวิจัย          
 1. นักเรียนที่เรียนโดยใช้เกมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษมีความรู้ค าศัพท์เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน
และมีความรู้ค าศัพท์มากกว่านักเรียนที่เรียนโดยไม่ใช้เกมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05         
 2. นักเรียนมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษในระดับ
ดีมาก 

อภิปรายผลการวิจัย         

 ผลจากการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยดังน้ี     
 1. ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนด้านทักษะการฟังทักษะการพูดทักษะการอ่านและทักษะ
การเขียนพบว่ามีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 80.00และมีจ านวนนักเรียนผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 100เม่ือน าไปเทียบ
กับเกณฑ์ 70 /70 ที่ก าหนดไว้พบว่าผ่านทั้งคะแนนและจ านวนนักเรียนที่เป็นเช่นน้ีอภิปรายได้ว่าเกมเป็นกิจกรรมที่
ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดสอดคล้องกับทิศนาแขมมณี(ทิศนา, 2547) กล่าวว่าการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เกมเป็นวิธีที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องต่างๆอย่างสนุกสนานและท้าทายความสามารถโดยให้ผู้เรียนเล่น
เองท าให้ได้รับประสบการณ์ตรงการเล่นเกมยังท าให้เด็กได้น าความรู้มาใช้ในสถานการณ์จ าลองต่างๆสอดคล้องกับลี 
(Lee, 1995) ที่กล่าวว่าเกมเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้เล่นมีความก้าวหน้าในการใช้ภาษาท าให้นักเรียนมีการเรียนรู้ดีขึ้นเกมท า
ให้ได้ฝึกภาษาในหลายทักษะทั้งการฟังการพูดการอ่านและการเขียนนักเรียนได้มีกิจกรรมติดต่อสื่อสารกันมีการสร้าง
ความเข้าใจในการใช้ภาษาได้ดีสอดคล้องกับงานวิจัยของชฎากาญจนพบู  (ชฎา, 2534) ขนิษฐาระวิพันธ์ (ขนิษฐา, 
2537) และอนุภาพดลโสภณ (อนุภาพ,2540) ที่พบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มที่เรียนตามคู่มือครูซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมน้ันมี
ประสิทธิภาพช่วยท าให้ผลการเรียนของนักเรียนดีขึ้นนอกจากน้ีเม่ือศึกษางานวิจัยของทรงสิทธ์ิทองจรัส  (ทรงสิทธ์ิ, 
2544) ที่ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5โดยใช้เกมก็พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนมีสูงกว่าเกณฑ์ความรอบรู้ที่ก าหนดไว้ถึงร้อย
ละ 83.10 ของคะแนนเต็มและมีจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 82.14 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้
ร้อยละ 80สอดคล้องกับนริสากัลยา (นริสา, 2552) พบว่าการใช้เกมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 70 คิดเป็นร้อยละ 73.33 และมีจ านวนนักเรียน
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คิดเป็นร้อยละ 73.18 ผ่านเกณฑ์จ านวนนักเรียนที่ก าหนดไว้ร้อยละ 70 นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของเกษศิริ
นทร์อ้วนภักดี (เกษศิรินทร์, 2548) และจันทิวาศรีมะโฮงนาม (จันทิวา, 2550) ที่ศึกษาการใช้เกมเพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาเพี่อการสื่อสารของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นพบว่าทั้งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและจ านวนนักเรียนมีสูง
กว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตามเกณฑ์70/70 โดยเกษศิรินทร์อ้วนภักดี (เกษศิรินทร์, 2548)พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 80.72 และมีจ านวนที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ82.93 และจันทิวาศรีมะโฮงนาม 
(จันทิวา, 2550) พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 77.86 และมีจ านวนที่ผ่านเกณฑ์ถึง
ร้อยละ 91.67          
 2. นักเรียนมีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมโดยรวมพบว่ามีค่าเฉลี่ย 4.90อยู่ในระดับมาก
ที่สุดเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยคือด้านความพึงพอใจด้านประโยชน์และด้านรูปแบบมีค่าเฉลี่ยเป็น 4.94, 4.90 และ 
4.86 ตามล าดับที่เป็นเช่นน้ีอภิปรายได้ว่าในด้านความพึงพอใจการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมน้ันช่วยสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ให้สนุกสนานไม่น่าเบื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจสูงช่วยให้
นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนด้านประโยชน์กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมน้ันเป็นกิจกรรมที่ท าให้ผู้เรียนมีการฝึก
ทักษะทางภาษาอย่างบูรณาการเปิดโอกาสให้นักเรียนตัดสินใจฝึกแก้ปัญหาและนักเรียนได้น าความรู้ที่เรียนมาไปใช้ใน
สถานการณ์ที่ก าหนดให้ด้านรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมมีการก าหนดจุดมุ่งหมายกติกาและวิธีเล่นที่ชัดเจน
เข้าใจง่ายและมีความยากง่ายที่เหมาะสมคือไม่ยากหรือง่ายจนกินไป 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย        
 จากการวิจัยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังน้ี       
 ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้      
 1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารน้ันต้องจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะแบบ
บูรณาการไม่ควรแยกทักษะออกเป็นส่วนๆ       
 2. ขั้นตอนการอภิปรายหลังเล่นเกมเป็นขั้นตอนที่ส าคัญท าให้นักเรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ทบทวนถึงการเล่น
เกมและสาระการเรียนรู้ที่ได้รับครูจะละเลยมิได้หากขาดขั้นตอนน้ีการเล่นเกมจะไม่ใช่การจัดการเรียนรู้เป็นเพียงการ
เล่นเกมธรรมดาๆ          
 3. ครูควรศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้เกมให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อน
น าไปใช้เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูง     
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป       
 1. ควรมีการศึกษาโดยน าเกมไปใช้พัฒนาผู้เรียนในวิชาอ่ืนๆ     
 2. ควรมีการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมให้เหมาะสมกับแต่ละวิชาหรือ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้         
 3. ควรมีการศึกษาเพื่อสร้างเกมประกอบการเรียนรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมมากขึ้นและมีความหลากหลาย 
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30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณวิชญ์ ใบกุหลาบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
31 ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
32 ดร.สวนีย์ เสริมสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
33 รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพร ริมชลการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
34 ดร.ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 

 

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

ที่ ชื่อ-สกุล สังกัด 
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมชัย สังโยคะ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
36 ดร.อรรฎชณม์ สัจจะพัฒนกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
37 ดร.อารีย์ ปรีดีกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
38 ดร.ธัญญาพร ก่องขันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ที่ ชื่อ-สกุล สังกัด 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอ้ือมพร หลินเจริญ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยากาญจน์ โตพิทักษ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
3 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย กุลโสภิต สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพัฒน์ รักพรมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
6 รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาดี ปณะราช มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
8 ดร.ศรวัส ศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
9 ดร.วรพรรณ ขาวประทุม มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
10 ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูวิทย์ กมุทธภิไชย มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ เตชะ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
14 ดร.วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
15 ดร.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
16 ดร.ไตรรงค์ เปลี ยนแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
17 รองศาสตราจารย์ ดร.สุณี บุญพิทักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
19 รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลชลิตา กมุทธภิไชย มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุสิษฐ์ พันธ์กล ่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมรา ศรีแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพิพัฒน์  รักพรมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
25 ดร.ประจบ ขวัญมั น มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
26 ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภา มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
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ที่ ชื่อ-สกุล สังกัด 
27 ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรัฎฐ์  เพ็งแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
29 ดร.ขวัญชัย ขัวนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
30 ดร.สุวดี  อุปปินใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
31 ดร.พูนชัย  ยาวิราช มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
32 ดร.กิตติศักดิ์ นิวรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส ณ พิกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
34 ดร.จิราภรณ์ ปาล ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัตฐิยา ชัยชนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
36 ดร.สุดาพร ปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
37 ดร.เกศรินทร์ ศรีธนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
38 ดร.วิชิต เทพประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงระวี ณ ล่าพูน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชราภรณ์  ทาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
41 ดร.พัชราวรินทร์ เรือนโต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
42 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ติ๊บค่าป้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
43 ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
44 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมฤทัย ตันมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
45 ดร.รักษ์ วรุณวนารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
46 ดร.สุภาพร เตวิยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
47 ดร.บุญทิวา  สิริชยานุกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
48 ดร.วันชนะ จิตอารีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
49 ดร.โชคฑีรภัคญ์ ธนเศรษฐวัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
50 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดารุณี  นิพัทธ์ศานต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
51 ดร.กิตติยา ปลอดแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
52 ดร.พงศ์วัชร ฟองกันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
53 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ พรหมขันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
54 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มะยุรีย์ พิทยาเสนีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
55 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุติมา เมทนีธร มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
56 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐ์กานต์  ปันแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
57 ดร.สุธิษณา โตธนายานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
58 ดร.สายชล  เพียรผดุงพร มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
59 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราพร กุลนานันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
60 ดร.ไกรวิชญ์  ดีเอม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
61 ดร.วุฒิชัย  พิลึก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
62 ดร.พรรณราย  เทียมทัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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ที่ ชื่อ-สกุล สังกัด 
63 ดร.สยาม  ทองใบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
64 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาติ  จันทร์ดอกไม้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
65 ดร.ทินกร ช้อมพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
66 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
67 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไอริณ ชุ่มเมืองเย็น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
68 รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี เกสทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
69 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร  ทรัพย์รวงทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
70 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทีปพิพัฒน์  สันตะวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
71 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
72 ดร.สายทิตย์  ยะฟู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
73 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทิพย์  งามนิล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
74 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
75 รองศาสตราจารย์ ดร.สรวงพร กุศลส่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
76 ดร.แขก บุญมาทัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
77 ดร. ประสิทธิ์  ไชยศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
78 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ  กงเติม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
79 รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัติ คูณแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

80 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลฉัตร กล่อมอิ ม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

81 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แขขวัญ   สุนทรศารทูล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

82 ดร.สุเนตร ทองค่าพงษ์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก 

83 ดร.เรณู บุญเสรฐ นักวิชาการอิสระ 
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ค าน า 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์

ศึกษา ครั้งที่ 2” ในวันที่ 21- 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการพัฒนาองค์ความรู้และ

นวัตกรรมทางการศึกษาของอาจารย์ นักศึกษา และครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถาบันการอาชีวศึกษา

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งนักวิชาการด้านการศึกษาในทุกสังกัด ซึ่งเป็นการ

ส่งเสริมศักยภาพ และความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยระหว่างอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา  ครูใน

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนักศึกษาวิชาชีพครู รวมถึงนักวิชาการด้านการศึกษาในทุกสังกัด ตลอดจน

บุคลากรคณะครุศาสตร์เครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจบทความ วิพากษ์

บทความวิจัยทั้งแบบบรรยาย (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)  

การจัดท ารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2” แบ่งเป็น 12 

กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ บริหารการศึกษาวัด/ประเมินผลการศึกษา/วิจัยทางการศึกษา/หลักสูตรและการสอน

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การศึกษาปฐมวัย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี/ชีววิทยา สังคมศึกษา                 

พลศึกษา ภาษาจีน คอมพิวเตอร์ศึกษา และประถมศึกษา ซึ่งทุกบทความวิจัย นักวิจัยได้ปรับแก้ไขรายละเอียด

ตามท่ีผู้ทรงคุณวุฒิแนะน าจากการประเมินบทความวิจัยและการวิพากษ์วิจัย 

คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2” ขอขอบพระคุณทุกท่านที่

มีส่วนร่วมในการด าเนินงานในทุกกิจกรรมด้วยดี และหวังว่าผู้อ่านบทความวิจัยจะได้รับความรู้และน าไป

พัฒนางานขององค์กรให้เกิดประโยชน์ต่อไป 

 

 

 

คณะกรรมการจัดท ารายงานสืบเนื่อง 

จากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2” 
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เทศบาลต าบลแม่จัน อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 
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The Creative art activities to develop small muscles of early childhood 
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ส าหรับเด็กปฐมวัย 
ขวัญฤทัย   เทพบาท  และ วราภรณ์  อ่้าอ้น 
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การพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีท่ี 2 โดยใช้กิจกรรมชุดสื่อตัว
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211 

การจัดกิจกรรมการเลา่นิทานเพ่ือส่งเสริมทักษะทางอารมณของเด็กปฐมวัยท่ีมีปญหาทาง
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230 
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นภัสสร ติครบุร ีและ ทิพย์สุดา อินทะพันธ์ุ 
การพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก  
โดยการใชชุ้ดสื่อตัวต่อสรา้งสรรค์  
นลิตา พงษ์พวง   ปิยลักษณ์ พฤกษะวัน และ วรรณทิพา มั่นปาน 
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โรงเรียนอนุบาลวังจันทน์ ชั้นอนุบาลปีท่ี 2/1 
ประภาพร  นันตีภา   ปิยลักษณ์  พฤกษะวัน  และ  ฉัตรดาว  จันทร์เยี่ยม 
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CREATIVE ART ACTIVITIES FOR FINE MOTOR DEVELOPMENT OF EARLY CHILDHOOD 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กลุม่ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียนชาย-หญิง ที่มีอายุ 5-6 ปี ก าลังศึกษาอยู่ในชั้น
อนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
จ านวน 3 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ แบบทดสอบวัดความสามารถใน
การใช้กล้ามเน้ือเล็กของเด็กปฐมวัย แบบสังเกตความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือเล็กของเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้ ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยครั้งน้ีพบว่า ความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือเล็กของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.84 คิดเป็นร้อยละความก้าวหน้าเท่ากับ 74.13  
 
ค าส าคัญ : กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์, กล้ามเน้ือมัดเล็ก 
 
Abstract 
 The purpose of this research is to study the ability of using fine motor of early childhood by 
using creative art activities. The sample was 3 early childhood students in 2 semester of 2018 
academic year, Wat Chan Tawan Tok school, Muang, Phitsanulok. The instrument were 1) the lesson 
plan of creative art activities and 2) the test of the ability of using fine motor of early childhood. The 
statistic use in the this research were mean, percentage and standard deviation. 
 The result of this research found that, the mean of the ability of using fine motor of early 
childhood after using creative art activities was at 2.84, and the percentage of progress was at 74.13. 
 
Keywords; creative art activities, fine motor 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
      เด็กปฐมวัย  คือวัยเริ่มต้นของชีวิต  ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี จัดได้ว่าเป็นระยะที่ส าคัญที่สุดของชีวิต               
เพราะพัฒนาการทุกด้านเป็นไปอย่างรวดเร็ว  พัฒนาการของเด็กในวัยน้ีควรได้รับการส่งเสริมให้ครบทุกด้าน  ทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา (เยาวพา เดชะคุปต์.2542 : 12)  ซ่ึงสอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาแห่งชาติ (2543 : 16)  ให้ความหมายไว้ว่า เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่ส าคัญที่สุดส าหรับพัฒนาการของชีวิตมนุษย์  สิ่ง
ที่เด็กได้รับประสบการณ์และการเรียนรู้ในช่วง 6 ปีแรกของชีวิตจะมีผลต่อการวางรากฐานที่ส าคัญต่อบุคลิกภาพของ
เด็กที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่  ถ้าเด็กได้รับการพัฒนาและได้รับการกระตุ้นด้วยวิธีการที่ถูกต้อง  จะช่วยสร้างเสริมให้มี
ความพร้อมสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย  อารมณ์-จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  ดังน้ันการจัดการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัย
หากได้รับการส่งเสริมและช่วยเหลืออย่างถูกวิธี  และเป็นไปตามขั้นตอนของการพัฒนาการเด็กแล้ว  จะท าให้เด็ก
เหล่าน้ันมีความพร้อมและมีศักยภาพที่จะพัฒนาต่อไปอย่างสูงสุด   
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        ความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือเล็กมีความส าคัญและจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตประจ าวันโดยกล้ามเน้ือ
เล็กเป็นอวัยวะหน่ึงในการประกอบกิจวัตรประจ าวันด้วยตนเอง  เช่น  การใส่ -ถอดกระดุม รูดซิป การแปรงฟัน  ผูก
เชือกรองเท้า  งานศิลปะ  รวมทั้งการขีดเขียน  ถ้าเด็กใช้กล้ามเน้ือเล็กได้คล่องแคล่ว  จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้าน
ต่าง ๆ (อธิษฐาน  พูลศิลป์ศักดิ์กุล. 2546 : 111) และการใช้กล้ามเน้ือเล็กของเด็กปฐมวัยควรส่งเสริมให้ใช้กล้ามเน้ือ
สายตากับมือ  เพราะการประสานงานของกล้ามเน้ือเล็กของเด็กยังไม่พร้อมเท่าที่ควร Lowenfeld  and  Lambert  
Brittain (1964:28  อ้างถึงใน  ลลิตพรรณ  ทองงาม,2539:32) การเล่นและการจัดกิจกรรมศิลปะต่าง ๆ จะเป็น
เครื่องมือที่ช่วยให้เด็กได้พัฒนาความพร้อมทางมือและตามากที่สุดเด็กจะเรียนรู้อย่างสนุกสนาน  เด็กจะใช้มือในการ
หยิบจับวัสดุต่างๆ  ท าให้เข้าใจวิธีการใช้น้ิวจับดินสอได้อย่างถูกวิธี  สอดคล้องกับพัฒนาการ  ชัช พงศ์.  (2541 : 122) 
ให้ความหมายไว้ว่า    การพัฒนากล้ามเน้ือเล็กให้แข็งแรงเด็กก็พร้อมที่จะลากลีลามือซ่ึงเป็นพื้นฐานส าคัญของการ
เขียน  เพราะความคล่องแคล่วของกล้ามเน้ือน้ิวมือมีความสัมพันธ์อย่างมากกับการเขียนของเด็ก  ซ่ึงกิจกรรมหรือ
อุปกรณ์ที่ช่วยส่งเสริมการใช้กล้ามเน้ือมือกับสายตาให้ประสานสัมพันธ์กัน  ได้แก่ การร้อยลูกปัด  ร้อยเชือก  ร้อย
ดอกไม้  เย็บกระดุม  รูดซิป  เรียงสี  เรียงไม้หนีบ  ปักหมุด  ตอกตะปู เป็นต้น (เยาวพา  เดชะคุปต์. 2542 : 22 - 24)   

     ปัญหาที่พบจากการทดลองแผนการจัดประสบการณ์ ชั้นอนุบาลปีที่  3 พบว่าเด็กขาดทักษะ
ความสามารถการใช้กล้ามเน้ือเล็กในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรม
เกมการศึกษา ในการหยิบจับ การฉีกปะ การระบายสี การขีดเส้นต่าง ๆ  ปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย  คือ เด็กขาดทักษะ
ความสามารถการใช้กล้ามเน้ือเล็ก ด้านคล่องแคล่วในการใช้กล้ามเน้ือเล็กและการประสานสัมพันธ์ระหว่างน้ิวมือกับตา 
จึงเป็นสาเหตุท าให้พัฒนาการของกล้ามเน้ือเล็กมีความล่าช้า  และท าให้กิจกรรมที่ท าไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ  จาก
การศึกษาวิจัยพบว่าการเพิ่มความสามารถในการใช้มือจะน าไปสู่การเขียนได้ดีขึ้น ที่ส าคัญกว่าน้ันคือครอบครัวที่ไม่
ปล่อยให้เด็กท าสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง เป็นสาเหตุที่ท าให้เด็กมีพัฒนาการช้าในด้านการใช้กล้ามเน้ือเล็ก ซ่ึงการสอนใน
ระดับปฐมวัยควรเป็นการสอนโดยมุ่งเน้นการฝึกความพร้อมต่าง ๆ ตลอดจนการส่งเสริมความสามารถด้านร่างกาย  
อารมณ์-จิตใจ  สังคม  และสติปัญญามากกว่าที่จะมุ่งเน้นในด้านวิชาการ Kaufman, A.S. ,Zalma  R. & Kaufman , 
N.L. (1978:23  อ้างถึงใน  ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. 2538 : 32) 
      ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะพัฒนาการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเน้ือมัดเล็ก 
ส าหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่ได้รับการวางแผนมาอย่างดีและมีความหลากหลายในการใช้วัสดุมาประดิษฐ์และตกแต่ง 
ขั้นตอนวิธีประดิษฐ์ไม่ซับซ้อนเหมาะสมกับวัย ความแตกต่างระหว่างบุคคล  สภาพเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม บริบท
ของชุมชนและโรงเรียน เป็นกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่ายน้อย ลงทุนไม่มาก วัสดุหาได้ง่ายในท้องถิ่น จึงเหมาะที่จะน ามาใช้ใน
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เป็นผลท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอน และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้
กล้ามเน้ือมือและน้ิวมือที่แข็งแรง และท างานประสานสัมพันธ์กัน มีพัฒนาการอย่างต่อเน่ือง และไม่รู้สึกว่าการเรียน
เป็นเรื่องยาก และยังสามารถช่วยให้เด็กมีความสุข สนุกสนาน ผ่อนคลายความเครียด อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ให้
แนวทางแก่ครู และผู้ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยได้พัฒนาการ จัดกิจกรรมให้เหมาะสมแก้เด็ก
ปฐมวัยต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือเล็กของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์ 
 
ขอบเขตการวิจัย 

 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียนชาย-หญิง ที่มีอายุ 5 – 6 ปี ก าลังศึกษาช้ัน อนุบาล 3                        
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก มิตรภาพที่ 73 อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  

    กลุ่มตัวอย่าง 
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียนชาย-หญิง ที่มีอายุ               
5 – 6 ปี ก าลังศึกษาอยู่ชั้น อนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก มิตรภาพที่ 73   
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  จ านวน 3 คน เป็นนักเรียนชาย 1 คน นักเรียนหญิง 2 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
      ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  ผู้วิจัยได้สร้างกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ซ่ึงประกอบด้วย 

1. แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยจ านวน 8 แผน 
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือเล็กของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปะ

สร้างสรรค์ของเด็กจ านวน 2 ฉบับ 
3. แบบสังเกตความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือเล็กของเด็กปฐมวัยจ านวน 2 ฉบับ 

      ขอบเขตด้านตัวแปร 
             ตัวแปรต้น   ได้แก่  การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
  ตัวแปรตาม  ได้แก่  ความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือเล็กของเด็กปฐมวัย  ได้แก่  ความคล่องแคล่วของ
กล้ามเน้ือเล็กและการประสานสัมพันธ์ระหว่างน้ิวมือกับตา 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ี ด าเนินการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยใช้เวลาใน
การทดลอง 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน ได้แก่  วันพุธ และวันพฤหัสบดี  ท าการทดลองในช่วงเวลา 10.00 - 10.30 
นาฬิกา ครั้งละ 30 นาที  รวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1. จากการท ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือเล็กสูงขึ้นหลังจาก
ได้รับการท ากิจกรรม 
 2. จากการเปรียบเทียบการท ากิจกรรมศิลปะประดิษฐ์เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการกล้ามเน้ือเล็กสูงขึ้นหลังจาก
ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก มิตรภาพที่ 73 ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก จ านวน 1 ห้องเรียน นักเรียนชั้นอนุบาล 3 มีจ านวนทั้งหมด 5 คน   
 2. การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ หมายถึง การด าเนินกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่เปิดโอกาสให้เด็กได้
แสดงออกทางความคิด  จินตนาการ  ได้ส ารวจและจัดกระท ากับวัตถุโดยตรงโดยใช้วัสดุท้องถิ่นต่างๆมาฉีกปะ                
เช่น  ใบไม้  กระดาษสี  ดอกไม้  หนังสือพิมพ์  ใบตอง  เปลือกข้าวโพด  เปลือกถั่วลิสง  ทิชชู  ส าลี  เชือกฟาง  ไหม
พรม  เศษผ้า  เป็นต้น  เป็นการน าวัสดุท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์  โดยมีเน้ือหาสอดคล้องกับแผนการจัด
ประสบการณ์  เพื่อพัฒนากล้ามเน้ือเล็ก  ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างน้ิวมือกับตาและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาต่อไป 
 3. พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อเล็ก หมายถึง การใช้กล้ามเน้ือเล็กในการท างานที่ละเอียดซ่ึงไม่ต้องอาศัยการ
เคลื่อนที่ของร่างกาย  แต่เป็นการใช้ความสัมพันธ์ของกล้ามเน้ือมือ  น้ิวมือ  ให้ท างานประสานสัมพันธ์กับสายตา            
เพื่อท ากิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ วัสดุ  ท าให้สามารถท างานได้เป็นอย่างดี 
  3.1 ความคล่องแคล่วของกล้ามเน้ือเล็ก  หมายถึง ความสามารถในการประดิษฐ์ผลงาน เช่น  ใบไม้  
กระดาษสี  ดอกไม้  หนังสือพิมพ์  ใบตอง  เปลือกข้าวโพด  เปลือกถั่วลิสง  ทิชชู  ส าลี  เชือกฟาง  ไหมพรม  เศษผ้า  
เป็นต้น 
  3.2 การประสานระหว่างน้ิวมือกับตา  หมายถึง ความสามารถในประดิษฐ์ผลงาน  เช่น  การติดปะใบไม้  
กระดาษสี  ดอกไม้  หนังสือพิมพ์  ใบตอง  เปลือกข้าวโพด  เปลือกถั่วลิสง  ทิชชู  ส าลี  เชือกฟาง  ไหมพรม  เศษผ้า  
เป็นต้น 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

  ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากร 

  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียนชาย-หญิง ที่มีอายุ 5 – 6 ปี ก าลังศึกษาชั้นอนุบาล 3  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก มิตรภาพที่ 73 อ.เมือง ต.ในเมือง จ.พิษณุโลก  
  2. กลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียนชาย-หญิง ที่มีอายุ 5 – 6 ปี ที่ก าลังศึกษาช้ัน 
อนุบาล 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 3 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง จากจ านวนนักเรียนชั้นอนุบาล 
3 ทั้งหมด 5 คน ใน 1 ห้องเรียน โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก มิตรภาพที่ 73  อ าเภอเมือง ต าบลในเมือง จังหวัด
พิษณุโลก  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือเล็กของเด็กปฐมวัย 
3. แบบสังเกตความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือเล็กของเด็กปฐมวัย 

การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. การสร้างแผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 

1.1 ศึกษาเอกสาร หนังสือ ต าราที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
1.2 วางแผน และก าหนดจุดประสงค์และเน้ือหาของแผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
1.3  ด าเนินการสร้างแผนกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ จ านวน 8  แผนซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 
       1.3.1  ชื่อกิจกรรม 
       1.3.2  จุดประสงค์ 
       1.3.3  การด าเนินกิจกรรม 
       1.3.4  สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ 
       1.3.5  การประเมินผล 
       1.3.6  การวัดผล  

           1.4  น าแผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 8 กิจกรรมที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ   จ านวน 3 ท่าน 
เพื่อตรวจพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม  
 ผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญพบว่า มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 0.94-1.00 อยู่ในระดับดีมาก และมีค่า
เที่ยงตรงใช้ได้ 
 2. การสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย 
 2.1  ศึกษาเอกสาร  หนังสือ  งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือเล็กของเด็กปฐมวัย 
 2.2  สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือเล็กของเด็กปฐมวัย  ดังน้ี 
  2.2.1  แบบทดสอบฉบับน้ีเป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือเล็กของเด็กปฐมวัย
อายุ 5 - 6 ปี จ านวน 2 ด้าน ได้แก่ ความคล่องแคล่วของกล้ามเน้ือเล็ก  และการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือ            
กับตา  

ตัวแปรตน้ 
การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 

             ตัวแปรตาม 
  1. ความคล่องแคล่วของกล้ามเน้ือเล็ก 
  2. การประสานสัมพันธ์ระหว่างน้ิวมือกับตา 
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  2.2.2  แบบทดสอบฉบับน้ีเป็นแบบทดสอบความสามารถภาคปฏิบัติมีจ านวน 10 ข้อ แบ่งออกเป็นด้านๆ 
ละ 5 ข้อ 
  2.2.3  การด าเนินการทดสอบ ผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการทดสอบด้วยตนเองโดยทดสอบผู้รับการทดสอบเป็น
รายบุคคล   
 เกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
   3 คะแนน ปฏิบัติได้ครบตามจ านวนที่ก าหนดให้ 
   2 คะแนน ปฏิบัติได้ครบแต่ยังไม่สมบูรณ์ 
   1 คะแนน ปฏิบัติไม่ได้แม้แต่ครั้งเดียวหรือไม่ให้ความร่วมมือ 
 2.3. น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือเล็กของเด็กปฐมวัยไปให้ผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาความ
เที่ยงตรงเชิงเน้ือหา 
 2.4  น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือเล็กของเด็กปฐมวัย และคู่มือด าเนินการทดสอบมา
ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
  ผลการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ลงความเห็นและให้คะแนน โดยใช้เกณฑ์ค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) 0.50 ขึ้นไป ผลการประเมินพบว่า มีค่า IOC เท่ากับ 0.94 – 1.00 
มีค่าความเที่ยงตรงใช้ได้ 
 2.5  น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือเล็กของเด็กปฐมวัยที่ปรับปรุงเหมาะสมแล้วไปจัดท า
เป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้ในการวิจัย 
 2.6 ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนโดยใช้คะแนนค่าเฉลี่ยในการแปลความหมายเป็นช่วงคะแนน 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง  ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองโดยอาศัยการวิจัยแบบ  One  Group  
Pretest – Posttest  Design  ( ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ. 2538 : 249)  มีลักษณะการทดลอง  ดังน้ี 
 

แบบแผนการทดลอง 
 สอบก่อน (Pretest)    ทดลอง   สอบหลัง (Posttest) 
   T1                                        X               T2 
 ความหมายของสัญลักษณ์  
 T1   หมายถึง การสังเกตพฤติกรรมก่อนทดลอง 
 X       หมายถึง การด าเนินกิจกรรม 
 T2   หมายถึง การสังเกตพฤติกรรมหลังการทดลอง 
วิธีการด าเนินทดลอง 
  การวิจัยครั้งน้ีด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ท าการทดลองเป็นเวลา 4 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 30 นาที ท าการทดลองในช่วงเวลา 10.00 – 10.30 น. รวม 8 ครั้งมีล าดับขั้นตอน ดังน้ี  
   1. พบครูประจ าชั้นเพื่อชี้แจงรูปแบบงานวิจัยและขอความร่วมมือ 
   2. ก่อนท าการทดลองผู้วิจัยท าการทดสอบความคิดสร้างสรรค์กับกลุ่มเป้าหมายจากน้ันน ามาตรวจ           
ให้คะแนน 
   3. ผู้วิจัยด าเนินการทดลองด้วยตนเองโดยทดลองสัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 30 นาทีในช่วงเวลา                      
10.00 – 10.30 น. วันพุธ และวันพฤหัสบดี จนสิ้นสุดการทดลองตามแผนการจัดกิจกรรม 
   4.  ผู้วิจัยด าเนินการทดลองโดยการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ได้ด าเนินการทดลองตามตารางดังน้ี 
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ตารางที่ 1  ก าหนดการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเน้ือมัดเล็ก 

จัดกิจกรรม เวลา กิจกรรม ลักษณะกิจกรรม 

ความคล่องแคล่วของกล้ามเน้ือเล็ก 
5   ธ.ค.  61 
6   ธ.ค.  61 

 
 
 

 
 
10..00 - 10.30 น 

 

 
สีจากธรรมชาต ิ
ปะติดเมล็ดข้าว 

 
ระบายสีจากกรีบดอกไม้ 
แปะเมล็ดข้าวเรียงทีละเมล็ด 

12  ธ.ค.  61 
13   ธ.ค.  61 

ประสานสมัพันธ์ระหว่างมือกับตา 
19   ธ.ค.  61 
20   ธ.ค.  61 
26   ธ.ค.  61 

 
27   ธ.ค.  61 

นกน้อยแสนสวย 
ผลไม้หลากสี 
 
เมฆฝนหรรษา 
การประดิษฐ์กระทง 
กระทงกระดาษ 
 
ดอกไม้สร้างสรรค์ 

ฉีกตัดปะจากกระดาษ 
ฉีกตัดปะจากกระดาษ 
 
ร้อยหลอดน้ าใส่เชือกเส้นเล็ก 
ประดิษฐ์กระทงจากใบตอง 
ตัดกระดาษและพับกระดาษ
ตามรอยที่ก าหนด 
ประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษ 

              5. เม่ือด าเนินการทดลองครบ 4 สัปดาห์ ผู้วิจัยท าการทดสอบหลังเรียน (ครั้งที่2) โดยใช้แบบทดสอบวัด
ความสามารถการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็กฉบับเดียวกันกับแบบแบบทดสอบวัดความสามารถการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็กที่ใช้  
(ครั้งที่1) 
 6. น าคะแนนที่ได้จากการทดสอบไปท าการรวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1.1 หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   1.2 หาค่าร้อยละความก้าวหน้า 
 2. สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  2.1 ค่าเฉลี่ย (Mean)  
  2.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  2.3 ค่าร้อยละ (Percentage) 
 3. สถิติที่ใช่ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
  3.1 ค านวณค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบ ซ่ึงใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบกับ
จุดประสงค์ (Content Validity)  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากการวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการ
จัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัย ดังน้ี 
ตารางที่ 2  คะแนนความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ 

นักเรียน 
คะแนนก่อนเรียน 

�̅�1  
คะแนนหลังเรียน 

�̅�2  
คะแนนความก้าวหน้า 

�̅�2 − �̅�1 
1 1.50 2.63 +1.13 
2 1.88 3.00 +1.12 
3 1.75 2.88 +1.13 

คะแนนเฉลี่ย 1.71 (�̅�𝟏  ) 2.84 (�̅�𝟐) +1.13 
ร้อยละความก้าวหน้า 74.13 
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             จากตารางที่ 2 แสดงว่า ความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือเล็กของเด็กปฐมวัย ก่อนการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.71 ส่วนหลังการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.84 และมีค่าร้อยละความก้าวหน้าเท่ากับ 
74.13 แสดงว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มีความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็กสูงขึ้น 
 
อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือเล็กของเด็กปฐมวัย พบว่า จากการท ากิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ โดยมีค่าเฉลี่ย ก่อนการทดลองกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.71 หลังการทดลองเท่ากับ 2.84 ร้อยละ
ความก้าวหน้าเท่ากับ 74.13 แสดงว่าเด็กมีพัฒนาการสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองการท ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  
 เน่ืองจากกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากการลงมือกระท าและปฏิบัติ
จริงกับสื่อ  วัสดุ  อุปกรณ์  การได้ลงมือกระท า  การจับต้องสัมผัส  ท าให้เด็กเข้าใจ  และรวบรวมประสบการณ์ทั้งหมด
เข้าด้วยกันซ่ึงเป็นประสบการณ์ส าคัญ ส าหรับการเรียนรู้ของเด็กเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับ
ประถมศึกษาต่อไป มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ  กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2547: 100)  ที่กล่าวว่า  การส่งเสริม
พัฒนาการกล้ามเน้ือเล็กเป็นการพัฒนากล้ามเน้ือน้ิวมือที่มีความส าคัญต่อเด็กมาก  เพราะเด็กต้องใช้มือในการท า
กิจกรรมที่ส าคัญได้แก่  การเขียนหนังสือ  การจัดกระท าหยิบจับ  ปั้นแต่งสิ่งต่างๆ   
 ดังน้ัน การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ สามารถที่จะช่วยความคล่องแคล่วของกล้ามเน้ือเล็ก และการ
ประสานสัมพันธ์ระหว่างน้ิวมือกับตาได้เป็นอย่างดี 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า 
  1. การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์สามารถพัฒนาไปในหลากทักษะที่สอดคล้องกันเพื่อ ให้ มี
ประสิทธิภาพในการท ากิจกรรมมากขึ้น 
  2. การจัดกิจกรรมความค านึงถึงสิ่งอ านวยความสะดวก บรรยากาศ และสิ่งแววล้อมให้มีวัสดุอุปกรณ์ใน
การจัดกิจกรรมที่หลากหลาย 
  3. ครูควรมีบทบาทในการช่วยเหลือในการท ากิจกรรมของนักเรียน ให้ค าแนะน า และกระตุ้นให้เด็กมี
ความกล้าคิด และกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในครั้งต่อไป 
  1. ควรศึกษาผลการจัดกิจกรรมในการใช้กล้ามเน้ือเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ด้านอ่ืนๆ เช่น ความสามารถด้านการคิด การพิมพ์ภาพ  การร่วมมือ ความสามารถทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น 
  2. ควรศึกษาผลการจัดกิจกรรมในการใช้กล้ามเน้ือเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ในสังกัดอ่ืน เช่น โรงเรียนที่อยู่ในส่วนของเอกชน เป็นต้น 
  3. ควรศึกษากิจกรรม และความสามารถของเด็กว่าอยู่ในช่วงวัยใด และมีพัฒนาการเป็นอย่างไรแล้วจัด
กิจกรรมอะไรถึงจะได้ผลที่ดีในแต่ละช่วงขั้น 
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 เพ่ือส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 

Learning Activities using the Brain as a Base Assemble Activity Sets  
"Fun Store" To Promote Basic Math Skills for Early Childhood. 
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บทคัดย่อ 
             การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน.ประกอบชุดกิจกรรม 
“ร้านค้าแสนสนุก” และเพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ทั้งก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้สมองเป็นฐาน ประกอบชุดกิจกรรม “ร้านค้าแสนสนุก” กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นเด็กปฐมวัย ชาย-
หญงิ อายุ 5-6 ปี ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านท่าด้วง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จ านวน 1 ห้อง จ านวน 23 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย.1..
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ประกอบชุดกิจกรรม “ร้านค้าแสนสนุก” จ านวน 20 แผน 2..คู่มือ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ประกอบชุดกิจกรรม “ร้านค้าแสนสนุก”.3..แบบทดสอบวัดทักษะ
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย จ านวน 2 ชุด ด าเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบ One-Group 
Pre test – Post test Design และวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการหาคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติร้อยละ 
, T-test 
         ผลการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ประกอบชุดกิจกรรม “ร้านค้าแสนสนุก” เพื่อ
ส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัยมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ก่อนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ประกอบชุดกิจกรรม “ร้านค้าแสนสนุก” มีค่าร้อยละ 56.17 หลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ประกอบชุดกิจกรรม “ร้านค้าแสนสนุก” มีค่าร้อยละ 89.22 ส่งผลให้มีคะแนน
การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยมีค่าร้อยละ 33.04 แสดงว่ามีการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
สูงขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้  

ค าส าคัญ : กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน / ชุดกิจกรรม / ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 

Abstract 

  This research aims to study the learning activities using the brain as a base. Assembly of the 
activity kit A "Fun shop" and to compare basic mathematical skills both before and after learning 
activities using the brain as a base. Assemble a set of activities "fun shops" the audience used in this 
study is the primary child. Male-female, age 5-6 years old, kindergarten, Class 2, academic year, 2561 
school, Ban Tha Duang, office, education area, Phetchabun District, 1 room, 23 people by selecting 
a specific. 1.The brain-based learning plan is a base. To assemble a set of 20 "  fun shops", 2. a guide 
to learning activities using the brain as a base. To dig an activity "A fun Shop" 3 . Basic Math Skill test 
for early childhood The number of 2  sets is conducted according to the One-group Pre test-Post 
test design and analy11zes the data by finding the average rating, standard deviation and percentage 
statistics. 
 The results of the study showed that the brain-based learning activities are fundamental. 
Assemble a "fun shop" activity set to promote basic math skills for early childhood. Early childhood 
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has a fundamental level of mathematical skills before the brain-based learning activities as a base. 
Assemble the "Fun Shop" activity set, with a value of 56 . 1 7  percent after the brain-based learning 
activities. The "Fun Shop" event set has a value of 89.22 percent, resulting in a fundamental skill 
development score of 33.04  percent, the higher arithmetic skills are developed in accordance with 
the assumption set. 
 
Keywords: brain-based.learning activities as a base / activity set / basic mathematical skills. 
 
ความส าคัญและความเป็นมา 
      ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซ่ึงในกลุ่มประเทศอาเซียนมี จุดมุ่งหมายส าคัญ
ร่วมกันในการยกระดับการแข่งขันของภูมิภาค การร่วมแบ่งปันทรัพยากรทางการศึกษาระหว่างกัน น าไปสู่การส่งเสริม
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน ( single.market).เพื่อรองรับการปรับตัว การ
เคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานเสรี โดยเฉพาะการพัฒนามาตรฐานทางการศึกษาร่วมกันของ
สถาบันการศึกษาในภูมิภาค และการรับรองระบบเทียบหน่วยกิตระหว่างกัน จะน าไปสู่การขยายโอกาสทางการศึกษา
ของบุคลากรในภูมิภาคมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยจึงมีความจ า เป็นที่จะต้องพัฒนาก าลังคนให้มีมาตรฐานเทียบกับ
อาเซียนหรือนานาชาติ ตลอดจนเตรียมความพร้อมประชากรวัยเรียนให้มีทักษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่  21 ซ่ึง
หมายความว่า เรียนรู้เพื่อให้ได้วิชาแกนและแนวคิดส าคัญในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงต้องให้ได้ทั้งสาระวิชา และได้ทักษะ 3 
ด้านคือ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ  เพื่อ
ความส าเร็จทั้งด้านการท างานและการด าเนินชีวิต (ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. 2560) 
นอกจากน้ีความสัมพันธ์และเครือญาติที่มีความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือและแบ่งปันกันเริ่มหมดไป พฤติกรรมการอยู่
รวมกันของสมาชิกในครอบครัวเป็นแบบต่างคนต่างอยู่ สัมพันธภาพในครอบครัวมีความเปราะบางจนน าไปสู่ปัญหา
ทางสังคมเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับการจัดการศึกษาส าหรับวัยเด็กปฐมวัย พัชรี ผลโยธิน. (2551 : 11) ทั้งน้ีเด็กปฐมวัยเป็น
วัยสร้างพื้นฐานพฤติกรรมทางสังคม เพราะเด็กยังไม่ได้มีลักษณะดีส าเร็จรูปมาอย่างที่สังคมต้องการเด็กจะต้องค่อยๆ
รับรู้ เรียนรู้จากสิ่งแวดล้อม เด็กเรียนรู้ รับรู้ได้จากการสังเกต การสัมผัส การปฏิบัติได้จากการเล่น ได้จากการท างานให้
คิด การปลูกฝังพฤติกรรมทางสังคม โดยใช้การจัดกิจกรรมการเล่านิทานเป็นยุทธวิธีอย่างหน่ึงซ่ึงมีจุดประสงค์เพื่อความ
สนุกสนานบันเทิงการพักผ่อน โดยแอบแฝงการอบรมสั่งสอน ให้ประพฤติตนเป็นคนดีได้  
      การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based.learning).ในศตวรรษที่ 21 เริ่มเด่นชัด
และมีความส าคัญเป็นอย่างมาก Brain based learning เป็นที่รู้จักในวงการการศึกษาไทย รวมไปถึงบรรดาพ่อแม่
ผู้ปกครองที่สรรหาความแปลกใหม่ทางการศึกษาส าหรับลูก แม้แต่กระทรวงศึกษาธิการเองก็มีนโยบายให้มีการจัด
การศึกษาในแนวทางน้ีเป็นแนวทางหลักที่ใช้ในโรงเรียน (ทิศนา แขมมณี. 2551) ทั้งน้ีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมอง
เป็นฐาน เป็นการประยุกต์น าเอาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการท างานของสมองที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับ
โครงสร้างของสมอง หากสมองสามารถท างานได้ตามปกติ ก็จะท าให้เกิดการเรียนรู้ต่อไป (ศศิธร เวียงวะลัย
..2556.:.12) ซ่ึงแนวคิดของการเรียนรู้ตามหลักการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เป็นการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โดยใช้กระบวนการเรียนพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน แก้ปัญหา การตัดสินใจและการวางแผน 
เพื่อน าไปสู่การลงมือท าจริงตามหลักการของสมองกับการเรียนรู้ ซ่ึงการเรียนรู้แบบน้ี ส่งผลให้เซลล์สมองได้รับการ
กระตุ้นให้ท างานและเกิดพัฒนาการท าให้เกิดปัญญาการคิดวิเคราะห์ และปัญญาในระดับที่สูง ๆ  ขึ้น ครอบคลุมตาม
หลักการพหุปัญญา และเก็บความรู้ไว้ในความจ า ระยะยาวที่พร้อมน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ และในการสอนแต่ละ
ครั้งจะต้องค านึงถึงความคิดพื้นฐานตามหลักการของสมองกับการเรียนรู้ ดังน้ันการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการ
ท างานของสมอง นับเป็นสิ่งส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเด็กไทยจะได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
ผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเรียน การสอนของตนเอง โดยน าองค์ความรู้เรื่องสมองและธรรมชาติของการเรียนรู้ของ
สมองมาออกแบบ กระบวนการเรียนรู้ จัดกิจกรรมสร้างประสบการณ์ ตลอดจนจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม เป็นการ
สร้างศักยภาพสูงสุดในการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
               ชุดกิจกรรมเป็นสื่อการเรียนการสอน เป็นนวัตกรรมทางการศึกษา มีลักษณะที่มีการจัดเป็นระบบมี
ขั้นตอนต่างๆ  ที่ครูเป็นผู้สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา และปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองตามความสามารถและความ
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แตกต่างระหว่างบุคคล ให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองตามขั้นตอนที่ระบุไว้เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็น
ศูนย์กลาง โดยมีครูเป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน าช่วยเหลือ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ซ่ึงชุดกิจกรรม คือ ชุดการจัดประสบการณ์ ที่ครูสร้างขึ้น ประกอบไปด้วย สื่อ อุปกรณ์ และกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนใช้ศึกษาด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นที่ปรึกษาคอยให้ค าแนะน าและช่วยเหลือ 
(พิกุล เกิดปลั่ง. 2554 : 13)  
                  คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญมากต่อเด็กปฐมวัยเพราะเด็กวัยน้ีเป็นวัยที่ก าลั งเรียนรู้ อยากรู้ อยากเห็น 
เพราะคณิตศาสตร์มีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับเด็กปฐมวัยเพราะคณิตศาสตร์เก่ียวข้องกับชีวิตประวันวันของเด็กแทบ
ทั้งสิ้น เช่น เรื่อง จ านวน ตัวเลข เวลา การวัดต าแหน่ง เป็นต้น การจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมกับพัฒนาการและ
ความสนใจของเด็กจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กได้รับความส าเร็จในการเรียนรู้คณิตศาสตร์และสามารถน า
ประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ (เชวง ซ้อนบุญ. 2554 : 21-22) นอกจากน้ี ทักษะพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อเด็กปฐมวัย จึงควรจะต้องมีการส่งเสริมให้มีการจัดประสบการณเก่ียวกับ
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และฝึกฝน ให้สามารถน าไปใช้ในการด ารงชีวิต 
ตลอดจนการเรียนรูของเด็กปฐมวัยน้ันต้องอาศัยทักษะกระบวนการจ าแนกเปรียบเทียบ การจัดประเภท การ
เรียงล าดับ และการวัด (ชมพูนุท จันทรางกูร. 2557.:.10) ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการเชาวน์ปัญญาของเพียเจต์ 
(Piaget) ความเชื่อการเรียนรู้เกิดขึ้นจากการปรับตัว เข้าสู่สภาวะสมดุล (Equilibrium) ระหว่างอินทรีย์และสิ่งแวดล้อม 
เพียเจต์เชื่อว่า คนเราทุกคนตั้งแต่เกิดมาพร้อมที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและโดยธรรมชาติของมนุษย์เป็นผู้พร้อม
ที่จะเริ่มกระท าก่อน (Active).ต่อสิ่งแวดล้อม โดยอยู่ในขั้นPreoperational มีโครงสร้างของสติปัญญาที่จะใช้
สัญลักษณ์แทนวัตถุสิ่งของที่อยู่รอบ ๆตัวได้ หรือมีพัฒนาการทางด้านภาษาเด็กวัยน้ีจะเริ่มด้วยการพูดเป็นประโยคและ
เรียนรู้ค าต่างๆ เพิ่มขึ้น เด็กจะรู้จักคิดในใจ อย่างไรก็ตาม ความคิดของเด็กวัยน้ียังมีข้อจ ากัดหลายอย่าง โดยเฉพาะ
ตอนต้นของวัยน้ี มีสิ่งที่เด็กวัยน้ีท าไม่ได้ เหมือนเด็กวัยประถมศึกษาหลายอย่าง 
                จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยทราบว่าคณิตศาสตร์มีความส าคัญอย่างไร ท าให้ผู้วิจัยมีความ
สนใจที่จะศึกษาการจัดกิจกรรม การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ประกอบชุดกิจกรรม “ร้านค้าแสนสนุก” เพื่อพัฒนา
เด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาด้านการนับจ านวนและด้านการเรียงล าดับ ซ่ึง ผู้วิจัยเชื่อว่า ถ้าหากเด็กได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง จากกิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้สมองเป็นฐาน เด็กสามารถเรียนรู้อย่างมีความสุขด้วยวิธีการค้นหา
ค าตอบด้วยตนเองเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็ก และเป็นแนวทางให้แก่ครูที่จะน ามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้สมองเป็นฐาน ในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ประกอบชุดกิจกรรม “ร้านค้าแสนสนุก” 
2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย ทั้งก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

โดยใช้สมองเป็นฐาน ประกอบชุดกิจกรรม “ร้านค้าแสนสนุก” 

สมมุติฐานในการวิจัย 
 เด็กปฐมวัยหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ประกอบชุดกิจกรรม “ร้านค้าแสน
สนุก” มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สูงขึ้น 

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 
       กลุ่มเป้าหมาย 
       กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ.เด็กปฐมวัย.ชาย-หญิง อายุ.5-6.ปี.ชั้นอนุบาลปีที่.3.ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านท่าด้วง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จ านวน 1 ห้อง 
จ านวน 23 คน เป็นเด็กผู้หญิง 10 คน และเป็นผู้ชาย 13 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
       ระยะเวลาในการทดลอง  
       ท าการทดลองในภาคเรียนที่ 2  ปีศึกษา 2561 ใช้เวลาในการศึกษา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 1 ครั้ง 
ครั้งละ 20 นาที (ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์) ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 – 19 ธันวาคม พ.ศ.2561 
       ตัวแปรที่ศึกษา 
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       ตัวแปรต้น  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ประกอบชุดกิจกรรม “ร้านค้าแสนสนุก” 
       ตัวแปรตาม ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
       1.  เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กปฐมวัยวัยชาย - หญิง อายุ 5 - 6 ปี ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านท่าด้วง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จ านวน 1 ห้อง
จ านวน 23 คน เป็นเด็กผู้หญิง 10 คน และเป็นผู้ชาย 13 คน  
       2.  ชุดกิจกรรม “ร้านค้าแสนสนุก” หมายถึง ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่น ามาประกอบการสอน ซ่ึงได้จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนออกเป็น 4 ชุด ได้แก่ ร้านค้าขายผัก (หน่วยผัก) ,ร้านค้าขายผลไม้ (หน่วยผลไม้) , ร้านค้าขายซูชิ 
(หน่วยร้านอาหาร) , ร้านปิ้งย่าง (หน่วยรูปร่าง รูปทรง) โดยท าจากผ้าสักหลาด จะตัดผ้าสักหลาดเป็นรูปทรงชนิดต่างๆ 
แล้วเย็บผ้าสักหลาด เม่ือเย็บเสร็จแล้วยัดใยสังเคราะห์ให้เรียบร้อย และที่ท าจากกระดาษสา จะตัดกระดาษสาเป็น
รูปทรงชนิดต่างๆ เสร็จแล้วใช้กาวร้อนในการประกอบชิ้นส่วนให้สมบูรณ์ 
3.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน หมายถึง การเรียนรู้ที่ใช้ทักษะกระบวนการคิดการลงมือปฏิบัติ
จริงเพื่อการเกิดทักษะด้วยตนเองและยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิด ตัดสินใจ ท าสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง โดยใช้ชุด
กิจกรรม 4 ชุด ประกอบไปด้วย ชุดกิจกรรมร้านค้าขายผัก ชุดกิจกรรมร้านค้าขายผลไม้ ชุดกิจกรรมร้านค้าขายซูชิ และ
ชุดกิจกรรมร้านปิ้งย่าง โดยใช้ในหน่วยผัก หน่วยผลไม้ หน่วยร้านอาหาร และหน่วยรูปร่างรูปทรง เพื่อส่งเริมทักษะ
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย ดังน้ันผู้วิจัยมีรูปแบบการสอน 5 ขั้น มีวิธีการจัดกิจกรรม ดังน้ี 
 ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อม หมายถึง การน าเข้าสู่บทเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กอยู่ในภาวะ
อารมณ์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เป็นการกระตุ้นให้เด็กก่อนเริ่มเรียน โดยน่ังสมาธิ การร้องเพลง เพื่อน าเข้าสู่บทเรียน 
 ขั้นที่ 2 ขั้นเรียนรู้ หมายถึง ให้เด็กได้แสวงหาความรู้ โดยผ่านประสบการณ์ตรง และให้เด็กมีความสนใจที่จะ
เรียนรู้ โดยหลักการท างานของสมองที่ว่า “เรียนรู้จากง่ายไปหายาก เรียนรู้จากของจริง และจากการสัมผัส” โดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 4 ชุดกิจกรรมที่ครูได้ท าขึ้นมา ชุดกิจกรรมร้านค้าขายผัก ชุดกิจกรรมร้านค้าขายผลไม้ ชุด
กิจกรรมร้านค้าขายซูชิ และชุดกิจกรรมร้านค้าปิ้งย่าง 
           ขั้นที่ 3 ขั้นฝึก หมายถึง ครูน ากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ประกอบชุดกิจกรรม “ร้านค้าแสน
สนุก” มาใช้ในการด าเนินกิจกรรม ครูสร้างประสบการณ์ให้เด็กลงมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยครูมีชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้เด็กได้เรียนรู้ 4 ชุดกิจกรรรม ได้แก่ ชุดร้านขายผัก ชุดร้านขายผลไม้ ชุดร้านค้าขายซูชิ และชุดร้านปิ้งย่าง 
โดยการสังเกต และการสัมผัสหรือการท ากิจกรรมอ่ืนๆ โดยมีครูเป็นผู้ที่คอยสอดแทรกค าถาม ให้เด็กได้พัฒนาทักษะ
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ด้านการนับจ านวน และการเรียงล าดับ 
 ขั้นที่ 4 ขั้นสรุป หมายถึง ครูและเด็กสนทนาเก่ียวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ เป็นการทบทวนความรู้ในสิ่งที่ได้เรียนรู้
มา เด็กได้เกิดการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ได้ใช้ความคิด การสังเกต การนับจ านวน การเรียงล าดับ 
           ขั้นที่ 5 ขั้นประยุกต์ใช้ หมายถึง เป็นขั้นที่ให้เด็กน าสิ่งที่ได้จากกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
ประกอบชุดกิจกรรม “ร้านค้าแสนสนุก” ที่ครูได้ท าขึ้นมา น ามาประยุกต์ใช้ได้ทันทีในห้องเรียน หลังจากเรียนรู้แล้ว 
เด็กสามารถพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
       4.  ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เบื้องต้นที่เกิดจากประสบการณ์และ
การเรียนรู้ เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวจากการสังเกต เปรียบเทียบเก่ียวกับ ขนาด รูปร่าง สี และคุณสมบัติต่างๆ รู้จัก
คิดอย่างมีเหตุผล โดยผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ดังน้ี 
 4.1  ด้านการนับจ านวน หมายถึง ความสามารถของเด็กปฐมวัยในการนับปากเปล่า บอกขนาดของกลุ่มที่มี
ขนาดเท่ากันโดยไม่ต้องนับ นับโดยใช้ล าดับที่นับจ านวนเพิ่มขึ้น นับเพื่อรู้จ านวนที่มีอยู่. การนับและเข้าใจความหมาย
ของจ านวน การใช้สัญลักษณ์แทนจ านวน ในเด็กปฐมวัยชอบการนับแบบท่องจ าโดยไม่เข้าใจความหมาย การนับแบบ
ท่องจ าน้ีจะมีความหมายต่อเม่ือเชื่อมโยงกับจุดประสงค์บางอย่าง เช่น การนับจ านวนเพื่อนในห้องเรียน แต่การนับของ
เด็กอาจสับสนได้หากมีการจัดเรียงสิ่งของเสียใหม่ เม่ือเด็กเข้าใจแล้วเด็กปฐมวัยจึงจะสามารถเข้าใจเรื่องการนับจ านวน
อย่างมีความหมาย 
 4.2  ด้านการเรียงล าดับ หมายถึง ความสามารถของเด็กปฐมวัยในการจัดสิ่งของชุดหน่ึง ๆ  ตามค าสั่ง หรือ
ตามกฎ เช่น เรียงล าดับจากสูงไปต่ า สั้นไปยาว 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
                       ตัวแปรต้น                                                                    ตัวแปรตาม                                                            
 
 
 
  
 
 
วิธีด าเนินการทดลอง 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ผู้วิจัยได้ท าการสร้างเครื่องมือ ดังน้ี 

      1. การสร้างาผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ประกอบชุดกิจกรรม ผู้วิจัยได้ ”ร้าน ค้าแสนสนุก “ 
ด าเนินตามขั้นตอนดังน้ี  
         1.1 การศึกษาแผนการจัดกิจกรรมชั้นอนุบาลปีที่ 3 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
(กระทรวงศึกษาธิการ.2560). เพื่อนน ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
ประกอบ ชุดกิจกรรม ”ร้านค้าแสนสนุก“   
         1.2 ศึกษาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ประกอบชุดกิจกรรม ”ร้านค้าแสนสนุก )“ ระพิ
นทร์ โพธ์ิศรี .2550.) “เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแผนการจัดชุดกิจกรรม ร้านค้าแสนสนุก”  
         1.3 ก าหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ประกอบชุดกิจกรรม จ านวน ”ร้านค้าแสน
สนุก“  20 กิจกรรม โดยก าหนดจุดประสงค์ สาระการเรียนรู้ สาระที่ควรรู้ประสบการณ์ส าคัญ การด าเนินกิจกรรม สื่อ

และแหล่ง เรียนรู้ และการวัดประเมินผล  
        1.4 ด าเนินการสร้างแผนการจัดชุดกิจกรรม ”ร้านค้าแสนสนุก“จ ำนวน 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 20 
นาที ในช่วงเวลา 09.00-09.20 น  .รวม 20 แผน โดยการสร้างชุดกิจกรรม จะส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้ ”ร้านค้าแสน

สนุก“สมอง  เป็นฐาน ในการให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของตนเอง โดยผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนไว้ดังน้ี  
      ขั้นที่ 1ขั้นเตรียมความพร้อม  หมายถึง การน าข้าสู่บทเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กอยู่ในภาวะอารมณ์ที่
เอ้ือ ตอ่การเรียนรู้ เป็นการกระตุ้นให้เด็กก่อนเริ่มเรียน โดยน่ังสมาธิ การร้องเพลง เพื่อน าเข้าสู่บทเรียน  
      ขั้นที่ 2 ขั้นเรียนรู้ หมายถึง ให้เด็กได้แสวงหาความรู้ โดยผ่านประสบการณ์ตรง และให้เด็กมีความสนใจที่จะ
เรียนรู้ โดยหลักการท างานของสมองที่ว่า โดยใช้ชุด ”เรียนรู้จากง่ายไปหายาก เรียนรู้จากของจริง และจากการสัมผัส

“กิจกรรมการ  เรียนรู้ทั้ง ชุดกิจกรรมที่ครูได้ท าขึ้นมา ชุดกิจกรรมร้านค้าขายผัก ชุดกิจกรรมร้านค้าขายผลไม้ ชุด
กิจกรรมร้านค้าขายซูชิ 4 และชุดกิจกรรมร้านค้าปิ้งย่าง  
       ขั้นที่ 3 ขั้นฝึก  หมายถึง ครูน ากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ประกอบชุดกิจกรรม ”ร้านค้าแสนสนุก 
“ มาใช้ในการด าเนินกิจกรรม ครูสร้างประสบการณ์ให้เด็กลงมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยครูมีชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้ ชุดกิจกรรรม ได้แก่ ชุดร้านขายผัก ชุดร้านขายผลไม้ ชุดร้านค้าขายซูซิ และชุดร้านปิ้งย่าง โดยการสังเกต 4 
เด็กได้เรียนรู้ และการสัมผัสหรือการท ากิจกรรมอ่ืนๆ โดยมีครูเป็นผู้ที่คอยสอดแทรกค าถาม ให้เด็กได้พัฒนาทักษะ
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ด้านการนับจ านวน และการเรียงล าดับ 
       ขั้นที่ 4 ขั้นสรุป หมายถึง ครูและเด็กสนทนาเก่ียวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ เป็นการทบทวนความรู้ในสิ่งที่ได้เรียนรู้มา 
เด็ก การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมอง เป็นฐาน ประกอบชุดกิจกรรม “ร้านค้า  แสนสนุก” ทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ - ด้านการนับจ านวน – ด้านการเรียงล าดับ ได้เกิดการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ได้ใช้ความคิด 
การสังเกต การนับจ านวน การเรียงล าดับ  
ขั้นที่ 5 ขั้นประยุกต์ใช้ หมายถึง เป็นขั้นที่ให้เด็กน าสิ่งที่ได้จากกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ประกอบ ชุด
กิจกรรม ที่ครูได้ท าขึ้นมา น ามาประยุกต์ใช้ได้ทันทีในห้องเรียน ”ร้านค้าแสนสนุก  “หลังจากเรียนรู้แล้ว เด็กสามารถ  
พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  
        1.5 น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ประกอบชุดกิจกรรม เพื่อส่งเสริม ”ร้านค้าแสนสนุก 
“ ทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยที่สร้างขึ้นไปให้ ที่ปรึกษาเพื่อตรวจความถูกต้องและปรับปรุงให้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมอง
เป็นฐาน ประกอบชุดกิจกรรม “ร้านค้า

แสนสนุก” 

 

ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 

- ด้านการนับจ านวน 

- ด้านการเรียงล าดับ 
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เรียบร้อย  
        1.6 น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ประกอบชุดกิจกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ”ร้านค้าแสน
สนุก” เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ ซ่ึงเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย จ านวน 
5 ท่าน เพื่อ ตรวจพิจารณาถึงความเหมาะสม ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตลอดจนการใช้สื่อ อุปกรณ์ และการ
ด าเนินการจัด กิจกรรม ซ่ึงมีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ ดังน้ี 
                         1. รองศาสตราจารย์ ดร .สรวงพร กุศลส่ง อาจารย์ประจ าสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 
                         2 .อาจารย์มยุรี สีสอนการ อาจารย์พิเศษสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เพชรบูรณ์  
                         3. ครูอาภัสรา เอ่ียมสุกใส ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านท่าด้วง  
                         4. ครูขนิษฐา การะสิน ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านท่าด้วง  
                         5.. ครูพนิดา พูลเกลี้ยง ต าแหน่งครู โรงเรียนบ้านสันเจริญโปุงสะทอน  
           1.7 น าแผนการจัดชุดกิจกรรม ”ร้านค้าแสนสนุก“ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วมาหาค่าเฉลี่ย โดยเปรียบเทียบ
เกณฑ์ที่ มีลักษณะการประเมิน เป็นมาตราส่วนประมาณค่า )Ratting Scale) ตามวิธีของลิเคร์ท )Likert) ซ่ึงมี 5 ระดับ 
บุญชม ศรี ( .สะอาด2543 : 163) ซ่ึงค่าเฉลี่ยที่ได้มาอยู่ที่ 3.80 อยู่ในเกณฑ์ ระดับมาก 
แบบแผนการศึกษาค้นคว้าและการด าเนินการศึกษา 
     การศึกษาค้นคว้าครั้งน้ีใช้แบบแผนการวิจัยแบบมีกลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่ม และมีการทดสอบก่อนและทดสอบหลัง
ทดลอง  One - Group Pretest - Posttest Design (อนุวัติ คูณแก้ว. 2555 :121)  
     1.  ขั้นเตรียมความพร้อมก่อนการทดลอง 
          1.1  ท าหนังสือขออนุญาตถึงผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าด้วง เพื่อชี้แจงอธิบายจุดประสงค์และรูปแบบการ
วิจัย 
          1.2  ผู้วิจัยเข้าพบขอความร่วมมือจากครูประจ าชั้นอนุบาลปีที่ 3 เพื่อชี้แจงแบบรายงานการวิจัย พร้อมทั้งขอ
ความร่วมมือในการปฏิบัติการทดลอง       
          1.3  สร้างความคุ้นเคยกับกลุ่มเป้าหมาย เป็นเวลา 2 สัปดาห์     
          1.4  จัดเตรียมสภาพแวดล้อมสถานที่ท าการทดลองให้เหมาะสม 
     2.  ขั้นตอนการด าเนินการทดลองมีขั้นตอนดังนี้ 
          2.1  จัดเตรียมกลุ่มเป้าหมาย         
          2.2  ผู้วิจัยน าแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยไปทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายที่
โรงเรียนบ้านท่าด้วง จ านวน 23 คน ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ก่อนท าการจัดกิจกรรมชุดกิจกรรม “ร้านค้าแสน
สนุก” 
          2.3  ด าเนินการทดลองกิจกรรม ชุดกิจกรรม “ร้านค้าแสนสนุก” ตามแผนการจัดกิจกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นใน
เวลาในการทดลอง 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 20 นาที เวลา 09.00-09.20 น. (ในกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 19 ธันวาคม) 
         2.4  ท าการทดสอบหลังการด าเนินกิจกรรมชุดกิจกรรม”ร้านค้าแสนสนุก” สิ้นสุดโดยใช้แบบทดสอบวัดทักษะ
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยชุดเดิม กับเด็กปฐมวัยกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
         2.5  น าข้อมูลที่ได้จากการวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย มาวิเคราะห์ตามวิธีการสถิติ
ต่อไป 
สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
         ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการทดสอบกับเด็กที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย  (Try out)  ไปวิเคราะห์โดยวิธีทางสถิติ  ดังน้ี 
          1.  สถิติที่ใช้ในการหาค่าความยาก-ง่าย (Difficulty)โดยใช้สูตร (ล้วน สายยศ  และอังคณา สายยศ. 2538 : 
210) ค่าความยากจะมีค่าตั้งแต่ 0.00 - 1.00 ถ้า p เข้าใกล้ 1.00 แสดงว่าข้อสอบน้ันง่าย แต่ถ้าค่า p เข้าใกล ้0 แสดง
ว่าข้อสอบข้อน้ันยาก   
          2.  สถิติที่ใช้ในกรหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) โดยใช้สูตร (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538 
: 211) โดยข้อสอบที่น าไปใช้ในการวิจัยได้.คือ.ข้อสอบที่มีค่าความยาก ระหว่าง 0.20 – 0.08 และค่าอ านาจจ าแนก 
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ตั้งแต่  0.20 ขึ้นไป โดยการคัดเลือกข้อสอบต้องพิจารทั้งสองค่า กล่าวคือ ต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนดสองค่า 
          3.  สถิติที่ใช้ในการหาค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ด้านการนับจ านวน
และด้านการเรียงล าดับส าหรับเด็กปฐมวัย.โดยใช้สูตรของ คูเดอร์-ริชาร์ด.(Kuder-Richardson).จากสูตร.KR-20.(พวง
รัตน์.ทวีรัตน์. 2543 : 130)     
          4.  สถิติที่ใช้ในการหาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา ( IOC) การหาความสอดคล้องกันระหว่างค าถามแต่ละข้อกับ
จุดประสงค์ (Index Item Objective Congruent หรือ IOC) หาได้จากสูตรต่อไปน้ี (ล้วน สายยศ และอังคณา สาย
ยศ.  2538 : 59) เกณฑ์การตัดสินหาค่า IOC ถ้ามีค่า 0.5 ขึ้นไป แสดงว่า แบบทดสอบน้ันวัดได้ตรงตามจุดประสงค์
แสดงว่าแบบทดสอบน้ันใช้ได้ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนที่ 1  การศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ประกอบชุดกิจกรรม “ร้านค้าแสนสนุก”
การวิเคราะห์ข้อมูลในข้อน้ี  ผู้วิจัยได้น าคะแนนการวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยในแต่ละด้านที่
ได้จากการทดสอบ ทั้งก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ประกอบชุดกิจกรรม “ร้านค้าแสน
สนุก” มาวิเคราะห์การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย ซ่ึงปรากฏผลดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ประกอบชุดกิจกรรม “ร้านค้าแสน
สนุก” เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย โดยภาพรวม  

           จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เด็กปฐมวัยมีทักษะ

ทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ โดยภาพรวม 
คนที ่ ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง คะแนนการพัฒนา 

1 11 22 +11 
2 14 22 +8 
3 17 25 +8 
4 9 18 +9 
5 16 22 +6 
6 15 23 +8 
7 9 16 +7 
8 16 24 +8 
9 16 24 +8 
10 14 24 +10 
11 14 20 +6 
12 15 22 +7 
13 14 23 +9 
14 14 23 +9 
15 15 24 +9 
16 12 22 +10 
17 16 24 +8 
18 13 22 +9 
19 15 22 +7 
20 15 22 +7 
21 14 23 +9 
22 16 25 +9 
23 13 21 +8 

∑ 𝒙 323 513 190 
�̅� 14.13 22.30 8.26 
P 56.17 89.22 33.04 
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พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ มีค่าร้อยละ 56.17 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน มีค่าร้อยละ 89.22 
และมีคะแนนพัฒนา โดยมีค่าร้อยละ 33.04 แสดงว่าเด็กมีการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สูงขึ้นกว่าก่อนการ
จัดกิจกรรม 
            ตอนที่ 2  ผลการเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย  ทั้งก่อนและหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ประกอบชุดกิจกรรม “ร้านค้าแสนสนุก”  
         ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย ทั้งก่อนและหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ประกอบชุดกิจกรรม “ร้านค้าแสนสนุก” ดังตารางที่ 4 

ทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ 

 
N 

 
K 

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง คะแนนพัฒนา 

𝑥 S.D. P 𝑥 S.D. P 
โดยภาพรวม 23 25 14.13 2.12 56.17 22.30 2.53 89.22 33.04 

          
            จากตารางที่ 4  แสดงให้เห็นว่าทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย ด้านการนับจ านวนก่อนการ
ทดลองมีค่าร้อยละเท่ากับ 60.58  หลังการทดลองมีค่าร้อยละเท่ากับ 94.49 ด้านการเรียงล าดับ  ก่อนการทดลองมีค่า
ร้อยละเท่ากับ 47.83 หลังการทดลองมีค่าร้อยละเท่ากับ 81.30 ฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยและค่าร้อยละ

ของทักษะพื้น  โดยรวมก่อนการทดลองมีค่าร้อยละเท่ากับ 56.17 หลังการทดลองมีค่าร้อยละเท่ากับและมีคะแนน
พัฒนาที่ 89.22  33.04 แสดงว่าทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย หลังการทดลองทั้งแบบจ าแนกเป็น

รายด้านและแบบภาพรวมมีค่าเฉลี่ยที่สูงขึ้นก่อนการทดลองซ่ึงสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 

สรุปผลการวิจัย 
 1.  ผลการจัดกิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ประกอบชุดกิจกรรม “ร้านค้าแสน
สนุก” เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัยมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ก่อน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ประกอบชุดกิจกรรม “ร้านค้าแสนสนุก” มีค่าร้อยละ 56.17 หลังการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ประกอบชุดกิจกรรม “ร้านค้าแสนสนุก” มีค่าร้อยละ 89.22 ส่งผลให้มี
คะแนนการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยมีค่าร้อยละ 33.04 แสดงว่ามีการพัฒนาทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์สูงขึ้นกว่าก่อนการได้รับการจัดกิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ประกอบชุด
กิจกรรม “ร้านค้าแสนสนุก” เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
 2.  ผลทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย โดยแยกเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านการนับจ านวนและ
ด้านการเรียงล าดับ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี  
      2.1 ด้านการนับจ านวน พบว่า เด็กปฐมวัยมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ด้านการนับจ านวน ก่อนการ
จัดการเรียนโดยใช้สมองเป็นฐาน ประกอบชุดกิจกรรม “ร้านค้าแสนสนุก” ร้อยละ 60.58 หลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ประกอบชุดกิจกรรม “ร้านค้าแสนสนุก” มีค่าร้อยละ 94.49 ส่งผลให้มีคะแนนพัฒนา
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ด้านการนับจ านวนสูงขึ้น โดยมีค่าร้อยละ 33.91 แสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ประกอบชุดกิจกรรม “ร้านค้าแสนสนุก” ส่งผลให้เด็กมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ด้าน
การนับจ านวนสูงขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 
               2.2 ด้านการเรียงล าดับ พบว่า เด็กปฐมวัยมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ด้านการเรียงล าดับ ก่อนการ
จัดการเรียนโดยใช้สมองเป็นฐาน ประกอบชุดกิจกรรม “ร้านค้าแสนสนุก” ร้อยละ 47.83 หลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ประกอบชุดกิจกรรม “ร้านค้าแสนสนุก” มีค่าร้อยละ 81.30 ส่งผลให้มีคะแนนพัฒนา
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ด้านการเรียงล าดับสูงขึ้น โดยมีค่าร้อยละ 33.48 แสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกร รมการ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ประกอบชุดกิจกรรม “ร้านค้าแสนสนุก” ส่งผลให้เด็กมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ด้าน
การเรียงล าดับสูงขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 

การอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยครั้งน้ี ท าให้ทราบว่าเด็กปฐมวัยมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ พบว่า โดยภาพรวมคะแนน
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ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ประกอบชุด
กิจกรรม “ร้านค้าแสนสนุก” สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ประกอบชุดกิจกรรม “ร้านค้า
แสนสนุก” ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่าทุกด้าน ได้แก่ ด้านการนับจ านวน และ
ด้านการเรียงล าดับ สู.กว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ประกอบชุดกิจกรรม “ร้านค้าแสนสนุก” 
ซ่ึงผลการวิจัยครั้งน้ีสามารถน ามาอภิปรายได้ดังต่อไปน้ี 
 1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ประกอบชุดกิจกรรม “ร้านค้าแสนสนุก”  เป็นการจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัยมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ก่อน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ประกอบชุดกิจกรรม “ร้านค้าแสนสนุก”  มีค่าร้อยละ 56.17  หลังการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ประกอบชุดกิจกรรม “ร้านค้าแสนสนุก” มีค่าร้อยละ 89.22 ส่งผลให้มี
คะแนนการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยมีค่าร้อยละ 33.04 จากผลการวิจัยดังกล่าว การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ประกอบชุดกิจกรรม “ร้านค้าแสนสนุก” เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับ
เด็กปฐมวัย มีผลต่อทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะกระบวนการในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ประกอบชุดกิจกรรม “ร้านค้าแสนสนุก” ทั้ง 4 สัปดาห์ ซ่ึงด าเนินใน กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ ทั้งน้ีการจัดกิจกรรมมีลักษณะการจัดกิจกรรม ดังน้ี   
 1. สัปดาห์ที่ 1 ร้านค้าขายผัก (หน่วยผัก) ผู้วิจัยได้เตรียมความพร้อม โดยการน าเข้าสู่บทเรียนเพื่อเตรียม
ความพร้อมให้เด็กอยู่ในภาวะอารมณ์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เป็นการกระตุ้นให้เด็กก่อนเริ่มเรียน โดยการน่ังสมาธิ การร้อง
เพลง เพื่อน าเข้าสู่บทเรียน และเม่ือเด็กเกิดคุ้นเคยและมีความพร้อมในการท ากิจกรรม ครูก็จะจัดประสบการณ์
เก่ียวกับเรื่องที่จะเรียน และให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นและเล่าประสบการณ์เดิมของตน เด็กมีความกล้าแสดงออกใน
การที่จะออกมาเล่าเรื่องที่ตนเองพบเจอ จากน้ันมาถึงขั้นการเรียนรู้ โดยครูน าชุดกิจกรรม “ร้านค้าแสนสนุก” มาให้
เด็กดูและใช้ค าถามให้เด็กได้นึกถึงสิ่งที่เด็กเคยเห็นในชีวิตจริง เด็กได้มีการสนทนาพูดคุยกันอย่างสนุกสนานและโต้ตอบ
ในสิ่งที่ครูถามเป็นอย่างดี ปัญหาที่พบในการจัดกิจกรรมร้านค้าขายผัก เด็กๆไม่สนใจฟัง ผู้วิจัยเลยมีแนวทางการ
แก้ปัญหาโดยการน าเพลงมาเร้าความสนใจของเด็กก่อนเริ่มเรียน และใช้ค าถามกระตุ้นให้เด็กได้คิด 
 2. สัปดาห์ที่ 2 ร้านค้าขายผลไม้ (หน่วยผลไม้) ผู้วิจัยได้เตรียมความพร้อม โดยการน าเข้าสู่บทเรียนเพื่อ
เตรียมความพร้อมให้เด็กอยู่ในภาวะอารมณ์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เป็นการกระตุ้นให้เด็กก่อนเริ่มเรียน โดยการน่ังสมาธิ 
การร้องเพลง เพื่อน าเข้าสู่บทเรียน และเม่ือเด็กเกิดคุ้นเคยและมีความพร้อมในการท ากิจกรรม ครูก็จะจัดประสบการณ์
เก่ียวกับเรื่องที่จะเรียน และให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นและเล่าประสบการณ์เดิมของตน เด็กมีความกล้าแสดงออกใน
การที่จะออกมาเล่าเรื่องที่ตนเองพบเจอ จากน้ันมาถึงขั้นการเรียนรู้ โดยครูน าชุดกิจกรรม “ร้านค้าแสนสนุก” มาให้
เด็กดูและใช้ค าถามให้เด็กได้นึกถึงสิ่งที่เด็กเคยเห็นในชีวิตจริง เด็กได้มีการสนทนาพูดคุยกันอย่างสนุกสนานและโต้ตอบ
ในสิ่งทีค่รูถามเป็นอย่างดี ครูสร้างประสบการณ์ให้เด็กได้ลงมือท า ให้ได้สังเกต สัมผัส ขั้นฝึกครูเป็นผู้สอดแทรกค าถาม
ให้เด็กได้พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ด้านการนับจ านวน และการเรียงล าดับในขณะท ากิจกรรม ขั้นสรุปครู
จะสนทนาเก่ียวกับสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้ เป็นการทบทวนความรู้ในสิ่งที่เด็กเรียนมา และขั้นประยุกต์ใช้ ครูจะให้เด็กได้
ออกมาจ าลองการเล่นบทบาทสมมุติการเป็นแม่ค้า และให้เด็กได้ปฏิบัติจริง ปัญหาที่พบในระหว่างจัดกิจกรรม เด็กๆ
แย่งกันพูดไม่ปฎิบัติตามค าสั่ง ท าลายชุดกิจกรรมร้านค้าขายผลไม้ แนวทางการแก้ไขปัญหา ผู้วิจัยสร้างข้อตกลงกับเด็ก 
ถ้าเด็กไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ครูจะท าโทษเด็กๆ ส าหรับเด็กที่ท าลายชุดกิจกรรมร้านค้าขายผลไม้ ครูจะให้เด็กหยุดเล่น
ทันที พร้อมท าโทษโดยการให้เขาท าประโยชน์ให้กับห้องเรียน 
           3. สัปดาห์ที่ 3 ร้านค้าขายซูชิ (ร้านอาหาร) ผู้วิจัยได้เตรียมความพร้อม โดยการน าเข้าสู่บทเรียนเพื่อเตรียม
ความพร้อมให้เด็กอยู่ในภาวะอารมณ์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เป็นการกระตุ้นให้เด็กก่อนเริ่มเรียน โดยการน่ังสมาธิ การร้อง
เพลง เพื่อน าเข้าสู่บทเรียน และเม่ือเด็กเกิดคุ้นเคยและมีความพร้อมในการท ากิจกรรม ครูก็จะจัดประสบการณ์
เก่ียวกับเรื่องที่จะเรียน และให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นและเล่าประสบการณ์เดิมของตน เด็กมีความกล้าแสดงออกใน
การที่จะออกมาเล่าเรื่องที่ตนเองพบเจอ จากน้ันมาถึงขั้นการเรียนรู้ โดยครูน าชุดกิจกรรม “ร้านค้าแสนสนุก” มาให้
เด็กดูและใช้ค าถามให้เด็กได้นึกถึงสิ่งที่เด็กเคยเห็นในชีวิตจริง เด็กได้มีการสนทนาพูดคุยกันอย่างสนุกสนานและโต้ตอบ
ในสิ่งที่ครูถามเป็นอย่างดี ครูสร้างประสบการณ์ให้เด็กได้ลงมือท า ให้ได้สังเกต สัมผัส ขั้นฝึกครูเป็นผู้สอดแทรกค าถาม
ให้เด็กได้พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ด้านการนับจ านวน และการเรียงล าดับในขณะท ากิจกรรม ขั้นสรุปครู
จะสนทนาเก่ียวกับสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้ เป็นการทบทวนความรู้ในสิ่งที่เด็กเรียนมา และขั้นประยุกต์ใช้ ครูจะให้เด็กได้
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ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที2่ (Proceedings) 

ออกมาจ าลองการเล่นบทบาทสมมุติการเป็นแม่ค้า และให้เด็กได้ปฏิบัติจริง เด็กได้พัฒนาทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย ด้านการนับจ านวน และการเรียงล าดับ ปัญหาที่พบในการจัดกิจกรรมร้านค้าขายซูชิ 
เด็กๆไม่กล้าพูดแสดงความคิดเห็น  ผู้วิจัยเลยมีแนวทางการแก้ปัญหาโดยการน าแก้ถามปัญหาซูชิมาช่วยในการ
แก้ปัญหาของเด็กก่อนเริ่มเรียน และใช้ค าถามกระตุ้นให้เด็กได้คิดได้กล้าแสดงออก 
           4. สัปดาห์ที่ 4  ร้านปิ้งย่าง (หน่วยรูปร่างรูปทรง) ผู้วิจัยได้เตรียมความพร้อม โดยการน าเข้าสู่บทเรียนเพื่อ
เตรียมความพร้อมให้เด็กอยู่ในภาวะอารมณ์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เป็นการกระตุ้นให้เด็กก่อนเริ่มเรียน โดยการน่ังสมาธิ 
การร้องเพลง เพื่อน าเข้าสู่บทเรียน และเม่ือเด็กเกิดคุ้นเคยและมีความพร้อมในการท ากิจกรรม ครูก็จะจัดประสบการณ์
เก่ียวกับเรื่องที่จะเรียน และให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นและเล่าประสบการณ์เดิมของตน เด็กมีความกล้าแสดงออกใน
การที่จะออกมาเล่าเรื่องที่ตนเองพบเจอ จากน้ันมาถึงขั้นการเรียนรู้ โดยครูน าชุดกิจกรรม “ร้านค้าแสนสนุก” มาให้
เด็กดูและใช้ค าถามให้เด็กได้นึกถึงสิ่งที่เด็กเคยเห็นในชีวิตจริง เด็กได้มีการสนทนาพูดคุยกันอย่างสนุกสนานและโต้ตอบ
ในสิ่งที่ครูถามเป็นอย่างดี ครูสร้างประสบการณ์ให้เด็กได้ลงมือท า ให้ได้สังเกต สัมผัส ขั้นฝึกครูเป็นผู้สอดแทรกค าถาม
ให้เด็กได้พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ด้านการนับจ านวน และการเรียงล าดับในขณะท ากิจกรรม ขั้นสรุปครู
จะสนทนาเก่ียวกับสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้ เป็นการทบทวนความรู้ในสิ่งที่เด็กเรียนมา และขั้นประยุกต์ใช้ ครูจะให้เด็กได้
ออกมาจ าลองการเล่นบทบาทสมมุติการเป็นแม่ค้า และให้เด็กได้ปฏิบัติจริง  เด็กได้พัฒนาทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย ด้านการนับจ านวน และการเรียงล าดับ ปัญหาที่พบในการจัดกิจกรรมร้านปิ้งย่าง เด็กๆ
แย่งกันเป็นแม่ค้า  ผู้วิจัยเลยมีแนวทางการแก้ปัญหาโดยการให้เด็กทุกคนได้เล่น ให้สลับปรับเปลี่ยนการเล่น โดยการ
แบบกลุ่มให้เด็กได้เล่นทีละกลุ่ม และใช้ค าถามกระตุ้นให้เด็กได้คิดได้กล้าแสดงออก 

ผลจากการวิจัยครั้งน้ีสอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์ (Bruner) ที่เชื่อว่าเด็กแต่ละ
คนมีประสบการณ์และพื้นฐานความรู้ที่แตกต่างกันเด็กเลือกที่จะรับรู้สิ่งที่ตนเองสนใจใส่ใจ ความอยากรู้อยากเห็นจะ
เป็นแรงผลักดันให้เด็กเกิดพฤติกรรมส ารวจสิ่งแวดล้อม โดยการเรียนรู้จะเกิดขึ้นเม่ือเด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
และสามารถค้นหาค้นพบสิ่งที่ต้องการด้วยตนเอง (Discovery Learning) (สุรางค์ โค้วตระกูล. 2554 : 212 - 213) 
 2. ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย โดยแยกเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านการนับจ านวน และ
ด้านการเรียงล าดับ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
     2.1 ด้านการนับจ านวน พบว่า เด็กปฐมวัยมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ด้านการนับจ านวน ก่อนการ
จัดการเรียนโดยใช้สมองเป็นฐาน ประกอบชุดกิจกรรม “ร้านค้าแสนสนุก” ร้อยละ 60.58 หลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ประกอบชุดกิจกรรม “ร้านค้าแสนสนุก” มีค่าร้อยละ 94.49 ส่งผลให้มีคะแนนพัฒนา
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ด้านการนับจ านวนสูงขึ้น โดยมีค่าร้อยละ 33.91 แสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ประกอบชุดกิจกรรม “ร้านค้าแสนสนุก” ส่งผลให้เด็กมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ด้าน
การนับจ านวนสูงขึ้น ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ประกอบชุดกิจกรรม 
“ร้านค้าแสนสนุก” เป็นกิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจของเด็กปฐมวัย เป็นการใช้กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดการ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานส่งเสริมให้เด็กได้นับจ านวนและเด็กได้ปฏิบัติด้วยตนเอง ซ่ึงชุดกิจกรรม “ร้านค้าแสนสนุก” 
มีลักษณะเป็นชุดกิจกรรมที่ท าให้เด็กสามารถนับจ านวน และเรียงล าดับสิ่งต่างๆ จากสื่อที่อยู่ในชุดกิจกรรมแต่ละชุด
กิจกรรม ซ่ึงสอดคล้องกับ ณัฐพล เฟื่องฟุ้ง .(2560 : 11). ได้กล่าวว่า การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน หมายถึง การน า
ความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับเรื่องสมองและการท างานของสมองมาใช้เป็นเครื่องมือในการออกแบบการเรียนการสอน
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับภาวะการพัฒนาของสมองซ่ึงท าให้ผู้ เรียนมีความสามารถสูงสุดเต็มตามศักยภาพ
ของแต่ละคน 
     2.2 ด้านการเรียงล าดับ พบว่า เด็กปฐมวัยมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ด้านการเรียงล าดับ ก่อนการ
จัดการเรียนโดยใช้สมองเป็นฐาน ประกอบชุดกิจกรรม “ร้านค้าแสนสนุก” มีค่าร้อยละ 47.83 หลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ประกอบชุดกิจกรรม “ร้านค้าแสนสนุก” มีค่าร้อยละ 81.30 ส่งผลให้มีคะแนนพัฒนา
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ด้านการเรียงล าดับสูงขึ้น โดยมีค่าร้อยละ 33.48 แสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ประกอบชุดกิจกรรม “ร้านค้าแสนสนุก” ส่งผลให้เด็กมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ด้าน
การเรียงล าดับสูงขึ้น ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ประกอบชุดกิจกรรม 
“ร้านค้าแสนสนุก” เป็นกิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจของเด็กปฐมวัย เป็นการใช้กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดการ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานส่งเสริมให้เด็กได้นับจ านวนและเด็กได้ปฏิบัติด้วยตนเอง ซ่ึงชุดกิจกรรม “ร้านค้าแสนสนุก” 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

19 
 

 

 
รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที2่ (Proceedings) 

มีลักษณะเป็นชุดกิจกรรมที่ท าให้เด็กสามารถนับจ านวน และเรียงล าดับสิ่งต่างๆ จากสื่อที่อยู่ในชุดกิจกรรมแต่ละชุด
กิจกรรม ซ่ึงสอดคล้องกับ พิจิตรา เกษประดิษฐ์ .(2552 : 9). ได้กล่าวว่า คณิตศาสตร์มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิต 
เพราะในการด าเนินชีวิตตลอดจนการศึกษา และการเรียนรู้ต้องอาศัยทักษะการสังเกต การเปรียบเทียบ การจัด
หมวดหมู่ การเรียงล าดับ การแก้ปัญหา การคิดค านวณ การคิดอย่างมีเหตุผล และปลูกฝังทัศนะคติที่ดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์เม่ือเติบโตขึ้น  

ข้อเสนอแนะในการน าวิจัยไปใช้ 
       1. จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ประกอบชุดกิจกรรม “ร้านค้าแสนสนุก” มีลักษณะสื่อที่
เป็นของจ าลองจากร้านค้าของจริง เด็กเกิดความสนใจและแยกกันเล่น ท าให้สื่อได้รับความเสียหาย ควรท าสื่อจากผ้า
สักหลาดเพื่อท าให้สื่อมีความคงทนมากยิ่งขึ้น 
       2. จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ประกอบชุดกิจกรรม “ร้านค้าแสนสนุก” ในแต่ละครั้งใช้
ระยะเวลาไม่แน่นอน ครูควรจะต้องเตรียมอุปกรณ์ในการท ากิจกรรมให้พร้อมก่อนการสอน ตามกิจกรรมที่ได้วางแผน
ไว้ เพื่ออ านวยความสะดวกในการแสวงหาความรู้ของผู้เรียน เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นของตนเอง ได้
ร่วมกันลงความเห็นเก่ียวกับกิจกรรมที่ท า ตลอดจนเรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายได้เป็นอย่างดี 

ข้อเสนอแนะ 
      1.  ควรมีการจัดกิจกรรมหลากหลายและให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุด 
      2.  ครูควรเตรียมสื่อในการจัดกิจกรรมให้พร้อมก่อนการท าการสอน 
      3.  ควรมีการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ประกอบชุดกิจกรรม “ร้านค้าแสน
สนุก” ที่มีตัวแปรอ่ืน ๆ เช่น ทักษะพื้นฐานทางภาษาและการสื่อสาร พฤติกรรมทางสังคม พฤติกรรมให้ความช่วยเหลือ
หรือพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด STEM โดยใช้กิจกรรมชุดบล็อก
เรขาคณิต และเพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด STEM โดยใช้
กิจกรรมชุดบล็อกเรขาคณิตกับเด็กปฐมวัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคือเด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุ 4-5 ปี ชั้น
อนุบาลปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านกม 35 จ านวน 1 ห้องเรียน มีเด็กปฐมวัยรวมทั้งสิ้น 19 
คนซ่ึงได้มาโดยการเลือกแบบการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1. แผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด STEM โดยใช้กิจกรรมชุดบล็อกเรขาคณิตส าหรับเด็กปฐมวัยจ านวน 20 แผน 2.คู่มือ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด STEM โดยใช้กิจกรรมชุดบล็อกเรขาคณิต 3. แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์
จ านวน 1 ชุด ซ่ึงใชแ้บบแผนการวิจัยแบบ One - Group Pretest - Posttest Design สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบน t – test (Dependent – samples)  

ผลการวิจัยพบว่า  1) ผลการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด STEM โดยใช้กิจกรรมชุดบล็อก
เรขาคณิต ก่อนการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 8.42 หลังการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย 13.11 และส่งผลให้มีคะแนนพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์มีค่าเฉลี่ย 4.68 แสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด STEM โดยใช้กิจกรรมชุด
บล็อกเรขาคณิต ส่งผลให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้นก่อนการจัดกิจกรรม  2) ผลการเปรียบเทียบความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ก่อนการจัดกิจกรรมมีเฉลี่ย 8.42 หลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนมีค่าเฉลี่ย 13.11 และ
ค่าเฉลี่ยหลังการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์มีค่าเฉลี่ย 4.68 ส่งผลให้ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยหลังการจัด
กิจกรรมแบบภาพรวมมีค่าเฉลี่ยที่สูงขึ้นก่อนการจัดกิจกรรมซ่ึงสอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้  

ค าส าคัญ  : เด็กปฐมวัย   / STEM / ชุดบล็อกเรขาคณิต  / ความคิดสร้างสรรค์  

Abstract 
The purpose of this research was to study the learning activity arrangement according to STEM 

concept by using geometric block set activities. And to compare creative thinking before and after 
organizing learning activities according to STEM concepts by using geometric blocks and early 
childhood activities The sample group used in this study was preschool children, male-female, age 4-
5 years, kindergarten, year 2/1, 1st semester, academic year 2018, Ban Kam 35 school, number 1 
classroom. Simple random selection using the classroom as a random unit Research tools 1. Plan to 
organize learning activities according to STEM concept by using a set of geometric blocks for early 
childhood, 20 plans. 2. A guide for organizing learning activities according to STEM concepts using the 
activity of geometric blocks 3. Form 1 set of creative measurement tests with a value of 0.843. One-
Group Pretest - Posttest Design research plan. Statistics used in data analysis using average values. Ben 
Lyon t - test (Dependent - samples). 
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The results of the research were as follows: 1) The result of the study of organizing learning 
activities according to STEM concept using geometry block set activities Prior to organizing activities, 
the average value was 8.42 after organizing activities with an average of 13.11 and resulting in a score 
of creative development with an average value of 4.68 indicating that Organizing learning activities 
according to STEM concepts using geometry block set activities As a result, children are more creative 
before organizing activities. 2) The results of the comparison of creativity of preschool children Prior 
to organizing activities, the average of 8.42 after the event had an average score of 13.11 and the 
mean value after creative development was 4.68, resulting in the creativity of the early childhood 
after organizing the overall activity with the average value at Higher before the event, which is 
consistent with the research hypothesis 

Keywords: early childhood / STEM / geometric block set / creativity 

ความส าคัญและท่ีมาของปัญหา 

            เม่ือสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลง กระบวนทัศน์ในการพัฒนาเด็กในมิติของสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
แบบเดิม อาจต้องถูกทับซ้อนด้วยแนวคิด รูปแบบวิธีการ ความเชื่อ และเทคโนโลยีที่ผุดเกิดขึ้นใหม่ๆตามยุคสมัย เด็ก
และครอบครัวจ า เป็นต้องข้ามผ่านวันเวลาที่ผันเปลี่ยน และยืนหยัดอยู่ให้ได้ในสังคมสมัยใหม่ บ่มฟักคุณลักษณะที่พึงมี
อย่างเหมาะสม ให้กับทรัพยากรมนุษย์ของวันน้ีและอนาคตข้างหน้า ให้สมบูรณ์แบบอย่างเต็มก าลัง .(มนทกานติ์ รอด
คล้าย. 2557:6). ซ่ึงเด็กในวัยเริ่มแรกของชีวิต หรือที่เรียกว่า “เด็กปฐมวัย” คือ วัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 8 ปี จัดได้ว่าเป็น
ระยะที่ส าคัญที่สุดของชีวิต ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม บุคลิกภาพโดยเฉพาะด้านสติปัญญา และพัฒนาการในวันน้ี
จะเป็นพื้นฐานที่มีความส าคัญต่อพัฒนาการในช่วงอ่ืนๆของชีวิตเป็นอย่างมากดังที่นักจิตวิทยาและนักการศึ กษาได้
กล่าวถึงความส าคัญของเด็กในวัยน้ี .(อรศิริ   ศรีบุรินทร์. 2547:22). ทั้งน้ีการพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า
ให้ผลตอบแทนแก่สังคมดีที่สุดในระยะยาว” โดยคืนผลตอบแทนกลับคืนมาในอนาคตมากถึง 7 เท่า เป็นทั้งการเพิ่ม
คุณภาพทรัพยากรบุคคลของประเทศ ลดอัตราการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เด็กปฐมวัยที่ได้รับการดูแลอย่าง
เหมาะสมตามช่วงวัยจะมีทักษะทางกายภาพ ความฉลาดทางด้านสติปัญญา และความฉลาดทางด้านอารมณ์ สูงขึ้นกว่า
ปกติ  การดูแลและการศึกษา เด็กปฐมวัย จากนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) ระยะยาว พ.ศ. 
2550-2559 ได้ให้ความหมายของเด็กปฐมวัยว่า “เด็กปฐมวัย” คือ เด็กตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน 
หรือต่ ากว่า 6 ปี การจัดการการศึกษาน้ันได้แบ่งเป็น 3 รูป แบบคือ -การศึกษาในระบบ      -การศึกษานอกระบบ -
การศึกษาตามอัธยาศัย ดังน้ันจึงถือได้ว่าช่วงปฐมวัยเป็นช่วงวัยที่ต้องการการปลูกฝังดูแลเป็นพิเศษ เพื่อจะได้เป็น
รากฐานที่ส าคัญของการเรียนรู้ และการพัฒนาตลอดชีวิต ให้เติบโตเป็นเด็กฉลาดและประสบความส าเร็จในชีวิต .
(จุฑามาศ โชติบาง.2557:23). ซ่ึงได้รับการส่งเสริมอย่างถูกต้องนักจิตวิทยาและนักการศึกษาทั่วไปต่างเชื่ อ ว่า 
ประสบการณ์ที่เด็กปฐมวัย ได้รับเป็นปัจจัยพื้นฐานของการพัฒนาการทุกด้านต่อเน่ืองไปจนกระทั้งเติบโตเป็นผู้ใหญ่ การ
วางรากฐานให้กับเด็กปฐมวัยจึงเท่ากับเป็นการเตรียมและสร้างพลเมืองที่ดีมีคุณภาพให้กับประเทศชาติ 

การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดSTEM คือการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการทั้ง 4 วิชา
เข้าด้วยกัน ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ให้เชื่อมโยงกับความเป็นจริงที่ต้องอาศัย
องค์ความรู้ต่างๆมาบูรณาการในการด าเนินชีวิตและการท างานในปัจจุบันองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ (Science) 
เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์  (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) ถือเป็นรากฐานส าคัญ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้มีวามเจริญก้าวหน้าอย่างยิ่ง.(มนตรี  จุฬาวัฒนฑล .2556:3 ).ทั้งน้ี“สะ
เต็มศึกษา”  ( STEM Education ) เป็นแนวทางใหม่ในการจัดการศึกษาสายวิชาวิทยาศาสตร์ที่เน้นการบูรณาการ การ
เรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีโดยเริ่มตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงอุดมศึกษา อาชีวศึกษา และ
การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อให้คนไทยมีความรู้และทักษะส าหรับสร้างสรรค์สิ่งใหม่สามารถประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในยุคประชาคมอาเซียน ดังน้ันเราควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิด
STEM เพราะเป็นกระบวนการที่เน้นการระบุปัญหา ให้เด็กสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ทั้งน้ีสอดคล้องกับทฤษฎีของ
คอนสตรัคติวิสต์เป็นทฤษฎีที่ให้ความส าคัญกับตัวผู้เรียน เชื่อว่าผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง จากการมี
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ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนและสิ่งแวดล้อมอย่างกระตือรือร้น.(กมลฉัตร กล่อมอ่ิม, 2556.3) 

ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถของบุคคลในการคิดสร้างสรรค์ผลิตผล หรือสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ ที่ไม่รู้จัก
มาก่อนเป็นความคิดที่สามารถในการสังเคราะห์สามารถในวิเคราะห์และและมีความสามารถในน าไปปฏิบัติได้มีลักษณะ
เป็นความรวมความคิดหลายทาง.(สุภาภรณ์ เลื่อมกุมาร.2555:2).ความต้องการในสังคมมีมากขึ้นในทุกๆ สาขาอาชีพ ดัง
จะเห็นได้จากการที่ผู้คนจ านวนมากยอมจ่ายเงินเป็นหลักแสนเพื่อให้เข้าอบรมเรื่องหมวก 6 ใบ นิสัย 6 อย่างกับ ดร.โบ
โน โดยหวังว่าจะท าให้มีความเข้าใจ และเกิดความคิดสร้างสรรค์เพื่อผลิตผลงานในองค์กรของตนให้โดดเด่น แตกต่าง 
อันน ามาซ่ึงผลงาน และผลก าไร ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นเรื่องที่พ่อแม่ ครู และผู้ใหญ่ที่จัดการเรียนรู้ต้องการให้เกิด
ขึ้นกับเด็กๆ ของเรา.(จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ .2556:1). ความคิดสร้างสรรค์เป็นลักษณะความคิดแบบอเนกนัย 
(Divergent Thinking) คือการคิดหลายๆแง่หลายๆทาง คิดให้มากที่สุดเท่าที่จะนึกได้ เป็นการมองปัญหาในแนวกว้าง
เหมือนกับแสงอาทิตย์ที่แผ่รัศมี ออกรอบด้าน คนที่มีความคิดสร้างสรรค์น้ันจะเป็นคนที่มีความคิดริเริ่ม(Originality)  
คือมีความคิดที่แปลกใหม่ต่างจากความคิดธรรมดาของคนทั่วๆไป  มีความคิดยืดหยุ่น(Flexibility) คือมีความสามารถใน
การคิดหาค าตอบได้หลายทิศทางหลายแง่หลายมุม   มีความคิดคล่องแคล่ว(Fluency)  คือสามารถคิดหาค าตอบได้
อย่างคล่องแคล่วว่องไว รวดเร็ว และได้ค าตอบมากที่สุดในเวลาที่จ ากัด  มีความคิดละเอียดลออ(Elaboration) คือการ
คิดได้ในรายละเอียดเพื่อขยายหรือตกแต่งความคิดหลักให้ได้ความหมายที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น .(อาจารีย์ แซว่ือ .2556:1) 
ทฤษฎีทอแรนซ์ ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ว่าประกอบด้วยความคล่องแคล่วในการ
คิด (Fluency) ความยืดหยุ่นในการคิด(Flexibility) และความคิดริเริ่มในการคิด (Originality) และยังให้ความหมายของ
ความคิดสร้างสรรค์ไว้ว่าเป็นกระบวนการของความรู้สึกไวต่อปัญหา หรือสิ่งที่ขาดหายไป หรือสิ่งที่ยังไม่ประสานกัน 
แล้วเกิดความพยายามในการสร้างแนวคิด ตั้งสมมติฐาน ทดสอบสมมติฐาน และเผยแพร่ผลที่ได้ให้ผู้อ่ืนได้รับรู้และเข้าใจ 
ท าให้เกิดแนวทางในการค้นคว้าสิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ ต่อไปเป็นกระบวนการของการรับรู้ปัญหา หรือเป็นช่องว่างของ
ข้อมูล รูปแบบ ความคิด หรือสมมติฐานการทดสอบและขยายผลสมมติฐานและการสื่อสารถึงผลที่ได้รับในความหมายน้ี 
ความคิดสร้างสรรค์สามารถปรับปรุงพัฒนาโดยใช้กระบวนการฝึกฝนอบรมได้  ซ่ึงวิธีฝึกฝนอบรมที่ ทอแรนซ์พบว่าท าให้
บุคคลมีความคิดสร้างสรรค์ คือ การขยันตั้งค าถาม ซักถามและแสวงหา ทดลองเพื่อพยายามค้นพบความจริงหรือหา
ค าตอบด้วยตนเอง ทอแรนซ์ได้เสนอหลักการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยมีจุดเน้นที่ตัวครูผู้สอนในการส่งเสริมให้เด็ก
ถามและให้ความสนใจต่อค าถามแปลกๆของเด็ก โดยผู้ถามไม่ควรมุ่งแต่ค าตอบที่ถูกต้องแต่เพียงอย่างเดียว เพราะใน
การแก้ปัญหาของเด็กน้ัน เด็กอาจใช้วิธีเดาก็ควรยอม ครูผู้สอนควรใช้วิธีกระตุ้นให้ผู้เรียนวิเคราะห์ค้นหาเพื่อพิสูจน์การ
เดา โดยใช้การสังเกต หรือประมวลจากประสบการณ์ของผู้เรียนเอง 

จากการศึกษาเอกสารเบื้องต้นท าให้พบว่า ความคิดสร้างสรรค์มีความส าคัญกับเด็กปฐมวัยเพราะจะช่วยให้
เกิดประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านสติปัญญา และความคิด  นอกจากน้ีเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์
จะมีความม่ันใจในตนเอง ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง และมีความสุขกับผลงานของตนเอง ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะจัด
กิจกรรมชุดบล็อกเรขาคณิตเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัยและเพื่อเป็นแนวทางให้กับครูและ
ผู้เก่ียวข้องน าไปพัฒนากิจกรรมในอนาคตต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด STEM โดยใช้กิจกรรมชุดบล็อกเรขาคณิตส าหรับเด็ก

ปฐมวัย                                                                                                                                                     
2.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทั้งก่อนและหลังการจัดกิจกรรมชุดบล็อกเรขาคณิตส าหรับเด็ก

ปฐมวัย (STEM) 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
เด็กปฐมวัยหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด STEM โดยใช้กิจกรรมชุดบล็อกเรขาคณิตมี

ความคิดสร้างสรรค์ให้สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม 
 
ขอบเขตการวิจัย 
      ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
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ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคือเด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุ 4-5 ปี ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 โรงเรียนบ้าน กม.35  จ านวน 2 ห้องเรียน มีเด็กปฐมวัยทั้งสิ้นรวม 37 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคือเด็กปฐมวัยชาย-หญิงอายุ 4-5 ปี ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 โรงเรียนบ้าน กม.35  จ านวน 1 ห้องเรียน มีเด็กปฐมวัย 19 คน เป็นเด็กชาย 8 คน และเด็กหญิง 11 
คน ซ่ึงได้รับมาจากวิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม 
       ระยะเวลาในการทดลอง         

ในการวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยท าการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยใช้ระยะเวลาในการทดลอง
เป็นระยะเวลาทั้งหมด 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 20 นาที ในช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เวลา 10.00 น. 
– 10.20น. ระหว่างวันที่ 15 พฤจิกายน 2561 – 19 ธันวาคม 2561 
ตัวแปรที่ศึกษา 

 ตัวแปรต้น  ได้แก่  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดSTEM โดยใช้กิจกรรมชุดบล็อกเรขาคณิต  
   ตัวแปรตาม  ได้แก่   ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ         

1. เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กชาย – หญิง อายุ 4-5 ปี ระดับชั้น อนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 โรงเรียนบ้านกม.35 จ านาน 19 คน เป็นหญิง 11 คน ชาย 8 คน   

2.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดSTEM โดยใช้กิจกรรมชุดบล็อกเรขาคณิต หมายถึง การจัดการเรียน
การสอนโดยการบูรณาการทั้ง 4 สาขาเข้าด้วยกัน ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
ให้เชื่อมโยงกับกิจกรรมชุดบล็อกอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ มาบูรณาการ เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักการแก้ปัญหา และน าความรู้ทั้ง
4สาขาที่ครูสอดแทรกเข้าไปในกิจกรรมไปบูรณาการกับชีวิตประจ าวันได้  และทั้งเพื่อพัฒนาจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย โดยผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมชุดบล็อกเรขาคณิต 3  ขั้นตอน ดังน้ี 

1.ขั้นก่อนเข้าสู่กิจกรรม 
  เด็กและครูร่วมกันร้องเพลงที่เก่ียวกับหน่วยการเรียนรู้ และสร้างความสัมพันธ์โดยการซักถามค าถามเพื่อ

เชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน 
2.ขั้นเข้าสู่กิจกรรม 

             ทบทวนประสบการณ์ที่ตัวเองเคยเจอ ความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับหน่วยการเรียนรู้ เช่น บัตรภาพบัตรค า ของ
จริง สื่อVDO 

(ขั้น STEM ระบุปัญหา) 
  สร้างปัญหาหรือตั้งปัญหาที่ครูอยากให้เด็กแก้โดยมีเงื่อนไงให้เด็กได้คิดและวิเคราะห์ ( S )เช่น 
- หน่วย บ้านของฉัน อยากให้เด็กต่อบล็อกเป็นบ้านโดยมี 3 ประตูทางเข้า 
- หน่วย สัตว์น่ารู้ อยากให้เด็กต่อบล็อกเป็นสัตว์4ขา 
- หน่วย ยานพาหนะ อยากให้เด็กต่อบล็อกเป็นรถ 
- หน่วย ของเล่น ของใช้  อยากให้เด็กต่อบล็อกเป็นของใช้ในครัว 

(ขั้น STEM สืบค้นข้อมูล) 
      ให้เด็กวิเคราะห์ปัญหาและท าความเข้าใจปัญหา ครูให้ความรู้  ข้อมูลเก่ียวกับแนวทางแก้ปัญหา และ

แนะน าอุปกรณ์ในการใช้แก้ปัญหา ( M ) , ( S ) , ( T ) 
(ขั้น STEM วางแผนออกแบบ) 

      ให้เด็กออกแบบปัญหาที่ครูสร้างขึ้นและวิธีแก้ปัญหาโดยเน้นปัญหาที่ครูสร้างขึ้น ( E ) 
(ขั้น STEM สร้างผลงาน) 

         การสร้างงานเด็กๆต้องสร้างผลงานตามที่ตนเองออกแบบไว้และลงมือปฏิบัติจริงโดยครูช่วยชี้แนะ ( T ) , 
( E ) 

(ขั้น STEM แก้ไขปัญหา) 
              ทดสอบผลงานเด็ก โดยวิเคราะห์ถึงผลงานที่เด็กออกแบบตรงกับปัญหาที่ก าหนดให้หรือไม่ และแก้ไข

ปรับปรุงโดยครูชี้แนะและที่ปรึกษา ( M ) 
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(ขั้น STEM ประเมินผลและสรุปผล)  
       น าเสนอผลงานของตนเองหน้าชั้นเรียนถามถึงปัญหาอุปสรรคระหว่างสร้างงานอย่างไร ปรับแก้อย่างไร 

และผลลัพธ์สุดท้ายเป็นไปตามเป้าหมายและความต้องการหรือไม่ ( M ) 
3. ขั้นสรุปกิจรรม 

            การสรุปกิจกรรม เด็กได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง เด็กได้ประโยชน์อย่างไรในกิจกรรมครั้งน้ี   ( S  *ขั้นตอน
ของกิจกรรมสามารถยืดหยุ่นได้ 

3.ชุดบล็อกเรขาคณิต  หมายถึง ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่น ามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดSTEM ซ่ึงใน
1ชุดบล็อกเรขาคณิตประกอบไปด้วย สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมพื้นผ้า สี่เหลี่ยมจัตุรัส  ทรงกระบอก  โดยท าจากวัสดุเหลือ
ใช้ เช่นกระดาษลัง ตัดเป็นรูปทรงชนิดต่างๆติดกาวและทาสีให้เรียบร้อย และใช้กระป๋องน้ าเหลือใช้มาห่อด้วยกระดาษ
สี ซ่ึงชุดบล็อกเรขาคณิตสามารถน าไปใช้ได้กับกิจกรรมหน่วย บ้านของฉัน สัตว์น่ารู้ ยานพาหนะ และของเล่น ของใช้ 

4. ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง กระบวนการคิดของสมองซ่ึงมีความสามารถในการคิดได้หลากหลายและ
แปลกใหม่จากเดิม เป็นความสามารถทางสมองในการคิดหลายทิศทางจนน าไปสู่การคิดค้นและสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่
แปลกใหม่หรือรูปแบบความคิดใหม่โดยความคิดสร้างสรรค์แบ่งเป็น 1 ด้าน   

             4.1 มีความคิดริเริ่ม หมายถึง ความสามารถของเด็กปฐมวัยในการคิดที่แปลกใหม่ ไม่ซ้ ากับใคร และ
แตกต่างจากความคิดธรรมดา 
ประโยชน์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคดิSTEM โดยใชก้ิจกรรมชุดบล็อกเรขาคณิต   

     1.  เด็กปฐมวัยได้รับการจัดกิจกรรมชุดบล็อกเรขาคณิตเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
       2.  เป็นแนวทางส าหรับครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมชุดบล็อกเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในเด็กปฐมวัย 

   3.  สถานศึกษาน าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด STEM (กิจกรรมชุดบล็อกเรขาคณิต) มาเป็น
แนวทางในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
                      ตัวแปรต้น                                                       ตัวแปรตาม 

     
                                                                                                    

                                                                                               
  
 
                                              ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย  

                                                                        
วิธีด าเนินงานวิจัย 

การด าเนินการทดลองครั้งน้ี ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มีขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
1. จัดเตรียมกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. ก่อนการทดลอง (Pretest) น าแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ไป

ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่โรงเรียนบ้านกม 35 จ านวน 19 คน ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ก่อนท าการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ  STEM โดยใช้กิจกรรมชุดบล็อกเรขาคณิต 

3. ด าเนินการทดลองการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ  STEM โดยใช้กิจกรรมชุดบล็อกเรขาคณิต  
ตามแผนการจัดกิจกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นในเวลาในการทดลอง 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 20 
นาที เวลา 10.00  - 10.20 น. ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 19 
ธันวาคม พ.ศ.2561 

4. หลังการทดลอง (Post test) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ  STEM โดยใช้กิจกรรมชุดบล็อก
เรขาคณิตสิ้นสุด โดยใช้แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ชุดเดิมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นกับเด็กปฐมวัยที่มีค่าความเชื่อม่ัน 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ  
STEM โดยใช้กิจกรรมชุดบล็อกเรขาคณิต 

- ความคิดสร้างสรรค์ 
- ความคิดริเริ่ม 
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เท่ากับ 0.84  
         5. น าข้อมูลที่ได้จากการวัดความคิดสร้างสรรค์มาวิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติต่อไป 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด 

STEM โดยใช้กิจกรรมชุดบล็อกเรขาคณิตส าหรับเด็กปฐมวัย 
 

การทดลอง N K   s.D. t 

ก่อนการทดลอง 19 5 8.42 2.34 
11.17 

หลังการทดลอง 19 5 13.11 1.20 
สรุปได้ว่า a = 0.05 ค่า t ตาราง = 1.729 พบว่า t ค านวณ = 11.17 มากกว่า t ตาราง ดังน้ัน เด็กปฐมวัยที่

ได้รับการจัดกิจกรรมกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด STEM โดยใช้กิจกรรมชุดบล็อกเรขาคณิตส าหรับเด็กปฐมวัยโดย
ใช้แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้นที่ระดับ .05 แสดงว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด STEM โดยใช้
กิจกรรมชุดบล็อกเรขาคณิตส าหรับเด็กปฐมวัยส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้นสอดคล้องกับสมมุติฐาน
ที่ตั้งไว้ 
 
 
สรุปผลการวิจัย 

1) ผลการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด โดยใช้กิจกรรมชุดบล็อกเรขาคณิต เพื่อส่งเสริม STEM 
ความคิดสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย ก่อนการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย8.42 หลังการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย13.11 และ
หลัง การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์มีคะแนนคิดเป็นค่าเฉลี่ย4.68 แสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิด STEM โดยใช้กิจกรรมชุดบล็อกเรขาคณิต เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย ส่งผลให้เด็กมี
การความคิดสร้างสรรค์ สูงขึ้นก่อนการจัดกิจกรรม 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย (STEM) ก่อนการจัดกิจกรรมคิดคะแนนค่าเฉลี่ย 
8.42 หลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนคิดเป็นค่าเฉลี่ย  13.11  และค่าเฉลี่ยหลังการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์มีค่าเฉลี่ย 
4.68 ส่งผลให้ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมแบบภาพรวมมีค่าเฉลี่ยที่สูงขึ้นก่อนการจัด
กิจกรรมซ่ึงสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่งผลให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมชุด
บล็อกเรขาคณิตเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
 
อภิปรายผลการวิจัย  

ผลการวิจัยในครั้งน้ี ท าให้ทราบว่าความคิดสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย โดยภาพรวมคะแนนความคิด
สร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด STEM โดยใช้กิจกรรมชุดบล็อกเรขาคณิต สูง
กว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด STEM โดยใช้กิจกรรมชุดบล็อกเรขาคณิต ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสามารถอภิปรายผลได้ดังต่อไปน้ี 

1. การศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด โดยใช้กิจกรรมชุดบล็อกเรขาคณิต STEMโดยภาพรวม 
หลังจากการท ากิจกรรมเด็กมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด โดยใช้กิจกรรมชุดบล็อกเรขาคณิต STEMสูงขึ้น
ก่อนการ จัดกิจกรรม ทั้งน้ีเน่ืองจากการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดSTEM คือการจัดการเรียนการสอนโดยการบูร
ณาการทั้ง 4 ทักษะเข้าด้วยกันได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์มาบูรณาการใน
กิจกรรม ชุดบล็อก เรขาคณิตให้กิจกรรมน่าสนใจและมีการก าหนดปัญหาให้เด็กได้แก้ปัญหา โดยเครื่องมือผ่านผู้เชียว
ชาญในการตรวจสอบ ประสิทธิภาพและผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอน 6 ขั้น คือ ขั้นที่1 ระบุปัญหา ขั้นที่2 สืบค้นข้อมูล ขั้น
ที่3 วางแผนออกแบบ ขั้นที่4 สร้างผลงาน ขั้นที่5 ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา ขั้นที่6 ประเมินผลและสรุปผลและมีการ
ด าเนินการก าหนดการท า กิจกรรมทั้งน้ี 

จากกิจกรรมที่น าไปทดลองสัปดาห์ที่ 1 หน่วยบ้านของฉันเป็นกิจกรรมการต่อบล็อกโดยเด็กจะได้เรียนรู้เรื่อง
ชื่อ ลักษณะของบ้าน รูปทรงสี่เหลี่ยม และการดูVDO การสร้างบ้าน อีกทั้งสอดแทรกกระบวนการเรียนรู้แบบSTEM 
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เข้าไปในกิจกรรมการต่อบล็อก เช่น ขั้นที่1 ระบุปัญหา อยากให้เด็กต่อบล็อกเป็นบ้านโดยมี 3 ประตูทางเข้า ขั้นที่2 
สืบค้นและรวบรวมข้อมูล น าบัตรภาพบ้านที่มีประตูให้เด็กศึกษาเพื่อเป็นแนวทางให้การออกแบบและแนะน าบล็อกที่
ใช้ในการต่อ ขั้นที่3 วางแผนออกแบบ เด็กวาดภาพบ้านบนกระดาษA4 ตามที่ครูได้ระบุปัญหาไว้ในขั้นที่1 ขั้นที่4 สร้าง
ผลงาน เด็กน าบล็อกมาต่อตามที่ออกแบบไว้  ขั้นที่5 ทดสอบผลงานเด็ก โดยวิเคราะห์ถึงผลงานที่เด็กออกแบบตรงกับ
ปัญหาที่ก าหนดให้หรือไม่  เด็กประเมินผลงานตนเอง และแก้ไขปรับปรุงโดยครูชี้แนะ ขั้นที่6 ประเมินผลและสรุปผล  
น าเสนอผลงานของตนเองหน้าชั้นเรียนถามถึงปัญหาอุปสรรคระหว่างสร้างงานอย่างไร ปรับแก้อย่างไรและผลลัพธ์
สุดท้ายเป็นไปตามเป้าหมายและความต้องการหรือไม่ระหว่างการท ากิจกรรมในสัปดาห์น้ีเด็กตื่นเต้นที่ได้ท ากิจกรรม
ใหม่และสามารถท ากิจกรรมได้อย่างดี เด็กส่วนใหญ่มีประสบการณ์เดิมในการต่อบล็อกจึงง่ายต่อการท ากิจกรรมใน
สัปดาห์แรก  

จากกิจกรรมที่น าไปทดลองในสัปดาห์ที่ 2 หน่วยสัตว์น่ารู้ เป็นกิจกรรมการต่อบล็อกเด็กจะได้เรียนรู้เรื่องชื่อ 
ประเภท ที่อยู่ ลักษณะเฉพาะของสัตว์ รูปทรงสามเหลี่ยม และเดินส ารวจสัตว์บริเวณรอบๆห้องเรียนอีกทั้งสอดแทรก
กระบวนการเรียนรู้แบบSTEM เข้าไปในกิจกรรมการต่อบล็อก เช่น ขั้นที่1 ระบุปัญหา อยากให้เด็กต่อบล็อกเป็นสัตว์4
ขา ขั้นที่2 สืบค้นและรวบรวมข้อมูล น าบัตรภาพสัตว์ 4 ขาให้เด็กศึกษาเพื่อเป็นแนวทางให้การออกแบบและแนะน า
บล็อกที่ใช้ในการต่อ ขั้นที่3 วางแผนออกแบบ เด็กวาดภาพสัตว์ที่มี4ขาลงบนกระดาษA4 ตามที่ครูได้ระบุปัญหาไว้ ขั้น
ที่4 สร้างผลงาน เด็กน าบล็อกไปต่อตามที่เด็กได้วางแผนไว้  ขั้นที่5 ทดสอบผลงานเด็ก โดยวิเคราะห์ถึงผลงานที่เด็ก
ออกแบบตรงกับปัญหาที่ก าหนดให้หรือไม่ เช่น (ผลงานของตรงกับที่ออกแบบไว้หรือไม่) และแก้ไขปรับปรุงโดยครู
ชี้แนะ ขั้นที่6 ประเมินผลและสรุปผล น าเสนอผลงานของตนเองหน้าชั้นเรียนถามถึงปัญหาอุปสรรคระหว่างสร้างงาน
อย่างไร ปรับแก้อย่างไร และผลลัพธ์สุดท้ายเป็นไปตามเป้าหมายและความต้องการหรือไม่ ระหว่างการท ากิจกรรมใน
สัปดาห์น้ีเด็กเกิดความสนุกสนานสามารถท ากิจกรรมการต่อบล็อกได้อย่างดี  

จากกิจกรรมที่น าไปทดลองในสัปดาห์ที่ 3 หน่วยยานพาหนะ เป็นกิจกรรมการต่อบล็อก เด็กจะได้เรียนรู้เรื่อง
ชื่อ ประเภท การคมนาคม รูปทรง สื่อVDO และเดินส ารวจยานพาหนะบริเวณรอบๆห้องเรียนอีกทั้งสอดแทรก
กระบวนการเรียนรู้แบบSTEM เข้าไปในกิจกรรมการต่อบล็อก เช่น ขั้นที่1 ระบุปัญหา อยากให้เด็กต่อบล็อกเป็นรถ ขั้น
ที่2 สืบค้นและรวบรวมข้อมูล น ารถจ าลองมาให้เด็กศึกษาเพื่อเป็นแนวทางให้การออกแบบและแนะน าบล็อกที่ใช้ใน
การต่อ ขั้นที่3 วางแผนออกแบบ เด็กจะออกแบบรถลงบนกระดาษA4 ตามที่ครูได้ระบุปัญหาไว้ในขั้นที่1 ขั้นที่4 ต่อ
บล็อกตามที่วางแผนไว้  ขั้นที่5 ทดสอบผลงานเด็ก โดยวิเคราะห์ถึงผลงานที่เด็กออกแบบตรงกับปัญหาที่ก าหนดให้
หรือไม่ เช่น (ผลงานของตรงกับที่ออกแบบไว้หรือไม่) ประเมินผลงานตนเอง และแก้ไขปรับปรุงโดยครูชี้แนะและที่
ปรึกษา ขั้นที่6 ประเมินผลและสรุปผล  น าเสนอผลงานของตนเองหน้าชั้นเรียนถามถึงปัญหาอุปสรรคระหว่างสร้างงาน
อย่างไร ปรับแก้อย่างไร และผลลัพธ์สุดท้ายเป็นไปตามเป้าหมายและความต้องการหรือไม่ ระหว่างการท ากิจกรรมใน
สัปดาห์น้ีเด็กเกิดความสนุกสนานสามารถท ากิจกรรมการต่อบล็อกได้อย่างดี 

จากกิจกรรมที่น าไปทดลองในสัปดาห์ที่ 4 หน่วยของเล่น ของใช้ เป็นกิจกรรมการต่อบล็อกเด็กจะได้เรียนรู้
เรื่อง ความหมาย ประเภท ของเล่นของใช้ ของจริง อีกทั้งสอดแทรกกระบวนการเรียนรู้แบบSTEM เข้าไปในกิจกรรม
การต่อบล็อก ขั้นที่1 ระบุปัญหา อยากให้เด็กต่อบล็อกเป็นของใช้ในครัว  ขั้นที่2 สืบค้นข้อมูล น าของใช้ในครัวของจริง
มาเป็นแนวทางให้การออกแบบ ขั้นที่3 วางแผนออกแบบ เด็กจะออกแบบของใช้ในครัวลงบนกระดาษA4 ตามที่ครูได้
ระบุปัญหาไว้ในขั้นที่1 ขั้นที่4 ต่อบล็อกตามที่วางแผนไว้  ขั้นที่5 ทดสอบผลงานเด็ก โดยวิเคราะห์ถึงผลงานที่เด็ก
ออกแบบตรงกับปัญหาที่ก าหนดให้หรือไม่ เช่น (ผลงานของตรงกับที่ออกแบบไว้หรือไม่ ) ประเมินผลงานตนเอง และ
แก้ไขปรับปรุงโดยครูชี้แนะและที่ปรึกษา ขั้นที่6 ประเมินผลและสรุปผล  น าเสนอผลงานของตนเองหน้าชั้นเรียนถาม
ถึงปัญหาอุปสรรคระหว่างสร้างงานอย่างไร ปรับแก้อย่างไร และผลลัพธ์สุดท้ายเป็นไปตามเป้าหมายและความต้องการ
หรือไม่ ระหว่างการท ากิจกรรมในสัปดาห์น้ีเด็กเกิดความสนุกสนานสามารถท ากิจกรรมการต่อบล็อกได้อย่างดี   
              2. ผลการเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์การจัดกิจกรรมชุดบล็อกเรขาคณิต (STEM) ก่อนการจัดกิจกรรม
คิดคะแนนเป็นค่าเฉลี่ย 8.42 หลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนคิดเป็นค่าเฉลี่ย 13.11 และค่าเฉลี่ยหลังการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์มีคะแนนคิดเป็นค่าเฉลี่ย  4.68  ส่งผลให้ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมแบบ
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยที่สูงขึ้นก่อนการจัดกิจกรรมซ่ึงสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ส่งผลให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมตามแนวคิด STEM ประกอบชุดบล็อกเรขาคณิตเป็นกิจกรรมที่มีกระบวนการของSTEM
ที่ส าคัญ เพราะท าให้เด็กซักถามและแสวงหา ทดลองเพื่อพยายามค้นพบความจริงหรือหาค าตอบด้วยตนเองในการต่อ
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บล็อกตามปัญหาที่ได้ได้ก าหนดไว้ ซ่ึงท าให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ที่เพิ่มขึ้นและเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
 
ข้อเสนอแนะในการน าวิจัยไปใช้ 

       1. จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด STEM โดยใช้กิจกรรมชุดบล็อกเรขาคณิต ควรค านึงถึง
ระยะเวลาที่จัดกิจกรรม  ด้วยระยะเวลาที่ผู้วิจัยประสบปัญหา จึงท าให้กิจกรรมบางกิจกรรมไม่ครอบคลุมกระบวนการ
ของSTEM ดังน้ันกิจกรรมควรมีความยืดหยุ่นให้เหมาะสม 

       2. จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด STEM โดยใช้กิจกรรมชุดบล็อกเรขาคณิต เป็นกิจกรรมที่ใช้
กระบวนการSTEMโดยกิจกรรมเน้นขั้นการระบุปัญหา ดังน้ันการระบุปัญหาควรให้เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย 
         
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการจัดกิจกรรมหลากหลายและให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุด 
2. ครูควรเตรียมนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมให้เพียงพอและพร้อมก่อนการท าการท ากิจกรรม 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมศิลปะตามแนวคิด EF (Executive Functions) ส าหรับ
เด็กปฐมวัย และเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัยทั้งก่อนและหลังได้รับการจัด
กิจกรรมศิลปะตามแนวคิด EF (Executive Functions) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีมีจ านวน 27 คน 
ประกอบด้วยเด็กปฐมวัยชาย-หญิงอายุระหว่าง 5-6 ปี เป็นเด็กหญิง 10 คน  และเด็กชาย 17 คน ที่ก าลังศึกษาอยู่
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านโคกมน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ได้มา โดยการ
เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ ในด าเนินการวิจัย คือ แผนการจัดกิจกรรมศิลปะตามแนวคิด EF (Excutive 
Functions) จ านวน 20 แผน คู่มือการจัดกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดEF (Excutive Functions) จ านวน 20 กิจกรรม 
แบบทดสอบวัดพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ านวน 20 ข้อ โดยมีค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบเท่ากับ 0.71 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนเฉลี่ย ค่าร้อยละ  
 ผลวิจัยพบว่า 1) ผลการศึกษาการจัดกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดEF (Executive Functions) เพื่อส่งเสริม
พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัย ก่อนการจัดกิจกรรม มีค่าร้อยละ 61.29 หลังการจัดกิจกรรม มีค่า
ร้อยละ 91.85 และหลังการพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 30.55 แสดงให้เห็นว่า การจัด
กิจกรรมศิลปะตามแนวคิดEF (Executive Functions) เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัย 
ส่งผลให้เด็กมีการพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสูงขึ้นก่อนการจัดกิจกรรม 2) ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัย ก่อนการจัดกิจกรรมคิดคะแนนเป็นร้อยละ 61.29 หลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนคิด
เป็นร้อยละ 91.85 และค่าร้อยละหลังการพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 30.55 ส่งผลให้
พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมแบบภาพรวมมีค่าร้อยละที่สูงขึ้นก่อนการจัด
กิจกรรมซ่ึงสอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้  
 
ค าส าคัญ : เด็กปฐมวัย / การพัฒนาทักษะสมอง / กิจกรรมศิลปะ / การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

Abstract 
Research report This time, the objective is to study EF's artistic activities (Executive Functions) 

for early childhood.  And to compare the environmental conservation behavior of early childhood 
children, both before and after receiving EF art activity (Executive Functions) .  The target groups used 
in this research are 27 people, consisting of preschool children, male- female, 10 girls.  And 17 boys 
studying in kindergarten, 3rd year, 2nd semester Academic year 2018, Ban Khok Mon School 
Phetchabun Primary Educational Service Area Office 2 was acquired by selecting a specific model. The 
tools used in conducting research are plans to organize art activities based on the concept of EF 
(Excutive Functions) , 20 plans, handbook for organizing art activities based on the concept of EF 
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(Excutive Functions), 20 activities. The reliability of the test was 0.71. The statistics used in data analysis 
were mean score, percentage, standard deviation. 

The results of the study showed that:  1)  Results before organizing EF (Executive Functions)  art 
activities to promote environmental conservation behavior of early childhood children, with a value 
of 61.29 percent after the activities were 91.85 percent and the percentage after Development of 
environmental conservation with a score of 30. 55 percent, indicating that Organizing EF Artistic 
Activities (Executive Functions) to promote environmental conservation behavior of preschool children 
As a result, children have improved the environmental conservation before organizing activities. 2) The 
results of comparison of environmental conservation behavior of preschool children Before organizing 
activities, the score was 61.29 percent after the activity arrangement, with the score of 91.85 percent 
and the percentage after the development of environmental conservation, with a score of 30.55 
percent, resulting in environmental conservation behavior of early childhood after organizing The 
overall activity has a higher percentage before the activity, which is consistent with the research 
hypothesis. 

 
Keywords: early childhood / Executive Functions / Art activities / Environmental conservation 
 
ความส าคัญและที่มาของปญัหา 

       เด็กปฐมวัยเป็นช่วงโอกาสที่ส าคัญในการพัฒนาทักษะสมองหรือ EF (Excutive function) ซ่ึงเป็น
กระบวนการทางการคิดของสมองส่วนหน้าท าหน้าที่เก่ียวข้องกับการคิดความรู้สึก และการกระท าโดยสมองส่วนน้ีก าลัง
พัฒนามากที่สุด เป็นช่วงของการพัฒนาความสามารถในการคิด การจัดระเบียบตนเองซ่ึงส่งผลต่อการยับยั้งชั่งใจ การ
คิดไตร่ตรอง การควบคุมอารมณ์ การยืดหยุ่นทางความคิด การใส่ใจจดจ่อ การวางแผน การตั้งเป้าหมาย ความมุ่งม่ัน 
การจดจ า การเรียกใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพการจัดล าดับความส าคัญของเรื่องต่างๆ และการลงมือท าอย่างเป็น
ขั้นตอนจนส าเร็จ ทักษะสมอง EF จึงเป็นทักษะที่ต้องได้รับการฝึกฝนในชีวิตประจ าวันของเด็กผ่านประสบการณ์ต่างๆ
หลากหลายที่ เปิดโอกาสให้เด็กได้คิดลงมือท าพร้อมให้เกิดความพร้อมและมีทักษะที่ส าคัญต่อชีวิตในอนาคต 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2561 : 4). ซ่ึงสอดคล้องกับ นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล. (2559 : 2). ได้กล่าวไว้ว่า Exclusive 
function การคิดเชิงบริหารคือการท าหน้าที่ระดับสูงของสมองที่ช่วยให้เราควบคุมอารมณ์ความคิดการกระท าจึงเกิด
พฤติกรรมมุ่งสู่เป้าหมาย (Goal directed behaviors) สมองส่วนหน้าสูตรท างานร่วมกับสมองอ่ืนๆเพื่อท าให้เรา : มี
สมาธิจ่อกับงานที่ท าไม่วอกแวก ยังคิดก่อนท าไม่หุนหันพลันแล่นควบคุมพฤติกรรมตนได้ และชะลอความต้องการความ
อยาก ดังน้ันการจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กเกิดการพัฒนาทักษะตามแนวคิดของ EF (Executive Functions) ได้สูงสุดก็จะ
เป็นการจัดกิจกรรมศิลปะ เพราะ กิจกรรมศิลปะเป็นกิจกรรมที่ควรจัดให้แก่เด็กปฐมวัยเป็นอย่างมาก เพื่อพัฒนา
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ซ่ึงเป็นการส่งเสริมกระบวนการคิดอีกด้วย โดยครั้งน้ีผู้วิจัยได้น า
กิจกรรมศิลปะมาบูรณาการร่วม เน่ืองจากเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสรับรู้ เรียนรู้ และตอบสนองความต้องการตาม
ธรรมชาติของเด็ก ให้เด็กแสดงออกถึงความรู้สึก ความคิด จินตนาการกระบวนการศิลปะที่แสดงออกในลักษณะรูปร่าง
รูปทรงของศิลปะ และที่ส าคัญกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์พัฒนาการด้านความรู้ที่มีการรับรู้ด้วยประสามสัมผัสและ
ประสิทธิภาพในการรับรู้และการแสดงออกของพื้นฐานทางศิลปะ เป็นวิถีทางที่ดีที่สุดทางหน่ึงในการที่เด็กจะเรียนรู้โลก 
เพราะความรู้ทั้งหลายมาจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กน่ันเอง  ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีทางสติปัญญา (cognitive 
developmental theory) ของเพียเจท์ (Piaget, n.d.) กล่าวว่าการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กเป็นทฤษฎีหน่ึงที่
อธิบายว่าท าไมเด็กจึงวาด วาดอย่างไร และวาดอะไร เพียเจท์เชื่อมโยงผลงานศิลปะของเด็กกับความสามารถในการ
เข้าใจตามถาวรของวัตถุ เขากล่าวว่านอกเสียจากเด็กจะเข้าใจความคงที่ของวัตถุ เด็กจะไม่มีจินตนาการที่จะระลึกอดีต 
หรือคาดการณ์อนาคตในเรื่องการหายไปของวัตถุจริง การแสดงเช่นน้ีเป็นวิธีการที่เด็กรวบรวมประสบการณ์เพื่อท า
ความเข้าใจสิ่งแวดล้อม เด็กต้องการประสบการณ์รูปธรรมหรือสัญลักษณ์ทางภาษาพูด จินตนาการจะสร้างสัญลักษณ์
รูปธรรมและภาษาสร้างสัญลักษณ์ทางวาจา ดังน้ันการจัดกิจกรรมศิลปะอาจจะอยู่ในรูปของวัตถุสิ่งของหรือรูปภาพซ่ึง
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เด็กจะใช้ศิลปะเป็นสื่ออธิบายในสิ่งที่เขาได้กระท า ได้ประดิษฐ์ขึ้นจากวัสดุสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการปลูกฝังการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมให้กับเด็กปฐมวัย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีความส าคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
เพราะโรงเรียนเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนที่มีความส าคัญและมีบทบาทในการให้ความรู้ปลูกฝังลักษณะนิสัยต่างๆให้กับเด็ก
นักเรียนโดยมุ่งให้นักเรียนน าประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนน าไปใช้ในการด ารงชีวิตมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์คิดเป็น 
ท าเป็น แก้ไขปัญหาต่างๆได้วันหน่ึง 1 เด็กต้องใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนไม่ต่ ากว่า 8 ถึง 10 ชั่วโมงนอกจากเด็กจะได้รับ
ความรู้ เรียนรู้จากบทเรียนครูอาจารย์แล้วเด็กยังเรียนรู้จักสิ่งแวดล้อมรอบตัวด้วยดังน้ันการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อมใน
โรงเรียนจึงเป็นสิ่งส าคัญส าหรับเด็กจึงได้ฝึกฝนตนเองให้รับผิดชอบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรักธรรมชาติมีผลท าให้เด็ก
นักเรียนเป็นคนที่มี คุณลักษณะที่ดีเป็นคนที่มีคุณภาพที่สังคมคาดหวังและคนที่ดีที่สุดก็คือสภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนสะอาดร่มรื่นสวยงามเป็นที่ชื่นชมแก่ผู้พบเห็นและเป็นตัวอย่างที่ดีงามจะส่งผลให้เด็กเติบโตเป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศต่อไปในอนาคต (มารียัม เจ๊ะเต๊ะ. 2556 : 2).  

     จึงกล่าวได้ว่าการปลูกฝังการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่เด็กปฐมวัยเป็นส าคัญ เพราะการปลูกฝังจิตส านึกใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเด็กปฐมวัยน้ันจะเป็นรากฐานที่ดี โดยมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้
จากครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง เช่น การจัดกิจกรรมศิลปะโดยน าเศษวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์ อาจจะเป็นการประดิษฐ์ การ
ตัดปะ การพิมพ์ภาพ การปั้นดินเห น่ียว ซ่ึง กิจกรรมเหล่า น้ี ล้วนแล้วเป็นการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม เป็นใช้
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และยังเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในทุกๆด้านอีกด้วย 
ดังน้ัน ผู้จัดท าจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดกิจกรรมศิลปะตามแนวคิด EF (Executive Functions) เพื่อส่งเสริม
พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัย ตลอดจนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่น ามาประยุกต์ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวันได้ และเป็นแนวทางให้กับครูและผู้เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมศิลปะในการพัฒนาทักษะ EF (Executive 
Functions) เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัย 
 
วัตถุประสงค์ของวิจัย 

   1.  เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมศิลปะตามแนวคิด EF (Executive Functions) ส าหรับเด็กปฐมวัย 
   2.  เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการอนุรักษาสิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรม

ศิลปะตามแนวคิด EF (Executive Functions) 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีขอบเขตการวิจัย ดังต่อไปน้ี 

ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย 
     กลุ่มเป้าหมาย ที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี เป็น เด็กปฐมวัย ชาย-หญิง อายุ 5-6 ปี ก าลังศึกษาใน 

ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านโคกมน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 2 จ านวน 1 ห้องเรียน มีเด็กปฐมวัยทั้งสิ้นรวม 27 คน เป็นเด็กหญิง 10 คน  และเด็กชาย 17 คน ได้มา
โดยการเลือกแบบเจาะจง 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

     ผู้วิจัยได้สร้างแผนการกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดEF (Excutive Function) เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ านวน 4 หน่วยสาระการเรียนรู้ ดังน้ี  

         หน่วยที่ 1 สัตว์น้ า ประกอบด้วย 5 กิจกรร 

1) กิจกรรมหินแปลงร่าง  2) กิจกรรมสร้างบ่อปลาจากกล่องนม  

3) กิจกรรมประดิษฐ์สัตว์น้ าจากแผ่นซีดี     4) กิจกรรมโมบายปลาจากหลอด   

5) กิจกรรมหมวกสัตว์น้ าจากกล่องลัง 

          หน่วยที่ 2 สัตว์บก ประกอบด้วย 5 กิจกรรม 

  1) กิจกรรมกิจกรรมศิลปะสัตว์บกจากฝาขวดน้ า  2) กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ที่อยู่อาศัยสัตว์บกจากวัสดุ
เหลือใช้        



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

31 
 

 

 
รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที2่ (Proceedings) 

  3) กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์สัตว์บกจากแกนทิชชู 4) กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์หมวกสัตว์บกจากกล่องลัง  

  5) กิจกรรมศิลปะหุ่นมือสัตว์จากแก้ว 

       หน่วยที่ 3 ยานพาหนะ ประกอบด้วย 5 กิจกรรม 

      1) กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ยานพาหนะจากวัสดุเหลือใช้  2) กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์รถจากวัสดุเหลือใช้  

      3) กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์เครื่องบินจากวัสดุเหลือใช้       4) กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์เรือจากวัสดุเหลือ
ใช้  

      5) กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์การจราจรจากวัสดุเหลือใช้ 

       หน่วยที่ 4 อาชีพ ประกอบด้วย 5 กิจกรรม 

      1) กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อาชีพที่สนใจจากวัสดุเหลือใช้   

      2) กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์หมวกอาชีพจากจานกระดาษ  

      3) กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์รถอาชีพต่างๆจากวัสดุเหลือใช้   

      4) กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์สถานที่ท างานต่างๆจากวัสดุเหลือใช้   

      5) กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อาชีพในฝันจากจานกระดาษ       
ขอบเขตด้านตวัแปร 
     ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดกิจกรรมศิลปะตามแนวคิด EF (Executive Functions) 
     ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัย 
ขอบเขตด้านระยะเวลา 
     ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 
 

สมมตฐิานในการวิจัย 
หลังการจัดกิจกรรมศิลปะตามแนวคิด EF (Executive Functions) เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมสูงขึ้น 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1.  เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กปฐมวัย ชาย-หญิง อายุ 5-6 ปี ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2561 โรงเรียนบ้านโคกมน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จ านวน 1 ห้องเรียน มีเด็ก
ปฐมวัยทั้งสิ้นรวม 27 คน เป็นเด็กหญิง 10 คน  และเด็กชาย 17 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

2.  ทักษะทาง EF (Executive Functions) หมายถึง กระบวนการทางสมองหน้า ที่ช่วยในเรื่องการควบคุม
อารมณ์ ความคิดการกระท าต่างๆ ซ่ึงมีผลต่ออนาคตในภายภาคหน้าของเด็ก ทั้งการงาน การเรียน หรือการท ากิจกรรม
ต่างๆ แม้กระทั้งการใช้ชีวิต โดยน าทักษะ 4 ด้าน  คือ 

1.  Cognitive Flexibility = การยืดหยุ่น ความคิด คือ ทักษะความสามารถที่เหมาะสม ปรับตัวเข้า
กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เป็นทักษะที่ช่วยให้เรียนรู้การไม่ยึด ติดตายตัว ทักษะน้ีจะช่วยให้มองเห็นจุดผิด
แล้วแก้ไข และปรับเปลี่ยนวิธีท างานด้วยข้อมูลใหม่ๆ  

2.  Focus/Attention = การใส่ใจจดจ่อ คือ ทักษะความสามารถในการรักษาความตื่นตัว รักษา
ความสนใจให้อยู่ในทิศทางที่ควร เพื่อให้ตนเองบรรลุส่ิงที่ต้องการจะท าให้ส าเร็จ  

3.  Initiating = การริเริ่มและการลงมือท า คือ ทักษะความสามารถในการคิดค้นไตร่ตรองและตัดสินใจ
ว่า  

    จะต้องท าสิ่งน้ันๆ และน าสิ่งที่คิดมาสู่การลงมือปฏิบัติให้เกิดผล  

4.  Planning & Organizing = การวางแผนและการด าเนินงาน คือ การวางแผนที่จะต้องน า
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ส่วนประกอบส าคัญต่างๆ มาเชื่อมต่อกัน เช่น การตั้งเป้าหมาย การเห็นภาพรวม ทั้งหมดของงาน การก าหนด
กิจกรรม ฯลฯ   

          เม่ือน าทักษะทั้ง 4 ด้านไปจัดกิจกรรม จะเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทักษะทางด้านต่างๆของเด็ก เช่น 
พัฒนาทางด้านร่างกาย คือกล้ามเน้ือเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน พัฒนาทางด้านอารมณ์ 
คือ การชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดี พัฒนาทางด้านสังคม คือ รักธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม พัฒนาทางด้านสติปัญญา คือ การใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย มี
ความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น โดยจัดกิจกรรมศิลปะ
เพื่อพัฒนาทักษะทั้ง 4ด้าน  

3.  การจัดกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดEF (Executive Functions) หมายถึง การจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์การน าเอาเศษวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นชิ้นงาน วัสดุที่ใช้เด็กสามารถหาได้จากที่บ้านหรือที่โรงเรียน วัสดุ
เหลือใช้ เช่น ขวดน้ า ฝาขวดน้ า กล่องนม หลอด เศษกระดาษหรือกระดาษที่ใช้แล้ว หรือวัสดุจากธรรมชาติ เช่น หิน ไม้ 
ก่ิงไม้ เป็นต้น โดยน ามาจัดให้กับเด็กท า โดยมี 4 ขั้นตอน ดังน้ี  

    1.  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน เป็นการสร้างข้อตกลงระหว่างครูและเด็ก เพื่อเตรียมความพร้อมท ากิจกรรม  

    2.  ขั้นการวางแผน ครูเตรียมกิจกรรมศิลปะอย่างน้อย 3-4  กิจกรรม แล้วแนะน ากิจกรรม วัสดุอุปกรณ์ให้
เด็กรู้จัก แล้วให้เด็กเลือกท ากิจกรรมด้วยความสนใจของตนเอง แต่เด็กจะต้องท ากิจกรรมอย่าง 3 กิจกรรมใน 4 
กิจกรรม การท ากิจกรรมแต่ละครั้งจะต้องมีการออกแบบผลงานเสมอ ขั้นน้ีเด็กได้ฝึกการวาแผนการ 

    3.  ขั้นการริเริ่มลงมือท า เป็นการลงมือท ากิจกรรมตามแบบแผนที่ออกแบบไว้ให้ส าเร็จ เม่ือท ากิจกรรมเสร็จ
ให้เด็กออกมาน าเสนอผลงานของตนเอง อาจจะมีการเล่าเรื่องหรือประสบการเก่ียวกับสิ่งที่ตนเองท า การน าสิ่งที่ตนท า
ไปประยุกต์ใช้หรือปรับใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ เป็นต้น ขั้นน้ีเด็กใช้ได้ฝึกการคิดสร้างสรรค์ผลงานที่แปลลกใหม่  

    4.  ขั้นทบทวน เป็นการตั้งค าถามเก่ียวกับสิ่งที่เด็กท ากิจกรรม  เม่ือเด็กร่วมกิจกรรมศิลปะแล้วเด็กจะรู้จักการ
ว่างแผน การริเริ่มลงมือท า กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก ม่ันใจในตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักการน าเอาวัสดุ
เหลือใช้มาประยุกต์ในการท างานมากขึ้น ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับเด็ก 

4.  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่เน้นถึงความส าคัญและสนับสนุนให้เด็กเกิด
ความรู้ความเข้าใจในปัญหาสิ่งแวดล้อมและรู้จักวิธีการป้องกันรักษา การปรับปรุง ฟื้นฟูและการน ากลับมาใช้ประโยชน์
ต่อสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับศักยภาพในการเรียนรู้ส าหรับเด็ก โดยอาศัยการใช้สิ่งแวดล้อมอย่างฉลาดและมีเหตุผล
เพื่อที่จะให้สิ่งแวดล้อมน้ันมีคุณภาพที่ดีตลอดไปส าหรับการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์ ซ่ึงรวมไปถึงการหาป้องกัน มลพิษของ
สิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดในสังคมส่วนรวมด้วย 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

        ตัวแปรต้น                    ตัวแปรตาม 
 
 

 
 
 

 
วิธีด าเนินงานวิจัย 
            การด าเนินการทดลองครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองภายในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นเวลา 4 
สัปดาห์ โดยมีขั้นตอน ดังน้ี 
            1.  จัดเตรียมกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 27 คน 
            2.  ก่อนการทดลอง (Pre test) น าแบบทดสอบวัดพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัยที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น ไปทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายที่โรงเรียนบ้านโคกมน จ านวน 27 คน ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ก่อนจัด

การจัดกิจกรรมศิลปะตามแนวคิด EF 
(Executive Functions) 

พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ของเด็กปฐมวัย 
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กิจกรรมศิลปะตามแนวคิด EF (Executive Functions)  
           3.  ด าเนินการทดลองโดยการจัดกิจกรรมศิลปะตามแนวคิด EF (Executive Functions) ตามแผนการจัด
กิจกรรมศิลปะตามแนวคิด EF (Executive Functions) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยการศึกษาครั้งน้ี ผู้ศึกษาท าการทดลองใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้ระยะเวลาการทดลอง 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 40 นาที ในเวลา 10:00-
10:40 น. ในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน ถึง 29 ธันวาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 20 ครั้ง 
           4.  หลังการทดลอง (Post test) ท าการทดลองทดสอบหลังการจัดกิจกรรมศิลปะตามแนวคิด EF (Executive 
Functions) สิ้นสุด โดยใช้แบบทดสอบวัดพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัยชุดเดิม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นกับ
เด็กปฐมวัยที่มีค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.71 มาใช้กับกลุ่มเป้าหมายจ านวน 27 คน  
          5.  น าข้อมูลที่ได้จากการวัดพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัยมาวิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติ
ต่อไป 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
          ตอนที่ 1 ผลการศึกษาการจัดกิจกรรมศิลปะตามแนวคิด EF (Executive Functions) เพื่อส่งเสริม
พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัย 
           การวิเคราะห์ข้อมูลในข้อน้ี ผู้วิจัยได้น าคะแนนการวัดพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัย ทั้ง
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปะตามแนวคิด  EF (Executive Functions) มาวิเคราะห์ ซ่ึงปรากฏผลดังตารางที่ 1 
ดังน้ี 
           ตารางที่ 1 ผลการศึกษาการจัดกิจกรรมศิลปะตามแนวคิด  EF (Executive Functions) เพื่อส่งเสริม
พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัย  

พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยภาพรวม 
ข้อ ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง คะแนนการพัฒนา 
1 14 18 +4 
2 12 20 +8 
3 13 18 +5 
4 13 17 +4 
5 14 18 +4 
6 14 19 +5 
7 12 17 +5 
8 13 17 +4 
9 14 18 +4 
10 12 18 +6 
11 15 20 +5 
12 12 19 +7 
13 12 17 +5 
14 13 19 +6 
15 13 20 +7 
16 11 17 +6 
17 9 17 +8 
18 14 19 +5 
19 8 17 +9 
20 14 19 +5 
21 13 19 +6 
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พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยภาพรวม 

ข้อ ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง คะแนนการพัฒนา 
22 11 18 +7 
23 10 17 +7 
24 10 18 +8 
25 12 20 +8 
26 11 20 +9 
27 12 20 +8 

∑𝑥 331 496 165 
�̅� 12.26 18.37 6.1 
p 61.29 91.85 30.55 

           
      จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ก่อนการจัดกิจกรรมศิลปะตามแนวคิด EF (Executive Functions) เพื่อส่งเสริม
พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัย มีค่าร้อยละ61.29 หลังการจัดกิจกรรมศิลปะตามแนวคิด แนวคิด  
EF (Executive Functions) มีค่าร้อยละ 91.85 แสดงให้เห็นว่า เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสูงขึ้น
ก่อนการจัดกิจกรรม 
           ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัย ทั้งก่อนและหลังการจัด
กิจกรรมศิลปะตามแนวคิด EF (Executive Functions) เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็ก
ปฐมวัย 
           ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัย ทั้งก่อนและหลังการจัด
กิจกรรมศิลปะตามแนวคิด EF (Executive Functions) ตารางที่ 2 

กลุ่มเป้าหมาย N �̅� S.D. p 
ทดสอบก่อนเรียน 
ทดสอบหลังเรียน 

27 
27 

12.25 
18.37 

1.67 
1.14 

61.29 
91.85 

            
   จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ก่อนการจัดกิจกรรมศิลปะตามแนวคิด EF (Executive Functions) คิดคะแนนเป็น
ร้อยละ 61.29 หลังการจัดกิจกรรมศิลปะตามแนวคิด EF (Executive Functions) มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 91.85 
และค่าร้อยละหลังการพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 30.55 แสดงว่าพฤติกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมศิลปะตามแนวคิด EF (Executive Functions) แบบภาพรวมมีค่าร้อย
ละที่สูงขึ้นก่อนการจัดกิจกรรมศิลปะตามแนวคิด EF (Executive Functions) ซ่ึงสอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้ง
ไว้ 
 
สรุปผลวิจัย 
              1.  ผลการศึกษาก่อนการจัดกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดEF (Executive Functions) เพื่อส่งเสริมพฤติกรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัย มีค่าร้อยละ61.29 หลังการจัดกิจกรรมศิลปะตามแนวคิด  EF (Executive 
Functions) เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัย มีค่าร้อยละ 91.85 แสดงให้เห็นว่า การจัด
กิจกรรมศิลปะตามแนวคิดEF (Executive Functions) ส่งผลให้เด็กมีการพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสูงขึ้นก่อน
การจัดกิจกรรม 
             2.  ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัย ก่อนการจัดกิจกรรมศิลปะตาม
แนวคิด EF (Executive Functions) คิดคะแนนเป็นร้อยละ 61.29 หลังการจัดกิจกรรมศิลปะตามแนวคิด EF 
(Executive Functions) มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 91.85 และค่าร้อยละหลังการพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมี
คะแนนคิดเป็นร้อยละ 30.55 ส่งผลให้พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมศิลปะตาม
แนวคิด EF (Executive Functions) แบบภาพรวมมีค่าร้อยละที่สูงขึ้นก่อนการจัดกิจกรรมศิลปะตามแนวคิด EF 
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(Executive Functions) ซ่ึงสอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
 
การอภิปรายผล 
               ผลการจัดกิจกรรมศิลปะตามแนวคิด EF (Executive Functions) เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัย พบว่า หลังการจัดกิจกรรมศิลปะตามแนวคิด EF (Executive Functions) สูงกว่าก่อนการ
จัดกิจกรรมศิลปะตามแนวคิด EF (Executive Functions)  เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซ่ึงสามารถอภิปรายผลได้
ดังต่อไปน้ี 
               1. การศึกษาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัย ผลการศึกษาก่อนการจัดกิจกรรมศิลปะตามแนวคิด 
แนวคิด  EF (Executive Functions) เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัย มีค่าร้อยละ 61.29 
หลังการจัดกิจกรรมศิลปะตามแนวคิด  EF (Executive Functions) เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ
เด็กปฐมวัย มีค่าร้อยละ 91.85 แสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดEF (Executive Functions) เพื่อ
ส่งเสริมพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัย มีผลต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัย ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะ แบบทดสอบวัดพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ผ่านผู้เชี่ยวชาญมาทั้งหมด 5 คน ซ่ึงค่าความเชื่อม่ันที่ได้ทั้ง
ฉบับเท่ากับ 0.71 ซ่ึงค่าคะแนนที่ได้มาน้ีสามารถใช้ได้ เด็กท าคะแนนได้สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ และการจัดกิจกรรมศิลปะตามแนวคิด  EF (Executive Functions) เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัย เป็นกิจกรรมสามารถดึงดูดความสนใจของเด็กปฐมวัย ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่
สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน เม่ือเด็กได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะตามแนวคิด  EF (Executive Functions) 
เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัยไปแล้ว เด็กได้เรียนรู้เก่ียวกับการวางแผน การคิดริเริ่มลง
มือท า จดจ่อใส่ใจในงานที่ท า มีความคิดยืดหยุ่นในการท างานศิลปะของตนเองสร้างสามารถน าเศษวัสดุเหลือใช้หรือใช้
แล้วมาใช้ในงานศิลปะของตนเองได้ ซ่ึงในการจัดกิจกรรมศิลปะในหน่วยสัตว์น้ าน่ารักเป็นสัปดาห์แรกเด็กยังไม่เข้าใจ
เก่ียวกับการน าเศษวัสดุเหลือใช้มาใช้ในงานศิลปะเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สัปดาห์ต่อๆมาในหน่วยสัตว์บกน่ารู้ 
หน่วยยานพาหนะ หน่วยอาชีพที่รัก เด็กเริ่มมีการเก็บสิ่งของที่อยู่ที่บ้านที่ไม่ใช้แล้วน าติดตัวมาเพื่อเป็นการน าเสนอว่า
ควรน าสิ่งที่เด็กน ามามาท าเป็นงานศิลปะ การที่เด็กๆน าสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะถือเป็น
การลดขยะ และเป็นการน าสิ่งของที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ผลการวิจัยครั้งน้ีสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
สรวงพร กุศลส่ง. (2554). รายงานการศึกษาค้นคว้า เรื่อง การพัฒนางานศิลปะจากวัสดุรีไซเคิล เพื่อส่งเสริมการอนุ
รักษ์สิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนางานศิลปะจากวัสดุรีไซต์เคิล และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยงานศิลปะจากวัสดุรีไซต์เคิลจ านวน 8 รูปแบบ แบบสอบถาม และ
แบบประเมินผลการวิจัยเม่ือด าเนินการวิจัย เรื่อง การพัฒนางานศิลปะจากวัสดุรีไซต์เคิล เพื่อส่งเสริมการอนุรั กษ์
สิ่งแวดล้อม สรุปผลได้ดังน้ี 1) ผู้เรียนได้รับการพัฒนางานศิลปะจากวัสดุรีไซต์เคิล ที่มีรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 2) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เป็นกระบวนการที่เน้นการปฎิบัติการ เชื่องโยงกับรายวิชา
ที่สอน มีการพัฒนาน าไปประยุกต์ใช้ และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านการลดภาวะโลกร้อนด้วย 3)งานศิลปะที่
ได้พัฒนาเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสังคมในการลดปริมาณขยะ และการรณค์ ส่งเสริมการลดภาวะโลก
ร้อน เป็นการสร้างประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนให้ดีขึ้น และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พิษา ค าสนองศรี. (2552 
: 87-88). ได้กล่าวว่า แนวทางการปฏิบัติของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ต้องอาศัยแนวทางการปฏิบัติของการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนมาผนวกเข้าด้วยกันเพื่อสร้างเป็นแนวทางการปฏิบัติของการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได้และส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นของมนุษย์ ดังน้ันผลที่คาดว่าจะได้รับจะเป็นที่น่าพอใจของชุมชนและประเทศชาติ สิ่งที่
ส าคัญที่สุดในเรื่องการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนและประเทศชาติ คือ ทุกฝ่ายต่างต้องร่วมมือร่วมใจกัน อย่าคิด
ว่ามิใช่หน้าที่ของตน โลกใบน้ีเป็นของมนุษย์เราทุกคน เพราะเราต่างก็ใช้ประโยชน์จากโลกใบน้ี ดังน้ันเม่ือเกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อมขึ้น เราทุกคนต่างต้องช่วยกันแก้ไขปัญหา ซ่ึงสอดคล้องกับ สุภัค แสงเพชร. (2551 : 18). กล่าวว่า ครูเป็นผู้
จัดกิจกรรมหรือประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยเพื่อสร้างพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการกิจกรรม
ประจ าวันแล้วเด็กจะเรียนรู้ในทุกสถานที่ที่เขาได้พบเห็นสิ่งน้ันการตอบสภาพบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณ
โรงเรียนให้น่าอยู่และการจัดหาดอกไม้ ไม้ประดับปลูกต้นไม้ที่ ให้ความร่มเงาต่างๆรวมทั้งจัดให้มีสวนพฤกษาสวนพืช
สมุนไพรต่างๆจะเป็นการช่วยส่งเสริมให้เด็กได้รับประสบการณ์เก่ียวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกครั้งหน่ึง  
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               2.  ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัย ก่อนการจัดกิจกรรมคิดคะแนน
เป็นร้อยละ 61.29 หลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 91.85 และค่าร้อยละหลังการพัฒนาการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมมีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 30.55 ส่งผลให้พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัยหลังการจัด
กิจกรรมแบบภาพรวมมีค่าร้อยละที่สูงขึ้นก่อนการจัดกิจกรรมซ่ึงสอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะ การจัดกิจกรรมศิลปะตามแนวคิด แนวคิดEF (Executive Functions) เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัย มีกิจกรรมศิลปะที่น่าสนใจของเด็กปฐมวัย ซ่ึงประกอบไปด้วย 4 หน่วยการเรียนรู้ คือ 
หน่วยสัตว์น้ าน่ารัก หน่วยสัตว์บกน่ารู้ หน่วยยานพาหนะ หน่วยอาชีพที่รัก ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ประกอบไปด้วย
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่น าวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุที่ไม่ได้ใช้แล้วมาสร้างสรรค์เป็นผลงานทางศิลปะ ในกิจกรรมศิลปะ
ล้วนแล้วเด็กได้ท าตามกระบวนการและขั้นตอนที่ผู้วิจัยได้สร้างไว้ตามแผนการจัดประสบการณ์ศิลปะสร้างสรรค์ เด็กได้
เริ่มจากการวางแผนการเลือกท ากิจกรรมศิลปะตามความสนใจของเด็ก ได้ลงมือท ากิจกรรมศิลปะโดยตรง ในสัปดาห์
แรกเด็กเริ่มเรียนรู้วิธีการท างานศิลปะตามกระบวนการ แต่เด็กยังไม่รู้จักการยืดหยุ่นความคิดเพราะกลัวท าแล้วผิด 
กลัวท าแล้วไม่ถูกต้อง สัปดาห์ที่สองเด็กรู้กระบวนการการท าศิลปะเริ่มแตกความคิด เริ่มท างานศิลปะที่แตกต่างจาก
เพื่อนๆ และมีเด็กบางส่วนเริ่มน าของเหลือใช้มาในงานศิลปะเอง สัปดาห์ที่สามเด็กท างานศิลปะตามกระบวนได้ โดยมี
ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกให้เท่าน้ัน เด็กน าของเหลือใช้มาใช้ท างานศิลปะเองโดยไม่ได้บอกกล่าว และสร้างสรรค์
ผลงานที่แปลกไม่ซ้ ากับคนอ่ืน และสัปดาห์สุดท้ายเด็กสามารถด าเนินการศิลปะได้ด้วยตนเอง และสามารถบอกได้ว่า
การน าสิ่งของเหลือใช้มาท างานศิลปะเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สู้สุด เม่ือจัดกิจกรรม
ศิลปะตามแนวคิดEF (Executive Functions) ครบทั้ง 4 สัปดาห์ จากการสังเกตพบว่าเด็กเกิดสมาธิมีความจดจ่อใส่ใจ
ในการท างานที่ตนท า มีความคิดสร้างสรรค์ยืดหยุ่นโดยเลือกวัสดุที่หลากหลายและน ามาสร้างเป็นผลงานของตนเอง  
เด็กรู้จักการอนุรักษ์ส่งแวดล้อมมากขึ้นเม่ือได้ท าตามกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดEF (Executive function) เด็กรู้จักการ
น้ าแก้วน้ ามาประดิษฐ์สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสในการสร้างสรรค์ผลงานของเด็กปฐมวัย 
สอดคล้องกับ นงลักษณ์ เกตุการณ์. (2551:17). ได้กล่าวว่า การจัดกิจกรรมศิลปะน้ัน มุ่งส่งเสริมให้เด็กได้ใช้ประสาท
สัมผัสระหว่างมือกับตาให้สัมพันธ์กัน ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ช่วยปลูกฝังค่านิยม เจตคติ และคุณสมบัติที่ดีต่อ
ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย เด็กรู้จักการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มมีระเบียบวินัยในตนเอง รู้จักการรอคอย นอกจากน้ีเด็ ก
ยังรู้จักการใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในการท างานศิลปะ รู้จักการเก็บรักษา และการท าความสะอาดอย่างถูกต้อง สิ่ง
เหล่าน้ีจึงเป็นกาส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาของเด็ก ซ่ึงผลที่ได้จากการจัด
กิจกรรมศิลปะที่สอดคล้องกับงานวิจัยที่เก่ียวคล้องเด็กได้วางแผนและริเริ่มลงมือท าจริง ท าให้เด็กม่ันใจในตนเองมาก
ขึ้นในการกล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก อารมณ์ดี ดีใจและตื่นเต้นทุกครั้งมือได้ท ากิจกรรมศิลปะ ซ่ึงยังสอดคล้องกับ 
ทัศนีย์ ดีเลิศ. (2551). ได้ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์และความฉลาดในอารมณ์ในกิจกรรมศิลปะ
ของเด็กปฐมวัยระหว่างการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการท างานของสมองโดยใช้ในรูปแบบไตรสิกขากับการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ และยังสอดคล้องกับสิริลักษณ์ นิติธรรมกูล. (2554). ได้ศึกษา
เรื่อง การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะส าหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2โรงเรียนด่านขุนทด อ าเภอ
ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา หลังใช้ชุดการจัดกิจกรรมศิลปะเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลัง โดย
ด าเนินการทดสอบ ก่อนด าเนินกิจกรรมเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบประกอบด้วยชุดการจัดกิจกรรมศิลปะซ่ึงมีจ านวน 
5 ชุด ได้แก่ ชุดกิจกรรมการวาดเส้นชุด กิจกรรมการระบายสี ชุดกิจกรรมการพิมพ์ภาพ ชุดจิตรกรรมประติมากรรม 
และชุดกิจกรรมการประดิษฐ์ตกแต่ง การใช้ชุดการจัดกิจกรรมศิลปะและเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์กับเกณฑ์ร้อย
ละ 70 

ข้อเสนอแนะ 
           1. ควรมีการเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอ่ืน เช่น การจัดกิจกรรมเสริมประการณ์ การจัด
กิจกรรมกลางแจ้ง เพื่อน าผลที่ได้มาเป็นแนวทางในการส่งเสริมทักษะการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมส าหรับเด็กปฐมวัย 
 2. ควรมีการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดEF (Executive Functions) ที่มีตัวแปรอ่ืนๆ 
เช่น ส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ ส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ พัฒนากล้ามเน้ือมัดเล็ก เป็นต้น 
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การจัดกิจกรรม“การเรียนรู้ตามแนวคิด STEM  EDUCATION”  ประกอบชุดกิจกรรมร้านอาหาร
แสนสนุก        เพ่ือส่งเสริมความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 

The organizing of the activity "STEM EDUCATION learning" consists of a set of fun 
restaurant activities. To promote mathematical concepts for early childhood. 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรม“การเรียนรู้ตามแนวคิด STEM  EDUCATION”  
ประกอบชุดกิจกรรมร้านอาหารแสนสนุกส าหรับเด็กปฐมวัย  และเพื่อเปรียบเทียบความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์
ส าหรับเด็กปฐมวัย  ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ STEM  ประกอบชุดกิจกรรมร้านอาหารแสนสนุกส าหรับ
เด็กปฐมวัย  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นเด็กปฐมวัย ชาย-หญิง อายุ 5-6 ปี  ชั้นอนุบาลปีที่ 3  โรงเรียน
บ้านสักแห้ง จ านวน 1 ห้องเรียน  มีเด็กปฐมวัย 22 คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  ระยะเวลาในการทดลอง 4  
สัปดาห์  ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์  เครื่องมือที่ใช้ในในการทดลอง คือ แผนการจัดกิจกรรม  “การเรียนรู้ตาม
แนวคิด STEM  EDUCATION” ประกอบชุดกิจกรรมร้านอาหารแสนสนุกส าหรับเด็กปฐมวัย จ านวน 20 แผน คู่มือการ
จัดกิจกรรม “การเรียนรู้ตามแนวคิด STEM  EDUCATION” ประกอบชุดกิจกรรมร้านอาหารแสนสนุกจ านวน    4 ชุด  
แบบทดสอบวัดความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย จ านวน 1 ชุด  มีความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.72 ในการ
วิจัยครั้งน้ีเป็นวิจัยเชิงทดลอง  ใช้แบบแผนการทดลอง One Group Pretest – Posttest  Design วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสถิติร้อยละ 
 ผลการวิจัยพบว่า  การจัดกิจกรรม “การเรียนรู้ตามแนวคิด STEM  EDUCATION” ประกอบชุดกิจกรรม
ร้านอาหารแสนสนุกโดยภาพรวม ก่อนการจัดกิจกรรม มีค่าร้อยละ 45.45 หลังการจัดกิจกรรม  มีค่าร้อยละ 84.77 
ส่งผลให้มีคะแนนการพัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์สูงขึ้น โดยมีค่าร้อยละ 38.18  โดยด้านการนับจ านวน
ก่อนการจัดกิจกรรม มีค่าร้อยละ 52.73  หลังการจัดกิจกรรม มีค่าร้อยละ 91.36  ส่งผลให้มีคะแนนการพัฒนา
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์สูงขึ้น  โดยมีค่าร้อยละ 38.64 ด้านการเปรียบเทียบขนาดเล็ก-ใหญ่  ก่อนการจัด
กิจกรรม  มีค่าร้อยละ 38.18 หลังการจัดกิจกรรม  มีค่าร้อยละ 80.00  ส่งผลให้มีคะแนนการพัฒนาความคิดรวบยอด
ทางคณิตศาสตร์  มีค่าร้อยละ 40.00 แสดงว่า เด็กมีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ด้านการเปรียบเทียบขนาดเล็ก-
ใหญ่สูงขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรมประกอบชุดกิจกรรมร้านอาหารแสนสนุก  ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ค าส าคัญ : เด็กปฐมวัย / STEM  EDUCATION / ชุดกิจกรรม / คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 

Abstract 
 The purpose of this research was to study the organizing of "STEM EDUCATION-based 
learning" activities, consisting of a set of fun restaurant activities for early childhood And to compare 
mathematical concepts for early childhood Before and after organizing STEM learning activities, 
assembling fun restaurant activities for early childhood The target group used in this study was 
preschool children, male-female, age 5-6 years, kindergarten, year 3, Ban Sak dry school, number 1 
classroom. There were 22 early childhood children. The duration of the 4-week trial in the experience 
enhancement program The tools used in the experiment are activities plan. "STEM EDUCATION-based 
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learning" consists of a set of fun restaurant activities for early childhood, a total of 20 plans, activities 
guide "STEM EDUCATION based learning", consisting of 4 sets of fun restaurant activities, 1 set of 
mathematical thinking tests for early childhood, with a confidence of 0.72 Use One Group Pretest - 
Posttest Design experiment plan. Analyze data by using average values. standard deviation And 
percentage statistics 
 The research found that Activity arrangement "STEM EDUCATION-based learning" consists of 
a set of fun restaurant activities as a whole. Before organizing activities, the value of 45.45 percent 
after organizing activities was 84.77 percent, resulting in higher mathematical development scores. 
With the value of 38.18 percent. In terms of counting before organizing activities, it was 52.73 percent 
after the activities were 91.36 percent, resulting in a higher mathematical development score. With 
a value of 38.64 percent in comparison to small - large Before organizing activities, the value of 38.18 
percent after organizing activities was 80.00 percent, resulting in a score of 40.00 percent of 
mathematical development ideas, indicating that children had mathematical concepts in comparison 
of sizes. Small - Large, higher than before organizing activities for fun activities Which corresponds to 
the hypothesis set 

Keywords:  Early Childhood / STEM EDUCATION / Activity set / Math for early childhood 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเป็นการจัดการศึกษาส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี ความส าคัญของการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะของการอบรมเลี้ยงดู และให้การศึกษาเด็กจะได้รับการพัฒนาทั้งทาง
ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญาตามวัย และตามความสามารถของแต่ละบุคคล. (หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช พ.ศ. 2560).  ทั้งน้ีพิมลมาลย์  พุ่มนิคม. (2542 : 14). ได้กล่าวว่า การศึกษาปฐมวัยเป็นการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งอายุ 5 ปีเต็มหรือย่างเข้าสู่ปีที่ 6  การศึ กษาปฐมวัยมีลักษณะที่
แตกต่างกับการศึกษาระดับอ่ืน ๆ เพราะเป็นการวางรากฐานของบุคลิกภาพ และพัฒนาการให้ครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 
ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา ซ่ึงเป็นการจัดการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กในด้านการเรียนรู้ 
และการเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป  นอกจากน้ีเยาวพา  เดชะคุปต์  ได้กล่าวว่า การจัดการศึกษาปฐมวัย 
เป็นการจัดการศึกษาส าหรับเด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี    ซ่ึงการจัดการศึกษาดังกล่าวจะมีลักษณะพิเศษที่
แตกต่างไปจากระดับอ่ืนๆ ทั้งน้ีเพราะเด็กในวัยน้ีเป็นวัยที่ส าคัญต่อการวางรากฐานบุคลิกภาพ และการพัฒนาสมอง 
การจัดการศึกษาส าหรับเด็กในวัยน้ีมีชื่อเรียกต่างกันไปหลายชื่อ ซ่ึงแต่ละโปรแกรมจะมีวิธีการ และลักษณะในการจัด
กิจกรรมที่แตกต่างกันไป ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยพัฒนาเด็กในรูปแบบต่างๆ กันออกไป 
            การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดของ STEM เป็นการบูรณาการทั้ง 4 วิชาเข้าด้วยกัน ได้แก่ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ให้เชื่อมโยงกับความเป็นจริงที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ต่าง ๆ มาบูรณาการ
ในการด าเนินชีวิต การท างาน และการจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด STEM เป็นอีกรูปแบบหน่ึง  
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ  เพราะสะเต็มเป็นแนวทางใหม่ในการจัดการศึกษาสายวิชาวิทยาศาสตร์ที่เน้นการบูร
ณาการการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยเริ่มตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงอุดมศึกษา 
อาชีวศึกษา และการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อให้คนไทยมีความรู้ และทักษะส าหรับสร้างสรรค์สิ่งใหม่ สามารถประกอบ
วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในยุคประชาคมอาเซียนได้  นอกจากน้ี “สะเต็มศึกษา” คือ 
การสอนแบบบูรณาการข้ามกลุ่ม วิชา ( Interdisciplinary Intergration) ระหว่างสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ วิชา
วิทยาศาสตร์ (Science : S) เทคโนโลยี (Technology : T) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering : E) และคณิตศาสตร์ 
(Mathematics : M) โดยน าจุดเด่นของธรรมชาติตลอดจนวิธีการสอนของแต่ละสาขาวิชามาผสมผสานกันอย่างลงตัว 
เพื่อให้ผู้เรียนน าความรู้ทุกแขนงมาใช้ในการแก้ปัญหา ค้นคว้า และการพัฒนาสิ่งต่างๆ ในสถานการณ์โลกปัจจุบัน. 
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(มนตรี  จุฬาวัฒนฑล. 2556 : 3).  ซ่ึงอาศัยการจัดการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนหลายสาขาร่วมมือกันเพราะในการท างานจริง 
หรือในชีวิตประจ าวันน้ันต้องใช้ความรู้ในหลายด้านในการท างานทั้งสิ้นไม่ได้แยกใช้ความรู้เป็นส่วนๆ . (พรทิพย์  ศิริ
ภัทรชัย. 2556 : 50)  อีกทั้งสะเต็มยังสามารถบูรณาการเข้าไปใช้ในการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมเป็นสื่อประกอบการ
สอนได้เป็นอย่างดี  โดยสุคนธ์  สินธพานนท์. (2553 : 11). ได้กล่าวว่า ชุดกิจกรรม คือ นวัตกรรมที่ครูใช้ประกอบการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยผู้เรียนศึกษา และใช้ส่ือต่าง ๆ ในชุดการเรียนการสอนที่ผู้สอนสร้างขึ้น ชุดกิจกรรมเป็น
รูปแบบการสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ซ่ึงประกอบด้วยค าแนะน าให้ผู้เรียนท ากิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีขั้นตอนที่เป็น
ระบบชัดเจน จนกระทั้งนักเรียนสามารถบรรลุตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยผู้เรียนเป็นผู้ศึกษาชุดกิจกรรมด้วย
ตนเอง ผู้สอนเป็นเพียงที่ปรึกษา และให้ค าแนะน า ซ่ึงในชุดกิจกรรมน้ันประกอบไปด้วย สื่ออุปกรณ์กิจกรรมการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผล ปัจจุบันได้มีผู้พัฒนาชุดกิจกรรมที่มีกิจกรรมเน้นการฝึกทักษะการคิด เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาการคิด ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตในอนาคต  นอกจากน้ี  ความคิดรวบยอดเป็น
ความรู้ความเข้าใจในภาพรวมขององค์ความรู้ และข้อเท็จจริง  ซ่ึงชุดกิจกรรมท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้มีความเข้าใจ
เน้ือหาได้เป็นอย่างดีช่วยสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นและสนใจที่จะเรียนมากยิ่งขึ้น และยังท าให้เด็กมี
ความสามารถในการจ าตัวเลข  ซ่ึงความคิดรวบยอดน้ีมีความสอดคล้องกับคณิตศาสตร์ โดยคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่
เก่ียวข้องกับจ านวน ตัวเลข และการคิดค านวณที่ถือเป็นสัญลักษณ์ หรือภาษาที่ทุกชาติทุกภาษาสามารถเข้าใจไ ด้
ตรงกันเป็นวิชาที่มีเหตุผลโครงสร้าง และแบบแผนเป็นขั้นตอน  นาตยา  ปิลันธนานนท์. (2552 : 8)  ซ่ึงเป็นไปตาม
ทฤษฎีของออซูเบล (Ausubel)  เป็นทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ทฤษฎีน้ีอธิบายการเรียนรู้ที่เรียกว่า 
Meaningful  verbal  learning ซ่ึงมีทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ดังน้ี ทฤษฎีของออซูเบล เน้นความส าคัญ
ของการเรียนรู้อย่างมีความเข้าใจและมีความหมาย การเรียนรู้เกิดขึ้นเม่ือผู้เรียนได้เรียนรวมหรือเชื่อมโยง (subsume)  
สิ่งที่ผู้เรียนรู้ใหม่หรือข้อมูลใหม่ ซ่ึงอาจจะเป็นความคิดรวบยอด (concept)  หรือความรู้ที่ได้รับใหม่ในโครงสร้าง
สติปัญญากับความรู้เดิมที่อยู่ในสมองของผู้เรียนอยู่แล้ว และการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (meaningful learning) 
เป็นการเรียนที่ผู้เรียนได้รับมาจากการที่ผู้สอน อธิบายสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ให้ทราบ และผู้เรียนรับฟังด้วยความเข้าใจ โดย
ผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งที่เรียนรู้กับโครงสร้างพุทธิปัญญาที่ได้เก็บไว้ในความทรงจ า และจะสามารถน ามาใช้ใน
อนาคต และเป็นเทคนิคที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายจากการสอนหรือบรรยายของผู้สอน โดยการสร้าง
ความเชื่อมโยงระหว่างความรู้ที่มีมาก่อนกับข้อมูลใหม่  หรือความคิดรวบยอดใหม่ที่จะต้องเรียนจะช่วยให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้อย่างมีความหมายที่ไม่ต้องท่องจ า. (ชัยวัฒน์   สุทธิรัตน์. 2552 : 28-29).  
 จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นท าให้ทราบว่า  ความคิดรวบยอดมีความส าคัญต่อการพัฒนาและส่งเสริมให้กับ
เด็กปฐมวัย  ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดกิจกรรม “การเรียนรู้ตามแนวคิด STEM EDUCATION” 
ประกอบชุดกิจกรรมร้านอาหารแสนสนุก  เพื่อส่งเสริมความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย เพราะสะ
เต็มศึกษา (Stem Education) เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาสายวิชาวิทยาศาสตร์ที่เน้นการบูรณาการ         การ
เรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยน าจุดเด่นของธรรมชาติตลอดจนวิธีการสอนของแต่ละสาขาวิชามา
ผสมผสานกันอย่างลงตัว เพื่อให้ผู้เรียนน าความรู้ทุกแขนงมาใช้ในการแก้ปัญหา การค้นคว้า และการพัฒนาสิ่งต่างๆ ใน
สถานการณ์โลกปัจจุบัน  ซ่ึงอาศัยการจัดการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนโดยผ่านการแก้ปัญหาที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง  

จุดประสงค์การวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรม “การเรียนรู้ตามแนวคิด STEM EDUCATION” ประกอบชุดกิจกรรม
ร้านอาหารแสนสนุกส าหรับเด็กปฐมวัย 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ STEM ประกอบชุดกิจกรรมร้านอาหารแสนสนุกส าหรับเด็กปฐมวัย 

ขอบเขตของการวิจัย 
 กลุ่มเป้าหมาย 
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  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นเด็กปฐมวัย ชาย-หญิง อายุ 5-6 ปี ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านสักแห้ง จ านวน 1 ห้องเรียน มีเด็กปฐมวัยจ านวนรวมทั้งสิ้น 22 คน เป็น
เด็กชาย 11 คน เด็กหญิง 11 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
 ระยะเวลาในการทดลอง 
  ด าเนินการวิจัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ทั้งหมด 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ    20 
นาที ช่วงเวลา 10.00 – 10.20 น.ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ (ระหว่างวันที่15 พฤศจิกายน 2561 ถึง 19 ธันวาคม  
2561) 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรต้น  การจัดกิจกรรม “การเรียนรู้ตามแนวคิด STEM  EDUCATION”  ประกอบชุดกิจกรรม
ร้านอาหารแสนสนุก 
  ตัวแปรตาม  ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
 เด็กปฐมวัยหลังได้รับการจัดกิจกรรม “การเรียนรู้ตามแนวคิด STEM EDUCATION” ประกอบชุดกิจกรรม
ร้านอาหารแสนสนุกมีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์สูงขึ้น 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.  เด็กปฐมวัย หมายถึง กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคือ เด็กปฐมวัย ชาย-หญิง อายุ 5-6 ปี           
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านสักแห้ง จ านวน 1 ห้องเรียน  มีเด็กปฐมวัยจ านวนรวม
ทั้งสิ้น 22 คน เป็นเด็กชาย 11 คน เด็กหญิง 11 คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
 2.  การจัดกิจกรรม “การเรียนรู้ตามแนวคิด STEM  EDUCATION”  ประกอบชุดกิจกรรมร้านอาหารแสน
สนุก STEM  EDUCATION หมายถึง การน าเอาสาระส าคัญของ 4 สาขาวิชามารวมกัน ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) 
เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) เพื่อน ามาจัดการเรียนรู้
ให้กับเด็ก โดยมีการก าหนดปัญหา เพื่อให้เด็กได้มีการคิดแก้ปัญหา ได้ออกแบบ ได้สร้างชิ้นงาน ผลงาน หรือนวัตกรรม
ใหม่ๆขึ้นมา  ซ่ึงการจัดกิจกรรม โดยใช้ชุดกิจกรรมซูชิพาเพลิน  ชุดกิจกรรมขนมไทย ชุดกิจกรรมอาหารดีมีประโยชน์ 
และชุดกิจกรรมอาหารเช้า จ านวน 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 20 นาที ในช่วงเวลา 10.00 – 10.20 น.ใน
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ โดยมีขั้นตอนการสอนดังต่อไปน้ี ชุดกิจกรรมหน่วยซูชิพาเพลิน มีการจัดกิจกรรมที่เน้น 
STEM ดังน้ี มีการจัดการเรียนการสอนในแต่ละวันให้เด็กได้เรียนรู้ชุดกิจกรรม พร้อมมีการแทรก STEM เข้าไปในการ
ท ากิจกรรมในแต่ละวันด้วย ดังขั้นตอนการจัดกิจกรรมต่อไปน้ี 
 ขั้นที่1  ขั้นเตรียมความพร้อม  
  1.  เป็นขั้นที่ครูเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆ ก่อนท ากิจกรรม โดยการน าเข้าสู่บทเรียนด้วยการ
ร้องเพลง หรือการดูวีโอเก่ียวกับการท ากิจกรรมหน่วยน้ันๆ และสร้างข้อตกลงร่วมกันในการท ากิจกรรม 
 ขั้นที่2  ขั้นความรู้เดิม  
     2.  เป็นขั้นพูดคุยเ ก่ียวกับประสบการณ์เดิมของเด็กเก่ียวกับหน่วยที่ เรียน และให้เด็กได้          
เรียนรู้เก่ียวกับการนับจ านวน และการเปรียบเทียบขนาดเล็ก – ใหญ่จาก ชุดกิจกรรมในหน่วยที่เรียน   
   
 ขั้นที่3  ขั้นเรียนรู้ 
  3.  เป็นขั้นที่ให้เด็กออกแบบผลงาน เพื่อแก้ปัญหาที่ครูก าหนดให้ และให้เด็กได้สืบค้นรวบรวม
ข้อมูลเพิ่มเติมจากสื่อนวัตกรรมของครู หรือสื่อภายในห้องเรียน (ขั้น STEM : ระบุปัญหา / สืบค้นข้อมูล / วางแผน
ออกแบบ) 
 ขั้นที่4  ขั้นลงมือสร้าง  
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  4.  เป็นขั้นที่เด็กได้ลงมือสร้างชิ้นงาน หรือผลงานของตนเองตามที่ได้ออกแบบไว้ จากอุปกรณ์ที่ครู
จัดเตรียมไว้ให้  (ขั้น STEM :  ด าเนินการแก้ปัญหา หรือลงมือสร้าง) 
 ขั้นที่5  ขั้นสะท้อนกลับ 
  5.  เป็นขั้นที่ครูท าการตรวจสอบ / ประเมินผลงานของเด็ก ว่าเด็กสามารถท าได้ครบตรงตาม
ปัญหาที่ครูก าหนดหรือไม่ ถ้าไม่ตรงตามที่ก าหนดครูก็แนะน าเด็กว่าควรเพิ่มเติมอะไรลงไปในผลงานอีกบ้าง   เพื่อให้
เด็กสร้างผลงานออกมาได้ครบตรงตามปัญหาที่ครูก าหนดให้ และเป็นขั้นที่ครู และเด็กพูดคุยสรุปการจัดกิจกรรมใน
หน่วยร่วมกัน  พร้อมทั้งสรุปกิจกรรมที่จัดเก่ียวกับ STEM  (ขั้น STEM :  ประเมินผลและสรุปผล / น าเสนอผลงาน) 
 3.  ชุดกิจกรรมร้านอาหารแสนสนุก  หมายถึง  สิ่งที่ครูผู้สอนประดิษฐ์หรือสร้างขึ้นมา    เพื่อใช้ประกอบการ
เรียนการสอนให้กับเด็กเป็นการประหยัดเวลาสืบค้น เพิ่มเวลาเรียนรู้ให้กับเด็ก อีกทั้งยังท าให้เด็กสามารถเรี ยนรู้ได้
อย่างเข้าใจ เพราะมีการเรียนรู้เป็นขั้นตอนตามการใช้งานของชุดกิจกรรมน้ันๆ ปัจจุบันได้มีผู้พัฒนาชุดกิจกรรมที่มี
กิจกรรมเน้นการฝึกทักษะการคิด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาการคิด ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต 
โดยผู้วิจัยได้มีแนวคิดในการก าหนดชุดกิจกรรม 4 ชุด ดังน้ี 1. ชุดกิจกรรมซูชิพาเพลิน เป็นชุดกิจกรรมที่เรียนรู้เก่ียวกับ
การนับจ านวน และการเปรียบเทียบขนาดเล็ก-ใหญ่  2. ชุดกิจกรรมขนมไทย เป็นชุดกิจกรรมที่เรียนรู้เก่ียวกับการนับ
จ านวน 3. ชุดกิจกรรมอาหารดีมีประโยชน์ เป็นชุดกิจกรรมที่เรียนรู้เก่ียวกับการนับจ านวน  และชุดกิจกรรมอาหารเช้า
เป็นชุดกิจกรรมที่เรียนรู้เก่ียวกับการนับจ านวน และการเปรียบเทียบขนาด      เล็ก – ใหญ ่
 4.  ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ความคิดรวบยอดเป็นองค์ประกอบหน่ึงของวิชาคณิตศาสตร์ 
ซ่ึงเป็นความเข้าใจในขั้นสูงสุด คือถ้าเกิดความคิดรวบยอดในสิ่งใดสิ่งหน่ึง น่ันหมายความว่าเราเข้าใจในสิ่งน้ัน ซ่ึงเกิด
จากการเรียนรู้ และเชื่อมโยงประสบการณ์ทั้งในทางตรงและทางอ้อมเข้าด้วยกัน จนเกิดเป็นความเข้าใจของตนเอง ซ่ึง
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ที่ได้ศึกษาน้ี แบ่งออกเป็นความสามารถด้านความคิดรวบยอด 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
นับจ านวน และด้านการเปรียบเทียบขนาดเล็ก-ใหญ่ ซ่ึงความสามารถของเด็กในการนับจ านวนสามารถบอกหรือ
อธิบายได้ว่าสิ่งไหนเล็กกว่า หรือใหญ่กว่ากันได้ ซ่ึงเกิดจากกระบวนการสร้างความคิดรวบยอดจนสามารถสรุปเป็น
ความเข้าใจเก่ียวกับการนับจ านวน และการเปรียบเทียบขนาดเล็ก-ใหญ่ได้ ดังความหมายต่อไปน้ี 
  4.1  ความคิดรวบยอดด้านการนับจ านวน หมายถึง ความสามารถของเด็กในการมองเห็นสิ่งของ 
วัตถุ หรือสิ่งเร้าต่างๆ และสามารถตอบได้ว่า สิ่งของวัตถุและสิ่งเร้าน้ันมีจ านวนเท่าใด  
  4.2  ความคิดรวบยอดด้านการเปรียบเทียบขนาดเล็ก-ใหญ่ หมายถึง ความสามารถของเด็กในการ
เปรียบเทียบขนาดของสิ่งของ วัตถุ หรือสิ่งเร้าต่างๆสองอย่าง หรือมากกว่าสองอย่างขึ้นไป  ว่าอย่างใดมีขนาดเล็ก หรือ
ใหญ่กว่ากัน 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
                      ตัวแปรต้น                                                          ตัวแปรตาม 
  
 
 
 

 
วิธีด าเนินงานการศึกษาวิจัย 
 แบบแผนการศึกษาค้นคว้าและด าเนินการศึกษา 
 การศึกษาค้นคว้าครั้งน้ีใช้แบบแผนการวิจัยแบบมีกลุ่มเป้าหมาย 1 กลุ่ม และมีการทดสอบก่อนและทดสอบ
หลังทดลอง One - Group Pretest Posttest Design  ดังตาราง  (อนุวัติ  คุณแก้ว.2555 : 121) 
 1.  ขั้นเตรียมความพร้อมก่อนการทดลอง 

การจัดกิจกรรม“การเรียนรู้ตามแนวคิด 
STEM   EDUCATION”   ป ร ะ ก อ บ ชุ ด
กิจกรรมร้านอาหารแสนสนุก           

ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ส าหรับ     
เด็กปฐมวัย 

- ด้านการนับจ านวน 

- ด้านการเปรียบเทียบขนาดเล็ก -ใหญ ่
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      1.1  ท าหนังสือขออนุญาตถึงผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสักแห้ง  เพื่อชี้แจงอธิบายจุดประสงค์และรูปแบบ
การวิจัย 
      1.2  ผู้วิจัยเข้าพบขอความร่วมมือจากครูประจ าชั้นอนุบาลปีที่ 3 เพื่อชี้แจงแบบรายงานวิจัย พร้อมทั้งขอ
ความร่วมมือในการปฏิบัติการทดลอง 
      1.3  สร้างความคุ้นเคยกับเด็กกลุ่มเป้าหมาย เป็นเวลา 2 สัปดาห์ 
      1.4  จัดเตรียมสภาพแวดล้อมสถานที่ท าการทดลองให้เหมาะสม 
 2.  ขั้นตอนการด าเนินการทดลองมีขั้นตอนดังนี้ 
      2.1  จัดเตรียมกลุ่มเป้าหมาย 
      2.2  ผู้ วิจัยน าแบบทดสอบวัดความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยไปทดสอบกับ
กลุ่มเป้าหมายที่โรงเรียนบ้านสักแห้ง จ านวน 22 คน ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ก่อนท าการจัดกิจกรรมประกอบ
ชุดกิจกรรมร้านอาการแสนสนุก 
     2.3  ด าเนินการทดลองกิจกรรมประกอบชุดกิจกรรมร้านอาหารแสนสนุก ตามแผนการจัดกิจกรรมตามที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นในเวลาในการทดลอง 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 20 นาที ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
ในเวลา 10.00 – 10.20 น. ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561ถึง วันที่ 19 ธันวาคม  25561 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนที่ 1   เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรม “การเรียนรู้ตามแนวคิด STEM EDUCATION” ประกอบชุด
กิจกรรมร้านอาหารแสนสนุกส าหรับเด็กปฐมวัย  
 ตารางที่ 1  ผลการศึกษาการจัดกิจกรรม “การเรียนรู้ตามแนวคิด STEM EDUCATION” ประกอบชุด
กิจกรรมร้านอาหารแสนสนุก เพื่อส่งเสริมความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย โดยภาพรวม 

ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ โดยภาพรวม 
ข้อ ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง คะแนนการพัฒนา 
1 8 15 +7 
2 11 16 +5 
3 9 17 +8 
4 10 19 +9 
5 10 17 +7 
6 6 15 +9 
7 7 17 +10 
8 10 16 +6 
9 7 17 +10 
10 9 17 +8 
11 9 15 +6 
12 10 18 +8 
13 11 16 +5 
14 11 16 +5 
15 9 18 +9 
16 7 15 +8 
17 10 17 +7 
18 10 19 +9 
19 9 18 +9 
20 9 20 +6 
21 10 18 +8 
22 8 17 +9 
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ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ โดยภาพรวม 
ข้อ ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง คะแนนการพัฒนา 
Ʃx 200 373 168 

X  9.09 16.95 7.64 
P 45.45 84.77 38.18 

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมการพัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ส าหรับ
เด็กปฐมวัย ก่อนการจัดกิจกรรม “การเรียนรู้ตามแนวคิด STEM  EDUCATION” ประกอบชุดกิจกรรมร้านอาหารแสน
สนุก เพื่อส่งเสริมความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย มีค่าร้อยละ 45.45 หลังการจัดกิจกรรม “การ
เรียนรู้ตามแนวคิด STEM  EDUCATION” ประกอบชุดกิจกรรมร้านอาหารแสนสนุก เพื่อส่งเสริมความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย  มีค่าร้อยละ 84.77 ส่งผลให้มีคะแนน การพัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์
ส าหรับเด็กปฐมวัย  โดยมีค่าร้อยละ  38.18 แสดงว่า เด็กมีการพัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยสูงขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรม 
 ตอนที่ 2  ผลการเปรียบเทียบความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย ทั้งก่อนและหลังการ
จัดกิจกรรม “การเรียนรู้ตามแนวคิด STEM  EDUCATION” ประกอบชุดกิจกรรมร้านอาหารแสนสนุก เพื่อ
ส่งเสริมความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
 ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย ทั้งก่อนและหลังการจัด
กิจกรรม “การเรียนรู้ตามแนวคิด STEM  EDUCATION” ประกอบชุดกิจกรรมร้านอาหารแสนสนุก เพื่อส่งเสริม
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย ดังตารางที่ 2 

ความคิดรวบ
ยอดทาง

คณิตศาสตร์ 
N K 

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง คะแนนพัฒนา 
38.18 �̅� S.D. P �̅� S.D. P 

โดยภาพรวม 22 20 9.09 1.41 45.45 16.95 1.40 84.77  

 จากตารางที่ 2  แสดงให้เห็นว่าความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย ก่อนการทดลอง มีค่า
ร้อยละ 45.45  หลังการทดลอง มีค่าร้อยละ 84.77  ส่งผลให้มีคะแนนพัฒนาที่ 38.18  แสดงว่า  ความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย ทั้งก่อนและหลังการจัด
กิจกรรม “การเรียนรู้ตามแนวคิด STEM  EDUCATION” ประกอบชุดกิจกรรมร้านอาหารแสนสนุก เพื่อส่งเสริม
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย ดังตารางที่ 3 

ความคิดรวบ
ยอดทาง

คณิตศาสตร์ 
N K 

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 
คะแนนพัฒนา 

�̅� S.D. P �̅� S.D. P 

ด้านการนับ
จ านวน 

22 10 5.27 0.93 52.73 9.14 0.89 91.36 38.64 

  
 จากตารางที่ 3  แสดงให้เห็นว่าความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย ด้านการนับจ านวน 
ก่อนการทดลอง มีค่าร้อยละ 52.73  หลังการทดลอง มีค่าร้อยละ 91.36  ส่งผลให้มีคะแนนพัฒนาที่ 38.64         
แสดงว่า  ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย  หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง ซ่ึง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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 ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย ทั้งก่อนและหลังการจัด
กิจกรรม “การเรียนรู้ตามแนวคิด STEM  EDUCATION” ประกอบชุดกิจกรรมร้านอาหารแสนสนุก เพื่อส่งเสริม
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย ดังตารางที่ 4 

ความคิดรวบยอด
ทางคณิตศาสตร์ 

N K 
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 

คะแนนพัฒนา 
�̅� S.D. P �̅� S.D. P 

ด้านการ
เปรียบเทียบขนาด

เล็ก-ใหญ่ 
22 10 3.82 1.05 38.18 80.00 0.44 80.00 40.00 

  
 จากตารางที่ 4  แสดงให้เห็นว่าความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย ด้านการเปรียบเทียบ
ขนาดเล็ก-ใหญ่ ก่อนการทดลอง มีค่าร้อยละ 38.18  หลังการทดลอง มีค่าร้อยละ 80.00 ส่งผลให้มีคะแนนพัฒนาที่ 
40.00  แสดงว่า  ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย  หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าก่อนการ
ทดลอง ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 

สรุปผลการวิจัย 
             1.  ผลการศึกษาการจัดกิจกรรม “การเรียนรู้ตามแนวคิด STEM  EDUCATION” ประกอบชุดกิจกรรม
ร้านอาหารแสนสนุก เพื่อส่งเสริมความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย  ก่อนการจัดกิจกรรมประกอบ
ชุดกิจกรรมร้านอาหารแสนสนุก มีค่าร้อยละ 45.45 หลังการจัดกิจกรรมประกอบชุดกิจกรรมร้านอาหารแสนสนุก    มี
ค่าร้อยละ 84.77 ส่งผลให้มีคะแนนการพัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ มีค่าร้อยละ 38.18 แสดงว่า เด็กมีการ
พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์สูงขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรมประกอบชุดกิจกรรมร้านอาหารแสนสนุก ซ่ึง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้   
             2.  ผลเปรียบเทียบความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม “การเรียนรู้ตามแนวคิด 
STEM  EDUCATION” ประกอบชุดกิจกรรมร้านอาหารแสนสนุก เพื่อส่งเสริมความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์
ส าหรับเด็กปฐมวัยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี ก่อนการจัดกิจกรรมประกอบชุดกิจกรรมร้านอาหารแสนสนุก มีค่าร้อยละ 
45.45 หลังการจัดกิจกรรมประกอบชุดกิจกรรมร้านอาหารแสนสนุก มีค่าร้อยละ 84.77 ส่งผลให้มีคะแนนการพัฒนา
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ มีค่าร้อยละ 38.18 สูงขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรมประกอบชุดกิจกรรมร้านอาหาร
แสนสนุก 
        2.1  ด้านการนับจ านวน พบว่า เด็กปฐมวัยมีความสามารถทางความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ 
พบว่า ก่อนการจัดกิจกรรมประกอบชุดกิจกรรมร้านอาหารแสนสนุก มีค่าร้อยละ 52.73 หลังการจัดกิจกรรมประกอบ
ชุดกิจกรรมร้านอาหารแสนสนุก มีค่าร้อยละ 91.36 ส่งผลให้มีคะแนนการพัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ มี
ค่าร้อยละ 38.64 สูงขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรมประกอบชุดกิจกรรมร้านอาหารแสนสนุกซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้           
             2.2  ด้านการเปรียบเทียบขนาดเล็ก-ใหญ่ พบว่า  เด็กปฐมวัยมีความสามารถทางความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร์ พบว่า ก่อนการจัดกิจกรรมประกอบชุดกิจกรรมร้านอาหารแสนสนุก มีค่าร้อยละ 38.18 หลังการจัด
กิจกรรมประกอบชุดกิจกรรมร้านอาหารแสนสนุก มีค่าร้อยละ 80.00 ส่งผลให้มีคะแนนการพัฒนาความคิดรวบยอด
ทางคณิตศาสตร์ มีค่าร้อยละ 40.00 สูงขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรมประกอบชุดกิจกรรมร้านอาหารแสนสนุก    ซ่ึง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  
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 การอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยในครั้งน้ี  ท าให้ทราบว่าเด็กปฐมวัย โดยภาพรวมคะแนนความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์    
หลังการท ากิจกรรมประกอบชุดกิจกรรมร้านอาหารแสนสนุกสูงกว่าก่อนการท ากิจกรรมประกอบชุดกิจกรรม
ร้านอาหารแสนสนุก  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซ่ึงสามารถอภิปรายผลได้ดังต่อไปน้ี 
 1.  การศึกษาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยรวมก่อนการจัดกิจกรรม “การเรียนรู้ตาม
แนวคิด STEM  EDUCATION” ประกอบชุดกิจกรรมร้านอาหารแสนสนุก เพื่อส่งเสริมความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย มีค่าร้อยละ 45.45 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด STEM  EDUCATION 
ประกอบชุดกิจกรรมร้านอาหารแสนสนุก มีค่าร้อยละ 84.77 ส่งผลให้มีคะแนนการพัฒนาความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร์ โดยมีค่าร้อยละ 38.18 จากผลการวิจัยดังกล่าว การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด STEM  
EDUCATION ประกอบชุดกิจกรรมร้านอาหารแสนสนุก เพื่อส่งเสริมความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย มีผลต่อการพัฒนาความคิดรวบยอดของเด็กปฐมวัย ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการจัดกิจกรรม “การเรียนรู้ตาม
แนวคิด STEM  EDUCATION” ประกอบชุดกิจกรรมร้านอาหารแสนสนุก เพื่อส่งเสริมความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย ซ่ึงด าเนินในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ซ่ึงจากการที่ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรม “การเรียนรู้
ตามแนวคิด STEM  EDUCATION”  ประกอบชุดกิจกรรมร้านอาหารแสนสนุก  เพื่อส่งเสริมความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย จ านวน 4 สัปดาห์  โดยในการจัดผู้วิจัยจะด าเนินการให้สอดคล้องตามแผนการจัด
กิจกรรมที่ได้เตรียมไว้ดังน้ี 
  สัปดาห์ที่1  หน่วยซูชิพาเพลิน เริ่มต้นโดยเด็กและครูสร้างข้อตกลงก่อนท ากิจกรรมร่วมกัน   และ
น าเข้าสู่บทเรียนด้วยการเปิดรูปภาพซูชิให้เด็กๆ ได้ดู วันละ 2 หน้า จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และถามประสบการณ์เดิม
ของเด็กเก่ียวกับซูชิ  แล้วครูน าชุดกิจกรรมซูชิพาเพลินมาสอนเด็กเก่ียวกับการนับจ านวน และการเปรียบเทียบขนาด
เล็ก-ใหญ่ แล้วก าหนดปัญหาให้เด็กๆ ออกแบบแก้ไขปัญหาที่ครูก าหนดให้ และให้เด็กลงมือสร้างผลงานตามที่ได้
ออกแบบไว้ เม่ือเด็กสร้างผลงานเสร็จแล้วครูท าการตรวจสอบ/ประเมินผลงานเด็กว่าสร้างออกมาได้ตรงตามปัญหาที่
ครูก าหนดให้หรือไม่ ถ้าไม่ตรงตามที่ก าหนดครูต้องชี้แนะให้ค าแนะน ากับเด็กว่าต้องเพิ่มเติมอะไรลงไปอีกบ้าง เพื่อให้
ผลงานตรงตามปัญหาที่ครูก าหนด ต่อมาให้เด็กออกมาน าเสนอผลงานของตนเองที่สร้างไว้ทีละคนทุกคนพร้อมสรุปการ
จัดกิจกรรมในหน่วยซูชิพาเพลินและการจัดกิจกรรม STEM 
  สัปดาห์ที่2  หน่วยขนมไทย  เริ่มต้นโดยเด็กและครูสร้างข้อตกลงก่อนท ากิจกรรมร่วมกัน   และ
น าเข้าสู่บทเรียนด้วยการร้องเพลง ขนมไทย  และถามประสบการณ์เดิมของเด็กเก่ียวกับขนมไทย   โดยครูน าชุด
กิจกรรมขนมไทยมาสอนเด็กเก่ียวกับการนับจ านวน แล้วก าหนดปัญหาให้เด็กๆ ออกแบบแก้ไขปัญหาที่ครูก าหนดให้ 
และให้เด็กลงมือสร้างผลงานตามที่ได้ออกแบบไว้ เม่ือเด็กสร้างผลงานเสร็จแล้วครูท าการตรวจสอบ/ประเมินผลงาน
เด็กว่าสร้างออกมาได้ตรงตามปัญหาที่ครูก าหนดให้หรือไม่ ถ้าไม่ตรงตามที่ก าหนดครูต้องชี้แนะให้ค าแนะน ากับเด็กว่า
ต้องเพิ่มเติมอะไรลงไปอีกบ้าง เพื่อให้ผลงานตรงตามปัญหาที่ครูก าหนด ต่อมาให้เด็กออกมาน าเสนอผลงานของตนเอง
ที่สร้างไว้ทีละคนทุกคน พร้อมสรุปการจัดกิจกรรมในหน่วยขนมไทย และการจัดกิจกรรม STEM 
  สัปดาห์ที่3  หน่วยอาหารดีมีประโยชน์  เริ่มต้นโดยเด็กและครูสร้างข้อตกลงก่อนท ากิจกรรม
ร่วมกัน   และน าเข้าสู่บทเรียนด้วยการร้องเพลง อาหารดีมีประโยชน์  และถามประสบการณ์เดิมของเด็กเก่ียวกับ
อาหารดีมีประโยชน์  โดยครูน าชุดกิจกรรมอาหารดีมีประโยชน์  มาสอนเด็กเก่ียวกับการนับจ านวน แล้วก าหนดปัญหา
ให้เด็กๆ ออกแบบแก้ไขปัญหาที่ครูก าหนดให้ และให้เด็กลงมือสร้างผลงานตามที่ได้ออกแบบไว้ เม่ือเด็กสร้างผลงาน
เสร็จแล้วครูท าการตรวจสอบ/ประเมินผลงานเด็กว่าสร้างออกมาได้ตรงตามปัญหาที่ครูก าหนดให้หรือไม่ ถ้าไม่ตรง
ตามที่ก าหนดครูต้องชี้แนะให้ค าแนะน ากับเด็กว่าต้องเพิ่มเติมอะไรลงไปอีกบ้าง เพื่อให้ผลงานตรงตามปัญหาที่ครู
ก าหนด ต่อมาให้เด็กออกมาน าเสนอผลงานของตนเองที่สร้างไว้ทีละคนทุกคน พร้อมสรุปการจัดกิจกรรมในหน่วย
อาหารดีมีประโยชน์ และการจัดกิจกรรม STEM 
  สัปดาห์ที่4  หน่วยอาหารเช้า เริ่มต้นโดยเด็กและครูสร้างข้อตกลงก่อนท ากิจกรรมร่วมกัน   และ
น าเข้าสู่บทเรียนด้วยการร้องเพลงอาหารเช้ามีประโยชน์  และถามประสบการณ์เดิมของเด็กเก่ียวกับอาหารดีมี
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ประโยชน์  โดยครูน าชุดกิจกรรมอาหารดีมีประโยชน์มาสอนเด็กเก่ียวกับการนับจ านวน และการเปรียบเทียบขนาด
เล็ก-ใหญ่ แล้วก าหนดปัญหาให้เด็กๆ ออกแบบแก้ไขปัญหาที่ครูก าหนดให้ และให้เด็กลงมือสร้างผลงานตามที่ได้
ออกแบบไว้ เม่ือเด็กสร้างผลงานเสร็จแล้วครูท าการตรวจสอบ/ประเมินผลงานเด็กว่าสร้างออกมาได้ตรงตามปัญหาที่
ครูก าหนดให้หรือไม่ ถ้าไม่ตรงตามที่ก าหนดครูต้องชี้แนะให้ค าแนะน ากับเด็กว่าต้องเพิ่มเติมอะไรลงไปอีกบ้าง เพื่อให้
ผลงานตรงตามปัญหาที่ครูก าหนด ต่อมาให้เด็กออกมาน าเสนอผลงานของตนเองที่สร้างไว้ทีละคนทุกคน พร้อมสรุป
การจัดกิจกรรมในหน่วยอาหารเช้า และการจัดกิจกรรม STEM  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนิกา  ดวงจักร์ (2555) 
ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง การศึกษาผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีต่อความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์
ของเด็กปฐมวัยกับเด็กปฐมวัย อายุ 4-5 ปี โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้
คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนว่าส่งผลต่อ
ความก้าวหน้าของความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยระหว่างก่อน และหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนมากน้อยเพียงใด ศึกษาการจัดประสบการณ์แบบปกติว่าส่งผลต่อความก้าวหน้าของความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยระหว่างก่อน และหลังการจัดประสบการณ์มากน้อยเพียงใด และเพื่อศึกษาการใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนว่าส่งผลต่อความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยสูงกว่าการจัดประสบการณ์แบบ
ปกติหรือไม่ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดประสบการณ์ โดยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมี
ความก้าวหน้าของความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนที่ได้รับการจัด
ประสบการณ์แบบปกติมีความก้าวหน้าของความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์อย่างมีนัยส าคัญทา งสถิติที่ระดับ .05 
และ  การจัดประสบการณ์โดยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส่งผลต่อความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวัยสูงกว่าการจัดประสบการณ์แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05  เน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนเป็นสื่อที่มีลักษณะการใช้สื่อผสม เช่น ข้อความ กราฟิก ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ท าให้น่าสนใจแก่
ผู้เรียน และผู้เรียนเกิดความสนใจอยากเรียนรู้ ผู้เรียนจะได้รับการให้ข้อมูลย้อนกลับทันที ( Immediate Feedback) 
ท าให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนของตนเองได้เกิดแรงจูงใจในการเรียน  บทเรียนคอมพิ วเตอร์ช่วยสอนยัง
เป็นการเรียนที่นักเรียนได้โต้ตอบ หรือมีปฏิสัมพันธ์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ท าให้นักเรียนได้เรียนเป็นรายบุคคล และท า
ให้เกิดสมาธิส่งผลต่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  
 2.  ผลเปรียบเทียบความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม “การ
เรียนรู้ตามแนวคิด STEM  EDUATION”  ประกอบชุดกิจกรรมร้านอาหารแสนสนุก เพื่อส่งเสริมความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย   มีรายละเอียดดังต่อไปน้ีก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด STEM  
EDUATION ประกอบชุดกิจกรรมร้านอาหารแสนสนุก เพื่อส่งเสริมความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย มีค่าร้อยละ  45.45  หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด STEM  EDUATION ประกอบชุดกิจกรรม
ร้านอาหารแสนสนุก  เพื่อส่งเสริมความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย มีค่าร้อยละ  84.77  ส่งผลให้มี
คะแนนการพัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย โดยมีค่าร้อยละ   38.18   สูงขึ้นกว่าก่อนการ
จัดกิจกรรม “การเรียนรู้ตามแนวคิด STEM  EDUATION” ประกอบชุดกิจกรรมร้านอาหารแสนสนุก เพื่อส่งเสริม
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย ซ่ึงสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้  จากผลการวิจัยดังกล่าวแสดง
ให้เห็นการจัดกิจกรรม “การเรียนรู้ตามแนวคิด STEM  EDUATION” ประกอบชุดกิจกรรมร้านอาหารแสนสนุก เพื่อ
ส่งเสริมความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยผู้วิจัยจัดประสบการณ์ในหน่วยซูชิพาเพลิน หน่วยขนมไทย 
หน่วยอาหารดีมีประโยชน์ และหน่วยอาหารเช้า มีกิจกรรมการนับจ านวน และการเปรียบเทียบขนาดเล็ก-ใหญ่ จากชุด
กิจกรรมในหน่วยน้ันๆ และมีการจัดกิจกรรมให้เด็กๆ ได้มีการออกแบบสร้างผลงานตามที่ครูก าหนดปัญหาให้ตาม
หน่วย และให้เด็กมีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม และลงมือสร้างผลงานตามที่ออกแบบไว้ และครูมีการตรวจสอบและ
ประเมินผลงานว่าเด็กสร้างผลงานได้ตรงตามปัญหาที่ก าหนดไว้หรือไม่ ถ้าไม่ก็มีการชี้แนะเด็ก ให้สร้างผลงานเพิ่มเติม 
เพื่อให้ตรงตามปัญหาที่ก าหนด และให้เด็กได้ออกมาน าเสนอผลงานของตนเองตามกระบวนการและขั้นตอนของ 
STEM  ซ่ึงจะท าให้เด็ก  เกิดการเรียนรู้ด้านการนับจ านวน  การเปรียบเทียบขนาดเล็ก-ใหญ่ และเด็กเกิดกระบวนการ
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เรียนรู้ STEM เกิดการคิดแก้ปัญหา วางแผน การสืบค้นข้อมูล การออกแบบ การลงมือสร้างผลงาน และการพูดอธิบาย
น าเสนอผลงาน ผู้วิจัยจึงได้น าหลักทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญามีนักวิจัยกล่าวไว้ดังน้ี มาโนช บุญคุ้ม.  (2554 : 8 - 
10).  ได้กล่าวว่า  เพียเจต์ได้พัฒนาทฤษฎีเก่ียวกับพัฒนาทางสติปัญญาและการสร้างความเข้าใจของสิ่งรอบตัวของ
มนุษย์ โดย Piaget มองว่ามนุษย์พยายามที่จะท าความเข้าใจในสิ่งแวดล้อมรอบตัวอยู่เสมอ การมีปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อม และสังคมต่างมีอิทธิพลต่อสิ่งที่มนุษย์คิดเก่ียวกับสิ่งต่าง ๆ จากทฤษฎีของ Piaget สรุปได้ว่า ขณะที่เด็ก
เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ พวกเขาได้ผ่านขบวนการพัฒนาทางสติปัญญาในขั้นที่ 2 คือ  ขั้นเตรียมการ ( Preoperational 
Stage) อยู่ในช่วงอายุ 2-7 ปี เป็นขั้นที่มีพัฒนาการทางการคิด และภาษาแต่ยังขาดการคิดอย่างมีเหตุผล เพราะเด็ก
เกิดการคิดแก้ปัญหาในกระบวนการท ากิจกรรม สามารถแก้ปัญหาตามที่ครูก าหนดได้ และมีการใช้ภาษาในการสื่อสาร
ได้ในรูปแบบค าถาม หรือการอธิบาย 
       2.1  ด้านการนับจ านวน พบว่า เด็กปฐมวัยมีความสามารถทางความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ พบว่า 
ก่อนการจัดกิจกรรมประกอบชุดกิจกรรมร้านอาหารแสนสนุก มีค่าร้อยละ 52.73 หลังการจัดกิจกรรมประกอบชุด
กิจกรรมร้านอาหารแสนสนุก มีค่าร้อยละ 91.36 ส่งผลให้มีคะแนนการพัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ มีค่า
ร้อยละ 38.64 สูงขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรมประกอบชุดกิจกรรมร้านอาหารแสนสนุก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด STEM EDUCATION ประกอบชุดกิจกรรมร้านอาหารแสนสนุก ด้านการนับจ านวน 
เป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาความคิดรวบยอดด้านการนับจ านวนของผู้เรียน และผู้เรียนเกิดความรู้เรื่องการนับจ านวน 
สามารถบอกได้ว่าสิ่งของต่างๆ เม่ือน ามารวมกันจะเป็นก่ีจ านวน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท ากิจกรรมการ
เรียนการสอนได้ ผู้เรียนจึงมีความรู้เพิ่มขึ้นในทุกๆ กิจกรรมที่ครูจัดให้ ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  ซ่ึงสอดคล้อง
กับนฤชล นิยาภรณ์.  (2550 : 25;อ้างถึงใน  ประไพจิต เนติศักดิ์. 2529 : 56; และวงเดือน อภิชาติ. 2532 : 78)  การ
นับจ านวนจึงเริ่มจาก 1–9 และ 0 โดยอาศัยการสอนแบบประสบการณการเรียนรู การนับจ านวนจากรูปธรรมที่เป็น
วัตถุ การนับจ านวนก่ึงรูปธรรมโดยให้นักเรียนขีดหรือวงจ านวนให้เทากับจ านวนสิ่งของที่นับอยู น้ัน และการนับจาก
นามธรรมโดยให้นักเรียนไดเขียนตัวเลขก ากับจ านวนสิ่งของต่างๆ ที่นับ การสอนเรื่องจ านวนไมควรเริ่มต้นด้วยศูนย  
เพราะเปนนามธรรมที่ยากแกการเข้าใจ และควรสอนจ านวนนอยไปสูจ านวนที่มากขึ้นตามล าดับ เพื่อท าให้เด็กเข้าใจ
การนับอย่างแท้จริง พร้อมบอกจ านวนได้ว่ามีก่ีชิ้น/จ านวน สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันของเด็กได้ในด้านการ
เรียนระดับที่สูงขึ้น และการด าเนินชีวิตต่อไปในอนาคต  
       2.2  ด้านการเปรียบเทียบขนาดเล็ก-ใหญ่ พบว่า  เด็กปฐมวัยมีความสามารถทางความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร์ พบว่า ก่อนการจัดกิจกรรมประกอบชุดกิจกรรมร้านอาหารแสนสนุก มีค่าร้อยละ 38.18 หลังการจัด
กิจกรรมประกอบชุดกิจกรรมร้านอาหารแสนสนุก มีค่าร้อยละ 80.00 ส่งผลให้มีคะแนนการพัฒนาความคิดรวบยอด
ทางคณิตศาสตร์ มีค่าร้อยละ 40.00 สูงขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรมประกอบชุดกิจกรรมร้านอาหารแสนสนุก ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด STEM EDUCATION ประกอบชุดกิจกรรมร้านอาหารแสนสนุก เป็นส่วน
ส าคัญในการพัฒนาความคิดรวบยอดด้านการเปรียบเทียบขนาดเล็ก-ใหญ่ของผู้เรียน และผู้เรียนเกิดความรู้เรื่องการ
เปรียบเทียบขนาดเล็ก-ใหญ่ สามารถบอกได้ว่าสิ่งของต่างๆ เม่ือน ามาเปรียบเทียบกันสิ่งใดจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่กว่า
กัน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท ากิจกรรมการเรียนการสอนได้ ผู้เรียนจึงมีความรู้เพิ่มขึ้นในทุกๆ กิจกรรมที่
ครูจัดให้  ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  ซ่ึงสอดคล้องกับปทิตตา  วิเศษบุบผา.   (2552 : 15).  ได้กล่าวว่า 
คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย เป็นทักษะคณิตศาสตร์ที่เด็กได้รับจากประสบการณ์เก่ียวกับการสังเกต การจ าแนก 
และการเปรียบเทียบตามลักษณะรูปร่าง ขนาด น้ าหนักความยาว ความสูง ความเหมือน ความแตกต่าง และ
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ช่วยให้เด็กมีความละเอียดรอบคอบ รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล และรู้จักการคิดแก้ปัญหา นอกจากจะ
อาศัยกิจกรรมในชีวิตประจ าวันของเด็กแล้วครู และผู้ปกครองยังต้องส่งเสริมความเข้าใจเก่ียวกับคณิตศาสตร์    โดย
อาศัยการจัดกิจกรรมที่มีการวางแผน และเตรียมการอย่างดี ทั้งน้ีเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้ค้นคว้า แก้ปัญหา เรียนรู้ 
และพัฒนาความคิดรวบยอดเก่ียวกับคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมท าให้เกิดทักษะ และมีความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานส าหรับการศึกษาที่สูงขึ้น และใช้ในชีวิตประจ าวันต่อไป 
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ข้อสังเกตในการวิจัย 
 1.  ในการจัดกิจกรรม “การเรียนรู้ตามแนวคิด STEM  EDUATION” ประกอบชุดกิจกรรมร้านอาหารแสน
สนุก เพื่อส่งเสริมความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย จะเห็นได้ว่าเด็กส่วนใหญ่ให้ความสนใจและตั้งใจ
ในการท ากิจกรรม มีการสนทนาโต้ตอบ และแสดงความคิดเห็นร่วมกับครู เด็กมีความสนุกสนานตลอดระยะเวลาใน
การท ากิจกรรม และเด็กทุกคนได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเกิดความรู้สึกภูมิใจในตนเอง และการเป็นส่วนหน่ึงของ
ห้องเรียนจึงท าให้เด็กเกิดความรู้สึกที่ดีในการเรียนรู้ 
 2.  ในการการจัดกิจกรรม “การเรียนรู้ตามแนวคิด STEM  EDUATION” ประกอบชุดกิจกรรมร้านอาหาร
แสนสนุก เพื่อส่งเสริมความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย ครูต้องเตรียมความพร้อมในการสอนมา
เป็นอย่างดี เพื่อให้เด็กเกิดความสนใจ และร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน 
 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.  จากการจัดกิจกรรมประกอบชุดกิจกรรมร้านอาหารแสนสนุก เด็กมีพัฒนาการทางความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร์สูงขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรม ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ชุดกิจกรรมสามารถส่งเสริมความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดี ดังน้ัน ในการวิจัยครั้งต่อไปครูผู้สอนควรมีการสร้างชุดกิจกรรมประกอบการสอนที่ส่งเสริม
พัฒนาการเด็กตามที่ก าหนดไว้ 
 2.  ในการจัดกิจกรรมประกอบชุดกิจกรรมร้านอาหารแสนสนุก ควรค านึงพัฒนาการของเด็ก และจัดกิจกรรม
เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย 
            3.  การจัดกิจกรรมประกอบชุดกิจกรรมร้านอาหารแสนสนุกน้ันสามารถที่จะส่งเสริมพัฒนาด้านอ่ืนได้ เช่น 
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ด้านการจ าแนก  ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้จัดกิจกรรมในการที่จะปรับปรุง
แผนการสอนให้มีความหลายหลาย และเหมาะสมกับการส่งเสริมพัฒนาการด้านอ่ืนๆ ของเด็ก 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  ควรมีการเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอ่ืน เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด 
STEM  EDUCATION ประกอบสื่อคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเพิ่ม-ลดจ านวน และการจ าแนกรูปทรงเรขาคณิต เพื่อ
น าผลที่ได้มาเป็นแนวทางในการส่งเสริมความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
 2.  ควรมีการศึกษาถึงวิธีการ และแนวการจัดประสบการณ์ในลักษณะต่างๆ ที่เสริมสร้างความคิดรวบยอด
ทางคณิตศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัย 
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การจัดการเรยีนรู้ตามแนวคิด Executive Function (EF) โดยใช้กิจกรรมหนังสือผ้า 
เพ่ือเสริมสรา้งทักษะการคิดแก้ปัญหาส าหรับเด็กปฐมวัย 

Learning the concept of Executive Function (EF) using the activity books, clothes. 
To promote problem-solving skills for early childhood  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Executive Function โดยใช้
กิจกรรมหนังสือผ้าเพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดแก้ปัญหาทั้งก่อนและหลังการจัดกิจกรรมหนังสือผ้าส าหรับเด็ก
ปฐมวัย กลุ่มตัวอย่างในครั้งน้ี เป็นเด็กปฐมวัย ชาย-หญิง อายุ 3-4 ปี ก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล2(วัดภูเขาดิน) ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 
25 คน ซ่ึงได้มาโดยการเลือกแบบสุ่มอย่างง่ายโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 4 สัปดาห์ ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวคิด Executive Function โดยใช้กิจกรรมหนังสือผ้า จ านวน 20 แผน คู่มือการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวคิด Executive Function โดยใช้กิจกรรมกิจกรรมหนังสือผ้า จ านวน 20 กิจกรรม แบบทดสอบวัด
ทักษะการคิดแก้ปัญหา จ านวน 1 ชุด มีค่าความเชื่อม่ัน 0.70 การวิจัยครั้งน้ีเป็นวิจัยเชิงทดลองแบบแผนการทดลอง 
One Group Pretest – Posttest Design สถิติที่ในการวิจัยครั้งน้ีค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์ข้อมูล
โดย t-test Dependent 
ผลการวิจัยพบว่า 
 1.  ผลการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Executive Function ก่อนจัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือ
ผ้า มีค่าเฉลี่ย 5.08 หลังการจัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือผ้า มีค่าเฉลี่ย 9.44 ส่งผลให้มีคะแนนการพัฒนาการเรียนรู้ตาม
แนวคิด Executive Function โดยใช้กิจกรรมหนังสือผ้า สูงขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ย 4.36 แสดงว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคิด Executive Function โดยใช้กิจกรรมหนังสือผ้า ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีทักษะการคิดแก้ปัญหาสูงขึ้น 
สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้อย่างมีนัยส าคัญที่ .05 
 2.  ผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดแก้ปัญหาส าหรับเด็กปฐมวัย ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Executive Function โดยใช้กิจกรรมหนังสือผ้ามีทักษะการคิดแก้ปัญหา โดยมีค่าเฉลี่ย 5.08 หลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวคิด Executive Function โดยใช้กิจกรรมหนังสือผ้ามีทักษะการคิดแก้ปัญหา โดยมีค่าเฉลี่ย 9.44 แสดง
ให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Executive Function ก่อนจัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือผ้า ส่งผลให้เด็ก
ปฐมวัยมีทักษะการคิดแก้ปัญหาสูงขึ้น ว่าสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้อย่างมีนัยส าคัญที่ .05 

ค าส าคัญ : เด็กปฐมวัย / Executive Function / หนังสือผ้า / การคิดแก้ปัญหา 

Abstract 
 This research aims to study the activity-based learning activities using the Executive Function 
To book a thinking skills to solve problems, both before and after the event cloth books for children. 
The sample in this A male children - aged 3-4 years studying in Kindergarten, Year 1 Year 2 Year 2561 
School District 2 (Temple Mount soil) district, Muang Phetchabun. Phetchabun 25. They were selected 
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by simple random selection using the classroom as the unit of randomization. The experiments were 
conducted in the second semester of academic year 2561 in the amount of 4-week event experience. 
The instrument used in the research plan learning activities based on Executive Function using the 
activity book, a total of 20 plans to guide the learning activities based on Executive Function The 
activity book, a total of 20 events, a test of skill. 1 set of solutions that offer confidence to 0.70. This 
research is an experimental research experiment One Group Pretest - Posttest Design statistics in this 
study average. The standard deviation and analyzed by t-test Dependent  
results were found. 
The research found that 
 1 .  Study the learning activities based on Executive Function before the event using letter 
boards with an average of 5.08 after the event using letter boards with an average of 9.44, resulting 
in the development of learning based Executive. Function the activity book cloth rise by an average 
of 4.36 shows that the activity-based learning activity books used by the Executive Function fabrics. 
As a result, children with higher thinking skills to solve problems. Consistent with the hypothesis set  

Significantly, the. 05. 
 2 .  Comparison thinking skills to solve problems for children. Before the event, learning 
activities based on books, clothes Executive Function thinking skills to solve problems. With an 
average of 5 . 0 8  after the learning activities based on Executive Function activity books, clothes 
thinking skills to solve problems. With an average of 9 . 4 4  indicates that activity-based learning 
activities, the Executive Function Before using cloth book. As a result, children with higher thinking 
skills to solve problems. That is consistent with the hypothesis that significant. 05. 

Keywords: early childhood / Executive Function / cloth book / Problem Solving. 
 
ความส าคัญและความเป็นมา 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปัจจุบันในแต่ละฉบับ มีเป้าหมายที่จะพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะ
ของคนให้เป็นคนดีมีสุขภาพพลานามัยที่ดีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีต้อง
อาศัยการศึกษามาเป็นกลไกในการพัฒนาคนการพัฒนาการศึกษาในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาที่ผ่านมา ต้องการสร้าง
รากฐานเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ เป็นการเตรียมตัวน าคนไทยให้ก้าวไปสู่สังคมยุคใหม่อย่างม่ันคง
และรู้ทันโลก เป็นแผนชี้น าการพัฒนาการศึกษา โดยมุ่งขยายและยกระดับความรู้พื้นฐานของประชาชนทั้งมวลให้
กว้างขวางและสูงขึ้น. (พิมพันธ์ เดชะคุปต์. 2550: 1).โดยการศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรเกิดถึง 6 ปี
บริบูรณ์เป็นองค์รวม บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการตามวัยของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพเพื่อ
สร้างรากฐานคุฯภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และ
ประเทศชาติ. (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช. 2560:2) . ซ่ึงในศตวรรษที่ 21 เป็นการก าหนดแนวทาง
ยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ โดยร่วมกันสร้างรูปแบบและแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นที่องค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรียน เพื่อใช้ในการ
ด ารงชีวิตในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยจะอ้างถึงรูปแบบ (Model) ที่พัฒนามาจากเครือข่ายองค์กร
ความร่วมมือเพื่อทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงได้พัฒนากรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย
ผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะเฉพาะด้าน ความช านาญการและความรู้เท่าทันด้านต่างๆเข้าด้วยกัน เพื่อความส าเร็จของ
ผู้เรียนทั้งด้านการท างานและการด าเนินชีวิต ดังน้ัน. (คันธรส วงศ์ศักดิ์. 2553:1). การจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริม
ทักษะและพัฒนาการให้กับเด็กในช่างน้ีจึงมีความส าคัญมากดังน้ันถ้าเด็กได้รับประสบการณ์ที่เหมาะสมกับวัยและความ
ต้องการก็จะท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยควรให้เด็กเรียนรู้โดยการ
ปฏิบัติจริงผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม กระบวนการคิดการทดลองซ่ึงท าให้เด็กเกิดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
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สิ่งต่างๆรอบตัวเด็กและท าให้เด็กได้ลองคิดแก้ปัญหาด้วยตนเองเป็นล าดับขั้นจึงท าให้ส่งผลถึงการพัฒนากระบวน
ความคิดของเด็กไปด้วย 
 Executive  Functions หรือ EF เป็นการฝึกให้เด็กได้ใช้สมองในการคิด ท าให้เกิดผลดีต่อเด็ ก EF น้ันมี
ความส าคัญต่อพัฒนาการเด็กเป็นอย่างมาก โดยโดยเฉพาะในเด็กเล็ก ตั้งแต่วัย 3 ขวบเป็นต้นไปจนถึงวัย 6ขวบ.(สุภาวดี 
หาญเมธี. 2559). และฐานของทักษะ Executive Function (EF)ที่แข็งแกร่งมีความส าคัญยิ่งกว่าการรู้จักตัวเลขหรือ
ตัวหนังสือ เม่ือเด็กได้รับโอกาสพัฒนา Executive Function (EF) ทั้งตัวเด็กเองและสังคมได้รับประโยชน์ จะช่วยสร้าง
พฤติกรรมเชิงบวกและเลือกตัดสินใจในทางที่สร้างสรรค์ต่อตัวเองและครอบครัว หากเด็กมีทักษะ EF จะมีความสามารถ
ในการคิด. (นวลจันทร์  จุฑาภักดีกุล. 2559:20). ซ่ึง Executive Function (EF) สัมพันธ์กับความพร้อมทางการเรียน
ของเด็กมากกว่า IQ การอ่าน และการค านวณ และส าคัญต่อความส าเร็จด้านการเรียนในทุกระดับชั้น ตั้งแต่อนุบาล 
ประถม มัธยม จนถึงมหาวิทยาลัยฉะน้ัน Super User. (ภารวี เตชะเพิ่มผล. 2558).ฐานของทักษะ Executive 
Function (EF)  ที่แข็งแกร่งมีความส าคัญยิ่งกว่าการรู้จักตัวเลขหรือตัวหนังสือเม่ือเด็กได้รับโอกาสพัฒนา Executive 
Function (EF) ทั้งตัวเด็กเองและสังคมได้รับประโยชน์ จะช่วยสร้างพฤติกรรมเชิงบวกและเลือกตัดสินใจในทางที่
สร้างสรรค์ต่อตัวเอง และครอบครัว หากเด็กมีทักษะ Executive Function (EF) เขาจะมีความสามารถในการคิดมี
ความจ าดี มีสมาธิจดจ่อสามารถท างานต่อเน่ืองได้จนเสร็จและท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ควบคู่กับการแก้ไขสถานการณ์
น้ันๆไปด้วยทั้งน้ีการจัดการเรียนการรู้โดย การน าปัญหามาใช้ โดยนักเรียนจะได้พบกับปัญหา แล้วผ่านกระบวนการคิด
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ กระบวนการแก้ปัญหานักเรียนจะได้ท างานเป็นกลุ่ม มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน โดยครูมีบทบาทในการก าหนดสถานการณ์หรือเสนอปัญหาที่เกิดขึ้น ให้
ค าแนะน าหรือค าปรึกษาและช่วยอ านวยความสะดวกแก่นักเรียนในการแสวงหาแหล่งข้อมูล การศึกษาข้อมูลและการ
วิเคราะห์ข้อมูลของนักเรียน การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาซ่ึงมีวิจัยที่เก่ียวข้องคือ.(วรรณภา เหล่าไพศาล
พงษ์. 2554). การคิดแก้ปัญหาเป็นกระบวนการที่มีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกับพัฒนาการทางด้านสติปัญญาและการ
เรียนรู้ ดังน้ัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการคิดแก้ปัญหาที่เก่ียวกับพัฒนาการทางด้านสติปัญญา ทั้งน้ีจึงได้มีนักวิชาการ
หลายท่าน ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจท์ (Piaget 1986) แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตามระดับอายุ ซ่ึงในที่น้ีจะ
กล่าวถึง 2 ขั้น ซ่ึงอยู่ในช่วงอายุ 0-7 ปี.(สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ์. 2553 : 57). ซ่ึงทฤษฎีและการปฏิบัติตามแนว
ประชาธิปไตยกระบวนการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา เป็นกิจกรรมการเรียนการสอน่ีเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อให้
ผู้เรียนคิดเป็น   และแก้ปัญหาเป็นโดยการน าวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้บางครั้งก็เรียนวิธีสอนน้ีว่าการสอนแบบ
วิทยาศาสตร์ปัจจุบันการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริงเป็นการเรียนรู้ในแบบ Learning by doing   ผู้เรียน
จะเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ แนวคิดน้ีจะจัดการสอนแบบโครงการ  (Project-based learning) เป็นการสอนที่ให้
ผู้เรียนได้เรียนจากการปฏิบัติจริงแนวทฤษฎีประสบการณ์ของจอห์น ดิวอ้ี (John Dewey). (ประทุม  อังกูรโรหิต. 2551 
: 4).  ซ่ึงทฤษฏีและแนวคิดเก่ียวกับความ สามารถในการแก้ปัญหาสรุปของ เพียเจต์ (Piaget)ว่า การพัฒนาความคิด 
อาศัยกระบวนการ 2 กระบวนการ คือ การรับและปรับเข้าสู่โครงสร้างทางความคิดและการปรับโครงสร้างทางความคิด
เพื่อรับสิ่งเร้าใหม่ จากกระกระบวนน้ีน าไปสู่การพัฒนาการทางความคิดเป็น 4 ขั้น. (ศุภาวรรณ ห่วงช้าง. 2556:17). อีก
ทั้งทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์ (Bruner) บรูเนอร์ ได้พัฒนาทฤษฏีของเพียเจต์โดยบรูเนอร์ เชื่อว่ามนุษย์
เลือกจะรับรู้สิ่งที่ตนเองสนใจ และการเรียนรู้เกิดจากกระบวนการค้นพบด้วยตนเอง (discovery learning) การเรียนรู้
ที่มาจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ที่เด็กได้ลงมือกระท าด้วยตนเองท าให้เด็กได้เข้าใจและได้เกิดการเรียนรู้
ผ่านประสบการณ์ตรงของตนเอง เกิดการเรียนรู้การคิดการแก้ปัญหาผ่านกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่สร้างขึ้นมาโดยจึง
เป็นทฤษฎีที่เหมาะสมแก่การน ามาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนของครูปฐมวัย ขั้นการเรียนรู้ด้วยการ
กระท า (Enactive Representation ) เป็นขั้นการเรียนรู้ที่เกิดจากประสาทสัมผัสหนังสือส าหรับเด็กเป็นเครื่องมือ
สื่อสารอันทรงประสิทธิภาพในการอบรมสั่งสอนถ่ายทอดความรู้  ความสามารถทางศิลปะวิทยาการต่างๆ วรรณกรรม
ส าหรับเด็กช่วยให้ร่าเริงมีชีวิตชีวา ปลูกฝังแนวคิดจิตส านึกที่ชอบธรรมตามวิถีของสังคมให้แก่เด็กผู้เป็นทรัพยากรบุคคล
ที่ส าคัญแห่งมวลมนุษยชาติ ความเจริญรุ่งเรือง หรือความล้าหลังของประชาชาติ น้ันย่อมขึ้นอยู่ กับสติปัญญา  
ความสามารถแนวคิดและจิตส านัก. (สน่ัน  มีขันหมาก.2550:33).จากปัญหาที่พบเจอ พันธุกรรม ปัญหาลักษณะทาง
พันธุกรรมบางอย่าง เช่น เด็กกลุ่มอาการดาวน์ เด็กกลุ่มน้ีมีระดับสติปัญญาต่ ากว่าเด็กปกติ เรียนรู้ช้า มีความสนใจสั้น มี
พฤติกรรมอยู่ไม่น่ิง ไม่มีสมาธิ เด็กเหล่าน้ีมีการเคลื่อนไหวช้ากว่าปกติ ไม่คล่องตัวเน่ืองจากกล้ามเน้ืออ่อนปวกเปียก
สิ่งแวดล้อม พฤติกรรมที่เป็นปัญหาส่วนใหญ่ มักมีสาเหตุมาจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กแทบทั้งสิ้น สภาพครอบครัว การ
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เลี้ยงดูของคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง มีอิทธิพลสูงต่อพฤติกรรมที่เกิดขึ้น สิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม หรือไม่เอ้ืออ านวย ท า
ให้เกิดสภาพความกดดัน และมีผลต่อการปรับตัวของเด็ก บางครั้งจะพบว่าเด็กได้รับการดูแลเอาใจใส่ที่มากเกินไป 
(overprotection) หรือน้อยเกินไป(neglected) หรือขาดการกระตุ้นที่เหมาะสม (improper stimulation) ตามสภาพ
ของเด็กแต่ละคนจึงเลือกใช้หนังสือผ้าในการแก้ปัญหาของเด็กช่วยในการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา. (มัทนา ฉวนพยัคฆ์งา. 2558 ).  
 จากการรายงานผลประเมินผลพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา 
ที่ศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดวังส าโรง จังหวัดพิจิตร พบว่าพัฒนาการด้านร่างกาย มีผลการประเมินร้อยละ  
93.2 พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ มีผลการประเมินร้อยละ 55.7 พัฒนาการด้านสังคม มีผลการประเมินร้อยละ 67.2 
พัฒนาการด้านสติปัญญา มีผลการประเมินร้อยละ 30.1 จากราบงานการประเมินพัฒนาการชี้ให้เห็นว้าพัฒนาการด้าน
สติปัญญาของเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดวังส าโรง จังหวัดพิจิตร  อยู่ในระดับต่ าเม่ือเทียบกับ
พัฒนาการด้านอ่ืนๆ และเม่ือวันที่15-16 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ (สมศ.) 
รอบ 3 ได้เข้าประเมินคุณภาพการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลวังส าโรง ทั้ง 2 แห่ง ซึงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดวังส าโรง จังหวัดพิจิตร สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังส าโรง ได้รับข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานของส านักงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในด้านการคิดแก้ปัญหาได้
เหมาะสมตามวัย เม่ือพิจารณาโดยรวมผลการประเมิน นับเป็นปัญหาที่จ าเป็นเร่งด่วนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด
วังส าโรง จังหวัดพิจิตร ต้องยกระดับคุณภาพในระดับปฐมวัยซ่ึงเป็นพื้นฐานของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สูงขึ้น
เพราะถ้าเด็กมีความพร้อมอยู่ในระดับต่ าก็จะเป็นปัญหาการเรียนในระดับชั้นต่อไป. (ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา. 2555 : 23). ซ่ึงการจัดกิจกรรมหลักของระดับปฐมวัยประกอบด้วย 6 กิจกรรมมีดังน้ี 1. 
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 2.กิจกรรมสร้างสรรค์ 3. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 4. กิจกรรมเสรี 5. กิจกรรม
กลางแจ้ง 6. กิจกรรมเกมการศึกษา โดยกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เป็นกิจกรรมที่ส าคัญ ซ่ึงอยู่ใน  กิจกรรมของ
ปฐมวัย เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวอย่างมีจุดหมาย ฝึกให้เด็กคิด แก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผล ฝึก
การเข้าสังคม และฝึกการใช้ภาษา ผ่านการปฏิบัติด้วยตนเอง โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า ด้วยวิธีการจัดกิจกรรมอย่าง
หลากหลายซ่ึง. (เสกสรร มาศวังแสง. 2552).  
 หนังสือผ้าส าหรับเด็กเป็นเครื่องมือสื่อสารอันทรงประสิทธิภาพในการอบรมสั่งสอนถ่ายทอดความรู้   
ความสามารถทางศิลปะวิทยาการต่างๆ วรรณกรรมส าหรับเด็กช่วยปลุกปลอบอารมณ์ให้ร่าเริงมีชีวิตชีวา ปลูกฝัง
แนวคิดจิตส านึกที่ชอบธรรมตามวิถีของสังคมให้แก่เด็กผู้เป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญแห่งมวลมนุษยชาติ ความ
เจริญรุ่งเรือง หรือความล้าหลังของประชาชาติน้ันย่อมขึ้นอยู่กับสติปัญญา  ความสามารถแนวคิดและจิตส านึก. (สน่ัน  
มีขันหมาก. 2550:33).  
 จากการศึกษาข้อความเบื้องต้นท าให้ทราบว่าทักษะการคิดแก้ปัญหาในระหว่างการท ากิจกรรมให้เด็กได้คิด
แก้ปัญหาด้วยตนเองการพัฒนาเด็กปฐมวัยมีความส าคัญเป็นอย่างมาก เน่ืองจากสมองของเด็กได้รับการสร้างและพัฒนา
อย่างรวดเร็ว การพัฒนาเด็กในช่วงน้ีจะเป็นรากฐานส าคัญของการเรียนรู้ และการพัฒนาตลอดชีวิต ซ่ึงถ้าเราปล่อยให้
เวลาอันมีค่าน้ีผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ ก็จะไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้ เพราะการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ของ
มนุษย์จะเกิดขึ้นอย่างเต็มที่ในช่วงปฐมวัยเท่าน้ันดังน้ัน หลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยน้ีควรเป็นไปตามหลัก
วิชาการอนุบาล ไม่ใช่การจัดการเรียนการสอนตามใจครูหรือผู้ปกครองที่เชื่อม่ันว่าการอ่านออกเขียนได้ของเด็กส าคัญ
กว่าการที่พวกเขาได้เรียนรู้อย่างชาญฉลาด เพื่อพัฒนาให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างสมอง สายตา และใช้มือเขียนเส้น 
รู้จักสีและอุปกรณ์ในลักษณะต่าง ๆ ก็จะท าให้เติบโตและเรียนเรื่องของการเขียน การอ่าน และการคิดเลขต่อไปได้เร็ว
ขึ้น ทั้งจะสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาให้เด็กได้เป็นอย่างดี  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1 เพื่อศึกษาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Executive Function (EF)โดยใช้กิจกรรมหนังสือผ้าส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 
 2 เพื่อเปรยีบเทยีบทักษะการคิดแก้ปัญหาทั้งก่อนและหลังการจัดกิจกรรมหนังสือผ้าส าหรับเด็กปฐมวัย 
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สมมุตฐิานในการวิจัย 
 เด็กปฐมวัยได้รับการจัดการเรยีนรู้ตามแนวคิด Executive Function (EF) โดยใช้กิจกรรมหนังสือผ้า มีทักษะ
ด้านการคิดแก้ปัญหาสูงขึ้น 
  
ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร  ที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นเด็กปฐมวัยชาย – หญิง อายุ 3-4ปี ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2561โรงเรียนเทศบาล2 (วัดภูเขาดิน) สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จ านวน 6 ห้องเรียน  
 กลุ่มตัวอย่าง  ที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นเด็กปฐมวัยชาย – หญิง อายุ 3-4ปี ระดับชั้นอนุบาล 1/6 ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล2 (วัดภูเขาดิน) สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จ านวน 1 ห้องเรียน มีเด็ก
ปฐมวัยทั้งสิ้นรวม25คน เป็นหญิง15 คน ชาย 10คน ซ่ึงได้มาโดยการเลือกแบบสุ่มอย่างง่ายโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วย
ในการสุ่ม 
ระยะเวลาในการทดลอง 
 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561ใช้เวลาในการศึกษา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 20นาที ช่วงเวลา 
10.00 - 10.20 น. รวมเป็นระยะเวลาในการทดลองทั้งสิ้น 20 ครั้ง ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์  
ตัวแปรทีศ่ึกษา 
  1.  ตัวแปรต้น  ได้แก่  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Executive Function (EF)โดยใช้กิจกรรม
หนังสือผ้า 
  2.  ตัวแปรตาม  ได้แก่  ทักษะการคิดแก้ปัญหาส าหรับเด็กปฐมวัย 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.  เด็กปฐมวัย  หมายถึง  เด็กปฐมวัยชาย – หญิง อายุ 3-4ปี ระดับชั้นอนุบาล 1/6 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561โรงเรียนเทศบาล2 (วัดภูเขาดิน) สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จ านวน 1 ห้องเรียน มีเด็กปฐมวัยทั้งสิ้น
รวม25คน เป็นหญิง 15 คน ชาย 10 คน  
 2.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Executive Function โดยใช้กิจกรรมหนังสือผ้า หมายถึง การ
จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยครูจะสอนเน้ือหาสาระและใช้หนังสือผ้าซ่ึงสร้างจากการน าผ้าสักหลาดมาท าเป็น
ผลไม้จ าลองเพื่อใช้ประกอบกิจกรรมและเน้ือหาซ่ึงผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมหนังสือผ้า ทั้งน้ีผู้วิจัยได้
ใช้ความคิดของExecutive Function ทั้งน้ีผู้วิจัยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมเป็น 6 ขั้นตอนดังน้ี 
  ขั้นที่1 ก าหนดปัญหา 
                เป็นขั้นที่ครูและเด็กๆ ก าหนดปัญหาซ่ึงครูจะก าหนดหน่วยมาให้ โดยเด็กๆต้องช่วยกันหาปัญหาที่
เก่ียวข้องกับหน่วยน้ันๆด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ถามน าเข้าสู่บทเรียน เล่าเรื่องหรือประสบการณ์ที่พบเจอ แล้วตั้งปัญหา 
หรือครูอาจจัดสถานการณ์ในห้องเรียนกระตุ้นให้เกิดปัญหา เป็นต้น 
  ขั้นที่ 2 ข้ันวิเคราะห์ปัญหา 
                เม่ือได้ปัญหาจากขั้นที่ 1 มาแล้ว ครูจะน านักเรียนให้คิดพิจารณาปัญหา จากน้ันก็จะแบ่งกลุ่ม เพื่อ
รับผิดชอบในการแก้ปัญหาแต่ละข้อ โดยครูจะน าหนังสือผ้ามาให้เด็กดูและอธิบายวิธีการใช้หนังสือผ้า พร้อมทั้งถามว่า
ในแต่ละสถานการณ์ปัญหาว่ามีสถานการณ์ไหนที่ตรงกับที่เด็กๆเลือกมาหรือไม่  การสอนขั้นน้ีจะจบลงด้วยการ
เสนอแนะแหล่งความรู้ที่แต่ละกลุ่มควรไปค้นคว้าหาค าตอบเพื่อแก้ปัญหา 
  ขั้นที่ 3 ตั้งสมมุติฐาน 
                เป็นขั้นที่นักเรียนคาดเดาว่าปัญหาน้ันๆมีสาเหตุมาจากอะไร หรือวิธีการแก้ปัญหาน้ันน่าจะแก้ไขโดยวิธีใด 
หรือปัญหาน้ันควรมีค าตอบว่าอย่างไร เป็นต้น 
  ขั้นที่ 4 เก็บรวบรวมข้อมูล 
                เด็กๆแต่ละคนจะร่วมกันระดมสมองเพื่อแก้ปัญหาด้วยการท ากิจกรรมตามที่วางแผนไว้ในขั้นที่ 2 ขณะท า
กิจกรรมครูจะคอยช่วยเหลือให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด 
  ขั้นที่ 5 วิเคราะห์ข้อมูล 
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                เป็นขั้นตอนที่เด็กๆร่วมกันน าข้อมูลที่ไปค้นคว้าหรือทดลองมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ หาค าตอบที่
ต้องการ หรือพิสูจน์ว่าสมมุติฐานที่ตั้งไว้น้ัน ถูกต้องหรือไม่ ค าตอบที่ถูกคืออะไร 
  ขั้นที่ 6 สรุปผล เป็นขั้นที่ให้เด็กๆท ากิจกรรมหนังสือผ้า และ สรุปผลการเรียนรู้และหลักการที่ได้
จากการศึกษาหาปัญหาน้ี    
             3. ทักษะการคิดแก้ปัญหา หมายถึง การใช้ประสบการณ์ที่ค้นพบด้วยตนเองที่เกิดจากการสังเกต การเก็บ
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การตีความและการสรุปความเพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลและเป็นความสามารถ
ในการใช้ประสบการณ์ก าหนดทางเลือกเพื่อจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตอย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับตนเอง
ที่สุด 
 ในการศึกษาค้นคว้าปัญหาในชีวิตประจ าวันของเด็กปฐมวัยพอจะสรุปได้ว่า ปัญหาของเด็กปฐมวัยแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทได้แก่  
  1. ปัญหาตนเอง หมายถึง ปัญหาที่เกิดจากความต้องการหรือการกระท าของตนเอง โดยไม่เก่ียวข้อง
กับผู้อ่ืน 
  2. ปัญหาตนเองที่เก่ียวข้องกับผู้อ่ืน หมายถึง ปัญหาที่เกิดจากความต้องการหรือการกระท าของ
ตนเองแต่เก่ียวข้องกับผู้อ่ืนด้วย 
   
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
   1.  เด็กปฐมวัยได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด  Executive  Function โดยใช้กิจกรรมหนังสือผ้า
เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาส าหรับเด็กปฐมวัย 
  2.  เป็นแนวทางส าหรับครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด  Executive  Function โดยใช้
กิจกรรมหนังสือผ้าเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาส าหรับเด็กปฐมวัย 
        3.  โรงเรียน ครูและผู้ที่เก่ียวข้องในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยได้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิด  Executive  Function โดยใช้กิจกรรมหนังสือผ้าเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาส าหรับเด็กปฐมวัย 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ตัวแปรต้น .      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 การด าเนินการทดลองครั้งน้ี ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 มีขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
 1. ก่อนการทดลอง (Pre test) ท าการทดสอบด้วยแบบวัดทักษะการคิดแก้ปัญหา ด้านการแก้ปัญหาด้วยตนเอง
และด้านการแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องกับผู้อ่ืน ส าหรับเด็กปฐมวัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นกับเด็กปฐมวัยดังน้ี 
    1.1  จัดเตรียมประชากรและกลุ่มตัวอย่างโดยมีเด็กปฐมวัยจ านวน6 ห้องเรียน และมีจ านวนเด็กรวมทั้งสิ้น  
340 คนท าการจับฉลากหากลุ่มตัวอย่างจากเด็ก 6 ห้อง ได้เด็กปฐมวัยห้อง 1/6 มีจ านวนเด็กทั้งสิ้น 25 คน เป็นหญิง15 
คน ชาย 10 คน ได้มาโดยการเลือกแบบสุ่มอย่างง่ายโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม   
     1.2  ผู้วิจัยท าการทดสอบก่อนการทดลอง (Pre test) ด้วยแบบวัดทักษะการคิดแก้ปัญหา ด้านการ
แก้ปัญหาด้วยตนเองและด้านการแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องกับผู้อ่ืน ส าหรับเด็กปฐมวัยโดยครูเป็นผู้อ่านค าสั่งและค าถาม
ให้แก่เด็กฟัง  
 2.  การจัดกิจกรรม ด าเนินการใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Executive Function (EF)โดยใช้

ทักษะการคิดแก้ปัญหาส าหรับเด็กปฐมวัย 

   -การคิดแก้ปัญหา 

   - ด้านการแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

   - ด้านการแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องกับผู้อ่ืน  

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิด  Executive  Function 
โดยใช้กิจกรรมหนังสือผ้า 
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กิจกรรมหนังสือผ้าเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาส าหรับเด็กปฐมวัยระยะเวลาในการทดลอง 4 สัปดาห์ๆ ละ 5 
วัน วันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 20 นาที 10.00 – 10.20 น. ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ กลุ่มตัวอย่าง ได้รับการทดลอง
แผนการจัดกิจกรรมการใช้หนังสือผ้า รวมทั้งสิ้น 20 ครั้ง 
 3.  หลังการทดลอง (Post test) ท าการทดสอบวัดทักษะการคิดแก้ปัญหาด้วยแบบทดสอบชุดเดิมที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นกับเด็กปฐมวัยที่มีค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.70 มาใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 25คน 
 4. น าข้อมูลที่ได้จากการวัดทักษะการคิดแก้ปัญหา ด้านการแก้ปัญหาด้วยตนเองและด้านการแก้ปัญหาที่
เก่ียวข้องกับผู้อ่ืน ส าหรับเด็กปฐมวัย ตามวิธีการสถิติต่อไป 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การหาค่าเฉลี่ยของคะแนนใช้สูตร (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ.2538:73)  
 
  1.1  หาคะแนนเฉลี่ย X  

x
X= 

n


 

 
  เม่ือ X     แทน    คะแนนเฉลี่ย 
    x      แทน    ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   n             แทน    จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 
    
   1.2  การหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Standard deviation ของคะแนนโดยใช้สูตร (ล้วน สายยศ 
และอังคณา สายยศ.2538:73) 

 

    S.D. = 
√𝑁 ∑ 2 −(∑𝑥)2 𝑥

𝑁 (𝑁−1)
 

   
                              เม่ือ     S.D.    แทน    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   N    แทน    จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 
   𝑥2    แทน    คะแนนแต่ละช่องยกก าลังสอง 
   ∑ 2𝑥     แทน    ผลรวมของคะแนนทุกช่องยกก าลังสอง 
   (∑𝑥)2  แทน    ผลรวมของคะแนนทุกช่องทั้งหมดยกก าลังสอง 
  

1.3                         สถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลองและหลังการ
ทดลอง โดยใช้สูตร t-test  แบบ  Dependent   (ล้วน สายยศ และ  อังคณา สายยศ. 2538 : 104)  

   

t = 
∑ 𝐷

√𝑁 ∑ 2−(∑𝐷)2 𝐷
𝑁−1

 

  เม่ือ t    แทน       ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน t - Dependent 
   D     แทน       ความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่ 
   N     แทน       จ านวนคู่ของคะแนนหรือจ านวนนักเรียน 
   ∑D    แทน       ผลรวมทั้งหมดของผลต่างของคะแนนก่อนและหลังการทดลอง
  
   ∑ 2𝐷        แทน       ผลรวมของก าลังสองของผลต่างของคะแนนระหว่างก่อนและ
หลังการทดลอง 
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2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
  ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการทดสอบกับเด็กที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย (Try out) ไปวิเคราะห์โดยวิธีทาง
สถิติ ดังน้ี 
           2.1)   สถิติที่ใช้ในการหาค่าความยาก - ง่าย (Difficlty) โดยใช้สูตร (ล้วน สายยศ ; และอังคณา สาย
ยศ. 2538 :210)  
     P  = R/N 
    เม่ือ  P แทน ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบแต่ละข้อ 
     R แทน จ านวนคนที่ท าข้อสอบข้อน้ันถูก 
      N แทน จ านวนคนที่ท าข้อสอบทั้งหมด 
            ค่าความอยากจะมีค่าตั้งแต่ 0.00 - 1.00 ถ้า p เข้าใกล้ 1.00 แสดงว่าข้อสอบน้ันง่าย แต่ถ้าค่า p เข้าใกล้ 0 
แสดงว่าข้อสอบข้อน้ันยาก  การแปลความหมายค่า p ใช้เกณฑ์ดังต่อไปน้ี 
    p = .00  -  .19 หมายถึง ข้อสอบยากเกินไป 
    p = .20  -  .39 หมายถึง ข้อสอบค่อนข้างยาก 
    p = .40  -  .59 หมายถึง ข้อสอบค่อนข้างพอเหมาะ 
    p = .81  -  .100    หมายถึง ข้อสบง่ายเกินไป  
 
        2.2) ผลการวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (IOC) การหาความสอดคล้องกันระหว่างค าถาม
แต่ละข้อกับจุดประสงค์ (Index Item Objective Congruene หรือ IOC) หาได้จากสูตรต่อไปน้ี (ล้วน สายยศ และ
อังคณา สายยศ. 2538 : 59) 

    IOC = 
∑ 𝑅

𝑁
       

  เม่ือ IOC แทน ดัชนีความสดคล้อง 
   ∑R แทน ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 
   N แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
   
  เกณฑ์การตัดสินใจว่า IOC ถ้ามีค่า 0.5 ขึ้นไป แสดงว่า ค าถามน้ันวัดได้ตรงจุดประสงค์แสดงว่า
ค าถามน้ันใช้ได้ 
  วิธีการ คือ ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนให้คะแนนในแต่ละข้อ โดยค านึงถึงหลักเกณฑ์ต่อไปน้ี 
  ให้คะแนน  +  1  หมายถึง  ค าถามที่วัดได้ตรงตามจุดประสงค์น้ัน 
  ให้คะแนน      0  หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามจุดประสงค์น้ัน 
             ให้คะแนน   -  1  หมายถึง  ค าถามที่วัดไม่ได้ตรงตามจุดประสงค์น้ัน 
 
 2.3)  สถิติที่ใช้ในการหาค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดทักษะการคิดไตร่ตรองของเด็กปฐมวัย  โดยใช้
สูตรของคูเดอร์– ริชาร์ดสัน )Kuder –Richardson  (จากสูตร KR -20 )พวงรัตน์ ทวีรัตน์.2543 : 130(   
     

  r KR -20  = [
𝑘

𝑘−1
] [1 −

∑𝑝𝑞

𝑠²
] 

 เม่ือ r KR -20  แทน ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 

   s² = 
𝑁∑𝑥2−(∑𝑥)²

𝑁²
 

 
 2.4)  สถิติที่ใช้ในการหาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา )IOC  (การหาความสอดคล้องกันระหว่างค าถามแค่ล่ะข้อ
กับจุดประสงค์ ) Index Item Objective Congrueneหรือ IOC  (หาได้จากสูตรต่อไปน้ี )ล้วน สายยศ ; และอังคณา 

สายยศ .2538 : 59(       
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IOC  = 
∑𝑅

𝑁
 

 เม่ือ   
∑R แทน ผลรวมคะแนนของการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 
N แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
       เกณฑ์การตัดสินหาค่า IOC ถ้ามีค่า 0.5 ขึ้นไป แสดงว่า ค าถามน้ันวัดได้ตรงจุดประสงค์แสดงว่าค าถามน้ันใช้ได้  
วิธีการ คือ ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนให้คะแนนในแต่ละข้อ โดนค านึงถึงหลักเกณฑ์ต่อไปน้ี 
ให้คะแนน +1 หมายถึง ข้อค าถามวัดได้ตรงตามจุดประสงค์น้ัน    
ให้คะแนน  0  หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามจุดประสงค์น้ัน    
ให้คะแนน -1  หมายถึง  ข้อค าถามวัดไม่ได้ตรงตามจุดประสงค์น้ัน 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 ผลการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Executive Function (EF)โดยใช้กิจกรรม
หนังสือผ้าเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาส าหรับเด็กปฐมวัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในข้อน้ี ผู้วิจัยได้น าคะแนนการวัดทักษะการคิดแก้ปัญหาส าหรับเด็กปฐมวัย ในแต่ละด้าน
ที่ได้จากการทดสอบ ทั้งก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แนวคิด Executive Function (EF)โดยใช้กิจกรรม
หนังสือผ้า มาวิเคราะห์ ซ่ึงปรากฏผลดังตารางที่ 1 ดังน้ี 
ตารางที่ 1 แสดงผลการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ตามแนวคิดของ Executive Function (EF)โดยใช้กิจกรรมหนังสือผ้า 
โดยภาพรวม 

การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Executive Function (EF)โดยใช้กิจกรรมหนังสือผ้าเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิด
แก้ปัญหาส าหรับเด็กปฐมวัย โดยภาพรวม 

คน ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง คะแนนการพัฒนา 
1 8 10 +2 

2 3 10 +7 

3 5 10 +5 

4 8 9 +1 

5 1 8 +7 

6 2 10 +8 

7 5 10 +5 

8 9 10 +1 

9 2 10 +8 

10 3 10 +7 

11 3 10 +7 

12 5 8 +3 

13 7 8 +1 

14 6 9 +3 

15 9 9 0 

16 1 10 +9 

17 5 10 +5 

18 2 10 +8 

19 5 10 +5 

20 8 10 +2 

21 3 9 +6 

22 9 10 +1 
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การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Executive Function (EF)โดยใช้กิจกรรมหนังสือผ้าเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิด
แก้ปัญหาส าหรับเด็กปฐมวัย โดยภาพรวม 

คน ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง คะแนนการพัฒนา 
23 4 9 +5 

24 5 8 +3 

25 9 9 0 

∑ 𝑋 127 236 109 

𝑋 5.08 9.44 4.36 

S.D 2.83 0.76 2.84 

                 จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าก่อนจัดเรียนรู้ตามแนวคิด Executive Function (EF)โดยใช้กิจกรรม
หนังสือผ้าเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาส าหรับเด็กปฐมวัย โดยมีค่าเฉลี่ย 5.08 หลังการจัดเรียนรู้ตามแนวคิด 
Executive Function (EF)โดยใช้กิจกรรมหนังสือผ้าเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาส าหรับเด็กปฐมวัย 9.44 
ส่งผลให้คะแนนการพัฒนาการเรียนรู้  สูงขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ย 4.36 แสดงให้เห็นว่าหลังการจัดเรียนรู้ตามแนวคิด 
Executive Function (EF)โดยใช้กิจกรรมหนังสือผ้าเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาส าหรับเด็กปฐมวัย  สูงขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญที่.05 
 ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดแก้ปัญหาส าหรับเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดเรียนรู้ตาม
แนวคิด Executive Function (EF)โดยใช้กิจกรรมหนังสือผ้าเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาส าหรับเด็กปฐมวัย 

กลุ่มทดลอง N K 𝑋 S.D. t 

ก่อนการทดลอง 25 10 5.08 2.83 
14.20 

หลังการทดลอง 25 10 9.44 0.76 

                                                                                                                                  
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ตารางที่2 แสดงการเปรียบเทียบทักษะทักษะการคิดแก้ปัญหาส าหรับเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดเรี ยนรู้ตาม
แนวคิด Executive Function (EF)โดยใช้กิจกรรมหนังสือผ้าเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาส าหรับเด็กปฐมวัย 
โดยน าคะแนนความแตกต่าง ระหว่างก่อนและหลังการทดลองมาเปรียบเทียบ 
 จากตารางที่ 2 สรุปได้ว่า 𝛼 = .05 ค่า t ตาราง = 4.294 พบว่า t ค านวณ 14.20   มากกว่า t ตาราง  ดังน้ัน
เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดเรียนรู้ตามแนวคิด Executive Function (EF)โดยใช้กิจกรรมหนังสือผ้าเพื่อเสริมสร้างทักษะ
การคิดแก้ปัญหาส าหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้แบบทดสอบวัดทักษะการคิดแก้ปัญหาส าหรับเด็กปฐมวัยสูงขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญที่ 0.5 แสดงว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Executive Function (EF)โดยใช้กิจกรรมหนังสือผ้า
ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสูงขึ้น สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 
 1.  ผลการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Executive Function ก่อนจัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือ
ผ้า มีค่าเฉลี่ย 5.08 หลงัการจัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือผ้า มีค่าเฉลี่ย 9.44 ส่งผลให้มีคะแนนการพัฒนาการเรียนรู้ตาม
แนวคิด Executive Function โดยใช้กิจกรรมหนังสือผ้า สูงขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ย 4.36 แสดงว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคิด Executive Function โดยใช้กิจกรรมหนังสือผ้า ส่งผลให้ เด็กปฐมวัยมีทักษะการคิดแก้ปัญหาสูงขึ้น 
สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ที่นัยส าคัญที่ .05 
 2.  ผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดแก้ปัญหาส าหรับเด็กปฐมวัย ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Executive Function โดยใช้กิจกรรมหนังสือผ้ามีทักษะการคิดแก้ปัญหา โดยมีค่าเฉลี่ย 5.08 หลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวคิด Executive Function โดยใช้กิจกรรมหนังสือผ้ามีทักษะการคิดแก้ปัญหา โดยมีค่าเฉลี่ย 9.44 แสดง
ให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Executive Function ก่อนจัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือผ้า ส่งผลให้เด็ก
ปฐมวัยมีทักษะการคิดแก้ปัญหาสูงขึ้น ว่าสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้อย่างมีนัยส าคัญที่ .05 
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สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Executive Function (EF) โดยใช้กิจกรรมหนังสือผ้า
เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาส าหรับเด็กปฐมวัย ก่อนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Executive Function 
(EF) โดยใช้กิจกรรมหนังสือผ้าเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาส าหรับเด็กปฐมวัย มีค่าเฉลี่ย5.08  และหลังการ
จัดกิจกรรมการคิดแก้ปัญหามีค่าเฉลี่ย9.44 ส่งผลให้มีคะแนนการพัฒนาทักษะใช้กิจกรรมหนังสือผ้าเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการคิดแก้ปัญหาส าหรับเด็กปฐมวัยโดยค่าเฉลี่ย 4.36 แสดงว่า เด็กมีการพัฒนาทักษะใช้กิจกรรมหนังสือผ้าเพื่อ
เสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาส าหรับเด็กปฐมวัยสูงขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรมใช้กิจกรรมหนังสือผ้าเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการคิดแก้ปัญหาส าหรับเด็กปฐมวัย 
  2. ผลเปรียบเทียบทักษะการคิดแก้ปัญหา ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมใช้กิจกรรมหนังสือผ้าเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการคิดแก้ปัญหาส าหรับเด็กปฐมวัยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี ก่อนการจัดกิจกรรมใช้กิจกรรมหนังสือผ้าเพื่อ
เสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาส าหรับเด็กปฐมวัยมีค่าเฉลี่ย5.08 หลังการจัดกิจกรรมการคิดแก้ปัญหามีค่าเฉลี่ย 
9.44 ส่งผลให้มีคะแนนการพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา โดยค่าเฉลี่ย4.36 สูงขึ้นกว่าก่อนการใช้กิจกรรมหนังสือผ้า
เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาส าหรับเด็กปฐมวัย 
 
การอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยในครั้งน้ี  ท าให้ทราบว่าเด็กปฐมวัย โดยภาพรวมคะแนนทั กษะการคิดแก้ปัญหาหลังการท า
กิจกรรมใช้หนังสือผ้าเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาสูงกว่าก่อนการท ากิจกรรมใช้หนังสือผ้าเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการคิดแก้ปัญหาซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ซ่ึงสามารถอภิปรายผลได้ดังต่อไปน้ี 
 1. การศึกษาทักษะการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยโดยรวมก่อนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด Executive Function (EF)โดยใช้กิจกรรมหนังสือผ้าเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาส าหรับเด็กปฐมวัยมี
ค่าเฉลี่ย5.08หลังการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Executive Function (EF)โดยใช้กิจกรรมหนังสือผ้า
เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาส าหรับเด็กปฐมวัย มีค่าเฉลี่ย9.44 ส่งผลให้มีคะแนนการพัฒนาการวัดพฤติกรรม
การการคิดแก้ปัญหาโดยมีค่าเฉลี่ย 4.36จากผลการวิจัยดังกล่าว การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
Executive Function (EF) โดยใช้กิจกรรมหนังสือผ้าเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาส าหรับเด็กปฐมวัย มีผลต่อ
พฤติกรรมการคิดแก้ปัญหา ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะแบบทดสอบวัดทักษะการคิดแก้ปัญหาที่ผ่านผู้เชี่ยวชาญมาทั้งหมด5คน
มีค่าความ เชื่อม่ันที่ได้ทั้งฉบับเท่ากับ 0.70 ซ่ึงค่าคะแนนที่ได้มาน้ีสามารถใช้ได้ เด็กท าคะแนนได้สูงกว่าก่อนการจัด
กิจกรรม ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ และการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Executive Function (EF) 
โดยใช้กิจกรรมหนังสือผ้าเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาส าหรับเด็กปฐมวัย เป็นกิจกรรมที่สามารถฝึกให้เด็กได้
รู้จักลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองผ่านการคิดแก้ปัญหา การช่วยเหลือตนเองและผู้อ่ืนของเด็กปฐมวัย ท าให้เกิดการ
เรียนรู้ที่สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน เม่ือเด็กได้รับการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Executive 
Function (EF) โดยใช้กิจกรรมหนังสือผ้าเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาส าหรับเด็กปฐมวัยแล้วเด็กได้ การ
วางแผน การวิเคราะห์ปัญหา การแก้ปัญหา ได้ลงมือปฏิบัติและกระตือรือร้นพยายามแก้ปัญหาแบบลองผิดลองถูกใน
สถานการณ์แต่ละสถานการณ์ที่เด็กได้เจอได้ด้วยตนเอง ซ่ึงในกิจกรรมเสริมประสบการณ์น้ีจะเน้นให้เด็กได้ใช้
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างอิสระซ่ึงในหน่วยผลไม้แสนอร่อยเป็นสัปดาห์แรกเด็กไม่สามารถคิดแก้ปัญหา
ด้วยตนเองตามล าพังครูจะต้องกระตุ้นโดยการใช้ค าถามท าให้เด็กได้คิด เพื่อไห้เด็กแก้ปัญหาร่วมกันกับเพื่อนและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกันสัปดาห์ต่อๆมาในหน่วยผักสดสะอาด หน่วยสี หน่วยจ านวน เด็กเริ่มเข้าใจในการ
คิด การวิเคราะห์ปัญหาในสถานการณ์ที่ตนเองพบ และสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง รายงานวิจัยครั้งน้ีสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ ศิรินันท์ ลักษิตานนท์.(2550).รายงานการศึกษาค้นคว้าเรื่อง ความสามารถในการแก้ปัญหาและ
ความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย สรุปผลได้ดังน้ี ครูต้องเข้าใจปัญหาและสิ่งที่เด็กต้องการอย่างแท้จริงเพราะเด็กจะ
คิดแก้ปัญหาได้ถ้าปัญหาน้ันมีความชัดเจนซ่ึงท าได้โดยครูถามทบทวนถึงความเข้าใจของเด็กและโดยการกระตุ้นโดย
การใช้ค าถามเพื่อให้เด็กแสดงความคิดเห็น นอกจากน้ียังสอดคล้องกับทฤษฎีของเพียเจย์ (อ้างถึง อรชา วราวิทย์
,2536:12-14) ที่กล่าวว่า เด็กปฐมวัยในช่วงอายุ 2-7 ปีเด็กจะพยายามแก้ปัญหาแบบลองผิดลองถูกแสดงพฤติกรรม
อย่างมีจุดมุ่งหมายและสามารถแก้ปัญหาด้วยวิธีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
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 2.  ผลเปรียบเทียบทักษะการคิดแก้ปัญหาส าหรับเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการการจัดการ
เรียนรู้ ตามแนวคิด Executive Function (EF) โดยใช้กิจกรรมหนังสือผ้าเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาส าหรับ
เด็กปฐมวัย มีรายละเอียดดังต่อไปน้ีก่อนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Executive Function (EF) โดย
ใช้กิจกรรมหนังสือผ้าเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาส าหรับเด็กปฐมวัย มีค่าเฉลี่ย5.08 หลังการจัดกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Executive Function (EF) โดยใช้กิจกรรมหนังสือผ้าเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหา
ส าหรับเด็กปฐมวัย  มีค่าเฉลี่ย9.44 ส่งผลให้มีคะแนนการพัฒนาการคิดแก้ปัญหา โดยมีค่าเฉลี่ย4.36สูงขึ้นกว่าก่อนการ
จัดกิจกรรมการคิดแก้ปัญหา ซ่ึงสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ จากผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวคิด Executive Function (EF) โดยใช้กิจกรรมหนังสือผ้าเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาส าหรับ
เด็กปฐมวัย ผู้วิจัยจัดประสบการณ์ในหน่วยผลไม้แสนอร่อย หน่วยผักสดสะอาด หน่วยสี หน่วยจ านวนและตัวเลข มี
กิจกรรมสังเกตรูปร่าง ลักษณะ ผิวสี ให้เด็กได้รู้จักการสังเกต ได้รู้จักการสังเกต รู้จักลักษณะของผลไม้ ผัก รู้จักถึงชื่อ
ของผักผลไม้ทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาลทั้งของจริงและการจ าลองในการท ากิจกรรมฝึกการคิด การบอกลักษณะของ
สิ่งที่ได้พบ โดยการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 สังเกต ฟัง การสัมผัส ชิมรส ดมกลิ่น กิจกรรมการใช้หนังสือผ้า จะท าให้เด็ก

ได้รู้จักการมีทักษะการคิดแก้ปัญหาในการลงมือท ารู้จักการคิดการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอุปสรรคในการเล่นที่เด็กได้พบ
เจอ กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสีทั้ง 1สัปดาห์ ซ่ึงกิจกรรหนังสือผ้าทั้ง 4 กิจกรรมน้ีมีเด็กสามารถเล่นคนเดียวหรือเล่นเป็น
กลุ่มท าให้มีความสนุกสนานเป็นผลท าให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงมีความเข้าใจจดจ าได้นานขึ้น และเม่ือเด็กได้เรียนรู้จาก

เน้ือหาในแต่ละหน่วยแล้ว สามารถน าสิ่งที่ได  ้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและน าประสบการณ์จากการคิด
แก้ปัญหาจากกิจกรรมหนังสือผ้ามาท าแบบทดสอบซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีการถ่ายโยงความคล้ายคลึงกันของ ธอร์น
ไดค์ (อ้างถึงใน อารี พันธ์มณี 2546: 260-264 ) ที่อธิบายว่า ถ้าการเรียนรู้ในสถานการณ์หน่ึงองค์ประกอบที่เหมือนกัน 
หรือคล้ายคลึงกันกับอีกสถานการณ์หน่ึงก็จะท าให้เกิดการถ่ายโยงทางบวก กล่าวคือ การน าความรู้จากประสบการณ์ที่
คล้ายคลึงกันได้ นอกจากน้ียังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ บุญเลิศ สัมมณากุล .(2553) ที่ได้ศึกษาความสามารถใน
การแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยซ่ึงได้รับการจัดประสบการณ์ฝึกทักษะการคิด และพบว่าเด็กปฐมวัยได้รับการจัก
ประสบการณ์โดยฝึกการคิด สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนสิ่งที่ตนคิดโดยเชื่อมโยงประสบการณ์ในชีวิตประจ าวันสู่สัมพันธ์
กับสิ่งต่างๆ พร้อมหาสาเหตุมาสนับสนุนความคิดน้ันๆ แม้ว่าในบางครั้งจะมีการโต้แย้งกันแต่ก็พร้อมที่จะรับฟังความ
ขัดแย้งน้ัน ท าให้เกิดพัฒนาการการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล มีความคิดที่ชัดเจนขึ้น การใช้การฝึกทักษะการคิด เด็กมี
พัฒนาการในการแก้ปัญหาและมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 
 จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Executive Function (EF)โดยใช้กิจกรรม
หนังสือผ้าเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาส าหรับเด็กปฐมวัย ได้ดีอย่างยิ่ง เพราะการเรียนรู้เก่ียวกับสิ่งที่ตนสัมผัส
ได้โดยตรง หรือรูปธรรมน ามาสู่การเข้าใจในการรู้ถึงคุณค่าของสิ่งที่ท า  
 สามารถสรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Executive Function (EF)โดยใช้กิจกรรมหนังสือ
ผ้าเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาส าหรับเด็กปฐมวัย เด็กจะมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม ฝึกการลงมือท าปฏิบัติ
จริง ได้เรียนรู้จากการลงมือท า ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะการคิดแก้ปัญหาและปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
ข้อสังเกตในการวิจัย 
 1. เม่ือผู้วิจัยน าการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Executive  Function โดยใช้กิจกรรมหนังสือผ้า เพื่อส่งเสริม
ทักษะการคิดแก้ปัญหาส าหรับเด็กปฐมวัย จะเห็นได้ว่า เด็กส่วนใหญ่ให้ความสนใจ ตั้งใจท ากิจกรรมที่จัดขึ้น ยิ้มแย้ม 
สนุกสนานตลอดระยะเวลาในการท ากิจกรรมด้วยลักษณะของการใช้หนังสือผ้า ที่เปิดออกมามีรูปยื่นออกมาจากหน้า
หนังสือที่เป็นลักษณะ 3  มิติ มีสีสันสดใส ช่วยดึงดูดความสนใจของเด็ก ให้สนใจและตั้งใจเรียนมากยิ่งขึ้น และเกิด
ความสนุกสนานเพลิดเพลินกับการเรียน  
 2. การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Executive  Function โดยใช้กิจกรรมหนังสือผ้า เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด
แก้ปัญหาส าหรับเด็กปฐมวัย แต่ละครั้งจะต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนได้เรียนรู้ด้านการคิด
แก้ปัญหา ได้แสดงความสามารถในการถ่ายทอดความคิด ประสบการณ์ของตนเอง ซ่ึงจะท าให้เด็กมีพัฒนาการทางการ
คิดแก้ปัญหาที่ดีขึ้นโดยผ่านการพูด การสนทนาโต้ตอบร่วมกับเพื่อนๆด้วยกัน และเป็นการให้เด็กได้ฝึกการคิดได้รู้จัก
การแก้ปัญหากับเหตุการณ์หรือสถานการณ์น้ันๆ ตลอดจนการเรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
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ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.  ควรน าหนังสือผ้าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างในชั้นอ่ืนๆ โดยการปรับรูปแบบการฝึกทักษะการคิดให้เหมาะสม
กับชั้นอ่ืนๆ มากขึ้น เพื่อศึกษาการแก้ปัญหาของเด็ก 
 2.  ควรศึกษาการใช้หนังสือผ้าที่มีต่อทักษาด้านอ่ืนๆ เช่น ด้านภาษา ด้านสังคม ด้านจริยธรรม ด้าน
วิทยาศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ เป็นต้น 
 3.  ควรมีการศึกษาทักษะการคิดแก้ปัญหาส าหรับเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือผ้า 
กับการจัดประสบการณ์รูปแบบอ่ืนๆ  
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  ควรมีการพัฒนาสื่อการสอนการจัดกิจกรรม ให้มีรูปแบบที่แปลกใหม่ มีสีสันสดใสและสามารถดึงดูด
ความสนใจของเด็กได้เป็นอย่างดี โดยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและพัฒนาการของเด็กในแต่ละระดับชั้น 
 2. ควรมีการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือผ้าที่ มีตัวแปรอ่ืน นอกเหนือจากการพัฒนา
ความสามารถทางการคิดแก้ปัญหาให้กับเด็กปฐมวัย 
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บทคัดย่อ 
          การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM ประกอบกิจกรรมการเพาะปลูก
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อเปรียบเทียบการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อนและหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ STEM ประกอบกิจกรรมการเพาะปลูกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี
คือ เด็กปฐมวัยชาย -หญิง อายุ 5-6 ปี ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล2วัดภูเขา
ดิน จ านวน 1 ห้องเรียน มีเด็กปฐมวัยทั้งสิ้น รวม คน 27 ซ่ึงได้มาโดยการเลือกแบบการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้ห้องเรียน
เป็นหน่วยในการสุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM ประกอบกิจกรรมการ
เพาะปลูกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับเด็กปฐมวัย จ านวน 20 แผน 2.คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบSTEM 
ประกอบกิจกรรมการเพาะปลูกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 4 ชุด 3. แบบทดสอบการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 2 ชุด  มีค่าความเชื่อม่ัน 0.70 แบบแผนการวิจัยแบบ One - Group Pretest - Posttest Design สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t – test (Dependent – samples) 
          ผลการวิจัยพบว่า 1. การศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM ประกอบกิจกรรมการเพาะปลูกตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวม เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉลี่ย 9.85 หลังการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM มีพฤติกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉลี่ย 16.78 ส่งผลให้มี
คะแนนพัฒนาสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 6.93แสดงให้เห็นว่าหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM ประกอบกิจกรรมการ
เพาะปลูกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมีพฤติกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสูงขึ้นซ่ึงสอดคล้องกับสมมุติฐาน
ที่ตั้งไว้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2. การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส าหรับเด็กปฐมวัย โดยแยกเป็น
รายด้าน ได้แก่ พฤติกรรมด้านการอนุรักษ์น้ า และพฤติกรรมด้านการอนุรักษ์พืช  
 
ค าส าคัญ : เด็กปฐมวัย / STEM / การเพาะปลูกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง /การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 
Abstracts 
         This abstract research aims to study the STEM learning activities, including the sufficiency 
economy cultivation activities, and to compare the conservation of nature and the environment 
before and after the STEM learning activities, including the sufficiency economy  The sample used in 
this study is the primary child, young man-female, age 5-6, kindergarten, year 3/2, Semester 1, 
academic year 2561, 2 school Mountain temples, 1 classroom There are all primary children including 
27, which are derived by a simple random selection using the classroom as a unit in random.  
Research Tools 1. The STEM Learning Plan consists of sufficient economic cultivation activities for 
primary children. Number of 20 plans 2. Stem Learning Activities Guide To assemble sufficient 
economic cultivation activities. 4 sets 3. Natural conservation and environmental Test 2 sets of 
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confidence. 0.70 a One-Group pretest-posttest design statistic used to analyze data by using average 
deviation t – Test (Dependent – samples) 
         research results showed that 1.The STEM Learning Activities study consists of only sufficient 
economic cultivation activities by the overall Primary children have the average nature and 
environment conservation behavior. 9.85 after the STEM learning activities have an average nature 
and environmental conservation behavior, 16.78, resulting in an average higher development score 
of 6.93, shows. That after the STEM learning activities comprise the sufficiency economy activities, 
there is a higher natural conservation and environmental behavior that aligns with statistically 
significant set-up assumptions. .05 2.Conservation of nature and the environment for primary children, 
as well as the water conservation and behavioral conservation behaviors.  

Keywords:Primary children/STEM/cultivation according to sufficiency economy/conservation of 
nature and environment  
 
ความส าคัญและความเป็นมา 
         สิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติในท้องถิ่น หรือภายในประเทศมีแนวโน้มถูกท าลายเพิ่มมากขึ้น การท าลาย
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด ารงอยู่และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์ เช่น การเกิดน้ า  
ท่วม การเกิดภาวะโลกร้อน การเกิดแหล่งน้ า เน่าเหม็น ซ่ึงเมื่อพิจารณาถึงสาเหตุของปัญหาดังกล่าว จะพบว่า สิ่งต่าง 
ๆ เหล่าน้ันเกิดจาก พฤติกรรมของมนุษย์เป็นส าคัญ ดังน้ัน เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว เราทุกคนจึงต้องปรับ พฤติกรรม
การใช้ทรัพยากรการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมของคนควรด าเนินกิจกรรมต่างๆ ไปในทิศทางที่สอดคล้องกับเงื่อนไข
ข้อจ ากัด ของธรรมชาติโดยให้การศึกษากับมนุษย์ซ่ึง ถือได้ว่าเป็นมาตรการที่สามารถแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่าง
ถาวรและเกิดผลได้ในระยะยาวสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  ที่ได้ให้ความส าคัญกับการปลูกฝังการอนุรักษ์ 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับเด็กจึงก าหนดให้กระบวนการเรียนรู้ต้องปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.2558:2). ซ่ึงสุนทรี สมค า.(2558:16). ได้กล่าว
ว่า ในวัยต้นของชีวิตตั้งแต่ปฐมวัยเป็นวัยแห่งการวางรากฐานชีวิตเป็นวัยที่มีความกระตือรือร้นอยากรู้อยากเห็นอยาก
เรียนรู้ สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวด้วยความสนใจและตั้งใจประสบการณ์ที่เด็กวัยน้ีได้รับในช่วงน้ีจะฝังแน่นเป็นลักษณะนิสัย
ที่ถาวรต่อไปในอนาคต และขวัญฟ้า รังสิยานนท์ .(2552:1). ได้กล่าวว่า การจัดประสบการณ์ในการเรียนรู้ให้แก่เด็ก
จะต้องกระท าในเวลาที่เหมาะสมพัฒนาการในการเรียนรู้จึงจะเกิดได้เต็มประสิทธิภาพหากเด็กไม่ ได้รับการสนับสนุน
ให้ได้ใช้สมองเพื่อการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและพรั่งพร้อมอย่างเหมาะสมแล้วโอกาสที่จะ
ได้รับการพัฒนาอย่างดีที่สุดจะมีน้อยลงหรือโอกาสที่จะพัฒนาสมองในช่วงเวลาที่เหมาะสมน้ันไม่สามารถย้อนกลับมา
เกิดขึ้นได้อีก  
         การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดSTEM คือการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการทั้ง 4 วิชาเข้าด้วยกัน 
ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้เชื่อมโยงกับความเป็นจริงที่ต้องอาศัยองค์ความรู้
ต่างๆมาบูรณาการในการด าเนินชีวิตและการท างานในปัจจุบันองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ (Science)เทคโนโลยี 
(Technology)วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) ถือเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้มีวามเจริญก้าวหน้าอย่างยิ่ง มนตรี  จุฬาวัฒนฑล.(2556:3).กล่าวว่า “สะเต็ม
ศึกษา” (STEM Education ) เป็นแนวทางใหม่ในการจัดการศึกษาสายวิชาวิทยาศาสตร์ที่เน้นการบูรณาการการเรียน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีโดยเริ่มตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงอุดมศึกษา อาชีวศึกษา และ
การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อให้คนไทยมีความรู้และทักษะส าหรับสร้างสรรค์สิ่งใหม่สามารถประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในยุคประชาคมอาเซียน ซ่ึงการเพาะปลูกพืชเป็นกิจกรรมที่สามารถจัดให้เด็กได้
โดยจัดเป็นประสบการณ์ตรงให้เด็กได้ลงมือกระท าฝึกทักษะการสัง เกตจ าแนกเปรียบเทียบสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเพื่อ
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น าไปสู่การคิดแก้ปัญหาอย่ามีเพตุผลตลอดจนมีการพัฒนาการทางร่างกายทั้งด้านกล้ามเน้ือเล็กกล้ามเน้ือใหญ่ที่ใช่ใน
การเคลื่อนไหวการลงมือปฏิบัติและได้มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนๆทั้งน้ียังเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้คนพบและเรียนรู้
สิ่งต่างๆด้วยตนเองตลอดจนสามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและอนาคตต่อไปได้  การส่งเสริมพฤติกรรม
อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมควรเริ่มในช่วงปฐมวัย เพื่อให้เด็กมีพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมติดตัวไปจนโต และเกิดส านึกที่ดี
ต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประสบการณ์เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งโดยแนวทางการจัดประสบการณ์ที่ส าคัญส าหรับเด็กใน
วัยน้ี คือ จัดให้สอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ของเด็ก เด็กควรได้ลงมือกระท าเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้
เคลื่อนไหว ส ารวจ เล่น สังเกต สืบค้น ทดลองและคิดแก้ ปัญหาด้วยตนเองซ่ึงเยาวนาตร อินทร์ส าเภา.(2552:22). ได้
กล่าว่า พฤติกรรมการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมไว้วาการกระท าหรือการแสดงออกในเรื่อง ความรู้ความเข้าใจรู้จักประโยชน์
ของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมรู้จักใช้รู้จักดูแลรักษาอย่างถูกต้องและถูกวิธีอย่างเหมาะสมช่วย เสริมสร้างสิ่งแวดล้อมให้
คงอยู่และพอเพียงถึงคนรุ่นหลังต่อไป สอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์(Bruner). (สรวงพร 
กุศลส่งและคณะ.2554:26-27). เชื่อว่าครูสามารถจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยเพื่อให้เด็กเกิดความพร้อมที่จะ
เรียนได้ โดยต้องค านึงถึงทฤษฎีพัฒนาการวาเป็นตัวเชื่อมระหว่างความรู้และการสอน กล่าวคือ พัฒนาการจะเป็น
ตัวก าหนดเน้ือหาความรู้และวิธีการสอน หรือกิจกรรมการเรียนการสอนต้องสอดคล้องกับพัฒนาการและความสามารถ
ของเด็กเป็นหลักจึงได้แบ่งขั้นพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กปฐมวัยออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ ซ่ึงตรงกับขั้นที่ 1) ขั้นการ
เรียนรู้ด้วยการกระท า (Enactive stage) เริ่มตั้งแต่แรกเกิด เป็นขั้นที่เด็กจะเรียนรู้สิ่ง ต่าง ๆ ด้วยการกระท ามากที่สุด 
มีการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมโดยการสัมผัสจับต้องด้วยมือผลักดึง รวมทั้งการที่เด็กใช้ปากกับวัตถุที่อยู่รอบๆตัว
เพื่อให้รู้จักกับสิ่งเหล่าน้ันได้ดี 
             จากปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคนเราใช้สิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น ประกอบกับความเป็นอยู่ของคนเรามีเครื่อง
อ านวยความสะดวก แต่กลับให้โทษต่อสิ่งแวดล้อมจึงเป็นปัญหาที่คนในสังคมได้มาศึกษาหาทางใช้สิ่งแวดล้อมอย่าง
ฉลาด ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างเสริมให้เด็กอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรู้จักการใช้
สิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า ปลูกฝังทัศนคติเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบSTEM ประกอบกิจกรรม
การเพาะปลูกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อเป็นแนวทางให้แก่ครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมและพัฒนาต่อไปใน
อนาคตได้ 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
          1.  เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบSTEM ประกอบกิจกรรมการเพาะปลูกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ส าหรับเด็กปฐมวัย 
           2.  เพื่อเปรียบเทียบการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส าหรับเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบSTEM ประกอบกิจกรรมการเพาะปลูกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับเด็กปฐมวัย 

สมมติฐานในการวิจัย 
           เด็กปฐมวัยหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบSTEM ประกอบกิจกรรมการเพาะปลูกตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง มีการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส าหรับเด็กปฐมวัยสูงมากขึ้น 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
           ประชากรใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคือเด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุ 5-6 ปี ก าลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล2 (วัดภูเขาดิน) ส านักงานเขตพื้นที่การศึ กษาปฐมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 
จ านวน 6 ห้องเรียน มีเด็กปฐมวัยทั้งสิ้นรวม 180 คน 
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           กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคือ เด็กปฐมวัยชาย - หญิง อายุ 5-6 ปี ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล2วัดภูเขาดิน จ านวน 1 ห้องเรียน มีเด็กปฐมวัยทั้งสิ้น รวม คน 27 เป็นเด็กชาย 12 
คน และเด็กหญิง 15 คน ซ่ึงได้มาโดยการเลือกแบบการสุ่มแบบแบ่งกลุ่มโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม 
ระยะเวลาในการทดลอง 
           การศึกษาครั้งน้ีท าการทดลองใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาในการศึกษาทั้งหมด 4 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 20 นาที ช่วงเวลา10.00 - 10.20 น.รวมระยะเวลาในการทดลองทั้งสิ้น 20 ครั้ง (ในกิจกรรม
เสริมประสบการณ์) ระหว่าง 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 – 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
ตัวแปรที่ศึกษา 
           1.  ตัวแปรต้น คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM ประกอบกิจกรรมการเพาะปลูกตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 
           2.  ตัวแปรตาม คือ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส าหรับเด็กปฐมวัย 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
           1.  เด็กปฐมวัย ชาย - หญิง อายุ 5-6 ปี ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียน
เทศบาล2 วัดภูเขาดิน จ านวน 1 ห้องเรียน มีเด็กปฐมวัยทั้งสิ้น รวม คน 27 เป็นเด็กชาย 12 คน และเด็กหญิง 15คน  
           2.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบSTEM ประกอบกิจกรรมการเพาะปลูกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง 
การจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการทั้ง 4 วิชาเข้าด้วยกัน ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ ให้เชื่อมโยงกับความเป็นจริงที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ มาบูรณาการในการด าเนินชีวิตและการท างาน
เพื่อให้ผู้เรียนน าความรู้และทักษะสร้างสรรค์มาใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาสิ่งต่างๆในโลกปัจจุบัน โดยผู้ วิจัยได้จัด
กิจกรรมการเพาะปลูกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามกระบวนการและขั้นตอน 3 ขั้นตอน ดังน้ี  
1.ขั้นก่อนเข้าสู่กิจกรรม 
           เด็กและครูร่วมกันร้องเพลงที่เก่ียวกับผักที่จะสอน และสร้างความสัมพันธ์โดยการซักถามค าถามเพื่อเชื่อมโยง
เข้าสู่บทเรียน 
2.ขั้นเข้าสูก่ิจกรรม 
           ตั้งค าถามกระตุ้นให้เด็กคิดและทบทวนประสบการณ์ที่ตัวเองเคยเจอ เช่น เด็กๆเคยเห็นผักชนิดน้ีหรือไม่ 
เด็กๆเคยชิมหรือรับประทานผักชนิดหรือไม่ เป็นต้น จากน้ันน าอุปกรณ์ที่เตรียมมาให้เด็กๆได้ดูเพื่อกระตุ้นความสนใจ 
ความอยากรู้ อยากลอง เช่น บัตรภาพบัตรค า ของจริง  
          (ข้ัน STEM ระบุปัญหา) 
           สร้างปัญหาหรือตั้งปัญหาที่ครูอยากให้เด็กแก้โดยมีเงื่อนไงให้เด็กได้คิดและวิเคราะห์ เช่น ให้เด็กออกแบบ
กระถางเพาะปลูก และให้เด็กระดมความคิด (s) 
          (ข้ัน STEM สืบค้นข้อมูล) 
          ให้เด็กวิเคราะห์ปัญหาและท าความเข้าใจปัญหา ครูให้ความรู้ชี้แนะหรือต้องเชิญผู้รู้หรือน าเด็กไปศึกษาเรียนรู้
นอกสถานที่  (s) 
          (ข้ัน STEM วางแผนออกแบบ)  
   .       ให้นักเรียนออกแบบปัญหาที่ครูสร้างขึ้นและวิธีแก้ปัญหาโดยเน้นปัญหาที่ครูสร้างขึ้น (ต้องมีเงื่อนไขข้อจ ากัด
หรือเกณฑ์จากการแก้ปัญหา) เช่น ให้เด็กออกแบบกระถาง โดยครูเตรียมอุปกรณ์การเพาะปลูกพร้อมอธิบาย (e) 

- หน่วยธรรมชาติรอบตัว ของแบบกระถางจากเปลืองไข่ 
- หน่วยผักดีมีประโยชน์ ออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ใส่ผักบุ้ง 
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- หน่วยการเจริญเติบโตของพืช ออกแบบกระถางจากขวดน้ า 
- หน่วยพืชเศรษฐกิจน่ารู้ ออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ใส่ข้าวโพด 

        .  (ข้ัน STEM สร้างผลงาน) 
           การสร้างงานเด็กๆต้องสร้างผลงานตามที่ตนเองออกแบบไว้และลงมือปฏิบัติจริงโดยครูช่วยชี้แนะ (t) 
           (ข้ัน STEM แก้ไขปัญหา) 
            ทดสอบผลงานเด็ก โดยวิเคราะห์ถึงผลงานที่เด็กออกแบบตรงกับปัญหาที่ก าหนดให้หรือไม่ เช่น (ผลงานของ
ตรงกับที่ออกแบบไว้หรือไม่) ประเมินผลงานตนเอง และแก้ไขปรับปรุงโดยครูชี้แนะและที่ปรึกษา (m) 
           (ข้ัน STEM ประเมินผลและสรุปผล) 
            จากน้ันน าเสนอผลงานของตนเองหน้าชั้นเรียนถามถึงปัญหาอุปสรรคระหว่างสร้างงานอย่างไร ปรับแก้
อย่างไร และผลลัพธ์สุดท้ายเป็นไปตามเป้าหมายและความต้องการหรือไม่ (m) 
3. ขั้นสรุปกิจรรม 

            การสรุปกิจกรรม เด็กได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง เด็กได้ประโยชน์อย่างไรในกิจกรรมครั้งน้ี 
    *ขั้นตอนของกิจกรรมสามารถยืดหยุ่นได้ 

 

            3.  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง การรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดให้เป็น
ประโยชน์ต่อมหาชนมากที่สุดและใช้ได้เป็นเวลายาวนานที่สุด ทั้งน้ีต้องสูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์น้อยที่สุด
และจะต้องกระจายการใช้จากทรัพยากรถึงกันด้วย ฉะน้ันการอนุรักษ์จึงไม่ได้หมายถึง การเก็บรักษาทรัพยากรไว้เฉยๆ
แต่ต้องน าทรัพยากรมาใช้ประโยชน์ให้ถูกต้อง ตามกาลเทศะอีกด้วยทักษะการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติของเด็ก
ปฐมวัยก็เป็นการที่เด็กปฐมวัย รู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่และใช้อย่างประหยัดและรู้คุณค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัย ได้แก่  
           3.1   พฤติกรรมการอนุรักษ์น้ า หมายถึง ลดความต้องการน้ า ปรับปรุง ประสิทธิภาพการใช้ลดการสูญหาย
และการเสียน้ าโดยไม่เกิดประโยชน์การปรับปรุงปฏิบัติการจัดการที่ดิน เพื่อการอนุรักษ์น้ าการใช้น้ าอย่างประหยัด การ
ใช้ฝักบัวแทนสายยางรดน้ า 
           3.2  พฤติกรรมการอนุรักษ์พืช หมายถึง การใช้ดินอย่างถูกต้องและเหมาะสมทั้งน้ี เพื่อให้เกิดประโยชน์มาก
ที่สุด เป็นเวลาติดต่อกนนานที่สุด เช่น การรักษาดินโดยการใช้ปุ๋ยที่ไม่มีสารเคมี เพื่อรักษาหน้าดินไม่ให้พังหรือสูญเสีย
สภาพหน้าดินการไม่ตัดไม้ท าลายป่า การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
           1. เด็กปฐมวัยได้รับการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกเพื่อเสริมทักษะการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส าหรับเด็กปฐมวัย 
           2. เป็นแนวทางส าหรับครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกเพื่อส่งเสริมการดูแลรักษาการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด็กปฐมวัย 
           3. ครูและผู้ที่เก่ียวข้องในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยได้คู่มือประกอบการเรียนการสอนจากการจัด
กิจกรรมการเพาะปลูกเพื่อเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส าหรับเด็กปฐมวัย 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
                      ตัวแปรต้น                                                                 ตัวแปรตาม 

     
                                                                                                            
                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                               

วิธีด าเนินงานวิจัย 
การด าเนินการทดลองครั้งน้ี ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มีขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
         .1. จัดเตรียมกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
          2. ก่อนการทดลอง (Pretest) น าแบบทดสอบวัดการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส าหรับเด็กปฐมวัยที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น ไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) จ านวน 27 คน ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้น
อนุบาลปีที่ 3/2 ก่อนท ากิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM ประกอบกิจกรรมการเพาะปลูกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
          3. ด าเนินการทดลองกิจกรรมการเรียนรู้แบบSTEM ประกอบการเพาะปลูกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ตาม
แผนการจัดกิจกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นในเวลาในการทดลอง 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 20 นาที 
เวลา 10.00  -10.20 น. ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง 19 ธันวาคม  
          4. หลังการทดลอง (Post test) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM ประกอบกิจกรรมการเพาะปลูกตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงสิ้นสุด โดยใช้แบบทดสอบวัดการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด็กปฐมวัยชุดเดิมที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นกับเด็กปฐมวัยที่มีค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.70 มาใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 27 
         5. น าข้อมูลที่ได้จากการวัดทักษะความคิดรวบยอดมาวิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติต่อไป 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
           ตอนที่ 1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบSTEM ประกอบกิจกรรมการเพาะปลูกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ส าหรับเด็กปฐมวัย 
ตารางแสดงการศึกษาจัดกรรมการเรียนรู้แบบ STEM ประกอบกิจกรรมการเพาะปลูกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ

ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส าหรับเด็กปฐมวัยโดยภาพรวม 

คนที ่
การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยภาพรวม 

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง คะแนนพัฒนา 
1 8 20 +12 

2 12 18 +6 

3 13 15 +2 

4 10 17 +7 

5 9 12 +3 

6 11 18 +7 

7 11 18 +7 

8 8 15 +7 

9 10 17 +7 

10 13 18 +5 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
STEM ประกอบกิจกรรมการ

เพาะปลูกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

-พฤติกรรมการอนุรักษ์น้ า 
-พฤติกรรมการอนุรักษ์พืช 
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คนที ่
การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยภาพรวม 

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง คะแนนพัฒนา 

12 12 17 +5 

13 12 18 +6 

14 11 18 +7 

15 7 17 +10 

16 8 14 +6 

17 10 15 +5 

18 7 16 +9 

19 6 12 +6 

20 10 20 +10 

 

ตารางแสดงการศึกษาจัดกรรมการเรียนรู้แบบ STEM ประกอบกิจกรรมการเพาะปลูกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส าหรับเด็กปฐมวัยโดยภาพรวม (ต่อ) 

คนที ่
การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยภาพรวม 

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง คะแนนพัฒนา 

21 7 19 +12 

22 12 18 +6 

23 10 16 +6 

24 12 20 +8 

25 8 18 +10 

26 9 14 +5 

27 11 18 +7 

∑X 266 453 187 

�̅� 9.85 16.78 6.93 

S.D. 2.00 2.19 0.19 
  

              แสดงให้เห็นว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM ประกอบกิจกรรมการเพาะปลูกตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวม เด็กปฐมวัยมีความสามารถด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉลี่ย 9.85 
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM ประกอบกิจกรรมการเพาะปลูกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เด็กปฐมวัยเด็ก
ความสามารถด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉลี่ย 16.78 ส่งผลให้มีคะแนนพัฒนาสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 6.93
แสดงให้เห็นว่าหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM ประกอบกิจกรรมการเพาะปลูกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมี



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

72 
 

 

 
รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที2่ (Proceedings) 

ความสามารถด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสูงขึ้นซ่ึงสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
           ตอนที่ 2 ผลการศึกษาการเปรียบเทียบการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส าหรับเด็กปฐมวัย ก่อนและ
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบSTEM ประกอบกิจกรรมการเพาะปลูกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 
           แสดงผลเปรียบเทียบการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส าหรับเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบSTEM ประกอบกิจกรรมการเพาะปลูกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้แบบทดสอบ
วัดการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงปรากฏผลดังแสดงในตาราง ดังน้ี  
 

การทดลอง N K   s.D. t 

ก่อนการทดลอง 27 20 9.85 2.00 
14.70 

หลังการทดลอง 27 20 16.78 2.19 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

           จากตาราง สรุปได้ว่า a = .05 ค่า t ตาราง = 1.706 พบว่า t  ค านวณ = 14.70 มากกว่า t ตาราง ดังน้ัน 
เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบSTEMประกอบกิจกรรมการเพาะปลูกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ส าหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้แบบทดสอบวัดการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการอนุรักษ์น้ าและการอนุรักษ์พืช 
สูงขึ้นที่ระดับ .05แสดงว่าการจักกิจกรรมการเรียนรู้แบบSTEMประกอบกิจกรรมการเพาะปลูกตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงส าหรับเด็กปฐมวัยส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสูงขึ้นสอดคล้องกับ
สมมุติฐานที่ตั้งไว้ 
          แสดงผลเปรียบเทียบการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส าหรับของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบSTEM ประกอบกิจกรรมการเพาะปลูกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้แบบทดสอบ
วัดการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านพฤติกรรมการอนุรักษ์น้ า 
 

การทดลอง N K   s.D. t 

ก่อนการทดลอง 27 20 4.60 1.12 
12.65 

หลังการทดลอง 27 20 8.37 1.46 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

            จากตาราง สรุปได้ว่า a = .05 ค่า t ตาราง = 1.706 พบว่า t  ค านวณ = 12.65 มากกว่า t ตาราง ดังน้ัน 
เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบSTEMประกอบกิจกรรมการเพาะปลูกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ส าหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้แบบทดสอบวัดการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านพฤติกรรมการอนุรักษ์น้ า สูงขึ้นที่
ระดับ .05แสดงว่าการจักกิจกรรมการเรียนรู้แบบSTEMประกอบกิจกรรมการเพาะปลูกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ส าหรับเด็กปฐมวัยส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านพฤติกรรมการอนุรักษ์น้ าสูงขึ้น
สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 
            แสดงผลเปรียบเทียบการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส าหรับของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบSTEM ประกอบกิจกรรมการเพาะปลูกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้
แบบทดสอบวัดการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านพฤติกรรมการอนุรักษ์พืช 
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การทดลอง N K   s.D. t 

ก่อนการทดลอง 27 20 5.22 1.47 
11.60 

หลังการทดลอง 27 20 8.55 1.21 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

            จากตาราง สรุปได้ว่า a = .05 ค่า t ตาราง = 1.706 พบว่า t  ค านวณ = 11.60 มากกว่า t ตาราง ดังน้ัน 
เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบSTEMประกอบกิจกรรมการเพาะปลูกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ส าหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้แบบทดสอบวัดการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านพฤติกรรมการอนุรักษ์น้ า สูงขึ้นที่
ระดับ .05แสดงว่าการจักกิจกรรมการเรียนรู้แบบSTEMประกอบกิจกรรมการเพาะปลูกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ส าหรับเด็กปฐมวัยส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านพฤติกรรมการอนุรักษ์พืช
สูงขึ้นสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 

สรุปผลการวิจัย 
            1. การศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM ประกอบกิจกรรมการเพาะปลูกตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยภาพรวม เด็กปฐมวัยมีความสามารถด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉลี่ย 9.85 หลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM ประกอบกิจกรรมการเพาะปลูกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เด็กปฐมวัยเด็ก
ความสามารถด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉลี่ย 16.78 ส่งผลให้มีคะแนนพัฒนาสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 6.93
แสดงให้เห็นว่าหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM ประกอบกิจกรรมการเพาะปลูกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมี
ความสามารถด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสูงขึ้นซ่ึงสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 2. การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส าหรับเด็กปฐมวัย โดยแยกเป็นรายด้าน ได้แก่ พฤติกรรมด้านการ
อนุรักษ์น้ า และพฤติกรรมด้านการอนุรักษ์พืช โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
            2.1.พฤติกรรมด้านการอนุรักษ์น้ า พบว่า เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมการอนุรักษ์น้ า ก่อนโดยเฉลี่ย 4.60 หลังการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM ประกอบกิจกรรมการเพาะปลูกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เด็กปฐมวัยเด็ก
ความสามารถด้านพฤติกรรมการอนุรักษ์น้ า โดยเฉลี่ย 8.37 ส่งผลให้มีคะแนนพัฒนาสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 3.77 แสดงให้เห็น
ว่าหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM ประกอบกิจกรรมการเพาะปลูกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมี
ความสามารถด้านพฤติกรรมการอนุรักษ์น้ าสูงขึ้นซ่ึงสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
            2.2. พฤติกรรมด้านการอนุรักษ์พืช พบว่า เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมการอนุรักษ์พืช ก่อนโดยเฉลี่ย 5.22 หลัง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM ประกอบกิจกรรมการเพาะปลูกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เด็กปฐมวัยเด็ก
ความสามารถด้านพฤติกรรมการอนุรักษ์พืช โดยเฉลี่ย 8.55 ส่งผลให้มีคะแนนพัฒนาสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 3.33 แสดงให้เห็น
ว่าหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM ประกอบกิจกรรมการเพาะปลูกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมี
ความสามารถด้านการพฤติกรรมอนุรักษ์พืช สูงขึ้นซ่ึงสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้อย่างมี นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 

อภิปรายผลการวิจัย  
            ผลการวิจัยในครั้งน้ี พบว่า เด็กปฐมวัยมีการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยภาพรวมคะแนน หลังจาก
จัดกิจกรรมการเพาะปลูกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM ประกอบ
กิจกรรมการเพาะปลูกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซ่ึงสามารถอภิปรายผลได้ดังต่อไปน้ี 
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            1. การศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM ประกอบกิจกรรมการเพาะปลูกตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยภาพรวม หลังจากการท ากิจกรรมเด็กมีการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM ประกอบกิจกรรม
การเพาะปลูกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสูงขึ้นก่อนการจัดกิจกรรม ทั้งน้ีเน่ืองจากการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด
STEM คือการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการทั้ง 4 วิชาเข้าด้วยกันได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์มาบูรณาการในกิจกรรมการเพาะปลูกท าให้กิจกรรมน่าสนใจดึงดูดเด็กได้เป็นอย่างดี
เพราะเครื่องมือผ่านผู้เชียวชาญในการตรวจคัดกรอกประสิทธิภาพและผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอน 6 ขั้นคือ ขั้นที่1 ระบุ
ปัญหา ขั้นที่2 สืบค้นข้อมูล ขั้นที่3 วางแผนออกแบบ  ขั้นที่4 สร้างผลงาน ขั้นที่5 แก้ไขปัญหา ขั้นที่6 ประเมินผลและ
สรุปผลและมีการด าเนินการก าหนดการท ากิจกรรมทั้งน้ี 
             จากกิจกรรมที่น าไปทดลองสัปดาห์ที่ 1 หน่วยธรรมชาติรอบตัวเป็นกิจกรรมการเพาะปลูกเด็กจะได้เรียนรู้
เรื่องผัก ลักษณะ รูปร่างรูปทรงและการชิมชาติของถั่วงอก อีกทั้งสอดแทรกกระบวนการเรียนรู้แบบSTEM เข้าไปใน
กิจกรรมเพาะปลูก เช่น ขั้นที่1 ระบุปัญหา อยากให้เด็กออกแบบน่าตาให้เปลืองไข่มีชีวิต ขั้นที่2 สืบค้นข้อมูล ให้เด็ก
ลองสัมผัสพื้นผิวของเปลืองไข่และสังเกตเป็นแนวทางให้การออกแบบ ขั้นที่3 วางแผนออกแบบ เด็กจะออกแบบเปลือง
ไข่ลงบนกระดาษA4 ตามที่ครูได้ระบุปัญหาไว้ในขั้นที่1 ขั้นที่4 สร้างผลงาน เด็กออกแบบสร้างน่าตาเปลืองไข่ตามที่
วางแผนไว้  ขั้นที่5 ทดสอบผลงานเด็ก โดยวิเคราะห์ถึงผลงานที่เด็กออกแบบตรงกับปัญหาที่ก าหนดให้หรือไม่ เช่น 
(ผลงานของตรงกับที่ออกแบบไว้หรือไม่) ประเมินผลงานตนเอง และแก้ไขปรับปรุงโดยครูชี้แนะและที่ปรึกษา ขั้นที่6 
ประเมินผลและสรุปผล  น าเสนอผลงานของตนเองหน้าชั้นเรียนถามถึงปัญหาอุปสรรคระหว่างสร้างงานอย่างไร 
ปรับแก้อย่างไรและผลลัพธ์สุดท้ายเป็นไปตามเป้าหมายและความต้องการหรือไม่ระหว่างการท ากิจกรรมในสัปดาห์น้ี
เด็กเกิดความสนุกสนานสามารถท ากิจกรรมการเพาะปลูกได้อย่างดีและเด็กส่วนใหญ่มีประสบการณ์เดิมในการ
เพาะปลูกต้นถั่วงอกจึงง่ายต่อการท ากิจกรรมในสัปดาห์แรก และมีกิจกรรมเพิ่มเติม คือ กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการ
อนุรักษ์น้ าโดยให้เด็กดูอนุรักษ์น้ าและวิเคราะห์พฤติกรรมที่ไม่ควรท าที่มีผลกระทบต่อน้ าเพื่อปลูกฝังพฤติกรรมที่ดีต่อ
การรักษาน้ า 
              จากกิจกรรมที่น าไปทดลองในสัปดาห์ที่ 2 หน่วยผักดีมีประโยชน์ เป็นเป็นกิจกรรมการเพาะปลูกเด็กจะได้
เรียนรู้เรื่องผัก ลักษณะ รูปร่างรูปทรงและการชิมชาติและดูวิดีโอการเจริญเติบโตของผักบุ้ง อีกทั้งสอดแทรก
กระบวนการเรียนรู้แบบSTEM เข้าไปในกิจกรรมเพาะปลูก เช่น ขั้นที่1 ระบุปัญหา อยากให้เด็กออกแบบบรรจุภัณฑ์ใส่
ผักบุ้งโดยการออกแบบเด็กจะต้องมีใบผักบุ้งในการออกแบบ ขั้นที่2 สืบค้นข้อมูล ให้เด็กลองสัมผัสพื้นผิวของถุง
กระดาษและสังเกตเป็นแนวทางให้การออกแบบ ขั้นที่3 วางแผนออกแบบ เด็กจะออกแบบถุงบรรจุภัณฑ์ลงบน
กระดาษA4 ตามที่ครูได้ระบุปัญหาไว้ในขั้นที่1 ขั้นที่4 สร้างผลงานเด็กออกแบบสร้างตามที่วางแผนไว้ ขั้นที่5 ทดสอบ
ผลงานเด็ก โดยวิเคราะห์ถึงผลงานที่เด็กออกแบบตรงกับปัญหาที่ก าหนดให้หรือไม่ เช่น (ผลงานของตรงกับที่ออกแบบ
ไว้หรือไม่) ประเมินผลงานตนเองและแก้ไขปรับปรุงโดยครูชี้แนะและที่ปรึกษาขั้นที่6 ประเมินผลและสรุปผล น าเสนอ
ผลงานของตนเองหน้าชั้นเรียนถามถึงปัญหาอุปสรรคระหว่างสร้างงานอย่างไร ปรับแก้อย่างไร และผลลัพธ์สุดท้าย
เป็นไปตามเป้าหมายและความต้องการหรือไม่ ระหว่างการท ากิจกรรมในสัปดาห์น้ีเด็กเกิดความสนุกสนานสามารถท า
กิจกรรมการเพาะปลูกได้อย่างดีและมีกิจกรรมเพิ่มเติม คือ กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์น้ าโดยให้เด็กดูการ
บ าบัดน้ าเสียด้วยวิธีต่างๆ เช่น การบ าบัดน้ าเสียโดยใช้กังหันน้ าชัยพัฒนา ของรัชกาลที่ 9  ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง               
             จากกิจกรรมที่น าไปทดลองในสัปดาห์ที่ 3 หน่วยการเจริญเติบโตของพืช ขั้นตอนการท ากิจกรรมคล้ายกับ
สัปดาห์ที่1 ระหว่างการท ากิจกรรมในสัปดาห์น้ีเด็กเกิดความสนุกสนานสามารถท ากิจกรรมการเพาะปลูกได้อย่างดีและ
มีกิจกรรมเพิ่มเติม คือ กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์พืชให้เด็กดูและวิเคราะห์พฤติกรรมที่ไม่ควรท าที่มีผลกระทบ
ต่อต้นไม้และพืช 
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             จากกิจกรรมที่น าไปทดลองในสัปดาห์ที่ 4 หน่วยพืชเศรษฐกิจน่ารู้พืช ขั้นตอนการท ากิจกรรมคล้ายกับ
สัปดาห์ที่2 ระหว่างการท ากิจกรรมในสัปดาห์น้ีเด็กเกิดความสนุกสนานสามารถท ากิจกรรมการเพาะปลูกได้อย่างดีและ
มีกิจกรรมเพิ่มเติม คือ กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์พืชให้เด็กเปรียบเทียบความแตกต่างถุงพลาสติกกับถุงผ้า
และประโยชน์ถุงผ้า  ซ่ึงกิจกรรมการเพาะปลูกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส าหรับเด็กปฐมวัยจึงเป็นกิจกรรมที่สามารถจัดให้เด็กได้โดยจัดเป็นประสบการณ์ตรง ให้เด็กได้ลงมือกระท าฝึกทักษะ
การสังเกตจ าแนกเปรียบเทียบสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเพื่อน าไปสู่การคิดแก้ปัญหาอย่ามีเหตุผลตลอดจนมีการพัฒนาการ
ทางร่างกายทั้งด้านกล้ามเน้ือเล็กกล้ามเน้ือใหญ่ที่ใช่ในการเคลื่อนไหวการลงมือปฏิบัติและได้มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล
อ่ืนๆ  ทั้งน้ียังเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้ค้นพบเกิดความสนุกสานานและเรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยตนเอง อีกทั้งปลูกฝังจิตใต้
ส านึกการอนุรักษ์และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและอนาคตต่อไปได้  
             2.การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส าหรับเด็กปฐมวัยโดยแยกเป็นรายด้าน  ได้แก่ พฤติกรรมด้านการ
อนุรักษ์น้ า และพฤติกรรมด้านการอนุรักษ์พืช โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
             2.1 พฤติกรรมด้านการอนุรักษ์น้ า  ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM ประกอบกิจกรรมการ
เพาะปลูกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเด็กปฐมวัยมีความสามารถด้านพฤติกรรมการอนุรักษ์น้ า โดยเฉลี่ย 4.60 หลังการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM ประกอบกิจกรรมการเพาะปลูกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เด็กปฐมวัย        มี
ความสามารถด้านพฤติกรรมการอนุรักษ์น้ า โดยเฉลี่ย 8.37 ส่งผลให้มีคะแนนพัฒนาสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 3.77 แสดงให้เห็น
ว่าหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM ประกอบกิจกรรมการเพาะปลูกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง     ผู้วิจัย
สังเกตเห็นว่า เด็กมีความสนใจในและจดจ่อในการท ากิจกรรมที่ผู้วิจัยน าไป เช่น การสอดแทรกความรู้ด้านการอนุรักษ์
น้ าเข้าไปในกิจกรรม การรดน้ าต้นไม้จากขวดน้ าเพื่อการประหยัดน้ า และการเดินส ารวจก๊อกน้ าบริเวณอาคารเรียน จึง
ท าให้เด็กเกิดความเรียนรู้ความสามารถด้านการอนุรักษ์น้ าและปลูกฝังจิตใต้ส านึกรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัย
สังเกตเห็นพฤติกรรมการอนุรักษ์ของเด็กเพิ่มมาขึ้น เช่นจากก่อนการทดลองเด็กส่วนใหญ่ ในเวลาแปรงฟันเด็กจะเปิด
น้ าไหลไว้ ไม่ปิดน้ า หลังการจัดกิจกรรมเด็กมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น ปิดน้ าเม่ือไม่ใช้แล้ว หรือเห็นน้ าไหลไม่มีใครใช้เด็กจะ
เดินไปปิดน้ าได้โดยไม่มีครูบอก ซ่ึงสอดคล้องกับอารีรักษ์ รักษ์ธัญการ(2548: 34;อ้างอิงในสรวงพร กุศลส่ง และคณะ.
2554:21). ได้กล่าวว่า การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นการป้องกัน ดูแลรักษาและใช้ทรัพยากรอย่างมีเหตุผลเป็นไปตาม
หลักการ อนุรักษ์วิทยา เพื่อที่จะท าให้สิ่งแวดล้อมอยู่ในลักษณะที่ดี โดยมีการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมได้มากที่สุด
และนานที่สุด การเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย         ควรค านึงถึงความสามารถและ
ความเหมาะสมของเด็กและเสริมสร้างส่วนที่ก าลังจะหมดไปให้มีเพิ่มมากขึ้น                     
             2.2 พฤติกรรมด้านการอนุรักษ์พืชก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM ประกอบกิจกรรมการ
เพาะปลูกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเด็กปฐมวัยมีความสามารถด้านพฤติกรรมการอนุรักษ์พืช โดยเฉลี่ย            5.22 
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM ประกอบกิจกรรมการเพาะปลูกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เด็กปฐมวัยเด็ก
ความสามารถด้านพฤติกรรมการอนุรักษ์พืช โดยเฉลี่ย 8.55 ส่งผลให้มีคะแนนพัฒนาสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 3.33 แสดงให้เห็น
ว่าหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM ประกอบกิจกรรมการเพาะปลูกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกิจกรรม
เร้าความสนใจเด็กปฐมวัย ซ่ึงผู้วิจัยสังเกตเห็นพฤติกรรมเด็กมีความสนใจจดจ่อกับกิจกรรมที่ผู้วิจัยน าไป เช่น กิจกรรม
การดูวิดีโอการอนุรักษ์พืชให้เด็กสังเกตและวิเคราะห์พฤติกรรมที่ไม่ควรท าที่มีผลกระทบต่อต้นไม้และพืช และการท า
กิจกรรมการเพาะปลูกด้านการอนุรักษ์พืชและปลูกฝังจิตใต้ส านึกรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ตัดไม้ท าลายป่า ผู้วิจัย
สังเกตเห็นพฤติกรรมการอนุรักษ์ของเด็กเพิ่มมาขึ้น เช่น จากก่อนการทดลองเด็กส่วนใหญ่มีพฤติกรรมที่ชอบดึงชอบ
ถอนดอกไม้ต้นไม้ขณะเดินผ่านสวนดอกไม้ หลังจากการท ากิจกรรมสังเกตเห็นว่าเวลาเดินเด็กไม่หยิบ ดึง ถอน ดอกไม้
ขณะเดินผ่านสวนดอกไม้ ซ่ึงสอดคล้อง กับศุภรัช งามรัศมีวงศ์ . ( 2558:11). ได้กล่าวว่า      การอนุรั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้สิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าที่สุดและสมเหตุสมผลที่สุดต้องรู้จักน าไปใช้อย่าง
ชาญฉลาดการบ ารุงตลอดจนการปรับปรุงป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อตัวมนุษย์และระบบนิเวศและสอดคล้องกับ
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ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์(Bruner). (สรวงพร กุศลส่งและคณะ.2554:26-27). เชื่อว่าครูสามารถจัด
ประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยเพื่อให้เด็กเกิดความพร้อมที่จะเรียนได้ โดยต้องค านึงถึงทฤษฎีพัฒนาการวาเป็นตัวเชื่อม
ระหว่างความรู้และการสอน กล่าวคือ พัฒนาการจะเป็นตัวก าหนดเน้ือหาความรู้และวิธีการสอนซ่ึงตรงกับขั้นที่ 1) ขั้น
การเรียนรู้ด้วยการกระท า (Enactive stage) เริ่มตั้งแต่แรกเกิด เป็นขั้นที่เด็กจะเรียนรู้สิ่ง ต่าง ๆ ด้วยการกระท ามาก
ที่สุด มีการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมโดยการสัมผัสจับต้องด้วยมือผลักดึง รวมทั้งการที่เด็กใช้ปากกับวัตถุที่อยู่รอบๆตัว
เพื่อให้รู้จักกับสิ่งเหล่าน้ันได้ดี 

ข้อสังเกตในการวิจัย 
  1. เม่ือผู้วิจัยน าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบSTEM ประกอบกิจกรรมการเพาะปลูกตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงส าหรับเด็กปฐมวัย จะเห็นได้ว่า เด็กส่วนใหญ่ให้ความสนใจ ตั้งใจที่จะท ากิจกรรมกิจกรรมการเพาะปลูกอย่าง
ตั้งใจ ยิ้มแย้ม สนุกสนานตลอดระยะเวลาในการท ากิจกรรม  ด้วยลักษณะของกระบวนการการสอนที่มี     ความสนใจ
และดึงดูดความสนใจของเด็กได้ดี เด็กทุกคนต่างเห็นภาพที่ชัดเจนได้รับโอกาสในการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม เกิด
ความสนุกสนานเพลิดเพลินและเกิดความรู้สึกของการเป็นส่วนหน่ึงของห้องเรียน   
  2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบSTEM ประกอบกิจกรรมการเพาะปลูกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับ
เด็กปฐมวัยแต่ละครั้ง จะสอดแทรกความรู้อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซ่ึงส่งผลให้เด็กได้เรียนรู้ทักษะการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านการลงมือท ากิจกรรมด้วยตนเองปลูกฝั่งจิตใต้ส านึกตลอดจนเรียนรู้        การท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนการรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. ในการจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบSTEM ประกอบกิจกรรมการเพาะปลูกตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงส าหรับเด็กปฐมวัย ควรค านึงถึงระยะเวลาในการครอบคลุมการจัดกิจกรรมและยืดหยุ่นได้ 
  2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบSTEM ประกอบกิจกรรมการเพาะปลูกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับ
เด็กปฐมวัย สามารถส่งเสริมทักษะด้านต่าง ๆ ของเด็กได้หลายด้านทั้งน้ีขึ้นอยู่กับการปรับปรุงใช้ กิจกรรมของผู้จัด ให้
สอดคล้องกับจุดประสงค์และเหมาะสมกับวัยของเด็ก 
  3. กาจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบSTEM ประกอบกิจกรรมการเพาะปลูกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับ
เด็กปฐมวัย ต้องใช้ระยะเวลาในการจัดและความเคยชินของเด็กปฐมวัยกับกระบวนการเรียนรู้ STEM เม่ือเด็กเรียนรู้
และมีพัฒนาการเพิ่มมากขึ้น เด็กจะท ากิจกรรมได้ดีตามกระบวนของ STEM 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป 
  1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส าหรับเด็กปฐมวัย กับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอ่ืนๆ เพื่อน าผลที่ได้มาเป็นแนวทางในการส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส าหรับเด็กปฐมวัย  
  2. ควรมีการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบSTEM ประกอบกิจกรรมการเพาะปลูกตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส าหรับเด็กปฐมวัย ที่มีตัวแปรอ่ืนๆ เช่น ส่งเสริม
ทักษะทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การเรียนรู้แบบ Brain Based Learning โดย
ใช้หนังสือผ้า และเพื่อเปรียบเทียบทักษะความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ ก่อนและหลัง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ Brain Based Learning โดยใช้หนังสือผ้า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี เป็นเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปี
ที่ 3 อายุ 5 – 6 ปี โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า ต าบลหล่มเก่า อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 23 คน ซ่ึงได้มา
โดยการเลือกแบบใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม ผู้วิจัยท าการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาใน
การศึกษา 4 สัปดาห์ จัดในกิจกรรมเสริมประสบการณ์  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การเรียนรู้แบบ Brain Based Learning โดยใช้หนังสือผ้า จ านวน 20 แผน คู่มือการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้การเรียนรู้แบบ Brain Based Learning โดยใช้หนังสือผ้า จ านวน 20 กิจกรรม แบบทดสอบทักษะ
ความคิดรวบยอด จ านวน 2 ชุด 20 ข้อ ที่มีค่าความเชื่อม่ัน 0.71 ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นวิจัยเชิงทดลองและใช้แบบ
แผนการทดลอง One Group Pretest – Posttest Design และสถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคือ ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและอภิปรายผลโดย t-test แบบ Dependent 
ผลการวิจัยพบว่า 1)  ผลการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การเรียนรู้แบบ Brain Based Learning โดยใช้หนังสือผ้า 
ก่อนการจัดกิจกรรมมีคะแนนโดยเฉลี่ย 11.82 หลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยโดยเฉลี่ย 17.39 ส่งผลให้คะแนนการ
พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์สูงขึ้นโดยมีค่าเฉลี่ย 5.47 แสดงว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Brain 
Based Learning โดยใช้หนังสือผ้า ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์สูงขึ้น สอดคล้องกับ
สมมุติฐานที่ตั้งไว้  2) ผลการศึกษาเปรียบเทียบทักษะความคิดรวบยอดส าหรับเด็กปฐมวัย ก่อนการจัดกิจกรรมมี
ความคิดรวบยอดโดยเฉลี่ย 17.30  หลังการจัดกิจกรรมโดยมีคะแนนเฉลี่ย 19.73  แสดงว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ Brain Based Learning โดยใช้หนังสือผ้า ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสูงขึ้นดังน้ี  2.1) ด้านการจ าแนกพบว่า 
เด็กปฐมวัยมีทักษะความคิดรวบยอด ด้านการจ าแนก มีคะแนนเฉลี่ย 6.65 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Brain 
Based Learning โดยใช้หนังสือผ้า มีคะแนนเฉลี่ย 9.43ส่งผลให้มีคะแนนการพัฒนาทักษะความคิดรวบยอด ด้านการ
จ าแนกสูงขึ้นโดยมีคะแนนเฉลี่ย 2.73 แสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบ Brain Based Learning โดยใช้
หนังสือผ้ามีทักษะความคิดรวบยอดด้านการจ าแนกสูงขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้อย่างมีนัยส าคัญที่  .05  
2.2)  ด้านการรู้ค่าจ านวน  พบว่า เด็กปฐมวัยมีทักษะความคิดรวบยอดทาง ด้านการรู้ค่าจ านวน ก่อนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ Brain Based Learning โดยใช้หนังสือผ้า มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.17 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ Brain Based Learning โดยใช้หนังสือผ้า  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.95ส่งผลให้มีคะแนนการพัฒนาทักษะ
ความคิดรวบยอด ด้านการรู้ค่าจ านวนขึ้นโดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่า 2.78 แสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
Brain Based Learning โดยใช้หนังสือผ้า ส่งผลให้เด็กมีทักษะความคิดรวบยอด ด้านการรู้ค่าจ านวน ขึ้น ซ่ึงสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้อย่างมีนัยส าคัญที่ .05           

ค าส าคัญ:  เด็กปฐมวัย / การใช้สมองเป็นฐาน / หนังสือผ้า / คณิตศาสตร์  
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Abstract 
              This research aims To study the learning activities Learning Brain Based Learning using cloth 
book. And to compare the skills of mathematical concepts before and after the event Learning Brain 
Based Learning using cloth book. The sample used in this study. The Early Childhood Kindergarten 
age 3 years, 5-6 years, kindergarten Lom Kao district. Phetchabun province, 23 of which have been 
selected by using the classroom as the unit of randomization. The research was conducted in the 
second semester of academic year 2561 spent 4 weeks in the study organized activities more 
experience. The instrument used in the research is to plan learning activities. The learning activities 
Learning Brain Based Learning Using Cloth Book 20 sheets Guide to Learning Activities Learning Brain 
Based Learning using book a total of 20 events, testing the skills, concepts 2. Article 20 sets a 
confidence score of 0.71 in this research is experimental research and experimental design One Group 
Pretest - Posttest Design and statistics used in this study. The mean and standard deviation and t-
test discussion by a Dependent. 
              The results showed that: 1) the study of learning activities Learning Brain Based Learning 
using cloth book. Before the event, having scored an average of 11.82 after activities had average 
scores by an average of 17.39, resulting in the development of concepts, mathematical higher with 
an average of 5.47 shows that the activity Learning Brain Based Learning. the cloth books As a result, 
children have a higher mathematical concepts. Consistent with the hypothesis 2) a study comparing 
the skills, concepts for young children. The first event is the concept behind the event average of 
17.30 with an average score of 19.73 indicates that activity Learning Brain Based Learning using cloth 
book. As a result, children with developmental rise 2.1) of the classification. Children have the skills, 
concepts and classification with an average score of 6.65 after activities Learning Brain Based Learning 
using cloth book. 9 scores. 43 resulted in the development of skills, concepts. The classification 
higher by an average score of 2.73 shows. Activities Learning Brain Based Learning skills using books 
cloth concept of a higher classification. This is consistent with the hypothesis that significant. 05 2.2) 
knowing that the number of children with the skills and concepts. The value of knowledge Before 
the event Learning Brain Based Learning using cloth book. An average score of 5.17 after activities 
Learning Brain Based Learning using cloth book. Average scores 7.95 has resulted in the development 
of skills, concepts. Knowing the number of times by an average score of 2.78 shows. Activities Learning 
Brain Based Learning using cloth book. As a result, children have the skills, concepts. Knowing the 
value of which is consistent with the hypothesis that significant. 05. 73 show that Activities Learning 
Brain Based Learning skills using books cloth concept of a higher classification. This is consistent with 
the hypothesis that significant. 05 2.2) knowing that the number of children with the skills and 
concepts. The value of knowledge Before the event Learning Brain Based Learning using cloth 
book. An average score of 5.17 after activities Learning Brain Based Learning using cloth book. Average 
scores 7.95 has resulted in the development of skills, concepts. Knowing the number of times by an 
average score of 2.78 shows. Activities Learning Brain Based Learning using cloth book. As a result, 
children have the skills, concepts. Knowing the value of which is consistent with the hypothesis that 
significant. 05. 73 show that Activities Learning Brain Based Learning skills using books cloth concept 
of a higher classification. This is consistent with the hypothesis that significant. 05 2.2) knowing that 
the number of children with the skills and concepts. The value of knowledge Before the event 
Learning Brain Based Learning using cloth book. An average score of 5.17 after activities Learning Brain 
Based Learning using cloth book. Average scores 7.95 has resulted in the development of skills, 
concepts. Knowing the number of times by an average score of 2.78 shows. Activities Learning Brain 
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Based Learning using cloth book. As a result, children have the skills, concepts. Knowing the value of 
which is consistent with the hypothesis that significant. 05. 2) to know the number of children found 
to have the skills and concepts. The value of knowledge Before the event Learning Brain Based 
Learning using cloth book. An average score of 5.17 after activities Learning Brain Based Learning using 
cloth book. Average scores 7.95 has resulted in the development of skills, concepts. Knowing the 
number of times by an average score of 2.78 shows. Activities Learning Brain Based Learning using 
cloth book. As a result, children have the skills, concepts. Knowing the value of which is consistent 
with the hypothesis that significant. 05. 2) to know the number of children found to have the skills 
and concepts. The value of knowledge Before the event Learning Brain Based Learning using cloth 
book. An average score of 5.17 after activities Learning Brain Based Learning using cloth book. Average 
scores 7.95 has resulted in the development of skills, concepts. Knowing the number of times by an 
average score of 2.78 shows. Activities Learning Brain Based Learning using cloth book. As a result, 
children have the skills, concepts. Knowing the value of which is consistent with the hypothesis that 
significant. 05. 78 show that Activities Learning Brain Based Learning using cloth book. As a result, 
children have the skills, concepts. Knowing the value of which is consistent with the hypothesis that 
significant. 05. 78 show that Activities Learning Brain Based Learning using cloth book. As a result, 
children have the skills, concepts. Knowing the value of which is consistent with the hypothesis that 
significant.05 
. Keywords: early childhood / brain is the base / cover cloth / mathematics.  

ความส าคัญและความเป็นมา 
    วัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุหกปีหรือเด็กปฐมวัยเป็นช่วงระยะที่ส าคัญที่สุดของพัฒนาการทุกด้านทั้งทาง
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์จิตใจ สังคม และบุคลิกภาพ เม่ือพิจารณาตามธรรมชาติความต้องการการเจริญเติบโตและ
การเรียนรู้สามารถจัดแบ่งเด็กปฐมวัยได้เป็น 4 ช่วงวัย คือ วัยทารก หมายถึง เด็กที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 2 ปีโดยเด็กที่
มีช่วงอายุหน่ึงเดือนแรกมักเรียกว่า เด็กแรกเกิด วัยเตาะแตะหรือวัยเด็กเล็ก หมายถึง เด็กที่มีช่วงอายุคาบเก่ียว 1-3 ปี
ตามพัฒนาการแล้วเด็กจะเริ่มหัดเดินเม่ืออายุประมาณ 1 ขวบ วัยอนุบาล หมายถึง เด็กที่มีอายุ 3-6 ปีซ่ึงเป็นช่วงวัยเด็ก
อนุบาล วัยอนุบาลตอนปลาย หมายถึง เด็กที่มีอายุ 6-8 ปี เป็นวัยที่คาบเก่ียวระหว่างเด็กที่เรียนอยู่ชั้นอนุบาลกับชั้น
ประถม 1 และชั้นประถม 2 ( สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ์.  2550 : ออนไลน์ )ซ่ึงมีผู้ให้แนวคิดเก่ียวกับความส าคัญของเด็ก
ปฐมวัยไว้ดังน้ี ซิกมัน ฟรอยด์ มีแนวคิดเก่ียวกับความส าคัญของเด็กปฐมวัย และความส าคัญของเด็กวัย 5 ปีแรกว่าเป็น
วัยที่ส าคัญของชีวิต เขาเชื่อว่าวัยน้ีเป็นรากฐานของพัฒนาการด้านบุคลิกภาพและแม่จะมีอิทธิพลอย่างสูงต่อบุคลิกภาพ
และสุขภาพจิตของเด็กและอิริคสัน นักจิตวิทยากลุ่มจิตวิเคราะห์ได้ให้ความส าคัญกับเด็กปฐมวัยว่าเป็นวัยที่ก าลังเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมรอบตัว ซ่ึงเป็นสิ่งแปลกใหม่และน่าตื่นเต้น ส่วนบุคลิกภาพจะสามารถพัฒนาได้ดีหรือไม่น้ันขึ้นอยู่กับว่าแต่
ละช่วงอายุของเด็กจะประสบสิ่งที่พึงพอใจตามขั้นพัฒนาการต่างๆ ของเด็กแต่ละวัยมากเพียงใด ถ้าเด็กได้รับการ
ตอบสนองต่อสิ่งที่ตนพอใจเด็กจะมีพัฒนาการทางบุคลิกภาพที่ดีและเหมาะสม ซ่ึงจะพัฒนาครอบคลุมถึงวัยผู้ใหญ่ด้วย 
ดังน้ัน พ่อแม่เป็นบุคคลที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาการทางบุคลิกภาพของเด็กในวัยน้ีเป็นอย่างมาก  
 Brain Based Learning คือ การใช้ความรู้ความเข้าใจที่เ ก่ียวข้องกับสมองเป็นเครื่องมือในการออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องเพื่อสร้างศักยภาพสูงสุดในการเรียนรู้ของมนุษย์  โดยเชื่อว่าโอกาส
ทองของการเรียนรู้อยู่ระหว่างแรกเกิด – 10 ปี  Regate และ Geoffrey Caine นักวิจัยเก่ียวกับการเรียนรู้โดยใช้ความรู้
เก่ียวกับสมองเป็นหลัก  ได้เสนอทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนที่มีความสัมพันธ์กับสมองไว้ว่าสมองเป็น
กระบวนการคู่ขนานสมองเป็นอวัยวะที่มีความส าคัญที่สุดในร่างกายของคนเรา สมองไม่ได้มีหน้าที่เฉพาะรับรู้แต่เพียง
อย่างเดียว  แต่จะเป็นอวัยวะที่ส าคัญต่อการพัฒนาของอวัยวะทั้งหมดของร่างกาย  ซ่ึงจะรวมถึงการคิด การเรียนรู้ การ
จ า และพฤติกรรมของมนุษย์  มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนควรจะมีความรู้เรื่องที่เก่ียวกับการท างานและการพัฒนา
ของสมอง เพื่อจะได้วางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะที่กระตุ้นให้สมองคิดและท างานแบบท้าทายให้ผู้เรียนได้
คิดและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในทุกด้านเต็มตามศักยภาพได้อย่างเท่าเทียมกัน(จุติมา พรหมศร.  2555 : ออนไลน์ ) 
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ซ่ึงการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมองหรือการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการและการท างานของสมอง 
(Brain - based Learning) เป็นการเรียนรู้ที่สอดคล้องวิถีการเรียนรู้หรือการท างานของสมองทางธรรมชาติ (Learning 
in Accordance with The Way The Brain is Naturally Designed to Learn) เช่น ในเรื่องการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้จะเป็นการจัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับวิธีการท างานของสมองแทนที่จะสอดคล้องกับอายุ ชั้นเรียนหรือ
ห้องเรียนเพียงอย่างเดียว เพราะเด็กที่อายุ 6 ปีเท่ากัน สมองอาจไม่เหมือนกันก็ได้ การตระหนักถึงความส าคัญของการ
พัฒนาศักยภาพสมองในแต่ละช่วงวัยอย่างเหมาะสมจึงน ามาซ่ึงกระบวนการจัดการ และการกระตุ้นการเรียนรู้ตามแนว 
Brain - based Learning เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีระดับสติปัญญาและวุฒิภาวะทางอารมณ์สูงขึ้น สามารถปรับตัวเข้า
กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นพลังขับเคลื่อนประเทศชาติไปสู่โลกอนาคตได้อย่างมีความสุขและม่ันคง  
(วิทวัฒน์  ขัตติยะมาน และ อมลวรรณ  วีระธรรมโม. 2550 : 54 ) 
 จากสภาพปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ของชุมชน
และประเทศชาติ ท าให้คนเริ่มตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และเริ่มมีความคิดที่จะฟื้นฟู เพื่อดูแลรักษาให้กลับสู่
ภาวะสมดุลจึงเป็นที่มาในการปลูกฝังดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคม ตามทฤษฎี
ของอิริคสัน มาใช้ในการประกอบการเพาะปลูก ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพ ทางสังคม ทางวัฒนธรรม และทาง
ความคิด เข้ามามีอิทธิพลกับพัฒนาการของชีวิตมนุษย์ตั้งแต่แรกเกิดจนชรา ซ่ึงส่งผลต่อความคิดริเริ่ม ความสามารถใน
การปรับตัว บุคลิกภาพและพฤติกรรมต่างๆ แอริค ฮอมเบอร์เกอร์ อิริคสัน Erik Homburger Erikson เป็นนักจิตวิทยา
คลินิก พบว่าพัฒนาการทางจิตวิทยาของมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับโครงสร้างทางกายภาพร่างกายมุมมอง
ของอิริคสันจึงเน้นพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมร่วมกัน น่ันคือ การเจริญเติบโตทางร่างกาย และ
สิ่งแวดล้อมจะมีความสัมพันธ์กับพัฒนาการทางจิตใจ และบุคลิกภาพ ท าให้บุคคลสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนใน
สังคมได้  (มัณฑรา ธรรมบุศย์ .  2550 : ออนไลน์) ทฤษฏีเ ก่ียวกับการสอนของ บรูเนอร์ (Bruner) (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2540 : 125-126) ได้กล่าวว่า แนวคิดของ บรูเนอร์ เป็นแนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้
โดยเชื่อว่า เด็กทุกระดับชั้นมีการพัฒนาเรียนรู้เน้ือหาวิชาใดก็ได้ ถ้ามีการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม กับ
ความสามารถของเด็ก การเรียนรู้ตามแนวคิดของบรูเนอร์ แบ่งออกเป็น 3 ขั้นคือขั้นการเรียนรู้ด้วยการกระท า 
(Enactive Representation) เป็นขั้นการเรียนรู้ที่ เกิดจากประสาทสัมผัส ดูตัวอย่างและกระท าตาม ขั้นการเรียนรู้ด้วย
การลองดูและจินตนาการ(Iconic Representation) เป็นขั้นที่เด็กเรียนรู้ในการมองเห็น และการใช้ประสาทสัมผัสต่าง 
ๆและขั้นการเรียนรู้โดยการใช้สัญลักษณ์ (Symbolic Representation) เป็นชั้นสามารถการเรียนรู้ที่เป็นนามธรรมต่าง 
ๆ ได้ เป็นพัฒนาการด้านความรู้ความเข้าใจ เด็กสามารถคิดหาเหตุผล ให้เข้าใจนามธรรม และมีทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์เป็นความช านาญและความสามารถในการคิดและกระบวนการคิดเพื่อค้นคว้าหาความรู้ร่วมทั้งการ
แก้ปัญหา การคิดเป็นทักษะทางปัญญา ( intellectual skills) ไม่ใช้ทักษะการปฏิบัติด้วยมือ (Psychomotor 
skills/handon skills) เพราะเป็นการท างานของสมอง การคิดมีทั้งการคิดพื้นฐานหรือการคิดในระดับต่ า เช่น ทักษะ
การสื่อความหมาย ได้แก่ การฟัง การอ่าน การรับรู้ การจ าถาวร การบรรยาย การพูด การเขียน เป็นต้น นอกจากน้ันยัง
มีทักษะการสังเกต การระบุ การจ าแนก การเรียงล าดับ การเปรียบเทียบ การลงข้อสรุป การใช้ตัวเลข นอกจากการคิด
พื้นฐานแล้วยังมีการคิดระดับสูงหรือการคิดที่ซับซ้อน เช่น ทักษะการจัดระบบความคิด การวิเคราะห์การตั้งสมมุติฐาน 
การทดสอบสมมุติฐาน การคาดคะเน การพยากรณ์ การให้ค าจ ากัดความ การตีความหมาย การค้นหาแบบแผน การ
ผสมผสานข้อมูล การสรุปความ (พิมพันธ์  เดชะคุปต์. 2551 : 6)  และท าการศึกษาการพัฒนากระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบจิตปัญญา ผลการศึกษา พบว่าการพัฒนากระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย หลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบจิต ความคิดรวบยอดทางคณิตคาสตร์ คือ 
พัฒนาการของตรรกศาสตร์และการให้เหตุผลทาง คณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่ไม่สามารถจ าแนกออกจากพัฒนาการทาง
สติปัญญาได้ คือ ในขณะที่เด็กพัฒนาทางด้านสติปัญญาความสามารถทางการเรียนรู้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์   
เด็กที่ไม่สามารถเข้าใจคณิตศาสตร์ได้ดีไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ฉลาดหรือไม่สามารถเรียน แต่คณิตศาสตร์จะเป็นปัญหา
มากกว่าด้านอ่ืน ๆ เด็กอาจถูกชี้น าให้เห็นว่าคณิตศาสตร์ คือ การท า แบบฝึกหัดที่เก่ียวกับเครื่องหมาย (การค านวณ) 
เท่าน้ัน เด็กควรท าความเข้าใจความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ก่อนจะเรียนรู้การใช้เครื่องหมาย ซ่ึงเป็น เครื่องแสดง
ความหมายของความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ มิฉะน้ันแล้วเด็กก็จะเรียน คณิตศาสตร์ด้วยการจ าสิ่งที่ได้จัดกระท า
ด้วยวัตถุสิงของ เด็กควรจะเข้าใจความหมายของเครื่อง หมายก่อนที่จะถูกสอนคณิตศาสตร์ (สิริชนม์ ปิ่นน้อย. 2552 : 
48-49) จากการสังเกต ความเข้าใจเรื่องจ านวนของเด็กที่มีเป็นความรู้ทางตรรกะ - คณิตศาสตร์ แม้ว่าเด็กจะได้รับการ 
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สอนให้นับจ านวนจากการสื่อสารทางสังคม เช่น เกมการนับ หรือแบบฝึกหัด แต่ไม่ได้หมาย ความว่าเด็กจะเข้าใจเรื่อง
จ านวน จึงได้เสนอแนวทางในการสนับสนุนความเข้าใจเรื่องจ านวนของ เด็ก ดังน้ี  1) ส่งเสริมให้เด็กสังเกตและ
เปรียบเทียบจ านวนสิ่งของในเซต ครูควรส่งเสริมให้เด็ก นับ เม่ือมีการแก้ปัญหา ครูควรเข้าไปแทรกแซง สถานการณ์
และใช้ค าถามที่กระตุ้นหรือส่งเสริมให้เด็กเลือกวิธีคิดด้วยตนเอง 2) ส่งเสริมให้เด็กคิดเก่ียวกับความหมายของจ านวน 
โดยใช้โอกาสต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นเม่ือ เด็กตัดสินใจเลือกวิธีการที่ต้องการในการแก้ปัญหา ด้วยตนเอง 3) ส่งเสริมให้เด็กได้
หยิบ จับ เคลื่อนย้ายวัตถุที่อยู่ในเซตได้ ซ่ึงเด็กจะสามารถเรียนรู้ ได้ดีที่สุดเม่ือได้ลงมือกระท ากับวัตถุ 4)  ส่งเสริมให้เด็ก
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน ซ่ึงเป็นวิธีหน่ึงของประสบการณ์ เก่ียวกับจ านวนด้วยการพูดคุย โต้เถียงกับเพื่อนด้วย
เหตุผลเก่ียวกับสิ่งที่เรียนรู้ ซ่ึงการใช้เหตุผล ต่าง ๆ จะเป็นประโยชน์ต่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เม่ือมีการโต้เถียง
กันของเด็กน่ันเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้มากกว่าการถามค าถามกับผู้ใหญ่ ครูสามารถท้าทายความคิดของเด็ก 
ด้วยการน าไปสู่ข้อสงสัยเม่ือเด็กโต้เถียงกับเพื่อนในสถานการณ์ที่เป็นปัญหา ซ่ึงจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดความคิดทาง
ตรรกะ-คณิตศาสตร์(กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 : 18) ได้เสนอวิธีการสอน ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ไว้ 3 ขั้น 
คือ1) การใช้ของจริงอธิบาย ซ่ึงเรียกว่า Enactive Representation เป็นขั้นแรกเริ่มของการ สร้างความคิดรวบยอด
เก่ียวกับสิ่งที่เรียน เด็กควรได้เล่นได้สัมผัสวัตถุของจริง เพื่อให้เขาเกิด จินตนาการ และน าไปสู่ความรู้ความเช้าใจใน
ความคิดรวบยอด2) การใช้รูปภาพอธิบาย ซ่ึงเรียกว่า Iconic Representation หรือเรียกว่าการใช้ภาพใน ใจแทนวัตถุ 
เป็นขั้นที่เด็กค่อย ๆ สร้างภาพของการใช้วัตถุเป็นสัญลักษณ์แทนของจริง3) การใช้สัญลักษณ์อธิบาย ซ่ึงเรียกว่า 
Symbolic Representation เป็นขั้นที่เด็ก สามารถใช้สัญลักษณ์แทนของจริงและจินตนาการภาพของจริงได้ 
 จากความส าคัญและสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะส่งเสริมความคิดรวบยอด โดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวคิดของ Brain Based Learning ส่งเสริมให้เด็กให้เกิดความเข้าใจ และมีการพัฒนาทักษะทาง
คณิตศาสตร์ที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และเป็นการฝึกทักษะพื้นฐานให้เด็กในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ โดยบรูณา
การความรู้ทักษะ สิ่งที่เด็กสนใจ ความสามารถของเด็กแต่ละคน ต่อไป ฉะน้ันการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ามแนวคิดของ 
Brain Based Learning เพื่อส่งเสริมทักษะความคิดรวบยอด สามารถท าให้เด็กเกิดพัฒนาด้านสติปัญญาในเรื่องของ
ทักษะทางคณิตศาสตร์ให้เกิดขึ้นได้ผลการวิจัยในครั้งน้ี จะเป็นแนวทางส าหรับครูปฐมวัย ผู้บริหาร และผู้เก่ียวข้องกับ
การจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Brain Based Learning เพื่อพัฒนา
ทักษะความคิดรวบยอดส าหรับเด็กปฐมวัยต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
        1.  เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Brain Based Learning โดยใช้หนังสือผ้า 
        2.  เพื่อเปรียบเทียบทักษะความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ Brain Based Learning โดยใช้หนังสือผ้า 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีขอบเขตการวิจัย  ดังต่อไปน้ี  
            ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นเด็กปฐมวัย ชาย – หญิง อายุ5-6 ปี ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 
3/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2  จ านวน 
1 ห้องเรียน มีเด็กปฐมวัยทั้งสิ้นรวม 23 คน เป็นชาย 10 คน หญิง 13 คน ซ่ึงได้มาจากวิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้
ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม 
            ขอบเขตด้านเนื้อหา 
   ผู้วิจัยได้สร้างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Brain Based Learning โดยใชห้นังสือผ้า เพื่อส่งเสริมความคิด
รวบยอดทางคณิตศาสตร์ส าหรบัเด็กปฐมวัย จ านวน 4 หน่วยการเรียนรู้  ดังน้ี 
           หน่วยที่ 1 คณติ ประกอบด้วย 5 เรื่อง  1) การนับเลข  2) การเรียงล าดับ 3) รูปร่างรูปทรง 4)การ
จ าแนก 
5) เวลา 
             หน่วยที่ 2 ยานพาหนะ ประกอบด้วย 5 เรื่อง  1) ชื่อยานพาหนะ  2) การจ าแนกประเภท
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ยานพาหนะ 3)จับคู่สีพาหนะ 4) จับคู่เหมือนยานพาหนะ 5) การนับจ านวนยานพาหนะ 
               หน่วยที่ 3 สัตว์ ประกอบด้วย 5 เรื่อง  1) แนะน าชื่อสัตว์น้ า  2) แนะน าชื่อสัตว์บก 3) ที่อยู่อาศัยของ
สัตว์4) อาหารของสัตว์ 5) จับคู่เงาของสัตว์ 
            หน่วยที่ 4 ผลไม้ ประกอบด้วย 5 เรื่อง  1) แนะน าชื่อผลไม้  2) การนับจ านวนผลไม้ 3) การ
เรียงล าดับขนาดผลไม้ 4) การจ าแนกสีผลไม้ 5) จับคู่เงาผลไม้ 
            ขอบเขตด้านตัวแปร 
              1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Brain Based Learning โดยใช้หนังสือผ้า 
               2. ทักษะกระบวนการทางความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ 
            ขอบเขตด้านระยะเวลา 
       ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
               เด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Brain Based Learningโดยใช้หนังสือผ้า เด็กปฐมวัยมี
ทักษะความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์สูงขึ้นก่อนการจัดกิจกรรม 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
  1.  เด็กปฐมวัย หมายถึง เป็นเด็กปฐมวัย ชาย – หญิง อายุ 5-6ปี ที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า ต.หล่มเก่า  อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2 มีเด็กทั้งหมด 23 คน ชายจ านวน 10 คน  หญิง 13 คน 
            2.  หนังสือผ้า หมายถึง หนังสือที่เย็บขึ้นด้วยมือโดยวิธีการคัทเว์ิรค ในหน่ึงเล่มมี 10 หน้า  ทั้งหมด 4 เล่ม  
เล่มละ1 หน่วย คือ เล่มที่ 1 มีเน้ือหาเก่ียวกับหน่วยคณิตคิดสนุก  เล่มที่  2 มีเน้ือหาเก่ียวกับหน่วยยานพาหนะ เล่มที่  3  
มีเน้ือหาเก่ียวกับหน่วยสัตว์  เล่มที่  4  มีเน้ือหาเก่ียวกับหน่วย ผลไม้    
  3.  ทักษะความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย  หมายถึง  ภาพรวมขององค์ความรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ การจ าแยก การู้ค่าจ านวน ตามความเข้าใจของที่เกิดจากการกลั่นกรองข้อมูล ข้อเท็จจริงที่ได้รับแล้วเรียบ
เรียงอย่างมีระบบระเบียบและถูกต้องตามสาระเน้ือหา ความรู้ที่ได้รับและสื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ความสามารถและ
ความช านาญในการคิด เพื่อค้นหาความรู้ และการแก้ไขปัญหา โดยใช้ การจ าแนก การการรู้ค่าจ านวน ในการวิจัยครั้ง
น้ีจ าแนกทักษะความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ ออกเป็น 2 ด้านดังน้ี 
     3.1  การจ าแนก หมายถึง หมายถึง ความสามารถของเด็กในการจัดจ าแนก หรือ เรียงล าดับวัตถุออกเป็น
หมวดหมู่ โดยมีเกณฑ์มีการใช้จัดจ าแนก เกณฑ์ดังกล่าวอาจใช้เหมือนกันหรืออาจมี ความแตกต่างกัน หรือ
ความสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหน่ึงก็ได้ โดยจัดสิ่งที่มีสมบัติบางประการร่วมกันให้อยู่กลุ่มเดียวกัน 
      3.2  การรู้ค่าจ านวน หมายถึง หมายถึง ความสามารถของเด็กในการรู้ค่าสิ่งของที่นับเท่ากับจ านวนตัวเลข 
เช่น วงกลหน่ึงลูกเท่ากับเลข 1 คนสองคนเท่ากับเลข 2 สัตว์สามตัวเท่ากับเลข 3 ส้มสี่ผลเท่ากับ 4   
   4.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Brain Based Learningโดยใชห้นังสือผ้า หมายถึง การจัดกิจกรรมที่เน้น
ให้เด็กได้ลงมือกระท าด้วยการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าในการเรียนรู้ในกระบวนการของหนังสือที่ท าจากผ้าสักหลาดโดย
มีเน้ือหาที่เก่ียวกับการนับเลข และการจ าแนกภายในหนังสือผ้า โดยให้เด็กได้เล่นภายในหนังสือ ท าให้เด็กได้เกิดการคิด 
การนับเลขเกิดการแก้ปัญหาและได้รับประสบการณ์จากหนังสือผ้า 
  5.  กิจกรรมชุดสื่อคณิตศาสตร์และการประเมินผล ซ่ึงมี 5 ขั้นตอนดังน้ี 
     1.  ขั้นเตรียมเตรียมความพร้อม 
            เตรียมความพร้อมในการเรียนของเด็กๆโดยใช้กิจกรรมต่างๆ เช่นร้องเพลง เกม เต้น และสนทนา 
เพื่อให้เด็กเกิดความสนใจในการเรียนรู้ที่น ามาสอนและกระตุ้นความสนใจของเด็กๆ 
               2.  ขั้นสร้างความสัมพันธ์ 
            ครูสร้างความสนใจให้เด็กอยากที่จะเรียนรู้ให้เด็กได้สังเกตได้คิดและมีการสนทนาระหว่างครูกับเด็ก 
เพื่อให้เด็กแสดงความคิดเห็นด้วยตนเอง และมีการแสดงความคิดเห็นที่เด็กได้เรียนรู้ เช่น ความรู้เก่ียวกับคณิตศาสตร์ 
ความรู้เก่ียวกับวิทยาศาสตร์การวัดและการสังเกต  
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      3.  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ 
  เป็นขั้นที่ให้เด็กๆได้มีการออกแบบสิ่งที่จะสร้างขึ้นและมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาสอดคล้องในการออกแบบ 
เช่น การประดิษฐ์ผลงานของเด็ก 
  4.  ขั้นสรุปกิจกรรม 
ได้ประโยชน์อะไรบ้างและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างไร และครูผู้สอนพูดให้เข้าใจเก่ียวกับการสอนว่าได้
อะไรบ้างในกิจกรรมที่ท า 
  5.  ขั้นประยุกต์ใช้ 
ครูประยุกต์ใช้ทันทีทันใดการที่เด็กเรียนแล้วสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้น้ันท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ถึงร้อยละ90 เม่ือจบ
บทเรียน ต้องออกแบบ เชื่อมโยงความรู้  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 ตัวแปรต้น .      ตวัแปรตาม 
 
 
 
 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
  1.  จัดเตรียมกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 23 คน  
  2.  ก่อนการทดลอง (Pretest) ผู้วิจัยน าแบบทดสอบวัดทักษะคณิตศาสตร์ ด้านการจ าแนก  และการรู้ค่า
จ านวน 1-10 ส าหรับเด็กปฐมวัย ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง โรงเรียนอนุบาลอนุบาลหล่มเก่า ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 23 คน ที่มีอายุระหว่าง 5-6 ปี ที่
ก าลังศึกษาอยู่ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Brain Based Learning โดยใช้หนังสือผ้า 
    3.  ด าเนินการทดลองกิจกรรมการการเรียนรู้ตามแนวคิด โดยใช้หนังสือผ้า เพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย ด้านการจ าแนกและการรู้ค่าจ านวนส าหรับเด็กปฐมวัย ตามแผนการจัดกิจกรรมที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น เวลาในการทดลอง 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 20 นาที ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์  
ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ กลุ่มตัวอย่างได้รับการทดลอง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ตามแนวคิดของ  Brain Based Learning  โดยใช้หนังสือผ้า เพื่อพัฒนาความคิดรวบยอด
ทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย ทั้งสิ้น 20 ครั้ง 
  4.  หลังการทดลอง (Posttest) ท าการทดสอบหลังจากการจัดกิจกรรมกิจกรรมการการเรียนรู้  ตามแนวคิด
ของ  Brain Based Learning โดยใช้หนังสือผ้า เพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้
แบบทดสอบวัดทักษะทางวิคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย ด้านการจ าแนก  และการรู้ค่าจ านวน ส าหรับเด็กปฐมวัยชุด
เดิมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นกับเด็กปฐมวัยที่มีค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.71 มาใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 23 คน โดยครูเป็น
ผู้อ่านค าสั่งให้เด็กฟัง 
     5. น าข้อมูลที่ได้จากการวัดทักษะทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย ด้านการจ าแนก  และการรู้ค่าจ านวน  
ส าหรับเด็กปฐมวัยตามวิธีการสถิติต่อไป 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ตอนที่ 1 ผลการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Brain Based Learning โดยใช้
หนังสือผ้า เพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในข้อน้ี ผู้วิจัยได้น าคะแนนการวัด ทักษะความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย พร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอส าหรับเด็กปฐมวัยในแต่ละด้านที่ได้จากการทดสอบ ทั้งก่อนและหลังการจัดกิจกรรม

-ทักษะกระบวนการทางความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร์ 

-ทักษะการจ าแนก 

-ทักษะการรู้ค่าจ านวน 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
Brain Based Learning โดยใช้
หนังสือผ้า 
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การเรียนรู้ตามแนวคิดของ Brain Based Learning โดยใช้หนังสือผ้า มาวิเคราะห์การพัฒนาทักษะความคิดรวบยอด
ทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย ซ่ึงปรากฏผลดังตารางที่ 1 ดังน้ี 
ตารางที่ 1 แสดงผลการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ตามแนวคิดของ Brain Based Learning โดยใช้หนังสือผ้า โดยภาพรวม  
ล าดับ

ที่ 
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง ความแตกต่างของคะแนน 

X  2X  X  2X  D  2D  
1 12 144 18 324 6 36 
2 10 100 18 324 8 64 
3 14 196 19 361 5 25 
4 14 196 18 324 4 16 
5 11 121 17 289 6 36 
6 13 169 18 324 5 25 
7 12 144 17 289 5 25 
8 12 144 16 256 4 16 
9 14 196 18 324 4 16 
10 10 100 17 289 7 49 
11 11 121 18 324 7 49 
12 9 81 18 324 9 81 
13 13 169 17 289 4 16 
14 9 81 18 324 7 49 
15 11 121 16 256 5 25 
16 14 196 19 361 5 25 
17 13 169 18 324 5 25 
18 13 169 17 289 4 16 
19 10 100 16 256 6 36 
20 8 64 16 256 8 64 
21 13 169 17 289 4 16 
22 12 144 16 256 4 16 
23 14 196 18 324 4 16 
  X  =  

272 
 2X = 

3290 
 X = 400  2X

=6972 
D =126  2D = 

742 
  2X = 

73984 
  2X

=160000 
  2D  

=15876 
 

               จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Brain Based Learning โดยใช้
หนังสือผ้า โดยมีค่าเฉลี่ย 11.82 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Brain Based Learning โดยใช้หนังสือ
ผ้า โดยมีค่าเฉลี่ย 17.39 ส่งผลให้คะแนนการพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Brain Based Learning โดยใช้โดยใช้
หนังสือผ้า สูงขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ย 5.47 แสดงให้เห็นว่าหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Brain Based 
Learning โดยใช้หนังสือผ้าเพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยซ่ึงสอดคล้องกับสมมุติฐาน
ที่ตั้งไว้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ตามแนวคิดของ Brain Based Learning โดยใช้หนังสือผ้า ด้านจ าแนก 
ล าดับ

ที่ 
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง ความแตกต่างของคะแนน 

X  2X  X  2X  D  2D  
1 7 49 9 81 2 4 
2 6 36 10 100 4 16 
3 7 49 10 100 3 9 
4 8 64 9 81 1 1 
5 5 25 9 81 4 16 
6 7 49 10 100 3 9 
7 8 64 10 100 2 4 
8 7 49 9 81 2 4 
9 8 64 10 100 2 4 
10 6 36 9 81 3 9 
11 5 25 9 81 4 16 
12 5 25 9 81 4 16 
13 8 64 10 100 2 4 
14 4 16 8 64 4 16 
15 7 49 9 81 2 4 
16 8 64 10 100 3 9 
17 6 36 9 81 3 9 
18 8 64 10 100 2 4 
19 4 16 6 36 2 4 
20 5 25 10 100 5 25 
21 8 64 10 100 3 9 
22 7 49 9 81 2 4 
23 9 81 10 100 1 1 
  X  =153  2X

=1063 
 X =217  2X

=2073 
D =63  2D

=197 
  2X

=23409 

  2X

=47089 

  2D  

=3969 

 

 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Brain Based Learning โดย
ใช้หนังสือผ้า ด้านการจ าแนก  โดยมีค่าเฉลี่ย 6.65หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Brain Based 
Learning โดยใช้หนังสือผ้า ด้านการจ าแนกโดยมีค่าเฉลี่ย 9.43 ส่งผลให้คะแนนการพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวคิดของ 
Brain Based Learning โดยใช้หนังสือผ้า ด้านการจ าแนกสูงขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ย 2.73 แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวคิดของ Brain Based Learning โดยใช้หนังสือผ้า เพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์
ส าหรับเด็กปฐมวัยด้านการสังเกตสูงขึ้นซ่ึงสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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         ตารางที่ 3 ผลการศึกษาการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ตามแนวคิด Brain Based Learning โดยใช้หนังสือผ้า 
ด้านการรู้ค่าจ านวน 
ล าดับ

ที่ 
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง ความแตกต่างของคะแนน 

X  2X  X  2X  D  2D  
1 5 25 9 81 4 16 
2 4 16 8 64 4 16 
3 7 49 8 64 1 1 
4 6 36 9 81 3 9 
5 6 36 8 64 2 4 
6 6 36 8 64 2 4 
7 4 16 7 49 3 9 
8 5 25 7 49 2 4 
9 6 36 8 64 2 4 
10 4 16 8 64 4 16 
11 6 36 9 81 3 9 
12 4 16 9 81 5 25 
13 5 25 7 49 2 4 
14 5 25 10 100 5 25 
15 4 16 7 49 3 9 
16 6 36 8 64 2 4 
17 7 49 9 81 2 4 
18 5 25 7 49 2 4 
19 6 36 10 100 4 16 
20 3 9 6 36 3 9 
21 5 25 6 36 1 1 
22 5 25 7 49 2 4 
23 5 25 8 64 3 9 
  X  =119  2X

=639 
 X =183  2X

=1483 
D =64  2D

=206 
  2X

=14161 

  2X

=33489 

  2D  

=4096 

 

 จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Brain Based Learning โดย
ใช้หนังสือผ้า ด้านการรู้ค้าจ านวน โดยมีค่าเฉลี่ย 5.17หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Brain Based 
Learning โดยใช้หนังสือผ้า ด้านการรู้ค้าจ านวน โดยมีค่าเฉลี่ย 7.95 ส่งผลให้คะแนนการพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวคิด
ของ Brain Based Learning โดยใช้หนังสือผ้า ด้านการรู้ค่าจ านวน สูงขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ย 2.78 แสดงให้เห็นว่าการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Brain Based Learning โดยใช้หนังสือผ้า เพื่อเสริมสร้างทักษะทางคณิตศาสตร์
ส าหรับเด็กปฐมวัย ด้านการวัดสูงขึ้นซ่ึงสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบทักษะความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวคิดของ Brain Based Learning โดยใช้หนังสือผ้า เพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์
ส าหรับเด็กปฐมวัย 
 ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบทักษะความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยก่อนและหลัง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Brain Based Learning โดยใช้หนังสือผ้า เพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย โดยน าคะแนนความแตกต่าง ระหว่างก่อนและหลังการทดลองมาเปรียบเทียบ 
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กลุ่มทดลอง N K 𝑋 S.D. t 

ก่อนการทดลอง 23 20 11.82 1.82 19.59 
หลังการทดลอง 23 20 17.39   0.84 

                                                                                                    *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  จากตารางที่ 2 สรุปได้ว่า 𝛼 = .05 ค่า t ตาราง = 1.714 พบว่า t ค านวณ 4.30 มากกว่า t ตาราง  ดังน้ัน
เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ การพัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยโดยใช้แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยสูงขึ้นที่ระดับ 0.5 แสดงว่าการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ การพัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย ส่งผลให้เด็ก
ปฐมวัยมีพัฒนาการสูงขึ้น สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ที่ .05 
 

สรุปผลวิจัย 
 1.  ผลการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ตามแนวคิดของ  Brain Based Learning  โดยใช้หนังสือผ้าเพื่อ
พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้หนังสือผ้า โดยเฉลี่ย 11.82  หลังการจัดกิจกรรม
โดยเฉลี่ย 17.39 ส่งผลให้คะแนนการพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวคิด Brain Based Learning  โดยใช้หนังสือผ้าสูงขึ้น 
โดยมีค่าเฉลี่ย 5.47 แสดงว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Brain Based Learning  โดยใช้หนังสือผ้า 
ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสูงขึ้น สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้.05 
              2.  ผลการศึกษาเปรียบเทียบทักษะทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย ก่อนการจัดกิจกรรมมีความคิดรวบ
ยอดโดยเฉลี่ย 11.82  หลังการจัดกิจกรรมโดยเฉลี่ย 17.39 แสดงว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Brain 
Based Learning  โดยใช้หนังสือผ้าส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสูงขึ้น สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้.05 
 
การอภิปรายผล 
           ผลการวิจัยครั้งน้ี ท าให้ทราบว่าเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ ด้านการ
จ าแนก และด้านการรู้ค่าจ านวน พบว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Brain Based Learning  โดย
ใช้หนังสือผ้าโดยเฉลี่ย 17.30   หลังการจัดกิจกรรมกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Brain Based Learning  โดยใช้
หนังสือผ้าสอนโดยเฉลี่ย 19.73 ส่งผลให้มีคะแนนการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ ด้านการจ าแนก  และการรู้ค่า
จ านวนพบว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Brain Based Learning  โดยใช้หนังสือผ้าโดยเฉลี่ย 
2.43 ผลการวิจัยครั้งน้ีสามารถน ามาอภิปรายได้ดังต่อไปน้ี  
             1. ผลการศึกษาผู้วิจัยได้ท าการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Brain Based Learning    
โดยใช้หนังสือผ้าใช้ระยะเวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 20 นาทีในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
ในเวลา 10.30–11.00 ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 15 ธันวาคม2561 กลุ่มตัวอย่างได้รับการทดลองการจัด
กิจกรรมการการเรียนรู้  ตามแนวคิดของ  ของ Brain Based Learning โดยใช้หนังสือผ้า เพื่อพัฒนาความคิดรวบยอด
ทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย ทั้งสิ้น 20 ครั้ง โดยในสัปดาห์ที่ 1 ผู้วิจัยใช้หนังสือผ้าหน่วยคณิต ด้านการจ าแนก  
และการรู้ค่าจ านวน วันที่1โดย เริ่มถามเด็กๆ ถามเก่ียวกับประสบการณ์เดิมว่าคณิตไหม   พร้อมกับให้เด็กบอกว่าคณิต
มีอะไรบ้าง อย่างไร เช่น ตัวเลข รูปทรง การเรียงล าดับ เป็นต้น ในการท ากิจกรรมทุกครั้งจะให้เด็กมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมเช่นให้เด็กออกมานับจ านวนของลูกปัด ทีละคน เด็กมีความสนใจและตื่นเต้นกับการเรียนการสอนโดยใช้
หนังสอืผ้าคณิตเป็นอย่างมากและช่วยกันนับจ านวนลูกปัดทั้งหมดได้อย่างถูกต้อง และตอบค าถามที่ครูถามได้ดี  วันที่2
ก็จะสอนเก่ียวกับเรื่องการเรียงล าดับขนาด เล็ก ไป ใหญ่ และให้นับจ านวนเสื้อผ้าทั้งหมดและอธิบายชนิดของเสื้อผ้า
ทั้งหมดว่ามีอะไรบ้าง จึงท าให้เด็กเกิดทักษะทางคณิตศาสตร์เรื่องการจ าแนกชนิดของเสื้อผ้าและการนับจ านวนในการรู้
ค่าจ านวนเด็กชอบและสนุกสนานกับการท ากิจกรรมต่าง ท าให้เด็กๆเกิดการเรียนรู้ทักษะทางคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี  
ซ่ึงการศึกษากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Brain Based Learning โดยใช้หนังสือผ้า เพื่อพัฒนาความคิดรวบ
ยอดทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย โดยรวม ก่อนการจัดกิจกรรมการกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Brain 
Based Learning  โดยใช้หนังสือผ้า มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 11.82   หลังการจัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือผ้า มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 17.39 และมีคะแนนการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์โดยรวม สูงขึ้นเฉลี่ย 5.47 จากผลการวิจัยดังกล่าวแสดง
ให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือผ้ามีผลต่อทักษะทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการจัด



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

89 
 

 

 
รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที2่ (Proceedings) 

กิจกรรมโดยใช้หนังสือผ้าเป็นการจัดกิจกรรมที่สามารถดึงดูดความสนใจเด็กปฐมวัย ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่สามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ช่วยส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ด้านการจ าแนก  และ
ด้านการรู้ค่าจ านวน เม่ือเด็กได้รับการจัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือผ้าไปแล้ว เด็กสามารถสามารถจัดการความรู้ที่มีอยู่
มากมายให้เป็นระบบระเบียบ สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดี  รู้จักเหตุและผลที่ตามมา  
ตลอดจนน าความรู้ที่ได้น้ันไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มีการด าเนินการจัดกิจกรรมอย่างเป็นขั้นตอนโดยผ่านการ
จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์  ซ่ึงผู้วิจัยได้จัดทั้งหมด  4  สัปดาห์  ได้แก่  หน่วยคณิต  หน่วยยานพาหนะ  หน่วยสัตว์   
และหน่วยผลไม้  ซ่ึงกิจกรรมที่จัดให้เด็กน้ันโดยหลักๆจะเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้หนังสือผ้าเพื่อให้เด็กได้
เรียนรู้และเกิดทักษะทางคณิตศาสตร์การท ากิจกรรมโดยใช้หนังสือผ้าต่างๆ ซ่ึงลักษณะการจัดน้ันจะจัดวันละ 20-30 
นาที ของทุกวัน โดยครูจะเตรียมความพร้อมโดยใช้เพลง  ค าคล้องจอง  มีการทนาพูดคุยหรือให้เด็กน่ังสมาธิ  ก่อนเข้า
สู่กิจกรรม  มีการสร้างข้อตกลงในการท ากิจกรรมทุกครั้ง เม่ือเข้าสู่กิจกรรมครูก็ได้แนะน าชุดกิจกรรมจากน้ันก็สอนให้
เด็กจ าแนก และรู้ค่าจ านวนในหนังสือผ้า กิจกรรมครั้งน้ีผู้วิจัยได้ใช้สื่อการสอนที่เป็นของจ าลอง เพื่อสร้างความสนใจ
ท าให้เด็กอยากร่วมกิจกรรม มีความสนุกสนาน  
  ซ่ึงการจัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือผ้า  เป็นกิจกรรมที่สร้างเสริมทักษะคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยทางด้าน
จ าแนก และด้านการรู้ค่าจ านวน สมทรง  ลิมาลัย( 2552 : 4 ) ได้กล่าวว่า หนังส าหรับเด็กเป็นประเภทให้ความบันเทิง 
อาจเป็นนิยาย นิทาน วรรณคดีประเภทต่างๆที่เหมาะส าหรับเด็ก เป็นหนังสือที่ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน และ
ความรู้ในด้านต่างๆอันแตกต่างไปจากหนังสือประเภทแบบเรียนหนังสือส าหรับเด็กแตกต่างจากหนังสือประเภทอ่ืนๆที่
มีเรื่องราวภาพประกอบทุกหน้า ขนาดของตัวหนังสือ ความสั้นยาวเป็นไปตามจิตวิทยาส าหรับเด็ก จึงจะเป็นหนังสือที่มี
คุณค่าเหมาะกับเด็ก ฉวีวรรณ  คูหาภินันท์ (2549 : 13) ได้กล่าวว่า หนังส าหรับเด็กว่า หนังสือส าหรับเด็กหมายถึง 
หนังสือที่มีจุดมุ่งหมายในการจัดขึ้นส าหรับเด็กอ่านโดยเฉพาะ หรืออาจให้ผู้ใหญ่อ่านให้เด็กฟังก็ได้ อาจเป็นหนังสือภาพ
ล้วนๆ (Pictuer  Book)  เป็นหนังสือที่มีเน้ือเรื่องและรูปภาพ  หรือหนังสือการ์ตูนที่มีเน้ือหาสาระรูปเล่มตัวอักษรที่
เหมาะสมกับวัย  ความรู้ความสามารถของเด็ก  สน่ัน  มีขันหมาก 2550:33 (ได้กล่าวว่าหนังสือส าหรับเด็กเป็น
เครื่องมือสื่อสารอันทรงประสิทธิภาพในการอบรมสั่งสอนถ่ายทอดความรู้  ความสามารถทางศิ ลปะวิทยาการต่างๆ 
วรรณกรรมส าหรับเด็กช่วยปลุกปลอบอารมณ์ให้ร่าเริงมีชีวิตชีวา ปลูกฝังแนวคิดจิตส านึกที่ชอบธรรมตามวิถีของสังคม
ให้แก่เด็กผู้เป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญแห่งมวลมนุษยชาติ ความเจริญรุ่งเรือง หรือความล้าหลังของประชาชาติน้ัน
ย่อมขึ้นอยู่กับสติปัญญา  ความสามารถแนวคิดและจิตส านัก  ซ่ึงรวมกันเรียกว่า  คุณภาพชิตของเด็กทั้งปวงที่เจริญขึ้น
จากการเลี้ยงดูอย่างถูกวิธี กล่าวคือ เด็กได้รับทั้งอาหารทางกายที่เป็นประโยชน์ และได้รับอาหารสมองที่มีคุณค่าที่
สามารถหล่อหลอม และหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณให้งอกเงย และงอกงาม ซ่ึงอาหารสมองดังกล่าวน้ี คือหนังสือส าหรับเด็ก   
ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานการวิจัย   ล าดวน ปั่นสันเทียะ (2549) ท าการศึกษาผลการจัดประสบการณ์แบบโครงการที่มี
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย ผลการศึกษาพบว่า เด็กปฐมวัยก่อนการจัดประสบการณ์ และ
หลังการจัดประสบการณ์แบบโครงการที่มีต่อทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์  ส าหรับเด็กปฐมวัยแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเด็กปฐมวัยมีทักษะ กระบวนการคณิตศาสตร์ เฉลี่ยโดยรวมแยกตามทักษะหลังการ
จัดประสบการณ์แบบโครงการสูง กว่าก่อนทดลอง ลดาวรรณ  ดีสม (2551) ได้ท าการศึกษาการพัฒนาทักษะ
กระบวนการคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบต่อภาพ ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาทักษะ
พื้นฐานทาคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย หลังการจัดกิจกรรมการเรียนแบบต่อภาพโดยภาพรวมและจ าแนกรายด้านอยู่
ในระดับดี เม่ือเปรียบเทียนกับก่อนการทดลองพบว่าสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 จิตเกษม  ทองนาค 
(2550) ท าการศึกษาการพัฒนากระบวนการทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบจิต
ปัญญา ผลการศึกษา พบว่าการพัฒนากระบวนการทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย หลังการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบจิตปัญญา โดยรวม และจ าแนกรายทักษะมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น และอยู่ในเกณฑ์ดี เม่ือเปรียบเทียบกับก่อนการ
ทดลอง พบว่าแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
                2.  ผลการเปรียบเทียบความสามารถความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย โดยแยกเป็น
รายด้าน ได้แก่ ด้านการจ าแนก  และด้านการรู้ค่าจ านวน ผลการวิจัยครั้งน้ี ท าให้ทราบว่าเด็กปฐมวัยมีการพัฒนา
ทักษะทางคณิตศาสตร์ด้านจ าแนก โดยใช้หนังสือผ้า โดยเฉลี่ย 6.65หลังการจัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือผ้าโดยเฉลี่ย 
9.43ส่งผลให้มีคะแนนการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ด้านการรู้ค่าโดยเฉลี่ย 2.73 ผลการวิจัยครั้งน้ี ท าให้ทราบว่า
เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ด้านการรู้ค่าจ านวน พบว่าก่อนการจัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือผ้าโดยเฉลี่ย 
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5.17 หลังการจัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือผ้า โดยเฉลี่ย 7.95 ส่งผลให้มีคะแนนการพัฒนาทางคณิตศาสตร์ด้านการรู้ค่า
จ านวนโดยเฉลี่ย 2.78 ผลการวิจัยครั้งน้ีสามารถน ามาอภิปรายได้ดังต่อไปน้ี 
               2.1  ด้านการจ าแนกก่อนการจัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือผ้ามีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 6.65หลังการจัดกิจกรรม
โดยใช้หนังสือผ้ามีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.43มีทักษะทางคณิตศาสตร์สูงขึ้นโดยมีคะแนนเฉลี่ย 2.73 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
การจัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือผ้าเป็นกิจกรรมที่สามารถดึงดูดความสนใจเด็กปฐมวัย ซ่ึงอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบกิจกรรม
จะเป็นของจ าลอง  เช่นหน่วยสัตว์ จะมีตุ๊กตาสัตว์ต่างๆเช่น  หมี ช้าง ปลา ปู   ที่เป็นของจ าลองเด็กจะได้นับจ านวน 
วัดได้ ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้านการสังเกต และการวัด ที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันจากการท ากิจกรรมโดยใช้
หนังสือผ้า  ซ่ึงเป็นการช่วยเสริมสร้างทักษะทางคณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดี ซ่ึงสอดคล้อง คมขวัญ อ่อนบึงพร้าว (2550 : 
6 )ได้กล่าวว่าทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นความช านาญและความสามารถในการคิดและกระบวนการคิด
เพื่อค้นคว้าหาความรู้ร่วมทั้งการแก้ปัญหา การคิดเป็นทักษะทางปัญญา ไม่ใช้ทักษะการปฏิบัติด้วยมือ  เพราะเป็นการ
ท างานของสมอง การคิดมีทั้งการคิดพื้นฐานหรือการคิดในระดับต่ า เช่น ทักษะการสื่อความหมาย ได้แก่ การฟัง การ
อ่าน การรับรู้ การจ าถาวร การบรรยาย การพูด การเขียน เป็นต้น นอกจากน้ันยังมีทักษะการสังเกต การระบุ การ
จ าแนก การเรียงล าดับ การเปรียบเทียบ การลงข้อสรุป การใช้ตัวเลข นอกจากการคิดพื้นฐานแล้วยังมีการคิดระดับสูง
หรือการคิดที่ซับซ้อน เช่น ทักษะการจัดระบบความคิด การวิเคราะห์การตั้งสมมุติฐาน การทดสอบสมมุติฐาน การ
คาดคะเน การพยากรณ์ การให้ค าจ ากัดความ การตีความหมาย การค้นหาแบบแผน การผสมผสานข้อมูล การสรุป
ความเป็นต้น (จินตวี พรมฟอง ) .2554:97  ได้กล่าวว่า พฤติกรรมการเรียนของเด็กปฐมวัยเม่ือได้รับการจัดประสบการณ์
เพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์พบว่า นักเรียนพัฒนาการดีขึ้นทางด้านทักษะและความคิดรวบยอดเก่ียวกับ
จ านวน และตัวเลข การนับ การจับคู่ การจัดประเภท การเปรียบเทียบ การจัดเรียงล าดับ รูปทรงเรขาคณิต พื้นที่ 
(อัญชลี  ไสยวรรณ  2558:19)ได้กล่าวไว้ว่า  หลักการสอนและสร้างความคิดรวบยอดจะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพสามารถเข้าใจและจดจ าสิ่งที่เรียนรูได้นานซ่ึงรูปแบบการสอนความคิดรวบยอดน้ันมีหลากหลาย
เช่นการสอนแบบนิรนัย การสอนแบบอุปนัย การสอนโดยการยกตัวอย่างที่ใช่และไม่ใช่ความคิดรวบยอด ครูผู้สอนจึง
เป็นตัวเลือกใช้ให้เหมาะสมกับนักเรียนและสภาพของห้องเรียนเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
                  2.2  ด้านการรู้ค่าจ านวนนับ ก่อนการจัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือผ้ามีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.17 หลังการ
จัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือผ้ามีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.95 มีทักษะทางคณิตศาสตร์ด้านการจ าแนกสูงขึ้นโดยมีคะแนน
เฉลี่ย 2.78 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการจัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือผ้าเป็นกิจกรรมที่สามารถดึงดูดความสนใจเด็กปฐมวัย ซ่ึง
อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบกิจกรรมจะเป็นของจ าลอง  เช่นหน่วยสัตว์ จะมีตุ๊กตาสัตว์ต่างๆเช่น  หมี ปลา สุนัข แมว  ที่เป็น
ของจ าลองเด็กจะได้นับจ านวน วัดได้ ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้านการจ าแนก และการรู้ค่าจ านวน ที่สามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันจากการท ากิจกรรมโดยใช้หนังสือผ้า  ซ่ึงเป็นการช่วยเสริมสร้างทักษะทางคณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดี 
ซ่ึงสอดคล้อง   (อังคณา เลิศศรี ) .2551:26 ได้กล่าวว่าความคิดรวบยอดว่าความคิดรวบยอดน้ันคือความคิดหรือ ความ
เข้าใจที่จะสามารถสรุปเก่ียวกับการจัดกลุ่มของสิ่งใดสิ่งหน่ึงหรือเรื่องใดเรื่องหน่ึงที่เกิดจากการสังเกต หรือการได้รับ
จากประสบการณ์ของตนเอง  นาตยา ภัทรแสงไทย ) .2554:69  ได้กล่าวว่า  ความคิดรวบยอดจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
จัดประเภท สรุป และมองสิ่งหน่ึงสิ่งใดในลักษณะร่มกันมากกว่าที่จะมองแยกออกจากกันช่วยให้ผู้เรียนสามารถตีข้อมูล
ต่างๆได้โดยกระบวนการคิดเม่ือผู้เรียนสามารถหาข้อสรุปได้ข้อสรุปน้ันก็จะเป็นหลักการของความรู้ที่เรียน สามารถ
น าไปใช้  และเชื่อมโยงกับสิ่งอ่ืนๆได้  ศรีทอง  มีทาทอง) .2534:34-35) ได้กล่าวว่าแบ่งความคิดรวบยอดออกเป็น3
ประเภทคือ1.ความคิดรวบยอดสังเคราะห์ หรือความคิดรวบยอดร่วมลักษณะ คือ ความคิดรวบยอดที่เกิดจากการมี
ส่วนร่วมของลักษณะเฉพาะ ตั้งแต่ 2 ลักษณะขึ้นไป ลักษณะที่มาร่วมกันได้ สี รูปร่าง ขนาด เป็นต้น2.ความคิดรวบยอด
สัมพันธ์ เป็นความคิดรวบยอดที่เกิดจากความสัมพันธ์ของเหตุการณ์สภาวะของสิ่งเร้าตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไป เช่น ภาษีเงิน
ได้สัมพันธ์กับรายได้3.ความคิดรวบยอดแยกลักษณะ คือ ความคิดรวบยอดที่เปิดโอกาสให้ตัดสินใจเลือกเอาอย่างใด
อย่างหน่ึง หรือทั้งสองอย่างร่วมกัน เช่น สัญลักษณ์ 0 อาจเป็นความคิดรวบยอดของจ านวนศูนย์ หรือวงกลม หรือตัวโอ
ในภาษาอังกฤษก็ได้ 
 จากการที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การกิจกรรมการการเรียนรู้  ตามแนวคิด Brain Based Learning โดยใช้
หนังสือผ้า เพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย สามารถพัฒนาทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยได้ เพราะการจัดการเรียนการสอน ตามแนวคิดของ  Brain Based Learning เปิดโอกาส
ให้เด็กปฐมวัยได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง จากประสบการณ์ตรงด้วยการปฏิบัติกับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ โดยผ่าน
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ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เน้นให้เด็กได้เปรียบเทียบ เรียงล าดับ และรู้ค่าจ านวนโดยครูมีบทบาทส าคัญในการเตรียมสื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์ สภาพแวดล้อม และใช้ค าถามในการกระตุ้นให้เด็กได้ลงมือท า และคิดทบทวนล าดับขั้นตอนในขั้นสรุป ดังน้ัน
การจัดการเรียนการสอนแบบ Brain Based Learning สามารถส่งเสริมและพัฒนาทักษะความคิดรวยยอดทาง
คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยให้สูงได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ก่อนการจัดกิจกรรมโดยใช้ชุดหนังสือผ้า ครูควรเตรียมแผนการสอน  วัสดุ อุปกรณ์ในการท ากิจกรรมให้
พร้อมในขณะที่ท ากิจกรรมครูควรใช้ค าถามเพื่อกระตุ้นให้เด็กสนใจ โดยเปิดโอกาสให้เด็ก ได้มีบทบาทในการสนทนา 
ตอบค าถามเพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรม 
            2. การจัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือผ้า สามารถส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กได้หลายด้านทั้งน้ีขึ้นอยู่
กับการปรับปรุงใช้กิจกรรมของผู้จัด  ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์และเหมาะสมกับวัยของเด็ก 
            3. การจัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือผ้า ควรค านึงถึงระยะเวลาในการจัดกิจกรรม  สมาธิ  และความสนใจของ
เด็ก 

เอกสารอ้างอิง 
กรมวิชาการ. (2546). คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา 
         ลาดพร้าว. 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546.  
           พิมพ์ครั้งที่ 2. 
คมขวัญ อ่อนบึงพร้าว.การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้รูปแบบ 
           กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จิตเกษม ทองนาค. (2550 )การพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้ 
           กิจกรรมการเรียนการสอนแบบจิตปัญญา.กรุงเทพมหานคร 
ฉวีวรรณ คูหาภินันท์. 2542. การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน (Reading and Reading Promotion). 
            กรุงเทพมหานคร :ศิลปาบรรณาคาร. 
ทิศนา แขมมณี. (2551) . ศาสตร์การสอน. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์แห่งหนังสือจุฬาลงกรณ์ 
         มหาวิทยาลัย. 
นาตยา ภัทรแสงไทย. (2554). ยุทธวิธีการสอนสังคมศึกษา. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 
อัญชลี ไสยวรรณ. (2558) การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทักษะการคิดแสวงหาความรู้ส าหรับเด็ก 
         ปฐมวัย. กรุงเทพฯ:บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
ล้วน สายยศ; และอังคณา สายยศ. (2538). เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 3. 
       กรุงเทพฯ: ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ. 
ศรีทอง มีทาทอง . (2534). การทดลองวิธีสอนคณิตศาสตร์ที่มีกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด. 
          กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย. 
สน่ัน มีขันมาก.(2550).http://www.kmutt.ac.th/jif/public_ 
สิริชนม์ ปิ่นน้อย.(2552). ผลของการใช้เกมคณิตศาสตร์เพื่อส่งเริมทักษะความคิดรวบยอดในการสอน 
           ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของเด็กอนุบาล.  
           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
สิริมา ภิญโญอนันตพงษ . (2550). การศึกษาปฐมวัย.กรุเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
สมทรง สิมาลัย.(2552). การศึกษาความชอบของเด็กที่มีต่อรูปแบบของเน้ือหาที่ภาพส าหรับหนังสือเด็ก 
          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2552. 
อนุวัติ คูณแก้ว. (2556). หลักการวัดและประเมินผลทางการศึกษา. คณะศึกษาศาสตร์ : มหาวิทยาลัย 
        ศรีนครินทร์วิโรฒ. 
อังคณา เลิศศรี. (2551) .การใช้แผนที่ความคิดเพื่อเสริมสร้างทักษะการสรุปความคิดรวบยอด .จังหวัด 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

92 
 

 

 
รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที2่ (Proceedings) 

          เชียงใหม่.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

93 
 

 

 
รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที2่ (Proceedings) 
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บทคัดย่อ 
   การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการส าหรับเด็กปฐมวัย และเพื่อ
เปรียบเทียบทักษะการคิดรวบยอดส าหรับเด็กปฐมวัย  ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการส าหรับ
เด็กปฐมวัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคือเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 2/1  อายุ 4-5ปี  โรงเรียนเทศบาล 2 (วัด
ภูเขาดิน) สังกัดกระทรวงมหาดไทย จ านวน 26 คน  ได้มาโดยการสุ่ม โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม ภาคเรียนที่ 
2 ของปีการศึกษา 2561  ระยะเวลาในการทดลอง 4 สัปดาห์  ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ระหว่างการจัดกิจกรรม
เครื่องเมือที่ใช้ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ จ านวน 20 แผน คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงการ จ านวน 1 ชุด แบบทดสอบวัดทักษะความคิดรวบยอด จ านวน 1ชุด การศึกษาในครั้งน้ี ใช้แบบแผนการวิจัย
แบบ One - Group Pretest - Posttest Design วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ค่าการเบี่ยงเบนมาตราฐาน t-
test Dependent 
 ผลการวิจัยพบว่า 1)  ผลการศึกษาทักษะความคิดรวบยอดของเด็กปฐมวัยโดยรวม ก่อนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงการ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 11.73 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
17.42 ส่งผลให้มีคะแนนการพัฒนาทักษะความคิดรวบยอดโดยรวม สูงขึ้นโดยมีคะแนนเฉลี่ย 5.54 แสดงว่าให้เห็นว่า 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ ส่งผลให้เด็กมีทักษะความคิดรวบยอดสูงขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ทักษะความคิดรวบยอดส าหรับเด็กปฐมวัย โดยแยกเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้าน
การจ าแนก และด้านการเปรียบเทียบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี  2.1)  ด้านการจ าแนก พบว่า เด็กปฐมวัยมีทักษะ
ความคิดรวยอด ด้านการจ าแนก ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 11.73 หลังการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 17.42 ส่งผลให้มีคะแนนการพัฒนาด้านทักษะทักษะ
ความคิดรวบยอด    ด้านการจ าแนก สูงขึ้นโดยมีคะแนนเฉลี่ย 2.77 แสดงว่าให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงการ  ส่งผลให้เด็กมีทักษะความคิดรวบยอด ด้านการจ าแนก ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.5 2.2)  ด้านการเปรียบเทียบ พบว่า เด็กปฐมวัยมีทักษะความคิดรวบยอด ด้านการเปรียบเทียบ 
ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.19 หลังการจัดกิจกรรมการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงการ  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.12  ส่งผลให้มีคะแนนการพัฒนาด้านทักษะความคิดรวบยอด ด้านการ
เปรียบเทียบสูงขึ้น โดยมีคะแนนเฉลี่ย 2.92  แสดงว่าให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ ส่งผลให้เด็กมี
ทักษะความคิดรวบยอด        ด้านการเปรียบเทียบสูงขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.5 

ค าส าคัญ : เด็กปฐมวัย / การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ/ ความคิดรวบยอด/  

Abstract 
 The purpose of this research was to study the project-based learning activities for early 
childhood. And to compare the thinking skills For young children   Before and after organizing project-
based learning activities for early childhood The sample used in this study is that children of 
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kindergarten age at Genesis School District 2 2/1 years of age, 4-5 (Temple Mount soil) under the 
Ministry of the Interior of 26 people.   Acquired by segmentation By using the classroom as a unit in 
the second semester of the academic year 2018. The duration of the experiment is 4 weeks   In 
experience enhancing activities During the event , when using the plan for organizing project learning 
activities, 20 plans, a guide for organizing project-based learning activities, 1 set of test, conceptual 
skills assessment 1 Set This study Use One - Group research plan Pretest - Posttest Design Analyze 
data using average statistics. Standard deviation t- test. Dependent 
              The findings showed that 1 )   The results of the study of the conceptual skills of early 
childhood as a whole Before organizing project-based learning activities With an average score of 11.73 
after organizing project-based learning activities With an average score of 17.42 resulting in a score for 
developing overall conceptual skills Higher with an average score of 5.54 indicating that Project-based 
learning activities Resulting in children having higher thinking skills Which corresponds to the hypothesis 
set With statistical significance at the level of .05 2 ) Conceptual skills for early childhood By dividing 
into areas such as classification and comparison With the following details 2.1 ) In terms of 
classification, it was found that early childhood children had the skills, ideas, and skills in classification 
before organizing project-based learning activities. With an average score of 11.73 after organizing 
project-based learning activities With an average score of 17.42, resulting in higher scores for skills 
development, classification skills, with an average score of 2.77, indicating that Project-based learning 
activities Resulting in children having a conceptual classification skill which is consistent with the 
hypothesis set with statistical significance at the level of 0.5 2.2 ) in comparison, it was found that 
early childhood children had conceptual skills Comparison Before organizing project-based learning 
activities With an average score of 5.19 after organizing activities for project-based learning activities 
With an average score of 8.12, resulting in a score for developing the conceptual skills Higher 
comparison With an average score of 2.92 indicating that Project-based learning activities Resulting in 
children having conceptual skills Higher comparison Which is consistent with the hypothesis set at a 
statistical significance of 0.5 

keyword : Early childhood / project-based learning activities / Concepts / 

ความส าคัญและที่มาของปญัหา 
 กระทรวงการศึกษาธิการมีนโยบายให้มีการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยอย่างจริงจังและต่อเน่ือง โดยได้แต่งตั้ง
คณะท างานพิจารณาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เป็นหลักสูตรส าหรับสถานศึกษา สถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัย และหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง น าไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตาม
จุดหมายหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ที่ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนา
ทางด้านร่างการ อารมณ์ สังคม และสตปัญญา เป็นคนดี มีวินัย ส านึกความเป็นไทยและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในอนาคต(หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย. 2560) จากนโยบายและยุทธศาสตร์
การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) ระยะยาว พ.ศ. 2550-2559 ได้ให้ความหมายของเด็กปฐมวัยว่า “เด็กปฐมวัย” คือ เด็ก
ตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน หรือต่ ากว่า 6 ปี การจัดการการศึกษาน้ันได้แบ่งเป็น 3 รูป แบบคือ 
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการจัดการศึกษาปฐมวัย ต้องเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และจัดกระบวนการเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน เน่ืองจากช่วงปฐมวัยเป็นช่วงที่มีการ
พัฒนาการด้านสมอง และการเรียนรู้อย่างรวดเร็วที่สุด ดังน้ันจึงถือได้ว่าช่วงปฐมวัยเป็นช่วงวัยที่ต้องการการปลูกฝังดูแล
เป็นพิเศษ เพื่อจะได้เป็นรากฐานที่ส าคัญของการเรียนรู้ และการพัฒนาตลอดชีวิตให้เติบโตเป็นเด็กฉลาดและประสบ
ความส าเร็จในชีวิต  
  การจัดกิจกรรมการสอนแบบโครงการว่าเป็นการจัดประสบการณ์ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรื่อง ใดเรื่อง
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หน่ึงอย่างลุ่มลึกโดยเรื่องที่เรียนและประเด็นปัญหาที่ศึกษามาจากความสนใจของตัวเขาเอง การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนมุ่งให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงกับเรื่องที่ศึกษาน้ัน โดยการเปิด โอกาสให้เขาได้สังเกตอย่างใกล้ชิด จากแหล่ง
ความรู้เบื้องต้น อาจใช้ระยะเวลาที่ยาวนานอย่าง เพียงพอตามความสนใจของเขา เพื่อที่จะได้ค้นพบค าตอบและ
คลี่คลายความสงสัยใคร่รู้ ในการจัด กิจกรรมน้ันอาจประสบกับทั้งความส าเร็จและความล้มเหลวในวิธีการแสวงหา
ความรู้ตามวิธีการ ของเขาเอง และเม่ือเขาพบค าตอบก็จะน าความรู้ใหม่ที่ได้น้ันมาเสนอในรูปแบบต่าง ๆ  ตามความ 
ต้องการของเขาเอง โดยจะน าเสนอต่อเพื่อน ครู ผู้ปกครอง และคนอ่ืน ๆ ท าให้เขาเกิดความ ภาคภูมิใจในความส าเร็จ
น้ัน จากความหมายของการเรียนการสอนแบบโครงการโดยนักการศึกษาไทย หลาย ๆ คนดังกล่าวมาน้ันสรุปได้ว่า การ
เรียนการสอนแบบโครงการเป็นวิธีสอนอีกวิธีหน่ึงที่ ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่จะก าหนดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
ตามความสนใจและด าเนินการ เรียนรู้อย่างเป็นระบบจนสามารถน าผลการเรียนรู้ไปใช้ได้ในชีวิตโดยมีครูเป็นผู้ให้
ค าแนะน า โดยการจัดประสบการณ์แบบโครงการผู้มีบทบาทส าคัญในการจัดประสบการณ์แบบโครงการโดยศึกษาและ
วางแผนตามกรอบแนวคิดทั้ง 3 ระยะของโครงการ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงการสร้างปฏิสัมพันธ์
เชิงบวกกับเด็ก การบูรณาการเรียนรู้ทักษะภาษาของเด็ก คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้ตามสภาพจรงิ
เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้การค้นหาค าตอบตามกระบวนการการเรียนรู้ด้วยตนเองคู่ควรสังเกตพฤติกรรมเด็ก
ขณะด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมและการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและครูการศึกษาจากสิ่งแวดล้อมโดยครูจัดเตรียมสื่อ-
อุปกรณ์แหล่งเรียนรู้และอ านวยความสะดวกให้เด็กได้คิดค้นและค้นพบขณะด าเนินกิจกรรมคู่ควรเก็บข้อมูลจากเด็กโดย
การสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกทั้งเป็นรายบุคคลและกลุ่มเพื่อบันทึกข้อมูลสาระการเรียนรู้ของเด็กตลอดเวลาของ
ระบบการเรียนรู้ควรใช้ค าถามกระตุ้นท าให้เด็กเรียนรู้อย่างนุ่มลึกการที่ครูบันทึกข้อมูลจากการสังเกตโดยการจดบันทึก
ถ่ายภาพแบบสังเกตพฤติกรรมการวาดภาพและสรุปข้อมูลร่วมกับเด็ก โดยใช้แผนภูมิซ่ึงเป็นการสะท้อนการท างานและ
การเรียนรู้ของเด็ก น าข้อมูลที่ได้มาร่วมกันจัดเป็นระยะและน าเสนอข้อมูลบนป้ายนิเทศหรือจัดนิทรรศการให้ผู้ปกครอง
มีโอกาสได้เรียนรู้กระบวนการจัดประสบการณ์แบบโครงการแต่ละระยะ ช่วยให้กระบวนการการเรียนรู้ของเด็กบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์การจัดประสบการณ์แบบโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น. (สรวงพร กุศลส่ง. 2552:362).  
 ความคิดรวบยอดเป็นสิ่งส าคัญเสนอว่าความคิดรวบยอดเป็นการจัดลักษณะที่เหมือนเหมือนกันของ
ประสบการณ์หรือสิ่งของเข้าด้วยกันอย่างมีระเบียบท าให้เกิดเป็นหน่วยของความคิด หรือประเภทของประสบการณ์อาจ
กล่าวได้ว่าความคิดรอบยอดน้ันเป็นความคิดหรือความเข้าใจในขั้นสุดท้ายที่จะมีต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึงหรือเรื่องใดเรื่องหน่ึง
ภายในระยะเวลาหน่ึงและความคิดรวบยอดการเปลี่ยนแปลงได้เม่ือผู้เรียนมีประสบการณ์มากขึ้นหรือมีวุฒิภาวะมากขึ้น 
อาภรณ์ ใจเที่ยง.( 2550:62). ได้กล่าวว่า ควมคิดรวบยอดได้สอดคล้องกับทฤษฎีของ บูรเนอร์ Bruner, n.d.ที่ได้กล่าวว่า 
การแบ่ง(พัฒนาการทางสติปัญญาและการคิดออกเป็น 3 ขั้นคือขั้นแสดงออกด้วยการกระท า (Enactive Stage) ขั้นน้ี
เปรียบเทียบได้กับขั้นประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว (Sensorimoter Stage)   ของเพียเจท์ (Piaget) เป็นขั้นที่เด็ก
เรียนรู้จากกระท า(Learning by doimg) มากที่สุด  ขั้นสร้างภาพแทนใจ (Lconic Stage) ขั้นน้ีเปรียบเทียบได้กับขั้น
ก่อนปฏิบัติการคิด (Preoperational Stage) ของเพียเจท์ (Piaget) เด็กในวัยน้ีเก่ียวข้องกับความเป็นจริงมากขึ้นเด็กจะ
เกิดความคิดจากการรับรู้เป็นส่วนใหญ่ อาจจะมีจินตนาการบ้างแต่ยังไม่สามารถคิดได้ลึกซ้ึงเหมือน การปฏิบัติการคิด
ด้วยรูปธรรมของ เพียเจท์ (Piaget)และขั้นการใช้สัญลักษณ์ (Symdolic Stage) เป็นขั้นพัฒนาการขั้นสูงสุดของ บูร
เนอร์ (Bruner) เปรียบได้กับพัฒนาการขั้นปฏิบัติการคิดด้วยรูปแบบ (Concerte Operational) ของ เพียเจท์ (Piaget) 
ขั้นน้ีเด็กสามารถเข้าใจความสัมพันธ์ของสิ่งของสามารถเกิดความคิดรวบยอด หรือสังกัปในสิ่งต่างๆ ที่ซับซ้อนได้มากขึ้น  
(สุมตรา ด่านพาณิชย์. 2550). ซ่ึงความคิดรวบยอดจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถจัดประเภท สรุป และมองสิ่งหน่ึงสิ่งใดใน
ลักษณะร่วมกันมากกว่าที่จะแยกออกจากกันช่วยให้ผู้เรียนสามารถค้นข้อมูลต่างๆ ได้โดยกระบวนการคิดเม่ือผู้เรียน
สามารถหาข้อสรุปได้ ข้อสรุปน้ันก็จะกลายเป็นหลักการของความรู้ที่เรียน สามารถน าไปใช้และเชื่อมโยงกับสิ่งอ่ืนๆได้ . 
(นาตยา ภัทรแสงไทย. 2554:69).  
 จากการศึกษาข้อมูลข้างต้นได้ทราบว่าความคิดรวบยอดมีความส าคัญมากส าหรับเด็กเพราะความคิดรอบยอด
น้ันเป็นความคิดหรือความเข้าใจในขั้นสุดท้ายที่จะมีต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึงหรือเรื่องใดเรื่องหน่ึง และพบปัญหาว่าเด็กขาด
กระบวนการคิดรวบยอด  เด็กปฐมวัยจึงควรได้รับการพัฒนาเก่ียวกับการคิดรวบยอดเพราะเด็กปฐมวัยส่วนใหญ่ไม่
สามารถเข้าใจหรือคิดในเรื่องในเรื่องหน่ึงจนเข้าใจทั้งหมดได้   ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่ศึกษาเรื่องการจัดกิจกรรม
แบบโครงการเพื่อส่งเสริมทักษะความคิดรวบยอดของเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กเกิดทักษะความคิดรวบยอดโดยการจัด
กิจกรรมแบบโครงการเพื่อให้เด็กเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ขั้นต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของวิจัย 
   1.  เพื่อศึกษาการจัดกิจรรมการเรียนรู้แบบโครงการส าหรับเด็กปฐมวัย 

   2.  เพื่อเปรียบเทียบทักษะความคิดรวบยอดของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงการ 

ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีขอบเขตการวิจัย ดังต่อไปน้ี 
  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
           ประชากร  ที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นเด็กปฐมวัย ชาย – หญิง  อายุ 4-5ปี ระดับชั้น อนุบาล2 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จ านวน 6 ห้องเรียน   
            กลุ่มตัวอย่าง  ที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นเด็กปฐมวัย ชาย – หญิง อายุ 4-5ปี ระดับชั้นอนุบาล 2/1   
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จ านวน 26 คน    เป็น
หญิง 14 คน ชาย 12 คน ได้มาโดยการการสุ่ม โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม  
   ขอบเขตด้านเนื้อหา 
             ผู้วิจัยได้สร้างแผนการกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการเพื่อส่งเสริมทักษะความคิดรวบยอด ส าหรับ
เด็กปฐมวัย จ านวน 4 หน่วยสาระการเรียนรู้ ตามระยะของโครงการ ดังน้ี  

  หน่วยที่ 1 ธรรมชาติรอบตัว ประกอบด้วย 5 กิจกรรม 

ระยะที่ 1  1) การศึกษานอกสถานที่และกลับมาอภิปรายหาเรื่องที่เด็กอยากจะเรียนรู้ 

     2) ประสบการณ์เดิมเก่ียวกับข้าวโพด+วาดภาพทบทวนความรู้เดิม 

   3) สิ่งที่อยากรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับข้าวโพด+เด็กและครูร่วมกันคิดกิจกรรมและวางแผนการจัดกิจกรรม 

ระยะที่2   4) ลักษณะและองค์ประกอบของข้าวโพด+ร่วมกันสรุปองค์ความรู้เป็นMind map 

   5) ชนิดของข้าวโพด+ร่วมกันสรุปความเหมือนความแตกต่างและจ าแนกชนิดของข้าวโพดเป็นMind map 

  หน่วยที่ 2 ผัก ประกอบด้วย 5 กิจกรรม 

ระยะที่ 2   1) การเจริญเติบโตของข้าวโพด+ร่วมกันสรุปองค์ความรู้เป็นMind map 

    2) การปลูกข้าวโพด+น าเสนอผลงานของตนเองเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ 

    3) การดูแลรักษาต้นข้าวโพด+ร่วมกันสรุปองค์ความรู้เป็นMind map 

    4) ประโยชน์ของข้าวโพด+ร่วมกันสรุปองค์ความรู้เป็นMind map 

    5) กิจกรรมข้าวโพดคลุกเนย 

  หน่วยที่ 3 ข้าวโพด ประกอบด้วย 5 กิจกรรม 

ระยะที่ 2   1) ทัศนศึกษานอกสถานที่ “ไร่ข้าวโพด”+ร่วมกันสรุปองค์ความรู้เป็นMind map” 

    2) กิจกรรมไร่ “ข้าวโพดของหนู” 

    3) กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ ลอย-จมองค์ประกอบของข้าวโพด+ร่วมกันสรุปองค์ความรู้เป็นMind map 

    4) กิจกรรมศิลปะจากเมล็ดข้าวโพด+น าเสนอผลงานของตนเอง 

    5) VDOวิธีการท าข้าวโพดป๊อบคอร์น+ร่วมกันสรุปองค์ความรู้เป็นMind map 

  หน่วยที่ 4 ห้องเรียน ประกอบด้วย 5 กิจกรรม 

ระยะที่ 2  1) กิจกรรมนิทาน “นกน้อยกับต้นข้าวโพด” 

   2) เด็กสรุปอภิปรายเก่ียวกับสิ่งที่เด็กๆได้ท ากิจกรรมและเรียนรู้เก่ียวกับข้าวโพด 

ระยะที่3   3) ร่วมกันคิดรูปแบบการน าเสนอผลงาน+จัดสถานที่ 

  4) เตรียมความพร้อมในการน าเสนอผลงาน 

  5) น าเสนอนิทรรศการผลงานและสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมดจากข้าวโพด 
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ขอบเขตด้านตวัแปร 
 3.1  ตัวแปรต้น คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการส าหรับเด็กปฐมวัย 
            3.2  ตัวแปรตาม คือ ทักษะความคิดรวบยอดส าหรับเด็กปฐมวัย 
ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 

สมมตฐิานในการวิจัย 
  หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ เด็กปฐมวัย มีทักษะความคิดรวบยอดสูงขึ้น 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1  เด็กปฐมวัย หมายถึง คือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีเป็นเด็กชาย – หญิง อายุอายุ 4-5ปี 
ระดับชั้นอนุบาล 2/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 
จ านวน 26 คน   เป็นหญิง 14 คน ชาย 12 คน 

 2  การจัดกิจกรรมแบบโครงการ หมายถึง กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการอีกรูปแบบหน่ึงที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ โดยผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติอย่างเป็นระบบ ซ่ึงมุ่งส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ ร่วมกันวางแผน เพื่อ
สร้างองค์ความรู้หรือแก้ปัญหาด้วยการศึกษาค้นคว้า ทดลองตามขั้นตอนและส่วนประกอบของโครงการ โดยเมือ
ปฏิบัติการโครงการเสร็จแล้ว ต้องได้องค์ความรู้ใหม่และสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อมได้ 
โดยมีกระบวนการจัดประสบการณ์ ส าหรับเด็กปฐมวัย ประกอบด้วยระยะของโครงการ 3 ระยะใหญ่ๆ ดังน้ี 

 ระยะที่ 1 เริ่มต้นโครงการ ก าหนดหัวข้อของโครงการขึ้นจากความสนใจของเด็กทั้งกลุ่ม หรือเด็กส่วนใหญ่
เป็นหลัก โดยสังเกตค าพูดและการกระท าต่าง ๆ  ของเด็กในระบบการเรียนการสอนตามปกติ เม่ือเห็นว่าเด็กมีความ
สนใจเป็นพิเศษเรื่องใดเรื่องหน่ึง จึงน าเรื่องน้ันมาอภิปรายร่วมกับเด็ก สร้างข้อตกลงในการเรียนรู้ร่วมกัน ประสบการณ์
ที่เคยมีเก่ียวกับหัวข้อโครงการ น ามาแลกเปลี่ยนแบ่งปันกับเพื่อน ๆ น าเสนอผลงานโดยการรายงานผลงานของตนเอง
และจัดแสดงที่ป้ายนิเทศ สรุปผลการเรียนรู้ โดยครูใช้ค าถามกระตุ้นให้เด็กคิดออกแบบวางแผนการศึกษาอย่างลุ่มลึก
ต่อไป 

 ระยะที่ 2 พัฒนาโครงการ เป็นระยะให้โอกาสเด็กค้นคว้าและมีประสบการณ์ใหม่เพื่อต่อยอดสิ่งที่เด็กรู้แล้ว
และสิ่งที่เด็กต้องการเรียนรู้และสามารถคิดในสิ่งที่คิดว่าสามารถท าได้จากโครงการและก าหนดขั้นการเรียนรู้แต่ละวันมี 
4 ขั้นดังน้ี  

  ขั้นที่ 1  ขั้นเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนรู้  เป็นขั้นตอนที่เด็กเตรียมความพร้อมก่อนจะท า
กิจกรรม เช่นการเคลื่อนไหวร่างกาย การเตรียมตัวก่อนออกพื้นที่ 

   ขั้นที่  2 ขั้นออกแบบการเรียนรู้ เป็นขั้นตอนที่เด็กวางแผนก่อนลงมือปฏิบัติกิจกรรม 

   ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัติการเรียนรู้ เป็นขั้นตอนที่เด็กลงมือปฏิบัติตามแผนที่ตนเองวางไว้ หรือแผนที่เด็ก
ออกแบบร่วมกัน  

   ขั้นที่ 4 ขั้นสรุปผลการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นขั้นตอนที่เด็กร่วมกันสรุปการเรียนรู้ที่ได้เรียนโดยท าเป็น 
MIND MAP โดยครูจะเป็นผู้อ านวยความสะดวก   

         ระยะที่ 3 รวบรวมสรุป  เป็นขั้นตอนที่เด็กรวบรวมผลงานที่ได้ศึกษาตลอดโครงการ พร้อมการประเมินผลงาน
ตนเองและเลือกผลงานที่จะน าเสนอให้กับบุคคลอ่ืนได้เห็นผลส าเร็จ และเข้าใจมีความคิดรวบยอดเก่ียวกับเรื่องที่ได้
เรียน ท าให้สามารถโต้ตอบหรืออธิบายเรื่องน่ันได้อย่างถูกต้อง 

 3  ทักษะความคิดรวบยอด หมายถึง ความคิดรวบยอดเป็นความคิดความเข้าใจที่ สรุปเก่ียวกับการจัดกลุ่ม
สิ่งของสิ่งใดสิ่งหน่ึงหรือเรื่องใดเรื่องหน่ึงที่เกิดจากการสังเกตหรือการได้รับ ประสบการณ์เก่ียวกับ สิ่งน้ัน หรือเรื่องน้ัน 
แล้วใช้คุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันจัดเข้าเป็นกลุ่มเดียวกัน ซ่ึงจะท าให้เกิดความเข้าใจสิ่งต่างๆ 
ซ่ึงประกอบได้ 2ด้าน ดังน้ี 
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  3.1   การจ าแนก หมายถึงกระบวนการที่ใช้ในการจัดจ าพวกวัตการจ าแนก  เป็นกระบวนการที่ใช้
ในการจัดจ าพวกวัตถุหรือปรากฏการณ์ต่างๆ  ที่ต้องการออกเป็นหมวดหมู่  โดยจัดสิ่งที่มีสมบัติบางประการร่วมกันให้
อยู่ในกลุ่มเดียวกัน  ในการจ าแนกเป็นพวกๆน้ัน  จะต้องมีเกณฑ์ในการจ าแนกเกณฑ์ที่ใช้ในการจ าแนกประเภท  
พิจารณาจากลักษณะความเหมือนและความแตกต่าง  หรือความสัมพันธ์อย่างใดอย่างหน่ึงก็ได้  ถ้าสิ่งที่น ามาจ าแนก
ประเภทมีลักษณะน้ันร่วมกัน ก็จัดอยู่ในหมู่เดียวกัน  และถ้าไม่มีลักษณะดังกล่าว  ก็จ าแนกออกเป็นอีกพวกหน่ึง 

  3.2   การเปรียบเทียบ หมายถึง ความสามารถในการพิจารณาเทียบเคียงความเหมือน และความ
แตกต่างระหว่างสิ่งหน่ึงกับสิ่งอ่ืนๆ รวมทั้งความสามารถในการเปรียบเปรียบสิ่งหน่ึงเป็นอีกสิ่งหน่ึง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่
พึงประสงค์ตอบสนองเป้าหมายที่ต้องการ 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
                        ตัวแปรต้น                                                  ตัวแปรตาม 

 
                                                                                                         

 

 
 
วิธีด าเนินงานวิจัย 
  การด าเนินการทดลองครั้งน้ี ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มีขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
          1. จัดเตรียมกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 26 คน 
          2. ก่อนการทดลอง (Pretest) น าแบบทดสอบวัดทักษะการคิดรวบยอดส าหรับเด็กปฐมวัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ไป
ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) จ านวน 26 คน ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ก่อนท า
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการเพื่อส่งเสริมทักษะความคิดรวบยอดส าหรับเด็กปฐมวัย 
           3. ด าเนินการทดลองโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการเพื่อส่งเสริมทักษะความคิดรวบยอดส าหรับ
เด็กปฐมวัย ตามแผนการจัดกิจกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น การศึกษาครั้งน้ี ผู้ศึกษาท าการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 ใช้ระยะเวลาการทดลอง 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 30 นาที ในเวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น. 
ระหว่างวันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน – วันที่ 29 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ กลุ่มตัวอย่าง
ได้รับการทดลองการ จัดกิจรรมกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการเพื่อส่งเสริมทักษะความคิดรวบยอดส าหรับเด็กปฐมวัย
ทั้งสิ้น 20 ครั้ง 
          4. หลังการทดลอง (Post test) ท าการทดสอบหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรุ้แบบโครงการเพื่อส่งเสริม
ทักษะความคิดรวบยอดส าหรับเด็กปฐมวัย สิ้นสุด โดยใช้แบบทดสอบการวัดทักษะการคิดรวบยอดส าหรับเด็กปฐมวัย
ชุดเดิมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นกับเด็กปฐมวัยที่มีค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.79 มาใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน โดยครูเป็น
ผู้อ่านค าสั่งให้เด็กฟัง          
          5.  น าข้อมูลที่ได้จากการวัดทักษะความคิดรวบยอดมาวิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติต่อไป 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
            ตอนที่ 1 ผลการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ เพื่อส่งเสริมทักษะความคิดรวบยอด
ส าหรับเด็กปฐมวัย  
            การวิเคราะห์ในขั้นตอนน้ี ผู้วิจัยได้น าคะแนนวัดทักษะความคิดรวบยอดของเด็กปฐมวัยโดยรวม ที่ได้จาก
การทดสอบทั้งก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการเพื่อส่งเสริมทักษะความคิดรวบยอดส าหรับเด็ก
ปฐมวัย ซ่ึงปรากฏผลดังแสดงในตารางที่ 1  ดังน้ี 
 
 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ 
ทักษะความคิดรวบยอดส าหรับเด็กปฐมวัย 

-ด้านการจ าแนก 

- ด้านการเปรียบเทียบ 
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         ตารางที่ 1 แสดงการเปลี่ยนแปลง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ เพื่อส่งเสริมทักษะความคิดรวบ
ยอดส าหรับเด็กปฐมวัย  โดยรวมของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการเพื่อ
ส่งเสริมทักษะความคิดรวบยอดด้านการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย โดยภาพรวม 
        จากตารางที่ 4.1 แสดงให้เห็นว่า ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการเพื่อส่งเสริมทักษะความคิดรวบ
ยอดส าหรับเด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัยมีความสามารถด้านการจ าแนกและเปรียบเทียบ  โดยเฉลี่ย 11.73 หลังการจัด
กิจกรรมจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการเพื่อส่งเสริมทักษะความคิดรวบยอดส าหรับเด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัย
ความสามารถด้านการจ าแนก โดยเฉลี่ย 17.42 ส่งผลให้มีคะแนนพัฒนาสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 5.54 แสดงให้เห็นว่าหลังการ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ เพื่อส่งเสริมทักษะความคิดรวบยอดส าหรับเด็กปฐมวัย เด็กมีการจ าแนกสูงขึ้นซ่ึง
สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 
ตอนที่  2  เพื่อเปรียบเทียบทักษะความคิดรวบยอดด้านการจ าแนกและเปรียบเทียบ ทั้งก่อนและหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบโครงการ เพื่อส่งเสริมทักษะความคิดรวบยอดส าหรับเด็กปฐมวัย       
             ตารางที่ 2  แสดงการเปรียบเทียบทักษะความคิดรวบยอดด้านการจ าแนกและเปรียบเทียบ ของเด็ก
ปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ  

คนที่ 
ทักษะความคิดรวบยอดโดยภาพรวม 

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง คะแนนพัฒนา 
1 12 18 +6 
2 10 18 +8 
3 14 19 +5 
4 14 18 +4 
5 11 17 +6 
6 13 18 +5 
7 12 17 +5 
9 14 18 +4 
10 10 17 +7 
11 11 18 +7 
12 9 18 +9 
13 13 17 +4 
14 9 18 +7 
15 11 16 +5 
16 14 19 +5 
17 13 18 +5 
19 10 16 +6 
20 8 16 +8 
21 13 17 +4 
22 12 16 +4 
23 14 18 +4 
24 12 17 +5 
25 12 19 +7 
26 9 17 +6 
รวม 305 453 114 
  11.73 17.42 5.54 

S.D. 1.80 0.95 1.48 
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การทดลอง N K   S.D. t 
ก่อนการทดลอง 26 20 11.73 1.80 

19.14 
หลังการทดลอง 26 20 17.42 0.95 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 
             จากตารางที่ 2 สรุปได้ว่า a = 0.5 ค่า  t ตาราง =1.706  พบว่า t  ค านวณ = 19.14 มากกว่า t ตาราง 
ดังน้ัน เด็กปฐมวัยที่ได้รับการกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ โดยใช้แบบทดสอบวัดทักษะความคิดรวบยอดของเด็ก
ปฐมวัย สูงขึ้นที่ระดับ 0.5 แสดงว่าการจักกิจกรรมกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ
ด้านทักษะความคิดรวบยอด สูงขึ้นสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 
 
สรุปผลวิจัย 
            1.  ผลการศึกษาทักษะความคิดรวบยอดของเด็กปฐมวัยโดยรวม ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงการ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 11.73 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 17.42 
ส่งผลให้มีคะแนนการพัฒนาทักษะความคิดรวบยอดโดยรวม สูงขึ้นโดยมีคะแนนเฉลี่ย 5.54 แสดงว่าให้เห็นว่า การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ ส่งผลให้เด็กมีทักษะความคิดรวบยอดสูงขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
            2.  ทักษะความคิดรวบยอดส าหรับเด็กปฐมวัย โดยแยกเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านการจ าแนก และด้านการ
เปรียบเทียบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
                   2.1  ด้านการจ าแนก พบว่า เด็กปฐมวัยมีทักษะความคิดรวยอด ด้านการจ าแนก ก่อนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบโครงการ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 11.73 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 17.42 ส่งผลให้มีคะแนนการพัฒนาด้านทักษะทักษะความคิดรวบยอด    ด้านการจ าแนก สูงขึ้นโดยมีคะแนน
เฉลี่ย 2.77 แสดงว่าให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ  ส่งผลให้เด็กมีทักษะความคิดรวบยอด ด้านการ
จ าแนก ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 
                  2.2  ด้านการเปรียบเทียบ พบว่า เด็กปฐมวัยมีทักษะความคิดรวบยอด ด้านการเปรียบเทียบ ก่อนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.19 หลังการจัดกิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงการ  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.12  ส่งผลให้มีคะแนนการพัฒนาด้านทักษะความคิดรวบยอด ด้านการเปรียบเทียบ
สูงขึ้น โดยมีคะแนนเฉลี่ย 2.92  แสดงว่าให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ ส่งผลให้ เด็กมีทักษะ
ความคิดรวบยอดด้านการเปรียบเทียบสูงขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 
 
การอภิปรายผล 
          ผลการวิจัยในครั้งน้ี ท าให้ทราบว่าเด็กปฐมวัยทักษะความคิดรวบยอด พบว่า โดยภาพรวมคะแนนทักษะ
ความคิดรวบยอดส าหรับเด็กปฐมวัย หลังการจัดกิจกรรมการการเรียนรู้แบบโครงการ สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการ
การเรียนรู้แบบโครงการ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่าทุกด้าน ได้แก่ ด้านการจ าแนก 
และด้านการเปรียบเทียบ สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการจัดกิจกรรมการการเรียนรู้แบบโครงการอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสามารถอภิปรายผลได้ดังต่อไปน้ี 
          1. การศึกษาทักษะความคิดรวบยอดของเด็กปฐมวัยโดยรวม ก่อนการจัดกิจกรรมการการเรียนรู้แบบโครงการ 
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 11.73 หลังการจัดกิจกรรมการการเรียนรู้แบบโครงการ  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 17.42 และมี
คะแนนการพัฒนาทักษะความคิดรวบยอด โดยรวม สูงขึ้นเฉลี่ย 5.54 จากผลการวิจัยดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า  การจัด
กิจกรรมการการเรียนรู้แบบโครงการ มีผลต่อทักษะความคิดรวบยอดของเด็กปฐมวัย  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ กระบวนการ
จัดกิจกรรม เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง โดยผ่านผู้เชี่ยวชาญช านาญการ เป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการที่ชัดเจน  
โดยการจัดกิจกรรมการการเรียนรู้แบบโครงการโดยให้เด็กปฐมวัยได้ร่วมกันเลือกท าโครงการที่ตนสนใจ โดยร่วมกัน 
ส ารวจ สังเกต และก าหนดเรื่องที่ตนสนใจ วางแผนในการท าโครงการร่วมกัน ศึกษาหาข้อมูลความรู้ที่จ าเป็น และลง
มือปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้โดยครูจะต้องศึกษาและวางแผนตามกรอบแนวคิดทั้ง 3 ระยะของโครงการ โดย
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ระยะที่ 1 เริ่มต้นโครงการ ก าหนดหัวข้อของโครงการขึ้นจากความสนใจของเด็กทั้งกลุ่ม หรือเด็กส่วนใหญ่เป็นหลัก 
โดยสังเกตค าพูดและการกระท าต่าง ๆ ของเด็กในระบบการเรียนการสอนตามปกติ เม่ือเห็นว่าเด็กมีความสนใจเป็น
พิเศษเรื่องใดเรื่องหน่ึง จึงน าเรื่องน้ันมาอภิปรายร่วมกับเด็ก สร้างข้อตกลงในการเรียนรู้ร่วมกันและประสบการณ์ที่เคย
มีเก่ียวกับหัวข้อโครงการ น ามาแลกเปลี่ยนแบ่งปันกับเพื่อน ๆระยะที่ 2 พัฒนาโครงการ เป็นระยะให้โอกาสเด็กค้นคว้า
และมีประสบการณ์ใหม่เพื่อต่อยอดสิ่งที่เด็กรู้แล้วและสิ่งที่เด็กต้องการเรียนรู้และสามารถคิดในสิ่งที่คิดว่าสามารถท าได้
จากโครงการข้าวโพดและก าหนดขั้นการเรียนรู้แต่ละวันโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและระยะ
ที่3 รวบรวมสรุป  เป็นขั้นตอนที่เด็กรวบรวมผลงานที่ได้ศึกษาตลอดโครงการ พร้อมการประเมินผลงานตนเองและ
เลือกผลงานที่จะน าเสนอให้กับบุคคลอ่ืนได้เห็นผลส าเร็จ และเข้าใจมีความคิดรวบยอดเก่ียวกับเรื่องที่ได้เรียน ท าให้
สามารถโต้ตอบหรืออธิบายเรื่องน่ันได้อย่างถูกต้อง โดยทั้ง 3ระยะน้ีจะท าให้เด็กเกิดการบูรณาการเรียนรู้เพื่อทักษะ
ความคิดรวบยอด ให้เด็กเกิดการเรียนรู้การค้นหาค าตอบตามกระบวนการการเรียนรู้ด้วยตนเองคู่ควรสังเกตพฤติกรรม
เด็กขณะด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมและการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและครูการศึกษาจากสิ่งแวดล้อมโดยครูจัดเตรียม
สื่อ-อุปกรณ์แหล่งเรียนรู้และอ านวยความสะดวกให้เด็กและด าเนินงานตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ จนกระทั่งสามารถผลิต
ชิ้นงาน ผลงานออกมา โดยครูมีบทบาทอ านวยความสะดวก ติดตามการท างานของเด็กปฐมวัยให้ค าแนะน าช่วยเหลือ
ตามความจ าเป็น ให้แรงเสริมเพื่อเสริมต่อการเรียนรู้อย่างเหมาะสม การจัดกิจกรรมครั้งน้ีผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการผลการวิจัยครั้งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ยุพา ศิริรักษ์ .(2559).ได้ศึกษาเรื่อง ผล
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการที่มีต่อความสามารถด้านการสังเกต ด้านการจ าแนกและการเปรียบเทียบ
ของเด็กปฐมวัย การวิจัย ครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา จ านวนของเด็กปฐมวัยที่มีคะแนนความสามารถด้าน การ
สังเกต การจ าแนกและการเปรียบเทียบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75ของคะแนนเต็ม และเพื่อเปรียบเทียบ ความสามารถด้าน
การสังเกต การจ าแนกและการเปรียบเทียบก่อนเรียนและหลังเรียนของเด็กปฐมวัย จ านวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการมีคะแนน ความสามารถด้านการสังเกต การจ าแนกและการเปรียบเทียบร้อยละ 
100 สูงกว่า เกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05  เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบโครงการมี
ความสามารถด้านการสังเกต การจ าแนก และการเปรียบเทียบหลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ       บุญศรี ใหม่คามิ. (2553). ได้ศึกษา การจัดประสบการณ์แบบ
โครงการเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเด็กจะเป็นผู้เลือกเรื่องหรือหาวิธีการที่จะ
ศึกษา หาความรู้ด้วยตนเองหรือค าตอบด้วยตนเอง มุ่งเน้นและให้โอกาสเด็กได้เรียนรู้ตามความคิด และวิธีการของ
ตนเองเพื่อแสวงหาค าตอบและเสนอผลงาน ค้นหาค าตอบด้วยงานที่สร้างขึ้นอย่างลุ่มลึกตามความถนัดและความสนใจ 
เด็กได้ฝึกเรียนรู้การท างานเป็นกลุ่มฝึกทักษะการแก้ปัญหาและการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
เช่นเดียวกับ ถนอม แสงอรัญ. (2557). ได้ศึกษาการวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถทางภาษา และ
พฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยการจัดประสบการณ์แบบโครงงาน และเพื่อเ ปรียบเทียบ
ความสามารถและพฤติกรรมทางสังคมก่อนและหลังการจัดประสบการณ์แบบโครงงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ความสามารถทางภาษาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 หลังการจัดประสบการณ์แบบโครงงาน สูงกว่าก่อนการจัด
ประสบการณ์แบบโครงงาน อย่างมีมัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 
หลังการจัดประสบการณ์แบบโครงงานมีความก้าวหน้าสูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์แบบโครงงาน โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.62 คิดเป็นร้อยละ 17.85 พฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 หลังการจัดประสบการณ์แบบ
โครงงานสูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์แบบโครงงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
         2. ทักษะความคิดรวบยอดส าหรับเด็กปฐมวัย โดยแยกเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านการจ าแนกและด้านการ
เปรียบเทียบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
             2.1  ด้านการจ าแนก  ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 6.54  หลังการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.31มีทักษะความคิดรวบยอด ด้านการจ าแนกสูงขึ้นโดยมี
คะแนนเฉลี่ย 2.77 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ เป็นกิจกรรมที่สามารถดึงดูดความ
สนใจเด็กปฐมวัย ซ่ึงประกอบด้วยรูปแบบกิจกรรม 4หน่วยการเรียนรู้ได้แก่สัปดาห์ที่ 1 หน่วยธรรมชาติรอบตัว สัปดาห์
ที่ 2 หน่วยผักสัปดาห์ที่ 3 หน่วยข้าวโพดและสัปดาห์ที่ 4 หน่วยห้องเรียนเป็นการบูรณาการการเรียนรู้ท าให้เด็กเกิด
ทักษะความคิดรวบยอดในด้านการจ าแนก โดยเด็กได้ออกแบบกิจกรรมที่เด็กสนใจ ส่งผลให้กิจกรรมที่เด็กได้ท าเด็กมี
ความสนใจและได้ปฏิบัติจริง ซ่ึงท าให้เด็กเกิดการจ าแนกสิ่งผ่านสื่อและการจัดกิจกรรม ซ่ึงสอดคล้องกับ เกษม สุริ
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ยวงศ์.(2553). กล่าวว่า ความคิดรวบยอดมีความส าคัญส าหรับการเรียนและการด ารงชีวิตของมนุษย์มาก จึง มี
นักจิตวิทยาหลายท่านได้ให้ความสนใจและการศึกษาวิจัยเรื่องความคิดรวบยอดไว้อย่างกว้างขวาง ดังเช่น ออซูเบล 
(Ausubel)  ได้กล่าวว่า คนเรา อาศัยอยู่ในโลกของความคิดรวบยอดมากกว่าโลกของความเป็นจริงตามธรรมชาติ 
เพราะว่าพฤติกรรมด้านต่างๆ ของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นด้านความคิดสื่อความหมายระหว่างกัน การแก้ปัญหา การ
ตัดสินใจล้วนแล้วแต่ต้องผ่านเครื่องกรองที่เป็นความคิดรวบยอดมาก่อนและสอดคล้องกับ นาตยา ภัทรแสงไทย. (2554 
). กล่าวว่า ความคิดรวบยอดจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถจัดประเภท สรุป และมองสิ่งหน่ึงสิ่งใดในลักษณะร่วมกันมากกว่า
ที่จะแยกออกจากกันช่วยให้ผู้เรียนสามารถค้นข้อมูลต่างๆ ได้โดยกระบวนการคิดเม่ือผู้เรียนสามารถหาข้อสรุปได้ 
ข้อสรุปน้ันก็จะกลายเป็นหลักการของความรู้ที่เรียน สามารถน าไปใช้และเชื่อมโยงกับสิ่งอ่ืนๆได้ 
          2.2  ด้านการเปรียบเทียบ ก่อนการจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
5.19 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.12  มีทักษะความคิดรวบยอด ด้านการ
เปรียบเทียบสูงขึ้นโดยมีคะแนนเฉลี่ย 2.92 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ เป็นกิจกรรมที่
สามารถดึงดูดความสนใจเด็กปฐมวัย ซ่ึงประกอบด้วยรูปแบบกิจกรรม 4หน่วยการเรียนรู้ได้แก่สัปดาห์ที่ 1 หน่วย
ธรรมชาติรอบตัว สัปดาห์ที่ 2 หน่วยผักสัปดาห์ที่ 3 หน่วยข้าวโพดและสัปดาห์ที่ 4 หน่วยห้องเรียนเป็นการบูรณาการ
การเรียนรู้ท าให้เด็กเกิดทักษะความคิดรวบยอดในด้านการเปรียบเทียบ โดยผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบโครงการซ่ึงแต่ละกิจกรรมเด็กๆได้เปรียบเทียบสิ่งต่างๆ  ซ่ึงสอดคล้องกับ ปิ่นประภา  โล่จินดา. (2550). กล่าว่า 
ความคิดรวบยอดอาจแยกย่อยไปจากประเภทของหมวดหมู่ คน สัตว์ สิ่งของ เพื่อให้มนุษย์สื่อสารทางภาษากันได้ง่าย
ขึ้นโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาในการอธิบาย เพราะคนน้ันได้มีความคิดรวบยอดของสิ่งที่พูดถึงแล้ว และยังสอดคล้องกับ
ทฤษฎีของ โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ Howard Gardber      สิริมา ภิญโญอนันตพงษ. (2550). กล่าวว่า ความหลากหลาย
ของสติปัญญา (Theory of Multiple intelligence Ml) โดยใช้หลักการวิวัฒนาการ ทางชีววิทยา (Biological 
evolution) จ าแนกความสามารถหรือสติปัญญาของคนเอาไว้ 9 ประเภทดังน้ี 1. สติปัญญาด้านภาษา (Linguistic 
intelligence) หมายถึง ผู้ที่มีความสามารถทางภาษาสูงอาทินักเล่านิทาน นักพูด (ปาฐกถา) ความสามารถใช้ภาษาใน
การหว่านล้อม การอธิบาย กวี นักเขียนนิยาย นักเขียนบทละคร บรรณาธิการ นักหนังสือพิมพ์ นักจิตวิทยา 2. 
สติปัญญาด้านตรรกและคณิตศาสตร์ (Logical / Mathematics intelligence) หมายถึงกลุ่มผู้ที่มีความสามารถสูงใน
การใช้ตัวเลข อาทิ นักบัญชี นักคณิตศาสตร์ นักสถิติ กลุ่มผู้ให้เหตุผลที่ดี อาทิ นักวิทยาศาสตร์ นักตรรกศาสตร์ นัก
จัดท าโปรแกรมคอมพิวเตอร์กลุ่มผู้ที่มีความไวในการเห็นความสัมพันธ์แบบแผนตรรกวิทยา การคิดเชิงนามธรรม การ
คิดที่เป็นเหตุผล (Cause – effect) และการคิดคาดการณ์ (if – then) วิธีการใช้ในการคิด ได้แก่ การจ าแนกประเภท 
การจัดหมวดหมู่ การสันนิษฐาน การสรุป การคิดค านวณ การตั้งสมมุติฐาน    3. สติปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ (Visual / 
Spatial intelligence) หมายถึง ผู้ที่มีความสามารถมองเห็นภาพของทิศทาง แผนที่ ที่กว้างไกล อาทิ นายพรานป่า
ผู้น าทาง พวกเดินทางไกล รวมถึงผู้ที่มีความสามารถมองความสัมพันธ์ มองเห็นแสดงออกเป็นภาพรูปร่างในการจัดการ
กับพื้นที่ เน้ือที่ การใช้สีเส้น พื้นผิว รูปร่างอาทิ สถาปนิก สันทนาการ นักประดิษฐ์ ศิลปินต่างๆ 4. สติปัญญาด้าน
ร่างกาย และการเคลื่อนไหว (Bodily / Kinesthetic intelligence) หมายถึง ผู้ที่มีความสามารถในการใช้ร่างกายของ
ตนเองแสดงออกทางความคิด ความรู้สึก อาทิ นักแสดงละคร -ภาพยนตร์ นักแสดงท่าใบ้ นักกีฬา นาฏกร นักฟ้อนร า
ท าเพลง และผู้ที่ มีความสามารถในการใช้มือประดิษฐ์ เช่น นักปั้น ช่างแก้รถยนต์ รวมถึงความสามารถทักษะทางกาย 
เช่น ความคล่องแคล่ว ความแข็งแรง ความยืดหยุ่น ความประณีต และความไวทางประสาทสัมผัส 5. สติปัญญาด้าน
ดนตรี (Musical / Rhythmic intelligence) หมายถึง ผู้ที่มีความสามารถ ทางดนตรี ได้แก่ นักแต่งเพลง นักดนตรี นัก
วิจารณ์ดนตรี รวมถึงความไวในเรื่องจังหวะ ท านอง เสียง ตลอดจนความสามรถในการเข้าใจและวิเคราะห์ดนตรี 6. 
สติปัญญาด้านมนุษย์สัมพันธ์ (Interpersonal intelligence) หมายถึง ความสามารถ ในการเข้าใจอารมณ์ความรู้สึก 
ความคิด และเจตนาของผู้อ่ืน ทั้งน้ีรวมถึงความสามารถไว ในการสังเกต น้ าเสียง ใบหน้า ท่าทาง ทั้งยังมีความสามารถ
สูงในการรู้ถึงลักษณะต่างๆ ของสัมพันธภาพของมนุษย์สามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เช่น 
สามารถท า ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลปฏิบัติตาม 7. สติปัญญาด้านตน หรือ การเข้าใจตนเอง ( Interpersonal 
intelligence) หมายถึง ผู้ที่มีความสามารถในการรู้จักตนเอง และสามารถประพฤติปฏิบัติตนได้จากความรู้สึกตนน้ี 
ความสามารถ ในการรู้จักตัวตน อาทิ การรู้จักตัวเองตามความเป็นจริง เช่น มีจุดอ่อนจุดแข็งในเรื่องใด มีความรู้ เท่า
ทันอารมณ์ ความคิด ความปรารถนาของตนเอง มีความสามารถในการฝึกฝนตนเอง และเข้าใจ ตนเอง 8. สติปัญญา
ด้านการรักธรรมชาติ (Naturalistic intelligence) หมายถึง ผู้ที่มีความ เข้าใจ ความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ และ
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ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เข้าใจความส าคัญของตนเอง กับสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงความสามารถของตนที่จะมีส่วน
ช่วยในการอนุรักษ์ธรรมชาติ เข้าใจถึง พัฒนาการของมนุษย์และการด ารงชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย เข้าใจ และ
จ าแนกความ เหมือนกันของสิ่งของ เข้าใจการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของสาร 9. สติปัญญาด้านการด ารงชีวิต 
(Existential intelligence) หมายถึง ผู้ที่มีความสามารถในการไตร่ตรอง ค านึง สร้างความเข้าใจเก่ียวกับการมีชีวิตอยู่
ในโลกมนุษย์ เข้าใจการก าหนดของชีวิตและการรู้เหตุผลของการด ารงชีวิตอยู่ในโลก 
 
ข้อเสนอแนะ 
     1.  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ น้ันจะต้องค านึงถึงความยากง่าย ของกิจกรรม และพัฒนาการความ
พร้อมของเด็ก  
      2.  การจัดกิจกรรมน้ันสามารถที่จะส่งเสริมพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ให้เด็กได้ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ จัด
กิจกรรมในการที่จะปรับปรุงแผนการสอนให้มีความหลายหลายและเหมาะสมกับการส่งเสริมพัฒนาการด้านอ่ืนๆ 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาความสามารถด้านการท าวิจัยในชั้นเรียน
ของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต าบลแม่จัน อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตากและความพึงพอใจ เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
(Action Research) เก็บรวบรวมข้อมูล ใช้เทคนิควิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) ได้แก่การสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) และการเขียนพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) แหล่งข้อมูลที่ศึกษาได้แก่ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลต าบลแม่จัน อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก จ านวน 11 ศูนย์ รวมทั้งหมด 30 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ ประเด็น
ค าถามที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม และแบบสอบถามปลายเปิดแบบมีโครงสร้าง 
  ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการพัฒนาการท าวิจัยในชั้นเรียนประกอบด้วยองค์ประกอบหลักส าคัญ 3 
ประการดังน้ี 
 1. ด้านวิธีการ บรรยายแบบง่ายๆ บรรยายเน้ือหาสลับการลงปฏิบัติ ทบทวนเน้ือหาแต่ละประเด็น เรียนรู้
จากรูปธรรมยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวประกอบการบรรยาย และเรียนรู้ขั้นตอนกระบวนการท าวิจัยไปที่ละขั้นตอน 
 2. ด้านพลังใจ เสริมแรงก าลังใจ สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บรรยายกับครู ปลุกเร้าพลังภายในตัวครูทุก
ช่วงระยะการบรรยาย ให้ก าลังใจ ค าชม กระตุ้นให้ทุกคนเห็นศักยภาพภายในของตน และผู้บริหารเห็นความส าคัญ
สนับสนุนครู เสริมแรงให้ก าลังใจ 
 3. ด้านผู้ให้ วิทยากรต้องเป็นผู้มีความสามารถการจัดการศึกษาปฐมวัยพร้อมทั้งการท าวิจัยในชั้นเรียน 
ถ่ายทอดอธิบายแบบเข้าใจได้ง่าย สวมบทบาทเป็นพี่เลี้ยง ร่วมคิด ร่วมท าไปกับครูทุกขั้นตอน  
 องค์ประกอบหลักส าคัญทั้ง 3ประการน้ีจะประสานสัมพันธ์เชื่อมโยงกันตลอดเวลาทุกขั้นตอนใน
กระบวนการพัฒนาครู และการประเมินความพึงพอใจ พบว่า ครูพอใจขั้นตอนกระบวนการพัฒนามีความเป็นระบบ
เรียงล าดับขั้นตอนเข้าใจได้ง่ายชัดเจน 

ค าส าคัญ กระบวนการพัฒนา /ความสามารถการท าวิจัยในชั้นเรียน /ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

Abstract 
             The purposes of this research were to study the process to develop classroom research 
abilities of teachers in childcare centers of Maechan Sub-district Municipality Aumphang District, Tak 
Province and also study teachers’ satisfaction towards the process. This research was an Action 
Research with qualitative technique. Data were analyzed using focus group discussion and 
analytical description. The samples consisted of 30 teachers from 11 childcare centers of Maechan 
Sub-district Municipality Aumphang District, Tak Province. The research instruments were questions 
for focus group and structured questionnaire. 
The results revealed that the process to develop classroom research consisted of 3 compositions 
as follows: 
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         1. The methodology it was found that the lecture was simple. The content was explained 
with the practice. Each content was reviewed. Learning was done by factual situation. Nearby thing 
was the example in the lecture. The research method was taught step by step. 
         2. The mind power it was found that there should have the motivation. Lecturer and 
teachers should have good relationship. Teachers’ internal power should be encouraged. Teachers 
should be encouraged to know their abilities. The administrator should support and reinforce 
teachers’ Morales. 
          3. Lecturer it was found that the lecturer should be the expert in childhood education and 
classroom research. The lecturer should explain the methodology easily Moreover the lecturer 
should be the mentor to help teachers. The evaluation of satisfaction was found that the 
methodology of teachers’ development was good 

Key elements both 3, this will coordinate the relationship all the time in every step in the 
teacher development process. And satisfaction assessment found that the teacher development 
process was systematic, orderly, easy to understand 

Keyword : Development process / Ability to do research in class / Teacher, Child Development 
Center 

ความส าคัญและความเป็นมา 
เทศบาลต าบลแม่จัน เดิมแรกเริ่มมีฐานะเป็นสภาต าบล เรียกว่า สภาต าบลแม่จัน เป็นต าบลหน่ึงในจ านวน 6 

ต าบล ในเขตอ าเภออุ้มผาง ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลแม่จัน เม่ือวันที่ 11 ตุลาคม 2542 
และต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลแม่จัน เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งหมด 
จ านวน 12 หมู่บ้านโดยมีราษฎรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ ตั้งอยู่ทางตะวันตกของอ าเภออุ้มผางห่าง
จากที่ว่าการอ าเภออุ้มผางระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร ห่างจากอ าเภอแม่สอด 210 กิโลเมตร มีเน้ือที่ทั้งหมด 
ประมาณ 1240 ตารางกิโลเมตร การจัดการศึกษาประกอบด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 11 ศูนย์ และก าลังจะเปิดใหม่อีก 4 
ศูนย์ เด็กเล็กเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นชาวไทยภูเขา เผ่า ปกาเกอะญอ (กะเหรี่ยง) จากสภาพแวดล้อมที่อยู่ห่างไกล ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จัดการเรียนรู้ส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก จึงขาดโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างมาก การเดินทาง
ที่เป็นอุปสรรค เส้นทางการคมนาคมไม่สะดวก ถนนขรุขระ เสี่ยงต่ออันตราย เพราะเป็นเส้นทางเล็กจากอ าเภอแม่สอด
ขึ้นไปอ าเภออุ้มผาง เป็นทางโค้ง 1219 โค้ง อยู่ในพื้นที่สูง จึงมีค าเรียกกล่าวขานว่าอ าเภอลอยฟ้า ถนนเล็กสองข้างทาง
เป็นเหว ต้องระมัดระวังในการขับรถอย่างมาก แต่เน่ืองด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้ันเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่จัด
การศึกษาพัฒนาเด็กตามระเบียบส านักนายกรัฐมน ตรี ว่าด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2551 ก าหนดให้เด็กปฐมวัย
ทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ โดยให้ ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ที่เก่ียวข้องกับเด็กปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงความส าคัญของการเลี้ยงดู การสร้างประสบการณ์ การส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรู้
และพัฒนาเต็มตามศักยภาพ (มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 2553)  

ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงมีความส าคัญอย่างมาก ต่อการสร้างเสริมพัฒนาการทุกด้านของเด็ก ซ่ึงในคู่มือ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ได้กล่าวถึงบทบาทของครูปฐมวัยอย่างชัดเจนว่า“บทบาทครูปฐมวัยต้องเปลี่ยน
จากผู้บอกความรู้หรือสิ่งให้เด็กท ามาเป็นผู้อ านวยความสะดวกใน    การจัดสภาพแวดล้อม ประสบการณ์และกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก ผู้สอนต้องยอมรับเห็นคุณค่า รู้จักและเข้าใจเด็กแต่ละคนที่ตนดูแลรับผิดชอบ 
นอกจากน้ีผู้สอนต้องรู้จักพัฒนาตนเอง ปรับปรุง ใช้เทคนิคการจัดกิจกรรมหลากหลาย ให้เหมาะกับเด็กและต้องวาง
แผนการจัดประสบการณ์ในแต่ละวันให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นที่หลากหลายกิจกรรมอย่างเหมาะสมกับวัยและ
พัฒนาการ ผู้สอนต้องสังเกตประเมินทั้งการสอนของตนและพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กได้บรรลุตามจุดประสงค์
เป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ ผู้สอนต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลของเด็กกับพ่อแม่ ผู้ปกครองต้องร่วมมือกันรับผิดชอบช่วยพัฒนา
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เด็กให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการร่วมกันและผู้สอนต้องศึกษาหลักการของหลักสูตรให้เข้าใจ เพราะต้องยึดหลักการ
อบรมเลี้ยงดูควบคู่กับการให้การศึกษา (คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560) 

วิจัยในชั้นเรียน จึงเป็นเครื่องมือหน่ึงที่ครูสามารถน ามาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้พัฒนาเด็กปฐมวัยได้ 
ดังเช่นนักการศึกษาหลายคนกล่าวไว้สอดคล้องกันว่า การวิจัยมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนอย่างแท้จริงคุณค่า
เกิดขึ้นที่การพัฒนาครู ผลสัมฤทธ์ิเกิดกับนักเรียน ยังมีปฏิสัมพันธ์ในการท างานร่วมกัน ครูพัฒนาครบวงจร คือการรับรู้ 
สร้างความรู้ และการใช้ความรู้ (สุณี บุญพิทักษ์,2554 อ้างอิงจาก จารุวรรณ ศิลปะรัตน์ , 2548 ) วิจัยในชั้นเรียน
หมายถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน ต้องท าอย่างรวดเร็วน าผลมาใช้ทันที และสะท้อนข้อมูลเก่ียวกับการ
ปฏิบัติต่างๆของตนเองให้เพื่อนร่วมงานในโรงเรียนได้อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางปฏิบัติและผลที่เกิดขึ้น
พัฒนาการเรียนรู้ทั้งของครูและผู้เรียน (สุวิมล ว่องวานิช (2551หน้า21) ความส าคัญของวิจัยในชั้นเรียนยังถูกก าหนด
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มาตรา 24 (5) ว่า การสอนส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอ านวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ เรียนรู้ ทั้งน้ี ผู้สอนและผู้เ รียนอาจ
เรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ 

https://pamnav.wordpress.com/2016/11/04 ค้นคว้าเม่ือวันที่ 16  กุมภาพันธ์ 2562 
วิจัยในชั้นเรียนจึงมีประโยชน์ต่อครูผู้สอนทุกระดับชั้นเรียน สามารถน ามาใช้แก้ปัญหาในชั้นเรียนได้ ในส่วน

ของเด็กปฐมวัย ครูปฐมวัยสามารถเรียนรู้พัฒนาให้เข้าใจขั้นตอนกระบวนการของวิจัยในชั้นเรียน และน ามาใช้
แก้ปัญหาเด็ก ซ่ึงจะท าให้ครูได้พัฒนาระบบการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ พัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา  

จากความส าคัญดังกล่าวมา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น มีเขตบริการ คือ 
จังหวัดก าแพงเพชรและจังหวัดตาก อ าเภออุ้มผางเป็นอ าเภอหน่ึงของจังหวัดตากที่อยู่ห่างไกลและทุรกันดารมาก  การ
บริการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเข้าไปถึงได้น้อย ผู้วิจัยเห็นความส าคัญของการใช้กระบวนการวิจัยเป็น
เครื่องมือพัฒนาเด็กปฐมวัยและยังพัฒนาศักยภาพครูได้อย่างดี ดังที่อุทุมพร จามรมาน (2537) น้อมศรี เคท (2545) 
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2545) อ้างถึงใน สุณี บุญพิทักษ์ (2554 , หน้า 2) ครูที่จัดการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัย
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน เข้าใจเด็กเป็นรายบุคคลเข้าใจการกระท าของเด็ก ผลการวิจัยสะท้อนให้ครูเห็นสภาพของ
ตนและการเรียนรู้ของผู้ เ รียน เห็นจุดที่ต นเองควรพัฒนาให้ มีประสิทธิภาพยิ่ งขึ้น จึงได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
กระบวนการพัฒนาความสามารถด้านการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต าบลแม่จัน อ าเภออุ้ม
ผาง จังหวัดตาก 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย    
1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ และปัญหาการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล

ต าบลแม่จัน อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 
2. เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาความสามารถด้านการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล

ต าบลแม่จัน อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของครูผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อกระบวนการพัฒนาความสามารถการท าวิจัยใน

ชั้นเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต าบลแม่จัน อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

วิธีด าเนินการวิจัย  
การศึกษาวิจัยครั้งน้ี เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) มีรายละเอียดดังน้ี 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ และปัญหาการท าวิจัยในชั้นเรียนของครู   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล
ต าบลแม่จัน อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 
 1.1 ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล 

https://pamnav.wordpress.com/2016/11/04%20ค้นคว้าเมื่อวันที่%2016%20%20กุมภาพันธ์%202562
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 ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จัดการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 11 ศูนย์ จ านวน 30 คน โดยใช้แบบสอบถาม
ปลายเปิด และการสนทนากลุ่ม 
 แหล่งข้อมูลเอกสาร ได้แก่ งานวิจัย เรื่อง รูปแบบกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะ  ครูปฐมวัยที่ดีของครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สุณี บุญพิทักษ์, 2559) รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการท าวิจัยในชั้น
เรียนของครูปฐมวัย (สุณี บุญพิทักษ์, 2554) และ จารุวรรณ ศิลปะรัตน์ (2548) การพัฒนารูปแบบเสริมพลังการ
ท างานเพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นนักวิจัยของครูอนุบาล เอกสาร ต าราที่เก่ียวข้องกับการท าวิจัยในชั้นเรียนของครู
ปฐมวัย และ หลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
 1.2 ขอบเขตตัวแปร 
 ตัวแปรที่ใช้ศึกษา ได้แก่ 
 1) สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาเด็กปฐมวัยและปัญหากิจกรรมการสอนเด็กปฐมวัย 
 2) สภาพการท าวิจัยในชั้นเรียนและปัญหาการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
            1.3.1 ผู้วิจัยท าหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรถึง
หัวหน้าหน่วยงาน เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูล 
                 1.3.2 ผู้วิจัยขออนุญาตบันทึกเทปการสนทนากลุ่ม 
          1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์สร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (Analytic 
Induction) และเขียนพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) 
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษากระบวนการพัฒนาความสามารถด้านการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล
ต าบลแม่จัน อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 
       2.1 ขอบเขตเน้ือหา 
 กระบวนการพัฒนาความสามารถการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูปฐมวัย โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
       2.2 ขอบเขตแหล่งข้อมูล  
      กลุ่มประชากรที่ใช้ด าเนินการวิจัย ได้แก่ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 30 คน สังกัดเทศบาลต าบลแม่จัน 
อุ้มผาง จังหวัดตาก ประกอบด้วย 11 ศูนย์ดังน้ี 
 1) ศพด.บ้านนุเซะโปล้ 
 2) ศพด.บ้านกล้อทอ 
 3) ศพด.บ้านบ่อแร่ 
 4) ศพด.บ้านโขะทะ 
 5) ศพด.บ้านทิโพจิ 
 6) ศพด.บ้านกุยต๊ะ 
 7) ศพด.บ้านกุยเคล๊อะ 
 8) ศพด.บ้านแม่จันทะ 
 9) ศพด.บ้านเปิ่งเคลิ่ง 
 10) ศพด.บ้านทีจอชี 
 11) ศพด.บ้านมะโอโค๊ะ 
    2.3 ขอบเขตตัวแปร ได้แก่ ความรู้ ความสามารถการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ขั้นตอนกระบวนการพัฒนาวิจัยในชั้นเรียน 
 ระยะที่ 1 
 1. ทบทวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
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 2. อบรมให้ความรู้การท าวิจัยในชั้นเรียนปฐมวัย การศึกษาโจทย์ปัญหาการท าวิจัยในชั้นเรียน การเขียนชื่อ
เรื่องวิจัยในชั้นเรียน การเขียนบทที่ 1 การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้อง การสร้างเครื่องมือ สถิติที่ใช้ และการ
เขียนโครงร่าง 3 บท 
 3. ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กลับไปพัฒนาโครงร่างวิจัยในชั้นเรียนเตรียมที่จะท าวิจัยในชั้นเรียนของตน นัด
หมายมาน าเสนอครั้งต่อไป 
 ระยะที่ 2 
 1. นัดหมายประชุมครูที่ส านักงานเทศบาลต าบลแม่จัน น าเสนอโครงร่างวิจัยในชั้นเรียน 
 2. ในการน าเสนอโครงร่างวิจัยในชั้นเรียน ผู้วิจัยในบทบาทวิทยากร ได้บรรยาย ซ้ า ย้ า ทวน เน้ือหาความ
เข้าใจการท าวิจัยในชั้นเรียนอีกครั้ง 
 3. อบรมให้ความรู้การเขียนสรุปรายงานการวิจัยในชั้นเรียน 5 บท 
 ระยะที่ 3 
 1. นัดประชุมครูส่งสรุปรายงานการวิจัยในชั้นเรียน 5 บท  
 2. กิจกรรมถอดบทเรียนรู้ กระบวนการพัฒนาความสามารถการท าวิจัยในชั้นเรียน 
ขั้นตอนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจของครูผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อกระบวนการพัฒนาความสามารถการท าวิจัยในชั้น
เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต าบลแม่จัน อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 
  3.1 ขอบเขตเน้ือหา ได้แก่ความพึงพอใจของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีต่อกระบวนการ พัฒนา
ความสามารถการท าวิจัยในชั้นเรียน 
            3.2 ขอบเขตแหล่งข้อมูล ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 30 คน สังกัดเทศบาล แม่จัน อุ้มผาง 
จังหวัดตาก โดยใช้แบบสอบถามปลายเปิดให้ครูประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนกระบวนการพัฒนาความสามารถ
การท าวิจัยในชั้นเรียน 
                        3.3 ขอบเขตตัวแปร ได้แก่ ความพึงพอใจของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีต่อกระบวนการ พัฒนา
ความสามารถการท าวิจัยในชั้นเรียน 

ผู้วิจัยน าแบบสอบถามปลายเปิด สอบถามความพึงพอใจครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีต่อกระบวนการขั้นตอน
การพัฒนาความสามารถด้านการท าวิจัยในชั้นเรียนไปให้ครูที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการตอบแบบสอบถาม การ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (content analysis) และการเขียนพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical 
Description)  

สรุปผลการวิจัย 
ผู้วิจัยสรุปผลขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ และปัญหาการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูศนูย์

พัฒนาเด็กเล็ก ผลการวิจัยพบว่า  
 สภาพการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย พบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายจะเป็นการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ท าท่าประกอบเพลง เช่น เพลงช้าง เพลง
เป็ด เพลงแมงมุมลาย เพลงออกก าลังกาย เป็นต้น หรือการออกก าลังกายตอนเช้า และการฝึกระเบียบวินัยข้อตกลง
ระหว่างครูกับนักเรียน การเป็นผู้น าผู้ตาม มีเด็กออกมาเป็นผู้น าการเคลื่อนไหวเพื่อนๆท าตาม ผลัดกันเป็นผู้น าผู้ตาม 
การเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะการเคาะจังหวะของครู กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะจะท าในช่วงหลังจาก
เคารพธงชาติแล้ว  
              สรุปได้ว่าโดยส่วนใหญ่พบว่าการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ครูจะใช้กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
เป็นหน่ึงในกิจกรรมหกกิจกรรมหลักตามหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย จัดให้เด็กได้เรียนรู้ส่งเสริมพัฒนาการด้าน
ร่างกาย ยังพบกิจกรรมการร้องเพลงและท าท่าประกอบเพลง และปฏิบัติตามแนวทางการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวที่ระบุ
ไว้มือหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ แม้ว่าครูจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะตาม
แนวทางของหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย แต่พบว่าครูส่วนใหญ่ ยังไม่เข้าใจรายละเอียดของกิจกรรมและขั้นตอน
การจัดกิจกรรมที่ถูกต้องตามหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย 
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ด้านการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ พบว่า ในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ครูจะบูรณาการ 
กิจกรรมเล่านิทานให้เด็กฟัง ให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเล่านิทาน การท าสมาธิ กิจกรรมสร้างสรรค์ (ศิลปะ) เด็ก
ได้วาดรูประบายสี เล่นสี ตัดปะภาพ เด็กๆ ร้องเพลงตามคุณครูพร้อมท าท่าประกอบเพลง นอกจากน้ียังมีกิจกรรมที่
เด็กได้เล่นกับผู้อ่ืน เป็นเกมการละเล่นต่างๆ เช่น เกมการเล่นมอญซ่อนผ้า และกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เล่นโต้ตอบ มี
ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆ มีทั้งกิจกรรมรายบุคคล หรือกิจกรรมกลุ่ม 

ด้านการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม พบว่า ครูฝึกให้เด็กท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม การวาดภาพบนกระดาษแผ่น
ใหญ่ ฝึกการอดทน รอคอย การแบ่งปันสิ่งของ การเข้าเล่นในกิจกรรมเสรี คือการเล่นมุมของเล่นต่างๆ ในชั้นเรียนเช่น 
มุมบล็อก มุนิทาน มุมบ้านเป็นต้น และการท ากิจรรมต่างๆร่วมกับเพื่อน การท ากิจกรรมที่ร่วมกับชุมชนเช่นการแห
เทียนเข้าพรรษา กิจกรรมวันเด็ก 

ด้านการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา พบว่า ครูจัดกิจกรรมให้เด็กเล่นเกมการศึกษา เช่นเกมจับคู่ภาพ
กับเงา จับคู่ภาพเหมือน ภาพตัดต่อรูปผลไม้ การเล่านิทาน นอกจากน้ียังส่งเสริมทักษะการคิดการสังเกตเปรียบเทียบ
จ านวน การจ าแนกสิ่งต่างๆ ปลูกฝังการรักการอ่านหนังสือ รวมทั้งกิจกรรมอ่ืนๆอีกเช่นการร้อยลูกปัด ปั้นดินน้ ามัน 
ระบายสี การนับเลข การท่องพยัญชนะ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ พอจะสรุปได้ว่ากิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา ครูจัดกิจกรรมเกมการศึกษา การร้องเพลง การเล่นเกม การพัฒนาทักษะการคิด การสังเกต และ
จ าแนกเปรียบเทียบ รวมทั้งการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ (ศิลปะ) สามารถส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กได้
เช่นกัน 

ประเด็นปัญหาที่ครูพบจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า เด็กไม่ยอมพูดภาษาไทย เรียนรู้ช้า ต้องย้ าซ้ า
ทบทวนบ่อยๆจึงพอเข้าใจ เด็กบางคนไม่สนใจในกิจกรรมที่ครูท า มีพัฒนาการกล้ามเน้ือมัดเล็กไม่แข็งแรง การสื่อสาร
ยังไม่เข้าใจ และยังขาดทักษะการเข้าใจตัวเลขและการรู้ค่าจ านวน นอกจากน้ียังพบว่าตัวครูผู้สอนขาดเทคนิคการสอน 
และในชั้นเรียนมีเด็กช่วงอายุหลากหลายมาเรียนร่วมกัน 

จากผลการศึกษา สภาพการจัดการเรียนรู้ของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่าครูมีความรู้ความเข้าใจการจัด
กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ครูจะต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านใดบ้าง จัดอย่างไร ครู
สามารถท าได้ตามสภาพบริบทการเรียนรู้ในศาสตร์การศึกษาปฐมวัยของครูเอง ทั้งครูที่จบวุฒิการศึกษาปฐมวัยโดยตรง 
แต่มีจ านวนน้อย และจบศาสตร์ด้านอ่ืนๆ เช่น สาขาวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา นอกจากน้ีครูส่วนใหญ่ขาดความรู้
รายละเอียดของขั้นตอนการจัดกิจกรรมหกกิจกรรมอย่างลึกซ้ึงถูกต้องตามหลักสูตรและปัญหาที่ครูพบซ่ึงเป็นปัญหา
ส าคัญคือเด็กไม่พูดภาษาไทยใช้ภาษาถิ่น สิ่งส าคัญครูต้องเรียนรู้การพัฒนาตัวเอง ด้านเทคนิคการจัดกิจกรรมการสอน
ที่หลากหลาย การพัฒนาสื่อ และการท าวิจัยในชั้นเรียน  
ดังค ากล่าวที่ครูเขียนตอบในแบบสอบถามปลายเปิดแบบมีโครงสร้างดังน้ี 

“จัดกิจกรรมให้เด็กได้เคลื่อนไหว ร้องเพลงประกอบท่าทาง ได้วาดรูประบายสี เล่นเกมกิจกรรมกลางแจ้ง 
เช่นเกมว่ิงผลัด”  

“เด็กชอบปีนป่ายเตะบอล เล่นบทบาทสมมุติโดยจะเอาตุ๊กตาเป็นพ่อแม่ลูก เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้
ดีกว่าตอนมาใหม่ๆ เช่น การอาบน้้า แต่งตัว ใส่รองเท้า เข้าห้องน้้าเอง แต่พบว่าเด็กบางคนมีสมาธิสั้นไม่ค่อยสนใจ เด็ก
เล่นกิจกรรมเกมการศึกษา จับคู่ตัวเลขกับจ้านวน จับคู่ภาพกับเงา ได้ฝึกการคิดการวางแผนและลงมือกระท้า” 

 
จากการศึกษาท าให้ทราบว่าครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต าบลแม่จัน โดยภาพรวมสามารถจัดกิจกรรม

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้ตามสภาพบริบทของพื้นที่ ที่มีความขาดแคลนในหลายๆเรื่อง เช่นไม่มีไฟฟ้าใช้ ผู้ปกครองเป็น
ชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยง และพม่า นอกจากน้ีหน่วยงานควรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้มีโอกาสการพัฒนา
ตนเองให้มากกว่าน้ี   
พอกล่าวถึงการท าวิจัยในชั้นเรียน จาการสนทนากลุ่มและการตอบแบบสอบถามพบว่า ครูไม่เข้าใจการท าวิจัยในชั้น
เรียน ไม่เคยท าวิจัยในชั้นเรียน ทราบเพียงว่าเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดกับเด็ก หรือการพัฒนาเด็กในชั้นเรียน 
ดังข้อมูลปัญหาการท าวิจัยในชั้นเรียน ที่ครูเขียนตอบในแบบสอถามปลายเปิดแบบมีโครงสร้างดังน้ี 
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“เข้าใจวิจัยในชั้นเรียนเล็กน้อยแต่ไม่ได้ท้าเป็นรูปเล่ม” 
“ไม่มีความรู้ในการท้าวิจัยในชั้นเรียน และไม่เคยท้าวิจัยในชั้นเรียน” 

ผลการศึกษาในขั้นตอนที่ 2 กระบวนการพัฒนาความสามารถด้านการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต าบลแม่จัน อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 
 พบว่า กระบวนการพัฒนาความสามารถการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่สอนเด็กชาวไทย
ภูเขา อาศัยอยู่ในพื้นที่ประกอบด้วยเทือกเขา ป่าดงดิบและป่าโปร่ง สภาพบริบทเด็กที่ใช้ภาษาถิ่นเป็นภาษาหลัก 
กระบวนการพัฒนาความสามารการท าวิจัยในชั้นเรียน ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักส าคัญ 3 ประการดังน้ี 
 1. ด้านวิธีการ การน าเสนอวิธีการให้ความรู้ความเข้าใจกับครู เน้ือหาสาระแต่ละประเด็น ใช้การบรรยาย
แบบง่ายๆ ครูสามารถฟังแล้วเข้าใจ ท าได้ บรรยายเน้ือหาสลับการลงปฏิบัติ และซ้ า ย้ า ทบทวนสรุปเน้ือหาความ
เข้าใจของแต่ละประเด็นอยู่เสมอ ครูร่วมเรียนรู้กับเพื่อน โดยจับกลุ่มเรียนรู้อาจเป็นกลุ่มจ านวน 4 คน จ านวน 3 คน
หรือจ านวน 2 คน ซ่ึงเป็นวิธีการสร้างความเข้าใจของครูได้ดี คือการเรียนรู้จากตัวอย่างของเพื่อนครูด้วยกัน และเรียนรู้
จากรูปธรรมยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวประกอบการบรรยายให้ครูเข้าใจอย่างชัดเจน ใช้การเรียนรู้จากกรณีศึกษาผลงานที่ครู
ท ามาเป็นบทเรียนรู้ย้อนกลับไปสร้างความเข้าใจให้กับครู และเรียนรู้ขั้นตอนกระบวนการท าวิจัยไปที่ละขั้นตอนอย่างๆ 
ช้าๆ 
 2. ด้านพลังใจ ต้องเสริมแรงก าลังใจครูบ่อยๆ สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บรรยายกับครูที่เข้ารับการอบรม 
ใช้ค าพูดปลุกเร้าพลังภายในตัวครูทุกช่วงระยะการบรรยาย หรือกิจกรรมที่ครูท า ต้องให้ก าลังใจ ค าชม กระตุ้นให้ทุก
คนเห็นศักยภาพภายในของตน ทุกคนสามารถท าวิจัยในชั้นเรียนได้ และผู้บริหารต้องเห็นความส าคัญสนับสนุนครู 
เสริมแรงให้ก าลังใจ 
 3. ด้านผู้ให้ หมายถึงผู้บรรยายหรือวิทยากร ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถการจัดการศึกษาปฐมวัยพร้อม
ทั้งความสามารถด้านการท าวิจัยในชั้นเรียน วิเคราะห์กระบวนการขั้นตอนการท าวิจัยในชั้นเรียนให้เป็นเรื่องที่ไม่ยาก 
และถ่ายทอดอธิบายแบบเข้าใจได้ง่าย ในขณะเดียวกันต้องสวมบทบาทเป็นพี่เลี้ยง ร่วมคิด ร่วมท าไปกับครูพร้อมๆ กัน 
ทุกขั้นตอนจะสร้างความเข้าใจให้กับครูได้ดี 
 องค์ประกอบหลักส าคัญทั้ง 3 ประการน้ีจะประสานเชื่อมโยงสอดคล้องสัมพันธ์กันตลอดเวลาทุกช่วงจังหวะ
ในการอบรมให้ความรู้กับครู ซ่ึงครูส่วนใหญ่ไม่ได้จบการศึกษาทางด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย มีวุฒิการศึกษาหลาย
ระดับทั้งปริญญาตรี ปวส. และมัธยมศึกษา ขาดการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เด็กปฐมวัย และมีความสามารถ
การรับรู้ที่ต่างกัน ทั้งน้ีเครื่องมือวิจัยในชั้นเรียนเปรียบได้กับวิธีการ / เครื่องมือให้ครูได้ฝึกฝนเทคนิคการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ซ่ึงสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับแก้ไข 2553 
ก าหนดให้ครูใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเป็นเครื่องมือพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาตนเอง  
 ดังค ากล่าวของครูที่แสดงความคิดเห็นต่อกระบวนการพัฒนาความสามารถการท าวิจัยในชั้นเรียนครั้งน้ี  
 
 “วิทยากรเก่งใจดีกับครูที่เข้าร่วมอบรมวิจัยในชั้นเรียน ท้าให้การอบรมวิจัยเป็นสิ่งที่ง่ายมากขึ้น วิทยากร
อธิบายได้ชัดเจนมีการยกตัวอย่างรูปแบบวิจัยที่หลากหลายมีสื่อพร้อมส้าหรับการอธิบายและที่ส้าคัญเอาใจใส่ทุกคน 
คอยซักถามอยู่ตลอดเวลา เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และการเรียนวิจัยในครั้งน้ีท้าให้ตัวดิฉันมีการพัฒนา
มากขึ้นถึงแม้เคยเรียนมาแต่ก็ยังมีความผิดพลาดในบางจุด การได้มาร่วมครั้งน้ีถือว่าเป็นความโชคดีอย่างมาก” 
 
 “หลักการอธิบายที่ชัดเจน และสอนอย่างตั้งใจใช้เวลาคุ้มมากในการท้าวิจัยในชั้นเรียนและให้ครูได้ลงมือ
ปฏิบัติขณะให้การอบรมพร้อมกันไป และน้าไปใช้ได้จริง” 
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ผลการศึกษาขั้นตอนที่ 3  ประเมินความพึงพอใจของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีต่อกระบวนการพัฒนา
ความสามารถการท าวิจัยในชั้นเรียน  
 ผลการประเมิน พบว่า ครูพอใจกระบวนการพัฒนาความสามารถการท าวิจัยในชั้นเรียน เน่ืองด้วยขั้นตอนมี
รายละเอียดเป็นระบบเรียงล าดับขั้นตอนเข้าใจได้ง่าย สามารถอธิบายได้อย่างละเอียดในแต่ละขั้นตอนเข้าใจชัดเจน ดัง
ค ากล่าวของครูที่เขียนตอบในแบบประเมิน ดังน้ี 
 “วิทยากรอธิบายได้ค่อนข้างละเอียด เข้าใจ ในแต่ละขั้นตอนการท้า รวมทั้งเกร็ดเล็กเกล็ดน้อยที่มอบให้ 
สามารถเข้าใจได้มากขึ้น”  
 
  “สอนได้ละเอียดมากท้าให้ดิฉันมีแรงบันดาลใจที่จะท้าวิจัยเล่มน้ีให้เสร็จ” 
 
 “เป็นระบบมีระดับขั้นตอนเป็นระเบียบดีมาก และท้าให้คณะครูทุกคนได้ความรู้เพื่อที่จะน้าเอาไปใช้ใน
อนาคตกับเด็กเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย”  
 
 “วิทยากรอธิบายได้ชัดเจน มีการยกตัวอย่างรูปแบบวิจัยที่หลากหลาย มีสื่อพร้อมส้าหรับการอธิบาย และที่
ส้าคัญเอาใจใส่ทุกคนคอยซักถามอยู่ตลอดเวลาเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และการเรียนวิจัยในครั้งน้ี ท้า
ให้ดิฉันมีการพัฒนามากขึ้น”  
ถอดบทเรียนรู้กระบวนการพัฒนาความสามารถการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลแม่จนั 
  การศึกษาวิจัยครั้งน้ี เป็นการลงพื้นที่ท าวิจัยในพื้นที่ชาวไทยภูเขา ที่มีความห่างไกลจากเมือง อาณาเขตติด
ชายแดนพม่าประกอบด้วยป่าไม้เทือกเขาสูง แหล่งข้อมูลที่ศึกษาเป็นครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีความรู้ความสามารถและ
วุฒิการศึกษาที่ต่างกัน การศึกษาวิจัยประสบผลส าเร็จได้องค์ความรู้ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ซ่ึงความส าเร็จครั้งน้ี 
คณะผู้วิจัยสังเคราะห์ถอดบทเรียนรู้ได้ดังน้ี 
1. ความมุ่งม่ัน ความอดทน ทั้งของผู้วิจัยและกลุ่มประชากรที่ศึกษา  
2. ความตระหนักเห็นความส าคัญของเรื่องที่เรียนรู้  
3. ผู้บริหารเห็นความส าคัญให้ก าลังใจและส่งเสริมสนับสนุน 
4. การท างานเป็นทีมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง   
5. กระบวนการอบรมที่ใช้หลักการเรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติทุกขั้นตอน  
 
อภิปรายผล 

การศึกษาวิจัยเรื่องกระบวนการพัฒนาความสามารถด้านการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลต าบลแม่จัน อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ในครั้งน้ีบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อ ซ่ึงผู้วิจัยน าเสนอ
การอภิปรายเป็นภาพรวมทั้งหมดดังน้ี 
             มหาวิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีภารกิจหลักคือการเป็นที่พึ่งทางวิชาการให้กับท้องถิ่น เขตบริการ ได้แก่ 
จังหวัดก าแพงเพชร และจังหวัดตาก ซ่ึงอ าเภออุ้มผาง เป็นอ าเภอหน่ึงของจังหวัดตาก ที่อยู่ห่างไกลจากจังหวัดตาก
ประมาณ 221กม. และเส้นทางการเดินทางเสี่ยงต่ออันตราย เพราะเป็นทางโค้งตลอดเส้นทางประมาณ 1219 โค้ง การ
เข้าถึงการบริการจึงเป็นไปได้ยาก และปัญหาของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีปัญหาส าคัญหลายประการ คือครูผู้ดูแลเด็ก
ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจ าหรือข้าราชการ จึงไม่ได้รับสวัสดิการอ่ืนๆ มีผลให้ขาดก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน ซ่ึงปัญหาของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในแต่ละแห่งจะพบปัญหาที่ไม่แตกต่างกันดังเช่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลจังหวัดตากมีจ านวนครูผู้ดูแลเด็กเล็ก 102 คน พบว่าครูไม่มีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงดูเด็ก และ
ไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร (อรพิน สุจริตจันทร์ 2557, หน้า 3 อ้างจากส านักงานท้องถิ่นอ าเภอแม่ระมาด, 2550, 
หน้า 9) และบุคลากรที่ท าหน้าที่บริหารจัดการขาดความรู้ความเข้าใจ ในการบริหารงานวิชาการ การจัดกิจกรรม
ประสบการณ์การเรียนรู้พัฒนาเด็กปฐมวัย บุคลากรไม่มีวุฒิทางด้านปฐมวัย (อรพิน สุจริตจันทร์ 2557 หน้า 4 อ้างจาก
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ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดตาก, 2555, หน้า 14) นอกจากน้ีพบว่ารัชฎา วันต๊ะ (2556, หน้า 3 อ้างจาก อภิรัตน์ดา ทอง
เกมแก้ว, 2547, หน้า 38) กล่าวว่าการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพ ครูต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องพัฒนาการ
เด็ก มีทัศนคติที่ดีต่อการท างาน มีความเชื่อที่จะพัฒนาเด็กให้เต็มศักยภาพจริงๆ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นท าให้นักวิจัยซ่ึง
เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ตระหนักเห็นความส าคัญที่ต้องช่วยพัฒนาครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
ได้รับการพัฒนาดีขึ้นจึงด าเนินการศึกษาวิจัยกระบวนการพัฒนาความสามารถด้านการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต าบลแม่จัน อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก  

จากผลการวิจัย พบว่าครูยังไม่เข้าใจในการจัดกิจกรรมการสอนการศึกษาปฐมวัยมากนัก   การวิเคราะห์หา
โจทย์ปัญหาการวิจัยช่วงแรกๆ ครูยังไม่สามารถมองปัญหาได้ แต่หลังจากให้ครูได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆ 
ในกลุ่มย่อย และผู้วิจัยในบทบาทวิทยากรที่เป็นพี่เลี้ยงด้วย (Closing) ช่วยชี้ประเด็นหลักๆการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
อยู่ในกรอบ 4 `ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ท าให้ครูมองเห็นปัญหาและแนวทางการ
พัฒนาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

กระบวนการพัฒนาศักยภาพครูด้านการท าวิจัยในชั้นเรียน ในสภาพบริบทที่ทุรกันดาร ห่างไกลจากตัวเมือง 
ขาดโอกาสการพัฒนาและครูมีวุฒิการศึกษาที่แตกต่างกัน จึงเป็นเรื่องยากที่จะพัฒนาให้ครูเข้าใจกระบวนการขั้นตอน
การท าวิจัยในชั้นเรียน ในประเด็นน้ีผู้วิจัยในบทบาทเป็นวิทยากรและมีความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัยเป็น
อย่างดี จึงสามารถยกตัวอย่างเด็กปฐมวัยในห้องเรียน ประกอบการอธิบายโดยผ่านการลงปฏิบัติในทุกขั้นตอน ซ่ึงทิศ
นา แขมมณี กล่าวถึงการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติไว้ว่า กิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของครูปฐมวัย ทุกกิจกรรมครู
จะเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ มีความรู้เข้าใจสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับหลักการ ทฤษฎีการเรียนรู้ด้วย
ประสบการณ์ นักทฤษฎีของคอล์บ ที่มีฐานคิดมาจากแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ของจอนส์ ดิวอ้ี (ทิศนา แขมมณี , 2548)  
  ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการพัฒนาความสามารถด้านการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี
กระบวนการส าคัญหลัก 3 ประการ ได้แก่ ด้านวิธีการ ด้านก าลังใจ และด้านผู้ให้ความรู้ หลักส าคัญทั้ง 3 ประการน้ี
ต้องท างานแบบประสานสอดรับและสอดคล้องกันไปตลอดจนจบสุดท้ายได้ผลงานวิจัยในชั้นเรียน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุณี บุญพิทักษ์ (2556) เรื่อง รูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูท าวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาศักยภาพครูท าวิจัยมีกรอบแนวคิดส าคัญได้แก่ 1) 
สร้างให้ครูตระหนักเห็นความส าคัญปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการท าวิจัยในชั้นเรียน 2) เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ
จริงด้วยตนเอง 3) มีพี่เลี้ยงแนะน า และ 4) สร้างความม่ันใจและให้ก าลังใจ กรอบแนวคิดทั้งสี่ข้อสร้างชุดรูปแบบ
ฝึกอบรมครูท าวิจัยในชั้นเรียน ผลการประเมินความถูกต้องครอบคลุมและความเป็นประโยชน์ของรูปแบบอยู่ในระดับ
มากทุกชุด นอกจากน้ีจารุวรรณ ศิลปะรัตน์ (2548) ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบเสริมพลังการท างานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการเป็นนักวิจัยของครูอนุบาล พบว่า รูปแบบเสริมพลังการท างานเพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นนักวิจัยของครู
อนุบาล มีลักษณะอยู่ 4 ประการ ได้แก่1) ส่งเสริมให้ครูรู้จักเข้าใจตนเอง 2) ส่งเสริมให้ครูสร้างทีมและท างานเป็นทีม 
3) ส่งเสริมให้ครูเรียนรู้ และพัฒนาตนเองด้วยการลงมือท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนด้วยตนเอง 4) ส่งเสริมให้ครู
สะท้อนคิดการเรียนรู้ของตนเอง  

ผลการศึกษาประเมินความพึงพอใจของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีต่อกระบวนการพัฒนาความสามารถการท า
วิจัยในชั้นเรียน ผลการประเมิน พบว่าครูมีความพึงพอใจเน่ืองด้วยทุกขั้นตอนมีรายละเอียดเป็นระบบเรียงล าดับ
ขั้นตอนเข้าใจได้ง่าย สามารถอธิบายได้อย่างละเอียดในแต่ละขั้นตอน ครูมีความเข้าใจชัดเจนสามารถท าวิจัยในชั้น
เรียนได้ส าเร็จ ที่เป็นเช่นน้ีเพราะผู้วิจัยในบทบาทเป็นวิทยากร มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการจัด
การศึกษาปฐมวัยเป็นอย่างดีทั้งเคยมีประสบการณ์เป็นครูปฐมวัยเกือบ 20 ปี และมีความสามารถด้านการพัฒนา
ศักยภาพครูท าวิจัยในชั้นเรียน ดังปรากฏในหลักฐาน หนังสือวิจัยในชั้นเรียนปฐมวัย : หลักปฏิบัติจากประสบการณ์ 
ตีพิมพ์วางจ าหน่ายเม่ือปีพ.ศ. 2557 จากประสบการณ์ดังกล่าวจึงท าให้ผู้วิจัย สามารถด าเนินการออกแบบกระบวนการ 
ขั้นตอนการพัฒนาศักยภาพการท าวิจัยในชั้นเรียนครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่จัน อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ให้ครูมี
ความรู้ ความเข้าใจและความสามารถท าวิจัยในชั้นเรียนได้ส าเร็จ 
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ข้อเสนอแนะ  
  ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
         1. การเก็บข้อมูลสภาพ ปัญหา ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูควรใช้เวลาให้มาก เพิ่มการเก็บเชิง
ปริมาณและน าผลจากเชิงปริมาณ มาเก็บเชิงคุณภาพต่อเช่นการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม จะได้ข้อมูลที่ชัดต่อการ
น าไปสู่การตั้งโจทย์ปัญหาการวิจัยในชั้นเรียนต่อไป 
         2. วิทยากรที่ให้การอบรม ควรเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นอย่างดี และด้าน
การท าวิจัยในชั้นเรียน  
   ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
        1. หน่วยงานที่ดูแลการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท าวิจัย
ในชั้นเรียนของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกลอย่างต่อเน่ือง และพัฒนายกระดับให้ครูสามารถท าผลงาน
วิชาการของตนเองได้ 
      2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความส าคัญอย่างยิ่งเพราะอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กตั้งแต่ช่วง 2-4 ปี ซ่ึงเป็นช่วงวัยที่ส าคัญ การพัฒนาครูด้านเทคนิคการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น
การสอนแบบโครงการ (Project Apoarch) การพัฒนาทักษะสมอง EF ของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความส าคัญมากที่
หน่วยงานควรตระหนักเห็นความส าคัญ    จัดงบประมาณ หรือโครงการพัฒนาครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยตรง  
    ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

การพัฒนาครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความรู้ความสามารถ การจัดกิจกรรมประจ าวัน 6 กิจกรรมหลักตาม
หลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และการจัดกิจกรรมการสอนบูรณาการ ทักษะสมองเพื่อการ
จัดการชีวิตที่ส าเร็จ (EF) เพื่อการเป็นบุคคลแห่งศตวรรษที่ 21 คิดเปน็ ท าเป็น แก้ปัญหาเป็นและสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการสอนโดยใช้
แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์โดยศิลปะจากธรรมชาติ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการจัดประสบการณ์ 
โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นอนุบาล 3/3 โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร จ านวน 29 คน โดยการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดประสบการณ์
กิจกรรมสร้างสรรค์ และแบบสังเกตพฤติกรรมความร่วมมือ และการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยที่
ได้รับการจัดประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์โดยศิลปะจากธรรมชาติ มีพัฒนาการหลังสอนสูงกว่าก่อนสอน               

การศึกษาวิจัยในชั้นเรียนครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมความร่วมมือ ของเด็ก
ปฐมวัย ที่ได้รับการสอน โดยใช้แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์โดยศิลปะจากธรรมชาติก่อนและหลังการ
จัดกิจกรรมการจัดประสบการณ์ โดยนักเรียนชั้นอนุบาล 3 จ านวน 29 คนเป็นชาย 19 คนหญิง 10 คน โรงเรียน
อนุบาลก าแพงเพชร และมีเครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย 1.แผนการจัดประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์จ านวน 15 แผน 
2.แบบสังเกตพฤติกรรมความร่วมมือ จ านวน 12 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิจัยในชั้นเรียนได้แก่ค่าร้อยละความก้าวหน้า
ด าเนินการจัดกิจกรรมจ านวน 15 ครั้ง  

ผลการวิจัยในครั้งน้ีพบว่าพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัยโดยการจัดประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์
มีคะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดกิจกรรม 19.59 และหลังการจัดกิจกรรม 30.55 โดยมีคะแนนหลังการจัดกิจกรรมสูงขึ้นกว่า
ก่อนการท ากิจกรรมเม่ือเปรียบเทียบทางชั้นเรียนพบว่ามีร้อยละความก้าวหน้าทางชั้นเรียนเท่ากับ 30.64 
ค าส าคัญ:  พฤติกรรมความร่วมมือ/ศิลปะจากธรรมชาติ  
 
Abstract 
 The objectives of this research are 1 )  to study and compare the cooperative behaviors of 
preschool children who are taught by using creative activity planning activities by natural art. Before 
and after organizing activities, organizing experiences The sample group used in the study is the 
kindergarten students 3 / 3 , Kamphaeng Phet Kindergarten, 29  students by purposive sampling. And 
cooperative behavior observation form And data analysis The research found that Early childhood 
children who have been provided with creative activity experiences by natural art Have post-teaching 
development higher than before teaching 
 Research studies in this class Intended to Comparative study of cooperative behavior Of 
early childhood Taught By using experience plans to create creative activities by natural art before 
and after organizing activities, organizing experiences By 29 kindergarten students, 29 men, 19 men, 
10 women, Kamphaeng Phet Kindergarten And have the tools used 1. Experience plan 15 creative 
activities plan 2. Cooperation observation form 12 items Statistics used in classroom research are 
percentage, progress, organizing activities 15 times 
 The results of this research revealed that early childhood cooperative behavior by organizing 
creative activity experiences had an average score before 19.59 and 30.55 after organizing activities 
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with a higher score after organizing activities. Than before the activity, when comparing the class, 
found that the percentage of progress in the class was 30.64 
 
Keywords: cooperative behavior / natural art 

ความเป็นมาและความส าคัญ         
 การศึกษาปฐมวัย เป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปีบริบูรณ์ อย่างเป็นองค์รวมบนพื้นฐานการอบรม
เลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตาม
ศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยความรักความเอ้ืออาทร และความเข้าใจของทุกคนเพื่อ
สร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความส าคัญของการพัฒนาทางด้านสังคม ดังจะเห็นได้ในหลักสูตร                  
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กอายุ 3 - 6 ปี คือ มีทักษะชีวิตและ
ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย อยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข (กระทรวงศึกษาธิการ 2560:2) ภูมิภาค (2553:133) กล่าวว่า ความรับผิดชอบเป็นคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ จะต้อง
ปลูกฝังให้เกิดเป็น คุณธรรมประจ าใจของมนุษย์ทุกคน หากทุกคนมีความรับผิดชอบในใจของตนเองแล้วปัญหาต่างๆ              
ของสังคมก็จะลดน้อยลงไปมาก การทุจริตคอรัปชั่นต่าง ๆ จะหมดไป กิจการทั้งหลายของบ้านเมืองก็จะเจริญรุดหน้า
ไปอย่างรวดเร็ว ซ่ึงสอดคล้องกับ ประดินันท์ อุปรมัย (2551:54) ได้กล่าวถึง ความส าคัญของความรับผิดชอบไว้ว่า 
ความรับผิดชอบเป็นบุคลิกภาพที่ส าคัญของเด็กเพราะเด็กที่มี ความรับผิดชอบในตนเอง และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมน้ันจะส่งผลไปถึงการมีผลการเรียนสูง การมีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า   
 การท าศิลปะจากธรรมชาติเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมศิลปะที่ช่วยส่งเสริมให้สามารถฝึกทักษะการใช้สื่อและ
ความคิด ซ่ึงจะแตกต่างไปจากงานวาดรูประบายสี ที่ไม่ได้มุ่งเน้นให้เด็กแสดงออกทางศิลปะเพียงอย่างเดียว แต่จะเน้น
ให้เด็กได้เรียนรู้การท างานที่มีกระบวนการหรือมีขั้นตอนการเตรียมสื่อต่างๆ ในการท ากิจกรรมน้ันเป็นเครื่องมือส าคัญ
ของการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการคิด ได้แก่ การคิดอย่างสร้างสรรค์ ดังน้ัน สื่อที่ดีจึงควร
เป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอีกด้วย (กระทรวงศึกษาธิการ2555:20) ซ่ึงการที่เด็ก
ได้เรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อ่ืนท าให้เด็กจะได้ฝึกฝน การช่วยเหลือ การแบ่งปัน การร่วมมือ การเป็นผู้น าผู้ตาม การ
รู้จักรอคอย ได้เรียนรู้ผลัดเปลี่ยนกันท างาน ซ่ึงคุณลักษณะเหล่าน้ีล้วนแล้วแต่เป็นพัฒนาการทางด้านสังคมที่จ าเป็นต้อง
ปลูกฝัง เพื่อเป็นพื้นฐานในการเข้าสังคม คู่มือหลักสูตร ได้น าเสนอการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ได้แก่ 
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์หรือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเสรี 
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ และกิจกรรมเกมการศึกษา โดยเฉพาะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่สามารถจัด
ได้หลากหลาย เช่น การวาดภาพระบายสี  การปัน การฉีกปะ ตัดปะ การพิมพ์ภาพ การประดิษฐ์วัสดุต่างๆ ซ่ึง
กระบวนการในการจัดกิจกรรมเหล่าน้ี สามารถด าเนินการให้เด็กมีโอกาสฝึกฝนพฤติกรรมการท างาน การพัฒนา
บุคลิกภาพ การประสบความส าเร็จในชิ้นงานน าไปสู่ความเชื่อม่ันในตนเอง อาจกล่าวได้ว่า กิจกรรมดังกล่าวมีประโยชน์
ทางด้าน การศึกษาและสามารถพัฒนาเด็กในทุกๆ ด้าน และเป็นกิจกรรมที่ท าให้เกิดกระบวนการกลุ่มส่งเสริมให้เด็กมี
พฤติกรรมที่เหมาะสมได้ เม่ือเด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กัน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับการจัดสภาพแวดล้อม การมีปฏิสัมพันธ์ของ
ผู้เก่ียวข้อง ประสบการณ์และกิจกรรมที่เหมาะสม ดังน้ันการจัดกิจกรรมศิลปะจากธรรมชาติเป็นกลุ่ม จึงเป็นอีกวิธีหน่ึง
ที่จะพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กซ่ึงการเรียนรู้เหล่าน้ีของเด็กจะพัฒนาให้เด็กด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 จากข้อความดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญในกิจกรรมการพัฒนาพฤติกรรมความร่วมมือโดยกิจกรรม
ศิลปะจากธรรมชาติ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมให้แก่ครูและผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัย น ากิจกรรมไปจัดเพื่อพัฒนาพฤติกรรมความร่วมมือแก่เด็กปฐมวัย โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย
และความสนใจของเด็กแต่ละบุคคล ซ่ึงนับว่าเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้รู้จักคุณค่าของจากธรรมชาติ และครูมี
หน้าที่เสนอแนะให้เด็กเกิดความคิดจินตนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัด

ประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์โดยศิลปะจากธรรมชาติ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการจัดประสบการณ์ 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่าง         
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียนชาย – หญิง จ านวน 29 คน                     ที่
ก าลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 3/3  ปีการศึกษา2561 โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร  

ระยะเวลาในการด าเนินการศึกษาวิจัย  
 ระยะเวลาในการด าเนินการศึกษาวิจัย ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 เป็น
ระยะเวลา 5 สัปดาห์  โดยจัดขึ้นในช่วงกิจกรรมสร้างสรรค์ 

 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
  ตัวแปรต้น ได้แก่ กิจกรรมสร้างสรรค์โดยศิลปะจากธรรมชาติ 
  ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัย 

สมมติฐานการวิจัย 
1. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์โดยศิลปะจากธรรมชาติ มีพัฒนาการหลังสอน

สูงกว่าก่อนสอน 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. กิจกรรมศิลปะจากธรรมชาติ หมายถึง การท ากิจกรรมที่เด็กได้ลงมือกระท ากับสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ที่เป็นวัสดุ
ธรรมชาติ ได้แก่ กิจกรรมการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ กิจกรรมการพิมพ์ภาพจากก้านกล้วย กิจกรรมการ
ประดิษฐ์ภาพจากดอกดาวเรือง กิจกรรมการประดิษฐ์ภาพจากก่ิงไม้ 
กิจกรรมการท าที่คั่นหนังสือจากดอกไม้ กิจกรรมการประดิษฐ์กรอบรูปจากก้อนหิน กิจกรรมการประดิษฐ์ภาพมดจาก
วัสดุธรรมชาติ กิจกรรมการปะติดภาพมดจากเมล็ดธัญพืช กิจกรรมการประดิษฐ์ภาพรังมดจาดใบไม้ กิจกรรมการ
ประดิษฐ์ดอกไม้จากดอกหัวปลี กิจกรรมการพิมพ์ภาพจากก้านกล้วย 

กิจกรรมการประดิษฐ์ภาพจากใบตอง กิจกรรมการระบายสีภาพเฉาก๊วยจากถ่านไม้ กิจกรรมการประดิษฐ์
ภาพจากเปลือกข้าวโพด การประดิษฐ์ภาพจากเมล็ดข้าวซ่ึงได้รับการท าความสะอาดไม่เป็นอันตรายแก่เด็ก โดยเด็กแต่
ละคนจะได้ใช้ประสาทสัมผัส การสังเกต การจ าแนกเปรียบเทียบ สื่อ วัสดุอุปกรณ์  ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ คิด
วางแผนตัดสินใจและลงมือปฏิบัติผลงานศิลปะสร้างสรรค์ด้วยตนเอง ผ่านกระบวนการคิดการแก้ปัญหา  พร้อมทั้งเปิด
โอกาสให้เด็กได้ฝึก ทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์ ประดิษฐ์ผลงานที่แปลกใหม่หลากหลายรูปแบบจะส่งผลให้เด็กปฐมวัย
มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีต่อไป 

2. พฤติกรรมความร่วมมือ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกของเด็กด้วยการกระท าและค าพูด เพื่อให้เป็นที่
ยอมรับและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ซึ่งประเมินได้จากแบบสังเกตพฤติกรรม ความร่วมมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามความหมาย 
ดังน้ี  

2.1 การร่วมมือ หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกด้วยการแสดงความคิดเห็นยอมรับ ข้อตกลงของกลุ่ม 
และท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ  

2.2 การช่วยเหลือผู้อ่ืน หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกด้วยการกระท าและค าพูดเม่ือเห็นเพื่อน
ต้องการความช่วยเหลือ  
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2.3 ความรับผิดชอบในหน้าที่ หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกด้วยการกระท า                           
และค าพูด โดยการรู้จักรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี   

3. เด็กปฐมวัย หมายถึง   นักเรียนชาย – หญิง อายุระหว่าง 5 - 6 ป ีที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3  
โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็น เด็กนักเรียนชาย-หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี ชั้นอนุบาลปีที่ 3/3 

โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร  จ านวน 29 คน ที่ได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
เครื่องมือวิจัย 
1. แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์ 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมความร่วมมือ 
วิธีด าเนินการงานวิจัย  
ผู้วิจัยได้ทดลองใช้แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์โดยศิลปะจากธรรมชาติ โดยใช้กับนักเรียนชั้น

อนุบาลศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 30 คน โดยด าเนินการ
ดังน้ี               
 1. ศึกษาหลักฐานการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เอกสารการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
เอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการกิจกรรม
สร้างสรรค์โดยศิลปะจากธรรมชาติ การเขียนแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์ 

2. จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์โดยศิลปะจากธรรมชาติ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมความ
ร่วมมือให้กับเด็กปฐมวัย 

3. น าแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์โดยศิลปะจากธรรมชาติที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ 
ตรวจสอบ ความเหมาะสมและความสอดคล้องของจุดประสงค์ เน้ือหา และกิจกรรม น ามาแก้ไข ปรับปรุง ตาม
ข้อเสนอแนะ 

4. เม่ือท าการปรับปรุงแล้วได้น าแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์โดยศิลปะจากธรรมชาติไปให้
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์โดยศิลปะจาก
ธรรมชาติ 

5. น าผลการตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์โดยศิลปะจาก
ธรรมชาติกับความถูกต้องของเน้ือหา จุดประสงค์การเรียนรู้ และองค์ประกอบในแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรม
สร้างสรรค์โดยศิลปะจากธรรมชาติที่ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านตอบ มาตรวจสอบโดยผู้วิจัยได้ใช้แบบประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์โดยศิลปะจากธรรมชาติ ซ่ึงเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) 

ตัวแปรตน้ ตัวแปรตาม 

 

การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์                        
โดยใช้ศิลปะจากธรรมชาติ 

 

พฤติกรรมความร่วมมือ 3 ด้าน       

 - การร่วมมือ          

- การช่วยเหลือผู้อื่น                  

- ความรับผิดชอบ  
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6. น าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์โดยศิลปะจากธรรมชาติที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว
ไปจัดท าเป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปทดลองสอนกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
ครั้งที่

ทดลอง 
หน่วย 

วันที่ 
การด าเนินกิจกรรม เวลา 

1 ลอยกระทง 19/พ.ย./61 การพิมพ์ภาพจากก้านกล้วย 09.30 – 10.30น. 
2 ลอยกระทง 22/พ.ย./61 การประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ 09.30 – 10.30น. 
3 ลอยกระทง 23/พ.ย./61 การประดิษฐ์ภาพกระทงจากดอกดาวเรือง 09.30 – 10.30น. 
4 ตาวิเศษ 11/ธ.ค./61 การประดิษฐ์ภาพจากก่ิงไม้ 09.30 – 10.30น. 

5 ตาวิเศษ 
13/ธ.ค./61 การประดิษฐ์กรอบรูปจากก้อนหินและวัสดุ

ธรรมชาติ 
09.30 – 10.30น. 

6 ตาวิเศษ 14/ธ.ค./61 การท าที่คั่นหนังสือจากดอกไม้ 09.30 – 10.30น. 
7 มด 18/ธ.ค./61 การปะติดภาพมดจากเมล็ดธัญพืช 09.30 – 10.30น. 
8 มด 19/ธ.ค./61 การประดิษฐ์ภาพรังมดจากใบไม้ 09.30 – 10.30น. 
9 มด 20/ธ.ค./61 การประดิษฐ์มดจากวัสดุธรรมชาติ 09.30 – 10.30น. 

10 
กล้วย กล้วย 

กล้วย 
2/ม.ค./62 

การประดิษฐ์ดอกไม้จากหัวปลี 09.30 – 10.30น. 

11 
กล้วย กล้วย 

กล้วย 
3/ม.ค./62 

การประดิษฐ์ภาพจากใบตอง 09.30 – 10.30น. 

12 
กล้วย กล้วย 

กล้วย 
4/ม.ค./62 

การพิมพ์ภาพจากก้านกล้วย 09.30 – 10.30น. 

13 
เที่ยวเมืองชากัง

ราว 
21/ม.ค./62 

การประดิษฐ์ภาพเฉาก๊วยจากถ่านไม้ 09.30 – 10.30น. 

14 
เที่ยวเมืองชากัง

ราว 
22/ม.ค./62 

การประดิษฐ์ภาพจากเปลือกข้าวโพด 09.30 – 10.30น. 

15 
เที่ยวเมืองชากัง

ราว 
23/ม.ค./62 

การปะติดภาพจากเมล็ดข้าวเปลือก 09.30 – 10.30น. 

 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1   สถิติส าหรับวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่     
    1.1 การหาคุณภาพของแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์โดยศิลปะจาก

ธรรมชาติที่ก าหนดไว้ดังน้ี                        
   1.1.1น าแบบประเมินมาตรวจนับให้คะแนน  โดยมีการให้คะแนน  ดังน้ี 
  ระดับคุณภาพมากที่สุด ให้คะแนน 5 คะแนน   
  ระดับคุณภาพมาก  ให้คะแนน 4 คะแนน   
  ระดับคุณภาพปานกลาง ให้คะแนน 3 คะแนน   
  ระดับคุณภาพน้อย  ให้คะแนน 2 คะแนน   
  ระดับคุณภาพน้อยที่สุด ให้คะแนน 1 คะแนน 

  1.1.2 น าแบบประเมินแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์โดยศิลปะจาก

ธรรมชาติของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน มาหาค่าเฉลี่ย  (𝑋) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย
โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินความคิดเห็น 5 ระดับ ดังน้ี  (บุญชม  ศรีสะอาด 2543 : 100)  
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง  4.51 – 5.00  หมายถึง   มีคุณภาพในระดับมากที่สุด 
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.51 – 4.50  หมายถึง   มีคุณภาพในระดับมาก  
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   ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.51 – 3.50  หมายถึง   มีคุณภาพในระดับปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.51 – 2.50  หมายถึง   มีคุณภาพในระดับน้อย  
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00 – 1.50  หมายถึง   มีคุณภาพในระดับน้อยที่สุด       
  การสรุปความเหมาะสมของแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์โดยศิลปะจากธรรมชาติ

ใช้เกณฑ์การพิจารณาหาค่าเฉลี่ยว่าเหมาะสม เม่ือค่าเฉลี่ย  (𝑋) มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า 3.50 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)             มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1        

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล        
 การศึกษาวิจัยในชั้นเรียนครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการ
จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยศิลปะจากธรรมชาติ กิจกรรมในการศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตาม
ขั้นตอน ดังน้ี 

 ขั้นตอนที่ 1 ผลการสร้างและหาคุณภาพแผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยศิลปะจาก
ธรรมชาติ 
 ขั้นตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์การจัด
กิจกรรมสร้างสรรค์โดยศิลปะจากธรรมชาติก่อนและหลังสอน 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผลการวิเคราะห์ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้น าเสนอตามล าดับ
ดังน้ี 

1. แบบวัดประเมิน คือการประเมินแบบวัด/แบบสังเกต 
2. การหาคุณภาพของแผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยศิลปะจากธรรมชาติ 
3. การเปรียบเทียบพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรม

สร้างสรรค์โดยศิลปะจากธรรมชาติก่อนและหลังสอน 
ตารางที่ 1  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพของแผนการจัดประสบการณ์
การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยศิลปะจากธรรมชาติ 

 

แผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ 

ค่าเฉลี่ย  ( X ) 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 𝑋 S.D. ระดับคุณภาพ 

1 2 3 
1. หน่วยลอยกระทง 5 4 5 4.66 0.57 มากที่สุด 
2.หน่วยตาวิเศษ 4 4 5 4.33 0.57 มากที่สุด 
3.หน่วยมด 4 4 5 4.33 0.57 มากที่สุด 
4.หน่วยกล้วย กล้วย กล้วย 5 4 4 4.33 0.57 มากที่สุด 
5.หน่วยเที่ยวเมืองชากังราว 4 4 5 4.33 0.57 มากที่สุด 

 
 ตารางที่ 1 พบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในการประเมินคุณภาพของแผนการจัดประสบการณ์การจัด
กิจกรรมสร้างสรรค์โดยศิลปะจากธรรมชาติ ให้เห็นว่ามีระดับคุณภาพมากที่สุด คือ หน่วยลอยกระทง หน่วยตาวิเศษ 
หน่วยมด หน่วยกล้วยกล้วยกล้วย หน่วยเที่ยวเมืองชากังราว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.57 
ขั้นตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมความร่วมมือที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรม
สร้างสรรค์โดยศิลปะจากธรรมชาติ ก่อนและหลังสอน 
 ในการวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมความร่วมมือที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์
การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยศิลปะจากธรรมชาติ ก่อนและหลังสอน ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ดังรายละเอียด 
ดังน้ี 
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          ตารางที่ 2   แสดงผลการเปรียบเทียบพัฒนาการภาพรวมของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัด
ประสบการณ์การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยศิลปะจากธรรมชาติก่อนและหลังสอน 

คะแนนของแบบสังเกตพัฒนาการภาพรวม n 𝑋 S.D. t 

ก่อนสอน 29 19.59 0.73 
48.82 

หลังสอน 29 30.55 1.05 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ตารางที่ 2  พบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดย
ศิลปะจากธรรมชาติมีคะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนสอนเป็น 19.59 และ 0.73 ตามล าดับ คะแนน
เฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังสอนเป็น 30.55 และ 1.05 ตามล าดับ จากการทดสอบทางสถิติโดยการทดสอบ
ค่าที พบว่า พัฒนาการภาพรวมของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรม
สร้างสรรค์โดยศิลปะจากธรรมชาติหลังสอนสูงกว่าก่อนสอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัย 
            ตารางที่ 3   แสดงผลการเปรียบเทียบพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจชองเด็กปฐมวัยที่ได้รับการสอนโดยใช้
แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยศิลปะจากธรรมชาติก่อนและหลังสอน 
 

คะแนนของแบบสังเกตพัฒนาการด้าน
อารมณ์และจิตใจ 

n 𝑋 S.D. t 

ก่อนสอน 29 7.48 0.73 
19.40** 

หลังสอน 29 10.44 0.57 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ตารางที่ 3  พบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดย
ศิลปะจากธรรมชาติมีคะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนสอนเป็น 7.48 และ 0.73 ตามล าดับ คะแนนเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังสอนเป็น 10.44 และ 0.57 ตามล าดับ จากการทดสอบทางสถิติโดยการทดสอบค่าที 
พบว่า พัฒนาการภาพรวมของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์
โดยศิลปะจากธรรมชาติหลังสอนสูงกว่าก่อนสอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย  
            ตารางที่  4  แสดงผลการเปรียบเทียบพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจชองเด็กปฐมวัยที่ได้รับการสอนโดยใช้
แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยศิลปะจากธรรมชาติก่อนและหลังสอน 

คะแนนของแบบสังเกตพัฒนาการด้านสังคม n 𝑋 S.D. t 
ก่อนสอน 29 12.10 0.72 

31.02** 
หลังสอน 29 20.10 0.90 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ตารางที่ 4  พบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดย

ศิลปะจากธรรมชาติมีคะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนสอนเป็น 12.10และ 0.72 ตามล าดับ คะแนน
เฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังสอนเป็น 20.10 และ 0.90 ตามล าดับ จากการทดสอบทางสถิติโดยการทดสอบ
ค่าที พบว่า พัฒนาการภาพรวมของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรม
สร้างสรรค์โดยศิลปะจากธรรมชาติหลังสอนสูงกว่าก่อนสอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัย 
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         ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบคะแนนร้อยละความก้าวหน้าความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น   อนุบาล 3/3 
ทุกคนก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 

 
             การเปรียบเทียบคะแนนร้อยละความก้าวหน้า หลักการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรม โดยร้อยละ
ความก้าวหน้าก่อนการจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรมเท่ากับ 19.59 และ 30.55 ตามล าดับและเม่ือเปรียบเทียบ
ทั้งชั้นเรียนพบว่าคะแนนร้อยละความก้าวหน้าทางชั้นเรียนเท่ากับ 30.64 
  
สรุปผลการวิจัย          
 เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 3/3 จ านวน 29 คน มีคะแนนร้อยละความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นทุกคน ตั้งแต่ 19.59 ถึง 
30.55 คะแนน และมีคะแนนร้อยละความก้าวหน้าทั้งชั้นเรียน เท่ากับ 30.64 
 
อภิปรายผลการวิจัย          
 ผลการศึกษาวิจัยในชั้นเรียนพบว่าคะแนนร้อยละความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นทุกคนที่เป็นเช่นน้ี เพราะการจัด
ประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นน้ันมีรูปแบบที่น่าสนใจมีกิจกรรมที่แปลกใหม่และหลากหลายส่งเสริม
ให้เด็กรู้จักวัสดุท้องถิ่นที่ท ามาจากธรรมชาติ ซ่ึงสอดคล้องกับ กระทรวงศึกษาธิการ (2555:20) การท าศิลปะจาก
ธรรมชาติเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมศิลปะที่ช่วยส่งเสริมให้สามารถฝึกทักษะการใช้สื่อและความคิดซ่ึงจะแตกต่างไป
จากงานวาดรูประบายสีที่ไม่ได้มุ่งเน้นให้เด็กแสดงออกทางศิลปะอย่างเดียวแต่จะเน้นให้เด็กได้เรียนรู้การท างานที่มี
กระบวนการหรือมีขั้นตอนการเตรียมสื่อต่างๆ ในการท ากิจกรรมน้ันเป็นเครื่องมือส าคัญของการเรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการคิดได้แก่การคิดสร้างสรรค์ ดังน้ันสื่อที่ดีจึงควรเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จัก
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอีกครั้ง ประดินันท์ อุปรมัย (2551:54) ได้กล่าวถึง ความส าคัญของความรับผิดชอบไว้ว่า 
ความรับผิดชอบเป็นบุคลิกภาพที่ส าคัญของเด็กเพราะเด็กที่มี ความรับผิดชอบในตนเอง และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมน้ันจะส่งผลไปถึงการมีผลการเรียนสูง การมีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  จากการจัดประสบการณ์
กิจกรรมสร้างสรรค์โดยศิลปะจากธรรมชาติมีความแตกต่างของคะแนนก่อนการจัดกิจกรรมและระหว่างกิจกรรมในแต่
ละสัปดาห์มีการพัฒนาขึ้นจากครั้งแรกที่จัดกิจกรรม      
     
ข้อเสนอแนะ          
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช ้        
   1. ในการส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคม ของเด็กปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ด้วยวัสดุ
ธรรมชาติ ควรมีการยืดหยุ่น ระยะเวลา และให้เวลาในการปรับตัวของเด็ก ที่ต้องท างานร่วมกัน ไม่ควรมีการบังคับให้
ท าตามแบบ ควรให้เด็กมีอิสระในการคิด ตัดสินใจเลือกอุปกรณ์ ด้วยวิธีการ ที่เด็กคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาเอง ไม่ควรเน้นที่
ผลงานเพียงอย่างเดียว บางครั้งผลงานก็ไม่จ าเป็นต้องสะอาดและสวยงามเสมอไป   
   2. ควรมีการสังเกตเด็ก ตลอดช่วงระยะเวลาในการทดลอง เม่ือเด็กแสดงพฤติกรรมออกมา จะได้ท าการ
บันทึกได้ทันที          
  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป       

1. ควรใช้วัสดุธรรมชาติกับกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น กิจกรรมเล่านิทาน กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมเกม
การศึกษา เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กับกิจกรรมอ่ืน ที่มีต่อพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัย 

2. ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติกับพฤติกรรมด้านอ่ืนๆ เช่น การ
แก้ปัญหาการตัดสินใจคุณธรรมและจริยธรรมของเด็กระดับปฐมวัย 

คะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดกิจกรรม คะแนนเฉลี่ยหลังการจัดกิจกรรม คะแนนร้อยละความก้าวหน้าทั้งชั้นเรียน 

19.58 30.55 30.64  
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3. ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมอ่ืนๆที่ส่งเสริมพฤติกรรมความร่วมมือนอกเหนือจากกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ เช่น กิจกรรมการเล่นตามมุมกิจกรรมกลางแจ้งกิจกรรมเสริมประสบการณ์เป็นต้น   
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Development of thinking by using storytelling activities in science experiments Of 
kindergarten students 1-2 Thetsaban 3 School (Intharumporn Boonprakong 
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บทคัดย่อ 
             การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการคิดโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน ประกอบการทดลอง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาล 1-2 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ 
นักเรียนชั้นอนุบาล 1-2 โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม)จ านวน 12 คน โดยการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมการ
เล่านิทานประกอบการทดลองวิทยาศาสตร์ แบบทดสอบการวัดการคิด และการวิเคราะห์ข้อมูลแบบการตรวจให้
คะแนนแบบทดสอบการวัดการคิดก่อนเรียนและหลังเรียน และน าผลของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนทั้งหมด
มาหาค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบผลที่ได้รับการจัดกิจกรรมโดยใช้แผนการจัด
ประสบการณ์กิจกรรมการเล่านิทาน ประกอบการทดลองวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังสอนด้วยสถิติทดสอบที(t-test 
Dependent Samples) แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน ผลการวิจัยพบว่า เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1-2 โรงเรียนเทศบาล 3 
(อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) มีการพัฒนาในด้านการคิดภายหลังได้รับการจัดกิจกรรม โดยใช้กิจกรรมการเล่า
นิทานประกอบการทดลองวิทยาศาสตร์ เด็กมีการพัฒนาการคิดมากกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรม  โดยนักเรียนชั้น
อนุบาล 1-2 จ านวน 12 เป็นชาย 3 คน หญิง 9 คน โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) และมี
เครื่องมือที่ใช้ประกอบคือ 1.แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ กิจกรรมการเล่านิทานประกอบการทดลอง
วิทยาศาสตร์ จ านวน 15 แผน 2.แบบทดสอบการพัฒนาด้านการคิด จ านวน 15 ข้อ ด าเนินการจัดกิจกรรม จ านวน 15 
ครั้ง 
       ผลการวิจัยในครั้งน้ีพบว่าพัฒนาการทางด้านการคิดที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมการ
เล่านิทานประกอบการทดลองวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดกิจกรรม 6.08 และหลังการจัดกิจกรรม 13.58  
โดยมีคะแนนหลังการจัดกิจกรรมสูงขึ้น กว่าก่อนการท ากิจกรรม 

Abstract 
               This research aims to compare the thinking by using storytelling activities. Assemble 
science experiments of kindergarten students 1-2 before and after activities The sample group used 
in the study is the kindergarten students 1-2 school district 3 (Intharumporn Boonprakong 
Phitthayakhom), 12 people By selecting the sample group, purposive sampling Thinking measurement 
test And data analysis, form scoring tests, thinking tests before and after school And taking the results 
of all pre-test and post-test results to find the mean (X) and standard deviation (S.D.) And compare 
the results of the activities by using experience plans, story telling activities Conducting science 
experiments before and after teaching with t-test Dependent Samples which are not independent. 
The research found that Children in kindergarten 1-2 School District 3 (Intharaphon 
Boonprakongpittayakom) has developed in thinking after receiving activities. By using storytelling 
activities in science experiments Children develop thinking more than before receiving activities. By 
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kindergarten students 1-2, number 12 is 3 men, 9 women, municipal school 3 (Intharaphon 
Boonprakongpittayakom) and the tools used 1. Plans to organize learning experiences, story-telling 
activities, and science experiments in the amount of 15 plans. 2. Thinking development test of 15 
items, organized activities 15 times. 
The results of this research found that the development of thinking that was taught by using 
experience planning plans, storytelling activities, science experiments, had an average score of 6.08 
before and after activities 13.58, with scores after Higher activity Than before activities 
 
ค าส าคัญ:  การคิด, การเล่านิทาน, การทดลองวิทยาศาสตร์ 
 
ความเป็นมาและความส าคัญ  
                เด็กปฐมวัยในช่วงอายุระหว่าง 0-6 ปี ถือว่าเป็นช่วงโอกาสทองของการเรียนรู้ ในวัยน้ีสมองเติบโต อย่าง
รวดเร็ว การวางรากฐานของพัฒนาการทุกด้านจึงส าคัญ ควรเริ่มตั้งแต่ระดับปฐมวัย ซ่ึงสิ่งที่ส าคัญอย่างหน่ึงในการ
พัฒนาเด็กให้เติบโตอย่างมีศักยภาพน่ันก็คือการพัฒนาด้านการคิด เน่ืองจากการคิดเป็นสิ่งที่จะช่วยฝึกฝนให้เด็กมี
ความสามารถในการสังเกต การจ าแนก การค านวณ การจัดกระท าข้อมูล การลงสรุป และการสื่อความหมาย ที่
จ าเป็นต้องใช้อยู่เสมอในการด ารงชีวิต (ทิศนา แขมมณี; และคณะ .2552: 96) 
                การคิดส าหรับเด็กปฐมวัยน้ีจ าแนกออกเป็น 3 ด้าน คือด้านการเปรียบเทียบ เป็นการคิดพิจารณาถึงความ
แตกต่างของสิ่งของต่างๆโดยใช้ลักษณะที่ไม่เหมือนกัน ด้านจัดประเภท เป็นการคิดหาสิ่งของที่เป็นพวกเดียวกัน และ
ด้านอุปมาอุปไมย เป็นการคิดความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของคู่แรก แล้วเปรียบเทียบกับสิ่งของคู่ต่อไป ซ่ึงการจัดกิจกรรม
ต่างๆที่จะพัฒนาการคิดของเด็ก ควรเป็นกิจกรรมที่ปลุกกระตุ้นสมองของเด็กให้มีการเคลื่อนไหว มีการใช้ความคิดใน
ด้านต่างๆให้มาก เด็กจะสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้นจากกิจกรรมที่เน้นให้เด็กได้ลงมือท าด้วยตัวเองผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5  
ชวนเด็กให้สังเกต ดมกลิ่น ชิมรส ท าความรู้สึกกับสิ่งที่สัมผัส จับต้อง พร้อมบอกค าที่บ่งบอกถึงลักษณะของสิ่งต่างๆ 
เหล่าน้ัน เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ผ่านการคิด และอธิบายลักษณะของสิ่งต่างๆน้ันได้  (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ. 2553 : 
17-19) ดังน้ันกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ถือเป็นกิจกรรมหน่ึงที่จะน ามาใช้พัฒนาการคิดของเด็กได้เป็นอย่างดี โดย
เน้นให้เด็กได้มีส่วนร่วมแสดงพฤติกรรมการสืบค้น คาดการณ์ โดยมีบรรยากาศที่สนับสนุนและส่งเสริม ให้เด็กได้คิด ได้
พูดอธิบายและแสดงเหตุผลของแนวคิด ได้กระท าและสรุปพร้อมทั้งแสดงการยืนยันข้อสรุปแนวคิดน้ัน โดยการใช้
ค าถามให้เด็กเกิดการคิด จัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมกระตุ้นให้เด็กคิดอยู่เสมอ ให้เด็กได้ค้นคว้าจากประสบการณ์
ตรง ซ่ึงการจัดกิจกรรมต่างๆน้ันควรมีการใช้นิทาน โดยเล่าให้เด็กฟังก่อนการเริ่มกิจกรรม เพื่อดึงดูดความสนใจให้เด็ก
เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลินและมีจินตนาการตามเน้ือเรื่อง มีการตั้งค าถาม เพื่อกระตุ้นให้เด็กได้เกิดการคิด 
สอดแทรกเน้ือหาที่เก่ียวกับการทดลองวิทยาศาสตร์ เพื่อเร้าความสนใจให้เด็กอยากรู้ อยากเห็นและหาข้อเท็จจริงโดย
การลงมือทดลองด้วยตนเอง  
                  จากความส าคัญและเหตุผลดังกล่าวข้างต้นน้ี ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาการคิดโดยกิจกรรมการ
เล่านิทานประกอบการทดลองวิทยาศาสตร์ ซ่ึงผลจากการวิจัยครั้งน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ครู และผู้ที่เก่ียวข้องกับการให้
การศึกษาแก่เด็กปฐมวัย เพื่อที่จะได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการคิดของเด็กปฐมวัยต่อไป  

วัตถุประสงค์การวิจัย 
           เพื่อเปรียบเทียบการคิดโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน ประกอบการทดลองวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
อนุบาล 1-2 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 

ขอบเขตการวิจัย 
          ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
             ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียนชาย - หญิง อายุระหว่าง 3-5 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาล 
1-2 โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 12 คน 
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        ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 เป็นเน้ือหาที่เก่ียวกับการใช้หนังสือนิทานภาพแผ่นเดียวที่ช่วยในการพัฒนาด้านการคิดของเด็กปฐมวัย ใน
การใช้นิทานประกอบการทดลองวิทยาศาสตร์ ประกอบไปด้วยนิทาน 15 เรื่อง ดังน้ี 

1. เจ้าเหมียวตกน้ า 
2. หมวกด าน้ าของจุ๋ม 
3. น้ าอัญชันแสนอร่อย 
4. ลุ้นระทึกน้ าท่วม 
5. ซุปกระดูกหมูแสนอร่อย 
6. ผจญภัยในทะเลทราย 
7. ทะเลฟองสีรุ้ง 
8. เจ้านกยักษ์ผู้กล้าหาญ 
9. วงดนตรีลูกโป่ง 
10. พลุฉุกเฉิน 
11. ท าบุญวันพระ 
12. เมล็ดถั่วเต้นระบ า 
13. ลูกแก้วช่วยย้ายตู้ 
14. แจ๊คผู้ท้าสู้กับอัศวิน 
15. ปิ้งย่างแสนอร่อย 

     ระยะเวลาในการด าเนินการศึกษาวิจัย 
 ด าเนินการทดลองโดยใช้แผนการจัดกิจกรรการเล่านิทานประกอบการทดลองวิทยาศาสตร์กับนักเรียน ใช้
เวลาในการทดลอง ของภาคเรียนที่ 2 จ านวน 15 ครั้ง  
      ตัวแปรทีศ่ึกษา 
      ตัวแปรต้น : กิจกรรมการเล่านิทานประกอบการทดลองวิทยาศาสตร์ 
      ตัวแปรตาม : การคิด 

สมมติฐานการวิจัย 
        เด็กปฐมวัยที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบการทดลองวิทยาศาสตร์มีการ
พัฒนาทางด้านการคิดหลังการสอนสูงกว่าก่อนการสอน 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
         1.เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กนักเรียนชาย - หญิง อายุระหว่าง 3-5 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาล 1-2 โรงเรียน
เทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) ภาคเรียนที่ 1-2 ปกีารศึกษา 2561 จ านวน 12 คน 
         2. หนังสือนิทานภาพแผ่นเดียว หมายถึง เรื่องราวต่างๆที่แต่งขึ้นเป็นเรื่องราวให้ผู้ฟังเกิดความเพลิดเพลิน 
สนุกสนานและผ่อนคลายความเครียด สร้างเสริมจินตนาการ ช่วยพัฒนาเด็กทางคุณลักษณะชีวิต พัฒนาด้านความรู้
และสติปัญญา ทักษะและความสามารถทางภาษา เรื่องราวที่แต่งขึ้นเชื่อมโยงไปถึงการทดลองวิทยาศาสตร์เพื่อให้เด็ก
เกิดความอยากรู้และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
        3. การจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบการทดลองวิทยาศาสตร์ หมายถึง การที่เด็กได้ฟังนิทาน ที่เก่ียวข้องกับ
วิทยาศาสตร์ จนจบเรื่องโดยการเล่านิทานมีสื่อเป็นนิทานภาพแผ่นเดียว เพื่อให้เด็กตั้งใจฟัง จากน้ันเด็กท ากิจกรรมการ
ทดลองทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงเน้นให้เด็กได้ลงมือท าด้วยตัวเองผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ให้สังเกต ดมกลิ่น ชิมรส ท า
ความรู้สึกกับสิ่งที่สัมผัส จับต้อง พร้อมบอกถึงลักษณะของสิ่งต่างๆ เหล่าน้ัน เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ผ่านการคิด และ
อธิบายลักษณะของสิ่งต่างๆน้ันได้ 
       4.การคิด หมายถึง การที่เด็กได้ฟังนิทานแล้วเกิดการคิดตาม เพื่อหาเหตุผล หาข้อเท็จจริง หาข้อสรุป หรือ
ค าตอบในสิ่งที่ยังไม่เคยได้รับรู้ หรือยังไม่มีประสบการณ์มาก่อน โดยการลงมือปฏิบัติทดลองจริง เด็กเกิดการเรียนรู้จาก
การได้ลงมือท า ในการศึกษาครั้งน้ีจ าแนกการคิดออกเป็น 3 ด้าน ดังน้ี 
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              4.1 ด้านการเปรียบเทียบ หมายถึง การคิดพิจารณาถึงความแตกต่างของสิ่งของต่างๆ ตามรูปร่าง รูปทรง 
ขนาด ทิศทาง ประเภท ที่มีลักษณะแตกต่างกัน โดยใช้ลักษณะที่ ไม่เหมือนกันในการเปรียบเทียบ  
              4.2 ด้านจัดประเภท หมายถึง การคิดหาสิ่งของที่เป็นพวกเดียวกัน ใช้งานในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน มี
สมบัติรูปร่างลักษณะ ที่เหมือนกัน 
                4.3 ด้านอุปมาอุปไมย หมายถึง การคิดความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของคู่แรก แล้วเปรียบเทียบกับสิ่งของคู่
ต่อไปที่มีความสัมพันธ์กันเป็นแนวเดียวกัน ทางด้านคุณลักษณะ หน้าที่และการใช้งาน 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

วิธีด าเนินการวิจัย  
กลุ่มตัวอย่าง  
           เด็กนักเรียนชาย-หญิง อายุระหว่าง 3-5 ปี ชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 จ านวน 12 คน โรงเรียนเทศบาล3 (อินทรัม
พรรย์ บุญประคองพิทยาคม)  ต าบลในเมืองอ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1   
เครื่องมือวิจัย 
           1. แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมการเล่านิทานประกอบการทดลองวิทยาศาสตร์ 
           2. แบบทดสอบการวัดการคิด 
           3. นิทานภาพแผ่นเดียว 15 เรื่อง 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ 
 1 สถิติส าหรับวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ 
  1.1 หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมกับกับแบบทดสอบการคิดโดยหาค่า Index of 
Congruence (IOC)  

         IOC =  
∑R

N
 

  เม่ือ  IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมกับแบบทดสอบการคิด 
           ∑R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
    N แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
  1.2 หาค่าสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานในการวิจัยเปรียบเทียบคะแนนพัฒนาการคิดของเด็กปฐมวัย
ที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมการเล่านิทานประกอบการทดลองวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลัง
จัด กิจกรรม โดยใช้ t-test แบบไม่อิสระต่อกัน (Dependent Samples) 

 
1

22







 



N

DDN

D
t    ;  df = n-1 

การคิด 3 ด้าน 

   - ด้านการเปรียบเทียบ 

   - ด้านการจ าแนก 

   - ด้านอุปมาอุปไมย 

การจัดกิจกรรมการเล่านิทาน
ประกอบการทดลองวิทยาศาสตร์ 
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  เม่ือ  t  แทน ค่าสถิติทดสอบ 

   N  แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มทดลอง 
   D  แทน ผลรวมของคะแนนความแตกต่างของการสังเกต  

   
2

D  แทน ผลรวมของคะแนนความแตกต่างแต่ละคู่ยกก าลังสอง 

   2)(D แทน ผลรวมของคะแนนความแตกต่างทุกคู่ยกก าลังสอง 
  1.3 การหาคุณภาพของแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมการเล่านิทานประกอบการทดลอง
วิทยาศาสตร์ที่ก าหนดไว้ ดังน้ี 
  1.3.1 น าแบบประเมินมาตรวจนับให้คะแนน โดยมีการให้คะแนน ดังน้ี 
   ระดับคุณภาพมากที่สุด  ให้คะแนน 5  คะแนน 
   ระดับคุณภาพมาก              ให้คะแนน 4  คะแนน 
   ระดับคุณภาพปานกลาง  ให้คะแนน 3  คะแนน 
   ระดับคุณภาพน้อย              ให้คะแนน 2 คะแนน 
   ระดับคุณภาพน้อยที่สุด  ให้คะแนน 1 คะแนน 
  1.3.2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย และหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยก าหนดค่าเฉลี่ยไว้ 5 
ระดับ ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย  ก าหนดเกณฑ์ดังน้ี 
  คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง  มีคุณภาพในระดับมากที่สุด 
  คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง  มีคุณภาพในระดับมาก 
  คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง  มีคุณภาพในระดับปานกลาง    
                        คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง  มีคุณภาพในระดับน้อย 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง  มีคุณภาพในระดับน้อยที่สุด 
1.3.3 หาค่าเฉลี่ยโดยใช้สูตร 

�̅� = 
 ∑ 𝑋

𝑁
 

เม่ือ  𝑥   แทน ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
           ∑ x แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

             N   แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มทดลอง 
  1.3.4 หาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้สูตร 

S. D. = √
n ∑ x2 −  (∑ 𝑥)2

n(n − 1)
 

เม่ือ S.D.  แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
        ∑ x   แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
        (∑ 𝑥)2              แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม                                                                                                                                                                
  n                   แทน  จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผลการวิเคราะห์ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้น าเสนอตามล าดับ ดังน้ี 
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1. การหาคุณภาพของแผนการจัดประสบการณ์ กิจกรรมการเล่านิทานประกอบการทดลองวิทยาศาสตร์ 
2. การเปรียบเทียบพัฒนาการคิดของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์ กิจกรรม

การเล่านิทานประกอบการทดลองวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังสอน 
ขั้นตอนที่ 1 ผลการสร้างและหาคุณภาพแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมการเล่านิทานประกอบการทดลอง
วิทยาศาสตร์ 
ตาราง 1.1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพของแผนการจัดประสบการณ์ กิจกรรมการเล่า
นิทานประกอบการทดลองวิทยาศาสตร์ 

แผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ 

ค่าเฉลี่ย  (x) 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
𝑥 S.D. ระดบัคุณภาพ 

1 2 3 
มีองค์ประกอบของแผนการจัดการ
เรียนรู้ครบถ้วน 

4 4 5 4.33 0.47 มาก 

เน้ือหามีความเหมาะสมกับวัยและ
ความสนใจของเด็กปฐมวัย 

4 4 4 4 0 มาก 

กิจกรรมกับวัตถุประสงค์
สอดคล้องกัน 

5 5 4 4.67 0.47 มากที่สุด 

กิจกรรมเร้าความสนใจของผู้เรียน 4 4 4 4 0 มาก 
เวลาที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนการ
สอนมีความเหมาะสม 

5 4 5 4.67 0.47 มากที่สุด 

กิจกรรมยึดผู้เรียนเป็นส าคัญโดย
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียน 

4 5 5 4.67 0.47 มากที่สุด 

กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริม
ความคิด 

4 5 4 4.33 0.47 มาก 

กิจกรรมการเรียนรู้มีความ
หลากหลาย 

4 4 5 4.33 0.47 มาก 

           จากตาราง 1.1 พบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในการประเมินคุณภาพของแผนการจัดประสบการณ์
กิจกรรมการเล่านิทานประกอบการทดลองวิทยาศาสตร์ ให้ความเห็นว่ามีระดับคุณภาพระหว่างมากถึงมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยเรียงจากมากไปน้อย คือ 4 4.33 และ 4.67 ตามล าดับ 
ขั้นตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการคิดเด็กปฐมวัยที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์ กิจกรรมการ
เล่านิทานประกอบการทดลองวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังท ากิจกรรม 
        ตารางที่ 2.1 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนร้อยละความก้าวหน้าพัฒนาการคิดเด็กปฐมวัยที่ได้รับการสอน
โดยใช้แผนการจัดประสบการณ์ กิจกรรมการเล่านิทานประกอบการทดลองวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังท ากิจกรรม 

เลขที่ ชื่อ – สกุล 
คะแนนก่อน 

(15) 
คะแนนหลัง 

(15) 
ผลต่าง 
คะแนน 

ร้อยละความ
ก้าว 
หน้า 

1 เด็กชายภควัต ศักดิ์เพ็ชร 7 13 6 40 
2 เด็กหญิงนภัสสร ทองสุข 5 12 7 46.67 
3 เด็กหญิงเบญญาพร โปร่งจิต 4 12 8 53.33 
4 เด็กหญิงพรประภา พึ่งงาม 6 13 7 46.67 
5 เด็กหญิงลัดดา โล่ห์สุวรรณ 5 14 9 60 
6 เด็กชายเพชรพรรษา โหมดเจริญ 5 13 8 53.33 
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เลขที่ ชื่อ – สกุล 
คะแนนก่อน 

(15) 
คะแนนหลัง 

(15) 
ผลต่าง 
คะแนน 

ร้อยละความ
ก้าว 
หน้า 

7 เด็กชายณฐพงศ์ แก้วมุง 6 15 9 60 
8 เด็กหญิงพิมพ์ชนก แซ่คิ้ว 7 14 7 46.67 
9 เด็กหญิงณัฐชา วาทองกร 6 13 7 46.67 
10 เด็กหญิงพรพรรณ พึ่งงาม 8 15 8 53.33 
11 เด็กหญิงศศิณัฏฐ์ หาญพจมาน 7 14 7 46.67 
12 เด็กหญิงธนาภรณ์ สุขอ่วม 7 15 8 53.33 

ร้อยละความก้าวหน้าทั้งชั้นเรียน 50.56 
              จากตาราง 2.1 พบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมการเล่านิทาน
ประกอบการทดลองวิทยาศาสตร์มีคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรียน เพิ่มขึ้นทุกคนตั้งแต่ 6 ถึง 9 คะแนน เม่ือ
เปรียบเทียบทั้งชั้นเรียนพบว่าคะแนนร้อยละความก้าวหน้าทั้งชั้นเรียน เท่ากับ 50.56  
ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงพัฒนาการคิด ก่อน-หลังการจัดกิจกรรม 

 

                   จากภาพที่ 1 นักเรียนทั้ง 12 คน มีพัฒนาการทางด้านการคิดที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัด
ประสบการณ์กิจกรรมการเล่านิทานประกอบการทดลองวิทยาศาสตร์หลังสอนสูงกว่าก่อนสอน เป็นไปตามสมมติฐาน
การวิจัยที่กล่าวว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบการทดลอง
วิทยาศาสตร์มีการพัฒนาทางด้านการคิดหลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม 
ตารางที่ 2.2 แสดงผลการเปรียบเทียบการใช้หนังสือนิทานประกอบการทดลองวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาการคิดของเด็ก
ปฐมวัย ก่อนและหลังการท ากิจกรรม 

คะแนนของแบบทดสอบวัดการคิด n 𝒙 S.D. 
ก่อนการท ากิจกรรม 12 6.08 1.16 
หลังการท ากิจกรรม 12 13.58 1.08 
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จากตารางที่ 2.2 พบว่าค่าเฉลี่ยก่อนการจัดกิจกรรมและหลังกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยที่ต่างกัน โดยหลังการจัดกิจกรรมมี
ค่าเฉลี่ยที่สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม โดยมีค่าเฉลี่ย 6.08 และ 13.58 ตามล าดับ และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทั้ง
ก่อนการจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรมเป็น 1.16 และ 1.08 ตามล าดับ 

สรุปผลการวิจัย (แยกเป็นข้อตามล าดับวัตถุประสงค์การวิจัย) 
               เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 1-2 โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) ภาคเรียนที่ 1-2 ปี
การศึกษา 2561 จ านวน 12 คน พบว่าการพัฒนาด้านการคิดของเด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัยที่ได้รับการสอนโดยใช้
แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมการเล่านิทานประกอบการทดลองวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานก่อนสอนเป็น 6.08 และ 1.16 ตามล าดับ คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังสอนเป็น 13.58 และ 
1.08 ตามล าดับ และเม่ือเปรียบเทียบทั้งชั้นเรียนพบว่าคะแนนร้อยละความก้าวหน้าทั้งชั้นเรียน  เท่ากับ 50.56
พัฒนาการทางด้านการคิดที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมการเล่านิทานประกอบการทดลอง
วิทยาศาสตร์หลังสอนสูงกว่าก่อนสอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่กล่าวว่า 
เด็กปฐมวัยที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบการทดลองวิทยาศาสตร์มีการพัฒนา
ทางด้านการคิดหลังการสอนสูงกว่าก่อนการสอน 

อภิปรายผลการวิจัย  
         การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบการคิดโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานประกอบ 

การทดลองวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 1-2โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) ก่อน
และหลังการจัดกิจกรรม ผลการวิจัยพบว่าเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านการคิดหลังที่ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วย
กิจกรรมการเล่านิทานประกอบการทดลองวิทยาศาสตร์ มีค่าร้อยละความก้าวหน้า สูงขึ้นทุกคน ที่เป็นเช่นน้ี เน่ืองจาก
ในการปฏิบัตกิิจกรรมการเล่านิทานประกอบการทดลองวิทยาศาสตร์เด็กมีโอกาสได้ลงมือในการท ากิจกรรมด้วยตนเอง 
เด็กได้เรียนรู้ ได้ลงมือปฏิบัติฝึกฝน เป็นกิจกรรมที่ปลุกกระตุ้นสมองของเด็กให้มีการเคลื่อนไหว มีการใช้ความคิดใน
ด้านต่างๆให้มาก เด็กสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้นจากกิจกรรมที่เน้นให้เด็กได้ลงมือท าด้วยตัวเองผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5  
ชวนเด็กให้สังเกต ดมกลิ่น ชิมรส ท าความรู้สึกกับสิ่งที่สัมผัส จับต้อง พร้อมบอกค าที่บ่งบอกถึงลักษณะของสิ่งต่างๆ 
เหล่าน้ัน เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ผ่านการคิด และอธิบายลักษณะของสิ่งต่างๆน้ันได้ ท าให้เกิดองค์ความรู้ด้วยตนเอง
พร้อมทั้งน าประสบการณ์เดิม มาผสมผสานกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กและประสบการณ์ใหม่ที่เด็กได้ลงมือทดลองและ
สังเกตผลที่เกิดขึ้น จึงได้พัฒนาการด้านการคิดที่ออกมามีความแปลกใหม่รวมถึงเด็กได้ฝึกการท างาน อย่างเป็นระบบ 
เน่ืองจากการปฏิบัติบ่อยครั้งจึงเกิดความคล่องแคล่วความรวดเร็วและความช านาญในการท างาน ท าให้มีพัฒนาการ
ด้านการคิดสูงขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับ (เยาวพา เดชะคุปต์. 2546) ได้กล่าวว่า เด็กเกิดความคิดจากการรับรู้เป็นส่วนใหญ่
เด็กสามารถสังเกต จดจ ารูปร่างลักษณะของวัตถุ เช่นเดียวกับ (ภรณี คุรุรัตนะ.2558) กล่าวถึง การเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัยว่าเป็นกระบวนการคิดอย่างมีขั้นตอนต่อเน่ืองและมีระบบ เด็กจะเรียนรู้ได้ดีเม่ือมีสิ่งเร้าที่เป็นรูปธรรม ได้ลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ซ่ึงสอดคล้องกับ (ทิศนา แขมมณี ;และคณะ. 2553: 96) การคิดจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ควร
ส่งเสริมใหเ้กิดขึ้นในเด็กปฐมวัยและลักษณะการคิดที่มี ความส าคัญสมควรที่จะน าไปใช้ในการพัฒนาเด็ก สอดคล้องกับ 
(ปรมาภรณ กองม วง . 2551: 9) ให้ความ หมายว่า การส่งเสริมการคิดให้เกิดขึ้นในเด็กปฐมวัย จึงจ าเป็นสิ่งส าคัญ 
เพราะเป็นพื้นฐาน ของการเรียนรู้ ประสบการณ์ด้านอ่ืนๆ รวมทั้งความสามารถในการแก้ไข้ปัญหาต่างๆ ฉะน้ันจึงควร
ปลูกฝังให้เด็กเป็นคนช่างสังเกต รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล รู้จักแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และรู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตัวเอง ดังน้ันกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ถือเป็นกิจกรรมหน่ึงที่จะน ามาใช้พัฒนาการคิดของเด็กได้เป็นอย่างดี โดย
เน้นให้เด็กได้มีส่วนร่วมแสดงพฤติกรรมการสืบค้น คาดการณ์ โดยมีบรรยากาศที่สนับสนุนและส่งเสริม ให้เด็กได้คิด ได้
พูดอธิบายและแสดงเหตุผลของแนวคิด ได้กระท าและสรุปพร้อมทั้งแสดงการยืนยันข้อสรุปแนว คิดน้ัน โดยการใช้
ค าถามให้เด็กเกิดการคิด จัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมกระตุ้นให้เด็กคิดอยู่เสมอ ให้เด็กได้ค้นคว้าจากประสบการณ์
ตรง ซ่ึงการจัดกิจกรรมมีการใช้นิทานโดยเล่าให้เด็กฟังก่อนการเริ่มกิจกรรม เพื่อดึงดูดความสนใจให้เด็กเกิดความ
สนุกสนาน เพลิดเพลินและมีจินตนาการตามเน้ือเรื่อง มีการตั้งค าถามเพื่อกระตุ้นให้เด็กได้เกิดการคิด สอดแทรก
เน้ือหาที่เก่ียวกับการทดลองวิทยาศาสตร์ เพื่อเร้าความสนใจให้เด็กอยากรู้ อยากเห็นและหาข้อเท็จจริงโดยการลงมือ
ทดลองด้วยตนเอง 
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ผลของการวิจัยในครั้งน้ีแสดงใหเ้ห็นว่า การจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบการทดลองวิทยาศาสตร์ที่เด็ก
ได้ลงมือปฏิบัติจริง เป็นกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมโดยการลงมือทดลองวิทยาศาสตร์ เด็กไดเ้รียนรู้จาก ประสบการณ์ตรง
ด้วยการฟังนิทานลงสู่การปฏิบัติการทดลองผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ด้วยการฟัง การพูด การมองเห็น ส่งผลต่อการ
พัฒนาการคิดของเด็กปฐมวัย และยังเปิดโอกาสใหเ้ด็กได้ค้นคว้าหาค าตอบด้วยตนเอง ซ่ึงมีพัฒนาการดา้นของการคิด
ของเด็กปฐมวัยตามความสามารถและประสบการณ์ที่เด็กได้รับ 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช ้

1. ก่อนให้เด็กปฏิบัติ ควรสร้างข้อตกลงในการปฏิบัติการทดลองก่อนจึงค่อยให้เด็กปฏิบัติ 
2. ควรเตรียมสื่ออุปกรณ์ให้พร้อมในปริมาณที่เพียงพอส าหรับทุกคนและมีความหลากหลาย 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
          1. ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบการทดลองวิทยาศาสตร์ต่อ

ความสามารถด้านอ่ืนๆ เช่น กล้ามเน้ือมือกับตา ความเชื่อม่ันในตนเอง พฤติกรรมการท างานร่วม 
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การส่งเสรมิความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย โดยกิจกรรมเกมกลางแจ้ง 
ส าหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร 

Promotion of self-discipline of early childhood By outdoor game activities 
For kindergarten students 3, Kamphaeng Phet Kindergarten. 

1สุภาพร เพ่ิมวงษ์มาก และ 2สุภาภรณ์ บัณฑิตย์ 
1Suphaphon Phoemwongsmak And 2Supaporn Bunthit 

 
1นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

2อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
บทคัดย่อ 
            การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความมีวินัยในตนเองของเด็ก โดยใช้กิจกรรมกลางแจ้ง 
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 
            กลุ่มประชากรที่ศึกษาได้แก่ เด็กนักเรียนชาย – หญิง อายุ 5-6 ปี ชั้นอนุบาลปีที่ 3/4 จ านวน 25 คน 
โรงเรียนอนุบาลเมืองก าแพงเพชร ผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการทดลองด้วยตนเอง โดยด าเนินการทดลองโดยใช้แผนการจัด
กิจกรรมกลางแจ้งกับนักเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 กิจกรรม เป็นเวลา 
1 ชั่วโมง ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 09:30 – 10.30 น. จนครบ 15   แผนเครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แผนการจัด
ประสบการณ์กิจกรรมกลางแจ้ง และแบบสังเกตความมีวินัยในตนเอง โดยน าเครื่องมือที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 
3 คน ตรวจสอบแก้ไข 
             สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล การหาค่าร้อยละความก้าวหน้า คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยง เบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยชั้นเรียนพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมกลางแจ้งมีพัฒนาการ
ด้านความมีวินัยในตนเอง การเข้าแถวตามล าดับก่อนหลัง ก่อนไดรับการจัดกิกรรมโดยใช้กิจกรรมกลางแจ้ง เป็น 0.32 
และการวางรองเท้าให้เป็นระเบียบเป็น 0.64 และหลังได้รับการจัดกิจกรรม โดยใช้กิจกรรมกลางแจ้ง ด้านการเข้าแถว
ตามล าดับก่อนหลัง ก่อนสอนเป็น 1.16 และการวางรองเท้าให้เป็นระเบียบเป็น 1.28   
            ผลการวิจัยพบว่า พัฒนาการทางด้านการคิดที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรม
กลางแจ้งหลังสอนสูงกว่าก่อนสอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่กล่าวว่า เด็ก
ปฐมวัยที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมกลางแจ้งมีความมีวินัยในตนเองหลังการสอนสูงกว่าก่อนการสอน 

ค าส าคัญ:  ความมีวินัย, เด็กปฐมวัย, กิจกรรมกลางแจ้ง 

Abstract 
              The purpose of this research is to compare the self-discipline of children, by using outdoor 
activities and a demonstration through comparison, before and after the activity/ event. 
Population student groups studied are 10 Boys and 15 girls, ages 5-6 years, kindergarten year 3/4, 
Anuban Kamphaeng Phet school. The researcher conducted the experiment by herself.  The 
conducting of experiments using plans for outdoor activities will be with students in the second 
semester of the academic year 2018 for 8 weeks, 3 activities per week for 1 hour, Monday through 
Friday, between 09:30 - 10.30am, Until the 15th. The self-discipline observation consists of using the 
tools created by 3 experts. 
Statistics for analyzing data Finding the percentage of progress, Average score and standard deviation. 
Classroom research results showed that Early childhood children who are taught by using outdoor 
activities and experience plans have a higher development in self-discipline. An example of 
development in self-discipline is demonstrated with an activity of lining and placing shoes. Before 
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being organized with outdoor activities students achieve a time of 0.64 seconds for placing shoes in 
order and, a time of 0.32 seconds after receiving the activities. 
The research found that development of thinking that has been taught by using the outdoor activity 
experience plans are significantly higher than before teaching at the level of .01, according to the 
research hypothesis, early childhood children who were taught using the outdoor activity plan had 
higher self-discipline after teaching than before teaching. 

Keywords : Discipline / Early childhood / Outdoor activities 
 
ความเป็นมาและความส าคัญ  
 ปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงและเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมือง 
โดยเฉพาะความเจริญทางด้านวัตถุมีมากกว่าจิตใจ จึงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆขึ้น การที่บุคคลขาดวินัยในตนเองน้ี มีผลท า
ให้ขาดวินัยทางสังคมไปด้วยเน่ืองจากวินัยในตนเองเป็นพื้นฐานในการควบคุมตนเองให้มีวินัยทางสังคม  จึงควรมีการ
ปลูกฝังวินัยให้กับทุกๆคนโดยเฉพาะเด็ก ความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาอุปนิสัย
ของเด็กให้เป็นผู้มีคุณลักษณะที่ดี เพื่อจะได้เป็นรากฐานของการเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในภายภาคหน้าและในสังคมปัจจุบัน
มนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นจ านวนมาก ย่อมจะต้องมีการเก่ียวข้องติดต่อประสานสัมพันธ์ซ่ึงกันและกันอยู่ตลอดเวลา  แม้ว่า
ทุกคนจะมาจากพื้นฐานที่แตกต่างกัน ทั้งฐานะ การศึกษา วุฒิภาวะ การอบรมเลี้ยงดู  ความคิด ทัศนะคติตลอดจน
ค่านิยมที่แตกต่างกัน เม่ือต้องมาอยู่รวมกันก็จะต้องปรับตัวให้เข้ากับบุคคลและสถานการณ์รอบตัว และที่ส าคัญคือ
จะต้องมีพฤติกรรมอันเป็นที่ยอมรับของสังคมที่อาศัยอยู่ 
  กิจกรรมเกมกลางแจ้งเป็นกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยผ่าน
กิจกรรมการเล่น การเล่นกิจกรรมกลางแจ้งส าหรับเด็กปฐมวัยมีความส าคัญอย่างมากนอกจากท าให้เด็กมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายแล้วยังช่วยให้เด็กมีวินัยในตนเอง เพราะเด็กสามารถพัฒนาได้ ด้วยการฝึกฝน การท าซ้ าๆ จนเกิดเป็น
นิสัย 
 หลังจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ณ โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร 
พบว่านักเรียนระดับชั้นอนุบาลชั้นปีที่ 3 ได้พบปัญหานักเรียนขาดวินัยในตนเอง ได้แก่  คุยกัน เล่นกันระหว่างเข้าแถว 
แย่งกันอยู่ข้างหน้าแถวและวางรองเท้าไม่เป็นระเบียบ เป็นต้น ดังน้ันผู้วิจัยจึงตระหนักถึงปัญหา การไม่มีวินัยในตนเอง
ของเด็กปฐมวัย เพราะการไม่มีวินัยในตนเองจะท าให้นักเรียนอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้ยาก 
 จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญของการมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย ซ่ึงอาจจะพัฒนาให้เด็กมี
วินัยในตนเองได้หลายวิธี  แต่ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยสนใจที่จะใช้เทคนิค กิจกรรมกลางแจ้ง เพราะกิจกรรมกลางแจ้ง
จะสอดแทรกความมีวินัยในตนเองอยู่ในกิจกรรมน้ันๆ เช่น การเข้าแถว การรับวางรองเท้า ซ่ึงสิ่งเหลา่น้ีจะท าให้เด็กมี
วินัยในตนเองมากขึ้น และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

จุดมุ่งหมายการวิจัย 
           เพื่อเปรียบเทียบความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมเกมกลางแจ้ง ของเด็กนักเรียนชั้น
อนุบาลปีที่ 3 ก่อนและหลังการท ากิจกรรม 

ขอบเขตการวิจัย 
 การพัฒนาเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมในครั้งน้ีมีขอบเขต ดังต่อไปน้ี 
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1. ประชากรในการศึกษาพัฒนาครั้ง น้ีเป็นนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่  3โรงเรียนอนุบาล
ก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 โดยมีนักเรียน จ านวนทั้งสิ้น 115 คน เป็นนักเรียนชาย จ านวน 64 คน และนักเรียนหญิง 
จ านวน 51 คน 
  2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/4 โรงเรียนอนุบาลเมืองก าแพงเพชร  ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยมีนักเรียน จ านวน 25 คน เป็นนักเรียนชาย 10 คน และนักเรียนหญิง จ านวน 15 คน 
ได้มาโดยการเลือกอย่างเจาะจง 
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       ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ผูวิ้จัยได้สร้างแผนการจัดประสบการณ์ กิจกรรมเกมกลางแจ้ง ส าหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2560 ซ่ึงประกอบด้วยชุดกิจกรรมเกมกลางแจ้งจ านวน 15 เกม ดังน้ี  
                             1. เกมสาลิกาป้อนเหยื่อ 
         2. เกมว่ิงซิกแซกขวดน้ า  
  3. เกมกระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง 
  4. เกมว่ิงแยกสี 
  5. เกมตักน้ าใส่ขวด  
  6. เกมพาไข่ 
   7. เกมว่ิงเปี้ยวลูกโป่ง 
  8. เกมว่ิงเก็บของ 
  9. เกมว่ิงแยกขยะ 
 10. เกมว่ิงชิงนม 
 11. เกมว่ิงเก็บใบไม้ 
 12. เกมเป่ายิ้งฉุบรถไฟ 
 13. เกมผึ้งย้ายรัง 
 14. เกมรอดห่วงฮูล่าฮูป 
 15. เกมโยนบอลใส่ตะกร้า 
             ขอบเขตด้านตัวแปร 
  ตัวแปรต้น   ได้แก่       กิจกรรมเกมกลางแจ้ง 
  ตัวแปรตาม  ได้แก่ ความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

สมมติฐานการวิจัย 
          เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์กิจกรรมกลางแจ้ง  มีพัฒนาการหลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนได้รับ
การจัดกิจกรรม 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กปฐมวัยทั้งชายและหญิง ที่มีอายุระหว่าง 5 - 6 ปี ศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 3 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร 
 2. กิจกรรมเกมกลางแจ้ง หมายถึง กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายในที่โล่ง เพื่อให้เด็ก
ได้รับความสนุกสนาน ท ากิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับผิดชอบร่วมกัน และสร้างความมีวินัยในตนเอง 
ซ่ึงการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยได้ใช้กิจกรรมเกมกลางแจ้งเพื่อให้เด็กมีวินัยในตนเอง ประกอบด้วย 15 เกม ดังน้ี 
            1. เกมสาลิกาป้อนเหยื่อ 
         2. เกมว่ิงซิกแซกขวดน้ า  
  3. เกมกระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง 
  4. เกมว่ิงแยกสี 
  5. เกมตักน้ าใส่ขวด  
  6. เกมพาไข่ 
   7. เกมว่ิงเปี้ยวลูกโป่ง 
  8. เกมว่ิงเก็บของ 
  9. เกมว่ิงแยกขยะ 
 10. เกมว่ิงชิงนม 
 11. เกมว่ิงเก็บใบไม้ 
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 12. เกมเป่ายิ้งฉุบรถไฟ 
 13. เกมผึ้งย้ายรัง 
 14. เกมรอดห่วงฮูล่าฮูป 
 15. เกมโยนบอลใส่ตะกร้า 
 3. ความมีวินัยในตนเอง หมายถึง การที่เด็กได้แสดงออกในการควบคุมตนเองให้เกิดการปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสมในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนหรือแสดงพฤติกรรมต่างๆ ตามกฎเกณฑ์ของสังคมได้อย่างเหมาะสม เช่น การเข้าแถว
ตามล าดับก่อน หลัง และการวางรองเท้าให้เรียบร้อย 
 
กรอบแนวคิด 

ตัวแปรต้น                                                                      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
        1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริม
ความมีวินัยในตนเอง การเขียนแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมกลางแจ้ง 
        2. จัดท าแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมกลางแจ้ง เพื่อส่งเสริมความมีวินัยในตนเองให้กับเด็กปฐมวัย 
 2.1 น าแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมกลางแจ้งที่ผู้ วิจัยสร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบ ความเหมาะสมและความสอดคล้องของ จุดประสงค์ เน้ือหา และกิจกรรม น ามาแก้ไข ปรับปรุง ตาม
ข้อเสนอแนะ 
            2.2 น าผลการตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมกลางแจ้งเพื่อส่งเสริม
ความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยกับความถูกต้องของเน้ือหา จุดประสงค์การเรียนรู้ และองค์ประกอบในแผนการ
จัดประสบการณ์ที่ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านตอบ มาตรวจสอบโดยผู้วิจัยได้ใช้แบบประเมินแผนการจัดประสบการณ์ ซ่ึง
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ได้แก่ 
  5 หมายถึง  ระดับคุณภาพมากที่สุด 
  4 หมายถึง  ระดับคุณภาพมาก 
  3 หมายถึง  ระดับคุณภาพปานกลาง 
    2 หมายถึง  ระดับคุณภาพน้อย 
  1 หมายถึง  ระดับคุณภาพน้อยที่สุด 
              2.3 น าความคิดเห็นจากแบบประเมินแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมกลางแจ้งเพื่อส่งเสริมความมี
วินัย 
             ในตนเองของเด็กปฐมวัยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน มาหาค่าเฉลี่ย (x) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปล  
             ความหมายโดยก าหนดเกณฑ์การประเมินความคิดเห็น 5 ระดับ ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด 2543 : 100) 
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51-5.00  หมายถึง  มีคุณภาพในระดับมากที่สุด 
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51-4.50  หมายถึง  มีคุณภาพในระดับมาก 
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51-3.50  หมายถึง  มีคุณภาพในระดับปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51-2.50  หมายถึง  มีคุณภาพในระดับน้อย 
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.50  หมายถึง  มีคุณภาพในระดับน้อยที่สุด 

 

การจัดกิจกรรมกลางแจ้ง 

โดยใช้เกม 

 

ความมีวินัยในตนเอง 2 ด้าน 

- การเข้าแถว 
- การวางรองเท้า 

 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

137 
 

 

 
รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที2่ (Proceedings) 

 การสรุปความเหมาะสมของแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมกลางแจ้งเพื่อส่งเสริมความมีวินัยในตนเอง
ของเด็กปฐมวัยใช้เกณฑ์การพิจารณาหาค่าเฉลี่ยว่าเหมาะสมเม่ือค่าเฉลี่ย ( x ) มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า 3.50 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1  
            2.4 น าแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมกลางแจ้งเพื่อส่งเสริมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้ 
            ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปจัดท าเป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่อน าไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างในวิจัย 
         3. การสร้างและหาคุณภาพของแบบสังเกตพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแบบสังเกตพัฒนาการด้านความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยทั้ง 2 ด้าน เพื่อน าไปใช้ในการ
สังเกตก่อนและหลังเรียนในการใช้แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมกลางแจ้งเพื่อส่งเสริมความมีวินัยในตนเองของ
เด็กปฐมวัย โดยก าหนดการตามกระบวนการสร้างและหาคุณภาพของแบบสังเกตเพื่อให้ได้แบบสังเกตที่มีคุณภาพตาม
เกณฑ์ ดังน้ี 
              3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับพัฒนาการจากสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ได้แก่ 
แบบสังเกตพัฒนาการด้านความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยโดยก าหนดรายการที่จะสังเกตพัฒนาการตามตัวบ่งชี้ 
พัฒนาการเด็กปฐมวัย อายุ 5-6 ปี ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  ซ่ึงมีลักษณะการให้
คะแนนเป็น 3 ระดับ คือ 
 2    ดี   หมายถึง เม่ือเด็กสามมารถปฏิบัติตนอย่างมีวินัยในได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องมีผู้ชี้แนะ
หรือคอยให้ความช่วยเหลือ อยู่ในระดับดี 

 1    พอใช้ หมายถึง  เม่ือเด็กสามมารถปฏิบัติตนอย่างมีวินัยในได้ โดยจะต้องมีผู้ชี้แนะหรือคอย
ให้ความช่วยเหลือ 

 0    ปรับปรุง หมายถึง  เม่ือเด็กไม่สามมารถปฏิบัติตนอย่างมีวินัยในได้โดยผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์
การให้คะแนนแบบรูบริคส์ (Rubic Score) 
               3.2  สร้างแบบสังเกตความมีวินัยของเด็กปฐมวัย โดยปรับปรุงมาจากคุณลักษณะตามวัยของเด็ก อายุ 5-6 
ปี ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และคู่มือการใช้แบบสังเกตความมีวินัย ได้แก่ 
      แบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง จ านวน 2 ข้อ 
      - การเข้าแถวตามล าดับก่อนหลัง 
      - การวางรองเท้าให้เป็นระเบียบ 
                3.3  น าแบบสังเกตพัฒนาการที่ปรับปรุงแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิง
เน้ือหา (IOC) โดยพิจารณาลงความคิดเห็นว่าแบบสังเกตและแบบประเมินมีความสอดคล้องและความตรงเชิงเน้ือหา 
โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนในการประเมิน ดังน้ี 
      +1 หมายถึง  ข้อค าถามมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
        0 หมายถึง  ไม่แน่ใจข้อค าถามน้ันสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
   -1 หมายถึง  แน่ใจข้อค าถามไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
            3.4 น าแบบสังเกตการส่งเสริมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน มา
ค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ (IOC) เพื่อคัดเลือกข้อที่ปรากฏที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 
0.5 ขึ้นไป 
            3.5 น าแบบสังเกตความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ผ่านการตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขแล้วจัดท าฉบับ
สมบูรณ์ก่อนน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างในการด าเนินการวิจัยในชั้นเรียน 
          4. แบบแผนการทดลอง 
  การวิจัยครั้งน้ีใช้แผนการทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design เป็นการทดลองที่มีวิธีการ
เลือกตัวอย่างเพียงกลุ่มเดียว แล้วท าการทดลองและทดสอบก่อนและหลังสอนมีลักษณะการทดลองดังน้ี (พวงรัตน์ ทวี
รัตน์ 2540 : 60) 
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ตารางที่ 1 แสดงแบบแผนการทดลอง 

บันทึกการสังเกต 
ก่อนการทดลอง 

ทดลองโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์
กิจกรรมเกมกลางแจ้งเพื่อส่งเสริมความมีวินัย

ในตนเองของเด็กปฐมวัยเด็กปฐมวัย 

บันทึกการสังเกต 
หลังการทดลอง 

T1 X T2 

 
          5. การด าเนินการทดลอง 
              ผู้วิจัยได้ทดลองใช้แผนการจัดกิจกรรมเกมกลางแจ้งเพื่อส่งเสริมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยโดยใช้ 
  กับนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 25 คน 
โดยด าเนินการดังน้ี 
              ด าเนินการทดลองโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมกลางแจ้งเพื่อส่งเสริมความมีวินัยในตนเอง 
  ของเด็กปฐมวัยใช้เวลาในการทดลอง จ านวน 8 สัปดาห์ ๆ ละ 2 ครั้ง ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่าง   เวลา 09.30-
10.30 น. จนครบ 15 แผน และแบบบันทึกการสังเกตความมีวินัยในตนเองทั้ง 2 ด้าน ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 
          6. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
   ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
             1)  ตรวจให้คะแนนบันทึกก่อนเรียนและหลังเรียน และน าผลการบันทึกก่อนเรียนและหลังเรียนทั้งหมดมา
หาค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
              2)  เปรียบเทียบผลที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมกลางแจ้งก่อนและหลังสอน
ด้วยสถิติทดสอบที(t-test Dependent Samples) แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน 
          7. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
   สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ 
              7.1 สถิติส าหรับวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ 
                    7.1.1 หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมกับลักษณะพฤติกรรมโดยหาค่า Index 
ofCongruence (IOC) (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ 2527 : 69) 

IOC =
Σℛ

Ν
 

 เม่ือ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมกับลักษณะพฤติกรรม 

  Σℛ แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
  N แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 
                      7.1.2 หาค่าสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานในการวิจัยเปรียบเทียบคะแนนพัฒนาการเด็กปฐมวัยที ได้รับ
การสอนโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมกลางแจ้ง ก่อนและหลังสอน โดยใช้ t-test แบบไม่อิสระต่อกัน 
(Dependent Samples) (ชูศรี วงศ์รัตนะ 2544 : 193) 

𝑡 =
Σ𝐷

√𝑛Σ𝐷1
− (Σ𝐷) 2

𝑛 − 1

 

     𝑑𝑓 = 𝑛 − 1 
 เม่ือ t แทน ค่าสถิติทดสอบ 
  n แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มที่ทดลอง 

  Σ𝐷 แทน ผลรวมของคะแนนความแตกต่างของการสังเกต 
  Σ𝐷2 แทน ผลรวมของคะแนนความแตกต่างแต่ละคู่ยกก าลังสอง 
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  (Σ𝐷)2 แทน ผลรวมคะแนนความแตกต่างทุกคู่ยกก าลังสอง 
 
                         7.1.3 การหาคุณภาพของแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมกลางแจ้งเพื่อส่งเสริมความวินัยใน
ตนเองของเด็กปฐมวัยที่ก าหนดไว้ ดังน้ี 

1) น าแบบประเมินมาตรวจนับให้คะแนน โดยมีการให้คะแนน ดังน้ี 
   ระดับคุณภาพมากที่สุด ให้คะแนน 5 คะแนน 
   ระดับคุณภาพมาก  ให้คะแนน 4 คะแนน 
   ระดับคุณภาพปานกลาง ให้คะแนน 3 คะแนน 
   ระดับคุณภาพน้อย  ให้คะแนน 2 คะแนน 
   ระดับคุณภาพน้อยที่สุด ให้คะแนน 1 คะแนน 
 

2) วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย และหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยก าหนด 
ค่าเฉลี่ยไว้ 5 ระดับ ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์ดังน้ี 
  คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง มีคุณภาพในระดับมากที่สุด 
  คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มีคุณภาพในระดับมาก 
  คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีคุณภาพในระดับปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีคุณภาพในระดับน้อย 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง มีคุณภาพในระดับน้อยที่สุด 
 
หาค่าเฉลี่ยโดยใช้สูตร 

χ =
Σ𝑥

𝑛
 

  เม่ือ χ แทน คะแนนเฉลี่ย 
   Σ𝑥 แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดx2 

   𝑛 แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มทดลอง 
                          3)  หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้สูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ 2544 : 65) 

𝑆. 𝐷. = √
𝑛Σx2 − (Σ𝑥)2

𝑛(𝑛 − 1)
 

  เม่ือ S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   Σ𝑥 แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
   (Σ𝑥)2 แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง 
   𝑛 แทน จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ขั้นตอนที่ 1 ผลการสร้างและหาคุณภาพแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมกลางแจ้งเพื่อส่งเสริมความมีวินัยใน
ตนเองของเด็กปฐมวัย 
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      ตาราง 2  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพของแผนการจัดประสบการณ์ กิจกรรมเกม
กลางแจ้งเพื่อส่งเสริมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย 

            จากตาราง พบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในการประเมินคุณภาพของแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรม
เกมกลางแจ้งเพื่อส่งเสริมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ระหว่างมากถึงมากที่สุด 
( X = 4.50) โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  4.33 ถึง 4.67 ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.58 
ขั้นตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัด
ประสบการณ์ กิจกรรมเกมกลางแจ้งก่อนและหลังจัดกิจกรรม 
             ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบพัฒนาการความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการสอนโดยใช้
แผนการจัดประสบการณ์ กิจกรรมเกมกลางแจ้งก่อนและหลังจัดกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

ค่าเฉลี่ย  (x) 
ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

𝑥 S.D. ระดับคุณภาพ 

1 2 3 
มีองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้
ครบถ้วน 

5 4 4 4.33 0.58 มาก 

เน้ือหามีความเหมาะสมกับวัยและความ
สนใจของเด็กปฐมวัย 

4 5 5 4.67 0.58 มากที่สุด 

กิจกรรมกับวัตถุประสงค์สอดคล้องกัน 4 4 5 4.33 0.58 มาก 
กิจกรรมเร้าความสนใจของผู้เรียน 4 5 5 4.67 0.58 มากที่สุด 
เวลาที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนมี
ความเหมาะสม 

4 4 5 4.33 0.58 มาก 

กิจกรรมยึดผู้เรียนเป็นส าคัญโดยให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน 

5 5 4 4.67 0.58 มากที่สุด 

กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมความคิด 4 5 4 4.33 0.58 มาก 
กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลาย 5 4 5 4.67 0.58 มากที่สุด 

รวม    4.50 0.58 มาที่สุด 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ - นามสกุล 

รายการพฤติกรรมที่สังเกต 
เข้าแถวตามล าดับ

ก่อนหลัง 
วางรองเท้าได้เป็นระเบียบ 

ก่อน หลัง ก่อน หลัง 

1 เด็กชายกฤชณัท บุญรัสกรภูสิษ 2 2 2 2 

2 เด็กชายชินธนาสิษฐ์  สาจุ้ย 1 2 2 2 

3 เด็กชายกุลเดช  รุ่งสว่าง 1 2 2 2 

4 เด็กชายธรรมวิวัฒน์  จงมีความสุข 0 0 0 2 

5 เด็กชายธารกรุณา  พรหมทอง 2 2 1 2 

6 เด็กชายพลวัฒน์  ภัทรไกร 0 1 0 0 

7 เด็กชายพรหมพิริยะ  รักษาสิทธ์ิ 0 0 0 0 

8 เด็กชายศิวกร  จิตค า 0 1 0 2 

9 เด็กชายภูวฤณ  เหล่ารอด 0 0 0 1 

10 เด็กหญิงศิรดา  ค าหวาน 0 0 0 0 

11 เด็กหญิงรดา  เรืองอยู่ 1 1 1 2 

12 เด็กหญิงแพรวชญาน์  มอญเปีย 0 1 0 0 

13 เด็กหญิงปุญญมาศ  สีทอง 0 1 1 2 

14 เด็กหญิงกรรวีกานต์  น่ิมเนติพันธ์ 0 1 1 2 

15 เด็กหญิงกิตติญาภรณ์  ตรีสุทธาชีพ 0 1 1 2 

16 เด็กหญิงพีรดา  กัลปณุลักษณ์ 0 1 0 2 

17 เด็กหญิงนภัสธนันท์  แซ่เอ๊ียะ 0 1 0 1 

18 เด็กหญิงเบญญาภา  สุพรรณ 0 1 0 1 

19 เด็กหญิงณิชชาอร  เสาวยงค์ 0 1 0 1 

20 เด็กหญิงพีรญา  เสาวยงค์ 0 2 1 1 

21 เด็กหญิงกฐินาพร  ชูอินทร์ 0 2 2 2 

22 เด็กหญิงณัชชา  นิลสนธิ 0 1 0 0 

23 เด็กหญิงอวัสดา  ชื่นหม้ี 0 1 0 1 

24 เด็กชายกรณัฐ  ปัณณวลี 0 2 1 1 

25 เด็กหญิงโรสสิกาฬ  ตั้งมงคลกิจการ 1 2 1 1 
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**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  (t.01,29=2.46) 
                  จากตารางพบว่า เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 3/4 โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร มีพัฒนาการด้านความมี
วินัยในตนเอง การเข้าแถวตามล าดับก่อนหลัง ก่อนไดรับการจัดกิกรรมโดยใช้กิจกรรมเกมกลางแจ้ง เป็น 0.32 และ
การวางรองเท้าให้เป็นระเบียบเป็น 0.64 และหลังได้รับการจัดกิจกรรม โดยใช้กิจกรรมเกมกลางแจ้ง ด้านการเข้าแถว
ตามล าดับก่อนหลัง ก่อนสอนเป็น 1.16 และการวางรองเท้าให้เป็นระเบียบเป็น 1.28 จากการสังเกตโดยการทดสอบ
ค่าที พบว่า เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 3/4 โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร มีพัฒนาการด้านความมีวินัยในตนเองหลังได้รับ
การจัดกิจกรรมเกมกลางแจ้งสูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1  

สรุปผลการวิจัย  
        พบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์กิจกรรมกลางแจ้ง  มีวินัยในตนเองหลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อน
ได้รับการจัดกิจกรรม 

อภิปรายผลการวิจัย  
          ผลการศึกษาวิจัยในชั้นเรียนพบว่าคะแนนร้อยละความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นทุกคนที่เป็นเช่นน้ีเพราะการจัด
ประสบการณ์กิจกรรมกลางแจ้ง ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นน้ันมีรูปแบบที่น่าสนใจมีกิจกรรมที่แปลกใหม่และสร้างความมีวินัยใน
ตนเอง ซ่ึงสอดคล้องกับ กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 2-63) ครูเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการสร้างวินัยใน
ตนเองให้แก่เด็กปฐมวัย การสร้างวินัยให้แก่เด็กจะมีประสิทธิภาพหรือไม่ ขึ้นอยู่กับศักยภาพของครูเป็นส าคัญ 
เน่ืองจากครูเป็นผู้เลือกวิธีการ แนวทาง หรือเทคนิคต่างๆ มาใช้ให้เหมาะสมกับเด็ก โรงเรียน และชุมชน ทั้งน้ี บทบาท
ของครูในการสร้างวินัยในตนเองให้แก่เด็กปฐมวัยสรุปได้ 4 ด้าน คือ การเป็นแบบอย่าง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ส าหรับเด็ก การดูแลเด็ก และการจัดสภาพแวดล้อม กัญระญา รุ่งเรือง (2545 : 20) กล่าวว่า การสร้างวินัยในตนเอง
ส าหรับนักเรียนในระยะเริ่มแรกอาจต้องใช้เวลาค่อยเป็นค่อยไปโดยครูและนักเรียนช่วยกันสร้างแนวทางปฏิบัติร่วมกัน 
การปลูกฝังให้เกิดวินัยในตนเอง เด็กจะสามารถซึมซับสิ่งเหล่าน้ีได้โดยไม่รู้ตัว 
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การพัฒนาทักษะความสามารถของทักษะการฟังและการพูด โดยการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการ
เล่านิทาน  

ของนักเรียนชั้น อนุบาล  2/3 โรงเรียนวัดคูยาง 
กมลรัตน์  พ่วงศิริ1 และ พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์2 

Kamolrat Phuangsiri1 And Pattanan Wongwitchayut2 
 

1นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
2อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

 
บทคัดย่อ 
            การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสามารถของทักษะการฟังและการพูดของเด็ก ผ่าน
กิจกรรมการเล่านิทาน ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการจัดประสบการณ์ โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมการเล่านิทาน แบบสังเกต
พฤติกรรมของเด็กในด้านการพูดและการฟัง และการวิเคราะห์ข้อมูลแบบการตรวจให้คะแนนแบบทดสอบการวัดการ
คิดก่อนเรียนและหลังเรียน และน าผลของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนทั้งหมดมาหาค่าเฉลี่ย (X) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบผลที่ได้รับการจัดกิจกรรมโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมการเล่า
นิทาน ก่อนและหลังสอนด้วยสถิติทดสอบที(t-test Dependent Samples) แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน และการวิเคราะห์
ข้อมูลแบบ ผลการวิจัยพบว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานมีพัฒนาการหลังสอนสูงกว่าก่อนสอน การ
วิจัยในชั้นเรียนครั้งน้ีมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสามารถของทักษะการฟังและการพูดของเด็ก ผ่าน
กิจกรรมการเล่านิทาน ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการจัดประสบการณ์ โดยนักเรียนชั้นอนุบาล 2/3 จ านวน 33 เป็น
ชาย 17 คน หญิง 16 คน โรงเรียนวัดคูยาง และมีเครื่องใช้ประกอบคือ 1.แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรม
การเล่านิทานจ านวน 15 แผน 2.แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถด้านทักษะการฟังและการพูด จ านวน 3 ข้อ สถิติ
ที่ใช้ในการวิจัยในชั้นเรียนครั้งน้ีได้แก่ ค่าร้อยละความก้าวหน้า ด าเนินการจัดกิจกรรม จ านวน 15 ครั้ง 
ผลการวิจัยในครั้งน้ีพบว่าโดยภาพรวมคะแนนร้อยละความก้าวหน้าขอนักเรียนชั้นอนุบาล 2/3 โรงเรียนวัดคูยาง เท่า
เดิม 2 คน และเพิ่มขึ้น 31 คน ตั้งแต่ 8.33 คะแนนถึง 58.33 คะแนน  แสดงว่านักเรียนชั้นอนุบาล 2/3 โรงเรียนวัดคู
ยาง ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน มีคะแนนร้อยละความก้าวหน้าเท่าเดิม 2 คน และเพิ่มขึ้น 31 คน  และมีร้อย
ละความก้าวหน้าทางชั้นเรียนเท่ากับ 46.31 

ค าส าคัญ:  พัฒนาการพูด,พัฒนาการฟัง, นิทาน 

Abstract 
         The objective of this study was to compare the ability of listening and speaking skills of 
children. Through Storytelling Before and after the event to experience. by group selected 
purposively ( Purposive Sampling) used in the research. Activities include storytelling experience plan. 
Observe the behavior of children and of speaking and listening. Data analysis and grading tests 
measuring cognitive pretest and posttest. The results of the tests before and after learning all average 
( the X) and standard deviation ( the SD).And compare the results obtained using the event planning 
experience STORYTELLING. Before and after training with statistical t ( , t - Test the Samples 
dependent) non-independent. And data analysis The results showed that children who received a 
storytelling activity had improved after the training than before training. Research in this class aims 
to study the ability of listening and speaking skills of children. Through Storytelling Before and after 
the event to experience. The Kindergarten 2/3 of 33 men , 17 women , 16 men Watkuyang School. 
The machine is used 1. Plan a learning experience STORYTELLING number 15 Plan 2.Behavioral 
observation skills of listening and speaking, number 3 the statistical methods used in the research 
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were the class. Percentage progress Perform activities of 15 times, the results of this study found that 
the overall rateof progress would Kindergarten 2/3 Watkuyang School same two people, an increase 
of 31 people since 8.33 points to 58.33 points show. students from Kindergarten 2/3 Watkuyang 
School. The event has been organized storytelling. With the advancement of the same two people, 
an increase of 31 people and a percentage equal to the advanced class 46.31. 
       The results this time found that overall percentage points progress for kindergarten students 
 2 / 3 school Temple ditch the same 2 rubber, and more. On the 31 people, since 8.33 points to 
58.33 points. So the kindergarten students 2 / 3 Watkuyang School has been organized activities 
fable. Have the same percentage points, progress 2 people and increase 31 people. There was 
progress in class and was 46.31 

ความเป็นมาและความส าคัญ  
 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยมีความส าคัญอย่างยิ่งในการวางรากฐานของชีวิต เพราะการ  เป็นผู้ให้ที่ดีมี
คุณภาพในวันข้างหน้า จะต้องได้รับการปูพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่ปฐมวัยช่วงของชีวิตเป็นช่วง ที่เด็ก 6 ปีแรก มีพัฒนาการ
ในทุกด้านรวดเร็วมาก โดยเฉพาะสติปัญญา ซ่ึงสอดคล้องกับ เพียเจต์ (Piaget) (Doloh, 2012) ได้กล่าวว่าพัฒนาการ
ทางด้านสติปัญญาที่เกิดขึ้น ในวัยก่อนปฐมวัยน้ีจะเป็น รากฐานให้แก่พัฒนาการทางด้านปัญญาในระดับต่อๆไป และใน
การพัฒนาประชากรประเทศควรเริ่ม ตั้งแต่ปฐมวัย เพราะเด็กปฐมวัยจะพัฒนา ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา สังคม 
บุคลิกภาพอย่างรวดเร็ว ประสบการณ์ที่เด็กได้รับในช่วงแรกมีอิทธิพล อย่างยิ่งในการพัฒนาขั้นต่อๆไปโดยใช้ภาษาเป็น
เครื่องมือ ที่ส าคัญในการติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์ การอยู่ร่วมกันในสังคมจ าเป็นต้องใช้ภาษาในการสื่ อสาร 
ความหมายซ่ึงกันและกัน เพื่อแลกเปลี่ยนถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก ทัศนคติ ตลอดจนประสบการณ์ให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
ซ่ึงจะท า ให้มนุษย์สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างราบรื่น 
             ภาษาเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ต้องอาศัยทักษะการฟังและการพูดซ่ึงเป็นพื้นฐานของการอ่าน การเขียน เพื่อ
ติดต่อท าความเข้าใจกับผู้อ่ืนเข้าใจตนได้ (Tongsorn, 2009) อ้างถึงใน (wongplab, 2012)และการพัฒนาทักษะการ
ฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย เป็นทักษะทางภาษาที่เด็กเรียนรู้ได้ดี กว่าด้านอ่ืนๆ(ladlia, 2006) ดังน้ันการส่งเสริม
พัฒนาการด้านภาษาให้กับเด็กปฐมวัยจึงต้องสร้าง รูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพในการที่จะน าไปสู่การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต  
              รูปแบบการสอนที่ใช้นิทานประกอบภาพจึงเป็นการ ทักษะทางภาษาที่เด็กปฐมวัยเรียนรู้โดย จะเริ่มจาก
การฟังและน าไปสู่การพูด ซ่ึงการพูดเป็นทักษะของมนุษย์ที่ก่อตัวขึ้นมาควบคู่กับการฟัง ทั้งน้ีการฟังและการพูดน้ันมี
ความส าคัญต่อการใช้ชีวิตมาก Manajuti (2007) ได้กล่าวไว้ว่า เด็กที่ฟัง เป็นจะใช้ทักษะน้ันเชื่อมต่อสู่การพูดเป็นไป
ตามกัน ทักษะการฟังและพูดในชีวิตประจ าวันมากถึง ร้อยละ 30 โดยเริ่มจากการพูดเลียนแบบเสียงที่ได้ยิน  พูดเพื่อ
สื่อความรู้สึกนึกคิด ความเข้าใจและ ถ่ายทอดประสบการณ์ที่มีให้ผู้อ่ืนทราบ ซ่ึงวิธีการที่จะให้เด็กปฐมวัยมี พัฒนาการ
ด้าน การฟังและ การพูดได้เร็วขึ้นคือการใช้นิทานเป็นสื่อในการสอน โดยนิทานเป็นสื่ออีกประเภทหน่ึง  ที่มีความ 
เหมาะสมเอ้ือต่อพัฒนาการของเด็กและช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี เสรี จินตนาการให้แก่เด็ก โดยนิทานเป็น
ต าราของเด็กปฐมวัยเป็นสื่อที่สนองความต้องการตามธรรมชาติของเด็กสร้างการเรียนรู้  ให้กับเด็กทั้งทางด้านสังคม 
อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม ช่วยให้เด็กสามารถรับรู้ เข้าใจ ท าให้เด็กซึมซับและรับความรู้ไว นิทานสามารถช่วยเด็ก
เชื่อมโยงสิ่งที่เป็นนามธรรม ไปสู่สิ่ง ที่เป็นรูปธรรม 
                 การศึกษาเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาทักษะทางการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยโดยการใช้นิทาน
ภาพเป็นสื่อส าหรับฝึกทักษะในการพัฒนาการฟังและการพูดออกเสียงของเด็กปฐมวัยน้ันเป็นอีกแนวทางหน่ึงที่จะช่วย
แก้ปัญหาเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัยให้พูดและเล่าเรื่องจากภาพได้อย่างถูกต้องชัดเจน
รวมถึงการเรียนรู้ด้านต่างๆ อีกด้วยเช่น เรื่องของรูปทรง ตัวเลข และสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเด็ก หนังสือนิทานภาพ
ส าหรับเด็กน้ันเป็นหนังสือที่จัดท าขึ้นเพื่อให้เด็กได้ใช้ในการ ฟัง และการพูด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้และความ
เพลิดเพลินร่วมกันไปในรูปแบบหนังสือสาระบันเทิง โดยใช้วิธีการวาดภาพ การใช้สีการจัดท าและรูปเล่มที่เหมาะสมกับ
วัย ความสนใจ และสอดคล้องกับความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือนิทานภาพที่
อาจจะมีตัวหนังสือประกอบด้วยเล็กน้อยใช้ภาษาง่ายๆ ไม่ต้องแปล ถูกต้อง เหมาะสม กระชับได้ใจความ เป็นภาษาที่ดี 
ใช้ประโยคสั้นๆ ไม่ยุ่งยาก เด็กเล็กมักจะใช้ค า ประโยคสั้นๆ เพื่อเสริมสร้างความจ าโดยให้เห็นบ่อยๆ ฟังบ่อยๆ เด็ก
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ในช่วงวัยน้ีเป็นวัยที่เพิ่งจะเริ่มเรียนอาจจะพูดเป็นค าและเริ่มจากค าสั้นๆชอบดูสีที่สดๆ ชอบภาพเก่ียวกับสัตว์ หนังสือ
นิทานภาพส าหรับเด็กจะช่วยให้เด็กได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินช่วยสร้างความคิดความจ า  จินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งยังเป็นการช่วยพัฒนาการเรียนรู้ด้ านภาษาของเด็กให้เป็นไปตามวัยและยังช่วยปลูกฝัง
ค่านิยมคุณธรรมจริยธรรม ช่วยให้เด็กรักการอ่านหนังสืออีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
        เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสามารถของทักษะการฟังและการพูดของเด็ก ผ่านกิจกรรมการเล่านิทาน ก่อนและ
หลังการจัดกิจกรรมการจัดประสบการณ์ 
 
ขอบเขตการวิจัย 
      ประชากร         
       ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียนชาย – หญิง จ านวน 33 คน ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 
2/3  ปีการศึกษา2561 โรงเรียนวัดคูยาง  
 
สมมติฐานการวิจัย 
         เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์เสริมประสบการณ์โดยเน้นกิจกรรมการเล่านิทาน มีพัฒนาการหลังสอน
สูงกว่าก่อนสอน 
 
ระยะเวลาในการด าเนินการศึกษาวิจัย 
         ระยะเวลาในการด าเนินการศึกษาวิจัย ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 เป็นระยะเวลา 5 
สัปดาห์  โดยจัดขึ้นในช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 
 ตัวแปรต้น ได้แก่ กิจกรรมการเล่านิทาน 
            ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะการฟังและการพูด 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
          1. การเล่านิทาน หมายถึง เรื่องเล่าต่อกัน มาโดยใช้วาจาหรือเล่าโดยแสดงภาพประกอบ หรือการเล่าโดยวัสดุ
อุปกรณ์ ใช้ประเภทต่างๆประกอบก็ได้เช่น หนังสือภาพ หุ่นหรือการใช้คนแสดงบทบาทลีลาเป็นไปตามเน้ือเรื่องของ
นิทานน้ันๆ ในการวิจัยในครั้งน้ีมีนิทานทั้งหมด 15 เรื่อง ดังน้ี 
- เอ้า.....ฮุยเลฮุย 
         - กาด ากับหงส์ขาว 
         - เป่ายิงฉุบ 
         - เทวดากับชายตัดฟืน 
         - แพะ 3 ตัว 
         - หนูน้อยหมวกแดง 
         - เล่นด้วยกันสนุกจัง 
         - ภูตจ๋ิวกับช่างท ารองเท้า 
         - ลูกหมู 3 ตัว 
         - ลูกเป็ดขี้เหล ่
         - เด็กชายขนมปังขิง 
         - แจ๊คผู้ฆ่ายักษ์ 
         - ลูกไก่ตื่นตูม 
         - เด็กหญิงผมทองกับหมี 3 ตัว 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

146 
 

 

 
รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที2่ (Proceedings) 

       - สุดเก๋า เหาตัวยักษ์ 
   2.เด็กปฐมวัย หมายถึง นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 
   3.ทักษะการฟัง หมายถึง ความสามารถในการตอบค าถามเก่ียวกับเรื่องที่ฟัง 
   4.ทักษะการพูด หมายถึง ความสามารถในการเล่าเรื่องราวเก่ียวกับสิ่งที่ได้พบเห็นหรือได้ฟัง 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียนชาย – หญิง จ านวน 33 คน ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาล

ปีที่ 2/3  ปีการศึกษา2561 โรงเรียนวัดคูยาง  
เครื่องมือวิจัย 
1. แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมการเล่านิทาน 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมของเด็กในด้านการพูดและการฟัง 
3. นิทาน 15 เรื่อง    
วิธีการด าเนินการ  
1.ศึกษาหลักฐานการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เอกสารการจัดกิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย เอกสาร 

ต ารา และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความสามารถของทักษะการพูด และการฟังของเด็ก ที่ได้รับจากกิจกรรม
เสริมประสบการณ์โดยเน้นการเล่านิทานการเขียน  แผนการจัดประสบการณ์ กิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้การ
เล่านิทาน 

2.จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ กิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยเน้นการเล่านิทาน เพื่อพัฒนความสามารถ
ของทักษะการพูดและการฟัง    

3.น าแผนการจัดประสบการณ์ กิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยเน้นการเล่านิทานที่ผู้ วิจัยสร้างขึ้นให้
ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบ ความเหมาะสมและความสอดคล้องของจุดประสงค์ เน้ือหา และกิจกรรม น ามาแก้ไข ปรับปรุง 
ตามข้อเสนอแนะ   

4.เม่ือท าการปรับปรุงแล้วได้น าแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยเน้นการเล่านิทานไป
ให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเสริมประสบการณ์โดย
เน้นการเล่านิทาน 

5.น าผลการตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยเน้นการ
เล่านิทานกับความถูกต้องของเน้ือหา จุดประสงค์การเรียนรู้ และองค์ประกอบในแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรม
เสริมประสบการณ์โดยเน้นการเล่านิทานที่ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านตอบ มาตรวจสอบโดยผู้วิจัยได้ใช้แบบประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยเน้นการเล่านิทานซ่ึงเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(Rating Scale) 

6.น าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยเน้นการเล่านิทานที่ได้ปรับปรุงแก้ไข
แล้วไปจัดท าเป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปทดลองสอนในงานวิจัย 

(𝑋)7.บันทึกการสังเกตก่อนเรียนและหลังเรียนและน าผลการบันทึกการสังเกตก่อนเรียนและหลังเรียน
ทั้งหมดมาหาค่าเฉลี่ย       และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

ตัวแปรตน้ ตัวแปรตาม 

การจัดกิจกรรมการเล่านิทาน 
ความสามารถของทักษะการฟังและ

การพดู 
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 8.เปรียบเทียบผลการบันทึกการสังเกตที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์โดยเน้นการเล่านิทานก่อนและหลังสอนด้วยสถิติทดสอบที  
( t – test Dependent Samples ) แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
5.1   สถิติส าหรับวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ 
     5.1.1 หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมกับลักษณะพฤติกรรมโดยหาค่า Index of Congruence (IOC) 
(บุญเชิด   ภิญโญอนันตพงษ์ 2527 : 69) 

N
R

IOC 


 
เม่ือ    IOC  แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมกับลักษณะพฤติกรรม          

∑ 𝑅  แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด   
N   แทน  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

5.1.2 หาค่าสถิติเพื่อทดสอบสมมุติฐานในการวิจัยเปรียบเทียบคะแนนพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่
ได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยเน้นการเล่านิทานก่อนและหลัง
สอน โดยใช้ t – test แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (Dependent Samples) (ชูศรี วงศ์รัตนะ 2544 : 193) 

เม่ือ t  แทน ค่าสถิติทดสอบ     
   n  แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มที่ทดลอง   

   ∑ D     แทน ผลรวมของคะแนนความแตกต่างของการสังเกต 

  ∑ D 2  แทน ผลรวมของคะแนนความแตกต่างแต่ละคู่ยกก าลังสอง 
   (∑ D)2     แทน ผลรวมของคะแนนความแตกต่างทุกคู่ยกก าลังสอง 

 
            5.1.3 การหาคุณภาพของแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยเน้น

การเล่านิทานที่ก าหนดไว้ดังน้ี 
        5.1.3.1น าแบบประเมินมาตรวจนับให้คะแนน  โดยมีการให้คะแนน  ดังน้ี 

ระดับคุณภาพมากที่สุดให้คะแนน 5 คะแนน    
             ระดับคุณภาพมาก ให้คะแนน 4 คะแนน    
             ระดับคุณภาพปานกลางให้คะแนน 3 คะแนน    

ระดับคุณภาพน้อย ให้คะแนน 2 คะแนน     
ระดับคุณภาพน้อยที่สุดให้คะแนน 1 คะแนน 

 
          5.1.3.2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย  และหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยก าหนดค่าเฉลี่ยไว้   5  

ระดับ  ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย  ก าหนดเกณฑ์ดังน้ี 
คะแนนเฉลี่ย   4.50 – 5.00     หมายถึง มีคุณภาพในระดับมากที่สุด   
คะแนนเฉลี่ย   3.50 – 4.49     หมายถึง  มีคุณภาพในระดับมาก   
คะแนนเฉลี่ย   2.50 – 3.49     หมายถึง  มีคุณภาพในระดับปานกลาง   
คะแนนเฉลี่ย   1.50 – 2.49     หมายถึง  มีคุณภาพในระดับน้อย   
คะแนนเฉลี่ย   1.00 – 1.49     หมายถึง  มีคุณภาพในระดับน้อยที่สุด 
5.1.3.3 หาค่าเฉลี่ยโดยใช้สูตร 

 

�̅� = 
 ∑ 𝑋

𝑁
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เม่ือ  �̅�  แทน คะแนนเฉลี่ย      
∑ 𝑋 แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด     
N    แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มทดลอง      

 5.1.3.4 หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยใช้สูตร (ชูศรี   วงศ์รัตนะ 2544 : 65) 
 

 
 1

S.D.

22






 
NN

xxN
 

 
เม่ือ S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    

  ∑ 𝑋 แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม   
           (∑ 𝑋)2 แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง   
             n แทน จ านวนข้อมูลทั้งหมด 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาความสามารถของทักษะการฟังและการพูด โดยการจัดการเรียนรู้
ผ่านกิจกรรมการเล่านิทาน ของนักเรียนชั้นอนุบาล 2/3 โรงเรียนวัดคูยาง มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถของทักษะการฟังและการพูด ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2/3  ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม ผูวิ้จัยสรุป
ผลการวิจัยดังน้ี 
 ผลสรุปการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางที่ 1 บันทึกคะแนนของการแสดงพฤติกรรม 

 
ล าดับที่ 

ฟังและออกเสียงตามครูได้ 
(4คะแนน) 

ฟังแล้วสามารถเล่านิทานด้วย
ตนเองได้ (4คะแนน) 

ฟังแล้วสามารถตอบค าถามเก่ียวกับ
เรื่องที่ฟังได้ (4คะแนน) 

ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง 

1 2 2 2 3 2 3 
2 1 2 1 2 1 2 
3 1 2 1 2 1 2 
4 2 3 1 2 1 2 
5 2 3 2 3 3 4 
6 2 3 2 3 2 3 
7 3 4 3 4 2 3 
8 3 4 4 4 3 4 
9 3 4 4 4 3 3 
10 2 3 3 4 2 3 
11 2 3 2 3 1 2 
12 2 3 2 3 4 4 
13 1 2 2 3 1 2 
14 1 1 2 3 1 3 
15 3 4 3 4 3 4 
16 1 2 2 2 1 2 
17 3 4 4 4 2 4 
18 2 3 2 2 2 3 
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คนที่ ฟังและออกเสียงตามครูได้ 
(4คะแนน) 

ฟังแล้วสามารถเล่านิทานด้วย
ตนเองได้ (4คะแนน) 

ฟังแล้วสามารถตอบค าถามเก่ียวกับ
เรื่องที่ฟังได้ (4คะแนน) 

ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง 
19 4 4 4 4 4 4 
20 2 3 3 4 2 3 
21 2 3 2 3 3 4 
22 2 3 2 3 2 3 
23 4 4 4 4 4 4 
24 2 3 2 3 1 2 
25 2 3 2 3 3 4 
26 1 4 1 3 1 3 
27 1 3 2 2 2 2 
28 2 4 2 3 2 3 
29 1 4 2 3 2 4 
30 1 3 2 2 1 3 
31 1 3 1 2 1 2 
32 2 4 2 4 2 3 
33 2 4 2 3 2 3 

 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนก่อน –หลัง การสอน 

 
ล าดับที่ 

คะแนนรวมก่อน คะแนนรวมหลัง ผลต่างคะแนน ร้อยละ
ความก้าวหน้า คะแนนที่ได้ เทียบกับเกณฑ์

อยู่ในระดับ 
คะแนนที่ได้ เทียบกับ

เกณฑ์อยู่ใน
ระดับ 

1 6 พอใช้ 8 ด ี 2 16.67 
2 3 ปรับปรุง 6 พอใช้ 3 25 
3 3 ปรับปรุง 6 พอใช้ 3 25 
4 4 ปรับปรุง 7 ด ี 3 25 
5 7 ด ี 10 ดมีาก 3 25 
6 6 พอใช้ 9 ด ี 3 25 
7 8 ด ี 11 ดีมาก 4 33.33 
8 10 ดีมาก 12 ดีมาก 2 16.67 
9 10 ดีมาก 11 ดีมาก 1 8.33 
10 6 พอใช้ 10 ดีมาก 4 33.33 
11 5 พอใช้ 9 ด ี 4 33.33 
12 8 ด ี 10 ดีมาก 2 33.33 
13 4 พอใช้ 7 ด ี 3 25 
14 4 พอใช้ 7 ด ี 3 25 
15 9 ด ี 12 ดีมาก 3 25 
16 4 พอใช้ 6 พอใช้ 2 16.67 
17 9 ด ี 12 ดีมาก 3 25 
18 6 พอใช้ 8 ด ี 2 16.67 
19 12 ดีมาก 12 ดีมาก 0 0 
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คนที่ คะแนนรวมก่อน คะแนนรวมหลัง ผลต่างคะแนน ร้อยละ
ความก้าวหน้า คะแนนที่ได้ เทียบกับเกณฑ์

อยู่ในระดับ 
คะแนนที่ได้ เทียบกับ

เกณฑ์อยู่ใน
ระดับ 

20 7 ด ี 10 ดีมาก 3 25 
21 7 ด ี 10 ดีมาก 3 25 
22 6 พอใช้ 9 ด ี 2 16.67 
23 12 ดีมาก 12 ดีมาก 0 0 
24 5 พอใช้ 8 ด ี 3 25 
25 7 ด ี 10 ดีมาก 3 25 
26 3 ปรับปรุง 10 ดีมาก 7 58.33 
27 5 พอใช้ 7 ด ี 2 16.67 
28 6 พอใช้ 10 ดีมาก 4 33.33 
29 5 พอใช้ 11 ดีมาก 6 50 
30 4 พอใช้ 8 ด ี 4 33.33 
31 3 ปรับปรุง 7 ด ี 4 33.33 
32 6 พอใช้ 11 ดีมาก 5 41.67 
33 6 พอใช้ 10 ดีมาก 4 33.33 

           จากตารางที่ 2 พบว่าโดยภาพรวมคะแนนร้อยละความก้าวหน้าขอนักเรียนชั้นอนุบาล 2/3 โรงเรียนวัดคูยาง 
เท่าเดิม 2 คน และเพิ่มขึ้น 31 คน ตั้งแต่ 8.33 คะแนนถึง 58.33 คะแนน  แสดงว่านักเรียนชั้นอนุบาล 2/3 โรงเรียน
วัดคูยาง ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน มีคะแนนร้อยละความก้าวหน้าเท่าเดิม 2 คน และเพิ่มขึ้น 31 คน 
ตารางที่ 3  เปรียบเทียบผลคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรียนชั้นอนุบาล 2/3 ทั้งชั้นเรียน ก่อนและหลังการจัด
กิจกรรม   

คะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดกิจกรรม คะแนนเฉลี่ยหลังการจัดกิจกรรม คะแนนร้อยละความก้าวหน้าทั้งชั้นเรียน 
6.67 9.27 46.31 

          จากตารางที่ 3  พบว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรมเท่ากับ 6.67และ 9.27
ตามล าดับและเม่ือเปรียบเทียบทั้งชั้นเรียนพบว่าคะแนนร้อยละความก้าวหน้าทั้งชั้นเรียนเท่ากับ 46.31 

สรุปผลการวิจัย 
         นักเรียนชั้นอนุบาล2/3 มีคะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดกิจกรรม 6.67 และหลังการจัดกิจกรรม 9.27  ตามล าดับ 
เม่ือเปรียบเทียบคะแนนการพัฒนาทักษะด้านการพูดและการฟังระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรม พบว่าพัฒนา
ทักษะด้านการพูดและการฟังที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมการเล่านิทาน หลังสอนสูงกว่า
ก่อนสอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

อภิปรายผลการวิจัย  
           การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยการเล่านิทาน สารถช่วยพัฒนาทักษะด้านการพูดและการฟังของเด็ก
ปฐมวัยได้ เน่ืองจากล าดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ สามารถกระตุ้น และจู.ใจเด็กให้
เด็กความสนใจบทเรียน สนุกสนานในการ่วมกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับครูผู้สอน จึงช่วยให้เด็กเกิดการพัฒนาและมีทักษะ
ในการพูดและฟังที่สูงขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย กรมวิชาการก าหนดว่าสื่อและแหล่งการเรียนรู้
เป็นเครื่องมือส าหรับที่ช่วยให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึกและเพิ่มพูน
ทักษะให้แก่เด็ก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Manajuti,2007) ได้ศึกษาการใช้นิทานภาพเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง
การพูดของเด็กปฐมวัย โดยพบว่าหลังจากการใช้นิทานพัฒนาทักษะการฟังและการพูด ช่วยให้เด็กมีทักษะการฟังและ
การพูดอยู่ในระดับดีมาก และงานวิจัยของ (Jhonjarun.2008) ได้ศึกษาความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็ก
ปฐมวัยที่ใช้ค าคล้องจองประกอบภาพ กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กระดับชั้นอนุบาลปี่ที่ 1 จ านวน 15 คนผลวิจัยพบว่า การใช้
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ค าคล้องจองประกอบภาพสามารถส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีความสามารถด้านการฟังและการพูดสูงขึ้นจากก่อนการ
ทดลองอย่างชัดเจน 
           ดังน้ันการพัฒนาทักษะของการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์โดยการเล่านิทาน มี
คะแนนร้อยละความก้าวหน้านักเรียนที่เพิ่มขึ้นจาก 6.67 (ก่อน)  เป็น  9.27 (หลัง) จึงเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
สามารถช่วยพัฒนาทักษะของการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดี ดังน้ันผู้ที่สนใจศึกษาสามารถน าไปเป็น
แนวทางในการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับพัฒนาการ ความสนใจ และระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่เด็กปฐมวัย 
 
ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
   1. การส่งเสริมความสามารถด้านการฟังและพูดของเด็กปฐมวัย ครูต้องให้อิสระเด็กได้ใช้ความคิด
อย่างอิสระ และเข้าใจความพร้อมของเด็ก สิ่งที่ส าคัญควรสร้างก าลังใจและกระตุ้นให้เด็กกล้าแสดงออก  
   2. การจัดประสบการณ์ให้เด็กโดยใช้นิทาน ครูต้องจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการฟังและพูด
ของเด็ก โดยค านึงถึงศักยภาพและความพร้อมของเด็ก ไม่ให้เด็กเกิดความเครียด 
   3. ผู้สอนควรศึกษารายละเอียดของรูปแบบการเรียนการสอนในแต่ละระดับชั้น เพื่อจัดท าแผนการ
เรียนการสอน สร้างหรือหานิทานที่เหมาะสมเพื่อน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมของเด็กปฐมวัยให้เกิดความสนใจ
และมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
   4.ในการน าวิธีการจัดประสบการณ์ที่ใช้นิทาน ควรศึกษาและท าความเข้าใจล าดับขั้นตอนของการจัด
กิจกรรมควรเตรียมตัวของครูให้พร้อมทุกอย่างเตรียมสื่ออุปกรณ์ในการจัดประสบการณ์ในแต่ละกิจกรรมให้
พร้อม เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมมีประสิทธิภาพ และเด็กเกิดการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
   5. ในการพัฒนาทักษะการฟังและการพูดโดยการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่ใช้นิทาน ครูควร
เลือกการเสริมแรงกระตุ้นให้เด็กก าลังใจในการพฒันาตนเอง ใหค้ าชมเชยเม่ือเด็กแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม 
เด็กจะได้มีความรู้สึกอบอุ่น มีความสุขในการท ากิจกรรม 
ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยครั้งต่อไป 
    1.ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรมีการจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้นิทาน เพื่อพฒันาทักษะอ่ืนๆ 
เช่น ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน 
           2.ควรมีการเปรียบเทียบความสามารถของทักษะการฟงัและการพดู โดยใช้เทคนิควิธีอ่ืน เช่นความคดิ
สร้างสรรค ์การใช้บตัรค าประกอบภาพ เกมการศึกษา การเล่นบทบาทสมมติ 
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การส่งเสรมิทักษะการแก้ปัญหาเด็กปฐมวัยโดยเทคนิคการสอนสตอรี่ไลน์ในการสร้างสถานการณ์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 2/2 โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 

วัชรินทร์ กลีบกลาง1 และ สุณี บุญพิทักษ์2 
Watcharin  kleebklang1 And Sunee boonpituk 

 
1นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

2อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ เปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยโดยเทคนิคการสอนสตอรี่ไลน์
ในการสร้างสถานการณ์ก่อนและหลังการท ากิจกรรม  โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นอนุบาล 2/2 
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน จ านวน .25 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  แผนการจัดกิจกรรมการใช้สถานการณ์จ าลองและแบบวัดพฤติกรรมในการแก้ปัญหาของเด็ก
ปฐมวัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าความเชื่อม่ัน .80 และการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ t- test ผลการวิจัยพบว่า ผลจากการวิจัย
พบว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมทักษะการแก้ปัญหาการสอนแบบสตอรี่ไลน์ในการใช้สถานการณ์จ าลอง มี
พฤติกรรมในการแก้ปัญหาโดยรวมหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 และ
พฤติกรรมรายด้าน ได้แก่ พฤติกรรมในการแก้ปัญหาของตนเองที่เก่ียวข้องกับผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการแก้ปัญหา เพื่อ
ช่วยเหลือผู้อ่ืนของเด็กปฐมวัยหลังการทดลองสูงกว่าการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ค าส าคัญ :  การแก้ปัญหา /สตอรี่ไลน์  / การสร้างสถานการณ์ 

Abstract                                                                 
            This  study aimed to investigate preschooi children’s soiving behaviors by simulation activity 
as a whole and in each aspects. The subjects consisted of kindergarten I students aged betwwen 4-
5  years old in Anubanklonglan school simple random sampling. Then 25 of them were random 
selected to attend role playing activity within 5 weeks, 3 days/week 35 minutes/day. The instrument 
used for collecting data included role playing  activity plan and preschool children’ s  problem 
solving behavior scale with reliability of  .80 it was one – Group Pretest – Posttest design Data were 
analyzed by Dependent sample t – test 
             The resuits rerealed that preschool children’s at tending role playing activit  significantly 
gained higher problem solving behaviors then before at tending at  .01 level, and on the overall 
average, and preschool children’s problem solving behaviors concerning themselves preschool 
children’s problem solving behaviors concerning themselves and the other’ and helping the others 
was significant higher at .01 level after attending role playing activity. 

ความเป็นมาและความส าคัญ  
 การศึกษาของไทยเกิดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการเรียนการสอนด้านกระบวนการคิด ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นซ่ึงเป็น
กระบวนการส าคัญที่จ าเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาอย่างจริงจัง เพราะเป็นทักษะหน่ึงที่เป็นพื้นฐานส าคัญของการคิด
ขั้นสูง การคิดน้ันมีความจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์และความเป็นปกติสุขซ่ึงการด าเนินชีวิตที่ประสบความสุข
ในความส าเร็จได้น้ันจะต้องเป็นผลมาจากประสิทธิภาพของความคิดซ่ึงการคิดที่ถูกต้องจะช่วยให้คนเรามีประสิทธิภาพ
แสดงออกในสิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์และสร้างสรรค์สามารถฝ่าฟันอุปสรรคและน าไปใช้ในการแก้ปัญหา ในชีวิตประจ า
วันของตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสมดังน้ันถ้าหากเด็กรู้จักใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง
จะส่งผลให้ประเทศชาติสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน (เกรียงศักดิ์   เจริญวงศ์ศักดิ์. 2550 : 72) 
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 การสอนการคิดให้กับเด็กปฐมวัยน้ันล าดับแรกคือ ต้องเปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมและมีพฤติกรรมสืบค้น
ด้วยการให้เด็กได้มีประสบการณ์ตรงการเปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้การสัมผัสจากกิจกรรมที่กระตุ้นท้าทายให้เด็กเกิดการ
ค้นคว้าและจินตนาการ ( อรพรรณ  พรสีมา. 30 : 2551) ครูสามารถส่งเสริมให้เด็กคิดได้โดยการก าหนดลงในกิจกรรม
ในแต่ละวันโดยการจัดสภาพแวดล้อมเน้นการมีส่วนร่วมซ่ึงในด้านการ คิดของเด็กจะต้องได้รับการกระตุ้นให้รู้จักการ
วิเคราะห์และใช้ค าถามให้คิด ( กุลยา  ตันติผลาชีวะ.2550:186:อ้างอิงจาก Mormison.2000:302) ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่า
เด็กก็เปรียบเหมือนผู้ใหญ่จะเรียนรู้ได้ดีที่สุดถ้าได้รับประสบการณ์จริงและเข้าร่วมในประสบการณ์น้ันซ่ึงสอดคล้องกับ
ทฤษฎีของดิวอ้ี  ที่กล่าวไว้ว่ากิจกรรมการเรียนรู้น้ันจะเกิดจากการได้ลงมือกระท าซ่ึงก็หมายความว่าเด็กจะเรียนรู้ได้ดี
น้ัน จะต้องเรียนรู้จากประสบการณ์จริงกระท าจริงค้นหาและมีปฏิสัมพันธ์กับประสบการณ์น้ันๆจริง 

การจัดกิจกรรมให้กับเด็กในระดับปฐมวัยครูควรให้ความส าคัญและค านึงถึงธรรมชาติของเด็กทั้งทางด้าน
พัฒนาการทางการเรียนรู้และความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้เด็กพัฒนาพื้นฐานในทุกๆ
ด้านโดยเฉพาะทักษะกระบวนการคิดซ่ึงน าไปสู่ความสามารถในการแก้ปัญหา (เยาวพา  เดชะคุปต์. 2552: ค าน า )
เพราะฉะน้ันการจัดกิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวัยควรส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมหรือด าเนินกิจกรรมให้มากที่สุด ครูเป็นผู้
เตรียมเน้ือหาและจัดประสบการณ์เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเองซ่ึงในกิจกรรมสถานการณ์จ าลอง(ทิศนา แขมณี. 
2553:89) ได้ให้ความหมายของการจัดรูปแบบกิจกรรมการใช้สถานการณ์จ าลองไว้ว่า เป็นกระบวนการที่ผู้สอนให้
ผู้เรียนเข้าไปอยู่ในสถานการณ์จ าลองที่สร้างขึ้นมาซ่ึงสถานการณ์จ าลองน้ันจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับสภาพความเป็น
จริงมากที่สุดโดยมีบทบาทข้อมูลและกติกาไว้เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจจากสภาพการณ์ที่เขา
ก าลังเผชิญอยู่ซ่ึงผู้เรียนจะต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับ ประกอบกับวิจารณญาณของตนเองให้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
สถานการณ์น้ันให้ดีที่สุดซ่ึงจะเห็นได้ ว่ าการจัดกิจกรรมการใช้สถานการณ์จ าลองน้ันเป็นกิจกรรมที่เรียนแบบ
สถานการณ์จริงมากที่สุด เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกลงมือกระท าโดยใช้การคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจจากสภาพการณ์ที่
เขาก าลังเผชิญอยู่น้ันราวกับว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองโดยตรงและตัวนักเรียนยังมีโอกาสทราบว่าความคิดของเขา
น้ันเป็นอย่างไรถูกต้องแตกต่างหรือเหมือนกับเพื่อน อย่างไรจากการอภิปรายร่วมกับเพื่อนและครู( บุญทัน  อยู่ชุมบุญ.
2551: 154) การจัดกิจกรรมการใช้สถานการณ์จ าลองจึงเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
โดยให้ผู้เรียนได้ลงมาเล่นในสถานการณ์ที่มีบทบาทข้อมูลกติกาและปฏิสัมพันธ์กับสถานการณ์น้ัน (สมชาย  พงศิ
วิลาวัณย์. 2557: 3) ซ่ึงสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของ    (สิริมา   ภิญโญอนันตพงษ์.2554: 12) ได้กล่าวไว้ว่าการ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวัยควรอยู่ที่ตัวเด็กเป็นผู้สร้างสรรค์ความรู้ได้ด้วยตนเองเด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองได้เรียนรู้
โดยผ่านการเล่นดังน้ันจะเห็นได้ว่า กิจกรรมการใช้สถานการณ์จ าลองจึงเป็นกิจกรรมหน่ึงที่ให้เด็กได้มีส่วนร่วมและได้
ลงมือกระท ากิจกรรมด้วยตนเองเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้วิธีการคิดและแสดงพฤติกรรมในการแก้ปัญหา  
   ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้ผู้วิจัยตระหนักถึงความส าคัญและสนใจในการที่จะศึกษาพฤติกรรมการแก้ปัญหา
ของเด็กปฐมวัยในระดับอนุบาล โรงเรียนอนุบาลคลองลานโดยใช้กิจกรรมสถานการณ์จ าลองเพื่อน าผลที่ได้เป็น
แนวทางส าหรับครูและผู้ที่เก่ียวข้องกับเด็กปฐมวัยสามารถจัดกิจกรรมการใช้สถานการณ์จ าลองเพื่อส่งเสริมพฤติกรรม
ในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยโดยเทคนิคการสอนสตอรี่ไลน์ในการสร้างสถานการณ์
ก่อนและหลังการท ากิจกรรม 

 
สมมติฐานการวิจัย 
 เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการสอนสตอรี่ไลน์ในการสร้างสถานการณ์จ าลองมีพฤติกรรมในการ
แก้ปัญหาหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง  
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

กลุ่มตัวอย่าง 
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 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นเด็กนักเรียนชาย หญิง อายุ 4-5 ปีที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้น
อนุบาล2/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2561 โรงเรียนอนุบาลคลองลานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชรเขต 2 ซ่ึงได้มาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
           ตัวแปรที่ศึกษา 
                    1. ตัวแปรต้น ได้แก่ การสร้างสถานการณ์จ าลอง 
                    2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะการแก้ปัญหา 
                                            -  การแก้ปัญหาของตนเองที่เก่ียวข้องกับผู้อ่ืนของเด็กปฐมวัย 
                                            -  การแก้ปัญหาเพื่อฃ่วยเหลือผู้อ่ืนของเด็กปฐมวัย 
           เครื่องมือวิจัย 

1. แผนการจัดประสบการณ์การการสอนสตอรี่ไลน์ในการใช้สถานการณ์จ าลอง 
2. แบบวัดพฤติกรรมการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย  แบ่งเป็น   

ด้านที่ 1 แบบวัดพฤติกรรมการแก้ปัญหาของตนเองที่เก่ียวข้องกับผู้อ่ืนของเด็กปฐมวัย7
จ านวน  7 สถานการณ์  
ด้านที่ 2แบบวัดพฤติกรรมการแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือผู้อ่ืนของเด็กปฐมวัยจ านวน 8 
สถานการณ์ 

           ขอบเขตด้านระยะเวลา  
                   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2561  
 

กรอบแนวคิด 

                  ตัวแปรต้น                                                                      ตัวแปรตาม 

 

 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
           1.ทักษะการแก้ปัญหา หมายถึง  การตัดสินใจของเด็กปฐมวัยในการเลือกกระหรือปฏิบัติ เพื่อให้พ้นอุปสรรค
และบรรลุไปสู่จุดมุ่งหมายที่ต้องการอย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ได้  ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้แบ่งพฤติกรรมในการ
แก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยออกเป็น 2 ประเภท 
                  1.1 พฤติกรรมในการแก้ปัญหาของตนเองที่เก่ียวข้องกับผู้อ่ืน หมายถึงการกรท าที่เด็กปฐมวัยใช้ในการ
แก้ไขอุปสรรคหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือตนเองและผู้อ่ืน 
                  1.2  พฤติกรรมในการแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือผู้อ่ืน หมายถึง การกระท าที่เด็กตัดสินใจในการช่วยเหลือ
ผู้อ่ืนหรือบอกวิธีเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้อ่ืน 
            2.การสอนสตอรี่ไลน์  หมายถึง เป็นวิธีการที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดนักเรียนเป็นส าคัญ 
การผูกเรื่องแต่ละตอนให้เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองและเรียงลาดับเหตุการณ์หรือเรียกว่าการก าหนดเส้นทางเดินเรื่อง โดยใช้
คาถามหลักเป็นตัวนาไปสู่การให้นักเรียนท ากิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อสร้างความรู้ด้วยตัวเองเป็นการเรียนตาม
สภาพจริงที่มีการบูรณาการระหว่างวิชาเพื่อเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีสมรรถนะการพัฒนาแบบ
ยั่งยืน 
            3. การสร้างสถานการณ์เป็นการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย เป็นการจัดสภาพแวดล้อมประสบการณ์
ให้เด็กมีโอกาสกระท ากิจกรรมต่างๆด้วยตนเองโดยการใช้ร่างกายและประสาทสัมผัสรับรู้ต่างๆ เพื่อให้เกิดความ

เทคนิคการสอนสตอรี่ไลน์ใน
การสร้างสถานการณ์ 

ทักษะการแก้ปัญหา 
  -  การแก้ปัญหาของตนเองที่เก่ียวข้องกับ
ผู้อ่ืนของเด็กปฐมวัย 
      -  การแก้ปัญหาเพื่อฃ่วยเหลือผู้อ่ืน
ของเด็กปฐมวัย 
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สนุกสนานเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้เช่น สถานการณ์การณ์ข้าวหกเลอะเทอะ  เจอคนแปลกหน้า 
           4. เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กนักเรียน ชาย หญิง อายุ 4-5 ปีชั้นอนุบาล 2/2 โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 
อ าเภอ คลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
การด าเนินการทดลอง         
             ผู้วิจัยได้ทดลองใช้แผนการจัดประสบการณ์การสร้างสถานการณ์จ าลอง โดยใช้กับนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษา
ปีที่ 2/2 โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 25 คน โดยด าเนินการดังน้ี  

1. ด าเนินการทดลองโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์การสร้างสถานการณ์จ าลอง กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 25 คนใช้เวลาในการทดลอง จ านวน  5  สัปดาห์ สัปดาห์ละ3วันๆละ 35 นาที ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่าง
เวลา 09.30 – 10.05 น. จนครบ 15 แผน  และแบบบันทึกการสังเกตพัฒนาการทั้ง 2 ด้าน   

2. การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี                      
    2.1 ตรวจให้คะแนนแบบบันทึกการสังเกตก่อนเรียนและหลังเรียนและน าผลการบันทึกการสังเกตก่อน

เรียนและหลังเรียนทั้งหมดมาหาค่าเฉลี่ย ((X))และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)         
     2.2 เปรียบเทียบผลการบันทึกการสังเกตที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์การสร้าง

สถานการณ์จ าลองก่อนและหลังสอนด้วยสถิติทดสอบที ( t – test Dependent Samples ) แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน             
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล       
                 1   สถิติส าหรับวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่        
                       1.1 หาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
                       1.2 การหาคุณภาพของแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การสร้างสถานการณ์จ าลองที่ก าหนดไว้
ดังน้ี 
                          1.3.1น าแบบประเมินมาตรวจนับให้คะแนน  โดยมีการให้คะแนน  ดังน้ี   
                                  ระดับคุณภาพมากที่สุด ให้คะแนน 5 คะแนน  
            ระดับคุณภาพมาก             ให้คะแนน 4 คะแนน  
            ระดับคุณภาพปานกลาง ให้คะแนน 3 คะแนน  
            ระดับคุณภาพน้อย             ให้คะแนน 2 คะแนน  
            ระดับคุณภาพน้อยที่สุด ให้คะแนน 1 คะแนน 
                          1.2.2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย  และหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยก าหนดค่าเฉลี่ยไว้   
5  ระดับ  ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย  ก าหนดเกณฑ์ดังน้ี   
                                 คะแนนเฉลี่ย   4.50 – 5.00     หมายถงึ  มีคุณภาพในระดับมากที่สุด  
                                 คะแนนเฉลี่ย   3.50 – 4.49     หมายถงึ  มีคุณภาพในระดับมาก 
                                 คะแนนเฉลี่ย   2.50 – 3.49     หมายถงึ  มีคุณภาพในระดับปานกลาง 
                                 คะแนนเฉลี่ย   1.50 – 2.49     หมายถงึ  มีคุณภาพในระดับน้อย 
           คะแนนเฉลี่ย   1.00 – 1.49     หมายถึง  มีคุณภาพในระดับน้อยที่สุ 
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
        การศึกษาค้นคว้าในครั้งน้ี  ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับขั้นตอน  ดังต่อไปน้ี 
               ตอนที่ 1 การศึกษาระดับคะแนนพฤติกรรมการแก้ปัญหา 
               ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการแก้ปัญหาก่อนและหลังการทดลอง 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
               ตอนที่ 1  การศึกษาระดับคะแนนพฤติกรรมการแก้ปัญหา 
                       การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนน้ี  ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ตามล าดับ  ดังน้ี 
                       1.1  การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน 
                             การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนน้ี  ผู้วิจัยได้น าคะแนนจากแบบวัดพฤติกรรมการ
แก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เป็นรายข้อแยกเป็นพฤติกรรมการแก้ปัญหาของตนเองที่เก่ียวข้องกับผู้อ่ืน  จ านวน 7 สถานการณ์  และเป็น
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พฤติกรรมการแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือผู้อ่ืน  จ านวน 8 สถานการณ์ดังแสดงนาตาราง 1 และตาราง 2 โดย
ตีความหมายระดับค่าคะแนนตามเกณฑ์  ดังน้ี                                

 
        ระดับ                                                     หมายความว่า 
ระดับที่ 5 คะแนนเฉลี่ย   4.50 – 5.00 หมายถึง แก้ปัญหาคุณภาพในระดับมากที่สุด           
ระดับที่ 4 คะแนนเฉลี่ย   3.50 – 4.49 หมายถึง แก้ปัญหาคุณภาพในระดับมาก 
ระดับที่ 3 คะแนนเฉลี่ย   2.50 – 3.49 หมายถึง แก้ปัญหาคุณภาพในระดับปานกลาง 
ระดับที่ 2 คะแนนเฉลี่ย   1.50 – 2.49 หมายถึง แก้ปัญหาคุณภาพในระดับน้อย 
ระดับที่ 1 คะแนนเฉลี่ย   1.00 – 1.49 หมายถึง แก้ปัญหาคุณภาพในระดับน้อยที่สุด 

             ตางราง 1 ค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนแบบวัดพฤติกรรมการแก้ปัญหาของตนเองที่เก่ียวข้องกับผู้อ่ืนของเด็ก
ปฐมวัยเป็นสถานการณ์ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 
ล าดับ
สถานการณ์ สถานการณ์ปัญหา 

ก่อนการจัดกิจกรรม หลังการจัดกิจกรรม 

X SD X SD 
1 ติดอยู่ในห้องเรียน 2.13 .83 3.73 .46 
2 ข้าวหกเลอะเทอะ 2.93 .88 4.67 .49 
3 เจอคนแปลกหน้า 2.33 .90 3.80 .41 
4 หนังสือเปียก 2.33 .90 3.80 .41 
5 เก้าอ้ีขวางทาง 2.30 .77 3.67 .49 
6 งานปลิวไปนอกห้อง 2.20 .86 3.73 .46 
7 แจกันหล่นแตก 2.07 .79 3.73 .46 

ผลการวิเคราะห์จากตาราง 1 ปรากฏว่า ค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนแบบวัดพฤติกรรมการแก้ปัญหาของ
ตนเองที่เก่ียวข้องกับผู้อ่ืนของเด็กปฐมวัยเป็นสถานการณ์ก่อนการจัดกิจกรรม แต่ละสถานการณ์อยู่ในระดับที่ 2   คือ
แก้ปัญหาได้ในระดับน้อย  โดยมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดในข้อที่ 7 เท่ากับ 2.07 และมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในข้อที่ 2 เท่ากับ 2.90และมี
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .77 ถึง .90 และหลังการจัดกิจกรรมแต่ละสถานการณ์อยู่ในระดับ 4  คือแก้ปัญหาได้ใน
ระดับคุณภาพมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดข้อที่ 5 มีค่าเฉลี่ย 3.67 และมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในข้อที่ 2 เท่ากับ 4.67 และมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .41 - .49   

ตาราง 2 ค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนแบบวัดพฤติกรรมการแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือผู้อ่ืนของเด็กปฐมวัยเป็น
สถานการณ์ก่อนและหลังจัดกิจกรรมล าดับสถานการณ์ 
  ผลการวิเคราะห์ตาราง 2 ปรากฏว่าค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนแบบวัดพฤติกรรมการแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือผู้อ่ืน 

ของเด็กปฐมวัยเป็นสถานการณ์ก่อนจัดกิจกรรมอยู่ในระดับ 1 คือแก้ปัญหาได้แต่ไม่เหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุดในสถานการณ์ที่ 5 เท่ากับ .93 และมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในสถานการณ์ที่ 8 เท่ากับ 1.33 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .72 ถึง .88 และหลังการจัดกิจกรรมแต่ละสถานการณ์อยู่ในระดับ2 คือ แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม โดยมี

ล าดับ
สถานการณ์ 

 
            สถานการณ์ปัญหา 

ก่อนการจัดกิจกรรม หลังการจัดกิจกรรม 
X SD X SD 

1 น้องหยิบหนังสือไม่ถึง 2.13 .83 3.67 .49 
2 ป้าถูกแย่งกระเป๋า 2.07 .79 3.73 .46 
3 ลูกบอลติดอยู่บนต้นไม้ 2.45 .75 3.80 .41 
4 เพื่อนถือหนังสือหนัก 2.27 .79 3.80 .41 
5 เพื่อนหกล้มเลือดออก 2.93 .88 3.60 .51 
6 เพื่อนถูกขู่เอาเงิน 2.80 .77 3.73 .46 
7 เพื่อนตกบ่อโคลน 2.20 .86 3.93 .26 
8 น้องล้างมือไม่ถึง 2.33 .72 3..87 .35 
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ค่าเฉลี่ยต่ าสุดในสถานการณ์ที่ 5 เท่ากับ 1.60 และมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในสถานการณ์ที่ 7เท่ากับ 1.93 และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ26 ถึง .51 และเพื่อให้เห็นเด่นชัดผู้วิจัยได้น าเสนอเป็นแผนภูมิแท่งดังแสดง 
ตีความหมายระดับค่าคะแนนตามเกณฑ์เช่นเดียวกับรายข้อตามสถานการณ์ 
         ตาราง 3 ค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนแบบวัดพฤติกรรมการแก้ปัญหาชองเด็กปฐมวัยรายด้าน และโดยรวมก่อน 
และหลังการจัดกิจกรรม 
 
                   พฤติกรรมการแก้ปัญหา 

ก่อนการจัดกิจกรรม หลังการจัดกิจกรรม 
X SD X SD 

ของตนเองที่เก่ียวข้องกับผู้อ่ืน 2.32 .25 3.87 .12 
เพื่อช่วยเหลือผู้อ่ืน 2.38 .30 3.77 .13 
โดยรวม 2.35 .21 3.82 .09 

ผลการวิเคราะห์ตาราง 3 ปรากฏว่า 
คะแนนแบวัดด้านที่ 1 พฤติกรรมการแก้ปัญหาของตนเองที่เก่ียวข้องกับผู้อ่ืนของเด็กปฐมวัยก่อนการจัด

กิจกรรมอยู่ในระดับ 2 คือ แก้ปัญหาได้ในคุณภาพที่น้อยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.32และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  .25 
และหลังการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับ 4  คือ แก้ปัญหาได้มีคุณภาพในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .12 

 คะแนนแบบวัดด้านที่ 2 พฤติกรรมการแก้ปัญหา เพื่อช่วยเหลือผู้อ่ืนของเด็กปฐมวัยก่อนการจัดกิจกรรมอยู่
ในระดับ 2 คือ แก้ปัญหาได้ในคุณภาพที่น้อยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.38 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  .30 และหลัง
การจัดกิจกรรมอยู่ในระดับ   4  คือ แก้ปัญหาได้มีคุณภาพในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ  . 13  

คะแนนแบบวัดพฤติกรรมการแก้ปัญหาโดยรวมของเด็กปฐมวัย  ก่อนการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับ  แก้ปัญหา
ได้ในคุณภาพที่น้อยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.35 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ  .21 และหลังการจัดกิจกรรมอยู่ใน
ระดับ 2 คือ  แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.72  และมี  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .09 

ตอนที่ 2  การเปรียบเทียบพฤติกรรมการแก้ปัญหา 
การวิเคราะห์ข้อมูลตอนน้ี  ผู้วิจัยได้น าคะแนนแบบวัดพฤติกรรมการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยก่อนและหลัง

การจัดกิจกรรมมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และหาค่าความแตกต่าง เฉลี่ย  (D ) ค่าความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน และใช้  t-test ทดสอบค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติของความแตกต่าง  ดังแสดงในตาราง 4 

ตาราง  4  การเปรียบเทียบพฤติกรรมการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังจัดกิจกรรม 
 

พฤตกรรมการแก้ปัญหา 
ก่อน                  หลัง  

D 
S 

     D 
 
T 

 
d 

 
P X SD X SD 

ด้านที่ 1 2.32 .25 3.87 .12 -.64 .05 -12.78** 14 .000 
ดา้นที่ 2 2.38 .30 3.77 .13 -.67 .06 -10.58** 14 .000 

โดยรวม 2.35 .21 3.82 .09 -.66 .04 -15.19** 14 .000 
**มีนัยส าคัญทางสถติิที ่.01 

   ผลการวิเคราะห์ตาราง 4 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏว่า 
 ด้านที่ 1 พฤติกรรมการแก้ปัญหาของตนเองที่เก่ียวข้องกับผู้อ่ืนของเด็กปฐมวัยก่อนที่ได้รับการจัดกิจกรรม

การใช้สถานการณ์จ าลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.32 คะแนน  หลังจากได้รับการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82คะแนน ได้
ค่าความแตกต่างเฉลี่ยเท่ากับ -.64 และท าการทดสอบได้ค่า  t = -12.78  และ  p =  .00 ซ่ึงมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ 
.01  แสดงว่า หลังได้รับการจัดกิจกรรมนักเรียนมีคะแนนพฤติกรรมการแก้ปัญหาของตนเองที่เก่ียวข้องกับผู้อ่ืนของเด็ก
ปฐมวัยเฉลี่ยสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 

ด้านที่ 2 พฤติกรรมการแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือผู้ อ่ืนของเด็กปฐมวัย  ก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการใช้
สถานการณ์จ าลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.38 คะแนน หลังได้รับการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.77 คะแนน ได้ค่าความ
แตกต่างเฉลี่ยเท่ากับ -.67 และท าการทดสอบได้ค่า t = -10.58  p = .00  ซ่ึงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า 
หลังได้รับการจัดกิจกรรมนักเรียนมีคะแนนพฤติกรรมการแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือผู้อ่ืนของเด็กปฐมวัย  เฉลี่ยสูงขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญ เม่ือพิจารณาโดยรวมปรากฏว่า 
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พฤติกรรมการแก้ปัญหาโดยรวมของเด็กปฐมวัย ก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการใช้สถานการณ์จ าลองมี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.35 คะแนน หลังได้รับการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 คะแนน ได้ค่าความแตกต่างเฉลี่ย
เท่ากับ  .66 และท าการทดสอบได้ค่า  t = 15.19   p  =  00  ซ่ึงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 
สรุปผลการวิจัย  
 เด็กปฐมวัยหลังจากได้รับการจัดกิจกรรมการสอนสตอรี่ไลน์การใช้สถานการณ์จ าลองมีพฤติกรรมการ
แก้ปัญหาดังน้ี 
 1.ระดับพฤติกรรมการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการสอนสตอรี่ไลน์การใช้สถานการณ์
จ าลอง โดยรวมมีพฤติกรรมการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม (X = 3.82) และด้านพฤติกรรมในการแก้ปัญหาของตนเองที่
เก่ียวข้องกับผู้อ่ืน (X = 3.87)   และด้านพฤติกรรมในการแก้ปัญหา เพื่อช่วยเหลือผู้อ่ืน  ( X = 3.77)   เด็กมีพฤติกรรม
การแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 2.ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการแก้ปัญหาโดยรวมและรายด้าน หลังการทดลองสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ .01 ทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้าน 

อภิปรายผลการวิจัย   
การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายส าคัญ เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด

กิจกรรมการใช้สถานการณ์จ าลองผลการวิจัยโดยรวมพบว่าก่อนการทดลองเด็กปฐมวัยมีค่าเฉลี่ย 2.35 โดยมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน .21  หลังการทดลอง เด็กปฐมวัยมีค่าเฉลี่ย 3.82 โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .09 แสดงว่า หลังการ
ทดลองเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมในการแก้ปัญหาโดยเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างชัดเจนแสดงให้เห็นว่าการจัด
กิจกรรมการสอนในการใช้สถานการณ์จ าลอง ส่งเสริมพฤติกรรมในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยให้พัฒนาสูงขึ้น
สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 

เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการสอนในการใช้สถานการณ์จ าลองมีพฤติกรรมในการแก้ปัญหาสูงขึ้น
เน่ืองจากการจัดกิจกรรมการสอนการใช้สถานการณ์จ าลองน้ันเป็นกิจกรรมที่เด็กทุกคนจะพบเจอกับสภาพแวดล้อม
และอุปสรรคที่เป็นปัญหาโดยครูเป็นผู้กระตุ้นให้เด็กได้มีความสนใจและกระตือรือร้นกับสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นโดย
ใช้สื่อเป็นฐานในการเร้าความสนใจและให้เด็กได้กระท าการแก้ปัญหาในการ ใช้สถานการณ์น้ันๆเพื่อให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้โดยเด็กที่เข้าร่วมสถานการณ์จ าลองจะมีอิสระในการคิดและแสดงพฤติกรรมการแก้ปัญหาด้วย
ตนเองสามารถใช้สิ่งต่างๆรอบตัวประกอบในการแก้ปัญหาที่กลุ่มของตนเองก าลังเผชิญอยู่ได้อย่างอิสระหลังจากเข้า
ร่วมสถานการณ์เสร็จแล้วเด็กและครูจะร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับวิธีการแก้ปัญหาที่เด็กใช้ขณะ
เข้าร่วมกิจกรรมและพฤติกรรมการแก้ปัญหาที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับเด็กปฐมวัยการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นจึงเป็นการสะท้อนข้อมูลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่าง ดีเพราะโดยธรรมชาติเด็กวัย 3-6 ปีจะมีความอยากรู้
อยากเห็นในสิ่งใหม่ๆที่พบเจอรอบตนเองและเม่ือได้เข้าร่วมกิจกรรมท าให้เด็กมีความกระตือรือร้นอยากมีส่วนร่วมเด็ก
วัยน้ีจึงเป็นวัยที่เหมาะสมที่จะเสริมสร้างหรือเพิ่มพูนประสบการณ์ด้วยการจัดกิจกรรมสถานการณ์จ าลองเพื่อช่วยให้
เด็กได้รับความรู้ในการแก้ปัญหาที่เหมาะสมและน าประสบการณ์ไปใช้เม่ือเจอกับสถานการณ์จริงดังที่ ไวก็อตสกี ( สุ
รางค์ โค้งตระกูล.  2550:30 ;อ้างอิงจาก Berk :฿ Winslet. 1995) ได้กล่าวว่ากระบวนการเรียนรู้และพฤติกรรมการ
แก้ปัญหาจะเกิดขึ้นได้โดยการที่เด็กเกิดสภาวะที่ได้เผชิญกับปัญหาหรือสถานการณ์ที่กระตุ้นเร้าให้เกิดความคิดผู้มี
หน้าที่ในการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมหรือสภาวะให้เด็กได้เผชิญกับปัญหาหรือสถานการณ์และให้เด็กฝึกประสบการณ์
การแก้ปัญหาโดยเด็กมีปฏิสัมพันธ์และการท างานร่วมกับผู้อ่ืนสอดคล้องกับ อาชัญญา  รัตนอุบล(2551) กล่าวว่าการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ของบุคคลทั้งหลายควรเริ่มต้นด้วยการค้นหาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกลุ่มเพื่อน
ผู้เรียนด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตามต้องการมีการร่วมปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและกันในระหว่างการปฏิบัติ
กิจกรรมผู้สอนมีส่วนช่วยในการกระตุ้นผู้เรียนและจูงใจให้ผู้เรียนได้ทบทวนประสบการณ์เดิมการเปิดโอกาสให้เด็กมี
อิสระในการคิดและปฏิบัติกิจกรรมเพื่อที่จะแก้ปัญหาการจัดกิจกรรมการใช้สถานการณ์จ าลองจึงเป็นการฝึกฝน
ประสบการณ์การแก้ปัญหาให้กับเด็กสามารถน าพฤติกรรมในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น กับตนเองมาใช้แก้ปัญหา ในการ
ด าเนินชีวิตของเด็กได้เป็นการวางรากฐานและแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆในอนาคตให้กับเด็กจึงส่งผลให้เด็กมี
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พฤติกรรมการแก้ปัญหาของตนเองที่เก่ียวข้องกับผู้อ่ืนและพฤติกรรมการแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือผู้อ่ืนมีการพัฒนาสูงขึ้น
เม่ือแยกพฤติกรรมรายด้านสามารถอภิปรายผล ได้ดังน้ี 
 1. พฤติกรรมในการแก้ปัญหาของตนเองที่เก่ียวข้องกับผู้อ่ืน ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการสอนสตอรี่ไลน์ในการใช้สถานการณ์จ าลองปรากฏว่า ก่อนการทดลองเด็กปฐมวัยมีค่าเฉลี่ย 2.35 โดยมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน .21 หลังการทดลองเด็กปฐมวัยมีค่าเฉลี่ย 3.82โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .09 แสดงว่า หลังการ
ทดลองเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมในการแก้ปัญหาของตนเองที่เก่ียวข้องกับผู้อ่ืนเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่าง
ชัดเจนที่เป็นเช่นน้ีเพราะการจัดกิจกรรมการสอนสตอรี่ไลน์ในการใช้สถานการณ์จ าลองเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็ก
ปฐมวัยได้แสดงออกและกระท าการแก้ปัญหาด้วยตนเองร่วมกับกลุ่มเพื่อนในกลุ่มอย่างอิสระซ่ึงสอดคล้องกับ เพียเจต์ ( 
สิริมา ภิญโญ อนันตพงษ์.  2550: 55 ; อ้างอิงจาก Piaget.  1896 ) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้น้ันจะต้องเน้น
การจัดประสบการณ์ให้เด็กเรียนรู้โดยให้โอกาสเด็กใน  การเล่น ส ารวจ  ทดลอง มีโอกาสเลือกตัดสินใจและแก้ปัญหา
ด้วยตนเองนอกจากน้ีการจัดกิจกรรมการใช้สถานการณ์จ าลองครูได้ใช้สื่อเป็นฐานในการเร้าความสนใจท าให้เด็กแต่ละ
กลุ่มมีความกระตือรือร้นในการคิดและแสดงพฤติกรรมการแก้ปัญหาโดยการช่วยเหลือซ่ึงกันและกันเพื่อให้กลุ่มของ
ตนเองผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆและบรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ดังจะเห็นได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมการสอนในการใช้
สถานการณ์จ าลอง ซ่ึงเด็กจะต้องพบกับอุปสรรคต่างๆ ร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่มซ่ึงพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกมาใน
ช่วงแรกเม่ือพบกับอุปสรรคเด็กจะหาวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเองก่อนและเม่ือสามารถแก้ปัญหาได้จึงบอกหรือ
ช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้พร้อมกันแต่เม่ือได้เข้าร่วมกิจกรรมบ่อยครั้งเด็กแต่ละคนในกลุ่มจะเริ่มมี
การสนทนาและช่วยกันคิดวางแผนหาวิธีการแก้ปัญหาและช่วยเหลือซ่ึงกันและกันมากขึ้นเพื่อให้ตนเองและเพื่อนใน
กลุ่มผ่านพ้นอุปสรรคไปได้รวมถึงการที่ครูและเด็กในแต่ละกลุ่มร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับวิธีการ
แก้ปัญหาเพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักวิธีการแก้ปัญหา ที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับวัยจึงท าให้เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมในการ
แก้ปัญหาของตนเองที่เก่ียวข้องกับผู้อ่ืนสูงขึ้นหลังจากการทดลอง 
           2. พฤติกรรมในการแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือผู้อ่ืนของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังที่ได้รับการจัดกิจกรรมการสอน
สตอรี่ไลน์ ในการใช้สถานการณ์จ าลองปรากฏว่าก่อนการทดลองเด็กปฐมวัยมีค่าเฉลี่ย 1.09 โ ดยมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .30  และหลังการทดลองมีค่าเฉลี่ย 1.76 โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .13 พบว่าก่อนและหลังการทดลอง
แตกต่างกันอย่างมีนัยสัมพันธ์ ทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมในการแก้ปัญหาเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ อ่ืนสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างชัดเจนที่เป็นเช่นน้ีเพราะการจัดกิจกรรมการสอนสตอรี่ไลน์การใช้
สถานการณ์จ าลอง เป็นการจ าลองสถานการณ์ที่เป็นปัญหาโดยมีกระบวนการและสถานการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กได้แสดง
พฤติกรรมในการแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยครูเป็นผู้กระตุ้นให้เด็กได้แสดงพฤติกรรมการแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือ
ผู้อ่ืนโดยการให้รางวัลเมื่อเด็กแก้ปัญหาส าเร็จและใช้สื่อเป็นฐานในการเร้าความสนใจเพื่อให้เด็กได้แสดงพฤติกรรมการ
แก้ปัญหาอย่างเต็มตามศักยภาพ  ดังตัวอย่างสถานการณ์ ‘หนูดีจะต้องน าลูกบอลแสนสวยของหนูดีกลับบ้านแต่คุณลุง
ภารโรงน าลูกบอลของหนูดีไปไว้บนหลังตู้ที่สูงและใหญ่อยู่ดีจึงไม่รู้จะท าอย่างไรเด็กคนไหนสามารถช่วยหนูดีคิดและ
สามารถน าลูกบอลของหนูดีลงมาได้ในเวลาที่ก าหนดครูจะมีดาวความดีให้เป็นรางวัล “ซ่ึงในแต่ละกลุ่มจะมีการแสดง
พฤติกรรมที่หลากหลายเช่นการหาไม้ที่ยาวหรือน าตัวต่อพลาสติกมาต่อแล้วเขียนลูกบอลที่อยู่บนตู้ออกการหาไม้บล็อก
น่ิมและโยนขึ้นไปบนหลังตู้ สู้เพื่อให้ลูกบอลตกลงมาเป็นต้นจะเห็นได้ว่าเด็กมีความตั้งใจและพยายามที่จะแก้ปัญหาเพื่อ
ช่วยเหลือผู้อ่ืนให้ได้ที่เป็นเช่นน้ีเพราะเด็กในวัยน้ีเป็นวัยที่ต้องการเป็นที่ยอมรับของผู้อ่ืนชอบเล่นกับเพื่อน มีความ
ห่วงใยผู้อ่ืนซ่ึงสอดคล้องกับ ซีเฟลดท์ ( พัชรี  สวนแก้ว.  2551: 14 ; อ้างอิงจาก Seefeldt.  1960 : 7 - 11 ) ได้กล่าว
ว่าเด็กในวัย 4-5 ปีเป็นวัยที่มีความเป็นมิตรมากขึ้นมีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือผู้ อ่ืนดังน้ันการจัดกิจกรรม
สถานการณ์จ าลองในการพัฒนาพฤติกรรมในการแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือผู้อ่ืนของเด็กปฐมวัยน้ันครูเป็นผู้ส่งเสริมให้เด็ก
แก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือผู้อ่ืนให้ปลอดภัยต่อตนเองและเหมาะสมกับวัยและก าหนดสถานการณ์การจัดสภาพแวดล้อมที่
เด็กสามารถแก้ปัญหาได้จึงท าให้เด็กมีพฤติกรรมในการแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือผู้อ่ืนสูงขึ้นหลังจากการทดลอง   

จากที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการใช้สถานการณ์จ าลองน้ันส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมใน
การแก้ปัญหาสูงขึ้นทั้งน้ีมีสาเหตุมาจากการจัดกิจกรรมการสอนสตอรี่ไลน์การใช้สถานการณ์จ าลองเป็นกิจกรรมที่ทุก
คนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเปิดโอกาสให้เด็กตัดสินใจและแก้ปัญหาในการเข้าร่วมกิจกรรมเหล่าน้ันด้วยตนเองทั้งหมด ครู
เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการช่วยจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นปัญหาและช่วยกระตุ้นให้เด็กมีอิสระในการคิดและแสดง
พฤติกรรมการแก้ปัญหาอย่างกระตือรือร้นนอกจากน้ีเด็กยังได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึง
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กันและกันในการคิดและแสดงพฤติกรรมการแก้ปัญหารู้จักการสังเกตและหาสาเหตุเม่ือวิธีการแก้ปัญหาของตนเองไม่
ส าเร็จมีความกระตือรือร้นในการคิดและแสดงพฤติกรรมการแก้ปัญหาร่วมกับเพื่อนและช่วยเหลือซ่ึงกันและกันเพื่อให้
ผ่านพ้นอุปสรรคที่ตนเองและเพื่อนพบเจอได้ส าเร็จและบรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ส่งผลให้เด็กมีการพัฒนาพฤติกรรมใน
การ แก้ปัญหาของตนเองที่เก่ียวข้องกับผู้อ่ืนและพฤติกรรมการแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือผู้อ่ืนมากขึ้นดังน้ันเด็กปฐมวัยที่
ได้รับการจัดการสอนสตอรี่ไลน์ในการใช้สถานการณ์จ าลองจึงมีพฤติกรรมในการแก้ปัญหาสูงขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
     ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

1. ก่อนจัดกิจกรรมการสร้างสถานการณ์จ าลองครูควรอธิบายขั้นตอนให้เด็กเข้าใจและสร้างข้อตกลงกับ
เด็กเพื่อความเป็นระเบียบในการท ากิจกรรม 
2. ให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตอบหลังการจัดกิจกรรมให้ได้มากที่สุด 

      ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
    ควรมีการส่งเสริมถึงพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด

กิจกรรมการสอนสตอรี่ไลน์ในการใช้สถานการณ์จ าลอง 
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การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพ่ือแก้ไขปัญหาเด็กสมาธิสั้นในเด็กปฐมวัย 
The Provision of Creative Arts Activities to Solve ADHD Problems of Early 

childhood 
นิศารัตน์  เสาวรภย์1เทิน สีนวน2 และน้ าฝน  พัชรพงศ์ศานต์3 

Nisarat Saovarop1Thoen Seenuan2  and Namfon  Phatcharapongsan3 

     1นักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 
2ครูสาขาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร อ าเภอเมือง จังหวดัพิจิตร 

3อาจารย์ฝ่ายวิจัยและประเมินผล คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 

บทคัดย่อ 

        การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาสมาธิสั้นของเด็กปฐมวัยโดยการใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ส าหรับ
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นเด็กนักเรียนชาย  อายุ 5-6 ปี ก าลังศึกษาอยู่ชั้น
อนุบาล 3/5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร จ านวน 1 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคือ แผนการกิจกรรมกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ และแบบสังเกตพฤติกรรมสมาธิสั้นของ
เด็กปฐมวัย 
       ผลในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีพบว่า หลังการกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เด็กปฐมวัยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 2.44 อยู่ใน

ระดับดี 

ค าส าคัญ : กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์, กล้ามเน้ือมัดเล็ก 
 
Abstract 
 The purpose of this research is to study the result of solving ADHD problems of Early 
childhood by using creative art activities. The sample was 1 early childhood students in 2 semester 
of 2018 academic year, Anubarn Pichit school, Muang, Pichit. The instrument were 1) the lesson plan 
of creative art activities and 2) the observation form of the ADHD problems of Early childhood. The 
statistic use in the this research were mean and standard deviation. 
 The result of this research found that, the mean of the ADHD problems of Early childhood 
after using creative art activities was at 2.44, at a good level. 
 
Keywords; Creative art activities, ADHD problems 
 
ความเป็นมาและความส าคัญ 
            การศึกษาของเด็กปฐมวัยจึงมีความส าคัญที่ไม่น้อยไปกว่าการศึกษาระดับอ่ืนเน่ืองจากเป็นรากฐานของชีวิต
มนุษย์ ทั้งเป็นฐานรองรับการศึกษาทุกระดับ ในสภาวะที่สภาพวิกฤติเศรษฐกิจและสังคมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ได้สร้าง
ปัญหาท าให้เกิดความจ าเป็นอย่างยิ่ง และเทคโนโลยีเกิดขึ้นมากและเป็นไปอย่างรวดเร็ว เด็กปฐมวัยจึงควรได้รับการ
พัฒนาให้สามารถเจริญเติบโตให้เรียนรู้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กในการเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา 
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาเด็กตั้งแต่ 3-5 ปี ให้มีพัฒนาการทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญาที่เหมาะสมกับวัยความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้และ
สร้างรากฐานชีวิตให้พัฒนาไปสู้ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  
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           การคิดของเด็กปฐมวัยเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในสมองที่มีผลจากการรับรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน
ทั้งที่เด็กรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวการคิดของเด็กปฐมวัยจะเก่ียวข้องกับโครงสร้างของสมองและกระบวนการทางานของสมองซ่ึง
การท างานของสมองจะพัฒนาด้านการคิดของเด็กจากการสังเกตเด็กปฐมวัยจะพบว่าการคิดของเด็กเกิดขึ้นตลอดเวลา
เม่ือเด็กคิดสิ่งหน่ึงสิ่งใดจะเกิดเป็นพฤติกรรมหรือสะท้อนออกมาในรูปการกระท าเพราะสมองเป็นส่วนส าคัญที่เก่ียวข้อง
สัมพันธ์กับการคิดเด็กจะเริ่มต้นพัฒนาด้านการคิดจากการรับรู้ของประสาทสัมผัสซ่ึงเป็นประสบการณ์แรกหรือเป็น
ขั้นต้นของพัฒนาการทางการคิดการคิดของเด็กเป็นไปตามสิ่งที่เด็กเห็นได้ยินรู้รสรู้สึกซ่ึงเป็นการรับรู้ทางประสาทสัมผัส
ทั้งห้าหรือที่เรียกว่าขั้นประสาท และพร้อมที่จะพัฒนาไปขั้นก่อนปฏิบัติการในแต่ละขั้นของพัฒนาการเด็กจะพัฒนา
เครื่องมือในการคิดคือสัญลักษณ์เด็กจะมองวัตถุไม่เพียงแต่ว่าสิ่งน้ันเป็นอะไรแต่จะมองว่าสิ่งน้ันเป็นตัวแทนหรือใช้แทน
อะไรได้บ้างโดยใช้ค าพูดเป็นการสื่อความหมายประสบการณ์ซ้ าๆจะช่วยให้เด็กพัฒนาได้เร็วขึ้น (อารมณ์ สุวรรณปาล. 
2551 : 8-11) การคิดวิเคราะห์เป็นอีกประเภทหน่ึงของการคิดที่เป็นรากฐานส าคัญของการเรียนรู้และการด าเนินชีวิต
บุคคลที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์จะมีความสามารถในด้านอ่ืนๆเหนือกว่าบุคคลอ่ืนๆทั้งทางด้านสติปัญญา
และการด าเนินชีวิตการคิดวิเคราะห์เป็นพื้นฐานของการคิดทั้งมวลเป็นทักษะที่ทุกคนสามารถพัฒนาได้ซ่ึงประกอบด้วย
ทักษะส าคัญคือการสังเกตการเปรียบเทียบการคาดคะเนและการประยุกต์ใช้การประเมินการจ าแนกแยกแยะประเภท
การจัดหมวดหมู่การสันนิษฐานการสรุปผลเชิงเหตุผลการศึกษาหลักการการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆการตั้ง
สมมุติฐานที่มีผลมาจาก 

จากเหตุผลและความส าคัญดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กสมาธิสั้นในเด็กปฐมวัยชั้น
อนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ซ่ึงจะเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะการคิดด้าน
อ่ืนๆส าหรับเด็กปฐมวัยต่อไป 

จุดมุ่งหมายการวิจัย 
 เพื่อศึกษาผลการแก้ไขปัญหาเด็กสมาธิสั้นในเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 

สมมุติฐานการวิจัย 
 หลังได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แล้วเด็กปฐมวัยมีสมาธิอยู่ในระดับดี 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
                เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กปฐมวัยชาย-หญิง  อายุระหว่าง 5-6ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 3ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนอนุบาลพิจิตร  อ าเภอเมืองพิจิตร   
จังหวัดพิจิตร   

       กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  หมายถึง  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กเพื่อพัฒนาการคิด
สร้างสรรค์ การรับรู้ความงาม ให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์หรือ ความรู้สึก ความคิดริเริ่มสร้าง สรรค์ และ
จินตนาการโดยใช้ศิลปะส าหรับเด็กหลากหลายแบบ เช่น การเขียนภาพ การปั้น การฉีกปะ การตัดปะ การพิมพ์ภาพ 
การปั้น การร้อย การประดิษฐ์ หรือวิธีอ่ืนๆ ที่เด็กสามารถจะคิดสร้างสรรค์ได้และมีความเหมาะสมตามวัยของเด็ก 

      สมาธิสั้น   หมายถึง  โรคขาดสมาธิในการจดจ่อตั้งใจท าสิ่งใดให้ส าเร็จ ขี้ลืม ไม่ใส่ใจค าสั่ง อยู่ไม่น่ิง ไม่
ชอบอยู่กับที่ ไม่อดทน หุนหันพลันแล่น โดยเริ่มมีอาการตั้งแต่ช่วงอายุ 3-6 ปี  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4. วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 

ประชากร ได้แก่ เด็กปฐมวัยที่ก าลังศึกษาชั้นอนุบาลปีที่ 3/5 (อายุ 5-6 ปี) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร จ านวน 1 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ เด็กนักเรียนชาย เด็กปฐมวัยที่ก าลังศึกษาชั้นอนุบาลปีที่ 3/5 (อายุ 
5-6 ปี) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร จ านวน 1 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อแก้ไขปัญหาเด็กสมาธิ
สัน้ในเด็กปฐมวัย 9 แผน และกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ จ านวน 9 กิจกรรม 
 การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อแก้ไขปัญหาเด็กสมาธิสั้นในเด็กปฐมวัยมีขั้นตอนดัง 
   1.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับแผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อ

แก้ไขปัญหาเด็กสมาธิสั้นในเด็กปฐมวัยดังน้ี 
          1.1.1 ศึกษาทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการของเด็กของเด็กปฐมวัยของ คู่ มือหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย (2546) 

ตัวแปรต้น 

การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
 - พิมพ์ภาพด้วยเศษวัสดุธรรมชาติ 
 - เป่าสีให้กระจาย 
 - สร้างผลงานตามความคิดและจินตนาการด้วยดิน
น้ ามัน 
- กิจกรรมร้อยเชือก 
- กิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนอย่างอิสระ 
- กิจกรรมวาดภาพตามจินตนาการ 
- กิจกรรมภาพสวยด้วยกรรไกร 
- กิจกรรมพิมพ์ภาพด้วยน้ิวมือ 
- กิจกรรมวาดภาพด้วยสีไม้ 

 

 

ตัวแปรตาม 

เด็กมีสมาธิที่ดีขึ้นในการเรียน 
- เด็กมีสมาธิในการท ากิจกรรมต่างๆ
ได้ดีขึ้นส่งผลให้งานออกมาส าเร็จ 

 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

165 
 

 

 
รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที2่ (Proceedings) 

                                    1.1.2 ศึกษาวิธีการเขียนแผนการจัดประสบการณ์จาก คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
2546 
   1.2 การสร้างแผนการจัดกิจกรรม ซ่ึงประกอบไปด้วยกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 9 
กิจกรรม มีรายละเอียดของแต่ละกิจกรรม ดังน้ี 
                1.2.1 กิจกรรมพิมพ์ภาพด้วยเศษวัสดุธรรมชาติ 
                1.2.2 กิจกรรมเป่าสีให้กระจาย 
                1.2.3 กิจกรรมสร้างผลงานตามความคิดและจินตนาการด้วยดินน้ ามัน 
                1.2.4 กิจกรรมร้อยเชือก 
                    1.2.5 กิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนอย่างอิสระ 
                1.2.6 กิจกรรมวาดภาพตามจินตนาการ 
                    1.2.7 กิจกรรมภาพสวยด้วยกรรไกร 
                1.2.8 กิจกรรมพิมพ์ภาพด้วยน้ิวมือ 
                                          1.2.9 กิจกรรมวาดภาพด้วยสีไม้ 
   1.3 น าแผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 9  กิจกรรมที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม  

ผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญพบว่า มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ อยู่ในระดับดีมาก 
และมีความเหมาะสมมาก 
   1.4 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กสมาธิสั้น
ในเด็กปฐมวัย โดยยึดตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ   
   1.5 น ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อแก้ไขปัญหาเด็กสมาธิสั้นในเด็กปฐมวัยที่สร้างขึ้น
ทดลองใช้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/5 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร   
                     1.6 ปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อแก้ไขปัญหาเด็กสมาธิสั้นในเด็ก
ปฐมวัยเป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้ทดลอง  

2. การสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมเด็กสมาธิสั้นในเด็กปฐมวัย 
 ด าเนินการตามล าดับดังน้ี 

   2.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบทดสอบวัดทักษะการ
คิดวิเคราะห์ ดังน้ี 
                2.1.1 ศึกษาทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
                2.1.2 ศึกษางานวิจัยที่เก่ียวกับแบบสังเกตพฤติกรรมของเด็ก 

          2.1.3 ศึกษาการสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมเด็กสมาธิสั้นในเด็กปฐมวัย 
   2.2 การสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ 1 ชุด โดยมี 
จุดประสงค์ดังน้ี 
         2.2.1 เด็กน่ังอยู่กับที่ 
                               2.2.2 เด็กมีสมาธิจดจ่อกับงานที่ท า 
                              2.2.3 เด็กรู้จักการรอคอยในการท างาน 
                             2.2.4 เด็กสนใจค าพูดของครู 
                           2.2.5 เด็กสามารถท างานเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 
   2.3 สร้างคู่มือในการด าเนินการสังเกตพฤติกรรมเด็กสมาธิสั้นในเด็กปฐมวัย โดยให้
สอดคล้องกับแบบแบบสังเกตพฤติกรรมที่ได้สร้างขึ้นในข้อ 2.2 
   2.4 น าแบบสังเกตพฤติกรรมเด็กสมาธิสั้นในเด็กปฐมวัยและคู่มือด าเนินการทดสอบที่
สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย และด้านการวัดผลการศึกษาเพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเ น้ือหา 
(Content Validity)  
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 ผลการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ลงความเห็นและให้คะแนน โดยใช้เกณฑ์ค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) 0.50 ขึ้นไป ผลการประเมินพบว่า มีค่า IOC เท่ากับ 0.67 – 1 มี
ค่าความเที่ยงตรงใช้ได้ 
   2.5 ปรับปรุงแบบสังเกตพฤติกรรมและคู่มือแบบสังเกตพฤติกรรมเด็กสมาธิสั้นในเด็ก
ปฐมวัย 
   2.6 น าแบบสังเกตพฤติกรรมเด็กสมาธิสั้นในเด็กปฐมวัยที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไข
เรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้กับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3/5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนอนุบาลพิจิตร 
จ านวน 1 คน เพื่อดูความเหมาะสมในการน าไปใช้จริง 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi – Experimental Research) ซ่ึงผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลอง
โดยอาศัยการวิจัยแบบทดลองกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลังการทดลองตามแผนการวิจัยแบบ One – Group Pretest 
Design ดังน้ี 
แบบแผนการทดลอง 
 
สอบก่อน (Pretest)    ทดลอง  สอบหลัง (Posttest) 
T1                              X                 T2 
 
 
ความหมายของสัญลักษณ์ 
T1        แทน     การทดลองวัดการลดสมาธิสั้น ก่อนการทดลอง 
T2        แทน     การทดลองวัดการลดสมาธิสั้น หลังการทดลอง 
X         แทน     การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
วิธีการด าเนินทดลอง 
 การวิจัยครั้งน้ีด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ท าการทดลองเป็นเวลา 3 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 30 นาที ท าการทดลองในช่วงเวลา 10.00-10.30 น. 
รวม 9 ครั้งซ่ึงมีล าดับขั้นตอนดังน้ี 

1. ขอความร่วมมือกับผู้บริหารโรงเรียนในการท าวิจัย 
2. ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
3. สร้างความคุ้นเคยกับเด็กกลุ่มตัวอย่าง 1 สัปดาห์ก่อนการทดลองเม่ือเด็กปรับตัวได้และมีความ

พร้อมในการท ากิจกรรมจึงด าเนินการทดลอง 
        4. ผู้วิจัยด าเนินการทดลองโดยการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาได้ด าเนินการทดลองตามตารางดังน้ี 
ตารางที่ 1  ก าหนดการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อแก้ไขปัญหาเด็กสมาธิสั้นในเด็กปฐมวัย 
               
ครั้งที่ วัน/เดือน/ป ี เวลา กิจกรรม 

1 7/01/62 10.00-10.30 น. พิมพ์ภาพด้วยเศษวัสดุธรรมชาติ 
 8/01/62 10.00-10.30 น. เป่าสีให้กระจาย 
 9/01/62 10.00-10.30 น. สร้างผลงานตามความคิดและจินตนาการด้วยดินน้ ามัน 
2 14/01/62 10.00-10.30 น. กิจกรรมร้อยเชือก 
 15/01/62 10.00-10.30 น. กิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนอย่างอิสระ 
 16/01/62 10.00-10.30 น. กิจกรรมวาดภาพตามจินตนาการ 
3 21/01/62 10.00-10.30 น. กิจกรรมภาพสวยด้วยกรรไกร 
 22/01/62 10.00-10.30 น. กิจกรรมพิมพ์ภาพด้วยน้ิวมือ 
 23/01/62 10.00-10.30 น. กิจกรรมวาดภาพด้วยสีไม้ 
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                5. เม่ือด าเนินการทดลองครบ 3 สัปดาห์ ผู้วิจัยท าการท าแบบสังเกตพฤติกรรมน าคะแนนที่ได้จากการ
ทดสอบไปท าการรวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ข้อมูล 

      1.1 วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล 
       2. สถิติที่ใช่ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
       2.1 สถิติพื้นฐาน 
         2.1.1 ค านวณค่าเฉลี่ยของคะแนน (Mean) 
                                   2.1.2 ค านวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

3. สถิติที่ใช่ในการหาคุณภาพของแบบสังเกตพฤติกรรม 
             3.1 ค านวณค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสังเกตพฤติกรรมซ่ึงใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง
ของข้อสอบกับจุดประสงค์ (Content Validity)   
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 คะแนนเฉลี่ยของการใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แก้ปัญหาเด็กสมาธิสั้น ดังตาราง  
ตาราง ผลคะแนนเฉลี่ยของการใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แก้ปัญหาเด็กสมาธิสั้น ดังตาราง  
 

กิจกรรม คะแนนการท ากิจกรรม 
พิมพ์ภาพด้วยเศษวัสดุธรรมชาติ 2 
เป่าสีให้กระจาย 2 
สร้างผลงานตามความคิดและจินตนาการด้วยดินน้ ามัน 3 
กิจกรรมร้อยเชือก 2 
กิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนอย่างอิสระ 3 
กิจกรรมวาดภาพตามจินตนาการ 3 
กิจกรรมภาพสวยด้วยกรรไกร 2 
กิจกรรมพิมพ์ภาพด้วยน้ิวมือ 2 
กิจกรรมวาดภาพด้วยสีไม้ 3 

เฉลี่ย 2.44 
S.D. 0.52 

          จากตาราง พบว่า โดยภาพรวมหลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แล้ว เด็กปฐมวัยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 
2.44 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 ซ่ึงอยู่ในระดับด ี 

อภิปรายผล 
        จากการวิจัยเรื่องแผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แก้ไขปัญหาเด็กสมาธิสั้นในเด็กปฐมวัยสามารถอภิปราย
ผลได้ดังน้ี 
                   หลักการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ พบว่า เด็กมีการลดปัญหาทางสมาธิสั้น และเพราะกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้พัฒนาสมาธิ และ จินตนาการความคิดสร้างสรรค์โดยใช้กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ เช่น การพิมพ์ภาพ การร้อยเชือก การวาดภาพอิสระ การเป่าสี ซ่ึงจะสอดคล้องกับ อารมณ์สุวรรณปาล
2551 : 8-38) การคิดวิเคราะห์เป็นอีกประเภทหน่ึงของการคิดที่เป็นรากฐานส าคัญของการเรียนรู้และการด าเนินชีวิต
บุคคลที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์จะมีความสามารถในด้านอ่ืนๆเหนือกว่าบุคคลอ่ืนๆทั้งทางด้านสติปัญญา
และการด าเนินชีวิตการคิดวิเคราะห์เป็นพื้นฐานของการคิดทั้งมวลเป็นทักษะที่ทุกคนสามารถพัฒนาได้ซึ่งประกอบด้วย
ทักษะส าคัญคือการสังเกตการเปรียบเทียบการคาดคะเนและการประยุกต์ใช้การประเมินการจ าแนกแยกแยะประเภท
การจัดหมวดหมู่การสันนิษฐานการสรุปผลเชิงเหตุผลการศึกษาหลักการการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆการตั้ง
สมมุติฐานที่มีผลมาจาก            
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จากเหตุผลและความส าคัญดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กสมาธิสั้นในเด็กปฐมวัยชั้น
อนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ซ่ึงจะเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านอ่ืนๆส าหรับ
เด็กปฐมวัยต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 
      ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
              1. ควรมีการสร้างข้อตกลงที่เด็กสามารถเข้าใจและปฏิบัติตามได้แบบเต็มใจและยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรม
ได้อย่างมีความสุข   
              2. ควรสร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเป็นกันเอง 
              3. ควรมีการสังเกตพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยในการท ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อน าไปประกอบกับการ
ประเมินผลในด้านต่างๆ 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในครั้งต่อไป 
             1. ควรมีการศึกษาระดับการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น กิจกรรมสร้างสรรค์
ปั้นดินน้ ามันประดิษฐ์ของเล่น เป็นต้น 
            2. ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่มีผลต่อความสามารถด้านอ่ืนๆของเด็กปฐมวัย 
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Organizing creative arts activities from natural materials to develop basic math 
skills of preschool children 

บุษกร  ลอยครบุรี1  เกสร  กอกอง2 และยุวดี  มีชัย3 

Budsakorn  loykornburi1 Kasorn  kokong2 and Yuwadee  mechai3 

 
    1นักศึกษา: สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม    
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3ครูสาขาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัราชภัฎพิบูลสงคราม อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านการนับเลขและการจัดล าดับของเด็ก
ปฐมวัย และเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรด้านการนับเลขและการจัดล าดับของเด็กปฐมวัย กอนและหลัง
การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี  คือ  เด็กปฐมวัยขั้นอนุบาลปีที่ 
3 ที่มีอายุระหว่าง 5-6 ปี  ซ่ึงก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 3 
คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย จ านวน 2 ชุด แผนการ
จัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ จ านวน  12  แผน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
พื้นฐาน (µ)  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( ) 

ผลการวิจัยพบว่า  
   1.ผลการศึกษาพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยจากการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค
จากวัสดุธรรมชาติ  พบว่า  เด็กมีพัฒนาการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์   ดีขึ้น จากการให้เด็กท ากิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติจ านวน  12  กิจกรรม ได้แก่  กิจกรรมเมล็ดพืชหรรษา  กิจกรรมก้อนหินสร้างภาพ  
กิจกรรมผักแปรงร่าง  กิจกรรมต้นไม้ที่รัก  ใบไม้มหัศจรรย์  โมบายเปลือกหอย  กรอบรอบก่ิงไม้  สร้อยคอของหนู  
พรมเช็ดเท้าเปลือกหอย  มาลัยดอกไม้  กล่องเจ้าระเบียบ  ผลไม้แสนสวย  โดยมีค่าเฉลี่ย (µ) ก่อนการท ากิจกรรม
เท่ากับ 7.33 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) ก่อนท ากิจกรรมเท่ากับ 1.15 ซ่ึงอยู่ในระดับพอใช้โดยหลังการท า
กิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 17.67 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )เท่ากับ 0.58  ซ่ึงอยู่ในระดับดีมาก 
 2. ผลการเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านการนับเลขและการจัดล าดับของเด็กปฐมวัย พบว่า 
เด็กมีพัฒนาการด้านการนับเลขและการจัดล าดับจากการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติดีขึ้น จากการให้
เด็กท ากิจกรรม 12 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเมล็ดพืชหรรษา  กิจกรรมก้อนหินสร้างภาพ  กิจกรรมผักแปรงร่าง  
กิจกรรมต้นไม้ที่รัก  กิจกรรมใบไม้มหัศจรรย์  กิจกรรมโมบายเปลือกหอย  กิจกรรมกรอบรอบก่ิงไม้  กิจกรรมสร้อยคอ
ของหนู  กิจกรรมพรมเช็ดเท้าเปลือกหอย  กิจกรรมมาลัยดอกไม้  กิจกรรมกล่องเจ้าระเบียบ และกิจกรรมผลไม้แสน
สวย 

   ด้านกากรนับเลข ก่อนการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 3.67 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) เท่ากับ 
0.58 ซ่ึงอยู่ในระดับพอใช้ โดยหลังการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ)  เท่ากับ 9.00 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     ( ) 
เท่ากับ 0.00  ซ่ึงอยู่ในระดับดีมาก 
            ด้านการจัดล าดับ  ก่อนการท ากิจกรรม มีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 3.67 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) เท่ากับ 
0.58 ซ่ึงอยู่ในระดับพอใช้ โดยหลังการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.67   ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) เท่ากับ 
0.58  ซ่ึงอยู่ในระดับดีมาก 
 
ค าส าคัญ : กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  วัสดุธรรมชาติ   ทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์   เด็กปฐมวัย 
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Abstract 
          This research aims to develop basic math skills in number counting and sequencing of 
preschool children. And compare the development of basic mathematical skills in counting and 
ranking of early childhood Before and after organizing art activities from natural materials The target 
group used in this research is kindergarten preschool children, year 3, aged between 5-6 years who 
are studying in the second semester of the academic year 2018 of the Pibulsongkram Rajabhat 
University demonstration school Under the Office of the Higher Education Commission, Nai Mueang 
Subdistrict, Mueang District, Phitsanulok Province, amount 3 persons. The tools used in the research 
are Plan a total of 2 sets to organize creative art activities from natural materials a total of 12 
activities. Statistics used in data analysis are mean (µ), standard deviation ( ) 
        Research result 
         1. The results of the development of basic math skills for preschool children from 
organizing art activities from natural materials, found that children have improved basic math skills 
from giving children creative art activities from natural materials in 12 activities Including the activity 
of the seeds Rock formation Body Brush Vegetable Activity Love Tree Activity Miracle leaves Mobile 
shells Frame around the branches Rat necklace Mat, shells, garlands, flowers, boxes, regulations, fruit, 
beautiful, with an average (µ) before the activity equals 7.33, standard deviation ( ) Before doing 
activities equal to 1.15 which is in the fair level, after the activity has an average value (µ) equal to 
17.67 standard deviation ( ) Equal to 0.58 which is in a very good level 
         2. Comparison of development of basic math skills in counting and sequencing of early 
childhood found that children have better development in counting numbers and sequencing from 
art activities created from natural materials. From the activities of 12 children, including the activity 
of the seeds of fun activities Rock formation Body Brush Vegetable Activity Love Tree Activity Magic 
Leaf Activity Mobile shell activity Activities around the branches Activity of rat necklace Activity mat, 
shells Flower garlands activities Messy box activity And beautiful fruit activities 

   Counting numbers Before the activity has an average (µ) equal to 3.67 standard deviation 
( ) Equal to 0.58 which is in the fair level After the activity has an average (µ) equal to 9.00 standard 
deviation ( ) Is equal to 0.00 which is in a very good level 
         Ranking Before the activity has an average (µ) equal to 3.67 standard deviation ( ) Equal 
to 0.58 which is in the fair level After the activity has an average value of 8.67, standard deviation (
 ) Equal to 0.58 which is in a very good level 
  
Keywords: creative arts activities  / natural materials / basic math skills / early childhood 

ความเป็นมาและความส าคัญ  
 เด็กปฐมวัยคือวัยที่เริ่มต้นของชีวิต ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี จัดได้ว่าเป็นระยะที่ส าคัญที่สุดในชีวิต เพราะ
พัฒนาการทุกด้านเป็นไปอย่างรวดเร็ว พัฒนาการของเด็กในวัยน้ีควรได้รับการส่งเสริมให้ครบทุกด้านทั้งด้านร่างกาย 
อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา(เยาวพา เดชะคุปต์.2542: 12)  โดยเฉพาะพัฒนาการดานสมองของเด็กในวัยน้ีจะ
มีความเจริญเติบโตถึงรอยละ  50  และ เพิ่มขึ้น    เปนรอยละ 80  เม่ือมีอายุ  8  ป (ทองนวล  ภูประดิษฐ
26)   ถาเด็กไดรับประสบการณ ที่เหมาะสมกับวัยและความตองการ  ก็จะท าใหเกิดการเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ  การ
จัดประสบการณ ส าหรับเด็กปฐมวัยควรให เด็กเรียนรู โดยการปฏิบัติจริงผานการมีปฏิสัมพันธ กับสิ่งแวดล อม  
กระบวนการคิด  การทดลอง  ซ่ึงท าใหเด็กเกิดความรูความเขาใจเก่ียวกับสิ่งตาง ๆ  รอบตัวเด็ก (สิริมา  ภิญโญอนันต
พงษ การพัฒนาเด็กในชวงวัยน้ีควรจะเปนการวางรากฐานความรูในดาน ตางๆ โดยเนนการบูรณาการ
ทักษะที่มีความส าคัญและจ าเปนตอเด็ก  ไดแก ทักษะการเคลื่อนไหว  ทักษะการใชภาษา ทักษะทางสังคม ทักษะการ
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คิด ทักษะทางคณิตศาสตร และทักษะทางวิทยาศาสตร พรอมกับการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม โดยใหเด็กเปนศูนย
กลางของการเรียนรูและการปฏิบัติ  เพื่อใหเกิดความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอ่ืน  รักธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  และพรอม
ที่จะเรียนรูสิ่งตาง ๆ 
 ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรเปนทักษะหน่ึงที่จ าเปนและควรปลูกฝงใหกับเด็กปฐมวัย  โดยการสอดแทรก
และบูรณาการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร กับทุกกิจกรรม  โดยครูควรให เด็กมี โอกาสฝกทักษะ          ด
านคณิตศาสตร เพื่อสงเสริมใหเกิดการคิดโดยใชเหตุผล  การคนควาหาค าตอบในสิ่งตาง ๆ ดวยตนเอง  สามารถ
ตัดสินใจไดอยางรวดเร็ว  โดยอาศัยการสังเกต  การส ารวจ  การจ าแนก  การเปรียบเทียบ  การจัดหมวดหมู การ
จัดล าดับ  การนับ  และการท าตามแบบ  ซ่ึงเด็กจะเกิด ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร จากกิจกรรมการเรียนรู
เก่ียวกับตัวเลข  รูปราง  รูปทรง  ขนาด  ล าดับ  และความสัมพันธกับสิ่งตาง ๆ เพราะโดยปกติเด็กจะเรียนรูทักษะ
พื้นฐานทางคณิตศาสตรจาก การไดรับประสบการณในการด ารงชีวิตประจ าวันตามธรรมชาติอยูแลว  ตามที่ครอฟต
และเฮสส (วาโร  เพ็งสวัสดิ์.  2542: 13; อางอิงจาก  Croft; &   Hess. 1885 )  กลาววาคณิตศาสตรเปนความ
สามารถ ดานสติปญญาอีกดานหน่ึงที่ควรสงเสริมและจัดประสบการณใหกับเด็กระดับปฐมวัยเน่ืองจาก คณิตศาสตรเป
นสิ่งที่เก่ียวของกับการด ารงชีวิต ซ่ึงถามองไปรอบตัวก็จะเห็นวาชีวิตตองเก่ียวของกับ คณิตศาสตรอยางมากมาย  เริ่มต
นตั้งแตเลขที่บาน  ทะเบียนบาน  ทะเบียนรถ  ปฏิทิน  นาฬิกา  เวลา  การซ้ือขาย การติดตอสื่อสาร  การตื่นนอนเวลา
ไหน  ไปพบกับใคร  ใชโทรศัพทเบอรอะไร  ขึ้นรถเมล เบอรอะไร  สิ่งเหลาน้ีเก่ียวของกับคณิตศาสตรทั้งสิ้น (นิตยา  
ประพฤติกิจ.  2541: 2) จากที่กลาวมาจะ เห็นไดวาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรมีความส าคัญส าหรับเด็กและควร
สอดแทรกบูรณาการกับทุกกิจกรรม   
 จากการสังเกตพบว่าเด็กบางคนในชั้นอนุบาลปีที่ 3  มีปัญหาทางด้านทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในเรื่อง
ของการนับ  การรู้ค่าของตัวเลขกับจ านวน  และการจัดล าดับ  เน่ืองจากเด็กไม่ชอบคณิตศาสตร์เม่ือมีกิจกรรมที่
เก่ียวกับคณิตศาสตร์เด็กจะไม่สนใจและไม่อยากท ากิจกรรมครูต้องคอยช่วยเหลืออยู่เสมออีกทั้งเด็กไม่สามารถนับเลข
ได้ด้วยตนเองและค่าของตัวเลข เม่ือครูให้ท ากิจกรรมต่างๆ เช่น การจับคู่กับจ านวนหรือกิจกรรมอ่ืนๆเด็กกลุ่มน้ีก็ไม่
สามารถท าได้เพราะไม่รู้ค่าของตัวเลขกับจ านวน  และการจัดล าดับ เช่น ให้เข้าแถวตามล าดับความสูง เด็กก็จะยืนดู
เพื่อนจัดแถวและคอยให้เพื่อนบอกอยู่ทุกครั้ง ท าให้เกิดปัญหาเก่ียวกับการจัดกิจกรรมต่างๆซ่ึงเก่ียวข้องกับ
ชีวิตประจ าวันของเด็ก  ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญที่น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การซ้ือของ  
การดูเวลา  การเลือกเข้ากลุ่ม  การท ากิจกรรมร่วมกับผู้ อ่ืนเป็นกลุ่มและยังเป็นทักษะพื้นฐานในการเรียนระดับที่สูงขึ้น
ต่อไป 
 การจัดกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ได้มีหลายวิธี  เช่น การใช้ส่ือของเล่น  การใช้
เกมการศึกษา  แต่สิ่งหน่ึงที่เราสามารถช่วยพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ได้คือ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จาก
วัสดุธรรมชาติ  โดยกิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนกิจกรรมหน่ึงที่สามารถสงเสริมใหเด็กเกิดกระบวนการคิด  ความคิด
ริเริ่มสรางสรรคและจินตนาการ  ซ่ึงนอกจากจะใหเด็กฝกการใชความคิด และการใชสายตา และมือใหประสานสัมพันธ
กันแลว กิจกรรมศิลปสรางสรรคยังชวยถายทอดความรู และความรูสึกของเด็กออกมาในรูปของงานศิลปะ เชน  การ
วาดภาพ  การปน  การฉีก-ปะ  การพิมพภาพ  การรอย  การประดิษฐ หรือวิธีการอ่ืนที่เด็กคิดสรางสรรคผลงาน  (กุล
ยา  ตันติผลาชีวะ. 2547: 7)  ผลงานของเด็กที่แสดงออกมา จะสะทอนความสนใจ  การรับรู และความพรอมของเด็ก
แตละคนผานสื่อวัสดุที่เหมาะสม  สื่ออยางหน่ึงที่จะท าใหเด็กเกิดความสนใจเกิดการเรียนรูและคิดสรางสรรคผลงาน
ทางศิลปะ  คือ  วัสดุอุปกรณ ที่มาจากธรรมชาติ  เชน  ดิน   หิน  ทราย เมล็ดพืช  ขาวเปลือก  เปลือกหอย  ก่ิงไม
ดอกไม การท างาน ศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติท าใหเด็กไดมีโอกาสสังเกต  และสัมผัสวัสดุอุปกรณที่มีลักษณะ 
แตกตางกันในเรื่องของรูปราง  รูปทรง  ขนาด  พื้นผิวสัมผัส  น้ าหนัก                  การบอกออน - แกของสี  ฯลฯ  
ซ่ึงสงเสริม ใหเด็กเกิดความคิดรวบยอดและทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรที่เก่ียวกับ  ความกวาง  ความยาว   ความสูง 
(สูง-ต่ า)  ขนาด  ( เล็ก-ใหญ พื้นผิว  (เรียบ  ขรุขระ  หยาบ)  การนับจ านวนสิ่งของต่างๆ  การจัดล าดับขั้นตอน 
รูปร่างลักษณะ รูปทรง จากการมีประสบการณกับสื่อที่เปนวัสดุธรรมชาติที่มีอยูรอบตัวเปนการเรียนรูโดยการใชความรู
สึกสัมผัสกับสิ่งที่เปนวัสดุจากธรรมชาติอยางแทจริง 
 ผู้วิจัยตระหนักถึงความส าคัญของเรื่องทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย  ซ่ึงเป็นเรื่องที่ส าคัญต่อ
เด็กปฐมวัยเป็นอย่างมาก  และไม่ควรละเลย  ผู้วิจัยจึงสนใจการใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติเพื่อ
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ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที2่ (Proceedings) 

พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านการนับและการจัดล าดับรวมทั้งเปนการปลูกฝงใหเด็กมีทัศนคติที่ดี     ต
อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ในระดับขั้นที่สูงขึ้น 
  
จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1.เพื่อศึกษาพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยจากการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจาก
วัสดุธรรมชาติ 
 2.เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรด้านการนับเลขและการจัดล าดับของเด็กปฐมวัย กอนและ
หลังการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1.จากการศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์จากการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติส าหรับ
เด็กปฐมวัยพบว่าเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ดีขึ้น 
 2.จากการเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรด้านการนับเลขและการจัดล าดับของเด็กปฐมวัย      ก
อนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติระดับดีมาก 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี  คือ  เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่มีอายุระหว่าง 5-6 ปี  ซ่ึงก าลังศึกษา
ในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  สังกัด ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 3 คน 
        ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การวิจัยในครั้งน้ีมุ่งพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยจากการจัดกิจกรรมศิลป
สร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ ได้แก่ การจัดกิจกรรม  12 กิจกรรม 1.กิจกรรมเมล็ดพืชหรรษา  2.ก้อนหินสร้างภาพ  3.
ผักแปรงร่าง  4.ต้นไม้ที่รัก  5.ใบไม้มหรรศจรรย์  6.โมบายใบไม้     7.กรอบรูปก่ิงไม้  8.สร้อยคอของหนู  9.พรมเช็ด
เท้าเปลือกหอย  10.มาลัยดอกไม้  11.กล่องเจ้าระเบียบ  12.ผลไม้แสนสวย 
        ขอบเขตด้านเวลา 
 การวิจัยในครั้งน้ีได้ศึกษากับกลุ่มเป้าหมายเด็กปฐมวัย  ในภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา 2561  ใชเวลาในการ
ทดลอง  6  สัปดาห โดยเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม  สัปดาหละ  2  วัน  (วันอังคาร และวันพฤหัสบดี)  วันละ 40 นาที   
เวลา  15.00 – 15.40 น.  รวมทั้งสิ้น  12  ครั้ง  
       ตัวแปรที่ศึกษา 
 1.  ตัวแปรต้น     คือ   การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ            

2.  ตัวแปรตาม    คือ   ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  
  ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 
  
  
  
 
 
 
 
 

ทักษะพื้นฐานด้าน คณิตศาสตร์
ของเด็กปฐมวัย 
           1.  การนับเลข  
           2.  การจัดล าดับ 
            
 

การจัดกจิกรรมศิลป
สร้างสรรค์จากวัสดุ

ธรรมชาติ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
1.  เด็กปฐมวัย   คือ  เด็กปฐมวัยชาย ที่มีอายุระหว่าง 5-6 ปี  ซ่ึงก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2561 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต าบลใน
เมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 3 คน 

2.  การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ  หมายถึง  กิจกรรมศิลปสรางสรรคที่ ผูเรียนลงมือ
ปฏิบัติจริง    ผานวัสดุและอุปกรณจากวัสดุธรรมชาติที่มีลักษณะแตกตางกันในเรื่องรูปราง  สี  ขนาด  น้ าหนัก  พื้นผิว   
โดยน าวัสดุธรรมชาติที่อยูรอบ  ๆ ตัวมาจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค เชน  การวาดภาพบนกอนหิน  วาดภาพบนต้นไม้  
การทาบสีจากใบไม้ การพิมพภาพจากผัก  การพิมพภาพจากผลไม้  การพิมพ์ภาพพรมเช็ดเท้าจากเปลือกหอย  การร
อยพวงมาลัยดอกไม การรอยสร้อยคอ  การสรางภาพจากเมล็ดพืช  การประดิษฐ์โมบายเปลือกหอย  การประดิษฐ
กรอบรูปจากก่ิงไม้  การประดิษฐกล่องจากไม้ไอติม  ฯลฯ    

3. ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร หมายถึง  ความสามารถพื้นฐานของเด็กปฐมวัยทาง  ดานคณิตศาสตร เป
นความเขาใจเก่ียวกับจ านวน การปฏิบัติเก่ียวกับจ านวน  หนาที่  และความสัมพันธของจ านวนความเปนไปได และ
การวัดคณิตศาสตรส าหรับเด็กปฐมวัยจะเนนการจ าแนกสิ่งตาง  ๆ  การเปรียบเทียบ  และการเรียนรูสัญลักษณของ
คณิตศาสตร ซ่ึงเด็กจะเรียนรูไดจากกิจกรรม ปฏิบัติการ  แลวคอย  ๆ  พัฒนาถึงกระบวนการคิดแบบคณิตศาสตรอย
างถูกตอง  โดยการวิจัยครั้งน้ีได ศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร ดาน คือ ดานการนับ  และการจัดล าดับ  
รายละเอียดมีดังตอไปน้ี                    

3.1  การนับเลข  (Counting)  หมายถึง  ความสามารถในการรูคาจ านวนนับ 1 - 10  และสามารถ จับคู
ระหวางจ านวนนับกับจ านวนสิ่งของที่ก าหนดให  

3.2  การจัดล าดับ  (Ordering)  หมายถึง  ความสามารถในการหาความสัมพันธของสิ่งที่ ก าหนดใหและจัด
เรียงล าดับสิ่งของตามความสัมพันธน้ันไดถูกตอง  เชน  การจัดล าดับความ เปลี่ยนแปลงอยางมีระบบของภาพและเลข
จ านวนที่ก าหนดใหไดมีความสัมพันธกัน  โดยหาแนวโนม ของภาพชุดแรกวาภาพตอไปควรเปนภาพและตัวเลขใด  การ
จัดบล็อก  5  แทง  ที่มีความยาวไมเทากัน  ใหเรียงตามล าดับจากสูงไปต่ํา  หรือจากสั้นไปยาว ฯลฯ      

ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรในงานวิจัยน้ีวัดไดจากแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็ก
ปฐมวัย  ที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

วิธีด าเนินการวิจัย 
          1.น าแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านการนับเลขและการจัดล าดับส าหรับเด็กปฐมวัยก่อน
เรียนไปทดสอบกับเด็กปฐมวัยที่ศึกษาชั้นอนุบาลปีที่ 3 แล้วเก็บรวบรวมข้อมูล 
          2.การทดลองครั้งน้ีด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2561  ท าการทดลองเป็นเวลาจ านวน   6  
สัปดาห์ โดยเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม  สัปดาห ละ  2  วัน  (วันอังคาร , วันพฤหัสบดี)  วันละ 40 นาที   เวลา           
15.00 – 15.40 น.  รวมทั้งสิ้น  12  ครั้ง  โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ ทั้งหมด 12 กิจกรรม 
ได้แก่ 1.เมล็ดพืชหรรษา  2.ก้อนหินสร้างภาพ  3.ผักแปรงร่าง  4.ต้นไม้ที่รัก  5.ใบไม้มหัศจรรย์  6.โมบายเปลือกหอย  
7.กรอบรูปก่ิงไม้  8.สร้อยคอของหนู  9.พรมเช็ดเท้าเปลือกหอย  10. มาลัยดอกไม้  11.กล่องเจ้าระเบียบ  12.ผลไม้
แสนสวย 
 3.  หลังจากด าเนินการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ  จะด าเนินการเก็บรวบรวมมาโดยการ
น าแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์มาทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย แล้ว
จัดเก็บรวบรวมข้อมูล   
 4.  น าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ตามวิธีการต่อไป 
 
 
 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

174 
 

 

 
รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที2่ (Proceedings) 

7.33

17.67

0

5

10

15

20

ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

ผลการศึกษาพัฒนาการทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์จากการจัดกิจกรรม       
ศิลปสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติของเด็กปฐมวัย

ก่อน หลัง

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิจัยเรื่อง การจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

ส าหรับเด็กปฐมวัย  ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิเคราะห์  จ านวน  2 ตอนดังน้ี 
ตอนที่ 1 การศึกษาพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยจากการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค
จากวัสดุธรรมชาติ 

จากผลการศึกษาพัฒนาการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์จากการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์จากวัสดุ
ธรรมชาติส าหรับเด็กปฐมวัย  ผู้วิจัยขอเสนอผลการศึกษาพัฒนาการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์จากการจัดกิจกรรม
ศิลปสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติส าหรับเด็กปฐมวัย ดังน้ี 
          ตารางที่ 1  ผลการศึกษาพัฒนาการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยจากการจัดกิจกรรมศิลป
สรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ 
 

พัฒนาการ 
 

ก่อนการทดสอบ  
ระดับ 

หลังการทดสอบ  
ระดับ 

µ   µ   

ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 7.33 1.15 พอใช้ 17.67 0.58 ดีมาก 

จากตารางที่ 1  การศึกษาพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยจากการจัดกิจกรรมศิลป
สรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ  พบว่า  เด็กมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ดีขึ้นในระดับดีมาก จากการให้เด็กท า
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติจ านวน  12  กิจกรรม ได้แก่ 1.กิจกรรมเมล็ดพืชหรรษา  2.กิจกรรมก้อน
หินสร้างภาพ  3.กิจกรรมผักแปรงร่าง  4.กิจกรรมต้นไม้ที่รัก  5.ใบไม้มหัศจรรย์  6.โมบายเปลือกหอย 7.กรอบรอบก่ิง
ไม้  8.สร้อยคอของหนู  9.พรมเช็ดเท้าเปลือกหอย  10.มาลัยดอกไม้  11.กล่องเจ้าระเบียบ  12.ผลไม้แสนสวย  โดยมี
ค่าเฉลี่ยพื้นฐาน (µ) ก่อนการท ากิจกรรมเท่ากับ 7.33 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) ก่อนท ากิจกรรมเท่ากับ 1.15 
ซ่ึงอยู่ในระดับพอใช้โดยหลังการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 17.67 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )เท่ากับ 0.58  
ซ่ึงอยู่ในระดับดีมากดังปรากฏผลตามภาพประกอบที่  3  ดังน้ี 

 ผลการวิเคราะห์พัฒนาการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ จากการทดสอบก่อน – หลัง การจัด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติส าหรับเด็กปฐมวัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบที่  2  ผลการศึกษาพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์จากการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์จากวัสดุ
ธรรมชาติ 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

175 
 

 

 
รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที2่ (Proceedings) 

3.67 3.67

9 8.67

0

2

4

6

8

10

ด้านการนับเลข ด้านการจัดล าดับ

ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ด้านการนับ
เลขและการจัดล าดับของเด็กปฐมวัย

ก่อน หลัง

         ตอนที่  2  ผลการเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรด้านการนับเลขและการจัดล าดับของเด็ก
ปฐมวัย กอนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ 

จากผลการเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านความการนับเลขและการจัดล าดับของเด็กปฐมวัย
หลังได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ ผู้วิจัยจึงขอเสนอผล  ดังน้ี    
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านการนับเลขและการจัดล าดับของเด็กปฐมวัย 

พัฒนาการ 
 

ก่อนการทดลอง  
ระดับ 

หลังการทดลอง  
ระดับ 

µ   µ   

  ด้านการนับเลข 3.67 0.58 พอใช้ 9.00 0.00 ดีมาก 
  ด้านการจัดล าดับ 3.67 0.58 พอใช้ 8.67 0.58 ดีมาก 

            จากตารางที่ 2 การเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านการนับเลขและการจัดล าดับของเด็ ก
ปฐมวัย พบว่า เด็กมีทักษะด้านการนับเลขและการจัดล าดับหลังจากการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ
ดีขึ้นในระดับดีมากทั้งสองด้าน จากการให้เด็กท ากิจกรรม 12 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเมล็ดพืชหรรษา  กิจกรรมก้อน
หินสร้างภาพ  กิจกรรมผักแปรงร่าง  กิจกรรมต้นไม้ที่รั ก  กิจกรรมใบไม้มหัศจรรย์  กิจกรรมโมบายเปลือกหอย  
กิจกรรมกรอบรอบก่ิงไม้  กิจกรรมสร้อยคอของหนู  กิจกรรมพรมเช็ดเท้าเปลือกหอย  กิจกรรมมาลัยดอกไม้  กิจกรรม
กล่องเจ้าระเบียบ และกิจกรรมผลไม้แสนสวย โดยแยกวิเคราะห์เป็นรายด้านได้ดังน้ี 

ด้านกากรนับเลข ก่อนการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 3.67 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) เท่ากับ 
0.58 ซ่ึงอยู่ในระดับพอใช้ โดยหลังการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ)  เท่ากับ 9.00 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) เท่ากับ 
0.00  ซ่ึงอยู่ในระดับดีมาก 

ด้านการจัดล าดับ  ก่อนการท ากิจกรรม มีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 3.67 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) เท่ากับ 
0.58 ซ่ึงอยู่ในระดับพอใช้ โดยหลังการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.67  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) เท่ากับ 
0.58  ซ่ึงอยู่ในระดับดีมาก ดังปรากฏผลตามภาพประกอบที่ 4 ดังน้ี 

ผลการวิเคราะห์ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านการนับเลขและการจัดล าดับของเด็กปฐมวัย จากการ
ทดสอบก่อน – หลัง จากการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติของเด็กปฐมวัย 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
                 ภาพประกอบที่  3  ผลการเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านการนับเลขและการจัดล าดับของ

เด็กปฐมวัย  จากทดสอบก่อน – หลัง การจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติของเด็กปฐมวัย 
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สรุปผลการวิจัย 
จากการวิจัย  ผู้วิจัยขอสรุปผลการวิจัยดังน้ี 

          1. ผลการศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยจากการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุ
ธรรมชาติ  พบว่า  เด็กมีพัฒนาการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์   ดีขึ้น จากการให้เด็กท ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
จากวัสดุธรรมชาติจ านวน  12  กิจกรรม ได้แก่  1.กิจกรรมเมล็ดพืชหรรษา  2.กิจกรรมก้อนหินสร้างภาพ  3.กิจกรรม
ผักแปรงร่าง  4.กิจกรรมต้นไม้ที่รัก  5.ใบไม้มหัศจรรย์  6.โมบายเปลือกหอย 7.กรอบรอบก่ิงไม้  8.สร้อยคอของหนู  9.
พรมเช็ดเท้าเปลือกหอย  10.มาลัยดอกไม้  11.กล่องเจ้าระเบียบ  12.ผลไม้แสนสวย  โดยมีค่าเฉลี่ย (µ) ก่อนการท า
กิจกรรมเท่ากับ 7.33 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) ก่อนท ากิจกรรมเท่ากับ 1.15 ซ่ึงอยู่ในระดับพอใช้โดยหลังการ
ท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 17.67 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )เท่ากับ 0.58  ซ่ึงอยู่ในระดับดีมาก 
          2. ผลการเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านการนับเลขและการจัดล าดับของเด็กปฐมวัย พบว่า 
เด็กมีพัฒนาการด้านการนับเลขและการจัดล าดับจากการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติดีขึ้น จากการให้
เด็กท ากิจกรรม 12 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเมล็ดพืชหรรษา  กิจกรรมก้อนหินสร้างภาพ  กิจกรรมผักแปรงร่ าง  
กิจกรรมต้นไม้ที่รัก  กิจกรรมใบไม้มหัศจรรย์  กิจกรรมโมบายเปลือกหอย  กิจกรรมกรอบรอบก่ิงไม้  กิจกรรมสร้อยคอ
ของหนู  กิจกรรมพรมเช็ดเท้าเปลือกหอย  กิจกรรมมาลัยดอกไม้  กิจกรรมกล่องเจ้าระเบียบ และกิจกรรมผลไม้แสน
สวย 
          ด้านกากรนับเลข ก่อนการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 3.67 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) เท่ากับ 
0.58 ซ่ึงอยู่ในระดับพอใช้ โดยหลังการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ)  เท่ากับ 9.00 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) เท่ากับ 
0.00  ซ่ึงอยู่ในระดับดีมาก 
          ด้านการจัดล าดับ  ก่อนการท ากิจกรรม มีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 3.67 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) เท่ากับ 
0.58 ซ่ึงอยู่ในระดับพอใช้ โดยหลังการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.67   ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) เท่ากับ 
0.58  ซ่ึงอยู่ในระดับดีมาก 
 
อภิปรายผล 
           1. ผลการศึกษาพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยจากการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค
จากวัสดุธรรมชาติ  พบว่า  เด็กมีพัฒนาการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์   ดีขึ้น จากการให้เด็กท ากิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติจ านวน  12  กิจกรรม ได้แก่  กิจกรรมเมล็ดพืชหรรษา  กิจกรรมก้อนหินสร้างภาพ  
กิจกรรมผักแปรงร่าง  กิจกรรมต้นไม้ที่รัก  ใบไม้มหัศจรรย์  โมบายเปลือกหอย   กรอบรอบก่ิงไม้  สร้อยคอของหนู  
พรมเช็ดเท้าเปลือกหอย  มาลัยดอกไม้  กล่องเจ้าระเบียบ  ผลไม้แสนสวย  โดยมีค่าเฉลี่ย (µ) ก่อนการท ากิจกรรม
เท่ากับ 7.33 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) ก่อนท ากิจกรรมเท่ากับ 1.15 ซ่ึงอยู่ในระดับพอใช้โดยหลังการท า
กิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 17.67 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )เท่ากับ 0.58  ซ่ึงอยู่ในระดับดีมาก  การที่เด็ก
ปฐมวัยมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรในภาพรวมสูงกวากอนการจัดกิจกรรม ศิลปะ  สรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ  
อาจเน่ืองจากรูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุ ธรรมชาติ  สงเสริมใหเด็กเปนผูลงมือปฏิบัติดวยตนเอง  
เด็กไดส ารวจวัสดุอุปกรณ สังเกต จ าแนก บอก รายละเอียด นับจ านวน  จัดล าดับ   ระหวางท ากิจกรรมเด็กใชวิธีการต
างๆ ทางศิลปะที่หลากหลาย เชน การประดิษฐ การพิมพภาพ  การรอย  การปน ฉีก ปะ ติด โดยใชวัสดุจากธรรมชาติ  
เชน  ใบไม ดอกไม ผลไม เมล็ดพืช   ก่ิงไม้ เปลือกหอย  ไม้ไอติม  ก้อนหิน เปนตน ขณะที่เด็กท ากิจกรรมศิลปสราง
สรรคจากวัสดุธรรมชาติ  ครูมีบทบาทในการสอดแทรกสาระความรูทาง คณิตศาสตร ทั้งดานการนับเลข  การจัดล าดับ 
ผานสื่อวัสดุธรรมชาติชนิดตาง ๆ ที่ใชในการท า กิจกรรมศิลปสรางสรรค ดวยซ่ึงแนวทางในการจัดกิจกรรมศิลปสราง
สรรคดวยวัสดุธรรมชาติในแตละขั้นตอนครูไดสอดแทรก  การนับ  เปรียบเทียบ  และจัดล าดับจากวัสดุธรรมชาติที่
น ามาใชในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคในแตละวัน  สอดคลองกับ  คมขวัญ     ออนบึงพราว  (2550: บทคัดยอ)  ที่
ศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรเด็กปฐมวัยโดยใชรูปแบบกิจกรรมศิลปสรางสรรคเพื่อการเรียนรู พบวา การ
พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย  หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนในรูปแบบกิจกรรม
ศิลปสรางสรรคเพื่อการเรียนรูเด็กมีทักษะทางคณิตศาสตรสูงขึ้น  แสดงใหเห็นไดวาประสบการณที่เด็กไดรับจากการท า
กิจกรรมศิลปสรางสรรค สงเสริมใหเด็กไดฝก  การรูคาจ านวน การนับเพิ่ม-ลด  ซ่ึงนับเปนพื้นฐานของการเรียนรู
เก่ียวกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กเปน อยางดี  จากการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติเด็ก
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จะเกิดความสนใจในกิจกรรมเพราะ วัสดุธรรมชาติที่ผวิูจัยน ามาใชเปนวัสดุใกลตัวเด็ก เด็กเคยพบเห็นแตไมเคยน ามาใช
ใหเกิดประโยชน ในการน าวัสดุธรรมชาติที่เหลือใชมาท ากิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนการจัดกิจกรรมใหเด็กเห็นประโย
ชน ของวัสดุธรรมชาติที่เหลือใช ไดเรียนรูจากของจริง ไดรับประสบการณตรง  ไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง  สอดคลอง
กับ เยาวพา เดชะคุปต 2542: 107) ที่มีทัศนะวา ศิลปะเปนแนวทางหน่ึงที่จะชวยใหเด็กได แสดงความสามารถและ
ความรูสึกนึกคิดของตนออกมาในรูปภาพหรือสิ่งของที่เด็กจะสามารถแลเห็น ได เด็กจะใชศิลปะเพื่อเปนสื่ออธิบายสิ่งที่
เขาท า  เห็น  รูสึก และคิดออกมา   เปน ผลงาน การจัด ประสบการณทางศิลปะใหแกเด็กชวยใหเด็กมีโอกาสคนควา 
ทดลอง และสื่อสารความคิด ความรูสึก ของตน ใหผูอ่ืนและโลกที่อยูรอบตัวเขาไดเขาใจ     
          จากการอภิปรายผลสรุปไดวากิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติที่ผูวิจัยจัดขึ้น สามารถสงเสริมใหเด็ก
ไดเรียนรูและพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรได โดยเด็กเรียนรูการใช วัสดุธรรมชาติในการสรางผลงานศิลปะ
จากการลงมือปฏิบัติ  รูสึกผอนคลาย สนุกสนานเพลิดเพลิน  และไดฝกทักษะทางคณิตศาสตร ท าใหเด็กมีทัศนคติที่ดี
ในการเรียน ดังน้ันการจัดกิจกรรมศิลป สรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติจึงสงผลใหเด็กปฐมวัย  มีทักษะพื้นฐานทางคณิต
ศาสตรในภาพรวมสูงขึ้นกวากอนไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ 
          2. ผลการเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านการนับเลขและการจัดล าดับของเด็กปฐมวัย พบว่า 
เด็กมีพัฒนาการด้านการนับเลขและการจัดล าดับจากการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติดีขึ้น จากการให้
เด็กท ากิจกรรม 12 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเมล็ดพืชหรรษา  กิจกรรมก้อนหินสร้างภาพ  กิจกรรมผักแปรงร่าง  
กิจกรรมต้นไม้ที่รัก  กิจกรรมใบไม้มหัศจรรย์  กิจกรรมโมบายเปลือกหอย  กิจกรรมกรอบรอบก่ิงไม้  กิจกรรมสร้อยคอ
ของหนู  กิจกรรมพรมเช็ดเท้าเปลือกหอย  กิจกรรมมาลัยดอกไม้  กิจกรรมกล่องเจ้าระเบียบ และกิจกรรมผลไม้แสน
สวย 

ด้านการนับเลข ก่อนการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 3.67 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) เท่ากับ 
0.58 ซ่ึงอยู่ในระดับพอใช้ โดยหลังการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ)  เท่ากับ 9.00 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) เท่ากับ 
0.00  ซ่ึงอยู่ในระดับดีมาก 
           ด้านการจัดล าดับ  ก่อนการท ากิจกรรม มีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 3.67 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) เท่ากับ 
0.58 ซ่ึงอยู่ในระดับพอใช้ โดยหลังการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.67   ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) เท่ากับ 
0.58  ซ่ึงอยู่ในระดับดีมาก 
          เน่ืองจากกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านการนับเลข
และการจัดล าดับ ที่เด็กไดสังเกตจ านวนสิ่งของวัสดุและไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมโดยการนับจ านวน จัดล าดับสื่อวัสดุอุป
กรณจากธรรมชาติ  ซ่ึงเด็กไดมีโอกาสสัมผัสลงมือท าด้วยตนเองจากสิ่งที่น ามาใชในกิจกรรมจึงท าให้เด็กได้เกิดการ
เรียนรู้ สอดคล้องกับ กุลยา   ตันติผลาชีวะ (2547: 40) ที่กลาววา   การสอนคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยอายุ  3-6  ป
ควรสงเสริมความสนใจเรื่องคณิตศาสตรของเด็กดวยการน าคณิตศาสตรที่เด็กสนใจเชื่อมโยง ไปกับโลกกายภาพและ
สังคมของเด็ก   และควรจัดประสบการณที่หลากหลายใหสอดคลองกับวิธีการ เรียนของเด็กแตละคนและความรูของ
เด็กที่มี  โดยบูรณาการคณิตศาสตรเขากับกิจกรรมตาง  ๆ และ สอดคลองกับงานวิจัย จิตทนาวรรณ  เดือนฉาย (2541: 
บทคัดยอ)  ที่ศึกษาวิจัยผลการจัดกิจกรรมศิลปะวาด ภาพนอกหองเรียนที่มีผล                            ตอความสามารถด
านทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย  ผลการวิจัยพบวา  ในการจัดกิจกรรมศิลปะใหกับเด็กปฐมวัยครู
สามารถท าใหเด็กเกิดทักษะและ พฤติกรรมตาง ๆ  ไดตามความ    ตองการ  โดยขึ้นอยูกับจุดมุง   หมายของครูวาตอง
การใหเกิดผลเปนเชนไร  แลวจึงคิดกิจกรรมใหสอดคลองกับจุดมุงหมาย  เปนการสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิต
ศาสตรได 
          จากที่กลาวมาแสดงใหเห็นวา  การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติเป็นการสง เสริมเด็กปฐมวัย
ไดพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร ดานการนับและการจัดล าดับไดดวยตนเอง  ขณะที่เด็กปฏิบัติกิจกรรมผานป
ระสาทสัมผัสทั้งหา ผานสื่อ วัสดุที่เปนวัสดุธรรมชาติ  โดยครูมีบทบาทในการสงเสริมกระตุนใหเด็กเกิดทักษะพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร 

ข้อเสนอแนะ 
          1.ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
 1.1 ครูควรมีบทบาทในการช่วยเหลือการท ากิจกรรมของนักเรียน  โดยการตั้งค าถามและกระตุ้นให้เด็ก
เกิดทักษะการเรียนรู้เก่ียวกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
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 1.2  ในการจัดกิจกรรมครูควรเตรียมวัสดุที่มีความหลากหลาย เพื่อเด็กจะไดน ามาใชท า กิจกรรมศิลปสร
างสรรคใหไดผลงานที่แปลกใหม และวัสดุธรรมชาติที่มีอยูในทองถิ่น เพราะเด็กจะเคย เห็น และเคยใชประโยชนจาก
วัสดุดังกลาว 
 1.3 ควรส่งเสริมและให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในเรื่องการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติที่หา
ได้ง่ายและประหยัด เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัยอย่างคุ้มค่า  และสร้างสัมพันธไมตรีที่ดี
แก่ครอบครัว 
 2.ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจัยค้นคว้าครั้งต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับการท ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติในรูปแบบกิจกรรมอ่ืนๆ  
อย่างหลากหลาย  ที่สอดคล้องกับพัฒนาการเรื่องทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านการนับเลขและการจัดล าดับ 
  2.2 สามารถปรับการจัดกิจกรรมทั้ง  12  กิจกรรมน้ี  เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อใช้กับเด็ก
ในช่วงวัยอ่ืนๆได้  
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The development of mathematics skills for Early childhood by using educational 

games  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาทักษะทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษา         
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี  คือ เด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 3/6 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร จ านวน 4 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนกิจกรรม
เกมการศึกษา  แบบทดสอบวัดทักษะทางคณิตศาสตร์ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ก่อนการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
9.50 และหลังการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.25 และมีค่าร้อยละความก้าวหน้า เท่ากับ 38.75  
 
ค าส าคัญ:  ทักษะทางคณิตศาสตร์ / กิจกรรมเกมการศึกษา  
 
Abstract 
 The purpose of this research is to study the mathematics skills of early childhood by using 
educational game activities. The sample was 4 early childhood students in 2 semester of 2018 
academic year, Anubarn Pichit school. The instrument were 1) the lesson plan of educational game 
activities and 2) the test of the mathematics skills of early childhood. The statistic use in the this 
research were mean, percentage and standard deviation. 
 The result of this research found that, the mean of the mathematics skills of early childhood 
after using educational game activities was at 17.25, and the percentage of progress was at 38.75. 
 
Keywords; mathematics skills, educational game 
 
ความเป็นมาและความส าคัญ 
 การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย ถือว่าเป็นพื้นฐานที่ส าคัญและเป็นการวางรากฐานเพื่อเตรียมความพร้อม
ให้กับ ผูเ้รียนได้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เพื่อให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์และเหมาะสมกับ
วัย โดยการจัด กิจกรรมในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3/6 เป็นการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่มุ่งหวังให้นักเรียนได้รับ
การพัฒนาการให้ ครอบคลุมทั้ง ด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาความสามารถทางปัญญา ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จัก การคิด
วิเคราะห์ การใช้เหตุผล 4 าสตร์เข้ากับทุกครูจ าเป็นต้องเน้นความพร้อมด้านทักษะทางคณิตศาสตร์โดยสอดแทรกและ
บูรณการทักษะทางคณิตศาสตร์ กิจกรรมแต่จากกิจกรรมที่ผ่านมา พบว่า เด็กบางคนอาจมีปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่
แตกต่างกันออกไป เช่น ไม่รู้จักตัวเลข ไม่รู้ ค่าของจ านวน ไม่สามารถเรียงล าดับและนับจ านวนตัวเลขได้และไม่
สามารถบอกจ านวนมากกว่าหรือน้อยกว่าได้  
          ทักษะหน่ึงที่จ าเป็นและควรปลูกฝั่งทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เป็นทังให้กับเด็กปฐมวัยโดยการสอดแทรก
และบูรณการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์กับทุกกิจกรรมการเรียนสอนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดยครูเปิด 
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โอกาสให้เด็กฝึกทักษะด้านคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการคิดโดยใช้เหตุผล การค้นคว้าหาค าตอบในสิ่งต่างๆ ด้วย
ตนเอง โดยอาศัยการสังเกต การส ารวจ การจ าแนกการเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู่ การจัดล าดับ การนับและการท า
ตามแบบ ซ่ึงเด็กจะเกิดความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์จากกิจกรรมการเรียนรู้เก่ียวกับตัวเลข รูปร่าง รูปทรง ขนาด
ล าดับและความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ เพราะโดยปกติเด็กจะเรียนรู้ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์จากการได้รับ
ประสบการณ์ในการด ารงชีวิตประจ าวันตามธรรมชาติ 
 ในปัจจุบันน้ีได้มีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยที่
หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการเล่านิทาน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและหน่ึงในน้ันก็คือกิจกรรมเกมการศึกษา 
ที่เป็น 1 ใน 6 กิจกรรมหลักที่เด็กปฐมวัยจะต้องปฏิบัติในแต่ละวันโดยกิจกรรม เกมการศึกษายังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ได้ใช้สติปัญญาในการสังเกตคิดหาเหตุผลและแก้ปัญหาโดยพยายามฝึกให้ใช้เวลาสั้นสุด  เกม
การศึกษาเล่นได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม เกมการศึกษาเหมาะส าหรับเด็กอายุ 3-6 ขวบโดยมีจุดประสงค์เพื่อ  
 1) ส่งเสริมการสังเกตจ าแนกและเปรียบเทียบ  
 2) ส่งเสริมการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา  
 3) ส่งเสริมการคิดหาเหตุผลและตัดสินใจแก้ปัญหา  
 4) ช่วยให้เกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งที่เรียนรู้  
 5) ปลูกฝังคุณธรรมเช่นความรับผิดชอบระเบียบวินัยสิ่งที่เด็กเรียนรู้จากเกมการศึกษาคือการฝึกคิด (กรม
วิชาการ. 2540:44) ดังน้ัน กิจกรรมเกมการศึกษาจึงเป็นแนวทางหน่ึงที่ช่วยให้เด็กเกิดความคิดรวบยอดและทักษะทาง
คณิตศาสตร์รวมทั้งเป็นการปลูกฝังให้เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์อีกด้วย 
 จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3/6 พบว่า เด็กบางคนมีปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่
แตกต่างกันออกไป เช่น ไม่รู้จักตัวเลข ไม่รู้ค่าของจ านวน ไม่สามารถเรียงล าดับและนับจ านวนตัวเลขได้  และไม่
สามารถบอกจ านวนมากกว่าหรือน้อยกว่าได้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะน าทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยให้เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมเกมการศึกษาด้วยตนเอง เพื่อเปรียบเทียบทักษะทาง
คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาก่อนและหลังการทดลองให้มีศักยภาพที่ดีขึ้น และเป็น
แนวทางให้ครูและผู้ที่เก่ียวข้องน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์
ให้แก่เด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสมต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3/6 

สมมติฐานการวิจัย 
 เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาแล้ว มีทักษะทางคณิตศาสตร์หลังการจัดกิจกรรมสูงขึ้น 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี  คือ  เด็กปฐมวัยชาย-หญิง  อายุระหว่าง 5-6 ปี ที่ก าลังศึกษา
อยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 3/6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร โดยมีนักเรียนจ านวนทั้งสิ้น 33 คน เป็น
นักเรียนชาย 18 คน และนักเรียนหญิง 15 คน 
  2. กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 3/6 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร จ านวน 4 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  ผู้วิจัยได้สร้างกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3/6 
ประกอบด้วยเกมการศึกษา 4 ชุด ดังต่อไปน้ี 
  ชุดที่ 1 กิจกรรมเกมการศึกษาเรื่องการรู้ค่ารู้จ านวน  
  ชุดที่ 2 กิจกรรมเกมการศึกษาเรื่องการจัดกลุ่ม  
  ชุดที่ 3 กิจกรรมเกมการศึกษาเรื่องการเรียงล าดับเหตุการณ์ 
  ชุดที่ 4 กิจกรรมเกมการศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบ 
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 ขอบเขตด้านตัวแปร 
  1. ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
  2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ดังน้ี 
   - การรู้ค่ารู้จ านวน   
   - การจัดกลุ่ม     
   - การเรียงล าดับ  
   - การเปรียบเทียบ 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี จัดท าในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาในการทดลอง
จ านวน 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน (วันจันทร์ - วันพุธ - วันพฤหัสบดี) วันละ 30 นาที เวลา 12.30 – 13.00 น. รวม
ทั้งสิ้น 12 ครั้ง 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี ทีก่ าลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 3/6 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนอนุบาลพิจิตร อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร จ านวน 33 คน 
 2. เกมการศึกษา หมายถึง เกมที่เน้นกิจกรรมการเล่นโดยมีครูและกติกาที่ช่วยพัฒนาความคิด เป็นพื้นฐาน
ส าคัญของการเตรียมความพร้อมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยความสนุกสนานมีกระบวนการเล่นที่ช่วยฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์ คือ การสังเกต การเปรียบเทียบ การจ าแนก การแก้ปัญหา และความพร้อมทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจสังคม และสติปัญญา เพื่อตอบสนองความต้องการตามวัยของผู้เรียน 
 3. ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย เป็นการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ความสัมพันธ์ด้านจ านวน การสังเกต การจ าแนก การเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู่ และสัญลักษณ์
ของคณิตศาสตร์ เป็นสิ่งที่เด็กต้องใช้ในชีวิตประวันท าให้เด็กเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ การค้นคว้าหาค าตอบ และ
การแก้ปัญหาด้วยตนเอง เพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับการศึกษาที่สูงขึ้นและเรียนรู้อย่างมีความสุข สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  โดยการวิจัยครั้งน้ีได้ศึกษาทักษะทางคณิตศาสตร์ 4 ด้าน คือ ด้านการรู้ค่าจ านวน ด้านการจัดกลุ่ม 
ด้านการเรียงล าดับที่ และด้านการเปรียบเทียบ รายละเอียดมีดังต่อไปน้ี 
  3.1 การรู้ค่าจ านวน หมายถึง ความสามารถในการรู้ค่าจ านวน 
  3.2 การจัดกลุ่ม หมายถึง ความสามารถในการจัดกลุ่มสิ่งของประเภทเดียวกัน 
  3.3 การเรียงล าดับ หมายถึง ความสามารถในการจัดเรียงล าดับสิ่งต่างๆ ได้แก่ ล าดับที่ 1,2,…5 
เป็นต้น 
  3.4 การเปรียบเทียบ หมายถึง ความสามารถในการเปรียบเทียบค่าจ านวนมากกว่าหรือน้อยกว่า 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 ตัวแปรต้น                ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมเกมการศึกษา 

ทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ดังนี้ 

- การรู้ค่ารู้จ านวน   

- การจัดกลุ่ม    

- การเรียงล าดับ   

- การเปรียบเทียบ 
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วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่
ชั้นอนุบาลปีที่ 3/6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร โดยมีนักเรียนจ านวนทั้งสิ้น 33 คน เป็น
นักเรียนชาย 18 คน และนักเรียนหญิง 15 คน 
  กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 3/6 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร จ านวน 4 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
 เครื่องมือวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบด้วย แผนกิจกรรมเกมการศึกษา  แบบทดสอบวัดทักษะทาง
คณิตศาสตร์ 
  การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1. แผนการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ มีขั้นตอนดังนี้ 
      1.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางคณิตศาสตร์ 
             1.1.1 ศึกษาทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการของเด็กของเด็กปฐมวัยของ คู่ มือหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย (2560) 
   1.1.2 ศึกษาวิธีการเขียนแผนการจัดประสบการณ์จาก คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
2560 
   1.1.3 การสร้างแผนการจัดกิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรมเกมการศึกษา 4 ชุด ดังน้ี 
            ชุดที่ 1 กิจกรรมเกมการศึกษาเรื่องการรู้ค่ารู้จ านวน  
     ชุดที่ 2 กิจกรรมเกมการศึกษาเรื่องการจัดกลุ่ม  
     ชุดที่ 3 กิจกรรมเกมการศึกษาเรื่องการเรียงล าดับ 
     ชุดที่ 4 กิจกรรมเกมการศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบ 
   1.2 น าแผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 4 กิจกรรมที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม  
 ผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญพบว่า มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5 อยู่ในระดับดีมากและมีความเหมาะสมมาก 
   1.3 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ โดย
ยึดตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ   
   1.4 น าแผนการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์  ที่สร้างขึ้น
ทดลองใช้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/6 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร   
                     1.5 ปรับปรุงเป็นแผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้ทดลอง 

)รายละเอียดภาคผนวก ข(  
  2. การสร้างแบบทดสอบวัดทักษะทางคณิตศาสตร์ ด าเนินการตามล าดับดังนี้ 
   2.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบทดสอบวัดทักษะทาง
คณิตศาสตร์ มีดังน้ี 
                 2.1.1 ศึกษาทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
          2.1.2 ศึกษางานวิจัยที่เก่ียวกับแบบทดสอบของเด็กปฐมวัย 
          2.1.3 ศึกษาการสร้างแบบทดสอบวัดทักษะทางคณิตศาสตร์ 
   2.2 การสร้างแบบทดสอบวัดทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 1 ชุด มีจุดประสงค์
ดังน้ี 
         2.2.1 เด็กรู้จักค่าจ านวนของตัวเลข 
                               2.2.2 เด็กสามารถจัดกลุ่มสิ่งของประเภทต่างๆ ได้  
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                         2.2.3 เด็กสามารถเรียงล าดับเหตุการณ์ได้ 
                        2.2.4 เด็กสามารถเปรียบเทียบค่าจ านวนมากกว่าหรือน้อยกว่าได้  
   2.3 สร้างคู่มือในการสร้างแบบทดสอบวัดทักษะทางคณิตศาสตร์ โดยให้สอดคล้องกับ
แบบทดสอบที่ได้สร้างขึ้นในข้อ 2.2 
   2.4 น าแบบทดสอบวัดทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยและคู่มือด าเนินการ
ทดสอบที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย และด้านการวัดผลการศึกษาเพื่อหาความเที่ยงตรงเชิง
เน้ือหา 
 ผลการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ลงความเห็นและให้คะแนน โดยใช้เกณฑ์ค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ IOC (0.50) ขึ้นไป ผลการประเมินพบว่า มีค่า IOC เท่ากับ 1 มีค่าความ
เที่ยงตรงใช้ได้ 
   2.5 ปรับปรุงแบบทดสอบและคู่มือด าเนินการทดสอบการวัดทักษะทางคณิตศาสตร์ ให้มี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
   2.6 น าแบบทดสอบวัดทักษะทางคณิตศาสตร์ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไป
ทดลองใช้กับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3/6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนอนุบาลพิจิตร จ านวน 4 คน เพื่อดู
ความเหมาะสมในการน าไปใช้จริง 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   3.1 ศึกษาจากเอกสาร ต าราและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
   3.2 สร้างและพัฒนาเครื่องมือทดสอบก่อนและหลังการทดลองเพื่อส่งเสริมทักษะทาง 
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3/6 ประกอบด้วยแบบทดสอบ 1 ชุด ดังต่อไปน้ี 
    ชุดที่ 1 การรู้ค่ารู้จ านวน 5 ข้อ  
    ชุดที่ 2 การจัดกลุ่ม  5 ข้อ  
    ชุดที่ 3 การเรียงล าดับ 5 ข้อ 
    ชุดที่ 4 การเปรียบเทียบ 5 ข้อ 

 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi – Experimental Research) ซ่ึงผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ทดลองโดยอาศัยการวิจัยแบบทดลองกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลังการทดลองตามแผนการวิจัยแบบ One – Group 
Pretest Design ดังน้ี 
 แบบแผนการทดลอง 
 สอบก่อน (Pretest)       ทดลอง  สอบหลัง (Posttest) 
  T1                                 X      T2            
  
 ความหมายของสัญลักษณ์ 
 T1        แทน     การทดลองวัดทักษะทางคณิตศาสตร์ ก่อนการทดลอง 
 T2        แทน     การทดลองวัดทักษะทางคณิตศาสตร์ หลังการทดลอง 
            X         แทน     การจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 

วิธีการด าเนินทดลอง 
  การวิจัยครั้งน้ีด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ท าการทดลองเป็นเวลา 4 
สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 30 นาที ท าการทดลองในช่วงเวลา 12.30-13.00 น. มีล าดับขั้นตอนดังน้ี 

1. ขอความร่วมมือกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
  2. ก่อนการทดลอง น าแบบทดสอบไปทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ 
  3. ผู้วิจัยด าเนินการทดลองโดยการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาได้ด าเนินการทดลอง 
   4. เม่ือด าเนินการทดลองครบ 4 สัปดาห์ ผู้วิจัยท าการท าแบบทดสอบ (ครั้งที่2) โดยใช้แบบทดสอบ
วัดทักษะทางคณิตศาสตร์ฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบที่ใช้ (ครั้งที่1) 
  5. น าคะแนนที่ได้จากการทดสอบไปท าการรวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
    1 . การวิเคราะห์ข้อมูล 
    1.1 หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
     1.2 หาค่าร้อยละความก้าวหน้า 
   2. สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
    2.1 ค่าเฉลี่ย ) Mean ( 
    2.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน )Standard Deviation( 
    2.3 ค่าร้อยละ )Percentage) 
   3. สถิติที่ใช่ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
    3.1 ค านวณค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบ ซ่ึงใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องของ
ข้อสอบกับจุดประสงค์ Content Validity  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากการวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3/6 ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัย ดังน้ี 
 ตารางที่ 2  คะแนนทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 
 

นักเรียน ค่าเฉลี่ยก่อนเรียน ค่าเฉลี่ยหลังเรียน คะแนนความก้าวหน้า 
(X̅1) (X̅2) (X̅2 − X̅1) 

1 7 16 +9 
2 12 19 +7 
3 8 17 +9 
4 11 17 +6 

คะแนนรวม 38 69 31 
คะแนนเฉลี่ย 9.50 )X̅1( 17.25 )X̅2( +7.75 

ร้อยละความก้าวหน้า 38.75 
 

 จากตาราง พบว่า โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยก่อนกิจกรรมเท่ากับ 9.50 และคะแนนเฉลี่ยหลังกิจกรรมเท่ากับ 
17.25 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น +7.75  เม่ือพิจารณาเป็นรายบุคคลพบว่า นักเรียนได้คะแนนเพิ่มขึ้นทุกคน และค่าคะแนน 
ความก้าวหน้าเท่ากับ 38.75 แสดงว่านักเรียนที่ท ากิจกรรมมีความสามารถทางทักษะคณิตศาสตร์สูงขึ้น 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยก่อนกิจกรรมเท่ากับ 9.50 และคะแนนเฉลี่ยหลังกิจกรรม
เท่ากับ 17.25 และค่าร้อยละความก้าวหน้าเท่ากับ 38.75 แสดงว่านักเรียนที่ท ากิจกรรมมีความสามารถทางทักษะ
คณิตศาสตร์สูงขึ้น 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 เด็กปฐมวัยที่ได้รับจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3/6 สูง
กว่าก่อนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา พบว่าคะแนนของแบบทดสอบเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
อนุบาล 3/6  ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนจากแบบทดสอบทักษะทางคณิตศาสตร์เท่ากับ 9.50 และพบว่า
หลังการทดลองโดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์จากแบบทดสอบเพื่อพัฒนาทักษะทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3/6 หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 17.25 อยู่ในระดับที่สูงขึ้น ทั้งน้ี
เน่ืองมาจากกิจกรรมเกมการศึกษาเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้กิจกรรมเกม
การศึกษา เช่น การจัดกลุ่ม การแยกประเภท การบอกความสัมพันธ์ และการเชื่อมโยงเหตุการณ์ อารมณ์ สุวรรณปาล 
(2551: 8-38) เกมการศึกษายังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ได้ใช้สติปัญญาในการสังเกตคิดหาเหตุผล
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และแก้ปัญหาโดยพยายามฝึกให้ใช้เวลาสั้นที่สุดและเกมการศึกษาสามารถเล่นได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่มเหมาะ
ส าหรับเด็กอายุ 3-6 ขวบ สิ่งที่เด็กเรียนรู้จากเกมการศึกษาคือการฝึกคิดเกมการศึกษาจึงเปรียบเสมือนเป็นสิ่งเร้าที่ท า
ให้เด็กสนใจ และเม่ือวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงระหว่างช่วงสัปดาห์พบว่า คะแนนเฉลี่ยทักษะทางคณิตศาสตร์โดยเฉลี่ย
รวมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เพิ่มขึ้นตลอดช่วงเวลา 4 สัปดาห์ 
          ดังน้ัน การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาสามารถช่วยพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ได้เป็นอย่างดี 
 
ข้อเสนอแนะ.ในงานวิจัย 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
   1.ควรมีการสร้างข้อตกลงที่เด็กสามารถเข้าใจและปฏิบัติตามได้แบบเต็มใจและยังสามารถเข้าร่วม
กิจกรรมได้อย่างมีความสุข   
   2. ควรสร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเป็นกันเองพร้อมทั้งกระตุ้นและเปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วน
ร่วม เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ ได้อย่างเต็มศักยภาพ 
   3. ควรมีการสังเกตพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยในการท ากิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อน าไปประกอบกับ
การประเมินผลในด้านต่างๆ 
  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในครั้งต่อไป 
   1. ควรมีการศึกษาระดับการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น กิจกรรม
สร้างสรรค์ปั้นดินน้ ามัน ประดิษฐ์ของเล่น เป็นต้น 
   2. ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาที่มีผลต่อความสามารถด้านอ่ืนๆของเด็กปฐมวัย 
   3. ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาแบบกลุ่ม และแบบเดี่ยว 
 
เอกสารอ้างอิง 
กรมวิชาการ, 2540 
จันทรวรรณ เทวรักษ์) .2526). อิทธิพลของการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์และเกมการศึกษา ในวัย 4–6ขวบที่มีผลต่อการ  
               เรยีนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา. กรุงเทพ . มหาวิทยาลัยศิลปากร.  
ฉัตรมงคล สวนกัน. (2546). การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยพิมพ์ครั้งที่ . 2. กรุงเทพฯ. 
              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. บุญเชิด ภิโญอนันตพงษ์, 2545  
มาลี วะระทรัพย์) .2531). การศึกษาความสามารถในการสังเกตของเด็กปฐมวัย .ปริญญานิพนธ์ กศ .(การศึกษา 
      ปฐมวัย) ม. บัณฑิตวิทยาลัย.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. เยาวพา เดชะคุปต์) .2542). กิจกรรมส าหรับเด็ก 
      ปฐมวัย.ส านักพิมพ์ แม็ค :กรุงเทพฯ . 
 รติกร ธัญญะอุดม) .2547). ผลของการใช้เกมการศึกษามิติสัมพันธ์ที่มีต่อการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นอนุบาล 2  
         โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร .สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต . สาขาจิตวิทยา 
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การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยการป้ันท่ีมีผลต่อพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย 
ภัควลัญชญ์  ช านาญเสือ1  พรสวรรค์ แก้วภู่2 และเกสร กอกอง3 

Pakvalun chamnansuea1 Pornsawan kaewpu 2 and Kasorn Kokong3  
 

    1นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ครศุาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 
                 2ครูสาขาการศึกษาปฐมวยั โรงเรียนวดัศรีวิสทุธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) อ าเภอเมือง จังหวดัพิษณุโลก    

3อาจารยท์ี่ปรึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือก่อนการจัดกิจกรรม
และหลังการท ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยการปั้น กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นเด็กปฐมวัย ชายและหญิง 
อายุระหว่าง 4-5 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์
อุปถัมภ์) อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ด้วยการปั้น กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยการปั้น  12  กิจกรรม แบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคมของเด็ก
ปฐมวัยด้านความร่วมมือของเด็กปฐมวัย  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยพื้นฐาน และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและระบุด้วยสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลตามสมมุติฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบหลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยการปั้นมีพฤติกรรมทางสังคมส าหรับ
เด็กปฐมวัย พบว่า   
 1. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยการปั้นทุกสัปดาห์ รวม 4 สัปดาห์ พบว่าเด็กปฐมวัย
มีพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือ ได้แก่ ปฏิบัติตามข้อตกลงของกลุ่ม ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน แสดง
ความคิดเห็นในการท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อน มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อน และช่วยเพื่อนเก็บอุปกรณ์เม่ือ
ท ากิจกรรม 
 2. จากการวัดพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วย
การปั้นทุกสัปดาห์รวม 4 สัปดาห์ พบว่าเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือสูงขึ้น 
 
ค าส าคัญ :  ศิลปะสร้างสรรค์//ปั้น//เด็กปฐมวัย//พฤติกรรมทางสังคม 
 
ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ภูมิหลังเด็กอายุ 3 – 5 ปี เป็นวัยที่ร่างกายและสมองของเด็กก าลังเจริญเติบโตเด็กต้องการความรักความเอา
ใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิดเด็กวัยน้ีมีโอกาสเรียนรู้จากการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าได้ส ารวจเล่น ทดลอง ค้นพบด้วยตนเอง 
ได้มีโอกาสคิดแก้ปัญหา เลือกตัดสินใจใช้ภาษาสื่อความหมายคิดริเริ่มสร้างสรรค์และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: ความน า) และเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดและยังเป็นความหวังสู งสุดของ
ประเทศชาติในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ดังน้ันเด็กจึงควรได้รับการพัฒนาอย่างครบถ้วนทั้งทางด้านการ
อบรมเลี้ยงดูการเอาใจใส่ ความรักและความอบอุ่น (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช .  2538: 5) สิ่งที่เด็กได้รับ
ประสบการณ์และการเรียนรู้ในช่วง 5 ปีแรกของชีวิต จะมีผลต่อการวางรากฐานที่ส าคัญต่อบุคลิกภาพของเด็กที่จะ
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ บลูมได้กล่าวว่าสติปัญญาของ  เด็กเม่ืออายุ 4 ปีจะพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็น 50% และเม่ืออายุ 6 ปี 
สติปัญญาของเด็กจะพัฒนาเป็น 75% และเพียเจต์ยังได้กล่าวว่าพัฒนาการทางสติปัญญาที่เ กิดขึ้นในวัยก่ อน
ประถมศึกษาน้ันจะเป็นรากฐานให้แก่ พัฒนาการทางสติปัญญาในระดับต่อไปพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กจะ
พัฒนาได้ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่ กับการที่ เด็กได้ มีโอกาสปฏิสัมพันธ์จึงเป็นสิ่ งส าคัญต่อการพัฒนาทางสติปัญญา 
(คณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ.2536 ; อ้างอิงจาก Bloom. 1964: 209-225; Piaget)  
 พฤติกรรมทางสังคมเป็นการแสดงออกทางสังคมในการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน และสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้อง
กับแบบแผนที่สังคมยอมรับได้ พฤติกรรมแสดงออกจะบ่งให้เห็นเจตคติและค่านิยมเฉพาะบุคคลน้ัน ผู้ที่มีการ
พัฒนาการทางสังคมดีจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อ่ืนเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืนเช่นเดียวกับตนเอง  (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 
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2547: 127) พฤติกรรมทางสังคมด้านบวกจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีเม่ือเด็กได้กระท าไปแล้วส่งผลสร้างความพอใจ
และเป็นที่นิยมชมชอบของผู้อ่ืนและเป็นพื้นฐานของการสร้างคุณค่าในตัวเอง การที่เด็กมีความสัมพันธ์อันดีจะช่วยให้
เด็กเป็นที่รักของเพื่อนๆ เกิดความเชื่อม่ันในตนเองและผู้อ่ืน สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปรารถนาที่
จะมีความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนเพิ่มขึ้น พฤติกรรมทางสังคมอาจจะเป็นลักษณะของการแสดงออกต่อผู้อ่ืน ด้วยการช่วยเหลือ
เก้ือกูลซ่ึงกันและกัน ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่าง ๆ จะน ามาซ่ึงความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักการแบ่งปันและการ
ให้ตลอดจนการเสียสละ  เหล่าน้ีเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นตามล าดับการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมที่แสดงออกให้เห็น
ตามล าดับการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมที่แสดงออกต่อผู้อ่ืน เด็กจึงจะเรียนรู้ที่จะสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนมากขึ้นทั้ง
บุคคลภายในและภายนอกครอบครัว ธรรมชาติของเด็กปฐมวัยมักยึดตนเองเป็นศูนย์กลางจะแสดงออกตามความ
ต้องการของตนเองซ่ึงเสมือนยังไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ ยอมรับความคิดเห็นและความรู้สึกของผู้อ่ืน การแสดงออกใน
ระยะแรกอาจมีปัญหาเก่ียวกับการปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืน เม่ือเด็กอายุมากขึ้นและมีโอกาสที่ได้ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนมากขึ้น
รวมทั้งได้รับการปลูกฝังลักษณะนิสัยที่เหมาะสมตามกฎเกณฑ์ของสังคม เด็กจะสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืน และเรียนรู้
บทบาทหน้าที่ของตนเองได้ดีขึ้น การที่เด็กมีพฤติกรรมทางสังคมไม่เหมาะสม เช่น ก้าวร้าว ขาดความรับผิดชอบ เอา
แต่ใจตนเอง ฯลฯ จะท าให้เด็กปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้ยากและอาจก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรงในอนาคตได้ แต่ถ้าเด็ก
ได้รับการอบรมปลูกฝังพฤติกรรมที่เหมาะสมตามกฎเกณฑ์ของสังคมของสังคม จะส่งผลให้เด็กสามารถปรับตัวเข้ากับ
ผู้อ่ืนได้และเรียนรู้บทบาทของตนเองเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม การพัฒนาทางด้านสังคมส าหรับเด็กวัยน้ีต้องฝึกให้เกิด
ความไว้วางใจในผู้อ่ืนเม่ืออยู่ร่วมกัน ท างานและเล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความรับผิดชอบในการท างานต่าง ๆ ให้เด็กเข้าใจ
ข้อตกลงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ฝึกให้เด็กรู้จักอดทนรอคอยให้ถึงโอกาสของตน หัดให้เด็กรับฟังผู้อ่ืน ชื่นชมผู้อ่ืน  
 การคิดเป็นกระบวนการรับรู้และเข้าใจสิ่งแวดล้อมของเด็กโดยใช้ส่ิงที่เด็กรู้น้ันตอบสนอง หรือปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อม (เยาวพา  เดชะคุปต์. 2528: 72) ทักษะการคิดเป็นทักษะพื้นฐานของการเรี ยนรู้ในสิ่งต่าง ๆ  รวมทั้งเป็น
ทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต เพราะการคิดช่วยให้คนมีประสิทธิภาพเป็นจุดเริ่มต้นให้คนเราแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม
เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์สามารถฝ่าฟันอุปสรรคและน าไปใช้ในการแก้ปัญหาชีวิตประจ า วันของตนเองและสังคม
ได้อย่างเหมาะสม ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ีจะช่วยให้ประเทศพัฒนาได้อย่างยั่งยืน (ฉันทนา ภาคบงกช 2528: 1) การพัฒนาการ
คิดเชิงเหตุผลสามารถเริ่มได้ในเด็กตั้งแต่ระยะปฐมวัยเน่ืองจากช่วงอายุของเด็กปฐมวัย เป็นช่วงที่มีความส าคัญเป็น
พิเศษสมองมีการเจริญเติบโตและพัฒนาโครงสร้างได้อย่างรวดเร็วถ้าเด็กก็ได้ เรียนรู้ วิธิการคิดแบบต่าง ๆ ได้ตั้งแต่
ปฐมวัย อย่างน้อยระดับหน่ึงเด็กก็จะสามารถพัฒนาการคดิได้อย่างมีความพร้อมที่จะก้าวในขั้นต่อ ๆ ไป (สายสุรี จติ
กุล. 2543:2–3 ,28) การพัฒนาและเสริมสร้างความคิดเชิงเหตุผลของเด็กน้ันจึงควรจัดกิจกรรมที่ให้เด็กสังเกต ทดลอง 
เพื่อหาความรู้ โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้แสดงออกอย่างอสิระด้วยการใช้จินตนาการใช้กิจกรรมที่หลากหลายเพื่อ
กระตุ้นให้เด็กก็มีความสนใจ เปิดโอกาสให้เด็กก็ท าซ้ า ๆ โดยวิธิการต่าง ๆ หลายรูปแบบ ได้แก่การเรียนรู้ด้วยการ
แก้ปัญหา การใช้หลักการสืบค้น การใช้ทักษะเป็นกระบวนการในการเรียนรู้ซ่ึงจะช่วยสนับสนุนให้เด็กได้คิดอย่างเป็น
ระบบและมีเหตุผล กลุยา ตันติผลาชีวะ(2540: 38–41)เช่นเดียวกับ พัฒนา ชัชพงศ์(ม.ป.ป.: 4) กล่าวไว้ว่าเพื่อให้เด็กก็
ได้พัฒนาทางสติปัญญาครูจึงควรจัดสิ่งแวดล้อมหรือประสบการณ์ให้เด็กมีโอกาสใช้ประสาทสัมผัสทั้ งห้าในการเรียนรู้ 
อีกทั้งกิจกรรมต่าง ๆ เปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกทักษะการสังเกตจ าแนกเปรียบเทียบให้โอกาสเด็กคิดหาเหตุผลสร้าง
กฎเกณฑ์ด้วยตนเองโดยเริ่มจากสิ่งใกล้ตัวและก้าวไปสู่สิ่งที่อยู่ไกลตัวจะเป็นการช่วยให้เด็กได้ปรับขยายโครงสร้าง ของ
สติปัญญาและมีโอกาสท ากิจกรรมเหล่าน้ีซ้ าเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุดการพัฒนากระบวนการคิดคือการพัฒนา
ทักษะการคิดขั้นสูงให้เกิดขึ้นต้องอาศัยทักษะการคิดที่เป็นพื้นฐานอย่างเพียงพอการคิดเชิงเหตุผลเป็นทักษะหน่ึงที่เป็น
พื้นฐานส าคัญของการคิดขั้นสูง การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จึงมีความจ าเป็นส าหรับเด็ก (ชัยณรงค์ เจริญพานิชกุล. 
2533:5) กิจกรรมการปั้นเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ประเภทหน่ึงที่มีความส าคัญส าหรับเด็กเพราะการปั้นช่วยให้เด็กได้
เคลื่อนไหวกล้ามเน้ือฝึกประสาทสัมผัสและกระตุ้นให้เด็กเกิดพัฒนาการในทุก ๆ ด้านนอกจากน้ีการปั้นช่วยให้เด็กได้มี
โอกาสสร้างสรรค์งานศิลปะที่มีรูปทรงสามมิติท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้(Schirmacher.  1998: 237) การปั้นสามารถ
ตอบสนองพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็กได้มากที่สุดกิจกรรมหน่ึงเน่ืองจากเด็กมีโอกาสได้ใช้ชีวิตในการปั้นสื่อประเภท
ดินเหนียวดินน้ ามันหรือแป้งโดที่มีคุณสมบัติของความยืดหยุ่นอ่อนตัวเปลี่ยนแปลงรูปส่งได้ง่ายก่อให้เกิดความรู้สึกใน
การสัมผัสและสามารถตอบสนองการกระท าของเด็กได้ด้วยที่เป็นปัจจัยส าคัญส่วนหน่ึงในการสะท้อนให้เห็นถึงระดับ
สติปัญญาอารมณ์และความรู้สึกของเด็กตามพัฒนาการของแต่ละบุคคล(กรองกมล  บุตรขาว. 2546: 3 ; อ้างอิงจาก 
Golomb.1974: 242) หรรษา นิลวิเชียร (2535: 249) กล่าวว่าควรจัดให้เด็กได้ท ากิจกรรมการปั้นที่หลากหลายซ่ึง
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ผู้สอนจะต้องเป็นผู้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ส าหรับกิจกรรมการปั้นในแต่ละครั้งโดยจะมีการส่งเสริมการปั้นที่มี
ลักษณะไม่ซับซ้อน ตามความพึงพอใจของเด็กช่วยให้เด็กก็ได้ค้นพบความสามารถ และเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดง
ความสามารถออกมาสามารถพัฒนาพฤติกรรมการท างาน การพัฒนาบุคลิกภาพ ความเชื่อม่ันในตนเอง การพัฒนาการ
แสดงออกทางอารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาให้เด็กคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็นและพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม 
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จัดเป็นจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทางด้านการศึกษาและสามารถพัฒนาเด็กในทุก ๆ  ด้าน 
และเป็นกิจกรรมที่ท าให้เกิดกระบวนการกลุ่ม ส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมที่เหมาะสมได้เม่ือเด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กันทั้งน้ี
ขึ้นอยู่กับการจัดสภาพแวดล้อมการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้เก่ียวข้อง ประสบการณ์ และกิจกรรมที่เหมาะสม ดังน้ันการจัด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เป็นกลุ่ม จึงเป็นอีกวิธีหน่ึงที่จะพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก ซ่ึงการเรียนรู้เหล่าน้ีของเด็กจะ
พัฒนาให้เด็กด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ส่งเสริมให้เด็กได้เข้าใจตนเองและผู้อ่ืน มีความคิดอิสระ รู้จักที่จะ
ให้ความร่วมมือ และเรียนรู้ที่จะคิดและตัดสินใจ โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน จึงมีความส าคัญต่อเด็ก
ปฐมวัยอย่างยิ่ง สอดคล้องกับทฤษฎี กระบวนการกลุ่มที่เน้นพฤติกรรมของมนุษย์ที่มีต่อกัน ลักษณะการรวมกลุ่ม การ
แก้ไขปัญหา การตัดสินใจ การสร้างความสัมพันธ์อันดีในกลุ่ม  ทิศนา แขมมณี (2522: 18) กล่าวว่า การท างานร่วมกับ
กลุ่ม ช่วยให้เด็กเรียนรู้อย่างรอบคอบเม่ือท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีปฏิกิริยาโต้ตอบกับเพื่อนๆ จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง
เพราะช่วยให้เด็กเกิดการพัฒนาทักษะทางสังคม และลักษณะนิสัยที่ดีงามและเหมาะสมตามวัยกิจกรรมกลุ่มจึงช่วย
ส่งเสริมทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญาไปพร้อม ๆ กัน การได้มีส่วนร่วมและการลงกระท ากิจกรรม
เรียนรู้ด้วยตนเอง และมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีประสบการณ์การท างานร่วมกัน จากการศึกษางานวิจัยพบว่า 
มีผู้น าวิธีการจัดประสบการณ์รูปแบบต่าง ๆ มาใช้เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย เช่น ศิริรัตน์ ชูชีพ (2544) 
ศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์ กรรณิการ์ โยธารินทร์
(2545) ศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เป็นกลุ่ม อโณชา ถิรธ ารง 
(2550) ศึกษารูปแบบกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ ต่อการพัฒนาพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัย ซ่ึง
ข้อสังเกตพบว่าจะมีการใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มและความร่วมมือ เป็นการส่งเสริมพฤติกรรมความร่วมมือให้แก่เด็ก
ปฐมวัย 
 จากความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการจัดกิจกรรมกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยการปั้นเพื่อ
ส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือของเด็กปฐมวัย ที่จะสามารถท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ และมีการ
พัฒนาการทางสังคมด้านความร่วมมือ ซ่ึงผลการวิจัยครั้งน้ีจะเป็นแนวทางส าหรับครู และผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย น าไปพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
พัฒนาการทางความร่วมมือส าหรับเด็กปฐมวัยต่อไป 
 
จุดมุ่งหมายการวิจัย   
 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยด้านความร่วมมือโดยการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ด้วยการปั้นก่อนการจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรม 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 หลังจากได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยการปั้นเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือ
สูงกว่าก่อนจากการท ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยการปั้น 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย 
           กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคือ เด็กปฐมวัยชายและหญิง อายุระหว่าง 4-5 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้น
อนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
จ านวน 5 คน ซ่ึงได้มาโดยการเลือกเฉพาะเจาะจง  
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       ระยะเวลาในการทดลอง 
   ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ี ด าเนินการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยใช้เวลาใน
การทดลอง 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน คือ อังคาร  พุธ  พฤหัสบดี วันละ 30 นาที ในเวลา 10.00-10.30 น. รวม
ระยะเวลาในการทดลองทั้งสิ้น 12 ครั้งในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยการปั้น 
ตัวแปรที่ศึกษา 
                 ตัวแปรต้น คือ การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยการปั้น 
      ตัวแปรตาม พฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือของเด็กปฐมวัย  
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กที่มีอายุระหว่าง 4-5 ปี ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต1  จ านวน  5  คนโดยการเลือกเฉพาะเจาะจง 
 2. การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยการปั้น หมายถึง การจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือท ากับ
วัตถุที่มีลักษณะเป็นเน้ือเดียวกัน เพื่อที่น ามาใช้ในการปั้น ให้เกิดเป็นรูปร่าง รูปทรงต่าง ๆ ตามความต้องการของเด็ก
เอง การปั้นสามารถตอบสนองพัฒนาการด้านต่าง ๆของเด็กได้มากที่สุดกิจกรรมหน่ึงเน่ืองจากเด็กมีโอกาสได้ใช้ชีวิตใน
การปั้นสื่อประเภทดินเหนียว ดินน้ ามันหรือแป้งโดที่มีคุณสมบัติของความยืดหยุ่นอ่อนตัวเปลี่ยนแปลงรูปส่งได้ง่าย
ก่อให้เกิดความรู้สึกในการสัมผัสและสามารถตอบสนองการกระท าของเด็กได้ด้วยที่เป็นปัจจัยส าคัญส่วนหน่ึงในการ
สะท้อนให้เห็นถึงระดับสติปัญญาอารมณ์และความรู้สึกของเด็กตามพัฒนาการของแต่ละบุคคลโดยจัด  3  ขั้นตอนดังน้ี     
 ขั้นที่ 1 ขั้นน า  
  น าเข้าสู่กิจกรรมโดยใช้กิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง ได้แก่ การสนทนา ค าคล้องจอง การร้องเพลง ปริศนาค า
ทาย เพื่อกระตุ้นให้เด็กสนใจและมีความพร้อมในการท ากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม 
 ขั้นที่ 2 ขั้นด าเนินกิจกรรม 
  ครูแนะน ากิจกรรม วัสดุอุปกรณ์ อธิบายวิธีท า วิธีใช้วัสดุและอุปกรณ์ ครูแบ่งกลุ่มเด็ก  
4 – 5 คน และให้เด็กร่วมมือกันวางแผนในการท ากิจกรรมในกลุ่มและลงมือปฏิบัติกิจกรรมอย่างอิสระ ครูมีบทบาทใน
การกระตุ้นให้เด็กร่วมกันวางแผนเสนอความคิด และชมเชยเม่ือเด็กท าผลงานเสร็จแล้ว 
 ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป  
   เด็กแต่ละกลุ่มได้ออกมาน าเสนอผลงานของกลุ่มหรือของตนเอง โดยครูสอดแทรกพฤติกรรมทางสังคม
ด้านความร่วมมือโดยการใช้ค าถามสนทนา เพื่อโยงเข้าหาตัวเด็ก  
 3. พฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือ หมายถึง พฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่แสดงออกมา ด้วย  
ท่าทาง การกระท า และค าพูด ในขณะท ากิจกรรม มีลักษณะของพฤติกรรมดังน้ี   
  3.1 การปฏิบัติตามข้อตกลง คือเด็กปฐมวัยมีการวางแผนในการร่วมกันท ากิจกรรมกลุ่ม   
  3.2 การยอมรับฟังความคิดเห็น คือ มีการแสดงท่าทางยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน  
  3.3 การช่วยเหลือ คือ การที่เด็กปฐมวัยมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อน  
 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
ด้วยการปั้น 

พฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยด้านการร่วมมือ 
1. ปฏิบัติตามข้อตกลงของกลุ่ม 
2. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
3. แสดงความคิดเห็นในการท ากิจกรรมร่วมกับ
เพื่อน 
4. มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อน 
5. ช่วยเพื่อนเก็บอุปกรณ์เม่ือท ากิจกรรมเสร็จ 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
        เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบด้วย 

-  แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยการปั้น จ านวน 24 แผน 
-  แบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือของเด็กปฐมวัย  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
           กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ีคือ เด็กปฐมวัยชายและหญิง อายุระหว่าง 4-5 ปี ที่ก าลังศึกษา
อยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก จ านวน 5 คน ซ่ึงได้มาโดยการเลือกเฉพาะเจาะจง 
วิธีด าเนินการศึกษาคน้คว้า 
 การศึกษาครั้งน้ี ผู้ศึกษาด าเนินการทดลองเป็นเวลา 4 สัปดาห์  สัปดาห์ละ 3 วัน คือ อังคาร  พุธ  พฤหัสบดี  
วันละ 30 นาที ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2561  ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 
รวม  12  ครั้ง ในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มีรายละเอียด ดังตาราง 
ตาราง  1  แสดงแผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยการปั้น 

    สัปดาห์ วัน 
กิจกรรมศิลปะ 
สร้างสรรค์ด้วยการปั้น 

วัสดุ 

สัปดาห์ที่ 1 
อังคาร สร้างภาพประทับใจ แป้งโด 
พุธ สวนผลไม้ของเรา แป้งโด 
พฤหัสบดี สัตว์โลกน่ารัก แป้งโด 

สัปดาห์ที่ 2 
อังคาร ปั้น ปั้น จินตนาการ แป้งโด 
พุธ น้ิวมือสร้างภาพ ดินน้ ามัน 
พฤหัสบดี ปั้น  ปั้น ปั้น ดินน้ ามัน 

สัปดาห์ที่ 3 
อังคาร คัพเค้กน่าทาน ดินน้ ามัน 

พุธ ร้อยเรียงกันไป ดินน้ ามัน 
พฤหัสบดี บีบดินน้ ามันมีภาพ ดินน้ ามัน 

สัปดาห์ที่ 4 
อังคาร บิด บิด แล้วปั้น ดินน้ ามัน 

พุธ ภาพสวยด้วยแป้งโด แป้งโด 
พฤหัสบดี มาลัยดินน้ ามัน ดินน้ ามัน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    แบบแผนการทดลอง 
 การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยด าเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัย One Group Pretest-Posttest Design ตาม
ตารางดังน้ี 
ตาราง 2 แบบแผนการทดลอง 
 
ก่อนการทดลอง(Pretest) ท าการทดลอง หลังการทดลอง(Posttest) 

𝑇1 X 𝑇2 
 
ความหมายของสัญลักษณ์ 
 T1  แทน  การทดสอบก่อนท ากิจกรรม 
 T2   แทน การทดสอบหลังท ากิจกรรม 
 x  แทน การประเมินหลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยการปั้น (Posttest) โดยใช้แบบสังเกต
พฤติกรรมทางสังคม 
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วิธีด าเนินการทดลอง 
 การทดลองครั้งน้ี ด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 เป็นเวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน คือ 
อังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี  วันละ 30 นาที ระหว่างเวลา 10.00 - 10.30น. รวม 8 วัน โดยมีล าดับขั้นตอนดังน้ี 
 1. สร้างความคุ้นเคยกับกลุ่มตัวอย่างเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 
 2. จัดเตรียมสภาพแวดล้อมภายในสถานที่ที่ท าการทดลองให้เหมาะสม 
 3. จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทุกด้าน (Baseline Data) โดยการสังเกตพฤติกรรมทางสังคม (Pretest) จากการจัด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยการปั้น ของกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 5 คน เป็นละยะเวลา 1 วัน ได้แก่ วันจันทร์ 30 นาที 
โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น บันทึกการสังเกตโดยผู้วิจัย และผู้ช่วยผู้วิจัย  
 4. ผู้วิจัยด าเนินการทดลองด้วยตนเอง โดยกลุ่มตัวอย่างได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยการปั้น 
จ านวน 24 แผน ใช้เวลาในการทดลอง 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน คือ วันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี ช่วง
ระยะเวลา 10.00 – 10.30 น. รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง 
 5. เม่ือก าเนินการทดลองครบ 4 สัปดาห์ ผู้วิจัยท าการสังเกตพฤติกรรมทางสังคม (Posttest) กับ
กลุ่มเป้าหมายโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคมฉบับเดียวกันกับที่ใช้ก่อนการทดลอง โดยท าการสังเกต 1 วัน ใน
วันจันทร์ 30 นาที ช่วงเวลา 10.00 – 10.30 น.  
 6. น าคะแนนที่ได้จากการสังเกตพฤติกรรมทางสังคม ไปท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. หาค่าสถิติพื้นฐานของพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัย 
2. หาค่าส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน 

 การแปลผลระดับพฤติกรรมทางสังคม 
  การแปลผลระดับพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยในการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ีก าหนดการแปลผลในราย
ด้าน โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายของระดับคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ของ เบสท์ (Best 1981; 24) ดังต่อไปน้ี 
พฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน  เกณฑ์การแปลผล ดังน้ี 
 
 คะแนนระหว่าง 07.51 - 10.00 หมายความว่า มีพฤติกรรมทางสังคม ด้านความร่วมมือ 
                ในระดับดีมาก 
 คะแนนระหว่าง 05.51 –07.50 หมายความว่า มีพฤติกรรมทางสังคม ด้านความร่วมมือ 
                ในระดับด ี
 คะแนนระหว่าง 02.51 - 05.00 หมายความว่า มีพฤติกรรมทางสังคม ด้านความร่วมมือ 
                ในระดับพอใช้ 
 คะแนนระหว่าง 00.00 - 02.50 หมายความว่า มีพฤติกรรมทางสังคม ด้านความร่วมมือ 
                ในระดับต้องปรับปรุง 
 
พฤติกรรมทางสังคมจ าแนกรายข้อแต่ละข้อมีคะแนนเต็ม 2 คะแนน เกณฑก์ารแปรผลดังนี ้
 
 คะแนนระหว่าง 01.51 - 02.00 หมายความว่า มีพฤติกรรมทางสังคม ด้านความร่วมมือ 
                ในระดับดีมาก 
 คะแนนระหว่าง 01.01 – 01.50 หมายความว่า มีพฤติกรรมทางสังคม ด้านความร่วมมือ 
                ในระดับด ี
 คะแนนระหว่าง 00.51 - 01.00 หมายความว่า มีพฤติกรรมทางสังคม ด้านความร่วมมือ 
                ในระดับพอใช้ 
 คะแนนระหว่าง 00.00 - 00.50 หมายความว่า มีพฤติกรรมทางสังคม ด้านความร่วมมือ 
                ในระดับต้องปรับปรุง 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมทางสังคมทางสังคมด้านความร่วมมือของเด็กปฐมวัยรายข้อระหว่าง
ก่อนการจัดกิจกรรมละหลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยการปั้น 
 ตาราง 5 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมทางสังคมทางสังคมด้านความร่วมมือของเด็กปฐมวัยรายข้อก่อนการ
จัดกิจกรรมละหลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยการปั้น 
 จากตาราง 5 ปรากฏว่า พฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือของเด็กปฐมวัยรายข้อ มีดังน้ี 

 
 ข้อที่ 1 ปฏิบัติตามข้อตกลงของกลุ่ม ก่อนได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยการปั้นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
1.07 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59 อยู่ในระดับดี หลังได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยการปั้นมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.80 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.41 อยู่ในระดับดีมาก 
 ข้อที่ 2 ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน ก่อนได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยการปั้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
1.07 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59 อยู่ในระดับดี หลังได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยการปั้น มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.53 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 อยู่ในระดับดีมาก 
 ข้อที่ 3 แสดงความคิดเห็นในการท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อน ก่อนได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วย
การปั้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46 อยู่ในระดับดี หลังได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ด้วยการปั้นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.00 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35 อยู่ในระดับดีมาก 
 ข้อที่ 4 มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อนก่อนได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยการปั้น มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.53 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 อยู่ในระดับดี หลังได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
ด้วยการปั้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.60 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.00 อยู่ในระดับดีมาก 
 ข้อที่ 5 ช่วยเพื่อนเก็บอุปกรณ์เม่ือท ากิจกรรมเสร็จ ก่อนได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยการปั้น มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.73 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74 อยู่ในระดับดี หลังได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
ด้วยการปั้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.80 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73 อยู่ในระดับดีมาก 
 จากตาราง 5 แสดงว่า หลังจากที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยการปั้น เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรม
ทางสังคมด้านความร่วมมือรายข้อสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ตอนที่ 2 เปรียบเทียบพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย ก่อนการจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรม 
ตาราง 6 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือของเด็กปฐมวัยโดยภาพรวม ก่อนการจัดกิจกรรม
และหลังการท ากิจกรรมการปั้น 
 

พฤติกรรม �̅� 𝑆𝐷 𝑡 𝑝 
พฤติ ก ร ร ม ท า ง
สังคมด้านความ
ร่วมมือ 

ก่อนการจัดกิจกรรม 0.80 0.94 8.56 .000 
หลังการจัดกิจกรรม 5.73 0.28 

 
        **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  
 
 

พฤติกรรม ก่อนการจัดกิจกรรม หลังการจัดกิจกรรม 
�̅� 𝑆𝐷 ระดับ �̅� 𝑆𝐷 ระดับ 

1. ปฏิบัติตามข้อตกลงของกลุ่ม 1.07 0.59 ดี 1.80 0.41 ดีมาก 
2. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 1.07 0.59 ดี 1.53 0.52 ดีมาก 
3. แสดงความคิดเห็นในการท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อน 1.00 0.46 ดี 2.00 0.35 ดีมาก 
4. มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อน 1.53 0.53 ดี 1.60 0.00 ดีมาก 
5. ช่วยเพื่อนเก็บอุปกรณ์เม่ือท ากิจกรรมเสร็จ 5.73 0.74 ดีมาก 8.80 0.73 ดีมาก 
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จากตาราง 6ปรากฏว่า พฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือของเด็กปฐมวัยโดยภาพรวมดังน้ี 
 ก่อนได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยการปั้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.80 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.94 หลังได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยการปั้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.73 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.28 ก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยการปั้น มีค่า t-test เท่ากับ 8.56 
 จากตาราง 6 จะแสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์ด้วยการปั้น มีนัยส าคัญ .05 แสดงว่าการกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยการปั้น สามารถส่งเสริม
พฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือของเด็กปฐมวัยให้ดีขึ้นได้   
 
สรุปผลการวิจัย  
            จากการวัดพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วย
การปั้นทุกสัปดาห์รวม 4 สัปดาห์ พบว่าเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือสูงขึ้นตามล าดับ 

อภิปรายผล 
การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือก่อนการจัด

กิจกรรมและหลังการท ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยการปั้น ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมทางสังคมด้าน
ความร่วมมือ ได้แก่ ปฏิบัติตามข้อตกลงของกลุ่ม ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน แสดงความคิดเห็นในการท ากิจกรรม
ร่วมกับเพื่อน มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อน และช่วยเพื่อนเก็บอุปกรณ์เม่ือท ากิจกรรมเสร็จสูงกว่าก่อนการ
จัดกิจกรรม ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่าการใช้กิจกรรมการปั้น ส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมทางสังคม
ด้านความร่วมมือพัฒนาสูงขึ้น และมีพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมืออยู่ในระดับดีมาก ผู้วิจัยอภิปรายได้ ดังน้ี 

1. พฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยการปั้น 
พบว่า เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมความร่วมมือสูงขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรม ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้ง ไ ว้ 
เน่ืองมาจากกิจกรรมการปั้นใช้เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้ร่วมกันวางแผน สร้างข้อตกลงก่อนลงมือปฏิบัติ และช่วยกัน
ท าศิลปะสร้างสรรค์ด้วยการปั้นจนกระทั่งส าเร็จ ซ่ึงกระบวนการดังกล่าวเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพฤติกรรม
ทางสังคมด้านความร่วมมือของเด็กปฐมวัย  

การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยการปั้นเป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยเด็กได้ ผ่าน
กระบวนการของการเรียนรู้ การท างานเป็นกลุ่มซ่ึงจะเป็นการพัฒนาพฤติกรรมความร่วมมือได้ดี การจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์เป็นกลุ่มกระตุ้นให้เด็กได้ร่วมมือกันในวางแผนการท างาน สร้างข้อตกลงก่อนลงมือปฏิบัติ สร้างสรรค์ผลงาน
ร่วมกัน เม่ือท ากิจกรรมเสร็จช่วยกันเก็บอุปกรณ์เข้าที่ ขณะที่เด็กร่วมกิจกรรมที่ท าอยู่ให้ความเกิดพฤติกรรมความ
ร่วมมือ นอกจากน้ันการที่เด็กได้ร่วมมือกันช่วยลดการยึดตนเองเป็นศูนย์กลางและสร้างพฤติกรรมให้เป็นที่ยอมรับของ
เพื่อนอันก่อให้เกิดพฤติกรรมทางสังคมในการท ากิจกรรมและน าไปสู่ความส าเร็จตามที่ได้วางไว้อย่างราบรื่น ซ่ึงเด็กแต่
ละคนจะมีความแตกต่างกันระหว่างบุคคลจากการท างานร่วมกันการใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่ให้เด็กท างาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม เด็กได้ท างานร่วมกันให้เกิดความคิดที่หลากหลายสร้างสรรค์เป็นผลงานให้เกิดขึ้นสื่อและอุปกรณ์ เป็น
ส่วนที่ท าให้เด็กเกิดพฤติกรรมในทางที่สร้างสรรค์ สอดคล้องกับประณีต เค้าฉิม (2549: 301) กล่าวว่าพัฒนาการในการ
เป็นส่วนหน่ึงของสังคม สามารถประพฤติตามความคาดหวังของสังคม กระบวนการ ได้มาซ่ึง ความสามารถประพฤติ
ตามความคาดหวังของสังคม โดยกระบวนการได้มาซ่ึงความสามารถ ประพฤติตามความคาดหวงของสังคม เรียกว่า 
การเรียนรู้ระเบียบของสังคม (Socialization) ซ่ึง ประกอบด้วย การเรียนรู้ 3 ประการ คือ การประพฤติในแนวทางที่
สังคมยอมรับ การแสดงบทบาท ทางสังคมที่เหมาะสม และการพัฒนาทัศนคติเชิงสังคมที่ดี   

จากการวิจัยในการจัดกิจกรรมครั้งน้ี ครูเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์ซ่ึงจะใช้ได้ในขณะท ากิจกรรมและเม่ือจะท า
กิจกรรมเด็กแต่ละกลุ่มจะต้องไปจัดเตรียมอุปกรณ์ของกลุ่มตนเองเด็กจะเกิดพฤติกรรมการร่วมมือ การช่วยเหลือ และ
มีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับ จิตตินันท์ เดชะคุปต์  (2534: 55) ลักษณะทางสังคมของเด็กปฐมวัย 4 – 6 
ปี จะมีการท างานเป็นกลุ่มรวมกับเพื่อนมากขึ้น รู้จักการเป็นผู้ให้และผู้รับที่ดี กระตือรือร้นช่วยเหลือผู้ อ่ืน เข้าใจ
ความรู้สึกของผู้อ่ืนเม่ือเด็กได้มีโอกาสท ากิจกรรมร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดทางด้านการรับรู้ ทางด้านความรู้สึก มีการ
ตระหนักถึงความรู้สึกของผู้อ่ืนมากขึ้น มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากขึ้นและมีความรู้สึกพึ่งพากันและกัน จะเห็นได้จากการ
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ท ากิจกรรมของเด็กขณะที่ท ากิจกรรมน้ันเด็กให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม รู้จักการช่วยเหลือเพื่อน มีความ
รับผิดชอบในงานและหน้าที่ของตนเอง และให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม 

ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรรมทางสังคมด้านความร่วมมือของเด็กปฐมวัย หลังการจัดกิจกรรมพบว่า เด็ก
ปฐมวัยมีพฤติกรรรมทางสังคมด้านความร่วมมือสูงขึ้น ก่อนการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ0.08 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.94  หลังการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.73 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.28 และมีค่า 𝑡 เท่ากับ 8.56 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  จึงกล่าวได้ว่ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยการปั้นเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับการ
ส่งเสริมพฤติกรรมด้านความร่วมมือของเด็กปฐมวัย 

จากการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยการปั้นเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือของเด็ก
ปฐมวัยรายข้อ มีดังน้ี 
 ข้อที่ 1 ปฏิบัติตามข้อตกลงของกลุ่ม  ในพฤติกรรมการปฏิบัติตามข้อตกลงของกลุ่มพบว่าเด็กปฐมวัยมี
พฤติกรรมสูงขึ้นกว่าก่อนการท ากิจกรรมที่เป็นเช่นน้ีเพราะครูและเด็กได้มีการสร้างข้อตกลงกันว่าขณะที่ท ากิจกรรม 
ต้องตั้งใจท ากิจกรรมของกลุ่มตัวเอง ไม่กวนเพื่อนขณะที่เพื่อนท ากิจกรรม และหลังจากที่ตกลงกันเรียบร้อยแล้ว เด็ก ๆ
ก็ได้ท ากิจกรรมการปั้นในกลุ่มของตนเอง โดยไม่มีใครแกล้งเพื่อนหรือกวนเพื่อนขณะท ากิจกรรม  
 ข้อที่ 2 ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน ในพฤติกรรมยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน พบว่าเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรม
สูงขึ้นกว่าก่อนการท ากิจกรรมที่เป็นเช่นน้ีเพราะว่า ขณะท ากิจกรรมก็จะเห็นว่าเด็ก ๆมีการพูดคุยกันเก่ียวกับสิ่งที่ตน
ก าลังจะปั้นโดยมีการปรึกษาเพื่อนในกลุ่มของตนเอง ว่าเราจะปั้นอะไรก่อนดี เช่นน้องส้มเสนอว่าให้ปั้นต้นไม้ก่อน 
 
ขอเสนอแนะในการน าไปใช 

1. ในการส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
ด้วยการปั้น ควรมีการยืดหยุ่นระยะเวลาและให้เวลาในการปรับตัวของเด็กที่ต้องท างานร่วมกัน ไม่ควรมีการบังคับให้
ท าตามแบบ ควรให้อิสระเด็กในการคิด ไม่เน้นผลงานเพียงอย่างเดียว บางครั้งผลงานก็ไม่จ าเป็นต้องสวยงามเสมอไป 

2. ในการส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือในขั้นการวางแผนการจัดกิจกรรมให้เด็กได้คิด คิด
วางแผน และควรใช้เทคนิคการพูดที่กระตุ้นให้เด็กเกิดการวางแผนร่วมกัน ส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคมด้านความ
ร่วมมือ การช่วยเหลือ และมีความรับผิดชอบ พฤติกรรมการแสดงออกของครูมีส่วนส าคัญเป็นอย่างมากในการ
แบบอย่างที่ดี ครูควรใช้ค าพูดที่สุภาพนุ่มนวล เป็นกัลยาณมิตรกับเด็ก ให้ความรัก ก าลังใจ ชมเชย เม่ือเด็กแสดง
พฤติกรรมความร่วมมือที่เหมาะสมทั้งด้านการร่วมมือ การช่วยเหลือ และความรับผิดชอบ เด็กจะได้มีความรู้สึกอบอุ่น 
และมีความสุขในการท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน 

3. ควรมีการสังเกตเด็กตลอดช่วงระยะเวลาในการทดลอง เม่ือเด็กแสดงพฤติกรรมออกมาจะได้ท าการบันทึก
ได้ทันที และควรเปิดโอกาสให้เด็กมีการสับเปลี่ยนกลุ่มได้ทุกสัปดาห์ 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคมด้านอ่ืน ๆ ของเด็กปฐมวัยในสภาพจริงใน
ห้องเรียนระดับปฐมวัย 

2. ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยการปั้นกับพฤติกรรมด้านอ่ืน ๆ เช่น การแก้ปัญหา 
การตัดสินใจ คุณธรรม และจริยธรรมของเด็กระดับปฐมวัย 

3. ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือนอกเหนือจาก
กิจกรรมการปั้น เช่น กิจกรรมการเล่นตามมุม กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เป็นต้น 
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กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัย 
The Creative art activities to develop small muscles of early childhood 

กนกวรรณ  สุขชาวนา1  เกสร กอกอง2 และสุพัตรา  ประเสริฐกุล3 
 Kanokwana Sukchaona1 Kasorn Kokong2 and Supattra Prasertkul3  

 
    1นักศึกษา: สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

2อาจารยท์ี่ปรึกษาสาขาการศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 

               3ครูสาขาการศึกษาปฐมวยั โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก    

 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบพัฒนาการความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็กของเด็ก
ปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ีเป็นเด็กปฐมวัย 
ชายและหญิง อายุระหว่าง 3-4 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม ต าบลในเมือง อ าเภอในเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 1 ห้อง มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด 40 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ีคือ เด็กปฐมวัย ชายและหญิง อายุระหว่าง 3-4 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้น
อนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ต าบลในเมือง อ าเภอในเมือง จังหวัด
พิษณุโลก จ านวน 5 คน ซ่ึงได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย  ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ี ด าเนินการในภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยใช้เวลาจ านวน 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 15 นาที โดยทดลองในวัน
อังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี เวลา 10.00 – 10.15 น. รวม 15 ครั้งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์ จ านวน 15 แผน และแบบทดสอบวัดพัฒนาการกล้ามเน้ือเล็กของเด็กปฐมวัย จ านวน 1 ชุด สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยพื้นฐาน (µ)  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( ) 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 เด็กปฐมวัยหลังได้รับจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 
สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ พบว่าคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบเพื่อส่งเสริ มทักษะการพัฒนา
กล้ามเน้ือมัดเล็กของเด็ก มีค่าเฉลี่ย (µ) ก่อนการท ากิจกรรมเท่ากับ 3.60 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) ก่อนท า
กิจกรรมเท่ากับ 0.5 ซ่ึงอยู่ในระดับพอใช้ โดยหลังการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 8.60 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ( )เท่ากับ 1.14  ซ่ึงอยู่ในระดับดีมาก 
 
ค าส าคัญ : เด็กปฐมวัย  กล้ามเน้ือมัดเล็ก  กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์   
 
ความเป็นมาและความส าคัญ  
 เด็กอายุ 3 – 5 ปี เป็นวัยที่ร่างกายและสมองของเด็กก าลังเจริญเติบโต เด็กต้องการความรักความเอาใจใส่
ดูแลอย่างใกล้ชิด เด็กวัยน้ีมีโอกาสเรียนรู้จักการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้ส ารวจ เล่น ทดลอง ค้นพบด้วยตนเอง ได้มี
โอกาสคิดแก้ปัญหา เลือกตัดสินใจ ใช้ภาษาสื่อสาร คิดริเริ่มสร้างสรรค์ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข ผู้ที่
รับผิดชอบจึงมีหน้าที่ในการอบรมเลี้ยงดู และจัดประสบการณ์ให้เด็กได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมให้เด็กสังเกต 
ส ารวจ สร้างสรรค์และยิ่งเด็กมีความกระตือรือร้น  ยิ่งท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ผู้รับผิดชอบจึงต้องส่งเสริม สนับสนุน ให้
ความรักความเข้าใจ ความเอาใจใส่เด็กวัยน้ีเป็นพิเศษ เพราะจะเป็นพื้นฐานที่จะช่วย เตรียมความพร้อมให้เด็กประสบ
ความส าเร็จในการเรียนและในชีวิตเด็กต่อไป (กระทรวงศึกษาธิการ , 2547: 1) การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็ก
ตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและ
พัฒนาการของเด็กแต่ละคน ตามศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคม – วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอ้ือ
อาทร และความเข้าใจของเด็กทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นไปมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิด
คุณค่าต่อตนเองและสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 3) 
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 เด็กเป็นทรัพยากรที่ส าคัญของชาติเป็นวัยพื้นฐานแห่งชีวิต ที่ต้องได้รับการอบรมเลี้ยงดูเป็นอย่างดีตั้งแต่แรก
เกิดถึงอายุ 6 ขวบ เด็กวัยน้ีจะเกิดการเรียนรู้มากที่สุดในชีวิต (ขวัญชัย สุลัยศรี. 2547 : 6) เพราะเป็นวัยที่ร่างกายและ
สมองก าลังเจริญเติบโต ถ้าเด็กได้รับการเลี้ยงดูที่ดีและถูกต้องตามหลักจิตวิทยาและหลักวิชาการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องเด็กก็
จะพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ ดังน้ันการเตรียมความพร้อมส าหรับเด็กปฐมวัย เพื่อที่จะได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย 
อารมณ์จิตใจ - สังคมและสติปัญญา จึงมีความส าคัญดังที่นักจิตวิทยาการศึกษาได้กล่าวถึงความส าคัญในช่วง 6 ปีแรก
ของชีวิตว่าเป็นช่วงที่พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ก าลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว จึงเป็นระยะเหมาะสมที่สุดต่อการวางรากฐานของ
การพัฒนาการทุกด้านให้กับเด็กอย่างม่ันคงและถูกต้องเพราะเด็กในวัยวัยน้ีง่ายต่อการปลูกฝัง พฤติกรรม และการ
เรียนรู้สิ่ง (Bloom, 1964 : 88 อ้างถึงใน เพ็ญทิพา อ่วมมณี, 2547 : 1) 
  พัฒนาทางร่างกายของเด็กเป็นกระบวนการของการที่ต้องพัฒนากล้ามเน้ือใหญ่และกล้ามเน้ือเล็ก การ
จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางกายต้องสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทางกายช่วยให้เด็ก
ได้เรียนรู้การปรับตัวการรู้จักตนเองและการสร้างทักษะทางสังคม กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการทางกายที่ดีส าหรับ
เด็กปฐมวัยไม่ควรเน้นเฉพาะการหยิบจับหรือการเล่นอย่างอิสระโดยขาดความหมายการเล่นเป็นการเสริมสร้างการ
เรียนรู้ที่ดีส าหรับเด็ก คือส่วนของการเล่นแต่การเล่นของเด็กที่สร้างสรรค์ร่างกายและส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านน้ันต้อง 
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างมีความหมายที่นอกจากการท าให้เด็กมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ สามารถใช้กล้ามเน้ือใหญ่ 
กล้ามเน้ือเล็กได้แล้วต้องสร้างเสริมพัฒนาด้านอ่ืนด้วย กิจกรรมส่งเสริมทางกายส าหรับเด็กปฐมวัยจะมุ่งเน้นถึงการ
พัฒนากล้ามเน้ือใหญ่และกล้ามเน้ือเล็กอย่างเจาะจง การจัดกิจกรรมที่พัฒนาทางกายส าหรับเด็กไม่ควรมีข้อจ ากัด
เฉพาะในชั้นเรียน ควรเน้นการออกนอกชั้นเรียนด้วย วิธีการออกก าลังกายด้วยการใช้แขน ใช้มือ ใช้ขา และอุปกรณ์
เป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้ตนเองที่สามารถค้นหาความสามารถและความสนใจของตนเองได้ กล้ามเน้ือเล็กเป็น
พัฒนาการทางกายอีกส่วนหน่ึงที่ส าคัญมาก เพราะหมายถึงการสร้างเสริมความสามารถในการหยิบ จับ คัดเขียน และ
ท ากิจกรรมที่ต้องใช้กล้ามเน้ือน้ิวมือฝ่ามือและข้อต่อการส่งเสริมพัฒนาการ กล้ามเน้ือเล็กเป็นการ พัฒนากล้ามเน้ือน้ิว
มือที่ส าคัญกับเด็กมาก เพราะเด็กต้องใช้มือในการท า กิจกรรมที่ส าคัญได้แก่ การเขียนหนังสือ การจัดกระท า หยิบ จับ 
ปั้นแต่งสิ่งต่างๆ การส่งเสริม การใช้กล้ามเน้ือมือไม่เพียงแต่พัฒนาการของกล้ามเน้ือน้ิวมือให้แข็งแรงเท่าน้ันแต่ยังเป็น
การส่งเสริมความสามารถของการใช้สายตากับมือให้สัมพันธ์กันด้วย การส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเน้ือใหญ่และ
กล้ามเน้ือเล็กต้องพัฒนาควบคู่กันไป และเด็กต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเน่ือง (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2547 : 100 - 
102) 
 ความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือเล็กมีความส าคัญ และจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตประจ าวันโดยกล้ามเน้ือเล็ก
เป็นอวัยวะหน่ึงในการประกอบกิจวัตรประจ าวันด้วยตนเอง เช่น การใส่ – ถอดกระดุมรูดซิป การแปรงฟัน ผูกเชือก
รองเท้า งานศิลปะ รวมทั้งการขีดเขียน ถ้าเด็กได้ใช้กล้ามเน้ือเล็กได้อย่างคล่องแคล่วจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้าน
ต่างๆ (อธิษฐาน พูลศิลป์ศักดิ์กุล. 2546 : 111) ซ่ึงการใช้มือเพื่อที่จะจับของเล่นและเรียนรู้ทักษะในการช่วยเหลือ
ตนเอง เช่น การกินอาหาร และแต่งตัว (สมศรี เมฆไพบูลย์วัฒนา. 2551 : 22) เป็นการฝึกความพร้อมด้านกล้ามเน้ือมือ 
และน้ิวมือให้มีแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว และการฝึกความสัมพันธ์ระหว่างตากับมือจะช่วยให้เด็กได้ออกก าลัง และ
พร้อมที่จะใช้ในการเขียน (พูนสุข บุณย์สวัสดิ์. 2544 : 41) เด็กจะสามารถเขียนสิ่งใดได้ก็ต่อเม่ือมีความสามารถในการ
ใช้กล้ามเน้ือมือและสายตาท างานประสานสัมพันธ์กันได้ดี (เยาวพา เดชะคุปต์. 2548 : 123) ซ่ึงจะท าให้การควบคุม
และการประสานงานกันของกล้ามเน้ือเล็กกับสายตามีความสัมพันธ์กับพัฒนาการของการรับรู้ และสติปัญญาของเด็ก
ปฐมวัยด้วย (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2542 : 64) 
 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมหน่ึงในการจัดประสบการณ์ประจ าวันส าหรับเด็กปฐมวัย เป็นกิจกรรม
เสรีที่ เด็กอยากท า สนใจที่จะท า เม่ือท าแล้วมีความสุข สามารถพัฒนาเด็กด้านต่างๆ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ 
สังคม และ สติปัญญา ซ่ึงเด็กทุกคนต้องการแสดงออกด้านความคิดและความรู้สึก ต้องการบอก ต้องการพูด ต้องการ
เขียนเพื่อถ่ายทอด ความรู้และความรู้สึกของตน วิธีการของเด็กในการถ่ายทอดความคิดและอารมณ์ความรู้สึกจาก
จินตนาการจะถ่ายทอดสู่ งานศิลปะ (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2547:27)  
 ปัญหาที่พบจากการทดลองแผนการจัดกิจกรรมการสอน และสังเกต ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ห้องดอกกุหลาบ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พบว่าเด็กมีความสามารถใช้กล้ามเน้ือมัดเล็กในการท ากิจกรรมต่างๆ 
ยังไม่ดี เช่น การหยิบจับ การปั้น การระบายสี และยังไม่สามารถใส่ -ถอดกระดุม การรูดซิป การแปรงฟัน ผูกเชือก
รองเท้าได้เอง ซ่ึงแสดงถึงการความขาดความพร้อมในการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็ก 
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 การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่จ าเป็นมาต่อเด็กปฐมวัย เพราะสามารถเชื่อมโยงการท างานของ
สมองหลายด้านและกล้ามเน้ือมัดเล็กเป็นพัฒนาทางด้านร่างกายอีกส่วนหน่ึงที่ส าคัญมาก เพราะหมายถึง การสร้าง
เสริมความสามารถในการหยิบจับ คัดเขียน และกิจกรรมที่ต้องใช้กล้ามเน้ือน้ิวมือ ฝ่ามือ และข้อต่อ การส่งเสริม
พัฒนาการทางด้านกล้ามเน้ือมัดเล็ก เป็นการพัฒนากล้ามเน้ือน้ิวมือ เพราะเด็กต้องใช้มือในการท ากิจกรรมที่ส าคัญ 
ได้แก่ การเขียนหนังสือ การหยิบจับ การปั้น การส่งเสริมการใช้กล้ามเน้ือมือ ไม่เพียงแต่พัฒนาการของกล้ามเน้ือมือให้
แข็งแรงเท่าน้ัน แต่ยังเป็นการส่งเสริมความสามารถของการใช้สายตากับมือให้สัมพันธ์กันด้วย  
 ด้วยความส าคัญและด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นเหตุจูงใจให้ผู้วิจัยได้สนใจกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ มี
ผลต่อความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัย ซ่ึงผลการวิจัยครั้งน้ีจะเป็นแนวทางส าหรับครูและผู้ที่
เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยได้ใช้เป็นแนวทางพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการจัด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1. หลังจากการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยพบว่าเด็กปฐมวัยมีความสามารถในการใช้
กล้ามเน้ือเล็กดีขึ้น 
 2. จากการเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัยในการท ากิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ พบว่าหลังจากการจัดกิจกรรมเด็กปฐมวัยมีความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือเล็กสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ีเป็นเด็กปฐมวัย ชายและหญิง อายุระหว่าง 3-4 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่
ในชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ต าบลในเมือง อ าเภอใน
เมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 1 ห้อง มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด 40 คน  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ีคือ เด็กปฐมวัย ชายและหญิง อายุระหว่าง 3-4 ปี ที่ก าลังศึกษา
อยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ต าบลในเมือง อ าเภอใน
เมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 5 คน ซ่ึงได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย   
 ระยะเวลาในการทดลอง 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี ทดลองใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 
2561 ใช้เวลาจ านวน 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 15 นาที โดยท าการฝึกในวันอังคาร วันพุธ วัน
พฤหัสบดี เวลา 10.00 – 10.15 น. รวม 15 ครั้ง 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1. ตวัแปรต้น การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
  2. ตัวแปรตาม ความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือเล็กของเด็กปฐมวัย 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กปฐมวัยชาย – หญิง ที่มีอายุระหว่าง 3 – 4 ขวบ ซ่ึงก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 ความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือเล็ก หมายถึง การพัฒนาความสามารถในการบังคับกล้ามเน้ือเล็กส่วนต่างๆ 
คือ การท างานประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเน้ือมือ แขน ไหล่ กับ สายตา 
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การจัดกจิกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก

ของเด็กปฐมวัย 

 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ หมายถึง การฉีกปะ การตัดปะ การระบายสี การร้อยลูกปัด และการปั้นดินน้ ามัน 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 ตัวแปรต้น                  ตัวแปรตาม 
     
 
 
 
 
 
 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีดังน้ี 
 1. แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ จ านวน 15 แผน  
 2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือเล็กของเด็กปฐมวัยจ านวน 1 ชุด 2 ข้อ 
 
วิธีด าเนินการทดลอง 
  การวิจัยครั้งน้ีด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ท าการทดลองเป็นเวลา 5 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 3 วัน (วันอังคาร, พุธ, พฤหัสบดี) วันละ 15 นาที รวมเป็น 15 ครั้ง ท าการทดลองในช่วงเวลา 10.00-10.15 
น. 
 
วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. น าแบบทดสอบทักษะพื้นฐานของกล้ามเน้ือมัดเล็กส าหรับเด็กปฐมวัยก่อนเรียนไปทดสอบกับเด็ก 
ปฐมวัย แล้วเก็บรวบรวมข้อมูล 

2. การทดลองครั้งน้ีด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2561  ท าการทดลองเป็นเวลาจ านวน   5   
สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 15 นาที โดยท าการฝึกในวันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี เวลา 10.00 – 
10.15 น. รวม 15 ครั้งโดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือเล็กของเด็กปฐมวัย 
โดยมีทั้งหมด 5 กิจกรรมได้แก่ กิจกรรมการปั้น กิจกรรมระบายสี กิจกรรมร้อยลูกปัด กิจกรรมฉีกปะ กิจกรรมตัดปะ 
 3.  หลังจากด าเนินการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ได้น าแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานของกล้ามเน้ือมัดเล็ก
ส าหรับเด็กปฐมวัยไปทดสอบกับเด็กปฐมวัย มาตรวจคะแนน 
 4.  น าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ตามวิธีการต่อไป 
   
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิจัยเรื่อง  กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัย ผู้วิจัยขอน าเสนอผล
การวิเคราะห์  ดังน้ี 
ตอนที่ 1 การศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยจากการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค 

จากผลการศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือเล็กจากการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย  ผู้วิจัยขอเสนอผลการศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือเล็กจากการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ส าหรับ
เด็กปฐมวัย ดังน้ี 
ตารางที่ 1  ผลการศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือเล็กของเด็กปฐมวัยจากการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค 
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ทักษะพื้นฐานกล้ามเน้ือมัดเล็ก

ผลการศึกษาพัฒนาการทักษะพื้นฐานกล้ามเนื้อมัดเล็กจากการจัดกิจกรรม       
ศิลปสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย

ก่อน หลัง

 

พัฒนาการ 
 

ก่อนการทดสอบ  
ระดับ 

หลังการทดสอบ  
ระดับ 

µ   µ   

ทักษะพื้นฐานกล้ามเน้ือมัดเล็ก 3.60 0.5 พอใช้ 8.60 1.14 ดีมาก 

 
จากตารางที่ 1  การศึกษาพัฒนาการทักษะพื้นฐานกล้ามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัยจากการจัดกิจกรรม

ศิลปะสรางสรรค พบว่า  เด็กมีพัฒนาการทักษะพื้นฐานของกล้ามเน้ือมัดเล็กดีขึ้นในระดับดีมาก จากการให้เด็กท า
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จ านวน  5  กิจกรรม ได้แก่ 1.กิจกรรมการปั้น 2.กิจกรรมระบายสี 3.กิจกรรมร้อยลูกปัด  4.
กิจกรรมฉีดปะ 5.กิจกรรมตัดปะ  โดยมีค่าเฉลี่ยพื้นฐาน (µ) ก่อนการท ากิจกรรมเท่ากับ 3.60 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ( ) ก่อนท ากิจกรรมเท่ากับ 0.5 ซ่ึงอยู่ในระดับพอใช้โดยหลังการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 8.60 ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )เท่ากับ 1.14  ซ่ึงอยู่ในระดับดีมากดังปรากฏผลตามภาพประกอบที่  1  ดังน้ี 

 ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือเล็กของเด็กปฐมวัย จากการทดสอบก่อน – หลัง
การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ประกอบที่  1  ผลการศึกษาพัฒนาการทักษะพื้นฐานกล้ามเน้ือมัดเล็กจากการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ 

สรุปผลการวิจัย    
จากการวิจัย  ผู้วิจัยขอสรุปผลการวิจัยดังน้ี 

           ผลการศึกษาพัฒนาการทักษะพื้นฐานกล้ามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัยจากการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค 
พบว่า  เด็กมีพัฒนาการทักษะพื้นฐานกล้ามเน้ือมัดเล็ก ดีขึ้น จากการให้เด็กท ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จ านวน  5  
กิจกรรม ได้แก่  1.กิจกรรมการปั้น 2.กิจกรรมการระบายสี 3.กิจกรรมร้อยลูกปัด 4.กิจกรรมฉีดปะ 5.กิจกรรมตัดปะ 
โดยมีค่าเฉลี่ย (µ) ก่อนการท ากิจกรรมเท่ากับ 3.60 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) ก่อนท ากิจกรรมเท่ากับ 0.5  ซ่ึง
อยู่ในระดับพอใช้โดยหลังการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 8.60 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )เท่ากับ 1.14 ซ่ึง
อยู่ในระดับดีมาก 
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อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาทักษะการพัฒนากล้ามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัยและพัฒนากล้ามเนื้อ
มัดเล็กส าหรับเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาล 1 โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มาเปรียบเทียบความแตกต่างก่อน
และหลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ผลการวิจัยท าให้ทราบว่า 
 1. เด็กปฐมวัยที่ได้รับจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเน้ือมัดเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ห้อง
ดอกกุหลาบ สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ พบว่าคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบเพื่อส่งเสริมทักษะการ
พัฒนากล้ามเน้ือมัดเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ห้องดอกโดยมีค่าเฉลี่ยพื้นฐาน (µ) ก่อนการท ากิจกรรมเท่ากับ 3.60 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) ก่อนท ากิจกรรมเท่ากับ 0.5 ซ่ึงอยู่ในระดับพอใช้โดยหลังการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ) 
เท่ากับ 8.60 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )เท่ากับ 1.14  ซ่ึงอยู่ในระดับดีมาก 
 2. เด็กปฐมวัยที่ได้รับจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเน้ือมัดเล็ดของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ห้อง
ดอกกุหลาบ โดยเฉลี่ยรวมเพิ่มขึ้นจากก่อนการจัดกิจกรรม ทั้งน้ีเน่ืองจาก การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนา
กล้ามเน้ือมัดเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ห้องดอกกุหลาบ เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมที่ให้เด็กเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง เด็กได้เรียนรู้ด้วยการสังเกต บอกรายละเอียด เปรียบเทียบระหว่างการท ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่
หลากหลาย เช่น การฉีกปะ การตัดปะ การปั้นดินน้ ามัน การร้อยลูกปัด และการระบายสี ท าให้เด็กมีพัฒนาการที่
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเน่ืองตลอดช่วงระยะเวลาทดลอง 5 สัปดาห์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นก่อน
การจัดกิจกรรม 
 
ขอเสนอแนะในการน าไปใช 
 1. การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาไปในหลากทักษะที่สอดคล้องกันเพื่อให้มีประสิทธิภาพใน
การท ากิจกรรมมากขึ้น 
 2. การจัดกิจกรรมความค านึงถึงสิ่งอ านวยความสะดวก บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดกิจกรรมที่หลากหลาย 
 3. ครูควรมีบทบาทในกาช่วยเหลือในการท ากิจกรรมของนักเรียน ให้ค าแนะน าและกระตุ้นให้เด็กมีความกล้า
คิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
 
ขอเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาความสามารถด้านกล้ามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัยว่า เด็กปฐมวัยในช่วงอายุไหนมี
พัฒนาการเป็นอย่างไร แล้วจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กในแต่ละวัย 
 2. ควรมีการจัดกิจกรรมรูปแบบอ่ืนๆ เพื่อพัฒนากล้ามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัยหรือพัฒนาด้านอ่ืนๆ 
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การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านการคิดเชิงเหตุผลส่วนย่อยส่วนรวมด้วยเกมการศึกษาส าหรับ
เด็กปฐมวัย 

The Development of analytical thinking skills in rational thinking. subsection 
public with educational games for early childhood 

ขวัญฤทัย   เทพบาท1 และ วราภรณ์  อ่ าอ้น2  Kwanruthai   Thepbath1 and Warapron  
Aum-aon2 

 
 

1นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
2อาจารย์โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม                     

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยที่ ได้รับการจัดกิจกรรมเกม
การศึกษาก่อนจัดกิจกรรมเกมการศึกษาและหลังจัดกิจกรรมเกมการศึกษา  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียน
ชาย – หญิง อายุ 4 – 5 ปี นักเรียนจ านวน 28 คน ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 4 สัปดาห์ ๆ ละ 2 ครั้ง ๆ ละ 20 นาที รวม 
8 ครั้ง การวิจัยครั้งน้ีใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียว เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี 1) แผนการจัดกิจกรรมเกม
การศึกษาจ านวน 8 แผ่น 2) แบบทดสอบวัดทักษะของเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและการหาค่าร้อยละความก้าวหน้า ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกม
การศึกษา  
มีทักษะการคิดหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาสูงขึ้นคิดเป็นร้อยละความก้าวหน้าเท่ากับ 43.9 
 
ค าส าคัญ : ทักษะการคิดวิเคราะห์,  เกมการศึกษา, เด็กปฐมวัย  
 
Abstract 
  The purpose of the study was to compare Analytical thinking skills of young children 
before and after using educational game . The 28 subjects were 4 - 5 years old in kindergarten 3 , 
second semester, academicyear 2018 at Anuban Municipal Nakhon Phitsanulok School. The 
experiment was carried by researcher for 20 minutes every days, 2 days per week for 8 
consecutiveweeks. The instruments used in this study were 1) The Experience plan Didactic Games 
developed by the researcher, 2) The Analytical thinking skills Test, The study was The One Group 
pretest – posttest Design. The data was analyzed by The average , The Standard deviation and 
percentage. The result was as follow The Analytical thinking skills of young children acquired didactic 
games was percentage was 43.9 
 
keywords : Analytical thinking skills, educational game, early childhood 
 
ความเป็นมาและความส าคัญ 
 เด็กเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าเป็นผู้สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมและความเป็นมนุษย์เป็นพลังส าคัญใน
การพัฒนาประเทศ อนาคตของชาติจึงขึ้นอยู่กับคุณภาพของเด็กที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายจิตใจมีพัฒนาการทุกด้าน
ที่เหมาะสมกับวัยจะเป็นผู้ที่สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเด็กในวัยเริ่มแรกของชีวิตหรือที่เรียกว่าเด็ก
ปฐมวัยคือวัยตั้งแต่แรกเกิด ซ่ึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควรต้องเริ่มต้นตั้งแต่แรกจนถึงปฐมวัย สติปัญญาด้านการคิด
น้ันมีความจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ ความเป็นปกติสุขและการด าเนินชีวิตที่ประสบความสุขในความส าเร็จ 
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เป็นผลมาจากการมีประสิทธิภาพของความคิด  ซ่ึงสอดคล้องกับ ฉันทนา ภาคบงช (2550:1 อ้างอิงใน ปราณีอุปฮาด. 
2550:1) ที่กล่าวมา การคิดวิเคราะห์การช่วยให้คนมีประสิทธิภาพ แสดงออกในสิ่งที่ดีงาม เป็นประโยชน์ และ
สร้างสรรค์ สามารถฟันฝ่าอุปสรรคและน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันของตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
ตลอดจนการที่เด็กได้รับการพัฒนาความคิดให้เป็นคน คิดเป็น เด็กจะสามารถใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
เลือกสิ่งที่ดีที่สุดในอนาคตได้ อันจะเป็นเหตุให้ประเทศชาติพัฒนาอย่างยั่งยืน เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2550: 72 
อ้างอิงใน ปราณี อุปฮาด. 2551: 1) ฝึกทักษะการคิดน้ันเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ การที่จะพัฒนาคนให้
เป็นผู้ที่รู้จักคิดอยากมีเหตุผลน้ัน ควรมีการพัฒนาตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพราะเป็นวัยที่มีพัฒนาการทุกด้านสูดสุด ซ่ึง ปิย
นุช ประจักษ์จิตต์ (2551 : 31 อ้างอิงใน ปราณี อุปฮาด. 2551 : 1) ได้กล่าวไว้ว่า  การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
ด้านการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยควรเริ่มจากการใช้ความคิดและความเข้าใจเหตุผลง่ายๆ ด้วยการกระตุ้น ให้คิด 
เปรียบเทียบ จ าแนกเชื่อมโยงหาเหตุผลและฝึกการแก้ปัญหาอยู่เสมอ จะช่วยให้พัฒนาการด้านสติปัญญาเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว นงเยาว์ แข่งเพ็ญแข (2549 : 120 -121 อ้างอิงใน ปราณี อุปฮาด.2551 : 2) กล่าวว่า การพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ด้านการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยพัฒนาได้โดยการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสทุก
ด้านจากกิจกรรมที่ท้าทายน่าสนใจ  การคิดค้นคว้าทุกรูปแบบและการจินตนาการจะกระตุ้นให้สมองคิดได้หลาย
ลักษณะโดยมีครูเป็นผู้เตรียมคิดหาเทคนิค เตรียมอุปกรณ์และจัดกิจกรรมใหม่ๆ ซ่ึงสอดคล้องกับ กุลยา ตันติผลาชีวะ 
(2552: 38-41 อ้างอิงใน ปราณี อุปฮาด. 2551: 2) ได้กล่าวไว้ว่าการพัฒนาและเสริมสร้างความคิดอย่างมีเหตุผลของ
เด็กน้ัน ครูควรจัดกิจกรรมให้เด็กได้คิด สังเกต ลงมือปฏิบัติ ทดลองผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 เด็กแสดงออกอย่างอิสระ
ได้ด้วยจินตนาการกิจกรรมที่หลากหลายจะกระตุ้นให้เด็กสนใจ กระตือรือร้นที่จะร่วมกิจกรรม ครูควรเปิดโอกาสให้เด็ก
ได้เรียนรู้วิธีแก้ปัญหาการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การใช้หลักการสืบค้น การใช้ทักษะกระบวนการด้วยตนเอง
ซ่ึงจะสนับสนุนให้เด็กคิดอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล  
 จากการศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา พบว่าเด็กไทยยัง
ขาดการพัฒนาการด้านสติปัญญาด้านการคิดวิเคราะห์ถึงร้อยละ 70 ตลอดจนความสามารถในการคิดและใช้เหตุผล 
ทั้งน้ีอาจขาดการกระตุ้นและพัฒนามาตั้งแต่  การจัดการศึกษาที่ผ่านมาไม่สนองตอบกระบวนการพัฒนาผู้เรียน ผู้สอน
ส่วนใหญ่ จะใช้รูปแบบและวิธีการเรียนการสอนที่เน้นผู้สอนเป็นศูนย์กลาง เน้นการถ่ายทอดความรู้และเน้ือหา โดย
ละเลยการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพไม่น าเหตุการณ์และปัญหาจากชุมชนเข้ามาเรียนรู้ ไม่สนใจวิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ค่านิยม ภูมิปัญญาไทย เป็นผลท าให้กระบวนการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
อันเป็นผลท าให้ผู้เรียนมีแต่ความรู้ ไม่มีความคิดหรือทักษะต่างๆผู้สอนจึงควรเน้นที่ผู้เรียนเป็นส าคัญและควรได้รับการ
ส่งเสริมปลูกฝังฝึกฝนตั้งแต่ระดับปฐมวัย อันจะเป็นประโยชน์ส าหรับเด็กในอนาคต เพราะถ้ามนุษย์ไม่รู้จักคิดวิเคราะห์
หรือไม่มีทักษะกระบวนการใด ๆ ในการคิดแล้วน้ัน อาจจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติได้ กิจกรรมการเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวัย เพื่อพัฒนาเด็กให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และเน้นทางด้าน
สติปัญญาหรือการคิดวิเคราะห์ให้แก่เด็ก เกมการศึกษามีหลายประเภท มีรูปแบบและวิธีเล่นแตกต่างกันไป สิ่งส าคัญ
ประการหน่ึงที่จะช่วย ส่งเสริมความคิดให้แก่เด็กคือ การเล่นเกมการศึกษาควรมีค าถามกระตุ้นให้เด็กได้คิดด้วย เพราะ
ตามธรรมชาติของเด็กมีความสงสัยใคร่รู้อยู่เสมอ และเม่ือเด็กได้รับการกระตุ้นด้วยค าถามซ่ึงเป็นสิ่งเร้าที่ดี ชวนให้เด็ก
สงสัย จริงใจให้เด็กเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพทางความคิดที่เด็กมีอยู่ในตัวตนให้ก้าวขึ้นสู่ขีดสูงสุด 
และเม่ือผู้ใหญ่เข้าใจธรรมชาติของเด็ก ได้ให้การสนับสนุนเด็กหรือตอบสมองเด็กด้วยความเต็มใจที่จะตอบแก่เด็ก เด็กก็
จะเกิดความพร้อมที่จะเรียนรู้ โดยปกติแล้วเด็กปฐมวัยจะช่างสังเกตและส ารวจสิ่งต่างๆที่อยู่แวดล้อมตัวเอง  เม่ือจัด
อุปกรณ์หรือสิ่งเร้ามาให้เด็กพัฒนาการสังเกต โดยใช้ประสาทสัมผัสรับรู้ทุกด้าน เด็กจะพัฒนาการคิดวิเคราะห์ได้อย่าง
ดี เกมการศึกษาเป็นสิ่งเร้าที่ดีเป็นสื่อและกิจกรรมที่เด็กสังเกตเห็นได้อย่างเด่นชัด เปรียบเทียบความแตกต่างข อง
สิ่งของหรือหารายละเอียดบางอย่างในภาพขนาดเดียวกันมีค าถามชวนให้เด็ก สังเกตมากขึ้น  ได้คิดจะช่วยให้เด็กมีการ
พัฒนาเป็นผู้ใฝ่รู้และหาความจริงจากสิ่งที่เห็น หรือได้คิด ช่วยให้เด็กกล้าแสดงออก เรียนรู้ที่จะฟังผู้อ่ืนได้ต่อไป 
 เกมการศึกษาเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าแก่เด็กทั้งทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและช่วยสร้างบรรยากาศที่ดี
ในการเรียน วรรณพร ศิลาขาว. (2551 : 35) โดยเฉพาะทักษะการคิดวิเคราะห์ ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ว่าการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาจะส่งผลต่อการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยเพื่อเป็นแนวทางการน านวัตกรรมการสอน
ต่างๆไปปรับใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างม่ันคงและยั่งยืนต่อไป 
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จุดมุ่งหมายของงานวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ตั้งจุดมุ่งหมายไว้ ดังน้ี 
 1. เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ด้านการคิดเชิงเหตุผลส่วนย่อยส่วนรวมจากการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
 2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
       1.ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
       ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นเด็กนักเรียนอายุ 5 -6 ปี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนคร
พิษณุโลกชั้นอนุบาล 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 1 ห้อง นักเรียนจ านวนทั้งหมด  28 คน 

              2.กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นเด็กนักเรียนอายุ 5-6 ปี โรงเรียนวัดจอมทองในชั้นอนุบาล 
3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 15 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบอย่างง่าย 

 ขอบเขตด้านตัวแปร 
 1. ตัวแปรต้น   ได้แก่ กิจกรรมเกมการศึกษา 

          2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา 

 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยหลังจากการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาสูงกว่าก่อนการ
จัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
 
 นิยามศัพท์เฉพาะ 
            1. เด็กปฐมวัย หมายถึงเด็กที่มีอายุระหว่าง 5-6 ปี ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาล 3 ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2560  
 2. ทักษะการคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลโดยสามารถบอกส่วนย่อยและ
ส่วนรวมของสิ่งที่ก าหนดให้ได้ 
 3. เกมการศึกษา หมายถึง กิจกรรมที่มีกระบวนการเล่นตามชนิดของเกมประเภทต่างๆ ช่วยให้เด็กรู้จักใช้
ความคิด การสังเกต การจ าแนก คิดหาเหตุผลหาความสัมพันธ์ส่วนย่อยส่วนรวมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ โดยเป็น
การศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นการสร้างเกมการศึกษามีการเรียงล าดับตามหน่วยการเรียนรู้ ซ่ึงสามารถวัดจากแบบทดสอบ
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ าแนกออกเป็น 3 ด้าน คือ 
  3.1 การสังเกต หมายถึง ความสามารถในการใช้ประสบการณ์คิดหาเหตุผล ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง 
โดยการสังเกตความแตกต่างของส่วนประกอบต่างๆ 
  3.2 การจ าแนก หมายถึง ความสามารถในการประมวลความรู้ เพื่อการจัดล าดับและประเภทอย่างมี
ความหมายเป็นกลุ่ม สามารถจัดกลุ่มที่มีหลักการและลักษณะที่คล้ายคลึงเข้าด้วยกัน 
      3.3 ความสามารถในการบอกส่วนย่อย ส่วนรวม หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะส่วนย่อย 
ส่วนรวมของสิ่งของชนิดต่างๆได้ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
  ตัวแปรต้น              ตัวแปรตาม 
                                                
 

 
 
 

 
 
 
วิธีด าเนินงานวิจัย 
 วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินงานวิจัยโดยมีขั้นตอนและรายละเอียดการด าเนินงานตามล าดับ ดังน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 สร้างแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ที่เป็นแบบทดสอบประเภทข้อความ ข้อค าถามที่เป็น
รูปภาพและประเภทข้อความที่เป็นภาษาไทย เพื่อใช้ในการทดสอบก่อนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาและหลังการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษา  แบ่งออกเป็น 3 ชุด ดังน้ี 
  ชุดที่ 1 การจ าแนก 3 ข้อ 
  ชุดที่ 2 การสังเกต  3 ข้อ 
  ชุดที่ 3 ส่วนย่อยส่วนรวม 4 ข้อ  
 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างแผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาจ านวน 4 แผน 
  2.1 ชุดที่ 1 เกมการศึกษาการจัดประเภทผัก ผลไม้ 
   2.2.1 แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษาชุดที่ 1 เกมการศึกษาการจัดประเภทผัก 
ผลไม้ จ านวน 1 ชุด 
  2.2 ชุดที่2  เกมการศึกษาสัตว์และตัวเลข 
   2.2.2 แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษาชุดที่ 2 เกมการศึกษาการสัตว์และตัวเลข 
จ านวน 1 ชุด 
  2.3 ชุดที่ 3 เกมการศึกษาแยกประเภทอาหารหลัก 5 หมู่ 
   2.2.3 แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษาชุดที่ 3 เกมการศึกษาแยกประเภทอาหารหลัก 
5 หมู่ จ านวน 1 ชุด 
  2.4 ชุดที่ 4 เกมการศึกษารูปร่าง รูปทรง  
   2.2.4 แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษาชุดที่ 4 เกมการศึกษารูปร่าง รูปทรง  
จ านวน 1 ชุด 
  โดยในการทดลองผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์ดังกล่าว แผนละ 2 ครั้ง  
รวมทั้งหมด 8 ครั้งและท าการทดลอง 4 สัปดาห์ 
 ขั้นตอนที่ 3 การสร้างเกมการศึกษา ซ่ึงประกอบไปด้วยเกมการศึกษาจ านวน 4 ชุด มีรายละเอียดของแต่ละ
เกม ดังน้ี 
   3.1 เกมจัดประเภทผัก ผลไม้ หมายถึง เกมที่มีบัตรภาพผัก ผลไม้หลายชนิดและน าไปจัดประเภทผัก
ผลไม้ลงในตะกร้าแต่ละชนิดถูกต้อง 
   3.2 เกมสัตว์และตัวเลข หมายถึง เกมที่มีบัตรภาพสัตว์และฝารูปตัวเลขต่างๆน ามาจับคู่จ านวนสัตว์
และตัวเลขให้สัมพันธ์กัน 
   3.3 เกมแยกประเภทอาหารหลัก 5 หมู่ หมายถึง เกมที่มีไม้หนีบบัตรภาพอาหารแต่ละชนิดที่
หลากหลายน าไปแยกประเภทให้ตรงกับอาหาร 5 หมู่ให้ถูกต้อง 

กิจกรรมเกมการศึกษา 

 

    การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านการคิดเชิงเหตุผลส่วนย่อยส่วนรวม 
- การสังเกต 
- การจ าแนก 
- ความสามารถในการบอกส่วนย่อยส่วนรวม 
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   3.4 เกมรูปร่างรูปทรง หมายถึงเกมที่มีบัตรภาพรูปทรงเรขาคณิตเจาะรูโดยรอบหลากหลายสีและมี
แผ่นกระดานที่เจาะรูหลากหลายสีน าเชือกร้อยบัตรภาพที่เจาะรูกับแผ่นกระดาษให้สีตรงกันตามจินตนาการ 
 ขั้นตอนที่ 4 น าแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์  น าแผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาและเกม
การศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  น าไปใช้ในการวิจัย  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้ 
 1. ค านวณค่าเฉลี่ยของคะแนน (Mean)  
 2. ค านวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 3. ค านวณค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบวัดทักษะการคิด  
 4. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านการคิดเชิงเหตุผลส่วนย่อยส่วนรวมด้วยเกมการศึกษาส าหรับเด็ก
ปฐมวัย ที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา  ก่อนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาและหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
 ตารางที่ 1 ผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านการคิดเชิงเหตุผลส่วนย่อยส่วนรวมด้วยเกมการศึกษา
ส าหรับเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา  ก่อนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาและหลังการจัดกิจกรรม
เกมการศึกษา 

 
นักเรียนคนที ่

คะแนนก่อนเรียน 
X 𝟏 

คะแนนหลังเรียน 
X 𝟐 

คะแนนความก้าวหน้า 

( X 𝟐 − X
𝟏) 

1 6 8 +2 

2 6 10 +4 
3 6 10 +4 
4 5 9 +4 
5 5 10 +5 
6 5 9 +4 
7 5 10 +5 
8 4 9 +5 
9 4 10 +6 
10 5 10 +5 
11 5 10 +5 
12 4 10 +6 
13 5 10 +5 
14 4 10 +6 
15 6 10 +4 
16 5 10 +5 
17 4 8 +4 
18 5 10 +5 
19 6 10 +4 
20 6 10 +4 
21 6 10 +4 
22 6 9 +3 
23 6 10 +4 
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นักเรียนคนที ่

คะแนนก่อนเรียน 
X 𝟏 

คะแนนหลังเรียน 
X 𝟐 

คะแนนความก้าวหน้า 

( X 𝟐 − X
𝟏

) 

24 6 10 +4 
25 6 10 +4 
26 6 10 +4 
27 6 10 +4 
28 6 10 +4 

คะแนนรวม 149 272 +123 
คะแนนเฉลี่ย 5.32 9.71 4.39 

ร้อยละความก้าวหน้า =     43.9 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเท่ากับ5.32 และคะแนน
เฉลี่ยหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเท่ากับ 9.71  คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 4.39  คิดเป็นร้อยละความก้าวหน้าเท่ากับ 
43.9 เม่ือพิจารณาเป็นรายบุคคลพบว่านักเรียนได้คะแนนเพิ่มขึ้นทุกคน (คะแนนความก้าวหน้า) ตั้งแต่ +2 ถึง +6 
คะแนนแสดงว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามีทักษะการคิดสูงขึ้น 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านการคิดเชิงเหตุผลส่วนย่อยส่วนรวมด้วยเกมการศึกษา 
ส าหรับเด็กปฐมวัย ผู้วิจัยสรุปผลไว้ดังน้ี โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเท่ากับ 5.32 และ
คะแนนเฉลี่ยหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเท่ากับ 9.71 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 4.39 คิดเป็นร้อยละความก้าวหน้า
เท่ากับ 43.9 แสดงว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ส่วนย่อยส่วนรวมสูงขึ้น 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัยพบว่า การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านการคิดเชิงเหตุผลส่วนย่อยส่วนรวมด้วยเกม
การศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยและเพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรม
เกมการศึกษา พบว่า เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงขึ้นที่เป็นเช่นน้ีอาจเป็น เพราะกิจกรรมเกม
การศึกษาเปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกความคิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กับเกมที่เป็นสื่อรูปธรรม สอดคล้องกับ เครือวัลย์ ทอง
มาก (2556 : 21 อ้างถึงใน นิธิกานต์ ขวัญบุญ , 2549 : 55 ) ที่กล่าวว่า เกมการศึกษาเป็นกิจกรรมการเล่นหรือการ
แข่งขันที่ก าหนดจุดมุ่งหมาย กฎ กติกา จ านวนผู้เล่น เพื่อก่อให้เกิดความสนุกสนานช่วยพัฒนาความเจริญด้านร่างกาย
และสติปัญญาตลอดจนฝึกทักษะแก่ผู้เล่น เช่นเดียวกับกรมวิชาการ ( 2549 : 40 ) ที่กล่าวว่า เกมการศึกษาเป็นเกมที่
ช่วยพัฒนาสติปัญญามีกฎเกณฑ์กติกาง่าย ๆ เด็กสามารถเล่นคนเดียวหรือเป็นกลุ่มดังน้ัน การจัดกิจกรรมเกมการศึกษา
จึงช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลส่วนย่อยส่วนรวมของเด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดี เด็ก
ปฐมวัยควรเริ่มจากการใช้ความคิดและความเข้าใจเหตุผลง่ายๆ ด้วยการกระตุ้น ให้คิด เปรียบเทียบ จ าแนกเชื่อมโยง
หาเหตุผลและฝึกการแก้ปัญหาอยู่เสมอ จะช่วยให้พัฒนาการด้านสติปัญญาเป็นไปอย่างรวดเร็ว นงเยาว์ แข่งเพ็ญแข 
(2549 : 120 -121 อ้างอิงใน ปราณี อุปฮาด.2551 : 2) กล่าวว่า การคิดของเด็กปฐมวัยพัฒนาได้โดยการจัดกิจกรรมที่
เปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสทุกด้านจากกิจกรรมที่ท้าทายน่าสนใจ  การคิดค้นคว้าทุกรูปแบบและการ
จินตนาการจะกระตุ้นให้สมองคิดได้หลายลักษณะโดยมีครูเป็นผู้เตรียมคิดหาเทคนิค เตรียมอุปกรณ์และจัดกิจกรรม
ใหม่ ๆ  

 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
      1.ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ที่มีผลต่อความสามารถด้านอ่ืนๆ ของเด็กปฐมวัย เช่น ด้านการ
คิดเชิงเหตุผล ด้านการคิดแบบมีวิจารญาณและด้านความสัมพันธ์ทางสังคม เป็นต้น 
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      2.ควรมีการศึกษาระดับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยโดยจัดกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น ด้านการเล่า
นิทาน เป็นต้น 
      3. ควรมีการศึกษาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบอ่ืนๆ เพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านการคิดของเด็ก
ปฐมวัย หรือกลุ่มตัวอย่างอ่ืนๆ เช่น รูปแบบโครงการรูปแบบวางแผน ปฏิบัติและทบทวนตามแนวคิดไฮสโคป เป็นต้น 
      4. ควรมีการศึกษาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบอ่ืนเพื่อพัฒนาความสามารถทางด้าน 
การคิดของเด็กปฐมวัย หรือกลุ่มตัวอย่างอ่ืน 
      5. ควรมีการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาที่มีผลต่อความสามารถด้านอ่ืนๆของเด็กปฐมวัย 
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การพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีท่ี 2 โดยใช้กิจกรรมชุดสื่อตัวต่อ
สร้างสรรค์โรงเรียนอนุบาลวังจันทน์  

The development of early childhood Year 2nd initiatives using creative materials 
activities  Wang Chan Kindergarten School   

ชนิดา ชาบาง1 ปิยลักษณ์ พฤกษะวัน 2 และปวีณา จันทรา3 

Chanida Charbang1 Piyaluck Phrasawan 2 and Paweena Janta3 

 
    1นักศึกษา: สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม    

2อาจารยท์ี่ปรึกษาสาขาการศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 

3ครูสาขาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลวังจันทน ์อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

 
บทคัดย่อ 

 บทความน้ีผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษาประกอบสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชายและหญิง อายุระหว่าง 
4-5 ปี จ านวน 13 คน ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนอนุบาล
วังจันทน์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อรับการจัดกิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ วิจัยเป็นผู้ด าเนินการและทดลอง
ด้วยตนเอง ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 20 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคือ 
แผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้สื่อตัวต่อสร้างสรรค์ แบบสังเกต
พฤติกรรมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของเจลเลนและเออร์บาน (Jellen 
and Urban) และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ค่าที (t-test dependent 
sample) และหาคุณภาพของแบบสังเกตกิจกรรมการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
       ผลการวิจัยพบว่า  
 กิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์สามารถส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
ปฐมวัยที่ท ากิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ :  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์, ชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ ,เด็กปฐมวัย 
 
Abstract 
 The purpose of this research is to develop the creative thinking of early childhood children 
who have been organizing educational game activities in the media. The samples used in this research 
were male and female kindergarten students. Students age 4- 5 years old in Anuban Wang Chan 
school in Phitsanulok.  To receive creative media set-up activities Research is conducted and 
experimented with by yourself.The duration of the experiment is 5 weeks, 2 days per week, 20 
minutes per day, The samples are simple random sampling 13 kindergarten students; and attending 
second semester of class 2017.The research tools are the creative arts activities plans and the 
cooperative behaviors observation.  The statistics used to analyze data; means, standard deviation, 
and t-test dependent. 
 The creation of creative media activities can promote creativity and creativity of early 
childhood children who are doing more creative media activities after the experiment than before 
the experiment with statistical significance at .05 
 
Keywords : Creativity,Creative materials sets, early childhood 
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ความส าคัญของความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กเกิดความสนุกและความสุขและความพอใจแก่เด็กที่มีอิทธิพลต่อ
บุคลิกภาพของเด็กมากและมีความส าคัญต่อตนเองและต่อผู้อ่ืน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จะส่งผลให้บุคคลมีความม่ันใจ
และเชื่อม่ันตนเอง สามารถท าสิ่งต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและก่อให้เกิดความก้าวหน้ารวมทั้งช่วยพัฒนาทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาให้แก่เด็กเพื่อจะได้เจริญเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและสร้างความเจริญก้าวหน้าซ่ึง
สอดคล้องกับ เยาวพา เดชะคุปต์ ได้กล่าวถึงข้อคิดของ Jiersild (1992; อ้างใน เยาวพา เดชะคุปต์. 2542 : 153-158) 
ว่าความคิดสร้างสรรค์มีส่วนช่วยในการส่งเสริมเด็กในด้านต่างๆ ดังน้ี ส่งเสริมสุนทรียภาพ เด็กรู้จักชื่นชมและมีทัศนคติ
ต่อสิ่งต่างๆ ซ่ึงผู้ใหญ่ควรกระท าเป็นตัวอย่าง โดยการยอมรับและชื่นชมในผลงานของเด็ก การพัฒนาสุนทรียภาพแก่
เด็กโดยให้เด็กเห็นว่าทุกอย่างมีความหมายส าหรับเขา ส่งเสริมให้เด็กรู้จักสังเกตสิ่งที่แปลกจากสิ่งธรรมดา สามัญ ให้ได้
ฟังในสิ่งที่ไม่เคยฟัง และฝึกให้เด็กสนใจสิ่งรอบๆ ตัว ผ่อนคลายอารมณ์ การท างานสร้างสรรค์เป็นการผ่อนคลาย
อารมณ์ลดความกดดันความคับข้องใจและความก้าวร้าวลง ซ่ึงสอดคล้องกับนวัตกรรมการใช้กิจกรรมชุดสื่อตัวต่อ
สร้างสรรค์ หลักการพัฒนาของเด็กได้เป็นอย่างดีและยังช่วยผ่อนคลายความเครียดทางอารมณ์ ส่งเสริมความคิ ด
สร้างสรรค์และจินตนาการ 
 ความคิดริเริมสร้างสรรค์จึงเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการพัฒนาเด็กซ่ึงสอดคล้องกั บ
ความคิดของกิลฟอร์ด (Guilford, 1969) ที่ค้นพบว่าความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คือ ความคิดริเริ่ม (originality) เป็น
ลักษณะที่เกิดขึ้นครั้งแรก ความคิดริเริ่ม อาจเกิดจากการน าเอาความรู้เดิมมาคิดดัดแปลง และประยุกต์ให้เกิดเป็นสิ่ง
ใหม่ความคิดริเริ่มจึงเป็นลักษณะความคิดที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก เป็นความคิดแปลกใหม่แตกต่างจากความคิดเดิม และ
อาจไม่เคยมีใครนึก หรือคิดมาก่อน ความคิดริเริ่มจ าเป็นต้องอาศัยความคิดจินตนาการ  
 การพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยการใช้ส่ือตัวต่อสร้างสรรค์ ที่ท ามาจากวัสดุธรรมชาติ
และวัสดุเหลือใช้ ซ่ึงจะเป็นสื่อที่ให้เด็กได้ต่อตามจินตนาการ อาทิ มาม่าคัพแสนสนุก มาม่าคัพชวนคิด ไม้ไผ่มหัศจรรย์ 
สร้างฝันด้วยไม้ไผ่ ไม้อัดมหาสนุก ไม้อัดพาเพลิน ไม้อัดหรรษา และไม้ไอติมแฟนตาซี เป็นต้น การจัดกิจกรรมให้เด็กได้
เล่นสื่อตัวต่อสร้างสรรค์นอกจากจะพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์โดยตรงแล้ว ยังสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ด้านอ่ืนๆ นอกจากความคิดริเริ่มได้อีกด้วย อาทิ ความคิดคล่องตัว ความคิดยืดหยุ่น และความคิดละเอียดลออ เป็นต้น 
อีกทั้งเด็กยังได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่ตีกรอบความคิดของเขา ให้อิสระในการคิดในการท าอย่างเต็มที่ และ
ผลของการน าสื่อตัวต่อสร้างสรรค์มาจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัยน้ี จะเป็น
แนวทางให้ครูปฐมวัยในการจัดกรรมโดยใช้สื่อสร้างสรรค์เข้ามาสอดแทรกในการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาด้านต่างๆ 
ให้กับเด็กปฐมวัยได้อีกด้วย 
 ท าให้ผู้วิจัยที่จะศึกษาการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยมีความสนใจที่จะจัดกิจกรรมสื่อ
สร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะการผลิตสื่อและวิธีการใช้สื่อที่
ถูกวิธีส าหรับเด็กปฐมวัยในการส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จุดมุ่งหมายของงานวิจัย 
 เพื่อพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาประกอบชุดสื่อตัวต่อ
สร้างสรรค์ 
 
สมมติฐานในงานวิจัย 
 หลังจากได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาประกอบสื่อตัวต่อสร้างสรรค์แล้ว เด็กปฐมวัยมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์สูงขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรม 
 
ความส าคัญของานวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ีเพื่อช่วยให้ครู และผู้ที่เก่ียวข้องกับเด็กปฐมวัยได้ตระหนักถึงคุณค่าและสามารถจัดกิจกรรม
เกมการศึกษาประกอบสื่อชุดตัวต่อสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัยต่อไป 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นนักเรียนชาย-หญิง อายุ 4-5 ปี ซ่ึงก าลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาล 2 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 1 ห้อง 28 คน โรงเรียนอนุบาลวังจันทน์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นนักเรียนชาย-หญิง อายุ 4-5 ปี ซ่ึงก าลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาล 2 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 1 ห้อง 13 คน โรงเรียนอนุบาลวังจันทน์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1. ตัวแปรต้น  ได้แก่ กิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ 
  2. ตัวแปรตาม     ได้แก่ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 ระยะเวลาในการทดลอง 
  ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ี ด าเนินการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยใช้เวลา
ในการทดลอง 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 20 นาที ในช่วงกิจกรรมเกมการศึกษา 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หมายถึง การที่เด็กปฐมวัยแสดงออกโดยแสดงออกจากการสร้างชิ้นงานจาก
ความคิดแปลกใหม่ไม่ซ้ ากับความคิดของผู้อ่ืน และแตกต่างจากความคิดธรรมดา ความคิดริเริ่มอาจเป็นการน าเอา
ความคิดเก่ามาปรับปรุงผสมผสานจนเกิดเป็นของใหม่ 
 2. ชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ หมายถึง สื่อประเภทวัสดุที่ท ามาจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้ ได้แก่ ไม้ไผ่ 
ไม้อัด ไม้ไอติม ตะเกียบ ถ้วยมาม่า เชือก มาผลิตเป็นชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ประกอบไปด้วยชุดสื่อจ านวน 8 ชุด ดังน้ี  
   2.1 กิจกรรมชุดสื่อตัวต่อมาม่าคัพแสนสนุก  
   2.2 กิจกรรมชุดสื่อตัวต่อมาม่าคัพชวนคิด  
   2.3 กิจกรรมชุดสื่อตัวต่อไม้ไผ่มหัศจรรย์  
   2.4 กิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างฝันด้วยไม้ไผ่  
   2.5 กิจกรรมชุดสื่อตัวต่อไม้อัดมหาสนุก  
   2.6 กิจกรรมชุดสื่อตัวต่อไม้อัดพาเพลิน  
   2.7 กิจกรรมชุดสื่อตัวต่อไม้อัดหรรษา  
   2.8 กิจกรรมชุดสื่อตัวต่อไม้ไอติมแฟนตาซี  
  3. เด็กปฐมวัย หมายถึง นักเรียนชาย-หญิง อายุ 4-5 ปี ซ่ึงก าลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลวังจันทน์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
  
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ได้แผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาประกอบสื่อตัวต่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน
เด็กปฐมวัย 
 2. เพื่อให้ครูผู้สอน ผู้เก่ียวข้อง และผู้วิจัยท่านอ่ืนๆ น าแนวทางการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาประกอบสื่อตัว
ต่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในเด็กปฐมวัย ไปพัฒนาด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
ต่อไป 
 3. ได้นวัตกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. แบบสังเกตพฤติกรรมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยจ านวน 1 ฉบับ ด าเนินการตามล าดับ ดังน้ี 
  1.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบสังเกต ดังน้ี 
   1.1.1 ศึกษาทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
   1.1.2 ศึกษางานวิจัยที่เก่ียวกับแบบสังเกตพฤติกรรม 
   1.1.3 ศึกษาแนวทางการวัดความสามารถในการท ากิจกรรมของเด็กปฐมวัย 
   1.1.4 ศึกษาการสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย 
  1.2 การสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย จ านวน 1 ชุด มี 3 ข้อ 
   1.2.1 สร้างผลงานแปลกใหม่ไม่ซ้ ากับผู้อ่ืน 
   1.2.2 สร้างผลงานแตกต่างไปจากเดิม 
   1.2.3 สร้างผลงานโดยการต่อเติมจากความคิดเดิมเป็นความคิดที่แปลกใหม่ 
  1.3 สร้างคู่มือในการด าเนินการสังเกตพฤติกรรมความคิดริเริ่มสร้างสร รค์ของเด็กปฐมวัย โดยให้
สอดคล้องกับแบบสังเกตแต่ละชุดที่ได้สร้างขึ้นในข้อ 1.2 
  1.4 น าแบบสังเกตพฤติกรรมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย และคู่มือด าเนินการสังเกต
พฤติกรรมที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย และด้านการวัดผลการศึกษาเพื่อหาความเที่ยงตรงเชิง
เน้ือหา (Content Validity) ซ่ึงผู้เชี่ยวชาญ  ผลการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านลงความเห็นและให้คะแนน 
โดยใช้เกณฑ์และค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ( IOC) เท่ากับ 0.67 ถึง 1.00 
สามารถน าไปสังเกตพฤติกรรมด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยต่อไปได้ 
  1.5 ปรับปรุงแบบสังเกตพฤติกรรมและคู่มือด าเนินการสังเกตพฤติกรรมให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
  1.6 น าแบบสังเกตพฤติกรรมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อย
แล้วไปทดลองใช้กับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนอนุบาลวังจันทน์ ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 13 คน เพื่อดูความเหมาะสมของการน าไปใช้จริง 
  1.7 น าแบบสังเกตที่ผ่านการทดลองใช้ในข้อ 2.6 ไปปรับแก้ให้เหมาะสมแล้วน าไปทดสอบกับนักเรียนชั้น
อนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนอนุบาลวังจันทน์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 2. แบบทดสอบความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยของเจลเลน และเออร์บาน (Jellen and Urban) 
โดยผ่านล าดับขั้นตอนดังน้ี 
  2.1 ศึกษาเอกสารต ารา และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับ การสร้างแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ 
    2.1.1 ศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องกับแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาแบบทดสอบ
ความคิดสร้างสรรค์ 
    2.1.2 ศึกษารูปแบบการหาค่าความเชื่อม่ันของการตรวจให้คะแนนความคิดสร้างสรรค์ระหว่าง
ผู้วิจัย และผู้เชี่ยวชาญด้านแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ คือ อนินทิตา โปษะกฤษณะ 
    2.1.3 แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของเจลเลนและเออร์บาน (Jellen; & Urban) 
     2.2 ศึกษาเก่ียวกับการใช้แบบทดสอบและเกณฑ์การให้คะแนนของแบบทดสอบความคิด
สร้างสรรค์ ของเจลเลนและเออร์บาน (Jellen; & Urban. 1986) ซ่ึงเป็นแบบทดสอบที่ใช้กระดาษและดินสอในการ
ทดสอบเป็นรายบุคคล  
  3. แผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยโดยการใช้ชุดสื่อตัวต่อ
สร้างสรรค์จ านวน 8 แผน โดยผ่านการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา และมีรายละเอียดของแผนดังน้ี 
   3.1 กิจกรรมมาม่าชวนคิด 

ตัวแปรตน้ 
กิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ 

 

ตัวแปรตาม 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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   3.2 กิจกรรมมาม่าแสนสนุก 
   3.3 กิจกรรมไม้ไอติมแฟนตาซี 
   3.4 กิจกรรมไม้ไผ่มหัศจรรย์ 
   3.5 กิจกรรมสร้างฝันด้วยไม้ไผ่ 
   3.6 กิจกรรมไม้อัดพาเพลิน 
   3.7 กิจกรรมไม้อัดมหาสนุก 
   3.8 กิจกรรมไม้อัดหรรษา 
   
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เป็นเวลา 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 20 
นาที ท าการทดลองในช่วง 09.20 – 09.40 น. รวมเป็น 10 ครั้ง ซ่ึงมีล าดับขั้นตอนดังน้ี 

1. ขอความร่วมมือกับผู้บริหารของโรงเรียนในการท าวิจัย 
2. ประสานกับครูพี่เลี้ยงและก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
3. สร้างความคุ้นเคยกับเด็ก และด าเนินการทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยก่อนการทดลอง โดย

การน าแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์จากผลการวาดภาพ (TCT – DP: Test For Creative Thinking – Drawing 
Production) ของเจลเลน และเออร์บาน (Jellen and Urban) มาทดสอบก่อนการทดลอง (Pretest) กับกลุ่มตัวอย่าง 

4. ด าเนินการทดลองด้วยกิจกรรมสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ ระหว่างการทดลองท าการสังเกตพฤติกรรมความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยด้วย โดยใช้เวลา 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 20 นาที ช่วงกิจกรรมเกมการศึกษา 
ดังตารางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย  

5. ผู้ วิจัยได้น าแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์จากผลการวาดภาพ (TCT –DP : Test For Creative 
Thinking – Drawing Production) ของเจลเลน และเออร์บาน (Jellen and Urban) ไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง เป็น
การทดสอบหลังการทดลองหลังจากได้รับการจัดกิจกรรมสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ 

6. น าข้อมูลที่ได้รับจากแบบทดสอบและแบบสังเกต ข้อ 4 มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ และน าข้อมูลที่
ได้รับจากแบบทดสอบ ข้อ 3 และ ข้อ 5 มาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติพื้นฐานและการเปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลัง
การทดลองโดยใช้การทดสอบค่าที (T –Test – Dependant Simple) 

7. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและเขียนรายงานการวิจัย 
ผลการวจิัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้น าเสนอผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยแบ่งการน าเสนอตามล าดับ ดังน้ี 
 1. เพื่อพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาประกอบชุดสื่อตัว
ต่อสร้างสรรค์ 
 ระดับคะแนนเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์
ของแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ TCT–DP ของเจลเลน และเออร์บาน (Jellen and Urban) 
 การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมสื่อตัวต่อสร้างสรร ค์ของ
แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ TCT – DP ของเจลเลน และเออร์บาน (Jellen and Urban) 

ความคิดสร้างสรรค์ �̅� 𝑆 𝑡 𝑝 
ก่อนการทดลอง 

 
หลังการทดลอง 

26.85 
 

44.62 

7.97 
 

7.60 

 
9.730 

 
.000** 

 แสดงว่าความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ท ากิจกรรมสื่อตัวต่อสร้างสรรค์หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
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 จากกราฟแสดงให้เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงระดับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ระหว่างการใช้ชุดสื่อตัวต่อ
สร้างสรรค์ตั้งแต่ครั้งที่ 1-8 มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นตามล าดับแต่มีครั้งที่ 5 และครั้งที่ 6 ในข้อที่ 3 คือจุดประสงค์การ
สร้างผลงานโดยการต่อเติมจากความคิดเดิม เป็นความคิดที่แปลกใหม่มีคะแนนที่ต่ าลงเพราะว่าสภาพแวดล้อมต่างๆ
เวลาที่น้อยเน่ืองจากมีอุปกรณ์ที่น้อยท าให้ต้องแบ่งกันใช้อุปกรณ์ชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์น้ัน 

สรุปผลการวิจัย 
 1. คะแนนจากแบบสังเกตพฤติกรรมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ได้รับการจัดกิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์
ทั้ง 8 กิจกรรม เด็กปฐมวัยแต่ละคนมีระดับคะแนนในการท ากิจกรรมแต่ละครั้งเพิ่มขึ้น 
 2. ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยก่อนการจัดกิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์อยู่ในระดับปานกลาง 
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น เม่ือจ าแนกเด็กปฐมวัยตามระดับ
ความคิดสร้างสรรค์พบว่า ก่อนการทดลองเด็กปฐมวัยร้อยละ 53.85 อยู่ในระดับปานกลาง และร้อยละ 46.15 อยู่ใน
ระดับต่ า หลังการทดลองความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยร้อยละ 53.85 อยู่ในระดับสูง และร้อยละ 46.15 อยู่ใน
ระดับปานกลาง  
 3. ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ท ากิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกม
การศึกษาประกอบชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ ผลการวิจัยพบว่า ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยสูงขึ้นเรื่อยๆ และ
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยหลังจากการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองการจัดกิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมชุดสื่อตัวต่อ
สร้างสรรค์ ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความคิดสร้างสรรค์ด้านอ่ืนๆ สูงขึ้น อภิปรายได้ดังน้ี 
 กิจกรรมตัวต่อมาม่าคัพชวนคิดเป็นกิจกรรมที่เด็กได้สัมผัสและลงมือท าเป็นครั้งแรก ฉะน้ันการสร้างผลงาน
จากชุดตัวต่อน้ันจะยังไม่ค่อยแสดงออกมา กล้าๆ กลัวๆ และเด็กบางคนก็ยังเล่นสื่อไม่ค่อยได้แต่เด็กๆ ก็มีความตื่นเต้น
อยู่บ้าง ส่วนใหญ่เด็กผู้หญิงมักจะพูด “หนูต่อไม่ได้คะครู” หรือบางเด็กบางคนใช้เวลาคิดนานกว่าจะได้ค าตอบเม่ือถาม
ค าถามเด็กไปอาจจะเป็นเพราะไม่เคยเล่นสื่อประเภทน้ี หรืออาจจะไม่เข้าใจวิธีการเล่นมากพอ อีกทั้งเด็กๆ อาจจะเคย
ได้เห็นตัวอย่าง แต่ครั้งน้ีไม่มีตัวอย่างให้ดู จึงอาจจะท าให้คิดไม่ออกและคิดไม่เป็นที่จะสร้างสรรค์ผลงานเป็นของตนเอง 
 กิจกรรมตัวต่อมาม่าคัพแสนสนุก กิจกรรมครั้งน้ีสื่อที่ใช้เป็นสื่อที่เด็กๆ มีความคุ้นเคยเป็นอย่างมาก เด็กส่วน
ใหญ่เคยเล่นสื่อสิ่งน้ีคือ ถ้วยมาม่าคัพ เด็กๆ มีความกล้าในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์มากขึ้น เริ่มสร้างสรรค์ผลงานของ
ตนเองแต่เด็กบางคนก็ยังไม่กล้าที่จะสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง อาจมีการลอกเพื่อนที่สร้างสรรค์ผลงานได้ เพราะ
ตนเองคิดไม่ออกว่าจะสร้างสรรค์เป็นผลงานอะไรดี 
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 กิจกรรมตัวต่อไม้ไอติมแฟนตาซี เป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ 3 เป็นกิจกรรมที่เด็กต่อตัวกันอย่างม่ันใจมากขึ้น
เพราะรูปบแบบของไม้ไอติมมีความคล้ายคลึงกับตัวต่อทั่วไปมีสีสันที่ดึงดูดให้เด็กๆ สร้างสรรค์ผลงานของตนเองออกมา
ที่หลากหลายขึ้นแต่จะสงสัยในช่วงแรกว่าจะต่ออย่างไรเพียงเท่าน้ัน 
 กิจกรรมตัวต่อไม้ไผ่มหัศจรรย์ เป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ 4 เด็กๆ มีความแปลกตา แปลกใจอีกครั้งเพราะตัว
ต่อไม้ไผ่มหัศจรรย์มีเพียงไม้ไผ่กับตะเกียบเป็นกิจกรรมที่ ใหม่เด็กบางคนสงสัยว่ารูที่อยู่บนกระบอกไม้ไผ่จะเอาไว้ท า
อะไรแต่เด็กๆ ก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการที่เริ่มเป็นเรื่องราวมากขึ้น 
 กิจกรรมตัวต่อสร้างฝันด้วยไม้ไผ่ กิจกรรมน้ีวัสดุของสื่อมีความเหมือนกับชุดกิจกรรมตัวต่อไม้ไผ่มหัศจรรย์ 
เด็กบางคนเริ่มเข้าใจในวิธีการเล่นมากขึ้น เริ่มเข้าใจว่าจะสร้างสิ่งใดก็ได้ตามจินตนาการ ไม่มีสิ่งใดผิด เด็กๆ กล้าที่จะ
คิดเองและสร้างสรรค์ผลงานของตนเองออกมาได้ แต่เด็กบางคนก็ยังไม่กล้าที่จะสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง อาจมี
การลอกเพื่อนที่สร้างสรรค์ผลงานได้  
 กิจกรรมตัวต่อไม้อัดมหาสนุก กิจกรรมครั้งน้ีสื่อที่แตกต่างไปจากเดิม ท าให้เด็กๆ เกิดความสนใจมากขึ้น ใช้
เป็นสื่อที่ด้วยการจัดกิจกรรมครั้งน้ีเป็นครั้งที่ 6 เด็กๆ มีความกล้าในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์มากขึ้น เริ่มสร้างสรรค์
ผลงานของตนเองจากสิ่งที่เคยเห็นต่อยอดเป็นสิ่งอ่ืนตามจินตนาการของเขาอย่ างเต็มที่ และเด็กบางคนก็สร้างสรรค์
ผลงานที่เริ่มเป็นเรื่องราวมากขึ้น เป็นเหตุการณ์มากขึ้น 
 กิจกรรมตัวต่อไม้อัดพาเพลิน กิจกรรมครั้งน้ีสื่อมีความคล้ายคลึงกับกิจกรรมตัวต่อไม้อัดมหาสนุก เด็กทุกคน
มีความเข้าใจถึงวิธีการเล่นมากขึ้น เริ่มแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเด็กเริ่มมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ดี จากครั้งแรกที่จัด
กิจกรรมเด็กๆ ต่อสร้างสรรค์ผลงานไม่ค่อยได้ จนได้รับการจัดกิจกรรมเรื่อยๆ จนมาถึงครั้งที่ 7 เด็กๆ สามารถต่อ
สร้างสรรค์ผลงานเป็นชิ้นเป็นอัน สามารถต่อตามจินตนาการและเล่าเป็นเรื่องได้โดยไม่ติดขัดกล้าที่จะเล่าเรื่องราวของ
ตนเองอย่างม่ันใจขึ้น 
  กิจกรรมตัวต่อไม้อัดหรรษา กิจกรรมครั้งน้ีเป็นกิจกรรมสุดท้ายที่เด็กๆ จะได้ต่อเห็นพัฒนาการของเด็ก
ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มากขึ้นกว่าครั้งแรกถึงแม้จะต่อเพียงเล็กน้อยแต่เด็กๆ สามารถอธิบายสิ่งที่เด็กๆต่อได้เป็น
ประโยตที่ยาวขึ้นกว่าเดิม เวลาถามค าถามสามารถตอบได้โดยไม่ต้องใช้เวลานานเหมือนในครั้งแรกๆที่จัดกิจกรรม 
สามารถสร้างสรรค์ผลงานของตนเองจากสิ่งที่เคยเห็นต่อยอดเป็นสิ่งอ่ืนตามจินตนาการของเขาอย่างเต็มที่ 
  1. กิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ เป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นให้เด็กปฏิบัติด้วยตนเอง โดยการต่อเพื่อ
สร้างผลงานตามจินตนาการ โดยมีชุดสื่อ 8 ชุดกิจกรรมดังน้ี ตัวต่อไม้ไผ่มหัศจรรย์ ตัวต่อสร้างฝันด้วยไม้ไผ่ ตัวต่อไม้อัด
มหาสนุก ตัวต่อไม้อัดพาเพลิน ตัวต่อไม้อัดหรรษา ตัวต่อมาม่าคัพแสนสนุก ตัวต่อมาม่าคัพชวนคิด ตัวต่อไม้ไอติมแฟน
ตาซี เป็นต้น (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2551 อ้างถึงใน Ebbeck, 1991 : 135) กล่าวว่าสื่อสามารถจ าแนกตามลักษณะ
ของสื่อได้หลายประเภท ซ่ึงสื่อในการท าวิจัยครั้งน้ีคือสื่อการเรียนรู้ประเภทวัสดุ สื่อปัจจุบันมีทั้งสื่อส าเร็จรูปและสื่อที่
เป็นธรรมชาติ ชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ที่น ามาท าการวิจัยในครั้งน้ีเป็นสื่อที่ท ามาจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้ อาทิ 
ไม้ไผ่ ตะเกียบ ไม้ไอติม ถ้วยมาม่า ไม้อัด และเชือก ในระหว่างท ากิจกรรมเด็กมีความกระตือรือร้น ตื่นเต้นที่ได้เข้าร่วม
กิจกรรม และปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน เพลิดเพลิน บรรยากาศในการเรียนรู้มีอิสระเสรีที่ให้เด็กได้คิดและ
กล้าแสดงออก ซ่ึงเด็กปฐมวัยถ้าอยู่ในที่อิสระ อบอุ่น ปลอดภัย การเรียนรู้ของเด็กก็จะดีขึ้น ท าให้ช่วยส่งเสริมการ
เรียนรู้ของเด็กและการเรียนรู้น้ันเป็นพื้นฐานของพัฒนาการในระดับที่สูงขึ้นต่อไป (กระทรวงศึกษาธิการ . 2546 : 3-4) 
ในการท ากิจกรรมบทบาทของครูในความส าคัญที่ใช้ค าถามกระตุ้นเด็กให้ได้คิดไปพร้อมกับการสร้างผลงาน เช่น หนู
ก าลังจะต่อเป็นอะไรคะ ส่วนน้ีเอาไว้ท าอะไรคะ เป็นต้น ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นวิธีการฝึกให้เด็กได้รู้จักคิด โดยขณะท า
กิจกรรมเด็กได้รับรู้ความเป็นอิสระทั้งการคิดและการแสดงออก การมีบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเอง สนุกสนานไม่
เคร่งเครียด และใช้จินตนาการอย่างเต็มที่ท าให้เด็กได้รับรู้ประสบการณ์ต่างๆ เพิ่มขึ้น ได้พบเห็นสิ่งใหม่ๆ ท าให้บางครั้ง
คิดถึงค าตอบที่ตนเองเคยตอบในครั้งที่ผ่านมา น้ันคือค าถามมีส่วนกระตุ้นให้เด็กได้ใช้สติปัญญา มีความคิดตอบสนอง
ต่อสิ่งเร้ามากที่สุดเท่าที่จะมากได้ และมีความคิดแปลกใหม่ไม่ซ้ าใคร ตลอดจนมีรายละเอียดในการคิดที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
ซ่ึงสอดคล้องกับกิลฟอร์ด (Guilford, 1969) ที่กล่าวว่าความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ น่ันหมายถึง ความคิดแปลกใหม่ไม่ซ้ า
กับความคิดของผู้อ่ืน และแตกต่างจากความคิดธรรมดา ความคิดริเริ่มอาจเป็นการน าเอาความคิดเก่ามาปรับปรุง
ผสมผสานจนเกิดเป็นของใหม่ ฉะน้ันการเปิดโอกาสให้เด็กได้มีจินตนาการในการคิดสร้างสรรค์ผลงานและตอบค าถาม
อย่างไม่มีขอบเขตท าให้กระตุ้นเด็กให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มากขึ้น ซ่ึงการวิจัยในครั้ง น้ี จากการสังเกตของผู้วิจัย
พบว่า การจัดกิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการ ซ่ึง
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กลุ่มตัวอย่างมีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน มีความกระตือรือร้น ในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี ซ่ึงผลของการจัด
กิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์แต่ละชุดกิจกรรมเป็นดังน้ี 
  จากที่เด็กๆ ได้รับการจัดกิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์มา 8 ชุดกรรม 8 ครั้ง ท าให้สังเกตได้ว่า เด็กทุก
คนได้รับการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ดีขึ้น จากที่ครั้งแรก เด็กๆ ไม่กล้าที่จะคิด คิดไม่เป็น ไม่กล้าลงมือท า กลัว
ผิด จนได้รับการจัดกิจกรรมเรื่อยๆ ท าให้เห็นถึงการพัฒนาคือ เด็กทุกคนสามารถสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการของ
ตนเองได้ กล้าที่จะคิดที่จะท ามากขึ้น โดยไม่กลัวผิด กล้าที่จะมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นของตนเอง อีกทั้งไม่เพียง
แค่ต่อสร้างสรรค์ผลงานได้เท่าน้ัน แต่ยังสามารถต่อเป็นเรื่องราว เหตุการณ์ หรือสิ่งที่ตนเองคิดเองได้อย่างมีความสุข 
ถือได้ว่าการจัดกิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์สามารถพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดี
และมีประสิทธิภาพ 
  2. การพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ซ่ึงตามทฤษฎีพัฒนาการของ อิริคสัน กล่าวว่า เด็ก
วัย 3-6 ปี เป็นระยะที่เด็กมีพัฒนาการทางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ดี ถ้าเด็กได้รับการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการคิด
ท ากิจกรรมต่างๆ อย่างเสรี จะท าให้เด็กเกิดการพัฒนาทางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สตอร์ม. (1963 อ้างถึงใน ประสิทธิ
รักษ์ เจริญผล, 2547 : 1) กล่าวว่าทุกคนมีทักษะทางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แต่อาจจะแตกต่างกันในระดับของความ
มากน้อยและทอแรนซ์ กล่าวว่า (1965 อ้างถึงใน ประสิทธิรักษ์ เจริญผล, 2547 : 1) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถ
พัฒนาได้ด้วยการสอน การฝึกฝน และการปฏิบัติที่ถูกวิธี และกล่าวอีกว่าควรมีการส่งเสริมทางด้านความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ตั้งแต่ยังเด็ก ยิ่งเด็กมีอายุน้อยเท่าใด ก็ยิ่งจะเป็นผลดีมากเท่าน้ัน โดยเฉพาะเด็กในช่วงก่อนวัยเรียน กิจกรรม
ชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่เน้นให้เด็กได้คิดสร้างสรรค์ผลงานด้วยการต่อตามจินตนาการ จากสื่อวัสดุอุปกรณ์
ที่ท ามาจากธรรมชาติและเศษวัสดุเหลือใช้ที่หลากหลาย ในขณะที่เด็กท ากิจกรรมจะเปิดโอกาสให้เด็กได้คิดเองว่าจะต่อ
เป็นอะไรตามจินตนาการโดยไม่กีดขว้างความคิดเด็ก ทั้งน้ีเพื่อให้เด็กเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และยังสามารถเกิด
ความคิดสร้างสรรค์ในด้านอ่ืนๆ อีกด้วย คือ ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น และความคิดละเอียดลออ 
 ผลการวิจัยครั้งน้ี แสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์สามารถส่งเสริมความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยด้านอ่ืนๆ ได้ ครูและผู้เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยสามารถ
ใช้วิธีการจัดกิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ในการจัดประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความคิด
สร้างสรรค์ด้านอ่ืนๆ ของเด็กปฐมวัยได้ 
 
ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 1. ควรมีการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ด้านอ่ืนๆ นอกจาก
ความคิดริเริ่ม เช่น ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น และความคิดละเอียดลออ เป็นต้น 
 2. ในการจัดกิจกรรม ครูสามารถปรับเปลี่ยนวัสดุเป็นอย่างอ่ืนที่สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น ราคาไม่แพง 
รวมไปถึงปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นเป็นรูปแบบอ่ืน โดยค านึงถึงการน ามาใช้สร้างสรรค์ได้ตามคุณลักษณะของกิจกรรม 
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การจัดกิจกรรมการเลา่นิทานเพ่ือส่งเสริมทักษะทางอารมณของเด็กปฐมวัยท่ีมีปญหาทางพฤติกรรม 
Organizing storytelling activities to promote emotional skills of early childhood 

children with behavioral problems 
ณัชวธิดา ทะดวง1  อุบล ภู่ทอง2  และ เกสร กอกอง3 
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                                          1นักศึกษา สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

                                           2ครสูาขาการศึกษาปฐมวยั โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณโุลก 
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บทคัดย่อ 
          การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะทางอารมณของเด็กปฐมวัยที่มีปญหาทางพฤติกรรมโดยใช้กิจกรรม
การเล่านิทาน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี  คือ เด็กหญิง อายุ 4 ปี 6 เดือน ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่  
2 ห้อง 1  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2561  โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  โดยคัดเลือก
แบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นิทาน แบบประเมินพัฒนาการทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ยพื้นฐาน(µ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(  ) จากการวิจัย ผู้วิจัยขอสรุปผลการวิจัยดังน้ี 

1. ผลการศึกษาพัฒนาการทักษะทางอารมณของเด็กปฐมวัยที่มีปญหาทางพฤติกรรมโดยใช 
เทคนิคการเล่านิทาน  พบว่า  เด็กมีพัฒนาการทักษะทางอารมณของเด็กปฐมวัยที่มีปญหาทางพฤติกรรมโดยการจัด
กิจกรรมการเล่านิทานดีขึ้น จากการให้เด็กท ากิจกรรมโดยใช้เทคนิคการเล่านิทาน โดย มีค่าเฉลี่ย (µ) ก่อนการท า
กิจกรรมเท่ากับ 5 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (  ) ก่อนท ากิจกรรมเท่ากับ 3.9 ซ่ึงอยู่ในระดับปรับปรุง โดยหลังการ
ท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 25 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (  ) เท่ากับ 26  ซ่ึงอยู่ในระดับดี  

2. ผลการการเปรียบเทียบพัฒนาการทักษะทางอารมณด้านดี ด้านเกง และด้านสุขของเด็ก 
ปฐมวัย พบว่า เด็กมีพัฒนาการด้านดี ด้านเกง และด้านสุขจากการจัดกิจกรรมเล่านิทาน โดยใช้เทคนิคการเล่านิทาน
เป็นตัวช่วยให้เด็กมีความสนใจมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นในระดับดีทั้งสามด้าน จากการให้เด็กท ากิจกรรม 4 กิจกรรม 24 ครั้ง  
ได้แก่ เล่าไปพับไปกับนิทานยักษ์สองตน เล่าไปตัดไปกับนิทานพระจันทร์อยากมีเพื่อน เล่าไปวาดไปกับนิทานซุปสูตร
พิเศษ และเล่าไปฉีกไปกับนิทานเรือส าเภา โดยแยกวิเคราะห์เป็นรายด้านได้ดังน้ี 
           ด้านดี ก่อนการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 5 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (  ) เท่ากับ 3.9 ซ่ึงอยู่ใน
ระดับปรับปรุง โดยหลังการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ)  เท่ากับ 21 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (  ) เท่ากับ 20 ซ่ึงอยู่ใน
ระดับดี 
           ด้านเกง ก่อนการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 5 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )เท่ากับ 3.9 ซ่ึงอยู่ใน
ระดับปรับปรุง โดยหลังการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 24  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) เท่ากับ 23 ซ่ึงอยู่ใน
ระดับดี  
             ด้านสุข ก่อนการท ากิจกรรม มีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 5 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) เท่ากับ 3.9 ซ่ึงอยู่ใน
ระดับปรับปรุง โดยหลังการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 23  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) เท่ากับ 22 ซ่ึงอยู่ใน
ระดับดี 

Abstract 
 This research aims to promote emotional skills of early childhood children with behavioral 
problems using story-telling activities. The target groups used in this study were girls aged 4 years, 6 
months, studying in kindergarten, year 2, room 1, semester 2, academic year 2018, Phitsanulok 
kindergarten school, Mueang district, Phitsanulok province. By selecting specific types.The tools used 
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in the research were storytellings, emotional development assessment form of preschool children. 
Statistics used include Basic mean (µ) Standard deviation ( ) Based on research. 
 1. The results of the development of emotional skills of young children with 
behavioral problems using techniques Storytelling reveals that children develop emotional skills of 
early childhood children with behavioral problems by organizing better story-telling activities. From 
the activity of children using storytelling techniques With an average (µ) before activity equal to 5, 
standard deviation ( ) before activity equal to 3.9, which is in the improvement level After the 
activity has an average (µ) equal to 25, the standard deviation  ( ) equals 26, which is at a good 
level. 
 2. The results of comparison of the development of emotional skills, good aspects, 
skillfulness and happiness of early childhood Found that children have good development, good 
side, and happiness from storytelling activities By using storytelling techniques to help children 
interested in better behavior at all three levels From giving children 4 activities, 24 times, including 
telling to fold with two giant tales Told to cut with the story of the moon, wanting to have a friend 
Told to draw with a special recipe soup story And told to tear away the story of the junk boat. 
 On the good side, before the activity, the mean (µ) is equal to 5, the standard deviation ( ) 
equals 3.9, which is in the improvement level. After the activity has an average (µ) equal to 21, the standard 
deviation ( ) equals 20, which is at a good level. 
 
ค าส าคัญ: เด็กปฐมวัย ทักษะทางอารมณ์ กิจกรรมการเล่านิทาน ปญหาทางพฤติกรรม 
  
Keyword : Early childhood. Emotional skills. Storytelling activities. Behavioral problems. 
 
ความเป็นมาและความส าคัญ 
             ในปัจจุบันน้ี เด็กจ านวนหน่ึงเติบโตมาดวยการเลี้ยงดูที่อยูในสภาพอารมณที่รุนแรง ในระดับที่เบี่ยงเบน ไป
จากลักษณะทางอารมณและพฤติกรรมของเด็กปกติทั่วไป ท าใหเด็กกลุมน้ีถูกจัดเปน เด็กที่มีความ ตองการพิเศษ      
กลมุหน่ึง ซ่ึงตองไดรับการชวยเหลือแกไขกอนที่จะสายเกินแก เพราะถา ไมไดรับการ ชวยเหลือแกไขใหทันทวงที จะ
ท าใหกลายเปนเด็กที่มีปญหากับตนเอง และกอปญหาเปน ภัยตอผูอ่ืน ในสังคม ซ่ึงอาจเรียกไดวา เปนเด็กที่มีปญหา
ทางพฤติกรรม ซ่ึงลักษณะของเด็กกลุมน้ี จะไมสามารถสรางสัมพันธภาพอันลึกซ้ึงกับใครๆ ไมรสูึกผูกพันกับใคร ผูใหญ
ไม    คอยอยากจะมีสัมพันธภาพกับเด็ก สาเหตุที่ท าใหเด็กเปนเชนน้ีส่วนใหญ่มาจากสภาพแวดล้อมการเลี้ยงดูปล่อย
ปะละเลย ไม่สนใจเด็ก ไม่เคยพูดคุยหรือความรักแกเด็ก ท าให้เด็กมีพฤติกรรมกาวราว ชอบท าตัวเปน นาย อิจฉา มัก
ท าลายและท ารายผอ่ืูน (ศรีเรือน แกวกังวาล.  2545 : 168-169) 
 จากลักษณะที่ไดกลาวมาแสดงใหเห็นวาเด็กที่มีปญหาทางพฤติกรรม มีความบกพรอง ทางอารมณ ไม
สามารถควบคุมอารมณและความตองการของตนเองได ขาดสติความยับยั้งอารมณ และพฤติกรรม การไมรจัูกเห็นใจผู
อ่ืน และขาดความรับผิดชอบตอสวนรวม เรียกวา ขาดทักษะ ความฉลาดทางอารมณ ดังที่โกแมน (Goleman. 1995 : 
317)    กลาววา ความฉลาดทางอารมณ คือ ความสามารถในการตระหนักถึงความรูสึกของตนเอง และความรูสึกของ
ผูอ่ืน สามารถบริหารจัดการ กับอารมณเพื่อเปนที่จูงใจในการสรางสัมพันธภาพกับผูอ่ืน ไดอยางประสบความส าเร็จ 
เพื่อใหเกิด ความตระหนักรูจักตนเอง การควบคุมอารมณ การเอาใจเขามาใสใจเรา และมีทักษะทางสังคมที่ดี 
            จากการสังเกตเด็กปฐมวัยในระดับชั้นอนุบาล 2/1  เป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียนที่ผ่านมาพบว่าเด็กในสัปดาห์
แรกเด็กยังไม่แสดงพฤติกรรมที่แท้จริงออกมา ในสัปดาห์ที่สองเด็กเริ่มมีพฤติกรรมเป็นของตัวเองมากขึ้น แรกๆที่แสดง
พฤติกรรมออกมาจะมีอารมณ์ที่ขี้โมโหบ้างเล็กน้อยขณะร่วมท ากิจกรรมกับเพื่อนในบางสถานการณ์เช่นขณะน่ังเรียนอยู่
ปกติในยามเช้ารึเวลาไหนที่เด็กคนน้ีโมโหอยู่เค้าจะทุบเพื่อนบ้าง ตีบ้าง หยิกบ้าง เม่ือเราเห็นเดินเข้าไปถาม ในบางกรณี
เด็กจะตอบว่า หนูไม่ได้กินข้าวมา เม่ือเช้าหนูดื่มแค่นมมาอย่างเดียว หรือ ถูกเพื่อนล้อว่าก่อนหน้าน้ีแต่เด็กคนน้ีเก็บมา
คิดและเสียใจจึงระบายอารมณ์ออกมาผ่านพฤติกรรมโดยไม่ได้สนใจว่าเพื่อนที่ ถูกกระท าน้ันได้แกล้งรึล้อเลียน ใน
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โดยรวมนักเรียนคนน้ีในช่วงแรกๆของเทอมที่รู้จักสนิทกันมีมีอารมณ์ค่อนข้างโมโหบางเวลา แต่มาหลังๆตั้งแต่สัปดาห์
กลางเทอมเด็กคนน้ีมีอารมณ์โมโหหนักขึ้น เริมควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ค่อยได้ นิดๆหน่อยๆเม่ือรู้สึกโมโหจะแยกตัว
ออกจากลุ่มยิ่งเพื่อนล้อมากขึ้นจะตะโกนเสียงดัง แต่ไม่เคยร้องไห้ นอกจากโมโห ถ้าเม่ือไรถูกแย่งของรึถูกเพื่อนขัดใจใน
สิ่งที่ตัวเองรักในขณะท างานรึเล่นอยู่เพื่อนคนน้ันจะถูกกระท าทันที จะฟึดฟัดก ามืออย่างแน่น แต่ใช่ว่านักเรียนคนน้ีจะ
ร้ายไปหมดซ่ึงในจิตใจลึกๆแล้วนักเรียนคนน้ีมีจิตใจที่ดีมาก รักเพื่อน ชอบแบ่งปัน ช่วยเหลือเพื่อน เพียงแค่แสดงการ
กระท าที่ผิดออกมาเพราะทุกๆสถาการณ์ที่ข้าพเจ้าสังเกตอย่างใกล้ชิด นักเรียนคนน้ีรักเพื่อน รักคุณครูมาก เพียง
ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เลย จนบางครั้งในขณะที่จิตใจนักเรียนห่อเหี่ยวมาจากบ้านมาเจอคุณครูก็ผาเข้ามาโอบกอด
ทุกครั้ง เม่ือกอดเสร็จจะอารมณ์ดี จะมีอารมณ์โมโหขึ้นก็ต่อเม่ือไม่ได้ดั่งใจรึถูกเพื่อนแกล้ง ซ่ึงจะเป็นลักษณะน้ีทุกๆวัน 
และที่ข้าพเจ้าสังเกตเริ่มหนักขึ้นทุกวัน ในเวลาช่วงท ากิจกรรมสร้างสรรค์ท างานนักเรียนจะตั้งใจท า น้อยครั้งจะท างาน
รวมกลุ่มกับเพื่อนๆ แต่ช่วงเวลาเล่านิทานนักเรียนจะสนใจเป็นพิเศษทุกครั้ง ไม่ว่าจะเล่าภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยจะ
น่ังตั้งใจฟังตั้งแต่แรกจนจบทุกครั้ง เม่ือถามเก่ียวกับนิทานก็ตอบได้ และมีอารมณ์ที่ดีขึ้นเสมอ 
 การที่ครูใชนิทานสอนเด็กปฐมวัยน้ัน  เพราะนิทานเปนสื่อชนิดหน่ึง  ที่มีความใกลชิด กับเด็กแทบทุกวัย 
โดยเฉพาะเด็กปฐมวัย เรื่องราวหรือเหตุการณตางๆ จะถูกกลั่นกรองออกมาเปนนิทานในหลายๆ ลักษณะที่ผูฟง ฟงแล
วจะเกิดความเพลิดเพลินใหความรู ทัศนคติ ตลอดจนการปลูกฝงคานิยม  ผูใหญจึงมักใชนิทานเปนสื่อที่จะชวยใหเด็ก
เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และชวยใหเด็กเกิดการเรียนรู นิทานเปนเรื่องราวที่เลาสืบทอดตอกันมา โดยใชวา
จาเปนสื่อของ การถายทอด  ซ่ึงไมอาจบอกไดวาใครเปนเจาของเรื่องน้ันๆ รูแตวาการเลานิทานมีมาตั้งแต สมัยกอน
ประวัติศาสตร และเปนที่นิยมในหมูชนทุกชั้น นิทานจัดเปนวรรณกรรมที่เกาแกที่สุด และเปนมรดกทางวัฒนธรรม  ใน
ท านองเดียวกัน การที่เด็กชอบสิ่งใดเด็กก็จะสนใจและกระท า สิ่งน้ันไดนาน  นิทานจึงชวยสรางสมาธิของเด็กให
ยาวนานขึ้น Kaewmuangklang และ Rungsiyanon (2555). จะเห็นไดวาประสิทธิผลของโปรแกรมสงเสริมการเรียน
รูดวยการเลานิทานมีกลไกที่ส าคัญทั้ง  4  กระบวนการสอดคลองกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยซ่ึงเปนชวงวัยที่ชอบการ
เลียนแบบการแสดงบทบาทสมมุติโดยเฉพาะการถายทอดผานการเลานิทานเด็กวัย  4-5  ปจึงมีความสนใจในกิจกรรม 
(สายทิพย์ บ าบัดภัย, 2552:   95-97) และการจัดกิจกรรมการเล่านิทานท าให้นักเรียนมีพฤติกรรมการควบคุมอารมณ์
ตนเองสูงขึ้น  (ปียานันต์ บุญธิมา, 2549) เป็นต้นแต่ส่วนใหญ่แล้วงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการใช้นิทานเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะของเด็กน้ัน เป็นการพัฒนาคุณลักษณะด้านอ่ืนๆ นิทานเพื่อพัฒนาความมีน้ าใจยังมีน้อยและมักเป็นการน า
สื่อนิทานที่มีอยู่แล้วมาใช้  โดยเน้นการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบกิจกรรมอ่ืนๆ เช่นการร้องเพลง การใช้หุ่นมือ
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามที่ต้องการแต่จากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่านิทานที่สร้างขึ้นเองบนฐานทฤษฎีที่สร้างแรงจูงใจ 
และมีการก าหนดวัตถุประสงค์เฉพาะ เป็นกรอบในการสร้างนิทาน จะท าให้เน้ือหานิทานที่สร้างขึ้นมีความชัดเจนตาม
วัตถุประสงค์ มีความเหมาะสม และตรงกับความสนใจของผู้เรียนส่งผลให้นิทานมีประสิทธิภาพในการพัฒนาพฤติกรรม
ของเด็ก (พัชรี สวนแก้ว,2536: 43; ศุภศิริ บุญประเวศ, 2552:   85)ในนิทานได้โดยใช้เทคนิคการสื่อสารเพื่อการโน้ม
น้าวใจในรูปแบบการเสนอสารซ้ าๆ (Repetition)เพื่อให้สารที่ต้องการน าเสนอมีความเด่นขึ้น น าไปสู่การจดจ า และ
โน้มน้าวใจได้ (อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท,  2552:  212) 
            ผู้วิจัยตระหนักถึงความส าคัญของเรื่องการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเพื่อส่งเสริมทักษะทางอารมณของเด็ก
ปฐมวัยที่มีปญหาทางพฤติกรรม การจัดกิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวัยมีความส าคัญมาก เพราะนิทานเป็นสื่อที่มีคุณค่าต่อ
เด็ก การเล่านิทานเป็นการสร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับเด็ก สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ ส่งเสริมให้เด็กมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ในด้านต่างๆทั้งการช่วยสร้างแรงจูงใจให้เด็กเปิดรับพฤติกรรมใหม่ๆ ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่จะเข้าใจ
ตนเองและเข้าใจผู้อ่ืนได้มากขึ้น ซ่ึงส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านอารมณ์ ผู้วิจัยจึงสนใจการใช้เทคนิคการเล่านิทานเป็น
การเสริมสร้างสร้างแรงจูงใจในการฟังมากขึ้น เพื่อส่งเสริมทักษะทางอารมณของเด็กปฐมวัยที่มีปญหาทางพฤติกรรม
และให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาให้เด็กมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ตั้งจุดมุ่งหมายไว้ ดังน้ี 
              เพื่อส่งเสริมทักษะทางอารมณของเด็กปฐมวัยที่มีปญหาทางพฤติกรรมโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน 
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สมมติฐานการวิจัย 

                ทักษะทางอารมณของเด็กปฐมวัยที่มีปญหาทางพฤติกรรม หลังไดรับการส่งเสริมโดยจัดกิจกรรมการเล่า
นิทานดีขึ้น 

ขอบเขตการวิจัย 
             ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มเป้าหมาย         
               กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็น เด็กหญิง  อายุ 4 ปี 6 เดือน ก าลังศึกษาอยู่
ในชั้นอนุบาลปีที่  2 ห้อง 1  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2561  โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก  โดยคัดเลือกแบบเจาะจง 
             ขอบเขตด้านเนื้อหา 
              การวิจัยในครั้งน้ีมุ่งส่งเสริมทักษะทางอารมณของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานได้แก่   เล่าไป
พับไป เล่าไปตัดไป เล่าไปวาดไป และเล่าไปฉีกไป 
            ขอบเขตด้านตัวแปร 
            ตัวแปรต้น ได้แก่ กิจกรรมการเล่านิทาน 
                        ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะทางอารมณของเด็กปฐมวัย 
             ขอบเขตด้านระยะเวลา 
                          ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาในการทดลอง 6 สัปดาห์   
ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรตน คือ กิจกรรมการเล่านิทาน 
ตัวแปรตาม คือ ทักษะทางอารมณของเด็กปฐมวัย 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 

 
 
 
 
 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ   
 1. เด็กที่มีปญหาทางพฤติกรรม หมายถึง นักเรียนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากพฤติกรรมของนักเรียน
ที่อยูในวัยเดียวกัน ไดแก เรียกรองความสนใจ สงเสียงดังขณะที่ครูสอน ท าเสียงอึกทึกครึกโครม ท ารายผอ่ืูน กอความ   
วุนวายในชั้นเรียน พฤติกรรมเชนน้ีสงผลกระทบตอการเรียนรูของตนเองและผูอ่ืน 
  2. ทักษะทางอารมณ หมายถึง ความสามารถทางอารมณที่จะชวยใหการด าเนินชีวิตเปนไปอยางสราง
สรรคและมีความสุข ความสามารถในการรูจัก เขาใจและควบคุมอารมณของตนเองไดสอดคลองตามวัย มีการประพฤติ
ปฏิบัติตนในการอยูรวมกับผอ่ืูนอยางเหมาะสมและมีความสุข ซ่ึงประกอบดวยคุณลักษณะ 3 ดาน คือ ดี เกง มีสุข 
   2.1 ดานดีคือ ความพรอมทางอารมณที่จะอยูรวมกับผูอ่ืน โดยประเมินจากการควบคุมอารมณการใส
ใจและเขาใจอารมณผูอ่ืน 
    2.2 ดานเกง คือ ความพรอมที่จะพัฒนาตนไปสูความส าเร็จโดยประเมินจากการมุงม่ัน 
พยายาม การปรับตัวตอปญหาและการกลาแสดงออกอยางเหมาะสม 

 
กิจกรรมการเล่านิทาน 

 
ทักษะทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย 

1. ด้านดี 
2. ด้านเก่ง 
3. ด้านสุข 
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   2.3 ดานสุข คือ ความพรอมทางอารมณที่ท าใหเกิดความสุข โดยประเมินจากการมีความพอใจใน
ตนเอง การรูจักปรับใจและความรื่นเริงเบิกบาน 
  3. เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กอายุ 4ปี 6เดือน ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่  2 ห้อง 1  ภาคเรียนที่  2  
ปีการศึกษา  2561  โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
  4. กิจกรรมการเล่านิทาน 
   -เล่าปากเปล่า 
   -การเล่าโดยใช้หนังสือประกอบการเล่า 
   -การเล่านิทานโดยใช้ภาพประกอบ 
   -การเล่าโดยใช้ส่ือใกล้ตัว 
   -การเล่าโดยการใช้ศิลปะ 
 
วิธีด าเนินงานวิจัย 
          กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย 
           กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี  คือ เด็กหญิง อายุ 4ปี 6 เดือน ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่  2 ห้อง 
1  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2561  โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  โดยคัดเลือกแบบ
เจาะจง 
 เครื่องมือที่ใช้ในการท าวิจัย 
              1. แผนการจัดกิจกรรมโดยใช้เทคนิคการเล่านิทาน   
                 2. แบบประเมินทักษะทางอารมณ  
การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1. การสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเลานิทาน 
   เพื่อพัฒนาทักษะความฉลาดทางอารมณ โดยไดศึกษาจากวิธีการพัฒนาทักษะทางอารมณ หลายวิธี 
ไดมีขั้นตอนในการน าเครื่องมือมาใช ดังน้ี  
   1.1 ศึกษาเอกสาร หนังสือ ต ารา ทฤษฎีเก่ียวกับกิจกรรมที่พัฒนาทักษะทางอารมณ์ 
   1.2 ก าหนดรูปแบบวิธีสอน เวลา เทคนิคการเล่านิทานใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของกิจกรรม
เสริม    สรางทางอารมณ์ 
   1.3 น าชุดกิจกรรมใหผูเชี่ยวจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบ ความถูกตองและความเหมาะสม ของเน้ือหา 
รูปแบบ วิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางอารมณ์ 
         1.4 น ากิจกรรมเสริมสรางทักษะทางอารมณมาปรับปรุงแกไขตามค าแนะน าของผูเชี่ยวชาญ 
   1.5 น าแผนการจัดกิจกรรมการเลานิทานที่สร้างขึ้นทดลองใช้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียน
อนุบาลพิษณุโลก                                                                                                  
    1.6 การทดลองครั้งน้ีด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 เปนเวลา 8 สัปดาห
สัปดาหละ 3 ครั้ง ครั้งละ 1 กิจกรรม ใชเวลาประมาณกิจกรรมละ 20 นาทีรวม 24 ครั้ง ได้แก่วัน พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ 
รวมทั้งสิ้น 12 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โดยใช กิจกรรมเสริมประสบ     
การณ เวลา 9.30 – 9.50 น. ได้แก่ เล่าไปพับไปกับนิทานยักษ์สองตน เล่าไปตัดไปกับนิทานพระจันทร์อยากมีเพื่อน 
เล่าไปวาดไปกับนิทานซุปสูตรพิเศษ และเล่าไปฉีกไปกับนิทานเรือส าเภา ซ่ึงมีขั้นตอนการเล่าในแต่ละวันคือ วันที่ 1 
เล่านิทานให้เด็กฟัง วันที่ 2 เด็กออกมาช่วยคุณครูเล่านิทานให้เพื่อนฟัง วันที่ 3 เล่าโดยใช้เทคนิคการเล่านิทานในแต่ละ
เรื่อง  
  2. การสร้างแบบประเมินทักษะความทางอารมณ 
   2.1 ศึกษาเอกสาร งานวิจัย และทฤษฎีเก่ียวกับการสร้างแบบประเมินทักษะทางอารมณ 
   2.2 วางแผน ก าหนดจุดประสงค์ ค าชี้แจง และเน้ือหาของแบบประเมิน โดยอ้างอิงจากหนังสือ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดสร้างแบบประเมินให้เหมาะสมกับพัฒนาการ
ในช่วงอายุ (4-5 ปี) 
   2.3 ด าเนินการสร้างแบบประเมินพัฒนาการทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย (4-5 ปี) มีทั้งหมด 15 ข้อ 
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   2.4 น าชุดกิจกรรมใหผูเชี่ยวจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบ ความถูกตองและความเหมาะสม ของเน้ือหา 
รูปแบบ วิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางอารมณ์ 
                   ผลการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ลงความเห็นและให้คะแนน โดยใช้เกณฑ์ค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้  IOC 0.50 ขึ้นไป ผลการประเมินพบว่า มีค่า IOC เท่ากับ 
0.94มีค่าความเที่ยงตรงใช้ได้ 
    2.5 ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
   2.6 น าเทคนิคการเล่านิทานมาลงใช้กับเด็กปฐมวัยกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ เด็กหญิง    
หญิงชัญญา  กันธะวงศ์ อายุ 4 ปี 6 เดือน ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่  2 ห้อง 1  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  
2561  โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  โดยคัดเลือกแบบเจาะจง เพื่อดูความเหมาะสมในการ
น าไปใช้จริง 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
         ในการวิจัยเรื่อง การจัดกิจกรรมเล่านิทานเพื่อส่งเสริมทักษะทางอารมณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย  ผู้วิจัยขอน าเสนอ
ผลการวิเคราะห์  จ านวน  2 ตอนดังน้ี 
ตอนที่ 1 การศึกษาพัฒนาการทักษะทางอารมณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยจากการจัดกิจกรรมเล่านิทาน  
          จากผลการศึกษาทักษะทางอารมณของเด็กปฐมวัยที่มีปญหาทางพฤติกรรมโดยใชเทคนิคการเล่านิทาน  ผู้วิจัย
ขอเสนอผลการศึกษาทักษะทางอารมณของเด็กปฐมวัยที่มีปญหาทางพฤติกรรมโดยใชเทคนิคการเล่านิทานดังน้ี     
ตารางที่ 1 ผลการศึกษาทักษะทางอารมณของเด็กปฐมวัยที่มีปญหาทางพฤติกรรมโดยกิจกรรมการเล่านิทาน 

พัฒนาการ 
 

ก่อนการทดสอบ  
ระดับ 

หลังการทดสอบ  
ระดับ 

µ   µ   

ทักษะทางอารมณ์ 5 3.9 ปรับปรุง 25 26 ดี 

               จากตาราง การศึกษาทักษะทางอารมณของเด็กปฐมวัยที่มีปญหาทางพฤติกรรมโดยใชเทคนิคการเล่า
นิทาน  พบว่า  เด็กมีพัฒนาการทักษะทางอารมณของเด็กปฐมวัยที่มีปญหาทางพฤติกรรมโดยการจัดกิจกรรมการเล่า
นิทานดีขึ้น จากการให้เด็กท ากิจกรรมโดยใช้เทคนิคการเล่านิทาน โดยมีค่าเฉลี่ย (µ) ก่อนการท ากิจกรรมเท่ากับ 5 ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) ก่อนท ากิจกรรมเท่ากับ 3.9 ซ่ึงอยู่ในระดับปรับปรุง โดยหลังการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ) 
เท่ากับ 25 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )เท่ากับ 26  ซ่ึงอยู่ในระดับดี ดังปรากฏผลตามภาพประกอบ ดังน้ี 
         ผลการวิเคราะห์ทักษะทางอารมณของเด็กปฐมวัย จากการทดสอบก่อน – หลัง โดยใชเทคนิคการเล่านิทาน 
 

  ภาพประกอบที่ 1 ผลการศึกษาทักษะทางอารมณของเด็กปฐมวัยที่มีปญหาทางพฤติกรรมโดยใชเทคนิคการเล่า
นิทาน 
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ทกัษะทางอารมณ์

ผลการศึกษาทักษะทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัยท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรมโดย
ใช้เทคนิคการเล่านิทาน

ก่อน หลงั



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

226 
 

 

 
รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที2่ (Proceedings) 

5 5 5

21
24 23

0

5

10

15

20

25

30

ด้านดี ด้านเก่ง ด้านสุข

ผลการเปรียบเทียบพฒันาการทักษะทางอารมณด์้านดี ด้าน
เก่ง และด้านสุขของเดก็ปฐมวัย

ก่อน หลัง

ตอนที่  2  ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการทักษะทางอารมณด้านดี ด้านเกง และด้านสุขของเด็กปฐมวัย ก่อนและ
หลังการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน 
 จากผลการเปรียบเทียบพัฒนาการทักษะทางอารมณด้านดี ด้านเกง และด้านสุขของเด็กปฐมวัย ดังน้ัน 
พัฒนาการทักษะทางอารมณด้านดี ด้านเกง และด้านสุขของเด็กปฐมวัย ผู้วิจัยจึงขอเสนอผล  ดังน้ี    
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการทักษะทางอารมณด้านดี ด้านเกง และด้านสุขของเด็กปฐมวัย 

พัฒนาการ 
 

ก่อนการทดลอง  
ระดับ 

หลังการทดลอง  
ระดับ 

µ   µ   

  ด้านดี 5 3.9 ปรับปรุง 21 20 ด ี
  ด้านเกง 5 3.9 ปรับปรุง 24 23 ด ี
  ด้านสุข 5 3.9 ปรับปรุง 23 22 ด ี

           จากตารางที่ 2 การเปรียบเทียบพัฒนาการทักษะทางอารมณด้านดี ด้านเกง และด้านสุขของเด็กปฐมวัย 
พบว่า เด็กมีพัฒนาการด้านดี ด้านเกง และด้านสุขจากการจัดกิจกรรมเล่านิทาน โดยใช้เทคนิคการเล่านิทานเป็นตัว
ช่วยให้เด็กมีความสนใจมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นในระดับดีทั้งสามด้าน จากการให้เด็กท ากิจกรรม 4 กิจกรรม 24 ครั้ง  ได้แก่ 
เล่าไปพับไปกับนิทานยักษ์สองตน เล่าไปตัดไปกับนิทานพระจันทร์อยากมีเพื่อน เล่าไปวาดไปกับนิทานซุปสูตรพิเศษ 
และเล่าไปฉีกไปกับนิทานเรือส าเภา โดยแยกวิเคราะห์เป็นรายด้านได้ดังน้ี 
ด้านดี ก่อนการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 5 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) เท่ากับ 3.9 ซ่ึงอยู่ในระดับปรับปรุง 
โดยหลังการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ)  เท่ากับ 21 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) เท่ากับ 20 ซ่ึงอยู่ในระดับดี 
           ด้านเกง ก่อนการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 5 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )เท่ากับ3.9ซ่ึงอยู่ในระดับ     
ปรับปรุง โดยหลังการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 24  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) เท่ากับ 23 ซ่ึงอยู่ในระดับ
ดี  
           ด้านสุข ก่อนการท ากิจกรรม มีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 5 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) เท่ากับ 3.9 ซ่ึงอยู่ใน
ระดับปรับปรุง โดยหลังการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 23  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) เท่ากับ 22 ซ่ึงอยู่ใน
ระดับดี ดังปรากฏผลตามภาพประกอบที่ 2 ดังน้ี 
             ผลการวิเคราะห์พัฒนาการทักษะทางอารมณด้านดี ด้านเก่ง และด้านสุขของเด็กปฐมวัย จากการทดสอบ   
ก่อน – หลัง จากการจัดกิจกรรมเล่านิทาน 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
       ภาพประกอบที่  2  ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการทักษะทางอารมณ์ด้านดี ด้านเก่ง และด้านสุขของเด็กปฐมวัย  
จากทดสอบก่อน – หลัง การจัดกิจกรรมเล่านิทาน 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

227 
 

 

 
รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที2่ (Proceedings) 

 
สรุปผลการวิจัย 
           จากการวิจัย  ผู้วิจัยขอสรุปผลการวิจัยดังน้ี 

1. ผลการศึกษาพัฒนาการทักษะทางอารมณของเด็กปฐมวัยที่มีปญหาทางพฤติกรรมโดยใชเทคนิคการเล่า 
นิทาน  พบว่า  เด็กมีพัฒนาการทักษะทางอารมณของเด็กปฐมวัยที่มีปญหาทางพฤติกรรมโดยการจัดกิจกรรมการเล่า
นิทานดีขึ้น จากการให้เด็กท ากิจกรรมโดยใช้เทคนิคการเล่านิทาน โดยมีค่าเฉลี่ย (µ) ก่อนการท ากิจกรรมเท่ากับ 5 ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) ก่อนท ากิจกรรมเท่ากับ 3.9 ซ่ึงอยู่ในระดับปรับปรุง โดยหลังการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ) 
เท่ากับ 25 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) เท่ากับ 26  ซ่ึงอยู่ในระดับดี  

2. ผลการการเปรียบเทียบพัฒนาการทักษะทางอารมณด้านดี ด้านเกง และด้านสุขของเด็กปฐมวัย พบว่า  
เด็กมีพัฒนาการด้านดี ด้านเกง และด้านสุขจากการจัดกิจกรรมเล่านิทาน โดยใช้เทคนิคการเล่านิทานเป็นตัวช่วยให้เด็ก
มีความสนใจมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นในระดับดีทั้งสามด้าน จากการให้เด็กท ากิจกรรม 4 กิจกรรม 24 ครั้ง  ได้แก่ เล่าไปพับ
ไปกับนิทานยักษ์สองตน เล่าไปตัดไปกับนิทานพระจันทร์อยากมีเพื่อน เล่าไปวาดไปกับนิทานซุปสูตรพิเศษ และเล่าไป
ฉีกไปกับนิทานเรือส าเภา โดยแยกวิเคราะห์เป็นรายด้านได้ดังน้ี 
             ด้านดี ก่อนการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 5 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) เท่ากับ 3.9 ซ่ึงอยู่ใน
ระดับปรับปรุง โดยหลังการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ)  เท่ากับ 21 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) เท่ากับ 20 ซ่ึงอยู่ใน
ระดับดี 
            ด้านเกง ก่อนการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 5 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )เท่ากับ3.9ซ่ึงอยู่ใน
ระดับ  ปรับปรุง โดยหลังการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 24  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) เท่ากับ 23 ซ่ึงอยู่
ในระดับดี  

            ด้านสุข ก่อนการท ากิจกรรม มีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 5 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) เท่ากับ 3.9 ซ่ึงอยู่ใน
ระดับปรับปรุง โดยหลังการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 23  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) เท่ากับ 22 ซ่ึงอยู่ใน
ระดับดี 
 
อภิปรายผล 

1. ผลการศึกษาส่งเสริมทักษะทางอารมณของเด็กปฐมวัยที่มีปญหาทางพฤติกรรมโดยใชเทคนิคการเล่า 
นิทานดีขึ้น จากการให้เด็กท ากิจกรรมโดยการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน โดยมีค่าเฉลี่ย (µ) ก่อนการท ากิจกรรมเท่ากับ 
5 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) ก่อนท ากิจกรรมเท่ากับ 3.9 ซ่ึงอยู่ในระดับปรับปรุง โดยหลังการท า กิจกรรมมี
ค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 25 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )เท่ากับ 26  ซ่ึงอยู่ในระดับดี  โดยใช้เทคนิคการเล่าควบคู่กับ
นิทานในแต่ละเรื่อง ได้แก่ เล่าไปพับไปกับนิทานยักษ์สองตน เล่าไปตัดไปกับนิทานพระจันทร์อยากมีเพื่อน เล่าไปวาด
ไปกับนิทานซุปสูตรพิเศษ และเล่าไปฉีกไปกับนิทานเรือส าเภา หลังการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางอารมณ์ ซ่ึงเปนไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว  แสดงใหเห็นวา กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางอารมณ์สามารถพัฒนาเด็กที่มีปญหาทางพฤติกรรม
ใหมีทักษะทางอารมณที่ดีขึ้น  เน่ืองจากเด็กที่มี ปญหาทางพฤติกรรมสวนใหญจะมีลักษณะที่แตกตางจากเด็กปกติอยาง
เห็นไดชัด คือ การแสดงพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคขณะท ากิจกรรมรวมกับผูอ่ืน เชน กาวราว กอกวนชั้นเรียน อยูไมน่ิง 
ขาดสมาธิในการควบคุมตนเอง และไมสามารถปฏิบัติตามกฎกติกาของหองเรียนได พฤติกรรมตางๆ ที่กลาวมาน้ี มี
ความขัดแยงอยูในตัวเด็ก ทิวาพร วินทะไชย (2553:12) ได้กล่าวถึง จุดประสงค์ของการเล่านิทาน ว่าเป็นการใช้นิทาน
เพื่อเป็น สื่อในการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ และพัฒนาด้านภาษาความคิด เความเข้าใจ จินตนาการด้านอารมณ์จิตใจ ด้าน 
สังคม ด้านสติปัญญา สร้างสมาธิสอดแทรกคติสอนใจและปลูกฝังคุณธรรมให้เกิดขึ้น 
จากการอภิปรายผลสรุปไดวากิจกรรมการใช้เทคนิคการเล่านิทานที่ผูวิจัยจัดขึ้น สามารถส่งเสริมทักษะทาง   อารมณ
ของเด็กปฐมวัยที่มีปญหาทางพฤติกรรมได โดยเด็กได้พัฒนาจากการเรียนรูลงมือปฏิบัติโดยใช้เทคนิคการเล่านิทาน
จริง เด็กมีอารมณ์ที่สดใสมากขึ้นรู้จักท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อนมากขึ้น มีสมาธิ ควบคุมตัวเองได้ รู้ถูกผิด ปรับเข้าหาคน
อ่ืนได้ และเคารพกฏกติกาในห้องได้มากขึ้น  ดังน้ันทักษะทางอารมณของเด็กปฐมวัยที่มีปญหาทางพฤติกรรม หลังได
รับการส่งเสริมโดยใชเทคนิคการเล่านิทานดีขึ้น 

2. ผลการการเปรียบเทียบพัฒนาการทักษะทางอารมณด้านดี ด้านเกง และด้านสุขของเด็กปฐมวัย พบว่า  
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เด็กมีพัฒนาการด้านดี ด้านเกง และด้านสุขจากการจัดกิจกรรมเล่านิทาน โดยใช้เทคนิคการเล่านิทานเป็นตัวช่วยให้เด็ก
มีความสนใจมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นในระดับดีทั้งสามด้าน จากการให้เด็กท ากิจกรรม 4 กิจกรรม 24 ครั้ง  ได้แก่ เล่าไปพับ
ไปกับนิทานยักษ์สองตน เล่าไปตัดไปกับนิทานพระจันทร์อยากมีเพื่อน เล่าไปวาดไปกับนิทานซุปสูตรพิเศษ และเล่าไป
ฉีกไปกับนิทานเรือส าเภา โดยแยกวิเคราะห์เป็นรายด้านได้ดังน้ี 
         ด้านดี ก่อนการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 5 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (  ) เท่ากับ 3.9 ซ่ึงอยู่ใน 
ระดับปรับปรุง โดยหลังการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ)  เท่ากับ 21 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) เท่ากับ 20 ซ่ึงอยู่ใน
ระดับดี 
         ด้านเกง ก่อนการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 5 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )เท่ากับ3.9ซ่ึงอยู่ใน 
ระดับปรับปรุง โดยหลังการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 24  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) เท่ากับ 23 ซ่ึงอยู่ใน
ระดับดี  
         ด้านสุข ก่อนการท ากิจกรรม มีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 5 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) เท่ากับ 3.9 ซ่ึงอยู่ 
ในระดับปรับปรุง โดยหลังการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 23  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) เท่ากับ 22 ซ่ึงอยู่
ในระดับดี 
 เน่ืองจากกิจกรรมเล่านิทานโดยใช้เทคนิคในการเล่าเพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะทางอารมณ์ด้านดี ด้านเกง และ
ด้านสุขของเด็กปฐมวัย ซ่ึงกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางอารมณที่ไดพัฒนาเด็ก จะครอบคลุมในทุก ๆ ดานอยางเทา ๆ กัน 
เชน การรูจักและควบคุมอารมณ การพัฒนาความคิดอยางมีเหตุผลและความคิดทางบวก การรูวาอะไรถูกอะไรผิด การ
เขาใจและเห็นความส าคัญของการอยูรวมกัน การมีทักษะในการส่งเสริมการอยูรวมกัน การสรางแรงจูงใจ การสื่อสารที่
เหมาะสม และการมีความภาคภูมิใจในตนเอง ซ่ึงสิ่งเหลาน้ีจะหล่อหลอมใหเด็ก เปนผทูี่มกีารพัฒนาทางอารมณที่จะอยู  
รวมกับคนอ่ืน สามารถควบคุมอารมณ์ได้ อารมณที่ท าใหเกิดความสุข มีความพอใจในตนเอง รูจักปรับใจ มีความรื่นเริง
เบิกบาน มีความใสใจและเขาใจอารมณผูอ่ืนได้ สอดคล้องกับ ในนิทานได้โดยใช้เทคนิคการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ
ในรูปแบบการเสนอสารซ้ าๆ (Repetition)เพื่อให้สารที่ต้องการน าเสนอมีความเด่นขึ้น น าไปสู่การจดจ า และโน้มน้าว
ใจได้ (อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท,  2552:  212)เช่นเดียวกับงานวิจัยของจารุณี ทรัพย์ประเสริฐ (2552: 91-93) ซ่ึงศึกษา
ผลของการเสนอตัวแบบผ่านนิทานสร้างเสริมสุขนิสัยในเด็กปฐมวัย พบว่าเด็กกลุ่มทดลองมีการปฏิบัติสุ ขนิสัยที่
เหมาะสมมากขึ้นและมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ เป็นเพราะได้รับกิจกรรมการเล่านิทาน ซ่ึงเสนอตัวแบบผ่านตัวละครใน
นิทานเพื่อปลูกฝังนิสัยและพฤติกรรมที่เหมาะสมให้กับเด็ก ช่วยให้เด็กจดจ าได้นานกว่าการพร่ าสอนโดยตรง ดังน้ันการ
ถ่ายทอดสิ่งที่เป็นนามธรรม ออกมาเป็นรูปธรรมโดยถ่ายทอดผ่านการแสดงของต้นแบบ ซ่ึงเป็นตัวละครในนิทาน ส่งผล
ให้เด็กปฐมวัยสามารถเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น เพราะเด็กปฐมวัยเรียนรู้จากต้นแบบที่ชื่นชอบ และหากสร้างตัวละครให้มีความ
น่าสนใจ จะสามารถโน้มน้าวใจให้เด็กประพฤติดีตามตัวละคร และส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามมา 
 ดังน้ัน จึงสรุปไดวา กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางอารมณ สามารถพัฒนาส่งเสริมทักษะทางอารมณ์ของเด็กที่มี  
ปญหาทางพฤติกรรมดีขึ้น  โดยการใช้เทคนิคการเล่านิทาน เด็กไดเรียนรูพฤติกรรมของตัวแบบในนิทาน ตลอดจน
สามารถซึมซับความรูสึกใหเขาใจอารมณของผูอ่ืนได้จากนิทาน โดยใช้เทคนิคการเล่าลงมือปฏิบัติอย่างแท้จริง ฝกฝน
ตนเองใหมีความอดทน มีสมาธิ รจัูกการชวยเหลือผูอ่ืน และสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยครูมีบทบาท
ในการส่งเสริมกิจกรรมกระตุ้นและแก้ไขให้เด็กมีพัฒนาการทางอารมณ์ที่แสดงออกเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัย  
 
ข้อเสนอแนะ 
            ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 
  1. ครูควรมีบทบาทในการช่วยเหลือในการท ากิจกรรมของนักเรียน ให้ค าแนะน า และกระตุ้นให้
เด็กมีกิจกรรมร่วมกันมากขึ้น 
  2. ควรน าเทคนิคการเล่านิทานน้ี ไปเผยแพร่ให้กับกลุ่มที่เก่ียวข้องกับเด็กปฐมวัยต่อไป เพื่อเป็น
การส่งเสริมทักษะความฉลาดทางอารมณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยต่อไป 
  3. ควรส่งเสริมและให้ความรู้ครูกับผู้ปกครองในเรื่องการใช้เทคนิคการเล่านิทาน เพื่อพัฒนาทักษะ
ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัยอย่างหลากหลาย 
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           ขอ้เสนอแนะส าหรบัการน าผลวจิยัค้นคว้าครัง้ตอ่ไป 
  1. ควรศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับการใช้เทคนิคที่ร่วมกับนิทานเรื่องอ่ืนๆ อย่างหลากหลาย ที่สอดคล้อง
กับพัฒนาการเรื่องทักษะความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัยด้วย 
  2. สามารถปรับกิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรมน้ี เพื่อเป็นแนวทางในการใช้เทคนิคอ่ืนๆในการเรียนรู้ของ
ระดับชั้นต่างๆ 
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การจัดกิจกรรมการเลา่นิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่เพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็ก
ปฐมวัย 

Storytelling Activities Using Story Big Books to Development Analyze Thinking of  
The Early Childhood 

ณัฐญา  กลิ่นเกษร1 และ ทิพยส์ุดา  อินทะพันธุ์2  Nattaya Klinkasorn1 and Thipsuda 
Inthaphan2 
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บทคัดย่อ 
บทความน้ีน าเสนอผลการวิจัยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อพัฒนาการคิด

วิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย โดยมีวิธีการด าเนินการกับกลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กนักเรียนชายและ หญิง อายุระหว่าง 5 - 6 ปี 
ศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาล 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวัดดงข่อย อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2  จ านวน 10 คน โดยเป็นนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่เลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์
ด้านการสังเกตและการเรียงล าดับเหตุการณ์โดยใช้การเล่านิทาน และแบบสังเกตพฤติกรรมการคิดวิเคราะห์ด้านการ
สังเกตและการเรียงล าดับเหตุการณ์ของเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้ในการพัฒนาความคิดวิเคราะห์ด้านการสังเกต และการ
เรียงล าดับเหตุการณ์โดยใช้การเล่านิทาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ  

จากการศึกษา พบว่า การจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อการพัฒนาการคิด
วิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยด้านการสังเกต และการเรียงล าดับเหตุการณ์  เด็กมีพัฒนาการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับดีมาก   
มีนัยส าคัญทางสถิติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.57 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67 และมีค่าร้อยละเท่ากับ 92.78 

 

ค าส าคัญ : หนังสือนิทานเล่มใหญ่,  การคิดวิเคราะห์, เด็กปฐมวัย 
  

Abstract 
 This paper presents the results of the research on using the big story telling activity to early 
childhood. The purpose of the activities are to develop children analytical thinking skills. The 
purposive sampling method is used at the target group of 5 – 6 years old, kindergarten 3 in Wat Dong 
Khoi School, Wang Thong District Phitsanulok Province, under  the Office of the Primary Education  
District2,  Phitsanulok. Sample of 10 male and female pupils are selected. The instruments include:  
the story telling activity plan in which story telling used to develop analytical thinking skills and the 
analytical and sequence behavior notes. The descriptive statistics and percentage of the results are 
reported. 
 The results show that 92.78% of pupil participated in the storytelling activity have very good 
behavior in analytical thinking with 5.57 mean and 0.67 SD. 
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
  การจัดการศึกษาปฐมวัยตามปรัชญาการศึกษาและวิสัยทัศน์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 บนพื้นฐานของความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยมีส่วนส าคัญยิ่งในการพัฒนาเด็ก
โดยองค์รวม ผ่านการเล่นอย่างมีความหมาย และสมดุลครบทุกด้านทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
นอกจากน้ียังต้องสอดคล้องกับการท างานของสมอง การเสริมสร้างทักษะการคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตใน
อนาคต (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2560 : 1) ส่วนส าคัญในการพัฒนา
สติปัญญารวมถึงพัฒนาการต่าง ๆ ของเด็ก คือการมีความสามารถในการคิด เน่ืองจากมนุษย์มีความสามารถในการคิด
สิ่งต่าง ๆ การคิดเกิดขึ้นและด าเนินไปอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา แม้ว่าบุคคลจะตระหนักในกระบวนการคิดของตน
หรือไม่ก็ตาม ความสามารถในการคิดของมนุษย์จะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล การคิดเป็นเรื่องยากเม่ือเกิดขึ้นใน
บริบทซ่ึงไม่มีความหมายต่อตัว ผู้คิด กระบวนการคิดจะท างานได้ดีที่สุดถ้าสิ่งที่มนุษย์คิดน้ันมีความหมายต่อตนเอง และ
เป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน มนุษย์ใช้การคิดในการสร้างองค์ความรู้ ข้อมูล จินตนาการ 
ตรวจสอบทางเลือก ตัดสินใจ รวมถึงขยายผลสิ่งที่ตนรับรู้ได้ การคิดจึงเป็นกิจกรรม ด้านสติปัญญา ซ่ึงช่วยให้มนุษย์ใน
การแก้ปัญหา ตัดสินใจ และเข้าใจความหมายของสิ่งต่าง ๆ (ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา. 2550 : 8) ดังน้ัน 
กระบวนการท างานของสมองเกิดขึ้นมากเท่าไรจะท าให้เด็กฉลาดมากขึ้นเท่าน้ัน การฝึกให้สมองท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดเป็นเรื่องของการคิด สามารถพัฒนาและฝึกฝนได้ สิ่งที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาเด็กให้เติบโตอย่างมี
ศักยภาพน่ันคือ ด้านการคิดวิเคราะห์  
 จากการส ารวจนักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนขนาดกลางในจังหวัดพิษณุโลก จ านวน 30 โรงเรียน ส่วนใหญ่
อาศัยอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจน ผู้ปกครองจบการศึกษาระดับประถมศึกษา จึงขาดความรู้และทักษะที่จะแนะน า
บุตรหลานของตนเองในเน้ือหาวิชาการตามประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม จึงมอบภาระเก่ียวกับการ
จัดประสบการณ์ การเรียนรู้ให้เป็นหน้าที่ของครูภายในโรงเรียน ซ่ึงจากการที่สรุปการประเมินคุณภาพโรงเรียนขนาด
กลางในจังหวัดพิษณุโลกนักเรียนระดับปฐมวัย จะพบปัญหาในด้านการคิดวิเคราะห์ เด็กควรได้รับการฝึกฝน
ประสบการณ์ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายและมีความต่อเน่ืองโดยเฉพาะกิจกรรมเก่ียวกับการคิดในรูปแบบต่าง ๆ ดังน้ี 
การเปรียบเทียบ ความเชื่อมโยง ความเหมือน ความแตกต่างของสิ่งต่าง ๆ การคิดแก้ปัญหาในการเล่น การท ากิจกรรม 
และสามารถบอกวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล การเล่าเรื่องความคิด จินตนาการ การสร้างสรรค์ผลงานแปลกใหม่ 
รวมถึงการฝึกทักษะในการแสวงหาความรู้ สนใจซักถาม ใฝ่รู้ สร้างนิสัยรักการอ่าน รู้จักตั้งค าถามในสิ่งทีสงสัยหรือสนใจ 
รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการอ่านหนังสือ ฝึกหัดให้เป็นคนช่างสังเกต อยากรู้อยากเห็น มีการจัดมุม
ประสบการณ์ กิจกรรมการเรียนรู้ให้หลากหลาย และมีความต่อเน่ือง 
 นิทานมีคุณค่าและมีความส าคัญต่อการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอย่างมาก หากพ่อแม่ 
ผู้ปกครองให้ความสนใจ เอาใจใส่ในการใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวที่จะอ่านหรือเล่านิทานให้ลูกฟังตั้งแต่เยาว์วัย โดย
เริ่มตั้งแต่เด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป ในการชี้ชวนให้ลูกดูหนังสือภาพหรือบัตรภาพที่น าไปสู่นิทาน เรื่องราวตามความสนใจ
ของเด็กในแต่ละวัย ประสบการณ์ที่เด็กได้ซึมซับจากนิทานก่อให้เกิดความคิดจินตนาการ การคิดเชิงวิเคราะห์ด้วย
เหตุผล การสื่อภาษาที่สละสลวย นิสัยรักการอ่าน การเข้าถึงความงามและสุนทรียภาพ การเข้าใจอารมณ์และความรู้สึก
ของตนเอง ตลอดจนการพัฒนาความสงบภายในใจตนเองที่มีคุณค่าต่อการด าเนินชีวิตในสังคมในอนาคต (พัชรมณฑ์ 
ศุภสุข 2556 : 30) นิทานจะท าให้เด็ก ๆ หรือผู้ฟังสามารถใช้กระบวนการคิดในการพิจารณาแก้ปัญหาได้ ครูควรจะใช้
นิทานเป็นสื่อในการเรียนรูของเด็ก ผลจากการที่เด็กไดฟังนิทาน ท าให้เด็กจดจ าไดนาน และสามารถเชื่อมโยง
ประสบการณ์ต่าง ๆ ไดเป็นอย่างดี ถานิทานที่ครูเล่าให้เด็กฟังน้ันตรงกับชีวิตจริง และสามารถเชื่อมโยงกันได จุดส าคัญ
อยู่ที่ครูและผู้สอนว่าจะต้องใช้กลวิธีในการเล่านิทาน การก าหนดตัวแสดงในนิทานที่มีความหมาย และให้บทบาทของ
การแสดงอย่างไร ที่จะเป็นสื่อให้เด็กจดจ าไดดียิ่งขึ้น 
 การจัดกิจกรรมเล่านิทาน (ปราณี ปริยวาที. 2552 : 25) เป็นวิธีการในการถ่ายทอดเรื่องราวของนิทานให้เด็ก
ไดฟง  ไม่ว่าจะเป็นโดยใช้น้ าเสียงเสียง ทาทางประกอบเรื่องราว สื่อวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนการส่งเสริมให้เด็กไดมีโอกาส
เป็นผู้เล่าด้วยตนเอง จึงท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน ให้ความบันเทิงใจแก่เด็ก ๆ ท าให้ผ่อนคลายอารมณ์ ได้รับ
ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ท าให้เด็กร่าเริงแจ่มใสสมวัย และสามารถน าผู้ฟังไปสู่โลกแห่งจินตนาการ หลุดพ้นจาก
ความจ าเจในชีวิตประจ าวันไปได้ชั่วคราวในบางครั้งนิทานจะช่วยอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกซ่ึงมนุษย์
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สงสัย และยังหาค าตอบไม่ได้ หรืออธิบายถึงต้นก าเนิดของสถานที่ต่าง ๆ หรือเป็นการสั่งสอนอบรม ให้คติข้อคิดในการ
ด าเนินชีวิต นิทานยังช่วยเปลี่ยนทัศนคติที่ไม่ดีหรือผิดบางประการของเด็ก เก่ียวกับความเชื่อ ความกลัวและสอน
จริยธรรมให้แก่เด็ก ดังจะเห็นได้จากการที่มีผู้น าเอานิทานมาใช้เพื่อตอบสนองจุดมุ่งหมายต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ใน
ด้านการเรียนการสอนก็เช่นกัน มีผู้น านิทานมาใช้เพื่อเร้าความสนใจของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีสมาธิมากขึ้น แต่ผลที่
ได้รับนอกเหนือจากสมาธิ คือ ความสนุกสนานผ่อนคลาย ความรู้ความเข้าใจ เพิ่มพูนประสบการณ์ และข้อมูล เกิด
ความคิดรวบยอด ตลอดจนนิทานเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ การสร้างบรรยากาศที่ดี สร้างความรู้
ความเข้าใจ รวมทั้งช่วยฝึกทักษะทางภาษา ทักษะการคิด และนิทานยังก่อให้เกิดประโยชน์ด้านอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
 หนังสือนิทานเล่มใหญ่ของเด็กปฐมวัย เป็นหนังสือนิทานขนาดใหญ่เหมาะส าหรับการใช้งานกับเด็กเป็นกลุ่ม 
มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้เด็กได้รับความบันเทิงเป็นหลัก นอกจากน้ันเด็กยังได้รับประสบการณ์ใหม่ มีความคิด
จินตนาการสร้างสรรค์ รวมถึงมีความคิดรวบยอด และฝึกการคิดวิเคราะห์ เป็นต้น การจัดท าหนังสือนิทานด้วยตนเอง 
ผู้จัดท าต้องพิจารณาว่าจุดประสงค์ของหนังสือน าไปใช้กับเด็กในลักษณะใด ส่วนการออกแบบรูปเล่มโดยส่วนใหญ่ไม่
นิยมออกแบบเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพราะจะท าให้หนังสือนิทานไม่สวย ดังน้ัน รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจึงเป็นที่นิยมส าหรับ
การท าหนังสือนิทานเล่มใหญ่ 
 จากความส าคัญ และเหตุผลดังกล่าวข้างต้นน้ี ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้ 
หนังสือนิทานเล่มใหญ่ ซ่ึงเป็นวิธีการหน่ึงที่ท าให้เด็กสนใจที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ผ่านนิทาน ดึงดูดความสนใจและกระตุ้น
ให้เด็กเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง และใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน เพื่อให้เด็กเกิดการ
พัฒนาการคิดวิเคราะห์ต่อไปในอนาคต 
 
จุดมุ่งหมายของงานวิจัย 
  ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ตั้งจุดมุ่งหมายไว้ ดังน้ี 
   เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย ด้านการสังเกต และด้านการเรียงล าดับเหตุการณ์ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นนักเรียนชายและหญิง ก าลังศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 3 ภาคเรียน 

ที่ 2 ปีการศึกษา 2560  ของโรงเรียนวัดดงข่อย  มีห้อง 1 ห้อง จ านวน 10 คน  
 2.กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชายและหญิงก าลังศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  

2560 ของโรงเรียนวัดดงข่อย จ านวน 10 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  
ขอบเขตด้านตัวแปร 

  ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ 
  ตัวแปรตาม ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยด้านการสังเกต ด้านการเรียงล าดับ 
ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

 
สมมติฐานในการวิจัย 
  หลังจากที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ 
ของเด็กปฐมวัยแล้ว เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางการคิดวิเคราะห์ร้อยละ 80 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. หนังสือนิทานเล่มใหญ่  หมายถึง  ประเภทหนังสือนิทานส าหรับเด็กเริ่มหัดอ่านที่มีภาพประกอบและ 
ตัวหนังสือขนาดใหญ่ เหมาะส าหรับการอ่านร่วมกัน ระหว่างเด็ก ๆ กับครูหรือผู้ปกครอง ในการวิจัยครั้งน้ีประกอบด้วย
หนังสือนิทานเล่มใหญ่ 

2. การคิดวิเคราะห์  หมายถึง ความสามารถในการหาความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และ      
การสังเกตจ าแนกแยกแยะสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้จัดกลุ่มอย่างมีเหตุผล 
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  การสังเกต  หมายถึง  การใช้สายตาในการมองเห็น และการใช้หูในการรับฟัง ในการสังเกตเรื่อง สี 
ลักษณะ รูปร่างในนิทาน 
  การเรียงล าดับเหตุการณ์ หมายถึง การเรียงล าดับเหตุการณ์ ก่อน -หลัง ที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่
บ่อยครั้งในชีวิตประจ าวัน หรือเหตุการณ์ที่มนุษย์หรือธรรมชาติก าหนดมาเป็นขั้นตอนไว้แล้ว 

3. เด็กปฐมวัย หมายถึง  เด็กนักเรียนชายและหญิงที่มีอายุระหว่าง 5-6 ปี และก าลังศึกษาในระดับชั้น 
อนุบาล 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวัดดงข่อย 
  
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
       ตัวแปรต้น              ตัวแปรตาม 

                                                    
 
 
 
 
 

 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินงานวิจัยโดยมีขั้นตอนและรายละเอียดการด าเนินงานตามล าดับ ดังน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและตรวจสอบแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย เพื่อใช้ในการสังเกต     
การคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้เกณฑ์ 3, 2, 1 คะแนนตามล าดับ จ านวน 1 ชุด มีผลการประเมินความ
สอดคล้อง อยู่ในระดับที่ใช้ได้  
 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือเล่มใหญ่เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์
ของเด็กปฐมวัยเพื่อเป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ จ านวน 8 แผน   
 ขั้นตอนที่ 3 การจัดท าหนังสือนิทานเล่มใหญ่และตรวจสอบเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย  
จ านวน 8 เรื่อง มีผลการประเมินความสอดคล้องอยู่ในระดับเหมาะสมมาก 
 ขั้นตอนที่ 4 น าแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมเด็ก เพื่อใช้ในการสังเกต และการเรียงล าดับเหตุการณ์ การ
คิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย  น าแผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือเล่มใหญ่ น าไปใช้ในการวิจัย  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
 1. สถิติพื้นฐาน 
   1.1 การวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ย (Mean) ของการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่ม
ใหญ่เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย 
   1.2 การวิเคราะห์ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของการจัดกิจกรรมการเล่า
นิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย 
   1.3 การวิเคราะห์ค่าร้อยละเพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของการจัดกิจกรรมการเล่า
นิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
   1.4 การวิเคราะห์ค่าร้อยละความก้าวหน้า ของการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่ม
ใหญ่เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย 
 2.  สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของหนังสือนิทานเล่มใหญ่ และแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมของเด็ก
ปฐมวัย 
  2.1 ค านวณค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของหนังสือนิทานเล่มใหญ่ ซ่ึงใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ (Content Validity)  

 
การจัดกจิกรรมการเล่านิทาน 
โดยใช้หนังสือนทิานเล่มใหญ ่

 
การคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย  

ด้านการสงัเกต ด้านการเรียงล าดับ
เหตุการณ์ 
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  2.3 ค านวณค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย ซ่ึงใช้ค่า
ดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ (Content Validity)  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ผลการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือ 
นิทานเล่มใหญ่ สัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่ 4 
  ตารางที่ 1 ผลการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้
หนังสือนิทานเล่มใหญ่ สัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่ 4 
 

สัปดาห์ คะแนน 𝑿 S.D. ร้อยละ ระดับ 
1 90 3.00 1.76 50.00 ดี 
2 118 3.93 1.69 65.56 ดี 
3 145 4.83 1.51 80.56 ดีมาก 
4 167 5.57 0.67 92.78 ดีมาก 

  

 จากตารางที่ 1 พบว่า โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่
เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยในสัปดาห์ที่ 1 เท่ากับ 3.00 อยู่ในระดับดี มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
1.76 และมีค่าร้อยละเท่ากับ 50.00 คะแนนเฉลี่ยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานในสัปดาห์ที่ 2 เท่ากับ 3.93 อยู่ในระดับ
ดี มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.69 และมีค่าร้อยละเท่ากับ 65.56 คะแนนเฉลี่ยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานใน
สัปดาห์ที่ 3 เท่ากับ 4.83 อยู่ในระดับดีมาก มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.51 และมีค่าร้อยละเท่ากับ 80.56 และ
คะแนนเฉลี่ยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานในสัปดาห์ที่ 4 เท่ากับ 5.57 อยู่ในระดับดีมากดี มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.67 และมีค่าร้อยละเท่ากับ 92.78 แสดงว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่ม
ใหญ่ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ดีขึ้น 
  2. ตารางแสดงค่าร้อยละความก้าวหน้า   

  ตารางที่ 2 ตารางแสดงค่าร้อยละความก้าวหน้า 
สัปดาห์ 𝑿 ร้อยละ 

1 3.00 50.00 
4 5.57 92.78 

ร้อยละความก้าวหน้า  2.57  42.78 
 

 จากตารางที่ 2 พบว่า การจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์
ของเด็กปฐมวัยในสัปดาห์ที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 ในสัปดาห์ที่ 4 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.57 และมีค่าความก้าวหน้า
เท่ากับ 2.57 และในสัปดาห์ที่ 1 มีค่าร้อยละเท่ากับ 50.00 ในสัปดาห์ที่ 4 มีค่าร้อยละเท่ากับ 92.78 และมีค่าร้อยละ
ความก้าวหน้าเท่ากับ 42.78 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการด าเนินการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
ของเด็กปฐมวัย ผู้วิจัยสรุปผลไว้ดังน้ี 
 การจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย  
ในสัปดาห์ที่ 1 เท่ากับ 3.00 อยู่ในระดับดี มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.76 และมีค่าร้อยละเท่ากับ 50.00 
คะแนนเฉลี่ยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานสัปดาห์ที่ 2 เท่ากับ 3.93 อยู่ในระดับดี  มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
1.69 และมีค่าร้อยละเท่ากับ 65.56 คะแนนเฉลี่ยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานในสัปดาห์ที่ 3 เท่ากับ 4.83 อยู่ในระดับ
ดีมาก มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.51 และมีค่าร้อยละเท่ากับ 80.56 และคะแนนเฉลี่ยการจัดกิจกรรมการเล่า
นิทานในสัปดาห์ที่ 4 เท่ากับ 5.57 อยู่ในระดับดีมาก มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67 และมีค่าร้อยละเท่ากับ 
92.78 แสดงว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ดีขึ้น  
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อภิปรายผลการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่องการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยสามารถ 

อภิปรายผลได้ดังน้ี 
หลงัจากการจัดกิจกรรมเล่านิทาน พบว่า การที่เด็กมีพัฒนาการด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ดีขึ้น และ

แตกต่าง จากก่อนการทดลอง เพราะว่านิทานกับเด็กเป็นของคู่กัน โดยธรรมชาติของเด็กปฐมวัยส่วนใหญ่ชอบฟังนิทาน 
เพราะนิทานให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน และยังสามารถส่งเสริมทักษะด้านการสังเกตของสิ่งต่าง ๆ ได้ รวมทั้งยัง
สามารถส่งเสริมทักษะด้านการเรียงล าดับเหตุการณ์จากเรื่องราวต่าง ๆ ในนิทานได้อีกด้วย ซ่ึงในที่น้ีผู้วิจัยมีจุดประสงค์
ที่จะให้เด็กได้มีพัฒนาการทางด้านการคิดวิเคราะห์ สอดคล้องกับ (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ. 2553 : 54 - 55) กล่าวว่า    
การคิดวิเคราะห์ คือ ความสามารถในการมองเห็นรายละเอียด และจ าแนกแยกแยะข้อมูลองค์ประกอบของสิ่งต่าง ๆ ไม่
ว่าจะเป็นวัตถุ เรื่องราว หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ออกเป็นส่วนย่อย ๆ รวมทั้งความสามารถในการเชื่อมโยงเรื่องราวต่าง ๆ 
ว่าเก่ียวพันกันอย่างไร อะไรเป็นเหตุ ส่งผลกระทบต่อกันอย่างไร จนได้ความคิดเพื่อน าไปสู่การสรุป การประยุกต์ใช้ 
ท านายหรือคาดการณ์สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 

ดังน้ัน การจัดกิจกรรมการเล่านิทานสามารถปลูกฝั่งพฤติกรรมที่ดีให้เกิดขึ้นกับตัวเด็กได้จากการที่เด็กสังเกต
ตัวละครที่ชอบในนิทาน และนิทานสามารถช่วยส่งเสริมพฤติกรรมด้านการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดี 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ครูควรมีการสร้างข้อตกลงร่วมกันก่อนเริ่มการท ากิจกรรมโดยสร้างข้อตกลงและวิธีการที่เหมาะสม 
ในการน ามาใช้เสริมสร้างลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ ให้กับเด็กปฐมวัยเป็นการตกลงร่วมกันว่าจะปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อ
ไม่ให้เกิดปัญหาระหว่างการท ากิจกรรมร่วมกัน 
 2. ครูควรสร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ เช่น ครูอาจจะจัดมุมใดมุมหน่ึง 
ของห้องเรียนให้มีหนังสือนิทานหรือหนังสือประเภทต่าง ๆ ที่หลากหลาย เพื่อเป็นการกระตุ้นและเปิดโอกาสให้เด็ กได้
รู้จักหนังสือประเภทต่าง ๆ มากขึ้น ให้เด็กได้เลือกอ่านหนังสือนิทานตามความสนใจ เป็นการส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนา  
การคิดวิเคราะห์อย่างเต็มศักยภาพ  
 3. ครูควรมีการประเมินผล ก่อน – หลัง การเล่านิทานว่าเด็กมีทักษะการคิดเช่นไร และเม่ือได้ฟังนิทาน 
แล้วเด็กมีทักษะการคิดเช่นไร เพื่อน าไปพัฒนาและปรับปรุงทุกครั้ง โดยการสังเกตพฤติกรรมของเด็กในขณะที่ครูเล่า
นิทาน เช่น การตอบค าถามของเด็ก และการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเหตุการณ์หรือลักษณะพฤติกรรมของตัวละคร
ที่เป็นไปตามเน้ือเรื่องนิทาน 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
  1. ควรศึกษาการจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ส่งเสริมทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย เพิ่มเติม  
เช่น การเล่นเกมการศึกษา เกมโดมิโน เกมบวกจ านวน เกมประสมค า เกมเรียงล าดับ เกมจับคู่ หรือการเล่นบทบาท
สมมุติ เป็นต้น  
  2. ควรศึกษาการจัดกิจกรรมการเล่านิทานที่ส่งผลต่อความสามารถในหลาย ๆ ด้านของเด็กปฐมวัย  
เช่น การเล่าไปพับไป การเล่าไปตัดไป การเล่าไปวาดไป เป็นการพัฒนากล้ามเน้ือมัดเล็ก ให้แข็งแรงขึ้น 
  3. การจัดประสบการณ์เล่านิทาน ครูควรศึกษาการเล่านิทานโดยใช้วิธีการต่าง ๆ เข้ามาร่วมด้วย  
เช่น การเล่านิทานโดยใช้หุ่นชนิดต่าง ๆ  ได้แก่ หุ่นชัก หุ่นน้ิวมือ หุ่นถุงกระดาษ การเล่านิทานประกอบการใช้ค าถาม  
การเล่านิทานแบบไม่จบเรื่องสมบูรณ์ การเล่านิทานประกอบการวาดภาพ เป็นต้น 
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การพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 
The Development of Basic Mathematics Skills by using Educational Games for 

Early Childhood 
ณิชกานต์  ป่ินแก้ว1  พิมพ์ใจ สีแดง2  และ เทิน สีนวน3 

1นักศึกษา สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

                                                    2ครสูาขาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 

                                           3อาจารย์ฝ่ายวิจัยและประเมินผล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

บทคัดย่อ  
           การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้เกมการศึกษา         
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี  คือ เด็กปฐมวัยชาย-หญิง  อายุระหว่าง 4-5 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 2/6 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร จ านวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนกิจกรรม
เกมการศึกษา แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อย
ละความก้าวหน้า 
          ผลการวิจัยพบว่า หลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา เด็กปฐมวัยมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยสูงขึ้น มีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 18.8 คิดเป็นร้อยละความก้าวหน้า เท่ากับ 41 

ค าส าคัญ: ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์, เกมการศึกษา 
 
Abstract 
 The purpose of this research is to study the basic mathematics skills of early childhood by 
using educational game activities. The sample was 5 early childhood students in 2 semester of 2018 
academic year, Anubarn Pichit school. The instrument were 1) the lesson plan of educational game 
activities and 2) the test of the basic mathematics skills of early childhood. The statistic use in the 
this research were mean, percentage and standard deviation. 
 The result of this research found that, the mean of the basic mathematics skills of early 
childhood after using educational game activities was at 18.8, and the percentage of progress was at 
41. 
 
Keywords; Basic Mathematics Skills, Educational Games 
 
ความเป็นมาและความส าคัญ 
             การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยถือว่าเป็นพื้นฐานที่ส าคัญและเป็นการวางรากฐานเพื่อเตรียมความพร้อม
ให้กับผู้เรียนได้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เพื่อให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์และเหมาะสมกับวัย 
โดยการจัดกิจกรรมในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2/6 เป็นการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่มุ่งหวังให้นักเรียนได้รับการ
พัฒนาการให้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาความสามารถทางปัญญา ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการคิด
วิเคราะห์ การใช้เหตุผล ครูจ าเป็นต้องเน้นความพร้อมด้านทักษะทางคณิตศาสตร์ โดยสอดแทรกและบูรณการทักษะ
ทางคณิตศาสตร์เข้ากับทุกกิจกรรมแต่จากกิจกรรมที่ผ่านมาพบว่า เด็กบางคนอาจมีปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่แตกต่าง
กันออกไป เช่น ไม่รู้จักตัวเลข ไม่รู้ค่าของจ านวน และไม่สามารถเรียงล าดับและนับจ านวนตัวเลขได้ 
 ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เป็นทักษะหน่ึงที่จ าเป็นและควรปลูกฝังให้กับเด็กปฐมวัยโดยการสอดแทรก
และบูรณการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์กับทุกกิจกรรมการเรียนสอนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนโดยครูเปิด
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โอกาสให้เด็กฝึกทักษะด้านคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการคิดโดยใช้เหตุผลการค้นคว้าหาค าตอบในสิ่งต่างๆด้วย
ตนเองโดยอาศัยการสังเกตการส ารวจการจ าแนกการเปรียบเทียบการจัดหมวดหมู่การจัดล าดับการนับและการท าตาม
แบบซ่ึงเด็กจะเกิดความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์จากกิจกรรมการเรียนรู้เก่ียวกับตัวเลขรูปร่างรูปทรงขนาดล าดับ
และความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆเพราะโดยปกติเด็กจะเรียนรู้ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์จากการได้รับประสบการณ์ใน
การด ารงชีวิตประจ าวันตามธรรมชาติ 
            การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมหลักตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช  
2560 ที่ใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย เพื่อพัฒนาเด็กให้เกิดคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย และเน้นทางด้านสติปัญญาหรือการคิดวิเคราะห์ให้แก่เด็ก เกมการศึกษามีหลายประเภท มีรูปแบบ
และวิธีเล่นแตกต่างกันไป สิ่งส าคัญประการหน่ึงที่จะช่วย ส่งเสริมความคิดให้แก่เด็กคือ การเล่นเกมการศึกษาควรมี
ค าถามกระตุ้นให้เด็กได้คิดด้วย เพราะตามธรรมชาติของเด็กมีความสงสัยใคร่รู้อยู่เสมอ และเม่ือเด็กได้รับการกระตุ้น
ด้วยค าถามซ่ึงเป็นสิ่งเร้าที่ดี ชวนให้เด็กสงสัย จริงใจให้เด็กเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพทางความคิดที่
เด็กมีอยู่ในตัวตนให้ก้าวขึ้นสู่ขีดสูงสุด และเม่ือผู้ใหญ่เข้าใจธรรมชาติของเด็ก ได้ให้การสนับสนุนเด็กหรือตอบสมองเด็ก
ด้วยความเต็มใจที่จะตอบแก่เด็ก เด็กก็จะเกิดความพร้อมที่จะเรียนรู้ โดยปกติแล้วเด็กปฐมวัยจะช่างสังเกตและส ารวจ
สิ่งต่างๆที่อยู่แวดล้อมตัวเอง  เม่ือจัดอุปกรณ์หรือสิ่งเร้ามาให้เด็กพัฒนาการสังเกต โดยใช้ประสาทสัมผัสรับ รู้ทุกด้าน 
เด็กจะพัฒนาการคิดวิเคราะห์ได้อย่างดี เกมการศึกษาเป็นสิ่งเร้าที่ดีเป็นสื่อและกิจกรรมที่เด็กสังเกตเห็นได้อย่างเด่นชัด 
เปรียบเทียบความแตกต่างของสิ่งของหรือหารายละเอียดบางอย่างในภาพขนาดเดียวกันมีค าถามชวนให้เด็ก สังเกต
มากขึ้น  ได้คิดจะช่วยให้เด็กมีการพัฒนาเป็นผู้ใฝ่รู้และหาความจริงจากสิ่งที่เห็น หรือได้คิด ช่วยให้เด็กกล้าแสดงออก 
เรียนรู้ที่จะฟังผู้อ่ืนได้ต่อไป 
             จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2/6 พบว่า เด็กบางคนมีปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่
แตกต่างกันไป เช่น ไม่รู้จักตัวเลข ไม่รู้ค่าของจ านวน และไม่สามารถเรียงล าดับและนับจ านวนตัวเลขได้ ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะน าทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา เพื่อเปรียบเทียบ
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาก่อนและหลังการใหมี้ศักยภาพที่ดี
ขึ้นและเป็นแนวทางให้ครูและผู้ที่เก่ียวข้องน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทาง
คณิตศาสตร์ให้แก่เด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสมต่อไป 

 
จุดมุ่งหมายการวิจัย 
 เพื่อศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมโดยใช้เกมการศึกษา 
 
ขอบเขตการวิจัย 
              การพัฒนาเอกสารในครั้งน้ีมีขอบเขต ดังต่อไปน้ี 
               ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
            1. ประชากรในการศึกษาพัฒนาครั้งน้ีเป็นเด็กปฐมวัยชาย-หญิง  อายุระหว่าง 4-5 ปี ที่ก าลังศึกษา
อยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 2/6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนอนุบาลพิจิตร อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
โดยมีนักเรียน จ านวน 30 เป็นนักเรียนชาย จ านวน 19 คน และนักเรียนหญิง จ านวน 11 คน 

           2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เด็กปฐมวัยชาย-หญิง  อายุระหว่าง 4-5 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 
2/6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนอนุบาลพิจิตร อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร จ านวน 5 คน เป็น
นักเรียนชาย จ านวน 3 คน และนักเรียนหญิง จ านวน 2 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง   

      ขอบเขตด้านเนื้อหา 
            ผู้วิจัยได้สร้างกิจกรรมเกมการศึกษา ส าหรเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 ซ่ึงประกอบด้วย เกม

การศึกษาทั้งหมด 4 เกม ดังน้ี 
            เกมที่ 1 เกมจับคู่ตัวเลขกับจ านวน 
            เกมที่ 2 เกมเรียงล าดับจากใหญ่ไปเล็ก 
            เกมที่ 3 เกมจัดกลุ่ม 
            เกมที่ 4 เกมจับคู่ภาพกับเงา 
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       ขอบเขตด้านตัวแปร 
             1. ตัวแปรต้น ได้แก่ กิจกรรมเกมการศึกษา 

             2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ทั้งน้ี ผู้วิจัยเลือกมา 4 ด้าน ดังน้ี 
                                 2.1 การรู้ค่าจ านวน 

                     2.2 การเรียงล าดับ 
                     2.3 การจัดหมวดหมู่ตามประเภท 
                     2.4 การคิดหาเหตุผล 
         ขอบเขตด้านระยะเวลา 

                          ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาในการทดลอง 6 สัปดาห์   
 
สมมติฐานการวิจัย 
                   เด็กปฐมวัยที่ได้รับการกิจกรรมเกมการศึกษา มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สูงขึ้น 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
              1. เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหว่าง 4-5 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 2/6 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนอนุบาลพิจิตร อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร จ านวน 30 คน 
              2. ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย เป็นการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ความสัมพันธ์ด้านจ านวน การสังเกต การจ าแนก การเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู่ และสัญลักษณ์
ของคณิตศาสตร์ เป็นสิ่งที่เด็กต้องใช้ในชีวิตประวันท าให้เด็กเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ การค้นคว้าหาค าตอบ และ
การแก้ปัญหาด้วยตนเอง เพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับการศึกษาที่สูงขึ้นและเรียนรู้อย่างมีความสุข สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ โดยการวิจัยครั้งน้ีได้ศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 4 ด้าน คือ ด้านการรู้ค่าจ านวน ด้านการจัด
หมวดหมู่ ด้านการคิดหาเหตุผล ด้านการเรียงล าดับ รายละเอียดมีดังต่อไปน้ี 
   1.1 การรู้ค่าจ านวน หมายถึง ความสามารถในการรู้ค่าจ านวน 
   1.2 การจัดหมวดหมู่ หมายถึง ความสามารถในการสังเกต จ าแนก เปรียบเทียบสิ่งต่างๆว่าเหมือน
หรือต่างกันอย่างไร ในเรื่องปริมาณ ขนาด รูปร่าง สี และรูปทรง  
                  1.3 การคิดหาเหตุผล หมายถึง การคิดหาความสัมพันธ์ของสิ่งของ การสังเกตและเสาะแสวงหา
ค าตอบด้วยตนเอง 
   1.4 การเรียงล าดับ หมายถึงความสามารถในการจัดเรียงล าดับสิ่งต่างๆได้แก่ เรียงล าดับมากไปน้อย               
หรือน้อยไปมากใหญ่ไปเล็กหรือเล็กไปใหญ่ และจ านวนตามล าดับที่ 1 ล าดับที่ 2 เป็นต้นทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
ในงานวิจัย น้ี วัด ได้ จากแบบทดสอบ วัดทักษะพื้ นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็ กปฐมวัยที่ ผู้ วิ จั ยสร้ า งขึ้ น  
                 3. เกมการศึกษา หมายถึง เกมที่เน้นกิจกรรมการเล่นโดยมีครูและกติกาที่ช่วยพัฒนาความคิด  เป็น
พื้นฐานส าคัญของการเตรียมความพร้อมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน มีกระบวนการเล่นที่ช่วยฝึกทักษะการ
คิดวิเคราะห์ คือ การสังเกต การเปรียบเทียบ การจ าแนก การแก้ปัญหา และความพร้อมทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจสังคม และสติปัญญา เพื่อตอบสนองความต้องการตามวัยของผู้เรียน ในการศึกษาในครั้งน้ีประกอบไป
ด้วยเกม 
    2.1 กิจกรรมเกมศึกษาจับคู่ตัวเลขกับจ านวน 
   2.2 กิจกรรมเกมศึกษาเรียงล าดับจากใหญ่ไปเล็ก 
   2.3 กิจกรรมเกมศึกษาจัดกลุ่ม 
        2.4 กิจกรรมเกมศึกษาจับคู่ภาพกับเงา 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
                        ตัวแปรต้น                                                                     ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี  คือ  เด็กปฐมวัยชาย-หญิง  อายุระหว่าง 4-5 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาล

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนอนุบาลพิจิตร อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี  คือ เด็กปฐมวัยชาย-หญิง  อายุระหว่าง 4-5 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้น

อนุบาลปีที่ 2/6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนอนุบาลพิจิตร อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร จ านวน 
5 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 
 เครื่องมือที่ใช้ในการท าวิจัย 
              เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบด้วย แผนกิจกรรมเกมการศึกษา  แบบทดสอบวัดทักษะทาง
คณิตศาสตร์ 
  การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1. แผนการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ มีขั้นตอนดังนี ้  
   1.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะทาง
คณิตศาสตร์ 
    1.1.1 ศึกษาทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการของเด็กของเด็กปฐมวัยของ คู่มือหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย (2560) 
    1.1.2 ศึกษาวิธีการเขียนแผนการจัดประสบการณ์จาก คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560           
               1.1.3 การสร้างแผนการจัดกิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรมเกมการศึกษา 4 ชุดดังน้ี 
        ชุดที่ 1 กิจกรรมเกมการศึกษาเรื่องการรู้ค่ารู้จ านวน   
      ชุดที่ 2 กิจกรรมเกมการศึกษาเรื่องการเรียงล าดับจากใหญ่ไปเล็ก  
      ชุดที่ 3 กิจกรรมเกมการศึกษาเรื่องการจัดกลุ่ม 
      ชุดที่ 4 กิจกรรมเกมการศึกษาเรื่องการจับคู่ภาพกับเงา 
   1.2 น าแผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 4 กิจกรรมที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน 
เพื่อตรวจพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม  
        ผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญพบว่า มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5 อยู่ในระดับดีมากและมีความ
เหมาะสมมาก 

   1.3 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ โดยยึดตาม
ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ   

 
การจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 

1) การรู้ค่าจ านวน 
2) การเรียงล าดับ 
3) การจัดหมวดหมู่ตามประเภท 
4) การคิดหาเหตุผล 
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  1.4 น าแผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้นทดลองใช้กับ
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/6 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร   
  1.5 ปรับปรุงเป็นแผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้ทดลอง 
 2. การสร้างแบบทดสอบวัดทักษะทางคณิตศาสตร์ ด าเนินการตามล าดับดังนี้ 
   2.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบทดสอบวัดทักษะทางคณิตศาสตร์
  2.2 การสร้างแบบทดสอบวัดทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย1 ชุด มีจุดประสงค์ดังน้ี 
   2.2.1 เด็กรู้จักค่าจ านวนของตัวเลข 
   2.2.2 เด็กสามารถจัดกลุ่มสิ่งของประเภทต่างๆ ได้  
   2.2.3 เด็กสามารถเรียงล าดับได้ 
   2.2.4 เด็กสามารถคิดหาเหตุผลได้ 
  2.3 สร้างคู่มือในการสร้างแบบทดสอบวัดทักษะทางคณิตศาสตร์โดยให้สอดคล้องกับแบบทดสอบที่ได้
สร้างขึ้นในข้อ 2.2 
  2.4 น าแบบทดสอบวัดทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยและคู่มือด าเนินการทดสอบที่สร้างขึ้นเสนอ
ต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย และด้านการวัดผลการศึกษาเพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาซ่ึง ผู้เชี่ยวชาญมีด  
   ผลการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ลงความเห็นและให้คะแนน โดยใช้เกณฑ์ค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ IOC 0.50 ขึ้นไป ผลการประเมินพบว่า มีค่า IOC เท่ากับ 1  
มีค่าความเที่ยงตรงใช้ได้ 
  2.5 ปรับปรุงแบบทดสอบและคู่มือด าเนินการทดสอบการวัดทักษะทางคณิตศาสตร์ให้มีความเหมาะสม
ยิ่งขึ้น 
  2.6 น าแบบทดสอบวัดทักษะทางคณิตศาสตร์ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้กับเด็ก
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนอนุบาลพิจิตร จ านวน 5 คน เพื่อดูความเหมาะสมใน
การน าไปใช้จริง 
            การเก็บรวบรวมข้อมูล 
      1. ศึกษาจากเอกสาร ต าราและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
                 2. สร้างและพัฒนาเครื่องมือทดสอบก่อนและหลังการทดลองเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นอนุบาล 2/6 ประกอบด้วยแบบทดสอบ 1 ชุด ดังต่อไปน้ี 
     2.1 การรู้ค่าจ านวน             5   ข้อ  
        2.2 การจัดหมวดหมู่            5   ข้อ 
     2.3 การคิดหาเหตุผล     5   ข้อ 

        2.4 การเรียงล าดับ          5   ข้อ    
 

                  การวิจัยครั้งน้ี เป็นการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi-Experimental Research ) ซ่ึงผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ทดลองโดยอาศัยการวิจัยแบบการทดลองกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลังการทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบ one-
Group Pretest-Posttest Design ดังน้ี 

เเบบเเผนการทดลอง 
 

สอบก่อนเรียน(Pretest)  ทดลอง  สอบหลัง(Posttest)  
T1       x    T2 

 ความหมายของสัญลักษณ์ 
 T1 เเทน  การทดสอบวัดทักษะการคิดก่อนการทดลอง 
 T2 เเทน  การทดสอบวัดทักษะการคิดหลังการทดลอง 
 X เเทน  การจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
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  3. เกมการศึกษา ทั้งหมด 4 เกม ในระยะเวลา 4 สัปดาห์ โดยท าการทดลองสัปดาห์ละ 3 วัน เวลา 
09.30-10.00 น. ใช้เวลาทดลอง ครั้งละ 30 นาที 
  4. ระยะก่อนการทดลอง น าแบบทดสอบก่อนการทดลองไปทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายเป็นระยะเวลา  
1 สัปดาห์ 
  5. ระยะระหว่างท าการทดลองด าเนินการทดลองกับกลุ่มเป้าหมายตามเกมการศึกษา ทั้งหมด 4 เกม
  6. ระยะหลังท าการทดลอง หลังจากท าการทดลองครบทั้ง 4 เกมการศึกษา ท าการทดสอบโดยใช้
แบบทดสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนการทดลองในการประเมิน 
  7. น าคะแนนที่ได้จากการประเมินทั้งก่อนและหลังการประเมินไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1.1 หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   1.2 หาค่าร้อยละความก้าวหน้า 
 2. สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  2.1 ค่าเฉลี่ย (Mean)  
  2.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  2.3 ค่าร้อยละ (Percentage) 
 3. สถิติที่ใช่ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
  3.1 ค านวณค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบ ซ่ึงใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบกับ
จุดประสงค์ (Content Validity)  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมเกม
การศึกษา ปรากฏผลดังตารางต่อไปน้ี   
ตารางที่ 2 คะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังจัดกิจกรรม 

นักเรียน ค่าเฉลี่ยก่อนจัดกิจกรรม ค่าเฉลี่ยหลังจัดกิจกรรม คะแนนความก้าวหน้า 
(X̅1) (X̅2) (X2-X1) 

1 10 19 +9 
2 11 20 +9 
3 11 18 +7 
4 9 17 +8 
5 12 20 +8 

คะแนนเฉลี่ย 10.6 (X̅1) 18.8 (X̅2) +8.2 
ร้อยละความก้าวหน้า  41 

           จากตาราง พบว่า โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยทักษะพ้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ก่อนการจัด
กิจกรรมกิจกรรม เท่ากับ 10.6 และคะแนนเฉลี่ยหลังกิจกรรม เท่ากับ 18.8 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น +8.2 เม่ือพิจารณา
เป็นรายบุคคลพบว่า นักเรียนได้คะแนนเพิ่มขึ้นทุกคน (คะแนนความก้าวหน้า) ตั้งแต่ +7 ถึงบวก +9 คะแนน และค่า
ร้อยละความก้าวหน้าเท่ากับ 41 แสดงว่านักเรียนมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สูงขึ้น 

สรุปผลการวิจัย 
 ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย หลังได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
18.8 และมีค่าร้อยละความก้าวหน้า เท่ากับ 41 
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อภิปราย 
         ผลการวิจัย พบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นอนุบาล 2/6 มีค่าเฉลี่ยของคะแนน เท่ากับ 18.8 และมีค่าร้อยละความก้าวหน้า เท่ากับ 41 แสดงว่า มี
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สูงขึ้น ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาล 2/6 เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมที่ให้เด็กเป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เด็กได้
เรียนรู้ด้วยการสังเกต บอกรายละเอียด เปรียบเทียบ การคิดหาเหตุผล การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้
กิจกรรมเกมการศึกษาของเด็กปฐมวัยเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์จากการการรู้ค่า
จ านวน การเรียงล าดับ การจัดหมวดหมู่ตามประเภท และการคิดหาเหตุผล และการเชื่อมโยงเหตุการณ์ ซ่ึงจะ
สอดคล้องกับ อารมณ์ สุวรรณปาล (2551: 8-38) เกมการศึกษาเป็นเกมที่เป็นพื้นฐานทางการศึกษาของเด็กปฐมวัยที่
มุ่งเน้นการสังเกตคิดหาเหตุผลและแก้ปัญหาจากการเล่นในการเล่นเด็กจะเป็นผู้วางแผนและเล่นเกมเช่นเดียวกับ กรม
วิชาการ (2540: 44) เกมการศึกษายังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ได้ใช้สติปัญญาในการสังเกตคิดหา
เหตุผลและแก้ปัญหาโดยพยายามฝึกให้ใช้เวลาสั้นที่สุดและเกมการศึกษาสามารถเล่นได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่มเกม
การศึกษาเหมาะส าหรับเด็กอายุ 3-6 ขวบโดยมีจุดประสงค์เพื่อ 1) ส่งเสริมการสังเกตจ าแนกและเปรียบเทียบ 2) 
ส่งเสริมการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 3) ส่งเสริมการคิดหาเหตุผลและตัดสินใจแก้ปัญหา 4) ช่วยให้เกิด
ความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งที่เรียนรู้ 5) ปลูกฝังคุณธรรมเช่นความรับผิดชอบระเบียบวินัยสิ่งที่เด็กเรียนรู้จากเกม
การศึกษาคือการฝึกคิดเกมการศึกษาจึงเปรียบเสมือนเป็นสิ่งเร้าที่ท าให้เด็กสนใจ โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษาให้
เหมาะสมกับการเรียนรู้ ความสนใจของเด็กและครูเป็นสื่อกลางที่ส าคัญในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทักษะ
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์เหตุผลดังกล่าวที่ท าให้เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามีพัฒนาการพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์สูงขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
            1. ครูผู้สอน ชั้นอนุบาล สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ 
              2. ผลการวิจัยครั้งน้ีเป็นแนวทางให้ทราบถึงการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยโดย
ใช้กิจกรรมเกมการศึกษาซ่ึงประกอบด้วย ภ กิจกรรม สามารถน าไปปรับใช้เพื่อจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ด้าน
คณิตศาสตร์ในเด็กปฐมวัยระดับอายุ 5- 6 ปีต่อไปได้ 
            3. สถานศึกษาสามารถน าผลที่เป็นข้อค้นพบไปวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการพัฒนา
ผู้เรียนต่อไป 
            4. สื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาควรให้อยู่ในความพอเหมาะพอดีกับมือของเด็กไม่ใช่
ใหญ่เกินไปเล็กเกินไปและให้เด็กสามารถหยิบจับได้ด้วยตนเอง 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคือ นักเรียนชาย-หญิง อายุ 4-5 ปี ซ่ึงก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาล 2 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 5 คน โดยใช้การเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 20 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
ครั้งน้ีคือ แผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
แบบสังเกตพฤติกรรมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย และแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ TCT-DP ของเจ
ลเลน และเออร์บาน (Jellen and Urban. 1989) แบบแผนการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลอง แบบ One-Group 
Pretest – Posttest Design การวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการทดลองคือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test 
ส าหรับ Dependent Samples 
 ผลการวิจัยพบว่า หลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ให้เด็กปฐมวัยกลุ่มตัวอย่าง พบว่า เด็กปฐมวัยมี
คะแนนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ตามล าดับ และระดับความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยก่อนการ
ทดลอง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 19.00 ส่วนหลังการทดลองพบว่า เด็กปฐมวัยมีค่าเฉลี่ย 54.60 มีระดับความคิดสร้างสรรค์ที่
สูงขึ้น รวมไปถึงเด็กปฐมวัยมีคะแนนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่สูงขึ้นก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญที่ .01 
 
ค าส าคัญ : เด็กปฐมวัย / กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ / ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 
Abstract 
 The research objectives were developing creative thinking of early childhood by organizing 
creative art activities. The sample selected by using purposive sampling method of research were 5 
kindergarten students, male and female, aged between 4 - 5 years old studying in kindergarten year 
2nd, Pibulsongkram Rajabhat University Demonstration School. The experiment duration was 3 weeks, 
long 20 minutes per day, 5 days per week. The research tools were develop creative thinking of early 
childhood by organizing creative art activities plans, early childhood behavior observation form test 
and the TCT-DP creativity test of Jellen and Urban (Jellen and Urban. 1989) . Research plan is a one-
group pretest - Posttest Design. The statistics used were means, standard deviations and t-test 
dependent sample. 
 The result of this research was after organizing creative arts activities for preschool 
children, the sample group found that early childhood children had higher creative thinking scores, 
respectively and the level of creativity of young children before the experiment is worth at 19.00 
After the experiment, it was found that Early childhood had an average of 54.60 with a higher level 
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of creativity. early children have creative thinking than before activities with statistical significance at 
.01 level. 
 
Keywords : Early childhood / Creative art activities  
 
ความเป็นมาและความส าคัญ 
 การศึกษาปฐมวัยเป็นการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี ซ่ึงการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยน้ีจะมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างไปจากระดับอ่ืนๆ กล่าวคือ เป็นการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมพัฒนาการของ
เด็กในด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาให้ควบคู่กันไป โดยเด็กจะเกิดการเรียนรู้จากการได้รับประสบ
การณ์และกิจกรรมต่างๆ มีส่วนสัมผัสกับเหตุการณ์ และได้ลงมือกระท า ซ่ึงการเรียนรู้ของเด็กน้ันสมองมีส่วนส าคัญ
อย่างมากในการพัฒนาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และการเรียนรู้ของเด็กในวัยน้ีจะส่งผลต่อการพัฒนามนุษย์อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต (ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ . 2539) ซ่ึงเด็กปฐมวัยเป็นวัยที่มี
พัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งทางร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา จึงควรส่งเสริมให้เด็กเกิด
การเรียนรู้จากประสบการณ์ สามารถคิดแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผลตลอดจนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ซ่ึงการเรียนรู้
ของมนุษย์มีผลสืบเน่ืองมาจากประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกิดขึ้นจากกระบวนการที่ผู้เรียนมี
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยผู้เรียนต้องเป็นผู้กระท าให้เกิดด้วยตนเองและการเรียนรู้ไปได้ด้วยดี 
โดยเฉพาะเด็กปฐมวัยถ้าได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 และอยู่ในที่อิสระ อบอุ่น ปลอดภัย การเรียนรู้ของเด็กก็จะดีขึ้น 
ดังน้ันการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและการเรียนรู้น้ันเป็น
พื้นฐานของพัฒนาการในระดับที่สูงขึ้นต่อไป (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 : 3-4) 
 จะเห็นได้ว่าพัฒนาการในด้านต่างๆ ของเด็กปฐมวัยมีความส าคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะทางด้านสติปัญญาจะมี
การพัฒนาอย่างสูงสุดและต่อเน่ืองในวัยดังกล่าว ซ่ึงจ าเป็นต่อการเรียนรู้ของเด็กเพื่อเป็นรากฐานที่ดี ที่จะช่วยให้เด็ก
สามารถก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายด้วยความม่ันคงพร้อมที่จะเจริญเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของสังคม 
ซ่ึงความคิดสร้างสรรค์เป็นการพัฒนาด้านสติปัญญาของเด็ก โดยเฉพาะด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซ่ึงตามทฤษฎี
พัฒนาการของ อิริคสัน กล่าวว่า เด็กวัย 3-6 ปี เป็นระยะที่เด็กมีพัฒนาการทางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ดี ถ้าเด็ก
ได้รับการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการคิดท ากิจกรรมต่างๆ อย่างเสรี จะท าให้เด็กเกิดการพัฒนาทางความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ แต่ในการตรงกันข้าม ถ้าเด็กถูกจ ากัดควบคุมการคิด และการกระท า เด็กจะรู้สึกอาย และไม่กล้าท าสิ่งต่างๆ 
ด้วยตนเอง ซ่ึงจะมีผลเสียต่อการพัฒนา สตอร์ม. (1963 อ้างถึงใน ประสิทธิรักษ์ เจริญผล, 2547 : 1) กล่าวว่าทุกคนมี
ทักษะทางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แต่อาจจะแตกต่างกันในระดับของความมากน้อยและทอแรนซ์ กล่าวว่า (1965 
อ้างถึงใน ประสิทธิรักษ์ เจริญผล, 2547 : 1) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถพัฒนาได้ด้วยการสอน การฝึกฝน และ
การปฏิบัติที่ถูกวิธี และกล่าวอีกว่าควรมีการส่งเสริมทางด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ตั้งแต่ยังเด็ก ยิ่งเด็กมีอายุน้อย
เท่าใด ก็ยิ่งจะเป็นผลดีมากเท่าน้ัน โดยเฉพาะเด็กในช่วงก่อนวัยเรียน 
 ณ ปัจจุบันปัญหาที่ เห็นได้ชัดในเด็กปฐมวัยคือ เด็กไม่ค่อยมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ น่ันหมายถึง 
ความสามารถของบุคคลในการคิด เป็นความคิดอเนกนัย (divergent thinking) คือความคิดหลายทิศทางหลายแง่มุมที่
จะน าไปสู่การประดิษฐ์สิ่งแปลกใหม่ และแนวทางในการแก้ปัญหา ตลอดจนน าความคิดไปประยุกต์ใช้ กับงานต่างๆ 
(Guilford, 1959) ซ่ึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นองค์ประกอบย่อยจากความคิดสร้างสรรค์ และเป็นพื้นฐานการมี
ความคิดสร้างสรรค์ในองค์ประกอบอ่ืนๆ อีก การที่เด็กคิดเป็น ผลมาจากการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดที่จะพูด คิด
ที่จะท า โดยไม่ค านึงถึงความถูกผิด ครูผู้สอนควรที่จะเปิดโอกาสให้เด็กได้คิดเอง อย่าไปคาดหวังกับค าตอบที่ถูกต้อง 
แต่หวังในการให้เด็กได้คิดเป็น ซ่ึง มาสโลว์ (Maslow) และโรเจอร์ (Rogers) นักจิตวิทยาเชิงมนุษยนิยม มีแนวความคิด
ว่าผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นผู้ที่รู้จักตนเองตามสภาพที่เป็นจริง เข้าใจตนเอง ยอมรับตนเองในส่วนบกพร่องและ
ส่วนดี รู้ทั้งจุดอ่อน และตระหนักในความสามารถของตน พึ่งตนเอง ริเริ่มและน าตนเองได้ สามารถพัฒนาศักยภาพของ
ตนได้อย่างเต็มที่ มีอิสระในความคิด ตัดสินใจเลือกท าสิ่งต่างๆ โดยไม่ให้ตนเองและผู้อ่ืนเดือดร้อน มองเห็นศักดิ์ศรีและ
คุณค่าของตนเอง และสามารถสร้างสรรค์ตนเองและสังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ 
 ฉะน้ันการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทอแรนซ์ (Torrance, 1962) กล่าวว่า ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
เป็นคุณสมบัติที่มีอยู่ในตัวทุกคนแต่อาจมีระดับหรือลักษณะที่แตกต่างกันบ้างตามความต่างของอายุ เพศ วัย และ
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ประสบการณ์ แต่ก็เป็นความสามารถของมนุษย์ที่สามารถพัฒนาและส่งเสริมได้ การส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
อาจจะท าได้ทั้งทางตรง โดยการสอนและฝึกอบรม หรือในทางอ้อม โดยการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม
ความเป็นอิสระในการเรียนรู้ หลักการส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในทางอ้อม คือ การยอมรับคุณค่าและ
ความสามารถของบุคคลอย่างไม่มีเงื่อนไข แสดงและเน้นให้เห็นว่าความคิดของเขามีคุณค่า และสามารถน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ให้ความเข้าใจและเห็นใจในตัวของเขา อย่าพยายามก าหนดแบบเพื่อให้ทุกคนมีความคิดและบุคลิกภาพ
เดียวกัน อย่าสนับสนุนหรือให้รางวัลเฉพาะผลงานที่มีผู้ทดลองท าเป็นที่ยอมรับกันแล้ว ควรให้ผลงานแปลกใหม่มี
โอกาสได้รับรางวัลและค าชมเชยบ้าง ส่งเสริมให้ใช้จินตนาการของตนเอง โดยยกย่องชมเชยเม่ือมีจินตนาการที่แปลก
และมีคุณค่า กระตุ้นและส่งเสริมให้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองอยู่เสมอ ส่งเสริมให้ถามและให้ความสนใจต่อค าถาม 
รวมทั้งชี้แนะแหล่งค าตอบ ตั้งใจและเอาใจใส่ความคิดแปลกๆ ของเขาด้วยใจเป็นกลาง พึงระลึกเสมอว่า การพัฒนา
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จะต้องใช้เวลาและค่อยเป็นค่อยไป บรรยากาศที่ก่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็น
บรรยากาศที่เต็มไปด้วยการยอมรับ และการกระตุ้นให้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ จะช่วยให้เขาได้พบความคิดใหม่ๆ 
และสามารถพัฒนาศักยภาพทางด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้เจริญก้าวหน้าตามขีดความสามารถของเขา แต่เราก็ไม่
สามารถคอยให้เขาเกิดความคิดสร้างสรรค์ขึ้นเอง จ าเป็นต้องกระตุ้นและส่งเสริมด้วยวิธีการและเทคนิคต่างๆ ซ่ึง
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์สามารถน ามาพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดี 
 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ คือ กิจกรรมทางการวาดภาพด้วยสีเทียน การปั้นดินน้ ามัน การเล่นสี ฉีก-ปะ
กระดาษ ประดิษฐ์เศษวัสดุ ซ่ึงสามารถพัฒนาทักษะการใช้มือ กล้ามเน้ือ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นอย่างดี 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2540, หน้า 27 อ้างถึงใน อุไรรัตน์ แข็งขัน, 2552, หน้า 21) ศิลปะเป็น
แนวทางทางที่จะช่วยให้เด็กได้แสดงความสามารถและความรู้สึกนึกคิดของตนเองออกมาในรูปแบบของภาพหรือ
สิ่งของที่เด็กจะสามารถแลเห็นได้ เด็กจะใช้ศิลปะเพื่อเป็นสื่ออธิบายสิ่งที่เขาท า เห็น รู้สึก และคิดออกมาเป็นผลงาน 
การจัดประสบการณ์ทางศิลปะให้แก่เด็กจะช่วยให้เด็กมีโอกาสค้นคว้า ทดลอง และสื่อสารความคิด ความรู้สึกของตน
ให้ผู้ อ่ืน และโลกที่อยู่รอบตัวเขาเข้าใจได้นอกจากน้ันเขายังมีโอกาสพัฒนาความสามารถในการคิด และการใช้
จินตนาการสังเกตและเพิ่มพูนการรับรู้ที่มีแต่ตนเองและผู้อ่ืน และพัฒนาความเชื่อมันเก่ียวกับตนเองในการเลือกใช้วัสดุ
ต่างๆ ส่งเสริมให้เด็กพัฒนากล้ามเน้ือมือ ความสัมพันธ์ระหว่างมือและตาเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับรูปร่าง สี และมี
โอกาสพัฒนาทักษะพื้นฐานในการอ่าน พัฒนาทักษะทางสังคมจากการแบ่งปันอุปกรณ์ที่ใช้ แบ่งหน้าที่รับผิดชอบใน
การดูแลท าความสะอาดอุปกรณ์เหล่าน้ัน และศิลปะช่วยพัฒนาความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองและความส าเร็จให้แก่เด็ก 
การให้เด็กอธิบายและแสดงความคิดเห็นที่เก่ียวกับเส้น สี หรือรูปร่างของภาพที่เด็กวาดจะมีประโยชน์มากกว่าการให้
ตั้งชื่อผลงานของตนเอง โดยสามารถพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ไปพร้อมๆ กันด้วย ดังน้ันข้าพเจ้าจะใช้กิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อช่วยการส่งเสริมพัฒนาการทางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กให้ดีขึ้น 
 จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย 
โดยการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เช่น วาดภาพระบายสีเทียน วาดภาพระบายสีไม้ วาดภาพระบายสีชอล์ค วาด
ภาพระบายสีน้ า พิมพ์ภาพจากแครอท พิมพ์ภาพจากแกนข้าวโพด ปั้นดินน้ ามันแสนสนุก ตัดปะจากใบโฆษณา ก้อน
หินแปลงร่าง ร้อยหลอดมหาสนุก และลูกปัดพาเพลิน เป็นต้น การจัดกิจกรรมให้เด็กได้สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ
สามารถพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้ดี อีกทั้งเด็กยังได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่ตีกรอบความคิดของเขา 
ให้อิสระในการคิดในการท าและสร้างสรรค์ผลงานอย่างเต็มที่ รวมไปถึงผลงานทางศิลปะที่เด็กท าน้ันจะเป็นแนวทางให้
ครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาด้านต่างๆ ให้กับเด็กปฐมวัยได้อีกด้วย 
 
จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ 
 
สมมติฐานของงานวิจัย 
 หลังจากได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แล้ว เด็กปฐมวัยมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สูงขึ้นกว่าก่อนการ
จัดกิจกรรม 
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ความส าคัญของการวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ีเพื่อช่วยให้ครู และผู้ที่เก่ียวข้องกับเด็กปฐมวัยได้ตระหนักถึงคุณค่าและสามารถจัดกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยต่อไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นนักเรียนชาย-หญิง อายุ 4-5 ปี ซ่ึงก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาล 
2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้อง 40 คน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ าเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นนักเรียนชาย -หญิง อายุ 4-5 ปี ซ่ึงก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น
อนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้อง 5 คน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้การเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1. ตัวแปรต้น  ได้แก่ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
  2. ตัวแปรตาม  ได้แก่ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 ระยะเวลาในการทดลอง 
  ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ี ด าเนินการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยใช้เวลา
ในการทดลอง 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 20 นาที ช่วงกิจกรรมเสรี 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. เด็กปฐมวัย หมายถึง นักเรียนชาย-หญิง อายุ 4-5 ปี ซ่ึงก าลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาล 2 ห้องดอกรัก ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 2. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ หมายถึง กิจกรรมศิลปะที่จัดขึ้นเพื่อให้เด็กปฐมวัยสร้างผลงานศิลปะด้วยการ
ลงมือท าด้วยตนเองและอธิบายผลงานของตนเองให้ครูและเพื่อนฟัง ซ่ึงจัดกิจกรรมในช่วงกิจกรรมเสรี ประกอบไปด้วย
กิจกรรมวาดภาพระบายสีเทียน วาดภาพระบายสีไม้ วาดภาพระบายสีชอล์ค วาดภาพระบายสีน้ า พิมพ์ภาพจากแค
รอท พิมพ์ภาพจากแกนข้าวโพด ปั้นดินน้ ามันแสนสนุก ตัดปะจากใบโฆษณา ก้อนหินแปลงร่าง ร้อยหลอดมหาสนุก 
และลูกปัดพาเพลิน 
 3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หมายถึง การที่เด็กปฐมวัยได้แสดงออกทางความคิดโดยแสดงออกทางผลงาน
ศิลปะสร้างสรรค์จากความคิดแปลกใหม่ไม่ซ้ ากับความคิดของผู้อ่ืน และแตกต่างจากความคิดธรรมดา ความคิดริเริ่ม
อาจเป็นการน าเอาความคิดเก่ามาปรับปรุงผสมผสานจนเกิดเป็นของใหม่ 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ได้แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
 2. เพื่อให้ครูผู้สอน ผู้เก่ียวข้อง และผู้วิจัยท่านอ่ืนๆ น าแนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนา
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในเด็กปฐมวัย ไปพัฒนาด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยต่อไป 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 

ตัวแปรตน้ 
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 

ตัวแปรตาม 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัย  
 1. แผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ มีขั้นตอนดังน้ี 
  1.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็ก
ปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ดังน้ี 
   1.1.1 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย 
โดยการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ของ รัตนวดี เศรษฐจิตร (2550), วารีญา บิลตาลี (2556) 
   1.1.2 ศึกษาทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการของเด็ก และทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กปฐมวัย 
ของ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 
   1.1.3 ศึกษาวิธีการเขียนแผนการจัดประสบการณ์ จาก หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 
  1.2 สร้างแผนการจัดกิจกรรม ซ่ึงประกอบไปด้วยกิจกรรมการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็ก
ปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ จ านวน 11 แผน และมีรายละเอียดของกิจกรรม ดังน้ี 
   1.2.1 กิจกรรมวาดภาพระบายสีเทียน 
   1.2.2 กิจกรรมวาดภาพระบายสีไม้ 
   1.2.3 กิจกรรมวาดภาพระบายสีชอล์ค 
   1.2.4 กิจกรรมวาดภาพระบายสีน้ า 
   1.2.5 กิจกรรมพิมพ์ภาพจากแครอท 
   1.2.6 กิจกรรมพิมพ์ภาพจากแกนข้าวโพด 
   1.2.7 กิจกรรมปั้นดินน้ ามันแสนสนุก 
   1.2.8 กิจกรรมตัดปะจากใบโฆษณา 
   1.2.9 กิจกรรมก้อนหินแปลงร่าง 
   1.2.10 กิจกรรมร้อยหลอดมหาสนุก 
   1.1.11 กิจกรรมลูกปัดพาเพลิน 
  1.3 น าแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม ผลการ
พิจารณาของผู้เชี่ยวชาญพบว่า มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.95 อยู่ในระดับมีความเหมาะสมมากที่สุด 
  1.4 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยการจัด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ให้เหมาะสม โดยยึดตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
  1.5 น าแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ที่สร้างขึ้นทดลองใช้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อดูความเหมาะสมในการ
น าไปใช้จริง 
  1.6 ปรับปรุงเป็นแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยการจัด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่อน าไปทดลอง (รายละเอียดภาคผนวก ข) 
 2. แบบสังเกตพฤติกรรมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ด าเนินการตามล าดับ ดังน้ี 
  2.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบสังเกต ดังน้ี 
   2.1.1 ศึกษาทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
   2.1.2 ศึกษางานวิจัยที่เก่ียวกับแบบสังเกตพฤติกรรม 
   2.1.3 ศึกษาแนวทางการวัดความสามารถในการท ากิจกรรมของเด็กปฐมวัย 
   2.1.4 ศึกษาการสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย 
  2.2 การสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย จ านวน 1 ชุด มี 3 ข้อ 
   2.2.1 สร้างผลงานแปลกใหม่ไม่ซ้ ากับผู้อ่ืน 
   2.2.2 สร้างผลงานแตกต่างไปจากเดิม 
   2.2.3 สร้างผลงานโดยการต่อเติมจากความคิดเดิมเป็นความคิดที่แปลกใหม่ 
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  2.3 สร้างคู่มือในการด าเนินการสังเกตพฤติกรรมความคิดริเริ่มสร้า งสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยให้
สอดคล้องกับแบบสังเกตแต่ละชุดที่ได้สร้างขึ้นในข้อ 2.2 
  2.4 น าแบบสังเกตพฤติกรรมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยและคู่มือด าเนินการสังเกต
พฤติกรรมที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย และด้านการวัดผลการศึกษาเพื่อหาความเที่ยงตรงเชิง
เน้ือหา (Content Validity) ผลการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ลงความเห็นและให้คะแนน โดยใช้เกณฑ์ค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ขึ้นไป ถือเป็นเกณฑ์
ที่เหมาะสม ซ่ึงในการครั้งน้ีได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) เท่ากับ 0.67 
ถึง 1.00 สามารถน าไปสังเกตพฤติกรรมด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยได้ 
  2.5 ปรับปรุงแบบสังเกตพฤติกรรมและคู่มือด าเนินการสังเกตพฤติกรรมให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
  2.6 น าแบบสังเกตพฤติกรรมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อย
แล้วไปทดลองใช้กับเด็กระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนอนุบาลวังจันทน์ ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 28 คน เพื่อดูความเหมาะสมในการน าไปใช้ 
  2.7 น าแบบสังเกตที่ผ่านการทดลองใช้ในข้อ 2.6 ไปปรับแก้ให้เหมาะสมแล้วน าไปทดสอบกับนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 5 คน (รายละเอียดในภาคผนวก ก) 
 3. แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ TCT – DP ของเจลเลน และเออร์บาน (Jellen and Urban) มีขั้นตอน
ดังน้ี 
  3.1 แบบทดสอบ TCT – DP ของเจลเลน และเออร์บาน (Jellen and Urban. 1989 อ้างถึงใน ประ
สิทธิรักษ์ เจริญผล, 2547, หน้า 73-76) 
  3.2 น าแบบทดสอบ TCT – DP ของเจลเลน และเออร์บาน มาทดสอบความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลัง
การทดลอง เพื่อจะได้รู้ระดับคะแนนความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยแต่ละบุคคล 
 การสร้างเครื่องมือวิจัย ผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องมือวิจัย ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนา
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จ านวน 11 แผน การพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญพบว่า มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.95 อยู่ใน
ระดับมีความเหมาะสมมากที่สุด และแบบสังเกตความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย และน าไปหาค่าความ
สอดคล้องและความตรงเชิงเน้ือหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน โดยได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 และน าเครื่องมือ
ไปทดลองใช้กับเด็กปฐมวัยที่มีความคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จากน้ันจึงน าผลที่ได้มาปรับแก้ไขให้เครื่องมือมีความ
สมบูรณ์ เพื่อน าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 การจัดแบบแผนการทดลอง ผู้วิจัยได้ด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นเวลา 3 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 5 วัน คือ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ช่วงกิจกรรมเสรี วันละ 20 นาที รวม 13 วัน โดยมีล าดับขั้นตอนดังน้ี 
  1. ขอความร่วมมือกับผู้บริหารของโรงเรียนในการท าวิจัย 
  2. ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
  3. สร้างความคุ้นเคยกับเด็ก และด าเนินการทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยก่อนการทดลอง 
โดยการน าแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์จากผลการวาดภาพ (TCT – DP : Test For Creative Thinking –
Drawing Production) ของเจลเลน และเออร์บาน (Jellen and Urban. 1989) มาทดสอบก่อนการทดลอง (Pretest) 
กับกลุ่มตัวอย่าง 
  4. ด าเนินการทดลองด้วยกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ระหว่างการทดลองท าการสังเกตพฤติกรรมความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยด้วย โดยใช้เวลา 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 20 นาที 
  5. ผู้วิจัยได้น าแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์จากผลการวาดภาพ (TCT – DP : Test For Creative 
Thinking – Drawing Production) ของเจลเลน และเออร์บาน (Jellen and Urban) ไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง เป็น
การทดสอบหลังการทดลองหลังจากได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
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  6. น าข้อมูลที่ได้รับจากแบบสังเกตและแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ มาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการ
ทางสถิติพื้นฐาน และการเปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลังการทดลองโดยใช้การทดสอบค่าที (T-Test Dependent 
Simple) 
  7. สรุปผลการทดลองและอภิปรายผลการวิจัย 
 
ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้น าเสนอผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยแบ่งการน าเสนอตามล าดับ ดังน้ี 
  1. เพื่อพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
กราฟที่ 1 ระดับคะแนนเฉลี่ยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยเม่ือได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ในแต่
ละครั้งของแบบสังเกตพฤติกรรมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 
  จากกราฟที่ 1 จะเห็นได้ว่าเม่ือเด็กปฐมวัยได้รับจากจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ทั้ง 11 กิจกรรม เด็ก
ปฐมวัยจ านวน 5 คน ได้มีพัฒนาการทางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ซ่ึงกิจกรรมที่ 1 ค่าเฉลี่ย 5.4 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.14 กิจกรรมที่ 2 ค่าเฉลี่ย 6.6 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.14 กิจกรรมที่ 3 ค่าเฉลี่ย 6.8 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.30 กิจกรรมที่ 4 ค่าเฉลี่ย 7.4 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.14 กิจกรรมที่ 5 ค่าเฉลี่ย 8 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1.00 กิจกรรมที่ 6 ค่าเฉลี่ย 8 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.00 กิจกรรมที่ 7 ค่าเฉลี่ย 8.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 
กิจกรรมที่ 8 ค่าเฉลี่ย 8.4 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 กิจกรรมที่ 9 ค่าเฉลี่ย 8.4 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 กิจกรรม
ที่ 10 ค่าเฉลี่ย 8.8 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 9 กิจกรรมที่ 11 ค่าเฉลี่ย 9 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00 จากกราฟจะเห็นได้
ว่าค่าเฉลี่ยของการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ทั้ง 11 กิจกรรมมีระดับความคิดสร้างสรรค์ที่เพิ่มขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆ จะมี
ค่าเฉลี่ยของกิจกรรมที่ 5 กับ 6 เท่ากัน และค่าเฉลี่ยของกิจกรรมที่ 8 กับ 9 เท่ากัน 
           ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
ของแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ TCT-DP ของเจลเลน และเออร์บาน (Jellen and Urban. 1989) 

ความคิดสร้างสรรค์ �̅� 𝑆 𝑡 𝑝 
ก่อนการทดลอง 

 
หลังการทดลอง 

19.00 
 

54.60 

5.66 
 

9.24 

  

7.795 .001** 

  
 จากตารางที่ 1 ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ท ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ก่อนการทดลองค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 19.00 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.66 และหลังการทดลองค่าเฉลี่ยเท่ากับ 54.60 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 9.24 ค่า T-Test เท่ากับ 7.795 ซ่ึงเด็กปฐมวัยที่ท ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที2่ (Proceedings) 

สรุปผลการวิจัย 
 1. คะแนนจากแบบสังเกตพฤติกรรมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ทั้ง 11 
กิจกรรม เด็กปฐมวัยแต่ละคนมีระดับคะแนนในการท ากิจกรรมแต่ละครั้งสูงขึ้นตามล าดับ 
 2. จากการเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของ
แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ TCT-DP ของเจลเลน และเออร์บาน (Jellen and Urban. 1989) เด็กมีความคิด
สร้างสรรค์สูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมที่ 1 ค่าเฉลี่ย 5.4 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.14 กิจกรรมที่ 2 ค่าเฉลี่ย 6.6 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.14 กิจกรรมที่ 3 ค่าเฉลี่ย 6.8 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.30 กิจกรรมที่ 4 ค่าเฉลี่ย 7.4 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.14 กิจกรรมที่ 5 ค่าเฉลี่ย 8 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.00 กิจกรรมที่ 6 ค่าเฉลี่ย 8 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1.00 กิจกรรมที่ 7 ค่าเฉลี่ย 8.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 กิจกรรมที่ 8 ค่าเฉลี่ย 8.4 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 
กิจกรรมที่ 9 ค่าเฉลี่ย 8.4 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 กิจกรรมที่ 10 ค่าเฉลี่ย 8.8 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 9 กิจกรรมที่ 
11 ค่าเฉลี่ย 9 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00 ซ่ึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยสูงขึ้นเรื่อยๆ แต่จะมี 2 กิจกรรม
ที่คะแนนคงที่ คือ กิจกรรมที่ 5 กับ 6 และกิจกรรมที่ 8 กับ 9 เท่ากัน เน่ืองจากสภาพร่างกายของเด็กบางคนบางวันมี
ความเหน่ือยล้าจากการเรียนทั้งวันจึงท าให้บางกิจกรรมเด็กสร้างผลงานได้ไม่เต็มที่ และอีกทั้งผู้ปกครองมารับกลับบ้าน
ก่อนหมดเวลาท ากิจกรรม จึงท าให้เด็กบางคนสร้างผลงานไม่เสร็จสมบูรณ์ ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยหลังจาก
การทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความคิดสร้างสรรค์ด้านอ่ืนๆ สูงขึ้น อภิปรายได้ดังน้ี 
 ในการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ทั้ง 11 กิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดเริ่มเริ่มสร้างสรรค์ เน่ืองจากทอแรนซ์ 
กล่าวว่า (1965 อ้างถึงใน ประสิทธิรักษ์ เจริญผล, 2547 : 1) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถพัฒนาได้ด้วยการสอน 
การฝึกฝน และการปฏิบัติที่ถูกวิธี และกล่าวอีกว่าควรมีการส่งเสริมทางด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ตั้งแต่ยังเด็ก ยิ่ง
เด็กมีอายุน้อยเท่าใด ก็ยิ่งจะเป็นผลดีมากเท่าน้ัน โดยเฉพาะเด็กในช่วงก่อนวัยเรียน เพราะจะท าให้เด็กๆ ได้ฝึกคิด ไม่
กลัว และกล้าที่จะแสดงความคิดของตนเองออกมามากขึ้น ซ่ึงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์สามารถน ามาพัฒนาความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ได้ เน่ืองจากกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เป็นการสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการของตนเองโดยไม่มี
ขีดจ ากัด ซ่ึงตรงกับการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดกิจกรรมระบายสีเทียน สีไม้ สีชอร์ค สีน้ า ซ่ึงเป็น
กิจกรรมแรกๆ เด็กๆ จะไม่ม่ันใจในการสร้างสรรค์ผลงานของตน คอยถามครูตลอดว่าสร้างสิ่งน้ีท าได้ไหมคะ หนูวาดอัน
น้ีได้ไหม คุณครูให้หนูท าอะไรคะ โดยครูก็จะตอบเป็นกลางว่า หนูอยากว่าอะไรชอบอะไรก็ท าเลยคะ ไม่มีผิดถูกคุณครู
ไม่ว่า ตั้งใจท าผลงานของตนเองมาให้คุณครูดูหน่อยสิคะ คุณครูอยากเห็น ต่อมากิจกรรมการพิมพ์ภาพจากแครอทและ
แกนข้าวโพด เป็นกิจกรรมที่เด็กๆ ทุกคนสงสัยว่าน าแครอทกับแกนข้าวโทษมาท าอะไร ซ่ึงกิจกรรมน้ีเด็กไม่เคยท ามา
ก่อน ครูจึงสาธิตให้เด็กดู และให้เด็กสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการของตน กิจกรรมปั้นดินน้ ามัน เด็กชอบ เด็กบอก
ครูได้เลยว่าจะปั้นอะไรอย่างม่ันใจ กิจกรรมตัดปะในโฆษณา กิจกรรมน้ีท าให้เด็กๆ ตื่นเต้น เพราะเด็กไม่เคยท ามาก่อน
ครูเลยชี้แนะแค่ว่า ตัดรูปในใบโฆษณามาแปะลงบนกระดาษให้เป็นเรื่องราวตามจินตนาการของหนู เด็กจึงเข้าในและ
สามารถสร้างสรรค์ออกมาได้ดี คือมีเด็กคนหน่ึงตัดเสร็จแล้วขย้ าเป็นเค้กสามมิติขึ้นมา กิจกรรมก้อนหินแปลงร่าง 
กิจกรรมร้อยหลอดมหาสนุก และกิจกรรมลูกปัดพาเพลิน เด็กสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ตามจินตนาการไม่มีการถาม
ครู สร้างสรรค์เสร็จสามารถบอกได้ว่าตนเองสร้างอะไร มีลักษณะแบบไหน การที่เด็กๆ ได้ท ากิจกรรมที่บ่อยขึ้นและ
หลากหลาย เด็กๆ มีความสุขสนุกสนาน กล้าที่จะตัดสินใจสร้างผลงานของตนเองออกมาโดยไม่ลังเล และสามารถเล่า
เรื่องราวของผลงานตนเองได้อย่างม่ันใจ 
 ผลการวิจัยครั้งน้ี แสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์สามารถส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยด้านอ่ืนๆ ได้ ครูและผู้เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยสามารถใช้วิธีการจัด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ในการจัดประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความคิดสร้างสรรค์ด้านอ่ืนๆ 
ของเด็กปฐมวัยได้ 
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ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที2่ (Proceedings) 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ควรมีการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ด้านอ่ืนๆ นอกจาก
ความคิดริเริ่ม เช่น ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น และความคิดละเอียดลออ เป็นต้น 
 2. ควรเปิดโอกาสให้เด็กได้ท ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่หลากหลายและต่อเน่ืองมากกว่าน้ี 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาผลของการวิจัยกิจกรรมในระยะยาว เพื่อติดตามผลการทดลองที่ส่งผลต่อความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 
 2. ควรศึกษาผลของการวิจัยที่มีผลต่อพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ด้านอ่ืนๆ นอกจากความคิดริเริ่ม เช่น 
ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น และความคิดละเอียดลออ เป็นต้น 
 3. ควรศึกษาผลของการวิจัยที่มีผลต่อพัฒนาการด้านอ่ืนๆ เช่น ด้านคณิตศาสตร์ ด้านสังคม วินัยในตนเอง 
และความเชื่อม่ัน 
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บทคัดย่อ 
บทความน้ีน าเสนอผลการวิจัยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อพัฒนาการคิด

วิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย โดยมีวิธีการด าเนินการกับกลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กนักเรียนชายและ หญิง อายุระหว่าง 4 - 5 
ปี ศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวัดดงข่อย อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2  จ านวน 11 คน โดยเป็นนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่เลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์
ด้านการสังเกตและการเรียงล าดับเหตุการณ์โดยใช้การเล่านิทาน และแบบสังเกตพฤติกรรมการคิดวิเคราะห์ด้านการ
สังเกตและการเรียงล าดับเหตุการณ์ของเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้ในการพัฒนาความคิดวิเคราะห์ด้านการสังเกต และการ
เรียงล าดับเหตุการณ์โดยใช้การเล่านิทาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ  

จากการศึกษา พบว่า การจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อการพัฒนาการคิด
วิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยด้านการสังเกต และการเรียงล าดับเหตุการณ์ เด็กมีพฤติกรรมในด้านการคิดวิเคราะห์อยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.79 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67 และมีค่าร้อยละเท่ากับ 96.46 

ค าส าคัญ : หนังสือนิทานเล่มใหญ่,  การคิดวิเคราะห์, เด็กปฐมวัย  

Abstract 
 This paper presents the results of the research on using the big story telling activity to early 
childhood. The purpose of the activities are to develop children analytical thinking skills. The 
purposive sampling method is used at the target group of 4 – 5 years old, kindergarten 2 in Wat Dong 
Khoi School, Wang Thong District Phitsanulok Province, under  the Office of the Primary Education  
District2,  Phitsanulok.  Sample of 11 male and female pupils are selected. The instruments include:  
the story telling activity plan in which story telling used to develop analytical thinking skills and the 
analytical and sequence behavior notes. The descriptive statistics and percentage of the results are 
reported. 
 The results show that 96.46% of pupil participated in the storytelling activity have very good 
behavior in analytical thinking with 5.79 mean and 0.67 SD. 

keywords : story big books, analyze thinking, early childhood 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
  เด็กปฐมวัยในช่วงอายุระหว่าง 0 - 6 ปี ถือว่าเป็นช่วงโอกาสของการเรียนรู้ในวัยน้ี สมองเติบโตอย่าง
รวดเร็ว ถ้าเด็กได้รับการพัฒนาและได้รับการกระตุ้นด้วยวิธีการที่ถูกต้อง จะช่วยสร้างเสริมให้มีความพร้อมสมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม และสติปัญญา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2542 : 16) ทั้งน้ีการ
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วางรากฐานของพัฒนาการทุกด้านควรเริ่มตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพราะการปูพื้นฐานให้เด็กมีความพร้อม ขึ้นอยู่กับการ
ฝึกอบรมเลี้ยงดูตั้งแต่เยาว์วัย การจัดการศึกษา และการพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงควรมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กระดับ
ปฐมวัยทุกคนเจริญเติบโตและเรียนรู้อย่างมีความสุข (ฝ่ายวิชาการอนุบาลรักลูก. 2534 : ค าน า) นอกจากน้ีหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ยังได้ก าหนดจุดมุ่งหมายให้เด็กอายุ 3 - 5 ปี มีความพร้อมในการพัฒนาด้าน
ร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม และสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัยให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 12 ประการ ได้แก่ 
ผู้เรียนจะต้องมีร่างกายที่แข็งแรง และเจริญเติบโตตามวัย มีสุขนิสัยที่ดี ใช้กล้ามเน้ือใหญ่ กล้ามเน้ือเล็กได้อย่าง
คล่องแคล่ว ประสานสัมพันธ์ได้ดี มีสุขภาพจิตดี มีความสุข เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม จิตใจดีงาม รู้จักชื่นชม และ
แสดงออกทางศิลปะ ดนตรีรักในการออกก าลังกาย สามารถช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมตามวัย รักธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมในท้องถิ่น เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ใช้
ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิด และการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย ตลอดจนมีจินตนาการ 
และความคิดสร้างสรรค์ และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ เด็กควรได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ใช้ความคิดและแสดงความคิด หากเด็กไม่ได้รับโอกาสให้คิด และแสดงความคิดเห็นบ่อย ๆ เด็กก็ย่อมคิดได้
ช้ามีความคิดน้อย การสอนให้คิดเป็นวิธีแห่งปัญญาซ่ึงเป็นกระบวน สิ่งที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาเด็กให้เติบโตอย่างมี
ศักยภาพน่ันคือ ด้านการคิดวิเคราะห์  จากการส ารวจนักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนขนาดกลางในจังหวัดพิษณุโลก 
จ านวน 30 โรงเรียน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจน ผู้ปกครองจบการศึกษาระดับประถมศึกษา จึง
ขาดความรู้และทักษะที่จะแนะน าบุตรหลานของตนเองในเน้ือหาวิชาการตามประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมหลัก 6 
กิจกรรม จึงมอบภาระเก่ียวกับการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ให้เป็นหน้าที่ของครูภายในโรงเรียน ซ่ึงจากการที่สรุป
การประเมินคุณภาพโรงเรียนขนาดกลางในจังหวัดพิษณุโลกนักเรียนระดับปฐมวัย จะพบปัญหาในด้านการคิดวิเคราะห์  
เด็กควรได้รับการฝึกฝนประสบการณ์ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายและมีความต่อเน่ืองโดยเฉพาะกิจกรรมเก่ียวกับการคิด
ในรูปแบบต่าง ๆ ดังน้ี การเปรียบเทียบ ความเชื่อมโยง ความเหมือน ความแตกต่างของสิ่งต่าง ๆ การคิดแก้ปัญหาใน
การเล่น การท ากิจกรรม และสามารถบอกวิธีการแก้ปัญหาอย่ างมีเหตุผล การเล่าเรื่องความคิด จินตนาการ การ
สร้างสรรค์ผลงานแปลกใหม่ รวมถึงการฝึกทักษะในการแสวงหาความรู้ สนใจซักถาม ใฝ่รู้ สร้างนิสัยรักการอ่าน รู้จักตั้ง
ค าถามในสิ่งที่สงสัยหรือสนใจ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการอ่านหนังสือ ฝึกหัดให้เป็นคนช่างสังเกต  อยากรู้
อยากเห็น มีการจัดมุมประสบการณ์ กิจกรรมการเรียนรู้ให้หลากหลาย และมีความต่อเน่ือง 
 เด็กปฐมวัยน้ีจะเริ่มเข้าใจ เริ่มมีจินตนาการ และมีการเลียนแบบ การรับรู ของเด็กปฐมวัยเกิดจากวุฒิภาวะ 
และความพรอมในตัวเด็ก โดยต้องอาศัยพ่อแม่ ครู และผู้ปกครอง จะต้องช่วยกันจัดประสบการณที่กระตุ้นให้เด็กได
ฝึกฝนการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 และเปิดโอกาสให้เด็กหัดคิดวิเคราะห์ใช้เหตุผล และแกปัญหาด้วยตนเอง นิทานจึง
เป็นหัวใจส าคัญของเด็ก ท าให้เด็กมีจินตนาการที่กว้างขึ้น (สมศักดิ์  ปริปุรณะ. 2542 : 52) นิทานจะท าให้เด็ก ๆ หรือ
ผู้ฟังสามารถใช้กระบวนการคิดในการพิจารณาแก้ปัญหาได้ ครูควรจะใช้นิทานเป็นสื่อในการเรียนรูของเด็ก ผลจากการ
ที่เด็กไดฟังนิทาน ท าให้เด็กจดจ าไดนาน และสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์ต่าง ๆ ไดเป็นอย่างดี ถานิทานที่ครูเล่าให้
เด็กฟังน้ันตรงกับชีวิตจริง และสามารถเชื่อมโยงกันได จุดส าคัญอยู่ที่ครูและผู้สอนว่าจะต้องใช้กลวิธีในการเล่านิทาน 
การก าหนดตัวแสดงในนิทานที่มีความหมาย และให้บทบาทของการแสดงอย่างไร ที่จะเป็นสื่อให้เด็กจดจ าไดดียิ่งขึ้น 
 การจัดกิจกรรมเล่านิทาน (อนงค์ ตันติวิชัย. 2549 : 11) การเล่านิทานเป็นรูปแบบของนันทนาการอย่างง่าย 
ๆ สามารถตอบสนองความต้องการทางธรรมชาติของมนุษย์ ท าให้เกิดการเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน สามารถน าผู้ฟังไปสู่โลก 
แห่งจินตนาการ ซ่ึงผู้ฟังจะพบความแปลกใหม่ สนุกสนาน หลุดพ้นจากความจ าเจในชีวิตประจ าวันไปได้ชั่วคราวใน
บางครั้งนิทานจะช่วยอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกซ่ึงมนุษย์สงสัย และยังหาค าตอบไม่ได้ หรืออธิบายถึง
ต้นก าเนิดของสถานที่ต่าง ๆ หรือเป็นการสั่งสอนอบรม ให้คติข้อคิดในการด าเนินชีวิต นิทานเป็นหลายสิ่งหลายอย่าง
นอกเหนือจากความบันเทิงใจ ดังจะเห็นได้จากการที่มีผู้น าเอานิทานมาใช้เพื่อตอบสนองจุดมุ่งหมายต่ าง ๆ อย่าง
หลากหลาย ในด้านการเรียนการสอนก็เช่นกัน มีผู้น านิทานมาใช้เพื่อเร้าความสนใจของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีสมาธิ
มากขึ้น แต่ผลที่ได้รับนอกเหนือจากสมาธิ คือ ความสนุกสนานผ่อนคลาย ความรู้ความเข้าใจ เพิ่มพูนประสบการณ์ 
และข้อมูล เกิดความคิดรวบยอด ตลอดจนนิทานเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ การสร้างบรรยากาศ
ที่ดี สร้างความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งช่วยฝึกทักษะทางภาษา ทักษะการคิด และนิทานยังก่อให้เกิดประโยชน์ด้านอ่ืน ๆ 
อีกมากมาย  หนังสือนิทานเล่มใหญ่ของเด็กปฐมวัย เป็นหนังสือนิทานขนาดใหญ่เหมาะส าหรับการใช้งานกับเด็กเป็น
กลุ่มมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้เด็กได้รับความบันเทิงเป็นหลัก นอกจากน้ันเด็กยังได้รับประสบการณ์ใหม่ มีความคิด
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จินตนาการสร้างสรรค์ รวมถึงมีความคิดรวบยอด และฝึกการคิดวิเคราะห์ เป็นต้น การจัดท าหนังสือนิทานด้วยตนเอง 
ผู้จัดท าต้องพิจารณาว่าจุดประสงค์ของหนังสือน าไปใช้กับเด็กในลักษณะใด ส่วนการออกแบบรูปเล่มโดยส่วนใหญ่ไม่
นิยมออกแบบเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพราะจะท าให้หนังสือนิทานไม่สวย ดังน้ัน รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจึงเป็นที่นิยมส าหรับ
การท าหนังสือนิทานเล่มใหญ่ 
 จากความส าคัญ และเหตุผลดังกล่าวข้างต้นน้ี ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้ 
หนังสือนิทานเล่มใหญ่ เป็นวิธีการหน่ึงที่ท าให้เด็กสนใจที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ผ่านนิทาน และใช้เป็นแนวทางในการจัด
กิจกรรมการเล่านิทาน เพื่อให้เด็กเกิดการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ต่อไปในอนาคต (อนงค์ ตันติวิชัย. 2549 : 11) กล่าว
ว่าการเล่านิทานเป็นรูปแบบของนันทนาการอย่างง่าย ๆ สามารถตอบสนองความต้องการทางธรรมชาติของมนุษย์ ท า
ให้เกิดการเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน สามารถน าผู้ฟังไปสู่โลกแห่งจินตนาการ ซ่ึงผู้ฟังจะพบความแปลกใหม่ สนุกสนาน หลุด
พ้นจากความจ าเจในชีวิตประจ าวันไปได้ชั่วคราวในบางครั้งนิทานจะช่วยอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นในโลก 
ซ่ึงมนุษย์สงสัย และยังหาค าตอบไม่ได้ หรืออธิบายถึงต้นก าเนิดของสถานที่ต่าง ๆ หรือเป็นการสั่งสอนอบรม ให้คติ
ข้อคิดในการด าเนินชีวิต นิทานเป็นหลายสิ่งหลายอย่างนอกเหนือจากความบันเทิงใจ 
  
จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
  เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย ด้านการสังเกต และด้านการเรียงล าดับเหตุการณ์ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
              ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1.ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นนักเรียนชายและหญิง ก าลังศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 2 ภาคเรียน 
ที่ 2 ปีการศึกษา 2560  ของโรงเรียนวัดดงข่อย  มีห้อง 1 ห้อง จ านวน 11 คน  
                 2.กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชายและหญิงก าลังศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  
2560 ของโรงเรียนวัดดงข่อย จ านวน 11 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  
                ขอบเขตด้านตัวแปร 

ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ 
ตัวแปรตาม ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยด้านการสังเกต ด้านการเรียงล าดับ 
ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

สมมติฐานในการวิจัย 
  หลงัจากที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ 
ของเด็กปฐมวัยแล้ว เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางการคิดวิเคราะห์สูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้
หนังสือนิทานเล่มใหญ่ 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1.หนังสือนิทานเล่มใหญ่  หมายถึง  ประเภทหนังสือนิทานส าหรับเด็กเริ่มหัดอ่านที่มีภาพประกอบและ 

ตัวหนังสือขนาดใหญ่ เหมาะส าหรับการอ่านร่วมกัน ระหว่างเด็ก ๆ กับครูหรือผู้ปกครอง ในการวิจัยครั้งน้ีประกอบด้วย
หนังสือนิทานเล่มใหญ่ 
             2.การคิดวิเคราะห์  หมายถึง ความสามารถในการหาความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และ      
การสังเกตจ าแนกแยกแยะสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้จัดกลุ่มอย่างมีเหตุผล 
  การสังเกต  หมายถึง  การใช้สายตาในการมองเห็น และการใช้หูในการรับฟัง ในการสังเกตเรื่อง สี 
ลักษณะ รูปร่างในนิทาน 
  การเรียงล าดับเหตุการณ์ หมายถึง การเรียงล าดับเหตุการณ์ ก่อน-หลัง ที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่
บ่อยครั้งในชีวิตประจ าวัน หรือเหตุการณ์ที่มนุษย์หรือธรรมชาติก าหนดมาเป็นขั้นตอนไว้แล้ว 

3.เด็กปฐมวัย หมายถึง  เด็กนักเรียนชายและหญิงที่มีอายุระหว่าง 4 - 5 ปี และก าลังศึกษาในระดับชั้น 
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อนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวัดดงข่อย 
  
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
       ตัวแปรต้น              ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 

วิธีด าเนินงานวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
  1.แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย โดยใช้เกณฑ์ 3 ระดับ คือ 3, 2, 1 คะแนนตามล าดับ 
มีจ านวน 3 ข้อ 
      2.แผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็ก
ปฐมวัย จ านวน 8 แผน แผนละ 30 นาที 
  3.หนังสือนิทานเล่มใหญ่ จ านวน 8 เล่ม คือ 1) ในสวนหลังบ้าน 2) เอ๊ะ! ดอกอะไร 3) หางไหนกันนะ  
4) หูใครกันนะ 5) กว่าจะมาเป็นข้าว 6) ผีเสื้อแสนสวย 7) ไข่เจียวแสนอร่อย 8) กล้วยกล้วย 
 การสร้างเครื่องมือในการท าวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและตรวจสอบแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย เพื่อใช้ในการสังเกต     
การคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้เกณฑ์ 3, 2, 1 คะแนนตามล าดับ จ านวน 1 ชุด มีผลการประเมินความ
สอดคล้อง อยู่ในระดับที่ใช้ได้  
 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือเล่มใหญ่เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์
ของเด็กปฐมวัยเพื่อเป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ จ านวน 8 แผน   
 ขั้นตอนที่ 3 การจัดท าหนังสือนิทานเล่มใหญ่และตรวจสอบเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย  
จ านวน 8 เรื่อง มีผลการประเมินความสอดคล้องอยู่ในระดับเหมาะสมมาก 
 ขั้นตอนที่ 4 น าแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมเด็ก เพื่อใช้ในการสังเกต และการเรียงล าดับเหตุการณ์ การ
คิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย  น าแผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือเล่มใหญ่ น าไปใช้ในการวิจัย  

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
 1. สถิติพื้นฐาน 
   1.1 การวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ย (Mean) ของการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่ม
ใหญ่เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย 
     ค านวณค่าเฉลี่ยของคะแนน (Mean) โดยใช้สูตร ดังน้ี  
 

𝑋 = 
∑𝑥

𝑛
 

   เม่ือ  𝑋    แทน   คะแนนเฉลี่ย 
      ∑ 𝑥   แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
      𝑛    แทน   จ านวนนักเรียนในกลุ่ม 
   1.2 การวิเคราะห์ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของการจัดกิจกรรมการเล่า
นิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย 
     ค านวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้สูตรดังน้ี 

การจัดกิจกรรมการเล่านิทาน 

โดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ 
การคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย  

ด้านการสังเกต ด้านการเรียงล าดับเหตุการณ์ 
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𝑆. 𝐷. = √
𝑛 ∑ 𝑥

2
− (∑ 𝑥) 2

𝑛(𝑛−1)
 

   เม่ือ  𝑆. 𝐷.  แทน   ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
      𝑛    แทน   จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 
      ∑ 𝑥   แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
      ∑ 𝑥2  แทน   ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 
   1.3 การวิเคราะห์ค่าร้อยละเพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของการจัดกิจกรรมการเล่า
นิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
     หาค่าร้อยละ โดยใช้สูตรดังน้ี 
 

P =
𝑓

𝑛
 X 100 

   เม่ือ      P    แทน ค่าร้อยละ 
      𝑓    แทน ความถี่ที่ต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
      𝑛    แทน จ านวนความถี่ทั้งหมด 
   1.4 การวิเคราะห์ค่าร้อยละความก้าวหน้า ของการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่ม
ใหญ่เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย 
     ค่าร้อยละความก้าวหน้า โดยใช้สูตรดังน้ี 
 

ร้อยละความก้าวหน้า = 
×̅2−×̅1

คะแนนเต็ม
 X 100 

   เม่ือ       ×̅1   แทน คะแนนเฉลี่ยของสัปดาห์ที่1 
      ×̅2   แทน คะแนนเฉลี่ยของสัปดาห์ที่4 
  
 
 
 
 2.  สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของหนังสือนิทานเล่มใหญ่ และแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมของเด็ก
ปฐมวัย 
  2.1 ค านวณค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของหนังสือนิทานเล่มใหญ่ ซ่ึงใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ (Content Validity) โดยใช้สูตรดังน้ี 
    

𝐼𝑂𝐶 = 
∑ 𝑅

𝑛
 

   เม่ือ             𝐼𝑂𝐶   แทน   ค่าดัชนีสอดคล้องระหว่างเน้ือหาของแต่ละข้อ 
              กับจุดประสงค์ 
      ∑ 𝑅    แทน   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
      𝑛     แทน   ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
  2.3  ค านวณค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย  ซ่ึงใช้ค่า
ดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ (Content Validity) โดยใช้สูตรดังน้ี 

    𝐼𝑂𝐶 = 
∑ 𝑅

𝑛
 

   เม่ือ  𝐼𝑂𝐶   แทน   ค่าดัชนีสอดคล้องระหว่างแบบบันทึกการสังเกต 
        .พฤติกรรมของแต่ละข้อกับจุดประสงค์ 
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      ∑ 𝑅    แทน   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
      𝑛     แทน   ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ตารางผลการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือ 
นิทานเล่มใหญ่ สัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่ 4 
  ตารางที่ 1 ผลการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้
หนังสือนิทานเล่มใหญ่ สัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่ 4 
 เกณฑ์การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย 
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-2.50 หมายถึง อยู่ในระดับพอใช้ 
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51-4.50 หมายถึง อยู่ในระดับดี 
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51-6.00 หมายถึง อยู่ในระดับดีมาก 

สัปดาห์ คะแนน 𝑿 S.D. ร้อยละ ระดับ 
1 119 3.61 1.33 60.10 ดี 
2 144 4.36 0.83 72.73 ดี 
3 166 5.03 1.04 83.84 ดีมาก 
4 191 5.79 0.67 96.46 ดีมาก 

              จากตารางที่ 1 พบว่า โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่
เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยในสัปดาห์ที่ 1 เท่ากับ 3.61 อยู่ในระดับดี มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
1.33 และมีค่าร้อยละเท่ากับ 60.10 คะแนนเฉลี่ยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานในสัปดาห์ที่ 2 เท่ากับ 4.36 อยู่ในระดับ
ดี มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.83 และมีค่าร้อยละเท่ากับ 72.73 คะแนนเฉลี่ยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานใน
สัปดาห์ที่ 3 เท่ากับ 5.03 อยู่ในระดับดีมาก มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.04 และมีค่าร้อยละเท่ากับ 83.84 และ
คะแนนเฉลี่ยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานในสัปดาห์ที่ 4 เท่ากับ 5.79 อยู่ในระดับดีมาก มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.67 และมีค่าร้อยละเท่ากับ 96.46 แสดงว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมเล่านิทาน มีทักษะในการคิด
วิเคราะห์ดีขึ้น 
 2. ตารางแสดงค่าร้อยละความก้าวหน้า   
  ตารางที่ 2 ตารางแสดงค่าร้อยละความก้าวหน้า 

สัปดาห์ 𝑿 ร้อยละ 
1 3.61 60.10 
4 5.79 96.46 

ร้อยละความก้าวหน้า 2.18 36.36 
  จากตารางที่ 2 พบว่า การจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อพัฒนาการคิด
วิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยในสัปดาห์ที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 ในสัปดาห์ที่ 4 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.79 และมีค่า
ความก้าวหน้าเท่ากับ 2.18 และในสัปดาห์ที่ 1 มีค่าร้อยละเท่ากับ 60.10 ในสัปดาห์ที่ 4 มีค่าร้อยละเท่ากับ 96.46 
และมีค่าร้อยละความก้าวหน้าเท่ากับ 36.36 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยใน
สัปดาห์ที่ 1 เท่ากับ 3.61 อยู่ในระดับดี มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.33 และมีค่าร้อยละเท่ากับ 60.10 คะแนน
เฉลี่ยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานในสัปดาห์ที่ 2 เท่ากับ 4.36 อยู่ในระดับดี มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.83 
และมีค่าร้อยละเท่ากับ 72.73 คะแนนเฉลี่ยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานในสัปดาห์ที่ 3 เท่ากับ 5.03 อยู่ในระดับดี
มาก มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.04 และมีค่าร้อยละเท่ากับ 83.84 และคะแนนเฉลี่ยการจัดกิจกรรมการเล่า
นิทานในสัปดาห์ที่ 4 เท่ากับ 5.79 อยู่ในระดับดีมาก มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67 และมีค่าร้อยละเท่ากับ 
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96.46 แสดงว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมเล่านิทาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ดีขึ้น  โดยมีค่าความก้าวหน้าใน
สัปดาห์ที่ 1 มีค่าความก้าวหน้าร้อยละเท่ากับ 60.10 ในสัปดาห์ที่ 4 มีค่าความก้าวหน้าร้อยละเท่ากับ 96.46  
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการวิจัยเรื่องการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยสาม ารถ 
อภิปรายผลได้ดังน้ี 
             จากการส ารวจนักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนขนาดกลางในจังหวัดพิษณุโลก จ านวน 30 โรงเรียน จะพบ
ปัญหาในด้านการคิดวิเคราะห์ เด็กควรได้รับการฝึกฝนประสบการณ์ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายและมีความต่อเน่ือง
โดยเฉพาะกิจกรรมเก่ียวกับการคิดในรูปแบบต่างๆ หลังจากการจัดกิจกรรมเล่านิทาน พบว่า การที่ เด็กมีพัฒนาการ
ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ดีขึ้น และแตกต่างจากก่อนการทดลอง เพราะว่านิทานกับเด็กเป็นของคู่กัน โดยธรรมชาติ
ของเด็กปฐมวัยส่วนใหญ่ชอบฟังนิทาน เพราะนิทานให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน และยังสามารถส่งเสริมทักษะด้าน
การสังเกตของสิ่งต่าง ๆ ได้ รวมทั้งยังสามารถส่งเสริมทักษะด้านการเรียงล าดับเหตุการณ์จากเรื่องราวต่าง ๆ ในนิทาน
ได้อีกด้วย สอดคล้องกับ (สุชาติ โพธ์ิวิทย์ ม.ป.ป. : 49) ไดกล่าวว่า การฝึกทักษะการสังเกต ครูควรปลูกฝังทักษะการ
สังเกตให้เกิดกับเด็กโดยการสังเกตรูปร่าง ลักษณะ และการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า สังเกตสิ่งต่าง ๆ แล้วรายงานให้
ผู้อ่ืนเข้าใจได้ถูกต้อง (บลูม 1956 : 201 - 207) ได้กล่าวถึง การเรียงล าดับเหตุการณ์ คือ การเรียงล าดับเหตุการณ์ 
ก่อน – หลัง ที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งในชีวิตประจ าวัน หรือเหตุการณ์ที่มนุษย์หรือธรรมชาติก าหนดมาเป็น
ขั้นตอนไว้แล้ว ซ่ึงในที่น้ีผู้วิจัยมีจุดประสงค์ที่จะให้เด็กได้มีพัฒนาการทางด้านการคิดวิเคราะห์ สอดคล้องกับ (ประพันธ์
ศิริ สุเสารัจ. 2553 : 54 - 55) กล่าวว่า    การคิดวิเคราะห์ คือ ความสามารถในการมองเห็นรายละเอียด และจ าแนก
แยกแยะข้อมูลองค์ประกอบของสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุ เรื่องราว หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ออกเป็นส่วนย่อย ๆ รวมทั้ง
ความสามารถในการเชื่อมโยงเรื่องราวต่าง ๆ  ว่าเก่ียวพันกันอย่างไร อะไรเป็นเหตุ ส่งผลกระทบต่อกันอย่างไร จนได้
ความคิดเพื่อน าไปสู่การสรุป การประยุกต์ใช้ ท านายหรือคาดการณ์สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 
2543 : 42) กล่าวว่า ถ้าผู้เล่ามีเทคนิคในการเล่านิทานที่ดี เด็กจะติดตามเน้ือเรื่องในนิทานอย่างเต็มใจ โดยไม่ต้องมีการ
บังคับ ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีทางสังคมของแบนดูรา ที่ชี้ให้เห็นว่า กระบวนการที่เด็กสนใจจะท าให้เด็กเกิดการรับรู้ 
แรงจูงใจของผู้เรียนจะแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบที่ตนสังเกต เน่ืองจากมีความคาดหวังว่าการเลียนแบบจะน า
ประโยชน์มาให้  

ดังน้ัน การจัดกิจกรรมการเล่านิทานสามารถปลูกฝั่งพฤติกรรมที่ดีให้เกิดขึ้นกับตัวเด็กได้จากการที่เด็กสังเกต
ตัวละครที่ชอบในนิทาน และนิทานสามารถช่วยส่งเสริมพฤติกรรมด้านการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดี 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ครูควรมีการสร้างข้อตกลงร่วมกันก่อนเริ่มการท ากิจกรรมโดยสร้างข้อตกลงและวิธีการที่เหมาะสม 
ในการน ามาใช้เสริมสร้างลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ ให้กับเด็กปฐมวัยเป็นการตกลงร่วมกันว่าจะปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อ
ไม่ให้เกิดปัญหาระหว่างการท ากิจกรรมร่วมกัน 
 2. ครูควรสร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ เช่น ครูอาจจะจัดมุมใดมุมหน่ึง 
ของห้องเรียนให้มีหนังสือนิทานหรือหนังสือประเภทต่าง ๆ ที่หลากหลาย เพื่อเป็นการกระตุ้นและเปิดโอกาสให้เด็กได้
รู้จักหนังสือประเภทต่าง ๆ มากขึ้น ให้เด็กได้เลือกอ่านหนังสือนิทานตามความสนใจ เป็นการส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนา  
การคิดวิเคราะห์อย่างเต็มศักยภาพ  
 3. ครูควรมีการประเมินผล ก่อน – หลัง การเล่านิทานว่าเด็กมีทักษะการคิดเช่นไร และเม่ือได้ฟังนิทาน 
แล้วเด็กมีทักษะการคิดเช่นไร เพื่อน าไปพัฒนาและปรับปรุงทุกครั้ง โดยการสังเกตพฤติกรรมของเด็กในขณะที่ครูเล่า
นิทาน เช่น การตอบค าถามของเด็ก และการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเหตุการณ์หรือลักษณะพฤติกรรมของตัวละคร
ที่เป็นไปตามเน้ือเรื่องนิทาน 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
 1. ควรศึกษาการจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ส่งเสริมทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย เพิ่มเติม  
เช่น การเล่นเกมการศึกษา เกมโดมิโน เกมบวกจ านวน เกมประสมค า เกมเรียงล าดับ เกมจับคู่ หรือการเล่นบทบาท
สมมุติ เป็นต้น  
 2. ควรศึกษาการจัดกิจกรรมการเล่านิทานที่ส่งผลต่อความสามารถในหลาย ๆ ด้านของเด็กปฐมวัย  
เช่น การเล่าไปพับไป การเล่าไปตัดไป การเล่าไปวาดไป เป็นการพัฒนากล้ามเน้ือมัดเล็ก ให้แข็งแรงขึ้น 
 3. การจัดประสบการณ์เล่านิทาน ครูควรศึกษาการเล่านิทานโดยใช้วิธีการต่าง ๆ เข้ามาร่วมด้วย   
เช่น การเล่านิทานโดยใช้หุ่นชนิดต่าง ๆ  ได้แก่ หุ่นชัก หุ่นน้ิวมือ หุ่นถุงกระดาษ การเล่านิทานประกอบการใช้ค าถาม  
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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยน้ีมีจุดประสงค์เพื่อการเปรียบเทียบพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ด้านความคิดริเริ่มของเด็ก

ปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ เด็กนักเรียนชายและ
หญิง อายุระหว่าง 4 - 5 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 2.3 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก จ านวน 8 คน โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ใช้เวลาในการทดลอง 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 40 
นาที เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยการใช้
ชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ แบบสังเกตความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าที (t-test dependent sample) 
 ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดย
การใช้ชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ มีพัฒนาการด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สูงขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  

ค าส าคัญ : ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์, ชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์, เด็กปฐมวัย  
 
Abstract 
 This research objectives were shown the develop initiative thinking in early childhood 
students between before and after using creative puzzle sets activities. The sample selected by 
using purposive sampling method of research were 8 early childhood students, male and female, 
aged between 4 -5 years old studying in kindergarten year 2 room No.3, Anuban Phitsanulok school 
Mueang District, Phitsanulok Province. The experiment duration was 5 weeks, long 40 minutes per 
day, 2 days per week. The research tools were lesson plan for creative puzzle sets activities to 
develop creative thinking of early childhood students by using creative puzzle sets and the 
initiative thinking observation form and the creativity test for young children.  Statistics used in data 
analysis. The statistics used were means, standard deviations and t-test dependent sample. 
 The result of this research was as follow: Early childhood children who were taught by 
using creative puzzle sets activities had an improvement in initiative thinking’s early childhood  
Development of creative initiatives is higher than before activities with statistically at .05 level. 

keywords : initiative creativity, Creative puzzle sets, Early childhood 
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
  การศึกษาปฐมวัยเป็นการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี ซ่ึงการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยน้ีจะมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างไปจากระดับอ่ืน ๆ กล่าวคือ เป็นการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมพัฒนาการ
ของเด็กในด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาให้ควบคู่กันไป โดยเด็กจะเกิดการเรียนรู้จากการได้รับ
ประสบการณ์และกิจกรรมต่าง ๆ มีส่วนสัมผัสกับเหตุการณ์ และได้ลงมือกระท า ซ่ึงการเรียนรู้ของเด็กน้ันสมองมีส่วน
ส าคัญอย่างมากในการพัฒนาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และการเรียนรู้ของเด็กในวัยน้ีจะส่งผลต่อการพัฒนามนุษย์อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต (ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ . 2539) ซ่ึงเด็กปฐมวัยเป็นวัยที่มี
พัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งทางร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา จึงควรส่งเสริมให้เด็กเกิด
การเรียนรู้จากประสบการณ์ สามารถคิดแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผลตลอดจนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ซ่ึงการเรียนรู้
ของมนุษย์มีผลสืบเน่ืองมาจากประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกิดขึ้นจากกระบวนการที่ผู้เรียน
มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยผู้เรียนต้องเป็นผู้กระท าให้เกิดด้วยตนเองและการเรียนรู้ไปได้ด้วยดี 
โดยเฉพาะเด็กปฐมวัยถ้าได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 และอยู่ในที่เด็กมีความอบอุ่น ปลอดภัย การเรียนรู้ของเด็กก็จะดีขึ้น 
ดังน้ันการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและการเรียนรู้น้ันเป็น
พื้นฐานของพัฒนาการในระดับที่สูงขึ้นต่อไป (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 : 3-4) 
 จะเห็นได้ว่าพัฒนาการในด้านต่างๆ ของเด็กปฐมวัยมีความส าคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะทางด้านสติปัญญาจะมี
การพัฒนาอย่างสูงสุดและต่อเน่ืองในวัยดังกล่าว ซ่ึงจ าเป็นต่อการเรียนรู้ของเด็กเพื่อเป็นรากฐานที่ดีที่จะช่วยให้เด็ก
สามารถก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายด้วยความม่ันคงพร้อมที่จะเจริญเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของสังคม 
ซ่ึงความคิดสร้างสรรค์เป็นการพัฒนาด้านสติปัญญาของเด็ก โดยเฉพาะด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ซ่ึงตามทฤษฎี
พัฒนาการของ อิริคสัน กล่าวว่า เด็กวัย 3-6 ปี เป็นระยะที่เด็กมีพัฒนาการทางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ดี ถ้าเด็ก
ได้รับการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการคิดท ากิจกรรมต่างๆ อย่างเสรี จะท าให้เด็กเกิดการพัฒนาทางความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ แต่ในการตรงกันข้าม ถ้าเด็กถูกจ ากัดควบคุมการคิด และการกระท า เด็กจะรู้สึกอาย และไม่กล้าท าสิ่งต่างๆ 
ด้วยตนเอง ซ่ึงจะมีผลเสียต่อการพัฒนา สตอร์ม (Strom, 1963 อ้างถึงใน ประสิทธิรักษ์ เจริญผล,2547:1) กล่าวว่าทุก
คนมีทักษะทางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แต่อาจจะแตกต่างกันในระดับของความมากน้อยและทอแรนซ์ (Torrance) 
กล่าวว่า ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถพัฒนาได้ด้วยการสอน การฝึกฝน และการปฏิบัติที่ถูกวิธี และกล่าวอีกว่าควร
มีการส่งเสริมทางด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ตั้งแต่ยังเด็ก ยิ่งเด็กมีอายุน้อยเท่าใด ก็ยิ่งจะเป็นผลดีมากเท่าน้ัน 
โดยเฉพาะเด็กในช่วงก่อนวัยเรียน (Torrance, 1965 อ้างถึงใน ประสิทธิรักษ์ เจริญผล,2547:1) 
 จากการศึกษาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ น้ัน ทอแรนซ์ (Torrance, 1962)  ได้กล่าวถึง ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ เป็นคุณสมบัติที่มีอยู่ในตัวทุกคนแต่อาจมีระดับหรือลักษณะที่แตกต่างกันบ้างตามความต่างของอายุ เพศ 
วัย และประสบการณ์ แต่ก็เป็นความสามารถของมนุษย์ที่สามารถพัฒนาและส่งเสริมได้ การส่งเสริมความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์อาจจะท าได้ทั้งทางตรง โดยการสอนและฝึกอบรม หรือในทางอ้อม โดยการจัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความเป็นอิสระในการเรียนรู้ หลักการส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในทางอ้อม คือ การ
ยอมรับคุณค่าและความสามารถของบุคคลอย่างไม่มีเงื่อนไข แสดงและเน้นให้เห็นว่าความคิดของเขามีคุณค่า และ
สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ให้ความเข้าใจและเห็นใจในตัวของเขา อย่าพยายามก าหนดแบบเพื่อให้ทุกคนมี
ความคิดและบุคลิกภาพเดียวกัน อย่าสนับสนุนหรือให้รางวัลเฉพาะผลงานที่มีผู้ทดลองท าเป็นที่ยอมรับกันแล้ว ควร
ให้ผลงานแปลกใหม่มีโอกาสได้รับรางวัลและค าชมเชยบ้าง ส่งเสริมให้ใช้จินตนาการของตนเอง โดยยกย่องชมเชยเม่ือมี
จินตนาการที่แปลกและมีคุณค่า กระตุ้นและส่งเสริมให้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองอยู่เสมอ ส่งเสริมให้ถามและให้
ความสนใจต่อค าถาม รวมทั้งชี้แนะแหล่งค าตอบ ตั้งใจและเอาใจใส่ความคิดแปลกๆ ของเขาด้วยใจเป็นกลาง พึงระลึก
เสมอว่า การพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จะต้องใช้เวลาและค่อยเป็นค่อยไป บรรยากาศที่ก่อให้เกิดความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์เป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยการยอมรับ และการกระตุ้นให้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ จะช่วยให้เขาได้
พบความคิดใหม่ๆ และสามารถพัฒนาศักยภาพทางด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้เจริญก้าวหน้าตามขีดความสามารถ
ของเขา แต่เราก็ไม่สามารถคอยให้เขาเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ขึ้นเอง จ าเป็นต้องกระตุ้นและส่งเสริมด้วยวิธีการ
และเทคนิคต่างๆ ซ่ึงสื่อสร้างสรรค์สามารถน ามาพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดี 
 สื่อการเรียนรู้ คือ เครื่องมือส าหรับช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็ก สื่อการเรียนรู้น้ีอาจเป็นวัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ รวมถึงช่วยให้การเรียนรู้ของเด็กขยายขอบเขตกว้างขวางมากขึ้น อะไรคือสื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
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ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าสิ่งต่างๆ ที่เด็กได้สัมผัสล้วนเป็นสื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย วัสดุ อุปกรณ์ หรือสิ่งแวดล้อมเป็น
สิ่งเร้าส าหรับเด็ก ยิ่งมีความแปลกความแตกต่างมากๆ เด็กยิ่งได้เรียนรู้มาก สิ่งเร้าที่ดีและสร้างการเรียนรู้ได้มาก ต้องมี
ลักษณะเฉพาะคือ สามารถตอบสนองใกล้เคียงกันเป็นลูกโซ่อย่างต่อเน่ือง เด็กได้สัมผัสได้ฝึกท าซ้ าๆ มีความพอใจและมี
ความสุข มีการป้อนข้อมูลกลับที่ท าให้เด็กได้เรียนรู้เป็นอย่างดี (Ebbeck, 1991 : 135 อ้างถึงใน  กุลยา ตันติผลาชีวะ. 
2551  ) สื่อสามารถจ าแนกตามลักษณะของสื่อ ได้ 5 ประเภท ดังน้ี 1) สื่อการเรียนรู้ประเภทวัสดุ สื่อปัจจุบันมีทั้งสื่อ
ส าเร็จรูปและสื่อที่เป็นธรรมชาติ ซ่ึงการน ามาใช้ในการเรียนการสอนมีจุดประสงค์แตกต่างกัน 2) สื่อการเรียนรู้ประเภท
อุปกรณ์ หมายถึง เครื่องเรือน เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ที่มีอยู่ในโรงเรียน 3) สื่อการเรียนรู้ประเภทเครื่องมือเทคโนโลยี 
ได้แก่ วิทยุ เทปบันทึกเสียง ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และคอมพิวเตอร์ 4) สื่อการเรียนรู้ประเภทแหล่งเรียนรู้ อาจเป็น
บุคคล สถานที่ ธรรมชาติ และชุมชนที่ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้สิ่งที่ต้องการได้ 5) สื่อการเรียนรู้ประเภท
เทคนิคการสอน การสัมผัสเป็นช่องทางพื้นฐานการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย การได้เห็นของจริงจากการได้สัมผัส หยิบ จับ 
ดู ชิม หรือฟัง กระตุ้นการเรียนรู้ของเด็ก ดังน้ันข้าพเจ้าจะใช้สื่อสร้างสรรค์ประเภทสื่อการเรียนรู้แบบวัสดุ ที่เป็นวัสดุ
มาจากธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้น ามาให้เด็กได้เล่นด้วยการสร้างเป็นสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ เพื่อการส่งเสริมพัฒนาการ
ทางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้ดีขึ้น 
 จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็ก
ปฐมวัย โดยการใช้ชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ ที่ท ามาจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้ น ามาผลิตสื่อ ให้เด็กได้ต่อตาม
จินตนาการ  อีกทั้งเด็กยังได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่ตีกรอบความคิดของเขา ให้อิสระในการคิดในการท า
อย่างเต็มที่ ส่งผลให้เด็กเห็นคุณค่าของวัสดุธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้ในการน ามาใช้ประโยชน์ใหม่ และผลของการน า
ชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์มาจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัยน้ี จะเป็นแนวทางให้ครู
ปฐมวัยในการจัดกรรมโดยใช้ชุดสื่อสร้างสรรค์เข้ามาสอดแทรกในการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาด้านต่าง ๆ ให้กับเด็ก
ปฐมวัยได้อีกด้วย 
 
ความมุ่งหมายของงานวิจัย 
 เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมชุดสื่อ
ตัวต่อสร้างสรรค์ 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 หลังจากได้รับการจัดกิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์แล้วเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
เพิ่มขึ้น 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ีเป็นเด็กนักเรียนปฐมวัย ผู้ชายและผู้หญิง อายุระหว่าง 4 - 5 ปี 
ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 2.3 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ต าบลหัวรอ อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จ านวน 1 ห้อง มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด 35 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ีคือ เด็กปฐมวัย ผู้ชายและผู้หญิง อายุระหว่าง 4 - 5 ปี ที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 2.3 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ต าบลหัวรอ อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
พิษณุโลก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จ านวน 8 คน ซ่ึงได้มาแบบเฉพาะเจาะจง 
 ระยะเวลาในการทดลอง 
  ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ี ด าเนินการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยใช้เวลา
ในการทดลอง 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 40 นาที  
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1. ตัวแปรต้น ได้แก่ กิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ 
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  2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กนักเรียนปฐมวัย ผู้หญิง อายุระหว่าง 4 - 5 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 
2.3 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ต าบลหัวรอ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 
 2. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ หมายถึง เด็กปฐมวัยสร้างผลงานแปลกใหม่ไม่ซ้ ากับผู้อ่ืน สร้างผลงานแตกต่าง
ไปจากเดิม และสามารถสร้างผลงาน โดยการต่อเติมจากความคิดเดิมเป็นความคิดที่แปลกใหม่ 
การจัดประสบการณ์ที่เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกทางผลงานจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ตามจินตนาการ โดยผ่าน
การจัดกิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์เพื่อมุ่งเน้นให้เด็กปฐมวัยสร้างผลงานแปลกใหม่ไม่ซ้ ากับผู้อ่ืน สร้างผลงาน
แตกต่างไปจากเดิม และสามารถสร้างผลงาน โดยการต่อเติมจากความคิดเดิมเป็นความคิดที่แปลกใหม่ 
 3. กิจกรรมสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นให้เด็กปฐมวัยได้มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อประเภทวัสดุที่
ท ามาจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้ ได้แก่ ไม้ไอติม ตะเกียบ ขวดนม แกนทิชชู กระดาษ เชือก มาผลิตเป็นชุดสื่อ
ตัวต่อที่ให้เด็กต่อตามจินตนาการ มีกิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ดังน้ี ขวดนมหรรษาพาสนุก ขวดนมแสนสนุก ขวด
นมท้าฝัน แกนทิชชูหรรษา กระดาษแปลงร่าง กระดาษพาเพลิน กระดาษมหาสนุกและไม้ไอติมท้า ลอง 
  
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ได้แผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาประกอบชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ในเด็กปฐมวัย 
 2. เพื่อให้ครูผู้สอน ผู้เก่ียวข้อง และผู้วิจัยท่านอ่ืนๆ น าแนวทางการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาประกอบชุดสื่อ
ตัวต่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในเด็กปฐมวัย ไปพัฒนาด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็ก
ปฐมวัยต่อไป 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีดังน้ี 
  1. แผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยโดยการใช้ชุดสื่อตัวต่อ
สร้างสรรค์ จ านวน 8 แผน 
   1.1. ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ด้านคิดริเริ่มของเด็ก
ปฐมวัย การสังเกตและบันทึกความคิดสร้างสรรค์ด้านคิดริเริ่มของเด็กปฐมวัย 
   1.2. ศึกษาแบบสังเกตมีความคิดสร้างสรรค์ด้านคิดริเริ่มของเด็กปฐมวัยของวารุณี  นวลจันทร์(2539) 
และประสิทธิรักษ์  เจริญผล (2547) 
  2.แบบสังเกตพฤติกรรมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยจ านวน 1 ฉบับ 
   2.1. สร้างแบบสังเกตความคิดสร้างสรรค์ด้ านคิดริเริ่มของเด็กปฐมวัย และเกณฑ์การประเมินให้
ครอบคลุม ความคิดสร้างสรรค์ด้านคิดริเริ่มของเด็กปฐมวัย โดยสร้างแบบสังเกตความคิดสร้างสรรค์ด้านคิดริเริ่มของ
เด็กปฐมวัย แบบมาตราส่วนก าหนดตัวเลข 
   2.2. ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบสังเกตความคิดสร้างสรรค์ด้านคิดริเริ่ มของเด็กปฐมวัย 
ออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ 3 2 และ 1  

ตัวแปรตน้ 
กิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ 

ตัวแปรตาม 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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   2.3. สร้างคู่มือประกอบค าแนะน าในการใช้แบบสังเกตความคิดสร้างสรรค์ด้านคิดริเริ่มของเด็ก
ปฐมวัย 
   2.4. น าแบบสังเกตความคิดสร้างสรรค์ด้านคิดริเริ่มของเด็กปฐมวัย และคู่มือการใช้แบบสังเกต
ความคิดสร้างสรรค์ด้านคิดริเริ่มของเด็กปฐมวัย เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิง
เน้ือหา  
   2.5. น าแบบสังเกตความคิดสร้างสรรค์ด้านคิดริเริ่มของเด็กปฐมวัย ที่ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญ มาปรับปรุงแก้ไขค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ใน 3 ซ่ึงถือเป็นเกณฑ์ที่เหมาะสม โดยปรับใช้ภาษา
ให้ชัดเจน  
   2.6. หาความเที่ยงตรงของแบบสังเกต โดยน าแบบสังเกตความคิดสร้างสรรค์ด้านคิดริเริ่มของเด็ก
ปฐมวัย โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ลงความเห็นและให้คะแนนแบบประเมิน แล้วน าคะแนนที่ได้มาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างพฤติกรรมกับจุดประสงค์ IOC มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ถือเป็นเกณฑ์ที่เหมาะสม ซ่ึงในการศึกษา
ครั้งน้ีได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างพฤติกรรมกับจุดประสงค์IOC เท่ากับ 0.67-1.00 
   2.7. ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนโดยใช้คะแนนเฉลี่ยในการแปลความหมายเป็นช่วงคะแนน ดังน้ี 
เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนความคิดสร้างสรรค์ด้านคิดริเริ่มของเด็กปฐมวัย 
   คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 18.01 – 24.00  หมายถึง ระดับดีมาก 
   คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 12.01 – 18.00  หมายถึง ระดับดี 
   คะแนนเฉลี่ยระหว่าง  6.01 – 12.00  หมายถึง ระดับปานกลาง 
   คะแนนเฉลี่ยระหว่าง   0.00 – 6.00  หมายถึง ระดับพอใช้ 
  3. แบบทดสอบความคิดของเจลเลนและเออร์บาน (Jellen and Urban) 
การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ขั้นตอนการสร้างแผนจัดกิจกรรมการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยการใช้ชุดสื่อตัวต่อ
สร้างสรรค์ด าเนินการดังน้ี 
  1. ศึกษาคู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 
  2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการเขียนกิจกรรมการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของ
เด็กปฐมวัย โดยการใช้ชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ จ านวน 8 กิจกรรม 
  3. สร้างแผนกิจกรรมการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยการใช้ชุดสื่อตัวต่อ
สร้างสรรค์ จ านวน 8 กิจกรรม โดยก าหนดรายละเอียดในการจัดกิจกรรมพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็ก
ปฐมวัย โดยการใช้ชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ ประกอบด้วยการจัดกิจกรรมแต่ละวัน ซ่ึงได้แยกออกมาเป็นแผนทั้งหมด 8 
ครั้ง ใช้เวลาในการทดลอง 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 20 นาที ในการกิจกรรมการพัฒนาความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยการใช้ชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ โดยก าหนดรูปแบบของแต่ละแผนประกอบด้วย 
   3.1 ชื่อกิจกรรม 
   3.2 จุดประสงค์ 
   3.3 การด าเนินกิจกรรม 
   3.4 สื่อ 
   3.5 การประเมินผล 
  4. น าแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยการใช้ชุดสื่อตัวต่อ
สร้างสรรค์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญซ่ึงเป็นครูช านาญการพิเศษ ทางด้านปฐมวัย จ านวน 3 ท่าน เพื่อ
พิจารณาความสอดคล้องของกิจกรรมและจุดมุ่งหมาย ผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญที่พบว่ามีความเหมาะสมมาก
ที่สุด  
  5. ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยการใช้ชุด
สื่อตัวต่อสร้างสรรค์ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ โดยปรับใช้ภาษาให้ชัดเจน 
  6. น าแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยการใช้ชุดสื่อตัวต่อ
สร้างสรรค์ทดลองใช้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่มีลักษณะ
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ใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมายจ านวน 35 คน เป็นเวลา 1 สัปดาห์ เพื่อหาความบกพร่องของภาษา ความเหมาะสมกับ
กิจกรรม พบว่าเด็กสามารถท ากิจกรรมได้ตามขั้นตอน เวลาที่ใช้มีความเหมาะสม 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยด าเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัย One Group Pretest-Posttest Design 
ตาตารางดังน้ี 
ตารางที่ 2 แบบแผนการทดลอง 
ก่อนการทดลอง(Pretest) ท าการทดลอง หลังการทดลอง(Posttest) 

𝑇1 X 𝑇2 
 
 ความหมายของสัญลักษณ์ 
 𝑇1 หมายถึง การสังเกตพฤติกรรมก่อนทดลอง 
 X หมายถึง การด าเนินกิจกรรม 
 𝑇2 หมายถึง การสังเกตพฤติกรรมหลังการทดลอง 
วิธีการด าเนินการทดลอง 
 การวิจัยครั้งน้ีด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นเวลา 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน 
วันละ 40 นาที เวลา 09.30 – 10.10 น. โดยมีขั้นตอน ดังน้ี  
  1. ขอความร่วมมือกับครูประจ าชั้นในการท าวิจัย 
  2. ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
  3. สร้างความคุ้นเคยกับเด็กกลุ่มตัวอย่าง 1 สัปดาห์ก่อนการทดลองเม่ือเด็กเริ่มปรับตัวได้และมีความ
พร้อมในการท ากิจกรรมจึงด าเนินการทดลอง 
  4. จัดเตรียมสภาพแวดล้อมภายในสถานที่ ที่ท าการทดลองให้เหมาะสม 
  5. ผู้วิจัยท าการทดสอบก่อนการทดลอง (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ The Test 
for Creative Thinking-Drawing Production (TCT-DP) ของเจลเลนและเออร์แบนกับกลุ่มตัวอย่าง 
  6. ผู้วิจัยด าเนินการทดลองด้วยตนเอง โดยกลุ่มเป้าหมายได้รับการใช้กิจกรรมชุดสื่อสร้างสรรค์ จ านวน 8 
กิจกรรม ใช้เวลาในการทดลอง 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน วันพุธและวันพฤหัสบดี วันละ 40 นาที เวลา 09.30 – 
10.10 น. รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง  
  7. เม่ือด าเนินการทดลองครบ 4 สัปดาห์ ผู้วิจัยท าการทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) ด้วย
แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ชุดเดียวกันกับที่ทดสอบก่อนการทดลอง  
  8. น าคะแนนที่ได้จากการทดสอบความคิดสร้างสรรค์ด้านคิดริเริ่มของเด็กปฐมวัยไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
วิธีทางสถิติ 
  9. สรุปผลการวิจัยอภิปรายผลและเขียนรายงาการวิจัย 
ผลการวิจัย    
ตารางที่ 1 

กิจกรรม �̅� 𝑆 t 𝑝 

การพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ 

ก่อนการจัดกิจกรรม 30.75 2.43 32.07 .000 

หลังการจัดกิจกรรม 53.38 1.84 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ก่อนได้รับการจัดกิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 30.75  และมีค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.43 อยู่ในระดับปานกลาง หลังได้รับการจัดกิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 53.38 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.84 อยู่ในระดับสูงก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์มีค่าทีเท่ากับ 32.07 
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 ในแต่ละครั้งที่เด็กได้ท ากิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์พบว่าในสัปดาห์แรกเด็กยังท าไม่ค่อยได้ไม่รู้จะต่อไป
ในทิศทางไหนสัปดาห์ที่สองเด็กต่อได้แต่ยังไม่แสดงออกให้ชัดเจนทางผลงานแต่พอเด็กได้ท ากิจกรรมครั้งที่สามที่สี่ที่ห้า
ที่หกเด็กก็เริ่มมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ครั้งที่เจ็ดที่แปดเด็กแสดงออกทางผลงานได้ชัดเจนว่าต่อได้ดีมี
ความคิดเริ่มสร้างสรรค์ 
 หลังจากที่เด็กปฐมวัยได้รับการจัดกิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์เด็กปฐมวัยมีคะแนนความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์สูงขึ้นก่อนการจัดกิจกรรมในทุกสัปดาห์ รวม 8 สัปดาห์ พบว่าเด็กปฐมวัยมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น
เรื่อย ๆ ตามล าดับ สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมี นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าการพัฒนาความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยโดยภาพรวมระหว่างก่อนและหลังการใช้ชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ให้ดีขึ้นได้ 
 
อภิปรายผลการวิจัย     

การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกม
การศึกษาประกอบชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์  ผลการวิจัยพบว่าเด็กปฐมวัยมีความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดริเริ่มมาก
ยิ่งขึ้นเป็นล าดับ หลังการจัดกิจกรรมค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม อย่างมีนัยส าคัญ .05 ซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่าการใช้กิจกรรมเกมการศึกษาประกอบชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ส่งผลให้เด็ก
พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยสูงขึ้น อยู่ในระดับดีมาก 
 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สามารถกระท าได้ ครูและผู้ปกครองมีบทบาทส าคัญมากในการส่งเสริม 
ความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็ก ควรเปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้ความคิดจินตนาการอย่างเสรี โดยครูไม่ต้องพูดน าเป็นแนวทาง
ให้กับเด็ก ครูสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กโดยการจัดกิจกรรมกระตุ้นให้เด็กคิดและแสดงออกอย่าง
อิสระ จากการให้เด็กสังเกต ทดลองปฏิบัติ การสร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น การยอมรับ การไว้วางใจ การ
ให้อิสระ ดังน้ันจึงควรจัดประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะสมเอ้ือต่อการส่งเสริมและพัฒนา ความคิดสร้างสรรค์
ของเด็กให้มีการพัฒนาตลอดเวลาอย่างต่อเน่ืองและสามารถน ามาบูรณาการกับกิจกรรมอ่ืน ๆ ได้ 
เยาวพา เดชะคุปต์ (2542 : 23) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์มีส่วนช่วยในการส่งเสริมเด็กในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
    1. ส่งเสริมสุนทรียภาพ เด็กจะรู้จักชื่นชมและมีทัศนะคติที่ดีต่อสิ่งต่าง ๆ ซ่ึงผู้ ใหญ่ควรท าเป็น
ตัวอย่างโดยยอมรับและชื่นชมในผลงานของเด็ก การพัฒนาสุนทรียภาพของเด็ก โดยให้เด็กเห็นว่าทุก ๆ อย่างมี
ความหมายส าหรับตัวเขา ส่งเสริมให้รู้จักสังเกตสิ่งที่แปลกจากสิ่งธรรมดาสามัญ ให้ได้ยินในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินและหัดให้
เด็กสนใจในสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
    2. เป็นการผ่อนคลายอารมณ์ ลดความกดดัน ความคับข้องใจและความก้าวร้าวลง 
    3. สร้างนิสัยในการท างานที่ดี ขณะที่เด็กท างานครูควรสอนระเบียบวินัยที่ดีในการท างานควบคู่
ไปด้วย เช่น หัดให้เด็กรู้จักเก็บของให้เป็นที่ ล้างมือเม่ือท างานเสร็จ เป็นต้น 
    4. เป็นการพัฒนากล้ามเน้ือมือ เด็กจะสามารถพัฒนากล้ามเน้ือใหญ่จากการเล่น การเคลื่อนไหว 
การเล่นบล็อก และพัฒนากล้ามเน้ือเล็กจากการตัดกระดาษ ประดิษฐ์ภาพ วาดภาพด้วยน้ิวมือ การต่อภาพตัดต่อ การ
เล่นกระดาน ตะปู 
    5. เปิดโอกาสให้เด็กได้ส ารวจ ค้นคว้า ทดลอง เด็กจะชอบท ากิจกรรม และใช้วัสดุต่าง ๆ ซ้ ากัน 
เพื่อสร้างสิ่งต่าง ๆ ซ่ึงเป็นโอกาสที่เด็กจะใช้ความคิดริเริ่ม และจินตนาการสร้างสิ่งใหม่ ๆ ขึ้น ครูจึงควรจัดหาวัสดุไว้ให้
เด็กมีโอกาสพัฒนาการทดลองของตนเอง เช่น กล่องยาสีฟัน เปลือกไข่ และเศษวัสดุเหลือใช้ เพื่อให้ฝึกสมมุติเป็นนัก
ก่อสร้างหรือสถาปนิก 
 จากการที่เด็ก ๆ ได้รับการจัดกิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ทั้งหมด 8 ครั้ง ท าให้สังเกตได้ว่า เด็กปฐมวัยทุก
คนมีพัฒนาการความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ดีขึ้นจากครั้งแรก จากที่เด็กยังไม่คุ้นชินกับสื่อและวิธีการเล่น ท าให้เด็กยังไม่
กล้าคิดและกล้าท าผลงานที่แปลกใหม่ ไม่กล้าลงมือท าผลงาน ไม่กล้าตอบค าถามเม่ือท าผลงานเสร็จ ไม่ม่ันใจในตนเอง 
จนเด็กได้รับการจัดกิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์มาเรื่อย ๆ จนท าให้เห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นคือเด็กทุกคนสามารถ
สร้างสรรค์ผลงานออกมาเป็นของตนเอง กล้าคิด กล้าท า กล้าพูด กล้าแสดงออกและใช้จินตนาการที่ตนมีอยู่สร้างสรรค์
ผลงานที่ดี มีเรื่องราวที่น่าสนใจจากครั้งแรกและเกิดจากประสบการณ์ของตนเองที่พบเห็น ท าให้สร้างผลงานได้อย่าง
อิสระและมีความสุขในการท ากิจกรรม แต่ในบางกิจกรรมน้ันเด็กท าได้ต่ าลง เน่ืองจากในการท ากิจกรรมแต่ละครั้งเด็ก
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มาไม่ครบท าให้จ านวนเด็กในแต่ครั้งไม่เท่ากัน จึงถือได้ว่าชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์น้ันสามารถพัฒนาความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ  
 
ข้อสังเกตท่ีได้จากการวิจัย 
 1. การจัดกิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ สามารถน ามาจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
หรือความคิดสร้างสรรค์ด้านอ่ืน ๆของเด็กให้ดีขึ้น และเป็นกิจกรรมที่มีสนุกสนาน เด็กเกิดความสนใจและมีความ
กระตือรือร้นในการท ากิจกรรม เน่ืองมาจากเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้สร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการของตนเองอย่าง
อิสระในบรรยากาศที่อบอุ่น 
 2. บทบาทของครูขณะจัดกิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ เป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัดเตรียมอุปกรณ์ 
ให้ค าแนะน า ร่วมใช้ค าถามเพื่อกระตุ้นในการท ากิจกรรมให้เด็กได้คิด ซ่ึงเป็นค าถามเก่ียวกับการสร้างผลงานตาม
จินตนาการ 
  
ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาประกอบชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็ก
ปฐมวัย ในสัปดาห์แรกเด็กยังไม่คุ้นเคยกับการท ากิจกรรมจะใช้เวลานานในการท ากิจกรรม ไม่รู้จะต่อสื่อไปทิศทางไหน 
ไม่กล้าตัดสินใจ มีการขัดแย้ง ไม่มีการรอคอย มีการท าลายสื่อ ใช้สื่อในทางที่ไม่ควร ครูจึงต้องให้เด็กเสนอข้ อตกลง
ร่วมกันในการท ากิจกรรม และเม่ือเด็กให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม ซ่ึงในระยะต่อมาเด็กเริ่มกระชับเวลามากขึ้น 
สามารถท ากิจกรรมได้อย่างมีความสุขซ่ึงจะแสดงออกทางผลงาน และพัฒนาการทางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กมี
เพิ่มขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1.ควรมีการให้เด็กได้ลองท าความคุ้นเคยกับสื่อก่อนลงท ากิจรรมจริง โดยการสัมผัสจับต้อง 
2.ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาประกอบชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ กับพฤติกรรมด้านอ่ืนๆเช่น 

การแก้ปัญหาการตัดสินใจของเด็กระดับปฐมวัย 
3. ควรเปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์อย่างต่อเน่ืองเป็นแนวทางให้กับครู เป็นการน าเอาวัสดุ

ที่หาได้ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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การจัดกิจกรรมการเลา่นิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่เพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็ก
ปฐมวัย 

Storytelling Activities Using Story Big Books to Development Analyze Thinking of  
The Early Childhood 
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บทคัดย่อ 
บทความน้ีน าเสนอผลการวิจัยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อพัฒนาการคิด

วิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย โดยมีวิธีการด าเนินการกับกลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กนักเรียนชายและ หญิง อายุระหว่าง 5 - 6 ปี 
ศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาล 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวัดวังพิกุล อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2  จ านวน 10 คน โดยเป็นนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่เลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์
ด้านการสังเกตและการเรียงล าดับเหตุการณ์โดยใช้การเล่านิทาน และแบบสังเกตพฤติกรรมการคิดวิเคราะห์ด้านการ
สังเกตและการเรียงล าดับเหตุการณ์ของเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้ในการพัฒนาความคิดวิเคราะห์ด้านการสังเกต และการ
เรียงล าดับเหตุการณ์โดยใช้การเล่านิทาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ  

จากการศึกษา พบว่า การจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อการพัฒนาการคิด
วิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยด้านการสังเกต และการเรียงล าดับเหตุการณ์  เด็กมีพัฒนาการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับดีมาก   
มีนัยส าคัญทางสถิติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.43 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67 และมีค่าร้อยละเท่ากับ 90.56 

ค าส าคัญ : หนังสือนิทานเล่มใหญ่,  การคิดวิเคราะห์, เด็กปฐมวัย 

Abstract 
 This paper presents the results of the research on using the big story telling activity to 
early childhood. The purpose of the activities are to develop children analytical thinking skills. The 
purposive sampling method is used at the target group of 5 – 6 years old, kindergarten 3 in Wat 
Wangpikun School, Wang Thong District Phitsanulok Province, under  the Office of the Primary 
Education  District2,  Phitsanulok. Sample of 10 male and female pupils are selected. The 
instruments include:  the story telling activity plan in which story telling used to develop analytical 
thinking skills and the analytical and sequence behavior notes. The descriptive statistics and 
percentage of the results are reported. 
 The results show that 90.56% of pupil participated in the storytelling activity have very 
good behavior in analytical thinking with 5.43 mean and 0.67 SD. 
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
  เด็กปฐมวัยในช่วงอายุระหว่าง 0 - 6 ปี ถือว่าเป็นช่วงโอกาสทองของการเรียนรู้ในวัยน้ี สมองเติบโตอย่าง
รวดเร็ว ถ้าเด็กได้รับการพัฒนาและได้รับการกระตุ้นด้วยวิธีการที่ถูกต้อง จะช่วยสร้างเสริมให้มีความพร้อมสมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม และสติปัญญา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2542 : 16) การปูพื้นฐาน
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ให้เด็กมีความพร้อม ขึ้นอยู่กับการฝึกอบรมเลี้ยงดูตั้งแต่เยาว์วัย การจัดการศึกษา และการพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงควรมี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กระดับปฐมวัยทุกคนเจริญเติบโตและเรียนรู้อย่างมีความสุข (ฝ่ายวิชาการอนุบาลรักลูก. 2534 : 
ค าน า) นอกจากน้ีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ยังได้ก าหนดจุดมุ่งหมายให้เด็กอายุ 3 - 5 ปี มีความ
พร้อมในการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม และสติปัญญา ดนตรีรักในการออกก าลังกาย สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้เหมาะสมตามวัย รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมในท้องถิ่น เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิด และการ
แก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย ตลอดจนมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ คุณลักษณะข้อที่ 10 อันได้แก่มีความสามารถในการคิด และการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย ถือว่า
เป็นหัวใจส าคัญในการจัดการศึกษา และใช้เป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน เพราะเด็กปฐมวัยเป็นวัย
เริ่มต้นของการพัฒนาทุกด้าน เด็กควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้ความคิดและแสดงความคิด หากเด็กไม่ได้รับ
โอกาสให้คิด และแสดงความคิดเห็นบ่อย ๆ เด็กก็ย่อมคิดได้ช้ามีความคิดน้อย การสอนให้คิดเป็นวิธีแห่งปัญญาซ่ึงเป็น
กระบวน สิ่งที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาเด็กให้เติบโตอย่างมีศักยภาพน่ันคือ ด้านการคิดวิเคราะห์  
 จากการส ารวจนักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนขนาดกลางในจังหวัดพิษณุโลก จ านวน 30 โรงเรียน ส่วนใหญ่
อาศัยอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจน ผู้ปกครองจบการศึกษาระดับประถมศึกษา จึงขาดความรู้และทักษะที่จะแนะน า
บุตรหลานของตนเองในเน้ือหาวิชาการตามประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม จึงมอบภาระเก่ียวกับการ
จัดประสบการณ์ การเรียนรู้ให้เป็นหน้าที่ของครูภายในโรงเรียน ซ่ึงจากการที่สรุปการประเมินคุณภาพโรงเรียนขนาด
กลางในจังหวัดพิษณุโลกนักเรียนระดับปฐมวัย จะพบปัญหาในด้านการคิดวิเคราะห์ เด็กควรได้รับการฝึกฝน
ประสบการณ์ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายและมีความต่อเน่ืองโดยเฉพาะกิจกรรมเก่ียวกับการคิดในรูปแบบต่าง ๆ ดังน้ี 
การเปรียบเทียบ ความเชื่อมโยง ความเหมือน ความแตกต่างของสิ่งต่าง ๆ การคิดแก้ปัญหาในการเล่น การท ากิจกรรม 
และสามารถบอกวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล การเล่าเรื่องความคิด จินตนาการ การสร้างสรรค์ผลงานแปลกใหม่ 
รวมถึงการฝึกทักษะในการแสวงหาความรู้ สนใจซักถาม ใฝ่รู้ สร้างนิสัยรักการอ่าน รู้จักตั้งค าถามในสิ่งที่สงสัยหรือสนใจ 
รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการอ่านหนังสือ ฝึกหัดให้เป็นคนช่างสังเกต อยากรู้อยากเห็น มีการจัดมุม
ประสบการณ์ กิจกรรมการเรียนรู้ให้หลากหลาย และมีความต่อเน่ือง 
 เด็กปฐมวัยน้ีจะเริ่มเข้าใจ เริ่มมีจินตนาการ และมีการเลียนแบบ การรับรูของเด็กปฐมวัยเกิดจากวุฒิภาวะ 
และความพรอมในตัวเด็ก โดยต้องอาศัยพ่อแม่ ครู และผู้ปกครอง จะต้องช่วยกันจัดประสบการณที่กระตุ้นให้เด็กได
ฝึกฝนการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 และเปิดโอกาสให้เด็กหัดคิดวิเคราะห์ใช้เหตุผล และแกปัญหาด้วยตนเอง นิทานจึงเป็น
หัวใจส าคัญของเด็ก ท าให้เด็กมีจินตนาการที่กว้างขึ้น (สมศักดิ์  ปริปุรณะ. 2542 : 52) นิทานจะท าให้เด็ก ๆ หรือผู้ฟัง
สามารถใช้กระบวนการคิดในการพิจารณาแก้ปัญหาได้ ครูควรจะใช้นิทานเป็นสื่อในการเรียนรูของเด็ก ผลจากการที่
เด็กไดฟังนิทาน ท าให้เด็กจดจ าไดนาน และสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์ต่าง ๆ ไดเป็นอย่างดี ถานิทานที่ครูเล่าให้เด็ก
ฟังน้ันตรงกับชีวิตจริง และสามารถเชื่อมโยงกันได จุดส าคัญอยู่ที่ครูและผู้สอนว่าจะต้องใช้กลวิธีในการเล่านิทาน การ
ก าหนดตัวแสดงในนิทานที่มีความหมาย และให้บทบาทของการแสดงอย่างไร ที่จะเป็นสื่อให้เด็กจดจ าไดดียิ่งขึ้น 
 การจัดกิจกรรมเล่านิทาน (อนงค์ ตันติวิชัย. 2549 : 11) การเล่านิทานเป็นรูปแบบของนันทนาการอย่างง่าย 
ๆ สามารถตอบสนองความต้องการทางธรรมชาติของมนุษย์ ท าให้เกิดการเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน สามารถน าผู้ฟังไปสู่โลก 
แห่งจินตนาการ ซ่ึงผู้ฟังจะพบความแปลกใหม่ สนุกสนาน หลุดพ้นจากความจ าเจในชีวิตประจ าวันไปได้ชั่วคราวใน
บางครั้งนิทานจะช่วยอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกซ่ึงมนุษย์สงสัย และยังหาค าตอบไม่ได้ หรืออธิบายถึง
ต้นก าเนิดของสถานที่ต่าง ๆ หรือเป็นการสั่งสอนอบรม ให้คติข้อคิดในการด าเนินชีวิต นิทานเป็นหลายสิ่งหลายอย่าง
นอกเหนือจากความบันเทิงใจ ดังจะเห็นได้จากการที่มีผู้น าเอานิทานมาใช้เพื่อตอบสนองจุดมุ่งหมายต่าง ๆ อย่าง
หลากหลาย ในด้านการเรียนการสอนก็เช่นกัน มีผู้น านิทานมาใช้เพื่อเร้าความสนใจของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีสมาธิ
มากขึ้น แต่ผลที่ได้รับนอกเหนือจากสมาธิ คือ ความสนุกสนานผ่อนคลาย ความรู้ความเข้าใจ เพิ่มพูนประสบการณ์ และ
ข้อมูล เกิดความคิดรวบยอด ตลอดจนนิทานเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ การสร้างบรรยากาศที่ดี 
สร้างความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งช่วยฝึกทักษะทางภาษา ทักษะการคิด และนิทานยังก่อให้เกิดประโยชน์ด้านอ่ืน ๆ อีก
มากมาย 
 หนังสือนิทานเล่มใหญ่ของเด็กปฐมวัย เป็นหนังสือนิทานขนาดใหญ่เหมาะส าหรับการใช้งานกับเด็กเป็นกลุ่ม 
มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้เด็กได้รับความบันเทิงเป็นหลัก นอกจากน้ันเด็กยังได้รับประสบการณ์ใหม่ มีความคิด
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จินตนาการสร้างสรรค์ รวมถึงมีความคิดรวบยอด และฝึกการคิดวิเคราะห์ เป็นต้น การจัดท าหนังสือนิทานด้วยตนเอง 
ผู้จัดท าต้องพิจารณาว่าจุดประสงค์ของหนังสือน าไปใช้กับเด็กในลักษณะใด ส่วนการออกแบบรูปเล่มโดยส่วนใหญ่ไม่
นิยมออกแบบเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพราะจะท าให้หนังสือนิทานไม่สวย ดังน้ัน รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจึงเป็นที่นิยมส าหรับ
การท าหนังสือนิทานเล่มใหญ่ 
 จากความส าคัญ และเหตุผลดังกล่าวข้างต้นน้ี ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้ 
หนังสือนิทานเล่มใหญ่ เป็นวิธีการหน่ึงที่ท าให้เด็กสนใจที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ผ่านนิทาน และใช้เป็นแนวทางในการจัด
กิจกรรมการเล่านิทาน เพื่อให้เด็กเกิดการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ต่อไปในอนาคต 

จุดมุ่งหมายของงานวิจัย 
  เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย ด้านการสังเกต และด้านการเรียงล าดับเหตุการณ์ 

ขอบเขตของการวิจัย 
        ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นนักเรียนชายและหญิง ก าลังศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 3 ภาคเรียน 
ที่ 2 ปีการศึกษา 2560  ของโรงเรียนวัดวังพิกุล  มีห้อง 1 ห้อง จ านวน 10 คน  

2.กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชายและหญิงก าลังศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  
2560 ของโรงเรียนวัดดงข่อย จ านวน 10 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  
            ขอบเขตด้านตัวแปร 
                  ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ 
                  ตัวแปรตาม ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยด้านการสังเกต ด้านการเรียงล าดับ 
             ขอบเขตด้านระยะเวลา 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

สมมติฐานในการวิจัย 
  หลังจากที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ 
ของเด็กปฐมวัยแล้ว เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางการคิดวิเคราะห์ร้อยละ 80 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. หนังสือนิทานเล่มใหญ่  หมายถึง  ประเภทหนังสือนิทานส าหรับเด็กเริ่มหัดอ่านที่มีภาพประกอบและ 
ตัวหนังสือขนาดใหญ่ เหมาะส าหรับการอ่านร่วมกัน ระหว่างเด็ก ๆ กับครูหรือผู้ปกครอง ในการวิจัยครั้งน้ีประกอบด้วย
หนังสือนิทานเล่มใหญ่ 
            2. การคิดวิเคราะห์  หมายถึง ความสามารถในการหาความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และ      
การสังเกตจ าแนกแยกแยะสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้จัดกลุ่มอย่างมีเหตุผล 
  การสังเกต  หมายถึง  การใช้สายตาในการมองเห็น และการใช้หูในการรับฟัง ในการสังเกตเรื่อง สี 
ลักษณะ รูปร่างในนิทาน 
  การเรียงล าดับเหตุการณ์ หมายถึง การเรียงล าดับเหตุการณ์ ก่อน -หลัง ที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่
บ่อยครั้งในชีวิตประจ าวัน หรือเหตุการณ์ที่มนุษย์หรือธรรมชาติก าหนดมาเป็นขั้นตอนไว้แล้ว 

3. เด็กปฐมวัย หมายถึง  เด็กนักเรียนชายและหญิงที่มีอายุระหว่าง 5-6 ปี และก าลังศึกษาในระดับชั้น 
อนุบาล 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวัดวังพิกุล 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
       ตัวแปรต้น              ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 

วิธีด าเนินงานวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินงานวิจัยโดยมีขั้นตอนและรายละเอียดการด าเนินงานตามล าดับ ดังน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและตรวจสอบแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย เพื่อใช้ในการสังเกต     
การคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้เกณฑ์ 3, 2, 1 คะแนนตามล าดับ จ านวน 1 ชุด มีผลการประเมินความ
สอดคล้อง อยู่ในระดับที่ใช้ได้  
 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือเล่มใหญ่เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์
ของเด็กปฐมวัยเพื่อเป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ จ านวน 8 แผน   
 ขั้นตอนที่ 3 การจัดท าหนังสือนิทานเล่มใหญ่และตรวจสอบเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย  
จ านวน 8 เรื่อง มีผลการประเมินความสอดคล้องอยู่ในระดับเหมาะสมมาก 
 ขั้นตอนที่ 4 น าแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมเด็ก เพื่อใช้ในการสังเกต และการเรียงล าดับเหตุการณ์ การ
คิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย  น าแผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือเล่มใหญ่ น าไปใช้ในการวิจัย  

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
 1. สถิติพื้นฐาน 
  1.1 การวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ย (Mean) ของการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่
เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย 
  1.2 การวิเคราะห์ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน
โดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย 
  1.3 การวิเคราะห์ค่าร้อยละเพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของการจัดกิจกรรมการเล่า
นิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
  1.4 การวิเคราะห์ค่าร้อยละความก้าวหน้า ของการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่ม
ใหญ่เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย 
 2.  สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของหนังสือนิทานเล่มใหญ่ และแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมของเด็ก
ปฐมวัย 
  2.1 ค านวณค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของหนังสือนิทานเล่มใหญ่ ซ่ึงใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ (Content Validity)  
  2.3  ค านวณค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย  ซ่ึงใช้ค่า
ดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ (Content Validity)  
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ผลการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือ 
นิทานเล่มใหญ่ สัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่ 4 
  ตารางที่ 1 ผลการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้
หนังสือนิทานเล่มใหญ่ สัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่ 4 
 

การจัดกิจกรรมการเล่านิทาน 

โดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ 
การคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย 

ด้านการสังเกต ด้านการเรียงล าดับเหตุการณ์ 
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สัปดาห์ คะแนน 𝑿 S.D. ร้อยละ ระดับ 
1 96 3.20 1.78 53.33 พอใช้ 
2 117 3.90 1.42 65.00 ดี 
3 139 4.63 1.37 77.22 ดีมาก 
4 163 5.43 0.67 90.56 ดีมาก 

  

 จากตารางที่ 1 พบว่า ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อ
พัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยในสัปดาห์ที่ 1 เท่ากับ 3.20 อยู่ในระดับพอใช้ มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
1.78 และมีค่าร้อยละเท่ากับ 53.33 คะแนนเฉลี่ยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานในสัปดาห์ที่ 2 เท่ากับ 3.90 อยู่ในระดับ
ดี มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.42 และมีค่าร้อยละเท่ากับ 65.00 คะแนนเฉลี่ยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานใน
สัปดาห์ที่ 3 เท่ากับ 4.63 อยู่ในระดับดีมาก มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.37 และมีค่าร้อยละเท่ากับ 77.22 และ
คะแนนเฉลี่ยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานในสัปดาห์ที่ 4 เท่ากับ 5.43 อยู่ในระดับดีมาก มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.67 และมีค่าร้อยละเท่ากับ 90.56 แสดงว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมเล่านิทาน มีทักษะในการคิด
วิเคราะห์ดีขึ้น 
 

 2. ตารางแสดงค่าร้อยละความก้าวหน้า   
  ตารางที่ 2 ตารางแสดงค่าร้อยละความก้าวหน้า 
 

สัปดาห์ 𝑿 ร้อยละ 
1 3.20 53.33 
4 5.43 90.56 

ร้อยละความก้าวหน้า 2.23 37.23 
  

 จากตารางที่ 2 พบว่า การจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์
ของเด็กปฐมวัยในสัปดาห์ที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 ในสัปดาห์ที่ 4 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.43 และมีค่าความก้าวหน้า
เท่ากับ 2.23 และในสัปดาห์ที่ 1 มีค่าร้อยละเท่ากับ 53.33 ในสัปดาห์ที่ 4 มีค่าร้อยละเท่ากับ 90.56 และมีค่าร้อยละ
ความก้าวหน้าเท่ากับ 37.23 

สรุปผลการวิจัย 
 การจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยใน
สัปดาห์ที่ 1 เท่ากับ 3.20 อยู่ในระดับพอใช้ มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.78 และมีค่าร้อยละเท่ากั บ 53.33 
คะแนนเฉลี่ยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานในสัปดาห์ที่ 2 เท่ากับ 3.90 อยู่ในระดับดี มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
1.42 และมีค่าร้อยละเท่ากับ 65.00 คะแนนเฉลี่ยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานในสัปดาห์ที่ 3 เท่ากับ 4.63 อยู่ในระดับ
ดีมาก มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.37 และมีค่าร้อยละเท่ากับ 77.22 และคะแนนเฉลี่ยการจัดกิจกรรมการเล่า
นิทานในสัปดาห์ที่ 4 เท่ากับ 5.43 อยู่ในระดับดีมาก มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67 และมีค่าร้อยละเท่ากับ 
90.56 แสดงว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมเล่านิทาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ดีขึ้น   

อภิปรายผลการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่องการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยสามารถ  

อภิปรายผลได้ดังน้ี 
หลังจากการจัดกิจกรรมเล่านิทาน พบว่า การที่เด็กมีพัฒนาการด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ดีขึ้น และ

แตกต่างจากก่อนการทดลอง เพราะว่านิทานกับเด็กเป็นของคู่กัน โดยธรรมชาติของเด็กปฐมวัยส่วนใหญ่ชอบฟังนิทาน 
เพราะนิทานให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน และยังสามารถส่งเสริมทักษะด้านการสังเกตของสิ่งต่าง ๆ ได้ รวมทั้งยัง
สามารถส่งเสริมทักษะด้านการเรียงล าดับเหตุการณ์จากเรื่องราวต่าง ๆ ในนิทานได้อีกด้วย สอดคล้องกับ (สุชาติ โพธ์ิ
วิทย์ ม.ป.ป. : 49) ไดกล่าวว่า การฝึกทักษะการสังเกต ครูควรปลูกฝังทักษะการสังเกตให้เกิดกับเด็กโดยการสังเกต



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

276 
 

 

 
รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที2่ (Proceedings) 

รูปร่าง ลักษณะ และการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า สังเกตสิ่งต่าง ๆ แล้วรายงานให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ถูกต้อง (บลูม 1956 : 201 
- 207) ได้กล่าวถึง การเรียงล าดับเหตุการณ์ คือ การเรียงล าดับเหตุการณ์ ก่อน – หลัง ที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่
บ่อยครั้งในชีวิตประจ าวันหรือเหตุการณ์ที่มนุษย์หรือธรรมชาติก าหนดมาเป็นขั้นตอนไว้แล้วซ่ึงในที่น้ีผู้วิจัยมีจุดประสงค์
ที่จะให้เด็กได้มีพัฒนาการทางด้านการคิดวิเคราะห์ สอดคล้องกับ (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ. 2553 : 54 - 55) กล่าวว่าการ
คิดวิเคราะห์ คือ ความสามารถในการมองเห็นรายละเอียด และจ าแนกแยกแยะข้อมูลองค์ประกอบของสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นวัตถุ เรื่องราว หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ออกเป็นส่วนย่อย ๆ รวมทั้งความสามารถในการเชื่อมโยงเรื่องราวต่าง ๆ ว่า
เก่ียวพันกันอย่างไร อะไรเป็นเหตุ ส่งผลกระทบต่อกันอย่างไร จนได้ความคิดเพื่อน าไปสู่การสรุป การประยุกต์ใช้ 
ท านายหรือคาดการณ์สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2543 : 42) กล่าวว่า ถ้าผู้เล่ามีเทคนิคในการเล่า
นิทานที่ดี เด็กจะติดตามเน้ือเรื่องในนิทานอย่างเต็มใจ โดยไม่ต้องมีการบังคับ ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีทางสังคมของแบน
ดูรา ที่ชี้ให้ เห็นว่า กระบวนการที่เด็กสนใจจะท าให้เด็กเกิดการรับรู้ แรงจูงใจของผู้เรียนจะแสดงพฤติกรรมเหมือนตัว
แบบที่ตนสังเกต เน่ืองจากมีความคาดหวังว่าการเลียนแบบจะน าประโยชน์มาให้  

ดังน้ัน การจัดกิจกรรมการเล่านิทานสามารถปลูกฝั่งพฤติกรรมที่ดีให้เกิดขึ้นกับตัวเด็กได้จากการที่เด็กสังเกต
ตัวละครที่ชอบในนิทาน และนิทานสามารถช่วยส่งเสริมพฤติกรรมด้านการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดี 

ข้อเสนอแนะ 
1. ครูควรมีการสร้างข้อตกลงร่วมกันก่อนเริ่มการท ากิจกรรมโดยสร้างข้อตกลงและวิธีการที่เหมาะสม 

ในการน ามาใช้เสริมสร้างลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ ให้กับเด็กปฐมวัยเป็นการตกลงร่วมกันว่าจะปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อ
ไม่ให้เกิดปัญหาระหว่างการท ากิจกรรมร่วมกัน 
 2. ครูควรสร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ เช่น ครูอาจจะจัดมุมใดมุมหน่ึง 
ของห้องเรียนให้มีหนังสือนิทานหรือหนังสือประเภทต่าง ๆ ที่หลากหลาย เพื่อเป็นการกระตุ้นและเปิดโอกาสให้เด็กได้
รู้จักหนังสือประเภทต่าง ๆ มากขึ้น ให้เด็กได้เลือกอ่านหนังสือนิทานตามความสนใจ เป็นการส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนา 
การคิดวิเคราะห์อย่างเต็มศักยภาพ  
 3. ครูควรมีการประเมินผล ก่อน – หลัง การเล่านิทานว่าเด็กมีทักษะการคิดเช่นไร และเม่ือได้ฟังนิทาน 
แล้วเด็กมีทักษะการคิดเช่นไร เพื่อน าไปพัฒนาและปรับปรุงทุกครั้ง โดยการสังเกตพฤติกรรมของเด็กในขณะที่ครูเล่า
นิทาน เช่น การตอบค าถามของเด็ก และการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเหตุการณ์หรือลักษณะพฤติกรรมของตัวละคร
ที่เป็นไปตามเน้ือเรื่องนิทาน 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
 1. ควรศึกษาการจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ส่งเสริมทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย เพิ่มเติม  
เช่น การเล่นเกมการศึกษา เกมโดมิโน เกมบวกจ านวน เกมประสมค า เกมเรียงล าดับ เกมจับคู่ หรือการเล่นบทบาท
สมมติ เป็นต้น  
 2. ควรศึกษาการจัดกิจกรรมการเล่านิทานที่ส่งผลต่อความสามารถในหลาย ๆ ด้านของเด็กปฐมวัย  
เช่น การเล่าไปพับไป การเล่าไปตัดไป การเล่าไปวาดไป เป็นการพัฒนากล้ามเน้ือมัดเล็ก ให้แข็งแรงขึ้น 
 3. การจัดประสบการณ์เล่านิทาน ครูควรศึกษาการเล่านิทานโดยใช้วิธีการต่าง ๆ เข้ามาร่วมด้วย  
เช่น การเล่านิทานโดยใช้หุ่นชนิดต่าง ๆ  ได้แก่ หุ่นชัก หุ่นน้ิวมือ หุ่นถุงกระดาษ การเล่านิทานประกอบการใช้ค าถาม  
การเล่านิทานแบบไม่จบเรื่องสมบูรณ์ การเล่านิทานประกอบการวาดภาพ เป็นต้น 
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The development of early childhood initiatives using creative activities to the 
media WangChan Kindergarten School Kindergarten Year 2/1 
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             3ครูสาขาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลวังจันทน์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
      
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกม
การศึกษาประกอบสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชายและหญิง อายุระหว่าง 4- 5 ปี 
จ านวน 13 คน ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนอนุบาลวัง
จันทน์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อรับการจัดกิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ วิจัยเป็นผู้ด าเนินการและทดลอง
ด้วยตนเอง ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 20 นาที รวม 10 ครั้ง เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งน้ีคือ แผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ 
แบบสังเกตพฤติกรรมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ ของ เยลเลนและเออร์
บาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที (T – test dependence) 
       ผลการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์สามารถส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กปฐมวัยที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ มีความคิดริเริ่มที่สูงขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรม อย่างมีนัยส าคัญที่ .05 

ค าส าคัญ :  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์, กิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ ,เด็กปฐมวัย 
 
Abstract 
 The purpose of this research is to develop the creative thinking of early childhood children 
who have been organizing educational game activities in the media. The sample group used in the 
research was male and female students aged between 4-5 years, number 13, who were studying in 
kindergarten,2nd year, 2nd semester, academic year 2017 of Wang Chan Kindergarten, Muang District, 
Phitsanulok Province. To receive creative media set-up activities Research is conducted and 
experimented with by yourself The duration of the experiment was 5 weeks, 2 days per week, 20 
minutes per day, total 10 times. The instrument used in this research was Plan for activities to 
develop creative thinking of early childhood By using creative media sets Early Childhood Behavior 
Observation Form The test of creativity of Yellen and Urban and the statistics used for data analysis 
are mean, standard deviation, T-test 
 The creation of creative media activities can promote creative thinking for early childhood 
children who have been organizing creative media activities. There is a higher initiative than before 
the event. Significantly at .05 

Keywords: creativity, media set, creative, activity, media set, creative, early childhood 
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ความเป็นมาและความส าคัญ  
 ปัจจุบันปัญหาที่เห็นได้ชัดในเด็กปฐมวัยคือ เด็กไม่ค่อยมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ น่ันหมายถึง ความคิด
แปลกใหม่ไม่ซ้ ากับความคิดของผู้อ่ืน และแตกต่างจากความคิดธรรมดา ความคิดริเริ่มอาจเป็นการน าเอาความคิดเก่า
มาปรับปรุงผสมผสานจนเกิดเป็นของใหม่ (Guilford, 1969) ซ่ึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นองค์ประกอบย่อยจาก
ความคิดสร้างสรรค์ และเป็นพื้นฐานการมีความคิดสร้างสรรค์ในองค์ประกอบอ่ืนๆ อีก การที่เด็กคิดเป็น ผลมาจากการ
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดที่จะพูด คิดที่จะท า โดยไม่ค านึงถึงความถูกผิด ครูผู้สอนควรที่จะเปิดโอกาสให้เด็กได้คิด
เอง อย่าไปคาดหวังกับค าตอบที่ถูกต้อง แต่หวังในการให้เด็กได้คิดเป็น ซ่ึง มาสโลว์ (Maslow) และโรเจอร์ (Rogers) 
นักจิตวิทยาเชิงมนุษยนิยม มีแนวความคิดว่าผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นผู้ที่รู้จักตนเองตามสภาพที่เป็นจริง เข้าใจ
ตนเอง ยอมรับตนเองในส่วนบกพร่องและส่วนดี รู้ทั้งจุดอ่อน และตระหนักในความสามารถของตน พึ่งตนเอง ริเริ่ม
และน าตนเองได้ สามารถพัฒนาศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่ มีอิสระในความคิด ตัดสินใจเลือกท าสิ่งต่างๆ โดยไม่ให้
ตนเองและผู้อ่ืนเดือดร้อน มองเห็นศักดิ์ศรีและคุณค่าของตนเอง และสามารถสร้างสรรค์ตนเองและสังคมให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุดได้ 
 ฉะน้ันการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทอแรนซ์ (Torrance, 1962) กล่าวว่า ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
เป็นคุณสมบัติที่มีอยู่ในตัวทุกคนแต่อาจมีระดับหรือลักษณะที่แตกต่างกันบ้างตามความต่างของอายุ เพศ วัย และ
ประสบการณ์ แต่ก็เป็นความสามารถของมนุษย์ที่สามารถพัฒนาและส่งเสริมได้ การส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
อาจจะท าได้ทั้งทางตรง โดยการสอนและฝึกอบรม หรือในทางอ้อม โดยการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม
ความเป็นอิสระในการเรียนรู้ หลักการส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในทางอ้อม คือ การยอมรั บคุณค่าและ
ความสามารถของบุคคลอย่างไม่มีเงื่อนไข แสดงและเน้นให้เห็นว่าความคิดของเขามีคุณค่า และสามารถน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ให้ความเข้าใจและเห็นใจในตัวของเขา อย่าพยายามก าหนดแบบเพื่อให้ทุกคนมีความคิดและบุคลิกภาพ
เดียวกัน อย่าสนับสนุนหรือให้รางวัลเฉพาะผลงานที่มีผู้ทดลองท าเป็นที่ยอมรับกันแล้ว ควรให้ผลงานแปลกใหม่มี
โอกาสได้รับรางวัลและค าชมเชยบ้าง ส่งเสริมให้ใช้จินตนาการของตนเอง โดยยกย่องชมเชยเม่ือมีจินตนาการที่แปลก
และมีคุณค่า กระตุ้นและส่งเสริมให้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองอยู่เสมอ ส่งเสริมให้ถามและให้ความสนใจต่อค าถาม 
รวมทั้งชี้แนะแหล่งค าตอบ ตั้งใจและเอาใจใส่ความคิดแปลกๆ ของเขาด้วยใจเป็นกลาง พึงระลึกเสมอว่า การพัฒนา
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จะต้องใช้เวลาและค่อยเป็นค่อยไป บรรยากาศที่ก่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็น
บรรยากาศที่เต็มไปด้วยการยอมรับ และการกระตุ้นให้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ  
 สื่อการเรียนรู้ คือ เครื่องมือส าหรับช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็ก สื่อการเรียนรู้น้ีอาจเป็นวัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ รวมถึงช่วยให้การเรียนรู้ของเด็กขยายขอบเขตกว้างขวางมากขึ้น อะไรคือสื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าสิ่งต่างๆ ที่เด็กได้สัมผัสล้วนเป็นสื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย วัสดุ อุปกรณ์ หรือสิ่งแวดล้อมเป็น
สิ่งเร้าส าหรับเด็ก ยิ่งมีความแปลกความแตกต่างมากๆ เด็กยิ่งได้เรียนรู้มาก สิ่งเร้าที่ดีและสร้างการเรียนรู้ได้มาก ต้องมี
ลักษณะเฉพาะคือ สามารถตอบสนองใกล้เคียงกันเป็นลูกโซ่อย่างต่อเน่ือง เด็กได้สัมผัสได้ฝึกท าซ้ าๆ มีความพอใจและมี
ความสุข มีการป้อนข้อมูลกลับที่ท าให้เด็กได้เรียนรู้เป็นอย่างดี (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2551 อ้างถึงใน Ebbeck, 1991 : 
135) สื่อสามารถจ าแนกตามลักษณะของสื่อ ได้ 5 ประเภท ดังน้ี 1) สื่อการเรียนรู้ประเภทวัสดุ สื่อปัจจุบันมีทั้งสื่อ
ส าเร็จรูปและสื่อที่เป็นธรรมชาติ ซ่ึงการน ามาใช้ในการเรียนการสอนมีจุดประสงค์แตกต่างกัน 2) สื่อการเรียนรู้ประเภท
อุปกรณ์ หมายถึง เครื่องเรือน เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ที่มีอยู่ในโรงเรียน 3) สื่อการเรียนรู้ประเภทเครื่องมือเทคโนโลยี 
ได้แก่ วิทยุ เทปบันทึกเสียง ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และคอมพิวเตอร์ 4) สื่อการเรียนรู้ประเภทแหล่งเรียนรู้ อาจเป็น
บุคคล สถานที่ ธรรมชาติ และชุมชนที่ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้สิ่งที่ต้องการได้ 5) สื่อการเรียนรู้ประเภท
เทคนิคการสอน การสัมผสัเป็นช่องทางพื้นฐานการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย การได้เห็นของจริงจากการได้สัมผัส หยิบ จับ 
ดู ชิม หรือฟัง กระตุ้นการเรียนรู้ของเด็ก ดังน้ันข้าพเจ้าจะใช้สื่อสร้างสรรค์ประเภทสื่อการเรียนรู้แบบวัสดุ ที่เป็นวัสดุ
มาจากธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้น ามาให้เด็กได้เล่นด้วยการสร้างเป็นชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ เพื่อการส่งเสริม
พัฒนาการทางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้ดีขึ้น 
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จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 เพื่อพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาประกอบชุดสื่อตัวต่อ
สร้างสรรค์  
 
สมมติฐานของงานวิจัย 
 หลังจากได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาประกอบชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์แล้ว เด็กปฐมวัยมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์เพิ่มขึ้น 
 
ความส าคัญของการวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ีเพื่อช่วยให้ครู และผู้ที่เก่ียวข้องกับเด็กปฐมวัยได้ตระหนักถึงคุณค่าและสามารถจัดกิจกรรม
เกมการศึกษาประกอบชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัยต่อไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

   ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นนักเรียนชาย-หญิง อายุ 4-5 ปี ซ่ึงก าลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาล 2 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 1 ห้อง 29 คน โรงเรียนอนุบาลวังจันทน์  อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก    

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นนักเรียนชาย-หญิง อายุ 4-5 ปี ซ่ึงก าลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาล 2 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 1 ห้อง 15 คน โรงเรียนอนุบาลวังจันทน์  อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  โดย
ใช้การเลือกแบบเจาะจง 
          ตัวแปรที่ศึกษา 
  1. ตัวแปรต้น ได้แก่ กิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ 
  2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
         ระยะเวลาในการทดลอง 
  ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ี ด าเนินการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยใช้เวลา
ในการทดลอง 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 20 นาที ในช่วงเวลากิจกรรมเกมการศึกษา  

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หมายถึง เด็กปฐมวัยได้แสดงออกทางความคิด โดยแสดงออกจากการสร้าง
ผลงานการต่อตัวต่อด้วยความคิดแปลกใหม่ไม่ซ้ ากับความคิดของผู้อ่ืน และแตกต่างจากความคิดธรรมดา ความคิดริเริ่ม
อาจเป็นการน าเอาความคิดเก่ามาปรับปรุงผสมผสานจนเกิดเป็นของใหม่ 
 2. ชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ หมายถึง สื่อประเภทวัสดุที่ท ามาจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้ ได้แก่ ไม่ไผ่ 
ไม้อัด ไม้ไอติม ตะเกียบ ถ้วยมาม่า เชือก มาผลิตเป็นชุดสื่อตัวตัวสร้างสรรค์ ประกอบไปด้วยชุดสื่อจ านวน  8 ชุด ดังน้ี 
  ชุดสื่อตัวต่อมาม่าคัพแสนสนุก  
  ชุดสื่อตัวต่อมาม่าคัพชวนคิด  
  ชุดสื่อตัวต่อไม้ไผ่มหัศจรรย์  
  ชุดสื่อตัวต่อสร้างฝันด้วยไม้ไผ่  
  ชุดสื่อตัวต่อไม้อัดมหาสนุก  
  ชุดสื่อตัวต่อไม้อัดพาเพลิน  
  ชุดสื่อตัวต่อไม้อัดหรรษา  
  ชุดสื่อตัวต่อไม้ไอติมแฟนตาซี  
 3. การจัดกิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ หมายถึง การจัดกิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ทั้ง 8 ชุด โดยเน้น
ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ และเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกทางผลงานจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ตามจินตนาการของ
เด็ก โดยผ่านการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
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ขั้นตอนการการท ากิจกรรม 
   ขั้นน า 
    1. ครูน ากล่องสื่อขึ้นมาให้เด็กๆ ดู และให้เด็กๆ ทายว่าในกล่องมีสื่ออะไรอยู่ข้างใน 
    2. ครูแนะน าวิธีการเล่นให้เด็กๆ เข้าใจ โดยใช้ค าถามประกอบ ดังน้ี 
     - เด็กๆ ลองสังเกตสื่อสิคะว่าเราเห็นอะไรจากสื่อ 
     - เม่ือเด็กๆสังเกตเห็นแล้ว เราจะเล่นแบบไหนคะ เด็กๆ ลองช่วยกันคิดสิ 
    3. เม่ือเด็กๆ เข้าใจวิธีการเล่นสื่อแล้ว เรามาสร้างข้อตกลงก่อนการเล่นดีกว่า โดยการใช้ค าถาม
ให้เด็กได้สร้างข้อตกลงร่วมกันดังน้ี 
     - เราจะเล่นอย่างไรให้สื่อของเราสามารถเล่นในครั้งต่อไปอีกคะ 
     - เราควรเล่นสื่ออย่างไรเพื่อให้สื่อของเราสามารถเล่นได้นานๆ คะ 
   ขั้นสอน 
    1.เม่ือสร้างข้อตกลงร่วมกันแล้ว ครูแบ่งกลุ่มโดยการเลือกคละเพศชายหญิงตามความเหมาะสม 
โดยแบ่งเป็นกลุ่มๆ ละ 3-5 คน 
    2. ครูให้เด็กแต่ละกลุ่มมารับชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ กลุ่มละ 1 ชุด 
    3. ครูให้เด็กเล่นสื่อเพื่อสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็ก 
    4. ครูสังเกตพฤติกรรมการเล่นชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์และผลงานของเด็ก 
    5. เม่ือเด็กเล่นชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์เสร็จ ให้เด็กช่วยกันเก็บสื่อเข้าที่ 
   ขั้นสรุป 
    1.ครูให้เด็กออกมาน าเสนอผลงานของตนเอง 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. เพื่อให้ครูผู้สอน ผู้เก่ียวข้อง และผู้วิจัยท่านอ่ืนๆ น าแนวทางการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาประกอบชุดสื่อ
ตัวต่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในเด็กปฐมวัย ไปพัฒนาด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็ก
ปฐมวัยต่อไป 
 2. ได้แผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาประกอบชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ในเด็กปฐมวัย 

กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 
 
 
 
 
 
การสรา้งเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี 

1.แผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยการใช้ชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ มีขั้นตอนดังน้ี 
  1.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ชุดสื่อ

ตัวต่อสร้างสรรค์ ดังน้ี 
     1.1.1 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับกิจกรรม การพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยการใช้ชุดสื่อ
ตัวต่อสร้างสรรค์ ของ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2551), วารีญา บิลตาดี. (2557)  
     1.1.2 ศึกษาทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการของเด็กและทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กปฐมวัย ของ 
คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 
     1.1.3 ศึกษาวิธีการเขียนแผนการจัดประสบการณ์ จาก คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 
   1.2 สร้างแผนการจัดกิจกรรมซ่ึงประกอบไปด้วยกิจกรรมการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยการใช้ชุด
สื่อตัวต่อสร้างสรรค์จ านวน 8 แผน และมีรายละเอียดของกิจกรรม ดังน้ี 
         12.1 กิจกรรมตัวต่อมาม่าคัพแสนสนุก 

            ตัวแปรต้น 

กิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ 

          ตัวแปรตาม 

   ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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         12.2 กิจกรรมตัวต่อมาม่าคัพชวนคิด   
         12.3 กิจกรรมตัวต่อไม้ไอติมแฟนตาวี 
         1.2.4 กิจกรรมตัวต่อไม้ไผ่มหัศจรรย์ 
         1.2.5 กิจกรรมตัวต่อสร้างฝันด้วยไม้ไผ่  
         1.2.6 กิจกรรมตัวต่อไม้อัดมหาสนุก 
         1.2.7 กิจกรรมตัวต่อไม้อัดพาเพลิน 
         1.2.8 กิจกรรมตัวต่อไม้อัดหรรษา 
   1.3 น าเสนอแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยการใช้ชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์สร้าง
ขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม ซ่ึงมีผู้เชี่ยวชาญดังน้ี 
         1.3.1 อาจารย์ ดร.เกสร กอกอง อาจารย์คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 
         1.3.2 นางชรินทร์ คงสัมมา ครูช านาญการ สาขาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดจอมทอง อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก 
          1.3.3 นางสุกัญญา รุ่งสว่าง ครูช านาญการพิเศษ สาขาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดธรรมาราม 
อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 

ผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญพบว่า มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับมีความเหมาะสมมากที่สุด 
   1.4 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยการใช้ชุดสื่อตัวต่อ
สร้างสรรค์ให้เหมาะสมโดยยึดตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
   1.5 น าแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยการใช้ชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ที่สร้างขึ้น
ทดลองใช้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อดูความเหมาะสมในการน าไปใช้จริง 
   1.6 ปรับปรุงเป็นแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยการใช้ชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์
เป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปทดลอง (รายละเอียดภาคผนวก ค) 
 2. แบบสังเกตพฤติกรรมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ด าเนินการตามล าดับ ดังน้ี 
   2.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบสังเกต ดังน้ี 
         2.1.1 ศึกษาทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
         2.1.2 ศึกษางานวิจัยที่เก่ียวกับแบบสังเกตพฤติกรรม 
         2.1.3 ศึกษาแนวทางการวัดความสามารถในการท ากิจกรรมของเด็กปฐมวัย 
         2.1.4 ศึกษาการสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย 
   2.2 การสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย จ านวน 1 ชุด มี 3 ข้อ 
        2.2.1 สร้างผลงานแปลกใหม่ไม่ซ้ ากับผู้อ่ืน 
        2.2.2 สร้างผลงานแตกต่างไปจากเดิม 
        2.2.3 สร้างผลงานโดยการต่อเติมจากความคิดเดิมเป็นความคิดที่แปลกใหม่ 
   2.3 สร้างคู่มือในการด าเนินการสังเกตพฤติกรรมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยให้สอดคล้อง
กับแบบสังเกตแต่ละชุดที่ได้สร้างขึ้นในข้อ 2.2 
   2.4 น าแบบสังเกตพฤติกรรมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยและคู่มือด าเนินการสังเกตพฤติกรรม
ที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย และด้านการวัดผลการศึกษาเพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา 
(Content Validity) ซ่ึงมีผู้เชี่ยวชาญดังน้ี 
     2.4.1 อาจารย์ ดร.เกสร กอกอง อาจารย์คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 
     2.4.2 นางชรินทร์ คงสัมมา ครูช านาญการ สาขาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดจอมทอง อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก 
     2.4.3 นางสุกัญญา รุ่งสว่าง ครูช านาญการพิเศษ สาขาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดธรรมาราม อ าเภอ
พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 
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 ผลการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ลงความเห็นและให้คะแนน โดยใช้เกณฑ์ค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ขึ้นไป ถือเป็นเกณฑ์ที่เหมาะสม ซ่ึงใน
การครั้งน้ีได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) เท่ากับ 0.67 ถึง 1.00  
   2.5 ปรับปรุงแบบสังเกตพฤติกรรมและคู่มือด าเนินการสังเกตพฤติกรรมให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
   2.6 น าแบบสังเกตพฤติกรรมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
ไปทดลองใช้กับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนอนุบาลวังจันทน์ ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 29 คน เพื่อดูความเหมาะสมในการน าไปใช้ 
   2.7 น าแบบสังเกตที่ผ่านการทดลองใช้ในข้อ 2.6 ไปปรับแก้ให้เหมาะสมแล้วน าไปทดลอบกับนักเรียนชั้น
อนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนอนุบาลวังจันทน์ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 15 คน 
(รายละเอียดในภาคผนวก ก) 

3. แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ ของ เยลเลนและเออร์บาน ( Jellen and Urban) 
แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ TCT - DP ของ เยลเลนและเออร์บาน (Jellen and Urban) ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี
ผู้วิจัยได้ใช้แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ ของเยลเลนและเออร์บาน  (Jellen and Urban) ซ่ึงมีล าดับขั้นตอนดังน้ี 

3.1. ศึกษาเอกสารต ารา และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ 
   3.1.1 ศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องกับแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ 

   3.1.2 ศึกษารูปแบบการหาค่าความเชื่อม่ันของการตรวจให้คะแนนความคิดสร้างสรรค์ระหว่างผู้วิจัย และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ คือ อาจารย์ อนินทิตา โปษะกฤษณะ 

   3.1.3 แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ ของเยลเลนและเออร์บาน  (Jellen; &Urban.1986) 
3.2. ศึกษาเก่ียวกับการใช้แบบทดสอบและเกณฑ์การให้คะแนนของแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ ของ

เยลเลนและเออร์บาน (Jellen; & Urban.1986) 
3.3. ศึกษาลักษณะของแบบทดสอบและเกณฑ์การให้คะแนนของแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ ของเยล

เลนและเออร์บาน (Jellen; & Urban.1986) ซ่ึงเป็นแบบทดสอบที่ใช้กระดาษและดินสอในการทดสอบเป็นรายบุคคล 
ซ่ึงก าหนดรูปแบบดังน้ี คือ 

   3.3.1 ถ้าสิ่งที่ก าหนดเป็นสิ่งเร้าที่เตรียมไว้ในรูปของชิ้นส่วนเล็กๆ มีขนาดและรูปแตกต่างกันเช่นรูปมุมฉาก 
รูปครึ่งวงกลม รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสปลายเปิด รูปจุด รูปรอยเส้นประ รูปโค้งด้วยตัว S ซ่ึงประกอบอยู่ด้านใน และด้าน
กรอบสี่เหลี่ยมใหญ่ และถ้าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าผู้ถูกทดสอบสามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้อย่างอิสระตาม
จินตนาการ โดยการวาดภาพขึ้นมาในขอบเขตของช่วงเวลาที่ก าหนดให้และมีเกณฑ์ ส าหรับยึดถือเป็นหลักในการ
ประเมินคุณค่าความคิดสร้างสรรค์จากผลการวาดภาพทั้งหมด 

   3.3.2 การใช้แบบทดสอบ 
   3.3.2.1 ผู้ถูกทดสอบจะได้รับแบบทดสอบและเกณฑ์การให้คะแนนของแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ 
ของเยลเลนและเออร์บาน (Jellen; & Urban) และดินสอที่ไม่มียางลบเพื่อไม่ให้ผู้ตอบเปลี่ยนภาพที่วาด 
   3.3.2.2 ผู้ทดสอบอ่านค าสั่งช้าๆ และชัดเจน 
       3.3.2.3 เม่ือผู้ทดสอบเข้าใจแล้วให้ลงมือวาดภาพ และถ้าหากมีค าถามในช่วงที่ก าลังท าแบบทดสอบ ผู้
ทดสอบอาจจะตอบค าถามได้ เช่น “หนูวาดรูปอะไร” ให้ครูตอบได้ว่า “เด็กๆอยากวาดรูปอะไรก็ได้ตามที่อยากวาด รูป
ที่ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องทั้งสิ้น ท าอย่างไรก็ได้ไม่มีสิ่งที่ผิด” 
         3.3.2.4 ในการทดสอบก าหนดเวลา 15 นาที หลังจากน้ันผู้ทดสอบจะเก็บข้อสอบทั้งหมด เขียนชื่อ 
อายุ เพศ และชื่อเรื่องหรือชื่อภาพผู้ถูกทดสอบเป็นผู้ตั้งไว้ที่มุมขวาของแบบทดสอบ  
        3.3.2.5 ผู้ทดสอบจดบันทึกเวลาการท าแบบทดสอบของผู้ที่ท าส าเร็จก่อน 12 นาทีไว้ ที่มุมขวาของ
แบบทดสอบและปฏิบัติเช่นเดิมกับข้อ 3.2.4 
     3.3.3 ศึกษาการให้คะแนนแบบทดสอบและเกณฑ์การให้คะแนนของแบบทดสอบสร้างสรรค์ ของเยลเลน
และเออร์บาน (Jellen; & Urban) โดยมีหลักเกณฑ์ คือ  
      3.3.3.1 การต่อเติม (Cn) 
      3.3.3.2 ความสมบูรณ์ (Cm) 
      3.3.3.3 การสร้างภาพขึ้นใหม่ (Ne) 
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         3.3.3.4 การต่อเน่ืองด้วยลายเส้น (Cl) 
        3.3.3.5 การต่อเน่ืองที่ท าให้เกิดเรื่องราว (Cth) 
          3.3.3.6 การข้ามเส้นก้ันเขตโดยใช้ชิ้นส่วนที่ก าหนดให้นอกกรอบใหญ่ (Bfd) 
3.3.3.7 การข้ามเส้นก้ันเขตอย่างอิสระโดยไม่ใช้ส่วนที่ก าหนดให้นอกกรอบใหญ่ (Bfi) 
         3.3.3.8 การแสดงความลึก ใกล้ - ไกล หรือมิติของภาพ (Pe) 
         3.3.3.9 อารมณ์ขัน (Hu) 
        3.3.3.10 การคิดแปลกใหม่ ไม่คิดตามแบบแผน (Uc) 
  a.การวางหรือการใช้กระดาษแตกต่างไป 
  b.ภาพที่เป็นนามธรรมหรือไม่เป็นภาพของจริง 
  c.ภาพที่เป็นสัญลักษณ์หรือการใช้ค าพูด 
  d.ภาพที่ต่อเติม ไม่ใช่ภาพที่วาดกันแพร่หลาย 
        3.3.3.11 ความเร็ว (Sp) 

3.4 ศึกษาเก่ียวกับการใช้แบบทดสอบและเกณฑ์การให้คะแนนของแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ ของเยล
เลนและเออร์บาน (Jellen; & Urban)  
     เกณฑ์การให้คะแนนแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ด้านหลังของแบบทดสอบมีข้อเล็กๆ อยู่ 11 ช่อง แต่ละ
ช่องมีรหัสส าหรับคะแนน วิธีการให้คะแนนเพียงแค่พับส่วนล่างของแบบทดสอบขึ้นมา ก็สามารถให้คะแนนได้ทันที 
คะแนนรวมของแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์คือ 72 คะแนน โดยมีรายละเอียดของคะแนนดังน้ี เกณฑ์ข้อที่ 1-11 
ยกเว้นข้อ 10 คะแนนข้อละ 6 คะแนนข้อ 10 แบ่งเป็น 4 ข้อย่อย ข้อย่อยละ 3 คะแนน รวม 12 คะแนน 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เป็นเวลา 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 20 
นาที ท าการทดลองในช่วงเวลากิจกรรมเกมการศึกษา ซ่ึงมีล าดับขั้นตอนดังน้ี 
 1. ขอความร่วมมือกับผู้บริหารของโรงเรียนในการท าวิจัย 
 2. ประสานครูประจ าชั้นและก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
 3. สร้างความคุ้นเคยกับเด็ก และด าเนินการทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยก่อนการทดลอง โดย
การน าแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์จากผลการวาดภาพ (TCT – DP: Test For Creative Thinking – Drawing 
Production) ของเจลเลน และเออร์บาน (Jellen and Urban) มาทดสอบก่อนการทดลอง (Pretest) กับกลุ่ม
ตัวอย่าง 
 4. ด าเนินการทดลองด้วยกิจกรรมสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ ระหว่าง การทดลองท าการสังเกตพฤติกรรมความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยด้วย โดยใช้เวลา 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 20 นาที ช่วงกิจกรรมเกมการศึกษา 
ดังตารางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ ดังน้ี 
 5. ผู้วิจัยได้น าแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์จากผลการวาดภาพ (TCT –DP : Test For Creative 
Thinking – Drawing Production) ของเจลเลน และเออร์บาน (Jellen and Urban) ไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง 
เป็นการทดสอบหลังการทดลองหลังจากได้รับการจัดกิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ 
 6. น าข้อมูลที่ได้รับจากแบบสังเกต ข้อ 4 มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ และน าข้อมูลที่ได้รับจาก
แบบทดสอบ ข้อ 3 และ ข้อ 5 มาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติพื้นฐานและการเปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลังการทดลอง
โดยใช้การทดสอบค่าที 
(t-test  - Dependent Simple) 
 7. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และเขียนรายงานการวิจัย 
ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้น าเสนอผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยแบ่งการน าเสนอตามล าดับ ดังน้ี 
 การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ของ
แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ TCT – DP ของเจลเลน และเออร์บาน (Jellen and Urban) 
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 จากตารางที่ 5 แสดงว่า ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ท ากิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์หลังการทดล
องสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมรายพฤติกรรมทางด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยระหว่างการใช้
ชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ โดยแบบสังเกตพฤติกรรมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 ระดับความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังจากการได้รับการจัดกิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์
ของแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ TCT – DP ของเจลเลน และเออร์บาน (Jellen and Urban) จากการทดลองจัด
กิจกรรมทั้ง 8 ครั้ง เด็กมีพัฒนาการทั้งลงและขึ้นตามล าดับ เน่ืองจากสภาพแวดล้อมในช่วงเวลาที่เด็กท ากิจกรรมเด็ก
อาจจะให้ความสนใจกับสิ่งรอบข้างและสื่อที่มีความแปลกใหม่จากเดิม ท าให้ผลคะแนนของการสร้างผลงานลดลงใน
บางครั้ง แต่โดยภาพรวมถือว่าเด็กมีพัฒนาการด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์น้ันเพิ่มขึ้น เด็กมีพัฒนาที่เพิ่มขึ้นตามล าดับ 

สรุปผลการวิจัย 
 1. คะแนนจากแบบสังเกตพฤติกรรมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ได้รับการจัดกิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์
ทั้ง 8 กิจกรรม เด็กปฐมวัยแต่ละคนมีระดับคะแนนในการท ากิจกรรมแต่ละครั้งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
 2. ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยก่อนการจัดกิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์อยู่ในระดับปานกลางและ
ระดับต่ า ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น เม่ือจ าแนกเด็กปฐมวัยตาม
ระดับความคิดสร้างสรรค์พบว่า ก่อนการทดลองเด็กปฐมวัยร้อยละ 66.66 อยู่ในระดับปานกลาง และร้อยละ 33.33 
อยู่ในระดับต่ า หลังการทดลองความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยร้อยละ 40 อยู่ในระดับปานกลาง  
  ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ท ากิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกม
การศึกษาประกอบชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ ผลการวิจัยพบว่า ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยสูงขึ้นเรื่อยๆ และ
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยหลังจากการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองการจัดกิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมชุดสื่อตัวต่อ
สร้างสรรค์ ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความคิดสร้างสรรค์ด้านอ่ืนๆ สูงขึ้น อภิปรายได้ดังน้ี 
  1. กิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ เป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นให้เด็กปฏิบัติด้วยตนเอง โดยการต่อเพื่อ
สร้างผลงานตามจินตนาการ โดยมีชุดสื่อ 8 ชุดกิจกรรมดังน้ี ตัวต่อไม้ไผ่มหัศจรรย์ ตัวต่อสร้างฝันด้วยไม้ไผ่ ตัวต่อไม้อัด
มหาสนุก ตัวต่อไม้อัดพาเพลิน ตัวต่อไม้อัดหรรษา ตัวต่อมาม่าคัพแสนสนุก ตัวต่อมาม่าคัพชวนคิด ตัวต่อไม้ไอติมแฟน
ตาซี เป็นต้น (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2551 อ้างถึงใน Ebbeck, 1991 : 135) กล่าวว่าสื่อสามารถจ าแนกตามลักษณะ
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ของสื่อได้หลายประเภท ซ่ึงสื่อในการท าวิจัยครั้งน้ีคือสื่อการเรียนรู้ประเภทวัสดุ สื่อปัจจุบันมีทั้งสื่อส าเร็จรูปและสื่อที่
เป็นธรรมชาติ ชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ที่น ามาท าการวิจัยในครั้งน้ีเป็นสื่อที่ท ามาจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้ อาทิ 
ไม้ไผ่ ตะเกียบ ไม้ไอติม ถ้วยมาม่า ไม้อัด และเชือก ในระหว่างท ากิจกรรมเด็กมีความกระตือรือร้น ตื่นเต้นที่ได้เข้าร่วม
กิจกรรม และปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน เพลิดเพลิน บรรยากาศในการเรียนรู้มีอิสระเสรีที่ให้เด็กได้คิดและ
กล้าแสดงออก ซ่ึงเด็กปฐมวัยถ้าอยู่ในที่อิสระ อบอุ่น ปลอดภัย การเรียนรู้ของเด็กก็จะดีขึ้น ท าให้ช่วยส่งเสริมการ
เรียนรู้ของเด็กและการเรียนรู้น้ันเป็นพื้นฐานของพัฒนาการในระดับที่สูงขึ้นต่อไป (กระทรวงศึกษาธิการ . 2546 : 3-4) 
ในการท ากิจกรรมบทบาทของครูในความส าคัญที่ใช้ค าถามกระตุ้นเด็กให้ได้คิดไปพร้อมกับการสร้างผลงาน เช่น หนู
ก าลังจะต่อเป็นอะไรคะ ส่วนน้ีเอาไว้ท าอะไรคะ เป็นต้น ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นวิธีการฝึกให้เด็กได้รู้จักคิด โดยขณะท า
กิจกรรมเด็กได้รับรู้ความเป็นอิสระทั้งการคิดและการแสดงออก การมีบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเอง สนุกสนานไม่
เคร่งเครียด และใช้จินตนาการอย่างเต็มที่ท าให้เด็กได้รับรู้ประสบการณ์ต่างๆ เพิ่มขึ้น ได้พบเห็นสิ่งใหม่ๆ ท าให้บางครั้ง
คิดถึงค าตอบที่ตนเองเคยตอบในครั้งที่ผ่านมา น้ันคือค าถามมีส่วนกระตุ้นให้เด็กได้ใช้สติปัญญา มีความคิดตอบสนอง
ต่อสิ่งเร้ามากที่สุดเท่าที่จะมากได้ และมีความคิดแปลกใหม่ไม่ซ้ าใคร ตลอดจนมีรายละเอียดในการคิดที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
ซ่ึงสอดคลอ้งกับกิลฟอร์ด (Guilford, 1969) ที่กล่าวว่าความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ น่ันหมายถึง ความคิดแปลกใหม่ไม่ซ้ า
กับความคิดของผู้อ่ืน และแตกต่างจากความคิดธรรมดา ความคิดริเริ่มอาจเป็นการน าเอาความคิดเก่ามาปรับปรุง
ผสมผสานจนเกิดเป็นของใหม่ ฉะน้ันการเปิดโอกาสให้เด็กได้มีจินตนาการในการคิดสร้างสรรค์ผลงานและตอบค าถาม
อย่างไม่มีขอบเขตท าให้กระตุ้นเด็กให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มากขึ้น ซ่ึงการวิจัยในครั้งน้ี จากการสังเกตของผู้วิจัย
พบว่า การจัดกิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการ ซ่ึง
กลุ่มตัวอย่างมีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน มีความกระตือรือร้น ในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี ซ่ึงผลของการจัด
กิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์แต่ละชุดกิจกรรมเป็นดังน้ี 
  กิจกรรมตัวต่อไม้ไผ่มหัศจรรย์ เป็นกิจกรรมที่เด็กได้สัมผัสและลงมือท าเป็นครั้งแรก ฉะน้ันการสร้าง
ผลงานจากชุดตัวต่อน้ันจะยังไม่ค่อยแสดงออกมา กล้าๆ กลัวๆ และเด็กบางคนก็ยังเล่นสื่อไม่ค่อยได้ อาจจะเป็นเพราะ
ไม่เคยเล่นสื่อประเภทน้ี หรืออาจจะไม่เข้าใจวิธีการเล่นมากพอ อีกทั้งเด็กๆ อาจจะเคยได้เห็นตัวอย่าง แต่ครั้งน้ีไม่มี
ตัวอย่างให้ดู จึงอาจจะท าให้คิดไม่ออกและคิดไม่เป็นที่จะสร้างสรรค์ผลงานเป็นของตนเอง 
  กิจกรรมตัวต่อสร้างฝันด้วยไม้ไผ่ กิจกรรมน้ีวัสดุของสื่อมีความเหมือนกับชุดกิจกรรมตัวต่อไม้ไผ่
มหัศจรรย์ เด็กบางคนเริ่มเข้าใจในวิธีการเล่นมากขึ้น เริ่มเข้าใจว่าจะสร้างสิ่งใดก็ได้ตามจินตนาการ ไม่มีสิ่งใดผิด ท าให้
การจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 น้ี เด็กๆ กล้าที่จะคิดเองและสร้างสรรค์ผลงานของตนเองออกมาได้ แต่เด็กบางคนก็ยังไม่กล้าที่
จะสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง อาจมีการลอกเพื่อนที่สร้างสรรค์ผลงานได้ เพราะตนเองคิดไม่ออกว่าจะสร้างสรรค์เป็น
ผลงานอะไรดี 
  กิจกรรมตัวต่อไม้อัดมหาสนุก กิจกรรมครั้งน้ีมีสื่อที่แตกต่างไปจากเดิม ท าให้เด็กๆ เกิดความสนใจมาก
ขึ้น การสร้างสรรค์ผลงานของเด็กบางคนก็สามารถน ามาประยุกต์ได้จากการเข้าใจวิธีการเล่นที่เคยเล่นแค่วัสดุ
เปลี่ยนไปเท่าน้ัน แต่เด็กบางคนยังไม่เข้าใจยังประยุกต์ไม่เป็นก็จะเล่นไม่ค่อยได้ ต่อสร้างสรรค์ผลงานก็ไม่ค่อยได้ แต่
เด็กส่วนใหญ่ถือว่าเข้าใจวิธีการเล่นเป็นอย่างดีและเข้าใจถึงสื่อวัสดุที่เปลี่ยนแปลงไป 
  กิจกรรมตัวต่อไม้อัดพาเพลิน กิจกรรมครั้งน้ีสื่อมีความคล้ายคลึงกับกิจกรรมตัวต่อไม้อัดมหาสนุก เด็กทุก
คนมีความเข้าใจถึงวิธีการเล่นมากขึ้น ท าให้เด็กๆ เริ่มสร้างสรรค์ผลงานของตนเองได้ เด็กๆ เริ่มที่จะคิดเป็นไม่ลอก
เพื่อน เพราะเด็กๆ รู้แล้วว่าจะสร้างสรรค์ผลงานของตนเองแบบไหนก็ได้ไม่มีผิด ท าให้กิจกรรมครั้งน้ีเด็กๆ กล้าที่จะน า
ความคิดของตนเองแสดงออกมามากขึ้น โดยส่วนมากจะสร้างตามสิ่งที่เคยเห็นเป็นส่วนใหญ่ 
  กิจกรรมตัวต่อไม้อัดหรรษา เด็กๆ เริ่มที่จะชอบท ากิจกรรมมากขึ้น และมีความตั้งใจท ากิจกรรมมากขึ้น 
เพราะว่าเป็นกิจกรรมอิสระที่จะให้เด็กได้เล่นโดยการต่อชุดกิจกรรมน้ีให้เป็นผลงานของตนเอง ตามจินตนาการอย่าง
อิสระ สังเกตได้ว่าการจัดกิจกรรมครั้งน้ีเด็กๆ เริ่มที่จะต่อสร้างสรรค์ผลงานเป็นความคิดของตนเองอย่างภาคภูมิใจ ไม่
ลอกเพื่อน อีกทั้งมีการพูดคุยและบอกกับเพื่อนว่าตนเองสร้างอะไร และถามเพื่อนเช่นกันว่าเพื่อนสร้างอะไร 
  กิจกรรมตัวต่อมาม่าคัพแสนสนุก กิจกรรมครั้งน้ีสื่อที่ใช้เป็นสื่อที่เด็กๆ มีความคุ้นเคยเป็นอย่างมาก เด็ก
ส่วนใหญ่เคยเล่นสื่อสิ่งน้ีคือ ถ้วยมาม่าคัพ ด้วยการจัดกิจกรรมครั้งน้ีเป็นครั้งที่ 6 เด็กๆ มีความกล้าในการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์มากขึ้น เริ่มสร้างสรรค์ผลงานของตนเองจากสิ่งที่เคยเห็นต่อยอดเป็นสิ่งอ่ืนตามจินตนาการของเขาอย่าง
เต็มที่ และเด็กบางคนก็สร้างสรรค์ผลงานที่เริ่มเป็นเรื่องราวมากขึ้น เป็นเหตุการณ์มากขึ้น 
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  กิจกรรมตัวต่อมาม่าคัพชวนคิด กิจกรรมครั้งน้ีเริ่มแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเด็กเริ่มมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ที่ดี จากครั้งแรกที่จัดกิจกรรมเด็กๆ ต่อสร้างสรรค์ผลงานไม่ค่อยได้ จนได้รับการจัดกิจกรรมเรื่อยๆ จนมาถึง
ครั้งที่ 7 เด็กๆ สามารถต่อสร้างสรรค์ผลงานเป็นชิ้นเป็นอัน เด็กบางคนสามารถต่อตามจินตนาการอย่างเหนือมนุษย์ 
บางคนเริ่มต่อเป็นเหตุการณ์หรือเรื่องราวได้มากขึ้น 
  กิจกรรมตัวต่อไม้ไอติมแฟนตาซี เป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ 8 ครั้งสุดท้ายในการทดลองวิจัยในครั้ง น้ี 
สังเกตเห็นได้ชัดเจนว่า เด็กทุกคนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่เพิ่มมากขึ้น ครั้งน้ีเด็กๆ สามารถสร้างสรรค์ผลงานตาม
จินตนาการของตนเองได้อย่างสมบูรณ์ สามารถต่อเป็นเรื่องราวได้ บางคนต่อเป็นเรื่องราวต่อจากเพื่อน บางคนสามารถ
ต่อในสิ่งที่ตนเองคิดขึ้นมาเองได้ 
  จากที่เด็กๆ ได้รับการจัดกิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์มา 8 ชุดกรรม 8 ครั้ง ท าให้สังเกตได้ว่า เด็กทุก
คนได้รับการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ดีขึ้น จากที่ครั้งแรก เด็กๆ ไม่กล้าที่จะคิด คิดไม่เป็น ไม่กล้าลงมือท า กลัว
ผิด จนได้รับการจัดกิจกรรมเรื่อยๆ ท าให้เห็นถึงการพัฒนาคือ เด็กทุกคนสามารถสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการของ
ตนเองได้  
  2. การพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ซ่ึงตามทฤษฎีพัฒนาการของ อิริคสัน กล่าวว่า เด็ก
วัย 3-6 ปี เป็นระยะที่เด็กมีพัฒนาการทางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ดี ถ้าเด็กได้รับการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการคิด
ท ากิจกรรมต่างๆ อย่างเสรี จะท าให้เด็กเกิดการพัฒนาทางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สตอร์ม. (1963 อ้างถึงใน ประสิทธิ
รักษ์ เจริญผล, 2547 : 1) กล่าวว่าทุกคนมีทักษะทางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แต่อาจจะแตกต่างกันในระดับของความ
มากน้อยและทอแรนซ์ กล่าวว่า (1965 อ้างถึงใน ประสิทธิรักษ์ เจริญผล, 2547 : 1) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถ
พัฒนาได้ด้วยการสอน การฝึกฝน และการปฏิบัติที่ถูกวิธี และกล่าวอีกว่าควรมีการส่งเสริมทางด้านความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ตั้งแต่ยังเด็ก ยิ่งเด็กมีอายุน้อยเท่าใด ก็ยิ่งจะเป็นผลดีมากเท่าน้ัน โดยเฉพาะเด็กในช่วงก่อนวัยเรียน กิจกรรม
ชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่เน้นให้เด็กได้คิดสร้างสรรค์ผลงานด้วยการต่อตามจินตนาการ  
 ผลการวิจัยครั้งน้ี แสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์สามารถส่งเสริมความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยด้านอ่ืนๆ ได้ ครูและผู้เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยสามารถ
ใช้วิธีการจัดกิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ในการจัดประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความคิด
สร้างสรรค์ด้านอ่ืนๆ ของเด็กปฐมวัยได้ 

ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1. ควรมีการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ด้านอ่ืนๆ นอกจาก
ความคิดริเริ่ม เช่น ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น และความคิดละเอียดลออ เป็นต้น 
 2. ในการจัดกิจกรรม ครูสามารถปรับเปลี่ยนวัสดุเป็นอย่างอ่ืนที่สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น ราคาไม่แพง 
รวมไปถึงปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นเป็นรูปแบบอ่ืน โดยค านึงถึงการน ามาใช้สร้างสรรค์ได้ตามคุณลักษณะของกิจกรรม  

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
 1. เปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์อย่างต่อเน่ือง และติดตามผลงานของเด็กโดยให้น าเสนอ
ผลงาน 
 2. ควรศึกษาผลของการวิจัยที่มีผลต่อพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ด้านอ่ืนๆ นอกจากความคิดริเริ่ม เช่น 
ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น และความคิดละเอียดลออ เป็นต้น 
 3. ควรศึกษาผลของการวิจัยที่มีผลต่อพัฒนาการด้านอ่ืนๆ เช่น ด้านคณิตศาสตร์ ด้านสังคม วินัยในตนเอง 
และความเชื่อม่ัน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้ง น้ีมีจุดมุ่งหมายไว้เพื่อ 1.) พัฒนาการคิดวิเคราะห์จากการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา                  
2.) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชาย–หญิง อายุ 5-6ปี นักเรียนจ านวน 25 คน ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 
ครั้ง ครั้งละ 20 นาที รวม 8 ครั้ง การวิจัยครั้งน้ีใช้แบบแผนการวิจัยแบบการสุ่มอย่างง่ายเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี      
1) แผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาจ านวน 8 แผน 2) แบบทดสอบวัดทักษะของเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการหาค่าร้อยละความก้าวหน้า  
 ผลการวิจัยพบว่า  เด็กปฐมวัยหลังได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา มีทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านการคิด
เชิงเหตุผลส่วนย่อยส่วนรวมหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาสูงขึ้นคิดเป็นร้อยละความก้าวหน้าเท่ากับ 28.4 
 
ค าส าคัญ : ทักษะการคิดวิเคราะห์,  เกมการศึกษา, เด็กปฐมวัย  

Abstract 
  The purposes of this research of the study on the study  the  effects  The 
Development of analytical with educational games for early childhood. The purpose of the study 
was to compare Analytical thinking skills of young children before and after using educational game 
. The 25 subjects were 5-6 years old in kindergarten 3 , second semester, academicyear 2018 at Wat 
Noi Municipal School. The experiment was carried by researcher for 20 minutes every days, 2 days 
per week for 4 consecutiveweeks. The researcher  instruments used in this study were 1) The 
Experience plan Didactic Games developed by the researcher, 2) The Analytical thinking skills Test, 
The study was The One Group pretest – posttest Design. The data was analyzed by The average , 
The Standard deviation and percentage. 
The result 
 The results were as follow: Reasoning thinking ability of young children after participated 
Organize activities game educational with higher thinking skills after organizing educational game 
activities, representing a percentage of progress 28.4 
 
keywords : Analytical thinking skills, educational game, early childhood 
  
ความเป็นมาและความส าคัญ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (2542:86) ทรงพระราชด ารัสเก่ียวกับแนวคิดที่ ว่า 
“ทรัพยากรมนุษย์นับเป็นทรัพยากรที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ ประเทศใดที่คนในชาติมีความรู้ ประเทศน้ันย่อมมี
ความเจริญ ดังน้ันประเทศต่างๆ จึงให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคนในชาติของตน โดยการให้ความส าคัญต่อการให้
การศึกษาแก่คนในชาติ เพราะการศึกษา คือ การพัฒนาให้คนมีความรู้ที่สามารถสร้างตนให้มีฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมสูงขึ้น สร้างชาติให้อยู่อย่างมีความสุขและรุ่งเรืองได้" ซ่ึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควรเริ่มต้นตั้งแต่ปฐมวัย  เด็ก
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จึงเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่ายิ่ง เป็นผู้สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมและความเป็นมนุษย์เป็นพลังส าคัญในการพัฒนา
ประเทศ อนาคตของชาติจึงขึ้นอยู่กับคุณภาพของเด็ก เด็กที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ มีพัฒนาการทุกด้านที่
เหมาะสมกับวัยจะเป็นผู้ที่สามารถด ารงชีวิตอยู่ ในสังคมได้อย่างมีความสุข  และเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ ดังน้ันการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมทักษะและพัฒนาการให้กับเด็กปฐมวัยจึงมีความส าคัญมากการจัด
การศึกษาแก่เด็กที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติ คือ การสร้างพื้นฐานการศึกษาปฐมวัย ซ่ึงเป็นวัยที่มีพัฒนาการทุกด้าน
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว สมอง มีการพัฒนาอย่างเต็มที่ในช่วงแรกเกิดถึง 6 ปี การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาให้แก่เด็กในวัยน้ี จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งและเป็นการเตรียมความพร้อม สู่การ
เรียนรู้ในชั้นสูงต่อไป หากเด็กได้รับการเตรียมความพร้อมที่ดีในช่วงน้ี  จะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาช่วยให้
เด็กเจริญเติบโตและมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ ทั้งน้ี หากเด็กวัยน้ี ไมได้รับความสนใจเอาใจใส่เท่าที่ควรจะท าให้
เด็กมีพัฒนาการที่ไม่ครบสมบูรณ์ ท าให้เกิดปัญหา อุปสรรค์ในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและสายเกินไปที่จะแก้ไขสิ่ง
ต่างๆ ได้ ความส าคัญของวัยเด็กน้ีจึงเป็นช่วงเวลาที่มีความส าคัญของความเป็นมนุษย์ (การศึกษาส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา.2550 : 1-16) ดังที่ เพียเจต์ (Piaget) ได้กล่าวว่า พัฒนาการของเด็กปฐมวัยจะเป็นรากฐานให้แก่ การ
พัฒนาทางสติปัญญาในระดับต่อไปซ่ึงในระดับปฐมวัยเด็กเรียนรู้โดยใช้ประสาทสัมผัส สิ่งแวดล้อมรอบตัว สัญลักษณ์ 
เครื่องหมาย ท่าทางในการสื่อความหมาย รู้จักสิ่งที่เป็นตัวแทน สามารถหาเหตุผลอ้างอิงได้  

ความสามารถในการคิดหรือการรับรู้ รวมถึงการเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ประพันธ์ศิริ        
สุเสารัจ(2549:1 อ้างอิงใน ปราณี อุปฮาด. 2550:1) กล่าวว่า สติปัญญาด้านการคิดน้ันมีความจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต
ของมนุษย์ ความเป็นปกติสุขและการด าเนินชีวิตที่ประสบความสุขในความส าเร็จ เป็นผลมาจากการมีประสิทธิภาพ
ของความคิด ชื่อสอดคล้องกับฉันทนา ภาคบงกช (2550:1 อ้างอิงใน ปราณีอุปฮาด. 2550:1) ที่กล่าวมา การคิด
วิเคราะห์การช่วยให้คนมีประสิทธิภาพ แสดงออกในสิ่งที่ดีงาม เป็นประโยชน์ และสร้างสรรค์ สามารถฟันฝ่าอุปสรรค
และน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันของตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนการที่เด็กได้รับการพัฒนา
ความคิดให้เป็นคน คิดเป็น เด็กจะสามารถใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาและตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในอนาคตได้  อันจะ
เป็นเหตุให้ประเทศชาติพัฒนาอย่างยั่งยืน เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. (2550: 72 อ้างอิงใน ปราณี อุปฮาด. 2551: 1) 
ฝึกทักษะการคิดน้ันเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ การที่จะพัฒนาคนให้เป็นผู้ที่รู้จักคิดอยากมีเหตุผลน้ัน ควรมี
การพัฒนาตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพราะเป็นวัยที่มีพัฒนาการทุกด้านสูดสุด ซ่ึง ปิยนุช ประจักษ์จิตต์(2526 : 31 อ้างอิงใน 
ปราณี อุปฮาด. 2551 : 1) ได้กล่าวไว้ว่าการพัฒนาความคิดของเด็กปฐมวัยควรเริ่มจากการใช้ความคิดและความเข้าใจ
เหตุผลง่ายๆ ด้วยการกระตุ้น ให้คิด เปรียบเทียบ จ าแนกเชื่อมโยงหาเหตุผลและฝึกการแก้ปัญหาอยู่เสมอ จะช่วยให้
พัฒนาการด้านสติปัญญาเป็นไปอย่างรวดเร็ว นงเยาว์ แข่งเพ็ญแข (2549 : 120 -121 อ้างอิงใน ปราณี อุปฮาด.2551 : 
2) กล่าวว่า การคิดของเด็กปฐมวัยพัฒนาได้โดยการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสทุกด้านจาก
กิจกรรมที่ท้าทายน่าสนใจ  การคิดค้นคว้าทุกรูปแบบและการจินตนาการจะกระตุ้นให้สมองคิดได้หลายลักษณะโดยมี
ครูเป็นผู้เตรียมคิดหาเทคนิค เตรียมอุปกรณ์และจัดกิจกรรมใหม่ๆ ซ่ึงสอดคล้องกับ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2552: 38-41 
อ้างอิงใน ปราณี อุปฮาด. 2551: 2) ได้กล่าวไว้ว่าการพัฒนาและเสริมสร้างความคิดอย่างมีเหตุผลของเด็กน้ัน ครูควร
จัดกิจกรรมให้เด็กได้คิด สังเกต ลงมือปฏิบัติ ทดลองผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 เด็กแสดงออกอย่างอิสระได้ด้วย
จินตนาการกิจกรรมที่หลากหลายจะกระตุ้นให้เด็กสนใจ กระตือรือร้นที่จะร่วมกิจกรรม ครูควรเปิดโอกาสให้เด็กได้
เรียนรู้วิธีแก้ปัญหาการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การใช้หลักการสืบค้น การใช้ทักษะกระบวนการด้วยตนเองซ่ึง
จะสนับสนุนให้เด็กคิดอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
 การจัดกระบวนการการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 
2542 ที่ได้ก าหนดแนวทางในการวิจัยการศึกษาไว้ว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ ยุทธนา ปฐมวรชาติ. (2546: 39 อ้างอิงใน ปราณี อุปฮาด.2551: 2 ) ซ่ึงการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้
ผู้เรียนสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้และค้นพบองค์ความรู้ใหม่โดยใช้กระบวนการทางสติปัญญา ท าให้
ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฏีพหุปัญญาของเวิร์ด 
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การ์ดเนอร์ที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนทุกด้าน โดยค านึงถึงศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่าง
กัน โดยการ์ดเนอร์ (Gardner) เชื่อว่าคนเรามีปัญญาหรือความสามารถอยู่ในตัวหลายด้าน ได้แก่ ปัญญาด้านภาษา 
ด้านตรรกะ-คณิตศาสตร์ การใช้เหตุผล ด้านดนตรี ด้านมิติ ด้านความถนัดทางกาย ด้านความเข้าใจผู้อ่ืน ด้านความ
เข้าใจตนเอง ด้านธรรมชาติ ด้านการด ารงคงอยู่ของชีวิตและความสามารถเหล่าน้ีสามารถพัฒนาได้พร้อมกัน วารีรัตน์ 
แก้วอุไร.(2550:84 อ้างอิงใน ปราณี อุปฮาด.2551: 3)ซ่ึงกระบวนการจัดประสบการณ์ตามรูปแบบการจัดกิจกรรมเกม
การศึกษาก็เป็นวิธีการจัดกิจกรรมอีกรูปแบบหน่ึง ที่ช่วยส่งเสริมความสามารถการคิดเชิงเหตุผลให้กับเด็กปฐมวัย โดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ บูรณาการความรู้และทักษะควบคู่ไปพร้อมๆกันกับคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนเป็นผู้ริเริ่มได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ได้ลงมือปฏิบัติ ส ารวจ ค้นคว้า ตามความสนใจและความถนัดของ
ตนเอง เด็กจะมีทักษะการคิดรู้จักการใช้เหตุผลมาช่วยในการแก้ไขปัญหา อีกทั้งยังสามารถสร้างความรู้ใหม่ด้วยตนเอง
และสามารถคิดสร้างสรรค์ผลงานต่างๆออกมาจากจินตนาการ แนวคิดประสบการณ์ของตนและช่วยสร้าง
ความสามารถในการคิดเป็นระบบ มีเหตุผลและน าไปใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ การจัด
กิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อการเรียนรู้จะช่วยพัฒนาการด้านต่างๆของเด็ก แต่เน้นทางสติปัญญา มีกฎกติกาง่ายๆเหมาะ
ส าหรับเด็กปฐมวัยและความสนุกสนานจาการเล่น มีกระบวนการในการเล่นจากสื่อตามชนิดของเกมประเภทต่างๆ
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งที่เรียน เด็กสามารถเล่นคนเดียวและเล่นเป็นกลุ่มได้ เกม
การศึกษาที่เหมาะสมส าหรับเด็กวัย 5-6 ขวบ 

จุดมุ่งหมายของงานวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์จากการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
 2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นเด็กนักเรียนอายุ 5-6 ปี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนคร
พิษณุโลกชั้นอนุบาล 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 1 ห้อง นักเรียนจ านวนทั้งหมด  25 คน 
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นเด็กนักเรียนอายุ 5-6 ปี โรงเรียนอนุบาลวัง
จันทน์ชั้นอนุบาล 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 15 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย 

2. ขอบเขตด้านตัวแปร 
2.1 ตัวแปรต้น   ได้แก่ การจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 

         2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย 
 3. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ท าการทดลองเป็นเวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 20 นาที  
ท าการทดลองในช่วงเวลา 10.00 - 10.20 น. รวม 12 ครั้ง 

 
สมมติฐานในการวิจัย 
  ทักษะในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยหลังจากการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาสูงกว่าก่อนการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษา 

 นิยามศัพท์เฉพาะ 
            1. เด็กปฐมวัย หมายถึงเด็กที่มีอายุระหว่าง 5-6ปี ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2560 ท าการทดลองเป็นเวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 20 นาที ท าการทดลองในช่วงเวลา  
10.00 - 10.20 น. รวม 12 ครั้ง 
 2. ทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านการคิดเชิงเหตุผลส่วนย่อยส่วนรวม หมายถึง ความสามารถในการคิดเชิง
เหตุผลโดยสามารถบอกส่วนย่อยและส่วนรวมของสิ่งที่ก าหนดให้ได้ 
 3. เกมการศึกษา หมายถึง กิจกรรมที่มีกระบวนการเล่นตามชนิดของเกมประเภทต่างๆ ช่วยให้เด็กรู้จักใช้
ความคิด การสังเกต การจ าแนก คิดหาเหตุผลหาความสัมพันธ์ส่วนย่อยส่วนรวมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ โดยเป็น
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การศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นการสร้างเกมการศึกษามีการเรียงล าดับตามหน่วยการเรียนรู้ ซ่ึงสามารถวัดจากแบบทดสอบ
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ าแนกออกเป็น 3 ด้าน คือ การสังเกต การจ าแนก ความสามารถในการบอกส่วนย่อยส่วนรวม  
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
  
         ตัวแปรตน้               ตัวแปรตาม 

                                                
 
 
 
 

 
 
 
 
วิธีด าเนินงานวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. เกมการศึกษาจ านวน 3 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 การจ าแนก 3 ข้อ ชุดที่ 2 การสังเกต 3 ข้อ ชุดที่ 3 ส่วนย่อย
ส่วนรวม 4 ข้อ 
 2. แผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา จ านวน 8 แผน ได้แก่ ชุดที่ 1 ชุดการจัดประเภทผัก ผลไม้  
ชุดที่ 2 ชุดสัตว์และตัวเลข  ชุดที่ 3 แยกประเภทอาหารหลัก 5 หมู่  ชุดที่ 4 ชุด รูปร่างรูปทรง 
 วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินงานวิจัยโดยมีขั้นตอนและรายละเอียดการด าเนินงานตามล าดับ ดังน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 สร้างแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ที่เป็นแบบทดสอบประเภทข้อความ ข้อค าถามที่เป็น
รูปภาพและประเภทข้อความที่เป็นภาษาไทย เพื่อใช้ในการทดสอบก่อนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาและหลังการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษา  แบ่งออกเป็น 3 ชุด ดังน้ี 
  ชุดที่ 1 การจ าแนก  3 ข้อ  
  ชุดที่ 2 การสังเกต   3 ข้อ 
  ชุดที่ 3 ส่วนย่อยส่วนรวม 4 ข้อ 
 เกณฑ์การให้คะแนน  
   เด็กสามารถท าแบบทดสอบถูกต้องได้ 1 คะแนน 
   เด็กท าแบบทดสอบไม่ถูกต้องได้ 0 คะแนน 
 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างแผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา จ านวน 8 แผน   
  2.1 แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษา ชุด การจัดประเภทผัก ผลไม้ 
   จ านวน 1 ชุด 
  2.2 แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษา ชุด สัตว์และตัวเลข 
   จ านวน 1 ชุด 
  2.3 แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษา ชุด แยกประเภทอาหารหลัก 5 หมู่ 
   จ านวน 1 ชุด 
  2.4 แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษา ชุด รูปร่างรูปทรง 
   จ านวน 1 ชุด 
 โดยในการทดลองผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์ดังกล่าว แผนละ 2 ครั้ง รวม
ทั้งหมด 8 ครั้ง และท าการทดลอง 4 สัปดาห์ 

กิจกรรมเกม
การศึกษา 

ทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย ด้านการคิดเชิงเหตุผลส่วนย่อย
ส่วนรวม 
     - การสังเกต 
     - การจ าแนก  
     - ความสามารถในการบอกส่วนย่อยส่วนรวมของสิ่งของได้ 
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 ขั้นตอนที่ 3 การสร้างเกมการศึกษา ซ่ึงประกอบไปด้วยเกมการศึกษาจ านวน 4 ชุดมีรายละเอียดของแต่ละ
เกม ดังน้ี 
   3.1 เกมจัดประเภทผัก ผลไม้ หมายถึง เกมที่มีบัตรภาพผัก ผลไม้หลายชนิดและน าไปจัดประเภทผัก
ผลไม้ลงในตะกร้าแต่ละชนิดถูกต้อง 
   3.2 เกมสัตว์และตัวเลข หมายถึง เกมที่มีบัตรภาพสัตว์และฝารูปตัวเลขต่างๆน ามาจับคู่จ านวนสัตว์
และตัวเลขให้สัมพันธ์กัน 
   3.3 เกมแยกประเภทอาหารหลัก 5 หมู่ หมายถึง เกมที่มีไม้หนีบบัตรภาพอาหารแต่ละชนิดที่
หลากหลายน าไปแยกประเภทให้ตรงกับอาหาร 5 หมู่ให้ถูกต้อง 
   3.4 เกมรูปร่างรูปทรง หมายถึงเกมที่มีบัตรภาพรูปทรงเรขาคณิตเจาะรูโดยรอบหลากหลายสีและมี
แผ่นกระดานที่เจาะรูหลากหลายสีน าเชือกร้อยบัตรภาพที่เจาะรูกับแผ่นกระดาษให้สีตรงกันตามจินตนาการ 
   3.5 น าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบโดยใช้ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 2 ใน 3 
 ขั้นตอนที่ 4 น าแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์  น าแผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาและเกม
การศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  น าไปใช้ในการวิจัย 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้ 
 1. ค านวณค่าเฉลี่ยของคะแนน (Mean)  
 2. ค านวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 3. ค านวณค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบวัดทักษะการคิด  
 4. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านการคิดเชิงเหตุผลส่วนย่อยส่วนรวมด้วยเกมการศึกษาส าหรับเด็ก
ปฐมวัย ที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ก่อนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาและหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 

           ตารางที่ 1 ผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย ที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมเกมการศึกษา  ก่อนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาและหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
 

 
นักเรียนคนที ่

คะแนนก่อนเรียน 
 x1 

คะแนนหลังเรียน 
x2  

คะแนนความก้าวหน้า 
x2 - x1 

1 5 7 +2 

2 5 8 +3 
3 6 8 +2 
4 5 8 +3 
5 6 9 +3 
6 6 10 +4 
7 6 8 +2 
8 5 8 +3 
9 3 7 +4 
10 6 8 +2 
11 7 9 +2 
12 2 7 +5 
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นักเรียนคนที ่

คะแนนก่อนเรียน 
 x1 

คะแนนหลังเรียน 
x2  

คะแนนความก้าวหน้า 
x2 - x1 

13 5 8 +3 
14 5 7 +2 
15 5 8 +3 
16 6 9 +3 
17 5 7 +2 
18 4 8 +4 
19 7 9 +2 
20 5 8 +3 
21 7 9 +2 
22 5 9 +4 
23 6 9 +3 
24 5 8 +3 
25 6 8 +2 

คะแนนรวม 134 203 71 
คะแนนเฉลี่ย 5.36 8.12 2.84 

ร้อยละความก้าวหน้า = 28.4 

         
จากตารางที่ 1 พบว่า โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเท่ากับ 5.36 และคะแนน

เฉลี่ยหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเท่ากับ 8.12 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 2.84 คิดเป็นร้อยละความก้าวหน้าเท่ากับ 28 
เม่ือพิจารณาเป็นรายบุคคลพบว่านักเรียนได้คะแนนเพิ่มขึ้นทุกคน(คะแนนความก้าวหน้า) ตั้งแต่+2ถึง+10 คะแนน
แสดงว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามีทักษะการคิดสูงขึ้น 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัยพบว่าในการวิจัยได้ตั้งจุดมุ่งหมายไว้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านการคิดเชิงเหตุผล
ส่วนย่อยส่วนรวมผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านการคิดเชิงเหตุผลส่วนย่อยส่วนรวมด้วยเกมการศึกษา
ส าหรับเด็กปฐมวัย ผู้วิจัยสรุปผลไว้ดังน้ี   โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเท่ากับ 5.36 
และคะแนนเฉลี่ยหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเท่ากับ 8.12 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 2.84 คิดเป็นร้อยละ
ความก้าวหน้าเท่ากับ 28 แสดงว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ส่วนย่อย
ส่วนรวมสูงขึ้น 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยโดยมี
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์จากการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิด
วิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 
 การพัฒนาการคิดวิเคราะห์จากการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาและการเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
เด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา หลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา พบว่าเด็กปฐมวัยมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงขึ้นที่เป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะ กิจกรรมเกมการศึกษาเปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึก
ความคิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กับเกมที่เป็นสื่อรูปธรรม สอดคล้องกับ เครือวัลย์ ทองมาก (2552 : 21 อ้างถึงใน นิธิ
กานต์ ขวัญบุญ, 2549 : 55 ) ที่กล่าวว่า เกมการศึกษาเป็นกิจกรรมการเล่นหรือการแข่งขันที่ก าหนดจุดมุ่งหมาย กฎ 
กติกา จ านวนผู้เล่น เพื่อก่อให้เกิดความสนุกสนานช่วยพัฒนาความเจริญด้านร่างกายและสติปัญญาตลอดจนฝึกทักษะ
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แก่ผู้เล่น เช่นเดียวกับกรมวิชาการ ( 2555 : 40 ) ที่กล่าวว่า เกมการศึกษาเป็นเกมที่ช่วยพัฒนาสติปัญญามีกฎเกณฑ์
กติกาง่าย ๆ เด็กสามารถเล่นคนเดียวหรือเป็นกลุ่มดังน้ัน การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาจึงช่วยพัฒนาทักษะการคิดของ
เด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดี 

ข้อเสนอแนะ 
 1.ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ที่มีผลต่อความสามารถด้านอ่ืนๆ ของเด็กปฐมวัย เช่น ด้าน
การคิดเชิงเหตุผล ด้านการคิดแบบมีวิจารญาณและด้านความสัมพันธ์ทางสังคม เป็นต้น 
 2. ควรมีการศึกษาระดับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยโดยจัดกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น ด้านการ
เล่านิทาน เป็นต้น 
 3. ควรมีการศึกษาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบอ่ืนๆ เพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านการคิดของ
เด็กปฐมวัย หรือกลุ่มตัวอย่างอ่ืนๆ เช่น รูปแบบโครงการรูปแบบวางแผน ปฏิบัติและทลทวนตามแนวคิดไฮสโคป เป็น
ต้น 
 4. ควรมีการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาแบบกลุ่ม และรายบุคคล 
 5. กิจกรรมเกมการศึกษาควรเป็นเกมที่มีความสนุกสนาน อุปกรณ์การเล่นที่น่าสนใจและเป็นเกมที่กติกาการ
เล่นไม่ซับซ้อน เหมาะสมกับช่วงความสนใจและวัยของเด็ก การเล่นควรแบ่งข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

6. ควรมีการสังเกตพฤติกรรมในการเล่นเกมของเด็ก เพื่อน าไปประกอบกับการประเมินผลในด้านต่างๆ 
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การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 
The Development of analytical with educational games for early childhood. 

พนิดา  จันทะคุณ1 และ วราภรณ์  อ่ าอ้น2   
Panida  Jantakun1 and Warapron  Aum-aon2 

 
1 นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 
2 อาจารย์โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม                    

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้ง น้ีมีจุดมุ่งหมายไว้เพื่อ 1.) พัฒนาการคิดวิเคราะห์จากการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา                 
2.) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชาย–หญิง อายุ 5-6ปี นักเรียนจ านวน 26 คน ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 
ครั้ง ครั้งละ 20 นาที รวม 8 ครั้ง การวิจัยครั้งน้ีใช้แบบแผนการวิจัยแบบการสุ่มอย่างง่ายเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี      
1) แผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาจ านวน 8 แผน 2) แบบทดสอบวัดทักษะของเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการหาค่าร้อยละความก้าวหน้า  
 ผลการวิจัยพบว่า  เด็กปฐมวัยหลังได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา มีทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านการคิด
เชิงเหตุผลส่วนย่อยส่วนรวมหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาสูงขึ้นคิดเป็นร้อยละความก้าวหน้าเท่ากับ 27.7 
 
ค าส าคัญ : ทักษะการคิดวิเคราะห์,  เกมการศึกษา, เด็กปฐมวัย  
 
Abstract 
 The purposes of this research of the study on the study  the  effects  The Development of  
analytical with educational games for early childhood. The purpose of the study was to compare 
Analytical thinking skills of young children before and after using educational game . The 26 subjects 
were 5-6 years old in kindergarten 3 , second semester, academicyear 2018 at Wat Noi Municipal 
School. The experiment was carried by researcher for 20 minutes every days, 2 days per week for 4 
consecutiveweeks. The researcher  instruments used in this study were 1) The Experience plan 
Didactic Games developed by the researcher, 2) The Analytical thinking skills Test, The study was 
The One Group pretest – posttest Design. The data was analyzed by The average , The Standard 
deviation and percentage. 
The result 
 The results were as follow: Reasoning thinking ability of young children after participated 
Organize activities game educational with higher thinking skills after organizing educational game 
activities, representing a percentage of progress 27.7 

Keywords: Analytical thinking skills, educational game, early childhood 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
การศึกษาปฐมวัยเป็นการศึกษาที่จัดให้กับเด็ก 6 ขวบแรกโดยเน้นการส่งเสริมให้ไดรบัการเตรียมความพร้อม

ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สอดคลองตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ ก่อนเข้าเรียนในระดับ
ประถมศึกษา ซ่ึงลักษณะของการจัดการศึกษาอนุบาลศึกษาหรือ ปัจจุบันเรียกว่า การศึกษาปฐมวัย เป็นการจัด
การศึกษาให้แกเด็กปฐมวัยลักษณะของการจัดการศึกษาเน้นการดูแลควบคูไปกับการให้การศึกษาเด็กปฐมวัย ซ่ึงการ
จัดการศึกษาปฐมวัยจะมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างไปจากระดับอ่ืนๆ ทั้งน้ีเพราะเด็กในวัยน้ีเป็นวัยที่ส าคัญต่อการ
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วางรากฐานของบุคลิกภาพและการพัฒนาทางสมอง (เยาวพา เดชะคุปต.์ 2552: 14)  หากเด็กได้รับการเตรียมความ
พรอ้มที่ดีในช่วงน้ี จะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ช่วยให้เด็กเจริญเติบโตและมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ 
ทั้งน้ี หากเด็กวัยน้ี ไมได้รับความสนใจเอาใจใส่เท่าควรจะท าให้เด็กมีพัฒนาการที่ไม่ครบสมบูรณ์ ท าให้เกิดปัญหา อุป
สรรค์ในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและสายเกินไปที่จะแก้ไขสิ่งต่างๆ ได้ ความส าคัญของวัยเด็กน้ีจึงเป็นช่วงลาที่มี
ความส าคัญของความเป็นมนุษย์ สอดคล้องกับ ความสามารถในการคิดหรือการรับรู้ รวมถึงการเลือกใช้ วิธีการที่
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน      สอดคล้องกับฉันทนา ภาคบงช (2551:1 อ้างอิงใน ปราณีอุปฮาด. 2551:1) ที่กล่าวมา 
การคิดวิเคราะห์การช่วยให้คนมีประสิทธิภาพ แสดงออกในสิ่งที่ดีงาม เป็นประโยชน์ และสร้างสรรค์ สามารถฟันฝ่า
อุปสรรคและน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันของตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนการที่เด็กได้รับการ
พัฒนาความคิดให้เป็นคน คิดเป็น เด็กจะสามารถใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาและตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในอนาคตได้ 
อันจะเป็นเหตุให้ประเทศชาติพัฒนาอย่างยั่งยืน (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. 2553: 72 อ้างอิงใน ปราณี อุปฮาด. 
2551: 1) ฝึกทักษะการคิดน้ันเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ การที่จะพัฒนาคนให้เป็นผู้ที่รู้จักคิดอยากมีเหตุผล
น้ัน ควรมีการพัฒนาตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพราะเป็นวัยที่มีพัฒนาการทุกด้านสูงสุด นงเยาว์ แข่งเพ็ญแข (2552 : 120 -
121 อ้างอิงใน ปราณี อุปฮาด.2551 : 2) กล่าวว่า การคิดของเด็กปฐมวัยพัฒนาได้โดยการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้
เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสทุกด้านจากกิจกรรมที่ท้าทายน่าสนใจ การคิดค้นคว้าทุกรูปแบบและการจินตนาการจะกระตุ้น
ให้สมองคิดได้หลายลักษณะโดยมีครูเป็นผู้เตรียมคิดหาเทคนิค เตรียมอุปกรณ์และจัดกิจกรรมใหม่ๆ ซ่ึงสอดคล้องกับ 
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2552: 38-41 อ้างอิงใน ปราณี อุปฮาด.2551: 2) ได้กล่าวไว้ว่าการพัฒนาและเสริมสร้างความคิด
อย่างมีเหตุผลของเด็กน้ัน ครูควรจัดกิจกรรมให้เด็กได้คิด สังเกต ลงมือปฏิบัติ ทดลองผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 เด็ก
แสดงออกอย่างอิสระได้ด้วยจินตนาการกิจกรรมที่หลากหลายจะกระตุ้นให้เด็กสนใจ กระตือรือร้นที่จะร่วมกิจกรรม ครู
ควรเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้วิธีแก้ปัญหาการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การใช้หลักการสืบค้น การใช้ทักษะ
กระบวนการด้วยตนเองซ่ึงจะสนับสนุนให้เด็กคิดอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
 จากการศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา พบว่าเด็กไทยยัง
ขาดการพัฒนาการด้านสติปัญญาด้านการคิดวิเคราะห์ถึงร้อยละ70 ตลอดจนความสามารถในการคิดและใช้เหตุผล 
ทั้งน้ีอาจขาดการกระตุ้นและพัฒนามาตั้งแต่เริ่มต้น (คณะกรรมการการศึกษาและการอบรมเลี้ยงดูเด็ก . 2551:12-13 
อ้างอิงในปราณี อุปฮาด. 2551:2) กล่าวว่า ได้กล่าวว่าการจัดการศึกษาที่ผ่านมาไม่สนองตอบกระบวนการพัฒนา
ผู้เรียน ผู้สอนส่วนใหญ่ จะใช้รูปแบบและวิธีการเรียนการสอนที่เน้นผู้สอนเป็นศูนย์กลาง เน้นการถ่ายทอดความรู้และ
เน้ือหา โดยละเลยการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพไม่น าเหตุการณ์และปัญหาจากชุมชนเข้ามาเรียนรู้ ไม่สนใจ
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ค่านิยม ภูมิปัญญาไทย เป็นผลท าให้กระบวนการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริงอันเป็นผลท าให้ผู้เรียนมีแต่ความรู้ ไม่มีความคิดหรือทักษะต่างๆผู้สอนจึงควรเน้นที่ผู้เรียนเป็น
ส าคัญและควรได้รับการส่งเสริมปลูกฝังฝึกฝนตั้งแต่ระดับปฐมวัย อันจะเป็นประโยชน์ส าหรับเด็กในอนาคต เพราะถ้า
มนุษย์ไม่รู้จักคิดวิเคราะห์หรือไม่มีทักษะกระบวนการใด ๆ ในการคิดแล้วน้ัน อาจจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติได้ 
 การจัดกระบวนการการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 
2542 ที่ได้ก าหนดแนวทางในการวิจัยการศึกษาไว้ว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ (วารีรัตน์ แก้วอุไร.2552:84 อ้างอิงใน ปราณี อุปฮาด.2551: 3) ซ่ึงกระบวนการจัดประสบการณ์ตาม
รูปแบบการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาก็เป็นวิธีการจัดกิจกรรมอีกรูปแบบหน่ึง ที่ช่วยส่งเสริมความสามารถการคิดเชิง
เหตุผลให้กับเด็กปฐมวัย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ บูรณาการความรู้และทักษะควบคู่ไปพร้อมๆกันกับคุณธรรม 
จริยธรรม รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้ริเริ่มได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  ได้ลงมือปฏิบัติ ส ารวจ ค้นคว้า 
ตามความสนใจและความถนัดของตนเอง เด็กจะมีทักษะการคิดรู้จักการใช้เหตุผลมาช่วยในการแก้ไขปัญหา อีกทั้งยัง
สามารถสร้างความรู้ใหม่ด้วยตนเองและสามารถคิดสร้างสรรค์ผลงานต่างๆออกมาจากจินตนาการ แนวคิด
ประสบการณ์ของตนและช่วยสร้างความสามารถในการคิดเป็นระบบ มีเหตุผลและน าไปใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อการเรียนรู้จะช่วยพัฒนาการด้านต่างๆของเด็ก แต่เน้น
ทางสติปัญญา มีกฎกติกาง่ายๆเหมาะส าหรับเด็กปฐมวัยและความสนุกสนานจาการเล่น มีกระบวนการในการเล่นจาก
สื่อตามชนิดของเกมประเภทต่างๆเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งที่เรียน เด็กสามารถเล่นคน
เดียวและเล่นเป็นกลุ่มได้ เกมการศึกษาที่เหมาะสมส าหรับเด็กวัย 5-6 ขวบ (ยุทธนา ปฐมวรชาติ. 2551: 39 อ้างอิงใน 
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ปราณี อุปฮาด.2551: 2 ) ซ่ึงการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้และค้นพบองค์
ความรู้ใหม่โดยใช้กระบวนการทางสติปัญญา ท าให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฏี     พหุปัญญาของเวิร์ด การ์ดเนอร์มุ่งส่งเสริมการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนทุก
ด้าน โดยค านึงถึงศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน โดยการ์ดเนอร์ (Gardner) เชื่อว่าคนเรามีปัญญาหรือ
ความสามารถอยู่ในตัวหลายด้าน ได้แก่ ปัญญาด้านภาษา ด้านตรรกะ-คณิตศาสตร์ การใช้เหตุผล ด้านดนตรี ด้านมิติ 
ด้านความถนัดทางกาย ด้านความเข้าใจผู้อ่ืน ด้านความเข้าใจตนเอง ด้านธรรมชาติ ด้านการด ารงคงอยู่ของชีวิตและ
ความสามารถเหล่าน้ีสามารถพัฒนาได้พร้อมกัน  
 การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมหลักตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช  
2560  ที่ใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย เพื่อพัฒนาเด็กให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย และเน้นทางด้านสติปัญญาหรือการคิดวิเคราะห์ให้แก่เด็ก เกมการศึกษามีหลายประเภท มีรูปแบบ
และวิธีเล่นแตกต่างกันไป สิ่งส าคัญประการหน่ึงที่จะช่วย ส่งเสริมความคิดให้แก่เด็กคือ การเล่นเกมการศึกษาควรมี
ค าถามกระตุ้นให้เด็กได้คิดด้วย เพราะตามธรรมชาติของเด็กมีความสงสัยใคร่รู้อยู่เสมอ และเม่ือเด็กได้รับการกระตุ้น
ด้วยค าถามซ่ึงเป็นสิ่งเร้าที่ดี ชวนให้เด็กสงสัย จริงใจให้เด็กเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพทางความคิดที่
เด็กมีอยู่ในตัวตนให้ก้าวขึ้นสู่ขีดสูงสุด และเม่ือผู้ใหญ่เข้าใจธรรมชาติของเด็ก ได้ให้การสนับสนุนเด็กหรือตอบสมองเด็ก
ด้วยความเต็มใจที่จะตอบแก่เด็ก เด็กก็จะเกิดความพร้อมที่จะเรียนรู้ โดยปกติแล้วเด็กปฐมวัยจะช่างสังเกตและส ารวจ
สิ่งต่างๆที่อยู่แวดล้อมตัวเอง  เม่ือจัดอุปกรณ์หรือสิ่งเร้ามาให้เด็กพัฒนาการสังเกต โดยใช้ประสาทสัมผัสรับรู้ทุกด้าน 
เด็กจะพัฒนาการคิดวิเคราะห์ได้อย่างดี เกมการศึกษาเป็นสิ่งเร้าที่ดีเป็นสื่อและกิจกรรมที่เด็กสังเกตเห็นได้อย่างเด่นชัด 
เปรียบเทียบความแตกต่างของสิ่งของหรือหารายละเอียดบางอย่างในภาพขนาดเดียวกันมีค าถามชวนให้เด็ก สังเกต
มากขึ้น  ได้คิดจะช่วยให้เด็กมีการพัฒนาเป็นผู้ใฝ่รู้และหาความจริงจากสิ่งที่เห็น หรือได้คิด ช่วยให้เด็กกล้าแสดงออก 
เรียนรู้ที่จะฟังผู้อ่ืนได้ต่อไป 
 จากแนวคิดและเหตุผลดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาสามารถพัฒนาผู้เรียนทั้งความรู้  
เจตคติ และการคิดตามความสนใจ และความสามารถของผู้เรียน โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์ ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาว่าการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาจะส่งผลต่อการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยเพื่อเป็นแนวทางการน า
นวัตกรรมการสอนต่างๆไปปรับใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านต่าง ๆ ไปปรับใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้าน
ต่าง ๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมให้กับเด็กปฐมวัยที่แปลกใหม่และหลากหลายวิธีด้วย 
 
จุดมุ่งหมายของงานวิจัย 
ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ตั้งจุดมุ่งหมายไว้ ดังน้ี 
 1. เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์จากการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
 2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นเด็กนักเรียนอายุ 5-6 ปี โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลนครพิษณุโลก ชั้นอนุบาล 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 1 ห้อง นักเรียนจ านวนทั้งหมด  26 คน 
    1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นเด็กนักเรียนอายุ 5 - 6 ปี โรงเรียน
วัดจอมทองชั้นอนุบาล 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 26 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบอย่างง่าย 
  
 2. ขอบเขตด้านตัวแปร 

1. ตัวแปรต้น   ได้แก่ การจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
         2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย 
 3. ขอบเขตด้านระยะเวลา 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ท าการทดลองเป็นเวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 20 นาที  
ท าการทดลองในช่วงเวลา 10.00 - 10.20 น. รวม 12 ครั้ง 
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สมมติฐานในการวิจัย 
  ทักษะในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยหลังจากการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาสูงกว่าก่อนการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษา 
 
 นิยามศัพท์เฉพาะ 
            1. เด็กปฐมวัย หมายถึงเด็กที่มีอายุระหว่าง 5-6ปี ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2560 ท าการทดลองเป็นเวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 20 นาที ท าการทดลองในช่วงเวลา  
10.00 - 10.20 น. รวม 12 ครั้ง 
 2. ทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านการคิดเชิงเหตุผลส่วนย่อยส่วนรวม หมายถึง ความสามารถในการคิดเชิง
เหตุผลโดยสามารถบอกส่วนย่อยและส่วนรวมของสิ่งที่ก าหนดให้ได้ 
 3. เกมการศึกษา หมายถึง กิจกรรมที่มีกระบวนการเล่นตามชนิดของเกมประเภทต่างๆ ช่วยให้เด็กรู้จักใช้
ความคิด การสังเกต การจ าแนก คิดหาเหตุผลหาความสัมพันธ์ส่วนย่อยส่วนรวมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ โดย เป็น
การศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นการสร้างเกมการศึกษามีการเรียงล าดับตามหน่วยการเรียนรู้ ซ่ึงสามารถวัดจากแบบทดสอบ
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ าแนกออกเป็น 3 ด้าน คือ การสังเกต การจ าแนก ความสามารถในการบอกส่วนย่อยส่วนรวม  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
         ตัวแปรตน้               ตัวแปรตาม 

                                                
 
 
 
 

 
 
 
 
 
วิธีด าเนินงานวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. เกมการศึกษาจ านวน 3 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 การจ าแนก 3 ข้อ ชุดที่ 2 การสังเกต 3 ข้อ ชุดที่ 3 ส่วนย่อย
ส่วนรวม 4 ข้อ 
 2. แผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา จ านวน 8 แผน ได้แก่ ชุดที่1 ชุดการจัดประเภทผัก ผลไม้  
ชุดที่2 ชุดสัตว์และตัวเลข  ชุดที่3 แยกประเภทอาหารหลัก 5 หมู่  ชุดที่4 ชุด รูปร่างรูปทรง 
 วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินงานวิจัยโดยมีขั้นตอนและรายละเอียดการด าเนินงานตามล าดับ ดังน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 สร้างแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ที่เป็นแบบทดสอบประเภทข้อความ ข้อค าถามที่เป็น
รูปภาพและประเภทข้อความที่เป็นภาษาไทย เพื่อใช้ในการทดสอบก่อนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาและหลังการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษา  แบ่งออกเป็น 3 ชุด ดังน้ี 
  ชุดที่ 1 การจ าแนก 3 ข้อ  
  ชุดที่ 2 การสังเกต  3 ข้อ 
  ชุดที่ 3 ส่วนย่อยส่วนรวม 4 ข้อ 
  

กิจกรรมเกม
การศึกษา 

ทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย ด้านการคิดเชิงเหตุผลส่วนย่อย
ส่วนรวม 
     - การสังเกต 
     - การจ าแนก  
     - ความสามารถในการบอกส่วนย่อยส่วนรวมของสิ่งของได้ 
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เกณฑ์การให้คะแนน  
   เด็กสามารถท าแบบทดสอบถูกต้องได้ 1 คะแนน 
   เด็กท าแบบทดสอบไม่ถูกต้องได้ 0 คะแนน 
 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างแผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา จ านวน 8 แผน   
  2.1 แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษา ชุด การจัดประเภทผัก ผลไม้ 
   จ านวน 1 ชุด 
  2.2 แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษา ชุด สัตว์และตัวเลข 
   จ านวน 1 ชุด 
  2.3 แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษา ชุด แยกประเภทอาหารหลัก 5 หมู่ 
   จ านวน 1 ชุด 
  2.4 แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษา ชุด รูปร่างรูปทรง 
   จ านวน 1 ชุด 
 โดยในการทดลองผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์ดังกล่าว แผนละ 2 ครั้ง รวม
ทั้งหมด 8 ครั้ง และท าการทดลอง 4 สัปดาห์ 
 ขั้นตอนที่ 3 การสร้างเกมการศึกษา ซ่ึงประกอบไปด้วยเกมการศึกษาจ านวน 4 ชุดมีรายละเอียดของแต่ละ
เกม ดังน้ี 
   3.1 เกมจัดประเภทผัก ผลไม้ หมายถึง เกมที่มีบัตรภาพผัก ผลไม้หลายชนิดและน าไปจัดประเภทผัก
ผลไม้ลงในตะกร้าแต่ละชนิดถูกต้อง 
   3.2 เกมสัตว์และตัวเลข หมายถึง เกมที่มีบัตรภาพสัตว์และฝารูปตัวเลขต่างๆน ามาจับคู่จ านวนสัตว์
และตัวเลขให้สัมพันธ์กัน 
   3.3 เกมแยกประเภทอาหารหลัก 5 หมู่ หมายถึง เกมที่มีไม้หนีบบัตรภาพอาหารแต่ละชนิดที่
หลากหลายน าไปแยกประเภทให้ตรงกับอาหาร 5 หมู่ให้ถูกต้อง 
   3.4 เกมรูปร่างรูปทรง หมายถึงเกมที่มีบัตรภาพรูปทรงเรขาคณิตเจาะรูโดยรอบหลากหลายสีและมี
แผ่นกระดานที่เจาะรูหลากหลายสีน าเชือกร้อยบัตรภาพที่เจาะรูกับแผ่นกระดาษให้สีตรงกันตามจินตนาการ 
   3.5 น าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบโดยใช้ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 2 ใน 3 
 ขั้นตอนที่ 4 น าแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์  น าแผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาและเกม
การศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  น าไปใช้ในการวิจัย  
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้ 
 1. ค านวณค่าเฉลี่ยของคะแนน (Mean)  
 2. ค านวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 3. ค านวณค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบวัดทักษะการคิด  
 4. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านการคิดเชิงเหตุผลส่วนย่อยส่วนรวมด้วยเกมการศึกษาส าหรับเด็ก
ปฐมวัย ที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ก่อนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาและหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
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ตารางที่ 1 ผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษา  ก่อนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาและหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
 

นักเรียนคนท่ี 
คะแนนก่อนเรียน 

𝐱𝟏 
คะแนนหลังเรียน 

𝐱𝟐 
คะแนนความก้าวหน้า 

(𝐱𝟏 − 𝐱𝟐) 

1 7 8 +1 

2 7 9 +2 
3 5 9 +4 
4 4 9 +5 
5 7 10 +3 
6 9 10 +1 
7 7 9 +2 
8 4 8 +4 
9 7 8 +2 
10 5 9 +4 
11 8 9 +1 
13 4 9 +5 
14 7 10 +3 
15 8 9 +1 
16 7 10 +3 
17 5 9 +4 
18 8 9 +1 
19 5 10 +5 
20 7 10 +3 
21 5 9 +4 
22 5 9 +4 
23 6 10 +4 
24 7 8 +1 
25 7 9 +1 
26 7 9 +2 

คะแนนรวม 165 237 72 
คะแนนเฉลี่ย 6.35 9.12 2.77 

ร้อยละความก้าวหน้า = 27.7 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเท่ากับ 6.35 และคะแนน

เฉลี่ยหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเท่ากับ 9.12 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 2.77 คิดเป็นร้อยละความก้าวหน้าเท่ากับ 27 
เม่ือพิจารณาเป็นรายบุคคลพบว่านักเรียนได้คะแนนเพิ่มขึ้นทุกคน (คะแนนความก้าวหน้า) ตั้งแต่ +1 ถึง + 5 คะแนน
แสดงว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามีทักษะการคิดสูงขึ้น 
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สรุปผลการวิจัย 
 ผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านการคิดเชิงเหตุผลส่วนย่อยส่วนรวมด้วยเกมการศึกษา 
ส าหรับเด็กปฐมวัย ผู้วิจัยสรุปผลไว้ดังน้ี 
  โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเท่ากับ 3.35 และคะแนนเฉลี่ยหลังการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษาเท่ากับ 9.12 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 2.77 คิดเป็นร้อยละความก้าวหน้าเท่ากับ 27 แสดงว่า
นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามีทักษะด้านการสังเกตสูงขึ้น 
 
อภิปรายผล 

จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยโดยมี
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์จากการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิด
วิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 
 การพัฒนาการคิดวิเคราะห์จากการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาและการเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
เด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา หลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา พบว่าเด็กปฐมวัยมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงขึ้นที่เป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะ กิจกรรมเกมการศึกษาเปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึก
ความคิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กับเกมที่เป็นสื่อรูปธรรม สอดคล้องกับ เครือวัลย์ ทองมาก (2552 : 21 อ้างถึงใน นิธิ
กานต์ ขวัญบุญ, 2551 : 55 ) ที่กล่าวว่า เกมการศึกษาเป็นกิจกรรมการเล่นหรือการแข่งขันที่ก าหนดจุดมุ่งหมาย กฎ 
กติกา จ านวนผู้เล่น เพื่อก่อให้เกิดความสนุกสนานช่วยพัฒนาความเจริญด้านร่างกายและสติปัญญาตลอดจนฝึกทักษะ
แก่ผู้เล่น เช่นเดียวกับกรมวิชาการ ( 2555 : 40 ) ที่กล่าวว่า เกมการศึกษาเป็นเกมที่ช่วยพัฒนาสติปัญญามีกฎเกณฑ์
กติกาง่าย ๆ เด็กสามารถเล่นคนเดียวหรือเป็นกลุ่มดังน้ัน การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาจึงช่วยพัฒนาทักษะการคิดของ
เด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดี 

ข้อเสนอแนะ 
 1.ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ที่มีผลต่อความสามารถด้านอ่ืนๆ ของเด็กปฐมวัย เช่น ด้าน
การคิดเชิงเหตุผล ด้านการคิดแบบมีวิจารญาณและด้านความสัมพันธ์ทางสังคม เป็นต้น 
 2. ควรมีการศึกษาระดับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยโดยจัดกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น ด้านการ
เล่านิทาน เป็นต้น 
 3. ควรมีการศึกษาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบอ่ืนๆ เพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านการคิดของ
เด็กปฐมวัย หรือกลุ่มตัวอย่างอ่ืนๆ เช่น รูปแบบโครงการรูปแบบวางแผน ปฏิบัติและทลทวนตามแนวคิดไฮสโคป เป็น
ต้น 
 4. ควรมีการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาแบบกลุ่ม และรายบุคคล 
 5. กิจกรรมเกมการศึกษาควรเป็นเกมที่มีความสนุกสนาน อุปกรณ์การเล่นที่น่าสนใจและเป็นเกมที่กติกาการ
เล่นไม่ซับซ้อน เหมาะสมกับช่วงความสนใจและวัยของเด็ก การเล่นควรแบ่งข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

6. ควรมีการสังเกตพฤติกรรมในการเล่นเกมของเด็ก เพื่อน าไปประกอบกับการประเมินผลในด้านต่างๆ 
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การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนากล้ามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีท่ี 3 
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 

Activity arrangement Creative art for developing small muscles of preschool 
children, kindergarten year 3, Sukhothai Kindergarten 

พัชญาภา  เมืองซ้าย1  ปิยลักษณ์ พฤกษะวัน2 และพันธ์เพ็ญ ชูชิต3 
Patchayapa Maungsai1 Piyaluck Brilkshavana 2 and PhanPen Chuchit 3  

 
1นักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฎพิบูลสงคราม 

2อาจารย์สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 
3ครูสาขาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทยั 

บทคัดย่อ 
บทความน้ีผู้วิจัยมีจุดประสงค์เพื่อการเปรียบเทียบพัฒนาการในการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัยก่อน

และหลังได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย คือ เด็กปฐมวัยชายและหญิง อายุระหว่าง 
5 - 6 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย จ านวน 5 คน โดยการ
เลือกแบบเฉพาะเจาะจง ใช้เวลาในการทดลอง 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 40 นาที  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
คือแผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จ านวน 8 แผน และแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็ก
ของเด็กปฐมวัยจ านวน 1 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ ค่าที       
(t-test dependent sample) 
 ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มีพัฒนาการกล้ามเน้ือมัดเล็กสูงขึ้นกว่า
ก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ค าส าคัญ : กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ / กล้ามเน้ือมัดเล็ก / เด็กปฐมวัย 
 
Abstract 
 This article aims to compare the development of small muscles of early childhood children 
before and after receiving creative art activities the sample group used in the research was male and 
female preschool children aged between 5-6 years studying in kindergarten, 3rd year. sukhothai 
Kindergarten School, Mueang District, Sukhothai Province, number 5, by selecting a specific style it 
takes 8 weeks to experiment, 3 days per week, 40 minutes a day. research tools Is a plan for organizing 
8 creative arts activities and a test to measure the ability to use small muscles of a young child for 
1 set Statistics used in data analysis were mean, standard deviation and t-test dependent sample. 
 The research found that early childhood children who received creative art activities had a 
small improvement in muscle mass than before activities with statistical significance at .05 level. 

 
Keywords: creative arts activities, small muscle, kindergarten student 

ความเป็นมาและความส าคัญ  
 พัฒนาการด้านร่างกายเป็นพัฒนาการด้านหน่ึงที่มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตประจ าวันของเด็ก
ปฐมวัย การพัฒนากล้ามเน้ือมือเป็นพัฒนากาทางร่างกายอีกส่วนหน่ึงที่ส าคัญมาก เพราะหมายถึงการสร้างเสริม
ความสามารถในการหยิบ จับ คัด เขียน และการท ากิจกรรมที่ต้องใช้กล้ามเน้ือมือ ฝามือ และข้อต่อ การส่งเสริม
พัฒนาการกล้ามเน้ือน้ิวมือ เพราะเด็กต้องใช้มือในการกระท า กิจกรรมที่ส าคัญ ได้แก่ การเขียนหนังสือ การจัดกระท า 
หยิบ จับ ปั้นสิ่งต่างๆ การส่งเสริมการใช้กล้ามเน้ือมือไม่เพียงแต่พัฒนากล้ามเน้ือมือให้แข็งแรงเท่าน้ัน แต่ยังเป็นการ
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ส่งเสริมความสามารถของการใช้สายตากับมือให้สัมพันธ์กันด้วย (เยาวพา เดชะคุปต์ 2543 หน้า 22-24 อ้างถึงใน ผกา
กานต์ น้อยเนียม,2556 หน้า 2) ซ่ึงความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือ จะมีการพัฒนามากที่สุดในช่วงอายุ 4-5 ขวบ การ
พัฒนากล้ามเน้ือมือควรท าต่อเน่ืองและสม่ าเสมอจึงควรจัดกิจกรรมเช่น การลากเส้น วาดภาพ การฉีกกระดาษให้เป็น
รูปต่างๆ และการปั้น ซ่ึงล้วนเป็นการส่งเสริมความสามารถของกล้ามเน้ือมือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (Maye sky 
1998 หน้า 103-105 อ้างถึงใน วรรณี อยู่คง, 2547 หน้า 2) ซ่ึงสอดคล้องกับค ากล่าวที่ว่า การพัฒนาความสามารถใน
การใช้กล้ามเน้ือมือของเด็กปฐมวัยสามารถท าได้โดยการใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เพราะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
เป็นกิจกรรมที่เหาะสมกับความสามารถ ความสนใจและสอดคล้องกับหลักการพัฒนาของเด็กได้เป็นอย่างดีและยังช่วย
ผ่อนคลายความเครียดทางอารมณ์ ส่งเสริมความคิดอิสระสร้างสรรค์และจินตนาการ ตลอดจนช่วยส่งเสริมละ
พัฒนาการกล้ามเน้ือมือและตาให้มีความสัมพันธ์กัน  
 สภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในปัจจุบัน พบว่า ครูส่วนใหญ่ยังไม่ได้จัดกิจกรรมที่เหมาะสม ทั้งน้ีเพราะ 
ครูขาดความรู้และทักษะในการจัดกิจกรรม ตลอดจนสื่อ โดยเฉพาะกิจกรรมที่พัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือ
มือ ได้แก่ การฝึกประสามสัมผัสและการเคลื่อนไหวของน้ิวมือการฝึกความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา (ส านักงาน
คณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ 2552 หน้า 2 อ้างถึงใน สมใจ ตั้งนิกร,2531 หน้า 2) 
 แนวทางการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมือของเด็กปฐมวัย สามารถท าได้หลายวิธี เช่น กิจกรรม
การเคลื่อนไหวและจังหวะ การเล่นตามมุม กิจกรรมเกมการศึกษาและกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ โดยให้เด็กได้ฝึกฝน
ทักษะการใช้มือในการท ากิจกรรมต่างๆ เช่น การวาดภาพระบายสี การติด-ถอดกระดุม การฉีก ตัดปะ พับกระดาษ ถัก
สาน ปั้นดินเหนียว เป็นต้น (วรรณี อยู่คง, 2547 หน้า 38) ซ่ึงยังมีการส่งเสริมความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมือของ
เด็กปฐมวัยสามารถท าได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ การเล่นตามมุม กิจกรรมเกมการศึกษา 
และกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ได้แก่ การวาดภาพระบายสี การปั้น การฉีกปะ ตัด ปะ การประดิษฐ์เศษวัสดุ เป็นต้น 
ในการวิจัยครั้งน้ีผู้สนใจที่จะใช้กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้หยิบ จับ สัมผัส ลงมือประกอบวัสดุต่างๆ 
และวัสดุธรรมชาติ เช่นดอกไม้ หลอด เมล็ดพืช ด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ การขย า การฉีก ตัด ปะ การร้อยเพื่อให้เกิด
รูปร่างต่างๆ ตามความต้องการของเด็ก ใช้ทักษะของกล้ามเน้ือเล็ก มือ ฝ่ามือ น้ิวมือ การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือ
กับตาให้มีความสัมพันธ์กันเกิดความคล่องแคล่วของกล้ามเน้ือมือทั้งสองมากขึ้น และเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับ
ความสามารถความสนใจและสอดคล้องกับหลักพัฒนาการของเด็กได้เป็นอย่างดีแล้วยังช่วยผ่อนคลายความเครียดทาง
อารมณ์ ส่งเสริมความคิดอิสระสร้างสรรค์ความคิดและจินตนาการตลอดจน ช่วยส่งเสริมและพัฒนากล้ามเน้ือมือและ
ตาให้มีความสัมพันธ์กัน ซ่ึงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่เด็กชื่นชอบและแสดงออกได้อย่างน่าสนใจและ
สอดคล้องกับจินตนาการที่เด็กคาดหวัง (วิรุณ ตั้งเจริญ 2539 หน้า 146 อ้างถึงใน สุพัชราภรณ์ ดาราวลี, 2552 หน้า 
2) จึงท าให้การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัยมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็ก 
เพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดพัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพของเด็กแต่ละคน ซ่ึงกิจกรรมที่จัดควรค านึงถึงตัวเด็กเป็นส าคัญ 
เปิดโอกาสให้เด็กได้เป็นผู้ริเริ่มกิจกรรม ควรเน้นให้มีสื่อของจริง เปิดโอกาสให้เด็กได้สังเกต ส ารวจ ค้นคว้า และทดลอง
ด้วยตนเอง (กรมวิชาการ 2540 หน้า 23 อ้างถึงใน รวิพร ผาด่าน, 2557 หน้า 3) 
 จากแนวคิดและเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยตระหนักถึงความส าคัญและมีความสนใจที่จะศึกษาว่าเด็ก
ปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเน้ือมือของเด็กปฐมวัยที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้น จะส่งผลต่อการ
พัฒนากล้ามเน้ือมือของเด็กปฐมวัยอย่างไร เพื่อให้ผู้ที่เก่ียวข้องและสนใจได้น าผลการศึกษาครั้งน้ีไปใช้เป็นแนวทางใน
การจัดกิจกรรมการศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเน้ือมือเด็กปฐมวัยต่อไป 
 
จุดมุ่งหมายการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการในการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
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  1. ประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ีเป็นเด็กปฐมวัย ผู้ชายและผู้หญิง อายุระหว่าง 5-
6 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 3/4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ต าบลปากแคว อ าเภอเมือง 
จังหวัดสุโขทัย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 
  2. กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ีคือ เด็กปฐมวัย ผู้ชายและผู้หญิง อายุระหว่าง 
5-6 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 3/4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ต าบลปากแคว อ าเภอเมือง 
จังหวัดสุโขทัย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จ านวน 5 คน เลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
 ขอบเขตด้านตัวแปร 
  1. ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
  2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็ก 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ี ด าเนินการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2561 โดยใช้เวลา
ในการทดลอง 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 40 นาที 
  
สมมติฐานในการวิจัย 
 หลังได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แล้วเด็กปฐมวัย มีความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็กสูงขึ้น 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กนักเรียนปฐมวัย ผู้หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาล        
ปีที่ 3/4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ต าบลปากแคว อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 
 2. การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ หมายถึง การจัดประสบการณ์ที่เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกทาง
ผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ตามจินตนาการ โดยผ่านการจัดกิจกรรม การพับ การฉีกปะ การปั้น การระบายสี และ
การประดิษฐ์ เพื่อมุ่งเน้นให้เด็กได้รับประสบการณ์ ส่งเสริมพัฒนาการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็กและช่วยพัฒนากล้ามเน้ือ
สายตาให้สัมพันธ์กันเพื่อส่งเสริม การเตรียมความพร้อมด้านการเขียนให้กับเด็กปฐมวัย 
 3. ความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็ก หมายถึง ความสามารถในการบังคับการเคลื่อนไหวของน้ิวมือ 
กล้ามเน้ือมือ ไหล่ ให้ประสานสัมพันธ์กับสายตาและประสาทสัมผัสให้ท างานประสานกันเป็นอย่างดีในการเคลื่อนไหว
ต่างๆ เช่น การท ากิจกรรม ร้อยลูกปัด ตอกเข็ม ต่อไม้บล็อก การร้อยเชือก การติดกระดุม เป็นต้น และรวมถึงการ
ช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่ว และมีประสิทธิภาพ 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ได้แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัย 
 2. เพื่อให้ครูผู้สอน ผู้เก่ียวข้อง และผู้วิจัยท่านอ่ืนๆ น าแนวทางกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเน้ือ
มัดเล็กของเด็กปฐมวัยต่อไป 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 

 

 

ตัวแปรตน้ 
การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 

ตัวแปรตาม 
ความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็ก 
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วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเน้ือมัด
เล็กของเด็กปฐมวัย จ านวน 8 แผน และแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัย 
จ านวน 1 ฉบับ ดังน้ี 

1.แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ จ านวน 8 แผน มีขั้นตอน ดังน้ี 
1.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ดังน้ี 

  1.1.1 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของรวิพร ผาด่าน 
(2557) 

  1.1.2 ศึกษาทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการของเด็กและทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ
เด็กปฐมวัยของ คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 

  1.1.3 ศึกษาวิธีการเขียนแผนการจัดประสบการณ์จาก คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พ.ศ. 2560 

 1.2 สร้างแผนการจัดกิจกรรมซ่ึงประกอบไปด้วยกิจกรรมศิลปะ 8 รูปแบบ จ านวน 8 กิจกรรม และ
มีรายละเอียดของกิจกรรม ดังน้ี 

  1.2.1 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ การปั้น การฉีกปะ การประดิษฐ์ 
  1.2.2 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ การวาดภาพระบายสี การปั้น การประดิษฐ์ 
  1.2.3 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ การฉีกปะ การวาดภาพระบายสี การประดิษฐ์ 
  1.2.4 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ การปั้น การพับ การประดิษฐ์ 
  1.2.5 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ การปั้น การพับ การประดิษฐ์ 
  1.2.6 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ การวาดภาพระบายสี การพับ การประดิษฐ์ 
  1.2.7 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ การวาดภาพระบายสี การพับ การประดิษฐ์ 
  1.2.8 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ การพับ การปั้น การประดิษฐ์ 
 1.3 น าแผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อ

ตรวจพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม จากน้ันปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ให้เหมาะสม
อีกครั้งโดยยึดตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ น าแผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่สร้างขึ้นทดลองใช้กับนักเรียน
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อดูความเหมาะสมในการน าไปใช้จริงและปรับปรุงเป็นแผนการจัดกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์เป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้ทดลอง จากการประเมินแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนากล้ามเน้ือมัด
เล็กโดยผู้เชี่ยวชาญท าให้ทราบว่าผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับ ดีมาก มี
ความเหมาะสม 
 2. การสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็ก ด าเนินการตามล าดับ ดังน้ี 
  2.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้
กล้ามเน้ือมัดเล็ก ดังน้ี  
   2.1.1 ศึกษาทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย.ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
2560 
   2.1.2 ศึกษางานวิจัยที่เก่ียวกับแบบทดสอบการเตรียมความพร้อม  
   2.1.3 ศึกษาแนวทางการวัดความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัย  
   2.1.4 ศึกษาการสร้างวัดความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัย จาก ผกากานต์ 
น้อยเนียม (2556)  
  2.2 สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็กจ านวน 1 ชุด มี 5 ข้อ  
    2.2.1 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ การพับ 
    2.2.2 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ การฉีกปะ 
    2.2.3 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ การปั้น 
    2.2.4 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ การระบายสี 
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    2.2.5 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ การประดิษฐ์    
  2.3 สร้างคู่มือในการด าเนินการทดสอบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็กโดยให้สอดคล้องกับ
แบบทดสอบแต่ละชุดที่ได้สร้างขึ้นในข้อ 2.2  
  2.4 น าแบบทดสอบวัดความสามารการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัยและคู่มือด าเนินการทดสอบที่
สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย และด้านการวัดผลการศึกษาเพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเ น้ือหา 
(Content Validity) ซ่ึงผู้เชี่ยวชาญ 
  ผลการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ลงความเห็นและให้คะแนน โดยใช้เกณฑ์ค่าดัช นี ความ
สอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) ผลการประเมินพบว่า มีค่า IOC เท่ากับ 0.87 
  2.5 ปรับปรุงแบบทดสอบและคู่มือด าเนินการทดสอบการวัดความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมือให้มี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น  
  2.6 น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัย ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไข
เรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้กับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 5 คน เพื่อดูความเหมาะสมในการน าไปใช้จริง  
  2.7 น าแบบทดสอบที่ผ่านการทดลองใช้ในข้อ 2.6 ไปปรับแก้ให้เหมาะสมแล้วน า ไปทดสอบกับนักเรียน
ชั้นอนุบาลปีที่ 3/4 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 วิธีด าเนินการทดลอง 

การวิจัยครั้งน้ีด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ท าการทดลองเป็นเวลา 8 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 3 วัน คือวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ วันละ 40 นาที ท าการทดลองในช่วงเวลา09.30–10.10 น. รวม 24 
ครั้ง ซ่ึงผู้วิจัยมีขั้นตอนการด าเนินการดังน้ี 

 1. ขอความร่วมมือกับครูประจ าชั้นในการท าวิจัย 
 2. ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
 3. สร้างความคุ้นเคยกับเด็กกลุ่มตัวอย่าง 1 สัปดาห์ก่อนการทดลองเม่ือเด็กเริ่มปรับตัวได้และมีค วาม

พร้อมในการท ากิจกรรมจึงด าเนินการทดลอง 
 4. ก่อนการทดลองผู้วิจัยท าการทดสอบ (Pretest) กับเด็กทั้งห้องเป็นเวลา 1 วัน ด้วยแบบทดสอบวัด

ความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็กที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 5 คน ซ่ึงเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย 
  5. ผู้วิจัยด าเนินการทดลองโดยการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กับกลุ่มเป้าหมายเป็นเวลา 8 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 3 วัน ได้แก่ วันจันทร์ วันพุธ และวันพุธ โดยด าเนินการตามขั้นตอนตามแผนการจัดประสบการณ์ที่วางไว้
ดังน้ี 
   สัปดาห์ที่ 1  ปั้นต้นไม้ที่รักตามจินตนาการ,ฉีกปะภาพดอกไม้ตามจินตนาการ,ประดิษฐ์ดอกไม้จ าลอง 
   สัปดาห์ที่ 2  วาดรูประบายสีวงจรชีวิตแมลงตามจินตนาการ ,ปั้นแมลงเต่าทองตามจินตนาการ,
ประดิษฐ์หนอนน่ารัก 
   สัปดาห์ที่ 3  ฉีกปะภาพลูกโลก,ระบายสีโลกอันสดใสตามจินตนาการ,ประดิษฐ์กังหันลม 
   สัปดาห์ที่ 4  ปั้นคุณพ่อในดวงใจตามจินตนาการ,พับการ์ดวันพ่อ,ประดิษฐ์โมเดลพวงมาลัย 
   สัปดาห์ที่ 5  ปั้นตุ๊กตาหิมะตามจินตนาการ,พับนกแพนกวิน,ประดิษฐ์หน้ากากซานตาครอส 
   สัปดาห์ที่ 6  วาดรูประบายสีถังขยะตามจินตนาการ,พับกล่องนม,ประดิษฐ์ถังขยะแยกประเภท 
   สัปดาห์ที่ 7  วาดรูประบายสีภาพวันเด็ก วันครูตามจินตนาการ,พับหมวกปลาฉลาม,ประดิษฐ์การ์ด
วันเด็ก 
   สัปดาห์ที่ 8  พับกระต่าย 1สัปดาห์มี 7วัน,ปั้นบัวลอยหลากสี,ประดิษฐ์รุ้ง 7 สี 
  6. เม่ือด าเนินการทดลองครบ 8 สัปดาห์ ผู้วิจัยท าการทดสอบ (Posttest) กับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็กฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบที่ใช้ก่อนการทดลอง 
  7. น าคะแนนที่ได้จากการทดสอบไปท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับขั้นตอนดังน้ี 
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 ตาราง 1 เปรียบเทียบการทดลองกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเน้ือมัดเล็กของนักเรียนชั้น
อนุบาล 3/4 
 

กิจกรรม �̅� 𝑆 t 𝑝 

การพัฒนากล้ามเน้ือ 
มัดเล็ก 

ก่อนการจัดกิจกรรม 4.8 0.83 3.50 .000 

หลังการจัดกิจกรรม 9.2 5.23 

  
จากตารางที่ 1 พบว่า ก่อนได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.8  และมีค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.83 อยู่ในระดับปานกลาง หลังได้รับการการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.2 และ
มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.23 อยู่ในระดับสูงก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มีค่าทีเท่ากับ 
3.50 
 ภาพประกอบที่ 1 กราฟเปรียบเทียบพัฒนาการในการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รับ
การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 

 
จากภาพประกอบที่ 1 แสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยคะแนนพัฒนาการกล้ามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการ

จัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ในระยะเวลา 8 สัปดาห์ เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการกล้ามเน้ือมัดเล็กที่สูงขึ้นตามล าดับ โดยใน
สัปดาห์ที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6, 7 และ 8 มีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงขึ้นตามล าดับคือ 1 2 , 1.4 , 1.6 , 2 , 2.4 , 2.6 , 2.8 
และ 3 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแต่ละครั้งตามล าดับเท่ากับ  0.35,0.81,1.04,0,0.53,0.42,0.35 และ 0 

 
สรุปผลการวิจัย 
 1. หลังจากที่เด็กปฐมวัยได้รับการจัดกิจกรรมการพัฒนากล้ามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์ พบว่าเด็กปฐมวัยมีคะแนนสูงขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. จากการทดสอบการพัฒนากล้ามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ จ านวน 8 
สัปดาห์ พบว่าเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการกล้ามเน้ือมัดเล็กสูงขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรม 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาทักษะการพัฒนากล้ามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัยและพัฒนากล้ามเน้ือ
มัดเล็กส าหรับเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาล 3/4  โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มาเปรียบเทียบความแตกต่างก่อนและ
หลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  
 การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ พบว่า เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมือสูงขึ้นที่เป็นเช่นน้ี
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อาจเป็นเพราะ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกตามความสนใจ การรับรู้และความ
พร้อมของเด็กแต่ละคน ซ่ึงเปิดโอกาสให้เด็ก ได้แสดงออกอย่างอิสระเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญาในการเรียนรู้จากการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ได้แก่ กิจกรรมการพับ การร้อย การฉีก ตัด ปะ 
การสาน และการพิมพ์ภาพต่อเติมภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ เพิ่มศรี ชูวิเชียร (2549 หน้า 30) ได้กล่าวไว้ว่า 
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ หมายถึง กระบวนการในการปฏิบัติต่อชิ้นงานในลักษณะต่างๆ ไม่ว่าจะ เป็นการวาดเขียน 
การปั้น การฉีก การปะ ฯลฯ จะส่งผลต่อการพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น ร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา สังคมของเด็กและ 
การด าเนินกิจกรรมศิลปะให้ประสบความส าเร็จน้ัน ต้องขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายๆ อย่างได้แก่ ผู้ด าเนินการจัด
กิจกรรมศิลปะ ผู้ปฏิบัติกิจกรรมศิลปะ กระบวนการหรือขั้นตอนในการจัดกิจกรรมศิลปะสื่อ หรืออุปกรณ์ ซ่ึงจะต้องมี
การควบคุมและประเมินผลที่จะช่วยให้ทิศทางของการจัดกิจกรรมศิลปะเป็นไปตามจุดมุ่งหมาย และบรรลุผลส าเร็จ 
เช่นเดียวกับ วรรณี อยู่คง (2547 หน้า 38) ที่กล่าวว่า การส่งเสริมความสามารถของกล้ามเน้ือมือสามารถท าได้โดยการ
ส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกฝนทักษะการใช้มือในการท ากิจกรรมต่างๆ เช่น การวาดภาพระบายสี การติด – ถอดกระดุม    
การฉีก ตัดปะ พับกระดาษ ถักสาน ปั้นดินเหนียว เป็นต้น 
 ผลการวิจัยท าให้ทราบว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเน้ื อมัดเล็กของ
นักเรียนชั้นอนุบาล 3/4 ก่อนได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.8  และมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.83 อยู่ในระดับปานกลาง หลังได้รับการการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
9.2 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.23 อยู่ในระดับสูงก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มีค่าที
เท่ากับ 3.50 แสดงให้เห็นว่า การพัฒนากล้ามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัย โดยภาพรวมก่อนและหลังการจัดกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์ หลังการจัดกิจกรรมค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม อย่างมีนัยส าคัญ .05 และ
จากกราฟเปรียบเทียบพัฒนาการในการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ค่าเฉลี่ยคะแนนพัฒนาการกล้ามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ใน
ระยะเวลา 8 สัปดาห์ เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการกล้ามเน้ือมัดเล็กที่สูงขึ้นตามล าดับ โดยในสัปดาห์ที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6, 
7 และ 8 มีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงขึ้นตามล าดับคือ 1 2 , 1.4 , 1.6 , 2 , 2.4 , 2.6 , 2.8 และ 3 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานแต่ละครั้งตามล าดับเท่ากับ  0.35,0.81,1.04,0,0.53,0.42,0.35  
และ 0แสดงว่าการพัฒนากล้ามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัยโดยภาพรวมระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ดีขึ้นได้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น  
 พัฒนากล้ามเน้ือมัดเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาล 3/4 โดยเฉลี่ยรวมเพิ่มขึ้นจากก่อนการจัดกิจกรรม ทั้งน้ี
เน่ืองจาก การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเน้ือมัดเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาล 3/4 เป็นรูปแบบการจัด
กิจกรรมที่ให้เด็กเป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เด็กได้เรียนรู้ด้วยการสังเกต บอกรายละเอียด เปรียบเทียบระหว่างการ
ท ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่หลากหลาย เช่น การฉีกปะ การวาดภาพ การพับ การปั้นดินน้ ามัน การประดิษฐ์ และ
การระบายสี ท าให้เด็กมีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเน่ืองตลอดช่วงระยะเวลาทดลอง 8 สัปดาห์ 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นก่อนการจัดกิจกรรม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาไปในหลากทักษะที่สอดคล้องกันเพื่อให้มีประสิทธิภาพใน
การท ากิจกรรมมากขึ้น 
 2. การจัดกิจกรรมความค านึงถึงสิ่งอ านวยความสะดวก บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดกิจกรรมที่หลากหลาย 
 3. ครูควรมีบทบาทในกาช่วยเหลือในการท ากิจกรรมของนักเรียน ให้ค าแนะน าและกระตุ้นให้เด็กมีความกล้า
คิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
       ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1.ควรมีการศึกษาความสามารถด้านกล้ามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัยว่า เด็กปฐมวัยในช่วงอายุไหนมี
พัฒนาการเป็นอย่างไร แล้วจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กในแต่ละวัย 
 2.ควรมีการจัดกิจกรรมรูปแบบอ่ืนๆ เพื่อพัฒนากล้ามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัยหรือพัฒนาด้านอ่ืนๆ 
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การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านการคิดเชิงเหตุผลส่วนย่อยส่วนรวมด้วยการจัดกิจกรรมเกม
การศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 

The Development of analytical thinking skills in rational thinking. subsection 
public with educational games for early childhood 

พัชริดา พรรณชรา1 และ วราภรณ์  อ่ าอ้น2   
Phatcharida   Phanchara 1 and Warapron  Aum-aon2 

 
   1 นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

2 อาจารย์โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม                    
 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกม
การศึกษาก่อนจัดกิจกรรมเกมการศึกษาและหลังจัดกิจกรรมเกมการศึกษา เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ด้านการคิดเชิง
เหตุผลส่วนย่อยส่วนรวมจากการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นเด็กปฐมวัย ชาย–หญิง 
อายุ 4–5 ปี จ านวน 20 คน ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลนครพิษณุโลก ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 4 สัปดาห์ๆละ 2 ครั้งๆละ 20 นาที รวม 8 ครั้ง เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งน้ี1. แผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาจ านวน 8 แผน 2. แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็ก
ปฐมวัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการหาค่าร้อยละความก้าวหน้า 
 ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ด้านการสังเกต ด้านการจ าแนก ด้าน
ความสามารถในการบอกส่วนย่อยส่วนรวมของสิ่งของได้ มีทักษะการคิดหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาสูงขึ้นคิดเป็น
ร้อยละความก้าวหน้าเท่ากับ 27.5  

ค าส าคัญ : ทักษะการคิดวิเคราะห์,  เกมการศึกษา, เด็กปฐมวัย  

Abstract 
 The purpose of the study was to compare Analytical thinking skills of young children before 
and after using educational game. The 20 subjects were 4-5 years old in kindergarten 2, second 
semester, academic year 2018 at Wat Noi Municipal School. The experiment was carried by researcher 
for 20 minutes every days, 2 days per week for 4 consecutive weeks.  
 The instruments used in this study were 1) The Experience plan Didactic Games developed 
by the researcher, 2)  The Analytical thinking skills Test, The study was The One Group pretest – 
posttest Design. The data was analyzed by the average, The Standard deviation and percentage.  
 The result was as follow: The Analytical thinking skills of young children acquired didactic 
games was percentage was 27.5 

Keywords: Analytical thinking skills, educational game, early childhood 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 การจัดการศึกษาที่ มีประสิทธิภาพและครอบคลุม เป็นการพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนา
ประเทศชาติต่อไป การให้การศึกษาแก่เด็กที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติ คือ การสร้างพื้นฐานการศึกษาปฐมวัย ซ่ึง
เป็นวัยที่มีพัฒนาการทุกด้านเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว สมอง มีการพัฒนาอย่างเต็มที่ในช่วงแรกเกิดถึง 6 ปี การส่งเสริม
พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาให้แก่เด็กในวัยน้ี จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งและเป็นการ
เตรียมความพร้อม สู่การเรียนรู้ในชั้นสูงต่อไป หากเด็กได้รับการเตรียมความพร้อมที่ดีในช่วงน้ี  จะส่งผลให้การพัฒนา
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คุณภาพการศึกษา  ช่วยให้เด็กเจริญเติบโตและมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ ทั้งน้ี หากเด็กวัยน้ี ไม่ได้รับความสนใจ
เอาใจใส่เท่าที่ควรจะท าให้เด็กมีพัฒนาการที่ไม่ครบสมบูรณ์ ท าให้เกิดปัญหา อุปสรรค์ในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและ
สายเกินไปที่จะแก้ไขสิ่งต่างๆ ได้ ความส าคัญของวัยเด็กน้ีจึงเป็นช่วงเวลาที่มีความส าคัญของความเป็นมนุษย์ 
การศึกษาส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560 : 1-16) ดังที่ เพียเจต์ (Piaget) ได้กล่าวว่า พัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัยจะเป็นรากฐานให้แก่ การพัฒนาทางสติปัญญาในระดับต่อไปซ่ึงในระดับปฐมวัยเด็กเรียนรู้โดยใช้ประสาทสัมผัส 
สิ่งแวดลอมรอบตัว สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ท่าทางในการสื่อความหมาย รู้จักสิ่งที่เป็นตั วแทน สามารถหาเหตุผล
อ้างอิงได้ สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ (2550 : 57) นอกจากน้ี บรูเนอร์ (Bluener) ได้เสนอว่า ในการจัดควรค านึงถึงการ
เชื่อมโยงทฤษฎีพัฒนาการกับทฤษฎีความรักบทฤษฎีการสอน เพราะการจัดเน้ือหาและวิธีการสอนจะต้องค านึงถึง
พัฒนาการ และปรับเน้ือหาให้สอดคล้องกับ ความสามารถในการคิดหรือการรับรู้ รวมถึงการเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม
กับวัยของผู้เรียน ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2549:1 อ้างอิงใน ปราณี อุปฮาด. 2550:1) กล่าวว่า สติปัญญาด้านการคิดน้ัน
มีความจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ ความเป็นปกติสุขและการด าเนินชีวิตที่ประสบความสุขในความส าเร็จ เป็น
ผลมาจากการมีประสิทธิภาพของความคิด ชื่อสอดคล้องกับ ฉันทนา ภาคบงกช (2550:1 อ้างอิงใน ปราณีอุปฮาด. 
2550:1) ที่กล่าวมา การคิดวิเคราะห์การช่วยให้คนมีประสิทธิภาพ แสดงออกในสิ่งที่ดีงาม เป็นประโยชน์ และ
สร้างสรรค์ สามารถฟันฝ่าอุปสรรคและน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันของตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
ตลอดจนการที่เด็กได้รับการพัฒนาความคิดให้เป็นคน คิดเป็น เด็กจะสามารถใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
เลือกสิ่งที่ดีที่สุดในอนาคตได้ อันจะเป็นเหตุให้ประเทศชาติพัฒนาอย่างยั่งยืน เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2550: 72 
อ้างอิงใน ปราณี อุปฮาด. 2551: 1) ฝึกทักษะการคิดน้ันเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ การที่จะพัฒนาคนให้
เป็นผู้ที่รู้จักคิดอยากมีเหตุผลน้ัน ควรมีการพัฒนาตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพราะเป็นวัยที่มีพัฒนาการทุกด้านสูดสุด ซ่ึง ปิย
นุช ประจักษ์จิตต์ (2526 : 31 อ้างอิงใน ปราณี อุปฮาด. 2551 : 1) ได้กล่าวไว้ว่าการพัฒนาความคิดของเด็กปฐมวัย
ควรเริ่มจากการใช้ความคิดและความเข้าใจเหตุผลง่ายๆ ด้วยการกระตุ้น ให้คิด เปรียบเทียบ จ าแนกเชื่อมโยงหาเหตุผล
และฝึกการแก้ปัญหาอยู่เสมอ จะช่วยให้พัฒนาการด้านสติปัญญาเป็นไปอย่างรวดเร็ว นงเยาว์ แข่งเพ็ญแข (2549 : 
120 -121 อ้างอิงใน ปราณี อุปฮาด.2551 : 2) กล่าวว่า การคิดของเด็กปฐมวัยพัฒนาได้โดยการจัดกิจกรรมที่เปิด
โอกาสให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสทุกด้านจากกิจกรรมที่ท้าทายน่าสนใจ  การคิดค้นคว้าทุกรูปแบบและการจินตนาการ
จะกระตุ้นให้สมองคิดได้หลายลักษณะโดยมีครูเป็นผู้เตรียมคิดหาเทคนิค เตรียมอุปกรณ์และจัดกิจกรรมใ หม่ๆ ซ่ึง
สอดคล้องกับ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2552: 38-41 อ้างอิงใน ปราณี อุปฮาด. 2551: 2) ได้กล่าวไว้ว่าการพัฒนาและ
เสริมสร้างความคิดอย่างมีเหตุผลของเด็กน้ัน ครูควรจัดกิจกรรมให้เด็กได้คิด สังเกต ลงมือปฏิบัติ ทดลองผ่านประสาท
สัมผัสทั้ง 5 เด็กแสดงออกอย่างอิสระได้ด้วยจินตนาการกิจกรรมที่หลากหลายจะกระตุ้นให้เด็กสนใจ กระตือรือร้นที่จะ
ร่วมกิจกรรม ครูควรเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้วิธีแก้ปัญหาการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การใช้หลักการสืบค้น 
การใช้ทักษะกระบวนการด้วยตนเองซ่ึงจะสนับสนุนให้เด็กคิดอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
  การจัดกระบวนการการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 
2542 ที่ได้ก าหนดแนวทางในการวิจัยการศึกษาไว้ว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ ยุทธนา ปฐมวรชาติ (2549: 39 อ้างอิงใน ปราณี อุปฮาด.2551: 2 ) ซ่ึงการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้
ผู้เรียนสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้และค้นพบองค์ความรู้ใหม่โดยใช้กระบวนการทางสติปัญญา ท าให้
ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฏีพหุปัญญาของเวิร์ด 
การ์ดเนอร์ที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนทุกด้าน โดยค านึงถึงศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่าง
กัน โดยการ์ดเนอร์ (Gardner) เชื่อว่าคนเรามีปัญญาหรือความสามารถอยู่ในตัวหลายด้าน ได้แก่ ปัญญาด้านภาษา 
ด้านตรรกะ-คณิตศาสตร์ การใช้เหตุผล ด้านดนตรี ด้านมิติ ด้านความถนัดทางกาย ด้านความเข้าใจผู้อ่ืน ด้านความ
เข้าใจตนเอง ด้านธรรมชาติ ด้านการด ารงคงอยู่ของชีวิตและความสามารถเหล่าน้ีสามารถพัฒนาได้พร้อมกัน วารีรัตน์ 
แก้วอุไร (2548:84 อ้างอิงใน ปราณี อุปฮาด.2551: 3) ซ่ึงกระบวนการจัดประสบการณ์ตามรูปแบบการจัดกิจกรรมเกม
การศึกษาก็เป็นวิธีการจัดกิจกรรมอีกรูปแบบหน่ึง ที่ช่วยส่งเสริมความสามารถการคิดเชิงเหตุผลให้กับเด็กปฐมวัย โดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ บูรณาการความรู้และทักษะควบคู่ไปพร้อมๆกันกับคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนเป็นผู้ริเริ่มได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ได้ลงมือปฏิบัติ ส ารวจ ค้นคว้า ตามความสนใจและความถนัดของ
ตนเอง เด็กจะมีทักษะการคิดรู้จักการใช้เหตุผลมาช่วยในการแก้ไขปัญหา อีกทั้งยังสามารถสร้างความรู้ใหม่ด้วยตนเอง
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และสามารถคิดสร้างสรรค์ผลงานต่างๆออกมาจากจินตนาการ แนวคิดประสบการณ์ของตนและช่วยสร้าง
ความสามารถในการคิดเป็นระบบ มีเหตุผลและน าไปใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ การจัด
กิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อการเรียนรู้จะช่วยพัฒนาการด้านต่างๆของเด็ก แต่เน้นทางสติปัญญา มีกฎกติกาง่ายๆเหมาะ
ส าหรับเด็กปฐมวัยและความสนุกสนานจาการเล่น มีกระบวนการในการเล่นจากสื่อตามชนิดของเกมประเภทต่างๆ
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งที่เรียน เด็กสามารถเล่นคนเดียวและเล่นเป็นกลุ่มได้เกม
การศึกษาที่เหมาะสมส าหรับเด็กวัย 5-6 ขวบ 
 การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมหลักตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช  
2546  ที่ใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย เพื่อพัฒนาเด็กให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย และเน้นทางด้านสติปัญญาหรือการคิดวิเคราะห์ให้แก่เด็ก เกมการศึกษามีหลายประเภท มีรูปแบบ
และวิธีเล่นแตกต่างกันไป สิ่งส าคัญประการหน่ึงที่จะช่วย ส่งเสริมความคิดให้แก่เด็กคือ การเล่นเกมการศึกษาควรมี
ค าถามกระตุ้นให้เด็กได้คิดด้วย เพราะตามธรรมชาติของเด็กมีความสงสัยใคร่รู้อยู่เสมอ และเม่ือเด็กได้รับการกระตุ้ น
ด้วยค าถามซ่ึงเป็นสิ่งเร้าที่ดี ชวนให้เด็กสงสัย จริงใจให้เด็กเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพทางความคิดที่
เด็กมีอยู่ในตัวตนให้ก้าวขึ้นสู่ขีดสูงสุด และเม่ือผู้ใหญ่เข้าใจธรรมชาติของเด็ก ได้ให้การสนับสนุนเด็กหรือตอบสมองเด็ก
ด้วยความเต็มใจที่จะตอบแก่เด็ก เด็กก็จะเกิดความพร้อมที่จะเรียนรู้ โดยปกติแล้วเด็กปฐมวัยจะช่างสังเกตและส ารวจ
สิ่งต่างๆที่อยู่แวดล้อมตัวเอง  เม่ือจัดอุปกรณ์หรือสิ่งเร้ามาให้เด็กพัฒนาการสังเกต โดยใช้ประสาทสัมผัสรับรู้ทุกด้าน 
เด็กจะพัฒนาการคิดวิเคราะห์ได้อย่างดี เกมการศึกษาเป็นสิ่งเร้าที่ดีเป็นสื่อและกิจกรรมที่เด็กสังเกตเห็นได้อย่างเด่นชัด 
เปรียบเทียบความแตกต่างของสิ่งของหรือหารายละเอียดบางอย่างในภาพขนาดเดียวกันมีค าถามชวนให้เด็ก สังเกต
มากขึ้น  ได้คิดจะช่วยให้เด็กมีการพัฒนาเป็นผู้ใฝ่รู้และหาความจริงจากสิ่งที่เห็น หรือได้คิด ช่วยให้เด็กกล้าแสดงออก 
เรียนรู้ที่จะฟังผู้อ่ืนได้ต่อไป จากแนวคิดและเหตุผลดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาสามารถพัฒนา
ผู้เรียนทั้งความรู้  เจตคติ และการคิดตามความสนใจ และความสามารถของผู้เรียน โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์ ดังน้ัน
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่าการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาจะส่งผลต่อการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยเพื่อเป็น
แนวทางการน านวัตกรรมการสอนต่างๆไปปรับใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านต่าง ๆ ไปปรับใช้ในการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กด้านต่าง ๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมให้กับเด็กปฐมวัยที่แปลกใหม่และหลากหลายวิธีด้วย 
 
จุดมุ่งหมายการวิจัย 
      ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ตั้งเป้าหมายไว้ ดังน้ี 
 1. เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์จากการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 
 2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1. ประชากร  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นเด็กนักเรียนอายุ 4 - 5 ปี โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
นครพิษณุโลก ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 1 ห้อง นักเรียนจ านวนทั้งหมด  25 คน 

     2. กลุ่มตัวอย่าง กลุม่ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นเด็กนักเรียนอายุ 4 - 5 ปี โรงเรียนวัดจอมทอง ชั้น
อนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 20 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย 
 ขอบเขตด้านตัวแปร 

 ตัวแปรต้น   ได้แก่  การจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
          ตัวแปรตาม  ได้แก่  ทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย 

 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

 
สมมติฐานในการวิจัย 
 ทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยหลังจากการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมเกม
การศึกษา 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
            1. เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กที่มีอายุระหว่าง 4 - 5 ปี ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2560  
 2. ทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านการคิดเชิงเหตุผลส่วนย่อยส่วนรวม หมายถึง ความสามารถในการคิดเชิง
เหตุผลโดยสามารถบอกส่วนย่อยและส่วนรวมของสิ่งที่ก าหนดให้ได้ 
 3. เกมการศึกษา หมายถึง กิจกรรมที่มีกระบวนการเล่นตามชนิดของเกมประเภทต่างๆ ช่วยให้เด็กรู้จักใช้
ความคิด การสังเกต การจ าแนก คิดหาเหตุผลหาความสัมพันธ์ส่วนย่อยส่วนรวมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ โดยเป็น
การศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น การสร้างเกมการศึกษามีการเรียงล าดับตามหน่วยการเรียนรู้ ซ่ึงสามารถวัดจากแบบทดสอบ
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ าแนกออกเป็น 3 ด้าน คือ 
  3.1 การสังเกต  หมายถึง ความสามารถในการใช้ประสบการณ์คิดหาเหตุผล ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง 
โดยการสังเกตความแตกต่างของส่วนประกอบต่างๆ 
  3.2 การจ าแนก หมายถึง ความสามารถในการประมวลความรู้  เพื่อการจัดล าดับและประเภทอย่างมี
ความหมายเป็นกลุ่ม สามารถจัดกลุ่มที่มีหลักการและลักษณะที่คล้ายคลึงเข้าด้วยกัน 
     3.3 ความสามารถในการบอกส่วนย่อย ส่วนรวม หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะส่วนย่อย 
ส่วนรวมของสิ่งของชนิดต่างๆได้ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
            ตัวแปรต้น              ตัวแปรตาม 
                                                

 
 
 
 
 

 
 
 
 
วิธีด าเนินงานวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. เกมการศึกษาจ านวน 3 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 การจ าแนก 3 ข้อ ชุดที่ 2 การสังเกต 3 ข้อ ชุดที่ 3 ส่วนย่อย
ส่วนรวม 4 ข้อ 

2. แผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา จ านวน 8 แผน ได้แก่ ชุดที่1 ชุดการจัดประเภทผัก ผลไม้ ชุดที่2 ชุด
สัตว์และตัวเลข ชุดที่3 แยกประเภทอาหารหลัก 5 หมู่ ชุดที่4 ชุด รูปร่างรูปทรง 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินงานวิจัยโดยมีขั้นตอนและรายละเอียดการด าเนินงานตามล าดับ ดังน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 สร้างแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ที่เป็นแบบทดสอบประเภทข้อความ ข้อค าถามที่เป็น
รูปภาพและประเภทข้อความที่เป็นภาษาไทย เพื่อใช้ในการทดสอบก่อนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาและหลังการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษา  แบ่งออกเป็น 3 ชุด ดังน้ี 
   ชุดที่ 1 การจ าแนก 3 ข้อ 
   ชุดที่ 2 การสังเกต  3 ข้อ 
   ชุดที่ 3 ส่วนย่อยส่วนรวม 4 ข้อ 
   เกณฑ์การให้คะแนน เด็กท าได้     1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

การจดักิจกรรมเกม
การศึกษา 

ทกัษะการคิดวิเคราะห์ของเดก็ปฐมวยั 
     - การสังเกต 
     - การจ าแนก  
     - ความสามารถในการบอกส่วนยอ่ยส่วนรวมของส่ิงของได ้
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          เด็กท าไม่ได้  1 ข้อ ได้ 0 คะแนน 
 ขั้นตอนที่ 2  การสร้างแผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาจ านวน 8 แผน  
  2.1 ชุดที่ 1 เกมการศึกษาการจัดประเภทผัก ผลไม้ 
  2.2 ชุดที่ 2 เกมการศึกษาสัตว์และตัวเลข 
  2.3 ชุดที่ 3 เกมการศึกษาแยกประเภทอาหารหลัก 5 หมู่ 
  2.4 ชุดที่ 4 เกมการศึกษารูปร่างรูปทรง 
    2.2.1 แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษา ชุดที่ 1 ชุดเกมการศึกษาการจัดประเภท
ผัก ผลไม้ จ านวน 1 ชุด 
    2.2.2 แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษา ชุดที่ 2 ชุดเกมการศึกษาสัตว์และตัวเลข 
จ านวน 1 ชุด 
    2.2.3 แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษา ชุดที่ 3 ชุดเกมการศึกษาแยกประเภท
อาหารหลัก 5 หมู่ จ านวน 1 ชุด 
    2.2.4 แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษา ชุดที่ 4 ชุด เกมการศึกษารูปร่างรูปทรง 
จ านวน 1 ชุด 
   โดยในการทดลองผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์ดังกล่าว แผนละ 2 ครั้ง 
รวมทั้งหมด 8 ครั้ง และท าการทดลอง 4 สัปดาห์ 
 ขั้นตอนที่ 3 การสร้างเกมการศึกษา ซ่ึงประกอบไปด้วยเกมการศึกษาจ านวน 4 ชุด มีรายละเอียดของแต่ละ
เกม ดังน้ี 
   3.1 เกมจัดประเภทผัก ผลไม้ หมายถึง เกมที่มีบัตรภาพผัก ผลไม้หลายชนิดและน าไปจัดประเภทผัก
ผลไม้ลงในตะกร้าแต่ละชนิดถูกต้อง 
   3.2 เกมสัตว์และตัวเลข หมายถึง เกมที่มีบัตรภาพสัตว์และฝารูปตัวเลขต่างๆน ามาจับคู่จ านวนสัตว์
และตัวเลขให้สัมพันธ์กัน 
   3.3 เกมแยกประเภทอาหารหลัก 5 หมู่ หมายถึง เกมที่มีไม้หนีบบัตรภาพอาหารแต่ละชนิดที่
หลากหลายน าไปแยกประเภทให้ตรงกับอาหาร 5 หมู่ให้ถูกต้อง 
   3.4 เกมรูปร่างรูปทรง หมายถึงเกมที่มีบัตรภาพรูปทรงเรขาคณิตเจาะรูโดยรอบหลากหลายสีและมี
แผ่นกระดานที่เจาะรูหลากหลายสีน าเชือกร้อยบัตรภาพที่เจาะรูกับแผ่นกระดาษให้สีตรงกันตามจินตนาการ 
 ขั้นตอนที่ 4 น าแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์  น าแผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาและเกม
การศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  น าไปใช้ในการวิจัย  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 1. ค านวณค่าเฉลี่ยของคะแนน (Mean)  
 2. ค านวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 3. ค านวณค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบวัดทักษะการคิด  
 4. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยเกมการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย ที่ได้รับก ารจัดกิจกรรมเกม
การศึกษา  ก่อนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาและหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
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ตารางที่ 1 ผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยรวมด้วยเกมการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดกิจกรรม
เกมการศึกษา  ก่อนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาและหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 

 
นักเรียนคนที ่

คะแนนก่อนเรียน 
X 1 

คะแนนหลังเรียน 
X 2 

คะแนนความก้าวหน้า 

( X 2 − X
1) 

1 6 10 +4 

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

17 6 9 +3 

18 7 10 +2 

19 7 9 +2 

20 6 10 +4 

คะแนนรวม 136 191 53 

คะแนนเฉลี่ย 6.8 9.55 +2.75 

ร้อยละความก้าวหน้า =     27.5 
 
        จากตารางที่ 1 พบว่า โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเท่ากับ 6.8 และ
คะแนนเฉลี่ยหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเท่ากับ 9.55 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 2.75 คิดเป็นร้อยละความก้าวหน้า
เท่ากับ 27.5 เม่ือพิจารณาเป็นรายบุคคลพบว่านักเรียนได้คะแนนเพิ่มขึ้นทุกคน(คะแนนความก้าวหน้า) ตั้งแต่ +1 ถึง 
+5 คะแนนแสดงว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามีทักษะการคิดสูงขึ้น 
 
สรุปผลการวิจัย 
 โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเท่ากับ 6.8 และคะแนนเฉลี่ยหลังการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษาเท่ากับ 9.55 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 2.75 คิดเป็นร้อยละความก้าวหน้าเท่ากับ 27.5 แสดงว่า
นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามีทักษะด้านการสังเกตสูงขึ้น 
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อภิปรายผลการวิจัย 

จากการวิจัยครั้งน้ีพบว่าผู้วิจัยได้ตั้งจุดมุ่งหมายไว้เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ด้านการคิดเชิงเหตุผลส่วนย่อย
ส่วนรวมจากการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาและเพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการ
จัดกิจกรรมเกมการศึกษา เรื่องการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านการคิดเชิงเหตุผลส่วนย่อยส่วนรวมด้วยเกม
การศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยสามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี หลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา พบว่า เด็กปฐมวัยมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงขึ้นที่เป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะ กิจกรรมเกมการศึกษาเปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึก
ความคิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กับเกมที่เป็นสื่อรูปธรรม สอดคล้องกับ เครือวัลย์ ทองมาก (2548 : 21 อ้างถึงใน นิธิ
กานต์ ขวัญบุญ, 2549 : 55 ) ที่กล่าวว่า เกมการศึกษาเป็นกิจกรรมการเล่นหรือการแข่งขันที่ก าหนดจุดมุ่งหมาย กฎ 
กติกา จ านวนผู้เล่น เพื่อก่อให้เกิดความสนุกสนานช่วยพัฒนาความเจริญด้านร่างกายและสติปัญญาตลอดจนฝึกทักษะ
แก่ผู้เล่น เช่นเดียวกับ กรมวิชาการ ( 2549 : 40 ) ที่กล่าวว่า เกมการศึกษาเป็นเกมที่ช่วยพัฒนาสติปัญญามีกฎเกณฑ์
กติกาง่าย ๆ เด็กสามารถเล่นคนเดียวหรือเป็นกลุ่ม ดังน้ัน การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาจึงช่วยพัฒนาทักษะการคิดของ
เด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดี  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1.ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ที่มีผลต่อความสามารถด้านอ่ืนๆ ของเด็กปฐมวัย เช่น 
ด้านการคิดเชิงเหตุผล ด้านการคิดแบบมีวิจารญาณและด้านความสัมพันธ์ทางสังคม  
เป็นต้น 
  2. ควรมีการศึกษาระดับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยโดยจัดกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น ด้าน
การเล่านิทาน เป็นต้น 
  3. ควรมีการศึกษาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบอ่ืนๆ เพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านการคิด
ของเด็กปฐมวัย หรือกลุ่มตัวอย่างอ่ืนๆ เช่น รูปแบบโครงการรูปแบบวางแผน ปฏิบัติและทบทวนตามแนวคิดไฮสโคป 
เป็นต้น 
  4. ควรมีการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาแบบกลุ่ม และรายบุคคล 
  5. ครูควรสร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยการยอมรับเป็นกันเอง พร้อมทั้งกระตุนและเปิดโอกาสให้เด็ก
เลือกเล่นอย่างอิสระ ในระหว่างท ากิจกรรมซ่ึงจะส่งผลให้เด็กได้มีพัฒนาการจากการเล่นเกมอยางเต็มศักยภาพ และใน
การแนะน าวิธีการเล่นเกมการศึกษา ครูควรม่ันใจว่าเด็กเขาใจ วิธีการเล่นเกมแต่ละเกมเป็นอย่างดีหากพบว่าเด็กยังไม่
เข้าใจหรือมีปัญหา ครูควรเขาไปมีส่วนรว่มในการเล่นกับเด็ก 
  6. เม่ือสิ้นสุดกิจกรรมควรน าเกมการศึกษา ควรจัดเกมการศึกษาไว้ในมุมเพื่อให้เด็กได้เล่นทุกโอกาสที่
ต้องการ เพื่อให้เด็กได้ฝึกฝนทักษะอย่างต่อเน่ือง 
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บทคัดย่อ 
บทความน้ีน าเสนอผลการวิจัยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อพัฒนาการคิด

วิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย โดยมีวิธีการด าเนินการกับกลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กปฐมวัยชายและ หญิง อายุระหว่าง 4-5 ปี 
ศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ่อวิทยาบางระก า อ าเภอบางระก า จังหวัด
พิษณุโลก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1  จ านวน 15 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่ม
ใหญ่ จ านวน 8 แผน และแบบสังเกตพฤติกรรมการคิดวิเคราะห์ด้านการสังเกตและการเรียงล าดับเหตุการณ์ของเด็ก
ปฐมวัย สถิติที่ใช้ในการพัฒนาความคิดวิเคราะห์ด้านการสังเกต และการเรียงล าดับเหตุการณ์โดยใช้การเล่านิทาน 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ 

จากการศึกษาพบว่าการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อการพัฒนาการคิด
วิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยด้านการสังเกต และการเรียงล าดับเหตุการณ์เด็กมีพัฒนาการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับดีมาก   
มีนัยส าคัญทางสถิติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.24 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.10 และมีค่าร้อยละเท่ากับ 87.41 

ค าส าคัญ : หนังสือนิทานเล่มใหญ่,  การคิดวิเคราะห์, เด็กปฐมวัย  

Abstract 
 This paper presents the results of the research on using the big story telling activity to early 
childhood. The purpose of the activities are to develop children analytical thinking skills. The 
purposive sampling method is used at the target group of 4 – 5 years old, kindergarten 2 in 
Borwittayabangrakam School, Bangrakam District Phitsanulok Province, under the Office of the Primary 
Education District1, Phitsanulok. Sample of 15 male and female pupils are selected. The instruments 
include:  the story telling activity plan in which story telling used to develop analytical thinking skills 
and the analytical and sequence behavior notes. The descriptive statistics and percentage of the 
results are reported. 
 The results show that 87.41% of pupil participated in the storytelling activity have very good 
behavior in analytical thinking with 5.24 mean and 1.10 SD. 

Keywords: story big books, analyze thinking, early childhood 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 เด็กปฐมวัยในช่วงอายุระหว่าง 0 - 6 ปี ถือว่าเป็นช่วงโอกาสทองของการเรียนรู้ในวัยน้ี สมองเติบโตอย่าง
รวดเร็ว ถ้าเด็กได้รับการพัฒนาและได้รับการกระตุ้นด้วยวิธีการที่ถูกต้อง จะช่วยสร้างเสริมให้มีความพร้อมสมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม และสติปัญญา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2542 : 16) ทั้งน้ีการ
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วางรากฐานของพัฒนาการทุกด้านควรเริ่มตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพราะการปูพื้นฐานให้เด็กมีความพร้อม ขึ้นอยู่กับการ
ฝึกอบรมเลี้ยงดูตั้งแต่เยาว์วัย การจัดการศึกษา และการพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงควรมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กระดั บ
ปฐมวัยทุกคนเจริญเติบโตและเรียนรู้อย่างมีความสุข (ฝ่ายวิชาการอนุบาลรักลูก. 2534 : ค าน า) นอกจากน้ีหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ยังได้ก าหนดจุดมุ่งหมายให้เด็กอายุ 3 - 5 ปี มีความพร้อมในการพัฒนาด้าน
ร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม และสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัยให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 12 ประการ ได้แก่ 
ผู้เรียนจะต้องมีร่างกายที่แข็งแรง และเจริญเติบโตตามวัย มีสุขนิสัยที่ดี ใช้กล้ามเน้ือใหญ่ กล้ามเน้ือเล็กได้อย่าง
คล่องแคล่ว ประสานสัมพันธ์ได้ดี มีสุขภาพจิตดี มีความสุข เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม จิตใจดีงาม รู้ จักชื่นชม และ
แสดงออกทางศิลปะ ดนตรีรักในการออกก าลังกาย สามารถช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมตามวัย รักธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมในท้องถิ่น เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ใช้
ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิด และการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย ตลอดจนมีจินตนาการ 
และความคิดสร้างสรรค์ และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ จากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง 
12 ประการน้ัน คุณลักษณะข้อที่ 10 อันได้แก่มีความสามารถในการคิด และการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย ถือว่าเป็น
หัวใจส าคัญในการจัดการศึกษา และใช้เป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน เพราะเด็กปฐมวัยเป็นวัย
เริ่มต้นของการพัฒนาทุกด้าน เด็กควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้ความคิดและแสดงความคิด หากเด็กไม่ได้
รับโอกาสให้คิด และแสดงความคิดเห็นบ่อย ๆ เด็กก็ย่อมคิดได้ช้ามีความคิดน้อย การสอนให้คิดเป็นวิธีแห่งปัญญาซ่ึง
เป็นกระบวน สิ่งที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาเด็กให้เติบโตอย่างมีศักยภาพน่ันคือ ด้านการคิดวิเคราะห์  จากการส ารวจ
นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนขนาดกลางในจังหวัดพิษณุโลก จ านวน 30 โรงเรียน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในครอบครัวที่มี
ฐานะยากจน ผู้ปกครองจบการศึกษาระดับประถมศึกษา จึงขาดความรู้และทักษะที่จะแนะน าบุตรหลานของตนเองใน
เน้ือหาวิชาการตามประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม จึงมอบภาระเก่ียวกับการจัดประสบการณ์ การ
เรียนรู้ให้เป็นหน้าที่ของครูภายในโรงเรียน ซ่ึงจากการที่สรุปการประเมินคุณภาพโรงเรียนขนาดกลางในจังหวัด
พิษณุโลกนักเรียนระดับปฐมวัย จะพบปัญหาในด้านการคิดวิเคราะห์ เด็กควรได้รับการฝึกฝนประสบการณ์ด้วย
กิจกรรมที่หลากหลายและมีความต่อเน่ืองโดยเฉพาะกิจกรรมเก่ียวกับการคิดในรูปแบบต่าง ๆ  ดังน้ี การเปรียบเทียบ 
ความเชื่อมโยง ความเหมือน ความแตกต่างของสิ่งต่าง ๆ การคิดแก้ปัญหาในการเล่น การท ากิจกรรม และสามารถ
บอกวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล การเล่าเรื่องความคิด จินตนาการ การสร้างสรรค์ผลงานแปลกใหม่ รวมถึงการฝึก
ทักษะในการแสวงหาความรู้ สนใจซักถาม ใฝ่รู้ สร้างนิสัยรักการอ่าน รู้จักตั้งค าถามในสิ่งที่สงสัยหรือสนใจ รู้จักใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ในการอ่านหนังสือ ฝึกหัดให้เป็นคนช่างสังเกต อยากรู้อยากเห็น มีการจัดมุมประสบการณ์ 
กิจกรรมการเรียนรู้ให้หลากหลาย และมีความต่อเน่ือง 
 เด็กปฐมวัยน้ีจะเริ่มเข้าใจ เริ่มมีจินตนาการ และมีการเลียนแบบ การรับรูของเด็กปฐมวัยเกิดจากวุฒิภาวะ 
และความพรอมในตัวเด็ก โดยต้องอาศัยพ่อแม่ ครู และผู้ปกครอง จะต้องช่วยกันจัดประสบการณที่กระตุ้นให้เด็กได
ฝึกฝนการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 และเปิดโอกาสให้เด็กหัดคิดวิเคราะห์ใช้เหตุผล และแกปัญหาด้วยตนเอง นิทานจึง
เป็นหัวใจส าคัญของเด็ก ท าให้เด็กมีจินตนาการที่กว้างขึ้น (สมศักดิ์  ปริปุรณะ. 2542 : 52) นิทานจะท าให้เด็ก ๆ หรือ
ผู้ฟังสามารถใช้กระบวนการคิดในการพิจารณาแก้ปัญหาได้ ครูควรจะใช้นิทานเป็นสื่อในการเรียนรูของเด็ก ผลจากการ
ที่เด็กไดฟังนิทาน ท าให้เด็กจดจ าไดนาน และสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์ต่าง ๆ ไดเป็นอย่างดี ถานิทานที่ครูเล่าให้
เด็กฟังน้ันตรงกับชีวิตจริง และสามารถเชื่อมโยงกันได จุดส าคัญอยู่ที่ครูและผู้สอนว่าจะต้องใช้กลวิธีในการเล่านิทาน 
การก าหนดตัวแสดงในนิทานที่มีความหมาย และให้บทบาทของการแสดงอย่างไร ที่จะเป็นสื่อให้เด็กจดจ าไดดียิ่งขึ้น  
การจัดกิจกรรมเล่านิทาน (อนงค์ ตันติวิชัย. 2549 : 11) การเล่านิทานเป็นรูปแบบของนันทนาการอย่างง่าย ๆ สามารถ
ตอบสนองความต้องการทางธรรมชาติของมนุษย์ ท าให้เกิดการเรียนรู้ ซ่ึงกันและกัน สามารถน าผู้ฟังไปสู่ โลก  
แห่งจินตนาการ ซ่ึงผู้ฟังจะพบความแปลกใหม่ สนุกสนาน หลุดพ้นจากความจ าเจในชีวิตประจ าวันไปได้ชั่วคราวใน
บางครั้งนิทานจะช่วยอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกซ่ึงมนุษย์สงสัย และยังหาค าตอบไม่ได้ หรืออธิบายถึง  
ต้นก าเนิดของสถานที่ต่าง ๆ หรือเป็นการสั่งสอนอบรม ให้คติข้อคิดในการด าเนินชีวิต นิทานเป็นหลายสิ่งหลายอย่าง
นอกเหนือจากความบันเทิงใจ ดังจะเห็นได้จากการที่มีผู้น าเอานิทานมาใช้เพื่อตอบสนองจุดมุ่งหมายต่าง ๆ อย่าง
หลากหลาย ในด้านการเรียนการสอนก็เช่นกัน มีผู้น านิทานมาใช้เพื่อเร้าความสนใจของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีสมาธิ
มากขึ้น แต่ผลที่ได้รับนอกเหนือจากสมาธิ คือ ความสนุกสนานผ่อนคลาย ความรู้ความเข้าใจ เพิ่มพูนประสบการณ์ 
และข้อมูล เกิดความคิดรวบยอด ตลอดจนนิทานเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ การสร้างบรรยากาศ
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ที่ดี สร้างความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งช่วยฝึกทักษะทางภาษา ทักษะการคิด และนิทานยังก่อให้เกิดประโยชน์ด้านอ่ืน ๆ 
อีกมากมาย 
 หนังสือนิทานเล่มใหญ่ของเด็กปฐมวัย เป็นหนังสือนิทานขนาดใหญ่เหมาะส าหรับการใช้งานกับเด็กเป็นกลุ่ม 
มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้เด็กได้รับความบันเทิงเป็นหลัก นอกจากน้ันเด็กยังได้รับประสบการณ์ใหม่ มีความคิด
จินตนาการสร้างสรรค์ รวมถึงมีความคิดรวบยอด และฝึกการคิดวิเคราะห์ เป็นต้น การจัดท าหนังสือนิทานด้วยตนเอง 
ผู้จัดท าต้องพิจารณาว่าจุดประสงค์ของหนังสือน าไปใช้กับเด็กในลักษณะใด ส่วนการออกแบบรูปเล่มโดยส่วนใหญ่ไม่
นิยมออกแบบเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพราะจะท าให้หนังสือนิทานไม่สวย ดังน้ัน รูปสีเ่หลี่ยมผืนผ้าจึงเป็นที่นิยมส าหรับ
การท าหนังสือนิทานเล่มใหญ่ 
 จากความส าคัญ และเหตุผลดังกล่าวข้างต้นน้ี ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้  
หนังสือนิทานเล่มใหญ่ เป็นวิธีการหน่ึงที่ท าให้เด็กสนใจที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ผ่านนิทาน และใช้เป็นแนวทางในการจัด
กิจกรรมการเล่านิทาน เพื่อให้เด็กเกิดการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ต่อไปในอนาคต 
  
จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน
โดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
            ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 
              1.ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นเด็กปฐมวัยชายและหญิง ก าลังศึกษาในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  ของโรงเรียนบ่อวิทยาบางระก า  มี 1 ห้องเรียน จ านวน 15 คน  
               2. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็กปฐมวัยชายและหญิงก าลังศึกษาในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 ของโรงเรียนบ่อวิทยาบางระก า จ านวน 15 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  
                ขอบเขตด้านตัวแปร 

 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย 
ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 30 นาที ช่วงเวลา 09.00 -

09.30 น. รวม 8 ครั้ง 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
  หลังจากที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการคิด
วิเคราะห์สูงขึ้นร้อยละ 80 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. การจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่  หมายถึง  ประเภทหนังสือนิทานส าหรับเด็ก 
เริ่มหัดอ่านที่มีภาพประกอบและตัวหนังสือขนาดใหญ่ เหมาะส าหรับการอ่านร่วมกัน ระหว่างเด็ก ๆ กับครูหรือ
ผู้ปกครอง ในการวิจัยครั้งน้ีประกอบด้วยหนังสือนิทานเล่มใหญ่ 
             2. การคิดวิเคราะห์  หมายถึง ความสามารถในการหาความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และ     
การสังเกตจ าแนกแยกแยะสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้จัดกลุ่มอย่างมีเหตุผล 
  2.1 การสังเกต  หมายถึง  การใช้สายตาในการมองเห็น และการใช้หูในการรับฟัง ในการสังเกตเรื่อง สี 
ลักษณะ รูปร่างในนิทาน 
  2.2 การเรียงล าดับเหตุการณ์ หมายถึง การเรียงล าดับเหตุการณ์ ก่อน-หลัง ที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่
บ่อยครั้งในชีวิตประจ าวัน หรือเหตุการณ์ที่มนุษย์หรือธรรมชาติก าหนดมาเป็นขั้นตอนไว้แล้ว 

3. เด็กปฐมวัย หมายถึง  เด็กนักเรียนชายและหญิงที่มีอายุระหว่าง 4 - 5 ปี และก าลังศึกษาในระดับชั้น 
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อนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ่อวิทยาบางระก า ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
  
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
       ตัวแปรต้น              ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 

 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินงานวิจัยโดยมีขั้นตอนและรายละเอียดการด าเนินงานตามล าดับ ดังน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและตรวจสอบแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย เพื่อใช้ในการสังเกต     
การคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้เกณฑ์ 3, 2, 1 คะแนนตามล าดับ จ านวน 1 ชุด มีผลการประเมินความ
สอดคล้อง อยู่ในระดับที่ใช้ได้  
 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือเล่มใหญ่เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์
ของเด็กปฐมวัยเพื่อเป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ จ านวน 8 แผน   
 ขั้นตอนที่ 3 การจัดท าหนังสือนิทานเล่มใหญ่และตรวจสอบเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย  
จ านวน 8 เรื่อง มีผลการประเมินความสอดคล้องอยู่ในระดับเหมาะสมมาก 
 ขั้นตอนที่ 4 น าแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมเด็ก เพื่อใช้ในการสังเกต และการเรียงล าดับเหตุการณ์ การ
คิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย  น าแผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือเล่มใหญ่ น าไปใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีประกอบด้วย 
  1. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย โดยใช้เกณฑ์ 3 ระดบั คือ 3, 2, 1 คะแนน 
เรียงตามล าดับ มีจ านวน 3 ข้อ 
  2. แผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของ 
เด็กปฐมวัย จ านวน 8 แผน แผนละ 30 นาที 
  3. หนังสือนิทานเล่มใหญ่ จ านวน 8 เล่ม คือ 1) ในสวนหลังบ้าน 2) เอ๊ะ! ดอกอะไร3) หางไหนกันนะ  
4) หูใครกันนะ 5) กว่าจะมาเป็นข้าว 6) ผีเสื้อแสนสวย 7) ไข่เจียวแสนอร่อย8) กล้วยกล้วย 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
 1. สถิติพื้นฐาน 
   1.1 การวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ย (Mean) ของการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่ม
ใหญ่เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย 
   1.2 การวิเคราะห์ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของการจัดกิจกรรมการเล่า
นิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย 
   1.3 การวิเคราะห์ค่าร้อยละเพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของการจัดกิจกรรมการเล่า
นิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
   1.4 การวิเคราะห์ค่าร้อยละความก้าวหน้า ของการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่ม
ใหญ่เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย 
 2.  สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของหนังสือนิทานเล่มใหญ่ และแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมของเด็ก
ปฐมวัย 

การจัดกิจกรรมการเล่านิทาน 

โดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ 
การคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย  

-  ด้านการสังเกต  
-  ด้านการเรียงล าดับเหตุการณ์ 
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  2.1 ค านวณค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของหนังสือนิทานเล่มใหญ่ ซ่ึงใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ (Content Validity)  
  2.3  ค านวณค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย  ซ่ึงใช้ค่า
ดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ (Content Validity)  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ผลการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือ 
นิทานเล่มใหญ่ สัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่ 4 
  ตารางที่ 1 ผลการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้
หนังสือนิทานเล่มใหญ่ สัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่ 4 

สัปดาห์ คะแนน 𝑿 S.D. ร้อยละ ระดับ 
1 167 3.71 0.92 61.85 ดี 
2 184 4.09 0.88 68.15 ดี 
3 206 4.58 1.10 76.30 ดีมาก 
4 236 5.24 1.10 87.41 ดีมาก 

             จากตารางที่ 1 พบว่าโดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่
เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยในสัปดาห์ที่ 1 เท่ากับ 3.71 อยู่ในระดับดี มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.92 และมีค่าร้อยละเท่ากับ 61.85 คะแนนเฉลี่ยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานในสัปดาห์ที่ 2 เท่ากับ 4.09 อยู่ในระดับ
ดี มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.88 และมีค่าร้อยละเท่ากับ 68.15 คะแนนเฉลี่ยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานใน
สัปดาห์ที่ 3 เท่ากับ 4.58 อยู่ในระดับดีมาก มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.10 และมีค่าร้อยละเท่ากับ 76.30 และ
คะแนนเฉลี่ยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานในสัปดาห์ที่ 4 เท่ากับ 5.24 อยู่ในระดับดีมาก มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.10 และมีค่าร้อยละเท่ากับ 87.41 แสดงว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมเล่านิทาน มีทักษะในการคิด
วิเคราะห์ดีขึ้น 
 2. ตารางแสดงค่าร้อยละความก้าวหน้า   
  ตารางที่ 2 ตารางแสดงค่าร้อยละความก้าวหน้า 

สัปดาห์ 𝑿 ร้อยละ 
1 3.71 61.85 
4 5.24 87.41 

ร้อยละความก้าวหน้า 1.53 25.56 
 จากตารางที่ 2 พบว่า การจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์
ของเด็กปฐมวัยในสัปดาห์ที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 ในสัปดาห์ที่ 4 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.24 และมีค่าความก้าวหน้า
เท่ากับ 1.53 และในสัปดาห์ที่ 1 มีค่าร้อยละเท่ากับ 61.85 ในสัปดาห์ที่ 4 มีค่าร้อยละเท่ากับ 87.56 และมีค่าร้อยละ
ความก้าวหน้า เท่ากับ 25.56 

สรุปผลการวิจัย 
 การจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยใน
สัปดาห์ที่ 1 เท่ากับ 3.71 อยู่ในระดับดี มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.92 และมีค่าร้อยละ 61 .85 คะแนนเฉลี่ย
การจัดกิจกรรมการเล่านิทานในสัปดาห์ที่ 2 เท่ากับ 4.09 อยู่ในระดับดี มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.88 และมี
ค่าร้อยละเท่ากับ 68.15 คะแนนเฉลี่ยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานในสัปดาห์ที่ 3 เท่ากับ 4.58 อยู่ในระดับดีมาก มี
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.10 และมีค่าร้อยละเท่ากับ 76.30 และคะแนนเฉลี่ยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานใน
สัปดาห์ที่ 4 เท่ากับ 5.24 อยู่ในระดับดีมาก มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.10 และมีค่าร้อยละเท่ากับ 87.41 แสดง
ว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมเล่านิทาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ดีขึ้น โดยในสัปดาห์ที่ 1 มีค่าความก้าวหน้าร้อย
ละ 61.85 และในสัปดาห์ที่ 4 มีค่าความก้าวหน้าร้อยละ 87.41  
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อภิปรายผลการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่องการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยสามารถ  

อภิปรายผลได้ดังน้ี 
หลังจากการจัดกิจกรรมเล่านิทาน พบว่า การที่เด็กมีพัฒนาการด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ดีขึ้น และ

แตกต่างจากก่อนการทดลอง เพราะว่านิทานกับเด็กเป็นของคู่กัน โดยธรรมชาติของเด็กปฐมวัยส่วนใหญ่ชอบฟังนิทาน 
เพราะนิทานให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน และยังสามารถส่งเสริมทักษะด้านการสังเกตของสิ่งต่าง ๆ  ได้ รวมทั้งยัง
สามารถส่งเสริมทักษะด้านการเรียงล าดับเหตุการณ์จากเรื่องราวต่าง ๆ ในนิทานได้อีกด้วย สอดคล้องกับ                 
(สุชาติ โพธ์ิวิทย์ ม.ป.ป. : 49) ไดกล่าวว่า การฝึกทักษะการสังเกต ครูควรปลูกฝังทักษะการสังเกตให้เกิดกับเด็กโดยการ
สังเกตรูปร่าง ลักษณะ และการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า สังเกตสิ่งต่าง ๆ แล้วรายงานให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ถูกต้อง     (บลูม 
1956 : 201 - 207) ได้กล่าวถึง การเรียงล าดับเหตุการณ์ คือ การเรียงล าดับเหตุการณ์ ก่อน – หลัง ที่เป็นเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งในชีวิตประจ าวัน หรือเหตุการณ์ที่มนุษย์หรือธรรมชาติก าหนดมาเป็นขั้นตอนไว้แล้ว ซ่ึงในที่น้ีผู้วิจัย
มีจุดประสงค์ที่จะให้เด็กได้มีพัฒนาการทางด้านการคิดวิเคราะห์ สอดคล้องกับ (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ. 2553 : 54 - 55) 
กล่าวว่าการคิดวิเคราะห์ คือ ความสามารถในการมองเห็นรายละเอียด และจ าแนกแยกแยะข้อมูลองค์ประกอบของสิ่ง
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุ เรื่องราว หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ออกเป็นส่วนย่อย ๆ รวมทั้งความสามารถในการเชื่อมโยง
เรื่องราวต่าง ๆ ว่าเก่ียวพันกันอย่างไร อะไรเป็นเหตุ ส่งผลกระทบต่อกันอย่างไร จนได้ความคิดเพื่อน าไปสู่การสรุป 
การประยุกต์ใช้ ท านายหรือคาดการณ์สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2543 : 42) กล่าวว่า ถ้าผู้เล่ามี
เทคนิคในการเล่านิทานที่ดี เด็กจะติดตามเน้ือเรื่องในนิทานอย่างเต็มใจ โดยไม่ต้องมีการบังคับ ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎี
ทางสังคมของแบนดูรา ที่ชี้ให้เห็นว่า กระบวนการที่เด็กสนใจจะท าให้เด็กเกิดการรับรู้แรงจูงใจของผู้เรียนจะแสดง
พฤติกรรมเหมือนตัวแบบที่ตนสังเกต เน่ืองจากมีความคาดหวังว่าการเลียนแบบจะน าประโยชน์มาให้  

ดังน้ัน การจัดกิจกรรมการเล่านิทานสามารถปลูกฝั่งพฤติกรรมที่ดีให้เกิดขึ้นกับตัวเด็กได้จากการที่เด็กสังเกต
ตัวละครที่ชอบในนิทาน และนิทานสามารถช่วยส่งเสริมพฤติกรรมด้านการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดี 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ครูควรมีการสร้างข้อตกลงร่วมกันก่อนเริ่มการท ากิจกรรมโดยสร้างข้อตกลงและวิธีการที่เหมาะสม 
ในการน ามาใช้เสริมสร้างลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ ให้กับเด็กปฐมวัยเป็นการตกลงร่วมกันว่าจะปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อ
ไม่ให้เกิดปัญหาระหว่างการท ากิจกรรมร่วมกัน 
 2. ครูควรสร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ เช่น ครูอาจจะจัดมุมใดมุมหน่ึง 
ของห้องเรียนให้มีหนังสือนิทานหรือหนังสือประเภทต่าง ๆ ที่หลากหลาย เพื่อเป็นการกระตุ้นและเปิดโอกาสให้เด็กได้
รู้จักหนังสือประเภทต่าง ๆ มากขึ้น ให้เด็กได้เลือกอ่านหนังสือนิทานตามความสนใจ เป็นการส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนา  
การคิดวิเคราะห์อย่างเต็มศักยภาพ  
 3. ครูควรมีการประเมินผล ก่อน – หลัง การเล่านิทานว่าเด็กมีทักษะการคิดเช่นไร และเม่ือได้ฟังนิทาน 
แล้วเด็กมีทักษะการคิดเช่นไร เพื่อน าไปพัฒนาและปรับปรุงทุกครั้ง โดยการสังเกตพฤติกรรมของเด็กในขณะที่ครูเล่า
นิทาน เช่น การตอบค าถามของเด็ก และการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเหตุการณ์หรือลักษณะพฤติกรรมของตัวละคร
ที่เป็นไปตามเน้ือเรื่องนิทาน 
   ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
 1. ควรศึกษาการจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ส่งเสริมทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย เพิ่มเติม  
เช่น การเล่นเกมการศึกษา เกมโดมิโน เกมบวกจ านวน เกมประสมค า เกมเรียงล าดับ เกมจับคู่ หรือการเล่นบทบาท
สมมติ เป็นต้น  
 2. ควรศึกษาการจัดกิจกรรมการเล่านิทานที่ส่งผลต่อความสามารถในหลาย ๆ ด้านของเด็กปฐมวัย  
เช่น การเล่าไปพับไป การเล่าไปตัดไป การเล่าไปวาดไป เป็นการพัฒนากล้ามเน้ือมัดเล็ก ให้แข็งแรงขึ้น 
 3. การจัดประสบการณ์เล่านิทาน ครูควรศึกษาการเล่านิทานโดยใช้วิธีการต่าง ๆ เข้ามาร่วมด้วย  
เช่น การเล่านิทานโดยใช้หุ่นชนิดต่าง ๆ  ได้แก่ หุ่นชัก หุ่นน้ิวมือ หุ่นถุงกระดาษ การเล่านิทานประกอบการใช้ค าถาม  
การเล่านิทานแบบไม่จบเรื่องสมบูรณ์ การเล่านิทานประกอบการวาดภาพ เป็นต้น 
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การจดักิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้าน
ความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นส าหรับเด็กปฐมวัย 

Organizing Creative Arts Activities from Local Natural Materials to Develop 
Creative Thinking and Flexible Thinking for Early hildhood. 
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1นักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฎพิบูลสงคราม 

2อาจารย์สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 
3ครปูฎิบัติการ สาขาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

บทคัดย่อ 
          การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นส าหรับเด็ก
ปฐมวัย และเปรียบเทียบพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดริเริ่ม ความคิดยืดหยุ่นก่อนและหลังการท า
กิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ เด็กปฐมวัยชาย-
หญิง ที่มีอายุระหว่าง 4-5 ปี ซ่ึงก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
อ าเภอ เมือง จังหวัด พิษณุโลก จ านวน 8 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดกิจกรรม 14 กิจกรรม ได้แก่  
ใบไม้แปลงร่าง, ก่ิงก้านนานา, อัญชันสดสี, ข้าวเปลือกสร้างสรรค์, แครอทหรรษา, พิมพ์ภาพใบไม้, ก้านกล้วย
มหัศจรรย์, ใบตองของหนู, พิมพ์ภาพผัก ผลไม้, เปลือกหอยแสนสวย, ก้อนหินแสนสนุก, ข้าวโพดสุดสวย, วาดภาพ
ด้วยถ่าน, มาลัยร้อยรัก และแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ทั้งสองด้าน คือ ความคิดสร้างสรรค์ ริเริ่มและความคิด
ยืดหยุ่น ผู้วิจัยประยุกต์ใช้จากแบบทดสอบการสร้างความคิดสร้างสรรค์ของ ทอเรนซ์และกิลฟอร์ด  สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยพื้นฐาน (µ) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝝈) 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ผลการศึกษาพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์จากการจัดกิจกรรมศิลปะจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นของเด็ก
ปฐมวัย  พบว่า  เด็กมีพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์จากการจัดกิจกรรมศิลปะจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นสูงขึ้น จาก
การให้เด็กท ากิจกรรม 14 กิจกรรม ได้แก่  ใบไม้แปลงร่าง ก่ิงก้านนานา อัญชันสดสี ข้าวเปลือกสร้างสรรค์      แครอท
หรรษา พิมพ์ภาพใบไม้ ก้านกล้วยมหัศจรรย์ ใบตองของหนู พิมพ์ภาพผัก ผลไม้ เปลือกหอยแสนสวย ก้อนหินแสนสนุก 
ข้าวโพดสุดสวย วาดภาพด้วยถ่าน  และมาลัยร้อยรัก โดยมีค่าเฉลี่ย (µ) ก่อนการท ากิจกรรมเท่ากับ 12.13 ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝝈) ก่อนท ากิจกรรมเท่ากับ 1.64 ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง โดยหลังการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ) 
เท่ากับ 24.88 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝝈) เท่ากับ 1.27  ซ่ึงอยู่ในระดับดีมาก  

2. ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการด้านความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นของเด็กปฐมวัย  พบว่า เด็กมี
พัฒนาการความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นจากการจัดกิจกรรมศิลปะจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นของเด็กปฐมวัย
สูงขึ้น จากการให้เด็กท ากิจกรรม 14 กิจกรรม ได้แก่ ใบไม้แปลงร่าง ก่ิงก้านนานา อัญชันสดสี ข้าวเปลือกสร้างสรรค์ 
แครอทหรรษา พิมพ์ภาพใบไม้ ก้านกล้วยมหัศจรรย์ ใบตองของหนู พิมพ์ภาพผัก ผลไม้ เปลือกหอยแสนสวย ก้อนหิน
แสนสนุก ข้าวโพดสุดสวย วาดภาพด้วยถ่าน และมาลัยร้อยรัก 

ด้านความคิดริเริ่ม ก่อนการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 6.13 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝝈) เท่ากับ 

0.83 ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง โดยหลังการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ)  เท่ากับ 12.63 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝝈) 
เท่ากับ 0.52  ซ่ึงอยู่ในระดับดีมาก 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

328 
 

 

 
รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที2่ (Proceedings) 

 ด้านความคิดยืดหยุ่น  ก่อนการท ากิจกรรม มีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 6.13  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝝈) 
เท่ากับ 1.13 ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง โดยหลังการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.13 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
(𝝈) เท่ากับ 0.99  ซ่ึงอยู่ในระดับดีมาก 
 
ค าส าคัญ : ความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่น/กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
___________________________ 
Abstract 
 This research aims to develop creativity in initiative and flexible thinking for early childhood 
and compare the development of creativity in the initiative flexible thinking before and after activities 
to develop creativity for early childhood. The target group used in this study is early childhood, male-
female. Who are between 4-5 years old which are studying in the second semester of the academic 
year 2018 of the Pibulsongkram Rajabhat University Demonstration School Under the Pibulsongkram 
Rajabhat University Office of the Higher Education Commission Ministry of Education, Phitsanulok 
Province, amount 8 persons. The tools used in the research are 14 activity planning programs, 
including transformed leaves, numerous branches, fresh pea color, creative paddy, happy carrot, 
printed leaves, miracle banana stem, banana leaf of mine, prints of vegetables fruits, beautiful shells, 
fun stones, beautiful corn, drawing with charcoal, string lovely garlands, tests of both sides are 
creative thinking and flexible thinking. The researcher applied from the creative thinking test of 
Torrance and Gilford Statistics used in data analysis include basic mean (µ) and standard deviation 
(𝝈) 
 Research result 
 1. The results of the development of creative thinking from art activities from local natural 
materials of early childhood found that children have Improving creativity from organizing art activities 
from local natural materials. From the activities of 14 children, including transformed leaves, 
numerous branches, fresh pea color, creative paddy, happy carrot, printed leaves, miracle banana 
stem, banana leaf of mine, prints of vegetables fruits, beautiful shells, fun stones, beautiful corn, 
drawing with charcoal, string lovely garlands, With an average (µ) before activities equal to 12.13 
standard deviation (𝝈) before doing activities equal to 1.64 which is moderate level, After the activity 
has an average (µ) equal to 24.88, the standard deviation (𝝈) equals 1.27 which is at a very good 
level.  
 2. The result of comparative development of initiative and flexible thinking of early 
childhood found that children develop Initiatives and flexible ideas from art activities from local 
natural materials of early childhood better From the activities of 14 children, including transformed 
leaves, numerous branches, fresh pea color, creative paddy, happy carrot, printed leaves, miracle 
banana stem, banana leaf of mine, prints of vegetables fruits, beautiful shells, fun stones, beautiful 
corn, drawing with charcoal, string lovely garlands, creativity in initiative before the activity, the 

average value (µ) was 6.13. the standard deviation (𝝈) was 0.83, which was at the moderate level. 

After the activities have an average (µ) equal to 12.63 the standard deviation (𝝈) was 0.52 which is 
at a very good level. 
 Flexible thinking before the activities the average value (µ) was 6.13 the standard deviation 

(𝝈) 1.13 which was at the moderate level. After the activity, the average value was 12.13, the standard 

deviation (𝝈) was 0.99, which was at a very good level. 
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ในปัจจุบันการศึกษามีความส าคัญส าหรับชีวิตของเราทุกคน และเป็นสิ่งที่ทุกคนแสวงหาองค์ความรู้เพื่อมาใช้
ในการด าเนินชีวิต การท างาน และการสร้างความส าเร็จให้กับชีวิตของเราทุกคน เราปฏิเสธไม่ได้ว่าการศึกษามีอิทธิพล
ต่อสังคมโลกในปัจจุบัน เริ่มจากเด็กปฐมวัยซ่ึงเป็นวัยที่ส าคัญจึงต้องได้รับการพัฒนาในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับวัย 
โดยเฉพาะด้านความคิดสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์เป็นลักษณะของความคิดส่วนบุคคลที่สามารถคิดได้อย่าง
หลากหลายและคิดได้อย่างคล่องแคล่ว เพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ก าหนดขึ้น ลักษณะของบุคคลที่มีความคิด
สร้างสรรค์ เราสามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมการแสดงออก ซ่ึงสอดคล้องกับ ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์,  (2543 : 44) 
กล่าวว่า ขอบเขตของความรู้ในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและแผ่ขยายออกไปอย่างรวดเร็ว การแข่งขันเชิงพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต โดยเฉพาะศักยภาพในการคิดและสร้างสรรค์สิ่งที่แปลกใหม่ให้เกิดขึ้น ความท้าทายที่จะ
กระตุ้นให้มนุษย์ได้เกิดความกระหายใคร่รู้ในสิ่งแวดล้อมรอบตัว ความคิดสร้างสรรค์ เป็นกระบวนการคิดที่เก่ียวข้องกับ
การคิดสิ่งใหม่ๆ ซ่ึงขัดแย้งกับความคิดเดิมๆ โดยดึงเอาประสบการณ์เก่าๆ ออกมาทั้งหมด และเลือกที่จะสร้างแบบแผน
ใหม่ๆ ออกมาให้ปรากฏ ซ่ึงการจัดแบบแผนของการคิดใหม่น้ีเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล ประกอบด้วย 2 ส่วน 
คือ ความคิดริเริ่ม เป็นความคิดแปลกใหม่ แตกต่างจากความคิดธรรมดาไม่เหมือนใคร อาจเกิดจากการน าเอาความรู้
เดิมมาดัดแปลง และประยุกต์ให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้น  และความคิดยืดหยุ่น เป็นความสามารถในการค้นพบลักษณะที่มีความ
หลากหลาย สมองมนุษย์สามารถคิดเชื่อมโยงประสานสัมพันธ์กันระหว่างความรู้และประสบการณ์ ท าให้เกิดการต่อ
ยอดความรู้เดิมและการต่อเติมจินตนาการออกไป  การพัฒนาและการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ จึงจ าเป็นที่ต้องบ่ม
เพาะตั้งแต่เยาว์วัย เพื่อเตรียมพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลของชาติในอนาคต ความคิดสร้างสรรค์เป็นสมรรถภาพ
ทางด้านสมองที่มีอยู่ในมนุษย์ทุกคน เป็นพลังทางความคิดและพลังที่แสดงออกแล้วมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ผลผลิตของ
ความคิดสร้างสรรค์เป็นผลงานที่มีคุณค่ามากต่อการพัฒนาและแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม วิจิตร วรุตบางกูร, 
(2520 : 39) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นพฤติกรรมที่มีคุณค่าและมีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพราะคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มักจะเป็นผู้ที่มีบทบาทที่จะน าความเจริญก้าวหน้ามาสู่
ประเทศชาติ บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์มีบทบาทที่ส าคัญ และเป็นที่ต้องการของสังคมปัจจุบันอย่างยิ่ง ทั้งน้ี 
เน่ืองจากสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นท าให้ขบคิด และแก้ปัญหาและพร้อมที่จะกระท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และ
สังคมโดยส่วนรวมคุณค่าของความคิดสร้างสรรค์ สามารถสรุปได้เป็น 2 มิติ คือ มิติทางสังคม และมิติทางปัจเจกชน ซ่ึง
มิติทางสังคมน้ันเป็นสิ่งที่บุคคลได้คิดสร้างสิ่งหน่ึงเพื่อประโยชน์สุขและความก้าวหน้าของสังคม หรือหาวิธีแก้ไขปัญหา
จนประสบความส าเร็จ มีประโยชน์ต่อสังคม ส่วนมิติทางปัจเจกชนเป็นความสามารถในการสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าต่อผู้ที่
มีความคิดสร้างสรรค์ ภาคภูมิใจและม่ันใจในความสามารถของตนเอง จะส่งผลไปถึงแบบแผนบุคลิกภาพและ
ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสังคมความคิดสร้างสรรค์สามารถช่วยในการคิดแก้ปัญหา สร้างความสนใจสิ่ง
ต่างๆ รอบตัว ซ่ึงแสดงออกโดยการศึกษา ค้นคว้า ค้นหา ทดลอง และยังก่อให้เกิดจินตนาการ ความผิดแผกและท้า
ทายให้เกิดการสร้างมุมมองใหม่ๆ จึงเป็นทางเลือกที่สังคมต้องการ น่ันหมายความว่า ความคิดสร้างสรรค์จะต้องเกิด
การสร้างสิ่งแปลกใหม่ น าไปประยุกต์ใช้ได้และมีความเหมาะสมสอดคล้องตามสภาวการณ์ 

จากการสังเกตพบว่าเด็กชั้นอนุบาล 2 มีปัญหาด้านความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่น เด็กไม่สามารถที่จะคิด
ได้ด้วยตัวเอง ชอบลอกเลียนแบบเพื่อน เม่ือเห็นเพื่อนวาดหรือต่อเติมเป็นรูปอะไรเด็กก็จะท าแบบเพื่อนซ้ าๆกัน ไม่กล้า
ที่จะวาดด้วยตัวเองคิดว่าตัวเองวาดไม่ได้ ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่ส าคัญเพราะคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มักจะเป็น
ผู้ที่มีบทบาทที่จะน าความเจริญก้าวหน้ามาสู่ประเทศชาติ  เน่ืองจากความคิดสร้างสรรค์มีความส าคัญอย่างน้ีจึงต้องใช้
กิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  

การจัดกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้มีหลายวิธี แต่สิ่งหน่ึงที่เราสามารถช่วยพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ได้ คือการจัดกิจกรรมศิลปะจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น เน่ืองจากหาได้ง่าย ราคาถูก ท าให้เรารู้จัก
ประหยัด และเด็กคุ้นเคยกับวัสดุน้ันๆ โดยการใช้ส่ือจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ได้แก่ การพิมพ์ภาพ การร้อย การฉีก-
ปะ และการต่อเติมภาพสื่ออุปกรณ์ต่างๆ ที่น ามาท ากิจกรรมเป็นสื่อที่สามารถน ามาสร้างผลงานได้ ตามคุณลักษณะ
ของกิจกรรม ใบไม้ ก่ิงไม้ ถั่ว ก้านกล้วย ดอกไม้ ถ่าน แครอท มะนาว ก้านมะพร้าว ฯลฯ เป็นต้น ซ่ึงสอดคล้องกับ 
เบญจา แสงมลิ (2539 : 34-62) กล่าวว่า วัสดุท้องถิ่น หมายถึง สิ่งของที่มีอยู่ในท้องถิ่นตามภูมิประเทศ ท้องถิ่นที่อยู่ใน
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ภูมิประเทศต่างกันอาจมีวัสดุแตกต่างกันไปบ้าง เช่น ท้องถิ่นภาคเหนือมีใบเม่ียง ใบตอง เขาสัตว์มาก แต่ภาคใต้แถว
ทะเลมีเปลือกหอย กระดูกปลา ปะการัง เป็นต้น แม้แต่สิ่งที่เกิดตามธรรมชาติ เช่น ดิน ทราย หิน เหล่าน้ี ก็ถือว่าเป็น
วัสดุท้องถิ่นได้ เราทราบกันแล้วว่าเด็กเรียนจากสิ่งที่อยู่แวดล้อมตัวเขา ฉะน้ัน สิ่งที่อยู่ในท้องถิ่นที่เด็กอยู่ถือว่าเป็นวัสดุ
ที่น ามาเป็นสื่อให้เด็กเรียนได้ทั้งสิ้น หน้าที่ของครู หรือพี่เลี้ยงเด็ก หรือผู้ดูแลเด็ก จึงจ าเป็นจะต้องรู้จักเลือกน าสิ่งใดมา
เรียน และรู้จักรวบรวมสิ่งต่างๆ ไว้เพื่อเลือกมาใช้ในโอกาสที่ต้องการ วัสดุท้องถิ่นที่เราพบเห็นในท้องถิ่นต่างๆ ซ่ึงอาจ
เก็บรวบรวมไว้ส าหรับใช้เป็นสื่อการสอนได้ เช่น ทรายเปลือกหอย ก้อนหิน ก้อนแร่ ใบไม้ ท่อนไม้ แผ่นยาง เส้นหวาย 
ฟาร์มรังนก เปลือกมะพร้าว กาบหมาก ต้นอ้อ ผลการแห้ง ผลต้นหูกวาง ก้านกล้วย ก้านมะพร้าว ใบตองทางมะพร้าว 
ปะการัง ผักกระถิน เม็ดมะกล่ าตาหนู ไผ่ เป็นต้น วัสดุเหลือใช้ หมายถึง สิ่งของต่างๆ ที่ใช้ประโยชน์แล้ว และมีส่วนที่
เหลือทิ้งไว้ ส่วนมากเม่ือได้ใช้ประโยชน์ ของสิ่งน้ันแล้วก็มักจะทิ้งไปเลย เช่น กลักไม้ขีดไฟ  เม่ือใช้ไม้ขีดไฟหมดเราก็
โยนกลักของมันทิ้งไป หรือกล่องสบู่ ใช้สบู่หมดก็เอากล่องทิ้งไป ทั้งกลักและกล่องน้ีเราเรียกว่า วัสดุเหลือใช้ มีสิ่งของ
ต่างๆ อีกมากมายที่เราได้ใช้แล้ว ก็มีส่วนไม่ต้องการใช้ เราก็ทิ้งมันไป แต่ภายหลังปรากฏว่าวัสดุเหลือใช้เหล่าน้ีอาจ
น ามาท าประโยชน์อย่างอ่ืนได้ และสามารถน ามาเป็นสื่อการเรียนของเด็กได้ด้วย ครูอนุบาล พี่เลี้ยง หรือผู้ดูแลเด็ก จึง
รวบรวมวัสดุเหลือใช้ต่างๆ และคิดหาวิธีใช้วัสดุเหลือใช้เหล่าน้ีเป็นสื่อการสอนเด็กเมืองหลวง และเมืองใหญ่ หรือตาม
อ าเภอ จะหาวัสดุเหลือใช้ไม่ยาก แต่ในชนบทห่างไกลน้ันย่อมล าบากในการหาวัสดุเหลือใช้ บางทีก็อาจได้วัสดุเหลือใช้
จากวัสดุท้องถิ่นที่มีอยู่ แต่ได้น าส่วนที่มีประโยชน์ไปใช้ก่อนแล้ว เช่น มะพร้าว ใช้เน้ือขูดท าอาหาร เหลือแต่กะลา 
กะลามะพร้าวจึงเป็นวัสดุเหลือใช้ หรือกาบมะพร้าว ถ้าไม่ใช่ใส่ไฟแทนฟืน ทิ้งไว้เฉยๆ ก็ถือว่าเป็นวัสดุเหลือใช้ในชนบท
ได้ ธนวดี  ศุกระกาญน์ (2523 : 19-20) การน าวัสดุในโรงเรียนหรือวัสดุในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์ประดิษฐ์เป็นของใช้ 
ของตกแต่งโดยศึกษาค้นคว้าและประยุกต์ใช้ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ นอกจากจะได้สิ่งของไว้ใช้สอยแล้วยังเป็นการ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัว ปลูกจิดส านึกให้ร้ํํจักเห็นคุณค่าของวัสดุใกล้ตัว อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

การใช้ส่ือจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นสิ่งส าคัญคือท าให้เรารู้จักประหยัด สามารถน าสิ่งของที่เหลือใช้มาท าให้
เกิดประโยชน์ได้มากที่สุด โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทุนมากนักฝึกให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ สร้างผลงานให้มี
รูปร่างแปลกใหม่ และพัฒนางานศิลปะเดิมให้สามารถใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้นได้ 
 ผู้วิจัยจึงตระหนักถึงความส าคัญของเรื่องพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ ซ่ึง เป็นเรื่องที่ส าคัญต่อเด็กปฐมวัย
เป็นอย่างมาก และไม่ควรละเลย ผู้วิจัยจึงสนใจใช้กิจกรรมศิลปะจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ด้านความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นส าหรับเด็กปฐมวัยเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในด้านต่างๆให้ดีขึ้น 
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ต่อไป  
 
จุดมุ่งหมายของการวิจัย  
 1.เพื่อศึกษาความคิดสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัยจากการจัดกิจกรรมศิลปะจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น 
 2.เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นของเด็กปฐมวัยก่อน
และหลังการจัดกิจกรรมศิลปะจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
      1. ประชากร  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ เด็กปฐมวัยชาย-หญิง ที่มีอายุระหว่าง 4-5 ปี ซ่ึงก าลัง
ศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้อง 40 คน ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการอ าเภอ เมือง 
จังหวัด พิษณุโลก  
  2. กลุ่มตัวอย่าง  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ เด็กปฐมวัยชาย-หญิง ที่มีอายุระหว่าง 4-5 ปี 
ซ่ึงก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้อง 8 คนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการอ าเภอ 
เมือง จังหวัด พิษณุโลก โดยใช้การเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
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รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที2่ (Proceedings) 

 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
     การวิจัยในครั้งน้ีมุ่งพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นส าหรับเด็กปฐมวัย
จากการจัดกิจกรรมศิลปะจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ได้แก่ การพิมพ์ภาพ การฉีก-ปะ การร้อย และการต่อเติมภาพ
สื่ออุปกรณ์ต่างๆ ที่น ามาท ากิจกรรมเป็นสื่อที่สามารถน ามาสร้างผลงานได้ ตามคุณลักษณะของกิจกรรม ใบไม้ ก่ิงไม้ 
ดอกไม้ ก้านกล้วย ถ่าน แครอท มะนาว ฯลฯ เป็นต้น 
 ขอบเขตด้านเวลา 
     การวิจัยในครั้งน้ีได้ศึกษากับกลุ่มเป้าหมายเด็กปฐมวัย ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาจ านวน 
6 สัปดาห์ โดยเริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม 2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2562 โดยจัดกิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้าน
ความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่น สัปดาห์ละ 3 ครั้ง วันละ 30 นาที ได้แก่วัน จันทร์ พุธ ศุกร์ รวมทั้งสิ้น 18 ครั้ง 
 ขอบเขตด้านตัวแปร 
     ตัวแปรต้น   คือ การจัดกิจกรรมศิลปะจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น 
     ตัวแปรตาม คือ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นของเด็กปฐมวัย 

สมมติฐานของงานวิจัย 
 1. จากการศึกษาความคิดสร้างสรรค์การจัดกิจกรรมศิลปะจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นของเด็กปฐมวัยพบว่า
เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้น 
 2. จากการเปรียบเทียบพัฒนาการด้านความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นของเด็กปฐมวัยหลังจากการจัด
กิจกรรมศิลปะจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นพบว่ามีพัฒนาการที่สูงขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรม 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. การคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดสร้างสรรค์ผลิตผลงาน หรือสิ่งแปลกๆ 
ใหม่ๆ ที่ไม่รู้จักมาก่อน ซ่ึงสิ่งต่างๆ เหล่าน้ีอาจจะเกิดจากการรวมความรู้ต่างๆ ที่ได้รับจากประสบการณ์แล้วเชื่อมโยง
กับสถานการณ์ใหม่ๆ สิ่งที่เกิดขึ้นแต่ไม่จ าเป็นต้องสมบูรณ์อย่างแท้จริง ซ่ึงอาจออกมาในรูปของกิจกรรมศิลปะ  
 2. การคิดยืดหยุ่น หมายถึง เป็นความสามารถของบุคคลในการคิดหาค าตอบได้หลายประเภทและหลาย
ทิศทาง หรืออาจจะเป็นความสามารถคิดดัดแปลงจากสิ่งหน่ึงไปหลายๆ สิ่งได้ เช่น การปฏิบัติกิจกรรมศิลปะจากวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่นเป็นรูปต่างๆได้ เช่น การน าเอาใบตองมาตัดหรือฉีกเป็นรูปต่างๆ การต่อเติมจากเส้นที่ครูก าหนดให้ 
เป็นสิ่งที่เด็กต้องการได้ เป็นต้น 
 3. การคิดริเริ่ม หมายถึง ความคิดแปลกใหม่ แตกต่างจากความคิดธรรมดาไม่เหมือนใคร อาจเกิดจากการ
น าเอาความรู้เดิมมาดัดแปลง และประยุกต์ให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้น เช่น มาลัยร้อยรัก ที่น าเอาดอกไม้ ใบไม้ ใบตอง และ
ก้านมะพร้าว มาร้อยต่อกันเป็นรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม เด็กสามารถสร้างสรรค์เป็นรูปแบบต่างๆได้ การวาดต่อ
เติมจากเส้นให้เป็นรูปต่างๆที่ไม่ซ้ ากับเพื่อน 
 4. เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กชาย-หญิง ที่มีอายุระหว่าง 4-5 ปี ซ่ึงก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการอ าเภอ เมือง จังหวัด พิษณุโลก จ านวน 8 คน 
 5. กิจกรรมศิลปะจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น หมายถึง การจัดกิจกรรมที่เน้นให้เด็กลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
โดยในการจัดกิจกรรมศิลปะจะเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นในการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น พิมพ์ภาพด้วยผัก ฉีก-
ปะด้วยใบไม้ และต่อเติมภาพด้วยดอกไม้ 
 6.สื่อจากวัสดุในท้องถิ่น หมายถึง วัตถุตามธรรมชาติที่มีในท้องถิ่น เช่น ใบไม้ แครอท ก้านกล้วย เมล็ดถั่ว 
เป็นต้น ซ่ึงในการวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยจะศึกษาเก่ียวกับความคิดสร้างสรรค์ลักษณะ ความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่น
โดยน ามาสร้างสรรค์ขึ้นตามจินตนาการของเด็ก สิ่งของจากวัสดุและเศษวัสดุเป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในด้าน
การฝึกฝนให้เรารู้จักวางแผนการท างาน มีความอดทนต่องานที่ท า สามารถแก้ปัญหาจากการปฏิบัติงานและปลูกฝังให้
รู้จักการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์  
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รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที2่ (Proceedings) 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นโดยการ จัดกิจกรรม
ศิลปะจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นดีขึ้น 
 2. ครูมีแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นโดยการ
จัดกิจกรรมศิลปะจากวัสดุในท้องถิ่นส าหรับเด็กปฐมวัย 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 
 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 1. น าแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นส าหรับเด็กปฐมวัยก่อนเรียน
ไปทดลองกับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 แล้วเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2. การทดลองครั้งน้ีด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ท าการทดลองเป็นเวลาจ านวน 6 สัปดาห์ 
โดยเริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม 2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2562 โดยจัดกิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดริเริ่ม
และความคิดยืดหยุ่น สัปดาห์ละ 3 ครั้ง วันละ 30 นาที ได้แก่วัน จันทร์ พุธ ศุกร์ รวมทั้งสิ้น 18 ครั้ง โดยการจัด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นส าหรับเด็กปฐมวัยจะมีการจัดกิจกรรมศิลปะ
จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ได้แก่ การพิมพ์ภาพ การฉีก-ปะ การร้อย และการต่อเติมภาพสื่ออุปกรณ์ต่างๆ ที่น ามาท า
กิจกรรมเป็นสื่อที่สามารถน ามาสร้างผลงานได้ ตามคุณลักษณะของกิจกรรม ใบไม้ ก่ิงไม้ ดอกไม้ ก้านกล้วย ถ่าน 
เปลือกหอย แครอท มะนาว ฯลฯ เป็นต้น  
 3. หลังด าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จะด าเนินการเก็บรวบรวม โดยการน า
แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการปฏิบัติกิจกรรมแบบทดสอบวัดความคิด
สร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย มาตรวจให้คะแนน  

4. น าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ตามวิธีการต่อไป 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 แบบแผนการทดลอง  โดยการใช้การทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design (ล้วน สายยศ 
และอังศนา สายยศ, 2538 : 249) 
ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลอง 

กลุ่มทดลอง สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง 
E T1

 X T2 

 
 เม่ือ E แทน นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
  X แทน กิจกรรมศิลปะจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
  T1 แทน แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ก่อนทดลอง 
  T2 แทน แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์หลังทดลอง 
 

ตัวแปรตน้ 

  การ จัดกิจกรรมศิลปะจากวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่น 

ตัวแปรตาม 

  พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้ าน
ความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่น
ของเด็กปฐมวัย 
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ตารางที่ 2 ตารางการจัดกิจกรรม 

 
 
 
 

 

สัปดาห์ที่ วันที่ กิจกรรม โรงเรียน 
1 14 มกราคม 2562 

(วันจันทร์) 
แบบทดสอบก่อน (ริเริ่ม) 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม 

16 มกราคม 2562 
(วันพุธ) 

แบบทดสอบก่อน (ยืดหยุ่น) 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม 
18 มกราคม 2562 

(วันศุกร์) 
ใบไม้แปลงร่าง 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม 

2 
 

21 มกราคม 2562 
(วันจันทร์) 

ก่ิงก้านนานา 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม 
23 มกราคม 2562 

(วันพุธ) 
อัญชันสดสี 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม 

25 มกราคม 2562 
(วันศุกร์) 

ข้าวเปลือกสร้างสรรค์ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม 
3 28 มกราคม 2562 

(วันจันทร์) 
แครอทหรรษา 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม 

30 มกราคม 2562 
(วันพุธ) 

พิมพ์ภาพใบไม้ 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม 

01 กุมภาพันธ์ 2562 
(วันศุกร์) 

ก้านกล้วยมหัศจรรย์ 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม 

4 04 กุมภาพันธ์ 2562 
(วันจันทร์) 

ใบตองของหนู 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม 
06 กุมภาพันธ์ 2562 

(วันพุธ) 
พิมพ์ภาพผัก ผลไม้ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม 

08 กุมภาพันธ์ 2562 
(วันศุกร์) 

เปลือกหอยแสนสวย 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม 
5 11 กุมภาพันธ์ 2562 

(วันจันทร์) 
ก้อนหินแสนสนุก 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม 

13 กุมภาพันธ์ 2562 
(วันพุธ) 

ข้าวโพดสุดสวย 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม 
15 กุมภาพันธ์ 2562 

(วันศุกร์) 
วาดภาพด้วยถ่าน 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม 

6 18 กุมภาพันธ์ 2562 
(วันจันทร์) 

มาลัยร้อยรัก 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม 
20 กุมภาพันธ์ 2562 

(วันพุธ) 
แบบทดสอบหลัง (ริเริ่ม) 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม 

22 กุมภาพันธ์ 2562 
(วันศุกร์) 

แบบทดสอบหลัง (ยืดหยุ่น) 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม 
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 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังต่อไปน้ี 
 1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
 1.1 วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับเน้ือหา โดยใช้
สูตรดังน้ี (กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล2553: 9-53) 
 

    IOC =  
∑x

N
  

 
  เม่ือ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้อง 
   ∑x แทน ผลรวมของคะแนน พิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 
   N แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 
 2. สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 2.1 วิเคราะห์คะแนนเฉลี่ย (µ) ใช้สูตร (ล้วน สายยศ 2545: 269) ดังน้ี 
 

µ  =   
∑x

N
 

 
  เม่ือ µ แทน คะแนนเฉลี่ย 
   ∑x แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   N แทน จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 
 
 2.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝝈)  ใช้สูตร (นงลักษณ์ วิรัชชัย2553: 10-38) ดังน้ี 
 

   𝜎 =    √
N∑x2−(∑x)²

N(N−1)
 

  เม่ือ 𝝈 แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   x แทน คะแนนแต่ละตัว 
   N แทน จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 
   ∑ แทน ผลรวม 
   ∑x แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   ∑x แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวก าลังสอง 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 ผลการศึกษาพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์จากการจัดกิจกรรมศิลปะจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น
ของเด็กปฐมวัย 
 จากผลการศึกษาพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์จากการจัดกิจกรรมศิลปะจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นของ
เด็กปฐมวัย  ผู้วิจัยขอเสนอผลการศึกษาพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์จากการจัดกิจกรรมศิลปะจากวัสดุธรรมชาติใน
ท้องถิ่นของเด็กปฐมวัย  ดังน้ี     
 
 
 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

335 
 

 

 
รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที2่ (Proceedings) 

ตารางที่ 3  ผลการศึกษาพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์จากการจัดกิจกรรมศิลปะจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นของเด็ก
ปฐมวัย 

พัฒนาการ 
 

ก่อนการทดสอบ  
ระดับ 

หลังการทดสอบ  
ระดับ 

µ 𝝈 µ 𝝈 

ความคิดสร้างสรรค์ 12.13 1.64 ปานกลาง 24.88 1.27 ดีมาก 

           จากตารางที่ 3  การศึกษาพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์จากการจัดกิจกรรมศิลปะจากวัสดุธรรมชาติใน
ท้องถิ่นของเด็กปฐมวัย  พบว่า  เด็กมีพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์จากการจัดกิจกรรมศิลปะจากวัสดุธรรมชาติใน
ท้องถิ่นสูงขึ้น จากการให้เด็กท ากิจกรรม 14 กิจกรรม ได้แก่  ใบไม้แปลงร่าง ก่ิงก้านนานา อัญชันสดสี ข้าวเปลือก
สร้างสรรค์ แครอทหรรษา พิมพ์ภาพใบไม้ ก้านกล้วยมหัศจรรย์ ใบตองของหนู พิมพ์ภาพผัก ผลไม้ เปลือกหอยแสน
สวย ก้อนหินแสนสนุก ข้าวโพดสุดสวย วาดภาพด้วยถ่าน  และมาลัยร้อยรัก โดยมีค่าเฉลี่ย (µ) ก่อนการท ากิจกรรม

เท่ากับ 12.13 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝝈) ก่อนท ากิจกรรมเท่ากับ 1.64 ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง โดยหลังการท า

กิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 24.88 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝝈) เท่ากับ 1.27  ซ่ึงอยู่ในระดับดีมาก ดังปรากฏผล
ตามภาพประกอบที่  1  ดังน้ี 

ผลการวิเคราะห์พัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ จากการทดสอบก่อน – หลัง การจัดกิจกรรมศิลปะจากวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่นของเด็กปฐมวัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 1  ผลการศึกษาความคิดสร้างสรรค์จากการจัดกิจกรรมศิลปะจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น

ของเด็กปฐมวัย 
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการด้านความคิดริเร่ิมและความคิดยืดหยุ่นของเด็กปฐมวัย 

จากผลการเปรียบเทียบพัฒนาการด้านความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นของเด็กปฐมวัย ดังน้ัน ผลการ
เปรียบเทียบพัฒนาการด้านความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นของเด็กปฐมวัย ผู้วิจัยจึงขอเสนอผล  ดังน้ี    
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการด้านความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นของเด็กปฐมวัย 

พัฒนาการ 
 

ก่อนการทดลอง  
ระดับ 

หลังการทดลอง  
ระดับ 

µ 𝝈 µ 𝝈 

  ด้านความคิดริเริ่ม 6.13 0.83 ปานกลาง 12.63 0.52 ดีมาก 
  ด้านความคิดยืดหยุ่น 6.13 1.13 ปานกลาง 12.13 0.99 ดีมาก 
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ความคิดสร้างสรรค์

ผลการศึกษาความคดิสร้างสรรค์จากการจดักจิกรรมศิลปะจากวสัดุ
ธรรมชาตใินท้องถิ่นของเด็กปฐมวยั 

ก่อน หลงั
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จากตารางที่ 4 การเปรียบเทียบพัฒนาการด้านความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นของเด็กปฐมวัย พบว่า เด็ก
มีพัฒนาการความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นจากการจัดกิจกรรมศิลปะจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นของเด็กปฐมวัย
สูงขึ้น จากการให้เด็กท ากิจกรรม 14 กิจกรรม ได้แก่  ใบไม้แปลงร่าง ก่ิงก้านนานา อัญชันสดสี ข้าวเปลือกสร้างสรรค์ 
แครอทหรรษา พิมพ์ภาพใบไม้ ก้านกล้วยมหัศจรรย์ ใบตองของหนู พิมพ์ภาพผัก ผลไม้ เปลือกหอยแสนสวย ก้อนหิน
แสนสนุก ข้าวโพดสุดสวย วาดภาพด้วยถ่าน  และมาลัยร้อยรัก 

ด้านความคิดริเริ่ม ก่อนการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 6.13 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝝈) เท่ากับ 

0.83 ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง โดยหลังการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ)  เท่ากับ 12.63 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝝈) 
เท่ากับ 0.52  ซ่ึงอยู่ในระดับดีมาก 

ด้านความคิดยืดหยุ่น  ก่อนการท ากิจกรรม มีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 6.13  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝝈) 

เท่ากับ 1.13 ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง โดยหลังการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.13 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝝈) 
เท่ากับ 0.99  ซ่ึงอยู่ในระดับดีมาก ดังปรากฏผลตามภาพประกอบที่ 2 ดังน้ี 

ผลการวิเคราะห์พัฒนาการด้านความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นของเด็กปฐมวัย จากการทดสอบก่อน – 
หลัง การจัดกิจกรรมศิลปะจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นของเด็กปฐมวัย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
       ภาพประกอบที่ 2  ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการด้านความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นของเด็ก 

ปฐมวัย  จากการทดสอบก่อน – หลัง การจัดกิจกรรมศิลปะจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นของเด็กปฐมวัย 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัย ผู้วิจัยขอสรุปผลการวิจัยดังน้ี 
 1. ผลการศึกษาความคิดสร้างสรรค์จากการจัดกิจกรรมศิลปะจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นของเด็กปฐมวัย  
พบว่า  เด็กมีความคิดสร้างสรรค์จากการจัดกิจกรรมศิลปะจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นสูงขึ้น จากการให้เด็กท า
กิจกรรม 14 กิจกรรม ได้แก่  ใบไม้แปลงร่าง ก่ิงก้านนานา อัญชันสดสี ข้าวเปลือกสร้างสรรค์ แครอทหรรษา พิมพ์ภาพ
ใบไม้ ก้านกล้วยมหัศจรรย์ ใบตองของหนู พิมพ์ภาพผัก ผลไม้ เปลือกหอยแสนสวย ก้อนหินแสนสนุก ข้าวโพดสุดสวย 
วาดภาพด้วยถ่าน  และมาลัยร้อยรัก โดยมีค่าเฉลี่ย (µ) ก่อนการท ากิจกรรมเท่ากับ 12.13 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(𝝈) ก่อนท ากิจกรรมเท่ากับ 1.64 ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง โดยหลังการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 24.88 ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝝈) เท่ากับ 1.27  ซ่ึงอยู่ในระดับดีมาก  

2. ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการด้านความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นของเด็กปฐมวัย  พบว่า เด็กมี
พัฒนาการความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นจากการจัดกิจกรรมศิลปะจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นของเด็กปฐมวัย
สูงขึ้น จากการให้เด็กท ากิจกรรม 14 กิจกรรม ได้แก่ ใบไม้แปลงร่าง ก่ิงก้านนานา อัญชันสดสี ข้าวเปลือกสร้างสรรค์ 
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ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที2่ (Proceedings) 

แครอทหรรษา พิมพ์ภาพใบไม้ ก้านกล้วยมหัศจรรย์ ใบตองของหนู พิมพ์ภาพผัก ผลไม้ เปลือกหอยแสนสวย ก้อนหิน
แสนสนุก ข้าวโพดสุดสวย วาดภาพด้วยถ่าน และมาลัยร้อยรัก 

ด้านความคิดริเริ่ม ก่อนการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 6.13 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝝈) เท่ากับ 

0.83 ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง โดยหลังการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ)  เท่ากับ 12.63 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝝈) 
เท่ากับ 0.52  ซ่ึงอยู่ในระดับดีมาก 

 ด้านความคิดยืดหยุ่น  ก่อนการท ากิจกรรม มีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 6.13  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝝈) 
เท่ากับ 1.13 ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง โดยหลังการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.13 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝝈) 
เท่ากับ 0.99  ซ่ึงอยู่ในระดับดีมาก 

อภิปรายผล 
 1. ผลการศึกษาพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์จากการจัดกิจกรรมศิลปะจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นของเด็ก
ปฐมวัย  พบว่า  เด็กมีพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์จากการจัดกิจกรรมศิลปะจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นสูงขึ้น จาก
การให้เด็กท ากิจกรรม 14 กิจกรรม ได้แก่  ใบไม้แปลงร่าง ก่ิงก้านนานา อัญชันสดสี ข้าวเปลือกสร้างสรรค์ แครอท
หรรษา พิมพ์ภาพใบไม้ ก้านกล้วยมหัศจรรย์ ใบตองของหนู พิมพ์ภาพผัก ผลไม้ เปลือกหอยแสนสวย ก้อนหินแสนสนุก 
ข้าวโพดสุดสวย วาดภาพด้วยถ่าน  และมาลัยร้อยรัก โดยมีค่าเฉลี่ย (µ) ก่อนการท ากิจกรรมเท่ากับ 12.13 ค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน     (𝝈) ก่อนท ากิจกรรมเท่ากับ 1.64 ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง โดยหลังการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 

(µ) เท่ากับ 24.88 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝝈) เท่ากับ 1.27  ซ่ึงอยู่ในระดับดีมาก เน่ืองจากการจัดกิจกรรมจาก
วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรู้จากการลงมือกระท าและปฏิบัติจริงกับสื่อ 
วัสดุ อุปกรณ์ การได้ลงมือกระท า การจับต้องสัมผัส ท าให้เด็กเข้าใจ และรวบรวมประสบการณ์ทั้งหมดเข้าด้วยกันซ่ึง
เป็นประสบการณ์ส าคัญส าหรับการเรียนรู้ของเด็กเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับประถมศึกษาต่อไป 
มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2547: 100) ที่กล่าวว่า การส่งเสริมพัฒนาการความคิด
สร้างสรรค์เป็นสิ่งส าคัญต่อเด็กมาก เพราะเด็กต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการท ากิจกรรมที่ส าคัญ ได้แก่ การ
แก้ปัญหา การสร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่ เป็นต้น เบญจา แสงมลิ (2539 : 34-62) กล่าวว่า สิ่งที่อยู่ในท้องถิ่นที่เด็ก
อยู่ถือว่าเป็นวัสดุที่น ามาเป็นสื่อให้เด็กเรียนได้ทั้งสิ้น หน้าที่ของครู หรือพี่เลี้ยงเด็ก หรือผู้ดูแลเด็ก จึงจ าเป็นจะต้องรู้จัก
เลือกน าสิ่งใดมาเรียน และรู้จักรวบรวมสิ่งต่างๆ ไว้เพื่อเลือกมาใช้ในโอกาสที่ต้องการ วัสดุท้องถิ่นที่เ ราพบเห็นใน
ท้องถิ่นต่างๆ ซ่ึงอาจเก็บรวบรวมไว้ส าหรับใช้เป็นสื่อการสอนได้  อารี  รังสิน้ันท์ (2532: 498)  กล่าวว่า ความคิด
สร้างสรรค์มีส่วนส าคัญต่อตนเอง และต่อผู้อ่ืนความคิดสร้างสรรค์จะส่งผลให้บุคคลมีความม่ันใจและเชื่อม่ันในตนเอง 
สามารถท าสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและก่อให้เกิดความก้าวหน้า รวมทั้งช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาให้เด็ก เพื่อจะได้เจริญเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและสร้างความ
เจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายส าคัญเพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการด้านความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นของเด็ก
ปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ก่อน และหลังการจัด
กิจกรรมผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลได้ ดังน้ี 

2. ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการด้านความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นของเ ด็กปฐมวัย พบว่า เด็กมี
พัฒนาการความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นจากการจัดกิจกรรมศิลปะจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นของเด็กปฐมวัย
สูงขึ้น จากการให้เด็กท ากิจกรรม 14 กิจกรรม ได้แก่ ใบไม้แปลงร่าง ก่ิงก้านนานา อัญชันสดสี ข้าวเปลือกสร้างสรรค์ 
แครอทหรรษา พิมพ์ภาพใบไม้ ก้านกล้วยมหัศจรรย์ ใบตองของหนู พิมพ์ภาพผัก ผลไม้ เปลือกหอยแสนสวย ก้อนหิน
แสนสนุก ข้าวโพดสุดสวย วาดภาพด้วยถ่าน และมาลัยร้อยรัก 
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ด้านความคิดริเริ่ม ก่อนการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 6.13 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝝈) เท่ากับ 

0.83 ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง โดยหลังการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ)  เท่ากับ 12.63 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝝈) 
เท่ากับ 0.52  ซ่ึงอยู่ในระดับดีมาก 

 ด้านความคิดยืดหยุ่น  ก่อนการท ากิจกรรม มีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 6.13  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝝈) 
เท่ากับ 1.13 ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง โดยหลังการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.13 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝝈) 
เท่ากับ 0.99  ซ่ึงอยู่ในระดับดีมาก 

เน่ืองจากการจัดกิจกรรมจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จัดให้เด็กได้เรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ืองสม่ าเสมอ กิจกรรมที่พัฒนาความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่น เอ้ือต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่าง
มาก เน่ืองจากกิจกรรมต่างๆที่จัดจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นสามารถหาได้ง่าย ราคาถูก  เด็กสามารถน าวัสดุธรรมชาติ
มาต่อเติมสร้างสรรค์ได้ตามจิตนาการ ไม่ซ้ ากับเพื่อน ไม่มีถูกผิด จึงท าให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น มีค วามสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ราศี  ทองสวัสดิ์ (2529: 103-104) ที่กล่าวว่า กิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุในท้องถิ่นส าหรับเด็กปฐมวัย
มิได้มีจุดมุ่งหมายให้เด็กท างานเพื่อความสวยงาม แต่ต้องการช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดริเริ่มและ
ยืดหยุ่นของเด็กให้ดีขึ้น เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาต่อไป เฮอร์ลอค (Hurlock. 1972: 319; 
อ้างอิงจาก วารุณี  นวลจันทร์. 2539: 12) ได้กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ให้ความสนุกความสุขและความพอใจแก่เด็ก
มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพของเด็กมาก ไม่มีอะไรที่จะท าให้เด็กรู้สึกหดหู่ได้เท่ากับงานสร้างสรรค์ของเขาถูกต าหนิ ถูกดูถูก 
หรือถูกว่าสิ่งของที่เขาสร้างน้ันมาเหมือนของจริง  อารี พันธ์มณี (2537 : 25) ได้กล่าวถึงความคิดสร้างสรรค์ว่า เป็น
กระบวนการทางสมองที่คิดในลักษณะอเนกนัย อันน าไปสู่การคิดพบสิ่งแปลกใหม่ด้วยการคิดดัดแปลง ปรุงแต่งจาก
ความคิดเดิมผสมผสานกันให้เกิดสิ่งใหม่ ซ่ึงรวมทั้งการประดิษฐ์คิดค้นพบสิ่งต่างๆ ตลอดจนวิธีการคิด ทฤษฎีหลักการ
ได้ส าเร็จ ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้มิใช่เพียงแต่คิดในสิ่งที่เป็นไปได้ หรือสิ่งที่เป็นเหตุผล เพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน 
หากแต่คิดจินตนาการก็เป็นสิ่งส าคัญยิ่งที่จะก่อให้เกิดความแปลกใหม่ แต่ต้องควบคู่กันไปกับ ความพยายามที่จะสร้าง
ความคิดฝันหรือจินตนาการให้เป็นไปได้หรือเรียกว่าเป็นจินตนาการประยุกต์น้ันเอง จึงจะท าให้เกิดผลงาน 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ครูควรมีบทบาทในการช่วยเหลือในการท ากิจกรรมของนักเรียน ให้ค าแนะน า และกระตุ้นให้เด็กมีความ
กล้าคิด และกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
 2. ควรน ากิจกรรมต้นแบบทั้ง 14 กิจกรรม ไปเผยแพร่ให้กับกลุ่มที่เก่ียวข้องกับเด็กปฐมวัยต่อไป เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมเก่ียวกับเทคนิคการจัดหาและจัดกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาด้านความคิด
สร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัยต่อไป 
 3. ควรส่งเสริมและให้ความรู้ครูกับผู้ปกครองในเรื่องการจัดกิจกรรมจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นของตน เพื่อ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยอย่างหลากหลาย คุ้มค่า จัดหาได้ง่ายและใช้ประโยชน์ได้สูงสุด 
 4. ในการน ากิจกรรมทั้ง 14 กิจกรรมไปใช้ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ควรน ากิจกรรมไปให้เด็ก
ท าอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในด้านความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นอย่างหลากหลายและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจากกิจกรรมเดิม 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจัยค้นคว้าครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับการจัดกิจกรรมจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นในรูปแบบกิจกรรมอ่ืน ๆ อย่าง
หลากหลาย ที่สอดคล้องกับพัฒนาการเรื่องความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดคล่องแคล่วและความคิดละเอียดละออ 
 2. สามารถปรับกิจกรรมทั้ง 14 กิจกรรมน้ี เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อใช้กับเด็กในช่วงวัยอ่ืนๆ ได้  
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การพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยโดยใชก้ิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ของ
นักเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี3/1โรงเรียนอนุบาลวังจันทน์ 

 The development of creative thinking of early childhood by using creative 
puzzle sets activities of 3rdyear room No.1 kindergarten students, Wang Chan 

Kindergarten 
1วันนิสา  ดีจาก  2ปิยลักษณ์  พฤกษะวัน  และ 3รัตนา  อยู่บ้านคลอง 

1Wannisa  Deejak  2Piyaluck  Brilkshavana  and 3Rattana  Yoobangklong 
 

1นักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 
2อาจารย์สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฎพิบูลสงคราม 

3สาขาการศึกษาปฐมวัย  โรงเรียนอนุบาลวังจันทน ์อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
  

บทคัดย่อ 
 บทความน้ีผู้วิจัยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกม
การศึกษาประกอบสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชายและหญิง อายุระหว่าง 4- 5 ปี 
จ านวน 13 คน ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ของโรงเรียนอนุบาลวังจันทน์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
ที่เลือกแบบเจาะจง เพื่อรับการจัดกิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ วิจัยเป็นผู้ด าเนินการและทดลองด้วยตนเอง ใช้
ระยะเวลาในการทดลอง 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 20 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแผนการจัดกิจกรรม
การพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ แบบสังเกตพฤติกรรมความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ ของ เยลเลนและเออร์บาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที  
(T – test dependence) 
 ผลการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์สามารถส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กปฐมวัยที่
ได้รับการจัดกิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ มีความคิดริเริ่มที่สูงขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรม อย่างมีนัยส าคัญที่ .05 
  
ค าส าคัญ :  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์, กิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ ,เด็กปฐมวัย 

 
Abstract 
 The research aims to develop the creative thinking of early childhood children through the 
creative puzzle set activities. The sample selected by using purposive sampling method of research 
were male and female students aged between 4-5 years old . There were 13 students studying at 
kindergarten level, 3rd year of Wang Chan Kindergarten, Muang District, Phitsanulok Province.  The 
experiment duration was 5 weeks, long 20 minutes per day, 2 days per week. Research tools Is a 
plan to organize activities for the development of creative thinking of young children By using 
creative media sets Early Childhood Behavior Observation Form Yellen and Irving's creative test The 
statistics used in data analysis were mean, standard deviation, T-test. dependence. 
 The result of this research was as follow: The early childhood children who were taught by 
using creative puzzle activities had an improvement initiative thinking than before activities with 
statistical significance at .05 level. 
 
Keywords: creativity,  creative materials activities, early childhood 
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถของบุคคลในการคิดดัดแปลงสิ่งเดิมให้ดีและแปลกใหม่ หรือผลิตสิ่ง
แปลกใหม่ขึ้นและเม่ือมีปัญหาก็สามารถคิดแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ด้วยวิธีแปลกใหม่ขึ้น และเม่ือมีปัญหาก็สามารถ
คิดแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ด้วยวิธีแปลกใหม่ และเป็นวิธีเฉพาะของตนเอง ความคิดสร้างสรรค์ประกอบด้วยความ
ยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม และความคล่องในการคิด (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ 2553:111)  ซ่ึงในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเด็กปฐมวัย
เริ่มไม่ค่อยมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซ่ึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นองค์ประกอบย่อยจากความคิดสร้างสรรค์ และ
เป็นพื้นฐานการมีความคิดสร้างสรรค์ในองค์ประกอบอ่ืนๆ อีก การที่เด็กคิดเป็น พูดเป็นและท าเป็น มาจากการที่เด็ก
ปฐมวัยมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดที่จะพูด คิดจะท า โดยไม่ค านึงถึงความถูกผิด ครูผู้สอนควรที่จะเปิดโอกาสให้เด็ก
ได้คิดเอง และได้ลงมือท า โดยอย่าไปคาดหวังกับค าตอบและการกระท าที่ถูกต้องของเด็กปฐมวัย แต่หวังให้เด็กได้คิด
เป็นมากกว่าความถูกต้อง ซ่ึง มาสโลว์ (Maslow) และโรเจอร์ (Rogers) นักจิตวิทยาเชิงมนุษยนิยม มีแนวความคิดว่าผู้
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นผู้ที่รู้จักตนเองตามสภาพที่เป็นจริง เข้าใจตนเอง ยอมรับตนเองในส่วนบกพร่องและส่วน
ดี รู้ทั้งจุดอ่อน และตระหนักในความสามารถของตน พึ่งตนเอง ริเริ่มและน าตนเองได้ สามารถพัฒนาศักยภาพของตน
ได้อย่างเต็มที่ มีอิสระในความคิด ตัดสินใจเลือกท าสิ่งต่างๆ โดยไม่ให้ตนเองและผู้อ่ืนเดือดร้อน มองเห็นศักดิ์ศรีและ
คุณค่าของตนเอง และสามารถสร้างสรรค์ตนเองและสังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ 
 จากเหตุผลและแนวคิดดังกล่าว จึงท าให้มีความสนใจที่จะพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย 
โดยการใช้ชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ ที่ท ามาจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้ ซ่ึงจะเป็นสื่อที่ให้เด็กได้ต่อเติมความคิด
สร้างสรรค์ตามจินตนาการ อาทิ มาม่าคัพแสนสนุก มาม่าคัพชวนคิด ไม้ไผ่มหัศจรรย์ สร้างฝันด้วยไม้ไผ่ ไม้อัดมหาสนุก 
ไม้อัดพาเพลิน ไม้อัดหรรษา และไม้ไอติมแฟนตาซี เป็นต้น การจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์
นอกจากจะพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แล้ว ยังสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านอ่ืน ๆ  ได้อีกด้วย อาทิ การ
พัฒนาความคิดคล่องตัว ความคิดยืดหยุ่น และความคิดละเอียดลออ เป็นต้น และยังท าให้ เด็กได้รับความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน มีอิสระในการคิดและต่อตัวต่อสร้างสรรค์อย่างอิสระโดยไม่ตีกรอบความคิดของเด็กให้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหน่ึง 
แต่เปิดโอกาสให้เด็กได้คิดและลงมือท าสิ่งใหม่ๆ ด้วยตัวของเด็กเอง และการน าชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์มาจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัยน้ีจะส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีมากขึ้นและยังจะเป็นแนวทาง
ส าหรับครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมโดยใช้ชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนา
ด้านต่างๆ ให้กับเด็กปฐมวัยได้อีกด้วย 
 จากเหตุผลและแนวความคิดจึงท าให้เห็นถึงความส าคัญต่อความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดริเริ่มของ เด็ก
ปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลวังจันทน์ซ่ึงเป็นโรงเรียนเอกชนที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีสถานที่ส าคัญอยู่รอบๆ โรงเรียน มี
การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก เปิดสอนตั้งแต่ระดับเนอสเซอรี่ถึงระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ซ่ึงโรงเรียน
อยู่ในชุมชนเมืองพิษณุโลก มีสภาพแวดล้อมที่อยู่ติดกับริมแม่น้ าน่าน และศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ซ่ึงเป็น
สถานที่ส าคัญและสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก อีกทั้งค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซ่ึงเป็นค่ายทหารที่
ส าคัญซ่ึงมีศาลสมเด็จพระนเรศวรเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิคู่บ้านคู่เมืองพิษณุโลก มีศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกและศูนย์
ราชการ จึงท าให้ผู้ปกครองส่วนใหญ่ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวังจันทน์เป็นข้าราชการและบุคคลทั่วไปที่อาศัยใน
ชุมชนเมืองพิษณุโลก พ่อแม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ต้องท างานประจ าและท างานเป็นเวลาจึงท าให้ไม่มีเวลาดูแลและไม่มี
เวลาเล่นกับบุตรหลาน ท าให้เด็กไม่ค่อยได้เล่นกับผู้ปกครองและสิ่งที่เด็กสมควรจะได้เล่นตามวัยของเด็ก และท าให้มี
ความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดริเริ่มน้อย การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กจึงจ าเป็นต่อการเรียนรู้ของเด็กเพื่อ
เป็นรากฐานที่ดีที่จะช่วยให้เด็กสามารถก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายด้วยความม่ันคงและสามารถพัฒนาในด้านอ่ืนๆของเด็กอีก
ด้วย 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 เพื่อพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาประกอบชุดสื่อตัวต่อ
สร้างสรรค์ 
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สมมติฐานในการวิจัย 
 หลังจากได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาประกอบสื่อตัวต่อสร้างสรรค์แล้ว เด็กปฐมวัยมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์สูงขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรม 

ความส าคัญของการวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ีเพื่อช่วยให้ครู และผู้ที่เก่ียวข้องกับเด็กปฐมวัยได้ตระหนักถึงคุณค่าและสามารถจัดกิจกรรม
เกมการศึกษาประกอบชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัยต่อไป 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นนักเรียนชาย-หญิง อายุ 4-5 ปี ซ่ึงก าลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาล 3 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 1 ห้อง 28 คน โรงเรียนอนุบาลวังจันทน์ อ าเภอ เมืองจังหวัด พิษณุโลก 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นนักเรียนชาย-หญิง อายุ 4-5 ปี ซ่ึงก าลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาล 3 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 1 ห้อง 13 คน โรงเรียนอนุบาลวังจันทน์ อ าเภอ เมือง จังหวัด พิษณุโลก โดย
ใช้การเลือกแบบเจาะจง 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
   ตัวแปรต้น  ได้แก่ กิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ 
  ตัวแปรตาม ได้แก่ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 ระยะเวลาในการทดลอง 
  ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ี ด าเนินการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยใช้เวลา
ในการทดลอง 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 20 นาที ในช่วงเวลากิจกรรมเกมการศึกษา  

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หมายถึง เด็กปฐมวัยได้แสดงออกทางความคิด โดยแสดงออกจากการสร้าง
ผลงานการต่อตัวต่อด้วยความคิดแปลกใหม่ไม่ซ้ ากับความคิดของผู้อ่ืน และแตกต่างจากความคิดธรรมดา ความคิดริเริ่ม
อาจเป็นการน าเอาความคิดเก่ามาปรับปรุงผสมผสานจนเกิดเป็นของใหม่ 
 2. ชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ หมายถึง สื่อประเภทวัสดุที่ท ามาจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้ ได้แก่ ไม่ไผ่ 
ไม้อัด ไม้ไอติม ตะเกียบ ถ้วยมาม่า เชือก มาผลิตเป็นชุดสื่อตัวตัวสร้างสรรค์ ประกอบไปด้วยชุดสื่อจ านวน  8 ชุด ดังน้ี 
  ชุดสื่อตัวต่อมาม่าคัพแสนสนุก  
  ชุดสื่อตัวต่อมาม่าคัพชวนคิด  
  ชุดสื่อตัวต่อไม้ไผ่มหัศจรรย์  
  ชุดสื่อตัวต่อสร้างฝันด้วยไม้ไผ่  
  ชุดสื่อตัวต่อไม้อัดมหาสนุก  
  ชุดสื่อตัวต่อไม้อัดพาเพลิน  
  ชุดสื่อตัวต่อไม้อัดหรรษา  
  ชุดสื่อตัวต่อไม้ไอติมแฟนตาซี  
 3. การจัดกิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ หมายถึง การจัดกิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ทั้ง 8 ชุด โดย
เน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ และเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกทางผลงานจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ตามจินตนาการ
ของเด็ก โดยผ่านการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
  ขั้นตอนการการท ากิจกรรม 
   ขั้นน า 
    1. ครูน ากล่องสื่อขึ้นมาให้เด็กๆ ดู และให้เด็กๆ ทายว่าในกล่องมีสื่ออะไรอยู่ข้างใน 
    2. ครูแนะน าวิธีการเล่นให้เด็กๆ เข้าใจ โดยใช้ค าถามประกอบ ดังน้ี 
     - เด็กๆ ลองสังเกตสื่อสิคะว่าเราเห็นอะไรจากสื่อ 
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     - เม่ือเด็กๆสังเกตเห็นแล้ว เราจะเล่นแบบไหนคะ เด็กๆ ลองช่วยกันคิดสิ 
    3. เม่ือเด็กๆ เข้าใจวิธีการเล่นสื่อแล้ว เรามาสร้างข้อตกลงก่อนการเล่นดีกว่า โดยการใช้ค าถาม
ให้เด็กได้สร้างข้อตกลงร่วมกันดังน้ี 
     - เราจะเล่นอย่างไรให้สื่อของเราสามารถเล่นในครั้งต่อไปอีกคะ 
     - เราควรเล่นสื่ออย่างไรเพื่อให้สื่อของเราสามารถเล่นได้นานๆ คะ 
   ขั้นสอน 
    1.เม่ือสร้างข้อตกลงร่วมกันแล้ว ครูแบ่งกลุ่มโดยการเลือกคละเพศชายหญิงตามความเหมาะสม 
โดยแบ่งเป็นกลุ่มๆ ละ 3-5 คน 
    2. ครูให้เด็กแต่ละกลุ่มมารับชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ กลุ่มละ 1 ชุด 
    3. ครูให้เด็กเล่นสื่อเพื่อสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็ก 
    4. ครูสังเกตพฤติกรรมการเล่นชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์และผลงานของเด็ก 
    5. เม่ือเด็กเล่นชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์เสร็จ ให้เด็กช่วยกันเก็บสื่อเข้าที่ 
   ขั้นสรุป 
    1.ครูให้เด็กออกมาน าเสนอผลงานของตนเอง      
 4. เด็กปฐมวัย หมายถึง นักเรียนชาย-หญิง อายุ 4-5 ปี ซ่ึงก าลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาล 3 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลวังจันทน์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ได้แผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาประกอบชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ในเด็กปฐมวัย 
 2. เพื่อให้ครูผู้สอน ผู้เก่ียวข้อง และผู้วิจัยท่านอ่ืนๆ น าแนวทางการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาประกอบชุดสื่อ
ตัวต่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในเด็กปฐมวัย ไปพัฒนาด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็ก
ปฐมวัยต่อไป 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 
 
 
 

 
การสรา้งเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี 
1.แผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยการใช้ชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ มีขั้นตอนดังน้ี 
   1.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กิจกรรมการ
พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สื่อสร้างสรรค์ ศึกษาทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการของเด็กและทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปัญญาของเด็กปฐมวัย คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560  
   1.2 สร้างแผนการจัดกิจกรรมซ่ึงประกอบไปด้วยกิจกรรมการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยการใช้ส่ือ
ชุดตัวต่อสร้างสรรค์จ านวน 8 แผน ได้แก่ กิจกรรมตัวต่อมาม่าคัพแสนสนุก กิจกรรมตัวต่อมาม่าคัพชวนคิด กิจกรรมตัว
ต่อไม้ไอติม แฟนตาซี กิจกรรมตัวต่อไม้ไผ่มหัศจรรย์ กิจกรรมตัวต่อสร้างฝันด้วยไม้ไผ่  กิจกรรมตัวต่อไม้อัดมหาสนุก 
กิจกรรมตัวต่อไม้อัดพาเพลินและ กิจกรรมตัวต่อไม้อัดหรรษา 
   1.3 น าเสนอแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยการใช้ชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์
สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม ซ่ึงเกณฑ์การประเมิน
แผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ ดังน้ี 
 ผลการประเมิน 4.51-5.00 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด 
 ผลการประเมิน 3.51-4.50 หมายถึง เหมาะสมมาก 

ตัวแปรตน้ 
กิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ 

 

ตัวแปรตาม 

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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 ผลการประเมิน 2.51-3.50 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
 ผลการประเมิน 1.51-2.50 หมายถึง เหมาะสมน้อย 
 ผลการประเมิน 1.00-1.50 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด 
ผลการพิจารณาการหาคะแนน โดยใช้การประมาณค่าของผู้เชี่ยวชาญพบว่า มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 อยู่ในระดับมี
ความเหมาะสมมากที่สุด 
   1.4 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยการใช้ชุดสื่อตัวต่อ
สร้างสรรค์ให้เหมาะสมโดยยึดตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
   1.5 น าแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ที่สร้างขึ้น
ทดลองใช้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อดูความเหมาะสมในการน าไปใช้จริง 
   1.6 ปรับปรุงเป็นแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์เป็น
ฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปทดลอง  
2. แบบสังเกตพฤติกรรมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ด าเนินการตามล าดับ ดังน้ี 
   2.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบสังเกต ดังน้ี 
     2.1.1 ศึกษาทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
     2.1.2 ศึกษางานวิจัยที่เก่ียวกับแบบสังเกตพฤติกรรม 
     2.1.3 ศึกษาแนวทางการวัดความสามารถในการท ากิจกรรมของเด็กปฐมวัย 
     2.1.4 ศึกษาการสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย 
   2.2 การสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย จ านวน 1 ชุด มี 3 ข้อ 
     2.2.1 สร้างผลงานแปลกใหม่ไม่ซ้ ากับผู้อ่ืน 
     2.2.2 สร้างผลงานแตกต่างไปจากเดิม 
     2.2.3 สร้างผลงานโดยการต่อเติมจากความคิดเดิมเป็นความคิดที่แปลกใหม่ 
   2.3 สร้างคู่มือในการด าเนินการสังเกตพฤติกรรมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยให้สอดคล้อง
กับแบบสังเกตแต่ละชุดที่ได้สร้างขึ้นในข้อ 2.2 
   2.4 น าแบบสังเกตพฤติกรรมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยและคู่มือด าเนินการสังเกตพฤติกรรม
ที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย และด้านการวัดผลการศึกษาเพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา 
(Content Validity) ซ่ึงมีผู้เชี่ยวชาญดังน้ี 
     2.4.1 อาจารย์ ดร.เกสร กอกอง อาจารย์คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 
     2.4.2 นางชรินทร์ คงสัมมา ครูช านาญการ สาขาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดจอมทอง อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก 
     2.4.3 นางสุกัญญา รุ่งสว่าง ครูช านาญการพิเศษ สาขาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดธรรมาราม อ าเภอ
พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 
ผลการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ลงความเห็นและให้คะแนน โดยใช้เกณฑ์ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
แบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ขึ้นไป ถือเป็นเกณฑ์ที่เหมาะสม ซ่ึงในการครั้งน้ี
ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) เท่ากับ 0.67 ถึง 1.00 สามารถน าไป
สังเกตพฤติกรรมด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย 
   2.5 ปรับปรุงแบบสังเกตพฤติกรรมและคู่มือด าเนินการสังเกตพฤติกรรมให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
   2.6 น าแบบสังเกตพฤติกรรมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
ไปทดลองใช้กับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนอนุบาลวังจันทน์ ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 28 คน เพื่อดูความเหมาะสมในการน าไปใช้ 
   2.7 น าแบบสังเกตที่ผ่านการทดลองใช้ในข้อ 2.6 ไปปรับแก้ให้เหมาะสมแล้วน าไปทดลอบกับนักเรียนชั้น
อนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนอนุบาลวังจันทน์ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 13 คน  
3. แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ ของ เยลเลนและเออร์บาน ( Jellen and Urban) 
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แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ TCT - DP ของ เยลเลนและเออร์บาน (Jellen and Urban) ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี
ผู้วิจัยได้ใช้แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ ของเยลเลนและเออร์บาน  (Jellen and Urban) ซ่ึงมีล าดับขั้นตอนดังน้ี 
3.1. ศึกษาเอกสารต ารา และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ 
  3.1.1 ศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องกับแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ 
  3.1.2 ศึกษารูปแบบการหาค่าความเชื่อม่ันของการตรวจให้คะแนนความคิดสร้างสรรค์ระหว่างผู้วิจัย และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ คือ อาจารย์ อนินทิตา โปษะกฤษณะ 
   3.1.3 แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ ของเยลเลนและเออร์บาน  (Jellen; &Urban.1986) 
  3.2. ศึกษาเก่ียวกับการใช้แบบทดสอบและเกณฑ์การให้คะแนนของแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ 
ของเยลเลนและเออร์บาน (Jellen; & Urban.1986) 
3.3. ศึกษาลักษณะของแบบทดสอบและเกณฑ์การให้คะแนนของแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ ของเยลเลนและ
เออร์บาน (Jellen; & Urban.1986) ซ่ึงเป็นแบบทดสอบที่ใช้กระดาษและดินสอในการทดสอบเป็นรายบุคคล ซ่ึง
ก าหนดรูปแบบดังน้ี คือ 
    3.3.1 ถ้าสิ่งที่ก าหนดเป็นสิ่งเร้าที่เตรียมไว้ในรูปของชิ้นส่วนเล็กๆ มีขนาดและรูปแตกต่างกันเช่นรูปมุมฉาก 
รูปครึ่งวงกลม รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสปลายเปิด รูปจุด รูปรอยเส้นประ รูปโค้งด้วยตัว S ซ่ึงประกอบอยู่ด้านใน และด้าน
กรอบสี่เหลี่ยมใหญ่ และถ้าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าผู้ถูกทดสอบสามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้อย่างอิสระตาม
จินตนาการ โดยการวาดภาพขึ้นมาในขอบเขตของช่วงเวลาที่ก าหนดให้และมีเกณฑ์ ส าหรับยึดถือเป็นหลักในการ
ประเมินคุณค่าความคิดสร้างสรรค์จากผลการวาดภาพทั้งหมด 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เป็นเวลา 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 20 
นาที ท าการทดลองในช่วงเวลากิจกรรมเกมการศึกษา ซ่ึงมีล าดับขั้นตอนดังน้ี 

1.ขอความร่วมมือกับผู้บริหารของโรงเรียนในการท าวิจัย 
2.ประสานครูประจ าชั้นและก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
3.สร้างความคุ้นเคยกับเด็ก และด าเนินการทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยก่อนการทดลอง โดย

การน าแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์จากผลการวาดภาพ (TCT – DP: Test For Creative Thinking – Drawing 
Production) ของเจลเลน และเออร์บาน (Jellen and Urban) มาทดสอบก่อนการทดลอง (Pretest) กับกลุ่มตัวอย่าง 

4.ด าเนินการทดลองด้วยกิจกรรมสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ ระหว่าง การทดลองท าการสังเกตพฤติกรรมความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยด้วย โดยใช้เวลา 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 20 นาที ช่วงกิจกรรมเกมการศึกษา 
ดังตารางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ ดังน้ี 

5.ผู้ วิจัยได้น าแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์จากผลการวาดภาพ ( TCT –DP : Test For Creative 
Thinking – Drawing Production) ของเจลเลน และเออร์บาน (Jellen and Urban) ไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง เป็น
การทดสอบหลังการทดลองหลังจากได้รับการจัดกิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ 

6.น าข้อมูลที่ได้รับจากแบบสังเกต ข้อ 4 มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ และน าข้อมูลที่ได้รับจาก
แบบทดสอบ ข้อ 3 และ ข้อ 5 มาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติพื้นฐานและการเปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลังการทดลอง
โดยใช้การทดสอบค่าที 
(t-test  - Dependent Simple) 

7.สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และเขียนรายงานการวิจัย 
ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้น าเสนอผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยแบ่งการน าเสนอตามล าดับ ดังน้ี 
  การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์
ของแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ TCT – DP ของเจลเลน และเออร์บาน (Jellen and Urban) 

ความคิดสร้างสรรค์ �̅� 𝑆 𝑡 𝑝 
ก่อนการทดลอง 

 
หลังการทดลอง 

25.38 
 

47.62 

2.63 
 

4.56 

  
18.539 .000** 
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  จากตารางแสดงว่า ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ท ากิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์หลังการ
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมรายพฤติกรรมทางด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยระหว่างการใช้
ชุดสือ่ตัวต่อสร้างสรรค์ โดยแบบสังเกตพฤติกรรมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 

 
  ระดับความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังจากการได้รับการจัดกิจกรรมชุดสื่อตัวต่อ
สร้างสรรค์ของแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ TCT – DP ของเจลเลน และเออร์บาน (Jellen and Urban) จากการ
ทดลองจัดกิจกรรมทั้ง 8 ครั้ง เด็กมีพัฒนาการดีขึ้นตามล าดับ เน่ืองจากสภาพแวดล้อมในช่วงเวลาที่เด็กท ากิจกรรมมี
ความเหมาะสมและเด็กมีความสนใจในสื่อท าให้สร้างผลงานที่มีความแปลกใหม่จากเดิม ท าให้ผลคะแนนของการสร้าง
ผลงานเพิ่มขึ้นในทุกครั้ง ภาพรวมถือว่าเด็กมีพัฒนาการด้านความคิดริ เริ่มสร้างสรรค์น้ันเพิ่มขึ้นและสามารถพัฒนา
ต่อไปได้อีก 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. คะแนนจากแบบสังเกตพฤติกรรมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ได้รับการจัดกิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์
ทั้ง 8 กิจกรรม เด็กปฐมวัยแต่ละคนมีระดับคะแนนในการท ากิจกรรมแต่ละครั้งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
 2. ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยก่อนการจัดกิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์อยู่ในระดับปานกลางและ
ระดับต่ า ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น เม่ือจ าแนกเด็กปฐมวัยตาม
ระดับความคิดสร้างสรรค์พบว่า ก่อนการทดลองเด็กปฐมวัยร้อยละ 69.23 อยู่ในระดับปานกลาง และร้อยละ 30.77 
อยู่ในระดับต่ า หลังการทดลองความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยร้อยละ 38.46 อยู่ในระดับสูง และร้อยละ 61.54 อยู่
ในระดับปานกลาง 
 3. ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ท ากิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกม
การศึกษาประกอบชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ ผลการวิจัยพบว่า ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยสูงขึ้นเรื่อยๆ และ
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยหลังจากการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองการจัดกิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมชุดสื่อตัวต่อ
สร้างสรรค์ ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความคิดสร้างสรรค์ด้านอ่ืนๆ สูงขึ้น อภิปรายได้ดังน้ี 
  1. กิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ เป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นให้เด็กปฏิบัติด้วยตนเอง โดยการต่อชุดสื่อ
ตัวต่อสร้างสรรค์เพื่อสร้างผลงานตามจินตนาการ โดยมีชุดสื่อ 8 ชุดกิจกรรมดังน้ี ตัวต่อมาม่าคัพแสนสนุก ตัวต่อมา
ม่าคัพชวนคิด ตัวต่อไม้ไอติมแฟนตาซี ตัวต่อไม้ไผ่มหัศจรรย์ ตัวต่อสร้างฝันด้วยไม้ไผ่ ตัวต่อไม้อัดมหาสนุก ตัวต่อไม้อัด
พาเพลิน ตัวต่อไม้อัดหรรษา  เป็นต้น (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2551 อ้างถึงใน Ebbeck, 1991 : 135) กล่าวว่าสื่อ
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สามารถจ าแนกตามลักษณะของสื่อได้หลายประเภท ซ่ึงสื่อในการท าวิจัยครั้งน้ีคือสื่อการเรียนรู้ประเภทวัสดุ สื่อ
ปัจจุบันมีทั้งสื่อส าเร็จรูปและสื่อที่เป็นธรรมชาติ ชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ที่น ามาท าการวิจัยในครั้งน้ีเป็นสื่อที่ท ามาจาก
วัสดุธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้ อาทิ ไม้ไผ่ ตะเกียบ ไม้ไอติม ถ้วยมาม่า ไม้อัด และเชือก ในระหว่างท ากิจกรรมเด็กมี
ความกระตือรือร้น ตื่นเต้นและสนใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม และปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน เพลิดเพลิน 
บรรยากาศในการเรียนรู้มีอิสระเสรีที่ให้เด็กได้คิดและกล้าแสดงออก ซ่ึงเด็กปฐมวัยถ้าอยู่ในที่อิสระ อบอุ่น ปลอดภัย 
การเรียนรู้ของเด็กก็จะดีขึ้น ท าให้ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและการเรียนรู้น้ันเป็นพื้นฐานของพัฒนาการในระดับ
ที่สูงขึ้นต่อไป (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 : 3-4) ในการท ากิจกรรมบทบาทของครูในความส าคัญที่ใช้ค าถามกระตุ้น
เด็กให้ได้คิดไปพร้อมกับการสร้างผลงาน เช่น หนูก าลังจะต่อเป็นอะไรคะ ส่วนน้ีเอาไว้ท าอะไรคะ เป็นต้น ซ่ึงอาจกล่าว
ได้ว่าเป็นวิธีการฝึกให้เด็กได้รู้จักคิด โดยขณะท ากิจกรรมเด็กได้รับรู้ความเป็นอิสระทั้งการคิดและการแสดงออก การมี
บรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเอง สนุกสนานไม่เคร่งเครียด และใช้จินตนาการอย่างเต็มที่ ท าให้เด็กได้รับรู้ประสบการณ์
ต่างๆ เพิ่มขึ้น ได้พบเห็นสิ่งใหม่ๆ ท าให้บางครั้งคิดถึงค าตอบที่ตนเองเคยตอบในครั้งที่ผ่านมา น้ันคือค าถามมีส่วน
กระตุ้นให้เด็กได้ใช้สติปัญญา มีความคิดตอบสนองต่อสิ่งเร้ามากที่สุดเท่าที่จะมากได้ และมีความคิดแปลกใหม่ไม่ซ้ าใคร 
ตลอดจนมีรายละเอียดในการคิดที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับกิลฟอร์ด (Guilford, 1969) ที่กล่าวว่าความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ น่ันหมายถึง ความคิดแปลกใหม่ไม่ซ้ ากับความคิดของผู้อ่ืน และแตกต่างจากความคิดธรรมดา ความคิดริเริ่ม
อาจเป็นการน าเอาความคิดเก่ามาปรับปรุงผสมผสานจนเกิดเป็นของใหม่ ฉะน้ันการเปิดโอกาสให้เด็กได้มีจินตนาการใน
การคิดสร้างสรรค์ผลงานและตอบค าถามอย่างไม่มีขอบเขตท าให้กระตุ้นเด็กให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มากขึ้น ซ่ึง
การวิจัยในครั้งน้ี จากการสังเกตของผู้วิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่เด็กได้ลงมือ
ปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเองตามจินตนาการ ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างมีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน มีความกระตือรือร้น
และสนใจ ในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี ซ่ึงผลของการจัดกิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์แต่ละชุดกิจกรรมเป็น
ดังน้ี 
  กิจกรรมตัวต่อมาม่าคัพชวนคิด กิจกรรมที่เด็กได้เห็นและสัมผัสเป็นครั้งแรก ซึงผลงานในครั้งแรกน้ันจะ
ยังไม่ค่อยดี เด็กยังกล้าๆ กลัวๆ ในการสร้างผลงาน ซ่ึงอาจเป็นเพราเด็กยังไม่คุ้นเคยกับสื่อและไม่เคยเล่น อาจท าให้ยัง
ไม่คุ้นเคยกับวิธีการเล่น จึงท าให้เด็กสร้างสรรค์ผลงานที่ไม่หลากหลายและมีความแปลกใหม่เป็นของตนเอง 
  กิจกรรมตัวต่อมาม่าคัพแสนสนุก ซึงกิจกรรมน้ีเป็นกิจกรรมที่สองที่เด็กได้เล่นและวัสดุในสื่อน้ีมีความ
เหมือนกับกิจกรรมแรก แต่ต่างกันตรงที่จากตะเกียบเป็นไม้ไอติมและยังมีวิธีเล่นที่ยังเหมือนกัน ท าให้เด็กเริ่มเข้าใจ
วิธีการเล่นมาขึ้น แต่ก็ยังมีผลงานที่ซ้ าเดิมอยู่บ้าง และเริ่มที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่หลากหลายมากขึ้นเป็นผลงานของ
ตนเอง 
  กิจกรรมตัวต่อไม้ไอติมแฟนตาซี การจัดกิจกรรมครั้งน้ีเป็นการจัดที่มีสื่อที่แตกต่างไปจากเดิม เด็กมีความ
สนใจในสื่อและกิจกรรมมากขึ้น แต่วิธีการเล่นก็ยังคงเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนที่วัสดุการเล่นที่แปลกใหม่ส าหรับเด็ก ซ่ึงเด็ก
ก็สร้างสรรค์ผลงานได้ดี แต่อาจจะมีขัดข้องบ้าง เพราะเป็นสื่อชุดใหม่ แต่เด็กก็สามารถน าวิธีการล่นมาประยุกย์ใช้ให้
เข้ากับสื่อชนิดน้ีและสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาของตนเองมากขึ้น 
  กิจกรรมตัวต่อไม้ไผ่มหัศจรรย์ เป็นกิจกรรมใหม่ที่มีสื่อแตกต่างไปจากเดิมแต่ยังคงมีวิธีการเล่นที่
เหมือนเดิม แต่เปลี่ยนเป็นวัสดุชิ้นใหม่ ซ่ึงเด็กน้ันเข้าใจวิธีการเล่นที่มากขึ้น เด็กบางคนกล้าที่จะคิดสร้างผลงานที่ใหม่
ขึ้น เริ่มมีเรื่องราวเข้ามาเก่ียวข้องกับการสร้างผลงานท าให้ผลงานมีความแปลกใหม่ จากเดิม แต่ก็ยังผลงานที่ยัง
เหมือนกันอยู่บ้าง 
  กิจกรรมตัวต่อสร้างฝันด้วยไม้ไผ่ กิจกรรมน้ีมีวัสดุของสื่อมีความเหมือนกับชุดกิจกรรมตัวต่อไม้ไผ่
มหัศจรรย์แต่ได้เพิ่มวัสดุมาอีกหน่ึงชิ้น  เด็กทุกคนเริ่มเข้าใจในวิธีการเล่นมากขึ้น เด็กเริ่มที่จะต่อผลงานเป็นเรื่องราวที่
แปลกใหม่ มีความตั้งใจ และใช้จินตนการที่เพิ่มขึ้นอย่างอิสระ เริ่มไม่สนใจดูผลงานของเพื่อนข้างๆ หรือเพื่อนในกลุ่ม 
แต่สร้างสรรค์ผลงานของตัวเองอย่างตั้งใจ 
  กิจกรรมตัวต่อไม้อัดมหาสนุก กิจกรรมครั้งน้ีมีสื่อที่แตกต่างไปจากเดิม ท าให้เด็กๆ เกิดความสนใจมาก
ขึ้น การสร้างสรรค์ผลงานของเด็กบางคนก็สามารถท าผลงานออกมาได้เป็นอย่างดี เพราะมีความเข้าใจในวิธีการเล่นที่
เคยเล่นแค่วัสดุเปลี่ยนไปเท่าน้ัน แต่เด็กบางคนยังไม่เข้าใจในวัสดุชิ้นใหม่ ก็จะสร้างสรรค์ผลงานออกมาไม่ค่อยดีนัก ยัง
แอบลอกผลงานเพื่อนบ้าง แต่เด็กส่วนใหญ่ก็ถือว่าเข้าใจวิธีการเล่นเป็นอย่างดีถึงสื่อวัสดุจะเปลี่ยนแปลงไป  
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  กิจกรรมตัวต่อไม้อัดพาเพลิน กิจกรรมครั้งน้ีเป็นครั้งที่ 7 สื่อมีความคล้ายคลึงกับกิจกรรมตัวต่อไม้อัดมหา
สนุก เด็กทุกคนมีความเข้าใจถึงวิธีการเล่นมากขึ้น มีความตั้งใจในการสร้างสรรค์สื่อและมีความเข้าใจในตัวสื่อมากขึ้น 
สร้างสรรค์ผลงานเป็นเรื่องราวตามจินตนาการของเด็กอย่างเปิดกว้าง และเด็กต่อผลงานออกมาได้อย่างสร้างสรรค์ขึ้น
มาก 
  กิจกรรมตัวต่อไม้อัดหรรษา เป็นกิจกรรมครั้งที่ 8 ซ่ึงเป็นครั้งสุดท้ายที่เด็กจะได้ท ากิจกรรม ซ่ึงสื่อวัสดุ
ยังคงเหมือนเดิม และจะเห็นได้ชัดว่าเด็กมีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้น เด็กท าผลงานออกมาได้อย่างสมบูรณ์ มี
ความคิดที่แปลกใหม่ สามารถคิดและจินตนาการสร้างผลงานออกมาเป็นของตัวเองได้ และเกิดเป็นเรื่องราวตาม
ความคิดของเด็กแต่ละคน 
  จากที่เด็กๆ ได้รับการจัดกิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์มาครบ 8 ชุด รวมทั้งหมด 8 ครั้ง ท าให้สังเกตได้
ว่า เด็กทุกคนมีพัฒนาการความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ดีขึ้นจากครั้งแรก จากที่เด็กยังไม่คุ้นชินกับสื่อและวิธีการเล่น ท าให้
เด็กยังไม่กล้าคิดและกล้าท าผลงานที่แปลกใหม่ ไม่กล้าลงมือท าผลงาน จนเด็กได้รับการจัดกิจกรรมชุดสื่อตัวต่อ
สร้างสรรค์มาเรื่อยๆ จนท าให้เห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นคือเด็กทุกคนสามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาเป็นของตนเอง กล้า 
คิดและใช้จินตนาการที่ตนมีอยู่สร้างสรรค์ผลงานที่ดี มีเรื่องราวที่น่าสนใจ และเกิดจากประสบการณ์ของตนเอง ท าให้
สร้างผลงานได้อย่างอิสระและมีความสุขในการท ากิจกรรม แต่ในบางกิจกรรมน้ันเด็กท าได้ต่ าลง เน่ืองจากในการท า
กิจกรรมแต่ละครั้งเด็กมาไม่ครบท าให้จ านวนเด็กในแต่ครั้งไม่เท่ากัน จึงถือได้ว่าชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์น้ันสามารถ
พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ  
  2. การพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ซ่ึงตามทฤษฎีพัฒนาการของ อิริคสัน กล่าวว่า เด็ก
วัย 3-6 ปี เป็นระยะที่เด็กมีพัฒนาการทางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ดี ถ้าเด็กได้รับการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการคิด
ท ากิจกรรมต่างๆ อย่างเสรี จะท าให้เด็กเกิดการพัฒนาทางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สตอร์ม. (1963 อ้างถึงใน ประสิทธิ
รักษ์ เจริญผล, 2547 : 1) กล่าวว่าทุกคนมีทักษะทางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แต่อาจจะแตกต่างกันในระดับของความ
มากน้อยและทอแรนซ์ กล่าวว่า (1965 อ้างถึงใน ประสิทธิรักษ์ เจริญผล, 2547 : 1) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถ
พัฒนาได้ด้วยการสอน การฝึกฝน และการปฏิบัติที่ถูกวิธี และกล่าวอีกว่าควรมีการส่งเสริมทางด้านความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ตั้งแต่ยังเด็ก ยิ่งเด็กมีอายุน้อยเท่าใด ก็ยิ่งจะเป็นผลดีมากเท่าน้ัน โดยเฉพาะเด็กในช่วงก่อนวัยเรียน กิจกรรม
ชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่เน้นให้เด็กได้คิดสร้างสรรค์ผลงานด้วยการต่อตามจินตนาการ จากสื่อวัสดุอุปกรณ์
ที่ท ามาจากธรรมชาติและเศษวัสดุเหลือใช้ที่หลากหลาย ในขณะที่เด็กท ากิจกรรมจะเปิดโอกาสให้เด็กได้คิดเองว่าจะต่อ
เป็นอะไรตามจินตนาการโดยไม่กีดขว้างความคิดเด็ก ทั้งน้ีเพื่อให้เด็กเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และยังสามารถเกิด
ความคิดสร้างสรรค์ในด้านอ่ืนๆ อีกด้วย คือ ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น และความคิดละเอียดลออ 
 ผลการวิจัยครั้งน้ี แสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์สามารถส่งเสริมความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยด้านอ่ืนๆ ได้ ครูและผู้เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยสามารถ
ใช้วิธีการจัดกิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ในการจัดประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความคิด
สร้างสรรค์ด้านอ่ืนๆ ของเด็กปฐมวัยได้ 
 ผลการวิจัยครั้งน้ี แสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์สามารถส่งเสริมความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และความคิดสร้างสรรค์ด้านอ่ืนๆของเด็กปฐมวัย ได้ โดยครูและผู้เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
สามารถน าวิธีการจัดกิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ไปใช้ในการจัดประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมให้เด็ กมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และความคิดสร้างสรรค์ด้านอ่ืนๆ ต่อได้อีก 
 
ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1. ควรมีการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ด้านอ่ืนๆ นอกจาก
ความคิดริเริ่ม เช่น ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น และความคิดละเอียดลออ เป็นต้น 
 2. ในการจัดกิจกรรม ครูสามารถปรับเปลี่ยนวัสดุเป็นอย่างอ่ืนที่สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น ราคาไม่แพง 
รวมไปถึงปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นเป็นรูปแบบอ่ืน โดยค านึงถึงการน ามาใช้สร้างสรรค์ได้ตามคุณลักษณะของกิจกรรม 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
 1. เปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นชุดสื่อตัวต่อสร้างสรรค์อย่างต่อเน่ือง และติดตามผลงานของเด็กโดยให้น าเสนอ
ผลงาน 
 2. ควรศึกษาผลของการวิจัยที่มีผลต่อพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ด้านอ่ืนๆ นอกจากความคิดริเริ่ม เช่น 
ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น และความคิดละเอียดลออ เป็นต้น 
 3. ควรศึกษาผลของการวิจัยที่มีผลต่อพัฒนาการด้านอ่ืนๆ เช่น ด้านคณิตศาสตร์ ด้านสังคม วินัยในตนเอง 
และความเชื่อม่ัน 
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Subsection public with educational games for Development of analytical thinking 

skills in rational thinking for early childhood 
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1 นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
2 อาจารย์โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม                  

บทคัดย่อ 
             การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรม
เกมการศึกษาก่อนจัดกิจกรรมเกมการศึกษาและหลังจัดกิจกรรมเกมการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็น
นักเรียนชาย–หญิง อายุ 4–5 ปี นักเรียนจ านวน 26 คน ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลกใช้ระยะเวลาในการทดลอง 4 สัปดาห์ๆละ 2 ครั้งๆ ละ 20 นาที รวม 8 
ครั้ง การวิจัยครั้งน้ีใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียว เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี 1) แผนการจัดกิจกรรมเกม
การศึกษาจ านวน 4 แผน 2) แบบทดสอบวัดทักษะของเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและการหาค่าร้อยละความก้าวหน้า ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกม
การศึกษา มีทักษะการคิดวิเคราะห์หลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาสูงขึ้นคิดเป็นร้อยละความก้าวหน้าเท่ากับ 30.3 
 
ค าส าคัญ : ทักษะการคิดวิเคราะห์,  เกมการศึกษา, เด็กปฐมวัย  
 
Abstract 
 The purpose of the study was to compare Analytical thinking skills of young children before 
and after using educational game . The 26 subjects were 4 - 5 years old in kindergarten 2 , second 
semester, academicyear 2018 at Wat Noi Municipal School. The experiment was carried by researcher 
for 20 minutes every days, 2 days per week for 4 consecutiveweeks. 
 The instruments used in this study were 1) The Experience plan Didactic Games developed 
by the researcher, 2) The Analytical thinking skills Test, The study was The One Group pretest – 
posttest Design. The data was analyzed by The average , The Standard deviation and percentage. 
The result was as follow : The Analytical thinking skills of young children acquired didactic games 
was percentage was 30.3 

keywords : Analytical thinking skills, educational game, early childhood 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
  การจัดการศึกษาแก่เด็กที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติ คือ การสร้างพื้นฐานการศึกษาปฐมวัย ซ่ึงเป็นวัย
ที่มีพัฒนาการทุกด้านเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว สมอง มีการพัฒนาอย่างเต็มที่ในช่วงแรกเกิดถึง 6 ปี การส่งเสริม
พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาให้แก่เด็กในวัยน้ี จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งและเป็นการ
เตรียมความพร้อม สู่การเรียนรู้ในชั้นสูงต่อไป หากเด็กได้รับการเตรียมความพร้อมที่ดีในช่วงน้ี  จะส่งผลให้การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาช่วยให้เด็กเจริญเติบโตและมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ ทั้งน้ี หากเด็กวัยน้ี ไม่ได้รับความสนใจเอา
ใจใส่เท่าที่ควรจะท าให้เด็กมีพัฒนาการที่ไม่ครบสมบูรณ์ ท าให้เกิดปัญหา อุปสรรค์ในการศึกษาในระดับที่ สูงขึ้นและ
สายเกินไปที่จะแก้ไขสิ่งต่างๆ ได้ ความส าคัญของวัยเด็กน้ีจึงเป็นช่วงเวลาที่มีความส าคัญของความเป็นมนุษย์ 
(การศึกษาส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2550 : 1-16) ดังที่ เพียเจต์ (Piaget) ได้กล่าวว่า พัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัยจะเป็นรากฐานให้แก่ การพัฒนาทางสติปัญญาในระดับต่อไปซ่ึงในระดับปฐมวัยเด็กเรียนรู้โดยใช้ประสาทสัมผัส 
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สิ่งแวดล้อมรอบตัว สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ท่าทางในการสื่อความหมาย รู้จักสิ่งที่เป็นตัวแทน สามารถหาเหตุผล
อ้างอิงได้ (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์. 2550 : 57) นอกจากน้ี บรูเนอร์ (Bluener) ได้เสนอว่า ในการจัดควรค านึงถึงการ
เชื่อมโยงทฤษฎีพัฒนาการกับทฤษฎีความรักบทฤษฎีการสอน เพราะการจัดเน้ือหาและวิธีการสอนจะต้องค านึงถึง
พัฒนาการ และปรับเน้ือหาให้สอดคล้องกับ ความสามารถในการคิดหรือการรับรู้ รวมถึงการเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม
กับวัยของผู้เรียน ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2549:1 อ้างอิงใน ปราณี อุปฮาด. 2550:1) กล่าวว่า สติปัญญาด้านการคิดน้ัน
มีความจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ ความเป็นปกติสุขและการด าเนินชีวิตที่ประสบความสุขในความส าเร็จ เป็น
ผลมาจากการมีประสิทธิภาพของความคิด ชื่อสอดคล้องกับฉันทนา ภาคบงช (2550:1 อ้างอิง ใน ปราณีอุปฮาด. 
2550:1) ที่กล่าวมา การคิดวิเคราะห์การช่วยให้คนมีประสิทธิภาพ แสดงออกในสิ่งที่ดีงาม เป็นประโยชน์ และ
สร้างสรรค์ สามารถฟันฝ่าอุปสรรคและน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันของตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
ตลอดจนการที่เด็กได้รับการพัฒนาความคิดให้เป็นคน คิดเป็น เด็กจะสามารถใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
เลือกสิ่งที่ดีที่สุดในอนาคตได้ อันจะเป็นเหตุให้ประเทศชาติพัฒนาอย่างยั่งยืน (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. 2550: 72 
อ้างอิงใน ปราณี อุปฮาด. 2551: 1) ฝึกทักษะการคิดน้ันเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ การที่จะพัฒนาคนให้
เป็นผู้ที่รู้จักคิดอยากมีเหตุผลน้ัน ควรมีการพัฒนาตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพราะเป็นวัยที่มีพัฒนาการทุกด้านสูงสุด ซ่ึง ปิย
นุช ประจักษ์จิตต์ (2526 : 31 อ้างอิงใน ปราณี อุปฮาด. 2551 : 1) ได้กล่าวไว้ว่าการพัฒนาความคิดของเด็กปฐมวัย
ควรเริ่มจากการใช้ความคิดและความเข้าใจเหตุผลง่ายๆ ด้วยการกระตุ้น ให้คิด เปรียบเทียบ จ าแนกเชื่อมโยงหาเหตุผล
และฝึกการแก้ปัญหาอยู่เสมอ จะช่วยให้พัฒนาการด้านสติปัญญาเป็นไปอย่างรวดเร็ว นงเยาว์ แข่งเพ็ญแข (2549 : 
120 -121 อ้างอิงใน ปราณี อุปฮาด.2551 : 2) กล่าวว่า การคิดของเด็กปฐมวัยพัฒนาได้โดยการจัดกิจกรรมที่เปิด
โอกาสให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสทุกด้านจากกิจกรรมที่ท้าทายน่าสนใจ  การคิดค้นคว้าทุกรูปแบบและการจินตนาการ
จะกระตุ้นให้สมองคิดได้หลายลักษณะโดยมีครูเป็นผู้เตรียมคิดหาเทคนิค เตรียมอุปกรณ์และจัดกิจกรรมใหม่ๆ ซ่ึง
สอดคล้องกับ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2552: 38-41 อ้างอิงใน ปราณี อุปฮาด. 2551: 2) ได้กล่าวไว้ว่าการพัฒนาและ
เสริมสร้างความคิดอย่างมีเหตุผลของเด็กน้ัน ครูควรจัดกิจกรรมให้เด็กได้คิด สังเกต ลงมือปฏิบัติ ทดลองผ่านประสาท
สัมผัสทั้ง 5 เด็กแสดงออกอย่างอิสระได้ด้วยจินตนาการกิจกรรมที่หลากหลายจะกระตุ้นให้เด็กสนใจ กระตือรือร้นที่จะ
ร่วมกิจกรรม ครูควรเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้วิธีแก้ปัญหาการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การใช้หลักการสืบค้น 
การใช้ทักษะกระบวนการด้วยตนเองซ่ึงจะสนับสนุนให้เด็กคิดอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
 จากการศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา พบว่าเด็กไทยยัง
ขาดการพัฒนาการด้านสติปัญญาด้านการคิดวิเคราะห์ถึงร้อยละ70 ตลอดจนความสามารถในการคิดและใช้เหตุผล 
ทั้งน้ีอาจขาดการกระตุ้นและพัฒนามาตั้งแต่เริ่มต้น (คณะกรรมการการศึกษาและการอบรมเลี้ยงดูเด็ก. 2551:12-13 
อ้างอิงในปราณี อุปฮาด. 2551:2) กล่าวว่า ได้กล่าวว่าการจัดการศึกษาที่ผ่านมาไม่สนองตอบกระบวนการพัฒนา
ผู้เรียน ผู้สอนส่วนใหญ่ จะใช้รูปแบบและวิธีการเรียนการสอนที่เน้นผู้สอนเป็นศูนย์กลาง เน้นการถ่ายทอดความรู้และ
เน้ือหา โดยละเลยการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพไม่น าเหตุการณ์และปัญหาจากชุมชนเข้ามาเรียนรู้ ไม่สนใจ
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ค่านิยม ภูมิปัญญาไทย เป็นผลท าให้กระบวนการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริงอันเป็นผลท าให้ผู้เรียนมีแต่ความรู้ ไม่มีความคิดหรือทักษะต่างๆผู้สอนจึงควรเน้นที่ผู้เรียนเป็ น
ส าคัญและควรได้รับการส่งเสริมปลูกฝังฝึกฝนตั้งแต่ระดับปฐมวัย อันจะเป็นประโยชน์ส าหรับเด็กในอนาคต เพราะถ้า
มนุษย์ไม่รู้จักคิดวิเคราะห์หรือไม่มีทักษะกระบวนการใด ๆ ในการคิดแล้วน้ัน อาจจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติได้  
การจัดกระบวนการการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 2542 ที่ได้
ก าหนดแนวทางในการวิจัยการศึกษาไว้ว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่า
ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ (ยุทธนา ปฐมวรชาติ. 2549: 39 อ้างอิงใน ปราณี อุปฮาด. 2551: 2 ) ซ่ึงการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน
สร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้และค้นพบองค์ความรู้ใหม่โดยใช้กระบวนการทางสติปัญญา ท าให้ผู้เรียนเกิด
การพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฏีพหุปัญญาของเวิร์ด การ์ดเนอร์ที่มุ่ง
ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนทุกด้าน โดยค านึงถึงศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน โดยการ์ด
เนอร์ (Gardner) เชื่อว่าคนเรามีปัญญาหรือความสามารถอยู่ในตัวหลายด้าน ได้แก่ ปัญญาด้านภาษา ด้านตรรกะ - 
คณิตศาสตร์ การใช้เหตุผล ด้านดนตรี ด้านมิติ ด้านความถนัดทางกาย ด้านความเข้าใจผู้อ่ืน ด้านความเข้าใจตนเอง 
ด้านธรรมชาติ ด้านการด ารงคงอยู่ของชีวิตและความสามารถเหล่าน้ีสามารถพัฒนาได้พร้อมกัน (วารีรัตน์ แก้วอุไร. 
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2548:84 อ้างอิงใน ปราณี อุปฮาด. 2551: 3)  ซ่ึงกระบวนการจัดประสบการณ์ตามรูปแบบการจัดกิจกรรมเกม
การศึกษาก็เป็นวิธีการจัดกิจกรรมอีกรูปแบบหน่ึง ที่ช่วยส่งเสริมความสามารถการคิดเชิงเหตุผลให้กับเด็กปฐมวัย โดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ บูรณาการความรู้และทักษะควบคู่ไปพร้อมๆกันกับคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนเป็นผู้ริเริ่มได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ได้ลงมือปฏิบัติ ส ารวจ ค้นคว้า ตามความสนใจและความถนัดของ
ตนเอง เด็กจะมีทักษะการคิดรู้จักการใช้เหตุผลมาช่วยในการแก้ไขปัญหา อีกทั้งยังสามารถสร้างความรู้ใหม่ด้วยตนเอง
และสามารถคิดสร้างสรรค์ผลงานต่างๆออกมาจากจินตนาการ แนวคิดประสบการณ์ของตนและช่วยสร้าง
ความสามารถในการคิดเป็นระบบ มีเหตุผลและน าไปใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ การจัด
กิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อการเรียนรู้จะช่วยพัฒนาการด้านต่างๆของเด็ก แต่เน้นทางสติปัญญา มีกฎกติกาง่ายๆเหมาะ
ส าหรับเด็กปฐมวัยและความสนุกสนานจาการเล่น มีกระบวนการในการเล่นจากสื่อตามชนิดของเกมประเภทต่างๆ
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งที่เรียน เด็กสามารถเล่นคนเดียวและเล่นเป็นกลุ่มได้ เกม
การศึกษาที่เหมาะสมส าหรับเด็กวัย 5-6 ขวบการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมหลักตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ที่ใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย เพื่อพัฒนาเด็กให้เกิด
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และเน้นทางด้านสติปัญญาหรือการคิดวิเคราะห์ให้แก่เด็ก 
เกมการศึกษามีหลายประเภท มีรูปแบบและวิธีเล่นแตกต่างกันไป สิ่งส าคัญประการหน่ึงที่จะช่วย ส่งเสริมความคิด
ให้แก่เด็กคือ การเล่นเกมการศึกษาควรมีค าถามกระตุ้นให้เด็กได้คิดด้วย เพราะตามธรรมชาติของเด็กมีความสงสัยใคร่
รู้อยู่เสมอ และเม่ือเด็กได้รับการกระตุ้นด้วยค าถามซ่ึงเป็นสิ่งเร้าที่ดี ชวนให้เด็กสงสัย จริงใจให้เด็กเกิดพฤติกรรมการ
เรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพทางความคิดที่เด็กมีอยู่ในตัวตนให้ก้าวขึ้นสู่ขีดสูงสุด และเม่ือผู้ใหญ่เข้าใจธรรมชาติของเด็ก 
ได้ให้การสนับสนุนเด็กหรือตอบสมองเด็กด้วยความเต็มใจที่จะตอบแก่เด็ก เด็กก็จะเกิดความพร้อมที่จะเรียนรู้ โดยปกติ
แล้วเด็กปฐมวัยจะช่างสังเกตและส ารวจสิ่งต่างๆที่อยู่แวดล้อมตัวเอง  เม่ือจัดอุปกรณ์หรือสิ่งเร้ามาให้เด็กพัฒนาการ
สังเกต โดยใช้ประสาทสัมผัสรับรู้ทุกด้าน เด็กจะพัฒนาการคิดวิเคราะห์ได้อย่างดี เกมการศึกษาเป็นสิ่งเร้าที่ดีเป็นสื่อ
และกิจกรรมที่เด็กสังเกตเห็นได้อย่างเด่นชัด เปรียบเทียบความแตกต่างของสิ่งของหรือหารายละเอียดบางอย่างในภาพ
ขนาดเดียวกันมีค าถามชวนให้เด็ก สังเกตมากขึ้น  ได้คิดจะช่วยให้เด็กมีการพัฒนาเป็นผู้ใฝ่รู้และหาความจริงจากสิ่งที่
เห็น หรือได้คิด ช่วยให้เด็กกล้าแสดงออก เรียนรู้ที่จะฟังผู้อ่ืนได้ต่อไป 
 จากแนวคิดและเหตุผลดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาสามารถพัฒนาผู้เรียนทั้งความรู้  
เจตคติ และการคิดตามความสนใจ และความสามารถของผู้เรียน โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์ด้านส่วนย่อยส่วนรวม 
ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่าการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาจะส่งผลต่อการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยเพื่อ
เป็นแนวทางการน านวัตกรรมการสอนต่างๆไปปรับใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านต่าง ๆ ไปปรับใช้ในการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กด้านต่าง ๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมให้กับเด็กปฐมวัยที่แปลกใหม่และหลากหลายวิธีด้วย 

จุดมุ่งหมายของงานวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ตั้งจุดมุ่งหมายไว้ ดังน้ี 
 1. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาก่อนจัด
กิจกรรมเกมการศึกษาและหลังจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 

ขอบเขตของการวิจัย 
            ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
                ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
             1.ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นเด็กนักเรียนอายุ 4-5 ปี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลกชั้น
อนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 1 ห้อง นักเรียนจ านวนทั้งหมด  26 คน 
               2.กลุม่ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นเด็กนักเรียนอายุ 4-5 ปี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลกชั้น
อนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 26 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบอย่างง่าย 

ขอบเขตด้านตัวแปร 
 ตัวแปรต้น   ได้แก่ กิจกรรมเกมการศึกษา 

         ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย 
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            ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

 
สมมติฐานในการวิจัย 
  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยหลังจากการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาสูงกว่าก่อนการ
จัดกิจกรรมเกมการศึกษา 

 นิยามศัพท์เฉพาะ 
            1. เด็กปฐมวัย หมายถึงเด็กที่มีอายุระหว่าง 4-5 ปี ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาล 2 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  
 2. ทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านการคิดเชิงเหตุผลส่วนย่อยส่วนรวม หมายถึง ความสามารถในการคิดเชิง
เหตุผลโดยสามารถบอกส่วนย่อยและส่วนรวมของสิ่งที่ก าหนดให้ได้ 
 3. เกมการศึกษา หมายถึง กิจกรรมที่มีกระบวนการเล่นตามชนิดของเกมประเภทต่างๆ ช่วยให้เด็กรู้จักใช้
ความคิด การสังเกต การจ าแนก คิดหาเหตุผลหาความสัมพันธ์ส่วนย่อยส่วนรวมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ โดยเป็น
การศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นการสร้างเกมการศึกษามีการเรียงล าดับตามหน่วยการเรียนรู้ ซ่ึงสามารถวัดจากแบบทดสอบ
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ าแนกออกเป็น 3 ด้าน คือ 
  3.1 การสังเกต หมายถึง ความสามารถในการใช้ประสบการณ์คิดหาเหตุผล ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง 
โดยการสังเกตความแตกต่างของส่วนประกอบต่างๆ 
  3.2 การจ าแนก หมายถึง ความสามารถในการประมวลความรู้ เพื่อการจัดล าดับและประเภทอย่างมี
ความหมายเป็นกลุ่ม สามารถจัดกลุ่มที่มีหลักการและลักษณะที่คล้ายคลึงเข้าด้วยกัน 
      3.3 ความสามารถในการบอกส่วนย่อย ส่วนรวม หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะส่วนย่อย 
ส่วนรวมของสิ่งของชนิดต่างๆได้ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
       ตัวแปรต้น              ตัวแปรตาม 
                                                

 
 
 
 
 

 

วิธีด าเนินงานวิจัย 
 วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินงานวิจัยโดยมีขั้นตอนและรายละเอียดการด าเนินงานตามล าดับ ดังน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 สร้างแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ที่เป็นแบบทดสอบประเภทข้อความ ข้อค าถามที่เป็น
รูปภาพและประเภทข้อความที่เป็นภาษาไทย เพื่อใช้ในการทดสอบก่อนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาและหลังการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษา  แบ่งออกเป็น 3 ชุด ดังน้ี 
  ชุดที่ 1 การจ าแนก 3 ข้อ 
  ชุดที่ 2 การสังเกต  3 ข้อ 
  ชุดที่ 3 ส่วนย่อยส่วนรวม 4 ข้อ 
 เกณฑ์การให้คะแนน 
   เด็กสามารถท าแบบทดสอบถูกต้องได้ 1 คะแนน 

กิจกรรมเกม
การศึกษา 

ทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย 
     - การสังเกต 
     - การจ าแนก  

 - ความสามารถในการบอกส่วนย่อยส่วนรวมของสิ่งของได้ 
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   เด็กท าแบบทดสอบไม่ถูกต้องได้ 0 คะแนน 
 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างแผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา จ านวน 12 แผน   
  2.1 ชุดที่ 1 เกมการจัดประเภทผักและผลไม้ 
   2.1.1 แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษา ชุดเกมจัดประเภทผักและผลไม้ จ านวน 1 ชุด 
  2.2 ชุดที่ 2 เกมการแยกประเภทอาหาร 
   2.2.1 แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษา ชุดเกมการแยกประเภทอาหารจ านวน 1 ชุด 
  2.3 ชุดที่ 3  เกมรูปร่างรูปทรง 
   2.3.1 แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษา ชุดเกมรูปร่างรูปทรง จ านวน 1 ชุด 
  2.4 ชุดที่ 4 เกมสัตว์และตัวเลข 
   2.4.1  แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษา ชื่อชุดเกมสัตว์และตัวเลขจ านวน 1 ชุด 
  โดยในการทดลองผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์ดังกล่าว แผนละ 2 ครั้ง 
รวมทั้งหมด 8 ครั้ง และท าการทดลอง 4 สัปดาห์ 
 ขั้นตอนที่ 3 การสร้างเกมการศึกษา ซ่ึงประกอบไปด้วยเกมการศึกษาจ านวน 4 ชุดมีรายละเอียดของแต่ละ
เกม ดังน้ี 
   3.1 เกมจัดประเภทผัก ผลไม้ หมายถึง เกมที่มีบัตรภาพผัก ผลไม้หลายชนิดและน าไปจัดประเภทผัก
ผลไม้ลงในตะกร้าแต่ละชนิดถูกต้อง 
   3.2 เกมสัตว์และตัวเลข หมายถึง เกมที่มีบัตรภาพสัตว์และฝารูปตัวเลขต่างๆน ามาจับคู่จ านวนสัตว์
และตัวเลขให้สัมพันธ์กัน 
   3.3 เกมแยกประเภทอาหารหลัก 5 หมู่ หมายถึง เกมที่มีไม้หนีบบัตรภาพอาหารแต่ละชนิดที่
หลากหลายน าไปแยกประเภทให้ตรงกับอาหาร 5 หมู่ให้ถูกต้อง 
   3.4 เกมรูปร่างรูปทรง หมายถึงเกมที่มีบัตรภาพรูปทรงเรขาคณิตเจาะรูโดยรอบหลากหลายสีและมี
แผ่นกระดานที่เจาะรูหลากหลายสีน าเชือกร้อยบัตรภาพที่เจาะรูกับแผ่นกระดาษให้สีตรงกันตามจินตนาการ 
 ขั้นตอนที่ 4 น าแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์  น าแผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาและเกม
การศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  น าไปใช้ในการวิจัย  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้ 
 1. ค านวณค่าเฉลี่ยของคะแนน (Mean)  
 2. ค านวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 3. ค านวณค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบวัดทักษะการคิด  
 4. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านการคิดเชิงเหตุผลส่วนย่อยส่วนรวมด้วยเกมการศึกษาส าหรับเด็ก
ปฐมวัย ที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา  ก่อนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาและหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
  ตารางที่ 1 ผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านการคิดเชิงเหตุผลส่วนย่อยส่วนรวมด้วยเกม
การศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา  ก่อนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาและหลังการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษา 
 

 
นักเรียนคนที ่

คะแนนก่อนเรียน 
X

𝟏 

คะแนนหลังเรียน 
X

𝟐 

คะแนนความก้าวหน้า 

( X
𝟐 − X

𝟏) 

1 3 9 +6 

2 6 9 +3 
3 5 10 +5 
4 3 9 +6 
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นักเรียนคนที ่

คะแนนก่อนเรียน 
X

𝟏 

คะแนนหลังเรียน 
X

𝟐 

คะแนนความก้าวหน้า 

( X
𝟐 − X

𝟏) 

5 5 9 +4 
6 3 5 +2 
7 6 6 +0 
8 5 6 +1 
9 7 8 +1 
10 4 10 +6 
11 5 10 +5 
12 7 10 +3 
13 9 10 +1 
14 5 10 +5 
15 5 9 +4 
16 6 8 +2 
17 5 9 +4 
18 7 10 +3 
19 7 10 +3 
20 8 10 +2 
21 7 10 +3 
22 5 5 +0 
23 5 8 +3 
24 9 10 +1 
25 8 10 +2 
26 8 10 +2 

คะแนนรวม 153 230 +77 
คะแนนเฉลี่ย 5.88 8.85 +2.96 

ร้อยละความก้าวหน้า = 30.3 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเท่ากับ 5.88 และคะแนน
เฉลี่ยหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเท่ากับ 8.85 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น +2.96 คิดเป็นร้อยละความก้าวหน้าเท่ากับ 
30.3 เม่ือพิจารณาเป็นรายบุคคลพบว่านักเรียนได้คะแนนเพิ่มขึ้นทุกคน (คะแนนความก้าวหน้า) ตั้งแต่ +0 ถึง +6 
คะแนนแสดงว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามีทักษะการคิดสูงขึ้น 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการพัฒนาเพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา
ก่อนจัดกิจกรรมเกมการศึกษาและหลังจัดกิจกรรมเกมการศึกษาผู้วิจัยสรุปผลไว้ดังน้ี 
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  โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเท่ากับ 5.88 และคะแนนเฉลี่ยหลังการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษาเท่ากับ 8.85  คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น +2.96 คิดเป็นร้อยละความก้าวหน้าเท่ากับ 30.3 แสดงว่า
นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลส่วนย่อยส่วนรวมเพิ่มขึ้น 

อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านการคิดเชิงเหตุผลส่วนย่อยส่วนรวมด้วยเกมการศึกษาส าหรับเด็ก

ปฐมวัยสามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 
 เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาก่อนจัดกิจกรรม
เกมการศึกษาและหลังจัดกิจกรรมเกมการศึกษา พบว่า เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงขึ้นที่เป็นเช่นน้ี
อาจเป็นเพราะ กิจกรรมเกมการศึกษาเปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกความคิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กับเกมที่เป็นสื่อรูปธรรม 
สอดคล้องกับ เครือวัลย์ ทองมาก (2548 : 21 อ้างถึงใน นิธิกานต์ ขวัญบุญ, 2549 : 55 ) ที่กล่าวว่า เกมการศึกษาเป็น
กิจกรรมการเล่นหรือการแข่งขันที่ก าหนดจุดมุ่งหมายกฎ กติกา จ านวนผู้เล่น เพื่อก่อให้เกิดความสนุกสนานช่วยพัฒนา
ความเจริญด้านร่างกายและสติปัญญาตลอดจนฝึกทักษะแก่ผู้เล่น เช่นเดียวกับกรมวิชาการ ( 2549 : 40 ) ที่กล่าวว่า  
เกมการศึกษาเป็นเกมที่ช่วยพัฒนาสติปัญญามีกฎเกณฑ์กติกาง่าย ๆ เด็กสามารถเล่นคนเดียวหรือเป็นกลุ่ม ดังน้ัน  
การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาจึงช่วยพัฒนาทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดี  

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ในการอธิบายวิธีการเล่นเกมการศึกษาควรตรวจสอบว่าเด็กมีความเข้าใจหรือไม่หากพบว่าเด็กยังไม่
เข้าใจหรือปัญหา ควรเข้าไปมีสวนร่วมในการเล่นกับเด็ก 
  2. ควรสร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเป็นกันเอง พร้อมทั้งกระตุ้นและเปิดโอกาสให้เด็กวิเคราะห์ใน
ด้านเชิงเหตุผลส่วนย่อยส่วนรวม ระหว่างเล่นเกมการศึกษา เพื่อส่งผลให้เด็กได้มีพัฒนาการจากเล่นเกมอย่า งเต็ม
ศักยภาพ 
  3. ควรมีการสังเกตพฤติกรรมในการเล่นเกมของเด็ก เพื่อน าไปประกอบกับการประเมินผลในด้านต่างๆ 
  4. กิจกรรมเกมการศึกษาควรเป็นเกมที่มีความสนุกสนาน อุปกรณ์การเล่นที่น่าสนใจและเป็นเกมที่กติกา
การเล่นไม่ซับซ้อน เหมาะสมกับช่วงความสนใจและวัยของเด็ก การเล่นควรแบ่งข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  5. การน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อไปใช้ ครูผู้สอนต้องศึกษาหลักการเป้าหมายให้ชัดเจน และ
เลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยของนักเรียน 
  6. ผลการพัฒนาครั้งน้ีจะเห็นว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ สามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้ซ่ึงครู
สามารถน าไปปรับใช้กับการจัดการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสมของหน่วยการเรียนรู้ 
  7. น าผลการวิจัยที่ได้ไปพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
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การจัดกิจกรรมการเลา่นิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่เพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็ก
ปฐมวัย 

Storytelling Activities Using Story Big Books to Development Analyze Thinking of  
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บทคัดย่อ 

บทความน้ีน าเสนอผลการวิจัยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อพัฒนาการคิด
วิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย โดยมีวิธีการด าเนินการกับกลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กนักเรียนชายและ หญิง อายุระหว่าง 5 - 6 
ปี ศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาล 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ่อวิทยาบางระก า อ าเภอบางระก า 
จังหวัดพิษณุโลก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 จ านวน 15 คน โดยเป็นนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง ที่เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาการคิดวิเคราะห์ด้านการสังเกตและการเรียงล าดับเหตุการณ์โดยใช้การเล่านิทาน และแบบสังเกตพฤติกรรมการ
คิดวิเคราะห์ด้านการสังเกตและการเรียงล าดับเหตุการณ์ของเด็กปฐมวัย ผลการประเมินค่าความสอดคล้อง (IOC) 
เท่ากับ 1 อยู่ในระดับที่ใช้ได้ สถิติที่ใช้ในการพัฒนาความคิดวิเคราะห์ด้านการสังเกต และการเรียงล าดับเหตุการณ์โดย
ใช้การเล่านิทาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ 

จากการศึกษา พบว่า การจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อการพัฒนาการคิด
วิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยด้านการสังเกต และการเรียงล าดับเหตุการณ์  เด็กมีพัฒนาการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับดีมาก   
มีนัยส าคัญทางสถิติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.53 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 และมีค่าร้อยละเท่ากับ 92.22 

ค าส าคัญ : หนังสือนิทานเล่มใหญ่, การคิดวิเคราะห์, เด็กปฐมวัย  

Abstract 
 This paper presents the results of the research on using the big story telling activity to early 
childhood. The purpose of the activities are to develop children analytical thinking skills. The 
purposive sampling method is used at the target group of 5 – 6 years old, kindergarten 3 in 
Borwittayabangrakam School, Bangrakam District Phitsanulok Province, under  the Office of the 
Primary Education  District1,  Phitsanulok. Sample of 15 male and female pupils are selected. The 
instruments include:  the story telling activity plan in which story telling used to develop analytical 
thinking skills and the analytical and sequence behavior notes. The descriptive statistics and 
percentage of the results are reported. 
 The results show that 92.22% of pupil participated in the storytelling activity have very good 
behavior in analytical thinking with 5.53 mean and 0.51 SD. 

 
keywords : big story book, analytical thinking, early childhood 
 
ความเป็นมาและความส าคัญ 
 เด็กปฐมวัยในช่วงอายุระหว่าง 0 - 6 ปี ถือว่าเป็นช่วงโอกาสทองของการเรียนรู้ในวัยน้ี สมองเติบโตอย่าง
รวดเร็ว ถ้าเด็กได้รับการพัฒนาและได้รับการกระตุ้นด้วยวิธีการที่ถูกต้อง จะช่วยสร้างเสริมให้มีความพร้อมสมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม และสติปัญญา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2542 : 16) ทั้งน้ีการ
วางรากฐานของพัฒนาการทุกด้านควรเริ่มตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพราะการปูพื้นฐานให้เด็กมีความพร้อม ขึ้นอยู่กับการ
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ฝึกอบรมเลี้ยงดูตั้งแต่เยาว์วัย การจัดการศึกษา และการพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงควรมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กระดับ
ปฐมวัยทุกคนเจริญเติบโตและเรียนรู้อย่างมีความสุข (ฝ่ายวิชาการอนุบาลรักลูก. 2534 : ค าน า) นอกจากน้ีหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ยังได้ก าหนดจุดมุ่งหมายให้เด็กอายุ 3 - 5 ปี มีความพร้อมในการพัฒนาด้าน
ร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม และสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัยให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 12 ประการ ได้แก่ 
ผู้เรียนจะต้องมีร่างกายที่แข็งแรง และเจริญเติบโตตามวัย มีสุขนิสัยที่ดี ใช้กล้ามเน้ือใหญ่ กล้ามเน้ือเล็กได้อย่าง
คล่องแคล่ว ประสานสัมพันธ์ได้ดี มีสุขภาพจิตดี มีความสุข เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม จิตใจดีงาม รู้จักชื่นชม และ
แสดงออกทางศิลปะ ดนตรีรักในการออกก าลังกาย  สามารถช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมตามวัย รักธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมในท้องถิ่น เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ใช้
ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิด  และการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย ตลอดจนมีจินตนาการ 
และความคิดสร้างสรรค์ และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ จากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง 
12 ประการน้ัน คุณลักษณะข้อที่ 10 อันได้แก่มีความสามารถในการคิด และการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย ถือว่าเป็น
หัวใจส าคัญในการจัดการศึกษา และใช้เป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน เพราะเด็กปฐมวัยเป็นวัย
เริ่มต้นของการพัฒนาทุกด้าน เด็กควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้ความคิดและแสดงความคิด หากเด็กไม่ได้
รับโอกาสให้คิด และแสดงความคิดเห็นบ่อย ๆ เด็กก็ย่อมคิดได้ช้ามีความคิดน้อย การสอนให้คิดเป็นวิธีแห่งปัญญาซ่ึง
เป็นกระบวน สิ่งที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาเด็กให้เติบโตอย่างมีศักยภาพน่ันคือ ด้านการคิดวิเคราะห์  
 จากการส ารวจนักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนขนาดกลางในจังหวัดพิษณุโลก จ านวน 30 โรงเรียน ส่วนใหญ่
อาศัยอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจน ผู้ปกครองจบการศึกษาระดับประถมศึกษา จึงขาดความรู้และทักษะที่จะแนะน า
บุตรหลานของตนเองในเน้ือหาวิชาการตามประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม จึงมอบภาระเก่ียวกับการ
จัดประสบการณ์ การเรียนรู้ให้เป็นหน้าที่ของครูภายในโรงเรียน ซ่ึงจากการที่สรุปการประเมินคุณภาพโรงเรียนขนาด
กลางในจังหวัดพิษณุโลกนักเรียนระดับปฐมวัย จะพบปัญหาในด้านการคิดวิเคราะห์ เด็กควรได้รับการฝึกฝน
ประสบการณ์ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายและมีความต่อเน่ืองโดยเฉพาะกิจกรรมเก่ียวกับการคิดในรูปแบบต่าง ๆ ดังน้ี 
การเปรียบเทียบ ความเชื่อมโยง ความเหมือน ความแตกต่างของสิ่งต่าง ๆ การคิดแก้ปัญหาในการเล่น การท ากิจกรรม 
และสามารถบอกวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล การเล่าเรื่องความคิด จินตนาการ การสร้างสรรค์ผลงานแปลกใหม่ 
รวมถึงการฝึกทักษะในการแสวงหาความรู้ สนใจซักถาม ใฝ่รู้ สร้างนิสัยรักการอ่าน รู้จักตั้งค าถามในสิ่งที่สงสัยหรือ
สนใจ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการอ่านหนังสือ ฝึกหัดให้เป็นคนช่างสังเกต อยากรู้อยากเห็น มีการจัดมุม
ประสบการณ์ กิจกรรมการเรียนรู้ให้หลากหลาย และมีความต่อเน่ือง 
 เด็กปฐมวัยน้ีจะเริ่มเข้าใจ เริ่มมีจินตนาการ และมีการเลียนแบบ การรับรูของเด็กปฐมวัยเกิดจากวุฒิภาวะ 
และความพรอมในตัวเด็ก โดยต้องอาศัยพ่อแม่ ครู และผู้ปกครอง จะต้องช่วยกันจัดประสบการณที่กระตุ้นให้เด็กได
ฝึกฝนการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 และเปิดโอกาสให้เด็กหัดคิดวิเคราะห์ใช้เหตุผล และแกปัญหาด้วยตนเอง นิทานจึง
เป็นหัวใจส าคัญของเด็ก ท าให้เด็กมีจินตนาการที่กว้างขึ้น (สมศักดิ์  ปริปุรณะ. 2542 : 52) นิทานจะท าให้เด็ก ๆ หรือ
ผู้ฟังสามารถใช้กระบวนการคิดในการพิจารณาแก้ปัญหาได้ ครูควรจะใช้นิทานเป็นสื่อในการเรียนรูของเด็ก ผลจากการ
ที่เด็กไดฟังนิทาน ท าให้เด็กจดจ าไดนาน และสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์ต่าง ๆ ไดเป็นอย่างดี ถานิทานที่ครูเล่าให้
เด็กฟังน้ันตรงกับชีวิตจริง และสามารถเชื่อมโยงกันได จุดส าคัญอยู่ที่ครูและผู้สอนว่าจะต้องใช้กลวิธีในการเล่านิทาน 
การก าหนดตัวแสดงในนิทานที่มีความหมาย และให้บทบาทของการแสดงอย่างไร ที่จะเป็นสื่อให้เด็กจดจ าไดดียิ่งขึ้น 
 การจัดกิจกรรมเล่านิทาน (อนงค์ ตันติวิชัย. 2549 : 11) การเล่านิทานเป็นรูปแบบของนันทนาการอย่างง่าย 
ๆ สามารถตอบสนองความต้องการทางธรรมชาติของมนุษย์ ท าให้เกิดการเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน สามารถน าผู้ฟังไปสู่โลก 
แห่งจินตนาการ ซ่ึงผู้ฟังจะพบความแปลกใหม่ สนุกสนาน หลุดพ้นจากความจ าเจในชีวิตประจ าวันไปได้ชั่วคราวใน
บางครั้งนิทานจะช่วยอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกซ่ึงมนุษย์สงสัย และยังหาค าตอบไม่ได้ หรืออธิบายถึง
ต้นก าเนิดของสถานที่ต่าง ๆ หรือเป็นการสั่งสอนอบรม ให้คติข้อคิดในการด าเนินชีวิต นิทานเป็นหลายสิ่งหลายอย่าง
นอกเหนือจากความบันเทิงใจ ดังจะเห็นได้จากการที่มีผู้น าเอานิทานมาใช้เพื่อตอบสนองจุดมุ่งหมายต่าง ๆ อย่าง
หลากหลาย ในด้านการเรียนการสอนก็เช่นกัน มีผู้น านิทานมาใช้เพื่อเร้าความสนใจของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีสมาธิ
มากขึ้น แต่ผลที่ได้รับนอกเหนือจากสมาธิ คือ ความสนุกสนานผ่อนคลาย ความรู้ความเข้าใจ เพิ่มพูนประสบการณ์ 
และข้อมูล เกิดความคิดรวบยอด ตลอดจนนิทานเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ การสร้างบรรยากาศ
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ที่ดี สร้างความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งช่วยฝึกทักษะทางภาษา ทักษะการคิด และนิทานยังก่อให้เกิดประโยชน์ด้านอ่ืน ๆ 
อีกมากมาย 
 หนังสือนิทานเล่มใหญ่ของเด็กปฐมวัย เป็นหนังสือนิทานขนาดใหญ่เหมาะส าหรับการใช้งานกับเด็กเป็นกลุ่ม 
มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้เด็กได้รับความบันเทิงเป็นหลัก นอกจากน้ันเด็กยังได้รับประสบการณ์ ใหม่ มีความคิด
จินตนาการสร้างสรรค์ รวมถึงมีความคิดรวบยอด และฝึกการคิดวิเคราะห์ เป็นต้น การจัดท าหนังสือนิทานด้วยตนเอง 
ผู้จัดท าต้องพิจารณาว่าจุดประสงค์ของหนังสือน าไปใช้กับเด็กในลักษณะใด ส่วนการออกแบบรูปเล่มโดยส่วนใหญ่ไม่
นิยมออกแบบเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพราะจะท าให้หนังสือนิทานไม่สวย ดังน้ัน รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจึงเป็นที่นิยมส าหรับ  
การท าหนังสือนิทานเล่มใหญ่ 
 จากความส าคัญ และเหตุผลดังกล่าวข้างต้นน้ี ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้
หนังสือนิทานเล่มใหญ่ เป็นวิธีการหน่ึงที่ท าให้เด็กสนใจที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ผ่านนิทาน และเด็กยังได้รับประสบการณ์
ใหม่ มีความคิด จินตนาการสร้างสรรค์ รวมถึงมีความคิดรวบยอดจากการฟังนิทาน และใช้เป็นแนวทางในการจัด
กิจกรรมการเล่านิทาน เพื่อให้เด็กเกิดการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ต่อไปในอนาคต 

จุดมุ่งหมายของงานวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ตั้งจุดมุ่งหมายไว้ ดังน้ี 
  เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย ด้านการสังเกต และด้านการเรียงล าดับเหตุการณ์ 

ขอบเขตของการวิจัย 
              ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นนักเรียนชายและหญิง ก าลังศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 3 ภาคเรียน 
ที่ 2 ปีการศึกษา 2560  ของโรงเรียนบ่อวิทยาบางระก า  มีห้อง 1 ห้อง จ านวน 15 คน  
                 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชายและหญิงก าลังศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  
2560 ของโรงเรียนบ่อวิทยาบางระก า จ านวน 15 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  
                  ขอบเขตด้านตัวแปร 

      ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ 
      ตัวแปรตาม ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยด้านการสังเกต ด้านการเรียงล าดับ 
ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

สมมติฐานในการวิจัย 
 หลังจากที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ 
ของเด็กปฐมวัยแล้ว เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางการคิดวิเคราะห์ร้อยละ 80 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
4. หนังสือนิทานเล่มใหญ่  หมายถึง  ประเภทหนังสือนิทานส าหรับเด็กเริ่มหัดอ่านที่มีภาพประกอบและ 

ตัวหนังสือขนาดใหญ่ เหมาะส าหรับการอ่านร่วมกัน ระหว่างเด็ก ๆ กับครูหรือผู้ปกครอง ในการวิจัยครั้งน้ีประกอบด้วย
หนังสือนิทานเล่มใหญ่ 

5. การคิดวิเคราะห์  หมายถึง ความสามารถในการหาความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และ      
การสังเกตจ าแนกแยกแยะสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้จัดกลุ่มอย่างมีเหตุผล 
  การสังเกต  หมายถึง  การใช้สายตาในการมองเห็น และการใช้หูในการรับฟัง ในการสังเกตเรื่อง สี 
ลักษณะ รูปร่างในนิทาน 
  การเรียงล าดับเหตุการณ์ หมายถึง การเรียงล าดับเหตุการณ์ ก่อน-หลัง ที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่
บ่อยครั้งในชีวิตประจ าวัน หรือเหตุการณ์ที่มนุษย์หรือธรรมชาติก าหนดมาเป็นขั้นตอนไว้แล้ว 

6. เด็กปฐมวัย หมายถึง  เด็กนักเรียนชายและหญิงที่มีอายุระหว่าง 5-6 ปี และก าลังศึกษาในระดับชั้น 
อนุบาล 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ่อวิทยาบางระก า 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
         ตัวแปรต้น                ตัวแปรตาม 
                                                

 
 
 
 
 

วิธีด าเนินงานวิจัย 
 วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินงานวิจัยโดยมีขั้นตอนและรายละเอียดการด าเนินงานตามล าดับ ดังน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและตรวจสอบแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย เพื่อใช้ในการสังเกต     
การคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้เกณฑ์ 3, 2, 1 คะแนนตามล าดับ จ านวน 1 ชุด และน าแบบสังเกตที่สร้างขึ้น
เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย เพื่อหาความเที่ยงตรงของเน้ือหา (Content Validity) มีผลการประเมิน
ความสอดคล้อง อยู่ในระดับที่ใช้ได้  
 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือเล่มใหญ่เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์
ของเด็กปฐมวัยเพื่อเป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ จ านวน 8 แผน   
 ขั้นตอนที่ 3 การจัดท าหนังสือนิทานเล่มใหญ่และตรวจสอบเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย  
จ านวน 8 เรื่อง และน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน เพื่อประเมินความเหมาะสมและดูเน้ือหานิทาน มีผลการประเมิน
ความสอดคล้องอยู่ในระดับเหมาะสมมาก 
 ขั้นตอนที่ 4 น าแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมเด็ก เพื่อใช้ในการสังเกต และการเรียงล าดับเหตุการณ์ การ
คิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย  น าแผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือเล่มใหญ่ น าไปใช้ในการวิจัย  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
 1. สถิติพื้นฐาน 
  1.1 การวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ย (Mean) ของการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่
เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย 
  1.2 การวิเคราะห์ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน
โดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย 
  1.3 การวิเคราะห์ค่าร้อยละเพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของการจัดกิจกรรมการเล่า
นิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
  1.4 การวิเคราะห์ค่าร้อยละความก้าวหน้า ของการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่ม
ใหญ่เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย 
 2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของหนังสือนิทานเล่มใหญ่ และแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย 
  2.1 ค านวณค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของหนังสือนิทานเล่มใหญ่ ซ่ึงใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ (Content Validity)  
  2.2 ค านวณค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย  ซ่ึงใช้ค่า
ดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ (Content Validity)  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ผลการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือ 
นิทานเล่มใหญ่ สัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่ 4 

การจัดกิจกรรมการเล่านิทาน 

โดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ 
การคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย  

ด้านการสังเกต ด้านการเรียงล าดับเหตุการณ์ 
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  ตารางที่ 1 ผลการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้
หนังสือนิทานเล่มใหญ่ สัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่ 4 

สัปดาห์ คะแนน 𝑿 S.D. ร้อยละ ระดับ 
1 167.0 3.71 0.92 61.85 ดี 
2 196.0 4.36 0.59 72.59 ดี 
3 243.0 5.40 0.68 90.00 ดีมาก 
4 249.0 5.53 0.51 92.22 ดีมาก 

  จากตารางที่ 1 พบว่า โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่
เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยในสัปดาห์ที่ 1 เท่ากับ 3.71 อยู่ในระดับดี มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.92 และมีค่าร้อยละเท่ากับ 61.85 คะแนนเฉลี่ยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานในสัปดาห์ที่ 2 เท่ากับ 4.36 อยู่ในระดับ
ดี มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59 และมีค่าร้อยละเท่ากับ 72.59 คะแนนเฉลี่ยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานใน
สัปดาห์ที่ 3 เท่ากับ 5.40 อยู่ในระดับดีมาก มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68 และมีค่าร้อยละเท่ากับ 90.00 และ
คะแนนเฉลี่ยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานในสัปดาห์ที่ 4 เท่ากับ 5.53 อยู่ในระดับดีมาก มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.51 และมีค่าร้อยละเท่ากับ 92.22 แสดงว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมเล่านิทาน มีทักษะในการคิด
วิเคราะห์ดีขึ้น 
 2. ตารางแสดงค่าร้อยละความก้าวหน้า   
  ตารางที่ 2 ตารางแสดงค่าร้อยละความก้าวหน้า 

สัปดาห์ 𝑿 ร้อยละ 
1 3.71 61.85 
4 5.53 92.22 

ร้อยละความก้าวหน้า 1.82 30.37 
  จากตารางที่ 2 พบว่า การจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์
ของเด็กปฐมวัยในสัปดาห์ที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 ในสัปดาห์ที่ 4 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.53 และมีค่าความก้าวหน้า
เท่ากับ 1.82 และในสัปดาห์ที่ 1 มีค่าร้อยละเท่ากับ 61.85 ในสัปดาห์ที่ 4 มีค่าร้อยละเท่ากับ 92.22 และมีค่าร้อยละ
ความก้าวหน้าเท่ากับ 30.37 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการด าเนินการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
ของเด็กปฐมวัย ผู้วิจัยสรุปผลไว้ดังน้ี 
 การจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย 
พบว่า เด็กปฐมวัยหลังจากได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ มีพัฒนาการทางการคิด
วิเคราะห์ดีขึ้นมากกว่าร้อยละ 80 ในสัปดาห์ที่ 1 เท่ากับ 3.00 อยู่ในระดับดี มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.76 
และมีค่าร้อยละเท่ากับ 50.00 คะแนนเฉลี่ยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานสัปดาห์ที่ 2 เท่ากับ 3.93 อยู่ในระดับดี  มี
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.69 และมีค่าร้อยละเท่ากับ 65.56 คะแนนเฉลี่ยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานใน
สัปดาห์ที่ 3 เท่ากับ 4.83 อยู่ในระดับดีมาก มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.51 และมีค่าร้อยละเท่ากับ 80.56 และ
คะแนนเฉลี่ยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานในสัปดาห์ที่ 4 เท่ากับ 5.57 อยู่ในระดับดีมาก มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.67 และมีค่าร้อยละเท่ากับ 92.78  

อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยสามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 
หลังจากการจัดกิจกรรมเล่านิทาน พบว่า การที่เด็กมีพัฒนาการด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ดีขึ้น และ

แตกต่างจากก่อนการทดลอง เพราะว่านิทานกับเด็กเป็นของคู่กัน โดยธรรมชาติของเด็กปฐมวัยส่วนใหญ่ชอบฟังนิทาน 
เพราะนิทานให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน และยังสามารถส่งเสริมทักษะด้านการสังเกตของสิ่งต่าง ๆ  ได้ รวมทั้งยัง
สามารถส่งเสริมทักษะด้านการเรียงล าดับเหตุการณ์จากเรื่องราวต่าง ๆ ในนิทานได้อีกด้วย สอดคล้องกับ (สุชาติ โพธ์ิ
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วิทย์ ม.ป.ป. : 49) ไดกล่าวว่า การฝึกทักษะการสังเกต ครูควรปลูกฝังทักษะการสังเกตให้เกิดกับเด็กโดยการสังเกต
รูปร่าง ลักษณะ และการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า สังเกตสิ่งต่าง ๆ แล้วรายงานให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ถูกต้อง (บลูม 1956 : 
201 - 207) ได้กล่าวถึง การเรียงล าดับเหตุการณ์ คือ การเรียงล าดับเหตุการณ์ ก่อน – หลัง ที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิด
ขึ้นอยู่บ่อยครั้งในชีวิตประจ าวัน หรือเหตุการณ์ที่มนุษย์หรือธรรมชาติก าหนดมาเป็นขั้นตอนไว้แล้ว ซ่ึงในที่น้ีผู้วิจัยมี
จุดประสงค์ที่จะให้เด็กได้มีพัฒนาการทางด้านการคิดวิเคราะห์ สอดคล้องกับ (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ. 2553 : 54 - 55) 
กล่าวว่าการคิดวิเคราะห์ คือ ความสามารถในการมองเห็นรายละเอียด และจ าแนกแยกแยะข้อมูลองค์ประกอบของสิ่ง
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุ เรื่องราว หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ออกเป็นส่วนย่อย ๆ รวมทั้งความสามารถในการเชื่อมโยง
เรื่องราวต่าง ๆ ว่าเก่ียวพันกันอย่างไร อะไรเป็นเหตุ ส่งผลกระทบต่อกันอย่างไร จนได้ความคิดเพื่อน าไปสู่การสรุป 
การประยุกต์ใช้ ท านายหรือคาดการณ์สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2543 : 42) กล่าวว่า ถ้าผู้เล่ามี
เทคนิคในการเล่านิทานที่ดี เด็กจะติดตามเน้ือเรื่องในนิทานอย่างเต็มใจ โดยไม่ต้องมีการบังคับ ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎี
ทางสังคมของแบนดูรา ที่ชี้ให้เห็นว่า กระบวนการที่เด็กสนใจจะท าให้เด็กเกิดการรับรู้ แรงจูงใจของผู้เรียนจะแสดง
พฤติกรรมเหมือนตัวแบบที่ตนสังเกต เน่ืองจากมีความคาดหวังว่าการเลียนแบบจะน าประโยชน์มาให้  

ดังน้ัน การจัดกิจกรรมการเล่านิทานสามารถปลูกฝั่งพฤติกรรมที่ดีให้เกิดขึ้นกับตัวเด็กได้จากการที่เด็กสังเกต
ตัวละครที่ชอบในนิทาน และนิทานสามารถช่วยส่งเสริมพฤติกรรมด้านการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดี 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าวิจัยไปใช้ 
  1. ครูควรมีการสร้างข้อตกลงร่วมกันก่อนเริ่มการท ากิจกรรมโดยสร้างข้อตกลงและวิธีการที่เหมาะสม  
ในการน ามาใช้เสริมสร้างลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ ให้กับเด็กปฐมวัยเป็นการตกลงร่วมกันว่าจะปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อ
ไม่ให้เกิดปัญหาระหว่างการท ากิจกรรมร่วมกัน 
  2. ครูควรสร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ เช่น ครูอาจจะจัดมุมใดมุม
หน่ึงของห้องเรียนให้มีหนังสือนิทานหรือหนังสือประเภทต่าง ๆ  ที่หลากหลาย เพื่อเป็นการกระตุ้นและเปิดโอกาสให้
เด็กได้รู้จักหนังสือประเภทต่าง ๆ  มากขึ้น ให้เด็กได้เลือกอ่านหนังสือนิทานตามความสนใจ เป็นการส่ งเสริมให้เด็กได้
พัฒนาการคิดวิเคราะห์อย่างเต็มศักยภาพ  
  3. ครูควรมีการประเมินผล ก่อน – หลัง การเล่านิทานว่าเด็กมีทักษะการคิดเช่นไร และเม่ือได้ฟังนิทาน 
แล้วเด็กมีทักษะการคิดเช่นไร เพื่อน าไปพัฒนาและปรับปรุงทุกครั้ง โดยการสังเกตพฤติกรรมของเด็กในขณะที่ครูเล่า
นิทาน เช่น การตอบค าถามของเด็ก และการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเหตุการณ์หรือลักษณะพฤติกรรมของตัวละคร
ที่เป็นไปตามเน้ือเรื่องนิทาน 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
  1. ควรศึกษาการจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ส่งเสริมทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย เพิ่มเติม  
เช่น การเล่นเกมการศึกษา เกมโดมิโน เกมบวกจ านวน เกมประสมค า เกมเรียงล าดับ เกมจับคู่ หรือการเล่นบทบาท
สมมติ เป็นต้น  
  2. ควรศึกษาการจัดกิจกรรมการเล่านิทานที่ส่งผลต่อความสามารถในหลาย ๆ ด้านของเด็กปฐมวัย  
เช่น การเล่าไปพับไป การเล่าไปตัดไป การเล่าไปวาดไป เป็นการพัฒนากล้ามเน้ือมัดเล็ก ให้แข็งแรงขึ้น 
  3. การจัดประสบการณ์เล่านิทาน ครูควรศึกษาการเล่านิทานโดยใช้วิธีการต่าง ๆ เข้ามาร่วมด้วย  
เช่น การเล่านิทานโดยใช้หุ่นชนิดต่าง ๆ  ได้แก่ หุ่นชัก หุ่นน้ิวมือ หุ่นถุงกระดาษ การเล่านิทานประกอบการใช้ค าถาม  
การเล่านิทานแบบไม่จบเรื่องสมบูรณ์ การเล่านิทานประกอบการวาดภาพ เป็นต้น 
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การพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมเกมการศึกษาลอตโต 
Development of basic mathematic skills of preschool children with Lotto game 

activities 
ศุภรัตน์  รักป้อม1 ปิยลักษณ์  พฤกษะวัน2 และชฎาภรณ์  พ่ึงกัน3 
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    1นักศึกษา: สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
                    2อาจารยท์ี่ปรึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 

3ครูสาขาการศึกษาปฐมวยั โรงเรียนอนุบาลสุโขทยั อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 

 

บทคัดย่อ 
 บทความน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังที่ได้รับ
กิจกรรมเกมการศึกษาลอตโต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย คือ เด็กนักเรียนชายและหญิง อายุระหว่าง 4-5 ปี ที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 2/6 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย จ านวน 3 คน โดยการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง ใช้เวลาในการทดลอง 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วัน คือ วันศุกร์ วันละ 20 นาที  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
คือ แผนและเกมการศึกษาลอตโต จ านวน 8 กิจกรรม แบบทดสอบวัดความสามารถทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของ
เด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าที (t-test dependent 
sample) 
 ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาลอตโตมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สูงขึ้น
กว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

ค าส าคัญ : เกมลอตโต / ทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ / เด็กปฐมวัย 

Abstract 
 This article aims to compare basic mathematic skills of early childhood students before and 
after using Lotto game activities. The sample of this research was male and female students aged 
between 4-5 years studying in kindergarten 2nd year room no.6, Sukhothai Kindergarten School, Mueang 
District, Sukhothai Province. There were 3 students selected by purposive sampling. Take the 8-week 
trial, 1 day per week, Friday 20 minutes a day. The tools used in the research were the Plans and 
Games for Lotto Education in the amount of 8 activities the test measures the basic skills in 
mathematics of preschool children statistics used in data analysis were mean, standard deviation and 
t-test dependent sample. 
 The research found that early childhood children who have been organizing Lotto educational 
game activities have higher basic math skills than before activities with statistical significance at .01 

Keyword : lotto game, basic mathematic skills, early childhood 
 
ความเป็นมาและความส าคัญ 
 คณิตศาสตร์มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวันของเด็ก วิธีการสอนที่เน้นทักษะทางคณิตศาสตร์และเด็ก
สามารถเข้าใจทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ ซ่ึงทักษะพื้นฐานได้แก่การสังเกตเปรียบเทียบการเรียงล าดับ การจ าแนก
รูปร่าง ขนาด น้ าหนัก ความยาว ความสูง การนับและการวัด นอกจากน้ีคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่สร้างสรรค์มนุษย์ให้เป็น
ผู้มีความคิดอย่างเป็นระบบและมีเหตุผลปลูกฝัง ให้ผู้เรียนมีความละเอียดถี่ถ้วน รอบคอบ ช่างสังเกต มีความคิด
สร้างสรรค์ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นความรู้พื้นฐานในชีวิตประจ าวันได้ (บุญทัน 
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อยู่ชมบุญ. 2549: 1) การเรียนคณิตศาสตร์ซ่ึงเป็นวิชาของการคิดอย่างมีเหตุผล การจัดกิจกรรมให้เด็ กได้ฝึกอย่าง
สม่ าเสมอ และใช้กระบวนการคิดที่ถูกต้องจะช่วยให้เด็กเกิดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ได้ดี 
 เกมการศึกษาช่วยพัฒนาสติปัญญา มีกฎเกณฑ์กติกาที่ง่าย เด็กสามารถเล่นคนเดียวหรือเล่นเป็นกลุ่มก็ได้ 
ช่วยให้เด็กรู้จักสังเกต คิดหาเหตุผลและเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับสี รูปร่าง จ านวนประเภทและความสัมพันธ์ 
เก่ียวกับพื้นที่ ระยะทาง เกมการศึกษาที่เหมาะสมส าหรับเด็กวัย 3-5 ได้แก่ เกมจับคู่ แยกประเภท จัดหมวดหมู่ 
เรียงล าดับ โดมิโน ลอตโต ภาพตัดต่อ ต่อตามแบบ เป็นต้น เกมการศึกษายังเป็นกิจกรรมการเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการ
ทุกด้านที่เป็นพื้นฐานทางความคิด ความเข้าใจ อย่างเป็นระบบ มีกฎเกณฑ์ กติกาเหมาะสมกับวัยของผู้เล่น ซ่ึงมีการบูร
ณาการโดยน าเน้ือหาวิชาคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัยที่มีความจ าเป็นต้องฝึกทักษะเบื้องต้น ขอบข่ายของหลักสูตร
อย่างสอดคล้องสัมพันธ์กัน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจาก
เกมการศึกษาเป็นสื่อที่ช่วยให้ผู้เลนเกิดการเรียนรู้ จันทรวรรณ เทวรักษ์ (2555: 97) ที่พบว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
ประสบการณ์ด้วยชุดฝึกทักษะแบบเกมการศึกษาประกอบกับการประเมินตามสภาพจริงมีทักษะทางคณิตศาสตร์สูงขึ้ น 
ตลอดจนผลงานวิจัยของรุ่งระวี กนกวิบูลย์ศรี (2549: 63) ที่พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดประสบการณ์การ
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา โดยยังมีงานวิจัยของวิระดา บัวเผื่อน. (2551: 56) ที่พบว่านักเรียนที่ได้รับการจัด
ประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมเกมจัดล าดับ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เช่นเดียวกับงานวิจัยของ นิธิกานต์ 
ขวัญบุญ (2549: 6) ได้น าเกมการศึกษามาใช้ในการเรียน การสอน สรุปได้ว่าเป็นวิธีจูงใจที่แม่นย าและรวดเร็ว อีกทั้ง
เกมการศึกษายังแตกต่างจากแบบฝีกหัด คือ สามารถท าซ้ าเล่นได้หลายคน และเฉลยได้ด้วยตนเอง 

เกมการศึกษาลอตโตเป็นสื่อที่สามารถศึกษารายละเอียดของภาพเป็นเกมที่เอ้ือต่อการฝึกทักษะการสังเกต
เปรียบเทียบการจัดหมวดหมู่การเรียงล าดับการรู้ค่าจ านวน พัฒนา ชัชพงศ์. (2550: 31) กล่าวว่าการที่เด็กได้รับสิ่ง
กระตุ้นเร้าที่ส่งเสริมให้รู้จักสิ่งต่างๆเพื่อฝึกใช้ความคิด เช่น การสังเกตเปรียบเทียบการจ าแนกเชื่อมโยงเหตุผลอย่าง
เหมาะสมกับวุฒิภาวะจะช่วยพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กเป็นไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น บรูเนอร์ (Bruner)  เชื่อว่า
การจัดกิจกรรมของครูน้ันต้องสอดคล้องกับพัฒนาการและความสามารถของเด็กเด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากการลง
มือกระท าด้วยตนเองเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสอดคล้องกับกิจกรรมเกมการศึกษาลอตโตที่สร้างขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะ
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านการสังเกตเปรียบเทียบด้านการจัดหมวดหมู่ด้านการเรียงล าดับด้านการรู้ค่าจ านวนเม่ือเด็ก
ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาแล้วท าให้เห็นผลการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนซ่ึงทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
หลังจากการได้รับกิจกรรมเกมการศึกษาลอตโตมีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นกว่าก่อนการได้รับกิจกรรมเกมการศึกษาลอต
โตทั้งโดยรวมและรายด้านซ่ึงด้านการจัดหมวดหมู่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเป็นอันดับแรกด้านการสังเกต
เปรียบเทียบและด้านการเรียงล าดับมีการเปลี่ยนแปลงรองลงมาแต่ในด้านการรู้ค่าจ านวนน้ันมีการเปลี่ยนแปลงน้อย
กว่าด้านอ่ืนๆเพราะค่าจ านวนที่เด็กเรียนรู้จากภาพในเกมการศึกษาลอตโตมีค่าน้อยไม่เหมาะสมและไม่ตอบสนองกับ
ความต้องการที่จะเรียนรู้ท าให้เด็กไม่สนใจที่จะศึกษาด้านการรู้ค่าจ านวน 

 จากความส าคัญดังกล่าวผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาลอตโต จะส่งผลต่อการพัฒนาทักษะ
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยด้าน การสังเกตเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู่ การเรียงล าดับ การรู้ค่าจ านวน 

โดยใช้เกมการศึกษาลอตโตส าหรบเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/6 เพื่อใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ของเด็กให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยต่อไป 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังที่ได้รับกิจกรรมเกมการศึกษา
ลอตโต 

สมมติฐานในการวิจัย 
 หลังจากได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาลอตโตแล้ว เด็กปฐมวัยมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สูงขึ้น 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
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  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ีเป็นเด็กนักเรียนปฐมวัย ผู้ชายและผู้หญิง อายุระหว่าง 4-5 ปี ที่
ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 2/6 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ต าบลปากแคว อ าเภอเมือง จังหวัด
สุโขทัย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 มีจ านวน 22 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ีคือ เด็กปฐมวัย ผู้ชายและผู้หญิง อายุระหว่าง 4 -5 ปี ที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 2/6 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ต าบลปากแคว อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จ านวน 3 คน ซ่ึงได้มาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
 ระยะเวลาในการทดลอง 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ี ด าเนินการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยใช้เวลาใน
การทดลอง 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วัน วันละ 20 นาที ในเวลา 09.00-09.20 น. รวมระยะเวลาในการทดลองทั้งสิ้น 8 
ครั้ง 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1. ตัวแปรต้น การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาลอตโต 
  2. ตัวแปรตาม ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กที่มีอายุระหว่าง 4–5 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 2/6 ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ต าบลปากแคว อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย 
 2. ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถของเด็กปฐมวัยในการสังเกตเปรียบเทียบ สี ขนาด 
จ าแนกในรูปร่าง ขนาด การจัดหมวดหมู่ การเรียงล าดับเหตุการณ์ก่อน–หลังและการรู้ค่าจ านวน ในการศึกษาวิจัยครั้ง
น้ีจ าแนกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ออกเป็น 4 ด้านดังน้ี 
  2.1 การสังเกตเปรียบเทียบ คือ กระบวนการที่เด็กต้องค้นหาในการเปรียบเทียบลักษณะรูปร่าง สี ยาว 
สั้น สูง เตี้ย ใหญ่ เล็ก มีการสืบเสาะ และอาศัยความสัมพันธ์ของของสองสิ่งบนพื้นฐานของคุณสมบัติบางอย่างว่ามี
ลักษณะเฉพาะอย่างไร 
  2.2 การจัดหมวดหมู่ คือ การจัดสิ่งของตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไปโดยใช้เหตุผลหรือเกณฑ์หรือคุณลักษณะที่
ก าหนด เช่น สี ขนาด รูปร่าง 
  2.3 การเรียงล าดับ คือ การสังเกตเปรียบเทียบ รูปภาพ สี ขนาด ของภาพในบัตรเกมการศึกษาลอตโต 
และน ามาจัดวางตามล าดับตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
  2.4 การรู้ค่าจ านวน คือ ความสามารถในการบ่งบอกการนับและแสดงค่าจ านวนของสิ่งของซ่ึงทักษะ
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ทั้ง 4 ด้านสามารถวัดได้โดยการทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 3. เกมการศึกษาลอตโต คือ เกมแผ่นกระดาษที่มี 2 ส่วน ส่วนบนภาพใหญ่เป็นภาพหลักให้เด็กได้สังเกต
รายละเอียด ส่วนล่างเป็นบัตรย่อยจ านวน 4–8 บัตรในแต่ละบัตรย่อยจะมีภาพที่ปรากฏในบัตรหลัก 
 4. กิจกรรมเกมการศึกษาลอตโต คือ การเปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นเกมการศึกษาลอตโตผู้เล่นสามารถเล่นได้
เป็นรายบุคคล ซ่ึงมีกติกาและวิธีการเล่น โดยใช้ประสาทสัมผัสผ่านการสังเกตเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู่ การ
เรียงล าดับ การรู้ค่าจ านวนซ่ึงเป็นทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ใช้เวลาการเล่นประมาณ 20 นาทีในกิจกรรมเกม
การศึกษา เวลา 09.00 – 09.20 น.  

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 

การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาลอตโต 

ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
 - การสังเกตเปรียบเทียบ 
 - การจัดหมวดหมู่ 
 - การเรียงล าดับ 
 - การรู้ค่าจ านวน 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งน้ี คือ กิจกรรมเกมการศึกษาลอตโต จ านวน 8 กิจกรรม แบบทดสอบ
วัดความสามารถทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย จ านวน 40 ข้อ  
 1.แผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาลอตโต จ านวน 8 เกม มีขั้นตอน ดังน้ี 
  1.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมเกมการศึกษาลอตโต ดังน้ี 
   1.1.1 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมเกมการศึกษาลอตโตของ วรรณี วัจนสวัสดิ์ (2552) 
   1.1.2 ศึกษาทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการของเด็กและทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กปฐมวัย
ของคู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 
  1.2 สร้างแผนการจัดกิจกรรม ซ่ึงประกอบไปด้วยกิจกรรมเกมการศึกษาลอตโต จ านวน 8 กิจกรรม และ
มีรายละเอียดของเกม ดังน้ี 
   1.2.1 แผนเกมการศึกษาลอตโต หน่วย โรงเรียนของเรา 
   1.2.2 แผนเกมการศึกษาลอตโต หน่วย หนูน้อยน่ารัก 
   1.2.3 แผนเกมการศึกษาลอตโต หน่วย ห้องครัว 
   1.2.4 แผนเกมการศึกษาลอตโต หน่วย ของเล่นของใช้ 
   1.2.5 แผนเกมการศึกษาลอตโต หน่วย ฉันรักฤดูหนาว 
   1.2.6 แผนเกมการศึกษาลอตโต หน่วย ต้นไม้ที่รัก 
   1.2.7 แผนเกมการศึกษาลอตโต หน่วย กลางวัน กลางคืน 
   1.2.8 แผนเกมการศึกษาลอตโต หน่วย ฤดูร้อน 
  1.3 น าแผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาลอตโตที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจ
พิจารณาและปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม จากน้ันน าไปปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาลอตโตให้
เหมาะสมโดยยึดตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญเสร็จแล้วน าแผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาลอตโตที่สร้างขึ้นทดลอง
ใช้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อดูความเหมาะสมในการน าไปใช้จริงและปรับปรุงเป็นแผนการ
จัดกิจกรรมเกมการศึกษาลอตโตเป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้ทดลอง จากการประเมินแผนการพัฒนาทักษะพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5 ซ่ึงอยู่ในระดับดีมาก มี
ความเหมาะสมมากที่สุด 
 2.แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย มีขั้นตอนการสร้าง ดังน้ี  
  1. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น การสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวัย ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
   1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
เช่น ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย งานวิจัยที่ เก่ียวกับแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ วิธีสร้างแบบทดสอบ การสร้างค าถามเชิงรูปภาพ และวิธีวิเคราะห์ข้อสอบ คู่มือการสร้างแบบทดสอบวัด
พัฒนาการด้านสติปัญญาระดับก่อนประถมศึกษา 
   1.2 สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการสังเกตเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู่การเรียงล าดับการ
รู้ค่าจ านวน ของเด็กปฐมวัย จ านวน 5 ข้อ เกณฑ์การประเมินมีดังน้ี 
        +1  เม่ือแน่ใจว่าข้อสังเกต วัดจุดประสงค์ที่ระบุไว้ได้  
          0  เม่ือไม่แน่ใจว่าข้อสังเกต วัดจุดประสงค์ที่ระบุไว้ได้  
         -1  เม่ือแน่ใจว่าข้อสังเกต วัดจุดประสงค์ที่ระบุไว้ไม่ได้ 
   1.3 สร้างคู่มือในการด าเนินการสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยให้สอดคล้องกับ
แบบทดสอบแต่ละชุดที่ได้สร้างขึ้น 
 2. น าแบบทดสอบให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง โดยใช้ค่า IOC มีผู้เชี่ยวชาญจ านวน 
3 คน 
 ผลการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้เกณฑ์ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์ 
(IOC) เท่ากับ 0.87 และมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงภาพให้มีความชัดเจน ปรับตัวเลือกของแบบทดสอบให้มีความ
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ใกล้เคียงกัน ปรับภาษาในค าสั่งบางข้อให้มีความเข้าใจง่ายและสอดคล้องกับนิยามที่ต้องการวัดทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ ด้านการสังเกตเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู่การเรียงล าดับ การรู้ค่าจ านวน 
 3. ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบและคู่มือด าเนินการทดสอบตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
 4. น าแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปี
ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2561 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความยาก
ง่ายและค่าอ านาจจ าแนกโดยใช้วิธีตัด 30 เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน (ล้วน สายยศ ; และอังคณา สายยศ. 
2538: 210-211) ซ่ึงแบบทดสอบหรือผลตัวเลือกบางข้อไม่เป็นไปตามที่ก าหนดจึงได้น าแบบทดสอบมาปรับปรุงแก้ไข
ตัวเลือกให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 5. น าแบบทดสอบที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขในข้อ 4 ไปทดสอบอีกครั้งกับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่เป็นคน
ละกลุ่มกับในข้อ 4 และไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 24 คน แล้วน าคะแนนมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย และค่า
อ านาจจ าแนก  
 6. น าแบบทดสอบที่หาค่าความเชื่อม่ันแล้วไปใช้ในการวิจัย 
วิธีด าเนินการทดลอง 
 การทดลองครั้งน้ี ด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 เป็นเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วัน คือ 
วันศุกร์ วันละ 20 นาที ระหว่างเวลา 09.00 - 09.20 น. รวม 8 วัน โดยมีล าดับขั้นตอนดังน้ี 
 1. สร้างความคุ้นเคยกับกลุ่มตัวอย่างเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 
 2. น าแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาทดสอบก่อนทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 
 3. ด าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง โดยการใช้เกมการศึกษาลอตโต เป็นเวลา 8 สัปดาห์สัปดาห์ละ 1 วัน 
วันละ 20 นาที  
 4. ในการด าเนินการทดลองในแต่ละวัน เด็กจะแบ่งกลุ่มออกเป็น 8 กลุ่มๆ ละ 2-3 คน เด็กสามารถเลือก
หยิบเกมการศึกษาลอตโตจากมุมเกมการศึกษามาเล่นด้วยตนเอง เม่ือเล่นเสร็จแล้วเด็กต้องน าเกมไปเก็บไว้ที่มุมเกม
ตามเดิมให้เรียบร้อยแล้วจึงหยิบเกมใหม่ออกมาเล่นในการจัดเกมการศึกษาลอตโตจะมีเกมใหม่เปลี่ยนเข้ามาทุกวันๆละ 
1 เกม 
 5. เ ม่ือด าเนินการทดลองครบ 8 สัปดาห์ ผู้ วิจัยท าการทดสอบ (Post-test) กับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบที่ใช้ก่อนการทดลอง 
 6. น าคะแนนที่ได้จากการทดสอบไปท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติการเก็บรวบรวมข้อมูล การหา
ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังทดลอง 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับขั้นตอน ดังน้ี 
 ตาราง 1 เปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังที่ได้รับกิจกรรมเกม
การศึกษาลอตโต 

 ก่อนทดลอง  หลังทดลอง T p 
𝑋 ̅ 𝑆𝐷  𝑋 ̅ 𝑆𝐷 

ทักษะพื้นฐานทางด้าน
คณิตศาสตร์ 

 
6.38 

 
0.57 

  
7.92 

 
0.69 

 
29.6 

 
.000 

        
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากตาราง 1 พบว่าการเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ก่อนได้รับการจัดกิจกรรม
เกมการศึกษาลอตโตมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ทั้งโดยรวมมีค่าเฉลี่ย 6.38 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 และ
หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยโดยรวม 7.92 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 อยู่ในระดับสูงก่อนและหลังได้รับการจัด
กิจกรรมเกมลอตโตมีค่าทีเท่ากับ 29.6 
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ภาพประกอบที่ 1 กราฟเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังที่ได้รับ
กิจกรรมเกมการศึกษาลอตโต 
 

 
 จากภาพประกอบที่ 1 แสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาลอตโตในระยะเวลา 8 สัปดาห์ เด็กปฐมวัยมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่สูงขึ้น
ตามล าดับ โดยในสัปดาห์ที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 มีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงขึ้นตามล าดับ คือ 1.33 ,1.5 ,1.67 ,2 , 
2.33 , 2.67 , 2.83 , 3 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยหลังการท ากิจกรรมเกมการศึกษาลอตโตโดยรวมและราย
ด้านคือด้านการสังเกตเปรียบเทียบด้านการจัดหมวดหมู่ด้านการเรียงล าดับด้านการรู้ค่าจ านวนสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 

 2. เด็กปฐมวัยมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์หลังการท ากิจกรรมเกมการศึกษาลอตโตทั้งโดยรวมและราย
ด้านมีการเปลี่ยนแปลงทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สูงขึ้นในรายด้านทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านการ
เรียงล าดับ มีความสามารถเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ด้านการสังเกตเปรียบเทียบ ด้านการจัดหมวดหมู่ และด้านการ
รู้ค่าจ านวน และอยู่ในระดับดีทุกด้าน ตามล าดับ 

อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการ
ท ากิจกรรมเกมการศึกษาลอตโตและเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยในการ
ท ากิจกรรมเกมการศึกษาลอตโตผลการวิจัยพบว่าทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานจากการวิจัยพบว่าทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในด้าน
การสังเกตเปรียบเทียบด้านการจัดหมวดหมู่ด้านการเรียงล าดับและด้านการรูปค่าจ านวนหลังการทดลองเด็กปฐมวัยมี
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนการทดลองทุกด้านและมีระดับการเปลี่ยนแปลงคือจากระดับปานกลางไปสู่
ระดับดีทั้งโดยรวมและรายด้านซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาลอตโตมีการเปลี่ยนแปลง
สูงขึ้นเพราะเด็กมีโอกาสได้เล่นเกมทุกวันซ่ึงมีเกมมากมายหลากหลายในห้องเรียนจ านวน 8 เกมโดยจะมีทั้งเกมที่เล่น
แล้วและเกมใหม่ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละครั้งจัดวางไว้ให้เลือกเล่นเกมการศึกษาลอตโตเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้เด็กเกิด
ทักษะการสังเกตเปรียบเทียบการจัดหมวดหมู่การเรียงล าดับและการรู้ค่าจ านวนและระยะเวลาตลอด 8 สัปดาห์ของ
การทดลองเด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อตลอดเวลาท าให้เด็กเกิดทักษะทั้ง 4 ด้านสอดคล้องกับกฎการฝึกหัด (Lows  of  
Exercise) ของธอร์นไดค์ (Thorndike) ที่กล่าวว่าเม่ือต้องการให้เด็กมีทักษะจะต้องช่วยให้เด็กเกิดความเข้าใจและหม่ัน
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ฝึกฝนบ่อยๆ สแกนดูราและสแกนดูราก้ีการใช้เกมการศึกษาช่วยส่งเสริมทักษะการคิดการเตรียมความพร้อมให้เกิดการ
เรียนรู้เกิดทักษะการคิดเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญา และตอบสนองความต้องการตามวัยของผู้เรียนซ่ึง
สอดคล้องกับ พิชญ์สินี โชติชะวงค์ (2554) ที่กล่าวว่า เกมการเล่นที่ช่วยพัฒนาสติปัญญา มีกฎเกณฑ์กติกาง่ายๆ เด็ก
สามารถเล่นคนเดียวหรือเล่นเป็นกลุ่มได้ช่วยให้เด็กรู้จักสังเกต คิดหาเหตุผลและเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับสีรูปร่าง 
จ านวน ประเภทและความสัมพันธ์เก่ียวกับพื้นที่/ระยะ เกมการศึกษาที่เหมาะสมส าหรับเด็กวัย 3-5 ปีเช่น เกมจับคู่
แยกประเภท จัดหมวดหมู  ่ เรียงล าดับ โดมิโน ลอตโต ภาพตัดต่อต่อตามแบบ ฯลฯ (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
, 2546) เกมการศึกษาจึงเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือการจัดประสบการณ์ที่มีเน้ือหาที่เก่ียวกับทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยเพื่อเป็นการกระตุ้นและเร้าความสนใจให้เด็กๆ ร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน ได้รับ
ประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมกับวัยและศักยภาพของแต่ละบุคคล และมีโอกาสที่ได้ท ากิจกรรมร่วมกันเป็น
กลุ่ม มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและครูรู้จักการแก้ปัญหาในการเล่นเกมการศึกษา รู้จักการวางแผนและการตัดสินใจ จาก
การวิจัยครั้งน้ีพบว่า เกมการศึกษาที่ครูจัดเตรียมไว้ให้เด็กเล่นน้ันควรมีสิ่งที่น่าสนใจ สามารถจับต้องได้มีมิติพื้น
ผิวสัมผัสที่หลากหลาย และควรเป็นสื่อที่อยู่ใกล้ตัว สีสันสวยงาม ไม่อันตราย ซ่ึงสอดคล้องกับ อัจฉา ชีวพันธ์(2533 
อ้างใน นิติกานต์ ขวัญบุญ, 2549) ได้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับหลักการพัฒนาเกมการศึกษาไว้ดังน้ี1) พัฒนาเกม
การศึกษาให้สอดคล้องกับหลักจิตวิทยาและพัฒนาการของนักเรียนตามล าดับขั้นของการเรียนเกมการศึกษาจะต้อง
อาศัยรูปแบบ (ภาพ) จูงใจนักเรียนและควรจัดเรียงเกมง่ายไปหายาก 2) มีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนว่าจะพัฒนาทักษะเด็ก
ในด้านใดจัดเน้ือหาให้ตรงกับพัฒนาการ3)ต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน ควรแบ่งนักเรียน
ออกเป็นกลุ่มย่อยตามความสามารถแล้วจึงเล่นเกม 4) เกมการศึกษาที่ดีต้องมีค าชี้แจงง่ายๆ สั้นๆ ที่นักเรียนเข้าใจและ
สามารถเล่นเกมได้ด้วยตนเอง 5) เกมการศึกษาต้องมีความถูกต้องครูต้องพิจารณาให้รอบคอบ ทดลองเล่นด้วยตนเอง
ก่อนแล้วแก้ไขปรับปรุง 6) ให้นักเรียนเล่นเกมการศึกษาแต่ละครั้งตามความเหมาะสมกับเวลาและความสนใจ 7) ควรมี
เกมการศึกษาหลายรูปแบบ เพื่อให้เกิดความรู้อย่างกว้างขวางและส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ 
 จากความเป็นมาข้างต้นผู้วิจัยจึงเห็นว่าการจดกิจกรรมเกมการศึกษาลอตโตช่วยพัฒนาการด้านสติปัญญา
ของเด็กและมีกติกาข้อตกลงและวิธีการเล่นที่ชัดเจนท าให้เด็กรู้จักการปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์รู้จักเอ้ือเฟื้อแบ่งปัน
การช่วยเหลือซ่ึงกันเกิดความเพลิดเพลินในการเล่นเด็กได้แสดงความสามารถของแต่ละบุคคลและได้ฝึกทักษะทาง
ภาษาในการแสดงความคิดเห็น ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมเกมการศึกษาลอตโตทั้ง 8 เกม ซ่ึงประกอบไปด้วย เกมการศึกษา
ลอตโต หน่วย โรงเรียนของเรา,เกมการศึกษาลอตโต หน่วย หนูน้อยน่ารัก,เกมการศึกษาลอตโต หน่วย ห้องครัว,เกม
การศึกษาลอตโต หน่วย ของเล่นของใช้,เกมการศึกษาลอตโต หน่วย ฉันรักฤดูหนาว,เกมการศึกษาลอตโต หน่วย ต้นไม้
ที่รัก,เกมการศึกษาลอตโต หน่วย กลางวัน กลางคืน,เกมการศึกษาลอตโต หน่วย ฤดูร้อน ผลปรากฏว่า หลังจากที่เด็ก
ได้รับการจัดกิจกรรมครบทั้ง 8 เกม ท าให้เด็กมีทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยสูงขึ้นกว่าก่อน
การจัดกิจกรรม 
 

ข้อสังเกตท่ีได้จากการวิจัย 
 1. สัปดาห์แรกมีเกมลอตโตจ านวนหลายเกมซ่ึงต่างจากเกมปกติเด็กต้องปรับตัวในการท ากิจกรรมเกม
การศึกษาลอตโตมีเกมจ านวนหลายเกมและเป็นเกมใหม่ทั้งหมดเด็กไม่คุ้นเคยและยังจ าค าถามของภาพไม่ได้ผู้วิจัยจึง
ต้องใช้เวลาในการอธิบายวิธีเล่นและต้องเข้าไปร่วมเล่นกับเด็กด้วยแต่พอเข้าสู่สัปดาห์ที่ 2 เด็กส่วนใหญ่เข้าใจวิธีการ
เล่นประกอบกับมีความสนใจท าให้เด็กต่างคนต่างเล่นและศึกษาความแปลกใหม่ของเกมพอถึงสัปดาห์ที่ 5 เด็กมีความ
เข้าใจวิธีการเล่นเกมการศึกษาลอตโตสามารถเล่นเกมได้อย่างถูกต้องและอธิบายค าตอบได้มีความรู้สึกภาคภูมิใจใน
ผลงานของตนเองตลอดจนมีความเชื่อม่ันที่จะเล่นเกมชุดต่อไป 

 2. ในช่วงที่ผู้วิจัยแนะน าเกมใหม่แต่ละครั้งเด็กๆจะพยายามหาค าตอบที่ตนคิดว่าถูกต้องที่สุดเพราะเด็กบาง
คนจะอธิบายเหตุผลตามที่ตนคิด 

 3. เด็กมีความกระตือรือร้น รอคอยและสนใจใคร่รู้โดยจะถามผู้วิจัยว่าวันน้ีมีเกมอะไรและเกมน้ันๆมีค าถาม
แบบไหนอย่างไร เช่น การสังเกตเปรียบเทียบสิ่งที่สูงที่สุดการจัดหมวดหมู่สิ่งที่มีสีแดงการเรียงล าดับสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดไป
หาสัตว์ที่เล็กที่สุดการรู้ค่าจ านวนนับจ านวนสัตว์ทั้งหมด 
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ข้อเสนอแนะ 
      ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 ครูควรน ากิจกรรมเกมการศึกษาลอตโตมาใช้ในการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยได้
โดยพิจารณาความยากง่ายเหมาะสมกับความสามารถของเด็ก 
       ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาผลของการท ากิจกรรมเกมการศึกษาลอตโตกับตัวแปรอ่ืนๆ เช่น พัฒนาการด้านสังคม
พัฒนาการทางภาษาและความสามารถในการอ่าน 
 2. ควรน าเกมการศึกษาลอตโตไปใช้กับเด็กปฐมวัยในระดับอนุบาลปีที่ 1 2 และ 3 เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยเป็นรายด้าน เช่น ด้านสังเกตเปรียบเทียบด้านจัดหมวดหมู่ด้านการเรียงล าดับและด้าน
การรู้ค่าจ านวนต่อไป 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกม

การศึกษาก่อนจัดกิจกรรมเกมการศึกษาและหลังจัดกิจกรรมเกมการศึกษา  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียน
ชาย–หญิง อายุ 4–5 ปี นักเรียนจ านวน 26 คน ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก ใช้ระยะเวลาในการทดลอง4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ2ครั้ง ครั้งละ 20 นาที รวม 8 
ครั้ง การวิจัยครั้งน้ีใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียว เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี 1) แผนการจัดกิจกรรมเกม
การศึกษาจ านวน 4 แผน 2) แบบทดสอบวัดทักษะของเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและการหาค่าร้อยละความก้าวหน้า ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกม
การศึกษา มีทักษะการคิดหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาสูงขึ้นคิดเป็นร้อยละความก้าวหน้าเท่ากับ 37 

ค าส าคัญ : ทักษะการคิดวิเคราะห์,  เกมการศึกษา, เด็กปฐมวัย  
 
Abstract 
  The purpose of this research was to compare the thinking skills of early childhood 
children who had been organizing educational game activities before organizing educational game 
activities and after organizing educational game activities. 
 Sample group used in research Are male-female students aged 4-5 years, 26 students 
studying in kindergarten, 2nd year, 2nd semester, academic year 2017 
Phitsanulok Municipality Kindergarten The duration of the experiment was 4 weeks, 2 times a week, 
20 minutes each time, total 8 times. 
 This research uses a single group research plan. Tools used in this research 1) Plan for 
organizing educational game activities in the amount of 4 plans 2) Test of skills of early childhood 
The statistics used in data analysis were mean, standard deviation and percentage of progress. 

keywords : Analytical thinking skills, educational game, early childhood 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
  การจัดการศึกษาแก่เด็กที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติ คือ การสร้างพื้นฐานการศึกษาปฐมวัย ซ่ึงเป็นวัย
ที่มีพัฒนาการทุกด้านเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว สมอง มีการพัฒนาอย่างเต็มที่ในช่วงแรกเกิดถึง 6 ปี การส่งเสริม
พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาให้แก่เด็กในวัยน้ี  จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งและเป็นการ
เตรียมความพร้อม สู่การเรียนรู้ในชั้นสูงต่อไป หากเด็กได้รับการเตรียมความพร้อมที่ดีในช่วงน้ี  จะส่งผลให้การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาช่วยให้เด็กเจริญเติบโตและมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ ทั้งน้ี หากเด็กวัยน้ี ไม่ได้รับความสนใจเอา
ใจใส่เท่าที่ควรจะท าให้เด็กมีพัฒนาการที่ไม่ครบสมบูรณ์ ท าให้เกิดปัญหา อุปสรรค์ในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและ
สายเกินไปที่จะแก้ไขสิ่งต่างๆ ได้ ความส าคัญของวัยเด็กน้ีจึงเป็นช่วงเวลาที่มีความส าคัญของความเป็นมนุษย์ 
(การศึกษาส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2550 : 1-16) ดังที่ เพียเจต์ (Piaget) ได้กล่าวว่า พัฒนาการของเด็ก
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ปฐมวัยจะเป็นรากฐานให้แก่ การพัฒนาทางสติปัญญาในระดับต่อไปซ่ึงในระดับปฐมวัยเด็กเรียนรู้โดยใช้ประสาทสัมผัส 
สิ่งแวดล้อมรอบตัว สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ท่าทางในการสื่อความหมาย รู้จักสิ่งที่เป็นตัวแทน สามารถหาเหตุผล
อ้างอิงได้ (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์. 2550 : 57) นอกจากน้ี บรูเนอร์ (Bluener) ได้เสนอว่า ในการจัดควรค านึงถึงการ
เชื่อมโยงทฤษฎีพัฒนาการกับทฤษฎีความรักบทฤษฎีการสอน เพราะการจัดเน้ือหาและวิธีการสอนจะต้องค านึงถึง
พัฒนาการ และปรับเน้ือหาให้สอดคล้องกับ ความสามารถในการคิดหรือการรับรู้ รวมถึงการเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม
กับวัยของผู้เรียน ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2549:1 อ้างอิงใน ปราณี อุปฮาด. 2550:1) กล่าวว่า สติปัญญาด้านการคิดน้ัน
มีความจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ ความเป็นปกติสุขและการด าเนินชีวิตที่ประสบความสุขในความส าเร็จ เป็น
ผลมาจากการมีประสิทธิภาพของความคิด ชื่อสอดคล้องกับฉันทนา ภาคบงช (2550:1 อ้างอิงใน ปราณีอุปฮาด. 
2550:1) ที่กล่าวมา การคิดวิเคราะห์การช่วยให้คนมีประสิทธิภาพ แสดงออกในสิ่งที่ดีงาม เป็นประโยชน์ และ
สร้างสรรค์ สามารถฟันฝ่าอุปสรรคและน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันของตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
ตลอดจนการที่เด็กได้รับการพัฒนาความคิดให้เป็นคน คิดเป็น เด็กจะสามารถใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
เลือกสิ่งที่ดีที่สุดในอนาคตได้ อันจะเป็นเหตุให้ประเทศชาติพัฒนาอย่างยั่งยืน (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. 2550: 72 
อ้างอิงใน ปราณี อุปฮาด. 2551: 1) ฝึกทักษะการคิดน้ันเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ การที่จะพัฒนาคนให้
เป็นผู้ที่รู้จักคิดอยากมีเหตุผลน้ัน ควรมีการพัฒนาตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพราะเป็นวัยที่มีพัฒนาการทุกด้านสูงสุด ซ่ึง ปิย
นุช ประจักษ์จิตต์ (2526 : 31 อ้างอิงใน ปราณี อุปฮาด. 2551 : 1) ได้กล่าวไว้ว่าการพัฒนาความคิดของเด็กปฐมวัย
ควรเริ่มจากการใช้ความคิดและความเข้าใจเหตุผลง่ายๆ ด้วยการกระตุ้น ให้คิด เปรียบเทียบ จ าแนกเชื่อมโยงหาเหตุผล
และฝึกการแก้ปัญหาอยู่เสมอ จะช่วยให้พัฒนาการด้านสติปัญญาเป็นไปอย่างรวดเร็ ว นงเยาว์ แข่งเพ็ญแข (2549 : 
120 -121 อ้างอิงใน ปราณี อุปฮาด.2551 : 2) กล่าวว่า การคิดของเด็กปฐมวัยพัฒนาได้โดยการจัดกิจกรรมที่เปิด
โอกาสให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสทุกด้านจากกิจกรรมที่ท้าทายน่าสนใจ  การคิดค้นคว้าทุกรูปแบบและการจินตนาการ
จะกระตุ้นให้สมองคิดได้หลายลักษณะโดยมีครูเป็นผู้เตรียมคิดหาเทคนิค เตรียมอุปกรณ์และจัดกิจกรรมใหม่ๆ ซ่ึง
สอดคล้องกับ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2552: 38-41 อ้างอิงใน ปราณี อุปฮาด. 2551: 2) ได้กล่าวไว้ว่าการพัฒนาและ
เสริมสร้างความคิดอย่างมีเหตุผลของเด็กน้ัน ครูควรจัดกิจกรรมให้เด็กได้คิด สังเกต ลงมือปฏิบัติ ทดลองผ่านประสาท
สัมผัสทั้ง 5 เด็กแสดงออกอย่างอิสระได้ด้วยจินตนาการกิจกรรมที่หลากหลายจะกระตุ้นให้เด็กสนใจ กระตือรือร้นที่จะ
ร่วมกิจกรรม ครูควรเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้วิธีแก้ปัญหาการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การใช้หลักการสืบค้น 
การใช้ทักษะกระบวนการด้วยตนเองซ่ึงจะสนับสนุนให้เด็กคิดอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
 จากการศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา พบว่าเด็กไทยยัง
ขาดการพัฒนาการด้านสติปัญญาด้านการคิดวิเคราะห์ถึงร้อยละ70 ตลอดจนความสามารถในการคิดและใช้เหตุผล 
ทั้งน้ีอาจขาดการกระตุ้นและพัฒนามาตั้งแต่เริ่มต้น (คณะกรรมการการศึกษาและการอบรมเลี้ยงดูเด็ก. 2551:12-13 
อ้างอิงในปราณี อุปฮาด. 2551:2) กล่าวว่า ได้กล่าวว่าการจัดการศึกษาที่ผ่านมาไม่สนองตอบกระบวนการพัฒนา
ผู้เรียน ผู้สอนส่วนใหญ่ จะใช้รูปแบบและวิธีการเรียนการสอนที่เน้นผู้สอนเป็นศูนย์กลาง เน้นการถ่ายทอดความรู้และ
เน้ือหา โดยละเลยการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพไม่น าเหตุการณ์และปัญหาจากชุมชนเข้ามาเรียนรู้ ไม่สนใจ
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ค่านิยม ภูมิปัญญาไทย เป็นผลท าให้กระบวนการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริงอันเป็นผลท าให้ผู้เรียนมีแต่ความรู้ ไม่มีความคิดหรือทักษะต่างๆผู้สอนจึงควรเน้นที่ผู้เรียนเป็น
ส าคัญและควรได้รับการส่งเสริมปลูกฝังฝึกฝนตั้งแต่ระดับปฐมวัย อันจะเป็นประโยชน์ส าหรับเด็กในอนาคต เพราะถ้า
มนุษย์ไม่รู้จักคิดวิเคราะห์หรือไม่มีทักษะกระบวนการใด ๆ ในการคิดแล้วน้ัน อาจจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติได้ 
การจัดกระบวนการการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 2542 ที่ได้
ก าหนดแนวทางในการวิจัยการศึกษาไว้ว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่า
ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ (ยุทธนา ปฐมวรชาติ. 2549: 39 อ้างอิงใน ปราณี อุปฮาด. 2551: 2 ) ซ่ึงการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน
สร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้และค้นพบองค์ความรู้ใหม่โดยใช้กระบวนการทางสติปัญญา ท าให้ผู้เรียนเกิด
การพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฏีพหุปัญญาของเวิร์ด การ์ดเนอร์ที่มุ่ง
ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนทุกด้าน โดยค านึงถึงศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน โดยการ์ด
เนอร์ (Gardner) เชื่อว่าคนเรามีปัญญาหรือความสามารถอยู่ในตัวหลายด้าน ได้แก่ ปัญญาด้านภาษา ด้านตรรกะ - 
คณิตศาสตร์ การใช้เหตุผล ด้านดนตรี ด้านมิติ ด้านความถนัดทางกาย ด้านความเข้าใจผู้อ่ืน ด้านความเข้าใจตนเอง 
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รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที2่ (Proceedings) 

ด้านธรรมชาติ ด้านการด ารงคงอยู่ของชีวิตและความสามารถเหล่าน้ีสามารถพัฒนาได้พร้อมกัน (วารีรัตน์ แก้วอุไร. 
2548:84 อ้างอิงใน ปราณี อุปฮาด. 2551: 3)  ซ่ึงกระบวนการจัดประสบการณ์ตามรูปแบบการจัดกิจกรรมเกม
การศึกษาก็เป็นวิธีการจัดกิจกรรมอีกรูปแบบหน่ึง ที่ช่วยส่งเสริมความสามารถการคิดเชิงเหตุผลให้กับเด็กปฐมวัย โดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ บูรณาการความรู้และทักษะควบคู่ไปพร้อมๆกันกับคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนเป็นผู้ริเริ่มได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ได้ลงมือปฏิบัติ ส ารวจ ค้นคว้า ตามความสนใจและความถนัดของ
ตนเอง เด็กจะมีทักษะการคิดรู้จักการใช้เหตุผลมาช่วยในการแก้ไขปัญหา อีกทั้งยังสามารถสร้างความรู้ใหม่ด้วยตนเอง
และสามารถคิดสร้างสรรค์ผลงานต่างๆออกมาจากจินตนาการ แนวคิดประสบการณ์ของตนและช่วยสร้าง
ความสามารถในการคิดเป็นระบบ มีเหตุผลและน าไปใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ การจัด
กิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อการเรียนรู้จะช่วยพัฒนาการด้านต่างๆของเด็ก แต่เน้นทางสติปัญญา มีกฎกติกาง่ายๆเหมาะ
ส าหรับเด็กปฐมวัยและความสนุกสนานจาการเล่น มีกระบวนการในการเล่นจากสื่อตามชนิดของเกมประเภทต่างๆ
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งที่เรียน เด็กสามารถเล่นคนเดี ยวและเล่นเป็นกลุ่มได้ เกม
การศึกษาที่เหมาะสมส าหรับเด็กวัย 5-6 ขวบการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมหลักตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ที่ใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย เพื่อพัฒนาเด็กให้เกิด
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และเน้นทางด้านสติปัญญาหรือการคิดวิเคราะห์ให้แก่เด็ก 
เกมการศึกษามีหลายประเภท มีรูปแบบและวิธีเล่นแตกต่างกันไป สิ่งส าคัญประการหน่ึงที่จะช่วย ส่งเสริมความคิด
ให้แก่เด็กคือ การเล่นเกมการศึกษาควรมีค าถามกระตุ้นให้เด็กได้คิดด้วย เพราะตามธรรมชาติของเด็กมีความสงสัยใคร่
รู้อยู่เสมอ และเม่ือเด็กได้รับการกระตุ้นด้วยค าถามซ่ึงเป็นสิ่งเร้าที่ดี ชวนให้เด็กสงสัย จริงใจให้เด็กเกิดพฤติกรรมการ
เรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพทางความคิดที่เด็กมีอยู่ในตัวตนให้ก้าวขึ้นสู่ขีดสูงสุด และเม่ือผู้ใหญ่เข้าใจธรรมชาติของเด็ก 
ได้ให้การสนับสนุนเด็กหรือตอบสมองเด็กด้วยความเต็มใจที่จะตอบแก่เด็ก เด็กก็จะเกิดความพร้อมที่จะเรียนรู้ โดยปกติ
แล้วเด็กปฐมวัยจะช่างสังเกตและส ารวจสิ่งต่างๆที่อยู่แวดล้อมตัวเอง  เม่ือจัดอุปกรณ์หรือสิ่งเร้ามาให้เด็กพัฒนาการ
สังเกต โดยใช้ประสาทสัมผัสรับรู้ทุกด้าน เด็กจะพัฒนาการคิดวิเคราะห์ได้อย่างดี เกมการศึกษาเป็นสิ่งเร้าที่ดีเป็นสื่อ
และกิจกรรมที่เด็กสังเกตเห็นได้อย่างเด่นชัด เปรียบเทียบความแตกต่างของสิ่งของหรือหารายละเอียดบางอย่างในภาพ
ขนาดเดียวกันมีค าถามชวนให้เด็ก สังเกตมากขึ้น  ได้คิดจะช่วยให้เด็กมีการพัฒนาเป็นผู้ใฝ่รู้และหาความจริงจากสิ่งที่
เห็น หรือได้คิด ช่วยให้เด็กกล้าแสดงออก เรียนรู้ที่จะฟังผู้อ่ืนได้ต่อไป 
 จากแนวคิดและเหตุผลดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาสามารถพัฒนาผู้เรียนทั้งความรู้  
เจตคติ และการคิดตามความสนใจ และความสามารถของผู้เรียน โดยเฉพาะการคิด วิเคราะห์ด้านส่วนย่อยส่วนรวม 
ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่าการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาจะส่งผลต่อการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยเพื่อ
เป็นแนวทางการน านวัตกรรมการสอนต่างๆไปปรับใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านต่าง ๆ ไปปรับใช้ในการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กด้านต่าง ๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมให้กับเด็กปฐมวัยที่แปลกใหม่และหลากหลายวิธีด้วย 

จุดมุ่งหมายของงานวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ตั้งจุดมุ่งหมายไว้ ดังน้ี 
 1. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาก่อนจัด
กิจกรรมเกมการศึกษาและหลังจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 

ขอบเขตของการวิจัย 
           ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
              1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นเด็กนักเรียนอายุ 4-5 ปี โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลนครพิษณุโลกชั้นอนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 1 ห้อง นักเรียนจ านวนทั้งหมด  26 คน 
            2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นเด็กนักเรียนอายุ 4-5 ปี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลกชั้น
อนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 26 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบอย่างง่าย 

ขอบเขตด้านตัวแปร 
 ตัวแปรต้น   ได้แก่ กิจกรรมเกมการศึกษา 

         ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย 
  



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

377 
 

 

 
รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที2่ (Proceedings) 

              ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

 
สมมติฐานในการวิจัย 
  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยหลังจากการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาสูงกว่าก่อนการ
จัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
 
 นิยามศัพท์เฉพาะ 
            1. เด็กปฐมวัย หมายถึงเด็กที่มีอายุระหว่าง 4-5 ปี ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาล 2 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  
 2. ทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านการคิดเชิงเหตุผลส่วนย่อยส่วนรวม หมายถึง ความสามารถในการคิดเชิง
เหตุผลโดยสามารถบอกส่วนย่อยและส่วนรวมของสิ่งที่ก าหนดให้ได้ 
 3. เกมการศึกษา หมายถึง กิจกรรมที่มีกระบวนการเล่นตามชนิดของเกมประเภทต่างๆ ช่วยให้เด็กรู้จักใช้
ความคิด การสังเกต การจ าแนก คิดหาเหตุผลหาความสัมพันธ์ส่วนย่อยส่วนรวมเพื่อให้เกิ ดการเรียนรู้ โดยเป็น
การศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นการสร้างเกมการศึกษามีการเรียงล าดับตามหน่วยการเรียนรู้ ซ่ึงสามารถวัดจากแบบทดสอบ
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ าแนกออกเป็น 3 ด้าน คือ 
  3.1 การสังเกต หมายถึง ความสามารถในการใช้ประสบการณ์คิดหาเหตุผล ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง  
โดยการสังเกตความแตกต่างของส่วนประกอบต่างๆ 
  3.2 การจ าแนก หมายถึง ความสามารถในการประมวลความรู้ เพื่อการจัดล าดับและประเภทอย่างมี
ความหมายเป็นกลุ่ม สามารถจัดกลุ่มที่มีหลักการและลักษณะที่คล้ายคลึงเข้าด้วยกัน 
      3.3 ความสามารถในการบอกส่วนย่อย ส่วนรวม หมายถึง  ความสามารถในการแยกแยะส่วนย่อย 
ส่วนรวมของสิ่งของชนิดต่างๆได้ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
       ตัวแปรต้น              ตัวแปรตาม 
                                                

 
 
 
 
 

วิธีด าเนินงานวิจัย 
 วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินงานวิจัยโดยมีขั้นตอนและรายละเอียดการด าเนินงานตามล าดับ ดังน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 สร้างแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ที่เป็นแบบทดสอบประเภทข้อความ ข้อค าถามที่เป็น
รูปภาพและประเภทข้อความที่เป็นภาษาไทย เพื่อใช้ในการทดสอบก่อนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาและหลังการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษา  แบ่งออกเป็น 3 ชุด ดังน้ี 
  ชุดที่ 1 การจ าแนก 3 ข้อ 
  ชุดที่ 2 การสังเกต  3 ข้อ 
  ชุดที่ 3 ส่วนย่อยส่วนรวม 4 ข้อ 
 เกณฑ์การให้คะแนน 
   เด็กสามารถท าแบบทดสอบถูกต้องได้ 1 คะแนน 
   เด็กท าแบบทดสอบไม่ถูกต้องได้ 0 คะแนน 

กิจกรรมเกม
การศึกษา 

ทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย 
     - การสังเกต 
     - การจ าแนก  

 - ความสามารถในการบอกส่วนย่อยส่วนรวมของสิ่งของได้ 
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 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างแผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา จ านวน 12 แผน   
  2.1 ชุดที่ 1 เกมการจัดประเภทผักและผลไม้ 
   2.1.1 แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษา ชุดเกมจัดประเภทผักและผลไม้ จ านวน 1 ชุด 
  2.2 ชุดที่ 2 เกมการแยกประเภทอาหาร 
   2.2.1 แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษา ชุดเกมการแยกประเภทอาหารจ านวน 1 ชุด 
  2.3 ชุดที่ 3  เกมรูปร่างรูปทรง 
   2.3.1 แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษา ชุดเกมรูปร่างรูปทรง จ านวน 1 ชุด 
  2.4 ชุดที่ 4 เกมสัตว์และตัวเลข 
   2.4.1  แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษา ชื่อชุดเกมสัตว์และตัวเลขจ านวน 1 ชุด 
  โดยในการทดลองผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์ดังกล่าว แผนละ 2 ครั้ง 
รวมทั้งหมด 8 ครั้ง และท าการทดลอง 4 สัปดาห์ 
 ขั้นตอนที่ 3 การสร้างเกมการศึกษา ซ่ึงประกอบไปด้วยเกมการศึกษาจ านวน 4 ชุดมีรายละเอียดของแต่ละ
เกม ดังน้ี 
   3.1 เกมจัดประเภทผัก ผลไม้ หมายถึง เกมที่มีบัตรภาพผัก ผลไม้หลายชนิดและน าไปจัดประเภทผัก
ผลไม้ลงในตะกร้าแต่ละชนิดถูกต้อง 
   3.2 เกมสัตว์และตัวเลข หมายถึง เกมที่มีบัตรภาพสัตว์และฝารูปตัวเลขต่างๆน ามาจับคู่จ านวนสัตว์
และตัวเลขให้สัมพันธ์กัน 
   3.3 เกมแยกประเภทอาหารหลัก 5 หมู่ หมายถึง เกมที่มีไม้หนีบบัตรภาพอาหารแต่ละชนิดที่
หลากหลายน าไปแยกประเภทให้ตรงกับอาหาร 5 หมู่ให้ถูกต้อง 
   3.4 เกมรูปร่างรูปทรง หมายถึงเกมที่มีบัตรภาพรูปทรงเรขาคณิตเจาะรูโดยรอบหลากหลายสีและมี
แผ่นกระดานที่เจาะรูหลากหลายสีน าเชือกร้อยบัตรภาพที่เจาะรูกับแผ่นกระดาษให้สีตรงกันตามจินตนาการ 
 ขั้นตอนที่ 4 น าแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์  น าแผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาและเกม
การศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  น าไปใช้ในการวิจัย  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้ 
 1. ค านวณค่าเฉลี่ยของคะแนน (Mean)  
 2. ค านวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 3. ค านวณค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบวัดทักษะการคิด  
 4. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านการคิดเชิงเหตุผลส่วนย่อยส่วนรวมด้วยเกมการศึกษาส าหรับเด็ก
ปฐมวัย ที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา  ก่อนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาและหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
  ตารางที่ 1 ผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านการคิดเชิงเหตุผลส่วนย่อยส่วนรวมด้วยเกม
การศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา  ก่อนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาและหลังการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษา 

 
นักเรียนคนที ่

คะแนนก่อนเรียน 
X

𝟏 

คะแนนหลังเรียน 
X

𝟐 

คะแนนความก้าวหน้า 

( X
𝟐 − X

𝟏) 

1 6 9 +3 

2 5 8 +3 
3 6 9 +3 
4 4 9 +5 
5 6 10 +4 
6 6 9 +3 
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นักเรียนคนที ่

คะแนนก่อนเรียน 
X 𝟏 

คะแนนหลังเรียน 
X 𝟐 

คะแนนความก้าวหน้า 

( X 𝟐 − X
𝟏) 

7 5 9 +4 
8 5 8 +3 
9 5 8 +3 
10 4 8 +4 
11 6 9 +3 
12 6 10 +4 
13 5 8 +5 
14 4 8 +4 
15 6 9 +3 
16 6 10 +4 
17 5 8 +3 
18 5 8 +3 
19 4 9 +5 
20 4 9 +5 
21 5 8 +3 
22 6 10 +4 
23 5 9 +4 
24 6 10 +4 
25 7 10 +3 
26 129 222 93 

คะแนนรวม 5.16 8.88 14.04 
คะแนนเฉลี่ย 4 8 +4 

                                              ร้อยละความก้าวหน้า=37 
                  จากตารางที่ 1 พบว่า โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเท่ากับ 5.16 และ
คะแนนเฉลี่ยหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเท่ากับ 8.88 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3.7 คิดเป็นร้อยละความก้าวหน้า
เท่ากับ 37 เม่ือพิจารณาเป็นรายบุคคลพบว่านักเรียนได้คะแนนเพิ่มขึ้นทุกคน (คะแนนความก้าวหน้า) ตั้งแต่ +3 ถึง 
+6 คะแนนแสดงว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามีทักษะการคิดสูงขึ้น 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการพัฒนาเพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา
ก่อนจัดกิจกรรมเกมการศึกษาและหลังจัดกิจกรรมเกมการศึกษาผู้วิจัยสรุปผลไว้ดังน้ี 
  โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเท่ากับ 5.16 และคะแนนเฉลี่ยหลังการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษาเท่ากับ 8.88  คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3.7 คิดเป็นร้อยละความก้าวหน้าเท่ากับ 37 แสดงว่านักเรียน
ที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลส่วนย่อยส่วนรวมเพิ่มขึ้น 

อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านการคิดเชิงเหตุผลส่วนย่อยส่วนรวมด้วยเกมการศึกษาส าหรับเด็ก

ปฐมวัยสามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 
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 เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาก่อนจัดกิจกรรม
เกมการศึกษาและหลังจัดกิจกรรมเกมการศึกษา พบว่า เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงขึ้นที่เป็นเช่นน้ี
อาจเป็นเพราะ กิจกรรมเกมการศึกษาเปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกความคิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กับ เกมที่เป็นสื่อรูปธรรม 
สอดคล้องกับ เครือวัลย์ ทองมาก (2548 : 21 อ้างถึงใน นิธิกานต์ ขวัญบุญ, 2549 : 55 ) ที่กล่าวว่า เกมการศึกษาเป็น
กิจกรรมการเล่นหรือการแข่งขันที่ก าหนดจุดมุ่งหมายกฎ กติกา จ านวนผู้เล่น เพื่อก่อให้เกิดความสนุกสนานช่วยพัฒนา
ความเจริญด้านร่างกายและสติปัญญาตลอดจนฝึกทักษะแก่ผู้เล่น เช่นเดียวกับกรมวิชาการ ( 2549 : 40 ) ที่กล่าวว่า  
เกมการศึกษาเป็นเกมที่ช่วยพัฒนาสติปัญญามีกฎเกณฑ์กติกาง่าย ๆ เด็กสามารถเล่นคนเดียวหรือเป็นกลุ่ม ดังน้ัน  
การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาจึงช่วยพัฒนาทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดี  

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ในการอธิบายวิธีการเล่นเกมการศึกษาควรตรวจสอบว่าเด็กมีความเข้าใจหรือไม่หากพบว่าเด็กยังไม่
เข้าใจหรือปัญหา ควรเข้าไปมีสวนร่วมในการเล่นกับเด็ก 
  2. ควรสร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเป็นกันเอง พร้อมทั้งกระตุ้นและเปิดโอกาสให้เด็กวิเคราะห์ใน
ด้านเชิงเหตุผลส่วนย่อยส่วนรวม ระหว่างเล่นเกมการศึกษา เพื่อส่งผลให้เด็กได้มีพัฒนาการจากเล่นเกมอย่างเต็ม
ศักยภาพ 
  3. ควรมีการสังเกตพฤติกรรมในการเล่นเกมของเด็ก เพื่อน าไปประกอบกับการประเมินผลในด้านต่างๆ 
  4. กิจกรรมเกมการศึกษาควรเป็นเกมที่มีความสนุกสนาน อุปกรณ์การเล่นที่น่าสนใจและเป็นเกมที่กติกา
การเล่นไม่ซับซ้อน เหมาะสมกับช่วงความสนใจและวัยของเด็ก การเล่นควรแบ่งข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  5. การน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อไปใช้ ครูผู้สอนต้องศึกษาหลักการเป้าหมายให้ชัดเจน และ
เลอืกรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยของนักเรียน 
  6. ผลการพัฒนาครั้งน้ีจะเห็นว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ สามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้ซ่ึงครู
สามารถน าไปปรับใช้กับการจัดการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสมของหน่วยการเรียนรู้ 
  7. น าผลการวิจัยที่ได้ไปพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
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การจัดกิจกรรมการเลา่นิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่เพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็ก
ปฐมวัย 

Story telling activities using story books to develop thinking of the early 
childhood 

สุปราณี สอนน้อย1 ยุพาวรรณ สมฤทัย2 และ ทิพย์สุดา อินทะพันธุ์3  
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1นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

2ครูสาขาการศึกษาปมวัย โรงเรียนบ่อวิทยบางระก า อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและพัฒนาการคิดวิเคราะห์ด้านการสังเกต และการเรียงล าดับเหตุการณ์

ของเด็กปฐมวัยโดยใช้การเล่านิทาน ประชากรคือนักเรียนอนุบาล อายุ 4 - 5 ปี  ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาล 2 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ่อวิทยบางระก า อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1  จ านวน 15 คน โดยมีวิธีขั้นตอนการเลือกกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเลือก
แบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีประกอบไปด้วย แผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ด้านการ
สังเกตและการเรียงล าดับเหตุการณ์ โดยใช้การเล่านิทาน จ านวน 8 แผน และแบบสังเกตพฤติกรรมการคิดวิเคราะห์
ด้านการสังเกตและการเรียงล าดับเหตุการณ์ของเด็กปฐมวัย จ านวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ 

ผลการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อการพัฒนาการคิดวิเคราะห์
ของเด็กปฐมวัยด้านการสังเกต และการเรียงล าดับเหตุการณ์ เด็กมีพฤติกรรมในด้านการคิดวิเคราะห์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 และมีค่าร้อยละเท่ากับ 88.89 

ค าส าคัญ : หนังสือนิทานเล่มใหญ่,  การคิดวิเคราะห์, เด็กปฐมวัย  

Abstract 
 This research aims to study and develop analytical thinking. And to sort out the events of 
early childhood using storytelling. The population is a 4-year-old kindergarten student who is studying 
at the second grade of kindergarten. Academic year 2560. Bro Wit Bang Rakam School, Bang Rakam 
District, Phitsanulok Province one of the 15 schools in Phitsanulok Educational Service Area Office. 
There is a method of selecting the sample by a specific selection method. Used tools In this research, 
Plan for activities to develop thinking, observation, and sorting events. Use 8 story tales. The 
observation and analysis of observation and chronological behavior of early childhood. Statistics used 
in data analysis were mean, standard deviation and percentage. 

The research found that story telling activities by using story books for early childhood 
developmental analysis. Observation And sort events. Children have very good behavior in critical 
thinking. The average was 2.90 The standard deviation was 0.63 and the percentage was 88.89. 

keywords : big story book, analytical thinking, early childhood 
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
 เด็กปฐมวัยในช่วงอายุระหว่าง 0 - 6 ปี ถือว่าเป็นช่วงโอกาสทองของการเรียนรู้ในวัยน้ี สมองเติบโตอย่าง
รวดเร็ว ถ้าเด็กได้รับการพัฒนาและได้รับการกระตุ้นด้วยวิธีการที่ถูกต้อง จะช่วยสร้างเสริมให้มีความพร้อมสมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม และสติปัญญา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2542 : 16) ทั้งน้ีการ
วางรากฐานของพัฒนาการทุกด้านควรเริ่มตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพราะการปูพื้นฐานให้เด็กมีความพร้อม ขึ้นอยู่กับการ
ฝึกอบรมเลี้ยงดูตั้งแต่เยาว์วัย การจัดการศึกษา และการพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงควรมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้เด็กระดับ
ปฐมวัยทุกคนเจริญเติบโต และเรียนรู้อย่างมีความสุข (ฝ่ายวิชาการอนุบาลรักลูก. 2534 : ค าน า) นอกจากน้ีหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ยังได้ก าหนดจุดมุ่งหมายให้เด็กอายุ 3 - 5 ปี มีความพร้อมในการพัฒนาด้าน
ร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัยให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 12 ประการ ได้แก่ 
ผู้เรียนจะต้องมีร่างกายที่แข็งแรง และเจริญเติบโตตามวัย มีสุขนิสัยที่ดี ใช้กล้ามเน้ือใหญ่ กล้ามเน้ือเล็กได้อย่าง
คล่องแคล่ว ประสานสัมพันธ์ได้ดี มีสุขภาพจิตดี มีความสุข เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม จิตใจดีงาม รู้จักชื่นชมและ
แสดงออกทางศิลปะ ดนตรีรักในการออกก าลังกาย สามารถช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมตามวัย รักธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมในท้องถิ่น เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ใช้
ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิด และการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย ตลอดจนมีจินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์ และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ จากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง 
12 ประการน้ัน คุณลักษณะข้อที่ 10 อันได้แก่มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย ถือว่าเป็น
หัวใจส าคัญในการจัดการศึกษา และใช้เป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน เพราะเด็กปฐมวัยเป็นวัย
เริ่มต้นของการพัฒนาทุกด้าน เด็กควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้ความคิดและแสดงความคิด หากเด็กไม่ได้
รับโอกาสให้คิดและแสดงความคิดเห็นบ่อย ๆ  เด็กก็ย่อมคิดได้ช้ามีความคิดน้อย การสอนให้คิดเป็นวิธีแห่งปัญญาซ่ึง
เป็นกระบวน สิ่งที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาเด็กให้เติบโตอย่างมีศักยภาพน่ันคือ ด้านการคิดวิเคราะห์  
 จากการส ารวจนักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนขนาดกลางในจังหวัดพิษณุโลก จ านวน 30 โรงเรียน ส่วนใหญ่
อาศัยอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจน ผู้ปกครองจบการศึกษาระดับประถมศึกษา จึงขาดความรู้และทักษะที่จะแนะน า
บุตรหลานของตนเองในเน้ือหาวิชาการตามประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม จึงมอบภาระเก่ียวกับการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เป็นหน้าที่ของครูภายในโรงเรียน ซ่ึงจากการที่สรุปการประเมินคุณภาพโรงเรียนขนาด
กลางในจังหวัดพิษณุโลก นักเรียนระดับปฐมวัย จะพบปัญหาในด้านการคิดวิเคราะห์ เด็กควรได้รับการฝึกฝน
ประสบการณ์ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย และมีความต่อเน่ืองโดยเฉพาะกิจกรรมเก่ียวกับการคิดในรูปแบบต่าง ๆ ดังน้ี 
การเปรียบเทียบ ความเชื่อมโยง ความเหมือน ความแตกต่างของสิ่งต่าง ๆ การคิดแก้ปัญหาในการเล่น การท ากิจกรรม 
และสามารถบอกวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล การเล่าเรื่องความคิด จินตนาการ การสร้างสรรค์ผลงานแปลกใหม่ 
รวมถึงการฝึกทักษะในการแสวงหาความรู้ สนใจซักถาม ใฝ่รู้ สร้างนิสัยรักการอ่าน รู้จักตั้งค าถามในสิ่งที่สงสัยหรือ
สนใจ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการอ่านหนังสือ ฝึกหัดให้เป็นคนช่างสังเกต อยากรู้อยากเห็น มีการจัดมุม
ประสบการณ์ และกิจกรรมการเรียนรู้ให้หลากหลาย และมีความต่อเน่ือง 
 เด็กปฐมวัยน้ีจะเริ่มเข้าใจเริ่มมีจินตนาการ และมีการเลียนแบบ การรับรูของเด็กปฐมวัยเกิดจากวุฒิภาวะ 
และความพรอมในตัวเด็ก โดยต้องอาศัยพ่อแม่ ครู และผู้ปกครอง จะต้องช่วยกันจัดประสบการณที่กระตุ้นให้เด็กได
ฝึกฝนการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 และเปิดโอกาสให้เด็กหัดคิดวิเคราะห์ใช้เหตุผล และแกปัญหาด้วยตนเอง นิทานจึง
เป็นหัวใจส าคัญของเด็ก ท าให้เด็กมีจินตนาการที่กว้างขึ้น (สมศักดิ์  ปริปุรณะ. 2542 : 52) นิทานจะท าให้เด็ก ๆ หรือ
ผู้ฟังสามารถใช้กระบวนการคิดในการพิจารณาแก้ปัญหาได้ ครูควรจะใช้นิทานเป็นสื่อในการเรียนรูของเด็ก ผลจากการ
ที่เด็กไดฟังนิทาน ท าให้เด็กจดจ าไดนาน และสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์ต่าง ๆ ไดเป็นอย่างดี ถานิทานที่ครูเล่าให้
เด็กฟังน้ันตรงกับชีวิตจริง และสามารถเชื่อมโยงกันได จุดส าคัญอยู่ที่ครูและผู้สอนว่าจะต้องใช้กลวิธีในการเล่านิทาน 
การก าหนดตัวแสดงในนิทานที่มีความหมาย และให้บทบาทของการแสดงอย่างไร ที่จะเป็นสื่อให้เด็กจดจ าไดดียิ่งขึ้น 
 การจัดกิจกรรมเล่านิทาน (อนงค์  ตันติวิชัย. 2549 : 11) การเล่านิทานเป็นรูปแบบของนันทนาการอย่างง่าย 
ๆ สามารถตอบสนองความต้องการทางธรรมชาติของมนุษย์ ท าให้เกิดการเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน สามารถน าผู้ฟังไปสู่โลก
แห่งจินตนาการ ซ่ึงผู้ฟังจะพบความแปลกใหม่ สนุกสนาน หลุดพ้นจากความจ าเจในชีวิตประจ าวันไปได้ชั่วคราว ใน
บางครั้งนิทานจะช่วยอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกซ่ึงมนุษย์สงสัย และยังหาค าตอบไม่ได้ หรืออธิบายถึง
ต้นก าเนิดของสถานที่ต่าง ๆ หรือเป็นการสั่งสอนอบรม ให้คติข้อคิดในการด าเนินชีวิต นิทานเป็นหลายสิ่งหลายอย่าง
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นอกเหนือจากความบันเทิงใจ ดังจะเห็นได้จากการที่มีผู้น าเอานิทานมาใช้เพื่อตอบสนองจุดมุ่งหมายต่าง  ๆ อย่าง
หลากหลาย ในด้านการเรียนการสอนก็เช่นกัน มีผู้น านิทานมาใช้เพื่อเร้าความสนใจของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีสมาธิ
มากขึ้น แต่ผลที่ได้รับนอกเหนือจากสมาธิ คือ ความสนุกสนานผ่อนคลาย ความรู้ความเข้าใจ เพิ่มพูนประสบการณ์ 
และข้อมูล เกิดความคิดรวบยอด ตลอดจนนิทานเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ การสร้างบรรยากาศ
ที่ดี สร้างความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งช่วยฝึกทักษะทางภาษา ทักษะการคิด และนิทานยังก่อให้เกิดประโยชน์ด้านอ่ืน ๆ 
อีกมากมาย 
 หนังสือนิทานเล่มใหญ่ของเด็กปฐมวัย เป็นหนังสือนิทานขนาดใหญ่เหมาะส าหรับการใช้งานกับเด็กเป็นกลุ่ม  
มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้เด็กได้รับความบันเทิงเป็นหลัก นอกจากน้ันเด็กยังได้รับประสบการณ์ใหม่ มีความคิด
จินตนาการสร้างสรรค์ รวมถึงมีความคิดรวบยอด และฝึกการคิดวิเคราะห์ เป็นต้น การจัดท าหนังสือนิทานด้วยตนเอง 
ผู้จัดท าต้องพิจารณาว่าจุดประสงค์ของหนังสือน าไปใช้กับเด็กในลักษณะใด ส่วนการออกแบบรูปเล่มโดยส่วนใหญ่ไม่
นิยมออกแบบเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพราะจะท าให้หนังสือนิทานไม่สวย ดังน้ันรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจึงเป็นที่นิยมส าหรับ
การท าหนังสือนิทานเล่มใหญ่ 
 จากความส าคัญ และเหตุผลดังกล่าวข้างต้นน้ี ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้
หนังสือนิทานเล่มใหญ่ เป็นวิธีการหน่ึงที่ท าให้เด็กสนใจที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ผ่านนิทาน และใช้เป็นแนวทางในการจัด
กิจกรรมการเล่านิทาน เพื่อให้เด็กเกิดการพัฒนา การคิดวิเคราะห์ต่อไปในอนาคต 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
  1.เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย ด้านการสังเกต และด้านการเรียงล าดับเหตุการณ์ 

ขอบเขตการวิจัย 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชายและหญิง ก าลังศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 2ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 ของโรงเรียนบ่อวิทยบางระก า มีห้องเรียน 4 ห้อง จ านวน 120 คน 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชายและหญิง ก าลังศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนบ่อวิทยบางระก า จ านวน 15 คน โดยเลือกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
ใช้เด็กที่มีปัญหาการคิดวิเคราะห์จากการสอบถามครูประจ าชั้น 

สมมติฐานการวิจัย 
 หลังจากที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ 
ของเด็กปฐมวัยแล้ว เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางการคิดวิเคราะห์ร้อยละ 80 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กนักเรียนชายและหญิงที่มีอายุระหว่าง 4 - 5 ปี และก าลังศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 
2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนบ่อวิทยบางระก า 
 หนังสือนิทานเล่มใหญ่ (Big Book) หมายถึง ประเภทหนังสือนิทานส าหรับเด็กเริ่มหัดอ่านที่มีภาพประกอบ
และตัวหนังสือขนาดใหญ่ เหมาะส าหรับการอ่านร่วมกัน ระหว่างเด็ก ๆ กับครูหรือผู้ปกครอง 
 การคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการหาความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และการ
สังเกตจ าแนกแยกแยะสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้จัดกลุ่มอย่างมีเหตุผล 
 พัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย หมายถึง พัฒนาการตั้งแต่แรกเกิดด้านการใช้ประสาท
สัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ การชิมรส การมองเห็น การได้ยิน การดมกลิ่น และการสัมผัสผ่านทางผิวหนัง  ซ่ึงเป็นสิ่งเร้าที่ไป
กระตุ้นการท างานของสมอง  สมองจะส่งกระแสไฟฟ้าผ่านเส้นใยของเซลล์ประสาทที่มีการแตกแขนงอย่างมากมาย ท า
ให้เกิดการรับรู้ การตอบสนองและการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือเด็กได้ลงมือท ากิจกรรมต่าง ๆ 
มากเท่าไหร่  สมองยิ่งเจริญเติบโตมากเท่าน้ัน 
 การสังเกต หมายถึง การใช้สายตาในการมองเห็น และการใช้หูในการรับฟัง ในการสังเกตเพื่อรับรู้สิ่งต่างๆ 
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 การเรียงล าดับเหตุการณ์ หมายถึง การเรียงล าดับเหตุการณ์ ก่อน – หลัง ที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่
บ่อยครั้งในชีวิตประจ าวัน หรือเหตุการณ์ที่มนุษย์หรือธรรมชาติก าหนดมาเป็นขั้นตอนไว้แล้ว 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
  การวิจัยครั้งน้ีด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ท าการทดลองเป็นเวลา 4 สัปดาห์  
สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 30 นาที ท าการทดลองในช่วงเวลา 09.00-09.30 น รวม 8 ครั้ง ซ่ึงมีล าดับขั้นตอน ดังน้ี 
   1. ขอความร่วมมือครูและผู้บริหารโรงเรียนในการท าวิจัย 
   2. ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
   3. สร้างความคุ้นเคยกับเด็กกลุ่มตัวอย่าง ก่อนการทดลอง เม่ือเด็กปรับตัวได้และมีความพร้อมในการ
ท ากิจกรรมจึงด าเนินการทดลอง 
   4. ผู้วิจัยด าเนินการทดลองโดยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อพัฒนา 
การคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย  
   5. เม่ือด าเนินการทดลองครบ 8 ครั้ง ผู้วิจัยท าการสังเกตพฤติกรรมกับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสังเกต
พฤติกรรมฉบับเดียวกันกับแบบสังเกตพฤติกรรมที่ใช้ก่อนการทดลอง 
   6. น าคะแนนที่ได้จากการสังเกตไปท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติการเก็บรวบรวมข้อมูล 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1 สถิติพื้นฐาน 
   1.1 ค านวณค่าเฉลี่ยของคะแนน (Mean) โดยใช้สูตร ดังน้ี  
 

𝑋 = 
∑𝑥

𝑛
 

   เม่ือ  𝑋    แทน   คะแนนเฉลี่ย 
      ∑ 𝑥   แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
      𝑛    แทน   จ านวนนักเรียนในกลุ่ม 
   1.2 ค านวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้สูตรดังน้ี 
 

𝑆. 𝐷. = √
𝑛 ∑ 𝑥

2
− (∑ 𝑥) 2

𝑛(𝑛−1)
 

   เม่ือ  𝑆. 𝐷.    แทน   ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
      𝑛    แทน   จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 
      ∑ 𝑥   แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
      ∑ 𝑥2  แทน   ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 
 
  

การจัดกิจกรรมการเล่านิทาน 
โดยใช้หนังสือนทิานเล่มใหญ ่

การคิดวิเคราะหข์องเด็กปฐมวัย  
ด้านการสังเกต ด้านการเรียงล าดับ

เหตุการณ ์
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สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพแบบสังเกตพฤติกรรของเด็กปฐมวัย 
  1. ค านวณค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยซ่ึงใช้ค่าดัชนี
ความสอดคล้องของข้อสอบกับจุดประสงค์ (Content Validity) โดยใช้สูตรดังน้ี 
 

 

𝐼𝑂𝐶 = 
∑ 𝑅

𝑛
 

   เม่ือ  𝐼𝑂𝐶   แทน   ค่าดัชนีสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบแต่ละข้อ 
              กับจุดประสงค์ 
      ∑ 𝑅    แทน   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
      𝑛     แทน   ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ตารางผลการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือ 
นิทานเล่มใหญ่ สัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่ 4 
  ตารางที่ 1 ผลการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดย ใช้
หนังสอืนิทานเล่มใหญ่ สัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่ 4 
 

สัปดาห์ คะแนน 𝑿 S.D. ร้อยละ ระดับ 
1 88 1.96 0.99 65.19 ดี 
2 89 1.98 1.03 65.93 ดี 
3 108 2.40 0.561 80.00 ดีมาก 
4 126 2.90 0.63 93.33 ดีมาก 

  
 จากตารางที่ 1 พบว่า โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่
เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยในสัปดาห์ที่ 1 เท่ากับ 1.96 อยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ยการจัดกิจกรรมการ
เล่านิทานในสัปดาห์ที่ 2 เท่ากับ 1.98 อยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานในสัปดาห์ที่ 3 เท่ากับ 
2.40 อยู่ในระดับดี  และคะแนนเฉลี่ยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานในสัปดาห์ที่ 4 เท่ากับ 2. 80 อยู่ในระดับดีมาก 
แสดงว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมเล่านิทาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ดีขึ้นและมีค่าร้อยละเท่ากับ 88.89 แสดง
ว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ดีขึ้น 
 2. ตารางแสดงค่าร้อยละความก้าวหน้า   
  ตารางที่ 2 ตารางแสดงค่าร้อยละความก้าวหน้า  

สัปดาห์ 𝑿 ร้อยละ 
1 3.44 57.41 
4 5.80 96.67 

ร้อยละความก้าวหน้า 2.36 39.26 
                จากตารางที่ 2 พบว่า การจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อพัฒนาการคิด
วิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยในสัปดาห์ที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 ในสัปดาห์ที่ 4 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.80 และมีค่า
ความก้าวหน้าเท่ากับ 2.36 และในสัปดาห์ที่ 1 มีค่าร้อยละเท่ากับ 57.41 ในสัปดาห์ที่ 4 มีค่าร้อยละเท่ากับ 96.67 
และมีค่าร้อยละความก้าวหน้าเท่ากับ 39.26 
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สรุปผลการวิจัย 
  โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อพัฒนาการคิด
วิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยในสัปดาห์ที่ 1 เท่ากับ 2.2 อยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานในสัปดาห์
ที่ 2 เท่ากับ 2.3 อยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานในสัปดาห์ที่ 3 เท่ากับ 2.8 อยู่ในระดับดีมาก  
และคะแนนเฉลี่ยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานในสัปดาห์ที่ 4 เท่ากับ 2.9 อยู่ในระดับดีมาก แสดงว่านักเรียนที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมเล่านิทาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เพิ่มมากขึ้น 
 
อภิปรายผล 

จากการวิจัยเรื่องการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยสามารถ  
อภิปรายผลได้ดังน้ี 

หลังจากการจัดกิจกรรมเล่านิทาน พบว่า การที่เด็กมีพัฒนาการด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ดี ขึ้น และ
แตกต่างจากก่อนการทดลอง เพราะว่านิทานกับเด็กเป็นของคู่กัน โดยธรรมชาติของเด็กปฐมวัยส่วนใหญ่ชอบฟังนิทาน 
เพราะนิทานให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน และยังสามารถส่งเสริมทักษะด้านการสังเกตของสิ่งต่าง ๆ  ได้ รวมทั้งยัง
สามารถส่งเสริมทักษะด้านการเรียงล าดับเหตุการณ์จากเรื่องราวต่าง ๆ ในนิทานได้อีกด้วย สอดคล้องกับ (สุชาติ โพธ์ิ
วิทย์ ม.ป.ป. : 49) ไดกล่าวว่า การฝึกทักษะการสังเกต ครูควรปลูกฝังทักษะการสังเกตให้เกิดกับเด็กโดยการสังเกต
รูปร่าง ลักษณะ และการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า สังเกตสิ่งต่าง ๆ แล้วรายงานให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ถูกต้อง (บลูม 1956 : 
201 - 207) ได้กล่าวถึง การเรียงล าดับเหตุการณ์ คือ การเรียงล าดับเหตุการณ์ ก่อน – หลัง ที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิด
ขึ้นอยู่บ่อยครั้งในชีวิตประจ าวัน หรือเหตุการณ์ที่มนุษย์หรือธรรมชาติก าหนดมาเป็นขั้นตอนไว้แล้ว ซ่ึงในที่น้ีผู้วิจัยมี
จุดประสงค์ที่จะให้เด็กได้มีพัฒนาการทางด้านการคิดวิเคราะห์ สอดคล้องกับ (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ. 2553 : 54 - 55) 
กล่าวว่าการคิดวิเคราะห์ คือ ความสามารถในการมองเห็นรายละเอียด และจ าแนกแยกแยะข้อมูลองค์ประกอบของสิ่ง
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุ เรื่องราว หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ออกเป็นส่วนย่อย ๆ รวมทั้งความสามารถในการเชื่อมโยง
เรื่องราวต่าง ๆ ว่าเก่ียวพันกันอย่างไร อะไรเป็นเหตุ ส่งผลกระทบต่อกันอย่างไร จนได้ความคิดเพื่อน าไปสู่การสรุป 
การประยุกต์ใช้ ท านายหรือคาดการณ์สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2543 : 42) กล่าวว่า ถ้าผู้เล่ามี
เทคนิคในการเล่านิทานที่ดี เด็กจะติดตามเน้ือเรื่องในนิทานอย่างเต็มใจ โดยไม่ต้องมีการบังคับ ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎี
ทางสังคมของแบนดูรา ที่ชี้ให้เห็นว่า กระบวนการที่เด็กสนใจจะท าให้เด็กเกิดการรับรู้ แรงจูงใจของผู้เรียนจะแสดง
พฤติกรรมเหมือนตัวแบบที่ตนสังเกต เน่ืองจากมีความคาดหวังว่าการเลียนแบบจะน าประโยชน์มาให้  

ดังน้ัน การจัดกิจกรรมการเล่านิทานสามารถปลูกฝั่งพฤติกรรมที่ดีให้เกิดขึ้นกับตัวเด็กได้จากการที่เด็กสังเกต
ตัวละครที่ชอบในนิทาน และนิทานสามารถช่วยส่งเสริมพฤติกรรมด้านการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดี 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
   1. ครูควรมีการสร้างข้อตกลงร่วมกันก่อนเริ่มการท ากิจกรรมโดยสร้างข้อตกลงและวิธีการที่เหมาะสม 
ในการน ามาใช้เสริมสร้างลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ ให้กับเด็กปฐมวัยเป็นการตกลงร่วมกันว่าจะปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อ
ไม่ให้เกิดปัญหาระหว่างการท ากิจกรรมร่วมกัน 
  2. ครูควรสร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ เช่น ครูอาจจะจัดมุมใดมุม
หน่ึงของห้องเรียนให้มีหนังสือนิทานหรือหนังสือประเภทต่าง ๆ  ที่หลากหลาย เพื่อเป็นการกระตุ้นและเปิดโอกาสให้
เด็กได้รู้จักหนังสือประเภทต่าง ๆ  มากขึ้น ให้เด็กได้เลือกอ่านหนังสือนิทานตามความสนใจ เป็นการส่งเสริมให้เด็กได้
พัฒนาการคิดวิเคราะห์อย่างเต็มศักยภาพ  
  3. การจัดประสบการณ์เล่านิทาน ครูสามารถเล่านิทานโดยใช้วิธีการต่าง ๆ ได้ เช่น การเล่านิทานโดยใช้
หุ่นชนิดต่างๆ ได้แก่ หุ่นมือกระดาษ หุ่นน้ิวมือ หุ่นถุงเท้า การเล่านิทานประกอบการใช้ค าถาม การเล่านิทานแบบไม่จบ
เรื่องสมบูรณ์ การเล่านิทานประกอบการวาดภาพ เป็นต้น 
  4. ครูควรมีการประเมินผล ก่อน – หลัง การเล่านิทานเพื่อน าไปพัฒนาและปรับปรุงทุกครั้ง โดยการ
สังเกตพฤติกรรมของเด็กในขณะที่ครูเล่านิทาน เช่น การตอบค าถามของเด็ก และการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
เหตุการณ์หรือลักษณะพฤติกรรมของตัวละครที่เป็นไปตามเน้ือเรื่องนิทาน 
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  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
  1. ควรศึกษาการจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ส่งเสริมทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย เพิ่มเติม เช่น 
กิจกรรมเกมการศึกษา ได้แก่ เกมโดมิโน เกมเรียงล าดับ เกมจับคู่ ฯลฯ กิจกรรมเสรี ได้แก่ การเล่นบทบาทสมมุติ  เป็น
ต้น  
  2. ควรศึกษาการจัดกิจกรรมการเล่านิทานที่ส่งผลต่อความสามารถด้านอ่ืนๆ ของเด็กปฐมวัย เช่น การ
เล่าไปพับไป การเล่าไปตัดไป การเล่าไปวาดไป เพื่อพัฒนากล้ามเน้ือมัดเล็กให้แข็งแรงขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นส าหรับ
เด็กปฐมวัยและเปรียบเทียบพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดริเริ่มความคิดยืดหยุ่นก่อน และหลังการท า
กิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ เด็กอนุบาลอายุ 4-
5 ปี ซ่ึงก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้นอนุบาลที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) ต าบลบ้านคลอง อ าเภอ
เมือง  จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการค้นคว้า คือ ชุดกิจกรรมสื่อ 8 ชุด ได้แก่ แก้วน้ีของหนู , ฝา
วิเศษ, ไม้ไผ่ต่อสนุก, ขวดน้ าต่อเติม , ตัวต่อสร้างสรรค์, กล่องนมของหนู, ผ้าผืนน้อยแปลงร่าง, ต่อฝักมหาสนุก และ
แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ทั้งสองด้าน คือ ความคิดสร้างสรรค์ริเริ่มและความคิดยืดหยุ่น ผู้วิจัยประยุกต์ใชจ้าก
แบบทดสอบการสร้างความคิดสร้างสรรค์ของ ทอเรนซ์และกิลฟอร์ด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
พื้นฐาน (µ ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( ) 
ผลการวิจัยพบว่า  
 1. ผลการศึกษาพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์จากการใช้สื่อจากวัสดุในท้องถิ่นของเด็กปฐมวัยพบว่า  เด็ก
มีพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์จากการใช้สื่อจากวัสดุในท้องถิ่นดีขึ้นซ่ึงอยู่ในระดับดีมาก โดยจากการให้เด็กท า
กิจกรรมโดยใช้ส่ือ 8 ชุด ได้แก่  แก้วน้ีของหนู  ฝาวิเศษ  ไม้ไผ่ต่อสนุก  ขวดน้ าต่อเติม  ตัวต่อสร้างสรรค์  กล่องนมของ
หนู  ผ้าผืนน้อยแปรงร่าง  และต่อฝักมหาสนุก โดยมีค่าเฉลี่ย (µ) ก่อนการท ากิจกรรมเท่ากับ 12.60 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ( )เท่ากับ 2.82 ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง โดยหลังการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 24.87 ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) เท่ากับ 2.20  ซ่ึงอยู่ในระดับดีมาก 
 2. ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการด้านความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นของเด็กปฐมวัยพบว่า เด็กมี
พัฒนาการความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นจากการใช้ส่ือวัสดุในท้องถิ่นดีขึ้นทั้ง 2 ด้านจากการให้เด็กท ากิจกรรมโดย
ใช้สื่อ 8 ชุด ได้แก่ แก้วน้ีของหนู ฝาวิเศษ ไม้ไผ่ต่อสนุก ขวดน้ าต่อเติม ตัวต่อสร้างสรรค์ กล่องนมของหนู ผ้าผืนน้อย
แปรงร่าง และต่อฝักมหาสนุก 
 โดยด้านความคิดริเริ่ม ก่อนการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 6.53 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) 
เท่ากับ 1.60 ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง โดยหลังการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 12.27 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
( ) เท่ากับ 1.22 ซ่ึงอยู่ในระดับดีมากและ ด้านความคิดยืดหยุ่น  ก่อนการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 6.07 ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) เท่ากับ 1.44 ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง โดยหลังการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.53 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) เท่ากับ 1.25  

Abstract 
 This research aims to develop creativity initiative and flexible thinking for early childhood 
children. And compare innovative ideas development. Flexible idea and after activities to develop 
creative ideas for early childhood.The target group used in this study was the students in Watyang 
(Memana wittaya)  School Tambankhlong, Amphoe Mueang, Phitsanulok Province. The students are 
studying at Kindergarten Level 2, Year 2560. The target group was 15 people. The instruments used 
in the research were 8 series of media activities: glass of mine, magical cover, funny bamboo, bottle 
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of multiply, creativepuzzle, milk carton of mine, transforming fabric, funny sheathand creative tests 
on both sides are creative initiative, and flexible thinking. The researcher applied the test of creativity 
from Lawrence and Guilford Statistics used in data analysis were the mean (µ) and standard deviation     
( ) 
Research result 
 1. The results of the study on the development of creativity from the use of local materials 
from early childhood were found that children develop their creativity through the use of local 
materials and it was very good level, from the children's activities to the 8 series of media activities: 
glass of mine, magical cover, funny bamboo, bottle of multiply, creative puzzle, milk carton of mine, 
transforming fabric, funny sheath. And the mean (µ) before the activity is 12.60 and standard deviation 
( ) is 2.82 so it is at the moderate level, after the activity the mean (µ) is 24.87 standard deviation 
( ) is 2.20 . 
 2. The results of the comparison of the development of the initiative and the elasticity of 
early childhood found that children develop their ideas and flexibility through the use of local 
materials are 8 series of media: glass of mine, magical cover, funny bamboo, bottle of multiply, 
creative puzzle, milk carton of mine, transforming fabric, funny sheath. 
 An Initiatives Before the activity, the mean (µ) was 6.53 the standard deviation ( ) was 
1.60, which was at the moderate level. After the activity, the mean (µ) was 12.27 the standard 
deviation ( ) was 1.22, which is very good level. 
 Flexible thinking before the activity, mean (µ) was 6.07 the standard deviation ( ) was 
1.44, which was at the moderate level. After the activity, the mean was 12.53 the standard deviation 
( ) was 1.25, which is very good level. 

ค าส าคัญ : ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดยืดหยุ่น การคิดริเริ่ม เด็กปฐมวัย สื่อจากวัสดุท้องถิ่น 

ความเป็นมาและความส าคัญ  
 ในปัจจุบันการศึกษามีความส าคัญส าหรับชีวิตของเราทุกคน และเป็นสิ่งที่ทุกคนแสวงหาองค์ความรู้เพื่อมา
ใช้ในการด าเนินชีวิต การท างาน และการสร้างความส าเร็จให้กับชีวิตของเราทุกคน เราปฏิเสธไม่ได้ว่าการศึกษามี
อิทธิพลต่อสังคมโลกในปัจจุบัน เริ่มจากเด็กปฐมวัยซ่ึงเป็นวัยที่ส าคัญจึงต้องได้รับการพัฒนาในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับ
วัย โดยเฉพาะด้านความคิดสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์เป็นลักษณะของความคิดส่วนบุคคลที่สามารถคิดได้อย่าง
หลากหลายและคิดได้อย่างคล่องแคล่ว เพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ก าหนดขึ้น ลักษณะของบุคคลที่มีความคิด
สร้างสรรค์ เราสามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมการแสดงออก ซ่ึงสอดคล้องกับ ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์,  (2543 : 44) 
กล่าวว่า ขอบเขตของความรู้ในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและแผ่ขยายออกไปอย่างรวดเร็ว การแข่งขันเชิงพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต โดยเฉพาะศักยภาพในการคิดและสร้างสรรค์สิ่งที่แปลกใหม่ให้เกิดขึ้น ความท้าทายที่จะ
กระตุ้นให้มนุษย์ได้เกิดความกระหายใคร่รู้ในสิ่งแวดล้อมรอบตัว ความคิดสร้างสรรค์ เป็นกระบวนการคิดที่เก่ียวข้องกับ
การคิดสิ่งใหม่ๆ ซ่ึงขัดแย้งกับความคิดเดิมๆ โดยดึงเอาประสบการณ์เก่าๆ ออกมาทั้งหมด และเลือกที่จะสร้างแบบแผน
ใหม่ๆ ออกมาให้ปรากฏ ซ่ึงการจัดแบบแผนของการคิดใหม่น้ีเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล ประกอบด้วย 2 ส่วน 
คือ ความคิดริเริ่ม เป็นความคิดแปลกใหม่ แตกต่างจากความคิดธรรมดาไม่เหมือนใคร อาจเกิดจากการน าเอาความรู้
เดิมมาดัดแปลง และประยุกต์ให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้น  และความคิดยืดหยุ่น เป็นความสามารถในการค้นพบลักษณะที่มีความ
หลากหลาย สมองมนุษย์สามารถคิดเชื่อมโยงประสานสัมพันธ์กันระหว่างความรู้และประสบการณ์ ท าให้เกิดการต่อ
ยอดความรู้เดิมและการต่อเติมจินตนาการออกไป  การพัฒนาและการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ จึงจ าเป็นที่ต้องบ่ม
เพาะตั้งแต่เยาว์วัย เพื่อเตรียมพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลของชาติในอนาคต ความคิดสร้างสรรค์เป็นสมรรถภาพ
ทางด้านสมองที่มีอยู่ในมนุษย์ทุกคน เป็นพลังทางความคิดและพลังที่แสดงออกแล้วมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ผลผลิตของ
ความคิดสร้างสรรค์เป็นผลงานที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม วิจิตร วรุตบางกูร, (2520 : 39) 
กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นพฤติกรรมที่มีคุณค่าและมีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และ
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เทคโนโลยี เพราะคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มักจะเป็นผู้ที่มีบทบาทที่จะน าความเจริญก้าวหน้ามาสู่ประเทศชาติ บุคคล
ที่มีความคิดสร้างสรรค์มีบทบาทที่ส าคัญ และเป็นที่ต้องการของสังคมปัจจุบันอย่างยิ่ง ทั้งน้ี เน่ืองจากสถานการณ์ต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นท าให้ขบคิด และแก้ปัญหาและพร้อมที่จะกระท าสิ่ งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และสังคมโดยส่วนรวมคุณค่า
ของความคิดสร้างสรรค์ สามารถสรุปได้เป็น 2 มิติ คือ มิติทางสังคม และมิติทางปัจเจกชน ซ่ึงมิติทางสังคมน้ันเป็นสิ่งที่
บุคคลได้คิดสร้างสิ่งหน่ึงเพื่อประโยชน์สุขและความก้าวหน้าของสังคม หรือหาวิธีแก้ไขปัญหาจนประสบความส าเร็จ มี
ประโยชน์ต่อสังคม ส่วนมิติทางปัจเจกชนเป็นความสามารถในการสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าต่อผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ 
ภาคภูมิใจและม่ันใจในความสามารถของตนเอง จะส่งผลไปถึงแบบแผนบุคลิกภาพและความสามารถในการปรับตัวให้
เข้ากับสังคมความคิดสร้างสรรค์สามารถช่วยในการคิดแก้ปัญหา สร้างความสนใจสิ่งต่างๆ รอบตัว ซ่ึงแสดงออกโดย
การศึกษา ค้นคว้า ค้นหา ทดลอง และยังก่อให้เกิดจินตนาการ ความผิดแผกและท้าทายให้เกิดการสร้างมุมมองใหม่ๆ 
จึงเป็นทางเลือกที่สังคมต้องการ น่ันหมายความว่า ความคิดสร้างสรรค์จะต้องเกิดการสร้างสิ่งแปลกใหม่ น าไป
ประยุกต์ใช้ได้และมีความเหมาะสมสอดคล้องตามสภาวการณ์ 
 จากการสังเกตพบว่าเด็กชั้นอนุบาล 1 มีปัญหาด้านความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่น เด็กไม่สามารถที่จะ
คิดได้ด้วยตัวเอง ชอบลอกเลียนแบบเพื่อน เม่ือเห็นเพื่อนวาดหรือต่อเติมเป็นรูปอะไรเด็กก็จะท าแบบเพื่อนซ้ าๆกัน 
ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่ส าคัญเพราะคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มักจะเป็นผู้ที่มีบทบาทที่จะน าความเจริญก้าวหน้า
มาสู่ประเทศชาติ  เน่ืองจากความคิดสร้างสรรค์มีความส าคัญอย่างน้ีจึงต้องใช้กิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  
 การจัดกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้มีหลายวิธี แต่สิ่งหน่ึงที่เราสามารถช่วยพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ได้ คือการใช้วัสดุจากท้องถิ่น เน่ืองจากหาได้ง่าย ราคาถูก ท าให้เรารู้จากประหยัด และเด็กคุ้นเคย
กับวัสดุน้ันๆ โดยการใช้ส่ือจากวัสดุจากท้องถิ่น ได้แก่ สื่อ 8 ชุด 1.ไม้ไผ่ต่อสนุก 2.ฝาวิเศษ 3.แก้วน้ีของหนู 4.ขวดน้ า
ต่อเติม 5.ตัวต่อสร้างสรรค์ 6.กล่องนมของหนู 7.ผ้าผืนน้อยแปลงร่าง 8.ต่อฝักมหาสนุก เป็นต้น  ซ่ึงสอดคล้องกับ 
เบญจา แสงมลิ, (2539 : 34-62) กล่าวว่า วัสดุท้องถิ่น หมายถึง สิ่งของที่มีอยู่ในท้องถิ่นตามภูมิประเทศ ท้องถิ่นที่อยู่
ในภูมิประเทศต่างกันอาจมีวัสดุแตกต่างกันไปบ้าง เช่น ท้องถิ่นภาคเหนือมีใบเม่ียง ใบตอง เขาสัตว์มาก แต่ภาคใต้แถว
ทะเลมีเปลือกหอย กระดูกปลา ปะการัง เป็นต้น แม้แต่สิ่งที่เกิดตามธรรมชาติ เช่น ดิน ทราย หิน เหล่าน้ี ก็ถือว่าเป็น
วัสดุท้องถิ่นได้ เราทราบกันแล้วว่าเด็กเรียนจากสิ่งที่อยู่แวดล้อมตัวเขา ฉะน้ัน สิ่งที่อยู่ในท้องถิ่นที่เด็กอยู่ถือว่าเป็นวัสดุ
ที่น ามาเป็นสื่อให้เด็กเรียนได้ทั้งสิ้น หน้าที่ของครู หรือพี่เลี้ยงเด็ก หรือผู้ดูแลเด็ก จึงจ าเป็นจะต้องรู้จักเลือกน าสิ่งใดมา
เรียน และรู้จักรวบรวมสิ่งต่างๆ ไว้เพื่อเลือกมาใช้ในโอกาสที่ต้องการ วัสดุท้องถิ่นที่เราพบเห็นในท้องถิ่นต่างๆ ซ่ึงอาจ
เก็บรวบรวมไว้ส าหรับใช้เป็นสื่อการสอนได้ เช่น ทรายเปลือกหอย ก้อนหิน ก้อนแร่ ใบไม้ ท่อนไม้ แผ่นยาง เส้นหวาย 
ฟาร์มรังนก เปลือกมะพร้าว กาบหมาก ต้นอ้อ ผลการแห้ง ผลต้นหูกวาง ก้านกล้วย ก้านมะพร้าว ใบตองทางมะพร้าว 
ปะการัง ผักกระถิน เม็ดมะกล่ าตาหนู ไผ่ เป็นต้น วัสดุเหลือใช้ หมายถึง สิ่งของต่างๆ ที่ใช้ประโยชน์แล้ว และมีส่วนที่
เหลือทิ้งไว้ ส่วนมากเม่ือได้ใช้ประโยชน์ ของสิ่งน้ันแล้วก็มักจะทิ้งไปเลย เช่น กลักไม้ขีดไฟ  เม่ือใช้ไม้ขีดไฟหมดเราก็
โยนกลักของมันทิ้งไป หรือกล่องสบู่ ใช้สบู่หมดก็เอากล่องทิ้งไป ทั้งกลักและกล่องน้ีเราเรียกว่า วัสดุเหลือใช้ มีสิ่งของ
ต่างๆ อีกมากมายที่เราได้ใช้แล้ว ก็มีส่วนไม่ต้องการใช้ เราก็ทิ้งมันไป แต่ภายหลังปรากฏว่าวัสดุเหลือใช้เหล่าน้ีอาจ
น ามาท าประโยชน์อย่างอ่ืนได้ และสามารถน ามาเป็นสื่อการเรียนของเด็กได้ด้วย ครูอนุบาล พี่เลี้ยง หรือผู้ดูแลเด็ก จึง
รวบรวมวัสดุเหลือใช้ต่างๆ และคิดหาวิธีใช้วัสดุเหลือใช้เหล่าน้ีเป็นสื่อการสอนเด็กเมืองหลวง และเมืองใหญ่ หรือตาม
อ าเภอ จะหาวัสดุเหลือใช้ไม่ยาก แต่ในชนบทห่างไกลน้ันย่อมล าบากในการหาวัสดุเหลือใช้ บางทีก็อาจได้วัสดุเหลือใช้
จากวัสดุท้องถิ่นที่มีอยู่ แต่ได้น าส่วนที่มีประโยชน์ไปใช้ก่อนแล้ว เช่น มะพร้าว ใช้เน้ือขูดท าอาหาร เหลือแต่กะลา 
กะลามะพร้าวจึงเป็นวัสดุเหลือใช้ หรือกาบมะพร้าว ถ้าไม่ใช่ใส่ไฟแทนฟืน ทิ้งไว้เฉยๆ ก็ถือว่าเป็นวัสดุเหลือใช้ในชนบท
ได้ 
              การใช้สื่อจากวัสดุในท้องถิ่นสิ่งส าคัญคือท าให้เรารู้จักประหยัด สามารถน าสิ่งของที่เหลือใช้มาท าให้เกิด
ประโยชน์ได้มากที่สุด โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทุนมากนักฝึกให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ สร้างผลงานให้มีรูปร่าง
แปลกใหม่ และพัฒนางานประดิษฐ์เดิมให้สามารถใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้นได้ 
 ผู้วิจัยจึงตระหนักถึงความส าคัญของเรื่องพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ ซ่ึงเป็นเรื่องที่ส าคัญต่อเด็กปฐมวัย
เป็นอย่างมาก และไม่ควรละเลย ผู้วิจัยจึงสนใจใช้สื่อจากวัสดุในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิด
ริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นส าหรับเด็กปฐมวัยเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในด้านต่างๆให้ดีขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ต่อไป  
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 
            1.เพื่อศึกษาพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัยจากการใช้ส่ือจากวัสดุในท้องถิ่น 
            2.เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นของเด็กปฐมวัยก่อน
และหลังการใช้ส่ือจากวัสดุในท้องถิ่น 

สมมติฐานในการวิจัย 
        1. จากการศึกษาพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์จากการที่ใช้สื่อจากวัสดุในท้องถิ่นของเด็กปฐมวัยพบว่าเด็ก
ปฐมวัยมีพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ดีขึ้น 
        2. จากการเปรียบเทียบพัฒนาการด้านความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นของเด็กปฐมวัยหลังจากการใช้สื่อจาก
วัสดุในท้องถิ่นพบว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรม 

ขอบเขตของการวิจัย 
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ เด็กปฐมวัยชาย-หญิง ที่มีอายุระหว่าง 4-5 ปี ซ่ึงก าลังศึกษาในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 1 อ าเภอ เมือง จังหวัด พิษณุโลก จ านวน 15 คน 
         ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การวิจัยในครั้งน้ีมุ่งพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นส าหรับเด็กปฐมวัย
จากการใช้ส่ือจากวัสดุในท้องถิ่น ได้แก่ สื่อ 8 ชุด 1.ไม้ไผ่ต่อสนุก 2.ฝาวิเศษ 3.แก้วน้ีของหนู 4.ขวดน้ าต่อเติม 5.ตัวต่อ
สร้างสรรค์ 6.กล่องนมของหนู 7.ผ้าผืนน้อยแปลงร่าง 8.ต่อฝักมหาสนุก   
          ขอบเขตด้านเวลา 
 การวิจัยในครั้งน้ีได้ศึกษากับกลุ่มเป้าหมายเด็กปฐมวัย ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ใช้เวลาจ านวน 
1 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ โดยจัดกิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดริเริ่มและความคิด
ยืดหยุ่น สัปดาห์ละ 3 ครั้ง วันละ 30 นาที ได้แก่วัน จันทร์ พุธ ศุกร์ รวมทั้งสิ้น 12 วัน 
          ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรต้น   คือ การใช้ส่ือจากวัสดุในท้องถิ่น 
 ตัวแปรตาม คือ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นของเด็กปฐมวัย 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การคิดสร้างสรรค์  หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดสร้างสรรค์ผลิตผลงาน หรือสิ่งแปลกๆ 
ใหม่ๆ ที่ไม่รู้จักมาก่อน ซ่ึงสิ่งต่างๆ เหล่าน้ีอาจจะเกิดจากการรวมความรู้ต่างๆ ที่ได้รับจากประสบการณ์แล้วเชื่อมโยง
กับสถานการณ์ใหม่ๆ สิ่งที่เกิดขึ้นแต่ไม่จ าเป็นต้องสมบูรณ์อย่างแท้จริง ซ่ึงอาจออกมาในรูปของสื่อ 8 ชุด  
 การคิดยืดหยุ่น หมายถึง เป็นความสามารถของบุคคลในการคิดหาค าตอบได้หลายประเภทและหลาย
ทิศทาง หรืออาจจะเป็นความสามารถคิดดัดแปลงจากสิ่งหน่ึงไปหลายๆ สิ่งได้ เช่น การต่อสื่อจากวัสดุในท้องถิ่นได้
หลายรูปทรง เช่น การน าเอากล่องนมมาต่อเป็นรูปต่างๆได้ การต่อเติมจากเส้นที่ครูก าหนดให้ เป็นสิ่งที่เด็กต้องการได้ 
เป็นต้น 
 การคิดริเริ่ม หมายถึง ความคิดแปลกใหม่ แตกต่างจากความคิดธรรมดาไม่เหมือนใคร อาจเกิดจากการ
น าเอาความรู้เดิมมาดัดแปลง และประยุกต์ให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้น เช่น ตัวต่อสร้างสรรค์ ที่น าเอาแกนกระดาษทิชชูและ
หลอดมาต่อกันโดยเสียบเข้าตามรูที่เจาะไว้รอบแกนกระดาษทิชชู เด็กสามารถสร้างสรรค์เป็นรูปต่างๆได้ การต่อวาดต่อ
เติมจากเส้นให้เป็นรูปต่างๆที่ไม่ซ้ ากับเพื่อน 
 เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กชาย-หญิง ที่มีอายุระหว่าง 4-5 ปี ซ่ึงก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2560 ของโรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 อ าเภอ เมือง 
จังหวัด พิษณุโลก จ านวน 15 คน 
 สื่อจากวัสดุในท้องถิ่น หมายถึง วัตถุตามธรรมชาติที่มีในท้องถิ่น เช่น แก้วมาม่า ฝาขวดน้ า กล่องนม แกน
กระดาษทิชชู เศษผ้า ขวดน้ า ไม้ไผ่ เป็นต้น โดยน ามาจัดเป็นสื่อ จ านวน 8 ชุด ได้แก่  1.ไม้ไผ่ต่อสนุก 2.ฝาวิเศษ 3.แก้ว
น้ีของหนู 4.ขวดน้ าต่อเติม 5.ตัวต่อสร้างสรรค์ 6.กล่องนมของหนู   7.ผ้าผืนน้อยแปลงร่าง 8.ต่อฝักมหาสนุก ซ่ึงในการ
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วิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยจะศึกษาเก่ียวกับความคิดสร้างสรรค์ลักษณะ ความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นโดยน ามาต่อกัน
มากกว่าหน่ึงชิ้นขึ้นไปตามจินตนาการของเด็ก สิ่งของจากวัสดุและเศษวัสดุเป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในด้าน
การฝึกฝนให้เรารู้จักวางแผนการท างาน มีความอดทนต่องานที่ท า สามารถแก้ปัญหาจากการปฏิบัติงานและปลูกฝังให้
รู้จักการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์  

กรอบแนวคิดในการวิจัย  
  ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 
  
  
  
 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. สื่อจากวัสดุในท้องถิ่น ได้แก่ สื่อ 8 ชุด 1. ไม้ไผ่ต่อสนุก 2. ฝาวิเศษ 3.แก้วน้ีของหนู. 4. ขวดน้ าต่อเติม 5. 
ตัวต่อสร้างสรรค์ 6. กล่องนมของหนู 7. ผ้าผืนน้อยแปลงร่าง 8. ต่อฝักมหาสนุก  
              2. แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ผู้วิจัยประยุกต์ได้จากแบบทดสอบการสร้างความคิด
สร้างสรรค์ของ ทอเรนซ์และกิลฟอร์ด จ านวน 1 ชุด 
 3. แผนการจัดกิจกรรมการใช้สื่อจากวัสดุในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
จ านวน 8 แผน 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 1. น าแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นส าหรับเด็กปฐมวัยก่อน
เรียนไปทดลองกับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 แล้วเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2. การทดลองครั้งน้ีด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ท าการทดลองเป็นเวลาจ านวน 1 เดือน 
โดยเริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ โดยจัดกิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่น 
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง วันละ 30 นาที ได้แก่วัน จันทร์ พุธ ศุกร์ รวมทั้งสิ้น 12 วัน โดยใช้ชุดสื่อกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิด
ริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นส าหรับเด็กปฐมวัยจะมีการจัดชุดกิจกรรม สื่อทั้ง 8 ชุด ดังน้ี 1.ไม้ไผ่ต่อสนุก 2.ฝาวิเศษ 3.
แก้วน้ีของหนู 4.ขวดน้ าต่อเติม 5.ตัวต่อสร้างสรรค์ 6.กล่องนมของหนู 7.ผ้าผืนน้อยแปลงร่าง 8.ต่อฝักมหาสนุก  
 3. หลังด าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จะด าเนินการเก็บรวบรวม โดยการน า
แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการปฏิบัติกิจกรรมแบบทดสอบวัดความคิด
สร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย มาตรวจให้คะแนน  
 4. น าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ตามวิธีการต่อไป 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
             ตอนที่ 1 การศึกษาพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์จากการใช้ส่ือจากวัสดุในท้องถิ่นของเด็กปฐมวัย 
 จากผลการศึกษาพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์จากการที่ใช้สื่อจากวัสดุในท้องถิ่นของเด็กปฐมวัย  ผู้วิจัย
ขอเสนอผลการศึกษาพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์จากการที่ใช้สื่อจากวัสดุในท้องถิ่นของเด็กปฐมวัย  ดังน้ี    
ตารางที่ 1 ผลการศึกษาพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์จากการใช้ส่ือจากวัสดุในท้องถิ่นของเด็กปฐมวัย 
พัฒนาการ 
 

ก่อนการทดสอบ  
ระดับ 

หลังการทดสอบ  
ระดับ 

µ   µ   
ความคิดสร้างสรรค์ 10.93 4.92 ปานกลาง 20.33 4.97 ดีมาก 

             จากตารางที่ 1 การศึกษาพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์จากการใช้สื่อจากวัสดุในท้องถิ่นของเด็กปฐมวัย   
พบว่า  เด็กมีพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์จากการใช้สื่อจากวัสดุในท้องถิ่นดีขึ้น จากการให้เด็กท ากิจกรรมโดยใช้สื่ อ 
8 ชุด ได้แก่  ไม้ไผ่ต่อสนุก  ฝาวิเศษ  แก้วน้ีของหนู  ขวดน้ าต่อเติม  ตัวต่อสร้างสรรค์  กล่องนมของหนู  ผ้าผืนน้อย

     พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้าน
ความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่น
ของเด็กปฐมวัย       
 

การใช้ส่ือจากวัสดุใน
ท้องถิ่น 
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แปรงร่าง  และต่อฝักมหาสนุก โดยมีค่าเฉลี่ย (µ) ก่อนการท ากิจกรรมเท่ากับ 10.93 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) 
ก่อนท ากิจกรรมเท่ากับ 4.92 ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง โดยหลังการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 20.33 ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )เท่ากับ 4.97  ซ่ึงอยู่ในระดับดีมากดังปรากฏผลตามภาพประกอบที่  2  ดังน้ี 
            ผลการวิเคราะห์พัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ จากการทดสอบก่อน – หลัง การใชส้ื่อจากวัสดุในท้องถิ่นของ
เด็กปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ภาพประกอบที่ 2  ผลการศึกษาพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์จากการใช้ส่ือจากวัสดุในท้องถิ่นของเด็กปฐมวัย 
 
         ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการด้านความคิดริเร่ิมและความคิดยืดหยุ่นของเด็กปฐมวัย 
จากผลการเปรียบเทียบพัฒนาการด้านความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นของเด็กปฐมวัย ดังน้ัน ผลการเปรียบเทียบ
พัฒนาการด้านความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นของเด็กปฐมวัย ผู้วิจัยจึงขอเสนอผล  ดังน้ี   
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการด้านความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นของเด็กปฐมวัย 
พัฒนาการ 
 

ก่อนการทดลอง  
ระดับ 

หลังการทดลอง  
ระดับ 

µ   µ   
  ด้านความคิดริเริ่ม 5.80 2.51 พอใช ้ 10.07 2.46 ด ี
  ด้านความคิดยืดหยุ่น 5.13 2.77 พอใช ้ 10.27 2.81 ด ี

             จากตารางที่ 2 การเปรียบเทียบพัฒนาการด้านความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นของเด็กปฐมวัย  พบว่า 
เด็กมีพัฒนาการความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นจากการใช้สื่อวัสดุในท้องถิ่นดีขึ้นจากการให้เด็กท ากิจกรรมโดยใช้
สื่อ 8 ชุด ได้แก่  ไม้ไผ่ต่อสนุก  ฝาวิเศษ  แก้วน้ีของหนู  ขวดน้ าต่อเติม  ตัวต่อสร้างสรรค์  กล่องนมของหนู  ผ้าผืนน้อย
แปรงร่าง  และต่อฝักมหาสนุก 
ด้านความคิดริเริ่ม ก่อนการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 5.80 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) เท่ากับ 2.51 ซ่ึงอยู่
ในระดับพอใช้ โดยหลังการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ)  เท่ากับ 10.07 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) เท่ากับ 2.46 ซ่ึง
อยู่ในระดับดี 
 ด้านความคิดยืดหยุ่น  ก่อนการท ากิจกรรม มีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 5.13 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) 
เท่ากับ 2.77 ซ่ึงอยู่ในระดับพอใช้ โดยหลังการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.27 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) 
เท่ากับ 2.81  ซ่ึงอยู่ในระดับดี ดังปรากฏผลตามภาพประกอบที่ 3 ดังน้ี 
ผลการวิเคราะห์พัฒนาการด้านความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นของเด็กปฐมวัย จากการทดสอบก่อน – หลงั การใช้
สื่อจากวัสดุในท้องถิ่นของเด็กปฐมวัย 
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ก่อน หลงั
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       ภาพประกอบที่ 3  ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการด้านความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นของเด็ก
ปฐมวัย  จากทดสอบก่อน – หลัง การใช้ส่ือจากวัสดุในท้องถิ่นของเด็กปฐมวัย 
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย 
 ในการประเมินประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยผู้ศึกษาก าหนดเกณฑ์ไว้
ดังน้ี 
  คะแนนเฉลี่ย 20.01-25.00 แสดงว่าสื่อมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
  คะแนนเฉลี่ย 15.01-20.00 แสดงว่าสื่อมีคุณภาพอยู่ในระดับดี 
  คะแนนเฉลี่ย 10.01-15.00 แสดงว่าสื่อมีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย 5.01-10.00 แสดงว่าสื่อมีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ 
  คะแนนเฉลี่ย 0.00-5.00  แสดงว่าสื่อมีคุณภาพอยู่ในระดับควรปรับปรุง 
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของแบบทดสอบวัดความคิดริเร่ิมและความคิดยืดหยุ่น 
 ในการประเมินประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นผู้ศึกษาก าหนดเกณฑ์ไว้
ดังน้ี 
  คะแนนเฉลี่ย 12.01-15.00 แสดงว่าสื่อมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
  คะแนนเฉลี่ย 9.01-12.00  แสดงว่าสื่อมีคุณภาพอยู่ในระดับดี 
  คะแนนเฉลี่ย 6.01-9.00  แสดงว่าสื่อมีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย 3.01-6.00  แสดงว่าสื่อมีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ 
  คะแนนเฉลี่ย 0.01-3.00  แสดงว่าสื่อมีคุณภาพอยู่ในระดับควรปรับปรุง 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัย ผู้วิจัยขอสรุปผลการวิจัยดังน้ี 
 1. ผลการศึกษาพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์จากการใช้สื่อจากวัสดุในท้องถิ่นของเด็กปฐมวัย  พบว่า  
เด็กมีพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์จากการใช้สื่อจากวัสดุในท้องถิ่นดีขึ้น จากการให้เด็กท ากิจกรรมโดยใช้สื่อ 8 ชุด 
ได้แก่  ไม้ไผ่ต่อสนุก  ฝาวิเศษ  แก้วน้ีของหนู  ขวดน้ าต่อเติม  ตัวต่อสร้างสรรค์  กล่องนมของหนู  ผ้าผืนน้อยแปรงร่าง  
และต่อฝักมหาสนุก โดยมีค่าเฉลี่ย (µ) ก่อนการท ากิจกรรมเท่ากับ 10.93 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )เท่ากับ 4.92 
ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง โดยหลังการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 20.33 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) เท่ากับ 
4.97 ซ่ึงอยู่ในระดับดี 
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ก่อน หลงั
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2. ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการด้านความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นของเด็กปฐมวัย  พบว่า เด็กมีพัฒนาการ
ความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นจากการใช้ส่ือวัสดุในท้องถิ่นดีขึ้นจากการให้เด็กท ากิจกรรมโดยใช้ส่ือ 8 ชุด ได้แก่ ไม้
ไผ่ต่อสนุก  ฝาวิเศษ  แก้วน้ีของหนู ขวดน้ าต่อเติม  ตัวต่อสร้างสรรค์  กล่องนมของหนู  ผ้าผืนน้อยแปรงร่าง  และต่อ
ฝักมหาสนุก 
          ด้านความคิดริเริ่ม ก่อนการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 5.80 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) เท่ากับ
2.51 ซ่ึงอยู่ในระดับพอใช้ โดยหลังการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ)  เท่ากับ 10.07 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) 
เท่ากับ 2.46ซ่ึงอยู่ในระดับดี 
           ด้านความคิดยืดหยุ่น  ก่อนการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 5.13 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) 
เท่ากับ 2.77 ซ่ึงอยู่ในระดับพอใช้ โดยหลังการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.27ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) 
เท่ากับ 2.81ซ่ึงอยู่ในระดับดีมาก 
 
อภิปรายผล 
 1. ผลการศึกษาพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์จากการใช้สื่อจากวัสดุในท้องถิ่นของเด็กปฐมวัย  พบว่า  
เด็กมีพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์จากการใช้สื่อจากวัสดุในท้องถิ่นดีขึ้น จากการให้เด็กท ากิจกรรมโดยใช้สื่อ 8 ชุด 
ได้แก่  ไม้ไผ่ต่อสนุก  ฝาวิเศษ  แก้วน้ีของหนู  ขวดน้ าต่อเติม  ตัวต่อสร้างสรรค์  กล่องนมของหนู  ผ้าผืนน้อยแปรงร่าง  
และต่อฝักมหาสนุก โดยมีค่าเฉลี่ย (µ) ก่อนการท ากิจกรรมเท่ากับ 10.93 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )เท่ากับ 4.92 
ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง โดยหลังการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 20.33 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) เท่ากับ 
4.97  ซ่ึงอยู่ในระดับดี เน่ืองจากการใช้สื่อจากวัสดุในท้องถิ่น เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรู้จากการ
ลงมือกระท าและปฎิบัติจริงกับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ การได้ลงมือกระท า การจับต้องสัมผัส ท าให้เด็กเข้าใจ และรวบรวม
ประสบการณ์ทั้งหมดเข้าด้วยกันซ่ึงเป็นประสบการณ์ส าคัญส าหรับการเรียนรู้ของเด็กเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมใน
การเรียนระดับประถมศึกษาต่อไป มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2547: 100) ที่กล่าวว่า การ
ส่งเสริมพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งส าคัญต่อเด็กมาก เพราะเด็กต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการท ากิจกรรม
ที่ส าคัญ ได้แก่ การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่ เป็นต้น เบญจา แสงมลิ (2539 : 34-62) กล่าวว่า สิ่งที่
อยู่ในท้องถิ่นที่เด็กอยู่ถือว่าเป็นวัสดุที่น ามาเป็นสื่อให้เด็กเรียนได้ทั้งสิ้น หน้าที่ของครู หรือพี่เลี้ยงเด็ก หรือผู้ดูแลเด็ก จึง
จ าเป็นจะต้องรู้จักเลือกน าสิ่งใดมาเรียน และรู้จักรวบรวมสิ่งต่างๆ ไว้เพื่อเลือกมาใช้ในโอกาสที่ต้องการ วัสดุท้องถิ่นที่
เราพบเห็นในท้องถิ่นต่างๆ ซ่ึงอาจเก็บรวบรวมไว้ส าหรับใช้เป็นสื่อการสอนได้  
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายส าคัญเพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการด้านความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นของ
เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมจากวัสดุในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ก่อน และหลังการจัดกิจกรรม
ผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลได้ ดังน้ี 
2. ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการด้านความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นของเด็กปฐมวัย  พบว่า เด็กมีพัฒนาการ
ความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นจากการใช้ส่ือวัสดุในท้องถิ่นดีขึ้นจากการให้เด็กท ากิจกรรมโดยใช้ส่ือ 8 ชุด ได้แก่ ไม้
ไผ่ต่อสนุก ฝาวิเศษ แก้วน้ีของหนู ขวดน้ าต่อเติม ตัวต่อสร้างสรรค์ กล่องนมของหนู ผ้าผืนน้อยแปรงร่าง  และต่อฝัก
มหาสนุก 
ด้านความคิดริเริ่ม ก่อนการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 5.80 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) เท่ากับ 2.51 ซ่ึงอยู่
ในระดับพอใช้ โดยหลังการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 10.07 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) เท่ากับ 2.46  ซ่ึง
อยู่ในระดับดี 
ด้านความคิดยืดหยุ่น  ก่อนการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 5.13 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) เท่ากับ 2.77 
ซ่ึงอยู่ในระดับพอใช้ โดยหลังการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.27 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) เท่ากับ 2.81  ซ่ึง
อยู่ในระดับดี 
 เน่ืองจากกิจกรรมจากสื่อวัสดุในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จัดให้เด็กได้เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
สม่ าเสมอ สื่อที่พัฒนาความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่น เอ้ือต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างมาก เน่ืองจาก
สื่อต่างๆที่ท าจากวัสดุในท้องถิ่นสามารถหาได้ง่าย ราคาถูก  เด็กสามารถน าสื่อมาต่อเติมสร้างสรรค์ได้ตามจิตนาการ ไม่
ซ้ ากับพื่อน ไม่มีถูกผิด จึงท าให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ราศี  ทองสวัสดิ์ (2529: 103-
104) ที่กล่าวว่า กิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุในท้องถิ่นส าหรับเด็กปฐมวัยมิได้มีจุดมุ่งหมายให้เด็กท างานเพื่อความ
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สวยงาม แต่ต้องการช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดริเริ่มและยืดหยุ่นของเด็กให้ดีขึ้น เพื่อเป็นพื้นฐานใน
การศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาต่อไป อารี พันธ์มณี (2537 : 25) ได้กล่าวถึงความคิดสร้างสรรค์ว่า เป็นกระบวนการ
ทางสมองที่คิดในลักษณะอเนกนัย อันน าไปสู่การคิดพบสิ่งแปลกใหม่ด้วยการคิดดัดแปลง ปรุงแต่งจากความคิดเดิม
ผสมผสานกันให้เกิดสิ่งใหม่ ซ่ึงรวมทั้งการประดิษฐ์คิดค้นพบสิ่งต่างๆ ตลอดจนวิธีการคิด ทฤษฎีหลักการได้ส าเร็จ 
ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้มิใช่เพียงแต่คิดในสิ่งที่เป็นไปได้ หรือสิ่งที่เป็นเหตุผล เพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน หากแต่คิด
จินตนาการก็เป็นสิ่งส าคัญยิ่งที่จะก่อให้เกิดความแปลกใหม่ แต่ต้องควบคู่กันไปกับ ความพยายามที่จะสร้างความคิดฝัน
หรือจินตนาการให้เป็นไปได้หรือเรียกว่าเป็นจินตนาการประยุกต์น้ันเอง จึงจะท าให้เกิดผลงาน 

ข้อเสนอแนะ  
       ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
  1. ควรน าสื่อต้นแบบทั้ง 8 ชุด ไปเผยแพร่ให้กับกลุ่มที่เก่ียวข้องกับเด็กปฐมวัยต่อไป เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมเก่ียวกับเทคนิคการจัดหาและผลิตชุดกิจกรรมเล่นสร้างสรรค์จากวัสดุในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาด้านความคิด
สร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัยต่อไป 
  2. ควรส่งเสริมและให้ความรู้ครูกับผู้ปกครองในเรื่องการผลิตชุดกิจกรรมจากวัสดุในท้องถิ่นของตน 
เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยอย่างหลากหลาย คุ้มค่า จัดหาได้ง่ายและใช้ประโยชน์ได้สูงสุด 
  3. ในการน าชุดกิจกรรมทั้ง 8 ชุดไปใช้ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ควรน าชุดกิจกรรมไป
ให้เด็กท าอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในด้านความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นอย่างหลากหลายและ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจากชุดกิจกรรมเดิม 
          ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจัยค้นคว้าครั้งต่อไป 
  1. ควรศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับการท าชุดกิจกรรมจากวัสดุในท้องถิ่นในรูปแบบกิจกรรมอ่ืน ๆ อย่าง
หลากหลาย ที่สอดคล้องกับพัฒนาการเรื่องความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดคล่องแคล่วและความคิดละเอียดละออ 
  2. สามารถปรับชุดกิจกรรมทั้ง 8 ชุดน้ี เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตชุดกิจกรรมเพื่อใช้กับเด็กในช่วงวัย
อ่ืน ๆ ได้   
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การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
ด้านการรู้ค่าจ านวนตัวเลข 1 - 10  

Organizing educational game activities to develop basic mathematics skills for 
early childhood 

In the knowledge of number, number 1 – 10. 
สุวนันท์  มิ่งเมือง1  พรรวดี  นุชอ าพันธ์2  และปิยลักษณ์  พฤกษะวัน3 

Suwanan  Mingmuang1  Panwadee  Nuchampan2  and Piyaluck  Brilkshavana3 
 

1นักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฎพิบูลสงคราม 
2ครูพ่ีเล้ียง สาขาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 

3อาจารย์ประจ าสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 
 

บทคัดย่อ 
 บทความน้ีผู้ วิ จัย มี จุดประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย ด้านการรู้ค่ า                        
จ านวนตัวเลข 1 - 10 โดยการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ เด็กปฐมวัยชายและ
หญิง อายุระหว่าง 5 - 6 ปี ก าลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 จ านวน 3 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียน
อนุบาลพิจิตร อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ใช้เวลาในการทดลอง 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 
วัน วันละ 20 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐาน                           
ทางคณิตศาสตร์ด้านการรู้ค่าจ านวนตัวเลข 1 - 10 และแบบสังเกตพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที ( t – test dependent sample) 
 ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์                  
ด้านการรู้ค่าจ านวนตัวเลข 1 - 10 สูงขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ค าส าคัญ :  ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ , กิจกรรมเกมการศึกษา , เด็กปฐมวัย 

Abstract 
 The research aimed to improve basic mathematic skills In the knowledge of number from               
1 - 10 for Early Childhood By using educational game activities. The sample group used in this research 
is Early Childhood 3, boys and girls ages 5 - 6 years 3 who have studied in the second semester of 
2018 in kindergarten year 3 room No.1, Anuban Phichit school. Selccted by Purposive sampling. The 
experiment duration was 5 weeks, 2 days per week, 20 minutes per day. The research tools were 
Educational game activity plans, Mathematical basic skills test for knowing numbers, numbers 1 - 10 
and Behavioral observation form of early childhood. The statistics used were means, standard 
deviations and t-test dependent sample. 
 The results of this research were as follow : Early childhood children who were received 
educational game activities had basic mathematics skills in knowledge of number from 1 - 10 higher 
than before receiving educational game activities with statistical significance at .05 level. 

Keywords : Basic mathematic skills, Educational game activities , Early childhood. 
 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
                การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะของการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาแก่                   
เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี เพื่อสร้างเสริมให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม และสติปัญญา      
อย่างเหมาะสมกับวัยไปพร้อมกันทุกด้าน และให้มีคุณลักษณะที่พึ งประสงค์และมีความพร้อมที่จะศึ กษา                              
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ในระดับประถมศึกษาต่อไป ซ่ึงรัฐบาลปัจจุบันได้ให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาระดับน้ีเป็นอย่างมากจึงได้ก าหนด
นโยบายให้การศึกษาระดับปฐมวัยเป็นการศึกษาภาคบังคับ เด็กที่มีอายุระหว่าง 3  - 6 ปีทุกคนสามารถเข้าเรียน                     
ในโรงเรียนของรัฐบาลได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ซ่ึงโดยหลักการของการจัดการศึกษาระดับน้ีมุ่งวางรากฐาน 
บุคลิกภาพของเด็กให้เติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต  (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2560) ซ่ึงบรูเนอร์ (ประจักษ์  เอนกฤทธ์ิมงคล . 2560 : 20 - 21 ; อ้างอิงจาก 
Bruner. 1966) ได้กล่าวถึงพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กไว้ว่าการเรียนรู้ของเด็กเกิดจากกระบวนการท างานภายใน
อินทรีย์ (Organism) โดยเน้นความส าคัญของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมที่ช่วยส่งผลต่อพัฒนาการทางสติปัญญาของ
เด็ก บรูเนอร์ (Bruner) เชื่อว่าการจัดประสบการณ์ของครูจะช่วยให้เด็กเกิดความพร้อมที่จะเรียนต่อไป โดยการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของครูน้ันต้องสอดคล้องกับพัฒนาการและความสามารถของเด็ก สอนให้เด็กได้รับประสบ
การณ์ตรงด้วยการลงมือกระท าด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังที่ บรูเนอร์ (Bruner) ได้
กล่าวถึงพัฒนาการทางสติปัญญาของมนุษย์แบ่งออกเป็น 3 ขั้น ดังน้ี 1) ขั้นการเรียนรู้ด้วยการกระท า (Enactive 
Stage) เป็นขั้นที่เด็กได้เรียนรู้และเข้าใจสิ่งแวดล้อมจากการกระท าและการใช้ประสาทสัมผัสรับรู้สิ่งต่างๆ จากการลง
มือท า ดังน้ันในการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรู้ที่ดีจึงต้องให้เด็กได้ลงมือกระท าด้วยตนเอง  เปรียบได้กับขั้น
ประสาทสัมผัส และการเคลื่อนไหว (Sensorimotor Stage) ของเพียเจท์ 2) ขั้นการเรียนรู้ด้วยจินตนาการ (Iconic 
Stage) เป็นขั้นที่เด็กสามารถสร้างมโนภาพในใจได้และสามารถเรียนรู้จากภาพแทนของจริงได้ 3) ขั้นการเรียนรู้โดยใช้
สัญลักษณ์และนามธรรม (Symbolic Stage) เป็นขั้นที่เด็กสามารถคิดได้อย่างอิสระโดยใช้ภาษาหรือสัญลักษณ์เป็น
เครื่องมือในการคิดและถ่ายทอดประสบการณ์เริ่มมีความเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผล ถือว่าเป็นขั้นสูงสุดของการ
พัฒนาสติปัญญา 
 ในการพัฒนาประเทศให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันน้ัน ต้องอาศัยความรู้ในศาสตร์ หลายด้าน                     
ซ่ึงศาสตร์พื้นฐานอย่างหน่ึงที่เป็นพื้นฐานที่ส าคัญของความเจริญก้าวหน้าทางด้านสังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคือ
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความคิด ซ่ึงท าให้มนุษย์มีความคิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบ  
มีแบบแผน ตลอดจนการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบ 
ช่วยให้คาดการณ์ วางแผนการแก้ปัญหาและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม และคณิตศาสตร์ยังเป็น
เครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อ่ืนๆ   การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์            
มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงความหมายและการสื่อความหมายในเรื่องเก่ียวกับจ านวนและตัวเลข เพื่อให้ผู้เรียน              
มีหลักการในการคิดและหาเหตุผลทางตรรกวิทยา เพื่อเป็นพื้นฐานของวิชาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี  
เศรษฐศาสตร์และวิชาการอ่ืนๆ ที่ใช้หลักวิชาคณิตศาสตร์ และเพื่อให้เกิดความคิดริเริ่มในการพัฒนาความรู้และเทคนิค
ใหม่ๆ ในทางคณิตศาสตร์ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท., 2553 : 2) ดังน้ัน คณิตศาสตร์
จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในเยาวชนของชาติด้วยเป็นศาสตร์หน่ึงที่เป็นพื้นฐาน                        
ในการพัฒนาประเทศ  
 เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่เริ่มต้นแห่งการเรียนรู้ การส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ส าหรับเด็กจึงมีความส าคัญมาก 
ครูนับว่าเป็นบุคคลหน่ึงในการส่งเสริมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับเด็ก โดยให้เด็กเข้าใจ
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ การสังเกต การเปรียบเทียบ การเรียงล าดับ การจัดหมวดหมู่ และการรู้ค่าจ านวน 
เป็นต้น ทั้งน้ีเพราะคณิตศาสตร์มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวันของเด็ก เน่ืองจากธรรมชาติของเด็กปฐมวัยจะ
รับรู้หรือเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว เช่น เด็กจะเรียนรู้จากการใช้เงิน การเลือกของเล่น การนับของเล่น และเด็กชอบ
ท่องจ าตัวเลข  ซ่ึงเด็กจะเรียนรู้การนับไปโดยไม่เข้าใจความหมายของจ านวน จึงเป็นการเรียนรู้ที่ไม่มีความหมาย
ส าหรับเด็กจนเม่ือได้น าไปใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ เช่น การซ้ืออาหาร การซ้ือสิ่งของต่างๆ เป็นต้น ดังน้ันเด็กปฐมวัย
จึงจ าเป็นต้องเรียนรู้และพัฒนาความคิดรวบยอดเก่ียวกับคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 การจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กปฐมวัยน้ัน สิ่งส าคัญที่ต้องค านึงถึงคือพัฒนาการและวุฒิภาวะของเด็กปฐมวัย                    
ซ่ึงเด็กจะเรียนรู้ได้ดีเด็กต้องเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ เกมการศึกษาเป็นกิจกรรมการสอนชนิดหน่ึงที่สนับสนุนทฤษฎี การ
เรียนรู้ของเด็ก คือ จัดให้เด็กวัย 4 – 6 ปี ได้เรียนรู้จากการเล่นสิ่งที่เป็นรูปธรรม เกมการศึกษาจึงเป็นกิจกรรมการเล่น                    
ที่ช่วยฝึกทักษะต่างๆ และช่วยให้เด็กเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งที่เรียน นอกจากน้ียังส่งเสริมสติปัญญาใน                       
การสังเกตเปรียบเทียบ การคิดหาเหตุผล และการแก้ไขปัญหา ซ่ึงเกมการศึกษาแต่ละเกมสามารถเล่นได้ทั้งคนเดียว
หรือเล่นเป็นกลุ่ม โดยมีวิธีการเล่นและการตรวจสอบความถูกต้องได้ (วรรณี  วัจนสวัสดิ์. 2552 : 21) ซ่ึงสอดคล้องกับ                    
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ธัญลักษณ์  ลีชวนค้า. (2554 : 24) ที่กล่าวว่า เกมการศึกษาเป็นอุปกรณ์เครื่องช่วยสอนที่ช่วยให้นักเรียนได้                           
พัฒนาสติปัญญาในด้านการคิด การสังเกต การคิดหาเหตุผล เน่ืองจากเกมการศึกษาแต่ละชุดจะมีวิธีเล่นโดยเฉพาะ
อาจจะเล่นคนเดียวหรือเล่นเป็นกลุ่ม และผู้เล่นสามารถตรวจสอบว่าเล่นถูกต้องหรือไม่ด้วยตนเองรวมทั้งเด็กได้                
ใช้ประสาทสัมผัสกับกล้ามเน้ือมือ หลังจากเล่นเกมแล้วเด็กก็จะเกิดความคิดรวบยอดในเรื่องน้ันๆ ได้ ซ่ึงการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์น้ันมีหลายวิธี และการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเป็นแนวทางหน่ึงในการพัฒนา
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ช่วยพัฒนาสติปัญญา การเล่นเกมการศึกษามีกฎเกณฑ์กติกาง่ายๆ ส่งเสริมกระบวนการ
เล่น โดยสามารถเล่นคนเดียวหรือเล่นกลุ่มได้ ช่วยให้เด็กรู้จักสังเกต คิดหาเหตุผลด้วยตนเอง และเกิดความคิดรวบยอด
เก่ียวกับสี รูปร่าง จ านวน การจ าแนก การเปรียบเทียบ  และมิติสัมพันธ์ เพื่อให้เด็กเกิดพัฒนาการทักษะทาง
คณิตศาสตร์ 
 จากการที่ผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมของเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3/1 พบว่า เม่ือผู้วิจัยได้มอบหมาย                
งานต่างๆ เก่ียวกับคณิตศาสตร์ให้กับผู้เรียนท าในแต่ละครั้งจะเห็นได้ว่ามีเด็กจ านวน 3 คน ไม่สามารถเชื่อมโยงในเรื่อง
จ านวนตัวเลขได้ ซ่ึงเด็กทั้ง 3 คน ขาดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านการรู้ค่าจ านวนตัวเลข 1-10 มีบ่อยครั้งที่
ผู้เรียนไม่สามารถจับคู่จ านวนตัวเลขที่มีค่าเท่ากันได้ ไม่สามารถระบายสีรูปภาพให้เท่ากับจ านวนตัวเลขที่ก าหนดได้                        
และไม่สามารถเรียงล าดับจ านวนตัวเลข 1-10 ได้ จึงท าให้ผู้วิจัยต้องเข้าไปสอบถามเด็กทั้ง 3 คน และผลปรากฏว่า
ผู้เรียนไม่รู้ค่าจ านวนตัวเลข 1-10 เม่ือผู้วิจัยได้ลองกระตุ้นถามอีกครั้งผู้เรียนจะเกิดความสับสน และไม่สามารถ                   
บอกจ านวนตัวเลขได้ ผู้วิจัยจึงคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหาของเด็กทั้ง 3 คน เพื่อที่เด็กจะได้มีทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ ด้านการรู้ค่าจ านวนตัวเลข 1-10 ที่ดีขึ้น โดยผู้วิจัยคิดว่าจะใช้กิจกรรมเกมการศึกษาเข้ามาแก้ปัญหาน้ี ซ่ึง
เกมการศึกษาจะเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการเล่น ผู้วิจัยจึงคิดว่าเกมการศึกษาน่าจะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เก่ียวกับ
การรู้ค่าจ านวนตัวเลข 1-10 ได้ง่ายมากขึ้น  
 จากแนวคิดและเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น น้ัน ท าให้ผู้ วิจัยตระหนักถึงความส าคัญของคณิตศาสตร์                           
และมีความสนใจที่จะส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านการรู้ค่าจ านวนตัวเลข 1 - 10 ส าหรับเด็กปฐมวัย               
อายุ 5 - 6 ปี ด้วยการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา เพื่อเป็นการวางรากฐานการเรียนรู้ให้กับเด็กในอนาคต และ                          
เพื่อเป็นแนวทางส าหรับครูหรือผู้ที่เก่ียวข้องกับเด็กปฐมวัยน าไปศึกษาหรือน าไปพัฒนาจัดการเรียนการสอนให้กับ                     
เด็กปฐมวัยต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยด้านการรู้ค่ าจ านวน ตัวเลข 1 -  10                         
โดยการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 

สมมติฐานของการวิจัย 
 หลังจากได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา เด็กปฐมวัยมีทักษะด้านการรู้ค่าจ านวนตัวเลข 1 - 10                  
สูงขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1. ประชากรที่ ใช้ ในการ วิ จัยครั้ ง น้ี  เป็นเด็กปฐมวัย ชาย -  หญิง ที่ มีอายุระหว่าง 5 - 6 ปี                       
ก าลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่  3/1 จ านวน 31 คน ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร                
อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 
  2. กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ง น้ี  เป็นเด็กปฐมวัย ชาย -  หญิง ที่ มีอายุระหว่าง 5 - 6 ปี                   
ก าลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่  3/1 จ านวน 3 คน ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลพิ จิตร                 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจงจากเด็กปฐมวัยที่มีคะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ต่ า 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยอายุ 5 - 6 ปี ด้านการรู้ค่าจ านวนตัวเลข 1 - 10  
 ขอบเขตด้านตัวแปร 
  ตัวแปรต้น คือ กิจกรรมเกมการศึกษา 
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  ตัวแปรตาม คือ ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านการรู้ค่าจ านวนตัวเลข 1 - 10 
            ขอบเขตด้านระยะเวลา  
  การศึกษาครั้ ง น้ีผู้ วิ จัยท าการทดลองในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2561 โดยใช้ระยะเวลา                        
ในการทดลอง 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน ได้แก่ วันจันทร์ และวันพุธ โดยจัดในช่วงกิจกรรมเกมการศึกษา                                
วันละ 30 นาที  
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กปฐมวัย ชาย - หญิง ที่มีอายุระหว่าง 5 - 6 ปี ก าลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 
จ านวน 3 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร  
 2. กิจกรรมเกมการศึกษา หมายถึง การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาที่จัดท าขึ้นเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐาน                   
ทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยด้านการรู้ค่าจ านวนตัวเลข 1 - 10 จ านวน 8 เกม ประกอบด้วย เกมจับคู่ตัวเลขไทย
กับตัวเลขอารบิก เกมจับคู่ตัวเลขกับจ านวน เกมจับคู่ภาพสัตว์กับตัวเลข เกมจับคู่ภาพน้ิวมือกับตัวเลข เกมจับคู่
ความสัมพันธ์ของจ านวนตัวเลข เกมเรียงล าดับจ านวนตัวเลข เกมวางฝาขวดน้ าตามจ านวนตัวเลข เกมจัดหมวดหมู่
จ านวนตัวเลขและรูปภาพ 
 3. ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านการรู้ค่าจ านวนตัวเลข 1 - 10 หมายถึง ความสามารถเบื้องต้นที่
เป็นพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ได้แก่ การนับ การจัดหมวดหมู่ การเปรียบเทียบ การรู้ค่าจ านวนตัวเลข                   
การเรียงล าดับ และสามารถระบุค่าของจ านวนเป็นสัญลักษณ์ตัวเลข 1 - 10 ได้  
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
  1. แผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา และเกมการศึกษาเรื่องการรู้ค่าจ านวนตัวเลข 1 - 10 จ านวน 8 
ชุด ด าเนินการสร้างตามขั้นตอนดังน้ี    
      1.1 ศึกษาคู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 
   1.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการเขียนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยด้านการรู้ค่าจ านวนตัวเลข 1 - 10   
   1.3 สร้างแผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับ                
เด็กปฐมวัยด้านการรู้ค่าจ านวนตัวเลข 1 - 10 จ านวน 8 กิจกรรม  
   1.4 น าแผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับ                
เด็กปฐมวัยด้านการรู้ค่าจ านวนตัวเลข 1 - 10 จ านวน 8 กิจกรรม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน                
เพื่อพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม ผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.94               
อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด โดยใช้แบบประมาณค่า และมีเกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ 
    ผลการประเมิน  4.51 - 5.00  หมายถึง  เหมาะสมมากที่สุด 
    ผลการประเมิน  3.51 - 4.50  หมายถึง  เหมาะสมมาก 
    ผลการประเมิน  2.51 - 3.50  หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 
    ผลการประเมิน  1.51 - 2.50  หมายถึง  เหมาะสมน้อย 
    ผลการประเมิน  1.00 - 1.50  หมายถึง  เหมาะสมน้อยที่สุด 
   1.5 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

ตัวแปรตน้ 

กิจกรรมเกมการศึกษา 

ตัวแปรตาม 

ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
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ส าหรับเด็กปฐมวัยด้านการรู้ค่าจ านวนตัวเลข 1 - 10 ให้เหมาะสม โดยยึดตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ  
   1.6 น าแผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับ                    
เด็กปฐมวัยด้านการรู้ค่าจ านวนตัวเลข 1 - 10 ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
  2. แบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยด้านการรู้ค่าจ านวนตัวเลข 1  - 10 มี
ขั้นตอนการสร้างดังน้ี 
   2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการเขียนแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
ส าหรับเด็กปฐมวัยด้านการรู้ค่าจ านวนตัวเลข 1 - 10  
   2.2 สร้างแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยด้านการรู้ค่าจ านวนตัวเลข                       
1 - 10  
   2.3 น าแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยด้านการรู้ค่าจ านวนตัวเลข                 
1 - 10 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม 
   ผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1 อยู่ในระดับ              
ที่ใช้ได้ 
   2.4 ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยด้านการรู้ค่าจ านวน
ตัวเลข 1 - 10 ให้เหมาะสม โดยยึดตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ   
   2.5 น าแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยด้านการรู้ค่าจ านวนตัวเลข                
1 - 10 ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
  3. แบบสังเกตพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย มีขั้นตอนการสร้างดังน้ี 
   3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการเขียนแบบสังเกตพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย 
   3.2 สร้างพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบสังเกตแบ่งออกเป็น 3 
ระดับ คือ ระดับ 3 2 และ 1 
   3.3 น าพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณา
และปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม 
             ผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ผลการประเมินความสอดคล้อง ( IOC) เท่ากับ 1 อยู่ในระดับ              
ที่ใช้ได้ 
            วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การทดลองครั้ง น้ีด าเนินการในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2561 โดยใช้ระยะเว ลาในการทดลอง                     
ทั้งหมด 8 ครั้ง และท าแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยด้านการรู้ค่าจ านวนตัวเลข                 
1 - 10 2 ครั้ง ซ่ึงระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง คือ 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน ได้แก่ วันจันทร์ และวันพุธ                                 
โดยจัดในช่วงกิจกรรมเกมการศึกษาตั้งแต่เวลา 14.30 - 14.50 น. รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง และผู้วิจัยมีขั้นตอนการ
ด าเนินการดังน้ี 
  1. ผู้วิจัยท าการทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย (Pretest) กับกลุ่มเป้าหมาย                    
เป็นเวลา 1 วัน ระยะเวลา 1 ชั่วโมง โดยการน าแบบทดสอบมาให้กลุ่มเป้าหมายได้ทดลองท า 
  2. ผู้ วิ จัยด าเ นินการทดลองด้วยการใช้ เ กมการศึกษา เพื่อส่ง เสริมทักษะทางคณิตศ าสตร์                       
ด้านการรู้ค่าจ านวนตัวเลข 1 - 10 กับกลุ่มเป้าหมายเป็นเวลา 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน ได้แก่ วันจันทร์ และวันพุธ                     
โดยด าเนินการตามขั้นตอนตามแผนการจัดประสบการณ์ที่วางไว้ 
  3. ผู้วิจัยท าการทดสอบทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย (Posttest) กับกลุ่มเป้าหมายเป็นเวลา                    
1 วัน โดยการน าแบบทดสอบชุดเดียวกันมาทดสอบอีกครั้ ง  เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะพื้นฐาน                        
ทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการทดลอง  
  4. ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบคะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนและ
หลังการทดลองด้วยสถิติพื้นฐาน และทดสอบค่าที ( t - test dependent sample) 
  5. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย  
  
 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

402 
 

 

 
รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที2่ (Proceedings) 

            ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับขั้นตอนดังน้ี 
  ตอนที่ 1 ตารางการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยด้านการรู้ค่าจ านวนตัวเลข            
1 - 10  โดยภาพรวมก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
  ตอนที่ 2 กราฟการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยด้านการรู้ค่า
จ านวนตัวเลข 1 - 10 ระหว่างการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาทั้ง 8 ครั้ง โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรม 
  ตารางที่ 1 การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยด้านการรู้ค่าจ านวนตัวเลข                 
1-10 โดยภาพรวมระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา  
 

            ตัวแปรตาม  �̅� 𝑆 t 𝑝 
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 

ด้านการรู้ค่าจ านวนตัวเลข 1 - 10 
ก่อนการทดลอง 8.00 1.73 19.05 .000 

หลังการทดลอง 19.00 1.00 
 

 **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .0 5 
 จากตารางที่ 1 ผลปรากฏว่าการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยด้านการรู้ค่าจ านวน
ตัวเลข 1 - 10 โดยภาพรวมระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาสรุปได้ดังน้ี 
 ก่อนได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  8.00 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.73               
หลังได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 19.00 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.00 ก่อนและหลัง
ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา มีค่าทีเท่ากับ 11.17 ซ่ึงจากตารางที่ 2 จะแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาทักษะพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยด้านการรู้ค่าจ านวนตัวเลข 1 - 10 โดยภาพรวมหลังการจัดกิจกรรมค่าเฉลี่ย                  

มีการเปลี่ยนแปลง สูงขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าเกมการศึกษาสามารถ
พัฒนาให้เด็กมีทักษะด้านการรู้ค่าจ านวนตัวเลข 1 - 10 เพิ่มมากขึ้น 
 ตอนที่  2 กราฟการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย ด้านการรู้ค่า
จ านวนตัวเลข 1 - 10 ระหว่างการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาทั้ง 8 เกม โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรม  
  ภาพประกอบที่ 1 กราฟการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย ด้านการรู้ค่าจ านวนตัวเลข 1 - 10 ระหว่างการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาทั้ง 8 ครั้ง โดยใช้แบบสังเกต
พฤติกรรม   
                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  จากภาพประกอบที่  1 แสดงให้เห็นว่าเด็กมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย                   
ด้านการรู้ค่าจ านวนตัวเลข 1 - 10 เพิ่มขึ้นตามล าดับ 

ครัง้ท่ี 1 ครัง้ท่ี 2 ครัง้ที่ 3 ครัง้ท่ี 4 ครัง้ท่ี 5 ครัง้ท่ี 6 ครัง้ท่ี 7 ครัง้ท่ี 8

คนท่ี 1 2 2 2 3 3 3 3 3

คนท่ี 2 1 2 2 2 3 3 3 3

คนท่ี 3 1 1 2 2 2 3 3 3

ภาพรวม 1.33 1.67 2 2.33 2.67 3 3 3
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สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบว่า  
  1. หลังจากที่เด็กปฐมวัยได้รับกการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยด้านการรู้ค่า
จ านวนตัวเลข 1 - 10 โดยการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา จ านวน 8 เกม พบว่าเด็กปฐมวัยมีคะแนนเพิ่มขึ้นกว่าก่อน                 
การจัดกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2. จากการสังเกตการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยด้านการรู้ค่าจ านวนตัวเลข  
1 - 10 โดยการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา จ านวน 8 เกม พบว่าเด็กปฐมวัยมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับ                   
เด็กปฐมวัยด้านการรู้ค่าจ านวนตัวเลข 1 - 10 เพิ่มขึ้นตามล าดับ 
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยด้านการรู้ค่าจ านวน
ตัวเลข 1 - 10 โดยการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 
 หลังจากการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา พบว่า การที่เด็กปฐมวัยมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับ                
เด็กปฐมวัยด้านการรู้ค่าจ านวนตัวเลข 1 - 10 สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05                             
จากการวิจัย พบว่า เกมการศึกษาสามารถช่วยส่งเสริมให้เด็กมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านการรู้ค่าจ านวน
ตัวเลข 1 - 10 เพิ่มขึ้นตามล าดับ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เน่ืองจากเหตุผลดังน้ี 
  เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านการรู้ค่ าจ านวน
ตัวเลข 1 - 10 สูงขึ้นตามล าดับ เพราะเด็กมีโอกาสได้เล่นเกมอย่างต่อเน่ืองทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง  เป็นเวลา 5 
สัปดาห์ ซ่ึงเกมศึกษาที่ใช้ในครั้งน้ี ประกอบไปด้วย เกมจับคู่ตัวเลขไทยกับตัวเลขอารบิก เกมจับคู่ตัวเลขกับจ านวน เกม
จับคู่ภาพสัตว์กับจ านวนตัวเลข เกมจับคู่ภาพน้ิวมือกับจ านวนตัวเลข เกมจับคู่ความสัมพันธ์ของจ านวนตัวเลข เกม
เรียงล าดับจ านวนตัวเลข เกมวางฝาขวดน้ าตามจ านวนตัวเลข และเกมจัดหมวดหมู่จ านวนตัวเลขและรูปภาพ ซ่ึงเกม
เหล่าน้ีช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้เด็กเกิดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านการรู้ค่าจ านวนตัวเลข 1 - 10 ได้เป็นอย่าง
ดี ซ่ึงจากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่าก่อนที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยภาพรวมของ A B และ C  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ  8.00 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.73 หลังได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยภาพรวมของ A B 
และ C  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 19.00 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.00 ก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมเกม
การศึกษา  A B และ C มีค่าทีเท่ากับ 11.17 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย ด้านการรู้ค่าจ านวนตัวเลข 1 - 10 โดยภาพรวมหลังการจัดกิจกรรมค่าเฉลี่ยมีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นกว่าก่อน                         
การจัดกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าเกมการศึกษาสามารถพัฒนาให้เด็กมีทักษะด้านการรู้ค่า
จ านวนตัวเลข 1 - 10 เพิ่มมากขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับ (ธัญลักษณ์  ลีชวนค้า, 2554 : 24) ที่กล่าวว่าเกมการศึกษา                       
เป็นอุปกรณ์เครื่องช่วยสอนที่ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาสติปัญญาในด้านการคิด การสังเกต การคิดหาเหตุผล เน่ืองจาก
เกมการศึกษาแต่ละชุดจะมีวิธีเล่นโดยเฉพาะ และหลังจากเล่นเกมแล้วเด็กก็จะเกิดความคิดรวบยอดในเรื่องน้ันๆ ได้                         
       จากการที่ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมเกมการศึกษาทั้ง 8 เกม ซ่ึงประกอบไปด้วย เกมจับคู่ตัวเลขไทยกับตัวเลข 
อารบิกเกมจับคู่ตัวเลขกับจ านวน เกมจับคู่ภาพสัตว์กับจ านวนตัวเลข เกมจับคู่ภาพน้ิวมือกับจ านวนตัวเลข เกมจับคู่
ความสัมพันธ์ของจ านวนตัวเลข เกมเรียงล าดับจ านวนตัวเลข เกมวางฝาขวดน้ าตามจ านวนตัวเลข และเกมจัดหมวดหมู่
จ านวนตัวเลขและรูปภาพ ผลปรากฏว่า หลังจากที่เด็กได้รับการจัดกิจกรรมครบทั้ง 8 เกม ท าให้เด็กมีทักษะพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยด้านการรู้ค่าจ านวนตัวเลข 1 - 10 เพิ่มขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรม  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1. จากผลการวิจัยพบว่า เด็กที่ ได้รับการฝึกและส่ง เสริมทักษะการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์                       
จากการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา มีทักษะการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ด้านการรู้ค่าจ านวน 1  - 10 เพิ่มขึ้น                        
ดังน้ันครูจึงควรน ากิจกรรมเกมการศึกษามาใช้บูรณาการในการสอนคณิตศาสตร์ให้แก่เด็กที่มีปัญหาทางการเรียน                            
เรื่องคณิตศาสตร์ รวมไปถึงในรายวิชาในห้องเรียนเพราะจะท าให้เด็กมีทักษะการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ดีขึ้น 
  2. การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาควรเป็นเกมที่มีความสนุกสนาน สีสันสดใส อุปกรณ์การเล่นที่น่าสนใจ
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และควรเป็นเกมที่กติกาการเล่นไม่ซับซ้อน เหมาะสมกับช่วงวัยและความสนใจของเด็ก การเล่นควรแบ่งกันเป็นกลุ่ม
หรือเล่นเป็นรายบุคคลบ้าง เพื่อให้เด็กรู้จักการรอคอย 
          ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรศึกษาการใช้แผนการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย                   
ด้านการรู้ค่าจ านวนตัวเลข 1 - 10 นอกเหนือจากกิจกรรมเกมการศึกษา เช่น กิจกรรมเล่านิทาน กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ เป็นต้น 
  2. ควรศึ กษาการ จัด กิ จกร ร ม เ ก ม การ ศึ ก ษ าที่ ส่ ง เ ส ริ มทั ก ษะทา งค ณิตศ าสต ร์ ส า ห รั บ                               
เด็กปฐมวัยด้านอ่ืนๆ เช่น การเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู่ เป็นต้น 
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การจัดกิจกรรมการเลา่นิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่เพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็ก
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บทคัดย่อ 

บทความน้ีน าเสนอผลการวิจัยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อพัฒนาการคิด
วิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย โดยมีวิธีการด าเนินการกับกลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กนักเรียนชายและ หญิง อายุระหว่าง 4 - 5 ปี 
ศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวัดทุ่ง อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัยสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1  จ านวน 11 คน โดยเป็นนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่เลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ด้าน
การสังเกตและการเรียงล าดับเหตุการณ์โดยใช้การเล่านิทาน และแบบสังเกตพฤติกรรมการคิดวิเคราะห์ด้านการสังเกต
และการเรียงล าดับเหตุการณ์ของเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้ในการพัฒนาความคิดวิเคราะห์ด้านการสังเกต และการ
เรียงล าดับเหตุการณ์โดยใช้การเล่านิทาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ  

จากการศึกษา พบว่า การจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อการพัฒนาการคิด
วิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยด้านการสังเกต และการเรียงล าดับเหตุการณ์  เด็กมีพัฒนาการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับดีมาก   
มีนัยส าคัญทางสถิติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.91 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.27 และมีค่าร้อยละเท่ากับ 81.82 

ค าส าคัญ : หนังสือนิทานเล่มใหญ่,  การคิดวิเคราะห์, เด็กปฐมวัย 
  

Abstract 
 This paper presents the results of the research on using the big story telling activity to early 
childhood. The purpose of the activities are to develop children analytical thinking skills. The 
purposive sampling method is used at the target group of 4 - 5 years old, kindergarten 2 in Wat Thung  
School, Kongkrailat District Sukhothai Province, under  the Office of the Primary Education  District1,  
Sukhothai. Sample of 11  male and female pupils are selected. The instruments include:  the story 
telling activity plan in which story telling used to develop analytical thinking skills and the analytical 
and sequence behavior notes. The descriptive statistics and percentage of the results are reported. 
 The results show that 81.82% of pupil participated in the storytelling activity have very good 
behavior in analytical thinking with 4.91 mean and 1.27 SD. 

keywords : story big books, analyze thinking, early childhood 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
  เด็กปฐมวัยในช่วงอายุระหว่าง 0 - 6 ปี ถือว่าเป็นช่วงโอกาสทองของการเรียนรู้ในวัยน้ี สมองเติบโตอย่าง
รวดเร็ว ถ้าเด็กได้รับการพัฒนาและได้รับการกระตุ้นด้วยวิธีการที่ถูกต้อง จะช่วยสร้างเสริมให้มีความพร้อมสมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม และสติปัญญา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2542 : 16) ทั้งน้ีการวาง 
รากฐานของพัฒนาการทุกด้านควรเริ่มตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพราะการปูพื้นฐานให้เด็กมีความพร้อม ขึ้นอยู่กับการฝึก  
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อบรมเลี้ยงดูตั้งแต่เยาว์วัย การจัดการศึกษา และการพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงควรมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กระดับปฐมวัย
ทุกคนเจริญเติบโตและเรียนรู้อย่างมีความสุข (ฝ่ายวิชาการอนุบาลรักลูก. 2534 : ค าน า) นอกจากน้ีหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ยังได้ก าหนดจุดมุ่งหมายให้เด็กอายุ 3 - 5 ปี มีความพร้อมในการพัฒนาด้านร่างกาย 
อารมณ์ – จิตใจ สังคม และสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัยให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 12 ประการ ได้แก่ ผู้เรียน
จะต้องมีร่างกายที่แข็งแรง และเจริญเติบโตตามวัย มีสุขนิสัยที่ดี ใช้กล้ามเน้ือใหญ่ กล้ามเน้ือเล็กได้อย่างคล่องแคล่ว 
ประสานสัมพันธ์ได้ดี มีสุขภาพจิตดี มีความสุข เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม จิตใจดีงาม รู้จักชื่นชม และแสดงออกทาง
ศิลปะ ดนตรีรักในการออกก าลังกาย สามารถช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมตามวัย รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรมในท้องถิ่น เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ใช้ภาษา
สื่อสารได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิด และการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย ตลอดจนมีจินตนาการ และ
ความคิดสร้างสรรค์ และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ จากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง 12 
ประการน้ัน คุณลักษณะข้อที่ 10 อันได้แก่มีความสามารถในการคิด และการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย ถือว่าเป็น
หัวใจส าคัญในการจัดการศึกษา และใช้เป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน เพราะเด็กปฐมวัยเป็นวัย
เริ่มต้นของการพัฒนาทุกด้าน เด็กควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้ความคิดและแสดงความคิด หากเด็กไม่ได้
รับโอกาสให้คิด และแสดงความคิดเห็นบ่อย ๆ เด็กก็ย่อมคิดได้ช้ามีความคิดน้อย การสอนให้คิดเป็นวิธีแห่งปัญญาซ่ึง
เป็นกระบวน สิ่งที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาเด็กให้เติบโตอย่างมีศักยภาพน่ันคือ ด้านการคิดวิเคราะห์  
 จากการส ารวจนักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนขนาดกลางในจังหวัดพิษณุโลก จ านวน 30 โรงเรียน ส่วนใหญ่
อาศัยอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจน ผู้ปกครองจบการศึกษาระดับประถมศึกษา จึงขาดความรู้และทักษะที่จะแนะน
บุตรหลานของตนเองในเน้ือหาวิชาการตามประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม จึงมอบภาระเก่ียวกับการ
จัดประสบการณ์ การเรียนรู้ให้เป็นหน้าที่ของครูภายในโรงเรียน ซ่ึงจากการที่สรุปการประเมินคุณภาพโรงเรียนขนาด
กลางในจังหวัดพิษณุโลกนักเรียนระดับปฐมวัย จะพบปัญหาในด้านการคิดวิเคราะห์ เด็กควรได้รับการฝึกฝน
ประสบการณ์ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายและมีความต่อเน่ืองโดยเฉพาะกิจกรรมเก่ียวกับการคิดในรูปแบบต่าง ๆ ดังน้ี 
การเปรียบเทียบ ความเชื่อมโยง ความเหมือน ความแตกต่างของสิ่งต่าง ๆ การคิดแก้ปัญหาในการเล่น การท ากิจกรรม 
และสามารถบอกวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล การเล่าเรื่องความคิด จินตนาการ การสร้างสรรค์ผลงานแปลกใหม่ 
รวมถึงการฝึกทักษะในการแสวงหาความรู้ สนใจซักถาม ใฝ่รู้ สร้างนิสัยรักการอ่าน รู้จักตั้งค าถามในสิ่งที่สงสัยหรือ
สนใจ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการอ่านหนังสือ ฝึกหัดให้เป็นคนช่างสังเกต อยากรู้อยากเห็น มีการจัดมุม
ประสบการณ์ กิจกรรมการเรียนรู้ให้หลากหลาย และมีความต่อเน่ือง 
 เด็กปฐมวัยน้ีจะเริ่มเข้าใจ เริ่มมีจินตนาการ และมีการเลียนแบบ การรับรู ของเด็กปฐมวัยเกิดจากวุฒิภาวะ 
และความพรอมในตัวเด็ก โดยต้องอาศัยพ่อแม่ ครู และผู้ปกครอง จะต้องช่วยกันจัดประสบการณที่กระตุ้นให้เด็กได
ฝึกฝนการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 และเปิดโอกาสให้เด็กหัดคิดวิเคราะห์ใช้เหตุผล และแกปัญหาด้วยตนเอง นิทานจึง
เป็นหัวใจส าคัญของเด็ก ท าให้เด็กมีจินตนาการที่กว้างขึ้น (สมศักดิ์  ปริปุรณะ. 2542 : 52) นิทานจะท าให้เด็ก ๆ หรือ
ผู้ฟังสามารถใช้กระบวนการคิดในการพิจารณาแก้ปัญหาได้ ครูควรจะใช้นิทานเป็นสื่อในการเรียนรูของเด็ก ผลจากการ
ที่เด็กไดฟังนิทาน ท าให้เด็กจดจ าไดนาน และสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์ต่าง ๆ ไดเป็นอย่างดี ถานิทานที่ครูเล่าให้
เด็กฟังน้ันตรงกับชีวิตจริง และสามารถเชื่อมโยงกันได จุดส าคัญอยู่ที่ครูและผู้สอนว่าจะต้องใช้กลวิธีในการเล่านิทาน 
การก าหนดตัวแสดงในนิทานที่มีความหมาย และให้บทบาทของการแสดงอย่างไร ที่จะเป็นสื่อให้เด็กจดจ าไดดียิ่งขึ้น 
 การจัดกิจกรรมเล่านิทาน (อนงค์ ตันติวิชัย. 2549 : 11) การเล่านิทานเป็นรูปแบบของนันทนาการอย่างง่าย 
ๆ สามารถตอบสนองความต้องการทางธรรมชาติของมนุษย์ ท าให้เกิดการเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน สามารถน าผู้ฟังไปสู่โลก 
แห่งจินตนาการ ซ่ึงผู้ฟังจะพบความแปลกใหม่ สนุกสนาน หลุดพ้นจากความจ าเจในชีวิตประจ าวันไปได้ชั่วคราวใน
บางครั้งนิทานจะช่วยอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกซ่ึงมนุษย์สงสัย และยังหาค าตอบไม่ได้ หรืออธิบายถึง
ต้นก าเนิดของสถานที่ต่าง ๆ หรือเป็นการสั่งสอนอบรม ให้คติข้อคิดในการด าเนินชีวิต นิทานเป็นหลายสิ่งหลายอย่าง
นอกเหนือจากความบันเทิงใจ ดังจะเห็นได้จากการที่มีผู้น าเอานิทานมาใช้เพื่อตอบสนองจุดมุ่งหมายต่าง ๆ อย่าง
หลากหลาย ในด้านการเรียนการสอนก็เช่นกัน มีผู้น านิทานมาใช้เพื่อเร้าความสนใจของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีสมาธิ
มากขึ้น แต่ผลที่ได้รับนอกเหนือจากสมาธิ คือ ความสนุกสนานผ่อนคลาย ความรู้ความเข้ าใจ เพิ่มพูนประสบการณ์ 
และข้อมูล เกิดความคิดรวบยอด ตลอดจนนิทานเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ การสร้างบรรยากาศ
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ที่ดี สร้างความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งช่วยฝึกทักษะทางภาษา ทักษะการคิด และนิทานยังก่อให้เกิดประโยชน์ด้านอ่ืน ๆ 
อีกมากมาย 
 หนังสือนิทานเล่มใหญ่ของเด็กปฐมวัย เป็นหนังสือนิทานขนาดใหญ่เหมาะส าหรับการใช้งานกับเด็กเป็นกลุ่ม 
มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้เด็กได้รับความบันเทิงเป็นหลัก นอกจากน้ันเด็กยังได้รับประสบการณ์ใหม่ มีความคิด
จินตนาการสร้างสรรค์ รวมถึงมีความคิดรวบยอด และฝึกการคิดวิเคราะห์ เป็นต้น การจัดท าหนังสือนิทานด้วยตนเอง 
ผู้จัดท าต้องพิจารณาว่าจุดประสงค์ของหนังสือน าไปใช้กับเด็กในลักษณะใด ส่วนการออกแบบรูปเล่มโดยส่วนใหญ่ไม่
นิยมออกแบบเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพราะจะท าให้หนังสือนิทานไม่สวย ดังน้ัน รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจึงเป็นที่นิยมส าหรับ
การท าหนังสือนิทานเล่มใหญ่ 
 จากความส าคัญ และเหตุผลดังกล่าวข้างต้นน้ี ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้  
หนังสือนิทานเล่มใหญ่ เป็นวิธีการหน่ึงที่ท าให้เด็กสนใจที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ผ่านนิทาน และใช้เป็นแนวทางในการจัด
กิจกรรมการเล่านิทาน เพื่อให้เด็กเกิดการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ต่อไปในอนาคต 

จุดมุ่งหมายของงานวิจัย 
  ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ตั้งจุดมุ่งหมายไว้ ดังน้ี 
   เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย ด้านการสังเกต และด้านการเรียงล าดับเหตุการณ์ 

ขอบเขตของการวิจัย 
             ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
                  1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นนักเรียนชายและหญิง ก าลังศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 2 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  ของโรงเรียนวัดทุ่ง  มีห้อง 1 ห้อง จ านวน 11 คน  
               2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชายและหญิงก าลังศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 ของโรงเรียนวัดทุ่ง จ านวน 11 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  
              ขอบเขตด้านตัวแปร 

ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ 
ตัวแปรตาม ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยด้านการสังเกต ด้านการเรียงล าดับ 
ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

 
สมมติฐานในการวิจัย 
  หลังจากที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ 
ของเด็กปฐมวัยแล้ว เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางการคิดวิเคราะห์ร้อยละ 80 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. หนังสือนิทานเล่มใหญ่  หมายถึง  ประเภทหนังสือนิทานส าหรับเด็กเริ่มหัดอ่านที่มีภาพประกอบและ 

ตัวหนังสือขนาดใหญ่ เหมาะส าหรับการอ่านร่วมกัน ระหว่างเด็ก ๆ กับครูหรือผู้ปกครอง ในการวิจัยครั้งน้ีประกอบด้วย
หนังสือนิทานเล่มใหญ่ 

2. การคิดวิเคราะห์  หมายถึง ความสามารถในการหาความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และ      
การสังเกตจ าแนกแยกแยะสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้จัดกลุ่มอย่างมีเหตุผล 
  การสังเกต  หมายถึง  การใช้สายตาในการมองเห็น และการใช้หูในการรับฟัง ในการสังเกตเรื่อง สี 
ลักษณะ รูปร่างในนิทาน 
  การเรียงล าดับเหตุการณ์ หมายถึง การเรียงล าดับเหตุการณ์ ก่อน -หลัง ที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่
บ่อยครั้งในชีวิตประจ าวัน หรือเหตุการณ์ที่มนุษย์หรือธรรมชาติก าหนดมาเป็นขั้นตอนไว้แล้ว 

3. เด็กปฐมวัย หมายถึง  เด็กนักเรียนชายและหญิงที่มีอายุระหว่าง 4 - 5 ปี และก าลังศึกษาในระดับชั้น 
อนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวัดทุ่ง 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
       ตัวแปรต้น              ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินงานวิจัยโดยมีขั้นตอนและรายละเอียดการด าเนินงานตามล าดับ ดังน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและตรวจสอบแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย เพื่อใช้ในการสังเกต     
การคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้เกณฑ์ 3, 2, 1 คะแนนตามล าดับ จ านวน 1 ชุด มีผลการประเมินความ
สอดคล้อง อยู่ในระดับที่ใช้ได้  
 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือเล่มใหญ่เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์
ของเด็กปฐมวัยเพื่อเป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ จ านวน 8 แผน   
 ขั้นตอนที่ 3 การจัดท าหนังสือนิทานเล่มใหญ่และตรวจสอบเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย  
จ านวน 8 เรื่อง มีผลการประเมินความสอดคล้องอยู่ในระดับเหมาะสมมาก 
 ขั้นตอนที่ 4 น าแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมเด็ก เพื่อใช้ในการสังเกต และการเรียงล าดับเหตุการณ์ การ
คิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย  น าแผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือเล่มใหญ่ น าไปใช้ในการวิจัย  
 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผูวิ้จัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
 1. สถิติพื้นฐาน 
   1.1 การวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ย (Mean) ของการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่ม
ใหญ่เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย 
   1.2 การวิเคราะห์ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของการจัดกิจกรรมการเล่า
นิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย 
   1.3 การวิเคราะห์ค่าร้อยละเพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของการจัดกิจกรรมการเล่า
นิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
   1.4 การวิเคราะห์ค่าร้อยละความก้าวหน้า ของการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่ม
ใหญ่เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย 
 2.  สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของหนังสือนิทานเล่มใหญ่ และแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมของเด็ก
ปฐมวัย 
  2.1 ค านวณค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของหนังสือนิทานเล่มใหญ่ ซ่ึงใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ (Content Validity)  
  2.3  ค านวณค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย  ซ่ึงใช้ค่า
ดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ (Content Validity)  
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ผลการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือ 
นิทานเล่มใหญ่ สัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่ 4 

การจัดกิจกรรมการเล่านิทาน 

โดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ 
การคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย  

ด้านการสังเกต ด้านการเรียงล าดับเหตุการณ์ 
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  ตารางที่ 1 ผลการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้
หนังสือนิทานเล่มใหญ่ สัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่ 4 
 

สัปดาห์ คะแนน 𝑿 S.D. ร้อยละ ระดับ 
1 96 2.91 1.56 48.48 ดี 
2 124 3.76 1.79 62.63 ดี 
3 142 4.30 1.22 71.72 ดี 
4 162 4.91 1.27 81.82 ดีมาก 

                จากตารางที่ 1 พบว่า โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่ม
ใหญ่เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยในสัปดาห์ที่ 1 เท่ากับ 2.91 อยู่ในระดับดี มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.56 และมีค่าร้อยละเท่ากับ 48.48 คะแนนเฉลี่ยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานในสัปดาห์ที่ 2 เท่ากับ 3.76 อยู่
ในระดับดี มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.79 และมีค่าร้อยละเท่ากับ 62.63 คะแนนเฉลี่ยการจัดกิจกรรมการเล่า
นิทานในสัปดาห์ที่ 3 เท่ากับ 4.30 อยู่ในระดับดี มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.22 และมีค่าร้อยละเท่ากับ 71.72 
และคะแนนเฉลี่ยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานในสัปดาห์ที่ 4 เท่ากับ 4.91 อยู่ในระดับดีมาก มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.27 และมีค่าร้อยละเท่ากับ 81.82 แสดงว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมเล่านิทาน มีทักษะในการคิด
วิเคราะห์ดีขึ้น 
 2. ตารางแสดงค่าร้อยละความก้าวหน้า   
  ตารางที่ 2 ตารางแสดงค่าร้อยละความก้าวหน้า 

สัปดาห์ 𝑿 ร้อยละ 
1 2.91 48.48 
4 4.91 81.82 

ร้อยละความก้าวหน้า 2.00 33.34 
                 จากตารางที่ 2 พบว่า การจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อพัฒนาการคิด
วิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยในสัปดาห์ที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91 ในสัปดาห์ที่ 4 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.91 และมีค่า
ความก้าวหน้าเท่ากับ 2.00 และในสัปดาห์ที่ 1 มีค่าร้อยละเท่ากับ 48.48 ในสัปดาห์ที่ 4 มีค่าร้อยละเท่ากับ 81.82 
และมีค่าร้อยละความก้าวหน้าเท่ากับ 33.34 
 
สรุปผลการวิจัย  
  ผลการด าเนินการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย ผู้วิจัยสรุปผลไว้ดังน้ี 
 การจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย  
ในสัปดาห์ที่ 1 เท่ากับ 1.96 อยู่ในระดับดี มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.99 และมีค่าร้อยละเท่ากับ 65.19 
คะแนนเฉลี่ยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานสัปดาห์ที่ 2 เท่ากับ 1.98 อยู่ในระดับดี  มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
1.03 และมีค่าร้อยละเท่ากับ 65.93 คะแนนเฉลี่ยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานในสัปดาห์ที่ 3 เท่ากับ 2.40 อยู่ในระดับ
ดี มีสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 และมีค่าร้อยละเท่ากับ 80.00 และคะแนนเฉลี่ยการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน
ในสัปดาห์ที่ 4 เท่ากับ 2.90 อยู่ในระดับดีมาก มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 และมีค่าร้อยละเท่ากับ 93.33  

อภิปรายผลการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่องการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยสามารถ  

อภิปรายผลได้ดังน้ี 
หลังจากการจัดกิจกรรมเล่านิทาน พบว่า การที่เด็กมีพัฒนาการด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ดีขึ้น และ

แตกต่างจากก่อนการทดลอง เพราะว่านิทานกับเด็กเป็นของคู่กัน โดยธรรมชาติของเด็กปฐมวัยส่วนใหญ่ชอบฟังนิทาน 
เพราะนิทานให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน และยังสามารถส่งเสริมทักษะด้านการสังเกตของสิ่งต่าง ๆ  ได้ รวมทั้งยัง
สามารถส่งเสริมทักษะด้านการเรียงล าดับเหตุการณ์จากเรื่องราวต่าง ๆ ในนิทานได้อีกด้วย สอดคล้องกับ (สุชาติ โพธ์ิ
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วิทย์ ม.ป.ป. : 49) ไดกล่าวว่า การฝึกทักษะการสังเกต ครูควรปลูกฝังทักษะการสังเกตให้เกิดกับเด็กโดยการสังเกต
รูปร่าง ลักษณะ และการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า สังเกตสิ่งต่าง ๆ แล้วรายงานให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ถูกต้อง (บลูม 1956 : 
201 - 207) ได้กล่าวถึง การเรียงล าดับเหตุการณ์ คือ การเรียงล าดับเหตุการณ์ ก่อน – หลัง ที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิด
ขึ้นอยู่บ่อยครั้งในชีวิตประจ าวัน หรือเหตุการณ์ที่มนุษย์หรือธรรมชาติก าหนดมาเป็นขั้นตอนไว้แล้ว ซ่ึงในที่น้ีผู้วิจัยมี
จุดประสงค์ที่จะให้เด็กได้มีพัฒนาการทางด้านการคิดวิเคราะห์ สอดคล้องกับ (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ. 2553 : 54 - 55) 
กล่าวว่าการคิดวิเคราะห์ คือ ความสามารถในการมองเห็นรายละเอียด และจ าแนกแยกแยะข้อมูลองค์ประกอบของสิ่ง
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุ เรื่องราว หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ออกเป็นส่วนย่อย ๆ รวมทั้งความสามารถในการเชื่อมโยง
เรื่องราวต่าง ๆ ว่าเก่ียวพันกันอย่างไร อะไรเป็นเหตุ ส่งผลกระทบต่อกันอย่างไร จนได้ความคิดเพื่อน าไปสู่การสรุป 
การประยุกต์ใช้ ท านายหรือคาดการณ์สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2543 : 42) กล่าวว่า ถ้าผู้เล่ามี
เทคนิคในการเล่านิทานที่ดี เด็กจะติดตามเน้ือเรื่องในนิทานอย่างเต็มใจ โดยไม่ต้องมีการบังคับ ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎี
ทางสังคมของแบนดูรา ที่ชี้ให้เห็นว่า กระบวนการที่เด็กสนใจจะท าให้เด็กเกิดการรับรู้ แรงจูงใจของผู้เรียนจะแสดง
พฤติกรรมเหมือนตัวแบบที่ตนสังเกต เน่ืองจากมีความคาดหวังว่าการเลียนแบบจะน าประโยชน์มาให้  

ดังน้ัน การจัดกิจกรรมการเล่านิทานสามารถปลูกฝั่งพฤติกรรมที่ดีให้เกิดขึ้นกับตัวเด็กได้จากการที่เด็กสังเกต
ตัวละครที่ชอบในนิทาน และนิทานสามารถช่วยส่งเสริมพฤติกรรมด้านการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดี 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ครูควรมีการสร้างข้อตกลงร่วมกันก่อนเริ่มการท ากิจกรรมโดยสร้างข้อตกลงและวิ ธีการที่เหมาะสม 
ในการน ามาใช้เสริมสร้างลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ ให้กับเด็กปฐมวัยเป็นการตกลงร่วมกันว่าจะปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อ
ไม่ให้เกิดปัญหาระหว่างการท ากิจกรรมร่วมกัน 
 2. ครูควรสร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ เช่น ครูอาจจะจัดมุมใดมุมหน่ึง 
ของห้องเรียนให้มีหนังสือนิทานหรือหนังสือประเภทต่าง ๆ ที่หลากหลาย เพื่อเป็นการกระตุ้นและเปิดโอกาสให้เด็กได้
รู้จักหนังสือประเภทต่าง ๆ มากขึ้น ให้เด็กได้เลือกอ่านหนังสือนิทานตามความสนใจ เป็นการส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนา  
การคิดวิเคราะห์อย่างเต็มศักยภาพ  
 3. ครูควรมีการประเมินผล ก่อน – หลัง การเล่านิทานว่าเด็กมีทักษะการคิดเช่นไร และเม่ือได้ฟังนิทาน 
แล้วเด็กมีทักษะการคิดเช่นไร เพื่อน าไปพัฒนาและปรับปรุงทุกครั้ง โดยการสังเกตพฤติกรรมของเด็กในขณะที่ครูเล่า
นิทาน เช่น การตอบค าถามของเด็ก และการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเหตุการณ์หรือลักษณะพฤติกรรมของตัวละคร
ที่เป็นไปตามเน้ือเรื่องนิทาน 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
  1. ควรศึกษาการจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ส่งเสริมทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย เพิ่มเติม  
เช่น การเล่นเกมการศึกษา เกมโดมิโน เกมบวกจ านวน เกมประสมค า เกมเรียงล าดับ เกมจับคู่ หรือการเล่นบทบาท
สมมุติ เป็นต้น  
  2. ควรศึกษาการจัดกิจกรรมการเล่านิทานที่ส่งผลต่อความสามารถในหลาย ๆ ด้านของเด็กปฐมวัย  
เช่น การเล่าไปพับไป การเล่าไปตัดไป การเล่าไปวาดไป เป็นการพัฒนากล้ามเน้ือมัดเล็ก ให้แข็งแรงขึ้น 
  3. การจัดประสบการณ์เล่านิทาน ครูควรศึกษาการเล่านิทานโดยใช้วิธีการต่าง ๆ เข้ามาร่วมด้วย  
เช่น การเล่านิทานโดยใช้หุ่นชนิดต่าง ๆ  ได้แก่ หุ่นชัก หุ่นน้ิวมือ หุ่นถุงกระดาษ การเล่านิทานประกอบการใช้ค าถาม  
การเล่านิทานแบบไม่จบเรื่องสมบูรณ์ การเล่านิทานประกอบการวาดภาพ เป็นต้น 
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การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านการคิดเชิงเหตุผลส่วนย่อยส่วนรวมด้วยเกมการศึกษาส าหรับ
เด็กปฐมวัย 

The Development of analytical thinking skills in rational thinking. subsection 
public with educational games for early childhood 

หน่ึงกมล  มั่นเกตุวิทย์1และ วราภรณ์  อ่ าอ้น2Nuengkamon  Manketwit1 and Warapron  
Aum-aon2 

 
1นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
2 อาจารย์โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม                    

 
บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกม
การศึกษาก่อนจัดกิจกรรมเกมการศึกษาและหลังจัดกิจกรรมเกมการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียน
ชาย – หญิง อายุ 5 – 6 ปี นักเรียนจ านวน 25 คน ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2560 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 4 สัปดาห์ ๆ ละ 2 ครั้ง  ครั้งละ 20 นาที 
รวม 8 ครั้ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี 1) แผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาจ านวน 4 แผน 2) แบบทดสอบวัด
ทักษะของเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานและการหาค่าร้อยละ
ความก้าวหน้าผลการวิจัยพบว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา มีทักษะการคิดหลังการจัดกิจกรรม
เกมการศึกษาสูงขึ้นคิดเป็นร้อยละความก้าวหน้าเท่ากับ 21 

ค าส าคัญ : ทักษะการคิดวิเคราะห์,  เกมการศึกษา, เด็กปฐมวัย  
 
Abstract 
  The purposes of this research were compare early childhood enhancing organizing 
educational game activities before organizing educational game activities and after organizing 
educational game activities 
 The subject of research consisted 25 children 5 – 6 year old, boy and girls who studied in 
Kindergarten 3 in the second semester of the academic year 2018 at Kindergarten, Phitsanulok 
Municipality school. The research was conducted for 8 times with in 4 executive week’s Lesson plan 
2 times a week, 20 minutes per day. The research instruments 1) Plan for organizing educational 
game activities in the amount of 4 plans 2) Test of skills for early childhood. The statistic used to 
analyze was t – test Dependent SampleResults :Preschool children who have received educational 
game activities With higher thinking skills after organizing educational game activities, representing a 
percentage of progress equal to 21 
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
 วัยเริ่มต้นของชีวิตมนุษย์คือ ระยะ 6 ปีแรกของคนเรา ประสบการณ์ต่าง ๆ  ที่ได้รับในตอนต้นของชีวิตจะมี
อิทธิพลต่อชีวิตของคนเราตลอดจนถึงวาระสุดท้าย เข้าเชื่อว่าการอบรมเลี้ยงดูในระยะปฐมวัยน้ันจะมีผลต่อการพัฒนา
บุคลิกภาพของเด็กในอนาคต เด็กเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นความหวังของครอบครัว เป็นผู้สืบทอดมรดกทาง
วัฒนธรรมและเป็นมนุษยชาติ เป็นพลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ อนาคตของประเทศชาติจึงขึ้นอยู่กับคุณภาพของ
เด็ก เด็กที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ มีพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน ที่เหมาะสมกับวัย เด็กในวัยเริ่มแรกของ
ชีวิต เป็นระยะที่ส าคัญที่สุดของชีวิต ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม บุคลิกภาพ โดยเฉพาะด้านสติปัญญา จะเจริญมาก
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ที่สุดในช่วงน้ี และพัฒนาการใด ๆ ในวัยน้ีจะเป็นพื้นฐานที่มีความส าคัญต่อพัฒนาการในช่วงอ่ืน ๆ  การส่งเสริม
พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาให้แก่เด็กในวัยน้ี  จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งและเป็นการ
เตรียมความพร้อม สู่การเรียนรู้ในชั้นสูงต่อไป หากเด็กได้รับการเตรียมความพร้อมที่ดีในช่วงน้ี จะส่งผลให้การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาช่วยให้เด็กเจริญเติบโตและมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ ทั้งน้ี หากเด็กวัยน้ี ไม่ได้รับความสนใจเอา
ใจใส่เท่าที่ควรจะท าให้เด็กมีพัฒนาการที่ไม่ครบสมบูรณ์ ท าให้เกิดปัญหา อุปสรรค์ในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและ
สายเกินไปที่จะแก้ไขสิ่งต่างๆ ในการจัดควรค านึงถึงการเชื่อมโยงทฤษฎีพัฒนาการกับทฤษฎีความรักบทฤษฎีการสอน 
เพราะการจัดเน้ือหาและวิธีการสอนจะต้องค านึงถึงพัฒนาการ และปรับเน้ือหาให้สอดคล้องกับ ความสามารถในการ
คิดหรือการรับรู้ รวมถึงการเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2551:1 อ้างอิงใน ปราณี 
อุปฮาด. 2550:1) กล่าวว่า สติปัญญาด้านการคิดน้ันมีความจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ ความเป็นปกติสุขและ
การด าเนินชีวิตที่ประสบความสุขในความส าเร็จ เป็นผลมาจากการมีประสิทธิภาพของความคิด ชื่อสอดคล้องกับ 
ฉันทนา ภาคบงช (2552:1 อ้างอิงใน ปราณีอุปฮาด. 2551) ที่กล่าวมา การคิดวิเคราะห์การช่วยให้คนมีประสิทธิภาพ 
แสดงออกในสิ่งที่ดีงาม เป็นประโยชน์ และสร้างสรรค์ สามารถฟันฝ่าอุปสรรคและน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน
ของตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนการที่เด็กได้รับการพัฒนาความคิดให้เป็นคน คิดเป็น เด็กจะสามารถ
ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาและตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในอนาคตได้ อันจะเป็นเหตุให้ประเทศชาติพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ปิยนุช ประจักษ์จิตต์ (2551 : 31 อ้างอิงใน ปราณี อุปฮาด. 2551 : 1) ได้กล่าวไว้ว่าการพัฒนาความคิดของเด็กปฐมวัย
ควรเริ่มจากการใช้ความคิดและความเข้าใจเหตุผลง่ายๆ ด้วยการกระตุ้น ให้คิด เปรียบเทียบ จ าแนกเชื่อมโยงหาเหตุผล
และฝึกการแก้ปัญหาอยู่เสมอ จะช่วยให้พัฒนาการด้านสติปัญญาเป็นไปอย่างรวดเร็ว นงเยาว์ แข่งเพ็ญแข (2552 : 
120 -121 อ้างอิงใน ปราณี อุปฮาด.2551 : 2) กล่าวว่า การคิดของเด็กปฐมวัยพัฒนาได้โดยการจัดกิจกรรมที่เปิด
โอกาสให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสทุกด้านจากกิจกรรมที่ท้าทายน่าสนใจ การคิดค้นคว้าทุกรูปแบบและการจินตนาการ
จะกระตุ้นให้สมองคิดได้หลายลักษณะโดยมีครูเป็นผู้เตรียมคิดหาเทคนิค เตรียมอุปกรณ์และจัดกิจกรรมใหม่ๆ 
 จากการศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา พบว่าเด็กไทยยัง
ขาดการพัฒนาการด้านสติปัญญาด้านการคิดวิเคราะห์ถึงร้อยละ70 ตลอดจนความสามารถในการคิดและใช้เหตุผล 
ทั้งน้ีอาจขาดการกระตุ้นและพัฒนามาตั้งแต่เริ่มต้น คณะกรรมการการศึกษาและการอบรมเลี้ยงดูเด็กที่ได้ก าหนด
แนวทางในการวิจัยการศึกษาไว้ว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
ยุทธนา ปฐมวรชาติ (2555: 39 อ้างอิงใน ปราณี อุปฮาด.2551: 2 ) ซ่ึงการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ได้
ด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้และค้นพบองค์ความรู้ใหม่โดยใช้กระบวนการทางสติปัญญา ท าให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทั้ง
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา วารีรัตน์ แก้วอุไร (2557:84 อ้างอิงใน ปราณี อุปฮาด.2551: 3) ซ่ึง
กระบวนการจัดประสบการณ์ตามรูปแบบการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาก็เป็นวิธีการจัดกิจกรรมอีกรูปแบบหน่ึง ที่ช่วย
ส่งเสริมความสามารถการคิดเชิงเหตุผลให้กับเด็กปฐมวัย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ บูรณาการความรู้และทักษะควบคู่
ไปพร้อมๆกันกับคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้ริเริ่มได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ได้ลงมือ
ปฏิบัติ ส ารวจ ค้นคว้า ตามความสนใจและความถนัดของตนเอง เด็กจะมีทักษะการคิดรู้จักการใช้เหตุผลมาช่วยในการ
แก้ไขปัญหา อีกทั้งยังสามารถสร้างความรู้ใหม่ด้วยตนเองและสามารถคิดสร้างสรรค์ผลงานต่างๆออกมาจาก
จินตนาการ แนวคิดประสบการณ์ของตนและช่วยสร้างความสามารถในการคิดเป็นระบบ มีเหตุผลและน าไปใช้ในการ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อการเรียนรู้จะช่วยพัฒนาการด้าน
ต่างๆของเด็ก แต่เน้นทางสติปัญญา มีกฎกติกาง่ายๆเหมาะส าหรับเด็กปฐมวัยและความสนุกสนานจาการเล่น มี
กระบวนการในการเล่นจากสื่อตามชนิดของเกมประเภทต่างๆเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งที่
เรียน เด็กสามารถเล่นคนเดียวและเล่นเป็นกลุ่มได้ เกมการศึกษาที่เหมาะสมส าหรับเด็กวัย 5 - 6 ขวบ 
 การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมหลักตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 
2560 ที่ใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย เพื่อพัฒนาเด็กให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย และเน้นทางด้านสติปัญญาหรือการคิดวิเคราะห์ให้แก่เด็ก เกมการศึกษามีหลายประเภท มีรูปแบบ
และวิธีเล่นแตกต่างกันไป สิ่งส าคัญประการหน่ึงที่จะช่วย ส่งเสริมความคิดให้แก่เด็กคือ การเล่นเกมการศึกษาควร มี
ค าถามกระตุ้นให้เด็กได้คิดด้วย เพราะตามธรรมชาติของเด็กมีความสงสัยใคร่รู้อยู่เสมอ และเม่ือเด็กได้รับการกระตุ้น
ด้วยค าถามซ่ึงเป็นสิ่งเร้าที่ดี ชวนให้เด็กสงสัย จริงใจให้เด็กเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพทางความคิดที่
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เด็กมีอยู่ในตัวตนให้ก้าวขึ้นสู่ขีดสูงสุด และเม่ือผู้ใหญ่เข้าใจธรรมชาติของเด็ก ได้ให้การสนับสนุนเด็กหรือตอบสมองเด็ก
ด้วยความเต็มใจที่จะตอบแก่เด็ก เด็กก็จะเกิดความพร้อมที่จะเรียนรู้ โดยปกติแล้วเด็กปฐมวัยจะช่างสังเกตและส ารวจ
สิ่งต่างๆที่อยู่แวดล้อมตัวเอง  เม่ือจัดอุปกรณ์หรือสิ่งเร้ามาให้เด็กพัฒนาการสังเกต โดยใช้ประสาทสัมผัสรับรู้ทุกด้าน 
เด็กจะพัฒนาการคิดวิเคราะห์ได้อย่างดี เกมการศึกษาเป็นสิ่งเร้าที่ดีเป็นสื่อและกิจกรรมที่เด็กสังเกตเห็นได้อย่างเด่นชัด 
เปรียบเทียบความแตกต่างของสิ่งของหรือหารายละเอียดบางอย่างในภาพขนาดเดียวกันมีค าถามชวนให้เด็ก สังเกต
มากขึ้น  ได้คิดจะช่วยให้เด็กมีการพัฒนาเป็นผู้ใฝ่รู้และหาความจริงจากสิ่งที่เห็น หรือได้คิด ช่วยให้เด็กกล้าแสดงออก 
เรียนรู้ที่จะฟังผู้อ่ืนได้ต่อไปจากแนวคิดและเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่าการจัดกิจกรรมเกม
การศึกษา จะส่งผลต่อการคิดของเด็กปฐมวัยอย่างไรเพื่อเป็นแนวทางน านวัตกรรมการสอนต่าง ๆ ไปปรับใช้ในการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านต่าง ๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมให้กับเด็กปฐมวัยที่แปลกใหม่และหลายวิธีอีกด้วย  

จุดมุ่งหมายของงานวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ตั้งจุดมุ่งหมายไว้ ดังน้ี 
 1. เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ด้านการคิดเชิงเหตุผลส่วนย่อยส่วนรวมจากการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
 2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
ขอบเขตของการวิจัย 
           ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
             1.ประชากรที่ใช้ในการวิจัยประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นเด็กนักเรียนอายุ 5 - 6 ปี โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลนครพิษณุโลกชั้นอนุบาล 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 1 ห้อง นักเรียนจ านวนทั้งหมด 25 คน 
             2.กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นเด็กนักเรียนอายุ 5 - 6 ปี โรงเรียนวัด
จอมทองชั้นอนุบาล 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 25 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบอย่างง่าย 
           ขอบเขตด้านตัวแปร 

 ตัวแปรต้น   ได้แก่ กิจกรรมเกมการศึกษา 
   ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย 
             ขอบเขตด้านระยะเวลา 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยหลังจากการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาสูงกว่าก่อนการ
จัดกิจกรรมเกมการศึกษา 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. เด็กปฐมวัย หมายถึงเด็กที่มีอายุระหว่าง 5-6 ปี ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาล 3 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  
 2. ทักษะการคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลโดยสามารถบอกส่วนย่อยและ
ส่วนรวมของสิ่งที่ก าหนดให้ได้ 
 3. เกมการศึกษา หมายถึง กิจกรรมที่มีกระบวนการเล่นตามชนิดของเกมประเภทต่างๆ ช่วยให้เด็กรู้จักใช้
ความคิด การสังเกต การจ าแนก คิดหาเหตุผลหาความสัมพันธ์ส่วนย่อยส่วนรวมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ โดยเป็น
การศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นการสร้างเกมการศึกษามีการเรียงล าดับตามหน่วยการเรียนรู้ ซ่ึงสามารถวัดจากแบบทดสอบ
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ าแนกออกเป็น 3 ด้าน คือ 
  3.1 การสังเกต หมายถึง ความสามารถในการใช้ประสบการณ์คิดหาเหตุผล ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง 
โดยการสังเกตความแตกต่างของส่วนประกอบต่างๆ 
  3.2 การจ าแนก หมายถึง ความสามารถในการประมวลความรู้ เพื่อการจัดล าดับและประเภทอย่างมี
ความหมายเป็นกลุ่ม สามารถจัดกลุ่มที่มีหลักการและลักษณะที่คล้ายคลึงเข้าด้วยกัน 
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  3.3 ความสามารถในการบอกส่วนย่อย ส่วนรวม หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะส่วนย่อย 
ส่วนรวมของสิ่งของชนิดต่างๆได้ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
  ตัวแปรต้น              ตัวแปรตาม 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
วิธีด าเนินงานวิจัย 
 วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินงานวิจัยโดยมีขั้นตอนและรายละเอียดการด าเนินงานตามล าดับ ดังน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1สร้างแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ที่เป็นแบบทดสอบประเภทข้อความ ข้อค าถามที่เป็น
รูปภาพและประเภทข้อความที่เป็นภาษาไทย เพื่อใช้ในการทดสอบก่อนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาและหลังการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษา  แบ่งออกเป็น 3 ชุด ดังน้ี 
  ชุดที่ 1 การจ าแนก 3 ข้อ 
  ชุดที่ 2 การสังเกต  3 ข้อ 
  ชุดที่ 3 ส่วนย่อยส่วนรวม 4 ข้อ 
 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างแผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา จ านวน 8 แผน   
   2.1 แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษา ชุด การจัดประเภทผัก และ ผลไม้ 
    จ านวน 1 ชุด 
   2.2 แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษา ชุด สัตว์และตัวเลข 
    จ านวน 1 ชุด 
   2.3 แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษา ชุด แยะประเภทอาหารหลัก 5 หมู่ 
    จ านวน 1 ชุด 
   2.4 แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษา ชุด รูปร่างรูปทรง 
    จ านวน 1 ชุด 
  โดยในการทดลองผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์ดังกล่าว  
  แผน ละ 2 ครั้ง รวมทั้งหมด 8 ครั้ง และท าการทดลอง 4 สัปดาห ์
 ขั้นตอนที่ 3 การสร้างเกมการศึกษา ซ่ึงประกอบไปด้วยเกมการศึกษาจ านวน 4 ชุด มีรายละเอียดของแต่ละ
เกม ดังน้ี 
   3.3.1 เกมจัดประเภทผัก ผลไม้ หมายถึง เกมที่มีบัตรภาพผัก ผลไม้หลายชนิดและน าไปจัดประเภท
ผักผลไม้ลงในตะกร้าแต่ละชนิดถูกต้อง 
   3.3.2 เกมสัตว์และตัวเลข หมายถึง เกมที่มีบัตรภาพสัตว์และฝารูปตัวเลขต่างๆน ามาจับคู่จ านวน
สัตว์และตัวเลขให้สัมพันธ์กัน 
   3.3.3 เกมแยกประเภทอาหารหลัก 5 หมู่ หมายถึง เกมที่มีไม้หนีบบัตรภาพอาหารแต่ละชนิดที่
หลากหลายน าไปแยกประเภทให้ตรงกับอาหาร 5 หมู่ให้ถูกต้อง 

กิจกรรมเกม
การศึกษา 

ทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย 
- การสังเกต 
- การจ าแนก  
- ความสามารถในการบอกส่วนย่อยส่วนรวมของสิ่งของได ้
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   3.3.4 เกมรูปร่างรูปทรง หมายถึงเกมที่มีบัตรภาพรูปทรงเรขาคณิตเจาะรูโดยรอบหลากหลายสีและมี
แผ่นกระดานที่เจาะรูหลากหลายสีน าเชือกร้อยบัตรภาพที่เจาะรูกับแผ่นกระดาษให้สีตรงกันตามจินตนาการ 
 ขั้นตอนที่ 4 น าแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์  น าแผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาและเกม
การศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น น าไปใช้ในการวิจัย  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังน้ี 
 1. ค านวณค่าเฉลี่ยของคะแนน (Mean)  
 2. ค านวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

3. ค านวณค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบวัดทักษะการคิด 
 4. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านการคิดเชิงเหตุผลส่วนย่อยส่วนรวมด้วยเกมการศึกษาส าหรับเด็ก
ปฐมวัย ที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ก่อนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาและหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
  ตารางที่ 1 ผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านการคิดเชิงเหตุผลส่วนย่อยส่วนรวมด้วยเกม
การศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ก่อนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาและหลังการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษา 
 

 
นักเรียนคนที ่

คะแนนก่อนเรียน 
X

𝟏 

คะแนนหลังเรียน 
X

𝟐 

คะแนนความก้าวหน้า 

( X
𝟐 − X

𝟏) 

1 7 9 +2 

2 4 7 +3 
3 8 10 +2 
4 7 9 +1 
5 7 8 +1 
6 8 10 +2 
7 8 10 +2 
8 7 9 +2 
9 8 9 +1 
10 5 8 +3 
11 8 10 +2 
12 6 8 +2 
13 6 9 +3 
14 6 8 +2 
15 7 9 +2 
16 7 9 +2 
17 7 9 +2 
18 7 10 +3 
19 6 8 +2 
20 8 10 +2 
21 7 9 +2 
22 7 9 +2 
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นักเรียนคนที ่

คะแนนก่อนเรียน 
X

𝟏 

คะแนนหลังเรียน 
X

𝟐 

คะแนนความก้าวหน้า 

( X
𝟐 − X

𝟏) 

23 7 8 +1 
24 7 9 +2 
25 6 9 +3 

คะแนนรวม 171 223 +52 
คะแนนเฉลี่ย 6.84 8.93 +2.08 

ร้อยละความก้าวหน้า = 21 
                   จากตารางที่ 1 พบว่า โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเท่ากับ 6.84 และ
คะแนนเฉลี่ยหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเท่ากับ 8.93 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 2.08 คิดเป็นร้อยละความก้าวหน้า
เท่ากับ 21 เม่ือพิจารณาเป็นรายบุคคลพบว่านักเรียนได้คะแนนเพิ่มขึ้นทุกคน (คะแนนความก้าวหน้า) ตั้งแต่ +1 ถึง + 
10 คะแนนแสดงว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามีทักษะการคิดสูงขึ้น 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านการคิดเชิงเหตุผลส่วนย่อยส่วนรวมด้วยเกมการศึกษา 
ส าหรับเด็กปฐมวัยผู้วิจัยสรุปผลไว้ดังน้ี 
  โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเท่ากับ 6.84 และคะแนนเฉลี่ยหลังการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษาเท่ากับ 8.93 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 2.08 คิดเป็นร้อยละความก้าวหน้าเท่ากับ 21 แสดงว่า
นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามีทักษะด้านการสังเกตสูงขึ้น 

อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านการคิดเชิงเหตุผลส่วนย่อยส่วนรวมด้วยเกมการศึกษา 

ส าหรับเด็กปฐมวัยสามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 
 เด็กเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นความหวังของครอบครัว เป็นผู้สืบทอดมรดกทางวัฒนธรร มและเป็น
มนุษยชาติ เป็นพลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ อนาคตของประเทศชาติจึงขึ้นอยู่กับคุณภาพของเด็ก เด็กที่มีความ
สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ มีพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน ที่เหมาะสมกับวัย เด็กในวัยเริ่มแรกของชีวิต เป็นระยะที่
ส าคัญที่สุดของชีวิต ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม บุคลิกภาพ โดยเฉพาะด้านสติปัญญา จะเจริญมากที่สุดในช่วงน้ี 
และพัฒนาการใด ๆ ในวัยน้ีจะเป็นพื้นฐานที่มีความส าคัญต่อพัฒนาการในช่วงอ่ืน ๆ การส่งเสริมพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาให้แก่เด็กในวัยน้ี จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งและเป็นการเตรียมความพร้อม 
สู่การเรียนรู้ในชั้นสูงต่อไป หากเด็กได้รับการเตรียมความพร้อมที่ดีในช่วงน้ี จะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ช่วยให้เด็กเจริญเติบโตและมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ ทั้งน้ี หากเด็กวัยน้ี ไม่ได้รับความสนใจเอาใจใส่เท่าที่ควรจะ
ท าให้เด็กมีพัฒนาการที่ไม่ครบสมบูรณ์ ท าให้เกิดปัญหา อุปสรรค์ในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและสายเกินไปที่จะแก้ไข
สิ่งต่างๆ จากการศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา พบว่าเด็กไทยยังขาด
การพัฒนาการด้านสติปัญญาด้านการคิดวิเคราะห์ถึงร้อยละ70 ตลอดจนความสามารถในการคิดและใช้เหตุผล ทั้งน้ี
อาจขาดการกระตุ้นและพัฒนามาตั้งแต่เริ่มต้น คณะกรรมการการศึกษาและการอบรมเลี้ยงดูเด็กที่ได้ก าหนดแนวทาง
ในการวิจัยการศึกษาไว้ว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญ
ที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ยุทธนา 
ปฐมวรชาติ (2555: 39 อ้างอิงใน ปราณี อุปฮาด.2551: 2 ) ซ่ึงการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ได้ด้วย
ตนเอง เกิดการเรียนรู้และค้นพบองค์ความรู้ใหม่โดยใช้กระบวนการทางสติปัญญา ท าให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทั้ง
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา วารีรัตน์ แก้วอุไร (2557:84 อ้างอิงใน ปราณี อุปฮาด.2551: 3) ซ่ึง
กระบวนการจัดประสบการณ์ตามรูปแบบการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาก็เป็นวิธีการจัดกิจกรรมอีกรูปแบบหน่ึง ที่ช่วย
ส่งเสริมความสามารถการคิดเชิงเหตุผลให้กับเด็กปฐมวัย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ บูรณาการความรู้และทักษะควบคู่
ไปพร้อมๆกันกับคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้ริเริ่มได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ได้ลงมือ
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ปฏิบัติ ส ารวจ ค้นคว้า ตามความสนใจและความถนัดของตนเอง เด็กจะมีทักษะการคิดรู้จักการใช้เหตุผลมาช่วยในการ
แก้ไขปัญหา อีกทั้งยังสามารถสร้างความรู้ใหม่ด้วยตนเองและสามารถคิดสร้างสรรค์ผลงานต่างๆออกมาจาก
จินตนาการ แนวคิดประสบการณ์ของตนและช่วยสร้างความสามารถในการคิดเป็นระบบ มีเหตุผลและน าไปใช้ในการ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อการเรียนรู้จะช่วยพัฒนาการด้าน
ต่างๆของเด็ก แต่เน้นทางสติปัญญา มีกฎกติกาง่ายๆเหมาะส าหรับเด็กปฐมวัยและความสนุกสนานจาการเล่น มี
กระบวนการในการเล่นจากสื่อตามชนิดของเกมประเภทต่างๆเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งที่
เรียน เด็กสามารถเล่นคนเดียวและเล่นเป็นกลุ่มได้ เกมการศึกษาที่เหมาะสมส าหรับเด็กวัย 5 - 6 ขวบ 
 หลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา พบว่า เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงขึ้นที่เป็นเช่นน้ีอาจ
เป็นเพราะ กิจกรรมเกมการศึกษาเปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกความคิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กับเกมที่เป็นสื่อรูปธรรม 
สอดคล้องกับ เครือวัลย์ ทองมาก (2556 : 21 อ้างถึงใน นิธิกานต์ ขวัญบุญ, 2554 : 55 ) ที่กล่าวว่า เกมการศึกษาเป็น
กิจกรรมการเล่นหรือการแข่งขันที่ก าหนดจุดมุ่งหมาย กฎ กติกา จ านวนผู้เล่น เพื่อก่อให้เกิดความสนุกสนานช่ว ย
พัฒนาความเจริญด้านร่างกายและสติปัญญาตลอดจนฝึกทักษะแก่ผู้เล่น เกมการศึกษาเป็นเกมที่ช่วยพัฒนาสติปัญญามี
กฎเกณฑ์กติกาง่าย ๆ เด็กสามารถเล่นคนเดียวหรือเป็นกลุ่มดังน้ัน การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาจึงช่วยพัฒนาทักษะ
การคิดของเด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดี  

ข้อเสนอแนะ 
     ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ที่มีผลต่อความสามารถด้านอ่ืนๆ ของเด็กปฐมวัย เช่น ด้าน
การคิดเชิงเหตุผล ด้านการคิดแบบมีวิจารญาณและด้านความสัมพันธ์ทางสังคม เป็นต้น 
 2. ควรมีการศึกษาระดับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยโดยจัดกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น ด้านการ
เล่านิทาน เป็นต้น 
 3. ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมการเลนเกมการศึกษาที่สงเสริมทักษะดานอ่ืนๆ เชน ดานภาษา  
การแกปญหา การกลาแสดงออก 
 4. ควรมีการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาแบบกลุ่ม และรายบุคคล 
 5. ควรมีชุดเกมการศึกษาที่หลากหลายและเพิ่มมากขึ้น 
 6. ควรมีการศึกษาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบอ่ืนๆ เพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านการคิดของ
เด็กปฐมวัย หรือกลุ่มตัวอย่างอ่ืนๆ เช่น รูปแบบโครงการรูปแบบวางแผน เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
บทความน้ีน าเสนอผลการวิจัยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อพัฒนาการคิด

วิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย โดยมีวิธีการด าเนินการกับกลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กนักเรียนชายและ หญิง อายุระหว่าง 4 - 5 ปี 
ศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวัดวังพิกุล อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2  จ านวน 12 คน โดยเป็นนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่เลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์
ด้านการสังเกตและการเรียงล าดับเหตุการณ์โดยใช้การเล่านิทาน และแบบสังเกตพฤติกรรมการคิดวิเคราะห์ด้านการ
สังเกตและการเรียงล าดับเหตุการณ์ของเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้ในการพัฒนาความคิดวิเคราะห์ด้านการสังเกต และการ
เรียงล าดับเหตุการณ์โดยใช้การเล่านิทาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ  

จากการศึกษา พบว่า การจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อการพัฒนาการคิด
วิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยด้านการสังเกต และการเรียงล าดับเหตุการณ์  เด็กมีพัฒนาการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับดีมาก   
มีนัยส าคัญทางสถิติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.33 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74 และมีค่าร้อยละเท่ากับ 88.89 

ค าส าคัญ : หนังสือนิทานเล่มใหญ่,  การคิดวิเคราะห์, เด็กปฐมวัย 

Abstract 
 This paper presents the results of the research on using the big story telling activity to early 
childhood. The purpose of the activities are to develop children analytical thinking skills. The 
purposive sampling method is used at the target group of 4 – 5 years old, kindergarten 2 in Wat 
Wangpikun School, Wang Thong District Phitsanulok Province, under  the Office of the Primary 
Education  District2,  Phitsanulok. Sample of 12 male and female pupils are selected. The instruments 
include:  the story telling activity plan in which story telling used to develop analytical thinking skills 
and the analytical and sequence behavior notes. The descriptive statistics and percentage of the 
results are reported. 
 The results show that 88.89% of pupil participated in the storytelling activity have very good 
behavior in analytical thinking with 5.33 mean and 0.74 SD. 

keywords : story big books, analyze thinking, early childhood 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
  เด็กปฐมวัย ในช่วงอายุ 0 – 6 ปี เป็นวัยที่เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา และมีการพัฒนาในทุกๆ ด้าน ไม่
ว่าจะเป็นด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา การพัฒนาเด็กในช่วงน้ีจะเป็นการวางพื้นฐานด้านต่าง ๆ ซ่ึง
จะมีผลต่ออนาคตของเด็กและประเทศชาติ ถ้าหากเด็กไม่ได้รับการพัฒนาทางด้านสติปัญญาอย่างถูกต้องและเหมาะสม
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ในช่วงน้ีแล้วความสามารถในการเรียนรู้ต่าง ๆ อาจจะหยุดแล้วไม่พัฒนาได้ แต่หากเด็กได้รับการเรียนรู้และได้รับ
ประสบการณ์ตรงโดยผู้ใหญ่เป็นผู้เตรียมสภาพแวดล้อมให้และเด็กได้เรียนรู้ผ่านปฏิบัติการจริง เรียนรู้จากของจริง ได้
ทดลองจริงจากสิ่งน้ันๆ เด็กจะเกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดความคิดรวบยอด และเกิดการคิดวิเคราะห์ในเรื่องที่เรียนมา
ได้ดี สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ (พัชรี คุ้มชาติ. 2553 : 1  อ้างอิงจาก สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์. 2538 : 154) นอกจากน้ี 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2560 : 26) ยังได้ก าหนดจุดหมาย ให้เด็กอายุ 3 - 6 ปี มีพัฒนาการตามวัยเต็มศักยภาพ และมี
ความพร้อมในการเรียนรู้ต่อไปจึงก าหนดจุดหมายเพื่อให้เกิดกับเด็กเม่ือจบการศึกษาระดับปฐมวัย ดังน้ี ข้องที่ 1 
ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุขนิสัยที่ดี ข้อที่ 2 สุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จิตใจที่ดีงาม ข้อที่ 3 มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย และอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีความสุข ข้อที่ 4 มีทักษะการคิด การใช้ภาษาสื่อสาร และการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย จากจุดหมาย
ทั้ง 4 น้ัน ข้อที่ 4 มีทักษะการคิด การใช้ภาษาสื่อสาร และการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย ถือว่าเป็นหัวใจส าคัญ
ในการจัดการศึกษา และใช้เป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน เพราะเด็กปฐมวัยเป็นวัยเริ่มต้นของการ
พัฒนาทุกด้าน เด็กควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้ความคิดและแสดงความคิด หากเด็กไม่ได้รับโอกาสให้คิด 
และแสดงความคิดเห็นบ่อย ๆ เด็กก็ย่อมคิดได้ช้ามีความคิดน้อย การสอนให้คิดเป็นวิธีแห่งปัญญาซ่ึงเป็นกระบวน สิ่งที่
ส าคัญที่สุดในการพัฒนาเด็กให้เติบโตอย่างมีศักยภาพน่ันคือ ด้านการคิดวิเคราะห์  
 จากการส ารวจนักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนขนาดกลางในจังหวัดพิษณุโลก จ านวน 30 โรงเรียน ส่วนใหญ่
อาศัยอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจน ผู้ปกครองจบการศึกษาระดับประถมศึกษา จึงขาดความรู้และทักษะที่จะแนะน า
บุตรหลานของตนเองในเน้ือหาวิชาการตามประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม จึงมอบภาระเก่ียวกับการ
จัดประสบการณ์ การเรียนรู้ให้เป็นหน้าที่ของครูภายในโรงเรียน ซ่ึงจากการที่สรุปการประเมินคุณภาพโรงเรียนขนาด
กลางในจังหวัดพิษณุโลกนักเรียนระดับปฐมวัย จะพบปัญหาในด้านการคิดวิเคราะห์ เด็กควรได้รับการฝึกฝน
ประสบการณ์ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายและมีความต่อเน่ืองโดยเฉพาะกิจกรรมเก่ียวกับการคิดในรูปแบบต่าง ๆ ดังน้ี 
การเปรียบเทียบ ความเชื่อมโยง ความเหมือน ความแตกต่างของสิ่งต่าง ๆ การคิดแก้ปัญหาในการเล่น การท ากิจกรรม 
และสามารถบอกวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล การเล่าเรื่องความคิด จินตนาการ การสร้างสรรค์ผลงานแปลกใหม่ 
รวมถึงการฝึกทักษะในการแสวงหาความรู้ สนใจซักถาม ใฝ่รู้ สร้างนิสัยรักการอ่าน รู้จักตั้งค าถามในสิ่งที่สงสัยหรือ
สนใจ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการอ่านหนังสือ ฝึกหัดให้เป็นคนช่างสังเกต อยากรู้อยากเห็น มีการจัดมุม
ประสบการณ์ กิจกรรมการเรียนรู้ให้หลากหลาย และมีความต่อเน่ือง 
 นิทานมีคุณค่าและมีความส าคัญต่อการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอย่างมาก หากพ่อแม่ 
ผู้ปกครองให้ความสนใจ เอาใจใส่ในการใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวที่จะอ่านหรือเล่านิทานให้ลูกฟังตั้งแต่เยาว์วัย โดย
เริ่มตั้งแต่เด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป ในการชี้ชวนให้ลูกดูหนังสือภาพหรือบัตรภาพที่น าไปสู่นิทาน เรื่องราวตามความสนใจ
ของเด็กในแต่ละวัย ประสบการณ์ที่เด็กได้ซึมซับจากนิทานก่อให้เกิดความคิดจินตนาการ การคิดเชิงวิเคราะห์ด้วย
เหตุผล การสื่อภาษาที่สละสลวย นิสัยรักการอ่าน การเข้าถึงความงามและสุนทรียภาพ การเข้าใจอารมณ์และ
ความรู้สึกของตนเอง ตลอดจนการพัฒนาความสงบภายในใจตนเองที่มีคุณค่าต่อการด าเนินชีวิตในสังคมในอนาคต 
(พัชรมณฑ์ ศุภสุข 2556 : 30) นิทานจะท าให้เด็ก ๆ หรือผู้ฟังสามารถใช้กระบวนการคิดในการพิจารณาแก้ปัญหาได้ 
ครูควรจะใช้นิทานเป็นสื่อในการเรียนรูของเด็ก ผลจากการที่เด็กไดฟังนิทาน ท าให้เด็กจดจ าไดนาน และสามารถ
เชื่อมโยงประสบการณ์ต่าง ๆ ไดเป็นอย่างดี ถานิทานที่ครูเล่าให้เด็กฟังน้ันตรงกับชีวิตจริง และสามารถเชื่อมโยงกันได
จุดส าคัญอยู่ที่ครูและผู้สอนว่าจะต้องใช้กลวิธีในการเล่านิทาน การก าหนดตัวแสดงในนิทานที่มีความหมาย และให้
บทบาทของการแสดงอย่างไร ที่จะเป็นสื่อให้เด็กจดจ าไดดียิ่งขึ้น 
 การจัดกิจกรรมเล่านิทาน (ปราณี ปริยวาที. 2552 : 25) เป็นวิธีการในการถ่ายทอดเรื่องราวของนิทานให้เด็ก
ไดฟง  ไม่ว่าจะเป็นโดยใช้น้ าเสียงเสียง ทาทางประกอบเรื่องราว สื่อวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนการส่งเสริมให้เด็กได มี
โอกาสเป็นผู้เล่าด้วยตนเอง จึงท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ซ่ึงกันและกัน ให้ความบันเทิงใจแก่เด็ก ๆ ท าให้ผ่อนคลาย
อารมณ์ ได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ท าให้เด็กร่าเริงแจ่มใสสมวัย และสามารถน าผู้ฟังไปสู่โลกแห่งจินตนาการ 
หลุดพ้นจากความจ าเจในชีวิตประจ าวันไปได้ชั่วคราวในบางครั้งนิทานจะช่วยอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
โลกซ่ึงมนุษย์สงสัย และยังหาค าตอบไม่ได้ หรืออธิบายถึงต้นก าเนิดของสถานที่ต่าง ๆ หรือเป็นการสั่งสอนอบรม ให้คติ
ข้อคิดในการด าเนินชีวิต นิทานยังช่วยเปลี่ยนทัศนคติที่ไม่ดีหรือผิดบางประการของเด็ก เก่ียวกับความเชื่อ ความกลัว
และสอนจริยธรรมให้แก่เด็ก ดังจะเห็นได้จากการที่มีผู้น าเอานิทานมาใช้เพื่อตอบสนองจุดมุ่งหมายต่าง ๆ อย่าง
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หลากหลาย ในด้านการเรียนการสอนก็เช่นกัน มีผู้น านิทานมาใช้เพื่อเร้าความสนใจของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีสมาธิ
มากขึ้น แต่ผลที่ได้รับนอกเหนือจากสมาธิ คือ ความสนุกสนานผ่อนคลาย ความรู้ความเข้าใจ เพิ่มพูนประสบการณ์ 
และข้อมูล เกิดความคิดรวบยอด ตลอดจนนิทานเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ การสร้างบรรยากาศ
ที่ดี สร้างความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งช่วยฝึกทักษะทางภาษา ทักษะการคิด และนิทานยังก่อให้เกิดประโยชน์ด้านอ่ืน ๆ 
อีกมากมาย 
 หนังสือนิทานเล่มใหญ่ของเด็กปฐมวัย เป็นหนังสือนิทานขนาดใหญ่เหมาะส าหรับการใช้งานกับเด็กเป็นกลุ่ม 
มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้เด็กได้รับความบันเทิงเป็นหลัก นอกจากน้ันเด็กยังได้รับประสบการณ์ใหม่ มีความคิด
จินตนาการสร้างสรรค์ รวมถึงมีความคิดรวบยอด และฝึกการคิดวิเคราะห์ เป็นต้น การจัดท าหนังสือนิทานด้วยตนเอง 
ผู้จัดท าต้องพิจารณาว่าจุดประสงค์ของหนังสือน าไปใช้กับเด็กในลักษณะใด ส่วนการออกแบบรูปเล่มโดยส่วนใหญ่ไม่
นิยมออกแบบเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพราะจะท าให้หนังสือนิทานไม่สวย ดังน้ัน รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจึงเป็นที่นิยมส าหรับ
การท าหนังสือนิทานเล่มใหญ่ 
 จากความส าคัญ และเหตุผลดังกล่าวข้างต้นน้ี ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้  
หนังสือนิทานเล่มใหญ่ เป็นวิธีการหน่ึงที่ท าให้เด็กสนใจที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ผ่านนิทาน และใช้เป็นแนวทางในการจัด
กิจกรรมการเล่านิทาน เพื่อให้เด็กเกิดการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ต่อไปในอนาคต 
  
จุดมุ่งหมายของงานวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ตั้งจุดมุ่งหมายไว้ ดังน้ี 
  เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย ด้านการสังเกต และด้านการเรียงล าดับเหตุการณ์ 

ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นนักเรียนชายและหญิง ก าลังศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 2 ภาคเรียน 
ที่ 2 ปีการศึกษา 2560  ของโรงเรียนวัดวังพิกุล  มีห้อง 1 ห้อง จ านวน 12 คน  
                 2.กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชายและหญิงก าลังศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  
2560 ของโรงเรียนวังพิกุล จ านวน 12 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  

ขอบเขตด้านตัวแปร 
ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ 
ตัวแปรตาม ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยด้านการสังเกต ด้านการเรียงล าดับ 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

 
สมมติฐานในการวิจัย 
  หลังจากที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ 
ของเด็กปฐมวัยแล้ว เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางการคิดวิเคราะห์ร้อยละ 80 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. หนังสือนิทานเล่มใหญ่  หมายถึง  ประเภทหนังสือนิทานส าหรับเด็กเริ่มหัดอ่านที่มีภาพประกอบและ 
ตัวหนังสือขนาดใหญ่ เหมาะส าหรับการอ่านร่วมกัน ระหว่างเด็ก ๆ กับครูหรือผู้ปกครอง ในการวิจัยครั้งน้ีประกอบด้วย
หนังสือนิทานเล่มใหญ่ 

2.การคิดวิเคราะห์  หมายถึง ความสามารถในการหาความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และ      
การสังเกตจ าแนกแยกแยะสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้จัดกลุ่มอย่างมีเหตุผล 
  การสังเกต  หมายถึง  การใช้สายตาในการมองเห็น และการใช้หูในการรับฟัง ในการสังเกตเรื่อง สี 
ลักษณะ รูปร่างในนิทาน 
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  การเรียงล าดับเหตุการณ์ หมายถึง การเรียงล าดับเหตุการณ์ ก่อน-หลัง ที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่
บ่อยครั้งในชีวิตประจ าวัน หรือเหตุการณ์ที่มนุษย์หรือธรรมชาติก าหนดมาเป็นขั้นตอนไว้แล้ว 

3. เด็กปฐมวัย หมายถึง  เด็กนักเรียนชายและหญิงที่มีอายุระหว่าง 4 - 5 ปี และก าลังศึกษาในระดับชั้น 
อนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวัดวังพิกุล   
  
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
       ตัวแปรต้น              ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 

 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินงานวิจัยโดยมีขั้นตอนและรายละเอียดการด าเนินงานตามล าดับ ดังน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและตรวจสอบแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย เพื่อใช้ในการสังเกต     
การคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้เกณฑ์ 3, 2, 1 คะแนนตามล าดับ จ านวน 1 ชุด มีผลการประเมินความ
สอดคล้อง อยู่ในระดับที่ใช้ได้  
 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือเล่มใหญ่เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์
ของเด็กปฐมวัยเพื่อเป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ จ านวน 8 แผน   
 ขั้นตอนที่ 3 การจัดท าหนังสือนิทานเล่มใหญ่และตรวจสอบเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย  
จ านวน 8 เรื่อง มีผลการประเมินความสอดคล้องอยู่ในระดับเหมาะสมมาก 
 ขั้นตอนที่ 4 น าแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมเด็ก เพื่อใช้ในการสังเกต และการเรียงล าดับเหตุการณ์ การ
คิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย  น าแผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือเล่มใหญ่ น าไปใช้ในการวิจัย  

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
  สถิติพื้นฐาน 
   1. การวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ย (Mean) ของการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่ม
ใหญ่เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย 
   2. การวิเคราะห์ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของการจัดกิจกรรมการเล่า
นิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย 
   3. การวิเคราะห์ค่าร้อยละเพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของการจัดกิจกรรมการเล่า
นิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
   4. การวิเคราะห์ค่าร้อยละความก้าวหน้า ของการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่ม
ใหญ่เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย 
 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของหนังสือนิทานเล่มใหญ่ และแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมของเด็ก
ปฐมวัย 
  1. ค านวณค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของหนังสือนิทานเล่มใหญ่ ซ่ึงใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ (Content Validity)  
  2. ค านวณค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย ซ่ึงใช้ค่าดัชนี
ความสอดคล้องกับจุดประสงค์ (Content Validity)  
 

การจัดกิจกรรมการเล่านิทาน 

โดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ 
การคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย  

ด้านการสังเกต ด้านการเรียงล าดับเหตุการณ์ 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ผลการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือ 

นิทานเล่มใหญ่ สัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่ 4 
  ตารางที่ 1 ผลการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้
หนังสือนิทานเล่มใหญ่ สัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่ 4 
 

สัปดาห์ คะแนน 𝑿 S.D. ร้อยละ ระดับ 
1 103 2.86 1.38 47.69 พอใช้ 
2 146 4.06 1.11 67.59 ดี 
3 168 4.67 1.21 77.78 ดีมาก 
4 192 5.33 0.74 88.89 ดีมาก 

  
 จากตารางที่ 1 พบว่า โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ 
เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยในสัปดาห์ที่ 1 เท่ากับ 2.86 อยู่ในระดับดี มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
1.38 และมีค่าร้อยละเท่ากับ 47.69 คะแนนเฉลี่ยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานในสัปดาห์ที่ 2 เท่ากับ 4.06 อยู่ในระดับ
ดี มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.11 และมีค่าร้อยละเท่ากับ 67.59 คะแนนเฉลี่ยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานใน
สัปดาห์ที่ 3 เท่ากับ 4.67 อยู่ในระดับดีมาก มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.21 และมีค่าร้อยละเท่ากับ 77.78 และ
คะแนนเฉลี่ยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานในสัปดาห์ที่ 4 เท่ากับ 5.33 อยู่ในระดับดีมาก มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.74 และมีค่าร้อยละเท่ากับ 88.89 แสดงว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่ม
ใหญ่ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ดีขึ้น 
 2. ตารางแสดงค่าร้อยละความก้าวหน้า   
  ตารางที่ 2 ตารางแสดงค่าร้อยละความก้าวหน้า 

สัปดาห์ 𝑿 ร้อยละ 
1 2.86 47.69 
4 5.33 88.89 

ร้อยละความก้าวหน้า 2.47 41.2 
            จากตารางที่ 2 พบว่า การจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์  
ของเด็กปฐมวัยในสัปดาห์ที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.86 ในสัปดาห์ที่ 4 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.33 และมีค่าความก้าวหน้า 
เท่ากับ 2.47 และในสัปดาห์ที่ 1 มีค่าร้อยละเท่ากับ 47.69ในสัปดาห์ที่ 4 มีค่าร้อยละเท่ากับ 88.89 และมีค่าร้อยละ
ความก้าวหน้าเท่ากับ 41.2 

สรุปผลการวิจัย 
 การจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่  เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยใน
สัปดาห์ที่ 1 เท่ากับ 2.86 อยู่ในระดับดี มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.38 และมีค่าร้อยละเท่ากับ 47.69 คะแนน
เฉลี่ยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานในสัปดาห์ที่ 2 เท่ากับ 4.06 อยู่ในระดับด ีมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.11 และ
มีค่าร้อยละเท่ากับ 67.59 คะแนนเฉลี่ยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานในสัปดาห์ที่ 3 เท่ากับ 4.67 อยู่ในระดับดีมาก มี
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.21 และมีค่าร้อยละเท่ากับ 77.78 และคะแนนเฉลี่ยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานใน
สัปดาห์ที่ 4 เท่ากับ 5.33 อยู่ในระดับดีมาก มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74 และมีค่าร้อยละเท่ากับ 88.89 แสดง
ว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ดีขึ้น 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่องการจัดกิจกรรมการเล่านิทานเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็ กปฐมวัยสามารถ 

อภิปรายผลได้ดังน้ี 
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หลังจากการจัดกิจกรรมเล่านิทาน พบว่าการที่เด็กมีพัฒนาการด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ดีขึ้นและแตกต่าง
จากก่อนการทดลอง เพราะว่านิทานกับเด็กเป็นของคู่กัน โดยธรรมชาติของเด็กปฐมวัยส่วนใหญ่ชอบฟังนิทาน เพราะ
นิทานให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน และยังสามารถส่งเสริมทักษะด้านการสังเกตของสิ่งต่าง ๆ ได้ รวมทั้งยังสามารถ
ส่งเสริมทักษะด้านการเรียงล าดับเหตุการณ์จากเรื่องราวต่าง ๆ ในนิทานได้อีกด้วย โดยการเรียงล าดับเหตุการณ์ เป็น
การเรียงล าดับเหตุการณ์ ก่อน – หลัง ที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งในชีวิตประจ าวัน หรือเหตุการณ์ที่มนุษย์หรือ
ธรรมชาติก าหนดมาเป็นขั้นตอนไว้แล้ว ซ่ึงในที่น้ีผู้วิจัยมีจุดประสงค์ที่จะให้เด็กได้มีพัฒนาการทางด้านการคิดวิเคราะห์ 
สอดคล้องกับ (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ. 2553 : 54 - 55) กล่าวว่าการคิดวิเคราะห์ คือ ความสามารถในการมองเห็น
รายละเอียด และจ าแนกแยกแยะข้อมูลองค์ประกอบของสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุ เรื่องราว หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ 
ออกเป็นส่วนย่อย ๆ รวมทั้งความสามารถในการเชื่อมโยงเรื่องราวต่าง ๆ ว่าเก่ียวพันกันอย่างไร อะไรเป็นเหตุ ส่งผล
กระทบต่อกันอย่างไร จนได้ความคิดเพื่อน าไปสู่การสรุป  

ดังน้ัน การจัดกิจกรรมการเล่านิทานสามารถปลูกฝั่งพฤติกรรมที่ดีให้เกิดขึ้นกับตัวเด็กได้จากการที่เด็กสังเกต
ตัวละครที่ชอบในนิทาน และนิทานสามารถช่วยส่งเสริมพฤติกรรมด้านการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดี 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ครูควรมีการสร้างข้อตกลงร่วมกันก่อนเริ่มการท ากิจกรรมโดยสร้างข้อตกลงและวิธีการที่เหมาะสม 
ในการน ามาใช้เสริมสร้างลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ ให้กับเด็กปฐมวัยเป็นการตกลงร่วมกันว่าจะปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อ
ไม่ให้เกิดปัญหาระหว่างการท ากิจกรรมร่วมกัน 
 2. ครูควรสร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ เช่น ครูอาจจะจัดมุมใดมุมหน่ึง 
ของห้องเรียนให้มีหนังสือนิทานหรือหนังสือประเภทต่าง ๆ ที่หลากหลาย เพื่อเป็นการกระตุ้นและเปิดโอกาสให้เด็กได้
รู้จักหนังสือประเภทต่าง ๆ มากขึ้น ให้เด็กได้เลือกอ่านหนังสือนิทานตามความสนใจ เป็นการส่งเสริมให้เด็กได้ พัฒนา 
การคิดวิเคราะห์อย่างเต็มศักยภาพ  
 3. ครูควรมีการประเมินผล ก่อน – หลัง การเล่านิทานว่าเด็กมีทักษะการคิดเช่นไร และเม่ือได้ฟังนิทาน 
แล้วเด็กมีทักษะการคิดเช่นไร เพื่อน าไปพัฒนาและปรับปรุงทุกครั้ง โดยการสังเกตพฤติกรรมของเด็กในขณะที่ครูเล่า
นิทาน เช่น การตอบค าถามของเด็ก และการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเหตุการณ์หรือลักษณะพฤติกรรมของตัวละคร
ที่เป็นไปตามเน้ือเรื่องนิทาน  
        ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
  1. ควรศึกษาการจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ส่งเสริมทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย เพิ่มเติม  
เช่น การเล่นเกมการศึกษา เกมโดมิโน เกมบวกจ านวน เกมประสมค า เกมเรียงล าดับ เกมจับคู่ หรือการเล่นบทบาท
สมมติ เป็นต้น  
  2. ควรศึกษาการจัดกิจกรรมการเล่านิทานที่ส่งผลต่อความสามารถในหลาย ๆ ด้านของเด็กปฐมวัย  
เช่น การเล่าไปพับไป การเล่าไปตัดไป การเล่าไปวาดไป เป็นการพัฒนากล้ามเน้ือมัดเล็ก ให้แข็งแรงขึ้น 
  3. การจัดประสบการณ์เล่านิทาน ครูควรศึกษาการเล่านิทานโดยใช้วิธีการต่าง ๆ เข้ามาร่วมด้วย  
เช่น การเล่านิทานโดยใช้หุ่นชนิดต่าง ๆ  ได้แก่ หุ่นชัก หุ่นน้ิวมือ หุ่นถุงกระดาษ การเล่านิทานประกอบการใช้ค าถาม  
การเล่านิทานแบบไม่จบเรื่องสมบูรณ์ การเล่านิทานประกอบการวาดภาพ เป็นต้น 
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การพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือของเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์การเล่นกับ
สี 
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บทคัดย่อ 

การจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะทางสังคมด้านความร่วมมือของเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์เล่นกับสี  
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/4  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  โดยใช้กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์การเล่นกับสี  ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียน ชาย-หญิง ที่มีอายุระหว่าง 4-5 ปีก าลังศึกษาอยู่
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/4 จ านวน 20 คนภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559 เข้ารับการจัดกิจกรรมการพัฒนาพฤติกรรม       
ทางสังคมด้านความร่วมมือของเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์เล่นกับสี  ก่อนการจัดกิจกรรมและหลังการ             
จัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เล่นกับสีจะสังเกตและบันทึกพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือจากน้ันจึงจัดกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์การเล่นกับสี  เป็นระยะเวลา  8 สัปดาห์  สัปดาห์ละ  3 ครั้ง ครั้งละ 20 นาที รวม 24 ครั้ง                     
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคือแผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์การเล่นกับสี และแบบสังเกตพฤติกรรมด้าน
ความร่วมมือ 

ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เล่นกับสี ทุกสัปดาห์รวม 8 สัปดาห์  
พบว่าเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือ ได้แก่ การปฏิบัติตามข้อตกลง การยอมรับฟังความคิดเห็น 
และการช่วยเหลือ สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ค าส าคัญ : ทักษะทางสังคม / กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ / เด็กปฐมวัย 

Abstract 
            This research aims to study and compare social behavior in cooperation of early 
childhood. before and after receiving creative art activities to develop creativity for early childhood.                           
the sample group used in this study this study consisted of 20 are studying at Kindergarten Level 
2/4 students in the second semester of the academic year 2016 Anubantessabanakhonphisanulok 
School    Amphoe Mueang, Phitsanulok Province. participating in social behavior development 
activities      for early childhood cooperation with creative activities played with color. before 
organizing activities and after organizing creative arts activities, playing with colors will observe and 
record social behavior in cooperation. then organized creative arts activities to play with colors For 
a period of 8 weeks, 3 times a week, 20 minutes each time, total 24 times. The tools used in this 
research are plans for creative arts activities, playing with colors. And cooperative behavior 
observation form 
 The research found that Early childhood children who received creative art activities 
played with colors every week for 8 weeks. Early childhood had social behavior in cooperation, 
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including Compliance with the agreement, Accepting to listen to opinions and Help. Higher than 
before the activities with statistical significance at .05 level 

Keywords: Social Behavioral / Creative Art activities / Early childhood 

 
ความเป็นมาและความส าคัญ 

การจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับแรก เพื่อวางรากฐานชีวิตของเด็กไทยให้
เจริญเติบโตอย่างสมบรูณ์ มีพัฒนาการสมวัยอย่างสมดุล ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา บนรากฐาน
ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยใช้กิจกรรมกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการของสมองอย่างเต็มที่ 
รวมทั้งเตรียมเด็กให้พร้อมที่จะเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับขั้นที่สูงขั้น อันจะน าไปสู้ความเป็นบุคคล
ที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2550:9) จุดเริ่มต้นในการพัฒนา
บุคคลที่มีคุณภาพของประเทศชาติคือการศึกษาของเด็กปฐมวัย เพราะเด็กในวัยน้ีน้ันคืออนาคตของประเทศ จึงควร
ได้รับการส่งเสริมและเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี และสิ่งส าคัญในการพัฒนาเด็กคือการส่งเสริม
พัฒนาการทางสังคม ซ่ึงพฤติกรรมทางสังคมเป็นพฤติกรรมพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันในสังคมซ่ึงสอดคล้องกับ  สิริมา 
ภิญโญอนันตพงษ์ (2538:8) ได้กล่าวว่าพัฒนาการด้านสังคมเป็นพัฒนาการด้านหน่ึงที่ควรส่งเสริมให้แก่เด็กปฐมวัย  
โดยปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่า วัยเด็ก โดยเฉพาะ วัยแรกเกิดจนถึง 8 ปี เป็นระยะที่ส าคัญที่สุดของการพัฒนาด้าน
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ สังคมและบุคลิกภาพ   

พฤติกรรมทางสังคมเป็นการแสดงออกทางสังคมในการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน และสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้อง
กับแบบแผนที่สังคมยอมรับได้ พฤติกรรมแสดงออกจะบอกให้เห็นเจตคติและค่านิยมเฉพาะบุคคลน้ัน ผู้ที่มีการ
พัฒนาการทางสังคมดีจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อ่ืนเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืนเช่นเดียวกับตนเอง (กุลยา ตันติผลาชี วะ 
2547:127) และ ซีเฟลล์ (สุภัค แฝงเพ็ชร. 2551: 2; อ้างอิงจาก Seefeldt. 1990: 264; & Krogh. 1990: 216)กล่าว
ว่า เด็กวัย 3-5 ปี จะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเรียนรู้ทักษะทางสังคม เด็กวัยน้ีควรได้มีโอกาสพัฒนาทักษะดังกล่าวในด้าน
ความร่วมมือการช่วยเหลือ การเจรจา ความขัดแย้ง พูดคุยเพื่อแก้ปัญหาระหว่างเด็กกับบุคคลอ่ืน รู้จักแบ่งปัน
ช่วยเหลือ เข้าใจบทบาทของตนเอง รับผิดชอบและแสดงความเป็นผู้น าในกลุ่มเพื่อนเดียวกัน  ซ่ึงสอดคล้องกับ  สิริมา 
ภิญโญอนันตพงษ์(2550:99-100) ได้กล่าวไว้ว่าความต้องการทางด้านสังคมของเด็กปฐมวัยได้แก่ การดีรับความรักและ
การยอมรับจากพ่อแม่ พี่เลี้ยง ผู้ใหญ่ และเพื่อนในวัยเดียวกัน การได้เล่นและท ากิจกรรมอ่ืนๆร่วมกับเด็กชอบเล่นเป็น
กลุ่มมากกว่าเล่นคนเดียว ได้ปฏิบัติเป็นผู้น าและผู้ตาม การได้รับการยอมรับจากกลุ่ม การช่วยเหลือแบ่งปัน รับผิดชอบ
งานที่ได้มอบหมาย การได้รับความชื่นชมปฏิบัติตนตามมารยาทของวัฒนธรรมไทย  พฤติกรรมทางสังคมด้านบวกจะ
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีเม่ือเด็กได้กระท าไปแล้วส่งผลสร้างความพอใจและเป็นที่นิยมชมชอบของผู้อ่ืนและเป็นพ้น
ฐานของการสร้างคุณค่าในตัวเอง การที่เด็กมีความสัมพันธ์อันดีจะช่วยให้เด็กเป็นที่รักของเพื่อนๆ เกิดความเชื่อม่ันใน
ตนเองและผู้อ่ืน สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปรารถนาที่จะมีความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนเพิ่มขึ้น พฤติกรรม
ทางสังคมอาจจะเป็นลักษณะของการแสดงออกต่อผู้อ่ืน ด้วยการช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน ให้ความร่วมมือในการ
ท ากิจกรรมต่างๆ จะน ามาซ่ึงความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักการแบ่งปันและการให้ตลอดจนการเสียสละ   การพัฒนาทาง
สังคมของเด็กวัยน้ีต้องฝึกให้เด็กเกิดความไว้วางใจผู้อ่ืน เม่ืออยู่ร่วมกันท างานและเล่นร่วมกันกับผู้อ่ืน ได้มีความ
รับผิดชอบในงานต่างๆ ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างง่ายๆให้ เด็กเข้าใจข้อตกลงและเกณฑ์ต่างๆ ฝึกให้รู้จักอดทนรอคอยให้ถึง
โอกาสของตนเอง หัดให้เด็กรับฟังผู้อ่ืน ชมเชยผู้อ่ืน (เยาวพา เดชะคุปต์ 2542 : 85) และการจัดการศึกษาในระดับ
ปฐมวัยเป็นวัยที่มีความเฉพาะและส าคัญมากเป็นอย่างยิ่ง ในการที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดู และการดูแลเอาใจใส่ควร
ได้รับการศึกษาให้สอดคล้องกับธรรมชาติ และความต้องการของเด็กในวัยน้ี (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ 2550: 1-2)  

ปัจจุบันได้มีการน าการจัดประสบการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรม
กลางแจ้ง กิจกรรมเกมการศึกษา กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมเสรี  กิจกรรมสร้างสรรค์ มาใช้เพื่อพัฒนาทักษะ
ทางสังคมของเด็กปฐมวัย และกิจกรรมสร้างสรรค์ก็เป็นกิจกรรมหน่ึงที่ส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกทางการวาดภาพ 
ระบายสี การปั้น   การฉีกปะ การพิมพ์ภาพ การประดิษฐ์เศษวัสดุต่างๆที่สามารถพัฒนาพฤติกรรมการท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้ เป็นกิจกรรมที่สามารถจัดให้เกิดกระบวนการกลุ่มได้ ส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาให้พฤติกรรมมีความเหมาะสม 
ดังน้ันการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เป็นกลุ่ม จึงเป็นอีกวิธีหน่ึงที่จะสามารถพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก ซ่ึงการเรียนรู้เหล่าน้ี
ของเด็กจะพัฒนาให้เด็กด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  ส่งเสริมให้เด็กได้เข้าใจตนเองและผู้อ่ืน มีความคิดอิสระ 
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รู้จักที่จะให้ความช่วยเหลือ ให้ความร่วมมือ และเรียนรู้ที่จะตัดสินใจ โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน จึงมี
ความส าคัญต่อเด็กปฐมวัยอย่างยิ่ง สอดคล้องกับทฤษฎีกระบวนการกลุ่มที่เน้นพฤติกรรมของมนุษย์ที่มีต่อกัน ลักษณะ
การรวมกลุ่ม การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การสร้างความสัมพันธ์อันดีในกลุ่ม  การท างานร่วมกับกลุ่มช่วยให้เด็กเรียนรู้
ได้อย่างรอบคอบ เม่ือท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีปฏิกิริยาโต้ตอบกับเพื่อนๆ จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะช่วยให้เด็กเกิด
การพัฒนาทักษะทางสังคม และลักษณะนิสัยที่ดีงาม เหมาะสมตามวัย กิจกรรมกลุ่มจึงช่วยส่งเสริมทั้งด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญาไปพร้อมๆกัน  การได้มีส่วนร่วมและการลงมือท ากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง และมี
ส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีประสบการณ์ท างานร่วมกัน  

 
ความมุ่งหมายของงานวิจัย 
  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์ก่อนการจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรม 

สมมติฐานในการวิจัย 
  หลังการจัดกิจรรมศิลปะสร้างสรรค์การเล่นกับสี เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือของ
เด็กปฐมวัยสูงขึ้นก่อนการจัดกิจกรรม 
 
ความส าคัญของการวิจัย 
  จากการวิจัยครั้งน้ีจะเป็นแนวทางส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคมแก่เด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์
เล่นกับสี ซ่ึงผลการวิจัยจะท าให้ครู ผู้บริหาร ตลอดจนผู้เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย ได้เห็นถึง
ประโยชน์ชองการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือ 
  
ขอบเขตการวิจัย 
  ประชากร 
   ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นเด็กปฐมวัย ชาย-หญิง ที่มีอายุระหว่าง 4-5 ปี ก าลังศึกษาอยู่ชั้น
อนุบาลปีที่ 2 จ านวน 100 คน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก  
  กลุ่มตัวอย่าง 
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นเด็กปฐมวัย ชาย-หญิง ที่มีอายุระหว่าง 4 - 5 ปี ก าลังศึกษาอยู่
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/4 จ านวน 20 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก  โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
  ตัวแปรที่ศึกษา 
   ตัวแปรต้น คือ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์การเล่นกับสี 
   ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือของเด็กปฐมวัย 
  ระยะเวลาในการทดลอง 
   การศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยท าการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยท าการทดลอง 
เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 20 นาที ประชากรได้รับการทดลองทั้งสิ้น 24 ครั้ง ตามแผนการ
จัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์การเล่นกับสี 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
             1. เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กนักเรียนชาย หญิง ที่มีอายุระหว่าง 4-5 ปี จ านวน 1 ห้องเรียน  โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
             2. พฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือ หมายถึง พฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่แสดงออกมาด้วย
ท่าทาง การกระท า และค าพูด ในขณะท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน มีลักษณะของพฤติกรรมดังน้ี 
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1) การปฏิบัติตามข้อตกลง คือเด็กปฐมวัยมีสร้างข้อตกลงในการร่วมกันท ากิจกรรมกลุ่ม 
และการปฏิบัติตามข้อตกลงของกลุ่ม 

2) การยอมรับฟังความคิดเห็น คือมีการแสดงท่าทางยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน และ
การพูดแสดงความคิดเห็นของตนเอง 

3) การแบ่งปัน คือการแบ่งให้เพื่อนร่วมใช้วัสดุอุปกรณ์ในการท ากิจกรรม 
         3. กิจกรรมสร้างสรรค์เล่นกับสี หมายถึง การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยการใช้สีมาสร้างสรรค์ผลงาน 

และด้วยกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้เด็กได้สามารถแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ การสร้างสรรค์ผลงานร่วมกับ
เพื่อน การยอมรับฟังความคิดเห็นและปฏิบัติตามข้อตกลงภายในกลุ่ม  การฝึกปฏิบัติและฝึกกระบวนการทางความคิด
ด้วยการใช้สี ให้เด็กได้ใช้ความคิดและการปฏิบัติที่หลากหลายซ่ึงกิจกรรมน้ันจะมีหลายรูปแบบ เช่น การเป่าสี การพับ
สี การหยดสี การขูดสี ในแต่ละกิจกรรมจะมีแผนการจัดประสบการณ์ซ่ึงมี 3 ขั้นตอน ดังน้ี 

  ขั้นที่ 1 ขั้นน า เป็นการน าเข้าสู่กิจกรรมด้วยการเตรียมพร้อมให้กับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม 
โดยการใช้การร้องเพลง ค าคล้องจอง ปริศนาค าทาย 

  ขั้นที่  2 ขั้นสอน เป็นขั้นที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์เล่นกับสี ตามที่ได้
ก าหนดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ ซ่ึงเด็กจะได้สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดของตนเอง โดยครูเป็นผู้คอยอ านวยความ
สะดวก อธิบายและสาธิตวิธีการใช้วัสดุอุปกรณ์และสาธิตในการสร้างสรรค์ผลงาน 

  ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป การสรุปการเรียนรู้ของเด็กในแต่ละครั้ง เป็นการน าเสนอผลงานของเด็ก
และแสดงความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
    
 

 
 

 

วิธีด าเนินการ 

 1.ขั้นตอนการสร้างแผนจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เล่นกับสี ด าเนินการดังน้ี

 

ศึกษาคู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง

สร้างแผนกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เล่นกับสี

ผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้องของกิจกรรมและจุดมุ่งหมาย

ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชียวชาญ

ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง

ตัวแปรต้น 

กิจกรรมสร้างสรรค์เล่นกับสี 

ตัวแปรตาม 
พฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือ 

1) การปฏิบัติตามข้อตกลง  
2) การยอมรับฟังความคิดเห็น  
3) การแบ่งปัน  
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2. ขั้นตอนการสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยด้านความร่วมมือ ด าเนินการดังน้ี 

 

3.ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยด าเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัย One Group 
Pretest-Posttest Design ดังน้ี 
 

 

 
 

ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง

ศึกษาแบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย

น าข้อมูลที่ได้ มาสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคม และเกณฑ์การประเมินให้
ครอบคลุมพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือ

ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคม

สร้างคู่มือประกอบค าแนะน าในการใช้

แบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย

ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสังเกตพฤติกรรม

ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ

ทดลองใช้หาค่าความเชื่อม่ันของแบบสังเกตพฤติกรรม

ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน

แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เล่นกับสี

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก

T1 X      T2

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนจัดกิจกรรมกับหลังจัดกิจกรรม
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  หาสถิติพื้นฐานของพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัยอายุระหว่าง 4 - 5 ปี ก่อนการทดลองและหลัง
การทดลองโดยน าข้อมูลไปหาค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงมาตรฐาน 
  1.1 หาค่าเฉลี่ยของคะแนน ใช้สูตร (ล้วน สายยศ; และอังคณา สายยศ 2538, 73) 

X ̅ =
∑ X

N
 

 เม่ือ  X ̅  แทน ค่าเฉลี่ย 
   ∑ X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   N  แทน จ านวนนักเรียนจากกลุ่มตัวอย่าง 
 
  1.2 หาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน ใช้สูตร (ล้วน สายยศ; และอังคณา สายยศ 2538:79) 
 

SD = √
N ∑ x2 − (∑ x)2

N(N − 1)
 

 เม่ือ  SD  แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   ∑ x แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนน 
   ∑ x2 แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 
    N  แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 
 2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เครื่องมือ 
  2.1 การแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคมโดยใช้ดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างลักษณะพฤติกรรมกับจุดประสงค์ (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ 2526: 89) โดยใช้สูตร 

 

IOC =
∑ R

N
 

  เม่ือ  IOC   แทน  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างพฤติกรรมกับจุดประสงค์ 
      ∑ R    แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเน้ือหาทั้งหมด 
    N      แทน  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
  2.2 การหาค่าความเชื่อม่ันของผู้สังเกต โดยการน าแบบสังเกตไปทดลองใช้ (Try out) กับเด็กอนุบาลปีที่ 
2 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 18 คน วิธีหาความ
เชื่อม่ันของผู้สังเกต 2 คน โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องของผู้สังเกต RAI (Burry – Stock. 1996:256 อ้างถึงใน ธนาภร 
สุขยิ่ง 2553:42) 
 

RAI = 1 - 
∑ ∑ |R1KN−R2KN|𝑁𝐾

KN(I−1)
 

  เม่ือ  R1KN R2KN แทน ผลการสังเกตของผู้สังเกตคนที่ 1 และคนที่ 2 ตามล าดับ 
      N    แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 
      K   แทน จ านวนพฤติกรรมย่อย 
      I   แทน   จ านวนช่วงคะแนน (0, 1, 2) 
 3. สถิติที่ใช้ในทดสอบสมติฐาน  
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  ใช้วิธีการทางสถิติแบบ t - test for Dependent Samples เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมทางสังคมของ
เด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์การเล่นกับสี โดยค านวณสูตรจาก (ลวน สายยศ; และอังคณา 
สายยศ 2540, น. 248) 

 𝑡  =    
∑ D

√(ND2 − (∑ D))2

N − 1

                

  เม่ือ  t         แทน  ค่า t-test 
    N        แทน  จ านวนนักเรียนในกลุ่มทดลอง 
    ∑ D     แทน  ผลรวมของผลต่างของคะแนนของนักเรียนแต่ละคน 
    ∑ D2   แทน  ผลรวมของผลต่างของคะแนนของนักเรียนยกก าลังสอง 
    (∑ D2) แทน  ผลรวมของผลต่างของคะแนนของนักเรียนทั้งหมดยกก าลังสอง 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมทางสังคมระหว่างก่อนการจัดกิจกรรมและหลังท ากิจกรรม       
เป็นรายข้อ 
 ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือก่อนและหลังท ากิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์เล่นกับสีแบบรายข้อ 

 จากผลการวิเคราะห์ตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าหลังจากท ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เล่นกับสีแล้วเด็กปฐมวัย      
มีพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือเพิ่มมากขึ้น 
 ตอนที่ 2 ผลเปรียบเทียบพฤติกรรมก่อนหลังพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือของเด็กปฐมวัย
ระหว่างก่อนการจัดกิจกรรมและหลังท ากิจกรรม 
  ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือของเด็กปฐมวัย ก่อนการจัด
กิจกรรมและหลังการท ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เล่นกับสี 

พฤติกรรม �̅� 𝑺𝑫 𝒕 
พฤติกรรมทางสังคม  
ด้านความร่วมมือ 

ก่อนการจัดกิจกรรม 4.95 1.28 
8.72 

หลังการจัดกิจกรรม 7.35 0.67 
 
 จากตาราง 2 จะแสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์เล่นกับสี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.95  และ 7.35  ตามล าดับ และเม่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยก่อนการจัด
กิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรม พบว่าค่าเฉลี่ยมีการเปลี่ยนแปลงสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ .05 แสดงว่าการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เล่นกับสี สามารถส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือ
ของเด็กปฐมวัยให้ดีขึ้นได้ 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยพบว่า  

พฤติกรรม 
ก่อนการจัดกิจกรรม หลังการจัดกิจกรรม 

�̅� 𝑆𝐷 ระดับ �̅� 𝑆𝐷 ระดับ 
1. ยอมรับและปฏิบัติตามข้อตกลงของกลุ่ม 0.95 0.69 ปานกลาง 1.75 0.40 ดีมาก 
2. รอคอย ไม่แย่งวัสดุอุปกรณ์ 1.05 0.51 ปานกลาง 1.60 0.50 ดีมาก 
3. ช่วยเพื่อนในการจัดเตรียมอุปกรณ์ 0.80 0.62 ปานกลาง 1.45 0.51 ด ี
4. ช่วยท าความสะอาดและเก็บอุปกรณ์เข้าที่ 0.95 0.61 ปานกลาง 1.50 0.51 ด ี
5. ช่วยท างานกลุ่มจนส าเร็จ 1.20 0.70 ดี 1.70 0.47 ดีมาก 
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1. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เล่นกับสี ทุกสัปดาห์รวม 8 สัปดาห์ พบว่าเด็กปฐมวัยมี
พฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือ ได้แก่ การปฏิบัติตามข้อตกลง การยอมรับฟังความคิดเห็น และการช่วยเหลือ   
สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2. จากการวัดพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์   
เล่นกับสี ทุกสัปดาห์รวม 8 สัปดาห์ พบว่าเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมทางสังคม ด้านความร่วมมือสูงขึ้นตามล าดับ 

 
อภิปรายผล 

การวิจัยครั้ง น้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมทา งสังคมด้านความร่วมมือก่อน               
การจัดกิจกรรมและหลังการท ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์การเล่นกับสี ผลการวิจัยพบว่าเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมทาง
สังคมด้านความร่วมมือ ได้แก่ การปฏิบัติตามข้อตกลง การยอมรับฟังความคิดเห็น และการช่วยเหลือ สูงกว่าก่อน             
การจัดกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  แสดงให้เห็นว่าการใช้      
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์การเล่นกับสี  ส่งผลให้ เด็กพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือสูงขึ้น                     
และมีพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมืออยู่ในระดับดีมาก  

พฤติกรรมทางสังคมด้วยความร่วมมือของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดกิจกรรศิลปะสร้างสรรค์การเล่นกับสี 
พบว่า เด็กปฐมวัยมีการแสดงพฤติกรรมความร่วมมือเพิ่มมากขึ้น  ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เน่ืองมาจาก      
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์การเล่นกับสี เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง  โดยเด็กได้ผ่านกระบวนการ           
ของการเรียนรู้ ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) ของ แบนดูรา (สิริมา ภิญโญ
อนันตพงษ์. 2550 : 65-66) ที่ได้กล่าวว่า การเรียนรู้ของมนุษย์น้ันเกิดจากพฤติกรรมของบุคคลน้ันมีปฏิสัมพันธ์อย่าง
ต่อเน่ืองระหว่างบุคคลน้ันกับสิ่งแวดล้อม การที่เด็กปฐมวัยได้ท างานร่วมกับผู้อ่ืนน้ันสามารถพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม
ด้านความร่วมมือได้  

การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์การเล่นกับสีเป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยเด็กได้ผ่าน
กระบวนการท างานเป็นกลุ่มซ่ึงจะสามารถพัฒนาพฤติกรรมความร่วมมือได้ การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เป็นกลุ่ม
จะช่วยกระตุ้นให้เด็กได้ร่วมมือกันในการท างาน การยอมรับฟังความคิดเห็น การเตรียมและจัดเก็บอุปกรณ์ ขณะที่เด็ก
ร่วมกิจกรรมที่ท าอยู่ให้ความเกิดพฤติกรรมความร่วมมือ จากการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เล่นกับสีท าให้เด็กได้มีการ
แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ นอกจากน้ันการที่เด็กได้ร่วมมือกันสร้างสรรค์ผลงานสามารถช่วยลดการยึดตนเอง
เป็นศูนย์กลางและสร้างพฤติกรรมให้เป็นที่ยอมรับของเพื่อนอันก่อให้เกิดพฤติกรรมทางสังคมในการท ากิจกรรมและ
น าไปสู่ความส าเร็จตามที่ได้วางแผนไว้   

ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรรมทางสังคมด้านความร่วมมือของเด็กปฐมวัย หลังการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์การ
เล่นกับสีพบว่า เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรรมทางสังคมด้านความร่วมมือสูงขึ้น ก่อนการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.95 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.28  หลังการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.35 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67 และ
มีค่า 𝑡 เท่ากับ 8.72 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงกล่าวได้ ว่ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์การเล่น กับสี                          
เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาพฤติกรรมด้านความร่วมมือของเด็กปฐมวัย 
 
ข้อสังเกตท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า 
 การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เล่นกับสี  เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือของเด็กปฐมวัย 
ในสัปดาห์แรกเด็กยังไม่คุ้นเคยกับการท ากิจกรรม มีการขัดแย้ง ไม่รู้จักการแบ่งปัน ไม่มีการรอคอย ไม่มีการร่วมมือใน
การท ากิจกรรม ครูจึงต้องให้เด็กเสนอข้อตกลงร่วมกันในการท ากิจกรรม เม่ือเด็กมีพฤติกรรมทางสังคมด้านความ
ร่วมมือ และเม่ือเด็กให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม ซ่ึงในระยะต่อมาเด็กเริ่มแสดงออกพฤติกรรมทางสังคมด้าน
ความร่วมมือเพิ่มขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคมด้านอ่ืนๆ ของเด็กปฐมวัยในสภาพจริงใน
ห้องเรียนระดับปฐมวัย 
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2. ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เล่นกับสี   กับพฤติกรรมด้านอ่ืนๆ  เช่น การแก้ปัญหา 
การตัดสินใจ คุณธรรม และจริยธรรมของเด็กระดับปฐมวัย 

3. ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือนอกเหนือจาก
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เล่นกับสี   เช่น กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมเกมการศึกษา เป็นต้น 
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การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านการคิดเชิงเหตุผลส่วนย่อยส่วนรวมด้วยเกมการศึกษา 
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

The Development of analytical thinking skills in rational thinking. subsection 
public with educational games for early childhood  

เสาลักษณ์ แสงจันทร์1และ วราภรณ์  อ่ าอ้น2Saowalak sangchang1and Warapron Aum-
aon2 

 
1นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
2 อาจารย์โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม                    

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยที่ ได้รับการจัดกิจกรรมเกม
การศึกษาก่อนจัดกิจกรรมเกมการศึกษาและหลังจัดกิจกรรมเกมการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียน
ชาย – หญิง อายุ 4 – 5 ปี นักเรียนจ านวน 24 คน ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2560 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 20 นาที 
รวม 8 ครั้งการวิจัยครั้งน้ีใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียว เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี 1) แผนการจัดกิจกรรมเกม
การศึกษาจ านวน 4 แผน 2) แบบทดสอบวัดทักษะของเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ คาเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและการหาค่าร้อยละความก้าวหน้าผลการวิจัยพบว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกม
การศึ กษา  มีทั กษะการคิ ด หลั ง ก า ร จั ด กิ จกร รม เ กมการ ศึกษาสู ง ขึ้ นคิ ด เ ป็ น ร้ อย ละความ ก้ า วห น้า 
เท่ากับ 35.2 
 
ค าส าคัญ : ทักษะการคิดวิเคราะห์,  เกมการศึกษา, เด็กปฐมวัย  

Abstract 
             The purpose of the study was to compare Analytical thinking skills of young children before 
and after using educational game.The 26 subjects were 4 - 5 years old in kindergarten 2 , second 
semester, academicyear 2018 at Anuban Municipal NakhonPhitsanulok School The experiment was 
carried by researcher for 20 minutes every days, 2 days per week for 4 consecutiveweeks. The 
instruments used in this study were 1) The Experience plan Didactic Games developed by the 
researcher, 2) The Analytical thinking skills Test, The study wasThe One Group pretest – posttest 
Design. The data was analyzed by The average , The Standard deviation and percentage.The result 
was as follow :The Analytical thinking skills of young children acquired didactic games was percentage 
was 35.2 

keywords :Analytical thinking skills, educational game, young children 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
          ในปัจจุบันประเทศไทยให้ความส าคัญกับเด็กปฐมวัยเป็นอย่างมาก เพราะเด็กเป็นความหวังของ
ครอบครัว สังคมและประเทศชาติเป็นพลังในการพัฒนาประเทศ การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม เป็น
การพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพ  การให้การศึกษาแกเด็กที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติ คือ การสร้างพื้นฐานการศึกษา
ปฐมวัย ซ่ึงเป็นวัยที่มีพัฒนาการทุกด้ านเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของสมอง มีการพัฒนาอย่างเต็มที่ มีการส่ งเสริม
พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาให้แก่เด็กในวัยน้ี จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งและเป็นการ
เตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้ในชั้นสูงต่อไป หากเด็กได้รับการเตรียมความพร้อมที่ดีในช่วงน้ี  จะส่งผลให้การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา     ช่วยให้เด็กเจริญเติบโตและมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ ทั้งน้ี หากเด็กวัยน้ี ไมได้รับความสนใจ
เอาใจใส่เท่าที่ควรจะท าให้เด็กมีพัฒนาการที่ไม่ครบสมบูรณ์ ท าให้เกิดปัญหา อุปสรรค์ในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและ
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สายเกินไปที่จะแก้ไขสิ่งต่างๆ ได้ ความส าคัญของวัยเด็กน้ีจึงเป็นช่วงเวลาที่ส าคัญของชีวิต  ดังที่ เพียเจต์ (Piaget) ได้
กล่าวว่า พัฒนาการของเด็กปฐมวัยจะเป็นรากฐานให้แก่ การพัฒนาทางสติปัญญาในระดับต่อไปซ่ึงในระดับปฐมวัยเด็ก
เรียนรู้โดยใช้ประสาทสัมผัส สิ่งแวดล้อมรอบตัว สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ท่าทางในการสื่อความหมาย รู้จักสิ่งที่เป็นตัว
แทน สามารถหาเหตุผลอ้างอิงได้ นอกจากน้ี บรูเนอร์ (Bluener) ได้เสนอว่า ในการจัดควรค านึงถึงการเชื่อมโยงทฤษฎี
พัฒนาการกับทฤษฎีความรักบทฤษฎีการสอน เพราะการจัดเน้ือหาและวิธีการสอนจะต้องค านึงถึงพัฒนาการ และปรับ
เน้ือหาใหสอดคล้องกับ ความสามารถในการคิดหรือการรับรู้ รวมถึงการเลือกใช้ วิธีการที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ(2549:1 อ้างอิงใน ปราณี อุปฮาด. 2550:1) กล่าวว่า สติปัญญาด้านการคิดน้ันมีความจ าเป็นต่อ
การด าเนินชีวิตของมนุษย์ ความเป็นปกติสุขและการด าเนินชีวิตที่ประสบความสุขในความส าเร็จ เป็นผลมาจากการมี
ประสิทธิภาพของความคิด ชื่อสอดคล้องกับฉันทนา ภาคบงช (2550:1 อ้างอิงใน ปราณีอุปฮาด. 2550:1) ที่กล่าวมา 
การคิดวิเคราะห์การช่วยให้คนมีประสิทธิภาพ แสดงออกในสิ่งที่ดีงาม เป็นประโยชน์ และสร้างสรรค์ สามารถฟันฝ่า
อุปสรรคและน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันของตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนการที่เด็กได้รับการ
พัฒนาความคิดให้เป็นคน คิดเป็น เด็กจะสามารถใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาและตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในอนาคตได้ 
อันจะเป็นเหตุให้ประเทศชาติพัฒนาอย่างยั่งยืน (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. 2550: 72 อ้างอิงใน ปราณี อุปฮาด. 
2551: 1) ฝึกทักษะการคิดน้ันเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ การที่จะพัฒนาคนให้เป็นผู้ที่รู้จักคิดอยากมีเหตุผล
น้ัน ควรมีการพัฒนาตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพราะเป็นวัยที่มีพัฒนาการทุกด้านสูดสุด ซ่ึง ปิยนุช ประจักษ์จิตต์(2551 : 31 
อ้างอิงใน ปราณี อุปฮาด. 2551 : 1) ได้กล่าวไว้ว่าการพัฒนาความคิดของเด็กปฐมวัยควรเริ่มจากการใช้ความคิดและ
ความเข้าใจเหตุผลง่ายๆ ด้วยการกระตุ้น ให้คิด เปรียบเทียบ จ าแนกเชื่อมโยงหาเหตุผลและฝึกการแก้ปัญหาอยู่เสมอ 
จะช่วยให้พัฒนาการด้านสติปัญญาเป็นไปอย่างรวดเร็ว นงเยาว์ แข่งเพ็ญแข (2549 : 120 -121 อ้างอิงใน ปราณี 
อุปฮาด.2551 : 2) กล่าวว่า การคิดของเด็กปฐมวัยพัฒนาได้โดยการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัส
ทุกด้านจากกิจกรรมที่ท้าทายน่าสนใจ  การคิดค้นคว้าทุกรูปแบบและการจินตนาการจะกระตุ้นให้สมองคิดได้หลาย
ลักษณะโดยมีครูเป็นผู้เตรียมคิดหาเทคนิค เตรียมอุปกรณ์และจัดกิจกรรมใหม่ๆ ซ่ึงสอดคล้องกับ กุลยา ตันติผลาชีวะ 
(2552: 38-41 อ้างอิงใน ปราณี อุปฮาด. 2551: 2) ได้กล่าวไว้ว่าการพัฒนาและเสริมสร้างความคิดอย่างมีเหตุผลของ
เด็กน้ัน ครูควรจัดกิจกรรมให้เด็กได้คิด สังเกต ลงมือปฏิบัติ ทดลองผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 เด็กแสดงออกอย่างอิสระ
ได้ด้วยจินตนาการกิจกรรมที่หลากหลายจะกระตุ้นให้เด็กสนใจ กระตือรือร้นที่จะร่วมกิจกรรม ครูควรเปิดโอกาสให้เด็ก
ได้เรียนรู้วิธีแก้ปัญหาการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การใช้หลักการสืบค้น การใช้ทักษะกระบวนการด้วยตนเอง
ซ่ึงจะสนับสนุนให้เด็กคิดอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
 การจัดการศึกษาถึงแม้จะมีการมุ่งเน้น ความส าคัญของ การคิดวิเคราะห์แต่ที่ผ่านมาคุณภาพการศึกษายังไม่
เป็นที่น่าพอใจของสังคม (ดุสิตา แดงประเสริฐ, 2549 : 4) ซ่ึงใน แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559 ได้
ระบุสภาพปัญหาเก่ียวกับคุณภาพการจัด การศึกษาของไทยว่า มาตรฐานความสามารถของนักเรียนในเรื่องการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ มี วิจารณญาณและความคิดสร้างสรรค์ค่อนข้างต่ า เน่ืองจากเด็กและเยาวชนไทยยังไม่ได้รับการ
พัฒนา เต็มตามศักยภาพ คุณภาพด้านการคิดวิเคราะห์ของเด็กไทย ควรได้รับ การแก้ไขอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดวิเคราะหเปนอีกประเภทหน่ึงของการคิดที่เปนรากฐานส าคัญของการเรียน
รูและการด าเนินชีวิตบุคคลที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะหจะมีความสามารถในดานอ่ืนๆ เหนือกวาบุคคลอ่ืนๆ ทั้ง
ทางดานสติปญญาและการด าเนินชีวิต การคิดวิเคราะหเปนพื้นฐานของการคิดทั้งมวล เปนทักษะที่ทุกคนสามารถ
พัฒนาไดซ่ึงประกอบดวยทักษะส าคัญ คือการสังเกต การเปรียบเทียบ การคาดคะเนและการประยุกตใช การประเมิน 
การจ าแนกแยกแยะประเภท การจัดหมวดหมู การสันนิษฐาน การสรุปผลเชิงเหตุผล การศึกษาหลักการ การเชื่อมโยง
ความสัมพันธของสิ่งตางๆ การตั้งสมมุติฐานที่มีผลมาจากการศึกษาคนควา และการตัดสินใจในสิ่งตางๆ โดยใชเกณฑ
การตัดสินใจดวยเหตุผล ทักษะการคิดวิเคราะหเปนทักษะการคิดระดับสูงที่เปนองคประกอบส าคัญของกระบวนการ
คิดทั้งมวล ทั้งการคิดวิจารณญาณและการคิดแกปญหา ประพันธศิริ สุเสารัจ. 255148)การจัดประสบการณเพื่อสงเส
ริมการคิดของเด็กปฐมวัย จากคุณลักษณะที่พึงประสงค คุณลักษณะตามวัย สาระที่ควรเรียนรูและประสบการณส าคัญ
ที่กลาวไวในหลักสูตร เม่ือพิจารณาแลวสาระที่ควรเรียนรู จะสงเสริมดานการคิดของเด็กในเรื่อง การใชภาษา 
จินตนาการ ความคิดสรางสรรค การคิดแกปญหาดวยตัวเอง เม่ือครูน าสาระที่ควรเรียนรูในหลักสูตรมาวางแผนการจัด
ประสบการณ ใชวิธีการที่เนนหรือกระตุนใหเด็กไดคิดจากประสบการณและสิ่งแวดลอมในชีวิตจริงผานกิจกรรมหลัก 
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เด็กจะไดประสบการณตรงและพัฒนาดานการคิดโดยที่เด็กไมรูตัว ดังน้ันครูจะตองวางแผนการจัดประสบการณดวย
การน ากระบวนการคิดไปใช  
 การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมหลักตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช  
2546  ที่ใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย เพื่อพัฒนาเด็กให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย และเน้นทางด้านสติปัญญาหรือการคิดวิเคราะห์ให้แก่เด็ก เกมการศึกษามีหลายประเภท มีรูปแบบ
และวิธีเล่นแตกต่างกันไป สิ่งส าคัญประการหน่ึงที่จะช่วย ส่งเสริมความคิดให้แก่เด็กคือ การเล่นเกมการศึกษาควรมี
ค าถามกระตุ้นให้เด็กได้คิดด้วย เพราะตามธรรมชาติของเด็กมีความสงสัยใคร่รู้อยู่เสมอ และเม่ือเด็กได้รับการกระตุ้น
ด้วยค าถามซ่ึงเป็นสิ่งเร้าที่ดี ชวนให้เด็กสงสัย จริงใจให้เด็กเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพทางความคิดที่
เด็กมีอยู่ในตัวตนให้ก้าวขึ้นสู่ขีดสูงสุด และเม่ือผู้ใหญ่เข้าใจธรรมชาติของเด็ก ได้ให้การสนับสนุนเด็กหรือตอบสมองเด็ก
ด้วยความเต็มใจที่จะตอบแก่เด็ก เด็กก็จะเกิดความพร้อมที่จะเรียนรู้ โดยปกติแล้วเด็กปฐมวัยจะช่างสังเกตและส ารวจ
สิ่งต่างๆที่อยู่แวดล้อมตัวเอง  เม่ือจัดอุปกรณ์หรือสิ่งเร้ามาให้เด็กพัฒนาการสังเกต โดยใช้ประสาทสัมผัสรับรู้ทุกด้าน 
เด็กจะพัฒนาการคิดวิเคราะห์ได้อย่างดี เกมการศึกษาเป็นสิ่งเร้าที่ดีเป็นสื่อและกิจกรรมที่เด็กสังเกตเห็นได้อย่างเด่นชัด 
เปรียบเทียบความแตกต่างของสิ่งของหรือหารายละเอียดบางอย่างในภาพขนาดเดียวกันมีค าถามชวนให้เด็ก สังเกต
มากขึ้น  ได้คิดจะช่วยให้เด็กมีการพัฒนาเป็นผู้ใฝ่รู้และหาความจริงจากสิ่งที่เห็น หรือได้คิด ช่วยให้เด็กกล้าแสดงออก 
เรียนรู้ที่จะฟังผู้อ่ืนได้ต่อไป 
 จากแนวคิดและเหตุผลดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาสามารถพัฒนาผู้เรียนทั้งความรู้  
เจตคติ และการคิดตามความสนใจ และความสามารถของผู้เรียน โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์ ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาว่าการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาจะส่งผลต่อการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยเพื่อเป็นแนวทางการน า
นวัตกรรมการสอนต่างๆไปปรับใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านต่าง ๆ ไปปรับใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้าน
ต่าง ๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมให้กับเด็กปฐมวัยที่แปลกใหม่และหลากหลายวิธีด้วย 
 
จุดมุ่งหมายของงานวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ด้านการคิดเชิงเหตุผลส่วนย่อยส่วนรวมจากการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
 2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นเด็กนักเรียนอายุ 4-5 ปี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลกชั้นอนุบาล 
2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 1 ห้อง นักเรียนจ านวนทั้งหมด  24 คน 
            กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นเด็กนักเรียนอายุ 4-5 ปี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลกชั้น
อนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 24 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบอย่างง่าย 
             ขอบเขตของตัวแปร 

1. ตัวแปรต้น   ได้แก่ กิจกรรมเกมการศึกษา 
  2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยหลังจากการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาสูงกว่าก่อนการ
จัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
              1. เด็กปฐมวัย หมายถึงเด็กที่มีอายุระหว่าง 5-6ปี ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาล 2ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2560  
 2. ทักษะการคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลโดยสามารถบอกส่วนย่อยและ
ส่วนรวมของสิ่งที่ก าหนดให้ได้ 
 3. เกมการศึกษา หมายถึง กิจกรรมที่มีกระบวนการเล่นตามชนิดของเกมประเภทต่างๆ ช่วยให้เด็กรู้จักใช้
ความคิด การสังเกต การจ าแนก คิดหาเหตุผลหาความสัมพันธ์ส่วนย่อยส่วนรวมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ โดยเป็น
การศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นการสร้างเกมการศึกษามีการเรียงล าดับตามหน่วยการเรียนรู้ ซ่ึงสามารถวัดจากแบบทดสอบ
ที่ผูวิ้จัยสร้างขึ้น จ าแนกออกเป็น 3 ด้าน คือ 
  3.1 การสังเกต หมายถึง ความสามารถในการใช้ประสบการณ์คิดหาเหตุผล ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง 
โดยการสังเกตความแตกต่างของส่วนประกอบต่างๆ 
  3.2 การจ าแนก หมายถึง ความสามารถในการประมวลความรู้ เพื่อการจัดล าดับและประเภทอย่างมี
ความหมายเป็นกลุ่ม สามารถจัดกลุ่มที่มีหลักการและลักษณะที่คล้ายคลึงเข้าด้วยกัน 
  3.3 ความสามารถในการบอกส่วนย่อย ส่วนรวม หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะส่วนย่อย 
ส่วนรวมของสิ่งของชนิดต่างๆได้ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  ตัวแปรต้น              ตัวแปรตาม 
  

 
 
 
 
 

 
 

วิธีด าเนินงานวิจัย 
 วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินงานวิจัยโดยมีขั้นตอนและรายละเอียดการด าเนินงานตามล าดับ ดังน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1สร้างแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ที่เป็นแบบทดสอบประเภทข้อความ ข้อค าถามที่เป็น
รูปภาพและประเภทข้อความที่เป็นภาษาไทย เพื่อใช้ในการทดสอบก่อนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาและหลังการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษา  แบ่งออกเป็น 3 ชุด ดังน้ี 
  ชุดที่ 1 การจ าแนก 3 ข้อ 
  ชุดที่ 2 การสังเกต  3 ข้อ 
  ชุดที่ 3 ส่วนย่อยส่วนรวม 4 ข้อ 
 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างแผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา จ านวน 8 แผน   
  ชุดที่ 1 แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษาชุด การจัดประเภทผักผลไม้ 
  ชุดที่ 2 แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษาชุด สัตว์และตัวเลข 
  ชุดที่ 3 แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษาชุด แยกประเภทอาหารหลัก 4 หมู่ 
  ชุดที่ 4 แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษาชุด รูปร่างรูปทรง 
 โดยการทดลองผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองโดยใช้แผนการจักประสบการณ์ดังกล่าว แผนละ 2 ครั้ง  รวม
ทั้งหมด 8 ครั้ง และท าการทดลอง 4 สัปดาห์ 

กิจกรรมเกม
การศึกษา 

ทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย 
- การสังเกต 
- การจ าแนก  

- ความสามารถในการบอกส่วนย่อยส่วนรวมของสิ่งของได ้
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 ขั้ น ต อ น ที่  3 ก า ร ส ร้ า ง เ ก ม ก า ร ศึ ก ษ า  ซ่ึ ง ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด้ ว ย เ ก ม ก า ร ศึ ก ษ า จ า น ว น  4  ชุ ด 
มีรายละเอียดของแต่ละเกม ดังน้ี 
   3.1 เกมจัดประเภทผัก ผลไม้ หมายถึง เกมที่มีบัตรภาพผัก ผลไม้หลายชนิดและน าไปจัดประเภทผัก
ผลไม้ลงในตะกร้าแต่ละชนิดถูกต้อง 
   3.2 เกมสัตว์และตัวเลข หมายถึง เกมที่มีบัตรภาพสัตว์และฝารูปตัวเลขต่างๆน ามาจับคู่จ านวนสัตว์
และตัวเลขให้สัมพันธ์กัน 
   3.3 เกมแยกประเภทอาหารหลัก 5 หมู่ หมายถึง เกมที่มีไม้หนีบบัตรภาพอาหารแต่ละชนิดที่
หลากหลายน าไปแยกประเภทให้ตรงกับอาหาร 5 หมู่ให้ถูกต้อง 
   3.4 เกมรูปร่างรูปทรง หมายถึงเกมที่มีบัตรภาพรูปทรงเรขาคณิตเจาะรูโดยรอบหลากหลายสีและมี
แผ่นกระดานที่เจาะรูหลากหลายสีน าเชือกร้อยบัตรภาพที่เจาะรูกับแผ่นกระดาษให้สีตรงกันตามจินตนาการ 
 ขั้นตอนที่ 4 น าแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์  น าแผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาและเกม
การศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น น าไปใช้ในการวิจัย  
 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
 1. ค านวณค่าเฉลี่ยของคะแนน (Mean)  
 2. ค านวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 3. ค านวณค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบวัดทักษะการคิด  
 4. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านการคิดเชิงเหตุผลส่วนย่อยส่วนรวมด้วยเกมการศึกษาส าหรับเด็ก
ปฐมวัย ที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ก่อนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาและหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
  ตารางที่ 1ผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านการคิดเชิงเหตุผลส่วนย่อยส่วนรวมด้วยเกมการศึกษา
ส าหรับเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา  ก่อนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาและหลังการจัดกิจกรรม
เกมการศึกษา 
 

 
นักเรียนคนที ่

คะแนนก่อนเรียน 
X

1 

คะแนนหลังเรียน 
X

2 

คะแนนความก้าวหน้า 

( X
2 − X

1
) 

1 8 9 +1 
2 6 9 +3 
3 7 10 +2 
4 7 9 +1 
5 9 10 +1 
6 7 9 +2 
7 7 9 +2 
8 8 9 +1 
9 6 9 +3 
10 6 8 +2 
11 8 9 +1 
12 8 10 +2 
13 7 10 +3 
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 จากตารางที่ 1 พบว่า โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเท่ากับ 5.88 และคะแนน
เฉลี่ยหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเท่ากับ 8.85 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น +2.96คิดเป็นร้อยละความก้าวหน้าเท่ากับ 
30.3 เม่ือพิจารณาเป็นรายบุคคลพบว่านักเรียนได้คะแนนเพิ่มขึ้นทุกคน (คะแนนความก้าวหน้า) ตั้งแต่ +0 ถึง +6 
คะแนนแสดงว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามีทักษะการคิดสูงขึ้น 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านการคิดเชิงเหตุผลส่วนย่อยส่วนรวมด้วยเกมการศึกษาส าหรับเด็ก
ปฐมวัยผู้วิจัยสรุปผลไว้ดังน้ี 
 โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเท่ากับ 14.4 และคะแนนเฉลี่ยหลังการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษาเท่ากับ 17.92 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3.6 คิดเป็นร้อยละความก้าวหน้าเท่ากับ 35.2  เม่ือพิจารณา
เป็นรายบุคคลพบว่านักเรียนได้คะแนนเพิ่มขึ้นทุกคน(คะแนนความก้าวหน้า) ตั้งแต่+1ถึง+3 คะแนนแสดงว่านักเรียนที่
ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามีทักษะการคิดสูงขึ้น 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านการคิดเชิงเหตุผลส่วนย่อยส่วนรวมด้วยเกมการศึกษา 
ส าหรับเด็กปฐมวัยสามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 
 หลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา พบว่า เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงขึ้นที่เป็นเช่นน้ีอาจ
เป็นเพราะ กิจกรรมเกมการศึกษาเปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกความคิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กับเกมที่เป็นสื่อรูปธรรม 
สอดคล้องกับ เครือวัลย์ ทองมาก (2548 : 21 อ้างถึงใน นิธิกานต์ ขวัญบุญ, 2549 : 55 ) ที่กล่าวว่า เกมการศึกษาเป็น
กิจกรรมการเล่นหรือการแข่งขันที่ก าหนดจุดมุ่งหมาย กฎกติกา จ านวนผู้เล่น เพื่อก่อให้เกิดความสนุกสนานช่วยพัฒนา
ความเจริญด้านร่างกายและสติปัญญาตลอดจนฝึกทักษะแก่ผู้เล่น เช่นเดียวกับกรมวิชาการ ( 2549 : 40 ) ที่กล่าวว่า 
เกมการศึกษาเป็นเกมที่ช่วยพัฒนาสติปัญญามีกฎเกณฑ์กติกาง่าย ๆ เด็กสามารถเล่นคนเดียวหรือเป็นกลุ่มดังน้ัน การ
จัดกิจกรรมเกมการศึกษาจึงช่วยพัฒนาทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดี การคิดวิเคราะห์การช่วยให้คนมี
ประสิทธิภาพ แสดงออกในสิ่งที่ดีงาม เป็นประโยชน์ และสร้างสรรค์ สามารถฟันฝ่าอุปสรรคและน าไปใช้แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันของตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

  1.ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ที่มีผลต่อความสามารถด้านอ่ืนๆ ของเด็กปฐมวัย เช่น 
ด้านการคิดเชิงเหตุผล ด้านการคิดแบบมีวิจารญาณและด้านความสัมพันธ์ทางสังคม เป็นต้น 

นักเรียนคนที ่ คะแนนก่อนเรียน 
X

1 

คะแนนหลังเรียน 
X

2 

คะแนนความก้าวหน้า 

( X
2 − X

1
) 

14 8 9 +1 
15 9 10 +1 
16 8 9 +1 
21 6 9 +3 
22 8 10 +2 
23 9 10 +1 
24 8 10 +2 

คะแนนรวม 180 224 45 
คะแนนเฉลี่ย 14.4 17.92 3.6 

ร้อยละความก้าวหน้า =     35.3 
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  2. ควรมีการศึกษาระดับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยโดยจัดกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น ด้าน
การเล่านิทาน เป็นต้น 

  3. ควรมีการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาแบบกลุ่ม และรายบุคคล 

เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ.(2560). คู่มือหลังสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2560  ส าหรับเด็ก (อายุ 3-6 ปี).
 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพพร้าว. 
กุลยา ตันติผลาชีวะ .(2552).จิตวิทยาการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ.วรวุฒิการพิมพ์. 
เกรียงศักดิ์  เจริญวงค์ . 2550.การเล่นของเด็ก.กรุงเทพ. :วรวุฒิการพิมพ์ 
ฉันทนา ภาคบงช .(2550).การสอนให้เด็กคิด โมเดลการพัฒนาทักษะการคิดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม.
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นงเยาว์ แข่งเพ็ญแข.(2549).การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดสังเคราะห์ของนักเรียนชั้น
 ประถมศึกษาปีที่ 6.การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ. (2553). การพัฒนาการคิด. กรุงเทพฯ : เทคนิคพริ้นติ้ง. 
ปิยนุช ประจักษ์จิตต์ .(2551).การพัฒนาเกมการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย.
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การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนากล้ามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัย 
Creative art activities to develop young muscles of early childhood 

แอนน่ี  แซ่หลอ1  กฤษณา  อินทร์ลับ2  และเกสร  กอกอง3 

Annee  Saelog1   Krisana Inlub2   Kasorn Kokong3 

 

                                                                 1นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 
                                       2ครูสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสุโขทยั อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 
                        3อาจารย์ที่ปรึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนากล้ามเน้ือเล็กของเด็กปฐมวัยจากการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์  กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กอนุบาลชาย หญิง อายุ 5-6 ปี ซ่ึงก าลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ห้อง 2 ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย จ านวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้ง
น้ี ประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเน้ือเล็กของเด็กปฐมวัยจ านวน 12 แผน และ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือเล็กของเด็กปฐมวัยจ านวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย
พื้นฐาน  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
                ผลการวิจัย พบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มีความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมัด
เล็กสูงขึ้น โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เท่ากับ  7.4 หลังการจัดกิจกรรมศิลปะ
ประดิษฐ์เท่ากับ  15.8 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 8.2 คิดเป็นร้อยละความก้าวหน้าเท่ากับ  46.6  

Abstract 
 This research aims to study the development of small muscles of young children from 
creative art activities. The target group is kindergarten children, men, women aged 5-6 years who 
are studying in kindergarten, year 2, room 2, semester 2, academic year 2018 Sukhothai 
Kindergarten School, Mueang District, Sukhothai Province 5 people  The tools used in this research 
consisted of 12 creative art activities plans for young muscle development of early childhood 
children and 1 test of small muscle ability of early childhood. Basic average score Standard 
Deviation. 
 The results showed that students who received creative arts activities had the ability to 
use smaller muscles. Overall, the average score before creative arts activities was 7.4 after the art 
artifact activities were 15.8. The average score increased by 8.2, representing 46.6 percent of 
progress. 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 เด็กอายุ 3 – 5 ปี เป็นวัยที่ร่างกายและสมองของเด็กก าลังเจริญเติบโต เด็กต้องการ ความรักความเอาใจ
ใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด เด็กวัยน้ีมีโอกาสเรียนรู้จักการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า   ได้ส ารวจ เล่น ทดลอง ค้นพบด้วยตนเอง 
ได้มีโอกาสคิดแก้ปัญหา เลือกตัดสินใจ ใช้ภาษาสื่อสาร    คิดริเริ่มสร้างสรรค์ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข ผู้ที่
รับผิดชอบจึงมีหน้าที่ในการอบรมเลี้ยงดู และจัดประสบการณ์ให้เด็กได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมให้เด็กสังเกต 
ส ารวจ สร้างสรรค์    และยิ่งเด็กมีความกระตือรือร้น ยิ่งท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ผู้รับผิดชอบจึงต้องส่งเสริม สนับสนุน 
ให้ความรักความเข้าใจ ความเอาใจใส่เด็กวัยน้ีเป็นพิเศษ เพราะจะเป็นพื้นฐานที่จะช่วย เตรียมความพร้อมให้เด็ก
ประสบความส าเร็จในการเรียนและในชีวิตเด็กต่อไป (กระทรวงศึกษาธิการ,2547: 1) “เด็กปฐมวัย” คือวัยเริ่มต้นของ
ชีวิต ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี จัดได้ว่าเป็นระยะที่ส าคัญที่สุดของชีวิต เพราะพัฒนาการทุกด้านเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
พัฒนาการของเด็ก ในวัยน้ีควรได้รับการส่งเสริม  ให้ครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา ซ่ึง
เป็นวัยที่เรียกว่า ช่วงพลังแห่ง  การเจริญเติบโตงอกงามส าหรับชีวิตการให้การศึกษาและการอบรมเลี้ยง ดู ในระดับ
ปฐมวัยจึง มีความส าคัญอย่างยิ่ง เพื่อที่จะปลูกฝังและพัฒนาเด็กเพื่อให้มีความก้าวหน้า และเติบโต ทางร่างกาย สังคม 
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อารมณ์ และสติปัญญาอย่างสมบูรณ์ (นภเนตร ธรรมบวร, 2544 : 16 อ้างถึงใน ประนัดดา รัตนไตรมาส, 2557 : 1) 
ทั้งน้ีการวางรากฐานของการพัฒนาการทุกด้านควรเริ่มตั้งแต่ ระดับปฐมวัยเพราะการปูพื้นฐานให้เด็กมีความพร้อมน้ัน
ขึ้นอยู่กับการฝึกอบรมเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่เยาว์วัยการจัดการศึกษาและการพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงควรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
เด็กระดับปฐมวัย    ทุกคนเจริญเติบโตและการเรียนรู้อย่างมีความสุขเปิดโอกาสให้เด็ กได้สัมผัสและคุ้นเคยกับ
สิ่งแวดล้อม    ด้วยตนเองโดยเด็กปฐมวัยน้ีมีการพัฒนาการเรียนรู้ที่เริ่มจากการรับรู้การเข้าใจเฉพาะสิ่งที่เห็นและจับ
ต้องได้ (วิชาการอนุบาลลูกรัก, 2534: ค าน า อ้างถึงใน รวิพร ผาด่าน, 2557: 1) 
 การพัฒนาพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมัดมือของเด็กปฐมวัยสามารถท าได้โดยการใช้กิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์ เพราะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับความสามารถ ความสนใจและสอดคล้อง
กับหลักการพัฒนาของเด็กได้เป็นอย่างดีและยังช่วย  ผ่อนคลายความเครียดทางอารมณ์ ส่งเสริมความคิดอิสระ
สร้างสรรค์และจินตนาการ ตลอดจนช่วยส่งเสริมและพัฒนากล้ามเน้ือมือและตาให้มีความสัมพันธ์กัน (พรมารินทร์ 
สุทธจิตตะ, 2529: 24 อ้างถึงใน เบญจมาศ วิไล, 2544: 3) ซ่ึงความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือเล็กมีความส าคัญและ
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตประจ าวันโดยกล้ามเน้ือเล็กเป็นอวัยวะหน่ึงในการประกอบกิจวัตรประจ าวันของตนเอง เช่นการ
ใส่-ถอดกระดุม รูดซิป การแปรงฟัน ผูกเชือกรองเท้า งานศิลปะ รวมทั้งการขีดเขียน ถ้าเด็กใช้กล้ามเน้ือเล็กได้อย่าง
คล่องแคล่ว จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ  ของตัวเด็กต่อไป (อธิษฐาน พูลศิลป์ศักดิ์กุล, 2546: 111 อ้างถึงใน 
สุพัชราภรณ์ ดาราวลี, 2552: 1) การจัดกิจกรรมศิลปะต่างๆ จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เด็กพัฒนาความพร้อมทางมือ
และตามากที่สุดเด็กจะเรียนรู้ อย่างสนุกสนานในการลากลีลามือซ่ึงเป็นพื้นฐานส าคัญของการเขียนเพราะความ
คล่องแคล่วของกล้ามเน้ือ มีความสัมพันธ์กันอย่างมากในการเขียนของเด็กซ่ึงกิจกรรมหรืออุปกรณ์ที่ช่วยส่งเสริมการใช้
กล้ามเน้ือมือกับสายตาให้ประสานสัมพันธ์กัน ได้แก่ การร้อยลูกปัด ร้อยเชือก ร้อยดอกไม้ เย็บกระดุม รูดซิป เรียงสี 
เรียงไม้หนีบ ปักหมุด ตอกตะปู เป็นต้น     (เยาวพา เดชะคุปต์, 2543: 22-24 อ้างถึงใน สุพัชราภรณ์ ดาราวลี, 2552: 
2)  
 สภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในปัจจุบัน พบว่า ครูส่วนใหญ่ยังไม่ได้จัดกิจกรรมที่เหมาะสม ทั้งน้ี
เพราะ ครูขาดความรู้และทักษะในการจัดกิจกรรม ตลอดจนสื่อ โดยเฉพาะกิจกรรม ที่พัฒนาความสามารถในการใช้
กล้ามเน้ือมือ ได้แก่ การฝึกประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหวของน้ิวมือ การฝึกความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 
(ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2526: 2 อ้างถึงใน สมใจ ตั้งนิกร, 2531: 2) 
 แนวทางการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมัดมือของเด็กปฐมวัย สามารถท าได้หลายวิธี เช่น 
กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ การเล่นตามมุม กิจกรรมเกมการศึกษาและกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ โดยให้เด็กได้
ฝึกฝนทักษะการใช้มือในการท ากิจกรรมต่างๆ เช่น การวาดภาพระบายสี เล่นด้วยค้อน การติด-ถอดกระดุม การฉีก ตัด
ปะ พับกระดาษ ถักสาน   ปั้นดินเหนียว เป็นต้น (วรรณี อยู่คง , 2547: 38) การส่งเสริมความสามารถในการใช้
กล้ามเน้ือเล็ก ของเด็กปฐมวัยสามารถท าได้หลายวิธี เช่น กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ การเล่นตามมุม         
กิจกรรมเกมการศึกษา และกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เช่น การวาดภาพระบายสี การปั้น  การฉีก ตัด ปะ การประดิษฐ์
เศษวัสดุ เป็นต้น ทั้งน้ีการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มีความจ าเป็นที่จะต้องจัดให้กับเด็ก เพื่อกระตุ้นให้เกิด
พัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพ โดยค านึงถึงตัวเด็กเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกทางความคิด จินตนาการ และ
กิจกรรมที่จัดควรเปิดโอกาสให้เด็กเป็นผู้ริเริ่มมีการยืดหยุ่นได้ตามความต้องการและความสนใจของเด็ก ที่ส าคัญ
กิจกรรมที่จัดควรเน้นให้มีสื่อของจริง ให้เด็กได้มีโอกาสหยิบ จับ สัมผัส สังเกต ด้วยตนเอง กิจกรรมศิลปะช่วยส่งเสริม
เด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดี ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ทางศิลปะ เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง เด็กได้สัมผัสส่ือวัสดุต่างๆผ่าน
ประสาทสัมผัสทั้งห้า เด็กได้รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมจินตนาการ  ความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะในการ
ใช้มือได้อย่างคล่องแคล่วต่อไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2547: 1)  
 ด้วยความส าคัญและเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัย เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ครู และผู้ที่เก่ียวข้องใช้ในการ
ส่งเสริมความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมือของเด็กปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
 
ค าส าคัญ : กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ / กล้ามเน้ือมัดเล็ก / เด็กปฐมวัย 
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จุดมุ่งหมายการวิจัย 
             ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ตั้งจุดมุ่งหมายไว้ ดังน้ี 
              เพื่อศึกษาพัฒนากล้ามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัยจากการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 
 หลังจากการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเน้ือมัดเลก็ เด็กปฐมวัย มี
พัฒนาการกล้ามเน้ือมัดเล็กดีขึ้น 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย 
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ีเป็นเด็กปฐมวัยชาย – หญิง อายุระหว่าง  4-5 ปี ที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรยีนอนุบาลสุโขทัย อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จ านวน 5 คน ซ่ึงได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
  ตัวแปรทีศ่ึกษา 
   ตัวแปรต้น ได้แก่ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
   ตัวแปรตาม ได้แก่ พัฒนาการด้านกล้ามเน้ือมัดเล็ก 
  ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  การวิจัยครั้งน้ีด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ท าการทดลองเป็นเวลา  
4 สัปดาห์  สัปดาห์ วันละ  3 วัน วันละ 30 นาที  ท าการทดลองในช่วงเวลา 10.40 - 11.10 น. รวม  12 ครั้ง 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
  เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กนักเรียนชาย-หญิง อายุ 4-5 ปี ที่ก าลังศึกษาชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย 
เขต 1  
  กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ หมายถึง การจัดประสบการณ์ที่เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกทางผลงานจาก
ความคิดสร้างสรรค์ตามจินตนาการ โดยผ่านการจัดกิจกรรม การพับ  การร้อย การพิมพ์ภาพ  และการสาน เพื่อมุ่งเน้น
ให้เด็กได้รับประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการใช้กล้ามเน้ือเล็กและช่วยพัฒนากล้ามเน้ือสายตาให้สัมพันธ์กัน 
  ความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือเล็ก หมายถึง ความสามารถในการควบคุมในการใช้กล้ามเน้ือเล็กของ
เด็กปฐมวัย ได้แก่ ความสามารถในการใช้มือ-ตา ประสานสัมพันธ์กัน ความสามารถในการลากเส้นรูปตัวยูตามรอยเส้น
ปะ  ความสามารถในการลากเส้นซิกแซก แบบฟันปลาตามลอยเส้นประ ความสามารถในการระบายสีในรูปสามเหลี่ยม  
ความสามารถในการระบายสีในรูปสี่เหลี่ยม    ความสามารถในการตัดกระดาษตามเส้นตรงยาว 
ความสามารถในการตัดรูปสามเหลี่ยม 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ได้แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัย  
 2. เพื่อให้ครูผู้สอน ผู้ที่เก่ียวข้อง และผู้วิจัยท่านอ่ืนๆ น าแนวทางกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนา
กล้ามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัยต่อไป 
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กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 
                
 
 
 
 
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบด้วย  แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเน้ือ
มัดมือของเด็กปฐมวัย จ านวน 12 แผน และแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้มือ-ตาประสานสัมพันธ์กันของเด็ก
ปฐมวัย จ านวน 1 ฉบับ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi – Experimental Research) ซ่ึงผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ทดลองโดยอาศัยการวิจัยแบบทดลองกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลังการทดลองตามแผนการวิจัย แบบ One – Group 
Pretest Design ดังน้ี 
 
แบบแผนการทดลอง 
 
 ทดสอบก่อน (Pretest)  ทดลอง   ทดสอบหลัง (Posttest) 
                 T1                        x                      T2 
 
             ความหมายของสัญลักษณ์ 
 T1  แทน  การทดสอบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็กก่อนการทดลอง 
 T2  แทน การทดสอบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็กหลังการทดลอง 
 x    แทน  การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
 
วิธีด าเนินการทดลอง 
 การวิจัยครั้งน้ีด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ท าการทดลองเป็นเวลา 6 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 30 นาที ท าการทดลองในช่วงเวลา 11.40 – 12.10 น. รวม 12 ครั้งซ่ึงมีล าดับขั้นตอนดังน้ี 
 1. ขอความร่วมมือกับผู้บริหารโรงเรียนในการท าวิจัย 
 2. ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
 3. สร้างความคุ้นเคยกับเด็กกลุ่มตัวอย่าง 1 สัปดาห์ก่อนการทดลองเม่ือเด็กเริ่มปรับตัวได้และมีความ
พร้อมในการท ากิจกรรมจึงด าเนินการทดลอง 
 4. ก่อนการทดลองผู้วิจัยท าการทดสอบ (Pretest) กับเด็กทั้งห้องเป็นเวลา 3 วัน ด้วยแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็กที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายจ านวน 5 คน   
 5. ผู้วิจัยด าเนินการทดลองโดยการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ได้ด าเนินการทดลองตามตารางดังน้ี 
                 6. เม่ือด าเนินการทดลองครบ 4 สัปดาห์ ผู้วิจัยท าการทดสอบ (Posttest) กับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็กฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบที่ใช้ก่อนการทดลอง 
 7. น าคะแนนที่ได้จากการทดสอบไปท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ 
 
 

  

     กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 

 
พัฒนาการด้านกล้ามเน้ือมัดเล็ก คือ 
ความสามารถในการใช้มือ-ตาประสาน
สัมพันธ์กัน  
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ตารางที่ 1 ก าหนดการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัย 
สัปดาห์ วันที ่ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ โรงเรียน 

1 

14 มกราคม 2562 แบบทดสอบก่อน   
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 15 มกราคม 2562 แบบทดสอบก่อน  

17 มกราคม 2562 แบบทดสอบก่อน  

2 
21 มกราคม 2562 การพับจราจร  

โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 22 มกราคม 2562 การร้อยลูกปัด หลอด กระดิ่ง 
24 มกราคม 2562 การสานรูปตะกร้า 

3 
28 มกราคม 2562 การพับผีเสื้อ  

โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 29 มกราคม 2562 การร้อยฝา  
30 มกราคม 2562 การพับสุนัข  

4 

4 กุมภาพันธ์ 2562 การสานรูปวัว    
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 5 กุมภาพันธ์ 2562 การสานรูปปลา   

8 กุมภาพันธ์ 2562 การประดิษฐ์ธง   

5 
11 กุมภาพันธ์ 2562 การพิมพ์ภาพ (แตงโม)     

โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 13 กุมภาพันธ์ 2562 การประดิษฐ์โคมไฟ  
15 กุมภาพันธ์ 2562 การประดิษฐ์ตู้ปลา 

6 

18 กุมภาพันธ์ 2562 แบบทดสอบก่อน   
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 19 กุมภาพันธ์ 2562 แบบทดสอบก่อน  

22 กุมภาพันธ์ 2562 
แบบทดสอบก่อน  
(ความคล่องแคล่ว) 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1.1 วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล 
  1.2 เปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการทดลองโดยการหาค่าร้อยละความก้าวหน้า 
  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
          ตารางที่ 2   พัฒนากล้ามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัยจากการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยก่อน 
และหลังได้รับ  การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 

พัฒนาการ 

 
ก่อนการทดสอบ  

ระดับ 
หลังการทดสอบ  

ระดับ 
µ   µ   

พัฒนาการใช้มือ-ตาประสานพันธ์กัน 7.4 0.54 พอใช้ 15.8 0.44 ดีมาก 

 จากตารางที่ 1  การศึกษาพัฒนาการด้านกล้ามเน้ือมัดเล็กส าหรับเด็กปฐมวัยจากการจัดกิจกรรมศิลปะสราง
สรรค พบว่า  เด็กมีพัฒนาการด้านกล้ามเน้ือเล็กในระดับดีมาก จากการให้เด็กท ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จ านวน  12  
กิจกรรม ได้แก่ 1.การพับจราจร 2. การร้อยลูกปัด หลอด กระดิ่ง 3.การสานรูปตะกร้า 4.การพับผีเสื้อ 5.การร้อยฝา 6.
การพับสุนัข 7.การสานรูปวัว 8.การสานรูปปลา 9.การประดิษฐ์ธง 10.การพิมพ์ภาพ (แตงโม) 11.การประดิษฐ์โคมไฟ 
12,การประดิษฐ์ตู้ปลา  โดยมีค่าเฉลี่ยพื้นฐาน (µ) ก่อนการท ากิจกรรมเท่ากับ 7.4 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) 
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ก่อนท ากิจกรรมเท่ากับ 0.54 ซ่ึงอยู่ในระดับพอใช้โดยหลังการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 15.8 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ( )เท่ากับ 0.44  ซ่ึงอยู่ในระดับดีมากดังปรากฏผลตามภาพประกอบที่  3  ดังน้ี 

 ผลการวิเคราะห์การพัฒนากล้ามเน้ือเล็กของเด็กปฐมวัย จากการทดสอบก่อน – หลัง การจัด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 

 
 

     ภาพที่ประกอบที่  2  ผลการศึกษาพัฒนากล้ามเน้ือมัดเล็กจากการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เท่ากับ 7.4  และคะแนนเฉลี่ยหลังการจัด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เท่ากับ 15.8 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 8.2 คิดเป็นร้อยละความก้าวหน้าเท่ากับ 46.6 เพื่อ
พิจารณาเป็นรายบุคคลพบว่านักเรียนได้คะแนนเพิ่มขึ้นทุกคน (คะแนนความก้าวหน้า) แสดงว่านักเรียนที่ได้รับการจัด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มีความสามารถในการใช้กล้ามมัดเล็กสูงขึ้น 
 
อภิปรายผล  
 จากการวิจัยเรื่องการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัย สามารถ
อภิปรายผลได้ดังน้ี การศึกษาพัฒนาการด้านกล้ามเน้ือมัดเล็กส าหรับเด็กปฐมวัยจากการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค 
พบว่า  จากการให้เด็กท ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จ านวน  12  กิจกรรม ได้แก่ 1.การพับจราจร 2.การร้อยลูกปัด 
หลอด กระดิ่ง 3.การสานรูปตะกร้า 4.การพับผีเสื้อ 5.การร้อยฝา 6.การพับสุนัข 7.การสานรูปวัว 8.การสานรูปปลา 9.
การประดิษฐ์โคมไฟ 10.การพิมพ์ภาพ (แตงโม) 11.การประดิษฐ์ธง 12.การประดิษฐ์ตู้ปลา โดยมีค่าเฉลี่ยพื้นฐาน (µ) 
ก่อนการท ากิจกรรมเท่ากับ 7.4 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) ก่อนท ากิจกรรมเท่ากับ 0.54 ซ่ึงอยู่ในระดับพอใช้โดย
หลังการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 15.8 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )เท่ากับ 0.44  ซ่ึงอยู่ในระดับดีมาก 
 หลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ พบว่า เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็กสูงขึ้นที่
เป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้พัฒนากล้ามเน้ือมัดเล็กโดยใช้กิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์ เช่น การพับ  การพิมพ์ภาพ การร้อย การประดิษฐ์ และการสาน ซ่ึงจะสอดคล้องกับ วิรุณ ตั้งเจริญ 
(2526: 51 อ้างถึงใน  ประนัดดา รัตนไตรมาส , 2557: 9) ที่กล่าวว่าศิลปะสร้างสรรค์ คือ ศิลปะที่เด็กแสดงออกตาม
สภาพความสนใจ การรับรู้ และความพร้อมของเด็กแต่ละคน โดยที่การแสดงออกน้ันจะแสดงด้วย   วิธีการใดอย่างหน่ึง
ผ่านสื่อวัสดุที่เหมาะสมและปรากฏเป็นผลงานทางศิลปะที่รับรู้ได้ด้วยประสาทตา หรือที่เรียกว่า ทัศนศิลป์ (Visual 
Aat) เช่น ภาพเขียน รูปปั้น แกะสลัก ภาพพิมพ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นต้น ซ่ึงในหลักสูตรจะเรียกว่า ศิลปศึกษา (Art 
Education) และทัศนศิลป์ในที่น้ีคือ ศิลปะสองมิติ และสามมิติ คืองานศิลปะบนพื้นราบที่สามารถวัดความกว้างและ
ความยาวได้ เช่น วาดภาพ เขียนภาพ ภาพพิมพ์ ภาพกระดาษปะติด ส่วนศิลปะ สามมิติคือ ศิลปะที่ปรากฏรูปทรงให้
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สามารถรูปคล าหรือวัดได้ทั้งกว้าง ยาว และหนา เช่น รูปปั้น รูปแกะสลัก รูป โครงสร้าง เช่นเดียวกับ พรเพ็ญ บัวทอง 
(2555: 17) ที่กล่าวว่า กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ หมายถึง เป็นกิจกรรมที่มีความหลากหลาย  เปิดโอกาสให้เด็กได้
แสดงออกถึงความคิดจินตนาการของเด็กอย่างอิสระ และมีคุณค่าต่อการส่งเสริมเด็ก ในด้านต่างๆ ตามศักยภาพของ
เขา ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจมาศ วิไล (2554: 64-65 อ้างถึงใน ญาณิศา บุญพิมพ์, 2552: 20) กล่าวว่าการ
ส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเน้ือมือของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ประ กอบการประเมินจริง ผล
การศึกษาพบว่า เด็กปฐมวัยก่อนการจัดกิจกรรมและระหว่างการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ประกอบการประเมินจริง
ในแต่ละสัปดาห์มีพัฒนาการกล้ามเน้ือมัดเล็กโดยเฉลี่ยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 001 และเม่ือ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงระหว่างช่วงสัปดาห์พบว่า คะแนนเฉลี่ยพัฒนาการด้านกล้ามเน้ือเล็ก      โดยเฉลี่ยรวมมีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เพิ่มขึ้นตลอดช่วงเวลา 6 สัปดาห์ 
 ดังน้ัน การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์สามารถที่จะช่วยพัฒนากล้ามเน้ือมัดเล็ก น้ิวมือ และแขน ได้เป็น
อย่างดี 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
  1. ในการอธิบายและสาธิตวิธีการท ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ควรตรวจสอบว่าเด็กมีความเข้าใจ
หรือไม่ หากพบว่าเด็กยังไม่เข้าใจหรือมีปัญหา ควรอธิบายและสาธิตอีกครั้งเพื่อให้เด็กเกิดความเข้าใจ 
  2. ควรสร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเป็นกันเอง พร้อมทั้งกระตุ้นและเปิดโอกาสให้เด็กได้
แสดงออกอย่างอิสระ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือเล็กจากการเรียนรู้ศิลปะสร้างสรรค์
อย่างเต็มศักยภาพ 
  3. ควรมีการสังเกตพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยในการท ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อนน าไป
ประกอบกับการประเมินผลในด้านต่างๆ 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรมีการศึกษาระดับความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรม
อ่ืนๆ เช่น การปั้น เป็นต้น 
  2. ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ที่มีผลต่อความสามารถด้านอ่ืนๆ ของเด็กปฐมวัย  
  3. ควรมีการศึกษาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบอ่ืนๆ เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้
กล้ามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัย หรือกลุ่มตัวอย่างอ่ืนๆ  
  4. ควรมีการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบกลุ่ม และแบบรายบุคคล 
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เด็กปฐมวัย 

The Development of analytical thinking skills in rational thinking. Subsection 
public with educational games for early childhood 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยที่ ได้รับการจัดกิจกรรมเกม
การศึกษาก่อนและหลังจัดกิจกรรมเกมการศึกษา  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชาย – หญิง อายุ 5–6 ปี 
นักเรียนจ านวน 25 คน ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
นครพิษณุโลก ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 4 สัปดาห์ ๆ ละ 2 ครั้ง ๆละ 20 นาที รวม 8 ครั้ง    
 การวิจัยครั้งน้ีใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียว เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี 1) แผนการจัดกิจกรรมเกม
การศึกษาจ านวน 4 สัปดาห์ 2) แบบทดสอบวัดทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการหาค่าร้อยละความก้าวหน้า  ผลการวิจัยพบว่า  เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษา มีทักษะการคิดหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาสูงขึ้นคิด เป็นร้อยละความก้าวหน้าเท่ากับ 
32.4 
 
ค าส าคัญ : ทักษะการคิดวิเคราะห์,  เกมการศึกษา, เด็กปฐมวัย  
 
Abstract 
 The purpose of the study was to compare Analytical thinking skills of young children before 
and after using educational game . The 25 subjects were 5 - 6 years old in kindergarten 3 , second 
semester, academicyear 2018 at Anuban Municipal Nakhon Phitsanulok School. The experiment was 
carried by researcher for 20 minutes every days, 2 days per week for 4 consecutiveweeks.  
 The instruments used in this study were 1) The Experience plan Didactic Games developed 
by the researcher, 2) The Analytical thinking skills Test, The study was The One Group pretest – 
posttest Design. The data was analyzed by The average , The Standard deviation and percentage. 
 
keywords : Analytical thinking skills, educational game, early childhood 
 
ความเป็นมาและความส าคัญ 
 การจัดการศึกษาปฐมวัย  เป็นรากฐานที่ส าคัญที่สุดในการเรียนรู้  หากขั้นน้ีไม่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม
อย่างสมบูรณ์แล้ว   การเรียนรู้ในขั้นตอนต่อไปย่อมประสบความล าบากและยากที่ผู้เรียนจะพัฒนาได้เต็มศักยภาพ
(คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2559) สอดคล้องกับอ ารุง   จันทวานิชและคณะ (2550: 1) ที่กล่าวว่า  การพัฒนา
เด็กปฐมวัยในช่วงอายุ 0-6 ปี  เป็นวัยที่มีอัตราการเรียนสูงสุด  เป็นช่วงเวลาส าคัญและจ าเป็นที่สุดในการพัฒนาสมอง
ของมนุษย์  การพัฒนาเด็กในวัยน้ีต้องถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า  เป็นการลงทุนที่น้อยกว่าค่าใช้จ่ายในการตามแก้ปัญหา
ของสังคมที่เกิดขึ้นเพราะคนไม่มีคุณภาพ   สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ (2544: 23 อ้างถึงใน นฤมล ปิ่นดอนทอง ,2554: 
49) กล่าวว่าทรัพยากรมนุษย์นับเป็นทรัพยากรที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศประเทศใดที่คนในชาติมีความรู้ประเทศ
น้ันย่อมมีความเจริญรุ่งเรือง ดังน้ันประเทศต่างๆจึงให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคนในชาติของตนโดยการให้
ความส าคัญต่อการให้การศึกษาแก่คนในชาติเพราะการศึกษาคือการพัฒนาให้คนมีความรู้ที่สามารถสร้างตน ให้มีฐานะ



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

451 
 

 

 
รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที2่ (Proceedings) 

ทางเศรษฐกิจและสังคมสูงขึ้น  ฉันทนา  ภาคบงกช (2542: 6 อ้างถึงใน จารุวรรณ วงศ์ศิลป์ , 2552: 33) กล่าวได้ว่า
การคิดและทักษะในการคิดมีความจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์และความเป็นปกติสุข ซ่ึงการด าเนินชีวิตที่
ประสบความสุขในความส าเร็จได้น้ันจะต้องเป็นผลมาจากประสิทธิภาพของความคิดการคิดที่ถูกต้องจะช่วยให้คนเรามี
ประสิทธิภาพที่แสดงออกในสิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์ และสร้างสรรค์สามารถฝ่าฟันอุปสรรคและน าไปใช้ในการแก้ไข
ปัญหาในชีวิตประจ าวันของตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม  การสอนให้คิดเป็นวิธีการแห่งปัญญา ซ่ึงเป็น
กระบวนการแก้ปัญหาเพื่อหาสาเหตุของปัญหาดังที่ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2550: 72 อ้างถึงใน ปราณี อุปฮาด , 
2551: 1) ฝึกทักษะการคิดน้ันเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ การที่จะพัฒนาคนให้เป็นผู้ที่รู้จักคิดอยากมีเหตุผล
น้ัน ควรมีการพัฒนาตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพราะเป็นวัยที่มีพัฒนาการทุกด้านสูงสุด ซ่ึง ยุทธนา ปฐมวรชาติ. (2549: 39 
อ้างถึงใน ปราณี อุปฮาด.2551: 2 ) ซ่ึงการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้และ
ค้นพบองค์ความรู้ใหม่โดยใช้กระบวนการทางสติปัญญา ท าให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฏีพหุปัญญาของฮาเวิร์ด การ์ดเนอร์ ที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาความสามารถของ
ผู้เรียนทุกด้าน โดยค านึงถึงศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน โดยการ์ดเนอร์ (Gardner) เชื่อว่าคนเรามีปัญญา
หรือความสามารถอยู่ในตัวหลายด้าน ได้แก่ ปัญญาด้านภาษา ด้านตรรกะ-คณิตศาสตร์ การใช้เหตุผล ด้านดนตรี ด้าน
มิติ ด้านความถนัดทางกาย ด้านความเข้าใจผู้อ่ืน ด้านความเข้าใจตนเอง ด้านธรรมชาติ ด้านการด ารงคงอยู่ของชีวิต
และความสามารถเหล่าน้ีสามารถพัฒนาได้พร้อมกัน  นงเยาว์ แข่งเพ็ญแข (2549: 120 -121 อ้างอิงใน ปราณี อุปฮาด, 
2551: 2) กล่าวว่า การคิดของเด็กปฐมวัยพัฒนาได้โดยการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสทุกด้าน
จากกิจกรรมที่ท้าทายน่าสนใจ  การคิดค้นคว้าทุกรูปแบบและการจินตนาการจะกระตุ้นให้สมองคิดได้หลายลักษณะ
โดยมีครูเป็นผู้เตรียมคิดหาเทคนิค เตรียมอุปกรณ์และจัดกิจกรรมใหม่ๆ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2552: 38-41 อ้างอิงใน 
ปราณี อุปฮาด,2551: 2) ได้กล่าวไว้ว่าการพัฒนาและเสริมสร้างความคิดอย่างมีเหตุผลของเด็กน้ัน ครูควรจัดกิจกรรม
ให้เด็กได้คิด สังเกต ลงมือปฏิบัติ ทดลองผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 เด็กแสดงออกอย่างอิสระได้ด้วยจินตนาการกิจกรรม
ที่หลากหลายจะกระตุ้นให้เด็กสนใจ กระตือรือร้นที่จะร่วมกิจกรรม ครูควรเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้วิธีแก้ปัญหาการ
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การใช้หลักการสืบค้น การใช้ทักษะกระบวนการด้วยตนเองซ่ึงจะสนับสนุนให้เด็กคิด
อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล  การจัดกระบวนการการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาพุทธศักราช 2542 ที่ได้ก าหนดแนวทางในการวิจัยการศึกษาไว้ว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ วารีรัตน์ แก้วอุไร (2548:84 อ้างอิงใน ปราณี อุปฮาด,2551: 3) ซ่ึงกระบวนการ
จัดประสบการณ์ตามรูปแบบการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาก็เป็นวิธีการจัดกิจกรรมอีกรูปแบบหน่ึง ที่ช่วยส่งเสริม
ความสามารถการคิดเชิงเหตุผลให้กับเด็กปฐมวัย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบูรณาการความรู้และทักษะควบคู่ไปพร้อมๆ
กันกับคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้ริเริ่มได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ได้ลงมือปฏิบัติ 
ส ารวจ ค้นคว้า ตามความสนใจและความถนัดของตนเอง เด็กจะมีทักษะการคิดรู้จักการใช้เหตุผลมาช่วยในการแก้ไข
ปัญหา อีกทั้งยังสามารถสร้างความรู้ใหม่ด้วยตนเองและสามารถคิดสร้างสรรค์ผลงานต่างๆออกมาจากจินตนาการ 
แนวคิดประสบการณ์ของตนและช่วยสร้างความสามารถในการคิดเป็นระบบ มีเหตุผลและน าไปใช้ในการแก้ปัญหาได้
อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อการเรียนรู้จะช่วยพัฒนาการด้านต่างๆของเด็ก 
แต่เน้นทางสติปัญญา มีกฎกติกาง่ายๆเหมาะส าหรับเด็กปฐมวัยและความสนุกสนานจากการเล่น มีกระบวนการในการ
เล่นจากสื่อตามชนิดของเกมประเภทต่างๆเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งที่เรียน เด็ กสามารถ
เล่นคนเดียวและเล่นเป็นกลุ่มได้ เกมการศึกษาที่เหมาะสมส าหรับเด็กวัย 5-6 ขวบ  การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาสื่อ
การเรียนรู้และกิจกรรมหลักตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช  2546  ที่ใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย เพื่อพัฒนาเด็กให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และเน้นทางด้านสติปัญญาหรือ
การคิดวิเคราะห์ให้แก่เด็ก เกมการศึกษามีหลายประเภท มีรูปแบบและวิธีเล่นแตกต่างกันไป สิ่งส าคัญประการหน่ึงที่
จะช่วย ส่งเสริมความคิดให้แก่เด็กคือ การเล่นเกมการศึกษาควรมีค าถามกระตุ้นให้เด็กได้คิดด้วย เพราะตามธรรมชาติ
ของเด็กมีความสงสัยใคร่รู้อยู่เสมอ และเม่ือเด็กได้รับการกระตุ้นด้วยค าถามซ่ึงเป็นสิ่งเร้าที่ดี ชวนให้เด็กสงสัย จริงใจให้
เด็กเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพทางความคิดที่เด็กมีอยู่ในตัวตนให้ก้าวขึ้นสู่ขีดสูงสุด และเม่ือผู้ใหญ่
เข้าใจธรรมชาติของเด็ก ได้ให้การสนับสนุนเด็กหรือตอบสมองเด็กด้วยความเต็มใจที่จะตอบแก่เด็ก เด็กก็จะเกิดความ
พร้อมที่จะเรียนรู้ โดยปกติแล้วเด็กปฐมวัยจะช่างสังเกตและส ารวจสิ่งต่างๆที่อยู่แวดล้อมตัวเอง  เม่ือจัดอุปกรณ์หรือสิ่ง
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เร้ามาให้เด็กพัฒนาการสังเกต โดยใช้ประสาทสัมผัสรับรู้ทุกด้าน เด็กจะพัฒนาการคิดวิเคราะห์ได้อย่างดี เกมการศึกษา
เป็นสิ่งเร้าที่ดีเป็นสื่อและกิจกรรมที่เด็กสังเกตเห็นได้อย่างเด่นชัด เปรียบเทียบความแตกต่างของสิ่งของหรือหา
รายละเอียดบางอย่างในภาพขนาดเดียวกันมีค าถามชวนให้เด็ก สังเกตมากขึ้น  ได้คิดจะช่วยให้เด็กมีการพัฒนาเป็นผู้ใฝ่
รู้และหาความจริงจากสิ่งที่เห็น หรือได้คิดจะช่วยให้เด็กกล้าแสดงออก เรียนรู้ที่จะฟังผู้อ่ืนได้ต่อไป จากแนวคิดและ
สภาพปัญหาดังที่กล่าวมาผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาว่าเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้น
น้ัน จะส่งผลต่อทักษะด้านการคิดของเด็กปฐมวัยได้หรือไม่อย่างไร  โดยการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาที่ผู้วิจัยท าขึ้นน้ัน
ประกอบไปด้วยเกมการศึกษา 4 เกม โดยให้เล่นเป็นกลุ่มซ่ึงผลการวิจัยครั้งน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ครูและผู้เก่ียวข้องกับ
การให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัย จะได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา จะส่งผลต่อทักษะการคิดของเด็ก
ปฐมวัยทั้งน้ีเพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
 
จุดมุ่งหมายของงานวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ตั้งจุดมุ่งหมายไว้ ดังน้ี 
 1. เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ด้านการคิดเชิงเหตุผลส่วนย่อยส่วนรวมจากการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
 2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 1.  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นเด็กนักเรียนอายุ 5-6 ปี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุ
โลกชั้นอนุบาล 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 1 ห้อง นักเรียนจ านวนทั้งหมด 25 คน 
 2.  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นเด็กนักเรียนอายุ 5-6 ปี โรงเรียนวัดจอมทอง ชั้นอนุบาล 3  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 25 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย 
ขอบเขตด้านตัวแปร 

    1. ตัวแปรต้น   ได้แก่ กิจกรรมเกมการศึกษา 
             2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย 
                 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
   ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยหลังจากการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาสูงกว่าก่อนการ
จัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
 
 นิยามศัพท์เฉพาะ 
            1. เด็กปฐมวัย หมายถึงเด็กที่มีอายุระหว่าง 5-6 ปี ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาล 2  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2560  
 2. ทักษะการคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลโดยสามารถบอกส่วนย่อยและ
ส่วนรวมของสิ่งที่ก าหนดให้ได้ 
 3. เกมการศึกษา หมายถึง กิจกรรมที่มีกระบวนการเล่นตามชนิดของเกมประเภทต่างๆ ช่วยให้เด็กรู้ จักใช้
ความคิด การสังเกต การจ าแนก คิดหาเหตุผลหาความสัมพันธ์ส่วนย่อยส่วนรวมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ โดยเป็น
การศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นการสร้างเกมการศึกษามีการเรียงล าดับตามหน่วยการเรียนรู้ ซ่ึงสามารถวัดจากแบบทดสอบ
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ าแนกออกเป็น 3 ด้าน คือ 
  3.1 การสังเกต หมายถึง ความสามารถในการใช้ประสบการณ์คิดหาเหตุผล ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง 
โดยการสังเกตความแตกต่างของส่วนประกอบต่างๆ 
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  3.2 การจ าแนก หมายถึง ความสามารถในการประมวลความรู้ เพื่อการจัดล าดับและประเภทอย่างมี
ความหมายเป็นกลุ่ม สามารถจัดกลุ่มที่มีหลักการและลักษณะที่คล้ายคลึงเข้าด้วยกัน 
      3.3 ความสามารถในการบอกส่วนย่อย ส่วนรวม หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะส่วนย่อย 
ส่วนรวมของสิ่งของชนิดต่างๆได้ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
       ตัวแปรต้น              ตัวแปรตาม 
                                                

 
 
 
 
 

 
 
 
วิธีด าเนินงานวิจัย 
 วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินงานวิจัยโดยมีขั้นตอนและรายละเอียดการด าเนินงานตามล าดับ ดังน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 สร้างแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ที่เป็นแบบทดสอบประเภทข้อความ ข้อค าถามที่เป็น
รูปภาพและประเภทข้อความที่เป็นภาษาไทย เพื่อใช้ในการทดสอบก่อนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาและหลังการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษา  แบ่งออกเป็น 3 ชุด ดังน้ี 
  ชุดที่ 1 การจ าแนก 3 ข้อ 
  ชุดที่ 2 การสังเกต  3 ข้อ 
  ชุดที่ 3 ส่วนย่อยส่วนรวม 4 ข้อ 
 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างแผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา จ านวน 8  แผน  โดยแผนการจัดประสบการณ์
กิจกรรมเกมการศึกษาดังน้ี 
  2.1  แผนการณ์จัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษา ชุดการจัดประเภทผักผลไม้ 
จ านวน  1 ชุด  
  2.2  แผนการณ์จัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษา ชุดสัตว์และตัวเลขจ านวน  1 ชุด 
  2.3  แผนการณ์จัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษา ชุดแยกประเภทอาหารหลัก 5 หมู่จ านวน  1 ชุด 
  2.4  แผนการณ์จัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษา ชุดรูปร่างรูปทรง 5 หมู่จ านวน  1 ชุด 
 โดยในการทดลองผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองโดยใช้แผนการณ์จัดประสบการณ์ดังกล่าว แผนละ 2   ครั้ง รวม
ทั้งหมด 8 ครั้งและท าการทดลอง 8 สัปดาห์ 
 ขั้นตอนที่ 3 การสร้างเกมการศึกษา ซ่ึงประกอบไปด้วยเกมการศึกษาจ านวน 4 ชุดมีรายละเอียดของแต่ละ
เกม ดังน้ี 
   3.3.1 เกมจัดประเภทผัก ผลไม้ หมายถึง เกมที่มีบัตรภาพผัก ผลไม้หลายชนิดและน าไปจัดประเภท
ผักผลไม้ลงในตะกร้าแต่ละชนิดถูกต้อง 
   3.3.2 เกมสัตว์และตัวเลข หมายถึง เกมที่มีบัตรภาพสัตว์และฝารูปตัวเลขต่างๆน ามาจับคู่จ านวน
สัตว์และตัวเลขให้สัมพันธ์กัน 
   3.3.3 เกมแยกประเภทอาหารหลัก 5 หมู่ หมายถึง เกมที่มีไม้หนีบบัตรภาพอาหารแต่ละชนิดที่
หลากหลายน าไปแยกประเภทให้ตรงกับอาหาร 5 หมู่ให้ถูกต้อง 

กิจกรรมเกม
การศึกษา 

ทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย 
     - การสังเกต 
     - การจ าแนก  

 - ความสามารถในการบอกส่วนย่อยส่วนรวมของสิ่งของได้ 
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   3.3.4 เกมรูปร่างรูปทรง หมายถึงเกมที่มีบัตรภาพรูปทรงเรขาคณิตเจาะรูโดยรอบหลากหลายสีและมี
แผ่นกระดานที่เจาะรูหลากหลายสีน าเชือกร้อยบัตรภาพที่เจาะรูกับแผ่นกระดาษให้สีตรงกันตามจินตนาการ 
 ขั้นตอนที่ 4 น าแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์  น าแผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาและเกม
การศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  น าไปใช้ในการวิจัย  
 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังน้ี 
 1. ค านวณค่าเฉลี่ยของคะแนน (Mean)  
 2. ค านวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 3. ค านวณค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบวัดทักษะการคิด  
 4. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านการคิดเชิงเหตุผลส่วนย่อยส่วนรวมด้วยเกมการศึกษาส าหรับเด็ก
ปฐมวัย ที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา  ก่อนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาและหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
  ตารางที่ 1 ผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านการคิดเชิงเหตุผลส่วนย่อยส่วนรวมด้วยเกม
การศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา  ก่อนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาและหลังการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษา 

 
นักเรียนคนที ่

คะแนนก่อนเรียน 
(𝐱𝟏) 

คะแนนหลังเรียน 
(𝐱𝟐) 

คะแนนความก้าวหน้า 
(𝐱𝟏-𝐱𝟐) 

1 5 9 +4 

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

คะแนนก่อนเรียน 
(𝐱𝟏) 

คะแนนหลังเรียน 
(𝐱𝟐) 

คะแนนความก้าวหน้า 
(𝐱𝟏-𝐱𝟐) 

21 7 10 +3 
22 7 10 +3 
23 6 10 +4 
24 7 10 +3 
25 8 10 +2 

คะแนนรวม 158 239 81 
คะแนนเฉลี่ย 6.32 9.56   3.24 

ร้อยละความก้าวหน้า = 32.4 

                จากตารางที่ 1 พบว่า โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเท่ากับ 6.32 และ
คะแนนเฉลี่ยรายการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเท่ากับ 9.56 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3.24 คิดเป็นร้อยละความก้าวหน้า
เท่ากับ 32.4 เม่ือพิจารณาเป็นรายบุคคลพบว่านักเรียนได้คะแนนเพิ่มขึ้นทุกคน(คะแนนความก้าวหน้า) ตั้งแต่ +4 ถึง 
+10 คะแนน แสดงว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามีทักษะการคิดสูงขึ้น 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านการคิดเชิงเหตุผลส่วนย่อยส่วนรวมด้วยเกมการศึกษา 
ส าหรับเด็กปฐมวัย ผู้วิจัยสรุปผลไว้ดังน้ี 
  โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเท่ากับ 6.32 และคะแนนเฉลี่ยหลังการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษาเท่ากับ 9.56 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3.24 คิดเป็นร้อยละความก้าวหน้าเท่ากับ 32.4  แสดงว่า
นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามีทักษะด้านการสังเกตสูงขึ้น 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านการคิดเชิงเหตุผลส่วนย่อยส่วนรวมด้วยเกมการศึกษาส าหรับเด็ก
ปฐมวัยสามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 
 หลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา พบว่า เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยใช้เกมการศึกษา 
ได้แก่   การสังเกต  การจ าแนก ความสามารถในการบอกส่วนย่อยส่วนรวมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  ที่เป็นเช่นน้ีอาจ
เป็นเพราะกิจกรรมเกมการศึกษาเปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกความคิดและลงมือปฏิบัติกรรมด้วยตนเองผ่านกระบวนการ
เล่นเกมการศึกษา  โดยมีขั้นตอนในการเล่นเกม 3 ขั้นตอน คือ ขั้นน า  ขั้นสอน และขั้นสรุป  นอกจากน้ีบางครั้งเด็กไม่
สามารถคิดวิเคราะห์ได้ด้วยตนเองตามล าพัง  ครูจึงต้องคอยกระตุ้นโดยการใช้ค าถามท าให้เด็กคิดได้ เพื่อให้เด็กคิด
วิเคราะห์ แก้ปัญหาร่วมกันกับเพื่อน  และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกันช่วยเหลือกันในขณะเล่นเกม  เป็นการ
ขยายประสบการณ์ของเด็กให้กว้างขวาง  จากการมีปฏิสัมพันธ์กับเกมที่เป็นสื่อรูปธรรม สอดคล้องกับ เครือวัลย์ ทอง
มาก (2548 : 21 อ้างถึงใน นิธิกานต์ ขวัญบุญ , 2549: 55 ) ที่กล่าวว่า เกมการศึกษาเป็นกิจกรรมการเล่นหรือการ
แข่งขันที่ก าหนดจุดมุ่งหมาย กฎ กติกา จ านวนผู้เล่น เพื่อก่อให้เกิดความสนุกสนานช่วยพัฒนาความเจริญด้านร่างกาย
และสติปัญญาตลอดจนฝึกทักษะแก่ผู้เล่น เช่นเดียวกับกรมวิชาการ ( 2549: 40 ) ที่กล่าวว่า เกมการศึกษาเป็นเกมที่
ช่วยพัฒนาสติปัญญามีกฎเกณฑ์กติกาง่าย ๆ เด็กสามารถเล่นคนเดียวหรือเป็นกลุ่ม   ดังน้ัน การจัดกิจกรรมเกม
การศึกษาจึงช่วยพัฒนาทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดีและสามารพัฒนาพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ให้แก่เด็ก
ปฐมวัย 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1.  ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ที่มีผลต่อความสามารถด้านอ่ืนๆ ของเด็กปฐมวัย เช่น 
ด้านการคิดเชิงเหตุผล ด้านการคิดแบบมีวิจารญาณและด้านความสัมพันธ์ทางสังคม เป็นต้น 
  2. ควรมีการศึกษาระดับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยโดยจัดกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น ด้าน
การเล่านิทาน เป็นต้น 
  3. ควรมีการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาทั้งแบบกลุ่ม และรายบุคคล 
  4. เม่ือสิ้นสุดเกมการศึกษา ควรจัดเกมการศึกษาไว้ในมุมเพื่อให้เด็กได้เล่นทุกโอกาสที่ต้องการ และได้
ฝึกฝนต่อไป 
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การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นอนุบาล1 โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษา 
Development of mathematical skills for early childhood by educational game 

activities 
ณัชชา สุวรรณธัย1   เกสร กอกอง2  และกมลลักษณ์ นามวงษ์3 

Natcha Suwannathai1   Kasorn  Kokong2  and  Kamonlak  Namwong3   
   

  1นักศึกษา: สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
                    2อาจารย์ที่ปรึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

3ครูสาขาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
    

บทคัดย่อ 
 การทดลองและวิจัยในครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนและ
หลังที่ได้รับการกิจกรรมเกมการศึกษา ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีครั้งน้ี คือ เด็กปฐมวัยที่มี อายุ 3-4 ปี โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 1 ห้อง มีจ านวน
นักเรียนทั้งหมด 40 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคือ เด็กปฐมวัยที่มี อายุ 3-4 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 15 คน ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งน้ี ด าเนินการสอนในภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยใช้เวลาในการทดลอง 12 ครั้ง จ านวน 6 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 30 นาที 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแผนการจัดกิจกรรมและเกมการศึกษา จ านวน 6 กิจกรรม แบบทดสอบวัด
ความสามารถทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ด้วยสถิติ (t-test dependent sample ) 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 เด็กปฐมวัยที่ได้รับการด าเนินจัดกิจกรรมโดยเกมการศึกษามีทักษะทางคณิตศาสตร์สูงขึ้นกว่าก่อนการจัด
กิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ค าส าคัญ : เด็กปฐมวัย / เกมการศึกษา/ ทักษะทางคณิตศาสตร์  
 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
             เด็กปฐมวัยถือเป็นวัยทองแห่งการเรียนรู้ เพราะเป็นช่วงเวลาที่สมองพัฒนาสูงสุดและส่งผลต่อ สติปัญญา 
บุคลิกภาพ และความฉลาดทางอารมณ์ การพัฒนาเด็กในช่วงวัยน้ีจึงเป็นพื้นฐานส าคัญในการพัฒนา ทักษะ
ความสามารถในระดับที่สูงขึ้น จนกระทั่งเด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็นก าลังส าคัญใน การพัฒนาประเทศ
ต่อไป โดยกาลงทุนเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเด็กปฐมวัยถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดจะได้ผลตอบแทนกลับคืนมา
ในอนาคตถึง 7 เท่า (ดุษฎี อุปการ และ อรปรียา ญาณะชัย, 2561) ดังน้ันการพัฒนาคนนอกจาก ด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคมแล้ว จึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญในด้านการศึกษาด้วยแต่ผลการศึกษาสภาพ การจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก ให้มีการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ที่ชัดเจน เป็นรูปแบบกิจกรรม ที่เหมาะสมและเกิดจาก
ความต้องการของเด็ก จึงต้องการพัฒนาการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการ เรียนรู้ด้านการพัฒนาสมอง (ฐิตพัฒน์ สตางค์
จันทร์, 2561) 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ไม่ว่าจะอยู่ในสังคมใดก็ตาม เด็ก หรือผู้ใหญ่อยู่ที่ใด 
หรือสถานการณ์ใดการติดต่อสื่อสารด้วยข้อมูลหรือการประกอบกิจกรรมประจ าวัน คณิตศาสตร์จะเป็นส่วนหน่ึงใน
ชีวิตประจ าวันของเราทั้งสิ้น จึงสามารถกล่าวได้ว่าประสบการณ์ใน ชีวิตประจ าวันของเราเก่ียวข้องกับคณิตศาสตร์และ
จ าเป็นต้องใช้คณิตศาสตร์อยู่เสมอ ซ่ึงการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ให้แก่เด็กปฐมวัยน้ัน      
มีความแตกต่างจากการเรียน คณิตศาสตร์ในระดับอ่ืน เน่ืองจากพัฒนาการของเด็กปฐมวัยมีความแตกต่างจากเด็กใน
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วัยอ่ืน ไม่ว่า จะเป็นความเข้าใจหรือความคิดรวบยอด  เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเก่ียวกับคณิตศาสตร์แล้วยังต้องอาศัย
การวางแผนและเตรียมการเป็น อย่างดีจากครูโดยเปิดโอกาสให้เด็กได้ มีโอกาสค้นคว้า แก้ปัญหา เรียนรู้และพัฒนา
ความคิดรวบยอด เก่ียวกับคณิตศาสตร์ พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ความรู้ด้านจ านวน มิติ การเปรียบเทียบ 
การนับและตัวเลข ซ่ึงสิ่งต่างๆ เหล่าน้ีจะเป็นพื้นฐานส าหรับการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้นและ   เป็นทักษะที่ใช้
ชีวิตประจ าวันต่อไป (เพ็ญจันทร์ เงียบประเสริฐ, 2555)  
               เกมการศึกษาเป็นกิจกรรมการสอนชนิดหน่ึงที่สนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้ของเด็ก คือ จัดให้เด็กได้เรียนรู้
จากการเล่นสิ่งที่เป็นรูปธรรม เกมการศึกษาจึงเป็นกิจกรรมการเล่นที่ช่วยฝึกทักษะการคิดในด้านต่าง ๆ อันเป็นพื้นฐาน
การเรียนในระดับประถมศึกษา ซ่ึงมุ่งให้เด็กได้ใช้ทักษะการคิดในการ5สังเกต คิดเชิงวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยเวลา
น้อยที่สุด นอกจากน้ียังช่วยฝึกการแก้ปัญหา การคิดหาเหตุผล การสังเกตเปรียบเทียบ การจ าแนก การจัดหมวดหมู่ 
อันเป็นทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้วย (ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2541: 145) ซ่ึงมีความ
ความสัมพันธ์และสอดคล้อง วรรณี วัจนสวัสดิ์ (2552) จึงสรุปแนวทางในการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
ประกอบด้วย การนับการเปรียบเทียบและการจัดล าดับ เพื่อให้เด็กปฐมวัยน าไปใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาต่อไปจากความส าคัญและเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้สนใจที่จะศึกษาการจัดประสบการณ์โดยใช้
เกมการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และการคิดเชิงวิเคราะห์ ส าหรับเด็กปฐมวัย ทั้งน้ีเพื่อเป็น
แนวทางในการส่งเสริมการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อไป 
 
จุดมุ่งหมายของการวิจัย/วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้เกม
การศึกษา 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมการศึกษา สูงกว่าก่อนการ
จัดประสบการณ์ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ เด็กปฐมวัยที่มี อายุ 3-4 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม จ านวน 40 คน ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ เด็กปฐมวัยที่มี อายุ 3-4 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ระดับชั้นอนุบาล 1 ห้องดอกมะลิ จ านวน 15 คน โดย
การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive  sampling )  
            ระยะเวลาในการทดลอง 
  ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ท าการด าเนินการศึกษาและทดลองในภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 
2561 โดยใช้เวลาในการทดลอง 12 ครั้ง จ านวน 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 30 นาที 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1. ตัวแปรต้น คือ การจัดประสบการณ์โดยใช้เกมการศึกษา 
  2. ตัวแปรตาม คือ ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์   
           ขอบเขตเนื้อหา 
            เน้ือหาและเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และการคิดเชิงวิเคราะห์ ตามแผนการจัด
ประสบการณ์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีทั้งหมด 3 เน้ือหาดังน้ี การนับ, การจ าแนกประเภท และการเปรียบเทียบ (ยาวกว่า 
สั้นกว่า เบากว่า สูงกว่า)  
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
         1. เกมการศึกษา หมายถึง กิจกรรมการเล่นที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาการด้านทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ ซ่ึง
ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนด ซ่ึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้เกิดการเรียนรู้ เกิดทักษะการคิดเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ทางด้านสติปัญญา และตอบสนองความต้องการตามวัยของเด็กปฐมวัย ได้แก่ เกมจับคู่ภาพเหมือน เกมจับคู่ภาพกับเงา 
เกมจับคู่ภาพกับจ านวน จ านวนทั้งหมด 6 เกม โดยแบ่งเป็นเรื่องละ 2 เกม 
         2. การจัดประสบการณ์โดยใช้เกมการศึกษา หมายถึง การจัดกิจกรรมที่ใช้เกมการศึกษาประกอบการจัด
ประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย ตามแผนการจัดประสบการณ์ โดยใช้กิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้ทักษะทางคณิตศาสตร์ 
เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญา โดยมีขั้นตอน ดังน้ี 
        2.1 ขั้นวางแผนและชี้แจง หมายถึง การวางแผนเพื่อปฏิบัติการโดยการใช้แผนการจัดประสบการณ์
ให้สอดคล้องกับการใช้เกมการศึกษา เพื่อชี้แจงการใช้เกมการศึกษา ขั้นตอนในการใช้กติกา อุปกรณ์และการจัดเตรียม
สถานที่ต่าง ๆ ให้ผู้เล่นได้ทราบ 
        2.2 ขั้นด าเนินการ (การใช้เกมการศึกษา) หมายถึง การด าเนินการโดยการใช้เกมการศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะทางด้านสติปัญญาของเด็กได้เรียนรู้ให้ได้มากที่สุด 
        2.3 ขั้นประเมินผล หมายถึง การสรุปผลการเรียนรู้ทั้งหมดจากการใช้เกมการศึกษาว่าผู้เล่นเกิด
การเรียนรู้อะไรจากการใช้เกมการศึกษา เด็กได้พัฒนาการอะไรบ้างจากการเรียนรู้ 
          3. ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถพื้นฐานของเด็กปฐมวัยทางด้านคณิตศาสตร์ โดย
การวิจัยครั้งน้ีได้ศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 3 ด้าน คือ ด้านการนับ การเปรียบเทียบ การจัดล าดับ 
รายละเอียดมีดังต่อไปน้ี 
       3.1 การนับ หมายถึง ความสามารถในการรู้ค่าจ านวนนับ 1–10 และสามารถจับคู่ระหว่างจ านวน
นับกับจ านวนสิ่งของที่ก าหนดให้ 
       3.2 การเปรียบเทียบ หมายถึง ความสามารถในการสังเกตเปรียบเทียบโดยอาศัย 
ความสัมพันธ์ระหว่างของ 2 สิ่งหรือมากกว่า ที่มีลักษณะแตกต่างกัน เช่น สั้นกว่า–ยาวกว่า หนักกว่า- 
เบากว่า หนากว่า-บางกว่า เท่ากัน-ไม่เท่ากัน มากกว่า-น้อยกว่า ใกล้–ไกล สูงกว่า-ต่ ากว่า 
        3.3 การจัดล าดับ หมายถึง ความสามารถในการหาความสัมพันธ์ของสิ่งที่ก าหนดให้และจัด
เรียงล าดับสิ่งของตามความสัมพันธ์น้ันได้ถูกต้อง เช่น การจัดล าดับความเปลี่ยนแปลงอย่างมีระบบของภาพและเลข
จ านวนที่ก าหนดให้ได้มีความสัมพันธ์กัน โดยหาแนวโน้มของภาพชุดแรกว่าภาพต่อไปควรเป็นภาพและตัวเลขใด การ
จัดบล็อก 5 แท่ง ที่มีความยาวไม่เท่ากันให้เรียงตามล าดับจากสูงไปต่ าหรือจากสั้นไปยาว ฯลฯ 
           4. เด็กปฐมวัย หมายถึง นักเรียนชาย - หญิง ปฐมวัยที่มี อายุ 3-4 ปี ระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

กิจกรรมเกมการศึกษา 

ทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 
- การนับ 

- การจ าแนกประเภท 

- การเปรียบเทียบ (ยาวกว่า สั้นกว่า เบา
กว่า สูงกว่า) 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
             1. น าแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านการนับเลข การจ าแนกประเภท และการ
เปรียบเทียบ ส าหรับเด็กปฐมวัยก่อนเรียนไปทดลองกับเด็กอนุบาลปีที่ 1 แล้วเก็บรวบรวมข้อมูล 
                2. การทดลองครั้งน้ีด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2561  ท าการทดลองเป็นเวลาจ านวน   6  
สัปดาห์  โดยเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม  สัปดาหละ  2  วัน  (วันอังคาร, วันพฤหัสบดี)  วันละ 30 นาที   เวลา  16.30 – 
17.00 น.  รวมทั้งสิ้น  12  ครั้ง  โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ด้านการนับตัวเลข  
ด้านการจ าแนกประเภท  และการเปรียบเทียบส าหรับเด็กปฐมวัย ด้านละ 2 เกมการศึกษา โดยมีเกมการศึกษาทั้งหมด 
6 ชุด ได้แก่ 1.เกมสนุกกับจ านวนนับ  2.จับคู่แสนเพลิน  3.เกมหนักเบาแสนสนุก 4.เกมอะไรเอ่ยพวกเดียวกัน  5.เกม
ภาพกับเงา  6.เกมสูง-ต่ าแสนเพลิน   
 3.  หลังจากด าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์  จะด าเนินการเก็บรวบรวม  โดยการน า
แบบทดสอบวัดทักษะคณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการปฏิบัติกิจกรรมแบบทดสอบวัดทักษะ
คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับเด็กปฐมวัย  มาตรวจคะแนน 
 4.  น าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ตามวิธีการต่อไป 
การสร้างเกมการศึกษา 
            1. ด าเนินการศึกษาและวิเคราะห์แผนการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ ระดับปฐมวัย รวมไปถึงการก าหนดเน้ือหา
คณิตศาสตร์ที่จะใช้ในการด าเนินการวิจัยในครั้งน้ี และวิเคราะห์เหตุผลที่ใช้เกมการศึกษา ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้
เกมการศึกษา 
            2. สร้างเกมการศึกษาที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย ประกอบไปด้วย การก าหนดจุดประสงค์ จ านวนผู้เล่น สื่อ/
อุปกรณ์ รูปแบบการเล่น กติกา และวิธีเล่น ทั้งน้ีมีลักษณะ รูปแบบ ของเกมการศึกษาตามแผนการจั ดกิจกรรม
คณิตศาสตร์ ระดับปฐมวัย และ ขั้นตอนการด าเนินการในการเล่นเกมการศึกษาดังน้ี 
     2.1 ลักษณะของเกมการศึกษาก าหนดให้สอดคล้องตามแผนการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ ระดับปฐมวัย 
คือ  
  1)  เกมจับคู่ ท าได้หลากหลายรูปแบบ เช่น จับคู่ภาพเหมือน เป็นต้น 
  2)  เกมโดมิโน (Domino) ใช้หลักการคล้ายกับการจับคู่ 
  3)  เกมลอตโต (Lotto) ประกอบด้วยภาพใหญ่หน่ึงภาพและภาพเล็กที่เป็นส่วนประกอบของภาพ
ใหญ่ จะต้องเลือกภาพมาวางในตารางตามค าสั่งให้ถูกต้อง 
  4)  เกมภาพตัดต่อ (Jigsaw Puzzle) ประกอบด้วยภาพเหมือนกันสองภาพ ภาพหน่ึงเป็นต้นแบบ
อีกภาพตัดเป็นชิ้นๆ ประมาณ 4-5 ชิ้น จะต้องเรียงภาพให้เหมือนภาพต้นฉบับ 
  5)  เกมการจัดหมวดหมู่ ประกอบด้วยภาพต้นแบบ ซ่ึงมีทั้งภาพหรือตัวเลข จะต้องหาภาพที่มี
จ านวนตรงกับตัวเลขมาวางต่อให้หมด หรือรูปภาพที่มีรูปร่างเหมือนรูปเรขาคณิตต้นแบบมาต่อให้หมด 
      2.2 หลักการของเกมการศึกษาตามแผนการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ ระดับปฐมวัย มีดังน้ี 
  1)  เด็กน่ังเล่นเกมอยู่กับที่ 
  2)  เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสดังน้ี 
   การดู (Visual) 
   การฟังค าสั่ง 
   การหยิบจับอุปกรณ์เกมการศึกษา 
    2.3 ขั้นตอนการด าเนินการในการเล่นเกมการศึกษาตามแผนการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ ระดับปฐมวัย 
ผู้วิจัยได้อาศัยหลักการสอนเกม และการละเล่นของ พูนสุข บุณย์สวัสดิ์ เป็นเกณฑ์ ดังน้ี 
  1)  จัดรูปแบบการเล่นพร้อมอุปกรณ์ตามลักษณะการเล่นน้ัน 
  2)  อธิบายวิธีเล่น และกติกาการเล่น 
  3)  สาธิตการเล่นโดยครู ครูกับเด็ก และเด็ก 
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  4)  ให้เด็กทดลองเล่น และแนะน าข้อบกพร่อง 
  5)  ให้เด็กเล่นจริงตามกติกา 
  6)  สรุปผลและประเมินผลการเล่นโดยครู และเด็กอภิปรายร่วมกัน 
      2.4 น าเกมการศึกษาที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน ตรวจพิจารณา และให้ข้อคิดเห็นใน
เรื่อง ความชัดเจนเหมาะสม ของเน้ือหา สื่อ/อุปกรณ์ ตลอดจนวิธีการด าเนินกิจกรรมการเล่นต่างๆ ในเกมการศึกษา 
เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องพัฒนาการของเด็กปฐมวัยและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข ซ่ึง
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 
  2.4.1 นางกมลลักษณ์ นามวงศ์ ครูปฏิบัติการ สาขาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิต 
           มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
  2.4.2 นางสุพัตรา ประเสริฐกุล ครูปฏิบัติการ สาขาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิต 
           มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
  2.4.3 นางสาวเสาวรส อยู่ปั้น ครูปฏิบัติการ สาขาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิต 
           มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
  2.5 น าเกมการศึกษาที่สร้างขึ้นและปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิไปทดลอง (try-out) 
กับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1 จ านวน 15 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย แต่ต้องไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้เพื่อศึกษา
ปัญหาสิ่งที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ตลอดจนข้อมูลประกอบการตัดสินใจบางประการเก่ียวกับ สื่อ/อุปกรณ์ และ
วิธีการเล่น แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง 
  2.6 น าเกมการศึกษาที่สร้างขึ้นและปรับปรุงแก้ไขไปแล้วไปทดลอง (try-out) กับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษา คือ เด็กปฐมวัยที่มี อายุ 3-4 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ต าบลในเมือง อ าเภอ
เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ระดับชั้นอนุบาล 1 ห้องดอกมะลิ จ านวน 15 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive  Sampling) และรวบรวมข้อมูลในการวิจัย 
การสร้างแบบทดสอบวัดพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 
 1. การด าเนินการวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบวัดพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยมี
ขั้นตอนในการสร้างดังน้ี 
  1.1 ศึกษาเน้ือหาการวัดพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย แล้วจัดล าดับเน้ือหาจากง่ายไปยาก โดย
จัดขอบเขตที่เหมาะสมส าหรับเด็กระดับอายุ 3-4 ปี 
  1.2 ศึกษาเอกสาร งานวิจัย เก่ียวกับแบบทดสอบการวัดพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 
  1.3 สร้างแบบทดสอบการวัดพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย เป็นแบบเลือกตอบ 2 ตัวเลือก ซ่ึง
มีตัวเลือกเป็นภาพทั้งหมด และใช้ภาพเป็นสัญลักษณ์แทนข้อ รวมแบบทดสอบทั้งหมด 15 ข้อ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ฉบับ 
รายละเอียดแต่ละฉบับมีดังน้ี 
   ฉบับที่ 1 แบบทดสอบวัดความรู้การนับ 
   ฉบับที่ 2 แบบทดสอบวัดความรู้การจ าแนกประเภท 
   ฉบับที่ 3 แบบทดสอบวัดความรู้การเปรียบเทียบ 
 2. สร้างคู่มือการใช้แบบทดสอบการวัดพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ประกอบด้วยค าอธิบาย 
วิธีการทดสอบ การใช้ค าถาม เกณฑ์การใช้คะแนน ซ่ึงได้ก าหนดให้คะแนนคือ ตอบถูกและทันเวลาให้ 1 คะแนน ถ้า
ตอบถูกแต่ไม่ทันเวลา หรือ ตอบไม่ถูกต้องให้ 0 คะแนน 
  3. น าแบบทดสอบการวัดพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ
พิจารณาในเรื่อง เน้ือหา ความชัดเจนของภาพ ค าถาม ค าสั่ง แล้วน ามาปรับปรุง โดยใช้ค่า IOC ซ่ึงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ
พิจารณาจ านวน 3 ท่าน ประกอบไปด้วย 
 3.1 นางกมลลักษณ์ นามวงศ์ ครูปฏิบัติการ สาขาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช 
       ภัฏพิบูลสงคราม 
 3.2 นางสุพัตรา ประเสริฐกุล ครูปฏิบัติการ สาขาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช 
       ภัฏพิบูลสงคราม 
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 3.3 นางสาวเสาวรส อยู่ปั้น ครูปฏิบัติการ สาขาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช 
       ภัฏพิบูลสงคราม 
ผลการตรวจพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้เกณฑ์ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์ (IOC) 
เท่ากับ 0.67–1.00 และมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงภาพให้มีความชัดเจน ปรับตัวเลือกของแบบทดสอบให้มีความ
ใกล้เคียงกัน ปรับภาษาในค าสั่งบางข้อให้มีความเข้าใจง่ายและสอดคล้องกับนิยามที่ต้องการวัดทักษะพื้ นฐานทาง
คณิตศาสตร์ ด้านการสังเกตเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู่การเรียงล าดับ การรู้ค่าจ านวน  และปรับปรุงแก้ไข
แบบทดสอบและคู่มือด าเนินการทดสอบตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 
      4. น าแบบทดสอบการวัดพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ไปทดลองใช้กับเด็กอนุบาล 1 โดยต้อง
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ จ านวน 30 คน การทดลองใช้แบบทดสอบครั้งน้ีเพื่อหาข้อบกพร่องของข้อสอบในแต่ละ
ส่วน แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขให้เป็นแบบทดสอบที่ดีรวมทั้งแก้ไขวิธีด าเนินการสอนด้วย 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
แบบแผนการทดลอง 
 การด าเนินการวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบ กลุ่มทดลองเดียว, วัดผล
ก่อนและหลังการทดลอง (The single group, Pretest-Posttest design) 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 2 ผังการทดลองแบบกลุ่มทดลองเดียว, วัดผลก่อนและหลังการทดลอง (The single group, 
Pretest-Posttest design) 

   
ความหมายของสัญลักษณ์ 
 T1  แทน  การทดสอบก่อนท ากิจกรรม 
 T2   แทน  การทดสอบหลังท ากิจกรรม 
 X  แทน  การจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
วิธีด าเนินการทดลอง 
 การด าเนินการทดลองครั้งน้ี ด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยใช้เวลาในการทดลอง 
12 ครั้ง จ านวน 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 30 นาที โดยมีล าดับขั้นตอนดังน้ี 
 1. สร้างความคุ้นเคยกับกลุ่มตัวอย่างที่จะท าการทดลอง อาจารย์ประจ าชั้น หรือ บุคลากรที่เก่ียวข้อง โดยใช้
เวลาประมาณ 5 วัน พร้อมทั้งฝึกจ าชื่อเด็กและพูดคุยซักถาม 
 2. น าแบบทดสอบวัดทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาทดสอบก่อนทดลองกับกลุ่ม
ตัวอย่าง (Pre-test) 
 3. ด าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง โดยการใช้เกมการศึกษา เป็นเวลา 6 สัปดาห์สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 
30 นาที โดยล าดับขั้นตอนการด าเนินการทดลองมีดังน้ี 
  3.1 จัดรูปแบบการเล่น และจัดสื่อ/อุปกรณ์ 
  3.2 อธิบายวิธีการเล่น – กติกา 
  3.3 สาธิตการเล่น 
  3.4 ให้ทดลองเล่นเกมการศึกษา 
  3.5 เล่นเกมการศึกษาตามที่อธิบายไว้ 
  3.6 สนทนากับผู้วิจัยเก่ียวกับผลการเล่น 

T1  X T2 
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 4 . เ ม่ือด าเนินการทดลองครบ 8 สัปดาห์ ผู้ วิจัยท าการทดสอบ (Posttest) กับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็กฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบที่ใช้ก่อนการทดลอง น าคะแนนที่
ได้จากการทดสอบไปท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. หาค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนจากแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการทดลอง 
โดยน าข้อมูลไปหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

S. D = √
n ∑ x2 − (∑ x)2

n(n − 1)
 

 
     เม่ือ S. D   แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
      ∑ x  แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนน 
      ∑ x2  แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 
      𝑛   แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 
 
  
 2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  3.1 หาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) โดยค านวณจากสูตร (ล้วน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 
2538: 73) ดังน้ี 

�̅�=   
∑ 𝑋

𝑛
 

     เม่ือ  �̅�  แทน ค่าเฉลี่ย 
      ∑ 𝑋  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
       𝑛  แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้นอนุบาล1 โดยใช้กิจกรรมเกม
การศึกษา  ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิเคราะห์  จ านวน  2 ตอนดังน้ี 
  
ตอนที่ 1     ผลการเปรียบเทียบคะแนนของแบบทดสอบวัดความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้น
อนุบาล 1 ก่อนทดสอบและหลังทดสอบ 
ตารางที่ 2   ตารางคะแนนท าแบบทดสอบวัดความสามารถทางด้านทักษะคณิตศาสตร์ก่อนทดสอบและหลังทดสอบ 

 
ล าดับ 

Pre-test Post-test คะแนนผลต่าง 
X X2 X X2 D D2 

1 7 49 15 225 8 64 
2 8 64 15 225 7 49 
3 6 36 13 169 7 49 
4 6 36 12 144 6 36 
5 7 49 15 225 8 64 
6 5 25 12 144 7 49 
7 8 64 13 169 5 25 
8 3 9 13 169 10 100 
9 7 49 15 225 8 64 
10 6 36 14 196 8 64 
11 4 16 13 169 9 81 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

464 
 

 

 
รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที2่ (Proceedings) 

ล าดับ Pre-test Post-test คะแนนผลต่าง 
X X2 X X2 D D2 

12 7 49 15 225 8 64 
13 3 9 14 196 11 121 
14 4 16 15 225 11 121 
15 6 36 13 169 7 49 
รวม ∑ X= 

87 
∑ 2X

= 
543 

∑ X= 
207 

∑ 2X
= 

2875 

∑ D= 
120 

∑ 2D = 
1000 

 
ตอนที่  2  ผลการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากแบบทดสอบก่อนและหลังการทดสอบ 
ตารางที่ 3 คะแนนแสดงค่าคะแนนเฉลี่ยความเบี่ยงเบนมาตรฐานและคะแนนการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
คะแนนก่อนและหลังการทดสอบ120/15000-14400 
 

 
การทดลอง 

 
N 

 
�̅� 

 
S.D 

ก่อนการทดลอง 15 5.80 2.74 
หลังการทดลอง 15 13.80 1.31 

 
จากตารางที่ 2 แสดงว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 15 คน มีค่าเฉลี่ยก่อนการทดลอง 5.80 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.74 
และคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลอง 13.80 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังการทดลอง 1.31เม่ือเปรียบเทียบความ
แตกต่างของคะแนนก่อนและหลังการทดลองมีค่าเท่ากับ 9.16 อย่างมีนัยส าคัญที่ .05 แสดงว่าหลังการทดลองและ
ก่อนการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 3 แผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผลการทดสอบก่อนและหลังการท า
กิจกรรมการศึกษา 

 
 
 

7.33

18.13

2.28 1.61
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ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง

แผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผล
การทดสอบก่อนและหลังการท ากิจกรรมการศึกษา

ค่าเฉลี่ย

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
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ตารางที่ 4   ตารางคะแนนท าแบบทดสอบวัดความสามารถทางด้านทักษะคณิตศาสตร์ก่อนทดสอบและหลังทดสอบ
แบบแยกชุดการทดสอบ จ านวนทั้งหมด 3 ชุดๆ ละ 5 ข้อ รวม 15 ข้อ 

 
ล าดับ 

ชุดที่ 1  ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 
ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง 

1 4 5 2 5 1 5 
2 3 5 2 5 2 5 
3 2 5 2 4 2 4 
4 2 4 1 4 3 4 
5 2 5 2 5 3 5 
6 2 5 1 4 2 3 
7 3 4 3 5 2 4 
8 1 5 1 4 1 4 
9 4 5 2 5 1 5 
10 3 5 2 5 1 4 
11 1 4 0 5 3 4 
12 2 5 0 5 5 5 
13 1 4 1 5 1 5 
14 2 5 1 5 1 5 
15 3 4 2 4 1 5 

 
สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษา การใช้เกมการศึกษาที่ส่งเสริมทางด้านทักษะคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย พบว่าเด็กปฐมวัย
เม่ือใช้เกมการศึกษาที่ส่งเสริมทางด้านทักษะคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ส่งผลให้มีความสามารถทางด้านทักษะ
คณิตศาสตร์ของเด็กเพิ่มขึ้น 
 ความสามารถในด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังที่ใช้เกมการศึกษามีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังการทดลองของเด็กปฐมวัย ส่งผลให้มคีวามสามารถทางด้านทักษะคณิตศาสตร์
ของเด็กเพิ่มขึ้น ทักษะทางด้านคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนท าการทดลอง 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 เม่ือเสร็จสิ้นการทดลองฝึกเด็กปฐมวัย กลุ่มที่ได้รับการฝึกด้วยเกมการศึกษา ปรากฏว่าค่าเฉลี่ยของคะแนน
การทดสอบทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยหลังจากได้ทดลองใช้เกมการศึกษาสูงกว่าก่อนที่จะได้รับการทดลองใช้เกม
การศึกษา โดยสังเกตุจากเด็กสองคนที่มีคะแนนการทดสอบก่อนท ากิจกรรมเกมการศึกษาน้อยที่สุด ที่ 4 คะแนน
เท่ากัน เม่ือท ากิจกรรมเกมการศึกษาแล้วพบว่าเด็กทั้งสองคนมีคะแนนการทดสอบหลังการท ากิจกรรมเพิ่มขึ้นเป็น 16 
และ 18 คะแนน ซ่ึงคะแนนการทดสอบหลังการท ากิจกรรมเกมการศึกษาเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
น่ันแสดงให้เห็นว่า เกมการศึกษาช่วยพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยให้สูงขึ้นได้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ 
 1. การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อให้เกิดความพร้อมทางทักษะทางคณิตศาสตร์น้ัน จัดให้เด็กกระท า
กิจกรรมการเล่นด้วยตนเองและได้กระท ากับวัตถุจริง ซ่ึงสอดคล้องกับค ากล่าวของ เพียเจท์ (piaget, 1964) ที่ว่า การ
สอนคณิตศาสตร์ให้แก่เด็กเล็ก ควรให้เด็กได้มีโอกาสท ากิจกรรมด้วยตนเอง ได้สัมผัสได้จัดกระท าวัตถุของจริงมี
ประสบการณ์กับสิ่งที่เป็นรูปธรรม และในการสัมผัสจัดกระท ากับวัตถุน้ัน มิใช่การสัมผัสอย่างผิวเผินเท่าน้ัน แต่เป็นการ
ใช้กล้ามเน้ือเคลื่อนไหวไปตามทุกส่วนของวัตถุน้ันๆ ซ่ึงจะท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้แล้วพัฒนาขึ้นเป็นโครงสร้างทาง
สติปัญญา สอดคล้องกับแนวคิดของ มอนเตสซอรี่ (Montessori, 1980) และเฟอร์นาลด์ (Fernald, 1945) ที่กล่าวถึง 
การเรียนรู้อันเกิดจากการเคลื่อนไหวกล้ามเน้ือไปตามทุกส่วนของวัตถุซ่ึง Montessori เรียกว่า Muscular Sense ส่วน 
Fernald เรียกว่า Kinesthetic นอกจากน้ียังสอดคล้องกับผลวิจัยของ เตือนใจ ทองส าริด ซ่ึงทดลองใช้ วิธีการจัด
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กิจกรรมเกมการศึกษา ในการสร้างมโนทัศน์พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กก่อนประถมศึกษาผลการทดลองพบว่า 
มโนทัศน์พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กก่อนประถมศึกษาสูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
 2. จากการศึกษาในครั้งน้ี นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ในการด าเนินการทดลองเพื่อวัด
พัฒนาการทางด้านทักษะคณิตศาสตร์ มีพัฒนาการสูงขึ้นจากข้อมูลที่ได้ คือ คะแนนรวมก่อนและหลังการท ากิจกรรม
เกมการศึกษาจะสังเกตุได้ว่าคะแนนรวมหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามีผลรวมคะแนนที่สูงกว่าก่อนการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษา ทั้งน้ี อาจเพราะกลุ่มตัวอย่างในการทดลองได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางด้านคณิตศาสตร์ จากเกมการศึกษาจ านวนทั้งหมด 3 เน้ือหา 6 เกม ซ่ึงท าให้นักเรียนเกิดทักษะทางด้าน
คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น ซ่ึงจะสอดคล้องกับ ฮอง (Hong, 1999) ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์จากนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล 1 จ านวน 15 คน โดยกลุ่มตัวอย่างแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมเกมการศึกษาส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการ
ทางการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ได้ดีขึ้น กว่าการสอนปกติที่เน้นแต่การอธิบาย ซ่ึงจากผลการทดลองอาจน าไปใช้กับรายวิชา
อ่ืนๆ ได้ 

ข้อเสนอแนะ 
        ขอเสนอแนะในการน าไปใช ้
 1. ครูจึงต้องจัดให้เด็กได้เรียนรู้ โดยการกระท าและคิดเก่ียวกับสิ่งที่เขาก าลังท าด้วย และต้องไม่หวังให้กับ
เด็กเปลี่ยนแปลงความคิดอย่างรวดเร็ว 
 2. ครูควรจัดให้เด็กมีโอกาสเล่น หรือกระท าซ้ ากับอุปกรณ์ที่ใช้ในเกมการศึกษาอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เด็ก
สะสมประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์เป็นการเรียนรู้ระยะยาวต่อไป 
 3. ในกรณีที่สื่อ อุปกรณ์ ในเกมการศึกษามีจ านวนไม่เพียงพอกับจ านวนเด็ก สามารถแก้ไขโดยการจัดเด็ก
เป็นกลุ่มย่อย ทีละกลุ่ม การจัดกลุ่มย่อยน้ี ควรจัดเด็กเก่งอยู่กลุ่มเดียวกันกับเด็กอ่อน เพื่อให้เด็ กช่วยเหลือซ่ึงกันและ
กัน หรือเรียนรู้การท ากิจกรรมการเล่นที่ถูกต้อง 
       ขอเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรจะได้มีการท าวิจัยในเรื่องเดียวกันน้ีกับนักเรียนระดับชั้นอ่ืนๆ และใช้เวลาทดลองสอนอย่างต่อเน่ือง
ตลอด 1 ภาคการศึกษา เพื่อศึกษาว่าเกมการศึกษาเม่ือน ามาใช้กับนักเรียนระดับชั้นอ่ืนๆ จะได้ผลมากน้อยเพียงใด 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัย เก่ียวกับการน าเกมการศึกษามาประกอบการสอนในรายวิชา หรือการเรียนรู้ด้านอ่ืน 
 3. ควนมีการวิจัยเพื่อวัดความคงทนด้านความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยหลังจากเรียนด้วยเกม
การศึกษาในช่วงเวลา 1-2 สัปดาห์ หรือ 1-2 เดือนเป็นต้น 
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บทคัดย่อ  
            การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นส าหรับเด็ก
ปฐมวัยและเปรียบเทียบพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดริเริ่มความคิดยืดหยุ่นก่อน และหลังการท ากิจกรรม
เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ เด็กอนุบาลอายุ 4-5 ปี ซ่ึง
ก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้นอนุบาลที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) ต าบลบ้านคลอง อ าเภอเมือง  
จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ชุดกิจกรรมสื่อ 8 ชุด ได้แก่ แก้วน้ีของหนู , ฝาวิเศษ, ไม้
ไผ่ต่อสนุก, ขวดน้ าต่อเติม , ตัวต่อสร้างสรรค์, กล่องนมของหนู, ผ้าผืนน้อยแปลงร่าง, ต่อฝักมหาสนุก และแบบทดสอบ
ความคิดสร้างสรรค์ทั้งสองด้าน คือ ความคิดสร้างสรรค์ริเริ่มและความคิดยืดหยุ่น ผู้วิจัยประยุกต์ใช้จากแบบทดสอบ
การสร้างความคิดสร้างสรรค์ของ ทอเรนซ์และกิลฟอร์ด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยพื้นฐาน (µ ) 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   ( ) 
ผลการวิจัยพบว่า  
 1. ผลการศึกษาพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์จากการใช้สื่อจากวัสดุในท้องถิ่นของเด็กปฐมวัย
พบว่า  เด็กมีพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์จากการใช้สื่อจากวัสดุในท้องถิ่นดีขึ้นซ่ึงอยู่ในระดับดีมาก โดยจากการให้
เด็กท ากิจกรรมโดยใช้ส่ือ 8 ชุด ได้แก่  แก้วน้ีของหนู  ฝาวิเศษ  ไม้ไผ่ต่อสนุก  ขวดน้ าต่อเติม  ตัวต่อสร้างสรรค์  กล่อง
นมของหนู  ผ้าผืนน้อยแปรงร่าง  และต่อฝักมหาสนุก โดยมีค่าเฉลี่ย (µ) ก่อนการท ากิจกรรมเท่ากับ 12.60 ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )เท่ากับ 2.82 ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง โดยหลังการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 24.87 ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) เท่ากับ 2.20  ซ่ึงอยู่ในระดับดีมาก 
 2. ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการด้านความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นของเด็กปฐมวัยพบว่า เด็ก
มีพัฒนาการความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นจากการใช้สื่อวัสดุในท้องถิ่นดีขึ้นทั้ง 2 ด้านจากการให้เด็กท ากิจกรรม
โดยใช้สื่อ 8 ชุด ได้แก่ แก้วน้ีของหนู ฝาวิเศษ ไม้ไผ่ต่อสนุก ขวดน้ าต่อเติม ตัวต่อสร้างสรรค์ กล่องนมของหนู ผ้าผืน
น้อยแปรงร่าง และต่อฝักมหาสนุก 
 ด้านความคิดริเริ่ม ก่อนการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 6.53 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) 
เท่ากับ 1.60 ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง โดยหลังการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 12.27 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
( ) เท่ากับ 1.22 ซ่ึงอยู่ในระดับดีมาก 
  ด้านความคิดยืดหยุ่น  ก่อนการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 6.07 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
( ) เท่ากับ 1.44 ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง โดยหลังการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.53 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
( ) เท่ากับ 1.25 ซ่ึงอยู่ในระดับดีมาก 
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Abstract 
             This research aims to develop creativity initiative and flexible thinking for early childhood 
children. And compare innovative ideas development. Flexible idea and after activities to develop 
creative ideas for early childhood.The target group used in this study was the students in Watyang 
(Memana wittaya)  School Tambankhlong, Amphoe Mueang, Phitsanulok Province. The students are 
studying at Kindergarten Level 2, Year 2560. The target group was 15 people. The instruments used 
in the research were 8 series of media activities: glass of mine, magical cover, funny bamboo, bottle 
of multiply, creativepuzzle, milk carton of mine, transforming fabric, funny sheathand creative tests 
on both sides are creative initiative, and flexible thinking. The researcher applied the test of creativity 
from Lawrence and Guilford Statistics used in data analysis were the mean (µ) and standard deviation     
( ) 
Research result 
 1. The results of the study on the development of creativity from the use of local 
materials from early childhood were found that children develop their creativity through the use of 
local materials and it was very good level, from the children's activities to the 8 series of media 
activities: glass of mine, magical cover, funny bamboo, bottle of multiply, creative puzzle, milk carton 
of mine, transforming fabric, funny sheath. And the mean (µ) before the activity is 12.60 and standard 
deviation ( ) is 2.82 so it is at the moderate level, after the activity the mean (µ) is 24.87 standard 
deviation ( ) is 2.20 . 
 2. The results of the comparison of the development of the initiative and the 
elasticity of early childhood found that children develop their ideas and flexibility through the use 
of local materials are 8 series of media: glass of mine, magical cover, funny bamboo, bottle of 
multiply, creative puzzle, milk carton of mine, transforming fabric, funny sheath. 
 An Initiatives Before the activity, the mean (µ) was 6.53 the standard deviation ( ) 
was 1.60, which was at the moderate level. After the activity, the mean (µ) was 12.27 the standard 
deviation ( ) was 1.22, which is very good level. 
 Flexible thinking before the activity, mean (µ) was 6.07 the standard deviation ( ) 
was 1.44, which was at the moderate level. After the activity, the mean was 12.53 the standard 
deviation ( ) was 1.25, which is very good level. 

ค าส าคัญ : การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ความคิดยืดหยุ่น การคิดริเริ่ม เด็กปฐมวัย การใช้ส่ือจากวัสดุท้องถิ่น 

ความเป็นมาและความส าคัญ  
 ในปัจจุบันการศึกษามีความส าคัญส าหรับชีวิตของเราทุกคน และเป็นสิ่งที่ทุกคนแสวงหาองค์
ความรู้เพื่อมาใช้ในการด าเนินชีวิต การท างาน และการสร้างความส าเร็จให้กับชีวิตของเราทุกคน เราปฏิ เสธไม่ได้ว่า
การศึกษามีอิทธิพลต่อสังคมโลกในปัจจุบัน เริ่มจากเด็กปฐมวัยซ่ึงเป็นวัยที่ส าคัญจึงต้องได้รับการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน
ให้เหมาะสมกับวัย โดยเฉพาะด้านความคิดสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์เป็นลักษณะของความคิดส่วนบุคคลที่
สามารถคิดได้อย่างหลากหลายและคิดได้อย่างคล่องแคล่ว เพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ก าหนดขึ้น ลักษณะของ
บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ เราสามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมการแสดงออก ซ่ึงสอดคล้องกับ ชาญณรงค์ พร
รุ่งโรจน์,  (2543 : 44) กล่าวว่า ขอบเขตของความรู้ในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและแผ่ขยายออกไปอย่างรวดเร็ ว 
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การแข่งขันเชิงพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต โดยเฉพาะศักยภาพในการคิดและสร้างสรรค์สิ่งที่แปลกใหม่ให้เกิดขึ้น 
ความท้าทายที่จะกระตุ้นให้มนุษย์ได้เกิดความกระหายใคร่รู้ในสิ่งแวดล้อมรอบตัว  ความคิดสร้างสรรค์  เป็น
กระบวนการคิดที่เก่ียวข้องกับการคิดสิ่งใหม่ๆ ซ่ึงขัดแย้งกับความคิดเดิมๆ โดยดึงเอาประสบการณ์เก่าๆ ออกมา
ทั้งหมด และเลือกที่จะสร้างแบบแผนใหม่ๆ ออกมาให้ปรากฏ ซ่ึงการจัดแบบแผนของการคิดใหม่น้ีเป็นลักษณะเฉพาะ
ของแต่ละบุคคล ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ความคิดริเริ่ม เป็นความคิดแปลกใหม่ แตกต่างจากความคิดธรรมดาไม่
เหมือนใคร อาจเกิดจากการน าเอาความรู้เดิมมาดัดแปลง และประยุกต์ให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้น  และความคิดยืดหยุ่น เป็น
ความสามารถในการค้นพบลักษณะที่มีความหลากหลาย สมองมนุษย์สามารถคิดเชื่อมโยงประสานสัมพันธ์กันระหว่าง
ความรู้และประสบการณ์ ท าให้เกิดการต่อยอดความรู้เดิมและการต่อเติมจินตนาการออกไป  การพัฒนาและการ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ จึงจ าเป็นที่ต้องบ่มเพาะตั้งแต่เยาว์วัย เพื่อเตรียมพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลของชาติใน
อนาคต ความคิดสร้างสรรค์เป็นสมรรถภาพทางด้านสมองที่มีอยู่ในมนุษย์ทุกคน เป็นพลังทางความคิดและพลังที่
แสดงออกแล้วมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ผลผลิตของความคิดสร้างสรรค์เป็นผลงานที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาและแก้ปัญหา
ได้อย่างเหมาะสม วิจิตร วรุตบางกูร , (2520 : 39) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นพฤติกรรมที่มีคุณค่าและมี
ความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพราะคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มักจะเป็นผู้ที่มี
บทบาทที่จะน าความเจริญก้าวหน้ามาสู่ประเทศชาติ บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์มีบทบาทที่ส าคัญ และเป็นที่ต้องการ
ของสังคมปัจจุบันอย่างยิ่ง ทั้งน้ี เน่ืองจากสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นท าให้ขบคิด และแก้ปัญหาและพร้อมที่จะกระท า
สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และสังคมโดยส่วนรวมคุณค่าของความคิดสร้างสรรค์ สามารถสรุปได้เป็น 2 มิติ คือ มิติ
ทางสังคม และมิติทางปัจเจกชน ซ่ึงมิติทางสังคมน้ันเป็นสิ่งที่บุคคลได้คิดสร้างสิ่งหน่ึงเพื่อประโยชน์สุขและ
ความก้าวหน้าของสังคม หรือหาวิธีแก้ไขปัญหาจนประสบความส าเร็จ มีประโยชน์ต่อสังคม ส่วนมิติทางปัจเจกชนเป็น
ความสามารถในการสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าต่อผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ภาคภูมิใจและม่ันใจในความสามารถของตนเอง 
จะส่งผลไปถึงแบบแผนบุคลิกภาพและความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสังคมความคิดสร้างสรรค์สามารถช่วยใน
การคิดแก้ปัญหา สร้างความสนใจสิ่งต่างๆ รอบตัว ซ่ึงแสดงออกโดยการศึกษา ค้นคว้า ค้นหา ทดลอง และยังก่อให้เกิด
จินตนาการ ความผิดแผกและท้าทายให้เกิดการสร้างมุมมองใหม่ๆ จึงเป็นทางเลือกที่สังคมต้องการ น่ันหมายความว่า 
ความคิดสร้างสรรค์จะต้องเกิดการสร้างสิ่งแปลกใหม่ น าไปประยุกต์ใช้ได้และมีความเหมาะสมสอดคล้องตาม
สภาวการณ์ 
 จากการสังเกตเด็กชั้นอนุบาล 2 มีปัญหาด้านความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่น จ านวน 15 คน 
พบว่า เด็กไม่สามารถที่จะคิดได้ด้วยตัวเอง ชอบลอกเลียนแบบเพื่อน เม่ือเห็นเพื่อนวาดหรือต่อเติมเป็นรูปอะไรเด็กก็จะ
ท าแบบเพื่อนซ้ าๆกัน ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่ส าคัญเพราะคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มักจะเป็นผู้ที่มีบทบาทที่จะน า
ความเจริญก้าวหน้ามาสู่ประเทศชาติ  เน่ืองจากความคิดสร้างสรรค์มีความส าคัญอย่างน้ีจึงต้องใช้กิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์  
 การจัดกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้มีหลายวิธี แต่สิ่งหน่ึงที่เราสามารถช่วย
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้ คือการใช้วัสดุจากท้องถิ่น เน่ืองจากหาได้ง่าย ราคาถูก ท าให้เรารู้จากประหยัด และเด็ก
คุ้นเคยกับวัสดุน้ันๆ โดยการใช้ส่ือจากวัสดุจากท้องถิ่น ได้แก่ สื่อ 8 ชุด 1.ไม้ไผ่ต่อสนุก 2.ฝาวิเศษ 3.แก้วน้ีของหนู 4.
ขวดน้ าต่อเติม 5.ตัวต่อสร้างสรรค์ 6.กล่องนมของหนู 7.ผ้าผืนน้อยแปลงร่าง 8.ต่อฝักมหาสนุก เป็นต้น  ซ่ึงสอดคล้อง
กับ เบญจา แสงมลิ, (2539 : 34-62) กล่าวว่า วัสดุท้องถิ่น หมายถึง สิ่งของที่มีอยู่ในท้องถิ่นตามภูมิประเทศ ท้องถิ่นที่
อยู่ในภูมิประเทศต่างกันอาจมีวัสดุแตกต่างกันไปบ้าง เช่น ท้องถิ่นภาคเหนือมีใบเม่ียง ใบตอง เขาสัตว์มาก แต่ภาคใต้
แถวทะเลมีเปลือกหอย กระดูกปลา ปะการัง เป็นต้น แม้แต่สิ่งที่เกิดตามธรรมชาติ เช่น ดิน ทราย หิน เหล่าน้ี ก็ถือว่า
เป็นวัสดุท้องถิ่นได้ เราทราบกันแล้วว่าเด็กเรียนจากสิ่งที่อยู่แวดล้อมตัวเขา ฉะน้ัน สิ่งที่อยู่ในท้องถิ่นที่เด็กอยู่ถือว่าเป็น
วัสดุที่น ามาเป็นสื่อให้เด็กเรียนได้ทั้งสิ้น หน้าที่ของครู หรือพี่เลี้ยงเด็ก หรือผู้ดูแลเด็ก จึงจ าเป็นจะต้องรู้จักเลือกน าสิ่งใด
มาเรียน และรู้จักรวบรวมสิ่งต่างๆ ไว้เพื่อเลือกมาใช้ในโอกาสที่ต้องการ วัสดุท้องถิ่นที่เราพบเห็นในท้องถิ่นต่างๆ ซ่ึง
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อาจเก็บรวบรวมไว้ส าหรับใช้เป็นสื่อการสอนได้ เช่น ทรายเปลือกหอย ก้อนหิน ก้อนแร่ ใบไม้ ท่อนไม้ แผ่นยาง เส้น
หวาย ฟาร์มรังนก เปลือกมะพร้าว กาบหมาก ต้นอ้อ ผลการแห้ง ผลต้นหูกวาง ก้านกล้วย ก้านมะพร้าว ใบตอง
ทางมะพร้าว ปะการัง ผักกระถิน เม็ดมะกล่ าตาหนู ไผ่ เป็นต้น วัสดุเหลือใช้ หมายถึง สิ่งของต่างๆ ที่ใช้ประโยชน์แล้ว 
และมีส่วนที่เหลือทิ้งไว้ ส่วนมากเม่ือได้ใช้ประโยชน์ ของสิ่งน้ันแล้วก็มักจะทิ้งไปเลย เช่น กลักไม้ขีดไฟ  เม่ือใช้ไม้ขีดไฟ
หมดเราก็โยนกลักของมันทิ้งไป หรือกล่องสบู่ ใช้สบู่หมดก็เอากล่องทิ้งไป ทั้งกลักและกล่องน้ีเราเรียกว่า วัสดุเหลือใช้ 
มีสิ่งของต่างๆ อีกมากมายที่เราได้ใช้แล้ว ก็มีส่วนไม่ต้องการใช้ เราก็ทิ้งมันไป แต่ภายหลังปรากฏว่าวัสดุเหลือใช้เหล่าน้ี
อาจน ามาท าประโยชน์อย่างอ่ืนได้ และสามารถน ามาเป็นสื่อการเรียนของเด็กได้ด้วย ครูอนุบาล พี่เลี้ยง หรือผู้ดูแลเด็ก 
จึงรวบรวมวัสดุเหลือใช้ต่างๆ และคิดหาวิธีใช้วัสดุเหลือใช้เหล่าน้ีเป็นสื่อการสอนเด็กเมืองหลวง และเมืองใหญ่ หรือ
ตามอ าเภอ จะหาวัสดุเหลือใช้ไม่ยาก แต่ในชนบทห่างไกลน้ันย่อมล าบากในการหาวัสดุเหลือใช้ บางทีก็อาจได้วัส ดุ
เหลือใช้จากวัสดุท้องถิ่นที่มีอยู่ แต่ได้น าส่วนที่มีประโยชน์ไปใช้ก่อนแล้ว เช่น มะพร้าว ใช้เน้ือขูดท าอาหาร เหลือแต่
กะลา กะลามะพร้าวจึงเป็นวัสดุเหลือใช้ หรือกาบมะพร้าว ถ้าไม่ใช่ใส่ไฟแทนฟืน ทิ้งไว้เฉยๆ ก็ถือว่าเป็นวัสดุเหลือใช้ใน
ชนบทได้ การใช้สื่อจากวัสดุในท้องถิ่นสิ่งส าคัญคือท าให้เรารู้จักประหยัด สามารถน าสิ่งของที่เหลือใช้มาท าให้เกิด
ประโยชน์ได้มากที่สุด โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทุนมากนักฝึกให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ สร้างผลงานให้มีรูปร่าง
แปลกใหม่ และพัฒนางานประดิษฐ์เดิมให้สามารถใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้นได้ 
 ผู้วิจัยจึงตระหนักถึงความส าคัญของเรื่องพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ ซ่ึงเป็นเรื่องที่ส าคัญต่อเด็ก
ปฐมวัยเป็นอย่างมาก และไม่ควรละเลย ผู้วิจัยจึงสนใจใช้ส่ือจากวัสดุในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านความ
คิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นส าหรับเด็กปฐมวัยเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในด้านต่างๆให้ดีขึ้น เพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ต่อไป  

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัยจากการใช้ส่ือจากวัสดุในท้องถิ่น 
    2. เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นของเด็กปฐมวัย
ก่อนและหลังการใช้ส่ือจากวัสดุในท้องถิ่น 

สมมติฐานในการวิจัย 
   1. จากการศึกษาพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยการใช้ส่ือจากวัสดุในท้องถิ่น พบว่าเด็ก
ปฐมวัยมีพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ดีขึ้น 
   2. จากการเปรียบเทียบพัฒนาการด้านความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นของเด็กปฐมวัยหลังจากการใช้สื่อ
จากวัสดุในท้องถิ่นพบว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรม 

ขอบเขตของการวิจัย 
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ เด็กปฐมวัยชาย-หญิง ที่มีอายุระหว่าง 4-5 ปี ซ่ึงก าลังศึกษาในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 1 อ าเภอ เมือง จังหวัด พิษณุโลก จ านวน 15 คน 
         ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การวิจัยในครั้งน้ีมุ่งพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นส าหรับเด็กปฐมวัย
จากการใช้ส่ือจากวัสดุในท้องถิ่น ได้แก่ สื่อ 8 ชุด 1.ไม้ไผ่ต่อสนุก 2.ฝาวิเศษ 3.แก้วน้ีของหนู 4.ขวดน้ าต่อเติม 5.ตัวต่อ
สร้างสรรค์ 6.กล่องนมของหนู 7.ผ้าผืนน้อยแปลงร่าง 8.ต่อฝักมหาสนุก   
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           ขอบเขตด้านเวลา 
 การวิจัยในครั้งน้ีได้ศึกษากับกลุ่มเป้าหมายเด็กปฐมวัย ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ใช้เวลาจ านวน 
1 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ โดยจัดกิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดริเริ่มและความคิด
ยืดหยุ่น สัปดาห์ละ 3 ครั้ง วันละ 30 นาที ได้แก่วัน จันทร์ พุธ ศุกร์ รวมทั้งสิ้น 12 วัน 
           ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรต้น   คือ การใช้ส่ือจากวัสดุในท้องถิ่น 
 ตัวแปรตาม คือ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นของเด็กปฐมวัย 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การคิดสร้างสรรค์  หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดสร้างสรรค์ผลิตผลงาน หรือสิ่งแปลกๆ 
ใหม่ๆ ที่ไม่รู้จักมาก่อน ซ่ึงสิ่งต่างๆ เหล่าน้ีอาจจะเกิดจากการรวมความรู้ต่างๆ ที่ได้รับจากประสบการณ์แล้วเชื่อมโยง
กับสถานการณ์ใหม่ๆ สิ่งที่เกิดขึ้นแต่ไม่จ าเป็นต้องสมบูรณ์อย่างแท้จริง ซ่ึงอาจออกมาในรูปของสื่อ 8 ชุด  
 การคิดยืดหยุ่น หมายถึง เป็นความสามารถของบุคคลในการคิดหาค าตอบได้หลายประเภทและหลาย
ทิศทาง หรืออาจจะเป็นความสามารถคิดดัดแปลงจากสิ่งหน่ึงไปหลายๆ สิ่งได้ เช่น การต่อสื่อจากวัสดุในท้องถิ่นได้
หลายรูปทรง เช่น การน าเอากล่องนมมาต่อเป็นรูปต่างๆได้ การต่อเติมจากเส้นที่ครูก าหนดให้ เป็นสิ่งที่เด็กต้องการได้ 
เป็นต้น 
 การคิดริเริ่ม หมายถึง ความคิดแปลกใหม่ แตกต่างจากความคิดธรรมดาไม่เหมือนใคร อาจเกิดจากการ
น าเอาความรู้เดิมมาดัดแปลง และประยุกต์ให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้น เช่น ตัวต่อสร้างสรรค์ ที่น าเอาแกนกระดาษทิชชูและ
หลอดมาต่อกันโดยเสียบเข้าตามรูที่เจาะไว้รอบแกนกระดาษทิชชู เด็กสามารถสร้างสรรค์เป็นรูปต่างๆได้ การต่อวาดต่อ
เติมจากเส้นให้เป็นรูปต่างๆที่ไม่ซ้ ากับเพื่อน 
 เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กชาย-หญิง ที่มีอายุระหว่าง 4-5 ปี ซ่ึงก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2560 ของโรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 อ าเภอ เมือง 
จังหวัด พิษณุโลก จ านวน 15 คน 
 สื่อจากวัสดุในท้องถิ่น หมายถึง วัตถุตามธรรมชาติที่มีในท้องถิ่น เช่น แก้วมาม่า ฝาขวดน้ า กล่องนม แกน
กระดาษทิชชู เศษผ้า ขวดน้ า ไม้ไผ่ เป็นต้น โดยน ามาจัดเป็นสื่อ จ านวน 8 ชุด ได้แก่  1.ไม้ไผ่ต่อสนุก 2.ฝาวิเศษ 3.แก้ว
น้ีของหนู 4.ขวดน้ าต่อเติม 5.ตัวต่อสร้างสรรค์ 6.กล่องนมของหนู   7.ผ้าผืนน้อยแปลงร่าง 8.ต่อฝักมหาสนุก ซ่ึงในการ
วิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยจะศึกษาเก่ียวกับความคิดสร้างสรรค์ลักษณะ ความคิดริเริ่มและความคิ ดยืดหยุ่นโดยน ามาต่อกัน
มากกว่าหน่ึงชิ้นขึ้นไปตามจินตนาการของเด็ก สิ่งของจากวัสดุและเศษวัสดุเป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในด้าน
การฝึกฝนให้เรารู้จักวางแผนการท างาน มีความอดทนต่องานที่ท า สามารถแก้ปัญหาจากการปฏิบัติงานและปลูกฝังให้
รู้จักการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์  

กรอบแนวคิดในการวิจัย  
  ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 
  
  
  
 
 
 

     พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้าน
ความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่น
ของเด็กปฐมวัย       
 

การใช้ส่ือจากวัสดุใน
ท้องถิ่น 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. สื่อจากวัสดุในท้องถิ่น ได้แก่ สื่อ 8 ชุด 1. ไม้ไผ่ต่อสนุก 2. ฝาวิเศษ 3.แก้วน้ีของหนู.      4. ขวดน้ าต่อ
เติม 5. ตัวต่อสร้างสรรค์ 6. กล่องนมของหนู 7. ผ้าผืนน้อยแปลงร่าง 8. ต่อฝักมหาสนุก  
 2. แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ผู้วิจัยประยุกต์ได้จากแบบทดสอบการสร้างความคิด
สร้างสรรค์ของ ทอเรนซ์และกิลฟอร์ด จ านวน 1 ชุด 
 3. แผนการจัดกิจกรรมการใช้สื่อจากวัสดุในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
จ านวน 8 แผน 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 1. น าแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นส าหรับเด็กปฐมวัยก่อน
เรียนไปทดลองกับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 แล้วเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2. การทดลองครั้งน้ีด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ท าการทดลองเป็นเวลาจ านวน 1 เดือน 
โดยเริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ โดยจัดกิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่น 
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง วันละ 30 นาที ได้แก่วัน จันทร์ พุธ ศุกร์ รวมทั้งสิ้น 12 วัน โดยใช้ชุดสื่อกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิด
ริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นส าหรับเด็กปฐมวัยจะมีการจัดชุดกิจกรรม สื่อทั้ง 8 ชุด ดังน้ี 1.ไม้ไผ่ต่อสนุก 2.ฝาวิเศษ 3.
แก้วน้ีของหนู 4.ขวดน้ าต่อเติม 5.ตัวต่อสร้างสรรค์ 6.กล่องนมของหนู 7.ผ้าผืนน้อยแปลงร่าง 8.ต่อฝักมหาสนุก  
 3. หลังด าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จะด า เนินการเก็บรวบรวม โดยการน า
แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการปฏิบัติกิจกรรมแบบทดสอบวัดความคิด
สร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย มาตรวจให้คะแนน  
 4. น าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ตามวิธีการต่อไป 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
          ตอนที่ 1 การศึกษาพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์จากการใช้ส่ือจากวัสดุในท้องถิ่นของเด็กปฐมวัย 
จากผลการศึกษาพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์จากการที่ใช้สื่อจากวัสดุในท้องถิ่นของเด็กปฐมวัย   ผู้วิจัยขอเสนอผล
การศึกษาพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์จากการที่ใช้สื่อจากวัสดุในท้องถิ่นของเด็กปฐมวัย ดังน้ี     
ตารางที่ 1 ผลการศึกษาพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์จากการใช้ส่ือจากวัสดุในท้องถิ่นของเด็กปฐมวัย 

พัฒนาการ 
 

ก่อนการทดสอบ  
ระดับ 

หลังการทดสอบ  
ระดับ 

µ   µ   
ความคิดสร้างสรรค์ 12.60 2.82 ปานกลาง 24.87 2.20 ดีมาก 

           จากตารางที่ 1 การศึกษาพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์จากการใช้สื่อจากวัสดุในท้องถิ่นของเด็กปฐมวัย   
พบว่า  เด็กมีพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์จากการใช้สื่อจากวัสดุในท้องถิ่นดีขึ้น จากการให้เด็กท ากิจกรรมโดยใช้สื่อ 
8 ชุด ได้แก่  ไม้ไผ่ต่อสนุก  ฝาวิเศษ  แก้วน้ีของหนู  ขวดน้ าต่อเติม  ตัวต่อสร้างสรรค์  กล่องนมของหนู  ผ้าผืนน้อย
แปรงร่าง  และต่อฝักมหาสนุก โดยมีค่าเฉลี่ย (µ) ก่อนการท ากิจกรรมเท่ากับ 12.60 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) 
ก่อนท ากิจกรรมเท่ากับ 2.82 ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง โดยหลังการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 24.87 ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )เท่ากับ 2.20 ซ่ึงอยู่ในระดับดีมากดังปรากฏผลตามภาพประกอบที่  1  ดังน้ี 
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ผลการวิเคราะห์พัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ จากการทดสอบก่อน – หลัง การใช้สื่อจากวัสดุในท้องถิ่นของเด็ก
ปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 1  ผลการศึกษาพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์จากการใช้ส่ือจากวัสดุในท้องถิ่นของเด็กปฐมวัย 
            ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการด้านความคิดริเร่ิมและความคิดยืดหยุ่นของเด็กปฐมวัย 
 จากผลการเปรียบเทียบพัฒนาการด้านความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นของเด็กปฐมวัย ดังน้ัน ผลการ
เปรียบเทียบพัฒนาการด้านความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นของเด็กปฐมวัย ผู้วิจัยจึงขอเสนอผล  ดังน้ี 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการด้านความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นของเด็กปฐมวัย 

พัฒนาการ 
 

ก่อนการทดลอง  
ระดับ 

หลงัการทดลอง  
ระดับ 

µ   µ   
  ด้านความคิดริเริ่ม 6.53 1.60 ปานกลาง 12.27 1.22 ดีมาก 
  ด้านความคิดยืดหยุ่น 6.07 1.44 ปานกลาง 12.53 1.25 ดมีาก 

              จากตารางที่ 2 การเปรียบเทียบพัฒนาการด้านความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นของเด็กปฐมวัย พบว่า 
เด็กมีพัฒนาการความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นจากการใช้สื่อวัสดุในท้องถิ่นดีขึ้นจากการให้เด็กท ากิจกรรมโดยใช้
สื่อ 8 ชุด ได้แก่  ไม้ไผ่ต่อสนุก  ฝาวิเศษ  แก้วน้ีของหนู  ขวดน้ าต่อเติม  ตัวต่อสร้างสรรค์  กล่องนมของหนู  ผ้าผืนน้อย
แปรงร่าง  และต่อฝักมหาสนุก 
 ด้านความคิดริเริ่ม ก่อนการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 6.53 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) เท่ากับ 
1.60ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง  โดยหลังการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ)  เท่ากับ 12.27 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) 
เท่ากับ 1.22ซ่ึงอยู่ในระดับดีมาก 
 ด้านความคิดยืดหยุ่น  ก่อนการท ากิจกรรม มีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 6.07 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) 
เท่ากับ 1.44 ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง โดยหลังการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.53 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) 
เท่ากับ 1.25ซ่ึงอยู่ในระดับดีมาก ดังปรากฏผลตามภาพประกอบที่ 2 ดังน้ี 
 ผลการวิเคราะห์พัฒนาการด้านความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นของเด็กปฐมวัย จากการทดสอบก่อน – 
หลัง การใชส้ื่อจากวัสดุในท้องถิ่นของเด็กปฐมวัย 
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ภาพประกอบที่ 2  ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการด้านความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นของเด็กปฐมวัย  จากทดสอบ

ก่อน – หลัง การใช้ส่ือจากวัสดุในท้องถิ่นของเด็กปฐมวัย 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย 
 ในการประเมินประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยผู้ศึกษาก าหนดเกณฑ์ไว้
ดังน้ี 
  คะแนนเฉลี่ย 20.01-25.00       แสดงว่าสื่อมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
  คะแนนเฉลี่ย 15.01-20.00       แสดงว่าสื่อมีคุณภาพอยู่ในระดับดี 
        คะแนนเฉลี่ย 10.01-15.00 แสดงว่าสื่อมีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง 
        คะแนนเฉลี่ย 5.01-10.00 แสดงว่าสื่อมีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ 
        คะแนนเฉลี่ย 0.00-5.00 แสดงว่าสื่อมีคุณภาพอยู่ในระดับควรปรับปรุง 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของแบบทดสอบวัดความคิดริเร่ิมและความคิดยืดหยุ่น 
 ในการประเมินประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นผู้ศึกษาก าหนดเกณฑ์ไว้
ดังน้ี 
        คะแนนเฉลี่ย 12.01-15.00 แสดงว่าสื่อมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
        คะแนนเฉลี่ย 9.01-12.00 แสดงว่าสื่อมีคุณภาพอยู่ในระดับดี 
        คะแนนเฉลี่ย 6.01-9.00 แสดงว่าสื่อมีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง 
        คะแนนเฉลี่ย 3.01-6.00 แสดงว่าสื่อมีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ 
        คะแนนเฉลี่ย 0.01-3.00 แสดงว่าสื่อมีคุณภาพอยู่ในระดับควรปรับปรุง 
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัย ผู้วิจัยขอสรุปผลการวิจัยดังน้ี 
 1. ผลการศึกษาพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์จากการใช้สื่อจากวัสดุในท้องถิ่นของเด็กปฐมวัย  พบว่า  เด็กมี
พัฒนาการความคิดสร้างสรรค์จากการใช้สื่อจากวัสดุในท้องถิ่นดีขึ้น จากการให้เด็กท ากิจกรรมโดยใช้สื่อ 8 ชุด ได้แก่  
ไม้ไผ่ต่อสนุก  ฝาวิเศษ  แก้วน้ีของหนู  ขวดน้ าต่อเติม  ตัวต่อสร้างสรรค์  กล่องนมของหนู  ผ้าผืนน้อยแปรงร่าง  และ
ต่อฝักมหาสนุก โดยมีค่าเฉลี่ย (µ) ก่อนการท ากิจกรรมเท่ากับ 12.60 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )เท่ากับ 2.82 ซ่ึง
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อยู่ในระดับปานกลาง โดยหลังการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 24.87 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) เท่ากับ 
2.20 ซ่ึงอยู่ในระดับดีมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการด้านความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นของเด็กปฐมวัย  พบว่า เด็กมี
พัฒนาการความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นจากการใช้สื่อวัสดุในท้องถิ่นดีขึ้นจากการให้เด็กท ากิจกรรมโดยใช้สื่อ 8 
ชุด ได้แก่ ไม้ไผ่   ต่อสนุก  ฝาวิเศษ  แก้วน้ีของหนู ขวดน้ าต่อเติม  ตัวต่อสร้างสรรค์  กล่องนมของหนู  ผ้าผืนน้อย
แปรงร่าง  และต่อฝัก      มหาสนุก 

ด้านความคิดริเริ่ม ก่อนการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 6.53 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) เท่ากับ 
1.60 ซ่ึงอยู่ในระดับพอใช้ โดยหลังการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ)  เท่ากับ 12.27 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) 
เท่ากับ 1.22 ซ่ึงอยู่ในระดับดีมาก 

ด้านความคิดยืดหยุ่น  ก่อนการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 6.07 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) 
เท่ากับ 1.44 ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง โดยหลังการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.53 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) 
เท่ากับ 1.25 ซ่ึงอยู่ในระดับดีมาก 

อภิปรายผล 

 1. ผลการศึกษาพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์จากการใช้สื่อจากวัสดุในท้องถิ่นของเด็กปฐมวัย  พบว่า  เด็กมี
พัฒนาการความคิดสร้างสรรค์จากการใช้สื่อจากวัสดุในท้องถิ่นดีขึ้น จากการให้เด็กท ากิจกรรมโดยใช้สื่อ 8 ชุด ได้แก่  
ไม้ไผ่ต่อสนุก  ฝาวิเศษ  แก้วน้ีของหนู  ขวดน้ าต่อเติม  ตัวต่อสร้างสรรค์  กล่องนมของหนู  ผ้าผืนน้อยแปรงร่าง  และ
ต่อฝักมหาสนุก โดยมีค่าเฉลี่ย (µ) ก่อนการท ากิจกรรมเท่ากับ 12.60 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )เท่ากับ 2.82 ซ่ึง
อยู่ในระดับปานกลาง โดยหลังการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 24.87 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) เท่ากับ 
2.20 ซ่ึงอยู่ในระดับดีมาก เน่ืองจากการใช้สื่อจากวัสดุในท้องถิ่น เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรู้จาก
การลงมือกระท าและปฏิบัติจริงกับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ การได้ลงมือกระท า การจับต้องสัมผัส ท าให้เด็กเข้าใจ และ
รวบรวมประสบการณ์ทั้งหมดเข้าด้วยกันซ่ึงเป็นประสบการณ์ส าคัญส าหรับการเรียนรู้ของเด็กเพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการเรียนระดับประถมศึกษาต่อไป มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2547: 100) ที่
กล่าวว่า การส่งเสริมพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งส าคัญต่อเด็กมาก เพราะเด็กต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ใน
การท ากิจกรรมที่ส าคัญ ได้แก่ การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่ เป็นต้น เบญจา แสงมลิ (2539 : 34-
62) กล่าวว่า สิ่งที่อยู่ในท้องถิ่นที่เด็กอยู่ถือว่าเป็นวัสดุที่น ามาเป็นสื่อให้เด็กเรียนได้ทั้งสิ้น หน้าที่ของครู หรือพี่เลี้ยงเด็ก 
หรือผู้ดูแลเด็ก จึงจ าเป็นจะต้องรู้จักเลือกน าสิ่งใดมาเรียน และรู้จักรวบรวมสิ่งต่างๆ ไว้เพื่อเลือกมาใช้ในโอกาสที่
ต้องการ วัสดุท้องถิ่นที่เราพบเห็นในท้องถิ่นต่างๆ ซ่ึงอาจเก็บรวบรวมไว้ส าหรับใช้เป็นสื่อการสอนได้  
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายส าคัญเพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการด้านความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นของเด็ก
ปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมจากวัสดุในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ก่อน และหลังการจัดกิจกรรม
ผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลได้ ดังน้ี 

2. ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการด้านความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นของเด็กปฐมวัย  พบว่า เด็กมี
พัฒนาการความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นจากการใช้สื่อวัสดุในท้องถิ่นดีขึ้นจากการให้เด็กท ากิจกรรมโดยใช้สื่อ 8 
ชุด ได้แก่ ไม้ไผ่ต่อสนุก ฝาวิเศษ แก้วน้ีของหนู ขวดน้ าต่อเติม ตัวต่อสร้างสรรค์ กล่องนมของหนู ผ้าผืนน้อยแปรงร่าง 
และต่อฝักมหาสนุก 

ด้านความคิดริเริ่ม ก่อนการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 6.53 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) เท่ากับ 
1.60 ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง โดยหลังการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 12.27 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) 
เท่ากับ 1.22  ซ่ึงอยู่ในระดับดีมาก 
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ด้านความคิดยืดหยุ่น  ก่อนการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 6.07 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) 
เท่ากับ 1.44 ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง โดยหลังการท ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.53 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) 
เท่ากับ 1.25  ซ่ึงอยู่ในระดับดีมาก 
 เน่ืองจากกิจกรรมจากสื่อวัสดุในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จัดให้เด็กได้เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
สม่ าเสมอ สื่อที่พัฒนาความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่น เอ้ือต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างมาก เน่ืองจาก
สื่อต่างๆที่ท าจากวัสดุในท้องถิ่นสามารถหาได้ง่าย ราคาถูก  เด็กสามารถน าสื่อมาต่อเติมสร้างสรรค์ได้ตามจิตนาการ ไม่
ซ้ ากับเพื่อน ไม่มีถูกผิด จึงท าให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ราศี  ทองสวัสดิ์ (2529: 103-
104) ที่กล่าวว่า กิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุในท้องถิ่นส าหรับเด็กปฐมวัยมิได้มีจุดมุ่งหมายให้เด็กท างานเพื่อความ
สวยงาม แต่ต้องการช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดริเริ่มและยืดหยุ่นของเด็กให้ดีขึ้น เพื่อเป็นพื้นฐานใน
การศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาต่อไป เฮอร์ลอค (Hurlock. 1972: 319; อ้างอิงจาก วารุณี  นวลจันทร์. 2539: 12) 
ได้กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ให้ความสนุกความสุขและความพอใจแก่เด็กมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพของเด็กมาก ไม่มี
อะไรที่จะท าให้เด็กรู้สึกหดหู่ได้เท่ากับงานสร้างสรรค์ของเขาถูกต าหนิ ถูกดูถูก หรือถูกว่าสิ่งของที่เขาสร้างน้ันมาเหมือน
ของจริง  อารี พันธ์มณี (2537 : 25) ได้กล่าวถึงความคิดสร้างสรรค์ว่า เป็นกระบวนการทางสมองที่คิดในลักษณะอเนก
นัย อันน าไปสู่การคิดพบสิ่งแปลกใหม่ด้วยการคิดดัดแปลง ปรุงแต่งจากความคิดเดิมผสมผสานกันให้เกิดสิ่งใหม่ ซ่ึง
รวมทั้งการประดิษฐ์คิดค้นพบสิ่งต่างๆ ตลอดจนวิธีการคิด ทฤษฎีหลักการได้ส าเร็จ ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้
มิใช่เพียงแต่คิดในสิ่งที่เป็นไปได้ หรือสิ่งที่เป็นเหตุผล เพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน หากแต่คิดจินตนาการก็เป็นสิ่งส าคัญยิ่งที่
จะก่อให้เกิดความแปลกใหม่ แต่ต้องควบคู่กันไปกับ ความพยายามที่จะสร้างความคิดฝันหรือจินตนาการให้เป็น ไปได้
หรือเรียกว่าเป็นจินตนาการประยุกต์น้ันเอง จึงจะท าให้เกิดผลงาน 

ข้อเสนอแนะ  
          ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
  1. ควรน าสื่อต้นแบบทั้ง 8 ชุด ไปเผยแพร่ให้กับกลุ่มที่เก่ียวข้องกับเด็กปฐมวัยต่อไป เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมเก่ียวกับเทคนิคการจัดหาและผลิตชุดกิจกรรมเล่นสร้างสรรค์จากวัสดุในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาด้านความคิด
สร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัยต่อไป 
  2. ควรส่งเสริมและให้ความรู้ครูกับผู้ปกครองในเรื่องการผลิตชุดกิจกรรมจากวัสดุในท้องถิ่นของตน 
เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยอย่างหลากหลาย คุ้มค่า จัดหาได้ง่ายและใช้ประโยชน์ได้สูงสุด 
  3. ในการน าชุดกิจกรรมทั้ง 8 ชุดไปใช้ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ควรน าชุดกิจกรรม
ไปให้เด็กท าอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในด้านความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่นอย่างหลากหลาย
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจากชุดกิจกรรมเดิม 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจัยค้นคว้าครั้งต่อไป 
  1. ควรศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับการท าชุดกิจกรรมจากวัสดุในท้องถิ่นในรูปแบบกิจกรรมอ่ืน ๆ อย่าง
หลากหลาย ที่สอดคล้องกับพัฒนาการเรื่องความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดคล่องแคล่วและความคิดละเอียดลออ 
  2. สามารถปรับชุดกิจกรรมทั้ง 8 ชุดน้ี เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตชุดกิจกรรมเพื่อใช้กับเด็กในช่วง
วัย  อ่ืน ๆ ได้  
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กรณีศึกษาการพัฒนากล้ามเน้ือมือของเด็กปฐมวัย ด้วยการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
Case study Hand muscles development of early childhood With creative art 

activities 
นันทนา กรินตา1 ปิยลักษณ์ พฤกษะวัน2 และกชนันท์ ประทุมวงค์ 3 

Nuntana Karinta1 Piyaluck Prueksawan2 and Kotchanan Pratumwong 3 

 

 1นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
           2อาจารย์ที่ปรึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 

  3ครูสาขาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 
 
 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยน้ีน าเสนอผลการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมือของเด็กปฐมวัย ด้วยการจัด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ โดยมีวิธีการด าเนินการกับเป้าหมาย คือนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ห้อง 4 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิจิตรเขต 1 จังหวัดพิจิตร จ านวน 1 คน โดยเป็นนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่เลือกแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้ง
น้ี ประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเน้ือมือของเด็กปฐมวัยจ านวน 12 แผน และ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมือของเด็กปฐมวัย จ านวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test for dependent Samples  

ผลการวิจัยพบว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มีพัฒนาการความสามารถในการใช้
กล้ามเน้ือมือด้านการควบคุมการใช้กล้ามเน้ือมือสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05  
 
ค าส าคัญ : กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์, ความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมือ, เด็กปฐมวัย 

Abstract 
 This research article presents the development of the ability to use the hand muscles of 
preschool children. With creative art activities. With a way to proceed with the goal Is a kindergarten 
student, year 3, room 4, semester 2, academic year 2018, Phichit Kindergarten School, Mueang District, 
Phichit Province Under the office of Phichit Primary Educational Service Area 1, Phichit ProvinceBy 
being a sample group of students who choose to be specific The tools used in this research consisted 
of Plans to organize creative arts activities to develop the hand muscles of early childhood children 
in a total of 12 plans And the test of the ability to use the hand muscles of preschool children 1 
copy The statistics used are mean, standard deviation,       t-test for dependent Samples.  
 The results showed that early childhood children who received creative art activities Has 
developed the ability to use hand muscles The control of the use of hand muscles is higher than 
before the activities with statistically significant level. 05 
 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ความสามารถในการใช้น้ิวมือด้วยการฝึกกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เช่น การวาดภาพระบายสี การปั้น การฉีก 
ตัด ปะ และการประดิษฐ์เศษวัสดุจะน าไปสู่ความสามารถในการเขียนได้ดียิ่งขึ้น ทั้งน้ีเพราะการเขียนที่ดีจะต้องมีการ
ประสานกันอย่างดีระหว่างสายตา มือ การควบคุมกล้ามเน้ือมัดเล็ก และการใช้กล้ามเน้ือมือให้สามารถเคลื่อนไหวได้
อย่างว่องไว (เกียรติวรรณ อมาตยกุล,2529: 11 อ้างถึงใน เบญจมาศ วิไล, 2544: 3) ซ่ึงสอดคล้องกับค ากล่าวที่ว่ามือ
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ของคนเราคือฐานของสมองส าหรับผู้ที่ได้รับการบริหารมือมาตั้งแต่เด็ก ๆ จะเป็นผู้ที่มีสมอง มีความคิดฉับไว การฝึกฝน
ความคล่องแคล่วของการใช้กล้ามเน้ือมือมีความสัมพันธ์อย่างมากกับการเขียนของเด็ก (เกียรติวรรณ อมาตยกุล,2539: 
9 อ้างถึงใน วรรณี อยู่คง, 2547: 2) 

การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมือของเด็กปฐมวัยสามารถท าได้โดยการใช้กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ เพราะเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับความสามารถ ความสนใจและสอดคล้องกับหลักพัฒนาการของเด็กได้
เป็นอย่างดีแล้วยังช่วยผ่อนคลายความเครียดทางอารมณ์ ส่งเสริมความคิดอิสระสร้างสรรค์และจินตนาการ ตลอดจน
ช่วยส่งเสริมพัฒนากล้ามเน้ือม้ือและตาให้มีความสัมพันธ์กัน (พรมารินทร์ สุทธจิตตะ ,2529: 24 อ้างถึงใน เบญจมาศ 
วิไล, 2549: 3) 

การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย มีความจ าเป็นที่จะต้องจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็ก 
เพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดพัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพของเด็กแต่ละคน ซ่ึงกิจกรรมที่จัดควรค านึงถึงตัวเด็กเป็นส าคัญ 
เปิดโอกาสให้เด็กได้เป็นผู้ริเริ่มกิจกรรม ควรเน้นให้มีสื่อของจริง เปิดโอกาสให้เด็กได้สังเกต ส ารวจ ค้นคว้า และทดลอง
ด้วยตนเอง (กรมวิชาการ,2540: 23 อ้างถึงใน รวิพร ผาด่าน, 2557: 3) 

จากความส าคัญและความเป็นมาดังกล่าวผู้วิจัยมีความสนใจที่จะจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนา
กล้ามเน้ือมือของเด็กปฐมวัย เพื่อเป็นการพัฒนาความสามารถด้านการใช้กล้ามเน้ือมือและความสามารถในการควบคุม
การใช้กล้ามเน้ือมือเป็นการส่งเสริมพื้นฐานในการเรียนการพัฒนาของเด็กปฐมวัยในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไปและ
ช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวันได้อย่างคล่องแคล่วมีประสิทธิภาพตามความถนัดของแต่ละบุคคลได้อย่างเหมาะสม 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมือของเด็กปฐมวัย ด้วยการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 หลังได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เด็กปฐมวัยมีความสามารถท าให้มีพัฒนาการด้านกล้ามเน้ือมือ
เพิ่มขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรม 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย 
 ขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นนักเรียน ชาย-หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี ซ่ึงก าลังศึกษาในชั้น
อนุบาลปีที่ 3 ห้อง 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้อง 30 คน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิจิตร   
  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย 
  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นนักเรียน หญิง อายุ 6 ปี ซ่ึงก าลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาล 
ปีที่ 3 ห้อง 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 คน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยใช้
การเลือกแบบเจาะจง 
   ระยะเวลาในการทดลอง 
   ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ี ด าเนินการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2561 โดยใช้
เวลาในการทดลอง เวลา 4  สัปดาห์  สัปดาห์ละ 3  ครั้ง ในวันอังคาร พุธ วันพฤหัสบดี ใช้เวลา 15 นาที คือเวลา  
10.00 น.–10.15 น.  ในช่วงหลังการสอนกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ รวมระยะเวลาในการทดลองรวมทั้งสิ้น 12  ครั้ง 
  ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรต้น ได้แก่ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
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ตัวแปรต้น 

กิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์ 

ตัวแปรตาม 
ความสามารถในการใช้

กล้ามเนื้อมือ 
 

 

 

 

  ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมือ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. เด็กปฐมวัย หมายถึง  นักเรียนหญิง อายุ 6 ปี ซ่ึงก าลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาล 3 ห้อง 4 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561  โรงเรียนอนุบาลพิจิตรสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต  1 จังหวัดพิจิตร 
จ านวน 1 คน 
 2. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ หมายถึง การจัดประสบการณ์ที่เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกทางผลงานจาก
ความคิดสร้างสรรค์ตามจินตนาการ โดยผ่านการจัดกิจกรรม การวาดภาพระบายสี การพิมพ์ภาพ และการฉีกปะ  เพื่อ
มุ่งเน้นให้เด็กได้รับประสบการณ์ ที่ส่งเสริมพัฒนาการใช้กล้ามเน้ือมือและช่วยพัฒนาการควบคุมการใช้ กล้ามเน้ือมือ
เพื่อส่งเสริมการเตรียมความพร้อมด้านการเขียนให้กับเด็กปฐมวัย 
 3. ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมือ หมายถึง ความสามารถในการควบคุมในการใช้กล้ามเน้ือมือของ
เด็กปฐมวัย 
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ได้แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเน้ือมือของเด็กปฐมวัย 
 2. เพื่อให้ครูผู้สอน ผู้ที่เก่ียวข้อง และผู้วิจัยท่านอ่ืนๆ น าแนวทางกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนา
กล้ามเน้ือมือของเด็กปฐมวัยต่อไป 
 
กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 
 
 

 
 
 
 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
        เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบด้วย  แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเน้ือมือของ
เด็กปฐมวัยจ านวน 12 แผน และแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมือของเด็กปฐมวัย จ านวน 1 ฉบับ 
วิธีด าเนินการทดลอง 
 การทดลองครั้งน้ีด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นเวลา 4  สัปดาห์  สัปดาห์ละ 3  ครั้ง ใน
วันอังคาร พุธ วันพฤหัสบดี ใช้เวลา 15 นาที รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง คือเวลา  10.00 น. – 10.15 น.  ในช่วงหลังการสอน
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ผู้วิจัยโดยมีขั้นตอนดังน้ี 
 1. ผู้วิจัยท าการทดสอบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมือ (Pretest) กับกลุ่มเป้าหมายเป็นเวลา 1 วัน 
ระยะเวลา 20 นาที โดยการน าแบบทดสอบมาให้กลุ่มเป้าหมายได้ทดลองท า 
 2. ผู้วิจัยด าเนินการทดลองโดยจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วัดความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมือ 4 สัปดาห์ 
ได้แก่ในวันอังคาร พุธ วันพฤหัสบดี  ต่อสัปดาห์ โดยด าเนินการตามขั้นตอนตามแผนการจัดประสบการณ์ที่วางไว้ จัด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตามตาราง ดังน้ี 
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ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที2่ (Proceedings) 

ตารางที่ 1 ก าหนดการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเน้ือมือของเด็กปฐมวัย 
สัปดาห์ วัน หน่วยการเรียนรู้ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 

1 
อังคาร  
พุธ 
พฤหัสบดี 

หน่วย พลังงาน 

-การฉีกปะ เรื่องพลังงาน ตามจินตนาการ 
-การพิมพ์ภาพ เรื่องพลังงาน จากวัสดุธรรมชาติ
ตามจินตนาการ 
-วาดภาพระบายสี เรื่องพลังงานตามจินตนาการ 

2 

อังคาร 
พุธ 
พฤหัสบดี 
 

หน่วย ชุมชนของเรา 

-การฉีกปะ เรื่องชุมชนของเราตามจินตนาการ 
-การพิมพ์ภาพ เรื่องชุมชนของเราจาก วัสดุ
ธรรมชาติตามจินตนาการ 
-วาดภาพระบายสี เรื่องชุมชนของเราตาม
จินตนาการ 

3 

อังคาร 
พุธ 
พฤหัสบดี 
 

หน่วย ไม้ดอกไม้ประดับ 

-การฉี กปะ  เ รื่ อง ไ ม้ดอกไ ม้ประดับ  ตาม
จินตนาการ 
-การพิมพ์ เรื่องไม้ดอกไม้ประดับ จากวัสดุ
ธรรมชาติตามจินตนาการ 
-วาดภาพระบายสี เรื่องไม้ดอกไม้ประดับ ตาม
จินตนาการ 

4 

อังคาร 
พุธ 
พฤหัสบดี 
 

หน่วย คณิตคิดสนุก 

-การฉีกปะ เรื่องรูปทรงเรขาคณิต 
-การพิมพ์ภาพ เรื่องรูปทรงเรขาคณิตจากวัสดุ
ธรรมชาติตามจินตนาการ 
-วาดภาพระบายสี เรื่องรูปทรงเรขาคณิตตาม
จินตนาการ 

  
 3. ผู้วิจัยท าการทดสอบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมือ(Posttest) กับกลุ่มเป้าหมายเป็นเวลา 1 วัน 
โดยการน าแบบทดสอบชุดเดียวกันมาทดสอบอีกครั้ง เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะความสามารถในการใช้มือด้วย
การฝึกกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
 4. น าคะแนนที่ได้จากการทดสอบไปท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามมือของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ดัง
ตารางน้ี 
ตารางที่ 2 ผลการศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามมือของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 

รายการ ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง ค่าความต่าง 

ความสามารถในการใช้กล้ามมือ 
1.การลากเส้นซิกแซก แบบฟันปลาตามรอย
เส้นประ 

 
2 

 
3 

 
1 

2.กากบาทตามรอยเส้นประ 1 รูป 1 3 2 
3.การระบายสีในรูป ∆ 2 3 1 
4 การใช้กรรไกรตัดกระดาษรูป  ด้านเท่า 1 2 1 
5.วาดรูปวงกลมแบบอิสระ 1 รูป 2 3 1 
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ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที2่ (Proceedings) 

จากตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมือของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์ เด็กปฐมวัยมีการใช้กล้ามเน้ือมือดีขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรมโดยดูได้จากค่าความต่าง การลากเส้น
ซิกแซก แบบฟันปลาตามรอยเส้นประ ก่อนการทดลองได้ 2 หลังการทดลองได้ 3 มีค่าความต่างอยู่ที่ +1 กากบาทตาม
รอยเส้นประ 1 รูปก่อนการทดลองได้ 1 หลังการทดลองได้ 3 มีค่าความต่างอยู่ที่ +2 การระบายสีในรูป ∆ ก่อนการ
ทดลองได้ 2 หลังการทดลองได้ 3 มีค่าความต่างอยู่ที่ +1 การใช้กรรไกรตัดกระดาษรูป  ด้านเท่า ก่อนการทดลองได้ 
2 หลังการทดลองได้ 3 มีค่าความต่างอยู่ที่ +1 วาดรูปวงกลมแบบอิสระ 1 รูป ก่อนการทดลองได้ 2 หลังการทดลองได้ 
3 มีค่าความต่างอยู่ที่ +1 

           ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามมือของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์ 

พฤติกรรม 𝜇 𝜎 𝑡 𝑝 

ความสามารถในการใช้กล้ามมือ 
ก่อนการจัดกิจกรรม 1.60        0.55     

6.00 .000 
หลังการจัดกิจกรรม 2.80        0.45     

จากตารางที่ 3 จะแสดงให้เห็นว่า ความสามารถในการใช้กล้ามมือของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์ หลังการจัดกิจกรรมค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงสูงกว่าสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม อย่างมีนัยส าคัญ .05 
แสดงว่ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์สามารถส่งเสริมความสามารถในการใช้กล้ามมือมือของเด็กปฐมวัยให้ดีขึ้นได้ 

อภิปรายผลการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมือของเด็กปฐมวัย ด้วยการจัด

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ผลการวิจัยพบว่าเด็กปฐมวัยมีความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมือด้านการควบคุมในการใช้
กล้ามเน้ือมือของเด็กปฐมวัย สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่าการใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ส่งผลให้เด็กพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมือของเด็ก
ปฐมวัยสูงขึ้น และมีความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมือของเด็กปฐมวัยอยู่ในระดับดีมาก 

ความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมือของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดกิจกรรศิลปะสร้างสรรค์ พบว่า เด็ก
ปฐมวัยสามารถควบคุมในการใช้กล้ามเน้ือมือได้เพิ่มมากขึ้น เด็กปฐมวัยสามารถช่วยเหลือตัวเองในการใช้
ชีวิตประจ าวันได้ดีขึ้น ก่อนการจัดกิจกรรมในบางครั้งกล้ามเน้ือมือของเด็กไม่แข็งแรงพอที่จะท ากิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวันของเด็กได้เท่าเด็กวัยเดียวกันเช่น ชอบท าแก้วน้ าหรือสิ่งของอ่ืนๆร่วงจากมืออยู่บ่อยครั้ง ไม่สามารถฉีก
ขนมที่เป็นห่อถุงพลาสติกได้ เวลารับประทานอาหารกลางวันก็จะมักท าข้าวหกบริเวณรอบๆพื้นโต๊ะที่น่ัง ในการท า
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เด็กก็ไม่สามารถควบคุมกล้ามเน้ือมือในการประดิษฐ์ชิ้นงานได้ตรงตามรูปแบบ มีบิดเบี้ยว ฉีก
ปะเล็กใหญ่ ไม่สม่ าเสมอ ระบายสีไม่ได้อยู่ในกรอบของภาพ การวาดภาพต่างๆไม่สามารถขีดลากในเส้นเดียวจบได้มี
การยกมือขึ้นแล้วค่อยลากต่อเน่ือง แต่หลังจากที่ได้รับการจัดกิจกรรมพฤติกรรมของเด็กก็ได้เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเด็ก
สามารถควบคุมการใช้กล้าเน้ือมือในชีวิตประจ าวันได้ดีขึ้นเช่น ความถี่ของการท าของร่วงจากมือน้อยลงสามารถหยิบ
จับสิ่งของได้แน่นขึ้น สามารถฉีกห่อขนมได้เองโดยไม่ร้องไห้ที่ท าไม่ได้เหมือนครั้งก่อนการจัดกิจกรรม เวลารับประทาน
อาหารกลางวันช่วงแรกๆในการจัดกิจกรรมมีหกอยู่บ้างแต่หกอยู่ภายในถาดไม่กระเด็นไปถึงพื้นโต๊ะ ซ่ึงต่อมาในสัปดาห์
ที่ 4 สามารถรับประทานอาหารกลางวันโดยที่ไม่มีข้าวหกได้ ในการท ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ก็สามารถท าได้ดีขึ้น 
ควบคุมมือในการระบายสีให้อยู่ในกรอบได้ ฉีกปะกระดาษได้สม่ าเสมอมากขึ้น ระดับคะแนนจากที่เคยได้ 1 ดาวก็เพิ่ม
เป็น 2 ดาว 3 ดาว ทั้งน้ีซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้คือหลังได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เด็กปฐมวัยมี
ความสามารถท าให้มีพัฒนาการด้านกล้ามเน้ือมือเพิ่มขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรม หลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมือสูงขึ้นที่เป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เป็นการเปิด
โอกาสให้เด็กได้พัฒนากล้ามเน้ือมือโดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เช่น การฉีกปะ และการพิมพ์ภาพ ซ่ึงจะสอดคล้อง
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รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที2่ (Proceedings) 

กับวิรุณ ตั้งเจริญ(2526, หน้า 51 อ้างถึงในประนัดดา รัตนไตรมาส, 2557,หน้า 9) ที่กล่าวว่า ศิลปะสร้างสรรค์ คือ 
ศิลปะที่เด็กแสดงออกตามสภาพความสนใจ การรับรู้  และความพร้อมของเด็กแต่ละคน โดยที่การแสดงออกน้ันจะ
แสดงด้วยวิธีการใดอย่างหน่ึงผ่านสื่อวัสดุที่เหมาะสมและปรากฏเป็นผลงานทางศิลปะที่รับรู้ได้ด้วยประสาทตา หรือที่
เรียกว่า ทัศนศิลป์ (Visual Aat) เช่น ภาพเขียน รูปปั้น แกะสลัก ภาพพิมพ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นต้น 

การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
การวาดภาพ การพิมพ์ภาพ การฉีกปะ จะช่วยกระตุ้นให้เด็กได้ฝึกฝนในการใช้กล้ามเน้ือมือ นอกจากน้ันกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ท าให้เด็กได้มีการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมือของเด็ก
ปฐมวัยซ่ึงน าไปสู่ความส าเร็จตามที่ได้วางแผนไว้ 

ผลการวิจัยพบว่าความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมือของเด็กปฐมวัย หลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
พบว่า เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมือของเด็กปฐมวัย สูงขึ้น กว่าก่อนการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 1.60 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 หลังการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.80   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.45 และมีค่า 𝑡เท่ากับ 6.00 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05จึงกล่าวได้ว่ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เป็น
กิจกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมือของเด็กปฐมวัย 

ข้อเสนอแนะ 
      ข้อเสนอแนะทั่วไป 
              1. สร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเป็นกันเอง พร้อมทั้งกระตุ้นและเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกอย่าง
อิสระ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมือจากการเรียนรู้ศิลปะสร้างสรรค์อย่างเต็ม
ศักยภาพ 
               2. ในการอธิบายและสาธิตวิธีการท ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ควรตรวจสอบว่าเด็กมีความเข้าใจหรือไม่ 
หากพบว่าเด็กยังไม่เข้าใจหรือมีปัญหา ควรอธิบายและสาธิตอีกครั้งเพื่อให้เด็กเกิดความเข้าใจ 
         ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรมีการศึกษาระดับความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมือของเด็กปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมอ่ืน
ประกอบด้วยเพื่อให้เด็กมีศักยภาพในการใช้กล้ามเน้ือมือที่ดียิ่งขึ้น เช่น การปั้น  
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 

 

ที่ ชื่อ-สกุล สังกัด 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนัญชิดา ศิริเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ภูมิสิทธิพร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัคพล ปรีชาศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สลักจิต ตรีรณโอภาส มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาวิดา มหาวงศ ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
6 ดร.วศินสุข สมบูรณ์วงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทาน บุญเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกพสิษฐ์ พชรกุศลพงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัญรัตน์ อ ่าดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยศจรัส ตือขุนทด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
12 ว่าที  ร.ต.ดร.บัญชา ส่ารวยรื น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิรดา เวชญาลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
15 ดร.อดุลย์ วังศรีคูณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
16 ดร.สมหมาย อ ่าดอนกลอย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม นาคอ้าย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพย์สุดา อินทะพันธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
19 ดร.เทิน สีนวน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
20 ดร.เกสร กอกอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
21 ดร.ปิยลักษณ์ พฤกษะวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
22 ดร.พิเชฐ สยมภูวนาถ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มงคล อักษรดิษฐ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญเลิศ เจิมปลั ง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดนยา วงศ์ธนะชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
26 ดร.พรทิพย์ ครามจันทึก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ แก้วนุช มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
28 รองศาสตราจารย์ ดร.สุขแก้ว ค่าสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณวิชญ์ ใบกุหลาบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
31 ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
32 ดร.สวนีย์ เสริมสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
33 รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพร ริมชลการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
34 ดร.ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 

 

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

ที่ ชื่อ-สกุล สังกัด 
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมชัย สังโยคะ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
36 ดร.อรรฎชณม์ สัจจะพัฒนกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
37 ดร.อารีย์ ปรีดีกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
38 ดร.ธัญญาพร ก่องขันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ที่ ชื่อ-สกุล สังกัด 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอ้ือมพร หลินเจริญ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยากาญจน์ โตพิทักษ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
3 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย กุลโสภิต สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพัฒน์ รักพรมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
6 รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาดี ปณะราช มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
8 ดร.ศรวัส ศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
9 ดร.วรพรรณ ขาวประทุม มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
10 ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูวิทย์ กมุทธภิไชย มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ เตชะ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
14 ดร.วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
15 ดร.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
16 ดร.ไตรรงค์ เปลี ยนแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
17 รองศาสตราจารย์ ดร.สุณี บุญพิทักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
19 รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลชลิตา กมุทธภิไชย มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุสิษฐ์ พันธ์กล ่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมรา ศรีแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพิพัฒน์  รักพรมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
25 ดร.ประจบ ขวัญมั น มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
26 ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภา มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
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ที่ ชื่อ-สกุล สังกัด 
27 ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรัฎฐ์  เพ็งแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
29 ดร.ขวัญชัย ขัวนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
30 ดร.สุวดี  อุปปินใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
31 ดร.พูนชัย  ยาวิราช มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
32 ดร.กิตติศักดิ์ นิวรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส ณ พิกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
34 ดร.จิราภรณ์ ปาล ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัตฐิยา ชัยชนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
36 ดร.สุดาพร ปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
37 ดร.เกศรินทร์ ศรีธนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
38 ดร.วิชิต เทพประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงระวี ณ ล่าพูน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชราภรณ์  ทาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
41 ดร.พัชราวรินทร์ เรือนโต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
42 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ติ๊บค่าป้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
43 ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
44 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมฤทัย ตันมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
45 ดร.รักษ์ วรุณวนารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
46 ดร.สุภาพร เตวิยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
47 ดร.บุญทิวา  สิริชยานุกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
48 ดร.วันชนะ จิตอารีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
49 ดร.โชคฑีรภัคญ์ ธนเศรษฐวัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
50 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดารุณี  นิพัทธ์ศานต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
51 ดร.กิตติยา ปลอดแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
52 ดร.พงศ์วัชร ฟองกันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
53 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ พรหมขันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
54 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มะยุรีย์ พิทยาเสนีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
55 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุติมา เมทนีธร มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
56 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐ์กานต์  ปันแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
57 ดร.สุธิษณา โตธนายานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
58 ดร.สายชล  เพียรผดุงพร มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
59 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราพร กุลนานันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
60 ดร.ไกรวิชญ์  ดีเอม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
61 ดร.วุฒิชัย  พิลึก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
62 ดร.พรรณราย  เทียมทัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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ที่ ชื่อ-สกุล สังกัด 
63 ดร.สยาม  ทองใบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
64 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาติ  จันทร์ดอกไม้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
65 ดร.ทินกร ช้อมพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
66 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
67 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไอริณ ชุ่มเมืองเย็น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
68 รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี เกสทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
69 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร  ทรัพย์รวงทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
70 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทีปพิพัฒน์  สันตะวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
71 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
72 ดร.สายทิตย์  ยะฟู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
73 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทิพย์  งามนิล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
74 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
75 รองศาสตราจารย์ ดร.สรวงพร กุศลส่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
76 ดร.แขก บุญมาทัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
77 ดร. ประสิทธิ์  ไชยศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
78 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ  กงเติม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
79 รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัติ คูณแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

80 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลฉัตร กล่อมอิ ม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

81 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แขขวัญ   สุนทรศารทูล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

82 ดร.สุเนตร ทองค่าพงษ์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก 

83 ดร.เรณู บุญเสรฐ นักวิชาการอิสระ 
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ค าน า 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์

ศึกษา ครั้งที่ 2” ในวันที่ 21- 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการพัฒนาองค์ความรู้และ

นวัตกรรมทางการศึกษาของอาจารย์ นักศึกษา และครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถาบันการอาชีวศึกษา

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งนักวิชาการด้านการศึกษาในทุกสังกัด ซึ่งเป็นการ

ส่งเสริมศักยภาพ และความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยระหว่างอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา  ครูใน

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนักศึกษาวิชาชีพครู รวมถึงนักวิชาการด้านการศึกษาในทุกสังกัด ตลอดจน

บุคลากรคณะครุศาสตร์เครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจบทความ วิพากษ์

บทความวิจัยทั้งแบบบรรยาย (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)  

การจัดท ารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2” แบ่งเป็น 12 

กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ บริหารการศึกษาวัด/ประเมินผลการศึกษา/วิจัยทางการศึกษา/หลักสูตรและการสอน

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การศึกษาปฐมวัย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี/ชีววิทยา สังคมศึกษา                 

พลศึกษา ภาษาจีน คอมพิวเตอร์ศึกษา และประถมศึกษา ซึ่งทุกบทความวิจัย นักวิจัยได้ปรับแก้ไขรายละเอียด

ตามท่ีผู้ทรงคุณวุฒิแนะน าจากการประเมินบทความวิจัยและการวิพากษ์วิจัย 

คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2” ขอขอบพระคุณทุกท่านที่

มีส่วนร่วมในการด าเนินงานในทุกกิจกรรมด้วยดี และหวังว่าผู้อ่านบทความวิจัยจะได้รับความรู้และน าไป

พัฒนางานขององค์กรให้เกิดประโยชน์ต่อไป 

 

 

 

คณะกรรมการจัดท ารายงานสืบเนื่อง 

จากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2” 
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สารบัญ 

แบบบรรยาย 
กลุ่มที่ 5 คณิตศาสตร์ 

หน้า 

  
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ เรื่อง ไจโรกรุปและการชนแบบยืดหยุ่น 
ประครอง สิทธินันท์  และอรรถพล แก้วขาว 

1 

  

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ภาคตัดกรวยในปริภูมิแท็กซ่ีแคป  
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
เกียรติศักดิ์  แก้วหล้า  และวารุนันท์  อินถาก้อน 

15 

  

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดร่วมกับการใช้กระดานอัจฉริยะ   
ตามแนวคิดการใช้กระดานแบบญ่ีปุ่น  เพื่อส่งเสริมความสามารถในแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์   
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2. 
จิรายุ  เถาว์โท  และอนุ  เจริญวงศ์ระยับ 

26 

  

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ การแก้ปญัหา และเจตคติต่อการเรียน
คณิตศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR เรื่อง มุม ของนักเรียนชั้น
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รูปแบบการแข่งขันกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมรูปแบบไม่แข่งขัน  
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
สะเต็มศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์
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และร้อยละโดยใช้รูปแบบเกมถอดรหัสร่วมกับเทคนิคแมธลีก  
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 
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ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - Based Learning) 
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ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/3 โรงเรียนสา จังหวัดน่าน 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  การบวกและการลบจ านวนเต็มโดยใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน(CBL)ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   
โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์  อ าเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่ 
กัลยาณี  ไสวสุวิชชา    ชีวารัตน์  ค ายวง   และคทาวุธ  ชาติศักดิ์ยุทธ 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาคณิตศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
จันทกานต์  จิ๋วพุ่ม   วิโรจน์  ตั้งวังสกุล  และโกมินทร์  บุญชู 
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คณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ชญาดา  ธาตุ  โสภา  จิตตวิไลย  และเบญจวรรณ  ชัยปลัด 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และทักษะการท างานเป็นทีมของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา  
เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
ภัสราภรณ์ บัวเขียว   วีรหาญ รัตนวีรพงษ์   และอุไรวรรณ ปานทโชติ 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการแก้ปัญหาและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน โดยการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR   
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
ศศิพร  คีรีราษฎร์ตระกูล  ไพศาล  แซ่โซ้ง  และเบญจวรรณ  ชัยปลัด 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และทักษะการท างานเป็นกลุ่ม โดยการจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ศุภณัฐ  มีชัย  ไพลิน  สังคง และจิรพงค์  พวงมาลัย 
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ผลการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนานเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ทางคณิตศาสตร์ ทักษะการท างานเป็นทีม และเจตคติต่อคณิตศาสตร์  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
สุรนาท  โมลาลาย  บวงสวง  น้อมเศียร  และยุภาดี  ปณะราช  
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คณิตศาสตร์  และความรับผิดชอบ  โดยการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด  CCR   
เรื่อง  ความน่าจะเป็น  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3  โรงเรียนบ้านเทพนคร   
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร  เขต 1 
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ทักษะการท างานเป็นทีมและเจตคติต่อคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
นัดดา  นาคด้วง  ร าไพ  วันเทพ และยุภาดี  ปณะราช 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 
โดยการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3
กานต์ธิดา  ธิรานันท์  นิชชาภสัส์  แสนธิ  และโกมินทร์  บุญชู 

516 

  
ผลการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ทักษะการท างานเป็นทีมและความมุ่งม่ันในการท างาน 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
ณัฐพล  นาคพันธ์  สุวรรณา  ธรรมยศ  และยุภาดี  ปณะราช 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และทักษะการท างานเป็นกลุ่ม โดยการจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง สมการและการแก้สมการ  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
ดลนภา  แสงขันธ์  พรพรรณ  เขียวไสว  และจิรพงค์  พวงมาลัย 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาของโพลยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
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การจัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคดิ CCR เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรยีนบ้านเทพนคร  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก าแพงเพชร  เขต 1 
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และร้อยละ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
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618 

  
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และทักษะการท างานเป็นกลุ่ม  
ในการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD  
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680 

  
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิง
เส้นสองตัวแปรโดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิต 12   
อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
บุญผานุช ฤทธิ์บ ารุง 

689 

   
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 
โรงเรียนดอนทองวิทยา ที่มีต่อการเรียนคณิตศาสตร์  
เรื่อง การส ารวจความคิดเห็นโดยใช้แบบฝึกทักษะ 
สาวิตรี จุ้ยดอนกลอย  สวัสดิ์ วงศ์สอน   พัชราวลัย มีทัรพย์  และอุเทน ปุ่มสันเทียะ 

698 

  
การพัฒนาทักษะ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
จากการสอนซ่อมเสริม โดยใช้วิธีการสอนจากง่ายไปยาก 
จิตติมา สุทธิโสม  กนกพร สุขทรัพย์  และภัคพล ปรีชาศิลป์ 

711 
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รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องรูปเรขาคณิต  โดยการใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค TGT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก 
ณิชกมล พินิจ   อัศนีพร  ตั้งตระกูล   และจารุวรรณ สอนแปง 

719 

  
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการหาร โดยใช้
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาแบบ LT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
โรงเรียนวัดคุ้งวารี (อ าพันอุปถัมภ์) 
นภิสา อ่อนปัสสา     นันทภรณ์ อารีสวัสดิ์  พัชราวลัย มีทรัพย์  และอุเทน ปุ่มสันเทียะ 

731 

  
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการหาร กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก โดยใช้แบบฝึกทักษะ 
พัชรินทร์   พูลศรี   เพ็ญพักตร์  ค างาม  และจารุวรรณ  สอนแปง 

742 

  
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง การบวก ลบ คูณระคนของทศนิยมที่ค าตอบเป็นทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่งของ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 
อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 
วราพร อ่อนศรี  เบญจวรรณ จุลหงษ์   และภัคพล ปรีชาศิลป์  

755 

  
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะเรื่องปริมาตร 
ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ 
ศิริรัฐ  ปัญญาค า   วรรณณี  สุขสบาย   และสุกัญญา  สีสมบา 

764 

  

ผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการบริหารจัดการค่ายวิชาการคณิตศาสตร์ส าหรับครู
มัธยมศึกษา โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน Problem - based Learning  ( PBL ) เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะในศตวรรษที่ 21  ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
สุกัญญา  สีสมบา 

771 
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รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการบวกและการลบทศนิยม  
โดยใช้แบบฝึกทักษะ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  
โรงเรียนวัดคุ้งวารี(อ าพันอุปถัมภ์) จังหวัดพิษณุโลก 
เนตรนภา  รอดอินทร์  ธีระ บุญเกิดกูล  พัชราวลัย  มีทรัพย์   และอุเทน  ปุ่มสันเทียะ 

781 

  

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะเรื่องโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร
ระคนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ 
เรวดี  ชนชวีารัตน์   มานิกา เอ่ียมหุ่น  และสุกัญญา สีสมบา 

787 

  

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปร  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD 
วรรณวิศา  ปานนิล  และอุเทน  ปุ่มสันเทียะ 

794 

  

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
โดยใช้รูปแบบการสอนซ่อมเสริม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
กาญจนรัตน์  ฟูสี  สายชล  โพธิ์ดง   และภัคพล  ปรีชาศิลป์ 

801 

  

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง การบวก ลบ เศษส่วน โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ชวกร บุญสิงห์  ธนู สุขแสง  และสุกัญญา สีสมบา 

809 

  
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ โดยใช้แบบฝึกทักษะ  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 โรงเรียนดอนทองวิทยา จังหวัดพิษณุโลก 
วรดา สินรัมย์   วิเชียร ทองพลับ   พัชราวลัย  มีทรพัย์  และอุเทน ปุ่มสันเทียะ 

814 

  
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 
ปีการศึกษา 2561 โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การคูณ 
วราพร สีหะวงษ์   จารุวรรณ สายน้อย   และสุกัญญา สีสมบา 

830 
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รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

การพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม  โดยใช้เทคนิค K-W-D-L 
มุธิดา  จรเอม และอุเทน  ปุ่มสันเทียะ 

837 

  

การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการก าลังสองตัวแปรเดียว 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
วิไลวรรณ  แสงอยู่   พรพรหม  โสภา  และก าธร  คงอรุณ 

851 

 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ดลฤทัย โพธิ์ทัย  หนึ่งฤทัย โภชนะสมบัติ  และวิภาดา นาเลา 

 
863 

  
ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ 
Math League เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ทีมีต่อ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
พัชรภรณ์  ลาภคุณ  ธนภรณ์  นุชเนื่อง  และก าธร  คงอรุณ 

877 

  

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสานความรู้
คู่ความสนุกสนาน เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
วรัญชัย ชมชื่น  สนธยา เทียนธูป  และวิภาดา นาเลา 

889 

  
การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่
ใช้ปัญหาเป็นฐาน(PBL) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  เพชรบูรณ์ 
อรอุมา ชินมาลา  ชมภูนุช นานาพร  และณัฐกานต์ พ่ึงกุศล 

904 

  
การศึกษาความสามารถทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
เรื่อง  ความน่าจะเป็น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
พรทิพา  แก้วเถาว์  ศุภฤกษ์ บัวเสนาะ  และณัฐกานต์ พึ่งกุศล 

916 
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รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น 
โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือแบบ
แบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
สันติ ค าอ่อน   อาชัญ สุพรรณกลาง  และพรพิมล อ่อนศรี 

926 

  
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และเจตคตติ่อคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์
ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
จุฑามาศ พุทธโศภิษฐ์  แสงทอง น้อยเกิด  และอุไรวรรณ ปานทโชติ 

941 

  
การศึกษาความสามารถในการจ าทฤษฎีบท เรื่องการให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและ
สี่เหลี่ยมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ที่ได้รับการสอนโดยใช้วิธีการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์  
ณัฐณาภรณ์ พัฒนโพธิ์  นิภาพร ไทยหล่อ  และอุเทน ปุ่มสันเทียะ 

951 

  
การศึกษาความสามารถในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
ที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2
เบญจรัตน์ บุญลือ  อรยา  ภูตาลุน  และอุเทน  ปุ่มสันเทียะ 
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ผลการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ทักษะการท างานเป็นทีมและความมุ่งม่ันในการท างาน  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ เรื่อง ไจโรกรุปและการชนแบบยืดหยุ่น 
Mathematic of Physics Learning Package Activities  

of Gyrogroups and Elastic Collision 

ประครอง สิทธินันท์1, และอรรถพล แก้วขาว2 
Prakrong Sittinun1, and Attapol Kaewkhao2 

1นักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา: วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2อาจารย์ที่ปรึกษา: ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อสร้างและหาหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับ
ฟิสิกส์ เรื่อง ไจโรกรุปและการชนแบบยืดหยุ่น ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ที่ได้จากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม  
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 5 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ เรื่อง ไจโรกรุปและ
การชนแบบยืดหยุ่น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 มีค่าเท่ากับ 81.20/80.33 ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด เกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ เรื่อง ไจโร
กรุปและการชนแบบยืดหยุ่น มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจเท่ากับ 4.07 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.60  

ค าส าคัญ :  ไจโรกรุป / การชนแบบยืดหยุ่น / ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  

ABSTRACT 
The purposes of this study were : to construct and study the efficiency of the mathematic 

of physics learning package activities of Gyrogroups and Elastic Collision with the 80/80 efficiency 
index to study the students satisfication on learning package activities. The sample were 30 students 
in Mattayom 5/1 (major in science-mathematic) Uttaradit daruni school who were studying in the 
second semester of 2018 academic year. They were recruited by cluster random sampling. The 
research instruments were : 5 sets of learning package activities, an achievement test and 5-rating 
scale of the students satisfaction questionnaire. The statistics used to analyze the data were 
percentage, mean and standard deviation. 

The results were as follows : The efficiency of the mathematic of physics learning package 
activities of Gyrogroups and Elastic Collision for students in Mattayom 5/1 was at 81.20/80.33 which 
met the criteria set at 80/80. The students satisfaction towards learning package activities of elastic 
collision was at the high level ( 4.07, . . 0.60)x S D   
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ความเป็นมาและความส าคญั 

คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาคุณภาพคน เนื่องจากเป็นวิชาที่ต้องใช้เหตุผลกระบวนการคิด
และการแก้ปัญหา ช่วยเสริมสร้างให้นักเรียนเป็นคนมีเหตุผล คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ มีทักษะการ
แก้ปัญหา วิเคราะห์ปัญหาได้อย่างรอบคอบ วางแผนตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม เป็นเครื่องมือส าคัญใน
การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและก่อให้เกิดการพัฒนาในศาสตร์ต่างๆ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, 2550) เช่นเดียวกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นให้เกิดความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีที่เป็นพื้นฐาน
ของวิชาวิทยาศาสตร์ เกิดความเข้าใจในลักษณะ ขอบเขตและข้อจ ากัดของวิทยาศาสตร์เกิดทักษะที่ส าคัญในการศึกษา
ค้นคว้าและการคิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการ
แก้ปัญหาและการจัดการ มีทักษะในการสื่อสารและการตัดสินใจ ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี มวลมนุษย์และสภาพแวดล้อมในเชิงที่มีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน น าความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง
ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมและการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่ามีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมในการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์(กระทรวงศึกษาธิการ, 2555) และในสาขาวิชา
ฟิสิกส์ซึ่งเป็นวิชาแขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์ที่เน้นการผสมผสานระหว่างเนื้อหาความ รู้และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ที่จ าเป็นต้องใช้ในการเสาะแสวงหาความรู้และการแก้ปัญหาต่าง ๆ ทั้งในเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติดังนั้น
นักเรียนจะต้องมีความเข้าใจในเนื้อหาสาระกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงทักษะด้านการค านวณ ซึ่งถือว่าเป็น
ส่วนส าคัญที่ท าให้การเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งลักษณะเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ส่วนที่เป็นการ
ค านวณแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ การอธิบายมโนทัศน์และโจทย์ปัญหาที่ต้องค านวณ ส าหรับส่วนที่เป็นการอธิบาย
หลักการนั้น มีหลักการที่ส าคัญจ านวนมากที่ต้องน าความรู้ทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการอธิบาย โดยส่วนใหญ่จะปรากฏ
ในรูปของนิยาม หลักการ กฎ และทฤษฎีที่เป็นสมการทางคณติศาสตร์ ซึ่งลักษณะการอธิบายมโนทัศน์นี้ เป็นการแสดง
ความสัมพันธ์ของปริมาณต่าง ๆ ในรูปของสมการทางคณิตศาสตร์ หรือเป็นการกล่าวถึงที่มาของสมการที่แสดง
ความสัมพันธ์ของปริมาณต่าง ๆ ซึ่งอธิบายได้โดยการใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ส าหรับคณิตศาสตร์ที่ต้องใช้ในการ
อธิบายในส่วนที่เป็นมโนทัศน์นี้ คือการสร้างสมการในการแสดงความสัมพันธ์ของปริมาณต่าง ๆ ทางฟิสิกส์ โดยไม่มี
การค านวณตัวเลข ในส่วนที่เป็นโจทย์ปัญหาที่ต้องค านวณนั้น เป็นการคิดค านวณแก้โจทย์ปัญหาซึ่งเป็นสถานการที่
แสดงปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ จากการน านิยาม หลักการ กฎ และทฤษฎีมาใช้ ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่น ามาใช้กัน
มากในการแก้โจทย์ปัญหานี้ คือ ทักษะในการคิดค านวณ โดยเฉพาะการคิดค านวณตัวเลข นอกจากนี้ยังรวมถึงทักษะ
การแปลความหมายจากโจทย์ที่เป็นประโยคภาษาเป็นประโยคสัญลักษณ์ (สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 
2541) คณิตศาสตร์มีความสัมพันธ์กับสาขาวิชาต่างๆ โดยเฉพาะในสาขาวิชาฟิสิกส์ที่มีคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือส าคัญ
ในการขยายขอบเขตและข้อจ ากัดของวิทยาศาสตร์ ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้เช่ือมโยงโดยตรงกับ
วิชาฟิสิกส์จึงมีส่วนส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ในสาขาวิชาฟิสิกส์ให้ดีขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กิตติศักดิ์ ศรีวงค์ษา (2556) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ โดยใช้แผนการสอนพื้นฐานคณิตศาสตร์
ส าหรับฟิสิกส์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาฟิสิกส์ของนักเรียนช้ันมัธยม ศึกษาปีท่ี 6/1 ท่ีได้รับการสอนพื้นฐานคณิตศาสตร์ส าหรับฟิสกิส์ หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และเจตคติที่มีต่อวิชาฟิสิกส์และต่อการสอนพื้นฐานคณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 ท่ีได้รับการสอนพื้นฐานคณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
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ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ออร์ฮัน  (Orhun and Orhun, 2001) ได้
ท าการศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ของนักเรียนเนื่องจากมีความบกพร่องใน
กระบวนการทางคณิตศาสตร์โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่นักเรียนเกรด  9 จ านวน 97 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยคือชุดค าถามวิชาฟิสิกส์จ านวน 10 เรื่อง โดยน ามาใช้วัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา 5 ขั้นตอน คือ 1) 
การเขียนแผนภาพให้ เหมาะสม  2)  ตรวจสอบสิ่ งที่ โจทย์ถาม 3)  เขียนสมการเพื่อหาตัวแปรที่ ไม่ 
ทราบค่า 4) แทนค่าต่าง ๆ ที่โจทย์ให้มาลงในสมการ และ 5) แกส้มการเพื่อหาตัวแปรที่ไม่ทราบค่าซึ่งชุดค าถามนี้จะน า 
มาใช้ส าหรับการประเมินความบกพร่องของนักเรียนใน 3 ลักษณะ คือ 1) ความบกพร่องเกี่ยวกับการน าความรู้ทาง
ฟิสิกส์มาใช้ไม่ถูกต้อง 2) ความบกพร่องในการแปลงหน่วยของปริมาณทางฟิสิกส์  3) ความบกพร่องเกี่ยวกับ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความบกพร่องเกี่ยวกับกระบวนการทางคณิตศาสตร์มาก
ที่สุด รองลงมา คือ ความบกพร่องในการแปลงหน่วยของปริมาณทางฟิสิกส์ และความบกพร่องเกี่ยวกับการน าความรู้
ทางฟิสิกส์มาใช้ไม่ถูกต้อง ตามล าดับ 

การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้เช่ือมโยงกับวิชาฟิสิกส์โดยตรงนั้นเป็นเรื่องยุ่งยาก ซับซ้อน 
เนื่องจากเป็นสาขาวิชาที่ผู้เรียนต้องท าความเข้าใจมากเป็นพิเศษและครูผู้สอนจ าเป็นต้องมีสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา
ที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ชุดกิจกรรมจึงเป็นทางเลือกหนึ่งส าหรับครู ผู้สอน
โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ จัดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีคุณค่า ทั้งนี้เพราะช่วยให้ครู
ด าเนินการสอนให้เป็นไปตามล าดบัขั้นตอน สามารถถ่ายทอดเนื้อหาและประสบการณ์ซับซ้อนที่เป็นนามธรรมได้โดยใช้
เป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน โดยลักษณะเฉพาะของชุด
กิจกรรมการสอนจะใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบอุปนัยซึ่งเป็นการสอนจากรายละเอียด ปลีกย่อยไปหากฎเกณฑ์ 
กล่าวคือ เป็นการสอนแบบย่อยไปหาส่วนรวม หรือการสอนจากตัวอย่างไปหากฎเกณฑ์ หลักการ ข้อเท็จจริง หรือ
ข้อสรุป โดยการให้นักเรียนท าการศึกษา สังเกต ทดลอง เปรียบเทียบ แล้วพิจารณาค้นหาองค์ประกอบที่เหมือนกัน
หรือคล้ายคลึงกัน (ธีระพัฒน์ ฤทธิ์ทอง, 2543) และ ชุดกิจกรรมเป็นวิธีการพัฒนาวิธีการสอนหลาย ๆ ระบบเข้ามา
ประสมประสานให้กลมกลืนกันในการน ามาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน นับตั้งแต่การเรียนรู้ด้วยตนเอง การรวม
กิจกรรมกลุ่มการใช้สื่อรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ มีส่วนร่วมในกิจกรรม ได้ลงมือปฏิบัติจริง การ
เรียนการสอนวิธีนี้จึงเป็นวิธีที่สะดวกชัดเจนท่ีสุดส าหรับยุคปฏิรูปการเรียนรู้ (สุนันทา สุนทรประเสริฐ, 2543) และ ชุด
กิจกรรม คือ สื่อการสอนที่ประกอบไปด้วยจุดประสงค์การเรียนรู้ ที่สะท้อนถึงปัญหาและความต้องการในการเรียนรู้ 
เนื้อหากิจกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมประเมินผลการเรียนรู้ ที่น ามาบูรณาการเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ สามารถ
น ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ (ระพินทร์ โพธิ์ศรี, 2550) สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ปิยวรรณ 
ไกรนรา (2557) ได้พัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง 
อัตราส่วนและร้อยละ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านกาลิซา อ าเภอระแงะ ผลการวิจัยพบว่า ชุด
กิจกรรมคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 84.19/81.23 ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม
คณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนเรยีนร้อยละ 40.17 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมคณติศาสตรใ์นระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 
 ดังนั้นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ถือว่าเป็นสื่อท่ีเหมาะสมที่สุดที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้คณิตศาสตร์
เชื่อมโยงกับวิชาฟิสิกส์ได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ผู้วิจัยสนใจศึกษาและสร้างชุดกิจกรรม
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ เรื่อง ไจโรกรุปและการชนแบบยืดหยุ่น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสาตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
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ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตลอดจนเป็น
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์  เพื่อนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อไป  

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์การวิจัยคือ ศึกษาและสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับ
ฟิสิกส์ เรื่อง ไจโรกรุปและการชนแบบยืดหยุ่นโดยมีวัตถุประสงค์ย่อยดังต่อไปนี้ 
 1. สร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์  เรื่อง ไจโรกรุปและการ
ชนแบบยืดหยุ่น ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2. ศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์  
เรื่อง ไจโรกรุปและการชนแบบยืดหยุ่น 

ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีขอบเขตในการวิจัยในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ผู้วิจัยได้สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ เรื่อง ไจโรกรุปและการชนแบบยืดหยุ่น 
ส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เป็นการขยายความรู้การบวก
เวกเตอร์แบบไอน์สไตน์และไจโรกรุปไปสู่เรื่องการชนแบบยืดหยุ่น ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาตามล าดับ ดังน้ี 
   1.1 การด าเนินการทวิภาคและกรุป 
   1.2 เวกเตอร์ใน 3 มิติและการรวมเวกเตอรค์วามเร็วแบบไอนส์ไตน์ 
   1.3 ฟังก์ชันอัตสัณฐานและไจโรกรุป 
   1.4 โมเมนตัมและการชนแบบยดืหยุ่นนิวโทเนียน 
   1.5 โมเมนตัมและการชนแบบยดืหยุ่นไอนส์ไตน์เนียน 
 2. ขอบเขตด้านตัวแปร 
 ตัวแปร ท่ีศึกษาไดแ้ก ่
    2.1 ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์เรื่องไจโรกรุปและการชนแบบ
ยืดหยุ่น  
    2.2 ความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ 
เรื่อง ไจโรกรุปและการชนแบบยืดหยุ่น 

 3. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ด าเนินการศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาในการทดลอง 
10 ช่ัวโมง 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

        

 

 

 

 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเพื่อศึกษาและสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ เรื่อง ไจโรกรุปและการชนแบบ
ยืดหยุ่นซึ่งผู้วิจัยได้ขยายความรู้ทางคณิตศาสตร์เรื่องไจโรกรุปไปสู่ความรู้ทางฟิสิกส์เรื่องการชนแบบยืดหยุ่นผ่านชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยผู้วิจัยด าเนินการตามแผนการวิจัยดังนี้ 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียน
อุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 70 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 30 คน ได้มาโดยใช้การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (cluster random sampling) 

 เคร่ืองมือวิจัย 
 เครื่องมือวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้ 
 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ เรื่อง ไจโรกรุปและการชนแบบยืดหยุ่น  ผู้วิจัยได้
ด าเนินการสร้างตามขั้นตอนดังน้ี 
    1.1 ศึกษารายละเอียดของเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดย
การศึกษารายละเอียดของส่วนประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิธีการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งศึกษา
เอกสารเรื่องไจโรกรุป การรวมเวกเตอร์แบบไอน์สไตน์และการชนแบบยืดหยุ่น เพื่อก าหนดกรอบของเนื้อหาในบทเรียน  
    1.2  ผู้ศึกษาคัดเลือกเนื้อหาของบทเรียนและจัดเนื้อหาของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ไจโรกรุปและการ
ชนแบบยืดหยุ่น ออกเป็น 5  ชุด ได้แก่ 
  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง กรุป 
  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การรวมเวกเตอรค์วามเร็วแบบไอนส์ไตน์ 
  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ไจโรกรุป 
  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การชนแบบยืดหยุ่นนิวโทเนียน 
  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การชนแบบยืดหยุ่นไอน์สไตนเ์นียน 

 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูด้้วยชุดกิจกรรม 
การเรยีนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสกิส์ 

เรื่อง ไจโรกรุปและการชนแบบยืดหยุ่น 

 

ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู ้
คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ เรื่อง  

ไจโรกรุปและการชนแบบยดืหยุ่น 

ความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนกัเรียน 
ที่เรียนด้วยชุดกจิกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ เรื่อง 

ไจโรกรุปและการชนแบบยดืหยุ่น 
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    1.3 การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ เรื่อง ไจโรกรุปและการชนแบบยืดหยุ่น 
ผู้วิจัยได้ประยุกต์รูปแบบของนักการศึกษาหลายท่าน ซึ่งแต่ละชุดกิจกรรมประกอบด้วย 
       1.3.1 ช่ือชุดกิจกรรม 
       1.3.2 ค าช้ีแจง เป็นส่วนท่ีอธิบายลักษณะของกิจกรรม  
       1.3.3 จุดประสงค์ของชุดกิจกรรม คือ สิ่งที่ต้องการใหเ้กิดขึ้นหลังจากท่ีผู้เรียนศึกษาชุดกิจกรรมแล้ว  
       1.3.4 เวลาที่ใช้ เป็นส่วนท่ีบอกเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการท ากิจกรรม  
       1.3.5 สื่อ ได้แก่ ใบความรู้ ใบกิจกรรม แบบฝึกหัด และเฉลยใบกิจกรรมและแบบฝึกหัด  
  1.4  น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนในสาขาคณิตศาสตร์ จ านวน 2 ท่านและสาขา
ฟิสิกส์ จ านวน 1 ท่าน รวมจ านวน 3  ท่าน ตรวจสอบในด้านความถูกต้องของเนื้อหา ความเหมาะสมในการน าเสนอ
เนื้อหา ส านวนภาษาที่ใช้ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้และผู้ศึกษาได้ปรับปรุงแก้ไข ตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ โดยผู้
เชียวชาญได้เสนอแนะเกี่ยวกับการเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ การปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับเวลา สัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ใช้ให้สอดคล้องกับระดับมัธยมศึกษา มีรูปภาพประกอบตามความเหมาะสม ใช้ภาษาให้ถูกต้องและชัดเจน 

   1.5  น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว น าเสนอผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาอีกครั้ง เพื่อประเมิน
คุณภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับค าแนะน าการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เนื้อหาของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ความ
เหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบ ภาษาท่ีใช้ การออกแบบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และความสะดวกใน
การใช้   
   1.6  น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ไปทดลองแบบเดี่ยว  โดยทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีที่ 6/1 
ที่เรียนภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561  ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างและยังไม่เคยเรียนเนื้อหา เรื่อง ไจโร
กรุปและการชนแบบยืดหยุ่นมาก่อน จ านวน 3 คน จากนักเรียนที่ได้จ าแนกตามกลุ่มความสามารถทางการเรียนวิชา
ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย นักเรียนกลุ่มเก่ง 1  คน กลุ่มปานกลาง 1 คน และกลุ่มอ่อน 1  คน เพื่อศึกษา
ความชัดเจนของเนื้อหา ค าสั่ง ความเหมาะสมของภาษาในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เวลาที่ใช้ชุดกิจกรรมการเรียน สังเกต
ปฏิกิริยาและสอบถาม ความคิดเห็นปัญหาหรือข้อสงสัยที่นักเรียนพบในขณะเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียน หา
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (E1/E2) ซึ่งผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (E1/E2) มีค่า
เท่ากับ 62.44/61.11 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 80/80  ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง โดยปรับปรุงใบงานให้
เหมาะสมกับเวลา 

    1.7  น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองแบบกลุ่ มย่อย โดยทดลองกับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ที่เรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง ไม่ใช่
กลุ่มทดลองแบบเดี่ยวและยังไม่เคยเรียนเนื้อหา เรื่อง ไจโรกรุปและการชนแบบยืดหยุ่นมาก่อน จ านวน 10 คน จาก
นักเรียนท่ีได้จ าแนกตามกลุ่มความสามารถทางการเรียนวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ประกอบด้วย นักเรียนกลุ่มเก่ง 2 
คน กลุ่มปานกลาง 6 คน และกลุ่มอ่อน 2 คน เพื่อหาข้อบกพร่อง ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ศึกษาสภาพ
ของนักเรียนกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ และระยะเวลาในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ หาประสิทธิภาพของ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (E1/E2) ซึ่งผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (E1/E2) มีค่า 71.60/70.33 ต่ ากว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 80/80  น าผลที่ได้มาหาด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องให้สมบูรณ์ 
   1.8  น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ เรื่อง ไจโรกรุปและการชนแบบยืดหยุ่น ท่ีผ่านการ
ปรับปรุงจากการทดลองแบบกลุ่มย่อยแล้วไปทดลองภาคสนามกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ที่เรียนภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 30 คน ที่ได้จ าแนกตามกลุ่มความสามารถ
ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ ประกอบด้วยนักเรียนกลุ่มสูง 5 คน กลุ่มปานกลาง 20 คน และกลุ่มต่ า 5 คน 
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เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (E1/E2)  มีค่า 

81.09/80.78 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 80/80 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2556)   
     1.9  น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสาตร์ส าหรับฟิสิกส์ เรื่อง ไจโรกรุปและการชนแบบยืดหยุ่น ที่ผ่าน
การปรับปรุงจากการทดลองภาคสนามแล้วไปใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ที่เรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 30 คน ที่ได้จ าแนกตามกลุ่มความสามารถทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์และฟิสิกส์ ประกอบด้วยนักเรียนกลุ่มสูง 5 คน กลุ่มปานกลาง 20 คน และกลุ่มต่ า 5 คน ซึ่งเป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง  
 2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ไจโรกรุปและการชนแบบยืดหยุ่น ผู้วิจัยด าเนินการสร้าง
ดังนี ้
    2.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ จากเอกสาร 
และต าราที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการสร้างแบบทดสอบ 
    2.2  วิเคราะห์ เนื้อหา สาระการเรียนรู้ และจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องไจโรกรุปและการชนแบบ
ยืดหยุ่น แล้วน ามาสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 10 ข้อ เป็นแบบอัตนัยโดยให้ครอบคลุม
เนื้อหา และสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
    2.3  น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา พิจารณาความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับข้อค าถามของแบบทดสอบ บันทึก
ผลการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญแต่ละคนในแต่ละข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00  และ
เลือกข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  ตั้งแต่ 0.67  ขึ้นไปและปรับปรุงแก้ไขข้อสอบตามข้อเสนอแนะของ
เชี่ยวชาญ 
    2.4  น าแบบทดสอบที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข  แล้วน าไปทดสอบกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/1  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์จ านวน 30 คน ที่ผ่านการเรียนด้วยชุด
กิจกรรมมาแล้ว 
    2.5  น าแบบทดสอบวัดผลผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนที่ทดลองใช้แลว้มาตรวจสอบคุณภาพโดยวิเคราะห์หาค่า
ความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่าข้อสอบจ านวน 10 ข้อ โดยค านวณจากสูตรของวิทนีย์และซาเบอร์ 
เทคนิค 25 % (Whitney&Sabers, 1970 อ้างถึงใน ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2543) ข้อสอบมีคุณภาพตาม
เกณฑ์ความยากง่ายระหว่าง 0.50 – 0.76 และมีค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.18 - 0.36 เลือกข้อที่มีอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 
0.21 ขึ้นไป จ านวน 7 ข้อ และคัดเลือกไว้ใช้เป็นข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจ านวน 5 ข้อ โดยพิจารณาให้
ครอบคลุมทุกจุดประสงค์การเรียนรู้  
    2.6  น าแบบทดสอบที่คัดเลือกไว้จ านวน 5 ข้อ หาค่าความเช่ือมั่นโดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
( - Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น 0.86 
    2.7  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ไจโรกรุปและการชนแบบยืดหยุ่น จ านวน 5 ข้อ  
ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 3. แบบวัดความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ เรื่อง  
ไจโรกรุปและการชนแบบยืดหยุ่น 
    3.1  ศึกษาการสร้างแบบวัดความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักเรียน  เทคนิคการสร้างแบบประเมินแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) (บุญชม ศรีสะอาด, 2543) จากหนังสือการวัดผลประเมินผล เอกสารอื่นๆ 
และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาแบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
    3.2 สร้างแบบแบบวัดความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
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ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ เรื่อง ไจโรกรุปและการชนแบบยืดหยุ่น รวมทั้งหมดจ านวน 10 ข้อ เป็นแบบวัดความพึง
พอใจในการเรียนรู้มีลักษณะเป็นแบบลิเคอร์ทสเกล (Likert Scale) 5 ตัวเลือก 
    3.3  น าแบบวัดความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักเรียน ที่สร้างขึ้นไปเสนอต่อเช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน 
พิจารณาประเมินความสอดคล้องของข้อค าถามกับประเด็นเนื้อหา เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง โดยให้
พิจารณาข้อค าถามที่เขียนข้ึนว่าเหมาะสมกับพฤติกรรมที่ต้องการวัด มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-
1.00 และเลือก  
ข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไปและปรับปรุงแก้ไขข้อค าถามตามข้อเสนอแนะของ
เชี่ยวชาญ 
    3.4  น าแบบวัดความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีมีความตรงเชิงโครงสร้างไปทดลองใช้กับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 6/1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 30 คน ที่ได้
จ าแนกตามกลุ่มความสามารถทางการเรียนวิชาวิชาคณิตศาสตร์และวิชาฟิสิกส์ ประกอบ ด้วยนักเรียนกลุ่มสูง 5 คน  
กลุ่มปานกลาง 20 คน และกลุ่มต่ า 5 คน น ามาตรวจให้คะแนน น าคะแนนความคิดเห็นที่ได้มาค านวณหาค่าความ
เที่ยง (Reliability) ของแบบวัดความพึงพอใจใน การเรียนรู้ของนักเรียน ด้วยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (บุญ
ชม ศรีสะอาด, 2543) ค านวณโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปของปกรณ์ ประจัญบาน ได้ค่าความเช่ือมั่นแบบวัดความพึง
พอใจในการเรียนรู้ของนักเรียน เท่ากับ 0.80  
    3.5  ได้แบบวัดความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักเรียนที่ได้มาปรับปรุง แก้ไขให้สมบูรณ์แล้วจ านวน 10 
ข้อ ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
 ผู้วิจัยได้ด าเนนิการเกบ็รวบนวมขอ้มลู ดังนี ้
 1. ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นตามขั้นตอนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ เรื่อง ไจโรกรุปและการชนแบบยืดหยุ่น จนครบจ านวน 5 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ใช้
เวลาเรียนทั้งหมด 10 ช่ัวโมง สัปดาห์ละ 2 ช่ัวโมง โดยในแต่ละชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท าการบันทึกคะแนน การท าใบ
กิจกรรม และแบบฝึกหัด จนครบทุกชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 2. วัดความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักเรียน โดยใช้แบบวัดความพึงพอใจในการเรียนรู้ในช่ัวโมงสุดท้ายของ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การชนแบบยืดหยุ่นไอน์สไตน์เนียน ตรวจและบันทึกคะแนนความพึงพอใจในการ
เรียนรู้ น าผลคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ ความพึงพอใจในการเรียนรู้โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานท าการแปลผลคะแนนความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักเรียน  
 3. เมื่อเสร็จสิ้นจัดการเรียนการสอนครบทั้งหมด 5 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แล้ว ท าการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ไจโรกรุปและการชนแบบยืดหยุ่น ใช้เวลาทดสอบ 
60 นาที แล้วบันทึกผลที่ได้เป็นคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แล้วน าคะแนนที่บันทึกไว้มาวิเคราะห์หา
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไจโรกรุปและการชนแบบยืดหยุ่น โดยใช้คะแนนจากใบกิจกรรมและ
แบบฝึกหัดกับคะแนนการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ไจโรกรุปและการชนแบบ
ยืดหยุ่น 
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ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

 การวิเคราะหข์้อมลู 
 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมลูและใช้สถติิในการวิเคราะห์ข้อมลู ดังนี ้
 1. สร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์  เรื่อง ไจโรกรุปและการ
ชนแบบยืดหยุ่น ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 
    1.1 ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญที่มีต่อความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับ
ข้อสอบ 
    1.2 การหาดัชนีความง่ายของแบบทดสอบ โดยใช้เทคนิค 25% 
    1.3 การหาดัชนีอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ โดยใช้เทคนิค 25% 
    1.4 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( - coefficient) 
    1.5 หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 
 2. ศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์  
เรื่อง ไจโรกรุปและการชนแบบยืดหยุ่น 
    2.1 ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญที่มีต่อความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
พฤติกรรมที่ต้องการวัด 
    2.2 ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์  เรื่อง ไจโรกรุปและการชนแบบยืดหยุ่น โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ( - 
coefficient) 
    2.3 ระดับความพึงพอใจในการเรียนรู้โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานท าการแปลผล
คะแนนความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักเรียน ตามเกณฑ์ ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2543) 

 คะแนนเฉลีย่  4.51 – 5.00 นักเรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉลีย่  3.51 – 4.50 นักเรียนมีความพึงพอใจมาก           
 คะแนนเฉลีย่  2.51 – 3.50 นักเรียนมีความพึงพอใจปานกลาง 
 คะแนนเฉลีย่  1.51 – 2.50 นักเรียนมีความพึงพอใจน้อย 
 คะแนนเฉลีย่  1.00 – 1.50 นักเรียนมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณติศาสตรส์ าหรับฟิสิกส์ เรื่อง ไจโร
กรุปและการชนแบบยืดหยุ่น ปรากฏผลดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 แสดงประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ เรื่อง ไจโรกรปุและการชนแบบ
ยืดหยุ่น 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ประสิทธิภาพ 

การแปลผล 
E1 E2 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตรส์ าหรับฟิสิกส์  
เรื่อง ไจโรกรุปและการชนแบบยืดหยุ่น 

81.20 80.33 
ผ่านเกณฑ ์
ที่ก าหนด 
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จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ เรื่อง ไจโรกรุป
และการชนแบบยดืหยุ่น มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.20/80.33 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานท่ีตั้งไว้ 80/80   

 ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีเรยีนด้วยชุดกิจกรรมการเรยีนรู้คณติศาสตร์
ส าหรับฟิสิกส์ เรื่อง ไจโรกรุปและการชนแบบยืดหยุ่น ปรากฏผลดังตารางที่ 2  
ตารางที ่2 แสดงความพึงพอใจในการเรยีนรู้ของนักเรียนท่ีที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณติศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์  
เรื่อง ไจโรกรุปและการชนแบบยืดหยุ่น 

N = 30 

ข้อความ X  S.D. 
ระดบั 

ความพงึพอใจ 
1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีกิจกรรมท่ีน่าสนใจและสามารถ 
     ประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้สาขาวิชาอื่นๆ ได้ 

4.03 0.56 มาก 

2.  เนื้อหาของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ อ่านแล้วเข้าใจง่าย 
     มีความชัดเจนเรียงล าดับจากง่ายไปหายาก 

3.83 0.46 มาก 

3.  ค าถามของชุดกิจกรรมมีความยากง่ายเหมาะสม 
    มีขั้นตอนการคิดที่เป็นระบบ 

3.87 0.57 มาก 

4.  กิจกรรมการเรียนรู้ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นสิ่ง 
    ที่ท้าทายและชวนให้คิดตลอดเวลา 

4.33 0.71 มาก 

5.  นักเรียนสามารถปฏิบตัิตามขั้นตอนของกิจกรรมได้ 3.83 0.53 มาก 
6.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนเป็นผู้ค้นพบ 
     และสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

4.00 0.53 มาก 

7.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสรมิให้นักเรียนมีการฝึกคดิ             
     อย่างหลากหลายและสร้างสรรค ์

4.20 0.61 มาก 

8.  กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสรมินักเรียนให้มีวินัย 
     และรับผิดชอบในการท างาน 

4.27 0.58 มาก 

9.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสรมิให้นักเรียนอยากเรียนรู้ 
     เพิ่มขึ้น 

4.10 0.61 มาก 

10. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้เข้าใจความสัมพันธ์ 
     ระหว่างวิชาคณิตศาสตร์และวชิาฟิสิกส์มากขึ้น 

4.27 0.58 มาก 

รวม 4.07 0.60 มาก 
 

 จากตารางที ่2 พบว่า ในภาพรวม ความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ เรื่อง ไจโรกรุปและการชนแบบยืดหยุ่น อยู่ในระดับมาก ( X = 4.07, S.D. = 0.60) โดย
นักเรียนมีความพึงพอใจระดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือกิจกรรมการเรียนรู้ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ท้าทายและ
ชวนให้คิดตลอดเวลา ( X = 4.33, S.D. = 0.71) รองลงมา คือ กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมนักเรียนให้มีวินัยและ
รับผิดชอบในการท างาน และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างวิชาคณิตศาสตร์และวิชาฟิสิกส์
มากขึ้น ( X = 4.27, S.D. = 0.58) และนักเรียนมีความพึงพอใจระดับคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เนื้อหาของชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ อ่านแล้วเข้าใจง่าย  
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มีความชัดเจนเรียงล าดับจากง่ายไปหายาก ( X = 3.83, S.D. = 0.46) และนักเรียนสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนของ
กิจกรรมได้ ( X = 3.83, S.D. = 0.53) 

สรุปผลการวิจัย 
สรุปผลการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ เรื่อง ไจโร

กรุปและการชนแบบยืดหยุ่น ส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ปรากฏผลการศึกษา ดังนี้ 
 1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ เรื่อง ไจโรกรุปและการชนแบบยืดหยุ่น
มปีระสิทธ์ิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้  
 2. ความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ เรื่อง
ไจโรกรุปและการชนแบบยืดหยุ่น มีความพึงพอใจในการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก  

อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไจโรกรุปและการชนแบบยืดหยุ่น ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ เรื่อง ไจโรกรุปและการชนแบบยืดหยุ่น ส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จากผลการศึกษาสามารถน าไปสู่การอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ เรื่อง ไจโรกรุปและการชนแบบยืดหยุ่น ส าหรับนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.20/80.33 หมายความว่า นักเรียนได้
คะแนนเฉลี่ยจากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งประเมินจากการท าใบกิจกรรมและแบบฝึกหัดระหว่างเรียนของชุด
กิจกรรมการเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียนรู้รวมกันทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 81.20 ของคะแนนทั้งหมด และคะแนนเฉลี่ย
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ เรื่อง ไจโรกรุปและ
การชนแบบยืดหยุ่น เท่ากับร้อยละ 80.33 ของคะแนนทั้งหมด แสดงว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับ
ฟิสิกส์ เรื่อง ไจโรกรุปและการชนแบบยืดหยุ่น ที่สร้างขึ้นมีค่าเท่ากับเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ เนื่องจากผู้วิจัยได้สร้าง
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีระบบและเป็นขั้นตอน โดยศึกษาองค์ประกอบ และหลักวิธีการสร้างชุดกิจกรรมตามที่ 
จันทร์จิรา รัตนไพบูลย์ (2549, หน้า 48), ระพินทร์ โพธิ์ศรี (2550, หน้า 6-12) และสุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า 
(2553, หน้า 53-54) คือ การวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อขยายความรู้ไจโรกรุปไปสู่เรื่องการชนแบบยืดหยุ่น จัดล าดับเนื้อหา 
ก าหนดสาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ เวลาที่ใช้ให้สอดคล้องกัน การก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ การออกแบบ
หรือวางแผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินผล การตรวจสอบความเหมาะสมและทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพ
ของชุดกิจกรรม น ามาท าการปรับปรุงแก้ไขให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานก่อนน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้จริง  ซึ่งได้
ผลการวิจัยสอดคล้องกับ อภิสิทธิ์ เงาศรี (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้าโดยใช้ชุดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม อ าเภอชุมน้อย 
จังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัยพบว่า ชุดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.57/81.68 แสดงว่าชุดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้ และสาวิตรี เรือนจันทร์ (2554) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
เคมี เรื่อง สมดุลเคมี ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอุตรดิตถ์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้วิชาเคมีเรื่อง สมดุลเคมี มีประสิทธิภาพ 81.03/81.8 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 2. ความพึงพอใจในการเรียนรู้ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ เรื่อง ไจโรกรุปและการชนแบบยืดหยุ่น มีความพึงพอใจในการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก 
( X = 4.07, S.D. = 0.60) ผู้วิจัยได้สร้าง ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ขึ้นมาตามหลักการของการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้
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ที่ดไีด้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการสร้างความพึงพอใจในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับการสร้างความพึง
พอใจในการเรียนรู้ของล้วน สายยศ และอังคนา สายยศ (2543, หน้า 15) ได้กล่าวถึงความพึงพอใจในการตอบสนอง
ว่าเป็นความรู้สึกพอใจในการร่วมกิจกรรม ขั้นตอบสนองตอนแรก ๆ เป็นเพียงยินยอมและเต็มใจท า แต่อาจจะไม่พึง
พอใจก็ได้ ความรู้สึกในขั้นนี้จึงลึกลงไปอีกเป็นการยินยอมแบบเต็มใจและพึงพอใจจนเกิดความสนุกสนานพอใจ สนุก
กับบทละคร วิทยุ โทรทัศน์ สนุกกับการสนทนาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง สนุกกับการเล่นเกมตัวเลข ฯลฯ การแสดงความ
สนุกสนานพอใจนั้นอาจจะแสดงออกมาให้เห็นได้อย่างเปิดเผยก็ได้ จากการประเมินด้านความพึงพอใจ ต้องระวังใน
การสอบวัดไว้ให้ดี ดังนั้นชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ เรื่อง ไจโรกรุปและการชนแบบยืดหยุ่น 
ผู้วิจัยได้ แบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธ์ิ โดยหนึ่งกลุ่มประกอบด้วยนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน ท าให้นักเรียนได้ท างาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม นักเรียนได้มีโอกาสใช้ความคิดร่วมกัน อภิปรายปัญหาและแก้ปัญหาร่วมกัน มีการซักถาม และรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น ฝึกการใช้เหตุผล และการคิดวิเคราะห์ มีการตั้งเป้าหมายในการเรียนรู้และมีความหวังเพื่อ
คะแนนให้ได้ดี เพื่อกลุ่มประสบความส าเร็จในการเรียน จะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ท าให้เกิด
ความรู้สึกท่ีดี มีความภาคภูมิใจ มีแรงจูงใจ และกระตือรือร้นในการท ากิจกรรมการเรียน ท าให้นักเรียนมีความพึงพอใจ
ในการเรียนด้วยชุดกิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับ อภิสิทธิ์ เงาศรี (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง 
ไฟฟ้า โดยใช้ชุดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการศึกษาความ
พึงพอใจของนักเรียนในการเรียนรู้ เรื่องไฟฟ้า โดยใช้ชุดการเรียนรู้ นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกรายการ 
และสาวิตรี เรือนจันทร์ (2554) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่อง สมดุลเคมี ส าหรับนักเรียน ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอุตรดิตถ์ นักเรียนมีความพึงพอใจหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้อยู่ในระดับมาก เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
    1.1 ครูผู้สอนควรเตรียมสื่อ อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ ให้พร้อมทุกกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ด าเนินการได้อย่างราบรื่นต่อเนื่อง และน่าสนใจ  
    1.2 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ เรื่อง ไจโรกรุปและการชนแบบยืดหยุ่น สามารถช่วย
ให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้สอนเป็นผู้ให้ค าแนะน า ปรึกษา เมื่อนักเรียนมีปัญหาและควบคุมการท าใบ
กิจกรรมการเรียนรู้ และแบบฝึกหัดทีละขั้นตอนตามค าแนะน าของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
    1.3 ในการจัดการเรียนการสอน ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ เรื่อง ไจโรกรุปและ
การชนแบบยืดหยุ่น ส่วนใหญ่เป็นเนื้อหาใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อนในระดบัมัธยมศึกษา ครูผู้สอนควรแนะน าเพื่อเชื่อมโยง
ความรู้เดิมเข้ากับเนื้อหาใหม่ 
    1.4 ในการน ารูปแบบไปใช้ระยะแรกอาจจะท าให้การปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนใช้เวลามากกว่าปกติ แต่
ถ้าหากได้ท าบ่อย ๆ ก็จะท าให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้และใช้เวลาในการท าน้อยลง 
    1.5 ในขณะท าการสอนควรมีการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันมากขึ้น 
เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ ความเข้าใจที่ครบถ้วยสมบูรณ์ 
 2. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาครั้งต่อไป 
 2.1 ควรมีการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ร่วมกับวิธีการสอนแบบต่างๆ เช่น การ
เรียนแบบร่วมมือ และวิธีสอนแบบบูรณาการ เพื่อเป็นการผสมผสานกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความ
หลากหลายและส่งเสริมให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
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    2.2 ควรมีการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับฟิสิกส์ ในเนื้อหาอื่น ๆ หรือระดับช้ันอื่น ๆ 
เพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในรายวิชา
ฟิสิกส์ต่อไป 
    2.3 ควรมีการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับเนื้อหาในวิชาอื่น ๆ เช่น เคมี ชีววิทยาและ
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนเห็นความสัมพันธ์ของวิชาคณิตศาสตร์กับวิชาต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการ
เรียนรู้และเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
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ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

Development of Learning Activities packages on Conic Section  
in Taxicab Spaces for students in Mattayom 4. 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ภาคตัดกรวยในปริภูมิแท็กซี่แคป ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีจุดประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ภาคตัดกรวยในปริภูมิแท็กซี่แคป ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ประชากรคือนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
จ านวน 226 คน และกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม 
(cluster sampling) เครื่องมือท่ีใช้ประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 5 ชุด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้      
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย โดยผู้วิจัยจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง 
ภาคตัดกรวยในปริภูมิแท็กซี่แคป ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 10 ช่ัวโมง โดยให้นักเรียนท าแบบฝึก
และแบบทดสอบหลังเรียน น าผลที่ได้มาค านวณหาค่าสถิติ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรม การเรียนรู้ เรื่อง ภาคตัดกรวยในปริภูมิแท็กซี่แคป ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.87/81.33 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนด ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 
4.15 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.67 แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และนักเรียน
ส่วนมากมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 

ค าส าคัญ :  ภาคตัดกรวย / แท็กซี่แคป / ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  

ABSTRACT 
 The purposes of this study were to construct and study the efficiency of the Learning 
Activities packages on Conic Section in Taxicab Spaces for students in Mattayom 4 to strengthening 
concepts of conic sections and to study the students’ satisfaction towards the learning activities. The 
populations of this study were 226 students in Mattayom 4, Uttaradit School. The samples of this 
study were 30 students in Mattayom 4/1 studying in the second semester of academic year 2018 at 
Uttaradit School. The samples were selected by Cluster sampling.  The research instruments 
employed in this study consisted of five learning activities packages on Conic Section in Taxicab 
Spaces, mathematics achievement test and 5-rating scale of the students’ satisfaction questionnaire. 
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The research used learning activities packages on Conic Section in Taxicab Spaces. The data were 
statistically analyzed by percentage, mean, and standard deviation.  
 The results were as follows : The efficiency of Learning Activities packages on Conic 
Section in Taxicab Spaces for students in Mattayom 4 was at 80.87/81.33 which  met the criteria set 
at 80/80. In addition, the students’ satisfaction towards learning activities packages on Conic 

Section in Taxicab Space was at the high level  4.15, 0.67x sd  .  

Keywords: Conic Section / Taxicab / Learning Activities 

ความเป็นมาและความส าคญั 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีสาระส าคัญก าหนดไว้ในหมวด 4 แนวการจัดการศึ กษา 
มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, 2542, หน้า 9) ประกอบกับการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 ซึ่งเป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการ
เรียนรู้เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม บนพื้นฐานของความเป็น
ไทยควบคู่ความเป็นสากล จึงต้องจัดการศึกษาให้ทุกคนได้มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ สนอง
การกระจายอ านาจโดยสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของท้องถิ่น มี
โครงสร้างที่ยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลา และการจัดการเรียนรู้โดยเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ มุ่งพัฒนานักเรียน
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และเกิดสมรรถนะส าคัญ 5   ประการ คือ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด 
การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิตละการใช้เทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 3)  

 ในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ได้ก าหนดให้นักเรียนทุกคนต้องเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เนื่องจากเป็นวิชาที่มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการ
พัฒนาความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามาร ถ
วิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหาและน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และศาสตร์อื่น ๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและสามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551, หน้า 1) ดังนั้นก่อนที่นักเรียนจะได้
เรียนรู้ถึงข้ันท่ีจะฝึกทักษะด้านอ่ืน ๆ นั้นนักเรียนจะต้องมีความรู้และความเข้าใจในบทนิยาม และทฤษฏีบทต่าง ๆ เป็น
พื้นฐานเสียก่อน ธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีโครงสร้างที่แสดงความเป็นเหตุเป็นผลต่อกัน มีการสื่อ
ความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ ซึ่งมีลักษณะเป็นนามธรรมที่ยากต่อการเรียนรู้และยากต่อการท าความเข้าใจได้อย่าง
รวดเร็ว การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนคณติศาสตร์จึงต้องเน้นให้ผูเ้รียนเกิดความเข้าใจในโครงสร้างทางคณิตศาสตร์
เสียก่อน แต่คณิตศาสตร์ก็เป็นวิชาที่นักเรียนมักประสบปัญหาในการเรียนเนื่องจากเป็นวิชาที่นักเรียนเข้าใจยาก (ชัย
ศักดิ์ ลีลาจรัสกุล, 2543, หน้า 1) และส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า สาเหตุหนึ่งเกิดจากครูผู้สอน 
เนื่องจากครูไม่มีสื่อในการสอน ขาดประสบการณ์ และไม่มีเทคนิคการสอนใหม่ ๆ ครูยังคงใช้วิธีการสอนด้วยการ
อธิบายบนกระดานด า (ยุพิน พิพิธกุล, 2524, หน้า 2-5) สาเหตุข้างต้นสอดคล้องกับ อารีย์ ค าปล้อง (2536, หน้า 2) 
กล่าวว่าครูยังใช้วิธีสอนแบบบรรยาย และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นเนื้อหามากกว่ากระบวนการ ส่งผลให้
ผู้เรียนไม่มีโอกาสได้ร่วมรู้ ร่วมคิด แก้ปัญหาที่ก าลังเรียน การที่ครูใช้วิธีการดังกล่าวเป็นประจ าย่อมท าให้ผู้เรียนเกิด
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ความเบื่อหน่ายและไม่สนใจเรียน นักเรียนจึงไม่เกิดการเรียนรู้ ไม่เกิดมโนมติในเรื่องที่เรียนและไม่สามารถน ากฎเกณฑ์
ต่าง ๆ ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ถึงแม้การจัดการศึกษาให้ความส าคัญกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มากเพียงใดก็
ตาม แต่ก็ยังไม่สามารถท่ีจะท าให้นักเรียนประสบความส าเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้ 
ซึ่งมีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ทั้งกระบวนการน าหลักสูตรไปใช้ คุณภาพของ
นักเรียนในด้านความรู้ ความสามารถของครูผู้สอน การถ่ายทอดความรู้ของครูไปสู่นักเรียน  

 สภาพปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นและในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้วิจัยที่ผ่านมาพบว่า เนื้อหาเรื่อง
ภาคตัดกรวย เป็นหนึ่งในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่นักเรียนส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการเรียน โดยนักเรียนส่วน
ใหญ่ไม่สามารถผ่านเกณฑ์ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จากการสังเกตและการถามตอบในห้องเรียน การตรวจ
แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ พบว่า นักเรียนบางคนมักจะท าผิดในโจทย์ลักษณะเดิม ๆ หรือถ้าโจทย์มีการประยุกต์
นักเรียนมักจะท าไม่ได้ แม้ว่าจะใช้ความรู้พื้นฐานเดิมในการแก้โจทย์ปัญหาแต่ยังไม่ประสบความส าเร็จ แสดงให้เห็นว่า
นักเรียนยังไม่เข้าใจในเนื้อหา บทนิยาม ทฤษฎี อย่างแท้จริง ส าหรับเนื้อหาเรื่องภาคตดักรวยยังเป็นพ้ืนฐานในการเรยีน
วิชาแคลคูลัสในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 และระดับสูงขึ้นไปอีกด้วย ดังนั้นนักเรียนควรจะมีองค์ความรู้ มีความเข้าใจในบท
นิยาม และทฤษฎีเรื่องภาคตัดกรวย ดังนั้นถ้าสามารถท าให้เนื้อหาเรื่องภาคตัดกรวยมีลักษณะที่เข้าใจง่าย เป็นรูปธรรม 
จะท าให้เกิดการเรียนรู้กับผู้เรียนได้ง่าย ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะสร้างและพัฒนาสื่อที่น ามาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง 
ภาคตัดกรวยในปริภูมิแท็กซี่แคป ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเป็นการวัดอีกระบบหนึ่งที่แตกต่างจากการ
วัดในปริภูมิยูคลิเดียนที่นักเรียนได้เรียนในปัจจุบัน โดยศึกษาเกี่ยวกับรูปทรงเรขาคณิตในปริภูมิแท็กซี่แคป ซึ่งเป็น
เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับ สาระเรขาคณิต เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย ซึ่งในหลักสูตร
ปัจจุบันจะใช้การวัดในปริภูมิอิงระยะทางแบบยุคลิดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็น
นวัตกรรมทางการศึกษาอย่างหนึ่งที่มีความเหมาะสมที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสามารถของแต่ละคน ท าให้นักเรียนเกิดทักษะในการแสวงหาความรู้ไม่เบื่อหน่ายในการ
เรียน มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนมากขึ้น โดยเฉพาะชุดกิจกรรมการเรียนที่แตกต่างไปจากบทเรียน จะเป็นทางหนึ่ง
ที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความอยากรู้ อยากเรียนมากยิ่งข้ึน (ฟาฏินา วงศ์เลขา, 2552, หน้า 23)  
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ช่วยให้ครูด าเนินการสอนให้เป็นไปตามล าดับขั้นตอน สามารถถ่ายทอดเนื้อหาและ
ประสบการณ์ที่ซับซ้อนให้เป็นนามธรรมได้ โดยใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนในการปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนการสอน โดยลักษณะของชุดกิจกรรมการสอนจะใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบอุปนัยซึ่งเป็นการสอนจาก
รายละเอียด ปลีกย่อยไปหากฎเกณฑ์ กล่าวคือ เป็นการสอนแบบย่อยไปหาส่วนรวม  หรือสอนจากตัวอย่างไปหา
กฎเกณฑ์ หลักการ ข้อเท็จจริง หรือข้อสรุป โดยการให้นักเรียนท าการศึกษา สังเกต ทดลอง เปรียบเทียบ แล้ว
พิจารณาค้นหาองค์ประกอบที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน (ธีระพัฒน์ ฤทธิ์ทอง , 2543, หน้า 30) ดังนั้น ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้จึงเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ส าคัญ ท่ีจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้งในส่วนของ
ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และความเช่ือมั่นในตนเอง นอกจากนี้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ยังเหมาะที่จะใช้ใน
ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ซึ่งเอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาความคิดและการฝึกปฏิบัติอันน าไปสู่การค้นพบองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง  
 จากสภาพปัญหาและเหตุผลดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ เรื่อง ภาคตัดกรวยในปริภูมิแท็กซี่แคป ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มาเป็นเครื่องมือช่วยในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้แบบเป็นรูปธรรม และเสริมสร้างความคิดรวบยอดเกี่ยวกับภาคตัด
กรวย ท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และท าให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียน  
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ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์การวิจัย ไว้ดังน้ี 
 1. เพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ภาคตัดกรวยในปริภูมิแท็กซี่แคป ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ภาคตัดกรวยในปริภูมิแท็กซี่
แคป ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ขอบเขตการวิจัย 
 การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ภาคตัดกรวยในปริภูมิแท็กซี่แคป ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4  ในครั้งนี้มีขอบเขต ดังต่อไปนี้ 

 1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
    1.1 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 226 คน  
    1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาค
เรียน ท่ี 2 โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (cluster sampling) 

 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ผู้วิจัยได้สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ภาคตัดกรวยในปริภูมิแท็กซี่แคป ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  
ปีท่ี 4  ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ที่อยู่นอกหลักสูตร ประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้ 
    2.1 ความหมายของเรขาคณิตแบบแท็กซี่แคป 
    2.2 วงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยูท่ี่จุดก าเนิดและจดุ (h, k)    
    2.3 วงรีที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ท่ีจุดก าเนิดและจดุ (h, k)    
    2.4 พาราโบลาทีม่ีจุดศูนย์กลางอยู่ท่ีจุดก าเนิดและจดุ (h, k)    
    2.5 ไฮเพอรโ์บลาทีม่ีจุดศูนย์กลางอยู่ท่ีจุดก าเนิดและจดุ (h, k)    

 3. ตัวแปรที่ศึกษาประกอบด้วย 

    3.1 ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ภาคตัดกรวยในปริภูมิแท็กซี่แคป ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4   
    3.2 ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ภาคตัดกรวยในปริภูมิแท็กซี่แคป 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 4. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี ด าเนินการศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาในการทดลอง 
10 ช่ัวโมง 
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ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธีด าเนินการวิจัย  
 การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ภาคตัดกรวยในปริภมูิแท็กซี่
แคป  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความถึงพอใจ มีวิธีด าเนินการสรา้งและหาคณุภาพ
ของเครื่องมือตามขั้นตอนดังต่อไปนี้  
 เคร่ืองมือชุดท่ี 1 ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ เรื่อง ภาคตัดกรวยในปริภูมิแท็กซี่แคป ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด าเนินการสร้างตามขั้นตอนดังน้ี  
 1. ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการศึกษารายละเอียดของส่วนประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิธีการสร้างชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งศึกษาและวิเคราะห์สาระส าคัญ ผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา เรื่อง ภาค
ตัดกรวย ภาคตัดกรวยในปริภูมิแท็กซี่แคป จากคู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ เอกสาร สิ่งพิมพ์และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 2. สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ภาคตัดกรวยในปริภูมิแท็กซี่แคป ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
แบ่งเป็นหน่วย 5 หน่วย ได้แก่ เรขาคณิตแบบแท็กซี่แคปคืออะไร วงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดก าเนิดและจุด (h,k) 
วงรีที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดก าเนิดและจุด (h,k) พาราโบลาที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ท่ีจุดก าเนิดและจุด (h,k) ไฮเพอร์โบลาที่
มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดก าเนิดและจุด (h,k) โดยใช้เวลาสอนหน่วยละ 2 ช่ัวโมง เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ น าชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้นที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว
เสนอผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและภาษาที่ใช้และน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของ
ชุดกิจกรรมโดยใช้เกณฑ์ค่าความสอดคล้อง 0.67 – 1.00  
 3. ทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยน าไปทดลองใช้กับนักเรียน 3 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของชุด
กิจกรรม ด้านเนื้อหา ภาษาที่ใช้ในชุดกิจกรรม และเวลาที่ใช้ในการท าชุดกิจกรรม สังเกตปฏิกิริยาและสอบถาม ความ
คิดเห็นปัญหาหรือข้อสงสัยที่นักเรียนพบในขณะเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ น าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข  
จากนั้นน าไปทดลองใช้กับนักเรียนจ านวน 10 คน เพื่อหาข้อบกพร่อง ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ศึกษา
สภาพของนักเรียนกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ และระยะเวลาในการท ากิจกรรมการ เรียนรู้ แล้วน า
ข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข จากนั้นน าไปทดลองใช้กับนักเรียนจ านวน 36 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
ตามเกณฑ์ 80/80 หลังจากนั้นได้น าชุดกิจกรรมไปปรับปรุงเพื่อให้ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมสูงขึ้นก่อนน าไปทดลอง
กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป  

 เคร่ืองมือชุดที่ 2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย  จ านวน 15 ข้อ 
ด าเนินการสร้างตามขั้นตอนดังน้ี  

การจัดกิจกรรมการเรียนรูด้้วยชุดกิจกรรม
การเรยีนรู้ เรื่อง ภาคตัดกรวยในปริภูมิแท็กซี่
แคป ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ เรื่อง ภาคตัด
กรวยในปริภมูิแทก็ซี่แคป ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 4 

2. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เรื่อง ภาคตดักรวยในปริภมูิแท็กซี่แคป ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
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 1. ศึกษาเอกสาร ต ารา และโครงสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้สอดคล้องกับสาระการ
เรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
 2. น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบแก้ไข  
 3. เมื่อปรับปรุงแก้ไขแล้วน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและภาษาที่ใช้ และน ามา
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยใช้เกณฑ์ค่าความสอดคล้อง 0.67  – 1.00 ผลการประเมินความสอดคลอ้งระหว่าง
ข้อค าถามกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 30 ข้อ พบว่าแบบทดสอบทั้ง 
30 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00   
 4. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหา
คุณภาพของแบบทดสอบ  
 5. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 30 ข้อ มาตรวจให้คะแนน ท าการวิเคราะห์ค่าความ
ยากง่าย (P) และค่าอ านาจจ าแนก(r) ของข้อสอบเป็นรายข้อน าข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20 – 0.80 และ
ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป คัดไว้ 15 ข้อ ได้แบบทดสอบที่มีค่าความยากง่าย 0.42 – 0.64 และค่าอ านาจ
จ าแนก 0.36 – 0.78  
 6. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่คัดเลือกไว้ จ านวน 15 ข้อ ไปหาค่าความเช่ือมั่นของ
แบบทดสอบทั้งฉบับโดยใช้สูตร KR–20 ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89  

 เคร่ืองมือชุดท่ี 3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เรื่อง ภาคตัดกรวยในปริภูมิแท็กซี่แคป ด าเนินการสร้างตามขั้นตอนดังน้ี  
 1. ศึกษาวิธีสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 13 ข้อ เป็น
แบบวัดความพึงพอใจในการเรียนรู้มีลักษณะเป็นแบบลิเคอร์ทสเกล (Likert Scale) 5 ตัวเลือก คือ พึงพอใจมากที่สุด 
พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน้อย พึงพอใจน้อยท่ีสุด  
 2. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบแก้ไข  
 3. เมื่อผู้วิจัยแก้ไขและปรับปรุงแล้วน าไปให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่านตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและภาษาที่ใช้
และน ามาให้ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) โดยใช้เกณฑ์ค่าความสอดคล้อง 0.67 ขึ้นไป ผลการประเมินความ
สอดคล้องข้อค าถามของแบบสอบถาม จ านวน 13 ข้อ พบว่ามีข้อที่ได้ค่า IOC = 0.67 จ านวน 8 ข้อ ได้ค่า IOC = 

1.00 จ านวน 5 ข้อ และค่าความเช่ือมั่นตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s alpha) หรือสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α–
Coefficient) เท่ากับ 0.84 
 4. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  

 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 1. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ภาคตัดกรวยใน
ปริภูมิแท็กซี่แคป ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 10 คาบ คาบละ 50 นาที  
 2. ทดสอบหลังเรียน ด้วยแบบทดสอบวัดความรู้เมื่อเรียนด้วยชุดกิจกรรมครบทั้ง 5 ชุด ใช้เวลา 60 นาที   
 3. ให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ใช้เวลา 20 นาที  
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 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 1. การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ภาคตัดกรวยในปริภูมิแท็กซี่แคป ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ภาคตัดกรวยในปริภูมิแท็กซี่แคป ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
 2. การศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุด 
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ภาคตัดกรวยในปริภูมิแท็กซี่แคป ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิเคราะห์โดยการหา
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มลู 
 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และใช้ค่าสถิตใินการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ข้อมลูพื้นฐาน โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 2. สถิติทีใ่ช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่  
    2.1 ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
    2.2 ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (E1/E2) 
    2.3 วิเคราะห์หาความยากง่าย (P) 
    2.4 วิเคราะห์คา่อ านาจจ าแนก (r) 
    2.5 ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ (KR–20) 

    2.6 ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบราค (α-coefficient) 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ภาคตัดกรวยในปริภูมิแท็กซี่แคป ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ตารางที่ 1 แสดงประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ภาคตัดกรวยในปริภูมิแท็กซี่แคป ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  

  

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ประสิทธิภาพ 

การแปลผล 
E1 E2 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ภาคตัดกรวยในปริภูมิแท็กซี่แคป   80.87 81.33 เป็นไปตามเกณฑ ์

จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง ภาคตัดกรวยในปริภูมิแท็กซี่แคป 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.87/81.33 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด   

ตอนที่ 2 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ภาคตัดกรวยใน
ปริภูมิแท็กซี่แคป ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
เรื่อง ภาคตัดกรวยในปริภูมิแท็กซี่แคป ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
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ข้อความ X  S.D. ความหมาย 
1. ชุดกิจกรรมมีค าช้ีแจงในการปฏบิัติกิจกรรมที่ชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย  4.37 0.67 มาก 
2. ชุดกิจกรรมมีขนาดตัวอักษรที่เหมาะสม  4.10 0.66 มาก 
3. เนื้อหาท่ีก าหนดในกิจกรรมการเรียนรูม้ีความเหมาะสมกับผู้เรียน  4.33 0.55 มาก 
4. กิจกรรมท่ีน าเสนอในชุดกิจกรรมนักเรียนสามารถปฏิบัติตามได้ตามท่ีก าหนด 4.10 0.61 มาก 
5. ชุดกิจกรรมมภีาพประกอบ มีการวางรูปแบบที่ชัดเจน  4.23 0.73 มาก 
6. เวลาที่ใช้ในการท าชุดกิจกรรมเพียงพอและเหมาะสม  4.13 0.78 มาก 

7. ชุดกิจกรรมมรีูปแบบการน าเสนอทีส่่งเสรมิความอยากรู้ของนักเรียน  4.37 0.67 มาก 

8. ขั้นตอนของกิจกรรมในชุดกิจกรรมนักเรียนสามารถปฏิบตัิได้  4.03 0.81 มาก 

9. ชุดกิจกรรมท้าทายความสามารถของนักเรียน  4.17 0.75 มาก 

10. ชุดกิจกรรมช่วยให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถเตม็ตามศักยภาพของ
ตนเอง 3.97 0.61 

มาก 

11. ชุดกิจกรรมช่วยให้ผู้เรียนสามารถสรา้งองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 4.00 0.59 มาก 

12. ชุดกิจกรรมส่งเสรมิให้ผู้เรียนรูจ้ักการท างานเป็นทีม 4.03 0.61 มาก 

13. ชุดกิจกรรมมีการวัดประเมินผลไดต้รงกับผลการเรยีนรู้ที่คาดหวงั 4.13 0.57 มาก 

รวม 4.15 0.67 มาก 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ในภาพรวม ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ภาคตัด
กรวยในปริภูมิแท็กซี่แคป ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67 โดยประเด็นที่นักเรียนมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด คือ ชุดกิจกรรมมีค าช้ีแจงในการ
ปฏิบัติกิจกรรมที่ชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย และ ชุดกิจกรรมมีรูปแบบการน าเสนอที่ส่งเสริมความอยากรู้ของนักเรียน โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67 ส่วนประเด็นที่นักเรียนมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด 
คือ ชุดกิจกรรมช่วยให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถเต็มตามศักยภาพของตนเอง  

สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ภาคตัดกรวยในปริภูมิแท็กซี่แคป ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้  
 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ภาคตัดกรวยในปริภูมิแท็กซี่แคป ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มี
ประสิทธ์ิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 2. ความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ภาคตัดกรวยในปริภูมิ
แท็กซี่แคป ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  

 
อภิปรายผลการวิจัย 

การศึกษากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ภาคตัดกรวยในปริภูมิแท็กซี่แคป ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  
จากผลการศึกษาสามารถน าไปสู่การอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 1. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ภาคตัดกรวยในปริภูมิแท็กซี่แคปส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 4  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ภาคตัดกรวยในปริภูมิแท็กซี่
แคป ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้ง 5 ชุด ซึ่งประกอบด้วย ความหมายของเรขาคณิตแบบแท็กซี่แคป 
วงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ท่ีจุดก าเนิดและจุด (h, k) วงรีที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ท่ีจุดก าเนิดและจดุ (h, k) พาราโบลาที่มีจุด
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ศูนย์กลางอยู่ที่จุดก าเนิดและจุด (h, k) และไฮเพอร์โบลาที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดก าเนิดและจุด (h, k) มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 80.87/81.33 หมายความว่า นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยจากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งประเมินจากการท า
แบบฝึกหัดหลังเรียนของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียนรู้ เท่ากับร้อยละ 80.87 ของคะแนนทั้งหมด และ
คะแนนเฉลี่ยวัดจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังจากการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ภาคตัดกรวยในปริภูมิ
แท็กซี่แคปส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  เท่ากับร้อยละ 81.33 ของคะแนนทั้งหมด แสดงว่าชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เรื่อง ภาคตัดกรวยในปริภูมิแท็กซี่แคป ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ
เกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ เนื่องจากในการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยศึกษาขั้นตอน องค์ประกอบ และหลักวิธีการ
สร้างชุดกิจกรรมตามที่ ระพินทร์ โพธิ์ศรี (2550, หน้า 6-12) กล่าวคือ ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อพิจารณา
ความสอดคล้องของ บทนิยาม ทฤษฎี เรื่องภาคตัดกรวยในปริภูมิยูคลิเดียนกับภาคตัดกรวยในปริภูมิแท็กซี่แคป 
จัดล าดับเนื้อหา ก าหนดสาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เวลาที่ใช้ ให้สอดคล้องกัน การก าหนดกิจกรรมการ
เรียนรู้ การออกแบบหรือวางแผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินผล การตรวจสอบความเหมาะสมและทดลองใช้
เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม น ามาท าการปรับปรุงแก้ไขให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานก่อนน าชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ไปใช้จริง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของทิภาพร  บุตรโคตร เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
เพิ่มเติม 2 เรื่อง ภาคตัดกรวย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดการสอนที่เน้นการเรียนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ ผลการวิจัยพบว่าชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 เรื่อง ภาคตัดกรวย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.77/81.41 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ และสันติ  อิทธิพลนาวากุล 
(2550, หน้า 91) ที่ได้พัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์แบบสืบสวนสอบสวนโดยใช้โปรแกรม GSP เพื่อส่งเสริมความคิด
รวบยอดทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ภาคตัดกรวย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีวิทยา แขวงบวรนิเวศ 
กรุงเทพฯ ผลการวิจัยพบว่า ชุดการเรียนคณิตศาสตร์แบบสืบสวนสอบสวนโดยใช้โปรแกรม GSP มีประสิทธิภาพ 
85.95/86.64 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว ้
 2. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ภาคตัดกรวยในปริภูมิแท็กซี่แคป 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ภาคตัด
กรวยในปริภูมิแท็กซี่แคป โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ชุดกิจกรรมมีค าช้ีแจงในการปฏิบัติกิจกรรมที่ชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย และ ชุดกิจกรรมมี
รูปแบบการน าเสนอที่ส่งเสริมความอยากรู้ของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67 ส่วนประเด็นที่นักเรียนมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ชุดกิจกรรมช่วยให้
ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถเต็มตามศักยภาพของตนเอง เป็นไปตามความคิดเห็นของล้วน สายยศ และอังคนา สายยศ 
(2543, หน้า 15) ที่ได้อธิบายถึงความพึงพอใจในการตอบสนองว่า เป็นความรู้สึกพอใจในการร่วมกิจกรรม ขั้น
ตอบสนองตอนแรก ๆ เป็นเพียงยินยอมและเต็มใจท า แต่อาจจะไม่พึงพอใจก็ได้ ความรู้สึกในขั้นนี้จึงลึกลงไปอีกเป็น
การยินยอมแบบเต็มใจและพึงพอใจจนเกิดความสนุกสนานพอใจ การแสดงความสนุกสนานพอใจนั้นอาจจะแสดง
ออกมาให้เห็นได้อย่างเปิดเผยก็ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของศิวัชญ์ ราชพัฒน์ (2552 , หน้า 62) ได้พัฒนาชุดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ภาคตัดกรวยส าหรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก และงานวิจัยของยุพิน พลเรือง (2557, หน้า 98) 
ได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบ สืบเสาะหาความรู้ เรื่อง ภาคตัดกรวย โดยใช้โปรแกรมจีเอสพี (GSP) 
ที่เน้นการเชื่อมโยงสู่สถานการณ์จริง พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก 
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ข้อเสนอแนะ 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจ าแนกข้อเสนอแนะเป็น 2 ด้าน ดังน้ี 
 1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าเอาผลการวิจัยไปใช้ 
    1.1 ครูผู้สอนควรศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับภาคตัดกรวยในปริภูมิแท็กซี่แคป จากแผนการจัดการเรียนรู้ ศึกษา
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมจากชุดกิจกรรมให้เข้าใจ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ช่วยช้ีแนะให้กับนักเรียนได้ 
    1.2 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ภาคตัดกรวยในปริภูมิแท็กซี่แคป สามารถช่วยให้นักเรียนสร้างองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้สอนเป็นเพียงผู้ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา เมื่อนักเรียนเกิดความสงสัยหรือไม่เข้าใจ และช่วย
ควบคุมเวลาในการท าใบกิจกรรมการเรียนรู้และแบบฝึกหัดเท่าน้ัน  
    1.3 ในการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ภาคตัดกรวยในปริภูมิแท็กซี่แคป ส่วน
ใหญ่เป็นเนื้อหาใหม่ที่นักเรียนไม่เคยเรียนมาก่อนในระดับมัธยมศึกษา ครูผู้สอนควรให้ค าแนะน าเพื่อเช่ือมโยงความรู้
เดิมในปริภูมิแบบยูคลิด 
 2. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยครั้งต่อไป 
    2.1 ควรจัดท าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ภาคตัดกรวยในปริภูมิแท็กซี่แคป ที่มีความเข้มข้นของเนื้อหา 
และวิธีสอนแบบบูรณาการ เพื่อเป็นการผสมผสานกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความหลากหลายและ
ส่งเสริมให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
    2.2 ควรจัดท าชุดกิจกรรมแบบออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนหรือผู้สนใจเข้าถึงได้ง่าย  
  
  



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

25 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ. พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
 พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว._______________. (2551). หลักสูตรแกนกลาง
 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 
ชัยศักดิ์  ลีลาจรัสกุล. (2543). เอกสารค าสอนรายวิชาหลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์โรงเรียนมัธยมศึกษา. 
 กรุงเทพฯ :  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
ทิภาพร บุตรโคตร. (มปป). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 เร่ือง ภาคตัดกรวย ของ
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดการสอนที่เน้นการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้. โรงเรียนปทุมเทพ
 วิทยาคาร อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย. 
ธีระพัฒน์ ฤทธิ์ทอง. (2543). 30 รูปแบบการจัดกิจกรรมโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ . กรุงเทพฯ : เฟืองฟ้า พริ้นติ้ง 
 จ ากัด. 
ยุพิน พลเรือง. (2557). การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้เร่ือง ภาคตัดกรวย โดย
 ใช้โปรแกรมจีเอสพี (GSP) ที่เน้นการเชื่อมโยงสู่สถานการณ์จริง. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
ยุพิน  พิพิธกุล. (2524). การเรียนการสอนคณิตศาสตร์. กรุงเทพฯ : บริษัท บพิธการพิมพ์ จ ากัด. 
ระพินทร์ โพธิ์ศรี.  (2550).  เอกสารการสอนการสร้างชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ .  อุตรดิตถ์: คณะครุศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์. 
ล้วน สายยศ และอังคณา  สายยศ.  (2543).  เทคนิคการวัดผลการเรียนรู.้  พิมพ์ครั้งท่ี 2.  กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น. 
วิชัย วงษ์ใหญ่. (2525). พัฒนาหลักสูตรและการสอน – มิติใหม่. พิมพ์ครั้งท่ี 3. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น. 
ฟาฏินา  วงศ์เลขา. (8 กรกฎาคม 2552). อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ปัญหาท่ีท้าทาย. เดลินิวส์, 22. 
ศิวัชญ์ ราชพัฒน์. (2552). การพัฒนาชุดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมทัษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ือง ภาคตัด
 กรวย สาหรับนักเรียนชั้นมัะยมศึกษาปีท่ี 4. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการ
 สอน มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2551). แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลาง
 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.  
สันติ อิทธิพลนาวากุล. (2550). การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์แบบสืบสวนสอบสวนโดยใช้โปรแกรม GSP 
 (The Geometer's Sketchpad) เพ่ือส่งเสริมความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ เร่ือง ภาคตัดกรวย
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยศรี
 นครินทร วิโรฒ. 
อารีย์ ค าปล้อง. (2536). การสอนแบบปฏิบัติการเร่ืองคุณสมบัติเกี่ยวกับวงกลมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. 
 ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (คณิตศาสตร์). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่าย
 เอกสาร. 
 
 

 

 
 
 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

26 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดร่วมกับการใช้กระดานอัจฉริยะ   
ตามแนวคิดการใช้กระดานแบบญ่ีปุ่น  เพื่อส่งเสริมความสามารถในแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์   

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
The  Development  of  Learning  Activities  through  Open  Approach  and  

Interactive   Board  based  on  The  Bansho  Concept  to  Mathematical  Problem  
Solving  Ability  of  Mathayomsuksa 2  Students. 

จิรายุ  เถาว์โท1  และอนุ  เจริญวงศ์ระยับ2 

Jirayu  Taoto1  and  Anu  Jarernvongrayab2
   

1ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านเทพนคร  สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 
2ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ดร.,  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภัฏพบิูลสงคราม 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  หาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด
ร่วมกับการใช้กระดานอัจฉริยะ  ตามแนวคิดการใช้กระดานแบบญี่ปุ่น  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   2)  
เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน  ก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้วิธีการแบบเปิดร่วมกับการใช้กระดานอัจฉริยะ  ตามแนวคิดการใช้กระดานแบบญี่ปุ่น   3)  เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน  ก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบ
เปิดร่วมกับการใช้กระดานอัจฉริยะ  ตามแนวคิดการใช้กระดานแบบญี่ปุ่น  และ  4)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่
มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดร่วมกับการใช้กระดานอัจฉริยะ  ตามแนวคิดการใช้กระดานแบบ
ญี่ปุ่น 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2561  ของโรงเรียนบ้านเทพนคร  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร  เขต 1  จ านวน  16  คน  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย  เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา
วิชาคณิตศาสตร์  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบสมมติฐานใช้
สถิตินอนพาราเมตริก  ผลการวิจัย  พบว่า 
 1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการสอนแบบเปิดร่วมกับการใช้กระดานอัจฉริยะ  
ตามแนวคิดการใช้กระดานแบบญี่ปุ่น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.28/82.05   
 2.  ความสามารถในการแก้ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่า
ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 4.  ความพึงพอใจของนักเรียนของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ค าส าคัญ : วิธีการแบบเปิด/กระดานอัจฉริยะ/แนวคิดการใช้กระดานแบบญี่ปุ่น/ความสามารถในแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ 
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ABSTRACT 
 The  objectives of the study were:  1)  to  find  the  efficiency  of  organizing  mathematical  
learning activities with an efficiency of 80/80  2) to compare the ability to solve mathematical  
problems  before  and  after  doing  learning  activities  through  Open  Approach  and  Interactive   
Board  based  on  The  Bansho  Concept  3)  to  compare  the  students’  learning  achievement  
of  mathematics  before  and  after  doing  learning  activities  through  Open  Approach  and  
Interactive   Board  based  on  The  Bansho  Concept  and  4)  to  study  the  students’  
satisfaction  toward  organizing  learning  activities  through  Open  Approach  and  Interactive   
Board  based  on  The  Bansho  Concept. 
 The  population  for  the  study  was 16  Banthepnakhon  Mathayomsuksa 2  students  in  
the  academic  year 2561  under  the  office  of  Kamphaengphet  Primary  Educational  Service  
Area  1.  The instruments used included:  mathematical  learning  papers,  the  test  to  measure  
the ability  of  solving  mathematical  problems,  the  mathematical  achievement  test  and  the  
satisfaction  survey  form,  Statistics  used  to  analyze  the  data  were  percent,  mean  and  
standard  deviation,  The  hypothesis  was  tested  by  Nonparametric  Statistics,  The  research  
results  were  as  follows: 
 1.  Providing  mathematical  learning  activities  through  Open Approach  and  Interactive  
Board  based  on  the  Bansho  Concept  with  the  efficiency  of  81.28/82.05 
 2.  The  ability  to  solve  mathematical  problems  of  the  students  after getting learning  
activities  more  than  before  providing  learning  activities  with  the  significance  of  .05 
 3.  The  mathematical  learning  achievement  of  the  students  after  getting  learning  
activities  higher  than  before  organizing  learning  activities  with  the  significance  of  .05 
 4.  The  students’  satisfaction  toward  organizing  learning  activities  in  the  whole  
picture  with  the  high  level. 

Keywords:  Open Approach/ Interactive   Board/ The Bansho Concept/ Mathematical Problem 
Solving Ability 

ความเป็นมาและความส าคัญ      
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์  คือ  การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ที่มีความ
ซับซ้อนหลากหลาย (Wilson,  Fernandez  & Hadaway, 1993)  มาตรฐานทางด้านการแก้ปัญหาที่ควรส่งเสริมให้
นักเรียนท่ีเรียนในระดับโรงเรียนได้เรียนรู้ฝึกฝนและพัฒนาให้เกิดขึ้น  ได้แก่  นักเรียนสามารถสร้างความรู้ใหม่ๆ  ผ่าน
การแก้ปัญหาได้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาทั้งในคณิตศาสตร์และในบริบทอื่นๆ ได้  นักเรียนสามารถเลือกใช้และปรับ
ยุทธวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมได้หลากหลายนักเรียนสามารถตรวจตราและสะท้อนกระบวนการแก้ปั ญหาทาง
คณิตศาสตร์ได ้ (NCTM, 2000)  แต่ครูส่วนใหญ่จะสอนโดยวิธีบรรยายยึดครูเป็นศนูย์กลาง  ครูไม่ใช้สื่อการสอน  สอน
โดยครูไม่แบ่งกลุ่มนักเรียนตามความสามารถ  เน้นให้นักเรียนท่องจ าเร่งรัดการสอนเนื้อหาให้ได้มากที่สุดไม่ได้ปลูกฝัง
ให้มีกระบวนการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหานักเรียนจึงขาดทักษะการแก้ปัญหา  ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนค่อนข้างต่ า (พัฒนา  เครือค า, 2557: 89)  สอดคล้องกับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
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(O-NET)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนบ้านเทพนคร  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร  เขต 1  ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 21.20 (สถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2560)  
จะเห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา 2559   
ต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 30  ที่โรงเรียนก าหนดไว้ (โรงเรียนบ้านเทพนคร, 2558)  จากสภาพปัญหาดังกล่าว  ครูจะต้องให้
ความส าคัญกับเทคนิควิธีการสอนหรือวิธีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ  (ชมนาด  เช้ือสุวรรณทวี,  2556: 103)  โดยครูผู้สอนต้องหาวิธีการ  แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพ  มีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย  เน้นทักษะกระบวนการ  เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนตื่นตัวอยู่
ตลอดเวลา  (จิราภรณ์  ศิริทวี, 2551: 35)  ซึ่งจะต้องมีการใช้สื่อการเรียนรู้  และวิธีการที่หลากหลายให้นักเรียนเป็นผู้
ลงมือปฏิบัติจริง  (ทิศนา แขมมณ,ี 2556 : 12)   
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียนคณิตศาสตร์จะใช้กระดานเป็นสื่อหลัก  กระดานด าในช้ันเรียนถือว่าสื่อ
หลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู  โดยผู้สอนมักจะใช้กระดานด าในการเขียนโจทย์ปัญหา  และแสดงขั้นตอน
การแก้ปัญหา  จากน้ันผู้เรียนจะจดบันทึกตามตัวอย่างและแก้ปัญหาตามจากกระดาน  ซึ่งการใช้กระดานด าในลักษณะ
ดังกล่าวไม่ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  และพัฒนาวิธีการคิดหรือการแก้ปัญหาด้วยตนเอง  อีกทั้งนักเรียนยังไม่
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อีกด้วย  แต่จากการศึกษาการใช้กระดานด าของผู้สอนในประเทศญี่ปุ่นนั้น  พบว่า  ครู
ให้ความส าคัญในการวางแผนการใช้กระดานด ามาก  ส าหรับการสื่อสารทางคณิตศาสตร์  และการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ในช้ันเรียน (ชูศักดิ์ อุดอิ่นแก้ว  และเจนสมุทร  แสงพันธ์, 2556: 93)  ซึ่งวิธีการใช้กระดานด าแบบญี่ปุ่น 
(Bansho) สามารถน ามาเป็นเครื่องมือเชิงการสอนในการเพิ่มกระบวนการเรียนรู้และสื่อสารทางคณิตศาสตร์ส าหรับ
นักเรียนได้ หากครูสามารถออกแบบและวางแผนการใช้กระดานด าให้แสดงถึงล าดับขั้นตอนกระบวนของบทเรียนและ
เพื่อเช่ือมโยงส่วนต่างๆ  ของบทเรียนเข้าด้วยกันในการสร้างความเข้าใจร่วมกันได้  โดยไม่ต้องลบกระดาน  ดังตัวอย่าง
ของครูญี่ปุ่นท่ีก าหนดหน้าท่ีของกระดานด าไว้  5  ประการ  คือ  1)  บันทึกสิ่งท่ีเกิดขึ้นในช้ันเรียน  2)  ช่วยให้นักเรียน
จ าสิ่งที่ต้องท าและคิด  3)  ช่วยให้นักเรียนมองเห็นความเช่ือมโยงของส่วนต่างๆ ของบทเรียน  และความต่อเนื่องของ
บทเรียน 4)  เป็นทีส่ าหรับการอภิปรายถึงความเหมือนและความต่างเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาที่นักเรียนน าเสนอ  และ  
5)  เป็นที่ที่จัดระบบกับการคิดของนักเรียนและพัฒนาแนวคิดใหม่  โดยเฉพาะในกิจกรรมการอภิปรายและการ
เปรียบเทียบวิธีการคิดของนักเรียน  ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้นักเรียนเห็นกระบวนการแก้ปัญหาและเห็นแนวคิดที่
เกิดขึ้นทั้งหมดตลอดคาบ (เจนสมุทร  แสงพันธ์  และไมตรี  อินทร์ประสิทธ์ิ, 2555:  69-70)   
 ปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีกระดานอัจฉริยะ (Interactive  Whiteboard)  โดยใช้ปลายนิ้วสัมผัสเพื่อน าเสนอสื่อ
การสอน (Yuanmei, 2010)  กระดานอัจฉริยะเป็นอุปกรณ์ที่นิยมใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อีกประเภท
หนึ่งที่มีความทันสมัย  อุปกรณ์ดังกล่าวเมื่อเช่ือมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์  และโปรแกรมต่างๆ  ที่เป็นสื่อการเรียนรู้ที่
เหมาะ ส าหรับการเรียนรู้ทั้งห้องเรียน  ท าให้นักเรียนหลายคนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ซึ่งการ
ท างานจะ คล้ายๆ  กับโทรศัพท์ระบบสัมผัส  ในปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่ากระดานอัจฉริยะนั้นได้มีการน าเข้ามาใช้งาน
กันอย่าง แพร่หลายมากยิ่งขึ้น (อุดม  โตนดทอง  และคณะ, 2558: 117)  กระดานอัจฉริยะ  ท าหน้าที่เหมือนกระดาน
ด าทุกประการ  แต่สามารถบันทึกข้อมูลที่ปรากฏบนกระดานลงในคอมพิวเตอร์เพราะได้  สามารถสร้างภาพเคลื่อนไหว  
แก้ปัญหาเรื่องฝุ่นละอองซอล์กหรือหมึกปากกาโดยสิ้นเชิงอีกทั้งสามารถลบและเลือกการน าเสนอได้อย่างรวดเร็ว  
สามารถแสดงสื่อผสมในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งแสง  สี  เสียง  ได้อย่างครบถ้วน (Heather J. Smith et al., 2005)   
การสร้างปฏิสัมพันธ์ในการจัดการเรียนรู้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถท าได้ทุกๆ   กระบวนการของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ  หรือการใช้กระดานอัจฉริยะร่วมกับการเรียนการจัดการเรียนรู้   
และจากการค้นคว้างานวิจัยต่างประเทศรัฐบาลประเทศอังกฤษได้สง่เสรมิให้ครูใช้กระดานอัจฉริยะในการจัดการเรียนรู้  
จึงมีใช้ในช้ันเรียนกันอย่างแพร่หลาย  พบว่า  เกือบครึ่งหนึ่งของครูประถมใช้กระดานอัจฉริยะ   ซึ่งเป็นครูสอน
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คณิตศาสตร์ 77%  ครูวิทยาศาสตร์ 67%  และครูภาษาอังกฤษ 49% (Becta, 2004)  นอกจากนี้ยังเช่ือว่าจะมีการใช้
กระดานอัจฉริยะ  เพื่อการจัดการเรียนรู้อย่างแพร่หลายเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก (Hodge S. & Anderson B., 2007)   
 วิธีการแบบเปิด (Open Approach)  เป็นแนวทางการสอนที่พัฒนาขึ้นจากแนวคิดของประเทศญี่ปุ่น  และ
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ท าให้นักเรียนด าเนินการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้  และยังท าให้นักเรียนมีโอกาสใน
การสืบเสาะยุทธวิธีต่างๆ  ด้วยวิธีการที่นักเรียนรู้สึกมั่นใจ  และยอมรับความเป็นไปได้ในการปฏิบัติอย่างรอบคอบซึ่ง
เป็นสิ่งที่ส าคัญในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และใช้การเช่ือมโยงเพื่อสรุปแนวคิดต่างๆ  (Inprasitha, 2011)  
เป้าหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด  คือ  มุ่งให้นักเรียนทุกคนเรียนคณิตศาสตร์ด้วยพลังและ
ความสามารถของแต่ละบุคคล  โดยมุ่งให้นักเรียนสามารถพัฒนาหรือสร้างและพัฒนาผลงานทางคณิตศาสตร์   และ
กระบวนการเรียนของตนเองอย่างมีคุณภาพครูจึงจ าเป็นที่จะต้องพยายามท าความเข้าใจแนวคิดของนักเรียนให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อเป็นแนวทางให้ครูได้กระตุ้น  สนับสนุน  และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนเองได้เต็มตามศักยภาพ (Nohda, 2000  อ้างใน  สุลัดดา  ลอยฟ้า  และไมตรี  อินทร์ประสิทธิ์, 
2547)  ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิธีการแบบเปิดนั้นจะช่วยแก้ปัญหาการจัดกิจกรรมในช้ันเรียน  เช่น  การ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการเน้นเนื้อหาและแสดงตัวอย่างการแก้ไขปัญหาโจทย์โดยผู้สอน  
เป็นการจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนสามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้กันเองได้มากขึ้น  รวมถึงครูได้ลดบทบาทตนเอง
จากการเป็นผู้ชี้น าค าตอบไปสู่การกระตุ้นให้นักเรียนได้สะท้อนความคิดด้วยตนเอง  ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีกระบวกการ
ในการท าความเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งข้ึน  หรือเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ของครูให้เป็นผู้มีหน้าที่ในการแนะน าผู้เรียนและจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเต็มที่  โดยไม่ถูกขัดจังหวะโดยครูหรือถูกจ ากัดด้วยการ
ท่องจ ากฎเกณฑ์หรือสูตรต่างๆ  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนมีโอกาสที่จะเรียนรู้และท าความเข้าใจกับ
เนื้อด้วยตนเองได้มากยิ่งขึ้น (นฤมล  อินทร์ประสิทธ์ิ  และคณะ, 2555: 47- 48) 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดร่วมกับ
การใช้กระดานอัจฉริยะ  ตามแนวคิดการใช้กระดานแบบญี่ปุ่น  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์  และส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึ้นของนักเรียนโดยใช้วิธีการแบบเปิด  และประยุกต์ใช้กระดาน
อัจฉริยะเป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  โดยการแบ่งพื้นที่ของกระดานออกเป็นส่วนต่างๆ   
ตามแนวคิดการใช้กระดานแบบญี่ปุ่น (Bansho)  มีการวางแผนการใช้กระดานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  เปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้แสดงแนวคิดให้ครูและเพื่อนในช้ันเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน  กระตุ้นการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด        

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1.  เพื่อหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดร่วมกับการใช้กระดานอัจฉริยะ 
ตามแนวคิดการใช้กระดานแบบญี่ปุ่น ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  
ก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดร่วมกับการใช้กระดานอัจฉริยะ ตามแนวคิดการใช้
กระดานแบบญี่ปุ่น   
 3.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลัง
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดร่วมกับการใช้กระดานอัจฉริยะ ตามแนวคิดการใช้กระดานแบบ
ญี่ปุ่น 
 4.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการ
แบบเปิดร่วมกับการใช้กระดานอัจฉริยะ ตามแนวคิดการใช้กระดานแบบญี่ปุ่น 
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สมมติฐานการวิจัย  
 1.  กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดร่วมกับการใช้กระดานอัจฉริยะ ตามแนวคิดการใช้กระดานแบบ
ญี่ปุ่น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2.  ความสามารถในการแก้ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดร่วมกับการใช้กระดานอัจฉริยะ ตามแนวคิดการใช้กระดานแบบญี่ปุ่น สูงกว่า
ก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 3.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดร่วมกับการใช้กระดานอัจฉริยะ ตามแนวคิดการใช้กระดานแบบญี่ปุ่น สูงกว่าก่อนได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขอบเขตการวิจัย 
 1. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นวิชาคณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
2  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 
 2. ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  มี  2  ตัวแปร  ได้แก ่ 
    2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดร่วมกับการใช้กระดานอั จฉริยะ  
ตามแนวคิดการใช้กระดานแบบญี่ปุ่น 
    2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่  
        2.2.1 ความสามารถในการแก้ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ 
           2.2.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ 
           2.2.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
 3. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  คือ  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561  ใช้เวลาในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดร่วมกับการใช้กระดานอัจฉริยะ  ตามแนวคิดการใช้กระดานแบบญี่ปุ่น  
จ านวน  18  ช่ัวโมง  และมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  จ านวน  3  ช่ัวโมง  รวมใช้เวลาทั้งหมด  21  ช่ัวโมง   

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง  ผู้วิจัยไดค้ัดเลือกตัวแปรมาใช้ในการวิจัยและสร้างกรอบ
แนวคิดในการวิจัย  ดังนี ้
 
          ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
 
 
  
 
 
 

กิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้วิธีการแบบเปิด

ร่วมกับการใช้กระดานอัจฉรยิะ   

ตามแนวคิดการใช้กระดานแบบญีปุ่่น 

1.  ความสามารถในการแก้ปัญหา 

วิชาคณิตศาสตร ์

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

3.  ความพึงพอใจของนักเรียน 
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วิธีการด าเนินการวิจัย  
 รูปแบบที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นแบบกลุ่มเดียววัดผลก่อนเรียนและหลังเรียน (One - Group  Pre - test  
Post-Design)  โดยมีการทดสอบนักเรียนก่อนเรียน (Pre-test)  และหลังเรียน (Pro-test)  โดยประชากรที่ใช้ในการ
วิจัย  คือ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561  ของโรงเรียนบ้านเทพนคร  สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร  เขต 1  จ านวน  16  คน  ซึ่งมีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ดังนี้  
 1. เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยใช้วิธีการแบบเปิดร่วมกับการใช้กระดานอัจฉริยะ  ตามแนวคิดการใช้กระดาน  แบบญี่ปุ่น  
จ านวน  5  เล่ม  คือ  เล่มที่ 1  เรื่อง  อัตราส่วน  เล่มที่ 2  เรื่อง  อัตราส่วนที่เท่ากัน  เล่มที่ 3  เรื่อง  อัตราส่วนของ
จ านวนหลายๆ จ านวน  เล่มที่ 4  เรื่อง  สัดส่วน  และเล่มที่ 5  เรื่อง  ร้อยละ  มีค่าดัชนีความสอดคล้องของเอกสาร
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00  และได้ค่าความเหมาะสมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

(x ̅= 4.29, S.D. = 0.53)  แล้วน าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  เพื่อหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้วิชา
คณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยใช้วิธีการแบบเปิดร่วมกับการใช้
กระดานอัจฉริยะ  ตามแนวคิดการใช้กระดานแบบญี่ปุ่น  ดังนี้  1)  ทดลองแบบเดี่ยว (1:1)  น าเอกสารประกอบการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับนักเรียน  จ านวน  3  คน  ผลปรากฏว่าได้ค่าประสิทธิภาพ E1/E2  

เท่ากับ  61.48/61.21  2)  ขั้นทดลองแบบกลุ่ม (1:10)  น าเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปจัดกิจกรรม
การเรียนรู้กับนักเรียน  จ านวน  9  คน  ผลปรากฏว่าได้ค่าประสิทธิภาพ E1/E2  เท่ากับ  71.60/72.12  3)  
ขั้นทดลองแบบภาคสนาม (1:100)  น าเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับนักเรียน  
จ านวน  30  คน  ผลปรากฏว่าได้ค่าประสิทธิภาพ E1/E2  เท่ากับ  81.04/80.67  แล้วผู้วิจัยน าเอกสารประกอบการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูไ้ปประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับแผนการจัดการเรียนรู้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
2  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561  ของโรงเรียนบ้านเทพนคร  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร  เขต 1  จ านวน  16  คน         
 2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  เป็นแบบทดสอบอัตนัย  จ านวน  6  ข้อ  และคู่มือการตรวจให้คะแนน    โดยใช้
กฎเกณฑ์การให้คะแนน แบบแยกองค์ประกอบ (Analytic  scoring  method)  มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา  มีค่าเท่ากับ 1.00  ทุกข้อ  และ กฎเกณฑ์การให้คะแนนของ
แบบทดสอบอัตนัยมีค่าอยู่ระหว่าง  0.67 - 1.00  แล้วน าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  30  คน  โดยให้
นักเรียนท าแบบทดสอบทีละข้อเพื่อตรวจสอบเวลาที่เหมาะสมในการ ท าแบบทดสอบ  ส ารวจข้อบกพร่องทางด้าน
ภาษาและค าช้ีแจงของแบบทดสอบและกฎเกณฑ์การให้ คะแนน  น าผลการตรวจให้คะแนนมาวิเคราะห์หาค่าความ
ยากและค่าอ านาจจ าแนก  ซึ่งค่าความยาก ของแบบทดสอบอยู่ระหว่าง  0.47 – 0.56  และมีค่าอ านาจจ าแนกของ
แบบทดสอบอยูร่ะหว่าง  0.70 – 1.00  และค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบโดยใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิง (Brennan,  
2001:  35)  มีค่าเท่ากับ 0.84  ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกรูปแบบการตรวจให้คะแนนตรวจข้อสอบทุกข้อของผู้สอบทุกคน  ใช้
ผลการตรวจให้คะแนนของผู้ตรวจให้คะแนนท้ัง  3  คน  ท่ีตรวจข้อสอบทั้ง  6  ข้อของผู้สอบทั้งหมด  30  คน 
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2  เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จ านวน  20  ข้อ  มีค่าความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ระหว่าง  0.67 - 1.00  แล้วน าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  
จ านวน  30  คน  โดยตรวจสอบเวลาที่เหมาะสมในการท าแบบทดสอบ  ส ารวจข้อบกพร่องทางด้านภาษาและค าช้ีแจง
ของแบบทดสอบ  น าผลการตรวจให้คะแนนมาวิเคราะห์หาค่าความยากและค่าอ านาจจ าแนก  ซึ่งค่าความยากของ
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แบบทดสอบอยู่ระหว่าง  0.52 – 0.77  และมีค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบอยู่ระหว่าง  0.25 – 0.56  และความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบมีค่าเท่ากับ  0.83 
 4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  
อัตราส่วนและร้อยละ  โดยใช้วิธีการแบบเปิดร่วมกับการใช้กระดานอัจฉริยะ  ตามแนวคิดการใช้กระดานแบบญี่ปุ่น  
เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน  5  ระดับ  คือ มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  และน้อยที่สุด  จ านวน  10  ข้อ   
มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00  แล้วน าไปทดลองใช้
กับกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  30  คน  เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability)  ของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยวิธีหา
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha  Coefficient)  ของครอนบาค (Cronbach)  ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.86           

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดร่วมกับการใช้กระดานอัจฉริยะ  ตามแนวคิดการ
ใช้กระดานแบบญี่ปุ่น  เพื่อส่งเสริมความสามารถในแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในปีการศึกษา 2561  ใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล  จ านวน  21  ช่ัวโมง    
โดยด าเนินการ  ดังนี ้
 1. ให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  ท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาและวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดร่วมกับการใช้กระดานอัจฉริยะ  
ตามแนวคิดการใช้กระดานแบบญี่ปุ่น 
 2. ผู้วิจัยด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยใช้วิธีการแบบเปิดร่วมกับการใช้กระดานอัจฉริยะตามแนวคิดการใช้กระดานแบบญี่ปุ่น    
ตามแผนการจัดการเรียนรู้และแผนการใช้กระดานอัจฉริยะ  ตามแนวคิดการใช้กระดานแบบญี่ปุ่น  ดังต่อไปนี ้
     2.1 วางแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละช่ัวโมง และวางแผนการใช้กระดานอัจฉริยะ โดยวงแผนต าแหน่ง
องค์ประกอบในการใช้กระดานอัจฉริยะตามล าดับดังนี้ 
 

 
 

ภาพที่ 1  องค์ประกอบในการก าหนดพื้นท่ีการใช้กระดานอัจฉริยะ  ตามแนวคิดการใช้กระดานแบบญี่ปุ่น  

       

ชื่อกิจกรรม 

 

ทบทวนบทเรียน 

 

น าเสนอ 

ปัญหาปลายเปิด 

แนวคิดกลุ่มที่ 1 

น าเสนอแนวคิดในการแก้ปัญหา 

แนวคิดกลุ่มที่ 2 แนวคิดกลุ่มที่ 3 แนวคิดกลุ่มที่ 4 

ค าสั่งของกิจกรรมการเรียนรู ้

 

กิจกรรมการเรียนรู้หรอืแบบฝกึหัด 

สรุปโดยการเชื่อมโยงแนวคิดทาง

คณิตศาสตร์ของนักเรียน 

 

สิ่งที่ได้เรียนรู้ 

จากกจิกรรม 
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    2.2 ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการแบบเปิด 6 ขั้นตอน ดังนี ้  
         ขั้นที่ 1  ทบทวนบทเรียน  ในขั้นนี้ครูและนักเรียนทบทวนบทเรียนที่ผ่านมาร่วมกัน  โดยครูใช้ค าถาม
เข้าสู่บทเรียน  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตอบค าถามพร้อมกัน 
         ขั้นที่ 2  น าเสนอปัญหาปลายเปิด  ในขั้นนี้ครูน าเสนอปัญหาปลายเปิด  จากนั้นให้นักเรียนท าความ
เข้าใจปัญหา  โดยครูใช้ค าถามน า  เพื่อให้นักเรียนวิเคราะห์ปัญหา  ถึงสิ่งที่โจทย์ก าหนดให ้ และสิ่งที่โจทย์ต้องการ 
         ขั้นที่ 3  เรียนรู้ด้วยตนเอง  ในขั้นนี้นักเรียนแต่ละคนวางแผนการแก้ปัญหาอย่างอิสระด้วยตนเอง  
นักเรียนใช้ความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่  หรืออาจมีการศึกษาแนวคิดเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการแก้ปัญหา  พร้อมทั้ง
บันทึกแนวคิดหรือวิธีการแก้ปัญหาลงในใบกิจกรรม  โดยครูใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนมีแนวทางการแก้ปัญหา   
หรือค าตอบของ ปัญหาที่หลากหลาย 
        ขั้นที่ 4  อภิปรายกระบวนการแก้ปัญหาร่วมกัน  ในขั้นนี้ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ  4  คน  จากนั้น
ให้นักเรียนแต่ละคนอธิบายและแลกเปลี่ยนแนวคิดการแก้ปัญหาของตนเองภายในกลุ่ม  เพื่อหาแนวคิดหรือวิธี
แก้ปัญหาที่เหมาะสม  ซึ่งอาจมีมากกว่า  1  วิธี  หรือมากกว่า 1 กลุ่มแนวคิด  แล้วลงมือแก้ปัญหาร่วมกัน  พร้อมทั้ง
บันทึกวิธีการแก้ปัญหาลงในใบกิจกรรมของแต่ละคน 
       ขั้นที่ 5  น าเสนอแนวคิดในการแก้ปัญหา  ในขั้นนี้ครูสุ่มตัวแทนกลุ่มของทุกกลุ่มออกมาน าเสนอแนวคิด
การแก้ปัญหาของกลุ่มตนเอง  พร้อมทั้งเขียนวิธีการแก้ปัญหาบนกระดาน  จากนั้นเปิดโอกาสนักเรียนคนอื่นๆ  ได้
ซักถามและอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิดซึ่งกันและกันภายในช้ันเรียน 
       ขั้นที่ 6  สรุปโดยการเช่ือมโยงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน  เป็นขั้นที่ครูหรือนักเรียนควรเขียน
แนวคิดของแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มบนกระดานเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เห็นถึงแนวคิดที่หลากหลายนั้น  แล้วครูท าการ
เปรียบเทียบแนวคิดของนักเรียนถึงความเหมือนและความต่างของแนวคิดนั้นๆ  ครูควรส่งเสริมแนวคิดที่หลากหลาย
ของนักเรียนในทางบวก  พร้อมท้ังแนะน า  และปรับเปลี่ยนตามความคิดเห็นของนักเรียนคนอ่ืนๆ 
    3.3 ประเมิลผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการบันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกครั้ง 
 3. เมื่อสิ้นสุดการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนที่วางไว้แล้ว ผู้วิจัยท าการทดสอบนักเรี ยนด้วย
แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปญัหาวิชาคณติศาสตร ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
และสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดร่วมกับการใช้กระดาน
อัจฉริยะ ตามแนวคิดการใช้กระดานแบบญี่ปุ่น  
 4. น าผลคะแนนที่ได้จากการวัดกิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างเรียน การวัดวัดความสามารถในการแก้ปัญหา
การวัดวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ การสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน มาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการ
ทางสถิติ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 
 1.  วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยวิเคราะห์ตามสูตร E1/E2  (ประภาพรรณ   
เส็งวงศ์, 2550: 90 )  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80   
 2.  การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้สถิตินอนพาราเมตริกใช้วิธีทดสอบ
ใช้วิธีทดสอบแบบ The Wilcoxon Matched – Pairs – Rank Test  (นิภา  ศรีไพโรจน์, 2533: 91) 
 3.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้สถิตินอนพาราเมตริก ใช้วิธีทดสอบแบบ 
The Wilcoxon Matched – Pairs – Rank Test  (นิภา  ศรีไพโรจน์, 2533: 91)  
 4.  วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (µ) 

(พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2552: 176) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2552: 186) 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดร่วมกับการใช้กระดานอัจฉริยะ  ตามแนวคิดการใช้
กระดานแบบญี่ปุ่น  น าเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยไปทดสอบกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 
2561  ของโรงเรียนบ้านเทพนคร  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร  เขต  1  จ านวน  16  คน  
และน าคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์หาค่าสถิติ  ดังนี ้ 
 1. การหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดร่วมกับการใช้กระดานอัจฉริยะ   
ตามแนวคิดการใช้กระดานแบบญี่ปุ่น  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  ซึ่งผู้วิจัยใช้เอกสารประกอบการจัด
กิจกรรม การเรียนรู้  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  จ านวน  5  เล่ม  คือ  เล่มที่ 1  เรื่อง  อัตราส่วน  เล่มที่ 2  เรื่อง  
อัตราส่วนที่ เท่ากัน  เล่มที่ 3  เรื่อง  อัตราส่วนของจ านวนหลายๆ จ านวน  เล่มที่ 4  เรื่อง  สัดส่วน  และเล่มที่ 5  
เรื่อง  ร้อยละ  ใช้ ประกอบจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดร่วมกับการใช้กระดานอัจฉริยะ  ตามแนวคิด
การใช้กระดานแบบ ญี่ปุ่น  ปรากฏผลดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดร่วมกับการใช้กระดานอัจฉริยะตาม
แนวคิดการใช้กระดานแบบญี่ปุ่น  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  

รายการประสิทธิภาพ คะแนนเตม็ ค่าเฉลี่ย (µ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ค่าประสิทธิภาพ 

คะแนนระหวา่งการเรยีนรู ้(E1)  180 146.31 12.16 81.28  

 คะแนนหลังการเรียนรู ้(E2)  55  45.13  5.76  82.05  

  
 จากตารางที่ 1  พบว่า  ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ   
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยใช้วิธีการแบบเปิดร่วมกับการใช้กระดานอัจฉริยะ  ตามแนวคิดการใช้กระดาน
แบบญี่ปุ่น  มีค่าประสิทธิภาพของกระบวนการจากคะแนนระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (E1)  เท่ากับ 81.28   
และค่าประสิทธิภาพผลลัพธ์จากคะแนนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (E2)  เท่ากับ 82.05 

 2.  การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  
ก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดร่วมกับการใช้กระดานอัจฉริยะ ตามแนวคิดการใช้
กระดานแบบญี่ปุ่น ปรากฏผลดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2   
ก่อนและหลั งได้ รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยใ ช้วิ ธีการแบบเปิ ดร่ วมกับการใ ช้กระดานอัจฉริยะ   
ตามแนวคิดการใช้กระดานแบบญี่ปุ่น   

นักเรียน N  T+ T- T 

คะแนนก่อนเรียน 

คะแนนหลังเรียน 

16 

16 

24.63 

45.13 138 0 0 

* ระดับความมีนัยส าคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 (T (15, .05) = 25) 
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 จากตารางที่ 2  พบว่า  ความสามารถในการแก้ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ   
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดร่วมกับการใช้กระดาน
อัจฉริยะ  ตามแนวคิดการใช้กระดานแบบญี่ปุ่น  มีคะแนนการทดสอบหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าคะแนน
การทดสอบกอ่นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 3.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลัง
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดร่วมกับการใช้กระดานอัจฉริยะ ตามแนวคิดการใช้กระดานแบบ
ญี่ปุ่น ปรากฏผลดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  ก่อนและ
 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดร่วมกับการใช้กระดานอัจฉริยะ  ตามแนวคิด 
 การใช้กระดานแบบญี่ปุ่น   

นักเรียน N  T+ T- T 

คะแนนก่อนเรียน 

คะแนนหลังเรียน 

16 

16 

13.63 

29.69 136 0 0 

 * ระดับความมีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดับ .05 (T (15, .05) = 25) 

 จากตารางที ่3  พบว่า  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดร่วมกับการใช้กระดานอัจฉริยะ   
ตามแนวคิดการใช้กระดานแบบญี่ปุ่น  มีคะแนนการทดสอบหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าคะแนนการทดสอบ
ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 4.  การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการ
สอนแบบเปิดร่วมกับการใช้กระดานอัจฉริยะ ตามแนวคิดการใช้กระดานแบบญี่ปุ่น ปรากฏผลดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
วิธีการแบบเปิดร่วมกับการใช้กระดานอัจฉริยะ  ตามแนวคิดการใช้กระดานแบบญี่ปุ่น 

ข้อ ความพึงพอใจ  σ แปลผล 

1. กระบวนการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์มลี าดับขั้นตอน

ชัดเจน 4.25 0.45 มาก 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณติศาสตร์ท าให้เกดิความรู้ความเข้าใจ

อย่างชัดเจน 4.17 0.39 มาก 

3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณติศาสตร์มีความน่าสนใจ  และกระตุ้น

ให้นักเรียนเกดิการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
4.58 0.51 มากที่สุด 

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณติศาสตรส์่งเสริมให้นักเรียนมี

ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชั้นเรียน 
4.75 0.45 มากที่สุด 

5. การจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ปิดโอกาสให้นักเรยีนไดค้ิดแก้ปญัหา  และ

ร่วมกันตัดสินใจ 4.25 0.45 มาก 
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6. การใช้กระดานอัจฉริยะในการจัดกิจกรรมรู้วิชาคณติศาสตร์กระตุ้นให้

เกิดความน่าสนใจ  สนุกสนานเพลแิพลิด  และเข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้น   
4.83 0.39 มากที่สุด 

7. กิจกรรมการจัดการเรียนรูส้่งเสริมความสามารถในการแก้ปญัหาทาง

คณิตศาสตร์ของนักเรียน 
4.17 0.39 มาก 

8.  การเตรยีมความพร้อม  และการด าเนินกิจกรรมการเรยีนรู้วิชา

คณิตศาสตร์ของคร ู
4.25 0.45 มาก 

9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณติศาสตร์ท าใหน้ักเรียน 

มีความสุขกับการเรียนวิชาคณติศาสตร ์
4.42 0.51 มาก 

10. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณติศาสตร์ท าให้นักเรียนสามารถน า

ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ 
4.08 0.29 มาก 

เฉลี่ย 4.38 0.43 มาก 

 
 จากตารางที ่4  พบว่า  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ที่มีต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดร่วมกับการใช้กระดานอัจฉริยะ  ตามแนวคิดการใช้กระดานแบบญี่ปุ่น   นักเรียนมี

ความพึงพอใจหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยมีค่าเฉลี่ย (µ)  ในภาพรวมเท่ากับ  4.38   และมีส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (σ) เท่ากับ 0.43  ซึ่งความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก  

สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดร่วมกับการใช้กระดานอัจฉริยะ  
ตามแนวคิดการใช้กระดานแบบญี่ปุ่น  เพื่อส่งเสริมความสามารถในแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2  สามารถสรุปผลการวิจัย  ดังนี้ 
 1. ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยใช้
วิธีการแบบเปิดร่วมกับการใช้กระดานอัจฉริยะ  ตามแนวคิดการใช้กระดานแบบญี่ปุ่น  ดังนี้  1)  ทดลองแบบเดี่ยว 
(1:1)  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  3  คน  มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2  เท่ากับ  
61.48/61.21   
2)  ขั้นทดลองแบบกลุ่ม (1:10)  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  9  คน  มีค่า
ประสิทธิภาพ E1/E2  เท่ากับ  71.60/72.12  3)  ขั้นทดลองแบบภาคสนาม (1:100)  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  30  คน  มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2  เท่ากับ  81.04/80.67  และ  4)  การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์กับนักเรียนที่เป็นประชากรที่ใช้ในการวิจัย  มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 81.28/82.05  ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ 80/80  ที่ตั้งไว ้ 
 2. ความสามารถในการแก้ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
วิธีการแบบเปิดร่วมกับการใช้กระดานอัจฉริยะ ตามแนวคิดการใช้กระดานแบบญี่ปุ่นสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการ
แบบเปิดร่วมกับการใช้กระดานอัจฉริยะ ตามแนวคิดการใช้กระดานแบบญี่ปุ่นสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 4.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดร่วมกับการใช้กระดาน
อัจฉริยะ ตามแนวคิดการใช้กระดานแบบญี่ปุ่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 4.28  

และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) เท่ากับ 0.42  

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยข้างต้น  ผู้วิจัยมีประเด็นการอภิปรายผลการวิจัย  ดังนี้ 
 1.  ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยใช้
วิธีการแบบเปิดร่วมกับการใช้กระดานอัจฉริยะ  ตามแนวคิดการใช้กระดานแบบญี่ปุ่น  ดังนี้  1)  ทดลองแบบเดี่ยว 
(1:1)  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  3  คน  มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2  เท่ากับ  
61.48/61.21  2)  ขั้นทดลองแบบกลุ่ม (1:10)  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  9  คน  มี
ค่าประสิทธิภาพ E1/E2  เท่ากับ  71.60/72.12  3)  ขั้นทดลองแบบภาคสนาม (1:100)  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  30  คน  มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2  เท่ากับ  81.04/80.67  และ  4)  การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์กับนักเรียนที่เป็นประชากรที่ใช้ในการวิจัย  มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 81.28/82.05  ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ 80/80  ที่ตั้งไว้  อาจเนื่องจากผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยใช้วิธีการแบบเปิดร่วมกับการใช้
กระดานอัจฉริยะตามแนวคิดการใช้กระดาน  แบบญี่ปุ่น  จ านวน  5  เล่ม  คือ  เล่มที่ 1  เรื่อง  อัตราส่วน  เล่มที่ 2  
เรื่อง  อัตราส่วนท่ีเท่ากัน  เล่มที่ 3  เรื่อง  อัตราส่วนของจ านวนหลายๆ จ านวน  เล่มที่ 4  เรื่อง  สัดส่วน  และเล่มที่ 5  
เรื่อง  ร้อยละ  เพื่อใช้เป็นคู่มือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับแผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  และด าเนินการหาคุณภาพตามกระบวนการที่ก าหนดไว้  และจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้วิธีการแบบเปิด  6  ขั้นตอน  คือ  1)  ทบทวนบทเรียน  2)  น าเสนอปัญหาปลายเปิด  3)  เรียนรู้ด้วยตนเอง  4)  
อภิปรายกระบวนการแก้ปัญหาร่วมกัน  5)  น าเสนอแนวคิดในการแก้ปัญหา  6)  สรุปโดยการเช่ือมโยงแนวคิดทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียน  และได้มีการวางแผนการใช้กระดานอัจฉริยะ  โดยวงแผนต าแหน่งองค์ประกอบในการใช้
กระดานอัจฉริยะ  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  อีกทั้งการใช้กระดานอัจฉริยะช่วยใน
การจัดกิจกรรมท าให้นักเรียนเกิดความตื่นเต้น  น่าสนใจ  มีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียน  สามารถเพิ่ม
แรงจูงใจของผู้เรียน  มีการโต้ตอบทางการเรียนรู้มากข้ึน  น าไปสู่การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับสื่อระหว่างผู้เรียน
ด้วยกันและระหว่างผู้เรียนกับครูมากขึ้น  จึงส่งให้กิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการแบบเปิดร่วมกับการ
ใช้กระดานอัจฉริยะตามแนวคิดการใช้กระดานแบบญี่ปุ่นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  และจากการวิจัยของชู
ศักดิ์  อุดอิ่นแก้ว และเจนสมุทร แสงพันธ์ (2556)  แสดงให้เห็นว่าการใช้กระดานแบบญี่ปุ่น (Bansho)  ในการ
กระบวนการเรียนการสอนโดยเฉพาะในขั้นการอภิปรายและเปรียบเทียบร่วมกัน   โดยการใช้ค าถามเพื่อกระตุ้นให้
นักเรียนอภิปรายและเปรียบเทียบถึงความเหมือนและแตกต่างของแนวคิดในการแก้ปัญหา  และแสดงการแก้ปัญหา  
จะท าให้กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนมีคุณภาพ  ซึ่งงานวิจัยของชลธี  โพธ์ิทอง  และคณะ  ได้ศึกษาความพึงพอใจต่อ
การใช้กระดานอัจฉริยะที่สร้างขึ้นกับนิสิตและบุคคลากรในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จ านวน  253  คน  พบว่า  
ผู้ใช้งานกระดานอัจฉริยะมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุดและประสงค์ที่อยากให้น ากระดานที่จัดสร้างขึ้นมาใช้
ในจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งภายในคณะและมหาวิทยาลัย  และจากการค้นคว้างานวิจัยต่างประเทศรัฐบาลประเทศ
อังกฤษได้ส่งเสริมให้ครูใช้กระดานอัจฉริยะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียนกันอย่างแพร่หลาย  พบว่า  เกือบ
ครึ่งหนึ่งของครูประถมใช้กระดานอัจฉริยะ  ซึ่งเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ 77%  ครูวิทยาศาสตร์ 67%  และครู
ภาษาอังกฤษ 49% (Becta, 2004)          
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 2.  ความสามารถในการแก้ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
วิธีการแบบเปิดร่วมกับการใช้กระดานอัจฉริยะ ตามแนวคิดการใช้กระดานแบบญี่ปุ่นสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  อาจเนื่องผู้วิจัยด าเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้  โดยใช้วิธีการแบบ
เปิดทั้ง  6  ขั้นตอน  คือ  1)  ทบทวนบทเรียน  2)  น าเสนอปัญหาปลายเปิด  3)  เรียนรู้ด้วยตนเอง  4)  อภิปราย
กระบวนการแก้ปัญหาร่วมกัน  5)  น าเสนอแนวคิดในการแก้ปัญหา  6)  สรุปโดยการเช่ือมโยงแนวคิดทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียน  เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ท าให้นักเรียนได้ท าความเข้าใจปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบทเรียน  และเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ปัญหานั้นด้วยตนเอง  น าเสนอแนวคิดการแก้ปัญหาของตนเอง  สามารถเปรียบเทียบแนวคิด
การแก้ปัญหากับเพื่อนๆ  ทั้งช้ันเรียน  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปหรือเลือกแนวคิดการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดของช้ันเรียน  
เพื่อน าไปใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  สอดคล้องกับผลการวิจัยของตติมา  ทิพย์จินดาชัยกุล (2557)   
ว่าความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด   เรื่อง  
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  สูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้วิธีการสอนแบบเปิด  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และสอดคล้องกับผลการวิจัยของพัทยากร  บุสสยา 
(2559)  ว่าความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด   
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  อีกทั้งการ
ประยุกต์ใช้กระดานอัจฉริยะ  ตามแนวคิดการใช้กระดานแบบญี่ปุ่น  มาบูรณาการการจัดกิจกรรมในช้ันเรียน  ท าให้
นักเรียนเกิดความสนใจ  และมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น   ครูมีการวางแผนการใช้กระดานอย่าง
ประสิทธิภาพสูงสุด  โดยการแบ่งพื้นที่ของกระดานออกเป็นส่วนๆ  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  
สามารถเขียนโจทย์ทางคณิตศาสตร์หรือข้อความต่างๆ  ได้อย่างชัดเจน  และสะดวกในการแทรกรูปภาพ  หรือเตรียม
สื่อต่างๆ  ได้รวดเร็วจะช่วยให้นักเรียนมองเห็นความเช่ือมโยง  และความต่อเนื่องของส่วนต่างๆของบทเรียน  สามารถ
น าองค์ความรู้จากบนกระดานอัจฉริยะไปใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง  สอดคล้องกับเจนสมุทร  
แสงพันธ์  และไมตรี  อินทร์ประสิทธ์ิ (2555)  ได้กล่าวว่าการวางแผนกระดานด าอยา่งเป็นระบบจะช่วยให้นักเรียนเป็น
กระบวนการแก้ปัญหา  และแนวคิดทั้งหมดที่เกิดขึ้นตลอดคาบโดยไม่มีการลบข้อความใดทิ้ง  โดยมีการจัดล าดับแนว
การคิดของนักเรียนไว้เพื่อถามให้เกิดการอภิปรายในช้ันเรียนมากขึ้น 
 3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการ
แบบเปิดร่วมกับการใช้กระดานอัจฉริยะ ตามแนวคิดการใช้กระดานแบบญี่ปุ่นสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  อาจเนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
วิธีการแบบเปิด (Open Approach)  เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาปลายเปิด (Open-Ended Problems)  
ซึ่งเป็น ปัญหาชนิดท่ีมีค าตอบหรือมีแนวทางในการแก้ปัญหาได้หลากหลาย  การพิจารณาค าตอบของปัญหาปลายเปิด  
ไม่ใช่ ตัดสินเฉพาะความถูกผิดของค าตอบ หรือตอบค าถามโดยการเดาค าตอบ  แต่จะมีการพิจารณาถึงเหตุผลว่ามี
ความ สมเหตุสมผลมากน้อยเพียงใด  นักเรียนสามารถหาแนวทางการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง  ค้นหาวิธีการหาค าตอบ
ที่ถูกต้องด้วยตนเอง  และสามารถเข้าใจบทเรียนได้ดี  จึงส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่สูงขึ้น  
สอดคล้องกับผลการวิจัยของของกชพร  ตุณสุวรรณ (2553)  พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการแก้ปัญหาและ
การให้เหตุผลของนักเรียนท่ีได้รับการสอนจากครูที่ได้รับการพัฒนาโดยใช้การศึกษาบทเรียน  และ “วิธีการแบบเปิด” 
(Open Approach)  จากการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   อีกทั้งการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับการใช้กระดานอัจฉริยะ  ตามแนวคิดการใช้กระดานแบบญี่ปุ่น  เป็นสื่อในการกระตุ้นให้
นักเรียนมีความสนใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น  โดยกระดานอัจฉริยะสามารถใช้แทนกระดานแบบเดิม  และยัง
สามารถน าเสนอข้อมูลได้หลากหลายชนิด  เช่น  กราฟ  รูปภาพ  วิดีโอ  หรือไฟล์เอกสารต่างๆ และสามารถเขียน
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อธิบายเพิ่มเติมบนข้อมูลนั้นได้ทันที  สามารถบันทึกข้อมูลการเขียนและเสียงการบรรยายน ามาเปิดย้อนหลังได้อีกด้วย 
(ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล, 2558: 12)  
         4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดร่วมกับการใช้กระดาน
อัจฉริยะ  ตามแนวคิดการใช้กระดานแบบญี่ปุ่น  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย (µ)  เท่ากับ 4.38  

และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) เท่ากับ 0.43  อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด   
เป็นกิจกรรมที่ท าให้นักเรียนมีโอกาสในการคิดคณิตศาสตร์  แล้วน าแนวคิดมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อน  นักเรียนได้มี
โอกาสพูดคุยกัน  อธิบาย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน  และการประยุกต์ใช้กระดานอัจฉริยะ  สามารถเพิ่มแรงจูงใจ
ของผู้เรียน  มีการโต้ตอบทางด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มากขึ้น  น าไปสู่การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับสื่อ  
ระหว่างนักเรียนด้วยกัน  และระหว่างนักเรียนกับครูมากขึ้น  และกระดานอัจฉริยะยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการ
ส่งเสริมการเรียนแบบปฏิสัมพันธ์และการเรียนแบบร่วมกัน  ท าให้ผู้เรียนสนุกสนานและเข้าใจเนื้อหาบทเรียนมากขึ้น  
สอดคล้องกับผลการวิจัยของสัมพันธ์  ถิ่นเวียงทอง  และคณะ (2561)  พบว่า  ในทุกช้ันเรียนคณิตศาสตร์  นักเรียนมี
ความสามารถในการใช้การสื่อสารกลุ่มย่อยทางคณิตศาสตร์  เพื่อเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในขั้นที่สอง
ของวิธีการแบบเปิด (ขั้นนักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง)  ที่แยกเป็น  3  ขั้นตอนย่อย ได้แก่  การแก้ปัญหา  คนเดียว  การ
แก้ปัญหาเป็นคู่และการแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม  ถือเป็นยุทธวิธีการสอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนใช้การสื่อสารกลุ่มย่อยทาง
คณิตศาสตร์เพื่อเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างมีความหมาย  และนักเรียนมีเจตคติทางบวกต่อการเรียนรู้   คณิตศาสตร์ซึ่ง
เป็นผลสืบเนื่องมาจากการเกิดประสบการณ์เชิงอารมณ์หลายๆ ครั้ง ในการสื่อสารกลุ่มย่อยทางคณิตศาสตร์ และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของชลธี  โพธ์ิทอง  และคณะ. (2560)  ที่ได้ผลการสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานกระดาน

อัจฉริยะ  พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 93.3 - 95.7  เห็นด้วยว่ากระดานมีประโยชน์  และอยากให้น ามาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ร้อยละ 94.1  มีความพึงพอใจระดับมากถึงมากที่สุดในการใช้งานกระดาน  ร้อยละ  89.3  เห็นด้วย
ว่ากระดานนี้เหมาะที่จะเป็นอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนอัจฉริยะ  ร้อยละ 88.4  รู้สึกตื่นเต้นในขณะที่ใช้กระดานนี้ใน
ระดับมากถึงมากที่สุด  ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 83.0  ไม่เคยเห็นนวัตกรรมนี้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มาก่อน  

ข้อเสนอแนะการวิจัย 

 1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดร่วมกับการใช้กระดานอัจฉริยะ ตามแนวคิดการใช้
กระดานแบบญี่ปุ่น ควรมีการช้ีแจงการใช้กระดานอัจฉริยะ และการท ากิจกรรมแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียดให้แก่ครู
และนักเรียน 
 2.  ครูควรเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล จึงต้องมีความอดทนในการด าเนินกิจกรรม เพื่อเปิดโอกาสให้
นักเรียนแสดงศักยภาพทางคณิตศาสตร์อย่างเต็มที่ 
 3.  ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดร่วมกับการใช้กระดานอัจฉริยะตามแนวคิดการใช้
กระดานแบบญี่ปุ่น เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในด้านอื่นๆ   
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ การแก้ปญัหา และเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์  
โดยการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR เรื่อง มุม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี5  

ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา 
A study of mathematics learning achievement Problem solving skills and attitude 

mathematics learning instructional management base on integration of CCR 
model on the angles of students grade 5, semester 2, academic year 2018, 

Angthong Pattana School. 

กัญญาวีร์  บุญวงค์1 ทัศนีย์  โปทาเมือง2 เบญจวรรณ  ชัยปลัด3 
Kanyawee  Boonwong1 Thatsani  Pothamueang2 Benjawan  Chaiplad3 

1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
2ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

3อาจารย์โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง มุม หลังการใช้การ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง มุม ก่อนและหลังการใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 3) เพื่อศึกษาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR 4) เพื่อศึกษาเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 21 คน  วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 
  ผลการศึกษาพบว่า 1) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง มุม โดยการ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง มุม หลังสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
แนวคิด CCR อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีทักษะในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ เรื่องมุม โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาแนวคิด CCR โดยรวมอยู่ในระดับมาก 4) นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 มีเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR  โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด 

ค าส าคัญ :   การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR / ทักษะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ / เจตคติต่อการเรียน

คณิตศาสตร์ 

ABSTRACT 
  This research is aimed 1) To compare the Mathematics learning achievement on the 
angles, after using instructional management base on integration of CCR model of students grade 5 
with the criteria of 70 percent. 2) To compare the Mathematics achievement before and after 
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instructional management base on integration of CCR model of students grade 5. 3) To study 
Mathematical problem-solving skills of students grade 5, by instructional management base on 
integration of CCR model. 4) To study the attitude towards Mathematics learning of students grade 
5 by using instructional management base on integration of CCR model. The population was 21 
students grade 5, Angthong Pattana school, Kamphaeng Phet province. Doing an experiment in 2nd 

semester, academic year 2018. The instruments including the lesson plans that integrate the CCR, 
the test about Mathematics achievement, the questionnaire about problem-solving skills and 
attitude towards in Mathematics learning. A data analyzed by mean, standard deviation and t-test. 
  The result found that: 1) Students grade 5 had achievement in Mathematical learning on 
the angles instructional management base on integration of CCR model higher than 70 percent at 
the .05 level. 2) Students grade 5 had achievement in Mathematical learning on the angles after 
higher than before using instructional management base on integration of CCR model higher than 
70 percent at the .05 level. 3) Students grade 5 had the Mathematical problem-solving skills on the 
angles in the high level after using instructional management base on integration of CCR model. 4) 
Students grade 5 attitudes toward math by instructional management base on integration of CCR 
model by the highest level. 

Keyword: instructional management base on integration of CCR model / Mathematical  

problem- solving skills / attitude towards Mathematics. 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
  การศึกษาเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพของคนในประเทศ คนที่มีคุณภาพจะช่วยสร้างความ
เจริญที่ยั่งยืนในอนาคตได้ การเตรียมคนที่มีคุณภาพเพื่อเป็นผู้น าด้านต่างๆ จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญที่จะน าพาชาติ  
ให้เจริญก้าวหน้า ดังนั้นการจัดการศึกษาควรมุ่งให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เต็มศักยภาพ เพื่อจะน าความรู้ไปพัฒนาชีวิต 
และประเทศชาติต่อไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ 
ในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากคณิตศาสตร์ช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมี เหตุผล เป็นระบบ มีแบบ
แผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยัง
เป็นเครื่องมือในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และศาสตร์อื่น ๆ อันเป็นรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของชาติให้มีคุณภาพและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ การศึกษาคณิตศาสตร์จึงจ าเป็นต้องมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ (กระทรวงศึกษาธิการ , 2560) แต่การสอนคณิตศาสตร์ใน
ปัจจุบัน ส่วนใหญ่ยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร ซึ่งทิศนา แขมมณี (2554: 329) ได้กล่าวไว้ว่า สาเหตุอาจมาจาก
วิธีการสอนของครูส่วนใหญ่เป็นการสอนแบบบรรยาย ถามตอบ มุ่งสอนไปที่ค าตอบมากกว่ากระบวนการทาง
คณิตศาสตร์เพื่อหาค าตอบซึ่งวิธีสอนที่อาศัยความสามารถของผู้บรรยาย ถ้าบรรยายไม่มีศิลปะในการบรรยายที่ดึงดูด
ใจผู้เรียน ผู้เรียนอาจจะขาดความสนใจและถ้าผู้สอนขาดการเรียบเรียงเนื้อหาสาระอย่างเหมาะสม ผู้เรียนอาจไม่เข้าใจ
และไม่สามารถซักถามได้และเป็นวิธีสอนที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการและความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วย  
และความรู้พื้นฐานของนักเรียนเป็นปัญหาหนึ่งที่มีส่วนท าให้การเรียนการสอนไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร ความรู้พื้นฐาน  
มีอิทธิพลโดยตรงต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน นอกจากความรู้พื้นฐาน การได้รับการฝึกฝนอย่างสม่ าเสมอ 
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การฝึกฝนในการท าการบ้านคณิตศาสตร์ การสอนซ่อมเสริม ต่างก็มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ทั้งสิ้น และจากผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปกีารศึกษา 2560 มีผู้เข้าสอบ 704,633 คน มีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 37.12 จากคะแนนเต็ม 
100 คะแนน ปรากฏว่าจากผลการประเมินการทดสอบของโรงเรียนอ่างทองพัฒนา พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
29.67 เมื่อพิจารณาค่าสถิติแยกตามสาระ ผลปรากฏว่า สาระการวัด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 24.00 (สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ, ออนไลน์, 2561) จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ยัง
ไม่ประสบผลส าเรจ็เท่าที่ควร ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการที่ครผูู้สอนใช้วิธีการสอนแบบดั้งเดมิคือ สอนแบบบรรยาย สาธิต 
และยกตัวอย่างบนกระดาน ตั้งค าถามให้นักเรียนตอบ ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด เน้นการถ่ายทอดความรู้เนื้อหาจาก
ต าราเรียน ไม่มุ่งเน้นการท ากิจกรรมที่จะฝึกให้นักเรียนคิดหรือแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการ ท าให้นักเรียน
ไม่เห็นคุณค่าของการเรียนคณิตศาสตร์ จึงไม่ตั้งใจเรียนส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต่ า
กว่าที่เกณฑ์โรงเรียนก าหนดไว้ ครูผู้สอนจึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ และให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
  จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ซึ่งเป็นแนวคิดที่เริ่มต้นจาก
ความร่วมมือระหว่างส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ได้สนับสนุนและริเริ่มให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่ว
ประเทศได้ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับทิศทางการผลิตและพัฒนาครูของประเทศ ซึ่งจากที่ประชุมดังกล่าว มติที่
ประชุมได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการจัดการเรียนรู้ที่ใช้แนวคิด จิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education) 
ระบบพี่เลี้ยง (Coaching) และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นวิจัยเป็นฐาน (Research base learning) จึงได้ด าเนิน
โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาครู โดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญา ระบบพี่เลี้ยง และการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นวิจัยเป็นฐาน ซึ่งได้ริเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2559 เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งถือเป็น
สถาบันการศึกษาหลักในการผลิตนักศึกษาครูได้มีทิศทางเดียวกันในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเพื่อให้เป็นครูที่มี
บทบาทในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบทบาทของการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching) ในช้ันเรียน และสามารถจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ซึ่งการบูรณาการ
แนวคิด CCR มีดังนี ้
  C = Comtemplative Education คือ การศึกษาที่มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านในของตนเอง ซึ่งจะ
น าไปสู่การเกิดจิตส านึกใหม่ที่มีความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติ อันเกิดจากลงมือปฏิบัติ 
กระบวนการคิดใคร่ครวญ ท าให้เกิดความตระหนักรู้ในตนเอง สามารถเช่ือมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น (ประจิม เมืองแก้ว, 2558) 
  C = Coaching (การช้ีแนะ) เป็นกระบวนการที่เน้นปฏิสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาความรู้ ทักษะหรือ
ความสามารถในการท างานแบบรายบุคคลหรือกลุ่มย่อย ให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไว้ บนหลักการของการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้ค้นพบวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง (อวยชัย สุขณะล้า, 2557) 
  R = Research Base Learning เป็นการเรียนการสอนที่น ากระบวนการวิจัยมาใช้เป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาความรู้โดยอาศัยวิธีการวิจัยมาใช้จัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะกระบวนการวิจัย ท าให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ในเนื้อหาท่ีตนศึกษาได้ดียิ่งขึ้น (พงษ์ศักดา นามประมา, 2557) 
  จากที่กล่าวมาข้างต้น การเรียนการสอนคณิตศาสตร์จะให้เกิดผลดีนั้น ผู้สอนต้องศึกษาสภาพปัญหาและ  
ความต้องการของผู้เรียน วิเคราะห์แนวทางการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับทิศทางของหลักสูตร และเพื่อให้
เกิดผลดีต่อผู้เรียนอีกแนวทางหนึ่ง ผู้วิจัยจึงได้น ากิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR มาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน เรื่อง มุม ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดหนึ่งในสะระการวัด เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ทักษะการ
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แก้ปัญหาและให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะการแสวงหาความรู้และทักษะ
พื้นฐานในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง มุม หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด 
CCR ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง มุม ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณา
การแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
 3. เพื่อศึกษาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 หลังการจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการแนวคิด CCR  
 4. เพื่อศึกษาเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 หลังการจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการแนวคิด CCR 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
แนวคิด CCR เรื่อง มุม สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 
 2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
แนวคิด CCR เรื่อง มุม สูงกว่าก่อนเรียน 

ขอบเขตการวิจัย 
 1. ประชากร 
  งานวิจัยครั้งนี้ศึกษาทั้งประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนอ่างทองพัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 21 คน  
  2. เนื้อหา 
 เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เรื่อง มุม รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค 15101 ระดับช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 5 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอ่างทองพัฒนา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
  3. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
  ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยด าเนินการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้จ านวน 8 แผน และเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้เวลา 8 ช่ัวโมง ไม่นับรวมเวลาที่ใช้ในการทดสอบก่อนเรียนและ  
หลังเรียน 
  4. ตัวแปร   
 ตัวแปรต้น ได้แก่ การสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR 
 ตัวแปรตาม ได้แก่  
  1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์  
  2. ทักษะการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์ 
  3. เจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 

 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร 
 งานวิจัยครั้งนี้ศึกษาทั้งประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนอ่างทองพัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 21 คน 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR แบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ แบบสังเกตทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และแบบวัดเจตคติต่อการเรียน
คณิตศาสตร์  รายละเอียดดังนี้ 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR เรื่อง มุม ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 
จ านวน 8 แผน หาคุณภาพโดยให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านพิจารณาความถูกต้องและเหมาะสมในการที่จะน าไปใช้
สอนจริง ซึ่งมีเนื้อหา 3 เรื่อง  ดังนี ้
     1.1 ชนิดของมุม 
     1.2 การวัดขนาดของมุม 
     1.3 การสร้างมุมโดยใช้โปรแทรกเตอร์ 
 2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง มุม ชนิดปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 
ข้อ และอัตนัย จ านวน 5 ข้อ หาคุณภาพโดยให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาความเหมาะสม พบว่า มีค่าความเที่ยงตรง โดยการ
หาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67–1.00 ค่าความเชื่อมั่น ตามวิธีของคูเด
อร์ริชาร์ดสัน (KR–20) เท่ากับ 0.90 ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.59–0.77 และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 
0.18–0.64  
 3. แบบสังเกตทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 15 ข้อ  
มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ชนิด 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อย
ที่สุด มีค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67–

1.00 ค่าความเช่ือมั่นตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s alpha) หรือสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α–Coefficient) เท่ากับ 
0.79  
 4. แบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ 25 ข้อ ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ความรู้สึกต่อครูผู้สอน ด้านความรู้สึกต่อกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านความรู้สึกต่อสื่อและ
อุปกรณ์และด้านประโยชน์ที่ได้รับ มีค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อ ค าถามกับ
วัตถุประสงค์ (IOC) เท่ากับ 1.00 และค่าความเช่ือมั่นตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s alpha) หรือสัมประสิทธิ์

แอลฟ่า (α–Coefficient) เท่ากับ 0.91 
 
 
 

1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ์
2.  ทักษะการแก้ปญัหาทางคณติศาสตร ์
3.  เจตคติต่อการเรยีนคณติศาสตร์ 

 

การจัดการเรยีนรู้ที่บูรณาการ
แนวคิด CCR 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (Pretest) เรื่อง มุม เพื่อวัดความรู้พื้นฐาน 
และเก็บผลการทดสอบไปเปรียบเทียบกับผลการสอบหลังเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR 
  2. ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR เรื่อง มุม จ านวน 8 
แผนใช้เวลาแผนละ 1 ช่ัวโมง รวมทั้งสิ้น 8 ช่ัวโมง   
  3. นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (Posttest) เรื่อง มุม เพื่อวัดความรู้พื้นฐาน
และเก็บผลการทดสอบไปเปรียบเทียบกับผลการสอบก่อนเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR 
  4. ครูประเมินแบบสังเกตทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เพื่อวัดทักษะการแก้ปัญหาหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ครบทั้ง 8 แผน 
  5. นักเรียนท าแบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อวัดเจตคติหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการ
แนวคิด CCR  

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง มุม หลังการใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
แนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 ใช้การทดสอบค่าที  (One sample t-test) 
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง มุม ก่อนและหลังการใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณา
การแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ใช้การทดสอบค่าที (t-test dependent) 
 3.  การศึกษาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 หลังการจัดการเรียนรู้ 
ที่บูรณาการแนวคิด CCR วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) และแปลผลค่าเฉลี่ย ดังน้ี 
 เกณฑ์การแปลความหมาย 
  ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับมากที่สุด 
   ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับมาก 
   ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับน้อย 
   ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับน้อยที่สุด 
 4.  การศึกษาเจตคติต่อคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
แนวคิด CCR วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) และแปลผลค่าเฉลี่ย ดังน้ี 
   เกณฑ์การแปลความหมาย 
   ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีเจตคติระดับมากที่สุด 
   ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีเจตคติระดับมาก 
   ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีเจตคติระดับดีปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีเจตคติระดับน้อย 
   ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีเจตคติระดับน้อยที่สุด 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตรเ์รื่อง มุม หลงัการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด 
CCR ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 พบดังตาราง 1 
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ตาราง 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง มุม หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณา  
การแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 (จากข้อสอบ 25 ข้อ) 

 n k     t Sig 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ์ 21 18 19.33 2.37 3.54 .001 

 P < .05 

 จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร์ เรื่อง มุม  
โดยการจัดการเรยีนรู้ทีบู่รณาการแนวคิด CCR สูงกว่าเกณฑร์้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05  โดยมีค่า 
t = 3.54 และค่า Sig = .001 

 2. การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร์ เรื่อง มุม กอ่นและหลังการใช้การจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 พบดังตาราง 2 
ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง มุม ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ 
ทีบู่รณาการ แนวคิด CCR  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน n     t Sig 
ก่อนการจัดการเรียนรู ้ 21 8.33 3.20 

17.19 .000 
หลังการจดัการเรียนรู ้ 21 19.33 2.37 

P < .05 

  จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง มุม  
หลังสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ทีบู่รณาการแนวคิด CCR อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยมีค่า t = 17.19 
และค่า Sig = .000 

 3.  ศึกษาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการแนวคิด CCR พบดังตาราง 3 
ตาราง 3  แสดงค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ( ) ของทักษะในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ 
การจัดการเรยีนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR 

ทักษะการแก้ปัญหา     ระดับ 
1.   นักเรียนสามารถแก้ปัญหาทีเ่ผชิญหน้าได ้ 4.38 1.07 มาก 
2.   นักเรียนสามารถให้เหตุผลในการแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจน 4.57 0.68 มากที่สุด 
3.   นักเรียนสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมกับวัย 4.48 0.93 มาก 
4.   นักเรียนมีการเช่ือมโยงความรูท้ี่เรียนกับปัญหาที่เผชิญ 4.57 0.68 มากที่สุด 
5.   นักเรียนสามารถน าเสนอผลงานได้อย่างชัดเจน 4.24 0.94 มาก 
6.   นักเรียนสามารถคิดได้อย่างเป็นข้ันตอน 4.38 0.74 มาก 
7.   นักเรียนมีการถาม-ตอบ ได้อย่างสมเหตุสมผล 4.29 0.64 มาก 

ตาราง 3  (ต่อ) 

 

 

ทักษะการแก้ปัญหา     ระดับ 
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8.   นักเรียนรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน 4.29 1.15 มาก 
9.   นักเรียนมีกระบวนการท างานและการวางแผนงาน 4.38 1.02 มาก 
10. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการหาค าตอบ 4.62 0.80 มากที่สุด 

รวม 4.42 0.87 มาก 

 จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีทักษะในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องมุม  
โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาแนวคิด CCR  โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.42 และ   = 0.87) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการหาค าตอบ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  = 4.62 และ   = 0.80) 
รองลงมา คือ นักเรียนสามารถให้เหตุผลในการแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจน และนักเรียนมีการเช่ือมโยงความรู้ที่เรียนกับ
ปัญหาที่เผชิญ (  = 4.57 และ   = 0.68) และนักเรียนสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมกับวัย (  = 4.48 และ 
  = 0.93) ตามล าดับ 

 4. การการศึกษาเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ 
ที่บูรณาการแนวคิด CCR พบดังตาราง 4 
ตาราง 4 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) ของเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้การ 
จัดการเรียนรู้ทีบู่รณาการแนวคิด  CCR   

รายการ     ระดับ 
ด้านความรูส้ึกต่อครูผูส้อน 
1.  ครสูอนเข้าใจและเอาใจใส่เด็กนักเรียนเท่าเทียมกัน 4.47 0.93 มาก 
2.  ครูมคีวามตั้งใจในการสอนสอนเป็นอย่างยิ่ง 4.76 0.43 มากที่สุด 
3.  ครูท าให้การเรียนคณติศาสตรเ์ป็นเรื่องไม่น่าเบื่อ สนุกสนาน 4.50 0.86 มาก 
4.  ครูให้ค าแนะน าเวลาที่ฉันไมเ่ขา้ใจ 4.71 0.58 มากที่สุด 
5.  ครูให้ความเสมอภาคกับเด็กนกัเรียนทุกคน 4.47 0.96 มาก 

รวมด้านความรูส้ึกต่อครผููส้อน 4.58 0.75 มากที่สุด 
ด้านความรูส้ึกต่อกิจกรรมการเรียนการสอน 
1.  กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้ฉันคดิและกล้าแสดงออก 
    กล้าตอบค าถาม 

4.50 0.79 มาก 

2.  กิจกรรมการเรียนการสอนท าให้ฉันมีโอกาสแสดงความคิดเห็น 
    มากขึ้น 

4.56 0.66 มากที่สุด 

3.  กิจกรรมการเรียนการสอนท าให้ฉันเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น 4.56 0.86 มากที่สุด 
4.  กิจกรรมการเรียนการสอนท าให้ฉันมีความสุขกับการเรียน 
    คณิตศาสตร ์

4.68 0.68 มากที่สุด 

5.  กิจกรรมการเรียนการสอนท าให้ฉันตื่นเต้นตลอดเวลากับ 
    ปัญหาใหม่ๆ ท่ีท้าทาย 

4.71 0.58 มากที่สุด 

6.  กิจกรรมการเรียนการสอนท าให้บรรยากาศในช้ันเรียน 
    สนุกสนานไมเ่คร่งเครียด 

4.71 0.56 มากที่สุด 

7.  กิจกรรมการเรียนการสอนท าให้ฉันรู้สึกถึงประโยชน์ของ 
    คณิตศาสตร ์

4.67 0.91 มากที่สุด 
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 จากตาราง 4 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีเจตคติต่อการเรยีนคณติศาสตรโ์ดยใช้การจัดการเรยีนรู้
ทีบู่รณาการแนวคิด CCR  โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.46 และ   = 0.57) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ท าให้ฉันได้ท างานร่วมกับผู้อื่น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  = 4.86 และ   = 0.36) รองลงมา 
คือ การจัดการเรียนรู้ช่วยให้ฉันตัดสินใจโดยใช้เหตุผล (  = 4.81 และ   = 0.51) และครูมีความตั้งใจ 
ในการสอนสอนเป็นอย่างยิ่ง  (  = 4.76 และ   = 0.43) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
ความรู้สึกต่อครูผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.58 และ   = 0.75) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ครู
มีความตั้งใจในการสอนสอนเป็นอย่างยิ่ง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  = 4.76 และ   = 0.43) รองลงมา คือ ครูให้
ค าแนะน าเวลาที่ฉัน 

ไม่เข้าใจ (  = 4.71 และ   = 0.58) และ ครูท าให้การเรียนคณิตศาสตร์เป็นเรื่องไม่น่าเบื่อ สนุกสนาน               
(  = 4.50 และ   = 0.86) ตามล าดับ ด้านความรู้สึกต่อกิจกรรมการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด   
(  = 4.61 และ   = 0.76) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การเรียนการสอนท าให้ฉันตื่นเต้นตลอดเวลากับปัญหา
ใหม่ๆ ที่ท้าทาย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x  = 4.71 และ   = 0.58) รองลงมาคือ กิจกรรมกิจกรรมการเรียนการสอนท าให้
บรรยากาศในช้ันเรียนสนุกสนานไม่เคร่งเครยีด (  = 4.71 และ   = 0.56) และกิจกรรมการเรยีนการสอนท าให้ฉัน
มีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร์ (  = 4.50 และ S.D. = 0.86) ตามล าดับ ด้านความรู้สึกต่อสื่อและอุปกรณ์  
โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.71 และ   = 0.65) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สื่อและอุปกรณ์ของครูท า
ให้ฉันเกิดความสนใจ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  = 4.76 และ   = 0.44) รองลงมาคือ ใบงานของครูไม่ยากเกินไปฉัน
สามารถท าได้จนเสร็จ(  = 4.71 และ   = 0.78) และสื่อและอุปกรณ์ในห้องเรียนท าให้ฉันเรียนอย่างสนุกสนาน
และใบงานของครูสวยงามท าให้ฉันเกิดความสนใจ (  = 4.71 และ   = 0.66) ตามล าดับ และด้านประโยชน์ที่
ได้รับ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.75 และ   = 0.57) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กิจกรรมการเรียน
การสอนนี้ท าให้ฉันได้ท างานร่วมกับผู้อื่น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  = 4.86 และ   = 0.36) รองลงมาคือ การจัดการ
เรียนรู้ช่วยให้ฉันตัดสินใจโดยใช้เหตุผล (  = 4.81 และ   = 0.51) และการจัดการเรียนรู้ท าให้ฉันเข้าใจเนื้อหาได้
ง่ายและจ าเนื้อหาได้นานขึ้น และการจัดการเรียนรู้ช่วยให้ฉันสร้างความรู้ความเข้าใจด้วยตนเองได้ (  = 4.76 และ 
  = 0.54) ตามล าดับ 

สรุปผลการวิจัย 
 1.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง มุม โดยการจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการแนวคิด CCR สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง มุม หลังสูงกว่าก่อนการ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
  3.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีทักษะในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องมุม โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้ที่บูรณาแนวคิด CCR  โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่านักเรียนมีความกระตือรือร้นใน
การหาค าตอบ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ นักเรียนสามารถให้เหตุผลในการแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจน และนักเรียนมี
การเช่ือมโยงความรู้ที่เรียนกับปัญหาที่เผชิญ และนักเรียนสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมกับวัย ตามล าดับ 
  4.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
แนวคิด CCR  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ท าให้ฉันได้
ท างานร่วมกับผู้อื่น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การจัดการเรียนรู้ช่วยให้ฉันตัดสินใจโดยใช้เหตุผล และครูมีความ
ตั้งใจในการสอนสอนเป็นอย่างยิ่ง ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความรู้สึกต่อครูผู้สอน โดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ครูมีความตั้งใจในการสอนสอนเป็นอย่างยิ่ง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา 
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คือ ครูให้ค าแนะน าเวลาที่ฉันไม่เข้าใจ และ ครูท าให้การเรียนคณิตศาสตร์ เป็นเรื่องไม่น่าเบื่อ สนุกสนาน ตามล าดับ  
ด้านความรู้สึกต่อกิจกรรมการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การเรียน
การสอนท าให้ฉันตื่นเต้นตลอดเวลากับปัญหาใหม่ๆ ที่ท้าทาย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ กิจกรรมกิจกรรมการเรียน
การสอนท าให้บรรยากาศในช้ันเรียนสนุกสนานไม่เครง่เครียด และกิจกรรมการเรียนการสอนท าให้ฉันมีความสุขกับการ
เรียนคณิตศาสตร์ ตามล าดับ ด้านความรู้สึกต่อสื่อและอุปกรณ์  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า สื่อและอุปกรณ์ของครูท าให้ฉันเกิดความสนใจ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ใบงานของครูไม่ยากเกินไปฉัน
สามารถท าได้จนเสร็จ และสื่อและอุปกรณ์ในห้องเรียนท าให้ฉันเรียนอย่างสนุกสนานและใบงานของครูสวยงามท าให้
ฉันเกิดความสนใจ ตามล าดับ และด้านประโยชน์ที่ได้รับ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ท าให้ฉันได้ท างานร่วมกับผู้อื่น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ การจัดการเรียนรู้ช่วยให้ฉัน
ตัดสินใจโดยใช้เหตุผล และการจัดการเรียนรู้ท าให้ฉันเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและจ าเนื้อหาได้นานขึ้น และการจัดการ
เรียนรู้ช่วยให้ฉันสร้างความรู้ความเข้าใจด้วยตนเองได้ ตามล าดับ 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง มุม โดยการจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการแนวคิด CCR สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียน
ได้รับการจัดการเรียนการรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ซึ่งเป็นกระบวนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือ
ปฏิบัติจริงมีอิสระในการคิด การสะท้อนการเรียนรู้รายบุคคลและรายกลุ่ม โดยครูเป็นเพียงผู้แนะน าให้ผู้เรียนได้พัฒนา
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้นอกจากนี้ การจัดการเรียนการสอนแบบ CCR ยังเป็นการจัดการ
เรียนการสอนโดยการเน้นการวิจัยเป็นฐาน (Researching base Learning) เป็นกระบวนการสอนที่เป็นการเน้นการ
เรียนโดยการเริ่มต้นด้วยปัญหา และเป็นปัญหาที่นักเรียนอยากแก้ปัญหา ท าให้นักเรียนมีวิธีการคิดค้นคว้าหาค าตอบ
ด้วยตนเองและเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วชิวัฒน์ ตรีเดช (2560 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดเชิง
คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการด้วยการจัดการเรียนรู้ที่ใช้วิจัยเป็นฐานของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสมการและการแก้สมการจากการจัดการเรียนรู้ที่ใช้วิจัยเป็นฐานของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง มุม หลังสูงกว่าก่อนการ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนการ
รู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR เป็นการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการจิตตปัญญา (Contemplative Education) การช้ีแนะ 
(Coaching) และการสอนที่เน้นการวิจัยเป็นฐาน (Researching base Learning) เป็นกระบวนการสอนที่เน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและการท างานกลุ่ม มีอิสระในการคิด การสะท้อนการเรียนรู้รายบุคคล
และรายกลุ่ม ท าให้สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยครูเป็นเพียงผู้แนะน า ให้ผู้เรียนได้พัฒนาเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้นอกจากน้ี การจัดการเรียนการสอนแบบ CCR ยังเป็นการจัดการเรียนการสอน
โดยการใช้กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา สุนทรียสนทนา กิจกรรมฟังอย่างลึกซึ้ง ท าให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเอง และสามารถ
พัฒนาตนเองได้ด้วยการคิดใคร่ครวญอย่างมีสติสัมปชัญญะ ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมาธิ มีความพร้อมในการเรียนมากขึ้น
และท าให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมูนีเราะห์ ยานยา (2560 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
ผลของการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรับผิดชอบทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า 
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้อิงแนวคิดจิตตปัญญามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
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ศาสนาและวัฒนธรรม หลังได้รับการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนได้รับการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของวชิวัฒน์ ตรีเดช (2560 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ
ในการคิดเชิงคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการด้วยการจัดการเรียนรู้ที่ ใช้วิจัยเป็นฐานของนักเรียน ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรือ่งสมการและการแก้สมการจากการจัดการเรียนรู้ ท่ีใช้
วิจัยเป็นฐานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติทีร่ะดับ. 05 
  3.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีทักษะในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องมุม โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้ที่บูรณาแนวคิด CCR โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนการรู้ที่บูรณาการแนวคิด 
CCR บูรณาการจิตตปัญญา (Contemplative Education) การช้ีแนะ (Coaching) และการสอนที่เน้นการวิจัยเป็น
ฐาน (Researching base Learning) เป็นกระบวนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มี
อิสระในการคิดแก้ปัญหา สะท้อนผลการแก้ปัญหาและแลกเปลี่ยนร่วมกัน ท าให้สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
และเกิดองค์ความรู้ใหม่จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยครูเปลี่ยนบทบาทจากการสอน การบอก การบรรยาย เป็นการ
ช้ีแนะให้นักเรียนคิดด้วยตนเอง ท าให้นักเรียนคิดเป็น ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สูงขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของนภสร เรือนโรจน์รุ่ง (2558 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน และเจตคติต่อการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหา คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  4.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
แนวคิด CCR โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนการรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR เป็น
การจัดการเรียนรู้ที่จะเริ่มจากการใช้จิตตปัญญาศึกษา กิจกรรมฟังอย่างลึกซึ้ง ในการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน ท า
ให้ผู้เรียนตระหนักรู้ในตนเองทั้งจุดเด่นและจุดด้อยสามารถพัฒนาตนเองได้และเกิดการคิดใคร่ครวญอย่า งมี
สติสัมปชัญญะ โดยใช้กิจกรรมจิตตปัญญาที่หลากหลาย เช่น ใช้สื่อการสอน การใช้เกมหรือเพลง การใช้ค าถามกระตุ้น
ความคิด เพื่อเช่ือมโยงประสบการณ์ของผู้เรียนกับสิ่งท่ีจะให้ผู้เรียนเรียนรู้ในเนื้อหาใหม่ให้เกิดความเข้าใจตรงกัน เป็น
กิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ ส่งผลให้ผู้เรียนมีเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ นภสร เรือนโรจน์รุ่ง (2558 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทักษะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน และเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยทั้งสองกลุ่มมีเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ทั้งก่อนและหลัง 
เรียนอยู่ในระดับปานกลาง 

ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1. จากผลการวิจัยด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนหลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาแนวคิด CCR พบว่าหลังสูงกว่า
ก่อนการจัดการเรียนรู้ ดังนั้นถ้าจะสอนคณิตศาสตร์ในระดับอื่นๆ ครูผู้สอนควรน ากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่บูรณา
การแนวคดิ CCR ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระหรือระดับช้ันอื่นๆ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. จากผลการวิจัยด้านเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR มีผู้เรียน
บางส่วนท่ีมีความคิดเห็นในระดับมาก ดังนั้นหากมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการแนวคิด CCR ในครั้ง
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ต่อไป ผู้สอนควรมีการจัดสถานที่ให้กว้างขวาง เหมาะสมกับจ านวนผู้ เรียน และการจัดกิจกรรมในช่ัวโมงแรกครูควร
ช้ีแจงข้อตกลง ข้อปฏิบัติ และเกณฑ์ต่างๆ ในการเรียนรู้ให้นักเรียนเข้าใจก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งจะท าให้ผู้เรียน
กับผู้สอน มีความคุ้นเคยต่อกันให้มากขึ้น 
  3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ครูควรศึกษาหลักจิตตปัญญา กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
หลักจิตตปัญญาศึกษา และน าจิตตปัญญามาสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย  เพื่อให้นักเ รียน 
เกิดการฟังอย่างลึกซึ้ง ตระหนักรู้ในตนเอง มีความสุขกับการเรียนและไม่รู้สึกเบื่อ 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ในเนื้อหาอ่ืนหรือในระดับชั้นอื่นๆ 
  2. ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ กับวิธีการสอนแบบอ่ืนๆ  
  3. ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ในตัวแปรอื่น เช่น ความคงทนในการเรียนรู้ 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ แรงจูงใจในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพราะเป็นสิ่งที่จ าเป็นในการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
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สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ.  (2561).  สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)  
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา .  สืบค้นเมื่อ 14 กรกฎาคม 2561.  
  แหล่งที่มา:  http://www.newonetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/Login.aspx?ReturnUrl=    
  %2fAnnouncementWeb%2fDefault.aspx. 
อวยชัย  สุขณะล้ า.  (2559).  รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูตามแนวคิดกระบวนการชี้แนะ (coaching) เพ่ือ 
  พัฒนาความสามารถด้านการให้ เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น . 
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การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ทักษะการท างานเป็นทีม  
และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการก าลังสองตัวแปรเดียว  
โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

A study of problem solving ability, effective teamwork skills,  
and motivation for achievement in mathematics with single variable quadratic 
equations by instructional management base on integration of CCR model for 

grade 8 students. 

จามจุลี  บทมูล1  ประชาเล็ต  เฉยเทิบ2  และเบญจวรรณ  ชัยปลัด3 
Jarmjulee  Botmool1 Prachalet  Choeitherb2 and Benjawan  Chaiplad 

1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
2ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ – ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

3อาจารย์โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการ
ก าลังสองตัวแปรเดียว โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 กับเกณฑ์
ร้อยละ 70 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการก าลังสองตัวแปรเดียว ก่อน
และหลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อศึกษาทักษะการท างานเป็น
ทีมหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อศึกษาแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 จ านวน 34 คน โรงเรียนชากังราววิทยา                     
(อินทร์-ชุ่ม สารดีอุปถัมภ์) จังหวัดก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR แบบทดสอบความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ แบบสอบถามทักษะการท างานเป็นทีม และแบบสอบถามแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (Dependent Sample t-
test, One Sample t-test)  ผลการวิจัยพบว่า 
 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้ 
ที่บูรณาการแนวคดิ CCR เรื่อง สมการก าลังสองตัวแปรเดียว สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการก าลังสอง 
ตัวแปรเดียว หลังสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีทักษะการท างานเป็นทีมหลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนร่วมกันวางแผนในการแก้ปัญหาต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมา คือ นักเรียนให้ความร่วมมือในการท างานกลุ่ม และนักเรียนเอาใจใส่และตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน 
ตามล าดับ 
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  4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้  
ที่บูรณาการแนวคิด CCR โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนชอบท าแบบฝึกหัด
คณิตศาสตร์ที่แปลกใหม่ท้าทายความสามารถ เช่น แบบทดสอบเชาว์ปัญญา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ นักเรียน 
มีความสนุกสนานกับการเรียนคณิตศาสตร์เหมือน ๆ กับการเล่น และนักเรียนมักเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
วิชาคณิตศาสตร์ ตามล าดับ 

ค าส าคัญ :  การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR / ความสามารถในการแก้ปัญหาทางการเรียนคณิตศาสตร์  

ทักษะการท างานเป็นทีม / แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ /  

ABSTRACT 
  The objectives of the study were to compare problem solving ability in mathematics with 
single variable quadratic equations by instructional management base on integration of CCR model 
for grade 8 students with the criterion 70 percent: to compare problem solving ability in 
mathematics with single variable quadratic equations between pre-test and post-test instructional 
management base on integration of CCR model for grade 8, to compare effective teamwork skills 
after instructional management base on integration of CCR model for grade 8, and to study 
motivation for achievement in mathematics after instructional management base on integration of 
CCR model for grade 8. The sample group for this study consisted of 34 grade 8 students at 
Chakungrao Wittaya School, Kampaeng Phet Province during the second semester of the 2018 
academic year. The sample group was acquired using Cluster Random Sampling.  
Instruments used were instructional management base on integration of CCR model plans, learning 
achievement in mathematics tests, problem solving ability in mathematics test and achievement 
motivation test for mathematics. The data analysis was done by average, standard deviation, and 
dependent sample t-test and one sample t-test. 
  The results revealed that: 
 1. Students in grade 8 had increases in problem solving ability in mathematics after 
instructional management base on integration of CCR model on single variable quadratic equations. 
One variable was higher than the criterion 70 percent and was statistically significant at 0.5 level. 
 2. Students in grade 8 had increased problem solving ability in mathematics with single 
variable quadratic equations as post-test scores were higher than pre-test using instructional 
management base on integration of CCR model. The increase was statistically significant at 0.5 
level. 
 3. The students in grade 8 effective teamwork skills in mathematics after instructional 
management base on integration of CCR model as a whole were at a high level when considered in 
each aspect. It was found that the students’ plans for solving problems together had the highest 
average followed by students who were cooperating in teamwork groups and students 
attentiveness and determination to work together respectively.  
  4. Students in grade 8 motivations for achievement in mathematics after instructional 
management base on integration of CCR model as a whole was at the highest level. When each 
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aspect was considered, it was found that students who liked to do strange and challenging 
exercises such as intelligence quotient test (IQ) had the highest averages, followed by the students 
who enjoyed mathematics that were like play and students who often participated in mathematics 
activities respectively. 

Key words: instructional management base on integration of CCR model / problem solving ability 

in mathematics / effective teamwork skills / motivation for achievement in mathematics 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับชีวิตเป็นเรื่องส าคัญของกระแสการปรับเปลี่ยน 
ทางสังคมที่เกิดขึ้น ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสังคมอย่างท่ัวถึง ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 (วิจารณ์ พานิช, 
2555) คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์  คิดอย่างมี
เหตุมีผลเป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน  รอบคอบ ช่วยคาดการณ์ 
วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็น
เครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2552) 
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับความคิด กระบวนการและเหตุผล ฝึกให้คนคิดอย่างมีระเบียบและเป็นรากฐานของ
วิทยาการหลาย ๆ สาขา ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ก็ล้วนอาศัยคณิตศาสตร์
ทั้งสิ้น (ยุพิน พิพิธกุล, 2539) 
  จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  
โดยพิจารณาคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ , 2561) ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้ ปี
การศึกษา 2560 นักเรียนท่ีเข้าสอบจ านวน 643,772 คน มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 26.30 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ – 
ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) จากผู้เข้าสอบ 102 คน มีคะแนนเฉลี่ย 19.61 จากผลการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ข้างต้น คะแนนยังอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ โดยมีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ไม่ถึงร้อยละ 50 จาก
การศึกษาปัญหาดังกล่าวและจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์๔ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วิเคราะห์ได้ว่า ในบทเรียนที่มีเรื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาโดยใช้ความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ผู้เรียนไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง ท าให้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) อยู่ในเกณฑ์ต่ า และเมื่อผู้เรียนไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้แล้ว ยังส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ าด้วย แสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถทางด้าน
คณิตศาสตร์ของนักเรียนยังคงเป็นปัญหา และจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหม้ีประสิทธิภาพ ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ
ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ครูต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนมาเป็นผู้จัดสถานการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  
จัดสภาพแวดล้อมและสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองไว้อย่างเหมาะสม  (วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์, 2549) กระบวนการจิตต
ปัญญาศึกษา เป็นการเรียนรู้โดยใช้จิตใจใคร่ครวญสิ่งต่าง ๆ ที่ปราศจากอคติ แล้วเกิดจิตที่ดีงาม เกิดปัญญาที่จะเข้าใจ
ในสรรพสิ่งรอบตัวได้อย่างแท้จริง เกิดความรัก ความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ สิ่งแวดล้อมท่ีอยู่รอบตัวตลอดจนมีจติส านึก
ที่ดีต่อส่วนรวม สามารถท่ีจะเช่ือมโยงองค์ความรู้ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการ ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข (สุพิชญา โค
ทวี, วารีรัตน์ แก้วอุไร, 2557) การน าเข้าสู่บทเรียนเริ่มจากการชี้แนะสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น การด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ การชี้แนะ Coaching เป็นกระบวนการมีเป้าหมายที่ต้องการให้ไปถึง 3 ประการ คือ การแก้ปัญหาใน
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การท างาน การพัฒนาความรู้ ทักษะ หรือความสามารถในการท างาน และประยุกต์ใช้ทักษะหรือความรู้ในการท างาน
ตั้งอยู่บนหลักการของการเรียนร่วมกัน โดยยึดหลักว่าไม่มีใครรู้มากกว่าใคร จึงต้องเรียนไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้ค้นพบ
วิธีการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ (เฉลิมชัย พันธ์เลิศ, 2549) และการใช้วิจัยเป็นฐาน เป็นกระบวนการใน
การแสวงหาความรู้อย่าง เป็นระบบ ทั้งยังเป็นการจัดสภาพการณ์ของการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนใช้
กระบวนการวิจัยหรือผลการวิจัยเป็นเครื่องมือ ในการเรียนรู้ เนื้อหาสาระต่าง ๆ โดยอาจใช้การประมวลผลงานวิจัย มา
ประกอบการสอนเนื้อหาสาระใช้ผลการวิจัยมาเป็นเนื้อหาสาระในการเรียนรู้ใช้กระบวนการวิจัยในการศึกษาเนื้อหา
สาระหรือให้นักเรียนลงมือท าวิจัยโดยตรง หรือช่วยฝึกฝนทักษะการวิจัยต่าง ๆ ให้แก่นักเรียนโดยร่วมมือในการท างาน 
(ทิศนา แขมมณี, 2548) การรวมกลุ่มที่มีลักษณะการท างานเป็นทีม คือ การมีเป้าหมายร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน การประสานงานกันในกลุ่ม การตัดสินใจร่วมกัน มีผลประโยชน์ร่วมกัน การติดต่อสื่อสารกันในกลุ่ม ซึ่งจะ
ท าให้นักเรียนทุกคนมีความกระตือรือร้น เพียรพยายาม กล้าปรึกษากับเพื่อน เพื่อให้กลุ่มของตนประสบผลส าเร็จ    
(ทิศนา แขมมณี, 2545) และผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เป็นผู้ที่มีความมาดมั่น พยายามอดทน เพื่อที่จะท างานให้บรรลุ
เป้าหมาย ต้องการท างานให้ดีที่สุด โดยเน้นถึงมาตรฐานที่ดีเลิศของความส าเร็จชอบความท้าทายของงาน ชอบ
แสดงออกถึงความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน โดยมุ่งท างานที่ส าคัญให้ประสบความส าเร็จ (พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา, 2542) 
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Centered) (ยุพิน พิพิธกุล, 2539) ครูควรค้นหาวิธีการจัดการเรียนการ
สอนให้ผู้ เรียนเรียนด้วยความ  สนุก ไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน สร้างแรงจูงใจที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  
มีการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นผลท าให้อยากเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น   
แผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR เป็นแนวคิดที่เริ่มต้นจากความร่วมมือระหว่างส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ได้สนับสนุนและริเริ่มให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
ทิศทางการผลิตและพัฒนาครูของประเทศ ซึ่งจากที่ประชุมดังกล่าว มติที่ประชุมได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการ
จัดการเรียนรู้ที่ใช้แนวคิด จิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education) ระบบพ่ีเลี้ยง (Coaching) และการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นวิจัยเป็นฐาน (Research base learning) จึงได้ด าเนินโครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและ
พัฒนาครู โดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญา ระบบพี่เลี้ยง และการเรียนรู้ฐานวิจัย ซึ่งได้ริเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2559 
เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งถือเป็นสถาบันการศึกษาหลักในการผลิตนักศึกษาครูได้มีทิศทางเดียวกันในการพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษาเพื่อให้เป็นครูที่มีบทบาทในการจัดการ เรียนรู้ที่สอดคล้องกับบทบาทของการเป็นพี่เลี้ยง 
(Coaching) ในช้ันเรียน และสามารถจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  จากความส าคัญและเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง 
สมการก าลังสองตัวแปรเดียว ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยบูรณาการแนวคิดระหว่างจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative 
Education) การช้ีแนะ (Coaching) และการใช้วิจัยเป็นฐาน (Researching base Learning) โดยใช้ช่ือภายใต้การ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR เพื่อศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ทักษะการท างานเป็น
ทีมและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการก าลังสองตัวแปรเดียว  
โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
  2.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการก าลังสองตัวแปรเดียว ก่อน
และหลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
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 3.  เพื่อศึกษาทักษะการท างานเป็นทีมหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 
  4.  เพื่อศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด 
CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้ที่  
บูรณาการแนวคิด CCR เรื่อง สมการก าลังสองตัวแปรเดียว สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการก าลังสอง 
ตัวแปรเดียว หลังสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR  

ขอบเขตการวิจัย 

 ด้านเนื้อหา 
 เนื้อหาท่ีน ามาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครั้งนี้
ครอบคลุมเฉพาะเนื้อหา เรื่อง สมการก าลังสองตัวแปรเดียว ทั้งหมด 8 ช่ัวโมง 
 ด้านตัวแปร 
  ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR 
  ตัวแปรตาม ได้แก่ -  ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
     -  ทักษะการท างานเป็นทีม 
     -  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
 ระยะเวลาในการวิจัย 
  ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย คือ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โดยด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
ใช้เวลา 8 ช่ัวโมง ไม่นับรวมเวลาที่ใช้ในการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

กรอบแนวคิดวิจัย 

 

 

 

 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 ทั้งหมด 4 ห้องเรียน จ านวน 145 คน 
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม สารดีอุปถัมภ์) จังหวัดก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 จ านวน 34 คน โรงเรียนชากังราว

วิทยา (อินทร์-ชุ่ม สารดีอุปถัมภ์) จังหวัดก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบ

แบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 

 

การจัดการเรยีนรู ้

ทีบู่รณาการแนวคิด CCR 

1. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
   ทางคณิตศาสตร ์
2. ทักษะการท างานเป็นทีม 
3. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรยีน 
    คณิตศาสตร ์
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 เคร่ืองมือวิจัย 
  1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR เรื่อง สมการก าลังสองตัวแปรเดียว ช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  จ านวน 8 แผน มีทั้งหมด 5 ข้ันตอน ดังนี ้
     ขั้นที่ 1 เตรียมความพร้อม หมายถึง เป็นขั้นทบทวนความรูเดิมและเตรียมความพร้อมในการเช่ือมโยง
ความรูใหม่ โดยผู้เรียนท ากิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพื่อ
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนในเรื่องนั้น ๆ ผ่านกิจกรรมจิตตปัญญาต่าง ๆ ที่ครูได้เตรียมไว้ เช่น กิจกรรม
Body Scan กิจกรรมการฟังอย่างลึกซึ่ง 
      ขั้นที่ 2 แสวงหาความรู้ หมายถึง การใช้ค าถามที่กระตุ้นความคิดของผู้เรียนให้อยากคิดค้นหาค าตอบ 
อยากแก้ปัญหา และอยากคิดต่อ ท าให้ผู้เรียนเกิดแนวความคิดใหม่ ๆ ที่ถูกต้อง และกว้างขวางยิ่งขึ้น เพราะผู้เรียนจะ
เกิดทักษะในการค้นคว้าสิ่งท่ีต้องการจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ตามที่ตนเองสนใจ 
      ขั้นที่ 3 เช่ือมโยงสู่การปฏิบัติ หมายถึง การให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เป็นขั้นที่ผู้เรียนจะต้อง
สร้างความหมายของข้อมูลที่ได้รับ/ประสบการณ์ใหม่ ๆ โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม และสรุปความเข้าใจ
เกี่ยวกับข้อมูลนัน้ ๆ ซึ่งจ าเป็นต้องอาศยัความรู้เดิมและความรู้ที่ได้รับในช่ัวโมงนั้น ซึ่งการปฏิบัติกิจกรรมจริงสามารถ
วัดได้ 3ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย 
      ขั้นที่ 4 ประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการในการประเมินผลงานของแต่ละกลุ่ม โดยน า
ผลงานออกมาน าเสนอหน้าช้ันเรียน เช่น น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา ด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่แตกต่างกันไปตามความรู้
หรือมวลประสบการณ์ของผู้เรียน สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานกลับกลุ่มอื่น ๆ ช่วยกันเสนอแนะ ช่ืนชม และครู
คอยช้ีแนะเพิ่มเติม 
      ขั้นที่ 5 สะท้อนการเรียนรู้สู่การพัฒนา หมายถึง กระบวนการสรุปความรู้ทั้งหมดที่ได้เรียนในเรื่องนั้น ๆ 
ด้วยตนเอง อาจจะสรุปเป็นแผนผังความคิด หรือจดสรุปในสมุดงาน เป็นต้น 
 2. แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 
30 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 
1.00 ค่าความเช่ือมั่นโดยวิธีการของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (KR-20) พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.84 ค่าความยากง่าย (p) อยู่
ระหว่าง 0.42 – 0.72 และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.21 – 0.63  
  3. แบบสอบถามทักษะการท างานเป็นทีม  เป็นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับ จ านวน 9 ข้อ  
มีค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00  

ค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีการของครอนบาค () พบว่า เท่ากับ 0.76 
  4. แบบสอบถามแรงจูงใจสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  เป็นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับ  
จ านวน 9 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง  

0.67 – 1.00 ค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีการของครอนบาค () พบว่า เท่ากับ 0.80 

  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.  นักเรียนท าแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ก่อนเรียน  
 2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการแนวคิด CCR จ านวน 8 ครั้ง ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
 3.  นักเรียนท าแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หลังเรียน  
  4.  นักเรียนท าแบบสอบถามทักษะการท างานเป็นทีมและแบบสอบถามแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1.  การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการก าลังสองตัวแปรเดียว โดย
ใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 วิเคราะห์ข้อมูล 
โดยใช้ One Sample t-test 
  2.  การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการก าลังสองตัวแปรเดียว ก่อน
และหลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ 
Dependent Sample t-test 
 3.  การศึกษาทักษะการท างานเป็นทีมและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลค่าเฉลี่ย ดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ย  4.50 – 5.00  หมายถึง ทักษะการท างานเป็นทีม/แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
ระดับมากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ย  3.50 – 4.49  หมายถึง ทักษะการท างานเป็นทีม/แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
ระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย  2.50 – 3.49  หมายถึง ทักษะการท างานเป็นทีม/แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
ระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย  1.50 – 2.49  หมายถึง ทักษะการท างานเป็นทีม/แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  
ระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.49  หมายถึง ทักษะการท างานเป็นทีม/แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  
ระดับน้อยที่สุด 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการก าลังสองตัวแปรเดยีว โดยใช้
การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 พบดังตาราง 1 

ตาราง 1   แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการก าลังสองตัวแปร
เดียวโดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 

 n k x  S.D. t Sig 

ความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร ์ 34 21 23.03 1.71 6.90 .00 

 p < .05 

 จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หลังการ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR เรื่อง สมการก าลังสองตัวแปรเดียว สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 6.90 และค่า Sig = .00 
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 2.  การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการก าลังสองตัวแปรเดียว  
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 พบดังตาราง 2 
ตาราง 2   แสดงผลการผลเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการก าลังสองตัวแปร
เดียวก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร ์ n 
x  S.D. t Sig 

ก่อนการจัดการเรียนรู ้ 34 12.35 1.90 
28.15 .00 

หลังการจดัการเรียนรู ้ 34 23.03 1.71 

 p < .05 

  จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
เรื่อง สมการก าลังสองตัวแปรเดียว หลังสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 28.15 และค่า Sig = .00 

 3.  การศึกษาทักษะการท างานเป็นทีม หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 พบดังตาราง 3 
ตาราง 3  แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทักษะการท างานเป็นทีม หลั งได้รับการจัดการเรียนรู้ 
ที่บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

 ทักษะการท างานเป็นทีม x  S.D. ระดับ 

1. นักเรียนให้ความร่วมมือในการท างานกลุ่ม 4.62 0.55 มากที่สุด 

2. นักเรียนพูดตอบโต้แสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 4.47 0.66 มาก 

3. นักเรียนร่วมกันตัดสินใจ เพื่อให้งานกลุ่มประสบความส าเร็จ 4.29 0.84 มาก 

4. นักเรียนมีบทบาทหน้าที่ในการด าเนินงานของกลุ่ม 4.44 0.70 มาก 

5. นักเรียนมีการตดิต่อสื่อสาร สื่อความหมายต่อกันและกัน  

เพื่อเกิดความเข้าใจในการท างานรว่มกัน 

4.38 0.78 มาก 

6. นักเรียนรับรู้และเข้าใจเปา้หมายของการท างานในกลุ่ม 4.35 0.65 มาก 

7. นักเรียนร่วมกันวางแผนในการแกป้ัญหาต่าง ๆ 4.65 0.65 มากที่สุด 

8. นักเรียนยอมรับฟังความคิดเห็นกนัและกัน 4.50 0.62 มากที่สุด 

9. นักเรียนเอาใจใส่และตั้งใจปฏิบัติกจิกรรมร่วมกัน 4.53 0.61 มากทีสุ่ด 

รวม 4.47 0.09 มาก 

  จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีทักษะการท างานเป็นทีมหลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณา
การแนวคิด CCR โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.47 และ S.D. = 0.09) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียน
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ร่วมกันวางแผนในการแก้ปัญหาต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x  = 4.65 และ S.D. = 0.65) รองลงมา คือ นักเรียนให้ความ
ร่วมมือในการท างานกลุ่ม ( x  = 4.62 และ S.D. = 0.55) และนักเรียนเอาใจใส่และตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน         
( x  = 4.53 และ S.D. = 0.61)  ตามล าดับ 

 4.  การศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 พบดังตาราง 4 
ตาราง 4   แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการ
เรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
x  S.D. ระดับ 

1. นักเรียนมีความสนุกสนานกับการเรียนคณติศาสตรเ์หมือน ๆ กับการเล่น 4.68 0.53 มากที่สุด 

2. นักเรียนรูส้ึกภมูิใจท่ีได้ใช้ความสามารถของตนเองในการท าแบบฝึกหัดคณติศาสตร์ 4.47 0.66 มาก 

3. นักเรียนชอบท าแบบฝึกหดัคณติศาสตร์ที่แปลกใหม่ท้าทายความสามารถ เช่น 

แบบทดสอบเชาว์ปัญญา 

4.74 0.45 มากที่สุด 

4. นักเรียนมีความมุ่งมั่น พยายามในการเรยีนวิชาคณิตศาสตร ์ 4.59 0.56 มากที่สุด 

5. นักเรียนชอบเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาคณิตศาสตร์ 4.62 0.49 มากที่สุด 

6. นักเรียนมีความกระตือรือร้นท่ีจะหาความรูเ้กี่ยวกับคณิตศาสตร์ 4.29 0.68 มาก 

7. นักเรียนมีความกระตือรือร้นท่ีจะท ากิจกรรมทางคณิตศาสตร์ให้ส าเร็จ 4.59 0.50 มากที่สุด 

8. นักเรียนรูส้ึกว่าวิชาคณติศาสตร์ ช่วยให้คิดอย่างเป็นระบบ มีเหตุผล ช่วยในการ

ตัดสินใจได้เร็วขึ้น 

4.41 0.70 มาก 

9. นักเรียนมีความตั้งใจท่ีจะท าแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ให้ถูกต้องทุกข้อ 4.53 0.61 มากที่สุด 

รวม 4.55 0.09 มากที่สุด 

   จากตาราง 4 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.55 และ S.D. = 0.09) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า นักเรียนชอบท าแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ที่แปลกใหม่ท้าทายความสามารถ เช่น แบบทดสอบเชาว์
ปัญญา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x  = 4.74 และ S.D. = 0.45) รองลงมา คือ นักเรียนมีความสนุกสนานกับการเรียน
คณิตศาสตร์เหมือน ๆ กับการเล่น ( x  = 4.68 และ S.D. = 0.53) และนักเรียนชอบเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาคณิตศาสตร์ ( x  = 4.62 และ S.D. = 0.49)  ตามล าดับ 
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สรุปผลการวิจัย 
 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้  
ที่บูรณาการแนวคิด CCR เรื่อง สมการก าลังสองตัวแปรเดียว สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
  2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการก าลังสอง 
ตัวแปรเดียว หลังสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีทักษะการท างานเป็นทีมหลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนร่วมกันวางแผนในการแก้ปัญหาต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมา คือ นักเรียนให้ความร่วมมือในการท างานกลุ่ม และนักเรียนเอาใจใส่และตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน 
ตามล าดับ 
  4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการแนวคิด CCR โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนชอบท าแบบฝึกหัด
คณิตศาสตร์ที่แปลกใหม่ท้าทายความสามารถ เช่น แบบทดสอบเชาว์ปัญญา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ นักเรียนมี
ความสนุกสนานกับการเรียนคณิตศาสตร์เหมือน ๆ กับการเล่น และนักเรียนมักเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาคณิตศาสตร์ ตามล าดับ 

อภิปรายผล 
 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการ
เรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR เรื่อง สมการก าลังสองตัวแปรเดียว หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 
70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เป็นผลมาจาก การใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการแนวคิด 
CCR ประกอบไปด้วย C = Contemplative Education จิตศึกษา หรือ จิตตปัญญาศึกษา เป็นกิจกรรมที่เตรียมความ
พร้อมให้กับนักเรียนก่อนเริ่มเรียน เพื่อให้นักเรียนตระหนักรู้ในตนเอง เกิดกระบวนการคิดอย่างใคร่ครวญในสิ่งที่ก าลัง
จะท าในอนาคต และมีสมาธิก่อนเริ่มบทเรียน เป็นกิจกรรมที่หลากหลายและผ่อนคลายท าให้นักเรียนรู้สึกตื่นเต้น มี
ความสุขเมื่อได้ท ากิจกรรมนั้น ๆ ส่งผลให้นักเรียนตั้งใจเรียน และมีความพร้อมจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ครูให้นักเรียนปฏิบัติ 
สอดคล้องกับของ (ประจิม  เมืองแก้ว, 2558) การศึกษาที่มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านในของตนเอง ซึ่งจะน าไปสู่
การเกิดจิตส านึกใหม่ที่มีความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติ อันเกิดจากลงมือปฏิบัติ กระบวนการคิด
ใคร่ครวญ ท าให้เกิดความตระหนักรู้ในตนเอง สามารถเช่ือมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
และผู้อื่น C = Coaching การชี้แนะ เป็นกิจกรรมการเรียนที่เพ่ิมพูนทักษะความรู้นอกเหนือจากเนื้อหาในหนังสือเรียน
ให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย ครูคอยด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยการตั้งค าถามเพื่อให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด และ
เรียนรู้ด้วยตนเองกับสมาชิกภายในกลุ่ม นักเรียนจะช่วยกันตอบค าถาม ปรึกษาหารือกัน และรับฟังความคิดเห็นของ
สมาชิกกลุ่ม นักเรียนคนไหนที่สงสัยครูจะคอยช้ีแนะแนวทางให้พร้อมทั้งติดตามผลซึ่งท าให้นักเรียนมีความเช่ือมั่นใน
ตนเองมากขึ้น และนักเรียนท่ีเรียนได้ช้าสามารถเรียนรู้ไปพร้อมกับเพื่อน ๆ เข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น เพราะเพื่อนแต่
ละกลุ่มจะช่วยกันสอน ช่วยกันอธิบายให้กับสมาชิกภายในกลุ่มของตนเองท าให้นักเรียนแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 
ด้วยตนเองได้ สอดคล้องกับของ (ส านักทดสอบทางการศึกษา, 2553) เป็นวิธีการพัฒนาสมรรถภาพการทางานของ
บุคคล โดยเน้นไปที่การท างานให้ได้ตามเป้าหมายของงาน หรือการช่วยให้สามารถน าความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่และ
ได้รับการอบรมมาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ การช้ีแนะมีลักษณะเป็นกระบวนการ มีเป้าหมายที่ต้องการไป
ให้ถึง 3 ประการคือ การแก้ปัญหาในการท างาน การพัฒนาความรู้  ทักษะ หรือความสามารถในการท างาน และการ
ประยุกต์ใช้ทักษะหรือความรู้ในการทางานที่ตั้งอยู่บนหลักการของการเรียนรู้ร่วมกัน โดยยึดหลักว่าไม่มีใครรู้มากกว่า
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ใคร จึงต้องเรียนไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้ค้นพบวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง R = Research base Learning การสอน
โดยเน้นการใช้วิจัยเป็นฐาน เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ฝึกให้นักเรียนช่างสังเกต ช่วยกัน
แก้ปัญหาต่าง ๆ ตามสถานการณ์ที่ครูก าหนด ใช้กิจกรรมที่สวยงามและหลากหลาย เช่น เกม ใบกิจกรรม มาเป็นสื่อใน
การจัดการเรียนการสอน ท าให้นักเรียนมีความสนใจตั้งใจเรียน ตื่นเต้นและสนุกสนานกับกิจกรรม ส่งผลให้นักเรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น อีกทั้งนักเรียนได้น าเสนองานของกลุ่มตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนใน
ช้ันเรียน นอกจากนี้ในระหว่างที่มีการท าใบงานผู้รายงานมีบทบาทในการติดตาม สนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ปัญหาในการเรียน เช่น ให้ค าปรึกษา อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม และยังให้ก าลังใจนักเรียนโดยการเสริมแรง รวมทั้ง
กระตุ้นให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนั้น ๆ จึงท าให้นักเรียนมีความเช่ือมั่นในตนเอง และสามรถแก้ปัญหาทางการเรียน
คณิตศาสตร์ได้ สอดคล้องกับของ (ศรัญญา ศิริวรศิลป์, 2557) พบว่า การน ากระบวนการวิจัย มาเป็นพื้นฐานในการ
จัดการเรียนรู้ โดยน าเอากระบวนการวิจัยมาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะ
กระบวนการวิจัย และการศึกษาด้วยตนเอง โดยผู้สอนหรือครูใช้วิธีการสอนที่หลากหลายอันน าไปสูการสร้าง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน (มานิต กีรตินิตยา, 2552) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็น
ฐาน ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่เป็นขั้นตอน มีทักษะกระบวนการวิจัย สามารถน าเสนอผลงานท่ีทีคุณภาพ และมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
  2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีทักษะการท างานเป็นทีมหลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นผลมาจาก การจัดกิจกรรมโดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR เป็น
กิจกรรมที่ให้นักเรียนท างานเป็นกลุ่ม เน้นเกม และใบกิจกรรมที่สามารถท างานร่วมกันเป็นกลุ่มได้ นักเรียนช่วยกัน
น าเสนอผลงานของกลุ่มตนเองและท ากิจกรรมให้ชนะหรือท าเสร็จก่อนกลุ่มเพื่อน ๆ เพื่อได้มาซึ่งความส าเร็จและภูมิใจ
กับกลุ่มของตนเอง นักเรียนร่วมกันเฉลยใบงานสร้างความมั่นใจในตนเองมากขึ้น ครูจัดกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนได้มี
ส่วนร่วมในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ร่วมมือกันวางแผนการท างาน และตั้งเป้าหมายให้
กลุ่มประสบความส าเร็จ นักเรียนจะช่วยกันระดมความคิดในการท ากิจกรรมต่าง ๆ โดยครูคอยช้ีแนะแนวทางหรือ
ด าเนินการ เพื่อให้นักเรียนท ากิจกรรมนั้นให้ส าเร็จ ท าให้นักเรียนเกิดทักษะการท างานเป็นทีม สอดคล้องกับของ (ฐา
กร  บุญสาร, 2560) กล่าวว่า กลุ่มของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปที่ท างานร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างสมาชิกในทีม 
มีความรับผิดชอบร่วมกัน มีการช่วยกันท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน โดยที่ทุกคนในทีมมีบทบาทในการช่วย
ด าเนินงานของทีม ซึ่งต้องมีทักษะของการท างานที่ดี มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการประสานงานและการ
ติดต่อสื่อสารที่ดี เพื่อให้ด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับของ (ทิศนา  แขมมณี, 2550) ลักษณะ
การท างานเป็นทีมประกอบด้วย 6 ด้าน คือ การมีเป้าหมายร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การติดต่อสื่อสาร
กันในกลุ่ม การร่วมมือประสานงานในกลุ่ม การตัดสินใจร่วมกัน และการมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
  3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการแนวคิด CCR โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เป็นผลมาจาก การจัดกิจกรรมโดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการแนวคิด CCR เป็นกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง จิตตปัญญา
ศึกษาช่วยให้นักเรียนได้ฝึกสมาธิ ตระหนักรู้ในตนเอง เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่บทเรียน กิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ 
เช่น เกม การร้องเพลงช่วยให้เด็กได้ผ่อนคลาย ได้ความรู้ สนุกสนาน มีความสุข นักเรียนพยายามจะแข่งขันเพื่อให้
ได้มาซึ่งความส าเร็จ มีความกระตือรือร้นในการค้นหาค าตอบ มีความเพียรพยายามที่จะน ากระบวนการคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา สอดคล้องกับของ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ หมายถึง ความปรารถนาของนักเรียนท่ีจะเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีพยายามหาวิธีการ
ต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาอันจะน าตนไปสู่ความส าเร็จในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พฤติกรรมที่แสดงถึงแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของผู้เรียนส่วนใหญ่แสดงออก มีความกระตือรือร้นที่จะสืบเสาะหาความรู้  กระตือรือร้นที่
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จะท ากิจกรรมทางคณิตศาสตร์ให้ประสบความส าเร็จ มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และมีการประยุกต์ใช้ทักษะ
ต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือท าภาระงานที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จ  มีความเพียรพยายามในการหาค าตอบ มีความ
กระตือรือร้นที่จะแสวงหาค าตอบให้สมบูรณ์ครบถ้วนและถูกต้อง  มีความกระตือรือร้นที่จะแสวงหาความรู้ใน
สถานการณ์ใหม่ ๆ และค้นหาค าตอบที่สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  ควรน ากิจกรรมที่สนุกสนานมาใช้ในแผนที่เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาสมการก าลังสองตัวแปรเดียว จะท าให้
นักเรียนรู้สึกผ่อนคลายไม่เครียด และใช้วิธีการสอนที่เข้าใจง่าย กระชับ เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาได้เร็วขึ้น 
  2.  ควรช้ีแจงเป้าหมายของการท างานกลุ่มทุกครั้ง เพื่อให้ผู้เรียนได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
ท างานกลุ่ม 
  3.  ควรท าสื่อการสอนที่มีสีสันดึงดูดความสนใจของผู้เรียน เพื่อสร้างความกระตือรือร้นที่จะหาความรู้
เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสร้างขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  ควรน าวิธีการสอนโดยการใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ในเนื้อหาอ่ืน ๆ และระดับช้ันอ่ืน ๆ 
  2.  ควรศึกษาวิธีการสอนโดยการใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ 
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การส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ ทักษะการท างานเป็นทีม และความมุ่งม่ันในการ
ท างาน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

Enhancing Analytical Thinking Skills in Mathematical Teamwork skills and 
Emphasis for works by Learning process and Enjoying Model (5T Model)  

ชลธิชา  ใส้พงษ์1  ประทุม  เอมแย้ม2  และยุภาดี  ปณะราช3 
Chonthicha  Saiphong1  Pratum Aemyam2  and  Yupadee  Panarach3 

1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
2ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ อ าเภอเมือง จังหวดัก าแพงเพชร 

3อาจารย์โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการใช้
กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน เปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการ
เรียนรู้คู่ความสนุกสนานกับเกณฑ์ ศึกษาทักษะการท างานเป็นทีมและความมุ่งมั่นในการท างานหลังการใช้กระบวนการ
เรียนรู้คู่ความสนุกสนาน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ จ านวน 35 คน ได้มา
โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
คู่ความสนุกสนาน แบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ แบบวัดทักษะการท างานเป็นทีมและแบบวัดความ
มุ่งมั่นในการท างาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (Dependent 
Sample t-test , One Sample t-test)  
  ผลการวิจัยพบว่า 
  1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนการใช้กระบวนการ
เรียนรู้คู่ความสนุกสนาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้
คู่ความสนุกสนาน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีทักษะการท างานเป็นทีมหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นขณะท างานกลุ่ม มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ นักเรียนให้ความร่วมมือในการท างานกลุ่มและนักเรียนร่วมกันตัดสินใจ เพื่อให้งานกลุ่ม
ประสบความส าเร็จ ตามล าดับ 
  4. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีความมุ่งมั่นในการท างานหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ทีได้รับมอบหมาย มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ นักเรียนพยามยามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการท างานให้ส าเร็จและนักเรียนปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความเพียรพยายาม ตามล าดับ 

ค าส าคัญ: การใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน / ทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ / ทักษะการท างาน

เป็นทีม / ความมุ่งมั่นในการท างาน 
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ABSTRACT 
 This research is aimed to compare Analytical Thinking Skills in Mathematic before and after 
using the Learning process and Enjoying Model (5T Model) , to compare Analytical Thinking Skills in 
Mathematical after using 5T Model and to study teamwork skills and emphasis for works after using 
5T Model. The sample were 35 students from Nakorntritrung School by cluster random sampling. 
The instrument include lesson Plan , Analytical Thinking Skills in Mathematical test , the 
questionaires about teamwork skills and emphasis for works after. Data analyzed by Mean , 
Standard Deviation , Dependent Sample t-test , and One Sample t-test 
  The results found that ; 
  1. The students had Analytical Thinking Skills in Mathematical after using 5T Model higher 
than before at .05 level of significance. 
  2. The students had Analytical Thinking Skills in Mathematical after using 5T Model higher 
than 70% at .05 Level of significance. 
  3. The students had teamwork skills after using 5T Model overall at a high level. The 
highest score was students dare to express opinions while working in groups , then the students 
cooperate in group work , and the students decide together , respectively. 
 4. The students had emphasis for works after using 5T Model overall at a high level. The 
highest score was students pay attention to performing their assigned duties , then the students try 
to solve problems and obstacles in their work , and students perform their duties with 
perseverance , respectively. 

Keywords: Learning process and Enjoying Model (5T Model) / Analytical Thinking Skills in 

Mathematical / teamwork skills / emphasis for works 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ในการเตรียมผู้เรียนให้พร้อมเป็นเรื่องส าคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคม
ที่เกิดขึ้น ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้ 
โดยทักษะที่ส าคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจดัการเรียนรู ้เพื่อให้เด็ก
มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้อง “ก้าวข้ามสาระวิชา” ไปสู่การเรียนรู้ 
“ทักษะเพื่อการด ารงชีวิต คือ ครูต้องไม่สอนแต่ต้องออกแบบการเรียนรู้จากการเรียนแบบลงมือท า แล้วการเรียนรู้ก็จะ
เกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง การเรียนรู้แบบนี้เรียกว่า PBL สาระวิชาก็มีความส าคัญ แต่ไม่เพียงพอส าหรับ
การเรียนรู้เพือ่มีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา (Content หรือ Subject Matter) ควรเป็น
การเรียนจากการค้นคว้าเองของศิษย์ โดยครูช่วยแนะน าและช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถ
ประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรูข้องตนเองได้ (วิจารณ์ พานิช 2555 : 16-21) คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญต่อการ
พัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์
ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 56) กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็น



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

71 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

การจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเ้รียนเป็นตัวตัง้โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับผู้เรียนและประโยชน์สูงสุดที่ผู้เรียนควรจะ
ได้รับ และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีบทบาทส าคัญในการเรียนรู้ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างตื่นตัวและได้ใช้กระบวนการเรียนรู้ต่างๆ อันจะน าผู้เรียนไปสูการเกิดการเรียนรู้ (ทิศนา แขมมณี 2557 : 
120)  
 การคิดวิเคราะห์เป็นความสามารถในการจ าแนก แยกแยะข้อมูลองค์ประกอบต่างๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ออกเป็นส่วนย่อย จากนั้นน าไปอธิบาย ตีความสิ่งที่เห็น เพื่อหาข้อสรุปที่เป็นไปได้ กระบวนการคิดวิเคราะห์จึงเป็น
รากฐานส าคัญของการเรียนรู้และด าเนินชีวิต บุคคลที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์นั้นจะมีความสามารถในด้าน
อื่นๆ เหนือกว่าบุคคลอื่นๆ ทั้งด้านสติปัญญาและการด าเนินชีวิต ซึ่งประกอบไปด้วยทักษะที่ส าคัญคือ การสังเกต การ
เปรียบเทียบ การคาดคะเนและการประยุกต์ใช้ การประเมิน การจ าแนกแยกแยะประเภท การจัดหมวดหมู่ การ
สันนิษฐาน การสรุปผลเชิงเหตุผล การศึกษาหลักการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ โดยใช้เกณฑ์ในการตัดสินใจ
ด้วยเหตุผล ทักษะการคิดวิเคราะห์จึงเป็นทักษะคิดระดับสูงที่เป็นองค์ประกอบส าคัญของกระบวนการคิดทั้งมวล 
(ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2551 : 48) การจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง เน้นทักษะ
กระบวนการให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งในและนอก
หอ้งเรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย (นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2561 : 4) วิธีการหนึ่งซึ่ง
เป็นการบูรณาการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง เน้นปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นหรือ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งต้องใช้ทักษะกระบวนการต่างๆ เป็นเครื่องมือในการสร้างความรู้ มีการเคลื่อนไหวทางกายอย่าง
เหมาะสม ซึ่งเป็นแนวคิดแบบ CIPPA Model (ทิศนา แขมมณี, 2555) โดยบูรณาการกับรูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้เป็นทีมที่ผสมผสานความรู้ความสามารถ ความสนุกสนานและมีการปฏิสัมพันธ์กันซึ่งเป็นการ
จัดการเรียนการสอนแบบ STAD (Slavin, 1995) และรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้เป็นทีมที่แบ่ง
ผู้เรียนตามความสามารถที่ต่างกันเพื่อท างานร่วมกัน ก าหนดเป้าหมายร่วมกัน เพื่อความส าเร็จของกลุ่มมีการแข่งขัน
กัน ระหว่างกลุ่มในเกมการเรียนรู้ การทดสอบความรู้ รวมทั้งการใช้เทคนิคการเสริมแรง เช่น การให้รางวัล ค าชมเชย 
เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ TGT (สุวิทย์ มูลค าและอรทัย มูลค า, 2553) เรียกว่า กระบวนการเรียนรู้คู่ความ
สนุกสนาน (5T Model) (ยุภาดี ปณะราช, 2558) ซึ่งเป็นรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ที่ช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดและเกิดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ และยังพบว่า รูปแบบการสอนดังกล่าวช่วยลด
ความแตกต่างเรื่องเพศและระดับความสามารถของผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาเพิ่มขึ้น เพราะทุกคนได้มีโอกาส
ทบทวนซ้ า  
 จากเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน ากระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน (5T Model) ซึ่งเป็นการ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการกลุ่มในการสร้างความรู้ จัดกิจกรรมการแข่งขันระหว่างกลุ่มเพื่อให้เกิดความ
สนุกสนานและยังได้เรียนรู้ไปพร้อมกัน มีการทดสอบประเมินความรู้ของนักเรียนด้วยการท าแบบทดสอบหรือใบงาน 
รวมถึงนักเรียนได้มีโอกาสตรวจสอบความรูโ้ดยการเปลี่ยนกันตรวจสอบความถูกตอ้ง จะช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ
มากยิ่งข้ึน เพื่อท่ีจะส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน และกระบวนการดังกล่าวยังส่งเสริม
ทักษะการท างานเป็นทีม และความมุ่งมั่นในการท างาน โดยผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือจริง รู้จักค้นคว้าหาวิธีการ
และกระบวนการจนค้นพบข้อสรุป สูตรหรือค าตอบและนักเรียนจะเกิดความภาคภูมิใจ อันจะน าไปสู่การท าให้นักเรียน
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้นต่อไป  
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 1. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความ
สนุกสนาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
  2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 
  3. เพื่อศึกษาทักษะการท างานเป็นทีมหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2  
  4. เพื่อศึกษาความมุ่งมั่นในการท างานหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

สมมติฐาน 

 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนการใช้กระบวนการ
เรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 

 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้
คู่ความสนุกสนาน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70   

ขอบเขตการวิจัย 
  ด้านเนื้อหา 

  เนื้อหาที่น ามาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ครั้งนี้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ซึ่งใช้เวลาสอน 8 ช่ัวโมง 
  ด้านตัวแปร 
  ตัวแปรต้น  ได้แก่   การใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
  ตัวแปรตาม ได้แก่ - ทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ 
    - ทักษะการท างานเป็นทีม 
    - ความมุ่งมั่นในการท างาน 

กรอบแนวคิดวิจัย 

 

 

 

  

 

 

 

การใช้กระบวนการเรียนรู้
คู่ความสนุกสนาน 

 

- ทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์  
- ทักษะการท างานเป็นทีม 
- ความมุ่งมั่นในการท างาน 
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วิธีการด าเนินงานวิจัย 
  ประชาการ  
  ประชากร นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 
4 ห้องเรียน 142 คน 
  กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ จ านวน 35 คน เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/3  
ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 

  เคร่ืองมือวิจัย 
  1. แผนการจัดการเรียนรู้การใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จ านวน 8 แผน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ตามขัน้ตอนดังนี้  
  ขั้นที่ 1 การสอน (T : Teach) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการบรรยายหรืออภิปรายเนื้อหา 
เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนเข้าใจในเนื้อหา  
  ขั้นที่ 2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกลุ่ม (T : Team) เป็นการแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มโดยใช้วิธีการจับ
สลาก โดยจ านวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มเท่ากับจ านวนเนื้อหาแต่ละคนรับผิดชอบ เนื้อหา 1 เรื่อง ไปศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติมจากท่ีเรียนในขั้นการสอนซึ่งอาจจะให้ไปศึกษาเองหรือไปศึกษาร่วมกับกลุ่มอื่นที่ได้เนื้อหาในเรื่องเดียวกันก็ได้ 
แต่ละคนอธิบายเนื้อหาที่ไปศึกษาค้นคว้าให้กับสมาชิกในกลุ่ม 
  ขั้นที่ 3 การแข่งขัน (T : Tournament) เป็นการจัดการแข่งขันระหว่างกลุ่มโดยให้แต่ละกลุ่มสุ่มตัวแทนโดย
การจับสลากออกมาตอบค าถาม ผู้สอนจะเตรียมข้อค าถามเท่ากับจ านวนสมาชิกในกลุ่ม เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มทุกคนได้
มีโอกาสท าคะแนนสูงสุดให้กลุ่ม การก าหนดคะแนนแต่ละชุด ดังนี ้
 สมมติให้ แต่ละกลุ่มมีสมาชิก 3 คน และมีข้อค าถาม 3 ข้อ 
  ข้อที่ 1 กลุ่มที่ 1 คนที่ 1 ถูกได้ 3 คะแนน ผิดได้ 0 คะแนน 
   กลุ่มที่ 2 คนที่ 2 ถูกได้ 2 คะแนน ผิดได้ 0 คะแนน 
   กลุ่มที่ 3 คนที่ 3 ถูกได้ 1 คะแนน ผิดได้ 0 คะแนน 
  ข้อที่ 2  กลุ่มที่ 1 คนที่ 2 ถูกได้ 2 คะแนน ผิดได้ 0 คะแนน 
   กลุ่มที่ 2 คนที่ 3 ถูกได้ 1 คะแนน ผิดได้ 0 คะแนน 
   กลุ่มที่ 3 คนที่ 1 ถูกได้ 3 คะแนน ผิดได้ 0 คะแนน 
  ข้อที่ 3  กลุ่มที่ 1 คนที่ 3 ถูกได้ 1 คะแนน ผิดได้ 0 คะแนน 
   กลุ่มที่ 2 คนที่ 1 ถูกได้ 3 คะแนน ผิดได้ 0 คะแนน 
   กลุ่มที่ 3 คนที่ 2 ถูกได้ 2 คะแนน ผิดได้ 0 คะแนน 

 น าคะแนนท่ีได้ทั้งหมดมาเฉลี่ยเป็นคะแนนของกลุ่ม 

 ขั้นที่ 4 การทดสอบ (T : Test) เป็นการให้ผู้เรียนแต่ละคนท าแบบทดสอบตามที่เตรียมไว้ โดยคะแนนที่ได้จะ
เป็นคะแนนของแต่ละคน 
  ขั้นที่ 5 การสร้างความมั่นใจ (T : To Build Confident) เป็นการให้ผู้เรียนผลัดกันเป็นผู้ตรวจข้อสอบ โดย
ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันเฉลยแบบทดสอบ พร้อมให้คะแนนส าหรับข้อถูก และหลังจากนั้นรวมคะแนน ชมเชยผู้เรียนที่
ได้คะแนนสูงสุด และให้ก าลังใจผู้เรียนท่ีมีคะแนนต่ ากว่า 
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 2. แบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ เป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มีค่า
ความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ( IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ค่า
ความเช่ือมั่นโดยวิธีการของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (KR-20) พบว่า เท่ากับ 0.86 ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.49 – 
0.78 และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.32 – 0.58  
  3. แบบวัดทักษะการท างานเป็นทีม เป็นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับตามแบบของลิเคอร์ท (Likert scale) 
จ านวน 10 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 

0.67 – 1.00 ค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีการของคอนบราค () พบว่า เท่ากับ 0.88 
  4. แบบวัดความมุ่งมั่นในการท างาน เป็นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับตามแบบของลิเคอร์ท (Likert scale) 
จ านวน 10 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 

0.67 – 1.00 ค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีการของคอนบราค () พบว่า เท่ากับ 0.87  

  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท าแบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ 
  2. จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน จ านวน 8 ครั้ง ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
  3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท าแบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ แบบวัดทักษะการท างาน
เป็นทีม และแบบวัดความมุ่งมั่นในการท างาน 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. การเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความ
สนุกสนาน  ของช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Dependent Sample t-test  
  2. การเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ One Sample t-test  
  3. การศึกษาทักษะการท างานเป็นทีมและความมุ่งมั่นในการท างานหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความ
สนุกสนาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผล
ค่าเฉลี่ย ดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ย  4.50 – 5.00  ทักษะการท างานเป็นทีม/ความมุ่งมั่นในการท างาน  ระดับมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย  3.50 – 4.49  ทักษะการท างานเป็นทีม/ความมุ่งมั่นในการท างาน  ระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย  2.50 – 3.49  ทักษะการท างานเป็นทีม/ความมุ่งมั่นในการท างาน  ระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย  1.50 – 2.49  ทักษะการท างานเป็นทีม/ความมุ่งมั่นในการท างาน  ระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.49  ทักษะการท างานเป็นทีม/ความมุ่งมั่นในการท างาน  ระดับน้อยที่สุด 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. การเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความ
สนุกสนานของช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
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ตาราง 1 แสดงผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการใช้กระบวนการเรยีนรู้

คู่ความสนุกสนานของช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ทักษะการคิดวิเคราะห ์ n X̅ S.D. t Sig. 

ก่อนการจัดการเรียนรู ้ 35 16.66 1.91 
29.37 .00 

หลังการจดัการเรียนรู ้ 35 26.66 1.43 

 p < .05 

 จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีทักษะการคิดวเิคราะห์ทางคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อน
การใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 29.37 และค่า Sig. = 
.00 
 2. การเปรียบเทียบทักษะการคดิวเิคราะห์ทางคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คูค่วามสนุกสนาน 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 
ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความ
สนุกสนานของนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 

 n k X̅ S.D. t Sig. 

ทักษะการคิดวิเคราะห ์ 35 21 26.66 1.43 23.34 .00 

 p < .05 

 จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์หลังการใช้
กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 
23.34 และค่า Sig. = .00 

 3. การศึกษาทักษะการท างานเป็นทีมหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทักษะการท างานเป็นทีมหลังการใช้กระบวนการเรยีนรู้คู่ความ 
สนุกสนาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ทักษะการท างานเป็นทีม X̅ S.D. ระดับ 

1. นักเรียนคิดวางแผนการท างานร่วมกัน 4.29 0.66 มาก 

2. นักเรียนยอมรบัฟังความคิดเหน็ของสมาชิกภายในกลุ่ม 4.40 0.55 มาก 

3. นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นขณะท างานกลุม่ 4.57 0.55 มากที่สุด 

4. นักเรียนรับผิดชอบในหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 4.46 0.55 มาก 

5. นักเรียนให้ความร่วมมือในการท างานกลุ่ม 4.51 0.65 มากที่สุด 
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6. นักเรียนให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ 4.49 0.50 มาก 

7. นักเรียนช่วยงานกลุ่มอย่างเต็มความสามารถ 4.37 0.64 มาก 

8. นักเรียนแก้ปัญหาต่างๆ จนงานกลุ่มประสบความส าเร็จ 4.46 0.55 มาก 

9. นักเรียนร่วมกันวางแผนแก้ปัญหาต่างๆ 4.46 0.55 มาก 

10. นักเรียนร่วมกันตดัสินใจ เพื่อให้งานกลุ่มประสบความส าเร็จ 4.51 0.60 มากที่สุด 

 4.45 0.58 มาก 

 จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีทักษะการท างานเป็นทีมหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้

คู่ความสนุกสนาน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.45 และ S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นขณะท างานกลุ่ม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X̅ = 4.57 และ S.D. = 0.55) รองลงมา คือ นักเรียน

ให้ความร่วมมือในการท างานกลุ่ม (X̅ = 4.51 และ S.D. = 0.65) และนักเรียนร่วมกันตัดสินใจ เพื่อให้งานกลุ่มประสบ

ความส าเร็จ (X̅ = 4.51 และ S.D. = 0.60) ตามล าดับ 

 4. การศึกษาความมุ่งมั่นในการท างานหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ตาราง 4 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความมุ่งมั่นในการ างานหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความ
สนุกสนาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ความมุ่งมั่นในการท างาน X̅ S.D. ระดับ 

1. นักเรียนมีความตั้งใจในการปฏบิัติหน้าที่ท่ีไดร้ับมอบหมาย 4.23 0.64 มาก 

2. นักเรียนปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความเพียรพยายาม 4.34 0.67 มาก 

3. นักเรียนเอาใจใสต่่อการปฏิบตัหิน้าท่ีทีได้รับมอบหมาย 4.46 0.60 มาก 

4. นักเรียนพยามยามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการท างานให้ส าเร็จ 4.40 0.60 มาก 

5. นักเรียนท างานท่ีไดร้ับมอบหมายส าเร็จตามก าหนดเวลา 4.31 0.62 มาก 

6. นักเรียนพยายามปรับปรุงการท างานด้วยตนเอง 4.20 0.71 มาก 

7. นักเรียนทุ่มเทท างาน อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคในการ

ท างาน 

4.17 0.51 มาก 

8. นักเรียนท างานเสร็จด้วยความรับผิดชอบ 4.09 0.50 มาก 

9. นักเรียนพยายามพัฒนาการท างานด้วยตนเอง 4.20 0.52 มาก 

10. นักเรียนมีความภาคภมูิใจในความส าเร็จของงาน 4.31 0.62 มาก 
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รวม 4.27 0.60 มาก 

 จากตาราง 4 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีความมุ่งมั่นในการท างานหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้
คู่ความสนุกสนาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.27 และ S.D. = 0.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียน
เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ทีได้รับมอบหมาย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X̅ = 4.46 และ S.D. = 0.60) รองลงมา คือ นักเรียน
พยามยามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการท างานให้ส าเร็จ (X̅ = 4.40 และ S.D. = 0.60) และนักเรียนปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความเพียรพยายาม (X̅ = 4.34 และ S.D. = 0.67) ตามล าดับ 

สรุปผลการวิจัย 

  1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนการใช้กระบวนการ
เรียนรู้คู่ความสนุกสนาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้
คู่ความสนุกสนาน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีทักษะการท างานเป็นทีมหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นขณะท างานกลุ่ม มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ นักเรียนให้ความร่วมมือในการท างานกลุ่มและนักเรียนร่วมกันตัดสินใจ เพื่อให้งานกลุ่ ม
ประสบความส าเร็จ ตามล าดับ 

  4. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีความมุ่งมั่นในการท างานหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนรับผิดชอบในการท างานให้เสร็จ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา คือ นักเรียนพยามยามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการท างานให้ส าเร็จและนักเรียนปฏบิัติหน้าท่ีด้วยความเพียร
พยายาม ตามล าดับ 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีทักษะการคิดวิเคราะหห์ลังสงูกว่าก่อนและสงูกว่าเกณฑ์รอ้ยละ 70 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลดังกล่าว เกิดจากการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนานเป็นวิธีการที่เน้นให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกลุ่มและมีกิจกรรมการแข่งขัน ท าให้นักเรียนมีทักษะการคิด
วิเคราะห์ มีความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้นักเรียนยังท าแบบทดสอบเพื่อตรวจสอบความเข้าใจในเนื้อหา
ด้วยการท าแบบทดสอบหรือใบงานด้วยตนเองและนักเรียนมีการแลกเปลี่ยนกันตรวจค าตอบกับเพื่อนซึ่งจะช่วยให้
เข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น ผลดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุภาดี ปณะราช (2558) พบว่า แนวคิดของรูปแบบ
การสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน (5T Model) ที่ใช้รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้น
กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ช่วยให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น ในท านองเดียวกันกับงานวิจัยของ 
สุรินทร์ ตันสกุล (2552) พบว่า กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา (CIPPA Model) ช่วยให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเองและพึ่งพาตนเอง แล้วยังต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนหรือบุคคลอื่น สิ่งแวดล้อมรอบตัว รวมทั้ง
ทักษะกระบวนการต่างๆ มาสร้างความรู้อย่างเหมาะสม ซึ่งงานวิจัยของ ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2555) พบว่า การจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้โดยการลงมือปฏิบัติสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง โดยแบ่งนักเรียน
ออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4 – 5 คน เน้นให้มีการแบ่งงานกันท า ช่วยเหลือกันรู้ร่วมกันท างานที่ได้รับมอบหมายในกลุ่มหนึ่งๆ 
ประกอบด้วยนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนท่ีแตกต่างกัน ในขณะเรียนสมาชิกในกลุ่มสามารถช่วยเหลือกันใน
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การท างานในเนื้อหานั้นๆ แต่เมื่อจบบทเรียนจะทดสอบเป็นรายบุคคลแล้วน าคะแนนมาเฉลี่ยเป็นคะแนนของกลุ่ม มี
การประกาศคะแนนของกลุ่ม กลุ่มใดมีคะแนนเฉลี่ยถึงเกณฑ์ก าหนดไว้จะได้รับรางวัลหรือกล่าวค าชมเชย และงานวิจัย
ของกาญดาร์ สงดวง (2554) พบว่า การจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มแข่งขัน (TGT) เป็นกิจกรรมการแข่งขันเพื่อ
ทดสอบความรู้และยังช่วยให้นักเรียนมีความสุขในการเรียน 
 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีทักษะการท างานเป็นทีมหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผลดังกล่าวเกิดจากการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน เน้นการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการกลุ่ม การแข่งขันเกมระหว่างกลุ่ม ซึ่งเป็นการฝึกทักษะการท างานเป็นทีม รวมทั้งนักเรียนยังได้ฝึกการ
เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน การช่วยเหลือกัน รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีการร่วมกันคิดวางแผนแก้ปัญหาและอุปสรรค 
และครูจะเป็นผู้แนะน าแนวทางให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ และท ากิจกรรมอย่างมีความสุข ผลดังกล่าว
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิศนา แขมณี (2552 : 98-99) กล่าวถึงทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือว่าการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ คือ การเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อยโดยมีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถแตกต่างกันประมาณ 3-6 คน ช่วยกันเรียนรู้เพื่อ
ไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนท าให้การ
เรียนรู้ประสบความส าเร็จการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนมี 3 ลักษณะ คือ 
 1. ลักษณะแข่งขันกัน ในการศึกษาเรียนรู้ ผู้เรียนแต่ละคนจะพยายามเรียนรู้ให้ได้ดีกว่าคนอื่น เพื่อให้ได้
คะแนนดีและได้รับการยกย่อง 
 2. ลักษณะต่างคนต่างเรียน คือ แต่ละคนต่างก็รับผิดชอบดูแลตนเองให้เกิดการเรียนรู้ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุคคล
อื่น 
 3. ลักษณะร่วมมือกันหรือช่วยกันในการเรียนรู้ คือ แต่ละคนต่างก็รับผิดชอบในการเรียนรู้ของตน และใน
ขณะเดียวกันก็ต้องช่วยให้สมาชิกคนอื่นเรียนรู้ด้วยซึ่งสอดคล้องการแนวทางการ ปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบันที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือกันท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี รวมทั้งได้เรียนรู้
ทักษะทางสังคม และการท างานร่วมกับผู้อื่นซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นอย่างยิ่งในการด ารงชีวิตในปัจจุบัน และงานวิจัยของ 
มัลลิกา วิชชุกรอิงครัต (2553) การที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มาร่วมกันท ากิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เดียวกัน 
สนับสนุนช่วยเหลือกัน ใช้ทักษะประสบการณ์ ร่วมกันท างานอย่างเต็มความสามารถ และมีการประสานงานอย่างดี 
เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของทีมได้ 
 3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีความมุ่งมั่นในการท างานหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลดังกล่าวเกิดจากการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ที่เน้นการเรียนรู้เป็นกลุ่มมี
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกลุ่มและการจัดการแข่งขัน ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนานพร้อมทั้งยังเป็น
การทบทวนบทเรียนไปอีกด้วยและนักเรียนปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเพียรพยายาม ทุ่มเทก าลังกาย 
ก าลังใจ ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ให้ส าเร็จตามเป้าหมายด้วยความรับผิดชอบ ผลดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จิราพร พรายมณี (2553) เป็นคุณลักษณะที่แสดงออกถึงความมุมานะพยายาม ความตั้งใจและรับผิดชอบในการท า
หนา้ที่การงาน เพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมายโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 วิธีการสอนโดยการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนานไปใช้ ในขั้นตอนการแข่งขันควรพิจารณาว่า ข้อ
ค าถามควรมีหลากหลายรูปแบบมากกว่านี้และควรให้เวลาในการท าการแข่งขันในแต่ละข้อที่แตกต่างกันเพราะแต่ละ
ข้อมีความยากง่ายแตกต่างกัน ควรก าหนดเวลาของแต่ละข้อให้ชัดเจน 
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 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ควรน าวิธีการสอนโดยการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ในเนื้อหาอ่ืนๆ และระดับชั้นอื่นๆ 
 2. ควรศึกษาวิธีการสอนโดยการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ร่วมกับทักษะการแก้ปัญหาร่วมกับ
ความภาคภูมิใจในการเรียน 
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส โดยใช้วิธีการ
แบบเปิดระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 

ณัฐวุฒิ ทิมาชัย1, ไอริน ชุ่มเมืองเย็น2, ขนิษฐา บัวศรี3 
Nattawut thimachai1, Irene chummeungyen2, Khanitta buasri3 

1นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์ 
    2อาจารย์นิเทศก์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 

    3ครพูี่เล้ียงกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนหันคาพิทยาคม อ.หันคา จ.ชัยนาท 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัสของนักเรียนและ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดย
ใช้วิธีการแบบเปิด (open approach) ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 2/1 โรงเรียนหันคาพิทยาคม อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท จ านวน 35 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด (open approach) เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  จ านวน 7 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทฤษฎีบทพีทาโกรัส ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 20 ข้อ เป็นข้อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  

ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีแนวความคิดเกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัสที่แตกต่างกันทั้งหมด 5 แนวคิด และ
คะแนนการทดสอบหลังเรียนเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน 
วิเคราะห์ค่าสถิติ t – test ปรากฏค่า t = 10.41 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ค าส าคัญ : วิธีการแบบเปิด , ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 

ABSTRACT 

 The purpose of this research were to study the Pythagorean theorem concepts of 
students and Comparison of mathematics learning achievement About Pythagorean Theorem of 
Mathayom Suksa 2 students by using an open approach between before and after. the target 
groups are Mattayom 2/1 students, Hankha Phittayakhom School, Hankha District, Chainat Province. 
The target group (35 students) is obtained by selecting a specific style. The tool is the learning plan 
7 plans with an open approach on Pythagorean theorem. For grade 7. Achievement test, 
Pythagorean theorem Mathayom 2, 20 items with 4 choices , is a multiple-choice exam.  
 The research found that the students have5 different ideas about the Pythagorean 
theorem and post-test scores for the Pythagorean theorem Mathayom 2, higher than the test score 
before studying Analysis of t - test statistics appears t = 10.41  which is statistically significant at the 
level of 0.05  

Keywords: open method, Pythagorean theorem 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 คณิตศาสตร์เป็นกิจกรรมที่ประกอบด้วยการสังเกต  การตั้งสมมติฐาน  การใช้หลักปรัชญา  และตรรกวิทยา  
มีการสังเกตและวัดออกได้เป็นปริมาณเป็นตัวเลข  คณิตศาสตร์ต้องอาศัยวิธีการ  ทางวิทยาศาสตร์  เพราะต้องเข้าใจ  
ต้อสังเกต  ต้องสืบเสาะหาข้อมูล  มีการแยกแยะข้อมูล  น าข้อมูลมาจัดระเบียบเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล  
รู้จักคิดและต้องใช้วิจารณญาณเพื่อหาความจริง  เนื่องจากสิ่งท่ีนักคณิตศาสตร์น ามาพิจารณากันน้ันเป็นสิ่งท่ีไม่มีตัวตน
สัมผัสไม่ได้  โดยแท้จริงแล้วคณิตศาสตร์เป็นเรื่องที่จะถ่ายทอดความนึกคิดหรือแนวความคิดกันได้ไม่ง่ายนัก  ดังนั้นจึง
ต้องใช้ภาษาที่เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความนึกคิด  หรือแนวความคิดต่าง ๆ ที่ได้จากการสังเกตสิ่งแวดล้อมที่อยู่
รอบ ๆ ตัว  โดยฝึกให้ผู้เรียนเป็นคนช่างสังเกต  มีความคิดรอบคอบเป็นคนมีเหตุผล  ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 
(ฉวีวรรณ   กีรติกร. 2541: 8) เมื่อพิจารณาผลสอบ o-net วิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ของนักเรียน
โรงเรียนหันคาพิทยาคม ปีการศึกษา 2560 พบว่า มาตรฐาน ค 3.2 คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน อยู่ที่ 22.18 จาก
คะแนนเต็ม 100 ซึ่งน้อยกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ อยู่ที่ 23.85 จากคะแนนเต็ม 100 เมื่อพิจารณาเนื้อหาวิชา
คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่า เนื้อหาเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส   เป็นเนื้อหาที่นักเรียนมักสับสนกับการแทน
ค่าตัวแปร ด้านประกอบมุมฉาก และ ด้านตรงข้ามมุมฉาก ในความสัมพันธ์ของด้านประกอบรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก 
จากการจัดการเรียนการสอนแบบวิธีการบรรยาย ผู้วิจัยพบว่า นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 9.54 จากนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ทั้งหมด ขาดทักษะการ
สื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องพีทาโกรัส ท าให้ได้คะแนนจากการทดสอบไม่ถึงร้อยละ 50 
ของคะแนนเต็ม ผู้วิจัยจึง ศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใชวิธีการเปิด (Open Approach) ซึ่งเป็นวิธีสอนเพื่อให
นักเรียนเกิดการเรียนรูในการตัดสินใจการเรียนรูด้วยตนเองควบคู กับแนวทางที่ตอบสนองของนักเรียน (ไมตรี อินทร
ประสิทธ์ิ, 2547) และวิธีการแบบเปิดเป็นวิธีที่ให นักเรียนเปิดใจในการเรียนของนักเรียนมากกวาการสอนเนื้อหาวิชา
ใหครบ ครูตองพยายามสนับสนุน นักเรียนได้เกิดการเรียนรูด้วยตนเองใหได้มากที่สุด ซึ่งวิธีการสอนแบบเปิดนั้นยังจะ
ช่วยใหนักเรียนมี ความสามารถที่แตกต่างกันทางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้สามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองใน 
ช้ันเรียนได้อย่างอิสระ 
 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงน าวิธีการสอนแบบเปิด มาใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมพัฒนา
ความสามารถในการคิดและแกปญหาทางคณิตศาสตร์และใหอิสระการคิดของนักเรียนเต็มที่เพื่อหาวิธีการคิดที่
หลากหลายใหได้ค าตอบที่ถูกตอง ท าใหนักเรียนไม่วาอยู่ในระดับความสามารถที่สูงหรือต่ าก็ยังสนุกกับกิจกรรม เพื่อ
เป็นประโยชนในการน าไปใชในการ จัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนตอไป 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย  
 1. เพื่อค้นหาแนวความคิดเกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัสของนักเรียน 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2  โดยใช้วิธีการแบบเปิด (open approach) ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนหันคาพิทยาคม  อ าเภอหันคา 
จังหวัด ชัยนาท จ านวน 35 คน 
 2. เนื้อหาท่ีน ามาใช้ ได้แก่ ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
 3. ตัวแปรที่ศึกษา 

   3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การสอนโดยใช้วิธีการแบบเปิด (open approach) 

http://mathprocess2558.blogspot.com/2015/05/blog-post_28.html
http://mathprocess2558.blogspot.com/2015/05/blog-post_28.html
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    3.2 ตัวแปรตาม  ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัสและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง ทฤษฎีบท 
พีทาโกรัสของนักเรียนมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 2 
 4. ระยะเวลา 1 พฤศจิกายน 2561 – 1 กุมภาพันธ์ 2562 

นิยามศัพท์เฉพาะ  
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หมายถึง ความรู้ความเข้าใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ซึ่งวัดได้จากคะแนนที่ท าได้จากการท าแบบทดสอบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
 2. นักเรียน หมายถึง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนหันคาพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 
 3. การสอนโดยใช้วิธีการแบบเปิด (open approach) หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่ครูใช้โจทย์สถานการณ์ 
ปัญหาปลายเปิดในการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยที่ผู้เรียนแต่ละคนเป็นผู้น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา
ของตน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในช้ันเรียน เพื่อเรียนรู้วิธีการคิดและวิธีการท าความเข้าใจทั้งของตนเองและ
ของผู้อื่น ร่วมกัน 
 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ คาดว่าจะเกิดประโยชน์ดังนี้ 
 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พีทาโกรัส สูงข้ึน ท าให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานที่
สามารถน าไปศึกษาต่อได้ 
 2. เป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการสอนคณิตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 3. เป็นแนวทางส าหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ที่สนใจท าผลงานคณิตศาสตร์ไปใช้พัฒนาการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ปัญหาปลายเปิด  
 Merliss and Daniel (2003, อ้างอิงใน สุขสมพร อาโนทัย, 2550) ปัญหาหลายเปิด เป็นปัญหาที่สามารถคิด
วิธีการได้อย่างหลากหลายให้การหาค าตอบ หรือเป็นตัวกระตุ้นในการหา ค าตอบได้หลายค าตอบ ปัญหาปลายเปิดเป็น
การขยายความเข้าใจของนักเรียนให้เกิดเป็นปัญหาใหม่ โดยอาศัยแนวคิดและประสบการณข์องนักเรียนเป็นส่วนส าคัญ
ในการอธิบายค าตอบ และยังเป็น พัฒนาทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนได้ ซึ่งแนวคิดในการตอบค าตอบปัญหา
ปลายเปิดมีแนวทาง ที่ต่างกัน 3 แนวทางคือ1) การหาวิธีการแก้ปัญหาหลาย ๆ วิธีการหรือแนวทางแก้ปัญหาที่
หลากหลาย เพื่อให้ได้เพียงค าตอบเดียว 2) การหาค าตอบของปัญหาปลายเปิดได้หลาย ๆ ค าตอบ 3) ก าหนดปัญหา 
เพื่อเช่ือมโยงไปสู่ความคิดรวบยอดไปสู่หลาย ๆ ปัญหาซึ่งมีวิธีการแก้ปัญหาด้วยวิธีเดียวหรือวิธีการแก้ปัญหา
หลากหลายวิธี   
 ไมตรี อินทร์ประสิทธ์ิ (2547, อ้างอิงใน อรสุธี คงมา, 2553, 21) ปัญหาปลายเปิด จ าแนกออกได้เป็น 3 ชนิด   
 1) กระบวนการเปิด โดยทั่วไปคณิตศาสตร์จะมีค าตอบเพียงค าตอบเดียว แต่ถ้า นักเรียนสามารถที่คิด
แนวทางหาค าตอบที่หลากหลายค าตอบจะช่วยให้นักเรียนด าเนินกิจกรรมได้ตาม ความสามารถและความสนใจของ
ตนเองโดยการได้แลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนในกลุ่ม  
 2) ผลลัพธ์เปิด คือการหาตอบได้อย่างหลากหลายค าตอบ โดยผลลัพธ์เปิดจะมีทั้ง ข้อดีและข้อเสีย  
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 3) แนวทางการพัฒนาปัญหาเปิด คือหลังจากนักเรียนได้แก้ปัญหาเดิมแล้วันกเรียน สามารถพัฒนาเป็น
ปัญหาใหม่โดยการลองเปลี่ยนเง่ือนไขหรือองค์ของปัญหา ซึ่งเรียกว่า  “ จากปัญหา สู่ปัญหาเปิด ”  นักเรียนจะรู้สึก
สนุกในการตั้งปัญหาใหม่และได้แลกเปลี่ยนแนวคิดกับเพื่อน  
 ความส าคัญของวิธีการแบบเปิด (Open Approach)  
 ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์(2547) เป้าหมายของวิธีการแบบเปิดเพื่อตอบสนอง ความสามารถในการแก้ปัญหา
ควบคู่ไปกับการตัดสินใจด้วยตนเอง สิ่งที่ส าคัญของครูที่สอนโดยวิธีการแบบเปิดคือต้องท าความเข้าใจของนักเรียนให้
ได้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ ระดับความคิดของนักเรียนจะสูงขึ้นก็ต่อเมื่อนักเรียนได้มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดของตนเอง
กับเพื่อนโดยที่ครูคอยช้ีแนะ นอกจากนี้ ครูต้องให้นักเรียนได้บริหารจัดการห้องด้วยตัวของนักเรียนเอง  
  Nohda (2000: 41-42 อ้างอิงใน ตติมา ทิพย์จินดาชัยกุล, 2557, 23) การเรียนการสอนแบบเปิดทาง
คณิตศาสตร์ควรที่จะกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด โดยครูต้อง พยายามอย่างเต็มที่ในการอาศัยแนวคิด 
ทฤษฎี และทักษะความรู้ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ เพื่อที่จะถ่ายทอดให้กับนักเรียน โดยครูต้องเช่ือมั่นการจัด
กิจกรรมทางคณิตศาสตร์จะเกิดการเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งในที่นี้โรงเรียนก็ควรมี
บทบาทมากเช่นกันโดยต้อง จัดสภาพแวดล้อมท่ีดีที่สุดให้การเรียนรู้ของนักเรียน จะท าให้การเรียนรู้ในปัจจุบันสามารถ
เป็น ใบเบิกทางในกับตัวนักเรียน   
 จากที่กล่าวมาข้างต้น การสอนโดยวิธีการแบบเปิดจะกระตุ้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ ด้วยตนเอง ในที่นี้ควรได้
ความร่วมมือจากครูผู้สอนในการคอยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตาม ความสามารถของตนเอง เนื่องจากนักเรียน
แต่ละคนมีความสามารถท่ีแตกต่างกัน และโรงเรียนควร จัดสภาพแวดล้อมเพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้ให้ได้มากท่ีสุด  
   ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการแบบเปิด (Open Approach)    
   วันชญา เชิงดี (2555, 9) วิธีการแบบเปิดแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ  
 ขั้นที่ 1 การน าเสนอปัญหาปลายเปิด ครูได้น าเสนอปัญหาปลายเปิด เมื่อครูน าเสนอสิ่งที่ครูจะถามนั้นคือ
ทฤษฎี และสูตรต่าง ๆ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นคือนักเรียนยังไม่คุน้ชินกับสูตรและ ทฤษฎีต่าง ๆ สิ่งที่ครูควรท าคือให้นักเรียน
เข้าใจประเด็นปัญหาในทิศทางเดียวกัน และให้ตัวอย่างแก่ นักเรียน โดยที่ไม่จ ากัดแนวคิดของนักเรียน 
 ขั้นที่ 2 การเรียนรู้ด้วยตนเอง ขั้นตอนนี้ครูควรช้ีแนะให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นของนักเรียนออกมา 
เพราะปัญหาปลายเปิดมีความส าคัญของการคิดทางคณิตศาสตร์ ครูควร ปรับเปลี่ยนความคิดของทุกคนให้เข้าด้วยกัน 
เพราะความคิดของแต่ละคนมีความส าคัญอย่างมาก  
 ขั้นที่ 3 ช่วงอภิปรายบทเรียน หลังจากที่นักเรียนได้แก้ไขปัญหาแล้ว นักเรียนจะต้อง บันทึกค าตอบลงในใบ
งานหรือหรือหนังสือเรียนท่ีก าหนด ซึ่งในขั้นนี้ครูสามารถท่ีจะประเมินนักเรียน เป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มก็ได้ และครู
ยังจะสามารถท่ีจะรู้ว่านักเรียนคนไหนท่ียังไม่เข้าใจ ครูจึงควร ให้ค าแนะน าหรือยกตัวอย่างเพิ่มเติมให้นักเรียนได้เข้าใจ
ยิ่งข้ึน  
 ขั้นที่ 4 สรุปเช่ือมโยงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่นักเรียน จะต้องน าเสนอแนวคิดของ
ตนเองว่ามีส่วนท่ีเหมือนกับเพื่อนหรือไม่ ซึ่งครูควรกระตุ้นในการให้ นักเรียนให้เหตุผลว่าแนวคิดของนักเรียนสอดคล้อง
กับปัญหาที่ได้รับมาหรือสอดคล้องกับแนวคิดของ เพื่อนอย่างไร ซึ่งขั้นตอนนี้นักเรียนควรเตรียมการมาล่วงหน้าเพื่อมา
น าเสนอและมาอภิปรายร่วมกับ กับเพื่อน  
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 ขัน้ตอนการสอนของวิธีการแบบเปิด ตามแนวคิดของไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ (2554, อ้างอิงใน พิมพ์พันธุ์ ปัน
แสน, 2556, 28) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 แผนภาพข้ันตอนการสอนของวิธีการแบบเปิดตามแนวคิดของไมตรี อินทร์ ประสิทธ์ิ (2554)  
  
   การสอนด้วยวิธีการแบบเปิดประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือข้ันตอนท่ี 1 การน าเสนอปัญหาปลายเปิด ขั้นตอน
ที่ 2 การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนผ่านการแก้ปัญหา ข้ันตอนท่ี 3 การอภิปรายและเปรียบเทียบร่วมกันท้ังช้ันเรียน 
ขั้นตอนท่ี 4 การสรุปโดยเชื่อมโยงแนวคิดทาง คณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีเกิดขึ้น  
   จากการศึกษาผู้วิจัยได้น าขั้นตอนของ ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ (2554) มาเป็นแนว จัดการเรียนการสอน
สามารถสรุปได้ว่า ขั้นตอนวิธีการสอนแบบเปิดแบ่งออกเป็น 4 ขั้น ขั้นตอน ขั้นที่ 1 การน าเสนอปัญหาปลายเปิดเป็น
ขั้นที่ครูน าเสนอสถานการณ์เพื่อให้นักเรยีนแก้ปัญหา โดย สถานการณ์ดังกล่าวต้องเป็นสถานการณ์ที่นักเรียนเข้าใจง่าย 
ขั้นที่ 2 การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นขั้นท่ีนักเรียนร่วมกันแก้ไขปัญหา ข้ันท่ี 3 การอภิปรายและเปรียบเทียบร่วมกันทั้งช้ัน
เรียนเป็นขั้นที่นักเรียนน าเสนอแนวคิดของตนเองและเปรียบเทียบของตนเองและเพื่อนมีแนวคิดเหมือนหรือต่างกัน 
หรือไม่อย่างไร ขั้นที่ 4 การสรุปเช่ือมโยงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เกิดขึ้นโดยครูจะเช่ือมโยงแนวคิดของ
นักเรียนท้ังหมด และสรุปว่าสามารถคิดได้กี่วิธีและมีวิธีคิดอย่างไร  
 ผลของการใช้วิธีการแบบเปิด (Open Approach)  
  มีการศึกษางานวิจัยวิธีการสอนแบบเปิด (Open approach) หลายเรื่อง ซึ่งผลจากงานวิจัยสามารถจะจัด
กลุ่มได้ดังนี้    
  1. กระบวนการคิดของนักเรียน  
 จากงานวิจัยของ อรสุธี คงมา (2553) ได้ศึกษาการส่งเสริมกระบวนการคิดทาง คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโคกสยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยใช้วิธีการแบบเปิด 
ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยกระบวนการคิดทาง คณิตศาสตร์ของนักเรียน เท่ากับ 46.63 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
77.72 ของคะแนนเต็ม โดยนักเรียน ทุกคนได้คะแนนสอบจากแบบวัดกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์ร้อย
ละ 75 ซึ่งสอดคล้อง กับงานวิจัยของ จตุพร นาสินสร้อย (2557) ได้ศึกษาเรื่อง การคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
เรื่อง การคูณ ในช้ันเรียนที่ใช้การศึกษาช้ันเรียนและวิธีการแบบเปิด ผลการวิจัยพบว่า หลังการใช้การศึกษาช้ันเรียน
และวิธีการแบบเปิดท าให้นักเรียนมีการแสดงแนวคิดที่หลากหลายมากขึ้น โดยพบแนวคิด ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การ
คูณ 7 ประเภทคือ 1) แนวคิดเกี่ยวกับเซต 2) แนวคิดเกี่ยวกับหน่วย   3) แนวคิดเกี่ยวกับการแสดงแทน 4) แนวคิด
เกี่ยวกับการด าเนินการ 5) แนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการ 6) แนวคิดเกี่ยวกับสมบัติพื้นฐาน 7) แนวคิดเกี่ยวกับการคิด
เชงิการกระท า 
   

การน าเสนอปัญหาปลายเปิด 
การเรียนรู้ด้วยตนเองของ

นักเรียนผ่านการแก้ปัญหา 

การอภิปรายและเปรียบเทียบ

ร่วมกันทั้งชั้นเรียน 

การสรุปโดยเชื่อมโยงแนวคิดทาง

คณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เกิดขึ้น 
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 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
 จากงานวิจัยของ อรสุธี คงมา (2553) ได้ศึกษาการส่งเสริมกระบวนการคิดทาง คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโคกสยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยใช้วิธีการแบบเปิด 
ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน เท่ากับ 25.47 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 84.90 ของคะแนนเต็ม โดย นักเรียนทุกคนมีคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ ผ่านเกณฑ์ร้อย ละ 75 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วันชญา เชิงดี (2555) ศึกษาการพัฒนาการแก้โจทย์
ปัญหา คณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการแบบเปิด ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่าทักษะการแก้โจทย์ ปัญหา
คณิตศาสตร์เรื่องการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่าง อย่างนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ตติมา ทิพย์จินดาชัยกุล (2557) ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้วิธีการแบบเปิด (Open Approach) ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการให้เหตผุลทาง
คณิตศาสตร์ เรื่องทักษะกระบวนการทาง คณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า 
ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง คณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด 
เรื่องทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปดิ อย่างมี 
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับ การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด เรื่องทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์สูงกว่า เกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริพันธุ์ จันทราศรี (2557) ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน มัธยมศึกษาตอนปลายในช้ันเรียนที่สอนด้วยวิธีการแบบเปิด ผลการวิจัยพบว่า 
นักเรียนพัฒนา ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่องและดีขึ้นเรื่อย ๆ  
  3. ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ จากงานวิจัยของ ตติมา ทิพย์จินดาชัยกุล (2557) ได้ศึกษา
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด (Open Approach) ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและ
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณติศาสตร ์เรื่องทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน มัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้วิธีการแบบเปิด เรื่องทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการ
แบบเปิด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 4. ความพึงพอใจต่อวิธีการสอนแบบเปิด จากงานวิจัยของ อรสุธี คงมา (2553) ได้ศึกษาการส่งเสริม
กระบวนการคิดทาง คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโคกสยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยใช้วิธีการแบบเปิด ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนทุคนมีความพึงพอใจมาก ที่สุดต่อการ
เรียนการสอนโดยใช้วิธีการแบบเปิด ทั้งในด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้ 
 การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 สุมาลี จันทร์ชลอ (2542:50) ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีคุณภาพ
นั้น ผู้สอนต้องเข้าใจเนื้อหา และจุดประสงค์ที่จะวัด ต้องรู้ถึงกระบวนการคิดในการปฏิบัติงานของผู้เรียน รู้จักลักษณะ
เด่นและข้อบกพร่องของข้อสอบแต่ละชนิดเพื่อที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม และควรพิจารณาแนวทางต่อไปนี้  
 1. แบบทดสอบควรใช้ประเมินจุดประสงค์ที่ส าคัญของการสอน ที่สามารถวัดได้โดยใช้แบบทดสอบที่เป็น
ข้อเขียน 
  2. แบบทดสอบควรสะท้อนให้เห็นจุดประสงค์ที่เป็นเนื้อหา และจุดประสงค์ที่เป็นกระบวนการส าคัญใน
หลักสูตร 
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 3. แบบทดสอบควรสะท้อนให้เห็นจุดประสงค์ในการวัด เช่น วัดประเมินความแตกต่างบุคคลหรือวัดเพื่อ
แยกแยะผู้ที่ได้เรียนรู้ 
 4. ข้อสอบควรมีความเหมาะสมกับระดับความสารถผู้อ่าน และมีความยาวที่เหมาะสมแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางกาเรียนส่วนใหญ่เป็นแบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นเพื่อวัดผลซึ่งเกิดจากการเรียนการสอน โดยปกติมักเน้นผล
ทางด้านวิชาการ การวัดอาจท าได้หลายวิธี เครื่องมือท่ีใช้วัดมีหลายแบบ และจุดประสงค์ที่จะน ามาวัดมีหลายด้าน 
 พร้อมพรรณ อุดมสิน(2538:28-51) ได้แบ่งแบบทดสอบที่ใช้ในห้องเรียนต่าง ๆดังนี้ 
 ประเภทที่ 1 แบบทดสอบอัตนัย เป็นแบบทดสอบที่ก าหนดปัญหาหรือค าถาม และให้ผู้ตอบแสดงความรู้ 
ความเข้าใจ และความคิด ภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้ ได้แก่ แบบทดสอบชนิดความเรียง และแบบทดสอบชนิดให้
ค าถามสั้น ๆ  
 ประเภทที่  2 แบบทดสอบปรนัย เป็นแบบทดสอบที่มีค าตอบไว้ให้แล้ว ผู้สอบต้องตัดสินใจเลือกค าตอบที่
ต้องการ หรือพิจารณาข้อความที่ให้ไว้ว่าถูกหรือผิด ซึ่งแบบทดสอบชนิดนี้แบ่งออกเป็น แบบถูกผิด แบบเติมค า แบบ
จับคู่ แบบจัดล าดับ แบบเลือกตอบ  
 1. แบบทดสอบแบบถูกผิด เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 2 ตัวเลือก โดยมีข้อความให้ผู้สอบเลือกตอบว่า
ถูกหรือผิด จริงหรือไม่จริง เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย บางกรณีให้พิจารณาว่าข้อความนั้นถูกหรือผิด และให้แก้ข้อความที่
ผิดให้ถูก 
 2. แบบทดสอบแบบเติมค าหรือตอบสั้น ๆ เป็นแบบทดสอบที่ให้เขียนค าตอบสั้น ๆ หรือ ให้เติมความใน
ช่องว่างให้สมบูรณ์  แบบทดสอบชนิดนี้จัดอยู่ ในประเภท แบบทดสอบที่ต้องการให้ผู้ตอบหาค าตอบเอง  
 3. แบบทดสอบแบบจับคู่ ประกอบด้วยข้อความเรียงเป็นแถว โดยปกติจะให้ข้อความทางซ้ายมือเป็นค าถาม 
ข้อความทางขวามือเป็นค าตอบ ผู้สอบจะต้องเลือกข้อความทางขวามือท่ีสอดคล้องกับข้อความทางซ้ายมือ โดยการน า
ตั ว เ ล ข ห รื อ ตั ว อั ก ษ ร ห น้ า ข้ อ ค ว า ม ท า ง ข ว า มื อ ม า ใ ส่ ห น้ า ข้ อ ค ว า ม ท า ง ซ้ า ย มื อ ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั น  
  4. แบบทดสอบแบบจัดล าดับ เป็นแบบทดสอบที่มักจะถามถึงขั้นตอนหรือล าดับของวิธี พิสูจน์ หรือการคิด
แก้โจทย์ปัญหาว่าจะต้องท าอะไรก่อนหลัง 
 5. แบบทดสอบแบบเลือกตอบ เป็นแบบทดสอบที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในข้อสอบมาตรฐาน และข้อสอบที่
ครูสร้างขึ้นเอง แบบทดสอบประเภทน้ี ประกอบด้วยส่วนใหญ่ ๆ 2 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1 เป็นตัวน าค าถาม มีหน้าท่ีเสนอปัญหา และวางกรอบแห่งปัญหา 
 ส่วนที่ 2 เป็นตัวเลือก หรือตัวเลือกตอบ ตัวเลือกนี้แยกเป็น 2 ประเภท คือ ก. ตัวเลือกที่เป็นค าตอบ ข. 
ตัวเลือกที่ไม่ใช่ค าตอบ ซึ่งเรียกว่า ตัวลวง 
 ข้อดีของแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 
 1. สามารถวัดผลการเรียนรู้ได้หลายด้าน ตั้งแต่พฤติกรรมพุทธิพิสั ยขั้นตนไปจนกระทั่งพุทธิพิสัยขั้นสูง
 2. เป็นแบบทดสอบที่มีโอกาสเดาถูกได้น้อย เป็นผลท าให้ข้อสอบมีความตรง สูงกว่าแบบถูกผิด 
 3. เป็นแบบทดสอบที่สามารถวัดพฤติกรรมได้หลายด้าน ท าให้ข้อสอบมีความตรง คือ สามารถวัดในสิ่งที่เรา
ต้องการวัดได้ 
 4. เป็นแบบทดสอบที่สามารถออกให้ง่ายหรือยากก็ได้ จึงสามารถใช้ทดสอบกับผู้เรียนได้ทุกระดับช้ัน 
 5. แบบทดสอบนี้เหมาะที่จะใช้วิเคราะห์แบบทดสอบ สามารถวิเคราะห์หาค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ 
หาประสิทธิภาพของตัวลวง หาค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ ผลการวิเคราะห์ท าให้ปรับปรุ งแบบทดสอบให้มี
คุณภาพมากขึ้น 
 6. มีความเที่ยงธรรม และมีความเป็นปรนัยในการให้คะแนน 
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 7. แบบทดสอบแบบเลือกตอบดีกว่าแบบเติมค า ในแง่ที่ท าให้ปัญหาเรื่องความก ากวมหมดไปได้เพราะมี
ค าตอบให้เลือก 
8. สามารถใช้แผนผัง รูปภาพ กราฟ เป็นโจทย์ปัญหาได้ 
 9. ผู้ออกข้อสอบไม่ต้องเป็นกังวลลักษณะที่เป็นเอกพันธ์ของเนื้อหาเหมือนแบบทกสอบแบบจับคู่ เพราะ
แบบทดสอบแบบเลือกตอบสามารถออกให้ข้อความสิ้นสุดในตัวเองในแบบทดสอบแต่ละข้อ 
 10. เนื่องจากแบบทดสอบนี้มีตัวลวง จึงท าให้สามารถวินิจฉัยได้ว่านักเรียนมีความบกพร่องหรือเข้าใจวิชาที่
เรียนอะไรบ้าง 
 ผู้วิจัยเลือกใช้แบบทดสอบแบบเลือกตอบ น ามาสร้างเป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส เนื่องจากแบบทดสอบแบบเลือกตอบเป็นแบบทดสอบที่สามารถวัดผลการเรียนรู้ได้หลายด้าน ท า
ให้ข้อสอบมีความเที่ยง สามารถวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย และเป็นปรนัยในการให้คะแนน 

วิธีด าเนินงานวิจัย 

 กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนหันคาพิทยา-คม อ าเภอหันคา 
จังหวัดชัยนาท จ านวน 35 คน ปีการศึกษา 2561  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งหมด 7 แผน 
จ านวน 7 คาบ ดังนี ้
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ความสัมพันธ์ของด้านประกอบรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 สี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 รูปเรขาคณิตภายในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 มหัศจรรย์ สามเหลี่ยมมุมฉาก 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 ตัวอย่างความสัมพันธ์ของด้านประกอบรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 การแยกประเภทรูปสามเหลี่ยม 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
     2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ก่อนเรียน และหลังเรียน โดยเป็นข้อสอบชุด
เดียวกัน จ านวน 20 ข้อ 20 คะแนน ใช้เวลาในการทดสอบ 50 นาที 

ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
 3.1 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นตามขั้นตอน ดังนี ้
      1. วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
      2. ศึกษาเนื้อหา ข้อมูล และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ เพื่อใช้ในการออกแบบจัดการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับหลักสูตร และจุดประสงค์ของการเรียนรู้ 
      3. ด าเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส จ านวน 10 แผน 10 ช่ัวโมง ซึ่ง
แผนการจัดการเรียนรู้นั้น ประกอบด้วย มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการ
เรียนรู้ สมรรถนะของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยม 12 ประการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัด และ
ประเมินผล และการบันทึกหลังสอน 
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      4. น าแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความ เสนอต่อครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของเนื้อหา และ ขอค าแนะน าเพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ 
      5. น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่แก้ไขแล้วน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส       
 
 3.2 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิเรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ผู้วิจัยด าเนินการสร้างตามขั้นตอน 
ดังนี ้
    1. วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
    2. ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และเทคนิคการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ การวัด และการประเมินผลจาก
หนังสือ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
    3. ก าหนดรูปแบบของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก  
    4. ด าเนินการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ให้สอดคล้องกับเนื้อหา ตัวช้ีวัด และจุดประสงค์การเรียน 
จ านวน 25 ข้อ 
    5. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิให้อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา สอดคล้องกับ
ตัวช้ีวัด และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
    6. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ดังนี ้
      1. นางศิริมา แสงสิมมา ต าแหน่งครูช านาญการ       
      2. นางสาวขนิษฐา บัวศรี ต าแหน่งครูช านาญการ  
      3. นายธวัชชัย กันทัศ ต าแหน่งครูระดับปฏิบัติการ  
    7. วิเคราะห์แบบประเมินหาค่า IOC ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence) 
ของผู้เชี่ยวชาญที่ได้มาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง พบว่าได้คะแนน 1 ทุกข้อ  
   8. น าแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่เคยเรียนเรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรสั 
    9. น าคะแนนท่ีได้มาท าการวิเคราะห์ พบว่าหาค่าความยากง่าย (P) ที่มีค่าอยู่ระหว่าง 0.35 - 0.65  
ค่าอ านาจจ าแนก (r) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.40 - 0.70   ซึ่งข้อสอบทุกข้ออยู่ในเกณฑ์ที่น าไปใช้ได้ 
    10. เลือกข้อสอบที่มีความเหมาะสมจ านวน 20 ข้อ ตามผลการประเมินและวิเคราะห์ 
    11. น าข้อสอบที่เลือกสร้างเป็นแบบทดสอบ และจัดพิมพ์  

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างตามล าดับ ดังน้ี 
 1. ก่อนการทดลอง  ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพี
ทาโกรัส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 
 2. ผู้วิจัยด าเนินการสอนกลุ่มตัวอย่างด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น จ านวน 7 แผน โดยให้นักเรียนได้
เรียน และปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบเปิด 
 3. เมื่อสิ้นสุดการสอน น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไปทดสอบกับนักเรียนอีก
ครั้ง จากนั้นผู้วิจัยน าผลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติดังนี้ 
    1. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ 
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    2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ระหว่างก่อนเรียน และหลัง
เรียนมาเปรียบเทียบความแตกต่าง โดยใช้ T – test (Dependent Sample) 
 4. รายงานสรุปอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส โดยใช้การสอนแบบเปิดส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 แนวความคิดเกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัสของนักเรียน 

แผนที่ 1  จากการที่ครูคละนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ผลปรากฏว่านักเรียนไม่สามัคคีกัน 
ภายในกลุ่มเลยท าให้ผลงานออกมาไม่ค่อยดีนัก และนักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจวิธีการสอนแบบเปิด จากผลงาน
นักเรียนบางกลุ่มเกิดแนวคิดที่ว่า ถ้าน าจ านวนที่มากที่สุดมายกก าลังสองแล้วลบออกกับจ านวนอีกสองจ านวนที่ยก
ก าลังสองแล้วได้เท่ากับ 0 

แผนท่ี 2 จากการที่ครูคละนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ผลปรากฏว่านักเรียนไม่สามัคคีกันภายในกลุ่มเลยท าให้
ผลงานออกมาไม่ค่อยดีนัก และนักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจวิธีการสอนแบบเปิด จากผลงานนักเรียนหลาย ๆ กลุ่ม 
เกิดแนวคิดที่ว่าพ้ืนท่ีของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านประกอบของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากรวมกันนั้นจะเท่ากับพื้นที่ของรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านตรงข้ามุมฉากของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก 

แผนที ่3 จากการที่ครูคละนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ผลปรากฏว่านักเรียนไม่สามัคคีกันภายในกลุ่มเลยท าให้
ผลงานออกมาไม่ค่อยดีนัก และนักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจวิธีการสอนแบบเปิด จากผลงานนักเรียนหลาย ๆ กลุ่ม 
เกิดแนวคิดที่ว่าพ้ืนท่ีของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านประกอบของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนนั้นรวมกับพื้นที่รูปสามเหลี่ยม
มุมฉากสี่รูป จะมีพื้นที่เท่ากับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านประกอบมุมฉากรวมกับพื้นที่สาม เหลี่ยมมุมฉากสี่รูป 
เมื่อน าสองรูปสามเหลี่ยมมุมฉากออกท้ังหมดจะท าให้พ้ืนท่ีที่เหลือมีขนาดเท่ากัน 

แผนที่ 4 จากการที่ครูคละนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ โดยแต่ละกลุ่มส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนที่สนิทกัน ท าให้ผล
งานออกมาค่อนข้างดี นักเรียนส่วนใหญ่เริ่มเข้าใจวิธีการสอนแบบเปิด จากผลงานของนักเรียนแต่ละกลุ่มพบว่า ส่วน
ใหญ่ จะเกิดแนวคิดที่ว่า เมื่อน าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านประกอบมุมฉากทั้งสองด้านมารวมกันสามารถน าไป
แปะทับกับพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านตรงข้ามุมฉากของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก จะสรุปได้ว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ ยม
จัตุรัสบนด้านประกอบมุมฉากของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากรวมกันได้เท่ากับพ้ืนท่ีของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านตรงข้ามมุม
ฉากของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก 

แผนที่ 5  จากการที่ครูคละนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ โดยแต่ละกลุ่มส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนที่สนิทกัน ท าให้ผล
งานออกมาค่อนข้างดี นักเรียนส่วนใหญ่เริ่มเข้าใจวิธีการสอนแบบเปิด จากผลงานนักเรียนแต่ละกลุ่มพบว่า นักเรียน
ส่วนใหญ่น าความรู้ที่ว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านตรงข้ามของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนั้นจะเท่ากับผลรวมของ
พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านประกอบมุมฉากของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก 

แผนที่ 6  จากการที่ครูคละนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ และนักเรียนที่สนิทกันไม่ได้อยู่ด้วยกัน นักเรียนส่วนใหญ่
เข้าใจวิธีการสอนแบบเปิด ท าให้ผลงานออกมาค่อนข้างดี จากผลงานนักเรียนแต่ละกลุ่มพบว่านักเรียนสามารถแยก
ประเภทของรูปสามเหลี่ยมได้ว่าเป็นหรือไม่เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก บางกลุ่มสามารถแยกได้ว่าถ้าไม่เป็นรูป
สามเหลี่ยมมุมฉากนั้นอาจเป็นสามเหลี่ยมมุมแหลมหรือสามเหลี่ยมมุมป้าน 

แผนที่ 7  จากการที่ครูคละนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ และนักเรียนที่สนิทกันไม่ได้อยู่ด้วยกัน นักเรียนส่วนใหญ่
เข้าใจวิธีการสอนแบบเปิด ท าให้ผลงานออกมาค่อนข้างดี จากผลงานนักเรียนแต่ละกลุ่มพบว่านักเรียนน าความรู้เรื่อง
ทฤษฎีบทพีทาโกรัสมาใช้ในการตรวจสอบรูปสามเหลี่ยมว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่ 
 จากการสังเคราะห์ผลการเรียนรู้สรุปได้ว่านักเรียนมีแนวความคิดเกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัส คือ  
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 1. ถ้าน าจ านวนท่ีมากที่สุดที่เป็นความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยมมายกก าลังสองแล้วลบออกกับจ านวน
อีกสองจ านวนที่ยกก าลังสองแล้วจะได้เท่ากับ 0 
 2. พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านประกอบของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากรวมกันนั้นจะเท่ากับพื้นที่ของรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านตรงข้ามุมฉากของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก 
 3. พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านประกอบของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนั้นรวมกับพื้นที่รูปสามเหลี่ยมมุม
ฉากสี่รูป จะมีพื้นท่ีเท่ากับพ้ืนท่ีของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านประกอบมุมฉากรวมกับพื้นที่สามเหลี่ยมมุมฉากสี่รูป เมื่อ
น าสองรูปสามเหลี่ยมมุมฉากออกทั้งหมดจะท าให้พ้ืนท่ีที่เหลือมีขนาดเท่ากัน 
 4. เมื่อน าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านประกอบมุมฉากทั้งสองด้านมารวมกันสามารถน าไปแปะทับกับ
พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านตรงข้ามุมฉากของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก 
 5. รูปสามเหลี่ยมใดๆ ถ้าไม่เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนั้นอาจเป็นสามเหลี่ยมมุมแหลมหรือสามเหลี่ยมมุม
ป้าน 
 ส่วนที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2  โดยใช้วิธีการแบบเปิด (open approach) ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 

ตารางที่ 4.1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
  Mean N Std. Deviation 

Pair 1 Pre-test 4.23 35 1.35 
  Posttest 9.63 35 2.89 
 

ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที และระดับนัยส าคัญทางสถิติของ  การทดสอบ
เปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 (n = 35) 

 

 จากตารางที่ 4.3  พบว่า  การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ  4.23 คะแนน และ  9.63 คะแนน ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน 
พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

อภิปรายผล     
 จากการสังเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึงอภิปรายผลได้ดังนี้  
 1.  นักเรียนมีแนวความคิดเกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัสที่แตกต่างกันทั้งหมด 5 แนวคิการจัดการเรียนรู้ด้วย
วิธีแบบเปิดเป็นวิธีที่ส่งเสริมความคิดของนักเรียนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรสุธี คงมา (2553) ซึ่งศึกษาการ
ส่งเสริมกระบวนการคิดทาง คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านโคกสยา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยใช้วิธีการแบบเปิด และงานวิจัยของ จตุพร นาสินสร้อย (2557) ได้ศึกษาเรื่อง การ
คิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน เรื่อง การคูณ ในช้ันเรียนที่ใช้การศึกษาช้ันเรียนและวิธีการแบบเปิด  ซึ่งทั้งสองท่าน
พบว่าวิธีการแบบเปิดท าให้นักเรียนมีการแสดงแนวคิดที่หลากหลายมากข้ึน 
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้วิธีการแบบเปิดระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่ 

S.D.

4.23 1.35

9.63 2.89
0.0000

t

*

การทดสอบ

กอ่นเรียน

หลังเรียน
10.415.40 3.07

Sig.(1-tailed)D D.D..S
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 27.14 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าการ
สอนแบบเปิด ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วนัญชนา เชิงดี (2555) 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 หากน าวิธีการสอนแบบเปิดที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นควรน าไปใช้ประกอบการสอนกับนักเรียนที่มีศักยภาพในทางด้านการคิด 
 2.  ผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องควรสนับสนุนให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการสอนโดย
วิธีการแบบเปิด ให้แก่ครูผู้สอนในทุกระดับชั้น หรือกลุ่มงานวิชาการโรงเรียนควรน าไปเผยแพร่เพื่อให้มีการน าไปใช้ให้
มากยิ่งข้ึน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ครูผู้สอนควรศึกษาขั้นตอนในการสอนวิธีการแบบเปิดให้ชัดเจน และเตรียมสื่อและอุปกรณ์ที่ระบุไว้ใน
แผนการเรียนรู้ให้ครบถ้วนก่อนน าไปใช้ 
 2. ควรมีการสอนโดยวิธีการแบบเปิด ในวิชาคณิตศาสตร์ ทุกระดับชั้น 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาเรื่องเส้นขนานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้การจัดการเรียนรู้วิธีการแบบเปิด และ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ความสามารถในการแก้ปัญหาเรื่องเส้นขนานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัด
โบสถ์ศึกษา อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้วิธีการแบบเปิด กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบเปิด 
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง เส้นขนาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 แบบวัดความสามารถในการ
แก้ปัญหาเรื่อง เส้นขนาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาค่า t –test แบบ Dependent ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
 ผลการวิจัยพบว่าความสามารถในการแก้ปัญหาเรื่องเส้นขนานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัด
โบสถ์ศึกษา อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้การจัดการเรียนรู้วิธีการแบบเปิด ก่อนเรียนอยู่ในระดับปรับปรุง 
หลังเรียนอยู่ในระดับดี ซึ่งระดับความสามารถในการแก้ปัญหาเรื่องเส้นขนานของนักเรียนหลังเรียนอยู่ในระดับสูงขึ้น  
และผลสัมฤทธ์ิความสามารถในการแก้ปัญหาเรื่องเส้นขนานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้
วิธีการแบบเปิด หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ค าส าคัญ : การแก้ปัญหาคณติศาสตร์ วิธีการแบบเปดิ   

ABSTRACT 
 The purpose of this research is to study the problem solving ability of parallel Lines of 
grade 2 students at Watbotsuksa School, Watbot District, Phitsanulok province learning by using 
open approach, And compare the achievement of problem solving ability of Parallel Lines of grade 
2 students at Watbotsuksa School, Watbot District, Phitsanulok by using open approach before and 
after studying. The sample group used in the study was 15 students of grade 2 in Watbotsuksa 
School, Watbot District, Phitsanulok, 2nd semester in academic year 2018. The tool used in this 
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study was an open learning management plan on learning unit about Parallel Lines, Mathematics 
Learning Department in grade 2, and Mathematics Learning Department Test in grade 2. Data were 
analyzed using percentage, mean, standard deviation, and Dependent t-test with computer 
program. 
 The results of the research found that ability to solve the Parallel Lines of grade 2 
students at Watbotsuksa School, Watbot District, Phitsanulok by using open approach, before 
studying is at the level that should be improved, but after studying is at a good level, that is the 
level of problem solving ability of the students' Parallel Lines is at a higher level, And  the 
achievement of problem solving ability of parallel problems of mathayom suksa two students by 
using open approach management methods After studying higher than before With statistical 
significance at the level of .05 

Keywords: Solving math problems / Open Approach 

ความเป็นมาและความส าตัญ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ได้ก าหนด แนวทางในการพัฒนานักเรียนโดย

เน้นนักเรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ เต็มตามศักยภาพ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 4) และมุ่งเน้น พัฒนานักเรียนในทุกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีคุณภาพทุก ๆ 
ด้าน ท้ังด้านความรู้ ด้านทักษะ กระบวนการและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งจะท าให้
นักเรียนเกิด สมรรถนะหลายประการดังเช่น ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างมี 
วิจารณญาณ การคิดเป็นระบบ และการคิดสร้างสรรค์เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีประโยชน์แก่สังคมและ
ประเทศชาติ อีกทั้งความสามารถในการแก้ปัญหาหรือสถานการณต์่าง ๆ โดยใช้หลักการและเหตผุลที่ถูกต้อง รวมไปถึง
การประยุกต์องค์ความรู้เพื่อน าไปใช้แก้ปัญหาในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 6)   
 ในการพัฒนาสมรรถนะที่ส าคัญของนักเรียนดังกล่าวจึงเป็นหน้าที่ของทุกกลุ่มสาระ ในการร่วมกันพัฒนา
นักเรียนให้มีศักยภาพตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดไว้ โดยในกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ได้ก าหนดสาระที่จ าเป็นต่อนักเรียนไว้ 6 สาระได้แก่ สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ  
สาระที่ 2 การวัด สาระที่ 3 เรขาคณิต สาระที่ 4 พีชคณิต สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น และสาระ
ที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งจะเห็นได้ว่านอกจากจะเน้นในด้านความรู้และเนื้อหาวิชา คณิตศาสตร์
ในสาระที่ 1 ถึงสาระที่ 5 แล้วสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ คือสาระที่ 6 ซึ่งก็คือทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพราะนอกเหนือจากนักเรียนจะมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ เป็นอย่างดีแล้ว 
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ก็เป็นสิ่งที่นักเรียนต้องฝึกเพื่อที่จะสามารถนา ความรู้ทางคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและในการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่
ก าหนดในหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วย ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการ
ให้เหตุผล ทักษะการสื่อสาร ทักษะการเช่ือมโยง และทักษะความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ (สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [สสวท.], 2555, หน้า 1) ซึ่งทักษะการแก้ปัญหาทาง คณิตศาสตร์เป็นทักษะพื้นฐาน
และจ าเป็น เพื่อน าไปพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้าน อื่น ๆ ดังนี้ สภาครูคณิตศาสตร์แห่งชาติของ
สหรัฐอเมริกา ได้ก าหนดให้ทักษะการแก้ปัญหาเป็น จุดเน้นที่ส าคัญของหลักสูตรและเป็นเป้าหมายแรกของการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ (เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร, 2554, หน้า 15) ซึ่งการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
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จะช่วยให้ นักเรียนมีแนวคิดที่หลากหลาย มีนิสัยกระตือรือร้น ไม่ย่อท้อ และมีความสนใจในการแก้ปัญหาที่ เผชิญอยู่
ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ตลอดจนเป็นทักษะพื้นฐานที่นักเรียนสามารถน า ติดตัว ไปใช้แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันได้ตลอดชีวิต (สสวท., 2555, หน้า 6) โดยสภาครูคณิตศาสตร์ แห่งชาติของสหรัฐอเมริกาได้กล่าวถึง
มาตรฐานทางด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ไว้ว่า นักเรียนจะต้องสามารถสร้างความรู้ทางคณติศาสตรใ์หม่ ๆ ผ่าน
การแก้ปัญหาได้ แก้ปัญหาทั้งใน คณิตศาสตร์และในบริบทอ่ืน ๆ ได้ เลือกใช้และปรับยุทธวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมและ
หลากหลาย ตรวจตราและสะท้อนกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ (สสวท. , 2555, หน้า 136-137)   
นอกจากการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์แล้วความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ก็เป็น อีกหนึ่งทักษะที่ส าคัญ ควรเน้น
ให้นักเรียนได้รับการพัฒนา เนื่องจากความคิดสร้างสรรค์ทาง คณิตศาสตร์มีความส าคัญต่อการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์เพราะจะช่วยให้นักเรยีนได้ฝกึ กระบวนการคิดที่หลากหลาย เปิดกรอบแนวคิดออกมาได้อย่างอิสระภายใต้
ความรู้ความเข้าใจ ในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์และท าให้เกิดการประยุกต์ได้สิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ อีกทั้ง ความคิด 
สร้างสรรค์ยังสามารถพัฒนาสมองให้มีความเฉียบคม ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยกระตือรือร้น ไม่ย่อท้อ อยากรู้อยากเห็น 
อยากค้นคว้าสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ (เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร, 2554, หน้า 67) นอกจากน้ีความคิดสร้างสรรค์ยังท าให้เกิด
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มากมาย ถ้านักวิทยาศาสตร์ และนักคณิตศาสตร์ขาดความคิดสร้างสรรค์จะท าให้โลกไม่มีการพัฒนา
เลย (สสวท., 2555, หน้า 134) ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริม การ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
 จากผลการประเมินของโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for international 
student assessment; PISA) ช้ีชัดได้ว่าประเทศไทยก าลังประสบปัญหาที่ส าคัญใน การจัดการศึกษาที่ท าให้นักเรียน 
“คิดแก้ปัญหาไม่เป็น” หรือ “ไม่ชอบท่ีจะคิดวิเคราะห์”  
 การที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานและขาดความสามารถใน การแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์นั้น ส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการเรียนการสอน วิธีสอนของครู โครงสร้างทางด้านความรู้
ความสามารถและปัจจัยจาก สภาพแวดล้อมจะมีบทบาทส าคัญต่อการขัดขวางหรือสง่เสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียน (ชมนาด เช้ือสุวรรณทวี, 2542, หน้า 100) ซึ่งไมตรี  อินทร์ประสิทธิ์ (2555) ได้กล่าวว่า วิธีการสอน 
คณิตศาสตร์ของครูไทยยังไม่ได้สร้างให้เด็กเกิดความคิดในการแก้ปัญหา ครูสนใจแค่ค าตอบหรือ ผลลัพธ์ที่ถูกต้องเพียง
อย่างเดียว โดยมองข้ามและไม่สนใจกระบวนการคิดของนักเรียนทา ให้ นักเรียนไม่ได้ฝึกคิดแก้ปัญหา ซึ่งจากประเด็น
ปัญหาของความสามารถในการแก้ปัญหาทาง คณิตศาสตร์ ที่กล่าวมาพบว่า นักเรียนคิดแก้ปัญหาไม่เป็นและไม่ชอบที่
จะคิดวิเคราะห์นักเรียนเกิด ความเคยชินกับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่เป็นประโยคสัญลักษณ์ รวมไปถึงการสอน
ของครูที่ เน้นแค่ผลลัพธ์ที่ถูกต้องเพียงอย่างเดียว เป็นสาเหตุท าให้เกิดอุปสรรคที่สกัดกั้นความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียน ด้วยเหตุนี้ ครูจะต้องปรับวิธีการจัดการเรียนรู้ใหม่โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกคิด    เน้นการคิดที่แตกต่าง
ตามความสามารถของนักเรียนในการคิดแก้ปัญหาและส่งเสริมให้นักเรียนได้ คิดแก้ปัญหาอย่างหลากหลาย อีกทั้งควร
เน้นที่กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหามากกว่า ผลลัพธ์ เพื่อให้นักเรียนได้เผชิญกับปัญหาและคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหาด้วย ตนเอง โดยการน าเสนอปัญหาปลายเปิดกับนักเรียนด้วยการตั้งโจทย์สร้างสถานการณ์ขึ้นมาให้ นักเรียน
แก้ปัญหา ให้เวลานักเรียนได้คิดวิเคราะห์เอง ซึ่งเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ท าให้นักเรียนได้ ฝึกคิด (ไมตรี อินทร์
ประสิทธ์ิ, 2555) ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหา ดังกล่าวควรเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกแก้ปัญหาอย่างหลากหลาย ซึ่งผู้วิจัยสนใจการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด 
เนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ที่จะช่วยพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และยังท าให้นักเรียนมี
อิสระ ในการคิดตามความสามารถหรือประสบการณ์ ได้ฝึกการแก้ปัญหาจากปัญหาที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนอีกทั้ง
กระบวนการประเมินยังเน้นท่ีกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนมากกว่าเน้นค าตอบ
ที่ถูกต้อง (ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์, 2547, หน้า 14) การจัดกิจกรรม การเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดนั้น เป็นวิธีการ
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จัดการเรียนรู้โดยการน าเสนอปัญหาปลายเปิด ซึ่งเป็นปัญหาที่มีทั้งค าตอบหรือวิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหานั้น
การน าเสนอปัญหา ปลายเปิดให้กับนักเรียนนั้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการแก้ปัญหา ที่หลากหลาย 
จากความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ อีกท้ังส่งเสริมให้นักเรียนได้อภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิด เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ที่ใช้
ในการแก้ปัญหา เพื่อให้นักเรียนได้ประสบการณ์ใหม่ ๆ และมีแนวทาง  ในการพัฒนาแนวคิดการแก้ปัญหาของตนเอง 
จากการวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   โดยวิธีการแบบเปิด พบว่า นักเรียนได้พัฒนาความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ท าให้สามารถวางแผนก าหนดแนวคิดในการแก้ปัญหาด้วยตนเองได้อย่างอิสระ (ปรีชา เนาว์
เย็นผล, 2544, หน้า 125) ซึ่งปัญหาปลายเปิดจะช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมีความ กระตือรือร้นใน
การเรียนและได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ นักเรียนได้มีโอกาสได้ใช้ความรู้ ทางคณิตศาสตร์และทั กษะได้อย่าง
กว้างขวาง อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ยอมรับแนวทาง การแก้ปัญหาของผู้อื่นอย่างมีเหตุผลและได้ค้นพบ
วิธีการแก้ปัญหาใหม่ ๆ ด้วยตนเอง โดยปัญหา ปลายเปิดจะเข้ามาเป็นสิ่งกระตุ้นความคิดของนักเรียน ( Sawada, 
1997, pp. 23-24) ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ ตติมา ทิพย์จินดาชัยกุล (2557) ที่ศึกษาเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด (Open approach) ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาเรื่องเส้นขนาน นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาเรื่องเส้นขนานของนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ที่ศึกษาเรื่องการใช้กระบวนการแบบเปิดในการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีอิสระในการคิดหาค าตอบด้วยตนเอง เกิดทักษะกระบวนการคิด มี
ความคิดที่หลากหลาย คิดเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์และคิดวิเคราะห์ อย่างมีเหตุผล รู้จักการแก้ปัญหา มีระบบการ
ท างานเป็นกลุ่ม ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีความสุขในการท ากิจกรรม   
 จากที่กล่าวมา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดนั้นเป็นแนวทางที่จะช่วย พัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ อีกทั้งท าให้นักเรียนเกิดสมรรถนะที่ส าคัญตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการ
แบบเปิด เรื่องเส้นขนาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาเรื่องเส้นขนาน 
และเกิดประโยชน์ในด้านการสอนคณิตศาสตร์ต่อไป 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาเรื่องเส้นขนานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัด

โบสถ์ศึกษา อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้วิธีการแบบเปิด 
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาเรื่องเส้นขนานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน

วัดโบสถ์ศึกษา อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้วิธีการแบบเปิด 

สมมติฐานการวิจัย 
ความสามารถในการแก้ปัญหาเรื่องเส้นขนานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 

อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้วิธีการแบบเปิด 

ขอบเขตการวิจัย 
1. ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1.1 ประชากร นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก มี

จ านวนทั้งหมด 49 คน แบ่งเป็นห้อง 2/1 มีจ านวน 32 คน และห้อง 2/2 มีจ านวน 17 คน 
   1.2 กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา อ าเภอวัดโบสถ์  



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

97 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 15 คน จากห้องเรียน 2/2  ได้มาโดยการเลือกวิธีการสุม่
อย่างง่าย  
 2. ด้านเนื้อหา 

เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี คือ กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ สาระที่ 3 เรขาคณติ สาระที่ 8 ทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร ์หน่วยการเรยีนรู้เรื่อง เส้นขนาน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

3. ตัวแปรที่ศึกษา 
   3.1 ตัวแปรต้น คือ การจดัการเรียนรู้วิธีการแบบเปิด 
   3.2 ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการแก้ปัญหาเรื่องเส้นขนาน 
4. ด้านระยะเวลา 
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 รวมเวลาทั้งสิ้น 3 สัปดาห์ 15ช่ัวโมง 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด (Open Approach) หน่วยการเรียนรู้ เรื่องเส้นขนาน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 1 แผน รวม 2 ช่ัวโมง ตรวจสอบหาคุณภาพของเครื่องมือ 
โดยผู้เชี่ยวชาญและน ามาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยตัดสินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่าทุกข้อมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.00–4.80 ซึ่งมีระดับความเหมาะสมมาก  

2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาเรื่องเส้นขนาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยเป็นแบบทดสอบ จ านวน 28 ข้อ แบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก มีเกณฑ์การให้คะแนน คือตอบ

ถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน ซึ่งในแบบทดสอบจะวัดการแก้ปัญหาเรื่องเส้นขนาน   

ข้อสรุป หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาผู้เช่ียวชาญมาค านวณหาค่า IOC ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของ

แบบทดสอบ พบว่ามีค่า IOC เท่ากับ 0.60-1.00 ซึ่งผ่านเกณฑ์ 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ในภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยม ี

ล าดับขั้นตอน ดังนี ้
1. น าหนังสือขอความร่วมมือในการท าวิจัยจากบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไปยัง 

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
2. ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาเรื่องเส้นขนาน 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ เรื่องเส้นขนานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 28 ข้อ กับนักเรียน 
โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก แล้วเก็บรวบรวมข้อมูลผลการทดสอบ น าไปวิเคราะห์ผล 

ความสามารถในการแก้ปญัหาเรื่อง

เส้นขนาน 

 
การจัดการเรยีนรู้วิธีการแบบเปิด 

 (Open Approach)  
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3. ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด (Open Approach) ในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 แผน เป็นระยะเวลา 2 ช่ัวโมง โดยมีการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการแบบเปิด 
(Open Approach) ตามขั้นตอนดังน้ี 

   1. ขั้นตอนการน าเสนอปัญหาปลายเปิด หมายถึง ช่วงที่ครูน าเอาสถานการณ์ปัญหาที่เป็นค าช้ีแจง และใบ
กิจกรรมน าเสนอในช้ันเรียน ท าให้ผู้เรียนได้รับรู้สถานการณ์ปัญหาร่วมกันเพื่อน าไปสู่การท ากิจกรรม 

   2. ขั้นตอนการเรียนรู้ด้วยตัวเองของนักเรียน หมายถึงช่วงที่นักเรียนได้รับประสบการณ์ปัญหาที่เป็นตัวค า
ช้ีแจง และใบกิจกรรมจากครู หลังจากน้ันนักเรียนจึงท าการแก้ปัญหาที่ได้รับด้วยตนเองและ/หรือแก้ปัญหาร่วมกันกับ
เพื่อนในกลุ่ม โดยครูไม่มีการแทรกแซงความคิดของนักเรียน แต่ครูสามารถทวนค าสั่งในการท ากิจกรรมและเดินดู
นักเรียนท ากิจกรรม 

   3. ขั้นตอนการอภิปรายทั้งช้ันเรียน หมายถึง หลังช่วงจากที่นักเรียนท ากิจกรรมเสร็จแล้วครูจึงให้นักเรียน
น าเสนอผลงานของตนเองและ/หรือของแต่ละกลุ่ม ในช่วงนี้ครูให้นักเรียนน าเสนอผลงานที่นักเรียนท ามาให้ครูและ
เพื่อนทั้งห้องได้รับฟัง หลังจากน้ันครูเปิดโอกาสให้คนอื่นได้ซักถามข้อข้องใจ และผู้น าเสนอก็มีการอภิปรายผลงานของ
ตนเอง 

   4. ขั้นตอนการสรุปบทเรียนโดยการเช่ือมโยง หมายถึงหลังจากที่นักเรียนทุกคนและหรือทุกกลุ่มน าเสนอ
ผลงานเสร็จแล้ว ครูเป็นคนพูดโดยการสรปุแนวคิดของนักเรียนแต่ละคนและ/หรือแต่ละกลุม่ที่ไดน้ าเสนอมาให้นักเรยีน
ทุกคนได้รับทราบทั่วกัน 

4. เมื่อเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยท าการทดสอบกลุ่มตัวอย่างหลัง 
เรียน (Post-Test) โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาเรื่องเส้นขนาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
2 ฉบับเดิม แล้วเก็บรวบรวมข้อมูลผลการทดสอบหลังเรียน เพื่อน าไปวิเคราะห์ 
 5. น าคะแนนท่ีรวบรวมไว้จากการวัดความสามารถในการแก้ปัญหาเรื่องเส้นขนาน ของนักเรียนมาวิเคราะห์
ค่าทางสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ โดยการหาค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
2. แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาเรื่องเส้นขนาน ค่าความเที่ยงตรง (Validity) โดยหาค่าดัชนีความ

สอดคล้อง (IOC) ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรของ 
คูเดอร์-ริชาร์ดสัน KR-20  

สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบ 
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ความสามารถในการแก้ปัญหาเรื่องเส้นขนาน หลังการจัดการเรียนรู้วิธีการ

แบบเปิด ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ใช้การทดสอบค่าที (t-test one group) เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 และ

ทดสอบสมมติฐานโดยก าหนดระดับนัยส าคัญที ่.05 

2. เปรียบเทียบระดับความสามารถในการแก้ปัญหาเรื่องเส้นขนาน ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดย 

วิธีการแบบเปิด (Open Approach) ใช้การทดสอบค่าที( t-test dependent ) และทดสอบสมมติฐานโดยก าหนด

ระดับนัยส าคัญที่ .05 

 ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาสามารถในการแก้ปัญหาเรื่องเส้นขนาน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
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โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการแบบเปิด (Open 
Approach) ผู้วิจัยมีรายละเอียดในการด าเนินการวิจัย ดังน้ี 

 ตอนที่ 1 การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาเรื่องเส้นขนานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
วัดโบสถ์ศึกษา อ าเภอวดัโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้วิธีการแบบเปิด  
ตาราง 1 ผลการศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาเรื่องเส้นขนานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและ
หลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้วิธีการแบบเปิด  

นักเรียนคน

ที ่

คะแนน

เต็ม 

ก่อนเรียน หลังเรียน 

คะแนน

สอบ 
ร้อยละ 

ความสามารถใน

การแก้ปัญหาเรื่อง

เส้นขนาน 

คะแนน

สอบ 
ร้อยละ 

ความสามารถใน

การแก้ปัญหาเรื่อง

เส้นขนาน 

1 28 16 57.14 พอใช้ 25 89.29 ด ี

2 28 6 21.43 ปรับปรุง 19 67.86 พอใช้ 

3 28 12 42.86 ปรับปรุง 24 85.71 ด ี

4 28 11 39.29 ปรับปรุง 22 78.57 ด ี

5 28 4 14.29 ปรับปรุง 14 50.00 พอใช้ 

6 28 9 32.14 ปรับปรุง 20 71.43 พอใช้ 

7 28 5 17.86 ปรับปรุง 14 50.00 พอใช้ 

8 28 14 50.00 พอใช้ 23 82.14 ด ี

9 28 12 42.86 ปรับปรุง 22 78.57 ด ี

10 28 12 42.86 ปรับปรุง 24 85.71 ด ี

11 28 15 53.57 พอใช้ 26 92.86 ดีมาก 

12 28 5 17.86 ปรับปรุง 16 57.14 พอใช้ 

13 28 10 35.71 ปรับปรุง 21 75.00 ด ี

14 28 14 50.00 พอใช้ 25 89.29 ด ี

15 28 13 46.43 ปรับปรุง 20 71.43 พอใช้ 

x  10.53 37.62 ปรับปรุง 21.00 75.00 ด ี

S.D. 3.91 3.87 
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 จากตาราง 1 พบว่าเมื่อพิจารณาในภาพรวมความสามารถในการแก้ปัญหาเรื่องเส้นขนานของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้การจัดการเรียนรู้วิธีการแบบเปิด มี
คะแนนก่อนเรียนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 37.62 ซึ่งอยู่ในระดับปรับปรุง และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนเรียนเท่ากับ 
3.91 มีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยคิดเปน็ร้อยละ 75.00 ซึ่งอยู่ในระดับดี และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรียนเท่ากับ 3.87 
ตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาเรื่องเส้นขนานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัด
โบสถ์ศึกษา อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้วิธีการแบบเปิด 

ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาเรื่องเสน้ขนาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนเรียน
และหลังเรียน จัดการเรียนรู้วิธีการแบบเปิดโดยใช้การ 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม x  S.D. t p 

ก่อนเรียน 15 28 10.53 3.91 
23.07 0.00 

หลังเรียน 15 28 21.00 3.87 

*p < .05 

 จากตาราง 2 พบว่าความสามารถในการแก้ปัญหาเรื่องเส้นขนานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีคะแนน
ก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 10.53 คะแนน และมีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 21.00 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
คะแนนสอบท้ังสองครั้ง พบว่าความสามารถในการแก้ปญัหาเรื่องเสน้ขนานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้
การจัดการเรยีนรู้วิธีการแบบเปิดหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 

สรุปผลการวิจัย 
             ผลการการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการแก้ปัญหาเรื่องเส้นขนาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา          
อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ผลสัมฤทธ์ิหลังการจัดการเรียนรู้วิธีการแบบเปิด สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี 
ระดับนัยส าคัญที่ .05 
 2. ความสามารถในการแก้ปัญหาเรื่องเส้นขนาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 
อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

อภิปรายผล             
  การวิจัยนี้ สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการแก้ปัญหาเรือ่งเส้นขนาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังเรียนอยู่ในระดับดี ซึ่ง
อยู่ในระดับสูงขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้วิจัยได้จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด (Open Approach) เป็นวิธีการ
จัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ท าให้นักเรียนมีความเข้าใจในเรื่องเส้นขนาน และมีทักษะใน
การคิดวิเคราะห์มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ สรุปได้ว่า เป็นการสอนที่นักเรียนมีโอกาสได้ฝึกพัฒนาความคิด
อย่างเต็มที่ ได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จึงมีความอยากเรียนรู้ตลอดเวลาและท าให้ได้เรยีนรู้วิธีการจัดการระบบส่งเสริม
การค้นคว้าหาความรู้โดยวิธีเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ท าให้ความรู้คงทนและถ่ายโยงการเรียนรู้ได้ ซึ่งจะท าให้
สามารถจดจ าได้นานและน าไปใช้ในความคิดและสถานการณ์ใหม่ได้อีกด้วย นอกจากนี้การท าแบบวัดความสามารถใน
การแกปั้ญหาเรื่องเส้นขนาน นักเรียนส่วนใหญ่มีแนวทางการแก้ปัญหาแสดงการเชื่อมโยงข้อมูลหรือเงื่อนไขกับทฤษฎีที่
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รู้ที่ต้องการได้ถูกต้องบางส่วน อาจเนื่องมาจากนักเรียนยังไม่คุ้นเคยกับปัญหาปลายเปิดที่ต้องใช้ประสบการณ์ของ
ตนเองในการวางแผนแก้ปัญหาที่มีหลายแนวทางซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ โนดะ (Nohda, 1983, อ้างถึงใน ไมตรี 
อินทร์ประสิทธิ์, 2547, หน้า 4-5) กล่าวว่าการสอนโดยใช้วิธีการแบบเปิด ในขั้นวางแผนหาแนวทางการแก้ปัญหา
นักเรียนต้องพยายามค้นพบแนวทางการแก้ปัญหาของตนเองโดยอาศัยประสบการณ์ของตนเอง ครูมีหน้าที่ช้ีแนะให้
นักเรียนได้อภิปรายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างแนวทางการหาค าตอบที่หลากหลาย เพื่อสามารถนาไปพัฒนาเป็น
ความรู้ในระดับสูงต่อไป 
 2. ความสามารถในการแก้ปัญหาเรื่องเส้นขนาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้
โดยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากผู้วิจัยได้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดเป็นการจัดการเรียนรู้ด้วยการน าเสนอปัญหา
ปลายเปิดให้กับนักเรียน โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ตามประสบการณ์และความสามารถของ
นักเรียนซึ่งปัญหาปลายเปิดอาจมีแนวทางการแก้ปัญหาหรือค าตอบที่หลากหลาย ท าให้นักเรียนสามารหาค าตอบได้
ปริมาณที่มากหลากหลายแนวคิดและได้ประสบการณ์ในการค้นพบสิ่งใหม่รวมถึงการได้น าเสนอหรืออภิปรายแนวคิด
อยา่งละเอียดชัดเจนโดยอภิปรายผล ดังนี้ความคิดคล่อง ผู้วิจัยให้นักเรียนได้คิดหาค าตอบหรือแนวทางการแก้ปัญหาให้
ได้ปริมาณมากภายในเวลาที่ก าหนด จากปัญหาปลายเปิดที่ผู้วิจัยได้น าเสนอให้กับนักเรียนในกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ผู้วิจัยให้นกัเรียนเขียนแนวทางการแก้ปัญหาให้มากที่สุดพร้อมหาค าตอบท าให้นักเรียนได้ฝึกความทางคณิตศาสตร์ใน
ดา้นความคิดคล่องและจากผลการท าแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์นักเรียนส่วนใหญ่สามารถเขียนแนว
ทางการหาค าตอบและตอบได้ถูกต้อง 60 เปอร์เซ็นต์ ขั้นไปในเวลาที่ก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของศศิธร แม้น
สงวน (2555, หน้า 199-201) กล่าวว่า การช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนครูควรจัดกิจกรรมหรือใช้
ปัญหาที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดสามารถบอกแนวคิดและเหตุผลที่หาค าตอบมาได้ 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. ในการน าผลการวิจัยไปใช้ครผูู้สอนควรศึกษาข้ันตอนของการจัดการเรยีนรู้โดยวิธีการแบบเปิด (Open 
Approach) ให้เข้าใจก่อนน าไปใช้ เพื่อให้สามารถจดักิจกรรมการเรยีนรู้ที่มีประสิทธิภาพและก่อให้เกดิประโยชน์แก่
นักเรียนสูงสุด 

2. การจัดการเรยีนรูโ้ดยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) เป็นการจัดการเรยีนรู้ที่เน้นกระบวนการมาก 
จ าเป็นต้องใช้เวลาในการสอนค่อนข้างมากครูควรก ากับเวลาและกระตุ้นนักเรยีนบ่อยๆ ครูผูส้อนอาจยืดหยุ่นเวลาที่ใช้
ในการด าเนินกิจกรรมในแต่ละขั้นการสอนให้มีความเหมาะสม 

3. ครูผูส้อนควรเป็นผู้กระตุ้นให้นกัเรียนช่วยกันตั้งค าถามเพื่อน าไปสู่การหาค าตอบและเรียนรู้ในสิ่ง 

ใหม่ควบคู่การทบทวนความรู้เดมิ คอยช้ีแนะแนวทางการเรียนรู้ของนักเรียน รวมถึงการส่งเสริมความคิดนอก 

กรอบของนักเรียนท่ีน่าท าได้จริง และต้องเตรียมสื่อ ใบงาน ใบความรู้ที่มีความหลากหลาย เพื่อใหผู้้เรียนได้ใช้ 

ค้นคว้าอย่างเพียงพอ 

4. ในขณะที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมแต่ละขั้นนั้น ครูควรใหเ้วลาแก่นักเรียนในการคดิและปฏิบตัิ 
กิจกรรมอยา่งเหมาะสม ครูไม่ควรเร่งรัดนักเรียน และไม่ควรคาดหวงักับค าตอบในทันทีครูควรส่งเสรมิให้ 
นักเรียนได้มโีอกาสเสนอความคดิเห็นต่างๆ และควรเปดิใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนในแง่มุมอื่น 

เพื่อให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการคิด และกล้าที่จะเสนอความคิดที่แตกต่าง และยังฝึกให้นักเรียนมีเจตคติทาง
คณิตศาสตร์ด้านความใจกว้างและด้านความมีเหตุผลด้วย 
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 5. ควรมีการศึกษาผลของความสามารถทางการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่อยู่ในระดับพอใช้ ที่มีผล
จากการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการแบบเปิด (Open Approach)  ครูควรศึกษากิจกรรมแต่ละขั้นตอนให้มีความยาก ง่าย 
ให้เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน โดยอาจจัดกลุ่มนักเรียนเก่งและอ่อนรวมกัน เพื่อให้นักเรียนที่เก่งคอย
กระตุ้นให้นักเรียนที่อ่อนเข้าใจในกิจกรรมมากข้ึน 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัย 

 1. ควรมีการศึกษาผลของการใช้การจัดการเรียนรู้โดยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ไปใช้ 

กับสาระการเรียนรู้ วิคณิตศาสตร์ และสาระเรื่ องอื่นๆอีก เพราะการคิดแบบปลายเปิดใช้หาวิธีการทาง 

คณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาหรือหาค าตอบ จึงสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับทุกสาระการเรียนรู้ 
 2. ควรศึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดเชิงคณิตศาสตร์ร่วมกับวิธีสอนอื่นๆ 
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การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม จังหวัดสุโขทัย 

The Learning Management by Using KWDL Technique to Develop Learning 
Achievement in Mathematics of 1st Matthayomsuksa  
At Kirimat Phitthayakom School Sukhothai Province 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL เรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียว และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิค KWDL เรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
1/2 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ปีการศึกษา 2561 จ านวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค KWDL จ านวน 5 แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียน
ละ 1 ช่ัวโมง รวมทั้งสิ้น 5 คาบเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องการแก้โจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว มีลักษณะเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 15 ข้อ 15 คะแนน และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test (dependent samples)  
 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว โดยการใช้เทคนิค KWDL นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี่ที่ 1/2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนโดยเฉลี่ยเป็น 3.31 คะแนน และความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค 
KWDL เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนคีรี
มาศพิทยาคม มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

ค าส าคัญ : เทคนิค KWDL / โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว / ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน / 
ความพึงพอใจ 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to compare mathematics learning achievement before 
and after learning of matthayomsuksa 1 students learned by learning management using the KWDL 
technique on linear equations in one variable lesson, and to cultivate the satisfaction of 
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matthayomsuksa 1 students learned by learning management using the KWDL technique the 
problem with linear equations in one variable lesson. Target group consists of 32 in 
matthayomsuksa 1/2 students, Kirimat Phitthayakhom School, Khirimat District, Sukhothai Province, 
during the second term of academic year 2018. The instruments used in the research are lesson 
plans for mathematics by using 5 KWDL techniques to manage 1 hour per class for a total of 5 
lessons, learning achievement test before and after school subject solving problems with linear 
equations in one variable lesson, with multiple-choice (4 choices) 15 items 15 points, and students’ 
satisfaction questionnaire on learning management activities using KWDL technique. Statistics used 
in data analysis were average, standard deviation and t-test (dependent samples).  

The research found that mathematics learning achievement subject solving problems with 
linear equations in one variable lesson, by using the KWDL technique in matthayomsuksa 1/2 
students have academic achievement after studying higher than before on an average of 3.31 
points and students' satisfaction with lesson plans using the KWDL technique to solve the problem 
about linear equations in one variable lesson, of matthayomsuksa 1/2 students, Kirimat 
Phitthayakhom School, overall satisfaction is at the highest level. 

Keywords : KWDL technique / Problems with linear equations in one variable lesson /  

Learning achievement / Satisfaction 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นให้เป็นมนุษย์ที่มี
ความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมั่นในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติที่
จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความ
เชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551)  
 จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานคณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 เนื่องจากคณิตศาสตร์ช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน 
สามารถวิเคราะห์ปัญหา หรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา 
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็น
เครื่องมือในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่น ๆ อันเป็นรากฐาน ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของชาติให้มีคุณภาพและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ การศึกษาคณิตศาสตร์จึงจ าเป็นต้องมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ โดยค านึงถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นส าคัญ นั่นคือ การเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี การสื่อสารและการร่วมมือ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนรู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม สามารถแข่งขั นและอยู่ร่วมกับ
ประชาคมโลกได้ ท้ังนี้การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ประสบความส าเร็จนั้น จะต้องเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะ
เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ พร้อมที่จะประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษา หรือสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้นสถานศึกษา
ควรจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียน ซึ่งทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นความสามารถที่
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จะน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในที่นี้ เน้นที่ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็น
และต้องการพัฒนาให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ได้แก่ความสามารถต่อไปนี้ การแก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2560) 
 ส าหรับเทคนิคการสอนรูปแบบหนึ่งที่ครูสามารถน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อแก้ปัญหาการ
เรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาที่ต้องอาศัยความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนเป็นหลักคือการสอนโดยใช้
เทคนิค KWDL ซึ่งเทคนิค KWDL นี้ฝึกให้นักเรียนคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนละเอียดถี่ถ้วนและท าให้
นักเรียนเข้าใจโจทย์ปัญหาได้อย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังฝึกให้นักเรียนหาวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างหลากหลายอันจะ
ส่งผลท าให้นักเรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวันของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิ์ผลการสอนใช้เทคนิค KWDL พัฒนาโดยชอบและคณะซึ่งเป็นเทคนิคการสอนที่ช่วย
ส่งเสริมทักษะความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยชอบและคณะ ได้เสนอแนะว่าเป็นการสอนที่
เหมาะสมส าหรับน าไปใช้ในการพัฒนาทักษะและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาเพราะสาเหตุที่นักเรียนส่วนใหญ่
แก้โจทย์ปัญหาไม่ได้นั้นเนื่องจากนักเรียนไม่เข้าใจค าและภาษาในโจทย์อ่านโจทย์แลว้ไม่ทราบว่าจะใช้วิธีค านวณและยัง
ขาดยุทธวิธีท่ีใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาจึงจ าเป็นต้องสอนให้นักเรียนมีความสามารถในการตีความหรือเข้าใจภาษาโจทย์
เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ง่ายขึ้น ส าหรับขั้นตอนการสอนโดยใช้เทคนิค KWDL สรุปได้ 4 ขั้นตอน
ดังนี ้
 ขั้นตอนที่ 1 K (What we KNOW) เรารู้อะไรหรือโจทย์บอกอะไรเป็นขั้นตอนที่แบ่งกลุ่มให้นักเรียนช่วยกัน
หาสิ่งที่รู้เกี่ยวกับโจทย์ 
 ขั้นตอนท่ี 2 W (What we WANT to know) เราต้องการรู้ต้องการทราบอะไรหรือโจทย์ให้หาอะไรมีวิธีการ
อย่างไรใช้วิธีอะไรหรือด าเนินตามกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาเป็นขั้นตอนอย่างไรบ้างเป็นขั้นตอนที่นักเรียนในกลุ่ม
ร่วมกันอภิปรายเพื่อหาสิ่งท่ีต้องการรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโจทย์ 
 ขั้นตอนท่ี 3 D (What we Do to find out) เราท าอะไรอย่างไรหรือด าเนินตามกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา
เป็นขั้นตอนท่ีนักเรียนช่วยกันด าเนินการเพื่อแก้โจทย์ปัญหาโดยเขียนโจทย์ปัญหาให้อยู่ในรูปของประโยคสัญลักษณ์หา
ค าตอบและตรวจสอบค าตอบ 
 ขั้นตอนที่ 4 L (What we LEARNED) เราเรียนรู้อะไรหรือหาค าตอบที่ได้และบอกวิธีคิดอย่างไรค าตอบ
อย่างไรเป็นข้ันตอนท่ีให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปเป็นความรู้ที่ได้จากการเรียน (ผ่องณภา ใจทา. 2558)   
 ผู้วิจัยในฐานะเป็นครูผู้สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ได้ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ผ่านมาพบว่าช้ันมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ขาดทักษะในการแก้โจทย์ปัญหา นักเรียนส่วนใหญ่ไม่
สามารถคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาได้ จึงไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหาตามที่โจทย์ต้องการได้อย่างถูกต้อง และส่งผลต่อการ
ที่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนยังไม่ดีเท่าที่ควร เพื่อให้นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียวได้ จึงต้องพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียน ซึ่งกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาถือว่า
มีความส าคัญ ส าหรับกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาซึ่งเป็นที่ยอมรับและน ามาใช้กันอย่างแพร่หลาย คือ การแก้โจทย์
ปัญหา โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ KWDL เป็นเทคนิคการสอนรูปแบบหนึ่งที่ส่งเสริมความสามารถใน การแก้ปัญหา
และการสื่อสารทางคณิตศาสตร์โดยเทคนิค KWDL (Know-Want-Do-Learned) มะลิวัลย์ ศรีบานช่ืน และ ญาณภัทร 
สีหะมงคล (2554) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบ KWDL และ การจัดการเรียนรู้แบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนโดยจัดการเรียนรู้แบบ 
KWDL มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
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เป็นร้อยละ71.90 และ 76.67 ตามล าดับ ซึ่งสูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยจัดการเรียนรู้แบบปกติ ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดเป็นร้อยละ57.67 และ 
59.10 ตามล าดับ ชญาณิศา เป็งจันทร์, นพพร ธนะชัยขันธ์ และ สุดาพร ปัญญาพฤกษ์ (2560) ได้ศึกษาการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนจิตราวิทยา สูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากหลักการและเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของทักษะการแก้โจทย์ปัญหาที่มีต่อ
การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปญัหาวิชาคณติศาสตร ์เรื่องการ
แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ 
KWDL เพื่อพัฒนาทักษะในการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียน  ท าให้นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ถูกต้อง สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและในการเรียนระดับสูงขึ้นไปได้   

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL เรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว  
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค 
KWDL เรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  

สมมติฐานของการวิจัย 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยแผนการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL เรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว มีคะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนสูงกว่า
ก่อนการเรียน 

ขอบเขตการวิจัย 

 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา คือ เนื้อหารายวิชาคณิตศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
 2. ขอบเขตตัวแปร  
 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค KWDL 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
 3. ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2561 จ านวน 3 
ห้องเรียน รวม 90 คน โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย    
     กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 1 ห้อง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2561 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย จ านวน 32 คน เป็นการสุ่มแบบ
แบ่งกลุ่ม 
 4. ขอบเขตด้านสถานที่ คือ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 
 5. ขอบเขตด้านเวลา 
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     ด าเนินการในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันท่ี 26 พฤศจิกายน 
2561 (5 คาบเรียน) 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 
แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการท าวิจัย 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2561 จ านวน 
3 ห้องเรียน รวม 90 คน โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย    

    2. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 1 ห้อง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษาที่ 2561 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย จ านวน 32 คน เป็นการสุ่ม
แบบแบ่งกลุ่ม 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียว มีลักษณะเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 15 ข้อ 15 คะแนน 
 2. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้
เทคนิค KWDL  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. สร้างแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แล้วน าไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความสอดคล้องของ
แบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และน าไปปรับปรุงแก้ไข 
 2. ก่อนท าการสอนผู้วิจัยท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ซึ่งใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการชิงเส้นตัวแปรเดียว จ านวน 15 ข้อ 
           3. ด าเนินการทดลอง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค  
KWDL เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการชิงเส้นตัวแปรเดียว ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 
           4. ทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบฉบับเดียวกับการทดสอบก่อนเรียนและประเมินความ 
พึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค KWDL หลังจากการทดสอบหลังการเรียน 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการชิงเส้น 
ตัวแปรเดียว ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2  
 1.1 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการชิงเส้นตัวแปรเดียว 
ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน มาตรวจให้คะแนน แล้วบันทึกผลคะแนนของนักเรียนรายบุคคล 
 1.2 น าคะแนนท่ีได้มาหาผลรวม ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ 

 

การจัดการเรยีนรู้วิชาคณิตศาสตร ์ 
โดยใช้เทคนิค KWDL 

 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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 1.3 น าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนมาพิจารณาดูว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน และหลังเรียนตา่งกัน
หรือไม ่
 4.2 ประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค KWDL เรื่องการแก้โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับสมการชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และหาค่าเฉลี่ยน าไปเทียบ
เกณฑ์ ซึ่งมเีกณฑ์การแปลผลดังนี ้
 ค่าเฉลี่ยจากระดับความคิดเห็น แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ย  4.50 – 5.00   หมายถึง  นักเรียนพึงพอใจมากท่ีสุด   
 ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49   หมายถึง  นักเรียนพึงพอใจมาก   
 ค่าเฉลี่ย  2.50 – 3.49   หมายถึง  นักเรียนพึงพอใจปานกลาง   
 ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49   หมายถึง  นักเรียนพึงพอใจน้อย   
 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49   หมายถึง  นักเรียนพึงพอใจน้อยท่ีสุด 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม อ าเภอคีรีมาศ 
จังหวัดสุโขทัย ที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค KWDL เรื่องการแกโ้จทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน จากคะแนนเฉลี่ย 5.78 เพิ่มขึ้นเป็นเฉลี่ย 9.06 
ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน ผลต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน และร้อยละ
ของคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มเป้าหมาย  

คะแนน 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

ผลต่าง 
(X)  (S.D.)  (X)  (S.D.)  

เฉลี่ยรวม 5.78 2.23. 9.06 0.49 3.31 

 1.2 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนด้วยแผนการจดัการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค KWDL เรื่องการแก้โจทย ์

ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว มคีวามพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x = 4.77, S.D. = 0.66)  
ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยแผนการจัดการเรยีนรู้คณิตศาสตรโ์ดยใช้
เทคนิค KWDL 

การเรียนด้วยกิจกรรมการการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

โดยใช้เทคนิค KWDL 

ผลการประเมิน 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 

(X)  

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.)  

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

รวม 4.58 0.58 มากที่สุด 

ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 

รวม 4.44 0.73 มาก 

ด้านประโยชน์จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

รวม 4.54 0.64 มากที่สุด 

รวมทั้งหมด 4.77 0.66 มากที่สุด 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม อ าเภอคีรีมาศ 
จังหวัดสุโขทัย ที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค KWDL เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้น

ตัวแปรเดียว พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรียน จากคะแนนเฉลี่ย 5.78 (x = 5.78, S.D. = 2.23)

เพิ่มขึน้เป็นเฉลี่ย 9.06 (x = 9.06, S.D. = 0.49)  
 2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค KWDL เรื่องการแก้โจทย์

ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x = 4.77, S.D. = 0.66)  

อภิปรายผล 
 1. นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียน สูงกว่าก่อนการเรียน จากคะแนนเฉลี่ย 
5.78 เพิ่มขึ้นเป็นเฉลี่ย 9.06 การที่ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้อาจสืบเนื่องมาจากเทคนิค KWDL เป็นเทคนิคการ
สอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด วิเคราะห์ โจทย์คณิตศาสตร์ได้อย่างหลากหลายตามขั้นตอนที่ก าหนด และสามารถหา
วิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดพร้อมให้เหตุผลประกอบได้อย่างชัดเจน รวมทั้งผู้เรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพรู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อให้กลุ่มของตนเองประสบความส าเร็จ  และเป็นการเรียนโดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ (Learner - Centered Learning) เป็นการบูรณาการสาระที่เกี่ยวข้องกับความรู้คณิตศาสตร์ กับเทคนิค
การสอนของครูเข้าด้วยกันจึงท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ มะลิวัลย์ ศรีบานช่ืน และ ญาณภัทร สีหะมงคล (2554) พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
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โดยใช้การเรียนรู้แบบ KWDL มีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ ชญาณิศา เป็งจันทร์, นพพร ธนะชัยขันธ์ และ สุดาพร ปัญญาพฤกษ์ (2560) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจิตราวิทยา สูงกว่าคะแนน
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 2. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค KWDL เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว อยู่ในระดับมากที่สุด โดยผลการศึกษาเป็นดังนี้อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนด้วยแผนการจัดการโดยใช้เทคนิค KWDL มีการเชื่อมโยงความรู้เดิมไปสู่การแสวงหาความรู้ใหม่ เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม ร่วมกันสรุปและจัดระเบียบความรู้แสดงผลงาน และประยุกต์ใช้
ความรู้ โดยนักเรียนทุกคนในกลุ่มได้แสดงบทบาทหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายตรงตามศักยภาพของตนเอง จึงท าให้
นักเรียนมีความสนใจ และเกิดความพึงพอใจ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ มะลิวัลย์ ศรีบานช่ืน และ ญาณภัทร สีหะ
มงคล (2554) พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ KWDL มีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ชญาณิศา เป็งจันทร์, นพพร ธนะชัยขันธ์ และ สุดาพร 
ปัญญาพฤกษ์ (2560) พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้เทคนิค
KWDL เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องโจทย์ปัญหาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับพึงพอใจมาก 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ผลจากการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ในข้อที่ว่า บรรยากาศของการเรียนรู้ท าให้นักเรียนมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่ม มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนจึงควรตรวจสอบงานของแต่ละคนว่า
มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเองมากน้อยเพียงใด 
 2. ควรตรวจสอบความสามารถ และทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนการจัดกลุ่มเข้าเรียน 
เพื่อการจ าแนกกลุ่มได้อย่างถูกต้อง 
 3. ควรให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค  KWDL เพื่อเตรียม
ความพร้อมของนกัเรียนก่อนการด าเนินการศึกษาค้นคว้า 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค KWDL ในสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องอื่น ๆ และระดับช้ันอ่ืน ๆ 
 2. ควรศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค KWDL 
 3. ควรศึกษาเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้ที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค KWDL กับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคอ่ืน ๆ 
 4. ควรจัดกิจกรรมที่สามารถให้นักเรียนทุกคนแสดงความคิดที่เห็นได้ชัดเจน 
 5. ควรตรวจสอบการท าแบบฝึกทักษะของนักเรียนรายบุคคล เพื่อตรวจสอบว่านักเรียนเข้าใจขั้นตอนแต่ละ
ขั้นตอนและเขียนแต่ละขั้นตอนถูกต้องหรือไม่  
 6. ควรชี้แนะนักเรียนแบบการถามตอบเป็นรายบุคคลให้มากข้ึน 
 7. ควรสอบวัดผลสัมฤทธิ์เป็นข้อสอบแบบอัตนัย เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนแต่ละคนว่ามีความ
เข้าใจมากน้อยเพียงใด 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

111 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

 

เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ :  
 โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด. 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแ้กนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : 
 โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด. 
ชญาณิศา เป็งจันทร์, นพพร ธนะชัยขันธ์ และ สุดาพร ปัญญาพฤกษ์. (2560). การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค  
 KWDL เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ืองโจทย์ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
 ที่ 6. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย). 
ผ่องณภา ใจทา. (2558). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  
 โดยใช้เทคนิค KWDL. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม). 
มะลิวัลย์ ศรีบานช่ืน และ ญาณภัทร สีหะมงคล. (2554). การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา 
 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน รู้ เร่ืองสมการเชิงเส้นตัวแปร
 เดียว ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ KWDL และ การจัดการเรียนรู้แบบ
 ปกต.ิ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

112 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก  
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจ่าการบุญ  

โดยใช้แบบฝึกทักษะ 
The Development of Mathematics Learning Achievement on Length around The 
Shape of The Rectangle of Mathematics Department of Grade 4 Students Using 

Skill Practices 

ชัยวัฒน์  ยะหลวง1  สุขแก้ว  ค าสอน2  อังคนา  คุมมี3   
Chaiwat  Yaluang1  Sukkaew  Comesorn2 Uangkhana  Khumme3   

1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
2อาจารย์ฝ่ายการวจิัยและพัฒนาการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

3ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนจ่าการบุญ อ าเภอเมือง จังหวัดพษิณุโลก 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เรื่องความยาวรอบรูปของรูป
สี่เหลี่ยมมุมฉาก กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนจ่าการบุญ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจ่าการบุญ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ด้วยการใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4.3 โรงเรียนจ่าการบุญ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้อง รวม 43 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบฝึกทักษะ เรื่องความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนจ่าการบุญ จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 4 
ชุด และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก แบบ ปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จ านวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้ Dependent Samples t-test  
 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เรื่องความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก กลุ่มสาระ      
คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนจ่าการบุญ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 75.86/76.63 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้ คือ 70/70  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 หลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ เรื่องความยาว
รอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  แบบฝึกทักษะ  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to 1.) study the performance of skill practices on 
length around the shape of the rectangle of mathematics department of grade 4 students of 
Jakarnboon school the standard performance 70/70 2.)  to compare achievement learning on 
length around the shape of the rectangle of mathematics department of grade 4 students of 
Jakarnboon School between before and after learning by using skill practices the sample used was 
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consisted 43 of grade 4 students in the second semester of the academic year 2018 of Jakarnboon 
School, Muang District, Phitsanulok. sample were drawn form classroom 3 by using simple random 
sampling method the instrument used in the study were skill practices was made by the researcher 
4 sets and the multiple choice achievement test 4 choice Statistics used were average, standard 
deviation, dependent samples t-test The result of this study was performance of skill practices of 
skill practices was 76.14/76.63 was higher then 70/70, the achievement learning of students after 
learning was higher then then the before learning at level of statistical significance .01 

Keywords: Achievement Learning , Skill Practices, Mathematic Department. 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ความเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้คนในสังคม   ต้อง
ปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงท้ังหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการศึกษาต้องปรับปรุงเพื่อให้คน
มีความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นด้วยเหตุนี้นักการศึกษาจึงได้พยายามปรับปรุง
หลักสูตรในระดับต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นหลักในการน าไปใช้แก้ปัญหาและด าเนินชีวิตในสังคม ที่เปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา (นนทชัย น ามา, 2556) 
 การจัดการศึกษาและการเรียนการสอนในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปมากในแต่ละสังคม หรือแต่ละระดับของ
การจัดการศึกษา ทั้งการพัฒนาในรูปแบบของการบริหารการจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคแห่งสังคม
ข้อมูลสารสนเทศ ( The Information Age ) หรือที่เรียกกันตามสมัยนิยมว่า “ยุคโลกาภิวัตน์ ( The Globalization 
)” นั้นได้ส่งผลต่อรูปแบบกระบวนการจัดการศึกษาเป็นอย่างมาก และคงจะต้องมีการพัฒนาปรับระบบหรือรูปแบบ
กระบวนการต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ  และข้อมูลข่าวสารที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องนั่นเอง ซึ่งตัวแปรที่ส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวคือความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงในบริบทของสังคมโลกในปัจจุบัน (วิชุ
ดา คุมภีร์เวช, 2557) 
 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จัดเป็น 3 สาระ ได้แก่ จ านวนและพีชคณิต การวัดและเรขาคณิต และสถิติและความน่าจะ
เป็น โดยได้แยกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ออกจากสาระการเรียนรู้  ซึ่งทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ยังคงประกอบไปด้วย 5 ทักษะเดิม ได้แก่การแก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
การเช่ือมโยง การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์ โดยก าหนดให้มีการประเมินความสามารถ  ด้านทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ควบคู่ไปกับการประเมินด้านเนื้อหา สาระ ดังจะเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงของตัวช้ีวัด 
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2561) 
 ในระดับประถมศึกษามีการเปลี่ยนแปลงด้านเนื้อหาคณิตศาสตร์ให้มี ความเป็นสากลและมีความสอดคล้อง
กันมากข้ึน ซึ่งค านึงถึงความเหมาะสมของ เนื้อหาคณิตศาสตร์ในระดับช้ันต่าง ๆ โดยพิจารณาจากหลักสูตรของหลาย 
ประเทศ และเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ที่ใช้เป็นกรอบในการประเมินผลนานาชาติ  เช่น TIMSS เป็นต้น จึงได้มีการเพิ่ม
เนื้อหาบางเรื่องที่มีความจ า เป็น เลื่อนไหล บางเนื้อหาให้มีความเหมาะสม ตัดเนื้อหาบางเรื่องที่มีความซ้ า ซ้อนกับ
เนื้อหา วิชาอื่น และเน้นให้มีความเช่ือมโยงเนื้อหาคณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหาใน ชีวิตจริง (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2561) 
 คณิตศาสตร์เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ท่ีศึกษาเกี่ยวกับแบบรูปและความสัมพันธ์เพื่อให้ได้ข้อสรุป และน าไปใช้
ประโยชน์ คณิตศาสตร์มีลักษณะเป็นภาษาสากลที่ทุกคนเข้าใจตรงกันในการสื่อสารสื่อความหมาย  และถ่ายทอด
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ความรู้ระหว่างศาสตร์ต่าง ๆ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2545) โดยสาระที่เป็นองค์ความรู้
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยรวมแล้วสาระการเรียนรู้ทุกสาระจะเน้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดให้คิ ด
เป็นแก้ปัญหาเป็นหาข้อสรุปได้ซึ่งจะน าเข้าสู่รูปแบบกระบวนการแก้ปัญหา  (Problem Solving Process) เป็น
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนที่จะต้องคิดแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยผ่านการปฏิบัติอย่างมีระบบด้วยวิธีการคิดแยกแยะคิด
อย่างสมเหตุสมผล (วินัย ไชยบูรณาการ, 2546) 
 แบบฝึกทักษะเป็นกระบวนการเรียนรู้รูปแบบหน่ึงที่ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการกระท า
จริงเป็นประสบการณ์ตรงที่นักเรียนมีจุดมุ่งหมายแน่นอน ท าให้นักเรียนเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรียน สามารถเรียนรู้ และ
จดจ าสิ่งที่เรียนได้ดี แบบฝึกจึงเปรียบเสมือนผู้ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และฝึกทักษะ ความเข้าใจในเรื่องที่
นักเรียนได้เรียนไปแล้ว เป็นการทบทวนความรู้และเป็นรากฐานในการเรียนรู้ในข้ันสูงต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการ
เรียนรู้ของธอร์นไดด์ (Thorndike) กล่าวว่า การฝึกหัดซ้ า ๆ ท าบ่อย ๆ จะสามารถเช่ือมโยงสิ่งเร้ากับการตอบสนองที่
ถูกต้องท าให้เกิดการเรียนรู้ที่นานและคงทน 
 จากเหตุผลและความส าคัญดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องความยาว
รอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้และความสามารถในการแก้การแก้ปัญหา เรื่องความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากอันเป็นแนวทางหนึ่งที่จะ
ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และมีความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน ท าให้นักเรียนมีทักษะในการ
แก้ปัญหาที่ดี มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น และส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต่อไป 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เรื่องความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนจ่าการบุญ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนจ่าการบุญ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ด้วยการใช้แบบ
ฝึกทักษะ  

สมมติฐานการวิจัย 
 1. แบบฝึกทักษะ เรื่องความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 
 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ เรื่องความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม
มุมฉาก กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 4 โรงเรียนจ่าการบุญ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ท่ี
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 

ขอบเขตการวิจัย 

 การวิจัยมีขอบเขตไว้ดังน้ี 
 1. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
   1.1 ตัวแปรต้น คือ แบบฝึกทักษะ  
   1.2 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
      
 
 2. เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัย 
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 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย เป็นเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต เรื่อง
รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก  
 3. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการท าวิจัยครั้งนี้ เริ่มต้นตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนมกราคม 2562 ในภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 5 คาบ คาบละ 1 ช่ัวโมง   

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่ได้ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจ่าการบุญ หลังจาก
การใช้ชุดแบบฝึกทักษะประกอบการสอน ซึ่งได้มาโดยการใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
       2. แบบฝึกทักษะ หมายถึง ชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เพื่อใช้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องความ
ยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
 3. ประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะ ตามเกณฑ์ 70/70 หมายถึง ระดับเกณฑ์ที่ผู้วิจัยตั้งไว้เพื่อใช้ในการ
เปรียบเทียบคะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 
เรื่องความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ส าหรับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น โดย 
 70 ตัวแรก หมายถึง ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ ได้มาจากคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละของนักเรียน
ทั้งหมดในการท าแบบฝึกทักษะ 
 70 ตัวหลัง หมายถึง ค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ได้มาจากคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ในการท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนท้ังหมด 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 

 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ประชากร   นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจ่า
การบุญ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 6 ห้อง จ านวน 259 คน กลุ่มตัวอย่าง 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4.3 โรงเรียนจ่าการบุญ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 1 ห้อง รวม 43 คน ได้มาโดยการเลือกแบบการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องความยาวรอบรูปของรูป
สี่เหลี่ยมมุมฉาก แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 
 ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1) คัดเลือกนักเรียน ซึ่งมาจากการสุ่ม
อย่างง่าย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4.3 2) ให้นักเรียนท าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องความยาวรอบรูป
ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 3) ท าการฝึกนักเรียนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ ชุดแบบฝึกทักษะ เรื่องความยาวรอบ
รูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก จ านวน 4 ชุดฝึก 4) ท าการทดสอบนักเรียน หลังฝึกท าชุดแบบฝึกทักษะ เรื่องความยาวรอบ

ตัวแปรต้น 

แบบฝึกทักษะ 

 

ตัวแปรตาม 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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รูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ด้วยการให้นักเรียนท าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลีย่ม
มุมฉาก โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธ์ิชุดเดียวกันกับข้อ (2) 

  การวิเคราะห์ข้อมูล  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องความยาวรอบรูปของรูป

สี่เหลี่ยมมุมฉากก่อนเรียนและหลังเรียน 1.1) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องความยาว

รอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ มาตรวจให้คะแนนบันทึกผลการสอบ

ของนักเรียนรายบุคคล 1.2) น าคะแนนท่ีได้มาหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.3) น าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน

และหลังเรียนมาพิจารณาดูว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตาราง 1 ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เรื่องความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา  

ปีท่ี 4   

คนท่ี แบบฝึกทักษะที่ 

1 (10) 

แบบฝึกทักษะที่ 

2 (10) 

แบบฝึกทักษะที่ 

3 (20) 

แบบฝึกทักษะที่ 

4 (10) 

รวม สอบหลังเรียน 

1 6 6 16 5 33 15 

2 10 9 15 7 41 18 

3 8 7 11 6 32 15 

4 9 9 17 6 41 15 

5 9 7 14 7 37 15 

6 10 8 10 5 33 16 

7 9 7 15 6 37 15 

8 9 4 11 5 29 11 

9 9 7 13 7 36 15 

10 9 9 18 8 44 19 

11 10 10 13 8 41 14 

12 10 9 14 7 40 18 

13 8 10 12 6 36 12 

14 10 8 19 7 44 13 

15 9 10 20 9 48 19 
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16 9 10 18 9 46 19 

17 10 4 13 4 31 14 

18 9 10 16 7 42 17 

19 4 9 12 6 31 16 

20 7 9 13 7 36 11 

21 8 9 19 9 45 18 

22 9 9 13 7 38 13 

23 10 9 20 9 48 18 

24 10 10 18 8 46 17 

25 10 9 14 7 40 16 

26 7 8 7 6 28 12 

27 6 9 13 6 34 14 

28 9 7 17 8 41 14 

29 10 10 12 7 39 13 

30 2 7 9 6 24 13 

31 10 10 13 8 41 18 

32 9 9 12 7 37 14 

33 9 8 10 7 34 17 

34 10 10 20 8 48 17 

35 9 9 14 8 40 14 

36 10 9 14 7 40 17 

37 4 4 10 9 27 15 

38 9 6 8 8 31 14 

39 9 10 14 6 39 14 
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 จากตาราง 1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของคะแนนเก็บจากแบบฝึกทักษะ เท่ากับ 38.07 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 
76.14 (E1) และคะแนนเฉลี่ยสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน เท่ากับ 15.33 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76.63 (E2) พบว่า
แบบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 76.14/76.63 

 
ตาราง 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ก่อนเรียนและหลัง
เรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  

การทดสอบ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t sig 

ก่อนเรียน 9.63 3.46 -16.99* .000 

หลังเรียน 15.33 2.29 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01                       
 จากตาราง 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน เท่ากับ 9.63 และหลังเรียน เท่ากับ 15.33 
เมื่อทดสอบด้วยสถิติค่าที (t – test) พบค่า t  = -16.99 ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

สรุปผลการวิจัย 
 1. คะแนนเฉลี่ยของคะแนนเก็บจากแบบฝึกทักษะ เท่ากับ 38.07 คะแนน คิดเป็นร้อยละ76.14 (E1) และ
คะแนนเฉลี่ยสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน เท่ากับ 15.33 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76.63 (E2) พบว่าแบบฝึกทักษะมี
ประสิทธิภาพ เท่ากับ 76.14/76.63  
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ เรื่องความยาว
รอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ (E1/E2) เท่ากับ 76.14/76.63 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ท่ี 70/70 ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามหลักการสร้างแบบฝึกทักษะโดยเริ่มจากการศึกษา
เนื้อหา สร้างแบบฝึกทักษะเริ่มจากเนื้อหาง่ายไปหายาก มีค าช้ีแจงที่ชัดเจนถูกต้อง มีความสวยงาม ซึ่งสอดคล้องกับ  
ฉวีวรรณ  กีรติกร (2551)  ได้กล่าวถึงหลักในการสร้างแบบฝึกทักษะหรือแบบฝึกทักษะ ไว้ดังนี้ 1. แบบฝึกหัดที่สร้าง
ขึ้นนั้น สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการ และล าดับขั้นตอนการเรียนรู้ของผู้เรียน เด็กที่เริ่มเรียนมีประสบการณ์น้อย
จะต้องสร้างแบบฝึกหัดที่น่าสนใจ และจูงใจผู้เรียนด้วยการเริ่มจากข้อที่ง่ายไปหายาก เพื่อให้ผู้เ รียนมีก าลังใจท า

40 10 8 17 9 44 19 

41 8 10 16 7 41 15 

42 9 9 8 6 32 12 

43 10 7 17 8 42 18 

รวม 371 358 605 303 1,637 659 

E1 = 76.14 E2 = 76.63  
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แบบฝึกหัด 2. ให้แบบฝึกหัดที่ตรงกับจุดประสงค์ที่ต้องการฝึกและมีเวลาเตรียมการไว้ล่วงหน้าอยู่เสมอ 3. แบบฝึกหัด
ควรมุ่งส่งเสริมนักเรียนแต่ละกลุ่ม ตามความสามารถที่แตกต่างกันของผู้เรียน 4. แบบฝึกหัดแต่ละชุด ควรมีค าช้ีแจง
ง่าย ๆ สั้น ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ หรือมีตัวอย่างแสดงวิธีท าจะช่วยให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้น 5. แบบฝึกหัดจะต้องถูกต้อง ครู
ควรพิจารณาให้ดีอย่าให้มีข้อผิดพลาดได้ 6. แบบฝึกหัดควรมีหลาย ๆ แบบเพื่อให้ผู้เรียนมีแนวโน้มที่กว้างไกลได้ และ
ผู้วิจัยได้ให้ผู้เช่ียวชาญ ครูพี่เลี้ยงและอาจารย์ที่ปรึกษา พิจารณาความเหมาะสม ความถูกต้องและผู้วิจัยได้ท าการ
ปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อยตามที่ได้รับการเสนอแนะพิจารณาแล้วน าไปใช้ให้กลุ่มตัวอย่างท า และยังสอดคล้องกับ นง
ลักษณ์ ฉายา (2558) การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1พบว่า แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่
1 มีประสิทธิภาพ 85.79 / 83.50 สูงกว่าเกณฑ์ 80 / 80  
 2. ผลการวิจัย พบว่า การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดย
ใช้แบบฝึกทักษะ พบว่า การท าแบบทดสอบของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จากการทดสอบนักเรียนมีทักษะในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องความ
ยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากได้ดี นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนจ่าการบุญ จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะ เรื่องความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 15.33 คิดเป็นร้อยละ 76.63 และมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 
9.63 คิดเป็นร้อยละ 48.14 ดังนั้นจึงมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจารุวรรณ สิงห์
ม่วง, สุภาภรณ์ แจ้งสุข (2560) การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณและการ
หารจ านวนที่มีหลายหลัก ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะ เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะทาง
คณิตศาสตร์ เรื่องการบวก การลบ การคูณ และการหารจ านวนที่มีหลายหลักที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารจ านวนที่มีหลายหลัก ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 และเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย t 
– test พบค่า t  = -16.99 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และยังสอดคล้องกับ นงลักษณ์ ฉายา (2558)  การ
พัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า 
นักเรียนที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดด์ (Thorndike) กล่าวว่า การฝึกหัดซ้ า ๆ ท าบ่อย ๆ จะ
สามารถเช่ือมโยงสิ่งเร้ากับการตอบสนองที่ถูกต้องท าให้เกิดการเรียนรู้ที่นานและคงทน โดยการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง
ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก สามารถพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา เรื่องความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุม
ฉากได้ผลดี เนื่องจากแบบฝึกค านึงถึงความสามารถของนักเรียนและเนื้อหาตามหลักสูตรจากง่ายไปยากตามล าดับ ท า
ให้นักเรียนสนุกและมีความสขุ เกิดความมั่นใจ ภาคภูมิใจในตนเอง ที่สามารถท าแบบฝึกได้ถูกต้อง จึงท าให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้ เกิดทักษะ ความเข้าใจ จนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ ใน
การ เรียนรู้เรื่องอื่น ๆ ต่อไปอีกทั้งท าให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ มีความภาคภูมิใจ มั่นใจในการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์มากยิ่งข้ึน 

 

 

ข้อเสนอแนะในงานวิจัย 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าวิจัยไปใช้ 
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 1. ได้แบบฝึกทักษะที่มีประสิทธิภาพส าหรับครูคณิตศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อน าไปใช้ในการ
ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน 
 2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจ่าการบุญ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องความยาวรอบรูปของ
รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ท่ีสูงขึ้น 
 3. ใช้การวิจัยเป็นแนวทางส าหรับครูในการพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียน เรื่องความยาวรอบรูป
ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาหรือวิจัยการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะกับการสอนในหน่วยการเรียนรู้อื่นหรือราย

กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
2. ควรมีการศึกษาหรือวิจัยการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะกับกลุ่มตัวอย่างอ่ืนหรือระดับอื่น 

 3. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีใช้แบบฝึกทักษะ 
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ของอัตราส่วน 
สัดส่วน และร้อยละ โดยใช้เทคนิค ASUEDAC ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนชุมชน

วัดบ้านหว้า (ประชาประสาทวิทย์)  จังหวัดนครสวรรค์ 
The result of learning management to solve math problems on the application of 

Ratio Proportion and Percentage by using ASUEDAC technique for 1st 
 Mathayom Suksa students at Wat Ban Wa Community School  

(Pracha Prasitwit), Nakhon Sawan Province 

นายกชศักดิ์  เกตุถาวร1, ไอริน ชุ่มเมืองเย็น2, สายสุพร กันทะวงศ์3 

Kodchasak Katthavorn1, Irene chummeungyen2, Saisuporn Kantawong 3 

1นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์ 

    2อาจารย์นิเทศก์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 

    3ครพูี่เล้ียงกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหวา้ จ.นครสวรรค์ 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ของ อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ โดยใช้เทคนิค ASUEDAC ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 70/70 และเพื่อเปรียบเทียบทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ ของ อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ก่อนและหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนชุมชนวัด
บ้านหว้า (ประชาประสาทวิทย์) จังหวัดนครสวรรค์  จ านวน 11 คน ซึ่งได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ ของ อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ โดยใช้เทคนิค ASUEDAC ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1.  คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนจากการท าแบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง  บท
ประยุกต์ ของ อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ โดยใช้เทคนิค ASUEDAC ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 59.09 
คิดเป็นร้อยละ 84.41 และคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบหลังเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.73 (คะแนนเต็ม 10 ) คิด
เป็นร้อยละ 77.30 แบบฝึกเสริมทักษะที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.41/77.30 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
70/70 ที่ตั้งไว ้

2.  คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน เรื่อง บทประยุกต์ ของ อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.27 คิดเป็นร้อยละ 52.70 และคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 7.73 คิดเป็นร้อยละ 77.30 ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3.  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน เรื่อง บทประยุกต์ ของ อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ โดย
ใช้เทคนิค ASUEDAC ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70  

ค าส าคัญ: ทักษะการแก้โจทย์ปญัหาคณิตศาสตร ์, เทคนิค ASUEDAC 
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ABSTRACT 
The purpose of this research were to 1) create and to find effective of the practice, 

enhancemath problem solving skills on  application of  Ratio, Proportion  and Percentage By using 
the ASUEDAC technique with efficiency not less than 70/70 for 1st Mathayom Suksa students. 2)  
To compare math problem solving skills on the application of  Ratio, Proportion  and Percentage 
before and after study by using a test. The population used in this research is 11 peoples of 1st 
Mathayom Suksa  students at Ban Wa Community School (Pracha Prasitwit), Nakhon Sawan 
Province. 

The research found that 
1. The average score about mathematics problem solving skills on the application on  

Ratio , Proportion  and Percentage by using ASUEDAC technique of 1st Mathayom Suksa students, 
with the average value of 59.09, representing 84.41 percent and the average score from After- test 
With an average value of 7.73 (full score 10), equivalent to 77.30 percent. The effective of the skill 
training model created by the researcher was 84.41 / 77.30 which is higher than the standard 70/70 
 2. The average score before studying the application on Ratio , Proportion  and Percentage 
by using ASUEDAC technique  has an average score of 5.27, equivalent to 52.70 percent and the 
average score of academic achievement after study With an average score of 7.73, representing 
77.30 percent, which is significantly different at the level of .05 
 3. Students had learning achievement after learning about the application of ratio and 
percentage ratio by using ASUEDAC technique through 70 percent criteria. 

Keywords: math problem solving skills, ASUEDAC techniques 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 คณิตศาสตร์แม้จะเป็นวิชาที่มีความจ าเป็นอย่างมากในการด ารงชีวิต แต่จากที่ผู้วิจัยได้น าแบบทดสอบ เรื่อง 
อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ มาให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้ลองทดสอบรวมทั้งสอบถามและสัมภาษณ์
เกี่ยวกับปัญหาที่พบในการสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า (ประชาประสาทวิทย์) พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา
บทประยุกต์ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ ครูผู้สอนได้กล่าวว่าสาเหตุอาจมาจากการที่นักเรียนเรียนจบบทเรียนแล้วไม่เข้าใจ
เนื้อหา ไม่กลับไปทบทวน และแบบฝึกเสริมทักษะขาดการฝึกทักษะในแต่ละขั้นตอนของการแก้โจทย์ปัญหา ไม่มีความ
น่าสนใจ ท าให้นักเรียนไม่เห็นถึงความส าคัญของแบบฝึกเสริมทักษะ ซึ่งส่งผลให้นักเรียนขาดทักษะในการแก้โจทย์
ปัญหาและมีกระทบต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
 การแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น ควรแก้ปัญหาด้วยการให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองโดยการกระท า    
ซ้ า ๆ จนเกิดความช านาญและความเข้าใจ ดังนักจิตวิทยาชาวอเมริกา (Edward L. Thorndike.1874-1949) ได้เสนอ
กฎแห่งการฝึกหัดหรือการกระท าซ้ า (The Law of Exercise or Repetition) ซึ่งช้ีให้เห็นว่า การกระท าซ้ าหรือการ
ฝึกหัดนี้ หากได้ท าบ่อย ๆ ซ้ า ๆ ซาก ๆ จะท าให้การกระท านั้น ๆ ถูกต้องสมบูรณ์และมั่นคง ซึ่งแบบฝึกเสริมทักษะมี
คุณสมบัติดังกล่าว อีกท้ังแบบฝึกเสริมทักษะยังเป็นสื่อการเรียนการสอนรายบุคคลประเภทหนึ่ง ที่ได้รับการออกแบบ
ให้มีลักษณะการตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลมากที่สุด สามารถกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ โดยจาก
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วิจัยของ (สุธาสินี อมรสินทร์ 2555) ได้ท าการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เรื่อง บทประยุกต์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6” ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน นอกจากนั้นยังมีวิจัยของ (ศักดิ์ชาย ขวัญสิน 2558) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะการแก้
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ส าหรับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6” ผลการวิจัยพบว่า 
ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน เรื่อง ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนและจากวิทยานิพนธ์ของ (สุภวัฒน์ นามเจริญ 2552) ได้ท าวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 
เรื่อง เศษส่วนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5” ผลวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ
คณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน จากที่กล่าวมา แบบฝึกเสริม
ทักษะจะมีขั้นตอนในการฝึกจากง่ายไปหายากท าให้นักเรียนคงไว้ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ได้นาน นอกจากนี้ การใช้แบบ
ฝึกเสริมทักษะในกิจกรรมที่มีความแตกต่างกันจะช่วยให้นักเรียนเกิดความเพลิดเพลินไม่เบื่อหน่ายโดยจะท้าทาย
ความคิดของนักเรียน ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกอย่างสนุกสนาน ผู้เรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรู้ในเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น 
อย่างไรก็ตาม การฝึกฝนและการใช้แบบฝึกคณิตศาสตร์จะไม่แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ หากไม่ใช้ควบคู่กันอย่างมี
ประสิทธิภาพ (วันวิสาข์ เคน 2556 : 174) ซึ่งจะต้องให้นักเรียนเป็นผู้คิด ผู้ลงมือท าแบบฝึกคณิตศาสตร์ต่าง ๆ โดยมี
ผู้สอนเป็นผู้เสนอแนะแนวทาง เพื่อให้นักเรียนมีการปฏิบัติ ฝึกฝน จนเกิดทักษะ สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้ และ
รับรู้ขั้นตอนทั้งหมด จนสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ต่าง ๆ ได้ ซึ่งสื่อการสอนที่ผู้ศึกษาเห็นว่ามีความ
เหมาะสมที่ควรน ามาใช้ในการแก้ปัญหาในเรื่องนี้ก็คือ แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ (สุวิทย์ มูลค า 2545 : 101) 
จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ ของ 
อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ โดยใช้เทคนิค ASUEDAC ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อฝึกทักษะและเป็น
แนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ ของ 
อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ โดยใช้เทคนิค ASUEDAC ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนวัดบ้าน
หว้า (ประชาประสาทวิทย์)  

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องบทประยุกต์ของ อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ก่อนและ
หลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

3. เพื่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน เรื่อง บทประยุกต์ ของ อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ 
โดยใช้เทคนิค ASUEDAC ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ ของ อัตราส่วน 
สัดส่วน และร้อยละ โดยใช้เทคนิค ASUEDAC ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ไม่น้อย
กว่า 70/70 
  2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง บทประยุกต์ ของ อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ โดยใช้เทคนิค 
ASUEDAC หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 3. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน เรื่อง บทประยุกต์ ของ อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ โดยใช้
เทคนิค ASUEDAC ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 
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ขอบเขตการศึกษา 
 1. เนื้อหา 
 เนื้ อหาที่ ใ ช้ ในการวิจัยครั้ งนี้  เป็น เนื้ อหาวิชาคณิตศาสตร์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง บทประยุกต์ ของ 
อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ประกอบด้วย โจทย์ปัญหาอัตราส่วน โจทย์ปัญหาสัดส่วน โจทย์ปัญหาร้อยละ  
 2. ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า  
(ประชาประสาทวิทย์) อ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 
11 คน  
 3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค ASUEDAC ร่วมกับแบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ ของ อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 ตัวแปรตาม คือ ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 
 4. ระยะเวลา 
 ระยะเวลาที่ใช้เวลาในการวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 3 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง โดยสัปดาห์ที่ 3 ใช้เวลา 2 ช่ัวโมง รวม 8 ช่ัวโมง 

ทบทวนวรรณกรรม 
 ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี (2542) ได้สรุปว่า กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ มี 3 ขั้นตอน ดังนี ้ 
  ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ปัญหา ท าความเข้าใจปัญหาโดยอาศัยทักษะการแปลความหมาย การวิเคราะห์
ข้อมูล โจทย์ถามอะไรและให้ข้อมูลอะไรบ้าง จ าแนกแยกแยะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาให้
แยกออกจากกัน 
  ขั้นที่ 2 การวางแผนแก้ปัญหา จะสมมติสัญลักษณ์อย่างไร จะต้องหาข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กันอย่างไร สิ่งที่ไม่รู้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่รู้แล้วอย่างไร หาวิธีการแก้ไขโดยน ากฎเกณฑ์ หลักการ ทฤษฎีต่าง ๆ 
ประกอบกับข้อมูลที่มีอยู่แล้วออกมาในรูปของวิธีการ 
  ขั้นที่ 3 การคิดค านวณหาค าตอบที่ถูกต้อง เป็นขั้นที่ต้องค านวณคิดหาค าตอบที่ถูกต้องสมบูรณ์
ที่สุดของปัญหา โดยวิธีการตามแผนที่วางไว้ จะต้องรู้จักวิธีการค านวณที่เหมาะสม ตลอดจนตรวจสอบวิธีการและ
ค าตอบด้วย 
 ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล (2542) กล่าวถึง ขั้นตอนในกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย 4 
ขั้นตอน ดังนี ้
  1. ท าความเข้าใจปัญหา เป็นขั้นตอนที่ระบุสิ่งที่ต้องการ ระบุข้อมูลที่ก าหนดให้ และระบุเง่ือนไข
เชื่อมโยงสิ่งท่ีต้องการกับข้อมูลที่ก าหนดให้ 
  2. วางแผนแก้ปัญหา ในขั้นนี้เป็นการระบุข้อมูลที่จ าเป็น ไม่จ าเป็นส าหรับการได้มาซึ่งค าตอบที่
ต้องการ ระบุปัญหาย่อย และการเลือกใช้ยุทธวิธีที่เหมาะสม ได้แก่ การสังเกต การเดา และตรวจสอบ การทดลองและ
สร้างสถานการณ์จ าลอง การลดความซับซ้อนของปัญหา การแบ่งปัญหาออกเป็นส่วนย่อย ๆ  
  3. การด าเนินการตามแผนในข้ันนี้เป็นการด าเนินการตามวิธีท่ีเลือกเพื่อแก้ปัญหา 
  4. ตรวจสอบกระบวนการและค าตอบ ในขั้นนี้เป็นการตรวจสอบค าตอบที่ได้ว่าถูกต้องหรือไม่ 
ค าตอบมีความสมเหตุสมผลหรือไม่ สามารถหาวิธีการแก้ปัญหาที่ดีกว่าวีการที่เลือกได้หรือไม่ 
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      โพลยา (1957 : 16-17) ได้เสนอกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาไว้ 4 ข้ันตอน ดังนี ้
  ขั้นที่ 1 ท าความเข้าใจปัญหา เป็นการส ารวจว่าในปัญหามีค า หรือวลี หรือประโยคย่อยๆ 
อะไรบ้าง มีความหายอย่างไร แล้วจ าแนกเป็นส่วนๆว่า โจทย์ก าหนดอะไรให้ สิ่งที่ต้องการหาคืออะไร ข้อมูลที่
ก าหนดให้มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง 
  ขั้นที่ 2 วางแผนแก้ปัญหา เป็นขั้นการวิเคราะห์รายละเอียดและหาความเช่ือมโยงระหว่างข้อมูลที่
ก าหนดกับสิ่งท่ีต้องการหา โดยใช้บทนิยาม สมบัติ และทฤษฎีบทต่างๆ ที่ได้เรียนรู้มาก่อนแล้ว ในการพิจารณาอาจใช้
วิธีการต่างๆ เพื่อช่วยให้ได้ข้อสรุปท่ีสามารถด าเนินการแก้ปัญหาและหาค าตอบได้ เช่น การวาดรูปประกอบ การสร้าง
ตารางวิเคราะห์ การแยกสถานการณ์หรือเง่ือนไขเป็นส่วนย่อยๆ เป็นต้น 
  ขั้นที่ 3 ด าเนินการแก้ไข เป็นขั้นของการแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้ และมีการตรวจสอบแต่ละ
ขั้นตอนท่ีปฏิบัติว่าถูกต้องหรือไม่ 
  ขั้นที่ 4 ตรวจสอบผล เป็นการตรวจสอบผลที่ได้ในแต่ละขั้นตอนว่าถูกต้องหรือไม่ หรือใช้วิธีการ
แก้ปัญหาวิธีอื่นๆ แล้วตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้ว่าตรงกันหรือไม่ หรืออาจใช้การประมาณค าตอบอย่างคร่าวๆ 
      จากแนวคิดข้างต้นเกี่ยวกับกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ผู้วิจัยได้จัดท ากระบวนการแก้โจทย์
ปัญหาในแบบฝึกเสริมทักษะ ซึ่งประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ โจทย์ถามอะไร โจทย์ก าหนดอะไร โจทย์ใช้ความรู้
เกี่ยวกับอะไร โจทย์เขียนสมการได้อย่างไร โจทย์แสดงวิธีท าอย่างไร สรุปค าตอบได้อย่างไรและตรวจสอบค าตอบ
อย่างไร 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
      นัชนันท์ กมขุนทด (2551) ได้ท าการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาสมการ
คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6” ผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาสมการ
คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด และมีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 75/75 และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
      เพ็ญนิตย์ เมตตา (2553) ได้ท าการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยการ
สอนด้วยเทคนิค KWDL ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน จังหวัดนครราชสีมา” 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับกรสอนโดยใช้เทคนิค KWDL มีคะแนนจากการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์
ที่ก าหนดร้อยละ 70 และนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิค KWDL มีอัตราการพัฒนาด้านทักษะการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ระหว่างเรียนเพิ่มขึ้น 0.07 คะแนนต่อครั้งจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 

การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 1. แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ ของ อัตราส่วน สัดส่วน และร้อย
ละ โดยใช้เทคนิค ASUEDAC มีขั้นตอนการสร้างและการหาคณุภาพเครื่องมือ ดังนี้ 
 1.1 ศึกษาเนื้อหาและวิธีการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปญัหาคณิตศาสตร์ จากเอกสารงานวิจัย 
เอกสารประกอบหลักสตูรแนวทางการวัดผลประเมินผลการเรียน จากหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 1.2 ก าหนดเนื้อหาและชุดแบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ผู้วิจัยศึกษาและวิเคราะห์
เนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพื่อแบ่งเนื้อหาการ



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

126 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

เรียนในการน าไปสร้างเป็นแบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ซึ่งก าหนดเวลาการเรียนได้แบบฝึกเสริม
ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ จ านวน 7 ข้ันตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1 A : Ask โจทย์ถามอะไร 
 ขั้นตอนท่ี 2 S : Set โจทย์ก าหนดอะไร  
 ขั้นตอนท่ี 3 U : Use โจทย์ใช้ความรู้เกี่ยวกับอะไร  
 ขั้นตอนท่ี 4 E : Equation โจทย์เขียนสมการได้อย่างไร 
 ขั้นตอนท่ี 5 D : Do โจทย์แสดงวธิีท าอย่างไร  
 ขั้นตอนท่ี 6 A : Answer สรุปค าตอบได้อย่างไร  
 ขั้นตอนท่ี 7 C : Check ตรวจสอบค าตอบอย่างไร 
 1.3 สร้างแบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ ของ อัตราส่วน สัดส่วน และ
ร้อยละ โดยใช้เทคนิค ASUEDAC ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยในแต่ละขั้นตอนของแบบฝึกเสรมิทักษะการแก้โจทย์ปญัหา
คณิตศาสตร์ มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ คือ ค าแนะน าส าหรับครู ค าแนะน าส าหรับนักเรียน ตัวช้ีวัดช้ันปี สาระส าคัญ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน เนื้อหา แบบฝึกเสริมทักษะ แบบทดสอบหลังเรียน 
เฉลยแบบฝึกเสริมทักษะและแบบทดสอบก่อน – หลังเรียน ตารางบันทึกคะแนน และ แหล่งอ้างอิง 
 1.4 น าแบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญบทเรียนจ านวน  
3 ท่าน ได้แก่  
 1. นายวงศพัทธ์ เจนจบ       ครูผูส้อนรายวิชาคณิตศาสตร์               
 2. นางสายสุพร กันทะวงศ์    ครผูู้สอนรายวิชาคณติศาสตร์           
 3. นางสุนัน กุลฉิม          ครูผูส้อนรายวิชาคณิตศาสตร์        
เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านตา่งๆ ได้แก่ ด้านค าช้ีแจงในการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปญัหาคณิตศาสตร์ 
(มีความชัดเจนตรงประเด็น) ด้านเนื้อหา (สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรยีน,เรียงล าดับจากง่ายไปยาก,จ านวนข้อมี
ความเหมาะสม) ด้านภาษา (ภาษาเข้าใจง่าย,มีความกระชับ) โดยใช้แบบประเมิน-คุณภาพแบบฝึกเสรมิทักษะการแก้
โจทย์ปัญหาคณติศาสตร์ที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (ซ่อนกลิ่น เพียรกสิกรรม. 2551: 48)        
 1.5 น าคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญมาหาค่าเฉลี่ย เพี่อประเมนิคุณภาพ แบบฝึกเสริมทักษะการแก้
โจทย์ปัญหาคณติศาสตรต์ามเกณฑ์ (บุญชม ศรีสะอาด. 2543 : 100) ดังตาราง 1 

ตาราง 1 แสดงระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแบบฝึกเสรมิทักษะการแก้โจทยป์ัญหาคณิตศาสตร ์
ประเด็นการประเมิน ระดับค่าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

 คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 �̅� S.D. 

ค าชี้แจง      

มีความชัดเจนตรงประเด็น 4 5 4 4.33 0.58 

รวม 4 5 4 4.33 0.58 

ด้านเนื้อหา      

สอดคล้องกับจดุประสงค์การเรียน 5 4 4 4.33 0.58 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

127 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

เรียงล าดับจากง่ายไปยาก 3 4 3 3.33 0.58 

จ านวนข้อมีความเหมาะสม 4 3 4 3.67 0.58 

รวม 12 11 11 3.78 0.67 

ด้านภาษา      

ภาษาเข้าใจง่าย 4 4 4 4 0 

มีความกระชับ 4 5 4 4.33 0.58 

รวม 8 9 8 4.17 0.41 

 
 1.6 จัดพิมพ์แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปญัหาคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ ของ อัตราส่วน สดัส่วน 
และร้อยละ โดยใช้เทคนิค ASUEDAC เป็นฉบับสมบูรณ์ แล้วน าไปใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนชุมชน
วัดบ้านหว้า “ประชาประสาทวิทย์” จ านวน 11 คน ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 
 2. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง บทประยุกต์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 8 แผน      
รวมเวลา 8 ช่ัวโมง (ไม่รวมเวลาทดสอบ) มีขั้นตอนการสรา้งและการหาคณุภาพเครื่องมือ ดังนี ้
 2.1 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรยีนรู้ ผลการเรียนรู้ ท่ีคาดหวังกลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ณติศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อัตราส่วน สดัส่วน และร้อยละ เรื่อง บทประยุกต์ ช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1  
 2.2 ศึกษาวิธีการสร้างแผนการจัดการเรยีนรู้ และสร้างแผนการจัดการเรยีนรู ้

ตาราง 2 แสดงรายละเอียดของแผนการจดัการเรียนรู ้
แผนการจดั 

การเรยีนรู้ที ่
เรื่อง แบบฝึกเสริมทักษะ 

จ านวน 

(ช่ัวโมง) 

1 บทประยุกต์ 1  ขั้นตอนท่ี 1 A : Ask โจทย์ถามอะไร 1 

2 บทประยุกต์ 2 ขั้นตอนท่ี 2 S : Set โจทย์ก าหนดอะไร 1 

3 บทประยุกต์ 3 ขั้นตอนท่ี 3 U : Use โจทย์ใช้ความรู้

เกี่ยวกับอะไร 

1 

4 บทประยุกต์ 4 ขั้นตอนท่ี 4 E : Equation โจทย์เขียน

สมการได้อยา่งไร 

1 

5 บทประยุกต์ 5 ขั้นตอนท่ี 5 D : Do โจทย์แสดงวธิีท า

อย่างไร 

1 

6 บทประยุกต์ 6 ขั้นตอนท่ี 5 D : Do โจทย์แสดงวธิีท า

อย่างไร 

1 
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แผนการจดั 

การเรยีนรู้ที ่
เรื่อง แบบฝึกเสริมทักษะ 

จ านวน 

(ช่ัวโมง) 

7 บทประยุกต์ 7 ขั้นตอนท่ี 6 A : Answer สรุปค าตอบได้

อย่างไร 

1 

8 บทประยุกต์ 8 ขั้นตอนท่ี 7 C : Check ตรวจสอบ

ค าตอบอย่างไร 

1 

รวม 8 

 2.3 น าแผนการจัดการเรยีนรู้ทีส่รา้งขึ้นเสนอต่อผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน  
เพื่อตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสม โดยใช้แบบประเมินคณุภาพแผนการจดัการเรียนรู้ที่เป็น มาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ (ซ่อนกลิ่น เพียรกสิกรรม. 2551: 48)  
 2.4 น าคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญมาหาค่าเฉลี่ย เพื่อประเมนิคุณภาพแผนการจดัการเรียนรู้ (บุญ
ชม ศรีสะอาด. 2543 : 100) ดังตาราง 3 

ตาราง 3 แสดงระดับความคิดเหน็ของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแผนการจดัการเรียนรู ้

ข้อ รายการประเมิน 

ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อแผนการจัดการเรียนรู้ 

แผนที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

แผนการจดัการเรียนรู้มีความ

ครบถ้วนเหมาะสมมี

รายละเอียดทีส่อดคล้องกัน 

3.67 

(S.D.=0.

58) 

4 

(S.D.=

0) 

3.67 

(S.D.=0.

58) 

3.33 

(S.D.=0.

58) 

3.67 

(S.D.=0.5

8) 

3.67 

(S.D.=

0.58) 

4 

(S.D.=

0) 

3.67 

(S.D.=0.

58) 

2 
สาระส าคญักระชับครอบคลมุ

แก่นความรู้นั้น 

4.33 

(S.D.=0.

58) 

3.67 

(S.D.=

0.58) 

3.67 

(S.D.=0.

58) 

3.67 

(S.D.=0.

58) 

3.33 

(S.D.=0.5

8) 

3.67 

(S.D.=

0.58) 

4.33 

(S.D.=0.5

8) 

3.67 

(S.D.=0.

58) 

3 
จุดประสงค์การเรียนรู้มีความ

ชัดเจน 

3.67 

(S.D.=0.

58) 

4.33 

(S.D.=

0.58) 

4.67 

(S.D.=0.

58) 

4.33 

(S.D.=0.

58) 

4 

(S.D.=0) 

4.33 

(S.D.=

0.58) 

4.33 

(S.D.=0.5

8) 

4 

(S.D.=0) 

4 
กิจกรรมในข้ันน าเข้าสู่บทเรียน

มีการทบทวนความรูเ้ดิม 

4.33 

(S.D.=0.

58) 

3.67 

(S.D.=

0.58) 

3.33 

(S.D.=0.

58) 

3.67 

(S.D.=0.

58) 

3.33 

(S.D.=0.5

8) 

3.67 

(S.D.=

0.58) 

4 

(S.D.=

0) 

4.33 

(S.D.=0.

58) 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

129 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

5 
กิจกรรมในข้ันสอนเน้นการฝึก

ทักษะ 

4.67 

(S.D.=0.

58) 

4.33 

(S.D.=

0.58) 

4.33 

(S.D.=0.

58) 

4.67 

(S.D.=0.

58) 

4 

(S.D.=0) 

3.67 

(S.D.=

0.58) 

3.67 

(S.D.=0.5

8) 

3.33 

(S.D.=0.

58) 

6 

ภาพประกอบหรือสื่อประกอบ

กิจกรรมการเรียนรู้ในข้ันสอน

น่าสนใจ 

3.67 

(S.D.=0.

58) 

4 

(S.D.=

1) 

3.67 

(S.D.=0.

58) 

3.67 

(S.D.=0.

58) 

3.33 

(S.D.=0.5

8) 

3.67 

(S.D.=

0.58) 

4.33 

(S.D.=

0.58) 

3.67 

(S.D.=

0.58) 

7 

ภาพประกอบหรือสื่อประกอบ

กิจกรรมการเรียนรู้ในข้ันสอน 

สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน 

4 

(S.D.=

0) 

3.67 

(S.D.=

0.58) 

3.67 

(S.D.=0.

58) 

3.67 

(S.D.=0.

58) 

3.33 

(S.D.=0.5

8) 

3.33 

(S.D.=

0.58) 

3.67 

(S.D.=0.5

8) 

4 

(S.D.=0) 

8 
กิจกรรมการเรียนรูเ้น้น

กระบวนการคดิ 

4.33 

(S.D.=0.

58) 

4 

(S.D.=

0) 

4.33 

(S.D.=0.

58) 

3.67 

(S.D.=0.

58) 

3.67 

(S.D.=0.5

8) 

4 

(S.D.=

0) 

3.67 

(S.D.=0.5

8) 

3.33 

(S.D.=0.

58) 

9 
กิจกรรมการเรียนรูเ้น้นให้

ผู้เรยีนมีส่วนร่วม 

3.67 

(S.D.=0.

58) 

3.67 

(S.D.=

0.58) 

4 

(S.D.=0) 

4.33 

(S.D.=0.

58) 

4 

(S.D.=0) 

3.67 

(S.D.=

0.58) 

4 

(S.D.=

0) 

4 

(S.D.=0) 

10 

โดยภาพรวมแผนการจดัการ

เรียนรูจ้ะสามารถสรา้งทักษะ

ในการแก้โจทย์ปัญหาให้แก่

ผู้เรยีนได ้

3.67 

(S.D.=0.

58) 

3.67 

(S.D.=0.5

8) 

3.67 

(S.D.=0.

58) 

3.33 

(S.D.=0.

58) 

3.67 

(S.D.=0.5

8) 

4 

(S.D.=

0) 

4.33 

(S.D.=0.5

8) 

4 

(S.D.=0) 

รวม 

4 

(S.D.=0.

59) 

3.9 

(S.D.=

0.55) 

3.9 

(S.D.=0.

61) 

3.83 

(S.D.=0.

65) 

3.63 

(S.D.=0.4

9) 

3.77 

(S.D.=

0.5) 

4.03 

(S.D.=0.4

9) 

3.8 

(S.D.=0.

48) 

 2.4 น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 2.5 จัดพิมพ์แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์ แล้วน าไปใช้กับนักเรียนช้ันช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
ชุมชนวัดบ้านหว้า “ประชาประสาทวิทย”์ จ านวน 11 คน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 
 3. แบบทดสอบวัดทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ก่อนและหลังเรียน เรื่อง บทประยุกต์ ของ 
อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเป็นแบบทดสอบฉบับเดียวกัน โดยแบบทดสอบเป็น  แบบ
ปรนัยจ านวน 10 ข้อ มีขั้นตอนการสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้  
 3.1 ศึกษาทฤษฎี เอกสารการสร้างแบบทดสอบปรนัยวัดทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 
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 3.2 ศึกษาเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เรื่อง บทประยุกต์ ของ อัตราส่วน สัดส่วน และร้อย
ละ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในด้านสาระการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ และจุดประสงค์การเรียนรู้มาวิเคราะห์ความส าคัญ เพื่อก าหนดอัตราส่วนที่เหมาะสมในการสร้าง
แบบทดสอบแบบปรนัย จ านวน 10 ข้อ  
3.3.3 สร้างแบบทดสอบวัดทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ให้ครอบคลุมเนื้อหา เรื่อง บทประยุกต์ ของ 
อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ เป็นแบบปรนัย จ านวน 10 ข้อ 
 3.4 น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเนื้อหา 
(Content Validity) โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) พบว่าแบบทดสอบวัดทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 1 ทุกข้อ 
 3.5 น าแบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบหาคุณภาพแล้วจัดพิมพ์เป็นฉบับจริง 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยเก็บ
รวบรวมข้อมลูหลังจากจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณติศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ ของ 
อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ช้ีแจงให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนชุมชนวัดบา้นหว้า “ประชา
ประสาทวิทย”์ เข้าใจวัตถุประสงคข์องการวิจัย 
  2. ท าการทดสอบก่อนเรยีน (Pre - test) กับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบวัดทักษะ การแกโ้จทย์ปญัหา
คณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ ของ อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
 3. ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทยป์ัญหา
คณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ ของ อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ โดยใช้เทคนิค ASUEDAC ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
จ านวน 8 ช่ัวโมง 

4. ท าการทดสอบหลังเรียน (Post - test) กับกลุ่มเป้าหมาย 

 ผลการวิจัย 
ตาราง 4   ผลการวเิคราะห์ประสทิธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปญัหาคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ 
ของ อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ โดยใช้เทคนิค ASUEDAC ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
คะแนน คะแนนเต็ม �̅� ร้อยละ 

1. คะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบฝกึทักษะทุกข้ันตอน (E1) 70 59.09 84.41 

2. คะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบหลังเรียน (E2) 10 7.73 77.30 

ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ (E1/ E2) 84.41/77.30 

 จากตาราง 4 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนจากการท าแบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง บทประยุกต์ ของ อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ โดยใช้เทคนิค ASUEDAC ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 59.09 คิดเป็นร้อยละ 84.41 และคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบหลังเรียนจากการเรียนโดยใช้
แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ ของ อัตราส่วน สัดส่ วน และร้อยละ โดยใช้
เทคนิค ASUEDAC ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.73 คิดเป็นร้อยละ 77.30 ดังนั้น แบบฝึก
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เสริมทักษะที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสทิธิภาพเท่ากับ 84.41/77.30 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 70/70 ที่ตั้งไว้ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานข้อที ่1  

 

         รายการ 

กิจกรรม 
สรุปคะแนน 

ความสนใจและพฤติกรรม 

ของนักเรียน 
อุปสรรคและปัญหาท่ีพบ 

ขั้นท่ี 1 ถาม (Ask) 
นักเรียนทั้งหมด 11 คนสามารถท าคะแนน

ได้เต็มทกุคน (คะแนนเตม็ 10) 

ชั่วโมงที่ 1 : นักเรียนมีความสนใจในการเรยีน

และให้ความร่วมมือในการเรียนเป็นอย่างด ี

ไม่พบปัญหาในการสอน 

ขั้นท่ี 2 ก าหนดอะไร 

(Set) 

นักเรียนทั้งหมด 11 คนสามารถท าคะแนน

ได้เต็มทกุคน (คะแนนเตม็ 10) 

ชั่วโมงที่ 2 : นักเรียนมีความสนใจในการเรยีน

และให้ความร่วมมือในการเรียนเป็นอย่างด ี

ไม่พบปัญหาในการสอน 

ขั้นท่ี 3 ใช้ความรู้

เร่ืองอะไร (Use) 

นักเรียนทั้งหมด 11 คนมีนกัเรียนท าคะแนน

สูงสุด 10 คะแนน จ านวน 8 คน คะแนน

ต่ าสุด 9 คะแนน จ านวน 3 คน (คะแนนเตม็ 

10) 

ชั่วโมงที่ 3 : นักเรียนมีความสนใจในการเรยีน

ภายในชั้นเรียน ให้ความร่วมมือในการตอบ

ค าถามและถามค าถามกับครูภายในชั้นเรียน 

พบว่ามีนกัเรียนบางคนยังขาดความรู้ใน

เรื่องบางเรือ่งอยู่ 

ขั้นท่ี 4 เขยีนสมการ

ได้อะไร (Equation) 

นักเรียนทั้งหมด 11 คนมีนกัเรียนท าคะแนน

สูงสุด 9 คะแนน จ านวน 2 คน คะแนน

ต่ าสุด 6 คะแนน จ านวน 2 คน (คะแนนเตม็ 

10) 

ชั่วโมงที่ 4 : นักเรียนให้ความร่วมมอืในการตอบ

ค าถามและถามค าถามกับครูภายในชั้นเรียน 

พบว่ามีนกัเรียนบางคนยังขาดความรู้ใน

เรื่องบางเรือ่งอยู่ส่งผลให้นกัเรียนไม่

สนใจและคุยเล่นภายในชัน้เรียนใน

บางครั้ง 

ขั้นท่ี 5 แสดงวิธีท า 

(Do) 

นักเรียนทั้งหมด 11 คนมีนกัเรียนท าคะแนน

สูงสุด 8 คะแนน จ านวน 3 คน คะแนน

ต่ าสุด 5 คะแนน จ านวน 1 คน (คะแนนเตม็ 

10) 

 

ชั่วโมงที่ 5 : นักเรียนให้ความร่วมมอืในขัน้สอน

เป็นอย่างดีมีความรว่มมอืในการออกแสดงวธิีท า

หน้าชั้นเรียน 

พบว่านักเรียนบางคนขาดความรู้/บาง

คนลืมในขั้นตอนแสดงวธิีท าเลยต้องท า

การทบทวนความรู้ให้แก่นกัเรียน 

ชั่วโมงที่ 6 : นักเรียนให้ความร่วมมอืในขัน้สอน

เป็นอย่างดีมีความรว่มมอืในการออกแสดงวธิีท า

หน้าชั้นเรียนและออกมาน าเสนอหน้าชัน้เรยีน 

 

ขั้นท่ี 6 สรุปค าตอบ

(Answer) 

นักเรียนทั้งหมด 11 คนสามารถท าคะแนน

ได้เต็มทกุคน (คะแนนเตม็ 10) 

ชั่วโมงที่ 7 : นักเรียนมีความสนใจในการเรยีน

และให้ความร่วมมือในการเรียนเป็นอย่างด ี

ไม่พบปัญหาในการสอน 

 

 

 

 

         รายการ 

กิจกรรม 
สรุปคะแนน 

ความสนใจและพฤติกรรม 

ของนักเรียน 
อุปสรรคและปัญหาท่ีพบ 

ขั้นท่ี 7 ตรวจค าตอบ

(Check) 

นักเรียนทั้งหมด 11 คนมีนกัเรียนท าคะแนน

สูงสุด 10 คะแนน จ านวน 8 คน คะแนน

ต่ าสุด 8 คะแนน จ านวน 1 คน (คะแนนเตม็ 

10) 

ชั่วโมงที่ 8 : นักเรียนมีความสนใจในการเรยีน

และให้ความร่วมมือในขั้นน าชั้นเรียนและขัน้

สอนเป็นอย่างด ี

พบว่ามีนกัเรียนบางคนยังสับสนใน

ขั้นตอนการตรวจค าตอบในบางชว่ง 
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ตาราง 5 แสดงคะแนนการท าแบบฝึกเสริมทักษะ ความสนใจและพฤติกรรมของนักเรียน 
 จากตาราง 5 จะเห็นชัดว่านักเรียนสามารถท าแบบฝึกเสริมทักษะได้คะแนนระหว่าง 8 – 10 คะแนน ในขั้นที่   
1 – 3 และ 6 – 7 ส่วนในข้ันท่ี 4 – 5 นักเรียนสามารถท าแบบฝึกเสริมทักษะได้คะแนนระหว่าง 5 – 9 คะแนน 

ตาราง 6  ผลการวิเคราะห์และการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ ของ อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ โดยใช้เทคนิค ASUEDAC 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการทดสอบสมมติฐานด้วย  t-test  แบบ 
dependent   
ผลการทดลอง N X̅ % S.D. t Sig. 

คะแนนก่อนเรียน 10 5.27 52.70 1.22  

6.29 

 

. 000∗∗ คะแนนหลังเรียน  10 7.73 77.30 1.00 

** มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 

 จากตาราง 6 พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน เรื่อง บทประยุกต์ ของ อัตราส่วน 
สัดส่วน และร้อยละ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.27 คิดเป็นร้อยละ 52.70 และคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ ของ อัตราส่วน สัดส่วน และ
ร้อยละ โดยใช้เทคนิค ASUEDAC ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติ มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.73 คิดเป็นร้อยละ 77.30 ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานข้อที่ 2 
 และจากตาราง 6 พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เรื่อง บทประยุกต์ ของ อัตราส่วน 
สัดส่วน และร้อยละ โดยใช้เทคนิค ASUEDAC ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย สามารถอภิปรายผลได้ดังนี ้
 1. จากผลการศึกษาพบว่า แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ ของ 
อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ โดยใช้เทคนิค ASUEDAC ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
84.41/77.30 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 70/70 ที่ตั้งไว้ เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 ทั้งนี้ แบบฝึกเสริมทักษะการแก้
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ ของ อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ โดยใช้เทคนิค ASUEDAC ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีผู้วิจัยศึกษาสร้างขึ้นได้ผ่านกระบวนการ และขั้นตอนการสร้างอย่างมีระบบ ภายใต้กรอบแนวคิด 
ทฤษฎี หลักสูตร คู่มือครู เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผ่านการประเมินจากผู้เช่ียวชาญอีกทั้งแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนยังเป็นแบบทดสอบที่มีความเชื่อมั่นสูง ส่งผลให้ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้ง
ไว ้
 2. จากผลการศึกษาพบว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน เรื่อง บทประยุกต์ ของ อัตราส่วน 
สัดส่วน และร้อยละ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.27 คิดเป็นร้อยละ 52.70 และคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนทีเ่รียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ ของ อัตราส่วน สัดส่วน และ
ร้อยละ โดยใช้เทคนิค ASUEDAC ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติ มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.73 คิดเป็นร้อยละ 77.30 ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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 3. จากผลการศึกษาพบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เรื่อง บทประยุกต์ ของ อัตราส่วน 
สัดส่วน และร้อยละ โดยใช้เทคนิค ASUEDAC ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ทั้งนี้เพราะแบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ เป็นสื่อการสอนที่ช่วยพัฒนาความคิดอย่างมีระบบ มีความหมาย ช่วยให้เรียนรู้และฝึกทักษะจากง่ายไป
ยากตามล าดับ ช่วยให้เกิดความช านาญและยังเป็นการช่วยส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านของเด็ก ช่วยเสริมสร้างให้เด็กมี
ระเบียบวินัย มีประสบการณ์กว้างขวางและช่วยสร้างสัมพันธภาพอย่างเป็นกันเองระหว่างครูกับนักเรียน ตาม
ความสามารถของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ท าให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนัชนันท์ กมขุนทด (2551) ที่ได้ศึกษา เรื่อง “การพัฒนา
แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาสมการคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6” และ พบว่า นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที 6 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเพ็ญ
นิตย์ เมตตา (2553) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง “การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยการสอนด้วยเทคนิค 
KWDL ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน จังหวัดนครราชสีมา” และผลการวิจัยพบว่า 
1) นักเรียนที่ได้รับกรสอนโดยใช้เทคนิค KWDL มีคะแนนจากการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
ร้อยละ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2) นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิค 
KWDL มีคะแนนจากการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะโดยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
    1.1 ในการน าแบบฝึกเสริมทักษะไปใช้นั้น ครูผู้สอนต้องอธิบายให้นักเรียนเข้าใจให้ชัดเจนก่อน โดยเฉพาะ
ควรให้นักเรียนอ่านค าช้ีแจงให้เข้าใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
    1.2 ครูผู้สอนต้องศึกษาแบบฝึกเสริมทักษะล่วงหน้าให้เข้าใจก่อนที่จะน าไปใช้สอน และครูผู้สอนควร
เตรียมสื่อการสอนที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมไว้ด้วย  
    1.3 เมื่อนักเรียนท าแบบฝึกเสริมทักษะ ครูผู้สอนควรเป็นผู้คอยให้ค าแนะน าและช่วยเหลือนักเรียน 
โดยเฉพาะนักเรียนที่เรียนช้า   
    1.4 นอกจากการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะแล้ว ครูผู้สอนควรมีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลายสลับกับการสอน เพื่อไม่ให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย เช่น การสอนโดยใช้เกม เพลง บทบาทสมมุติ เป็น
ต้น 
 2.  ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้า/การท าวิจัยครั้งต่อไป 
    2.1 ควรมีการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะในเนื้อหาที่ยาก เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจมากขึ้น เช่น แบบฝึก
เสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละและก าไร ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เป็นต้น 
    2.2 ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เช่น ความคงทนในการเรียนรู้ 
ความคิดสร้างสรรค์ทางด้านคณิตศาสตร์ เป็นต้น 
    2.3 ควรศึกษาและเปรียบเทียบวิธีการสอน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์กับ
วิธีการสอนแบบต่างๆ เช่น การสอนแบบร่วมมือ การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นต้น เพื่อศึกษาว่า นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เจตคติ ตลอดจนความพึงพอใจต่อวิธีการสอนในรูปแบบต่างๆ อย่างไร 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการคิดค านวณเงิน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยใช้แบบฝึกทักษะ 

The Development of Achievement The Calculation in Funds of Mathematics 
Department Grade 3 Student at Pibulsongkram Rajabhat University Demonstration 

School by Using Skill Practices. 

ธีรศักดิ์  จุไร1, อารีย์  เสนาชัย2 , สุขแก้ว  ค าสอน3  

1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
2ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

3อาจารย์ฝ่ายการวจิัยและพัฒนาการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์   
เรื่องการคิดค านวณเงิน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการคิดค านวณเงิน ระหว่างก่อนและหลังใช้แบบฝึกทักษะ 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัด
พิษณุโลกภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้อง รวม 38 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบฝึกทักษะเรื่องการคิดค านวณเงิน นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 4 ชุด และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการคิดค านวณเงิน แบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติ
การทดสอบค่าที (T-Dependent)  
 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะเรื่องการคิดค านวณเงิน กลุ่ มสาระคณิตศาสตร์  
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.29/88.07 และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการคิดค านวณเงิน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยใช้แบบฝึกทักษะ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 

ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were 1) to develop and found the efficiency of skill practices 
the calculation of funds in Mathematics for department of grade 3 students to have efficiency 
following the standard performance 80/80. 2) to compared an achievement of learning the 
calculation of funds in Mathematics before and after learning by skills practices. The sample used 
in the research was consisted department of grade 3 students in the second semester of the 
academic year 2018 at Pibulsongkram Rajabhat University Demonstration School, Phitsanulok. The 
sample were drawn from classroom by using random sampling method (Cluster Random Sampling). 
The instrument used in the study were skills practices in the calculation of funds in Mathematics, 
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grade 3 students 4 sets, and the multiple choices achievement test about the calculation of funds 
in Mathematics 4choice 15 sections. The statistics used were average, standard deviation, 
dependent samples t-test 
 The result of the research was found that the efficiency of the skills practices on the 
calculation of funds in Mathematics of grade 3 students Rajabhat University Demonstration School 
have an efficiency about 86.29 / 88.07 and Mathematics learning achievement of the calculation of 
funds in grade 3 students at Rajabhat University Demonstration School. By using skills practices 
after studying which higher than before learning with statistical significance at level .01. 

Keywords: Achievement Learning, Skill Practices, Mathematic Department. 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์  
คิดอย่างเป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ 
วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็น
เครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต
ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ , 2553, หน้า 56) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มุ่งให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่องตามศักยภาพและก าหนดสาระ
หลักท่ีจ าเป็นส าหรับผู้เรียน ดังนี้ สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ สาระที่ 2 การวัด สาระที่ 3 เรขาคณิต สาระที่ 
4 พีชคณิต สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น และสาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ซึ่งมีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่ส าคัญ คือ ความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การ
สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ  การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และ เช่ือมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เป็นการพัฒนาที่เน้นการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และวิธีในการคิดค านวณเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาความรู้ ในการสอนที่ผ่านมาพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า ทั้งนี้เกิดจากสาเหตุส าคัญ คือผู้เรียนไม่สนใจเรียน เห็นว่ายาก และวิเคราะห์โจทย์ไม่เป็น  
จึงเป็นเหตุท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตกต่ า จากการเรียนการสอนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนที่มี
ปัญหาในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตกต่ าหลายคน ดังนั้นผู้ท าการวิจัยจึงหาวิธีการด าเนินการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้
สูงขึ้น โดยใช้แบบฝึกทักษะ แบบฝึกมีประโยชน์ส าหรับนักเรียนในการที่จะเสริมสร้างทักษะ ทบทวนความรู้ และท าให้
เกิดความช านาญในเนื้อหาวิชาเหล่านั้นยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ส าหรับครู แบบฝึกทักษะเป็นอุปกรณ์การสอนที่
ช่วยลดภาระของครู และยังช่วยให้ครูมองเห็นปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียนแต่ละคนได้ชัดเจนขึ้น สามารถน าไป
พัฒนาการสอนของตนเอง (สุวิทย์ มูลค า และสุนันทาสุนทรประเสริฐ, 2550)  
 จึงได้ศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยใช้แบบฝึก
ทักษะการฝึกมีความจ าเป็นในการช่วยพัฒนาการเรียนการสอน เพราะช่วยเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะและเข้าใจใน
บทเรียนมากขึ้น ผู้เรียนยังสามารถแก้ไขข้อบกพร่อง ทางการเรียนด้วยการฝึกจากแบบฝึกที่ครูสร้างขึ้น การฝึกปฏิบัติ
สม่ าเสมอจะท าให้ผู้เรยีนเกิดการเรียนรูไ้ดด้ียิ่งขึ้น การให้นักเรียนท าแบบฝึกช่วยให้ครูมองจุดเด่นหรือปัญหาต่าง ๆ ของ
นักเรียนได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้ครูด าเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้น ๆ ได้ทันท่วงที 
 จากปัญหาและแนวทางดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเรื่องการคิด
ค านวณเงิน โดยใช้แบบฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขอนักเรียน ท าให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจนเกิด
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ความรู้ ความช านาญมากขึ้นและยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม และสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

จดุมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการคิดค านวณเงิน ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณติศาสตร์ เรื่องการคิดค านวณเงิน ระหว่างก่อนและหลังใช้
แบบฝึกทักษะ 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. แบบฝึกทักษะเรื่องการคิดค านวณเงิน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพิบูลสงคราม มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการคิดค านวณเงิน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยใช้แบบฝึกทักษะ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ  
ทางสถิติที่ระดับ .01 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ด้านเนื้อหา  
 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตร
สถานศึกษา เรื่องเงินและการบันทึกรายรับรายจ่าย ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยผู้วิจัย
ด าเนินการสอนด้วยตนเอง   
 2. ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  3 ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ านวน 1 ห้อง รวม 38 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling)  
 3. ด้านตัวแปร 
    1) ตัวแปรต้น คือ การสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ 
    2) ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 4. ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ท าการทดลองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 แผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 4 
แผน ใช้เวลา 4 ช่ัวโมง ได้แก่ ชนิดและค่าของเงินเหรียญและธนบัตร , การเขียนจ านวนเงินโดยใช้จุด ,  
โจทย์ปัญหาการบวกเกี่ยวกับเงิน, โจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับเงิน และทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

 

 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

138 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 1. แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์  เรื่องการคิดค านวณเงิน ช้ันประถมศึกษาปีที่  3 จ านวน 4 ชุด  
ซึ่งมีข้ันตอนการสร้างดังนี้  
 1.1 ศึกษาคู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
 1.2 ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบฝึกทักษะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบฝึก
ทักษะ  
 1.3 พิจารณาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง แบ่งสาระการเรียนรู้ ก าหนดรูปแบบ และขั้นตอนการสร้างแบบฝึก
ทักษะ  
 1.4 ออกแบบและสร้างแบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่องการคิดค านวณเงิน ช้ันประถมศึกษา  
ปีท่ี 3 ให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจ านวน 4 ชุดฝึก จัดเรียงล าดับจากง่ายไปยาก 
ดังต่อไปนี้ 
  แบบฝึกทักษะที่ 1 เรื่อง ชนิดและค่าของเงินเหรียญและธนบัตร 
  แบบฝึกทักษะที่ 2 เรื่อง การเขียนจ านวนเงินโดยใช้จุด 
  แบบฝึกทักษะที่ 3 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกเกี่ยวกับเงิน  
  แบบฝึกทักษะที่ 4 เรื่อง โจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับเงิน 
 1.5 น าแบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ การคิดค านวณเงิน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 เสนอต่อผู้เช่ียวชาญ เพื่อ
ตรวจพิจารณาลักษณะการใช้ภาษา ความเหมาะสมของสาระการเรียนรู้ เวลา รูปแบบ และความสอดคล้อง ของสาระ
การเรียนรู้กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้แก ่
  1) นางอารีย์ เสนาชัย 
  2) นางสาวส ารวย สารถี 
  3) นายชยานันต์ จิรสินกุลโรจน์ 
 1.6 น าชุดฝึกมาปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  
  

แนวการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการคิดค านวณเงิน 
 แนวคิดเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณติสาสตร์ 
 แนวคิดเกี่ยวกับแบบฝึกทักษะ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

การสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ 
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 2. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เรื่องการคิดค านวณเงิน  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
    2.1 ศึกษาคู่มือการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
    2.2 ศึกษาวิธีการสร้างข้อสอบ สร้างตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
เพื่อออกข้อสอบให้ครอบคลุม  
    2 .3  สร้ า งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการ เรี ยนแบบปรนัยชนิด เลื อกตอบ 4 ตั ว เลื อก  
จ านวน 15 ข้อ 
    2.4 น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นให้ผู้เช่ียวชาญ ตรวจสอบ ประเมินความสอดคล้อง ระหว่างแบบทดสอบกับ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และให้ค าแนะน าปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งก าหนดคะแนนความคิดเห็น ดังนี้  
 ให้คะแนน  +1 ถ้าผู้เช่ียวชาญแน่ใจว่าแบบทดสอบวัดตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจริง 
 ให้คะแนน   0 ถ้าผู้เช่ียวชาญไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบนั้นวัดตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจริง  
 ให้คะแนน  -1 ถ้าผู้เช่ียวชาญแน่ใจว่าแบบทดสอบนั้นวัดไม่ตรงตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจริง   
    2.5 น าข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องโดยใช้สูตร IOC (ชวนชัย เช้ือสาธุชน 2550  
หน้า 38) พบว่า มีค่า IOC เท่ากับ 1 
    2.6 น าแบบทดสอบที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 35 คน ท่ีเคยเรียนเรื่องการคิดค านวณเงิน น าคะแนนมาวิเคราะห์หาค่าความยาก 
(Difficulty) และหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ซึ่งมีค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.49 - 1.00 และค่าอ านาจ
จ าแนกอยู่ ระหว่าง 0.18 - 0.59  
    2.7 น าแบบทดสอบที่ผ่านการคัดเลือกแลว้ไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไมใ่ช่กลุ่มตัวอย่างช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
3 เพื่อหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใช้สูตร KR20 ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.37 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการทดลองสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่องการคิดค านวณเงิน ซึ่งผู้วิจัย
ได้ด าเนินการทดลองด้วยตนเองตามขั้นตอนดังน้ี 

1. ทดสอบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เรื่องการคิดค านวณเงิน 
จ านวน 15 ข้อ กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ าเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก ใช้เวลาในการทดสอบ 30 นาที 

2. ด าเนินการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการคิดค านวณเงิน โดยด าเนินการใช้ทั้งหมด 4 ครั้ง ครั้งละ 60 นาที  
โดยในแต่ละครั้งจะให้นักเรียนท าแบบฝึกทักษะที่สร้างขึ้น และเก็บคะแนนในแต่ละแบบฝึกทักษะไว้เพื่อดูผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่องการคิดค านวณเงิน นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 

คนที ่ แบบฝึกทักษะ 

ที่ 1 (30) 

แบบฝึกทักษะ 

ที่ 2 (30) 

แบบฝึกทักษะ 

ที่ 3 (30) 

แบบฝึกทักษะ 

ที่ 4 (30) 

รวม สอบหลัง

เรียน(20) 

1 26 24 19 19 88 11 

2 27 27 26 23 103 15 

3 28 27 26 24 105 14 

4 27 26 27 25 105 14 

5 26 25 20 21 92 13 

6 25 27 27 27 106 15 

7 27 29 28 25 109 15 

8 28 28 27 25 108 14 

9 26 27 27 23 103 15 

10 27 26 26 24 103 12 

11 26 24 25 24 99 9 

12 27 26 24 25 102 13 

13 29 28 28 27 112 15 

14 30 28 30 28 116 15 

15 25 25 24 25 99 10 

16 25 26 23 24 98 15 

17 30 30 29 28 117 14 

18 27 27 26 27 107 10 

19 28 27 24 26 105 15 

20 28 26 25 27 106 15 

21 28 27 24 26 105 12 
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22 28 26 26 24 104 14 

23 27 26 24 24 101 11 

24 28 30 28 29 115 15 

25 29 29 25 27 110 14 

26 28 27 24 25 104 15 

27 25 28 26 20 99 10 

28 28 26 25 24 103 14 

29 28 28 25 25 106 12 

30 27 29 29 28 113 15 

31 27 24 24 26 101 15 

32 27 26 27 24 104 11 

33 25 26 27 27 105 15 

34 26 25 25 23 99 14 

35 24 25 22 19 90 9 

36 26 24 22 21 93 12 

37 27 26 24 23 100 12 

38 27 26 23 24 100 13 

ผลรวม 1,027 1,011 961 936 3,935 502 

 X  27.71 26.95 25.55 25.24 105.45 13.21 

 
1E = 86.29  2E  = 88.07 

 จากตารางที่ 1 พบว่าคะแนนเฉลี่ยของคะแนนเก็บจากแบบฝึกทักษะ เท่ากับ 105.45 คะแนน จากคะแนน

เต็ม 120 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.29 ( 1E ) และคะแนนเฉลี่ยสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน เท่ากับ 13.21 คะแนน 

คิดเป็นร้อยละ 88.07 ( 2E ) พบว่าแบบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 86.29/88.07 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการคิดค านวณเงิน ระหว่างก่อนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึก
ทักษะ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  
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การประเมินผล ค่าเฉลี่ย( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน( . .S D ) t Sig 

ก่อนเรียน 11.00 2.24 10.25* .000 

หลังเรียน 13.21 1.93 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01                       

 จากตารางที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการคิดค านวณเงิน ของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยใช้แบบฝึกทักษะ หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะเรื่องการคิดค านวณเงิน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.29/88.07  
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการคิดค านวณเงิน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยใช้แบบฝึกทักษะ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ  
ทางสถิติที่ระดับ .01 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เท่ากับ 86.29/88.07 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
ไว้ท่ี 80/80 ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามหลักการสร้างแบบฝึกทักษะโดยเริ่มจากการศึกษาเนื้อหา  
วางแผนการสร้างแบบฝึก เรียงล าดับเนื้อหาจากง่ายไปหายาก การออกแบบฝึกที่น่าสนใจ มีค าช้ีแจงที่ชัดเจนถูกต้อ ง  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกุหลาบ  สีชาลี (2556) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการ
บวก ลบ คูณ หารระคน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
สร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ 
คูณ หารระคนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสังฆประชานุสสรณ์ 
ผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพ 85.31/80.10 เป็นไปตามเกณฑ์สมมติฐานที่ก าหนด นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของนาถนภา โชควิริยะ
สัมพันธ์ (2551) ได้ศึกษาเพื่อหาประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องล าดับและอนุกรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกฉะเชิงเทรา เขต 1 ปี
การศึกษา 2551 ผลการศึกษาพบว่า แบบฝึกเสริมทักษะที่สร้างขึ้นมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 82.60/84.55 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับจรรยา จ านงกิจ (2551) ได้ศึกษาเพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึก
ทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุดรธรรมมานุสรณ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อุดรธานีเขต 1 ปีการศึกษา 2551 ผลการศึกษาพบว่า แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 
77.82/78.67 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 75/75 จึงสรุปได้ว่าแบบฝึกที่มีประสิทธิภาพจะต้องผ่านการสร้างและทดลองใช้
อย่างเป็นระบบตามขั้นตอนจึงจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

143 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

 2. ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการคิดค านวณเงิน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยใช้แบบฝึกทักษะ พบว่า การท า
แบบทดสอบของนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ที่
เรียนด้วยแบบฝึกทักษะ เรื่องการคิดค านวณเงิน มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 13.21 คิดเป็นร้อยละ 88.07 และมี
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 11.00 คิดเป็นร้อยละ 73.33 ดังนั้นจึงมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของจามิกร ฤทธ์ิมนตรี (2560) การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นสอง
ตัวแปร โดยใช้แบบฝึกทกัษะ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1) เพื่อหาประสิทธิภาพ 
ของชุดแบบฝึกทักษะ เรื่อง สมการเชิงสองตัวแปร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 ปีการศึกษา 2560  
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ก่อนเรียนและหลัง
เรียน เรื่องระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะ 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง 
ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยชุดแบบฝึกทักษะสูงขึ้น ผลการวิจัย
พบว่า1) ผลการศึกษาประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร มี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้คือ 89.44/83.75 2) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องระบบเชิงเส้นสองตัวแปร ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าความยากง่ายของ
ข้อสอบตั้งแต่ 0.22 – 0.73 ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.35 – 0.80 ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบซึ่งค านวณโดยสูตร 
KR – 20 มีค่า 0.77 3) ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลัง การใช้ชุดแบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์เรื่องระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร คะแนนเฉลี่ยของการทาแบบทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ก่อนเรียน แสดงว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 4) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 หลังเรียนด้วยชุดแบบฝึกทักษะ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของสมหมาย ศุภพินิ (2551) การพัฒนาแบบฝึกทักษะกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องร้อยละ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ อการพัฒนาแบบฝึก
ทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องร้อยละ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิ์ภาพตามเกณฑ์ 75/75 และ
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องร้อยละของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
5 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 5 โรงเรียนชุมชนนากอกหนองบก กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 (บุ่งค้า) ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ยโสธร เขต 2 จ านวน 32 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย ด าเนินการโดยใ ช้แผนการทดลองแบบ One 
Group, Pretest Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบฝึกทักษะเรื่องร้อยละ จ านวน 12 ชุด 
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เรื่องร้อยละ ซึ่งมีค่าความยากตั้งแต่ .59-.84 ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ .25-.56 และค่า
ความเช่ือมั่นเท่ากับ .90 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วยเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบค่า t ผลการวิจัยพบว่า 1. แบบฝึกทักษะกลุ่มสารการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องร้อยละ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 76.69/79.61 2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนด้วยแบบฝึกทักษะอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ในการน าแบบฝึกทักษะไปใช้จะต้องมีการพัฒนาหรือปรับปรุงแบบฝึกทักษะให้มีความเหมาะสม  
กับเนื้อหาวิชานั้น ๆ และสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
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 2. ครูควรจัดท าแบบฝึกทักษะให้มีจ านวนมากและมีความหลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝน  
และแก้สมการได้หลาย ๆ แบบ 
 3. ในการท าแบบฝึกทักษะ ครูควรให้เวลาในการท าพอสมควร เพราะนักเรียนแต่ละคนมีพื้นฐาน  
ในการเรียนไม่เท่ากัน และครูควรตรวจแบบฝึกทักษะของนักเรียนอย่างละเอียดเพื่อครูจะได้ทราบถึงวิธีคิดของนักเรียน 
แต่ละคน 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาหรือวิจัยการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะกับการสอนในหน่วยการเรียนรู้อื่นหรือราย
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
 2. ควรมีการศึกษาหรือวิจัยการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะกับกลุ่มตัวอย่างอื่นหรือระดับ 
ช้ันอ่ืน 
 3. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีใช้แบบฝึกทักษะ 
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Developing Mathematics learning Activities Based on the Constructivist Theory 
Entitled “Introduction to Real numbers” for grade 8 students. 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตาม

แนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจ านวนจริง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 และเพื่อศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ความรู้ เบื้องต้น
เกี่ยวกับจ านวนจริง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 30 
คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจ านวนจริง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับจ านวนจริง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เป็นแบบทดสอบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ และแบบวัดความพึง
พอใจการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  จ านวน 15 ข้อ ซึ่งเป็นข้อค าถามแบบ
มาตราส่วน 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้  
1. นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ความรู้

เบื้องต้นเกี่ยวกับจ านวนจริง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
2. นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ความรู้

เบื้องต้นเกี่ยวกับจ านวนจริง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีความพึงพอใจรายข้อและโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 โดยสรุป การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สามารถน าไปพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นได้ 

ค าส าคัญ : แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์/ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์/นักเรียน/ความรู้

เบื้องต้นเกี่ยวกับจ านวนจริง 

ABSTRACT 
The purposes of this study were to develop 8th grade mathematics learning achievement 

with achievement with mathematics learning activities According to constructivist theory about 
“Introduction to Real numbers”, and a measure of student satisfaction towards organizing 
mathematics learning activities According to constructivist theory about Introduction to Real 
numbers grade 8 students. The target group used in the research was 30 grade 8 students. The 
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tools used in the research were Math learning activity plan According to constructivist theory about 
Introduction to Real numbers grade 8 students, Learning achievement test About Introduction to 
Real numbers Grade 8 students is a test. Choose 4 answers, 30 items. And satisfaction 
measurement form for organizing mathematics learning activities According to the constructivist 
theory of 15 items which is a 5-level scale question. Statistics used in data analysis were 
percentage, mean, standard deviation. 

The research findings found that: 
 1. Students learning by organizing mathematics learning activities According to 
constructivist theory about Introduction to Real numbers grade 8 students has higher grades after 
studying. 
 2. Students learning by organizing mathematics learning activities According to 
constructivist theory about Introduction to Real numbers grade 8 students are satisfied with each 
item and overall at the highest level. 
 By summarizing the management of mathematics learning According to constructivist 
theory Efficient and effective can be used to improve the math skills of students to have higher 
academic achievement 

Keyword: Learning Activities Math/ Mathematics learning achievement/ student/ Introduction to 

Real numbers 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กล่าวไว้ว่า คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการ
พัฒนาความคิดมนุษย์ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์
ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหาและน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและด้านอ่ืน ๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  

นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยังเป็นวิชาที่ส าคัญวิชาหนึ่ง คณิตศาสตร์ไม่ได้มีความหมายเพียงตัวเลขและสัญลักษณ์
เท่านั้น คณิตศาสตร์มีความหมายกว้างมาก คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เกี่ยวกับการคิด เราใช้คณิตศาสตร์ พิสูจน์อย่างมี
เหตุผล ช่วยให้คนเป็นผู้มีเหตุผล เป็นคนใฝ่รู้ ตลอดจนพยายามคิดสิ่งที่แปลกใหม่ จะเห็นว่าคณิตศาสตร์ตอบสนอง
ค าถามของมนุษย์ มนุษย์สร้างลักษณะแทนความคิดและสร้างกฎในการน าสัญลักษณ์มาใช้ เพื่อสื่อความหมายให้เข้าใจ
ตรงกัน การคิดทางคณิตศาสตรน์ั้นจะตอ้งมีแบบแผน มีรูปแบบ ไม่ว่าคิดเรื่องใดก็ตาม ทุกขั้นตอนจะตอบได้และจ าแนก
ออกมาให้เห็นจริง นอกจากนี้ คณิตศาสตร์ยังเป็นศิลปะอย่างหนึ่งเช่นเดียวกับศิลปะอื่นๆ ความงามทางคณิตศาสตร์คือ
ความมีระเบียบกลมกลืน นักคณิตศาสตร์ได้พยายามแสดงความคิด มีความคิด สร้างสรรค์ มีจินตนาการ มีความริเริ่มที่
จะแสดงความคิดใหม่ๆ และแสดงโครงสร้างใหม่ๆ ทางคณิตศาสตร์ออกมา (ยุพิน พิพิธกุล. 2545 :1-2) 

การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนมีความส าคัญ และมีเป้าหมายชัดเจน คือให้นักเรียนรู้จัก
วิธีคิดและมีทักษะในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ โดยมีเครื่องมือหรือวิธีการที่จะเสริมสร้างให้นักเรียนเกิด
คุณลักษณะตามเป้าหมายนั้น คือการฝึกให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ในช้ันเรียน มี
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่จะช่วยพัฒนาความคิดความสามารถหรือความลึกซึ้งของ
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การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน ซึ่งประสบการณ์จากการฝึกทักษะนี้จะเป็นรากฐานส าคัญที่จะพัฒนาวิธีคิด  
และยังช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นในการแก้ปัญหาตลอดจนรู้จักปัญหาในสถานการณ์จริงในชีวิตได้ 
(ยุพิน พิพิธกุล. 2545 :1-2) 
 ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist Theory) หรือทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ซึม (Constructivism) เสนอ
แนวคิดหลักว่า บุคคลเรียนรู้โดยการสร้างความรู้ด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน โดยอาศัยประสบการณ์เดิม โครงสร้างทาง
ปัญญาที่มีอยู่ ความสนใจและแรงจูงใจภายในเป็นพ้ืนฐาน โดยที่ความขัดแย้งทางปัญญา (Cognitive Conflict) ซึ่งเกิด
จากการที่บุคคลเผชิญกับสถานการณ์ที่เป็นปัญหาหรือปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เป็นแรงจูงใจให้เกิดการไตร่ตรอง 
(Reflection) ซึ่งน าไปสู่การสร้างโครงสร้างใหม่ทางปัญญา (Cognitive Restructuring) ซึ่งได้รับการตรวจสอบทั้งโดย
ตนเองและผู้อื่นว่าสามารแก้ปัญหาเฉพาะต่างๆ ซึ่งอยู่ในกรอบโครงสร้างนั้น และใช้เป็นเครื่องมือส าหรับโครงสร้างใหม่
อื่นๆต่อไป (ไพจิตร สะดวกการ. 2539: 3 ; อ้างอิงมาจาก Confrey.  1991: 111-138) 
 จากการวิเคราะห์สภาพการปฏิบัติงาน งานวิจัย และทฤษฎีต่างๆ ดังกล่าว ผู้ศึกษาค้นคว้ามีความสนใจที่จะ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจ านวนจริง ท่ีสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัค
ติวิสต์ กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ)์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพิษณุโลก เขต 
3 จังหวัดพิษณุโลก ในปีการศึกษา 2561 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน 
อีกทั้งเป็นแนวทางส าหรับครู นักวิชาการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ได้
น าไปประยุกต์ใช้ต่อไป 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรูค้ณติศาสตร์ ตามแนวทฤษฎ ี
คอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจ านวนจริง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวทฤษฎีคอน 
สตรคัติวิสต์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจ านวนจริง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 1. กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 
จังหวัดพิษณุโลก ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 30 คน 

2. เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัย  
 เนื้อหาท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า เป็นเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่
2 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจ านวนจริง ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

3. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
  ด าเนนิการในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึง กุมภาพันธ์ 2562  

4. ตัวแปรที่ศึกษา 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจ านวนจริง 
 

 

 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

150 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

กรอบแนวคิดการท าวิจัย 

 
 
 
 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 กลุ่มเป้าหมาย 
  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 
จังหวัดพิษณุโลก ที่ก าลังศึกษาในภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 30 คน 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 3 ชนิด ได้แก ่
 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์ ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
จ านวนจริง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจ านวน 15 แผน แผนละ 1 ช่ัวโมง 
รวมเวลา 15 ช่ัวโมง 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจ านวนจริง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

3. แบบวัดความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจ านวนจริง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนในการด าเนินการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าตามล าดับ ดังน้ี 

 1. การสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีขั้นตอน ดังนี้ 
 1.1ศึกษาหลักสูตร จุดหมายของหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ัน มาตรฐานการเรียนรู้ร ายภาค 
ขอบข่ายของเนื้อหาและเวลา 
 1.2 วิเคราะห์หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 
 1.3 ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ แนวคิดพื้นฐานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เลือก
เนื้อหา หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจ านวนจริง 
 1.4 เลือกเนื้อหา หน่วยการเรียนรู้ที่  7 เรื่อง ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับจ านวนจริง เพื่อวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้ สาระส าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ ด าเนินการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ จ านวน 15 แผน ใช้เวลาสอน 15 ช่ัวโมง 
  1.5 สร้างแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ส าหรับ
ผู้เชี่ยวชาญเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) ซึ่งมี 5 ระดับ แล้วน ามาหา
ค่าเฉลี่ยเทียบเกณฑ์ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 102-103) ดังนี ้

   
   
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
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  ค่าเฉลี่ย   แปลความหมาย 
4.51 – 5.00   เหมาะสมมากที่สุด 
3.51 – 4.50   เหมาะสมมาก 
2.51– 3.50   เหมาะสมปานกลาง 
1.51- 2.50     เหมาะสมน้อย 
1.00– 1.50   เหมาะสมน้อยท่ีสุด 

 น าแผนการจดักิจกรรมการเรยีนรูท้ี่ผู้เช่ียวชาญประเมินแล้วหาค่าเฉลี่ย ซึ่งต้องมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51-5.00 ถือ
ว่า แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรูน้ าไปใช้ในการจัดกิจกรรรมการเรยีนการสอนได ้
 1.6 น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องตนเกี่ยวกับจ านวนจริง ไปปรับปรุง
แก้ไขแล้วพร้อมแบบประเมินเสนอต่อผู้เช่ียวชาญเพื่อประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ โดยการพิจารณาเกี่ยวกับ
สาระส าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและแหล่งการเรียนรู้ และการวัดผล
ประเมินผล แล้วน าไปปรับปรุง 
 2. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีขั้นตอน ดังนี้ 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบอิงเกณฑ์ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ซึ่งด าเนินการ
สร้างขั้นตอนดังนี ้
 2.1 ศึกษาหลักสูตรขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คู่มือวัดผลประเมินผล
ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการ 
 2.2 ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 2.3 ศึกษาวิธีการเขียนข้อสอบจากเอกสาร ต ารา เทคนิคการสอน และรูปแบบการเขียนข้อสอบแบบ
เลือกตอบ วิชาคณิตศาสตร์เบื้องต้น (สมนึก ภัททิยธนี.  2546 : 202-334) การวัดผลการศึกษา (สมนึก ภัททิยธนี.  
2549 : 73-231) 
 2.4 วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ และจุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อออกข้อสอบให้ครอบคลุมสาระหน่อยการ
เรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจ านวนจริง 
 2.5 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจ านวนจริง ชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 45 ข้อ ต้องการจริง 30 ข้อ โดยให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 2.6 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจ านวนจริง เสนอ
ผู้เช่ียวชาญท่านเดิมเพื่อประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้โดยใช้สูตร IOC (สมนึก 
ภัททิยธนี. 2549: 220) ซึ่งให้เกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี 
  ให้คะแนน +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  ให้คะแนน 0   เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  ให้คะแนน -1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นไม่วัดตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 2.7 วิเคราะห์ข้อมูล หาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามของแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
เลือกข้อสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ถึง 1.00 เป็นข้อสอบที่อยู่ในเกณฑ์ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาที่ใช้ได้ (สมนึก 
ภัททิยธนี. 2549: 220) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อสอบจึงคัดเลือกข้อสอบจ านวน 30 ข้อ  
 2.8 จัดพิมพ์และส าเนาข้อสอบ เพื่อใช้เป็นแบบทดสอบนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย 
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 3. การสร้างแบบวัดความพึงพอใจมีขั้นตอน ดังนี้ 
 3.1 ศึกษาเอกสาร ต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจและวิธีการสร้างแบบวัดความพึงพอใจ 
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จากหนังสือวิจัยเบื้องต้น (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 66-73) 
 3.2 สร้างแบบวัดความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจ านวนจริง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
จ านวน 1 ฉบับ มี 15 ข้อ  
 3.3 ก าหนดเกณฑ์พิจารณาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ด้วยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจ านวนจริง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
(บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 103) โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ย   แปลความหมาย 
  4.51 – 5.00  พึงพอใจมากท่ีสุด 
  3.51 – 4.50  พึงพอใจมาก 
  2.51 – 3.50  พึงพอใจปานกลาง 
  1.51 – 2.50   พึงพอใจน้อย 
  1.00 – 1.50  พึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 3.4 น าแบบวัดความพึงพอใจที่สร้างขึ้น เสนออาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบความเหมาะสม ความชัดเจนของภาษาและล าดับของข้อความแล้วน ามาแก้ไขปรับปรุงเกี่ยวกับการใช้
ภาษาไทยในแต่ละข้อค าถาม 
 3.5 น าแบบวัดความพึงพอใจที่ปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วน ามาเสนอผู้เช่ียวชาญชุด
เดิมตรวจสอบ พิจารณาความเหมาะสมของข้อค าถาม  
ต าแหน่งครูช านาญการ โรงเรียนบา้นป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 
 3.6 น าแบบวัดความพึงพอใจท่ีผ่านความเห็นชอบจากผูเ้ชี่ยวชาญ ซึง่ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 จัดพิมพ์ เพื่อ
น าไปใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย หลังสิ้นสดุการเรียน
การสอนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
จ านวนจริง กับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2 ต่อไป 

ขั้นตอนด าเนินการวิจัย 
 1. แบบแผนการวิจัย 
 ผู้วิจัยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest – Posttest Design (ล้วน สายยศ และอังคณา 
สายยศ. 2538: 216) ดังตาราง 3ตาราง 3 แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest – Posttest Design 

กลุ่ม สอบก่อนเรียน ทดลอง สอบหลังเรียน 

กลุ่มทดลอง 𝑇1 X 𝑇2 
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1. ความหมายของสัญลักษณ์ 

𝑇1   หมายถึง การทดสอบก่อนท าการทดลอง (Pretest) 
X  หมายถึง   การทดลองใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวทฤษฎีคอน
  สตรัคติวิสต์ เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจ านวนจริง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

𝑇2  หมายถึง    การทดสอบหลังท าการทดลอง (Posttest) 
 2. การด าเนินการทดลอง 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการทดลองสอนโดยด าเนินการสอนตามขั้นตอนของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจ านวนจริง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัย
ด าเนินการสอนด้วยตนเอง ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 
 3.1 ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 
เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจ านวนจริง จ านวน 30 ข้อ กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
30 คน ตรวจและบันทึกคะแนนไว้ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.2 ด าเนินการสอน ผู้วิจัยด าเนินการสอนเอง โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจ านวนจริง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผ่านการหาประสิทธิภาพแล้ว 
จ านวน 15 แผน   ด าเนินการสอนสัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง ท าการสอนในวันที่มีตารางสอน โดยใช้เวลาเรียนตามปกติ 
ระยะเวลาในการสอน 15 ช่ัวโมง ตั้งแต่วันท่ี 17 ธันวาคม 2561 ถึง 22 มกราคม 2562 (ไม่รวมทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียน) พร้อมกับท าการทดสอบย่อยในแผนที่มีแบบทดสอบบางแผน 
 3.3 หลังจากด าเนินการสอนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจ านวนจริง ครบทั้ง 15 แผน แล้วจึงท าการทดสอบหลังเรียน (Posttest) ด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และตรวจเก็บคะแนนเพื่อน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 3.4 นักเรียนตอบแบบวัดความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจ านวนจริง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เมื่อสิ้นสุดการทดลอง 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 1. หาสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่ได้จากการทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และคะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบย่อยในแผนที่มีแบบทดสอบบางแผน 
 2. วิเคราะห์ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจ านวนจริง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจ านวนจริง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ตาราง 1 การเปรยีบเทียบคะแนนก่อนเรียนกับคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรยีนด้วยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูค้ณติศาสตร์ ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต์ เรื่อง ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับจ านวนจริง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
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ตัวแปร 
�̅� S.D. 

n df t p 
ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน 

ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

10.63 24.77 8.72 10.32 30 29 24.42** .000 

** มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 

 จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนท่ีเรียนด้วยการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสต์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกับจ านวนจริง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 

ตอนที่ 2 การแสดงระดับความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจ านวนจริงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ตาราง 2 ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตาม
แนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจ านวนจริงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 

ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรยีนตามการจัดกจิกรรมการเรียนรู้
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์ �̅� 𝑆. 𝐷. 

ระดับความพึง
พอใจ 

1. เนื้อหาเรื่องความรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกับจ านวนจริงมีความน่าสนใจ 4.93 0.25 มากที่สุด 

2. ความรู้ที่ข้าพเจ้าได้รับจากการเรียนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้ 4.77 0.56 มากที่สุด 

3. ข้าพเจ้าชอบที่จะวางแผนในการท างานร่วมกับเพื่อน 4.83 0.45 มากที่สุด 

4. ข้าพเจ้ารู้สึกสนุกเมื่อได้เรียนและท างานกลุ่มร่วมกับเพื่อน 4.73 0.63 มากที่สุด 

5. ข้าพเจ้ามีความสุขเมื่อได้ช่วยเหลือเพื่อนในการท างานกลุ่ม 4.80 0.54 มากที่สุด 

6. ข้าพเจ้ายินดีรับฟังความคิดเห็นจากครูและเพื่อนๆ 4.97 0.18 มากที่สุด 

7. ข้าพเจ้าชอบฟังเวลาเพื่อนๆ น าเสนอผลงาน 4.90 0.40 มากที่สุด 

8. ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจในตนเองและกลุ่มที่ช่วยให้งานประสบผลส าเร็จ 4.97 0.18 มากที่สุด 

9. ข้าพเจ้ารู้สึกสนุกเมื่อได้เรียนจากสื่อแลละอุปกรณ์ที่ครูน ามาให ้ 4.93 0.36 มากที่สุด 

10. สื่อและอุปกรณ์ในการเรียนรูต้รงกับเนื้อหาที่เรียน และเพยีงพอกับ
จ านวนนักเรียน 

4.70 0.74 มากที่สุด 

11. สื่อและอุปกรณ์ในการเรียนรู้ชว่ยให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและเร็วขึ้น 4.73 0.73 มากที่สุด 

12. ข้าพเจ้าพอใจการเรียนรู้จากสือ่และอุปกรณ์การเรียน 4.90 0.40 มากที่สุด 

13. ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ทราบคะแนนผลงานท่ีตนเองท า และภูมิใจในคะแนน 4.60 0.88 มากที่สุด 
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ที่ตนเองท าได ้

14. ข้าพเจ้าชอบเวลาที่ครูถามหลงัการเรียนแต่ละครั้ง 4.57 0.80 มากที่สุด 

15. ครูมักจะชมข้าพเจ้าและเพื่อนๆ เสมอเมื่อตั้งใจท ากิจกรรม 4.80 0.65 มากที่สุด 

รวม 4.81 0.52 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนท่ีเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัค
ติวิสต์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจ านวนจริง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจรายข้อและโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยครั้งนี้ สรุปได้ว่า 
 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังสูงกว่าก่อนเรียน 
 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจ านวนจริง อยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

อภิปรายผล 
 จากการวิจัยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับจ านวนจริง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัค
ติวิสต์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจ านวนจริง มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังสูงกว่าก่อนเรียน เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย
ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องมาจากขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ท าให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์จากการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน ร่วมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็นและสรุปร่วมกัน จนเกิด
ประกายความคิดเกี่ยวกับสิ่งท่ีก าลังเรียน นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรม มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและ
ครู จึงท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ภาวิณี ค าชารี (2550 : 112) ที่
พบว่า กลุ่มนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีเรียนตามคู่มือครู สสวท. วิธีเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ และวิธีเรียนแบบ
ร่วมมือ เทคนิค STAD สอดแทรกเมตาคอกนิชันของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ และการคิดวิเคราะห์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 

2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัค
ติวิสต์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจ านวนจริง มีความพึงพอใจทั้งรายข้อและโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยรวมมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้
จัดเรียงสาระการเรียนรู้จากง่ายไปหายาก และไม่ยากจนเกินไป มีกิจกรรมหลากหลาย น่าสนใจ เชิญชวนให้ผู้เรียน
อยากลงมือปฏิบัติกิจกรรม ท าให้เข้าใจบทเรียนได้ดีและไม่เบื่อหน่าย และผู้ศึกษาค้นคว้าได้มีการประเมินผลทันทีหลัง
ที่ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเสร็จท าให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจที่ได้ทราบผลการปฏิบัติกิจกรรมในเวลาที่รวดเร็วอย่าง
สม่ าเสมอ ซึ่งเป็นการเสริมแรงท าให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จของตนเอง ที่สอดคล้องกับค ากล่าวของ 
มอร์ส (Morse. 1955: 27) ที่ว่าความพึงพอใจ หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถถอดความเครียดของผู้ที่ท างานให้ลด
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น้อยลง ถ้าเกิดความเครียดมากจะท าให้เกิดความไม่พอใจในการท างาน และความเครียดนี้มีผลมาจากความต้องการ
ของมนุษย์ เมื่อมนุษย์มีความต้องการมากจะเกิดปฏิกิริยาเรียกร้องหาวิธีตอบสนอง ความเครียดก็จะลดน้อยลง หรือ
หมดไปความพึงพอใจก็จะมากข้ึน 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1. ผู้สอนควรมีการเตรียมความพรอมทั้งด้านหองเรียน อุปกรณ สื่อ วัสดุใหมีความพรอมการท าการสอน 
เวลาในการควบคุมกิจกรรม ไมทอดทิ้งนักเรียนในขณะที่ด าเนินกิจกรรม 
 2. ผูสอนควรมีการปฐมนิเทศผูรวมศึกษาคนควา นักเรียน ใหเกิดความเข้าใจใน ขั้นตอนการจัดกิจกรมการ
เรียนรูคณิตศาสตร ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ทุกคนตองตระหนัก ในความส าคัญของตนเองที่เปนสวนหนึ่ง
ของกลุม มีสวนช่วยให้กลมประสมความส าเร็จ ความสามัคคี การช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะเป็นสิ่งที่น าไปสู่เป้าหมาย
ความส าเร็จของกลุ่ม 
 3. ครูผู้สอนควรสังเกตนักเรียน กระตุ้น เสริมแรง ให้ก าลังใจนักเรียน และสร้างบรรยากาศให้เป็นกันเองใน
ขณะที่ท ากิจกรรมโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เรื่อง ความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับจ านวนจริง ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 2 เพื่อจะได้พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ให้
สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของนักเรียน ท าให้การด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปอย่างสมบูรณ์และมี
ประสิทธิภาพ 
 4. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรมีบรรยากาศการเรียน และกลยุทธ์การสอน เทคนิคการอธิบายต
างๆ เหลานี้เปนสิ่งส าคัญที่จะชวยใหนักเรียนสามารถเรียนดวยความเอาใจใส  และครูท าการสอนโดยค านึงถึง
พัฒนาการดานความคิดของเด็ก ก็จะเป็นการส่งเสริมดานการคิด วิเคราะหให้เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการเปรียบเทียบระหวางการสอนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร ตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจ านวนจริง ช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 2 กับการสอนโดยใชสื่อ/นวัตกรรมอื่นๆ 
เพื่อดูความแตกตาง 
 2. ควรมีการเปรียบเทียบระหวางการสอนแบบกลุมกับรายบุคคลดวยแผนการจัด กิจกรรมการเรียนรู้คณิต
ศาสตร ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจ านวนจริง ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 เพื่อดูความ
แตกตาง 
 3. ควรมีการสรางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต และหาประสิทธิภาพใน
รายวิชาอื่นๆ ในระดับชั้นตาง ๆ ตอไป 
 4. ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ที่มีผลตอการเรียนของนักเรียน หลังจากเรียน โดยแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูคณิตศาสตร์ ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  เรื่อง ความรู เบื้องตนเกี่ยวกับจ านวนจริง ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  
เชน เจตคติ ความคงทนในการเรียนรู คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐานโดยใช้รูปแบบ การยกระดับห้องเรียนด้วย
แนวปฏิบัติสู่ผลสัมฤทธิ์ขั้นสูง (High Impact Practices)  เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัสของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 
Development of Academic Achievement in Mathematics by using High Impact 
Practices in topic of “ Pythagoras ‘theorem ” for primary School 2 students 

กมลวรรณ  ม่วงมุกข์1 ธีรภัทร์  พุ่มพลอย2  
Kamonwan   Mungmuk1 Teerapat  Phumploy2 

1a สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้น าเสนอผลการศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบ High 

Impact Practices หรือการยกระดับห้องเรียนด้วยแนวปฏิบัติสู่ผลสัมฤทธ์ิขั้นสูง เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ โดยมีวิธีการด าเนินการกับกลุ่มตัวอย่างคือนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ อ าเภอ
เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 39 คน โดยเป็นนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่เลือกสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  (Simple random 
sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง
ทฤษฎีบทพีทาโกรัสจ านวน 14 ช่ัวโมง สถิติที่ใช้ ได้แก่ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย และแผนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยสูตร t-test ค่าเฉลี่ย ( x ) และร้อยละ (%)  

จากการศึกษาพบว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ High Impact Practices เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่สร้างขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75และการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05  

ค าส าคัญ : ยกระดับห้องเรียนดว้ยแนวปฏิบัตสิู่ผลสมัฤทธ์ิขั้นสูง / การจัดการเรยีนรู้  

ABSTRACT 

 This article presents the results of the study to develop math achievement using High 
Impact Practices Pythagoras theorem story of high school student at triam Udom suksa school 2 
nomklao gallerys. How to proceed with the target audience is high school students, 2 rooms 3 
semester 2, academic year 2561 preparatory school in uttaradit province, mueang uttaradit district 
nomklao. The total number of 39 students are selected sample. Tools used in the study include a 
test measuring achievement. The management plan, learn about Pythagoras theorem, the number 
of 14 hours and a satisfaction questionnaire of students toward learning management 
mathematics. Pythagoras theorem story. The statistics include comparing achievement with The 
difficulty value (p) and (r) of classification authority value using the formula l-Alpha coefficient 
(Coefficient) of nabak (Cronbach) and cross learning management plan with the formula t-test ( x ) 
and percent (%) and satisfaction with the average value  ( x ), and percent (%) 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

159 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

The result of this research found that  learning Management by using Hight Impact 
Practices for in the topic of “Pythagoras’theorem” for primary school 2 student has the efficiency 
following 75/75 standard. The comparisons of Academic achievement are between after learning 
and before  learning 
The result of after learning is higher than before learning the statistic of academic achievement is as 
equal as 0.05 level sinificantly 

Keyword : High Impact Practices (HIP) / Learning management 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความส าคัญมากในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่สังคมยุคไร้
พรมแดนเนื่องจากคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับการคิด พัฒนาความคิด มนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ 
คิดอย่างมีเหตุผล มีระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถคิด วิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถ้วนถี่ รอบคอบ 
ท าให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม (กรมวิชาการ, 2545:1) ช่วยให้
เป็นผู้มีเหตุผล ใฝ่เรียนรู้ พยายามคิดสิ่งที่แปลกใหม่และน าความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
วิชาคณิตศาสตร์จึงเป็นรากฐานแห่งความเจริญด้านต่าง ๆ(ยุพิน พิพิธกุล, 2546:1)  
 จากปัญหาของการจัดการเรียนการสอน เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ที่พบว่านักเรียนมีปัญหา ในเรื่องการจ า
สูตรที่น ามาใช้ในการค านวณหาค่าความยาวด้านของแต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยม มุมฉากไม่ได้ นักเรียนบางคนจ าสูตร
ได้แต่ใช้ไม่เป็น หรือจ าสมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากไม่ได้ และเมื่อนักเรียนได้ท าโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทา
โกรัส นักเรียนไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจในการน าแนวปฏิบัติของหรือการยกระดับห้องเรี ยน
ด้วยแนวปฏิบัติสู่ผลสัมฤทธิ์ขั้นสูง (High Impract Practices)มาใช้ในการจัดกิจกรรมในแผนการสอนซึ่งแผนการสอน
นั้นมีขั้นตอนการสอนแบบ Five Steps (Consortium for Policy Research in Education)ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 
Five Steps เป็นโครงสร้างของบทเรียนเพื่อพัฒนาแนวคิดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ CHEVRON ENJOY SCIENCE 
สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคตเป็นโครงการความร่วมมือ รัฐ-เอกชนเพื่อเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันของ
ประเทศ ผ่านการพัฒนาด้านการศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสะเต็มศึกษา (วิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์) และการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ทั่วประเทศ ซึ่งมีขั้นตอนการสอนคือ 1.ขั้น
เตรียมความพร้อม 2.ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 3.ขั้นสอนเนื้อหา 4.ขั้นสรุปบทเรียน 5.ขั้นประเมิน ซึ่งโครงสร้างของบทเรียน
แบบ Five Steps นี้จะช่วยให้ขั้นตอนการสอนของครูมีความระเอียด รอบคอบและสร้างความเข้าใจให้นักเรียนมาก
ยิ่งข้ึนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิโดยการใช้แบบทดสอบ และทดลองใช้แผนการสอนที่มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ High 
Impract Practices  (HIP) กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

จดุมุ่งหมายของการวิจัย 
 1.เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส โดยใช้กิจกรรม
กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการยกระดับห้องเรียนด้วยแนวปฏิบัติสู่ผลสัมฤทธิ์ขั้นสูง (High Impact 
Practices) เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 
  2.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ รูปแบบ การยกระดับ
ห้องเรียนด้วยแนวปฏิบัติสู่ผลสัมฤทธิ์ขั้นสูง (High Impact Practices) วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

https://www.kenan-asia.org/th/enjoy-science/
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ขอบเขตของการวิจัย 
 1.ประชากรในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยใช้ประชากรเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อม
เกล้าอุตรดิตถ์ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  จ านวน 3 ห้องเรียนจ านวน 103 คน
โดยการสุ่มอย่างง่ายให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนพบว่า ห้องเรียนทั้ง 3 ห้องไม่มีความแตกต่างกันที่นัยส าคัญ 
0.05  
 2. กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561โดยการสุ่ม
อย่างง่ายเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ที่ 2/3 จ านวน 39 คน 
 3. เนื้อหาในการวิจัยนี้ เป็นเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วย หัวข้อส าคัญดังนี้  
    3.1 สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก  
    3.2 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  
    3.3 บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส  
 4. ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 โดย ใช้เวลาในการ
ทดลองจ านวน 14 คาบ ดังนี้  
    4.1 ทดสอบก่อนเรียน        จ านวน 1 คาบ  
    4.2 เรื่อง สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก    จ านวน 2 คาบ  
    4.3 เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส     จ านวน 5 คาบ  
    4.4 เรื่อง บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส    จ านวน 5 คาบ 
    4.5 ทดสอบหลังเรียน      จ านวน 1 คาบ 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. ยกระดับห้องเรียนด้วยแนวปฏิบัติสู่ผลสมัฤทธิข์ั้นสูง High Impact Practices (HIP)  
เป็นแนวปฏิบัติทีส่่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนใหม้ีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยมีแนวปฏิบัติ 7 ประการดังนี้ 
 1.1การออกแบบบทเรียนที่ส่งผลตอ่การเรียนรู้(More Effective Lesson Structure) 
 1.2 ให้ท างานเป็นกลุ่มหรือท างานเป็นคู่ตามความเหมาะสม (Appropriate use of group/ partner 
based instruction)  
 1.3 การมอบหมายงานให้เหมาะสมกับระดับการรู้คิด (Selection of tasks with appropriate cognitive 
demand) 
 1.4 การประเมินผลระหวา่งเรียนเพื่อปรับการสอนให้เหมาะสมกับสภาพการเรียนรู้ (Effective use of 
formative assessments/ adaptive instruction) 
 1.5 เอื้อให้มีการสนทนาและการอภิปรายที่มีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Engage / Facilitate 
studentcentered discussion and discourse) 
 1.6 การเขียนอย่างเป็นกิจวัตรทั้งในและนอกห้องเรียน (Frequent writing inside and outside of class) 
 1.7 การสืบเสาะหาความรู้และการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน (Inquiry and project learning) 
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 2. ขั้นตอนการสอนแบบ Five Steps  
 คือโครงสร้างของบทเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการเรียนการสอนเพื่อให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นโดยผู้วิจัยได้น าขั้นตอนการสอนของ Five Steps เป็นบทเรียนเพ่ือพัฒนาแนวคิด (Conceptual 
Developmemt Lesson) มาใช้ในการท าแผนการสอนเพื่อช่วยครูผู้สอนให้สอนนักเรียนผ่านการแก้ปัญหาเพราะเป็น
วิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการน าผู้เรียนสู่การอภิปรายทางคณิตศาสตร์ซึ่งพัฒนาทักษะการคิดเชิงคณิตศาสตร์ 
และทักษะการสื่อสารของผู้เรียน  
 โครงสร้างของบทเรียนมีดังนี้ 
 1. ขั้นเตรียมความพร้อม (warm up) 
 2. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (Introduction) 
 3. ขั้นสอนเนื้อหา (Body) 
 4. ขั้นสรุปบทเรียน (Closing) 
 5. ขั้นประเมินความเข้าใจ (Exit ticket) 
 3. ประสิทธิภาพ75/75  หมายถึงระดับคณุภาพของการจัดเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสที่ผู้วิจยัได้สร้างขึ้นเมื่อน าไปจัดการเรียนรู้แล้วมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 75 / 75 
  75 ตัวแรกหมายถึงร้อยละ 75 จากกระบวนการจดักิจกรรมการเรยีนรู้โดยใช้รูปแบบ High Impact 
Practices (HIP) วิชาคณิตศาสตรช้ั์นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
  75 ตัวหลังหมายถึงร้อยละ 75 จากการวัดด้วยแบบทดสอบหลังจากการจัดการเรยีนรู้โดยใช้ High Impact 
Practices (HIP) วิชาคณิตศาสตรช้ั์นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส 

4. แผนการจัดการเรียนรู้ Five Steps หมายถึง การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการ
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และตามด้วยการพัฒนาล าดับของบทเรียนโดยเน้นความส าคัญกับแนวคิดหลักใหญ่ ๆของ
คณิตศาสตร์และสร้างความเข้าใจแนวคิดทางคณิตศาสตร์ย่อย ๆเพื่อเช่ือมโยงให้ได้แนวคิดหลักซึ่งท าให้นักเรียน
สามารถจดจ าแนวคิดที่ตนเองสร้างขึ้นได้ 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

           ตัวแปรต้น                ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

พัฒนาประสิทธิภาพทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง 
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส โดยใช้กิจกรรมกระบวนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการยกระดับห้องเรียนด้วยแนว
ปฏิบัติสู่ผลสัมฤทธิ์ขั้นสูง (High Impact Practices) 
เร่ืองทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกระบวนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ การยกระดับห้องเรียนด้วย
แนวปฏิบัติสู่ผลสัมฤทธิ์ขั้นสูง (High Impact Practices) 
วิ ช าคณิตศาสตร์  เ รื่ อ งทฤษฎีบทพีทา โกรั ส  ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2  

ประสิทธิภาพทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เร่ือง ทฤษฎี
บทพีทาโกรัส โดยใชก้ิจกรรมกระบวนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้รูปแบบการยกระดับห้องเรียนด้วยแนวปฏิบัติสู่
ผลสัมฤทธิ์ขั้นสูง (High Impact Practices) เร่ืองทฤษฎี
บทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นไปตามเกณฑ์ 
75/75 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกระบวนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ การยกระดับห้องเรียนด้วย
แนวปฏิบัติสู่ผลสัมฤทธิ์ขั้นสูง (High Impact Practices) 
วิ ช า คณิ ตศาสตร์  เ รื่ อ งทฤษฎีบทพี ทา โ ก รั ส  ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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 วิธีการด าเนินงานวิจัยผู้วิจัยได้ด าเนินการตามรูปแบบการวิจัยและพัฒนา(Research and Development)( 
ชุมพล เสมาขันธ,์2552:97-104)ซึ่งมีขั้นตอนและรายละเอียดการด าเนินงานตามล าดับดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและตรวจสอบประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ High Impact  Practice วิชา
คณิตศาสตร์  เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
   1.1 การประเมินความเหมาะสมองค์ประกอบของ  Practice  วิชาคณิตศาสตร์เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 
  1.2 การหาประสิทธิภาพของ การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ High Impact  Practiceวิชาคณิตศาสตร์  
เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2ให้มีประสิทธิภาพ E1/ E2 = 75/75 
  สรุปขั้นตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ High Impact Practice วิชา
คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ศึกษาหลักสตูรและสภาพปญัหา 

วิเคราะหส์าระการเรียนรู้ / จดุประสงค์การเรียนรู ้

ศึกษาการสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้รูปแบบ 
High Impact  Practice 

จัดท ารูปแบบการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้รูปแบบ High 
Impact  Practice 

ตรวจสอบประสิทธิภาพทดลองใช้กับนักเรียน 

ได้แผนการจดัการที่มีประสิทธิภาพ 

ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ

วัตถุประสงค์ โดยใหผู้้เชี่ยวชาญ 

ปรับปรุงแก้ไข 
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ภาพ 1  High แสดงขั้นตอนการสรา้งกระบวกการจัดการเรยีนรู้ในรูปแบบ

ขั้นตอนท่ี 2 การใช้และศึกษาผลการใช้กระบวนการจดัการเรียนรู้ ในรูปแบบHigh Impact Practice  วิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
  2.1 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ ในรูปแบบHigh Impact Practice เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 2.2 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสกับเกณฑส์ูงกว่าร้อยละ 75 
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 สรุปขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้ ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 2 แสดงการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

 

 

 

ศึกษาหลักสตูรและเอกสารเกี่ยวกบัการวัดผล 

วิเคราะหส์าระการเรียนรู้/จดุประสงค์การเรียนรู ้

สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธ์ิ โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 

 

คัดเลือกแบบทดสอบที่มีความตรงเชิงเนื้อหาตามการ

พิจารณาของผูเ้ชี่ยวชาญ 

คัดเลือกแบบทดสอบที่มีความตรงเชิงเนื้อหาตามการ

พิจารณาของผูเ้ชี่ยวชาญ 

น าแบบทดสอบที่ผ่านการคดัเลือกไปทดลองใช้หา

อ านาจจ าแนกของแบบทดสอบและหาความยากง่าย

ของแบบทดสอบ 

ได้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนจ านวน 20 

ข้อเพื่อน าไปใช้จริง 

รายนามผู้เชี่ยวชาญที่ให้ค าปรึกษา

และตรวจสอบเคร่ืองมือ 

1. นางสาววิไลรักษ์        บุญงาม 

2.  นางสาวจิราภรณ์     บุญเรือง 
3. นายล าจวน            เขียวพุ่มพวง 
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 สรุปขั้นตอนการน าไปใช้และศึกษาผลกระบวนการจัดการเรยีนรู้ในรปูแบบ High Impact Practice วิชา
คณิตศาสตร์ เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 3 แสดงขั้นตอนการน าไปใช้และศึกษาผลกระบวนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ High Impact Practice 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล 
1. ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่  
  ร้อยละ (Percentage) ค านวณจากสูตร 

     p =
f

N
× 100 

  เมื่อ P    แทน ร้อยละ 
F    แทน  ความถี่ท่ีต้องการแปลงให้เปน็ร้อยละ 

   N    แทน ความถี่ท้ังหมด 
 2. ค่าเฉลี่ยโดยใช้สูตรดังนี้ 

   x ̅ =
Σx

n
 

เมื่อ   x ̅  แทน      ค่าเฉลี่ย 
∑x   แทน      ผลรวมของคะแนนท้ังหมดในกลุ่ม  
n     แทน     คะแนนท้ังหมดในกลุ่ม 

 1. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation ) ( ชูศรี วงศ์รัตนะ  2541 : 9 )โดยใช้สูตรดังนี ้

 
1-n

x-x
..

2


DS  

เมื่อ  S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
x  แทน คะแนนแต่ละตัว 

x   แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนน 

การจัดการเรยีนรู้ในรูปแบบ High Impact Practice 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาน้อม
เกล้าอุตรดิตถ ์

 
1 2T T   

เปรียบเทยีบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนกับหลังเรียน 

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 n      แทน จ านวนคะแนนในกลุ่ม 

 x  แทน ผลรวมของคะแนน 
 2. การทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Dependent t test 
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fd  หมายถึง องศาความอิสระ 
n  หมายถึง จ านวนคู่ของการทดลอง 
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id  หมายถึง ผลต่างของคะแนนของกลุ่มตัวอย่างคู่ที่ 1 
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dS  หมายถึง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลต่างของคะแนนของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละคู่ 

 
      2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเคร่ืองมือ  
 2.1 สถิติที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของการจัดการกระบวนการการเรียนการสอนโดยกระบวนการเรียนรู้
แบบ High Impact Practices ตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 โดยใช้สูตร 

21 / EE ชัยยงค์ พรมวงศ์ (2558 : 5) 
 

100
A

N

x

1 



E  

เมื่อ 
1E  แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

 x  แทน คะแนนรวมของแบบฝึกหดัโดยExcit icket 
A แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบย่อย 
N แทน จ านวนนักเรียนท้ังหมด 
 

100
B

N

Y

2 



E  

เมื่อ 
2E  แทน ประสิทธิภาพของแบบทดสอบหลังเรียน 

                                        Y  แทน คะแนนรวมของนักเรยีนที่ไดจ้ากการท า 
                                                        แบบทดสอบหลังเรียน      

B แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 
N แทน จ านวนนักเรียนท้ังหมด 
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1.2 หาความความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยค่าดัชนีความสอดคล้อง 
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 IOC   หมายถึง ค่าดัชนีค่าความสอดคล้อง 
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  หมายถึง ผลรวมของคะแนนจากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 

 n      หมายถึง ค่าดัชนีค่าความสอดคล้อง 
1.3 การทดสอบความเป็นการกระจายแบบปกติ ( Normality Test ) 
ขั้นตอนการท า  Normal quantile plot 
 1.  เรียงอันดับข้อมูลที่มีอยู่จากนอ้ยไปหามาก (Sort the data) 
 2. ค านวณหาค่า Sample quantiles จากสมการ  ( i - 0.5 ) / n  
 3. ค่า Sample quantile ที่ได้ตามข้อ 2 นี้คือ ค่าพ้ืนท่ีใต้กราฟของ Z-Distribution หรือ Standard 
Normal Distribution  นั่นเอง น าค่า Sample quantiles ดังกล่าวไปหาค่า Z โดยสามารถใช้ Z-Table  หรือ หาโดย
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานเกี่ยวกับสถิติ โดยเลือกโหมด Inverse Cumulative Probability  ซึ่งจะได้ค่าต่าง ๆ 
 4. ใช้ Scatter plot เพื่อแสดงจุดตัด ของค่า Data (แกน Y)  กับ Z percentiles (แกน X) 
 แปลความหมาย โดยมีหลักว่า ถ้า Data มีการกระจายแบบปกติ ( Normal Distribution ) แล้ว จุดตัดจะ
เรียงตัวกันเป็นแนวเส้นตรง และลักษณะการเกิดจุดจะต้องไม่กระจุกเป็นกลุ่มๆ และความห่างระหว่างจุดแต่ละจุดต้อง
ใกล้เคียงกันเป็นส่วนใหญ่  

วิธีการทดสอบ Normality 
จะให้ค่า P-Value หรือ Sig ซึ่งเป็นการสรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ว่า 

                              H0 : Data is normal distributed. 
                                 Ha : Data isn't normal distributed. 

 ถ้าเรายอมรับความผิดพลาดที่ 5 % (a=0.05) เมื่อ P-Value, Sig >a  เราจึงยอมรับสมมติฐาน   H0: Data 
is normal distributed.  

1.3 หาค่าประสิทธิผลทางการเรียน 
ประสิทธิผล = post preE E  
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 สร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ High Impact Practice วิชาคณิตศาสตร์
เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ตารางที่ 1 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ High Impact Practice วิชาคณิตศาสตร์
เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

 
 ผลการหาประสิทธิภาพของการจดัการเรียนรู้ 

จ านวนนักเรียน ร้อยละค่าคะแนน 

คะแนนแบบฝึกหดัระหว่างเรียน

1E  

39 85.98 

แบบทดสอบหลังเรียน 
2E  

 

39 80.64 

จากตารางที่ 4.1-2  ผลการศึกษาพบว่าผลการเรียนรู้ได้เป็น 85.98/ 80.62  ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 
ประสิทธิภาพของแบบทดสอบระหว่างเรียน (

1E )และหลังเรียน(
2E )  ได้จากการตั้งเกณฑ์(

1E /
2E ) =75/75  แสดง

ว่าแผนการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ รูปแบบ High Impact Practice ซึ่งมีข้ันตอนการสอนแบบ Five Step มีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

ตอนที่ 2 ผลการทดลองใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ  High Impact Practice วิชาคณิตศาสตร์
เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนการใช้และหลังการใช้จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ   High Impact 
Practice วิชาคณิตศาสตร์เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

จากตารางที่ 2 พบว่าการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 9.92 คะแนนและ 16.13 คะแนนตามล าดับคิดเป็นร้อยละ 49.61 และ 80.64 ตามล าดับและเมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่าง 

นักเรียนคนที ่ จ านวน
นักเรียน 

R  
x  

S.D. 

ก่อนเรียน(20 คะแนน) 39 387 9.92 2.86 

หลังเรียน(20 คะแนน) 39 639 16.13 1.33 

รวม 1026 26.2 1.53 

 

 

 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

169 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ High Impact Practice วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2   มีจ านวน 39 คน มีคะแนนก่อนเรียนรวม 387 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 9.92 คะแนน 
มีค่า S.D. เท่ากับ 2.86  และหลังเรียนคะแนนหลังเรียนรวม 639 คะแนน มีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 16.13 คะแนน มี
ค่า S.D. เท่ากับ 1.33  พบว่ามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

ตอนท่ี 3 ผลการทดลองใช้กระบวนการจัดการเรยีนรู้ในรูปแบบ  High Impact Practice วิชาคณิตศาสตร์
เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน - คะแนนหลังเรยีนของนักเรียนท่ีเรียนรู้กระบวนการจัดการเรยีนรู้
โดยใช้รูปแบบ High Impact Practice ที่ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 

 
จากตารางที่ 3 นักเรียนท่ีเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ High Impact Practice  มีจ านวน 39 คน 

มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน  = 9.92 และนักเรียนที่เรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ High Impact Practice 
จ านวน 39 คน มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน = 16.13  จากตารางที่ 4.5 พบว่าค่า t= =1 เท่ากับ 11.72   ค่า Sig = 0.001 
และ ค่า Sig(2-tailed)=0.00 < 0.05 สรุปว่า  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนน
ก่อนเรียนของนักเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ High Impact Practice อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ  High Impact Practice วิชาคณิตศาสตร์  เรื่องทฤษฎีบทพี
ทาโกรัสของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
อุตรดิตถ์ ผู้วิจัยสรุปไว้ดังน้ี 

1.ผลการหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบของ High Impact practice มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 75 /75ดังนี้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ High Impact Practice วิชา
คณิตศาสตร์เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส มีประสิทธิภาพ E1/ E2 = 85.98/80.64 

2. ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ High Impact 
Practices  วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 9.92 คะแนน
และ 16.13 คะแนนตามล าดับและเมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่าคะแนนสอบหลังเรียนสูง
กว่าคะแนนสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

 

 

วิธีการสอน จ านวน ค่าเฉลี่ย t Sig Sig 

(2-tailed) 

ก่อนเรียน 39 9.92 11.72 0.001 0.000* 

หลังเรียน 39 16.13 
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อภิปรายผล 
 จากการศึกษาประสิทธิภาพ กระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบHigh Impact practise วิชา
คณิตศาสตร์  เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ ผู้วิจัยเสนอการอภิปรายตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. การหาประสิทธิภาพของ กระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบHigh Impact practise วิชา
คณิตศาสตร์  เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 75/75  
ดังนี้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ High Impact practice มีประสิทธิภาพ E1 ที่ปรากฏเช่นนี้สืบ
เนื่องมาจากกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ High Impact practice ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้ผ่านการศึกษา
รายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบการจัดท ากระบวนการจัดการเรียนรู้แล้วด าเนินการตามที่ศึกษาโดยผ่านการประเมิน
คุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญในด้านหลักสูตร เนื้อหาสาระความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  ความเหมาะสมของการ
ใช้ภาษา การวัดผลและประเมินผล การจัดกิจกรรม  
    ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ High Impact Practice 
วิชาคณิตศาสตร์เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้เพราะนักเรียนสามารถใช้ศึกษาค้นคว้าเนื้อหาสาระและปฏิบัติกิจกรรมที่หลากหลายได้ด้วยตนเองโดย
นักเรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันมีการสนทนาและอธิบายโดยมีนักเรียนเป็นศูนย์กลางมีการท างาน
ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นคู่  มีแบบทดสอบที่ท้าทายความสามารถของนักเรียน  มีการเปลี่ยนอีกหรืออิริยาบทตลอดเวลาท า
ให้นักเรียนสนุกสนานต่อการเรียนรู้และมีความสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ High Impact Practice 
และจากปัญหาของการจัดการเรียนการสอนเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสหลังจากได้น ากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบ High Impact Practice  พบว่านักเรียนสามารถจ าสูตรที่น ามาใช้ในการค านวณหาความยาวด้านของแต่ละ
ด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากได้ นักเรียนสามารถน าสูตรมาใช้ได้อย่างถูกต้องหรือสามารถใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยม
มุมฉากได้ และนักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัสได้อย่างถูกต้อง 
            นอกจากน้ีผู้วิจัยได้ศึกษาหลักสูตรมาเป็นอย่างดีเพื่อจัดท าเนื้อหาสาระก าหนดจุดประสงค์กัน จึงส่งผลให้การ
จัดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ  High Impact Practice มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  75/75 และบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้จึงสรุปได้ว่านวัตกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ High Impact Practice ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นมีประสิทธิภาพและเหมาะสมที่จะน ามาใช้ในการพัฒนาส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ High Impact 
Practice วิชาคณิตศาสตร์เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนที่เรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้รูปแบบ High Impact Practice ที่
ผู้วิจัยจัดท าขึ้นท าใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2/3 สูงขึ้นข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาพัฒนาครั้งนี้ระบไุว้ว่าผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ในรูปแบบHigh Impact Practice หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ท้ังยังพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนหลังเรยีนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 อีกด้วยเมื่อกระบวนการจัดการการเรียนรู้มีประสทิธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดจึงส่งผลให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างจ าสูตรที่น ามาใช้ในการค านวณหาความยาวด้านของแต่ละด้านของรูป
สามเหลี่ยมมุมฉากได้ น าสูตรมาใช้ได้อย่างถูกต้องหรือสามารถใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากได้ แก้โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทาโกรสัได้ และนักเรียนยังเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจตามสาระการเรียนรู้มีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นเป็นล าดับ 
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 และผลที่ปรากฏเช่นนี้เนื่องจากผู้ศึกษาได้จัดท าการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบ High 
Impact Practice ขึ้นตามหลักการจัดการเรียนรู้ที่มีศักยภาพของนักเรียนความเหมาะสม สภาพแวดล้อม และวัยของ
นักเรียนซึ่งสอดคล้องกับ สุนันทา สุนทรประเสริฐ( 2543 :  088 -  91) กล่าวว่าแผนการจัดการเรียนรู้ ที่จัดท าขึ้นเพื่อ
ใช้ในการสอนของครูหรือประกอบการเรียนของนักเรียนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ควรมีหัวข้อเรื่อง จุดประสงค์ เนื้อหาสาระ
และกิจกรรมเพือ่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ตามหลักสูตรโดยนักเรียนได้เรียนรู้ในลักษณะองค์รวม เช่ือมโยง
ความสัมพันธ์ได้ และเพื่อให้นักเรียนมีความสนุกสนานต่อการจัดการเรียนรู้ ของครูผู้สอนเพิ่มมากข้ึน 

ข้อเสนอแนะ 

1. ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ สามารถแผนการจัดการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบ High  
Impact Practice น าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกระบวนการจัดการในระดับช้ันอ่ืนได้ 

2.  โรงเรียนสามารถน าผลที่เป็นข้อค้นพบ จากงานวิจัยนี้เป็นข้อมูลในการวางแผนเพื่อพัฒนา 
คุณภาพการจัดการศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนต่อไป 

3. ส าหรับผู้ที่ศึกษาค้นคว้าแนวทางการพัฒนางานวิจัยนี้ ควรมีการวัดความพึงพอใจในการจัดการ 
เรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ High Impact Practice ด้วย 
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การพัฒนาการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน ส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 4 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้วิธีการสอนแบบ  Concrete 

Representational Abstract (CRA) Development of mathematics learning on 
fractions for children with special needs at grade 4, Ban Plai Chumpon School 

using CRA (Concrete Representational Abstract) method 

รัตกันท์  หันธนู 1   ศรินทิพย์  แสงชาวนา 2   และภัคพล  ปรีชาศิลป์ 3  
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1  นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
2  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านพลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วนส าหรับเด็กท่ีมีความ

ต้องการพิเศษระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 และเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเศษส่วนส าหรับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ โรงเรียนบ้านพลายชุมพล 
ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สื่อการสอน เรื่องเศษส่วน แบบสังเกต
พัฒนาการทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน และแบบประเมิณความพึงพอใจของผู้เรียน  

จากผลการวิจัยเด็กที่มีความต้องการพิเศษระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล อ าเภอ
เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ที่เรียนเรื่อง เศษส่วน โดยใช้วิธีการสอนแบบ CRA (Concrete Representational 
Abstract)  พบว่าหลังเรียน ผู้เรียนมีความรู้เรื่องเศษส่วนดังนี้1. ผู้เรียนสามารถระบุจ านวนของเศษส่วนจากสิ่งที่
ก าหนดให้ได้ 2. สามารถบวกเศษส่วนกรณีที่มีตัวส่วนเท่ากันได้  3. สามารถลบเศษส่วนกรณีที่มีตัวส่วนเท่ากันได้ 
รวมถึงท าให้ผู้เรียนมีความสนใจเรียนและชอบวิธีการสอนดังกล่าว ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การเรียนเรื่อง เศษส่วน โดยใช้
วิธีการสอนแบบ CRA ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึ้นและมีความสนใจเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่ม
มากขึ้น 

ค าส าคัญ : การพัฒนาการเรียน / เด็กที่มีความต้องการพิเศษ / วิธีการสอนแบบ CRA (Concrete 

Representational Abstract) 

ABSTRACT 
This research aims to develop mathematics learning activities in fractions for children with 

special needs at grade 4 and to develop learning achievement in fractions for children with special 
needs at grade 4.Target is a child who are with special needs Ban Plai Chumpon School Academic 
year 2018. Tools used to collect are teaching materials on fractions, observation form of 
mathematics learning about fractions, and evaluation of student satisfaction. 

Learning achievement of children with special needs at grade 4, Ban Plai Chumpon School, 
Mueang Phitsanulok, Phitsanulok province who learned about fractions by using CRA (Concrete 
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Representational Abstract) method. Learner have knowledge on fractions as follows. 1. Learner can 
specify the number of fractions from what is given. 2. Learner can add fractions in case of equal 
parts. 3. Learner can remove fractions in case of equal parts. Including making students interested 
in learning and like the method of teaching Which shows that Learning fractions by using CRA 
(Concrete Representational Abstract) method makes students have better academic achievement 
and interest in studying mathematics. 

Key words: Development of learning / Children with special needs / CRA methods of teaching 

(Concrete Representational Abstract) 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่ง ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนให้มีคุณธรรมน าความรู้ 
เกิดภูมิคุ้มกัน โดยพัฒนาจิตใจควบคู่กับการพัฒนาการเรียนรู้ให้มีความรู้พื้นฐานเข้มแข็ง มีทักษะชีวิตพัฒนาสมรรถนะ 
ทักษะของก าลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการ พร้อมก้าวสู่โลกของการท างานและการแข่งขันอย่างมีคุณภาพ
สร้างและพัฒนาก าลังคนที่เป็นเลิศโดยเฉพาะการสร้างสรรค์ นวัตกรรมและองค์ความรู้ ส่งเสริมให้คนไทยเกิดการ
เรียนรู้อยางตอเนื่องตลอดชีวิต (ส านักงานคณะ กรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2545) 
 การศึกษาเป็นรากฐานท่ีส าคัญของการพัฒนาประเทศ เพราะการศึกษาเป็นสิ่งที่ช่วยขัดเกลาให้เยาวชนเป็น
ทั้งผู้มีความรู้ความสามารถและด ารงตน ให้อยู่ในสังคมได้อย่างมิความสุข รวมถึงเป็นคนดีของสังคมซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายในการจัดหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีก าหนดไว้โนรัฐธรรมนูญ ฉบับพุทธคักราช 2550 มาตรา 49 บุคคล
ย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ย่อมได้รับความคุ้มครอง
และเหมาะสมที่ได้รับจากรัฐ ดังนั้น การพัฒนาการศึกษาต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้พัฒนา เต็มศักยภาพของตนให้เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้หรือ สร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง แนวการจัดการเรียนการสอนใหม่จึงมุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติให้
สอดคล้องกับชีวิตจริง โดยการใช้เครือข่ายการเรียนรู้ที่มีอยู่รอบตัวซึ่งผู้เรียนสามารถสร้าง แลกเปลี่ยน ถ่ายทอด และ
กระจายความรู้สู่กันและกันได้อย่างกว้างขวาง ต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยมิผู้สอนเป็นผู้ซี้แนะแนวทาง หรือสนับสนุน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่าง มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน บทบาทของผู้สอนและผู้เรียนจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ด้วยเหตุนี้จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ท่ีจะต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคน
สามารถ คิดเป็น ท าเป็น มีเหตุผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต รู้เท่าทันโลก เพื่อพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงสามารถสั่งสมทุนทางปัญญา เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม (ส านักงานคณะกรรมการการ ศึกษา
แห่งชาติ, 2545)  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธคักราซ 2551 ได้ก าหนดความส าคัญของกลุ่ม สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ว่ามีบทบาทส าคัญยิ่งต่อ การพัฒนาความคิดของผู้เรียน โดยในระดับขั้นเรียน ท าให้มนุษย์มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล มีระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือ สถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ 
ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ระดับโรงเรียนนั้นการเรียนรู้คณิตศาสตร์จึงเป็นหน้าที่ของครูผู้สอนที่ต้องศึกษา แจ้ง
จุดประสงค์ และเป้าหมายการเรียนรู้  เพื่อให้เห็นถึงสภาพความคาดหวังที่ชัดเจนแก่ผู้ เรียน เพื่อให้ผู้เรียนไต้
เตรียมพร้อมและปฏิบัติตนไต้ถูกต้องครูผู้สอนควรใช้งานและกิจกรรมทางคณิตศาสตร์เป็นสิ่งเร้าให้ผู้เรียนเช้าไปมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้และการใช้ค าถามในการตรวจสอบและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจขบวนการทางคณิตศาสตร์ เช่น มี
การถามผู้เรียนในลักษณะนักเรียน แก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร การกระตุ้นด้วยค าถามเป็นการคาดหวัง ท่ีเน้นกระบวนการ
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คิดจะท าให้เกิดทักษะปฏิสัมพันธ์ ระหว่างกัน ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ระหว่างผู้เรียน กับผู้เรียน (ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา 2551 ) 
 การศึกษาพิเศษเป็นการศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายสติปัญญา จิตใจและอารมณ์ 
ได้เรียนรู้อย่างเหมาะสมกับสภาพร่างกาย จิตใจและความสามารถ เพื่อพัฒนาความถนัดและอัจฉริยะภาพของตนเองได้
อย่างเต็มที่ โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนที่แตกต่างไปจากเด็กปกติและติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง มีการ
ประสานความร่วมมือกับสหวิชาชีพและครอบครัวอย่างใกล้ชิด 
 เนื่องจากนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  โรงเรียนบ้านพลายชุมพล เป็นนักเรียนที่เพ่ิงจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มเด็ก
ที่มีความต้องการพิเศษแบบเรียนรวม ซึ่งก่อนหน้าน้ีนักเรียนต้องเรียนในห้องเรียนของเด็กพิเศษมาก่อน จึงท าให้ผู้เรียน
ไม่มีความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ของระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ในหลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องเศษส่วน เพื่อเป็นการ
ช่วยเหลือให้นักเรียนมีความรู้เรื่องเศษส่วน ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงคิดที่จะน าวิธีการสอนสอนแบบ CRA (Concrete 
Representational Abstract) มาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อช่วยให้นักเรียนได้คิดแบบมีระบบ คิดตามล าดับขั้นตอน 
ได้เรียนคณิตศาสตร์ในแบบท่ีเป็นนามธรรมมากขึ้น และเหมาะส าหรับพัฒนาการของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตาม
ผลการวิจัยที่ว่า ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษนั้น ควรมีการร่วมประชุมชี้แจงนโยบาย 
วางแผน  การจัดกิจกรรมเรียนการสอน เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติของเด็กและค านึงความแตกต่างระหว่างเด็กพิเศษกับ
เด็กปกติ  อันจะน าไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีผลต่อการเรียนรู้ เป็นต้นว่า  การก าหนดจุดประสงค์การ
เรียนรู้    การแบ่งเนื้อหาท่ีเป็นขั้นเป็นตอน  จากง่ายไปยาก   การสอนแบบย้ าซ้ าทวน  สอนให้ปฏิบัติจริง  การสื่อสาร
ควรพูดให้ชัดเจน สั้นและกระชับ (สาวิตรี รุญเจริญ และ เบญจมาภรณ์ ช้อยเครือ, 2548) 

จากเหตุผลข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะใช้วิธีการสอนแบบ CRA (Concrete Representational 
Abstract) มาจัดการเรียนการสอนในเรื่อง เศษส่วน ให้กับนักเรียนที่จัดอยู่ในกลุ่มเด็กที่มีความต้องการพิเศษแบบเรียน
รวมชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และน าไปสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีดีขึ้น 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย  
 1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วนส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล ให้มีความน่าสนใจมากขึ้น 
 2.  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเรื่องเศษส่วนส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล 

สมมติฐานการวิจัย 
1. นักเรียนมีความสนใจเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วนมากขึ้น 
2. นักเรียนท่ีจัดอยู่ในกลุ่มเด็กที่มีความต้องการพิเศษแบบเรียนรวมชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับการจัดการ

เรียนรู้แบบ CRA (Concrete Representational Abstract) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วนที่ดี
ขึ้น 
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ขอบเขตของงานวิจัย 
 1. ด้านเนื้อหา 
  เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การอ่านเศษส่วน การเขียนเศษส่วนและการ
บวกเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2551  
 2. กลุ่มเป้าหมาย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้วิจัยการศึกษาเฉพาะกรณีเด็กที่มีความต้องการพิเศษแบบเรียนรวมช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

3. ตัวแปรที่ศึกษา 
   ตัวแปรต้น   วิธีการสอนแบบ CRA (Concrete Representational Abstract) 
   ตัวแปรตาม  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
4.  ระยะเวลา   
ระยะเวลาที่ใช้ คือ วันท่ี  7-25 เดือน มกราคม 2562   

กรอบแนวคิดการท าวิจัย       

 

 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การด าเนินการวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยการศึกษาเฉพาะกรณี (Case study) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน โดยใช้วิธีการสอนแบบ CRA (Concrete Representational Abstract) ของ
นักเรียนที่จัดอยู่ในกลุ่มเด็กที่มีความต้องการพิเศษแบบเรียนรวมช้ันประถมศึกษาปีที่ ซึ่งมีล าดับขั้นตอนในการวิจัย 
ดังนี ้
 1. แบบแผนการวิจัย 
 2. ขอบเขตของการวิจัย 
 3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 4. การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 5. การด าเนินการศึกษา 
 6. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 7. การวิเคราะห์ข้อมูล 

  

 

 

 

วิธีการสอนแบบ CRA 

 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  

เรื่อง เศษส่วน 
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ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

 แบบแผนการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจัยการศกึษาเฉพาะกรณี ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการด าเนินการศึกษา วิธีการสอนเรื่อง 
เศษส่วน โดยใช้วิธีการสอนแบบ CRA (Concrete Representational Abstract) ดังตาราง 3.1 
 

ประชากร เคร่ืองมือท่ีใช้ในวิจัย สิ่งที่ศึกษา 

นักเรียนท่ีจัดอยู่ในกลุ่มเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษแบบเรียนรวม
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

- สื่อการสอน เรื่องเศษส่วน 
- แบบสังเกตพัฒนาการทางการ
เรียนคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน 
- แบบประเมณิความพึงพอใจ
ของผู้เรียน 

- พฤติกรรมการเรียน และ
พัฒนาการทางการเรยีน
คณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน 

 
 
 ขอบเขตของการวิจัย 

กลุ่มเป้าหมาย  
     การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้พัฒนานักเรียนที่จัดอยู่ในกลุ่มเด็กที่มีความต้องการพิเศษแบบเรียนรวมช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  จ านวน 1 คน เป็น
นักเรียนในช้ันเรียนที่ผู้วิจัยท าการสอน 

ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรต้น  ได้แก่ วิธีการสอนแบบ CRA (Concrete Representational Abstract) 
ตัวแปรตาม  ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
1. สื่อการสอน เรื่องเศษส่วน 
2. แบบสังเกตพัฒนาการทางการเรียนคณติศาสตรเ์รื่องเศษส่วน 
3. แบบประเมณิความพึงพอใจของผู้เรียน  

 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1. จัดท าสื่อการสอน เรื่องเศษส่วน ให้มีความสอดคล้องกับวิธีการสอนแบบ CRA (Concrete 
Representational Abstract) ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง 3.1 แสดงแบบแผนการวิจยั 
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 1.1 Concrete ท าสื่อการสอนที่ใช้สอนความคิดรวบยอดโดยใช้ตัวแบบที่เป็นวัสดุ ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งในที่นี้
ผู้วิจัยได้สร้างสื่อ ปังปิ้งเศษส่วน เพื่อใช้เป็นสื่อท่ีมีลักษณะเป็นรูปธรรมดังกล่าว 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 1.2 Representational ผู้วิจัยใช้กระดานไวท์บอร์ด เพื่อใช้สอนในขั้นตอนการสอนที่เปลี่ยนจากรูปธรรมมา
เป็นกึ่งรูปธรรม โดยการวาดรูปแทนการใช้สื่อ ปังปิ้งเศษส่วน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 1.3 Abstract ผู้วิจัยยังคงใช้กระดานไวท์บอร์ดเพื่อเป็นสื่อการสอนในขั้นตอนสุดท้ายซึ่งเป็นขั้นตอนการสอน
โดยใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เพื่อแสดงจ านวนของรูปภาพ โดยการเขียนสัญลักษณ์เศษส่วนในทางคณิตศาสตร์ 

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน และพัฒนาการทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน 
2.1 ระบุข้อมูลผู้สังเกตและผู้ถูกสังเกตพอสังเขป 
2.2 อธิบายค าชี้แจงให้มีความกระชับและได้ใจความส าคัญ 
2.3 ก าหนดรายการที่จะสังเกตให้ครบถ้วนและสอดคล้องกับงานวิจัย 
2.4 ก าหนดความถี่ของรายการให้มีความเหมาะสมกับสิ่งที่จะเก็บข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพ 3.1 แสดงปังปิ้งเศษส่วน 

 ภาพ 3.2 แสดงกระดานไวท์บอรด์ 
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แบบสังเกตพัฒนาการทางการเรียนคณิตศาสตร์เร่ืองเศษส่วน 

ช่ือ…………………………………………………………………ช้ัน……………………………………………………………… 

ค าชี้แจง ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่เป็นจริง 

 
 
3.   แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 

3.1 อธิบายค าชี้แจงให้มีความกระชับและได้ใจความส าคัญเพื่อความเข้าใจตรงกันของผู้วิจัยและผู้ประเมิณ 
3.2 ก าหนดรายการที่ในแบบประเมิณให้มีความกระชับ ครบถ้วนและสอดคล้องกับงานวิจัย 
3.4 ก าหนดความถี่ของรายการให้ความเหมาะสมกับสิ่งที่จะเก็บข้อมูล 
3.5 มีการข้อส ารวจความคิดเห็นแบบปลายเปิด เพื่อเป็นการไม่จ ากัดข้อมูลของผู้ประเมิณ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
ความรู้เร่ืองเศษส่วนของผู้เรียน 

มี ไม่มี 

1. นักเรียนสามารถระบุจ านวนของเศษส่วนจากสิ่ง
ที่ก าหนดให้ได ้

   

2. นักเรียนสามารถบวกเศษส่วนกรณีที่มตีัวส่วน
เท่ากันได ้

  

3. นักเรียนสามารถแปลงผลลัพธ์ในรูปเศษเกินให้
กลายเป็นจ านวนคละได ้

  

4. นักเรียนสามารถลบเศษส่วนกรณีที่มีตัวส่วน
เท่ากนัได ้

  

ตาราง 3.2 แสดงแบบสังเกตพัฒนาการทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน 
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แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนคณิตศาสตร์เร่ืองเศษส่วนโดยใช้วิธีการสอนแบบ CRA 
(Concrete Representational Abstract) 

 

 

ช่ือ…………………………………………………………………ช้ัน……………………………………………………………… 

โปรดท าเคร่ืองหมาย/ในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นและความพึงพอใจของท่าน 
ตอนที่ 1 แสดงความคิดเห็นที่ตรงกับท่านมากที่สุด 

 

ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 
 
 

หัวข้อ ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด/ 
พอใจ 
(5) 

มาก/ 
ค่อนข้าง
พอใจ 
(4) 

ปาน
กลาง/ 
เฉยๆ 
(3) 

น้อย/ 
ไม่ค่อย
พอใจ 
(2) 

น้อย
ที่สุด/ 

ไม่พอใจ 
(1) 

1. วิธีการสอนดังกล่าวมคีวามเหมาะสมกับเรื่องที่           
เรียน 

      

2. กิจกรรมการเรียนการสอนมีความเข้าใจง่าย      
3. กิจกรรมการสอนมสีื่อประกอบการสอนที่
น่าสนใจ 

     

4. วิธีการสอนมีความเป็นระบบ      
5. วิธีการสอนดังกล่าวท าให้นักเรยีนมีความเข้าใจ
เรื่องเศษส่วนมากข้ึน 

     

6. ครูมีการอธิบายประกอบการสอนอย่างชัดเจน      
7. นักเรียนสามารถท าโจทย์เรื่องทีเ่รียนได้ด้วย
ตนเองเมื่อครสูอนเสร็จ 

     

8. นักเรียนมีความรู้สึกอยากเรยีนวิชา
คณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการสอนดังกล่าว 

     ตาราง 3.3 แสดงแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรยีนคณติศาสตรเ์รื่องเศษส่วนโดยใช้วิธีการสอน

แบบ CRA คณติศาสตรเ์รื่องเศษสว่น 
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 การด าเนินการทดลอง 
 จากแบบแผนการวิจัยดังท่ีกล่าวมาข้างต้น ได้ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  ท าการ
ทดลองเป็นเวลา 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน  วันละ 1 คาบ  คาบละ 1 ช่ัวโมง  ท าการทดลองในทุกวัน จันทร์ – พุธ 
ช่วงเวลา 14.30-15.30 น.  
มีล าดับขั้นตอน  ดังนี้ 
 1. ขอความร่วมมือกับผู้บริหารโรงเรียนในการท าวิจัย 
 2. พบครูประจ าชั้นของห้องที่ท าการทดลองเพื่อช้ีแจงรูปแบบงานวิจัยและขอความร่วมมือ 
 3. ผู้วิจัยท าการสังเกตพัฒนาการทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน 
 4. ผู้ วิจัยด าเนินการศึกษาวิธีการสอนกับนักเรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบ CRA (Concrete 
Representational Abstract) เป็นเวลา 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน  วันละ 1 คาบ  คาบละ 1 ช่ัวโมง  ท าการ
ทดลองในทุกวัน จันทร์ - พุธ ช่วงเวลา 14.30-15.30 น. รวม 9 ช่ัวโมง    
 5. เมื่อด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายไปจนครบ 3 สัปดาห์  ผู้วิจัยท าแบบแบบ
สังเกตพฤติกรรมการเรียน และพัฒนาการทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนอีกครั้งเพื่อเปรียบเทียบ  รวมถึงให้
นักเรียนท าแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้ 
 6. น าข้อมูลที่ได้จากการสังเกต และประเมิน มาวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงานผลการวิจัย 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
1. ก่อนท าการสอนผู้วิจัยท าการสังเกตพัฒนาการทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน 

 2. ด า เนินการสอนโดยใช้วิธีการสอนกับนักเรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบ CRA (Concrete 
Representational Abstract)  รวมทั้งสิ้น 9 ช่ัวโมง 
 -ช่ัวโมงท่ี 1 การบวกเศษส่วนกรณทีี่ตัวส่วนเท่ากัน โดยใช้สื่อในข้ันตอน Concrete 
 -ช่ัวโมงท่ี 2 การบวกเศษส่วนกรณทีี่ตัวส่วนเท่ากันและผลลัพธ์ทีไ่ด้เป็นเศษเกิน โดยใช้สื่อใน 
   ขั้นตอน Concrete 
 -ช่ัวโมงท่ี 3 การลบเศษส่วนกรณีทีต่ัวส่วนเท่ากัน โดยใช้สื่อในข้ันตอน Concrete 
 -ช่ัวโมงท่ี 4 การบวกเศษส่วนกรณทีี่ตัวส่วนเท่ากัน โดยใช้สื่อในข้ันตอน Representational 
 -ช่ัวโมงท่ี 5 การบวกเศษส่วนกรณทีี่ตัวส่วนเท่ากันและผลลัพธ์ทีไ่ด้เป็นเศษเกิน โดยใช้สื่อใน 
   ขั้นตอน Representational 
 -ช่ัวโมงท่ี 6 การลบเศษส่วนกรณีทีต่ัวส่วนเท่ากัน โดยใช้สื่อในข้ันตอน Representational 
 -ช่ัวโมงท่ี 7 การบวกเศษส่วนกรณทีี่ตัวส่วนเท่ากัน โดยใช้สื่อในข้ันตอน Abstract 
 -ช่ัวโมงท่ี 8 การบวกเศษส่วนกรณทีี่ตัวส่วนเท่ากันและผลลัพธ์ทีไ่ด้เป็นเศษเกิน โดยใช้สื่อในขั้นตอน 
Abstract 

  -ช่ัวโมงท่ี 9 การลบเศษส่วนกรณีทีต่ัวส่วนเท่ากัน โดยใช้สื่อในข้ันตอน Abstract 
 1. เมื่อด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบทั้ง 9 ช่ัวโมง ผู้วิจัยท าแบบแบบสังเกตพัฒนาการทางการ   
เรียนคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนอีกครั้งเพื่อเปรียบเทียบ รวมถึงให้นักเรียนท าแบบประเมิณความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้ 
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ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจะวิเคราะห์จากข้อมูลจริงที่ได้เก็บรวบรวม ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยด าเนินการ
วิเคราะห์ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสังเกตพัฒนาการทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนและเขียนน าเสนอใน
รูปของตารางเปรียบเทียบรวมถึงเขียนอภิปราลในรูปร้อยแก้ว 
 2. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบประเมิณความพึงพอใจของผู้เรียนและเขียนน าเสนอในรูปของตาราง
เปรียบเทียบรวมถึงเขียนอภิปราลในรูปร้อยแก้ว 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การพัฒนาการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน ส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนบ้านพลายชุมพล โดยใช้วิธีการสอนแบบ CRA (Concrete Representational Abstract) ผู้วิจัยได้เสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้
 1. จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 2. การน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 3. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
1.  เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วนส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษระดับช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนบ้านพลายชุมพล 
2. เพื่อพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาเรื่องเศษส่วนส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษระดับชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล 
 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

ในการน าเสนอผลของการวิเคราะหข์้อมูล การพัฒนาการเรียนคณิตศาสตร์เรือ่งเศษส่วน ส าหรับเด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล โดยใช้วิธีการสอนแบบ CRA (Concrete 
Representational Abstract) มีล าดับการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามจุดมุ่งหมายการวิจัย ดังน้ี 

1. ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  เรื่องเศษส่วนส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
 2. ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเรื่องเศษส่วนส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน ส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล โดยใช้วิธีการสอนแบบ CRA (Concrete Representational Abstract) 
ผู้วิจัยได้แบ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1  การเปรียบเทียบพัฒนาการด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
 ตอนที่ 2  การแสดงระดับความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วนส าหรับ
เด็กที่มีความต้องการพิเศษระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก 
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ตอนที่ 1  การเปรียบเทียบพัฒนาการด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

แบบสังเกตพัฒนาการทางการเรียนคณิตศาสตร์เร่ืองเศษส่วน 

ช่ือ…เด็กชาย ชัยยสิทธิ  ธาราชีพ……………………………………………………..ช้ัน…..ประถมศึกษาปีท่ี..4………………… 

ค าชี้แจง ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่เป็นจริง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4.1 แสดงแบบสังเกตพัฒนาการทางการเรยีนคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน (ก่อนด าเนินการวิจัย)  

 

ภาพ 4.2 แสดงแบบสังเกตพัฒนาการทางการเรยีนคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน (หลังด าเนินการวิจยั)  
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 สรุปผลจากตาราง 
   ก่อนด าเนินการวิจัยการพัฒนาการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน ส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล โดยใช้วิธีการสอนแบบ CRA (Concrete Representational Abstract)  
เด็กที่จัดอยู่ในกลุ่มเด็กพิเศษเรียนรวม ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเศษส่วน และเมื่อหลัง
ด าเนินการวิจัย ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับเศษส่วนดังนี้ 1. ผู้เรียนสามารถระบุจ านวนของเศษส่วนจากสิ่งที่ก าหนดให้ได้      
2. ผู้เรียนสามารถบวกเศษส่วนกรณีที่มีตัวส่วนเท่ากันได้ และ 3. ผู้เรียนสามารถลบเศษส่วนกรณีที่มีตัวส่วนเท่ากันได้ 
แต่จะมีเพียงหนึ่งหัวข้อที่การวิจัยไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ คือ การแปลงผลลัพธ์ในรูปเศษเกินให้กลายเป็น
จ านวนคละ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
ความรู้เร่ืองเศษส่วนของผู้เรียน 

ก่อนการด าเนินวิจัย หลังการด าเนินวิจัย 
มี ไม่มี มี ไม่มี 

1. นักเรียนสามารถระบุจ านวนของเศษส่วน
จากสิ่งท่ีก าหนดให้ได ้

     

2. นักเรียนสามารถบวกเศษส่วนกรณีที่มตีัว
ส่วนเท่ากันได ้

    

3. นักเรียนสามารถแปลงผลลัพธ์ในรูปเศษเกิน
ให้กลายเป็นจ านวนคละได้ 

    

4. นักเรียนสามารถลบเศษส่วนกรณีที่มีตัวส่วน
เท่ากันได ้

    

ตาราง 4.3 แสดงการเปรียบเทียบพัฒนาการด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
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ตอนที่ 2  การแสดงระดับความพงึพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วนส าหรับเด็กท่ีมี
ความต้องการพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนคณิตศาสตร์เร่ืองเศษส่วนโดยใช้วิธีการสอนแบบ CRA  
 (Concrete Representational Abstract) 

 

โปรดท าเคร่ืองหมาย/ในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นและความพึงพอใจของท่าน 
ตอนที่ 1 แสดงความคิดเห็นที่ตรงกับท่านมากที่สุด 
 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

 

 

 สรุปผลจากตาราง 
หลังจากด าเนินการวิจัยการพัฒนาการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน ส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล โดยใช้วิธีการสอนแบบ CRA (Concrete Representational Abstract)  
ผู้เรียนได้ประเมินระดับความพึงพอใจของการสอนทั้ง 8 หัวข้อ ได้แก่ 1. วิธีการสอนดังกล่าวมีความเหมาะสมกับเรื่องที่
เรียน 2. กิจกรรมการเรียนการสอนมีความเข้าใจง่าย 3. กิจกรรมการสอนมีสื่อประกอบการสอนที่น่าสนใจ 4. วิธีการ
สอนมีความเป็นระบบ 5. วิธีการสอนดังกล่าวท าให้นักเรียนมีความเข้าใจเรื่องเศษส่วนมากขึ้น 6. ครูมีการอธิบาย
ประกอบการสอนอย่างชัดเจน 7. นักเรียนสามารถท าโจทย์เรื่องที่เรียนได้ด้วยตนเองเมื่อครูสอนเสร็จ และ 8. นักเรียน
มีความรู้สึกอยากเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการสอนดังกล่าว ซึ่งผลการประเมิณทั้ง 8 ข้ออยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
และนอกจากนี้ ผู้เรียนได้ระบุข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่าหากมีการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป ผู้เรียนชอบวิธีการ
สอนแบบเดิมนี้และอยากให้สอดแทรกเกมเข้ามาใช้ในการสอน 
 

 ภาพ 4.4 แสดงข้อเสนอแนะจากผลแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมตี่อการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนโดยใช้วิธีการสอนแบบ CRA 

 ภาพ 4.3 แสดงผลแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนคณติศาสตร์เรื่องเศษส่วนโดยใช้วิธีการสอนแบบ CRA 
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สรุปผลการวิจัย 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กที่มีความต้องการพิเศษระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านพลายชุม

พล อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ที่เรียนเรื่อง เศษส่วน โดยใช้วิธีการสอนแบบ CRA (Concrete 
Representational Abstract)  พบว่าหลังเรียน ผู้เรียนมีความรู้เรื่องเศษส่วนดังนี้ 1. นักเรียนมีความสนใจเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วนมากขึ้น 2. นักเรียนท่ีจัดอยู่ในกลุ่มเด็กที่มีความต้องการพิเศษแบบเรียนรวมชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ CRA (Concrete Representational Abstract) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วนท่ีดีขึ้น 

อภิปรายผล  
จากการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน ส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล โดยใช้วิธีการสอนแบบ CRA (Concrete Representational Abstract) 
สามารถอภิปรายผลดังนี้  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน จากเดิมที่ไม่มีความรู้เรื่อง
เศษส่วน แต่เมื่อด าเนินการวิจัยเสรจ็สิ้น ท าให้ผู้เรียนมีความรู้เรือ่งเศษส่วน ผู้เรียนสามารถระบุจ านวนของเศษส่วนจาก
สิ่งที่ก าหนดให้ได้ สามารถบวกเศษส่วนกรณีที่มีตัวส่วนเท่ากันได้ สามารถลบเศษส่วนกรณีที่มีตัวส่วนเท่ากันได้ รวมถึง
ท าให้ผู้เรียนมีความสนใจเรยีนและชอบเรียนวิชาคณติศาสตรม์ากขึ้น ซึ่งเป็นไปตาม ทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร์ส าหรับ
เด็กพิเศษของ เด็กแอลดี คู่มือส าหรับครู ที่ว่าครูผู้สอนจะต องแจกแจงทักษะ ใหสอดคลองตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในแต่ละสาระ และในแต่ละขั้นจะตองมีการปรับวิธีการสอนแต่ละวิธีใหสอดคลองกับธรรมชาติ
ของเด็ก เชน ในการสอบอาจจ าเป็น  ต้องอ่านข้อสอบใหฟง หรือออกแบบ วิธีสอนใหม่ มีการใช้สื่อที่เข้าใจง่าย และ
เป็นระบบโดยเริ่มจากง่ายไปยาก รวมถึงสอดคล้องกับแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส าหรับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษท่ีว่า เด็กที่มีความต้องการพิเศษนั้น ควรมีการร่วมประชุมช้ีแจงนโยบาย วางแผน การจัดกิจกรรมเรียน
การสอน เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติของเด็กและค านึงความแตกต่างระหว่างเด็กพิเศษกับเด็กปกติ อันจะน าไปสู่การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่มีผลต่อการเรียนรู้ เป็นต้นว่า  การก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ การแบ่งเนื้อหาที่เป็นขั้น
เป็นตอน  จากง่ายไปยาก การสอนแบบย้ าซ้ าทวน  สอนให้ปฏิบัติจริง การสื่อสารควรพูดให้ชัดเจน สั้นและกระชับ 
(สาวิตรี          รุญเจริญ และ เบญจมาภรณ์ ช้อยเครือ , 2548) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การเรียนเรื่อง  เศษส่วน  โดยใช้
วิธีการสอนแบบ CRA (Concrete Representational Abstract) ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึ้นและมี
ความสนใจเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มมากข้ึน 

จึงกล่าวได้ว่า ในการท าวจิัยในครั้งนี้ มีประสิทธิภาพเหมาะส าหรับการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ 
โดยเฉพาะการสอนในช้ันเรียนที่ประกอบไปด้วยเด็กพเิศษแบบเรียนรวม 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1.1 ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ส าหรับเด็กพิเศษเรียนรวม ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่สอนเรื่อง เศษส่วน 
ควรน าวิธีการสอนแบบ CRA (Concrete Representational Abstract) ไปใช้ในการเรียนการสอนหรือใช้ในการสอน
ซ่อมเสริม เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าใจได้ง่ายและมีความสนใจเรียนมากขึ้น 
 1.2 ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียน  
 1.3 ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ควรให้ความสนใจในการจัดการการเรียน
การสอนส าหรับเด็กพิเศษแบบเรียนรวม 

 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

186 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ครูควรน าเทคนิคกระบวนการสอนรูปแบบ CRA (Concrete Representational Abstract) ไปปรับใช้
กับผู้เรียนท่ัวไป โดยพิจารณรความยากง่ายตามลักษณะของเนื้อหา เพื่อความเข้าใจของผู้เรียนที่เป็นรูปธรรมมากข้ึน 
 2. ครูควรใช้วิธีการสอนในรูปแบบอื่นมาบูรณาการกับวิธีการสอนรูปแบบ CRA (Concrete 
Representational Abstract)  
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว                             
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา                                                    

โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา                                                                          
The Study of Learning Achievement of Applications on Linear Equations of 

Mathematics for students    Grade 8 Buddhachinnarajpittaya school  
by using polya process    

ธัญญ์กมน  โพธิ์พันธ์ 1  อุษา  กอบกิจ 2  และสุขแก้ว  ค าสอน 3 

Thankamon  Phophun 1  Ausa  Kobkit 2  and Sukkaew  Comesorn 3 

1 นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
2 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนพุทธชินราชิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

3 รองศาสตร์ตราจารย์ฝ่ายการวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่อง การแก้
โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนเรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาสมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียว กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา โดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาของโพลยา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาที่ 2.2 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 49 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 1) แบบทดสอบก่อนเรียนและ
หลัง 2) แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา  3) แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีต่อการใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ด าเนินการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน คือ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน  ผลการวิจัยสรุปพบว่า 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรยีนเรือ่ง การแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเสน้ตัวแปรเดียว กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา อยู่ในระดับมาก 

ค าส าคัญ : การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน / กระบวนการแก้ปญัหาของโพลยา /การแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิง
เส้นตัวแปรเดยีว 

ABSTRACT 

 This research aimed to compare achievement before and after learning on linear 
equations of mathematics of students Grade 8 of Buddhachinnarajpittaya school by using  
polya process  and study the satisfaction of the students on using this method. The samples 
were 49 students, Grade 8 of Buddhachinnarajpittaya school, Phitsanulok province, in the 
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second semester of academic year 2018. The tools used in this research were 1) mathematics 
achievement test 2) plans of learning  3) Satisfaction questionnaire of mathematics for students 
Grade 8 of Buddhachinnarajpittaya school by using  polya process. The data were collected 
and analyzed using descriptive statistics, percentage, average, and standard deviation.  
  The research found that  
 1. The mathematics achievement of students Grade 8 of Buddhachinnarajpittaya 
school by using polya process after using polya process was higher at level .05 significantly. 
 2. The satisfaction of students Grade 8 of Buddhachinnarajpittaya school by using  
polya process after using polya process was at the high level.   

Keywords: study of learning achievement / Polya process / linear  equations  

ความเป็นมาและความส าคัญ  
 การจัดการศึกษาในปัจจุบัน จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็น
พลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบวิชาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดย
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งปลูกฝังเสริมสร้าง 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ และพัฒนาทักษะต่างๆ อันเป็นสมรรถนะส าคัญที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียน โดย
การจัดการเรียนรู้ต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดและผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้  

คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีกระบวนการคิด อย่าง
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล คิดเป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถี่ถ้วน 
ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหาและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้ 
คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่นๆ คณิตศาสตร์ จึงมีประโยชน์
ต่อการด า เนิน ชีวิ ต  ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิ ต ให้ ดี ขึ้ น  และสามารถอยู่ ร่ วมกับผู้ อื่ น ได้ อย่ างมี ความสุข  
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 56) วิชาคณิตศาสตร์จึงถูกบรรจลุงไว้ในโครงสรา้งของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อ
เป็นพื้นฐานในวิชาอื่นๆ และการศึกษาในระดับสูงขึ้น ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

ทักษะและกระบวนการที่จ าเป็น และต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียน ได้แก่ ความสามารถในการ แก้ปัญหา 
ความสามารถในการให้เหตุผล ความสามารถในการสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และน า เสนอ 
ความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้ และการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนจึงควร
เน้นกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน แต่คณิตศาสตร์เป็นวิชานามธรรมยาก
แก่การท าความเข้าใจ ครูผู้สอนจึงต้องพยายามช่วยให้นักเรียนเกิดความรูค้วามเข้าใจ เพื่อท่ีจะช่วยให้นักเรียนแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ได้ และควรส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาอย่างเป็นกระบวนการที่
เป็นขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ซึ่งการแก้ปัญหาจะต้องมีการวางแผน ด้วยกระบวนการและวิธีการที่หลากหลาย เช่ือมโยง
ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกคิดด้วยตนเอง ซึ่งการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในยุคปัจจุบันมี
วิธีการสอนหลายวิธี แต่ไม่มีวิธีใดที่ดีที่สุด ครูผู้สอนจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับเนื้อหา และข้อส าคัญต้องคิดว่าท า
อย่างไร จึงจะท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  
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 ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานที่ผ่านมา พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียน
พุทธชินราชพิทยา ขาดทักษะในการแก้โจทย์ปัญหา นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาได้ จึงไม่
สามารถแก้โจทย์ปัญหาตามที่โจทย์ต้องการได้อย่างถูกต้อง และส่งผลต่อการที่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนยังไม่ดีเท่าที่ควร เพื่อให้นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตั วแปรเดียวได้ จึงต้องพัฒนา
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียน ซึ่งกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาถือว่ามีความส าคัญ ส าหรับ
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาซึ่งเป็นที่ยอมรับและน ามาใช้กันอย่างแพร่หลาย คือ กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาตาม
แนวคิดของโพลยา ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นท าความเข้าใจปัญหา เป็นการเริ่มต้นของการ
แก้ปัญหาที่ต้องการให้นักเรียนคิดเกี่ยวกับปัญหา และตัดสินว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องการค้นหา นักเรียนต้องท าความเข้าใจ
ปัญหา และระบุส่วนส าคัญของปัญหา ซึ่งได้แก่ ตัวไม่รู้ค่า ข้อมูลและเง่ือนไข ในการท าความเข้าใจปัญหานักเรียนต้อง
พิจารณาส่วนส าคัญของปัญหาอย่างถี่ถ้วน พิจารณาซ้ าไปซ้ ามา พิจารณาหลากหลายมุมมอง หรืออาจใช้วิธีการต่างๆ 
ช่วยในการท าความเข้าใจปัญหา เช่น การเขียนแผนภาพ การเขียนแผนภูมิ หรือการเขียนสาระของปัญหาด้วยถ้อยค า
ของตัวเอง ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนแก้ปัญหา  ต้องการให้นักเรียนค้นหาความเช่ือมโยง หรือความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
และตัวไม่รู้ค่า แล้วน าความส าพันธ์นั้นมาผสมผสานกับประสบการณ์ในการแก้ปัญหาเพื่อก าหนดแนวทางหรือแผนใน
การแก้ปัญหาและเลือกกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา ขั้นที่ 3 ขั้นด าเนินการตามแผน ต้องการให้นักเรียนลงมือปฏิบัติตาม
แนวทางหรือแผนที่วางไว้ โดยเริ่มจากการตรวจสอบความเป็นไปได้ของแผน เพิ่มเติมรายละเอียดของแผนให้ชัดเจน 
แล้วลงมือปฏิบัติจนกระทั่งสามารถหาค าตอบได้ ถ้าแผนหรือกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่เลือกไว้ไม่สามารถใช้แก้ปัญหา
ได้นักเรียนต้องค้นหาแผนหรือกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาใหม่อีกครั้ง และขั้นที่ 4 ขั้นตรวจสอบ ต้องการให้นักเรียนมอง
ย้อนกลับไปยังค าตอบที่ได้มา โดยเริ่มจากการตรวจสอบความถูกต้อง ความสมเหตุสมผลของค าตอบ และกลยุทธ์ใน
การแก้ปัญหาที่ใช้ แล้วพิจารณาว่ามีค าตอบ หรือกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาอย่างอื่นอีกหรือไม่ ส าหรับนักเรียนที่คาดเดา
ค าตอบก่อนลงมือปฏิบัติ ก็สามารถตรวจสอบความสมเหตุสมผลของค าตอบที่คาดเดาและค าตอบจริงในขั้นตอนนี้ได้ 
ซึ่งกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา เป็นกระบวนการที่ฝึกให้นักเรียนนักเรียนมีทักษะในการแก้โจทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้อย่างมีล าดับขั้นตอน   
 จากหลักการและเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของทักษะการแก้โจทย์ปัญหาที่มีต่อ
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา เพื่อพัฒนาทักษะใน
การแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียน   ท าให้นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ถูกต้อง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและในการเรียนระดับสูงขึ้นไปได้   

จุดมุ่งหมายของการวิจัย  
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ระหว่างก่อน
และหลังการใช้กระบวนการ 
 2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจเรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา 
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ขอบเขตของงานวิจัย 
 1. ด้านเนื้อหา 
  เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดยีว 
โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
 2  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2551 
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     2.1  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 3 ห้อง จ านวนนักเรียน 147 คน 
     2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ใช้ประชากรทั้งหมดได้แก่นักนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 1 ห้อง จ านวนนักเรียน 49 คน  

3. ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรต้น    กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา 

                ตัวแปรตาม  1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
                     2. ความพึงพอใจของนักเรียน 

4. ระยะเวลา   
ระยะเวลาที่ใช้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาทั้งหมด 7 คาบ 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 2. ความพึงพอใจเรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 2 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน หมายถึง คะแนนความสามารถของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2.2 จากการท า
ใบงานและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 2. ความพึงพอใจ หมายถึง ความคิดเห็นหรือความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อการแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา วัดได้จากการตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  
 3.  กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา หมายถึง ขั้นตอนที่นักเรียนน าไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหา มี 4 
ขั้นตอน ได้แก่ ข้ันท่ี 1 ท าความเข้าใจปัญหา ขั้นท่ี 2 วางแผนแก้ปัญหา ขั้นที่ 3  
ด าเนินการตามแผน ขั้นที ่4 ตรวจสอบ  
 4.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบที่ใช้วัดความรู้ความสามารถทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปร เป็นชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 15 ข้อ 
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กรอบแนวคิดการท าวิจัย 

  ตัวแปรต้น          ตัวแปรตาม 

 

 

 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 1. แผนการเรียนรู้ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

   1.1  ศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2551 
   1.2 วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
   1.3  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ให้สัมพันธ์กับเนื้อหา 
   1.4  น าแผนการจัดการเรียนรู้ให้ครูพี่เลี้ยงตรวจสอบ 
   1.5  ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตามค าแนะน าของครูพี่เลี้ยง 
   1.6  น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ด าเนินการทดลองตามแบบการวิจัย 
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ในการสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุม่สาระการเรยีนรู้คณติศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัว

แปรเดียว ส าหรบันักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice ltem) 4 ตัวเลือก 
โดยด าเนินการดังนี้  
        2.2.1 ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คู่มือครูแบบเรียน 
ค าอธิบายรายวิชา ตัวช้ีวัด เนื้อหาวิชา จุดประสงค์การเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
    2.2.2 ศึกษาการสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 

   2.2.3  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ และจ านวนข้อสอบ  เรื่อง 
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

   2.2.4 สร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เป็นข้อสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  

   2.2.5 น าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เสนอต่อครูพี่เลี้ยง เพื่อตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะแล้ว
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของครูพี่เลี้ยง 

   2.2.6 น าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของครูพี่เลี้ยงแล้ว  เสนอ
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน  3  ท่าน  ได้แก่ นางอุษา  กอบกิจ  นางสุรีย์  ศิริรัตน์  และ นางสุรีรัตน์  เขียวเอี่ยม  เพื่อพิจารณา
ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและจุดประสงค์การเรียนรู้ (Item - Objective Congruence Index : IOC) โดยมี
เกณฑ์การประเมินความสอดคล้อง ดังนี ้ 
        
 

 

กระบวนการแกโ้จทย ์

ปัญหาของโพลยา 

 

 

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
- ความพึงพอใจของนักเรียน  
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 ให้คะแนน   +1    เมื่อ  แน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ระบุไว้ 
       ให้คะแนน    0     เมื่อ  ไม่แน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ระบุไว้ 
       ให้คะแนน   -1     เมื่อ  แน่ใจว่าข้อสอบนั้นไม่ได้วัดตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ระบุไว้ 

แล้วพิจารณาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีค่า IOC  ตั้งแต่ .05 ขึ้นไปเป็นแบบทดสอบที่มีความ
ตรงเชิงเนื้อหาในการวัดตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ผลการพิจารณาความเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ได้ค่า 
IOC  เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ  
     2.2.7 น าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปทดลองใช้ (try-out) กับจ านวน 40 คน ที่เคยเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวมาแล้ว น าคะแนนไปวิเคราะห์ความยากง่าย(item difficulty : p) และ
ค่าอ านาจจ าแนก(item discrimination : r) ของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแล้วคัดเลือกข้อสอบที่มีความ
ยากตั้งแต่ (p) 0.20 - 0.80 และค่าอ านาจจ าแนก (r)  ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป พบว่า แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.15 – 
0.98 และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง -0.30 – 0.65 (รายละเอียดของการแสดงผลการหาความยากง่าย (p)  และ
อ านาจจ าแนก (r)  ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและหาความเช่ือมั่น(Reliability) โดยใช้สูตร KR-20 
ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson Method) พบว่า แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.74 ซึ่งข้อสอบมีจ านวน 40 ข้อ เมื่อหา
คุณภาพของข้อสอบแล้ว ได้ข้อสอบจ านวน 15 ข้อ ท่ีจะน าไปใช้ได้จริง  
        2.2.8 จัดพิมพ์แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว  ซึ่งมีจ านวน  15 ข้อ  
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อ การแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา 
               2.3.1  ศึกษาเอกสารการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
    2.3.2 ก าหนดประเด็นเนื้อหาท่ีต้องสอบถามความพึงพอใจ 
     2.3.3 จัดท าร่างแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
TAI วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  ตามประเด็นเนื้อหาที่
ก าหนดแบบประเมินตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) 
           2.3.4 น าแบบสอบถามฉบับร่างเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ 
ความเหมาะสมในด้านการใช้ภาษาของแบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไข 
               2.3.5 ปรับปรุงแบบสอบถามความพึงพอใจตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาและน าไปผู้เช่ียวชาญ
จ านวน  3  ท่าน  ได้แก่ นางอุษา  กอบกิจ  นางสุรีย์  ศิริรัตน์  และ นางสุรีรัตน์  เขียวเอี่ยม  ตรวจสอบความตรงตาม
เชิงเนื้อหาได้ค่า IOC เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ   
    2.3.6 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพื่อหาค่าความเที่ยงตามวิธีการหาค่าสัม
ประสิทธิแอลฟาของครอนบาค ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.92                                   
    2.3.7  จัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
โพลยา  วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
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 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
     ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
 1.  ร้อยละ  

    ร้อยละ 100
n

f  

 
   เมื่อ f  แทน ความถี ่
    n  แทน จ านวนทั้งหมด 

2.  ค่าเฉลี่ย  

    
N

x
X


  

 

   เมื่อ X  แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม 

     x  แทน ผลรวมของคะแนนท้ังกลุ่ม 
    N  แทน จ านวนตัวอย่าง 

 1. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) หรือ S.D.  
 2. สถิติการทดสอบค่าที (t-test Dependent)   
 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนท่ี 1   การเปรยีบเทียบพัฒนาการด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่อง การแก้โจทย์
ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดยีว กลุ่มสาระคณิตศาสตร์                ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปญัหาของโพลยา 
ตารางที่ 1 ผลการเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนก่อนเรยีนและหลังเรียนเรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรยีนพุทธชินราชพิทยา โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์
ปัญหาของโพลยา 

แหล่งข้อมูล N x   S.D. df t-test Sig(1-tailed) 
ก่อนเรียน 49 3.73 1.38 5.65 

22.76* 0.00 หลังเรียน 49 9.39 1.80 5.65 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนที่เรียนเรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาสมการเชงิเส้นตัว
แปรเดียว กลุ่มสาระคณติศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปญัหา
ของโพลยา มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.37 คะแนน และ 9.39 คะแนน ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนน
ก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัที่ทางสถิติที่ระดับ .05 
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 ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนเรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหา        
ของโพลยา 
ตาราง  2  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนเรือ่ง การแก้โจท
ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดยีว กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปญัหาของโพลยา 

รายการ x  S.D. 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

    1. เวลาที่ใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูเ้พียงพอ
ต่อการเรียนรู ้

 
4.24 

 
0.78 

 
มาก 

    2. การเรียนรู้มีความ
เหมาะสมน่าสนใจ 

 
4.20 

 
0.74 

 
มาก 

   3. ล าดับขั้นตอนในการ
จัดการเรียนรู้ชัดเจนสามารถ
ปฏิบัติได้ครบกระบวนการ 

 
 

4.39 
 

 
 

0.73 
 

 
 

มาก 

    4. เนื้อหามคีวามยาก
ง่ายเหมาะสม 

 
4.12 

 
0.81 

 
มาก 

    5. เนื้อหาท่ีก าหนดใน
กิจกรรมการเรียนรู้
เหมาะสมกับนักเรียน 

 
4.22 

 
0.77 

 
มาก 

  6. การเรียนรูส้่งเสริมให้
นักเรียนได้เรียนรู้และลงมือ
ปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบ 

 
4.22 

 
0.82 

 
มาก 

    7. นักเรียนได้เรยีนรู ้
และใช้ความสามารถของ
ตนเองใน  การแก้ปัญหา
ตามล าดับ 

3.39 1.10 มาก 

    8. นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในเนือ้หา เรื่อง 
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดยีว 
ได้ดยีิ่งข้ึน 

4.06 0.85 มาก 

9. นักเรียนได้รับประโยชน์
จากกิจกรรมการเรียนรู ้ 3.94 3.94 มาก 
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   10. นักเรียนได้เรยีนรู้และ
สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนใหสู้งขึ้น 

4.20 0.87 มาก 

 
 

 จากตารางที่ 2  พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนเรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา พบว่า ในภาพรวมนักเรียนมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.16)  และเมื่อเรียงเป็นรายข้อ พบว่า ระดับความพึงพอใจ 5 อันดับแรกคือ ข้อ 3. 
ล าดับขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ชัดเจนสามารถปฏิบัติได้ครบกระบวนการ ( x  = 4.39)  ข้อ 1. เวลาที่ใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพียงพอต่อการเรียนรู้  ( x  = 4.24)  ข้อ 5. เนื้อหาที่ก าหนดในกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับ
นักเรียน ( x  = 4.22)   ข้อ 6. การเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบมี ( x  = 
4.22) และข้อ 2 การเรียนรู้มีความเหมาะสมน่าสนใจมี ( x  = 4.20) 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 2.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแผนการทางการเรียนเรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา 
อยู่ในระดับมาก(S.D. = 0.79) 

อภิปรายผล 
 1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของ
โพลยา สามารถอภิปรายผลดังนี้  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องมาจากนักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการเรียนรู้ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหา
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  ซึ่งเป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการคิดอย่างมีระบบ 
อย่างเป็นล าดับขั้นตอน เรียงเนื้อหาจากง่ายไปสู่ยาก และมีความน่าสนใจ จึงท าให้นักเรียนเกิดทักษะ และมีความ
เข้าใจในเนื้อหามากข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ได้ท าธนิษฐา เพ็ชร์ช้าง และสุภาพร สุขเสริญ (2558) การวิจัย 
เรื่อง ความน่าจะเป็นส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีที่ 5 โดยใช้วิธีการแก้โจทย์ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา 
ผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
หลัง เรียนโดยใช้วิธีการแก้โจทย์ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
สอดคล้องวิจัยของ วิจิตรา  สุขสานต์ (2555) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดโพลยา  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วน  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  ผลการวิจัยพบว่า การจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดโพลยา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 83.56/82.84  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75  ที่ตั้งไว้ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด

รวมเฉลี่ย 4.16 0.79 มาก 
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โพลยา  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.6880 
หรือคิดเป็นร้อยละ 68.80 พิมพ์สรณ์  ตุกเตียน (2552) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ผลการใช้วิธีการสอนแบบโพลยาร่วมกับ
เทคนิคการจัดกลุ่ม แบบรายบุคคล ต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียน
โดยวิธีการสอนแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาร่วมกับเทคนิคการจัดกลุ่มแบบรายบุคคล หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ระดับ
ความพึงพอใจต่อวิธีสอนแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับเทคนิคการจัดกลุ่มแบบรายบุคคล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
3 อยู่ในระดับมาก และความพึงพอใจกับความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเ รียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 มีความสัมพันธ์กันเชิงบวก 
 2. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา พบว่า นักเรียน
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ท าให้บรรยากาศในการท ากิจกรรมมีความสนุกสนาน เป็นล าดับขั้นตอน มีการแลกป
ลี่ยนความรู้และวิธีการคิดกับเพื่อน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พิมพ์สรณ์  ตุกเตียน (2552) ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
ผลการใช้วิธีการสอนแบบโพลยาร่วมกับเทคนิคการจัดกลุ่ม แบบรายบุคคล ต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจกับความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสัมพันธ์กันเชิงบวก และสอดคล้องกับ  วิจิตรา  สุข
สานต์ (2555) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดโพลยา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
เรื่อง  การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วน  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของโพลยา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1. ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สอนเรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว ควรน ากระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา ไปใช้ในการเรียนการสอนหรือใช้ในการสอนซ่อมเสริม เพื่อให้
นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ และหาค าตอบของโจทย์ปัญหาต่างๆ ได้ 
 2. การที่ครูใหน้ักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนด้วยการท ากิจกรรมในการฝึกปฏิบัติจะช่วยให้นักเรียนเกิดความ
เข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น 
 3. การรายงานความก้าวหน้า ครูควรตรวจใบงาน  และรายงานผลให้นักเรียนทราบทันที เพื่อนักเรียนจะได้
เกิดก าลังใจและรักษามาตรฐานของตนไว้ให้ดียิ่งขึ้นหรือนักเรียนจะได้มีโอกาสปรับปรุงเพื่อพัฒนาขึ้นตามล าดับ 

 4. ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ควรให้ความสนใจในการจัดการอบรมเพื่อ
เผยแพร่ความรู้ เทคนิค และกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา หากครูผู้สอนจะน าแนวคิดนี้ไปใช้ ควรน า
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาไปใช้ในขั้นฝึกทักษะเพื่อให้นักเรียนมีโอกาสฝึกฝนการแก้โจทย์ปัญหา และ
เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียน 

 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1.  ควรน ากระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ในรายวิชาคณิตศาสตร์เรื่องอื่น ๆ หรือในรายวิชาอ่ืน 
 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยากับวิธีการสอนแบบอื่น เพื่อพัฒนารูปแบบการ
สอนให้มีความหลากหลาย และเกิดสิ่งใหม่ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา โดยใช้แบบฝึกทักษะ 

The Development of learning achievement In Graphs and Linear relationships By 
Practice Mathematics Grade 7, Buddhachinnarajpittaya school  

ปัทมา  ศรีอินทร์ 1   ธิดา  รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์ 2   สุขแก้ว  ค าสอน 3  
Pathama  Siin 1  Thida  Rungpaiboolrit 2  Sukkaew  Comesorn 3                                                                   

1 นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 
2 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

3 รองศาสตร์ตราจารย์ฝ่ายการวจิัยและพฒันาการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างและหาคุณภาพแบบฝึกทักษะเรื่องกราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น 
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องกราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น 
ระหว่างก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะ และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเรื่อง
กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น โดยใช้แบบฝึกทักษะ  กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1.9 โรงเรียนพุทธ
ชินราชพิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 39 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive  sampling) 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อน – หลังเรียน 
เรื่องกราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น แบบสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะเรื่องกราฟและ
ความสัมพันธ์เชิงเส้น ชุดแบบฝึกทักษะ เรื่องกราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น จ านวน   6 ชุด สถิติที่ในการวิจัยคือ 
ค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( . .S D ) และสถิติการทดสอบค่าที (t - Dependent) 
 ผลการวิจัยพบว่า (1) การสร้างและหาคุณภาพแบบฝึกทักษะเรื่องกราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์โดยเฉลี่ยของแบบฝึกทักษะชุดที่ 1-6 เท่ากับ 79.49 / 81.03 (2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (3) การศึกษาความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเรื่องกราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น ในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก  

ค าส าคัญ : แบบฝึกทักษะ , การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน , กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น , ความพึงพอใจ ,

ประสิทธิภาพ 75/75 

ABSTRACT 
 The purposes of this study were to (1) create and find quality, by practice mathematics on 
graphs and linear relationships to be effective according to criteria 75/75. (2) To compare learning 
achievement on graphs and linear relationships Between before and after using Practice. And (3) To 
examine satisfaction about learning graphs and linear relationships by practice mathematics.  A 
sample was selected from grade 7 , Buddhachinnarajpittaya school, Muang District, Phitsanulok 
Province, the subjects were 39 by purposive  sampling.The instructional instruments Consists of  1) 
test of learning achievement Pre-test/Post-test about graphs and linear relationships. 2) 
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Questionnaire satisfaction graphs and linear relationships Practice 6 sets. The data were analyzed 
by using Average , Standard Diviation and t - Dependent 
 The findings indicated that (1) find quality, by practice mathematics on graphs and linear 
relationships to be effective according to criteria to criteria average practice 1-6 as 79.49 / 81.03. (2) 
Comparison of learning achievement after studying higher than before With statistical significance at 
the level of .05. And (3) study of satisfaction in teaching and learning about graphs and linear 
relationships In overall, there is a high level of satisfaction.  

Keywords: Practice, The Development of learning achievement, Graphs and Linear relationships, 
Satisfaction, Effective 75/75 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้ก าหนดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขึ้น โดย ได้ก าหนดกลุ่มสาระ
การเรียนรู้เป็น 8 สาระ ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นอีกกลุ่มสาระหนึ่งท่ีมีความส าคัญ เพราะคณิตศาสตร์มี
บทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์  มีความคิดอย่างสร้างสรรค์   คิดอย่างมีเหตุผล เป็น
ระบบ ระเบียบ มีแบบแผน ชัดเจนและรัดกุม (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2551) โดยการก าหนด
สาระส าคัญไว้ 6 สาระ คือ จ านวนและการด าเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะ
เป็น ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกายและสติปัญญากับผู้เรียนสูงสุด  อีก
ทั้งผู้ เรียนสามารถน าความรู้ดังกล่าวไปใช้ในชีวิตประจ าวันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ มนุษย์ยังใช้
คณิตศาสตร์เป็นหลกัในการสร้างองค์ความรูใ้หม่ในศาสตร์แขนงอื่นๆ รวมถึงด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เศรษฐกิจและ
สังคม ตลอดจนพื้นฐานส าหรับการค้นคว้าวิจัย  ทุกประเภท โดยถือว่าคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  และ
เป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต ตลอดจนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ซึ่งจุดประสงค์โดยทั่วไป ในการสอนคณิตศาสตร์
นั้นเพื่อต้องการให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการคิดค านวณตามกระบวนการทางคณิตศาสตร์ รู้
คุณค่าของคณิตศาสตร์ สามารถน าประสบการณ์ทางด้านความรู้ ความคิด และทักษะที่ได้จากการเรียนคณิตศาสตร์ไป
ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  และใช้ในชีวิตประจ าวัน นอกจากนี้คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งการคิด และเป็นเครื่องมือ
ส าคัญ  ต่อการพัฒนาศักยภาพของสมอง จุดเน้นของการเรียนการสอนจึงจ าเป็นต้องเน้นให้จดจ าข้อมูลทักษะพื้นฐาน 
เป็นการพัฒนาให้นักเรียนได้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และมีทักษะพื้นฐานเพียง
พอที่จะน าไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ ๆ  นักเรียนจะต้องได้ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่จะช่วยให้
เกิดความเข้าใจจากการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ด้วยตัวเอง เช่น  การสืบค้น การคาดเดา  การตรวจสอบ และให้เหตุผล
ในกิจกรรมการแก้ปัญหาที่มีการพูดแลกเปลี่ยนความคิด ได้อธิบาย อภิปราย และช้ีแจงเหตุผล ซึ่งนอกเหนือจากการ
พัฒนาความสามารถและกระบวนการแก้ปัญหาแล้ว ยังช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถในการให้เหตุผล 
ความสามารถในการสื่อสาร และสามารถแก้ปัญหาร่วมกับผู้อื่นได้ (กรมวิชาการ 2545 : 1) 
 ในปัจจุบันการจัดการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ในภาพรวมขอประเทศยังไม่บรรลุจุดมุ่งหมายของ   หลักสูตร 
โดยพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ค่อนข้างต่ า ความรู้ความสามารถในวิชาคณิตศาสตร์ยังอยู่ในเกณฑ์ที่
ต้องปรับปรุง และรายงานผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช่วงช้ันที่ 3 ปีการศึกษา 2551 
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 32.66 ค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา พิษณุโลกเขต 2 คิดเป็นร้อยละ 30.25 
ค่าเฉลี่ยระดับกลุ่มประสิทธิภาพการศึกษาเนินมะปราง 1 คิดเป็นร้อยละ 30.45 และ    ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนคิดเป็น
ร้อยละ 29.57 (อ้างอิงจากรายงานผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช่วงช้ันที่ 3 ปีการศึกษา 
2551 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 2) ดังนั้น การที่จะท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
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สูงขึ้นได้ ครูผู้สอนต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้สื่อการเรียนรู้ แผน แบบฝึกที่หลากหลายรูปแบบ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยการใช้แบบฝึกทักษะเป็นการเรียนรู้ที่ดีอย่างหนึ่ง ในการฝึกฝนให้ ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ครูผู้สอนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ ควรสร้างและส่งเสริมให้มีการใช้แบบฝึก 
แต่ต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับเนื้อหาและระดับชั้นของผู้เรียนด้วย  
 สื่ออีกประเภทหนึ่งที่เป็นส่วนเสริมและเพิ่มเติมส าหรับให้นักเรียนฝึกปฏิบัติเพื่อให้ความความเข้าใจและมี
ทักษะเพิ่มขึ้น นั่นคือแบบฝึกทักษะ (วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ 2548 : 130 -131) ประโยชน์ของแบบฝึกทักษะเป็น
เครื่องมือประเมินตนเองของนักเรียนหลังจากท่ีเรียนบทเรียนในแต่ละครั้ง    ฝึกให้นักเรียนได้เกิด 22 ทักษะและความ
ช านาญมากข้ึนและสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปราณี จิณฤทธ์ิ (2552 : 72-74) ได้ศึกษาผลการใช้แบบฝึกคณิตศาสตร์ 
ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิและเจตคติทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี 
จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 หลังการใช้แบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียน เจตคติต่อการเรียนของนักเรียน อยู่ในระดับสูงมากและพิสมัย พุงกระโทก (2556 : 107-
111) ได้ศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง อสมการ ท่ีเรียนโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้  แบบฝึกทักษะ สูงกว่าก่อนเรียน นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
เรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง อสมการ ท่ีเรียนโดยการเรียนรู้แบบร่วมมืออยู่ในระดับมากที่สุดจากความเป็นมา
และความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น  
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกราฟและ
ความสัมพันธ์เชิงเส้น กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา โดยใช้แบบฝึก
ทักษะ และเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนต่อไป  

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อสร้างและหาคุณภาพแบบฝึกทักษะเรื่องกราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
75/75 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องกราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ระหว่างก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะ 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเรื่องกราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา โดยใช้แบบฝึกทักษะ 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
จ านวน 120 คน  
      กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1.9 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
จ านวน 39 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive  sampling) 
 ด้านตัวแปรที่ศึกษา 
      ตัวแปรต้น  ได้แก่ แบบฝึกทักษะเรื่องกราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น 
 ตัวแปรตาม  ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
เรื่องกราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น 
 ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการท าวิจัย 
      ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา  2561 เวลา 5 คาบ คาบละ 55 นาที 
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สมมติฐานการวิจัย 
 1. แบบฝึกทักษะเรื่องกราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องกราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา โดยใช้แบบฝึกทักษะ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  

นิยามศัพท์เฉพาะ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง ความสามารถของผู้เรียนในการเรียนรู้จากวิธีการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

สามารถวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของผู้เรียน ได้จากการท าแบบทดสอบหลังเรียนสูงขึ้นจากก่อนเรียน 
 ความพึงพอใจ  หมายถึง ทัศนคติทางบวก ความชอบที่เกิดจากการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องกราฟและ
ความสัมพันธ์เชิงเส้น กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
 แบบฝึกทักษะ  หมายถึง สื่อการเรียนการสอนประเภทหนึ่ง ส าหรับให้นักเรียนได้ปฏิบัติเพื่อให้ เกิดความ
เข้าใจและมีทกัษะเพิ่มขึ้นในการวิจัยครั้งนี้ใช้กิจกรรมฝึกทักษะเรื่องกราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น 
 ประสิทธิภาพ 75/75  หมายถึง ระดับประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตาม
จุดมุ่งหมาย โดยการประเมินด้วยเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 ( 1 2/ EE ) พิจารณาจากกระบวนการเรียนรู้และผลการ
เรียนรู้ ดังนี ้
 75 ตัวแรก ( 1E ) หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตังอย่างทั้งหมดจากประเมินการปฏิบัติงานตาม
ใบงานและการท าแบบทดสอบหลังเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 75 
 75 ตัวหลัง ( 2E ) หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของกลุม่ตังอย่างทั้งหมดจากประเมินการท าแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 75 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
                  ตัวแปรต้น          ตัวแปรตาม 

 
 
 
 

วิธีการด าเนินการ  
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยในช้ันเรียน  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องกราฟและความสัมพันธ์

เชิงเส้น  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา โดยใช้แบบฝึกทักษะ ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  มีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 1. แบบฝึกทักษะเรื่องกราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
    1. วิเคราะห์ผู้เรียน และวิเคราะห์หลักสูตรด้านเนื้อหา  
    2. ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบฝึกทักษะ เรื่องกราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้นเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นภายหลังจากการฝึกด้วยแบบฝึกทักษะ  
    3. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับกราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ช้ัน

แบบฝึกทักษะ 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

- ความพึงพอใจ 
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มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี /ราย
ภาค วิธีการสอนและวัดผลประเมินผลเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบฝึกทักษะ 
    4. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับวิธีการสร้างแบบฝึกทักษะ 
    5. สร้างแบบฝึกทักษะเรื่องกราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4     
จ านวน 6 ชุด 
    6. น าแบบฝึกทักษะเรื่องกราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น เสนอครูพี่เลี้ยงสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ครู
คณิตศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 และครูคณิตศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อตรวจสอบและให้ค าแนะน าในส่วนที่
บกพร่อง โดยการจัดท ารูปแบบของแบบฝึกทักษะ ให้มีเนื้อหาตรงกับตัวช้ีวัดและเพิ่มจ านวนข้อของแบบฝึกทักษะให้
เพิ่มมากข้ึน แล้วน าข้อคิดเห็นต่าง ๆ มาปรับปรุง 
    7. น าแบบฝึกทักษะประกอบการสอน เรื่องกราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น มัธยมศึกษาปีท่ี 1    ไปทดลอง
ใช้กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 80 คน 
    8. น าแบบฝึกทักษะประกอบการสอน เรื่องกราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไป
ทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1.9 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 39 คน 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา เป็นแบบปรนัย ซึ่งผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้นเองตามล าดับดังนี้ 
    1. ศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คู่มือครู หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เรื่องกราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น ซึ่งอยู่ในภาคเรียนที่ 2 น ามาสร้างแบบทดสอบเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้ง
นี ้
    2. ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่องเรื่องกราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
    3. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบปรนัย 
    4. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ เรื่องกราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้นเป็นแบบปรนัย 
จ านวน 10 ข้อ โดยให้คะแนนแบบ 0 - 1 คือ ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน 
    5. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ เรื่องกราฟและความสัมพันธ์ เชิงเส้น ที่สร้างเสร็จเสนอ
ต่อครูพี่เลี้ยงสาขาคณิตศาสตร์ ครูคณิตศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 และครูคณิตศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67 ถึง (+1) และน ามาแก้ไขปรับปรุง
แบบทดสอบตามค าแนะน า  
    6. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางคณิตศาสตร์ เรื่องกราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น ไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 80 คน เพื่อหาค่าความเที่ยงด้วยวิธีของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson) คือ KR-20 
ได้ค่า KR-20 เท่ากับ 0.83 
    7. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ เรื่องกราฟและความสัมพันธ์ เชิงเส้นไปทดลองใช้กับ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1.9 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 39 คน 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเรื่องกราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น กลุ่ม
สาระคณิตศาสตร์ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา โดยใช้แบบฝึกทักษะ มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ และแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด แบ่งเป็น 2 
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ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม (1ข้อ) ตอนที่ 2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับแบบฝึกทักษะ เรื่องกราฟ
และความสัมพันธ์เชิงเส้น (15 ข้อ) ตามล าดับดังนี้ 
 1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจเรื่องที่วิจัยและประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างที่ศึกษา แล้วยกร่างแบบสอบถาม 
 2. ก าหนดประเด็นเนื้อหาเกี่ยวกับแบบสอบถามความพึงพอใจ เรื่องกราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น 
 3. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจฉบับร่างเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเรื่องกราฟและความสัมพันธ์
เชิงเส้น กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา โดยใช้แบบฝึกทักษะ มี
ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ และแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ
น้อยที่สุด และค าถามปลายเปิด แบ่งเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม (1ข้อ) ตอนที่ 2 ความ
พึงพอใจเกี่ยวกับแบบฝึกทักษะ เรื่องกราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น (15 ข้อ) และตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับแบบฝึกทักษะ  
 4. น าแบบสอบถามความพึงพอใจฉบับร่าง เสนอต่อครูพี่เลี้ยงสาขาคณิตศาสตร์ ครูคณิตศาสตร์ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และครูคณิตศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อให้ค าแนะน า ปรับเปลี่ยนรูปแบบค าถาม เรียงล าดับ
ของเนื้อหา การใช้ภาษา และการจัดวางรูปแบบ และแก้ไขปรับปรุงแบบทดสอบให้เหมาะสมน าไปให้ผู้มีความรู้ช่วย
ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะ 
 5. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามความพึงพอใจตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญและน าไปผู้เช่ียวชาญ
ตรวจสอบความตรงตามเชิงเนื้อหาได้ค่า IOC เท่ากับ 1.00  
 6. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเที่ยงด้วยสูตรสัม
ประสิทธ์เอลฟาของครอนบาร์ค ( ) ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ (0.91) 
 7. จัดท าเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเรื่องกราฟและความสัมพันธ์เชิง
เส้น กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ผลหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะเร่ืองกราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น  

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกทักษะทุกชุด  ปรากฏผลตามเกณฑ์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการและผลลัพธ์โดยเฉลี่ย 75/75 ได้ผลแสดงดังตารางที่ดังตารางที่ 1 
ตารางที ่1 ผลการหาประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์เร่ืองกราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น 
 
คนที่ แบบฝึก

ทักษะชุดที ่
1 

(5 คะแนน) 

แบบฝึก
ทักษะชุดที ่

1 
(5 คะแนน) 

แบบฝึก
ทักษะชุดที ่

1 
(5 คะแนน) 

แบบฝึก
ทักษะชุดที ่

1 
(5 คะแนน) 

แบบฝึก
ทักษะชุดที ่

1 
(5 คะแนน) 

แบบฝึก
ทักษะชุดที ่

1 
(5 คะแนน) 

รวม 
(30 

คะแนน) 

สอบ 
(10 

คะแนน) 

1. 2 3 4 4 4 4 21 8 
2. 4 5 5 3 4 4 25 8 
3. 3 3 4 3 4 4 21 7 
4. 3 4 4 4 4 4 23 8 
5. 2 2 3 2 4 2 15 7 
6. 5 4 5 5 3 4 26 8 
7. 3 4 3 3 3 3 19 8 
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8. 4 4 5 4 5 5 27 7 
9. 5 5 4 5 5 5 29 9 
10. 3 3 2 3 4 5 20 9 
11. 4 4 4 5 5 5 27 7 
12. 3 3 4 4 5 4 23 9 
13. 5 3 4 5 5 5 27 9 
14. 5 3 5 4 4 4 25 9 
15. 5 5 5 3 5 5 28 9 
16. 4 5 3 4 4 4 24 9 
17. 5 5 3 3 3 4 23 10 
18. 5 4 5 4 4 4 26 7 
19. 5 5 4 5 4 5 28 9 
20. 3 3 4 3 5 4 22 7 
21. 3 3 5 3 3 5 22 7 
22. 3 3 3 4 4 4 21 6 
23. 3 3 4 5 4 4 23 7 
24. 3 2 3 5 5 3 21 7 
25. 3 2 2 3 3 4 17 9 
26. 3 3 2 3 3 4 18 9 
27. 3 4 3 4 4 4 22 8 
28. 5 5 5 4 5 4 28 9 
29. 5 4 5 4 4 4 26 10 
30. 3 2 3 3 5 3 19 7 
31. 3 4 4 5 4 4 24 7 
32. 3 3 4 4 4 5 23 8 
33. 5 5 5 3 5 5 28 8 
34. 5 4 4 5 5 5 28 6 
35. 5 3 3 5 4 5 25 9 
36. 5 5 3 5 5 5 28 7 
37. 5 5 3 3 5 3 24 10 
38. 3 5 5 3 5 5 26 10 
39. 5 5 5 3 5 5 28 8 
รวม 151 147 151 150 166 165 930 316 

E1 = 79.49 E2 = 81.03 
 

 จากตารางที่ 1 พบว่าผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์  เรื่องกราฟและ
ความสัมพันธ์เชิงเส้น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า แบบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ความสัมพันธ์
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ระหว่างกระบวนการ และ โดยเฉลี่ยของแบบฝึกทักษะชุดที่ 1-6 เท่ากับ 79.49 / 81.03 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ แสดง
ว่าแบบฝึกทักษะที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสามารถน าไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพ 1 2/ EE  

 การวิเคราะห์ผลแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน – หลังเรียน 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อน-หลังเรียนได้ผลแสดงดังตารางที่ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าt – test ของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
แบบทดสอบ x  . .S D  ร้อยละ t – test siq 

ก่อนเรียน 3.08 1.76 12.36 12.80 0.00 
หล ังเรียน 7.50 1.66 73.17 

*ระดับนัยส าคัญ 0.05 

 จากตารางที ่2 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนกอ่นเรียนเท่ากับ 3.80 และหลังเรียนเท่ากับ 7.50 ซึ่งผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05  

 การวิเคราะห์ผลความพึงพอใจของนักเรียนเร่ืองกราฟและความสัมพันธ์เชิงเสน้ 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและความพึงพอใจของนักเรียน 

รายการ x  . .S D  ระดับความพึงพอใจ 
1. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะท าให้นักเรียน

เข้าใจบทเรียนมากขึน้ 
4.00 0.73 มาก 

2. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะท าให้นักเรียนสนใจ
บทเรียนมากขึ้น 

4.80 0.40 มากที่สุด 

3. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะมีเนื้อหาที่สามารถ
เข้าใจได้ง่าย 

4.13 0.81 มาก 

4. เวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะมีความ
เหมาะสม 

3.47 0.88 ปานกลาง 

5. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะมีความ
เหมาะสม 

4.33 0.70 มาก 

6. สถานที่การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะมีความ
เหมาะสม 

4.53 0.62 มากที่สุด 

7. บรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ 4.67 0.47 มากที่สุด 
8. ประโยชน์ที่นกัเรียนได้รับในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบ

ฝึกทักษะ 
4.93 0.25 มากที่สุด 

9. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะช่วยให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น 

4.80 0.40 มากที่สุด 

10. แบบฝึกทักษะช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจเร่ืองกราฟและ
ความสัมพันธ์เชิงเส้นมากขึน้ 

4.73 0.44 มากที่สุด 

11. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะสามารถน ามาใช้ 4.40 0.71 มาก 
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ได้จริง 
12. ครูจัดการเรียนการสอนได้น่าสนใจ 4.73 0.44 มากที่สุด 
13. ครูแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมแกก่ารสอน 4.47 0.50 มาก 
14. ครูอธิบายเนื้อหาเร่ืองกราฟและความสัมพนัธ์เชิงเสน้ได้ดี 4.53 0.50 มากที่สุด 
15. นักเรียนสามารถน าความรู้เร่ืองกราฟและความสัมพันธ์เชิงเสน้

ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
5.00 0.00 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.00 0.53 มาก 

 จากตารางที่ 3 พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนพุทธชินราชพิทยามีความพึงพอใจต่อการเรียน
เรื่องกราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น โดยใช้แบบฝึกทักษะ ในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก ( x = 4.00 , 

. .S D = 0.53) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าระดับความพึงพอใจ 3 อันดับแรก คือข้อ 15. นักเรียนสามารถน า
ความรู้เรื่องกราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้นไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ( x =5.00 , . .S D = 0) ข้อ 8. ประโยชน์ที่
นักเรียนได้รับในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ ( x = 4.93 , . .S D = 0.25) และข้อ 2. การจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะท าให้นักเรียนสนใจบทเรียนมากขึ้น ข้อ 9. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึก
ทักษะช่วยให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้นมีค่าเท่ากัน ( x = 4.80 , . .S D = 0.40) ตามล าดับ 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างและหาคุณภาพแบบฝึกทักษะเรื่องกราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น 
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องกราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น 
ระหว่างก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะ และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเรื่อง
กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น โดยใช้แบบฝึกทักษะ  กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1.9 โรงเรียนพุทธ
ชินราชพิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 39 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อน – หลังเรียน 
เรื่องกราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น แบบสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะเรื่องกราฟและ
ความสัมพันธ์เชิงเส้น ชุดแบบฝึกทักษะ เรื่องกราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น จ านวน   6 ชุด สถิติที่ในการวิจัยคือ 
ค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( . .S D ) และสถิติการทดสอบค่าที (t - Dependent) 
 ผลการวิจัยพบว่า (1) การสร้างและหาคุณภาพแบบฝึกทักษะเรื่องกราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้นมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์โดยเฉลี่ยของแบบฝึกทักษะชุดที่ 1-6 เท่ากับ 79.49 / 81.03 (2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (3) การศึกษาความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเรื่องกราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น ในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก  

อภิปรายผล 
 จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น กลุ่ม
สาระคณิตศาสตร์ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา โดยใช้แบบฝึกทักษะ พบว่าแบบฝึกทักษะ
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ และ โดยเฉลี่ยของแบบฝึกทักษะชุดที่ 1-6 เท่ากับ 79.49 
/ 81.03 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ แสดงว่าแบบฝึกทักษะที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสามารถน าไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพ 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนเท่ากับ 3.80 และหลังเรียนเท่ากับ 7.50 ซึ่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนพุทธชินราชพิทยามีความพึงพอใจ
ต่อการเรียนเรื่องกราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น โดยใช้แบบฝึกทักษะ ในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก          
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( = 4.00 , = 0.53)  ท่ีเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลง
มือปฏิบัติกิจกรรมจริง แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้น ได้ยึดหลักในการสร้างแบบฝึกทักษะ โดยสร้างแบบฝึกให้
สอดคล้องกับจิตวิทยาและพัฒนาการของผู้เรียน มีก าหนดจุดหมายที่จะฝึก เนื้อหาตรงกับจุดหมายที่วางไว้ ค านึงถึง
ความแตกต่างของผู้เรียน และแบบฝึกมีหลายรูปแบบ ท าให้ผู้เรียนเรียนเกิดทักษะความช านาญ และผู้เรียนได้รับการ
ฝึกหลาย ๆ ครั้งและหลายรูปแบบเมื่อผู้เรียนได้รับการฝึกแล้ว ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเอง และแบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้นมีประโยชน์ต่อครูผู้สอนในการแก้ปัญหาของนักเรียนที่มีปัญหามากต่าง ๆ  กันได้ดี  ซึ่งไป
สอดคล้องกับผลการวิจัยของบุญน า เกษี (2557) ได้ศึกษาผลการเรียนรู้หลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่องโจทย์ปัญหาเศษส่วนส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ผลการเรียนรู้หลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาเศษส่วนส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่  ระดับ .01 และไปสอดคล้องกับอนุรักษ์ เร่งรัด (2557) ได้ศึกษาเรื่องการประยุกต์1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
ปัญหาเป็นฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์เห็นความส าคัญต่อการใช้แบบฝึก
ทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา ประกอบด้วย  ช่ือเรื่อง 
ค าน า ค าช้ีแจง สารบัญ วัตถุประสงค์ แบบทดสอบก่อนเรียน แบบฝึกทักษะจ านวน 4 เล่ม ได้แก่ เรขาคณิตสะกิดใจ 
จ านวนนับหรรษา ร้อยละในชีวิตประจ าวันและโจทย์ปัญหาชวนคิด และแบบทดสอบหลังเรียน 2) แบบฝึกทักษะวิชา
คณิตศาสตร์เรื่องการประยุกต์ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหา ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.37 /82.21 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 3) 
ทดลองใช้แบบฝึกทักษะ จ านวน 4 เล่ม 8 แผนการเรียนรู้รวม 16 ช่ัวโมง  และจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน 5 
ขั้นตอน 4) ความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนและหลังใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการประยุกต์1 โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานพบว่าความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 5) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการประยุกต์1 โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 
พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี และนักเรียนมีความคิดเห็นว่าการท าแบบฝึกทักษะ    ท าให้
สามารถแก้โจทย์ปัญหาได้มากขึ้น เข้าใจง่าย เป็นต้น  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับศิริวรรณ หอมรส  (2560) ได้ศึกษา
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องค่ามาตรฐาน ระหว่างสอนโดยใช้ทักษะ/กระบวนการ
แก้ปัญหา กับการสอนปกติ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการเรียนโดยใช้ทักษะ/กระบวนการ
แก้ปัญหา สูงกว่าการเรียนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้โดยใช้ทักษะ/
กระบวนการแก้ปัญหา และนักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้ตามปกติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. ครูผู้สอนควรศึกษาการใช้ชุดการสอนล่วงหน้าจากคู่มือครู เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ 
และทดลองใช้สื่อการสอนก่อนท่ีจะใช้สอนจริง เพื่อท าความเข้าใจ เมื่อใช้สอนจริงจะได้ไม่ติดขัด 

2. ผู้สอนควรจัดเตรียม และตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับสื่อไว้ล่วงหน้า ควรทดลองใช้งานเพื่อจัดตั้งให้มี
ความเหมาะสมกับสื่อ 

3. สถานท่ีที่ใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรมีความเหมาะสมกับการใช้สอน 

x . .S D
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4. แบบฝึกทักษะเป็นแบบฝึกที่สรุปและเอาใจความส าคัญของหนังสือ ท าให้เป็นที่สนใจและน่าอ่านของ
ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี แต่ค่าใช้จ่ายในการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะค่อนข้างสูง เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายจึงควรหา
วิธีการ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการสร้างแบบฝึกในเรื่อง และวิชาอื่น ๆ หรือในระดับชั้นต่าง ๆ ให้มากข้ึน 
2. ควรมีการศึกษาค้นคว้าเพื่อวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆให้มากขึ้นและสามารถ

น ามาใช้ในการเรียนการสอนได้จริง 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ 
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

The development of learning achievement in mathematics by using problem 
based learning entitled, Fundamental Counting Principle  

of Mattayomsuksa 4 student 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ใน เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับโดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ โดยเทียบเกณฑ์ 75/75  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ และเพื่อศึกษาความ
พึงพอใจต่อวิชาคณิตศาสตร์หลังเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัย เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ก าลังเรียนในภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2561 มีนักเรียน 30 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม เครื่องที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการ
เรียนรู้ เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ จ านวน 10 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิ ชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก และแบบวัดความพึงพอใจ
ต่อวิชาคณิตศาสตร์ สถิติในการใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test แบบ 
Dependent  
 ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ มีค่าความสอดคล้องโดย
เฉลี่ยเท่ากับ 4.07 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.84 และมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.83/87.00 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจท่ีมีต่อวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีค่าความพึงพอใจ
ระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.47 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ 1.04  

ค าส าคัญ: การเรียนรู้ใช้ปัญหาเป็นฐาน / ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน / ความพึงพอใจ 

ABSTRACT 

 This research aims to develop learning for Mathayomsuksa 4 student in mathematics on  
Fundamental Counting by using problem based learning with criterion 75/75 compare learning 
achievement in mathematics on Fundamental Counting between pre-test score and post-test score 
and study student satisfaction of mathematics post-test score by using problem based learning. 
The sample consisted of 30 students from Mathayomsuksa 4/6, Wittayanukulnaree School, 
Phetchabun, second semesters, academic year 2018, using simple random sampling group. The 
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research instruments used were learning management plan on Fundamental Counting, 10 learning 
management plan  achievement test on Fundamental Counting, type objective 4 item and (3) 
student satisfaction questionnaire. The statistics used for data analysis were arithmetic mean, 
standard deviation and t-test  

The results were as follow. The learning management plan was 4.07 mean, 0.84 standard 
deviation and effective 81.83/87.00 The average scores of learning achievement in mathematics on 
Fundamental Counting in the post-test were significantly higher the pre-test score at .05 and 
students had satisfaction of mathematics, 3.47 mean, 1.04 standard deviation, disseminate at a 
moderate level. 

Keyword: Problem – Based learning / achievement / satisfaction 

ความเป็นมาและความส าคัญ 

ปัจจุบันการศึกษาของประเทศไทยเริ่มเข้าสู่”การศึกษาในยุค Thailand 4.0” คือการเตรียมความพร้อมของ
คนให้มีความรู้และจะต้องเป็นคนท่ีในการเรียนมีคุณธรรมสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยนั่นก็คือการสร้างคนให้มีทักษะ
ในศตวรรษ21โดยเน้นการคิดวิเคราะห์เป็นหลักซึ่ง Thailand  4.0 เป็นการพัฒนาประเทศให้มีความทันสมัยมีรายได้
มากยิ่งข้ึนโดยมีการผลิตนวัตกรรมใหม่เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศโดยจะเน้นพัฒนาในด้านทักษะของภาษา
ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการใช้ติดต่อสื่อสารกับนานาชาติการแลกความเปลี่ยนข้อมูล และส่งเสริมในการเรียนการสอนใน
ทักษะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อให้เด็กมีความเข้าใจกับ
ศาสตร์ว่าด้วยเรื่องของโลกซึ่งเป็นแนวทางการศึกษาที่ได้บูรณาการความรู้ระหว่างศาสตร์วิชาต่างๆเช่น ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์  ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และความรู้ด้านคณิตศาสตร์ รวมเข้าด้วยกัน 
(ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์,2561) 
 วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ส าคญัและมีประโยชน์อย่างยิ่งเนื่องวิชาคณิตศาสตร์เป็นพ้ืนฐานของการเรียนรู้ใน 
แต่ละวิชาต่าง ๆ อาทิ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ บัญชี การจัดการเป็นต้นและมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับการน าความรู้ไป
ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การบอกจ านวนสิ่งของ การใช้จ่ายเงิน รวมถึงการแก้ปัญหาต่าง ๆที่ต้องอาศัยหลักความรู้ทาง
คณิตศาสตร์มาใช้  (กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับปรับปรุง ,2560) ได้กล่าวว่าคณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อ
ความส าเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากคณิตศาสตร์ช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมี
เหตุผล เป็นระบบมีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์ 
วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือ ในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่น ๆ อันเป็นรากฐานใน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณภาพและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ การศึกษา
คณิตศาสตร์จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์  อย่างไรก็ตามปัญหาในปัจจุบัน
พบว่าครูใช้วิธีการสอนแบบเก่าๆเคยสอนอย่างไรก็สอนอย่างนั้นซึ่งจะสอนโดยเน้นแต่เนื้อหา ทฤษฎี ไม่มีการใช้สื่อการ
เรียนการสอน มักจะใช้วิธีการสอนแบบบรรยายแล้วให้ผู้เรียนจดตามบนกระดานโดยไม่ค านึงถึงผู้เรียนว่ามีความ
แตกต่างหรือเข้าใจในเนื้อหาวิชาอย่างแท้จริงหรือไม่ ส่งผลให้ประสิทธิผลในการสอนไม่ดีเท่าที่ควร (นภสร  เรือนโรจน์
รุ่ง ,2558) จากปัญหาดังกล่าวจึงท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระคณิตศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ต่ า พิจารณาได้
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test: O-NET) ที่บ่งช้ีว่า
ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่ ากว่า
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ร้อยละ 50 ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นต่ า (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2560, หน้า 5) จากผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2560 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 26.30 
คะแนน และยังพบว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
24.53 คะแนน ในวิชาคณิตศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์ จากการประเมินผลในระดับประเทศ สะท้อนให้เห็นว่าการเรียน
คณิตศาสตร์ในประเทศไทยนั้น จึงต้องรีบปรับปรุงรูปแบบการสอนเพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ให้ดี
ยิ่งข้ึน 
 ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวิทยานุกูลนารี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40  
ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ ประชุมเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางข้ันพ้ืนฐานขั้นพื้นฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง 
2560) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า เนื้อหาเรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ ในการจัดการเรียนการสอนนั้น
เป็นเรื่องที่ยากมีความซับซ้อน นักเรียนบางส่วนมีความสับสนในการหาค าตอบ เพราะครูผู้สอนอธิบายและสรุปให้
นักเรียน โดยนักเรียนไม่ได้ปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ท าให้ขาดการจินตนาการในเหตุการณ์ต่าง ๆ นักเรียนไม่สามารถ
วิเคราะห์ แยกแยะว่าข้อมูลมีความสัมพันธ์กันอย่างไร และในเนื้อหาเรื่องกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ ยังเป็น
เนื้อหาพ้ืนฐานที่ใช้เรียนเรื่องความน่าจะเป็น ที่มีประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ดังนั้นการจัดการเรียนการ
สอนจึงเป็นสิ่งส าคัญในการท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุดโดยครูควรศึกษารูปแบบการสอนที่สามารถเอื้อต่อ
การสอนคณิตศาสตร์ให้มีความน่าสนใจ ซึ่งจะช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ ดังนั้นการเลือกรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมหรือประสบการณ์ต่าง ๆ ให้กับนักเรียน ต้องผนวกไปกับการท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
โดยมีรูปแบบการสอนที่หลากหลาย เช่น การสอนแบบทางตรง การสอนแบบการร่วมมือ การสอนแบบอุปนัย และการ
สอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) เป็นกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนตั้งสมมติฐาน สาเหตุและกลไกของการเกิดปัญหานั้น รวมถึงการค้นคว้าความรู้พื้นฐานที่
เกี่ยวข้องกับปัญหา เพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหาต่อไป โดยผู้เรียนอาจไม่มีความรู้ในเรื่องนั้น ๆ มาก่อน แต่อาจใช้ความรู้ที่
ผู้เรียนมีอยู่เดิมหรือเคยเรียนมาและเรียนรู้จากประสบการณ์ โดยเริ่มจากการได้ประสบการณ์ตรงจากโจทย์ปัญหา  
ผ่านกระบวนการคิดและการสะท้อนกลับ ไปสู่ความรู้และความคิดรวบยอด อันจะน าไปใช้ ในสถานการณ์ใหม่ต่อไป  
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานยังเป็นการตอบสนองต่อแนวคิด constructivism โดยให้ผู้เรียนวิเคราะห์หรือตั้ง
ค าถามจากโจทย์ปัญหา ผ่านกระบวนการคิดและสะท้อนกลับ เน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ผู้เรียนในกลุ่ม เน้นการเรียนรู้ที่
มีส่วนร่วม น าไปสู่การค้นคว้าหาคาตอบหรือสร้างความรู้ใหม่ จากการศึกษางานวิจัย ของ(ไพลิน สว่างเมฆารัตน์,2552) 
ที่ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยจัดการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐาน พบผลดังนี้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีความพึงพอใจต่อวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับมาก 
เช่นเดียวกับของ 
(นภสร เรือนโรจน์รุ่ง,2558) ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะ
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ พบผลดังนี้  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน มีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ไม่แตกต่างกัน               
 จากที่กล่าวข้างต้นท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะใช้รูปการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่สามารถจะพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน
วิชาคณิตศาสตร์ให้น่าสนใจและสร้างความรู้สึกท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ให้ดียิ่งข้ึน 
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จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ใน เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการ
จัดการเรียนรู้ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ให้มีประสิทธิภาพเทียบเกณฑ์ 75/75 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
เรื่องกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อวิชาคณิตศาสตร์หลังเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้น
เกี่ยวกับการนับ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

สมมติฐานการวิจัย 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร   เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จังหวัดเพชรบูรณ์ ท่ีก าลังเรียนในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 10 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 450 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง   เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ก าลังเรียน
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 30 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster 
random Sampling) 
 2. ตัวแปรที่ศึกษา 
    2.1 ตัวแปรต้น 
    การใช้ปัญหาเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ 
         2.2 ตัวแปรตาม 
     1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  
             2. ความพึงพอใจต่อวิชาคณิตศาสตร์  

3. เนื้อหา 
ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับหลักสูตรแกนกลาง 

ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 
ระยะเวลาในการทดลองด าเนินการในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาทดลอง 10 คาบ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 

 

 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 ประชากรที่ศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวิทยานุกูลนารีจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ก าลังเรียนใน 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา2561 จ านวน 12 ห้องเรียนมีทั้งหมด 450 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง   เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จังหวัดเพชรบูรณ์  
ที่ก าลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มีนักเรียน 30 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย (Sample random 
sampling) มีห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบด้วย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จ านวน 10 แผน 10 ช่ัวโมง  น าไปให้
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้อง ความเที่ยงตรงของเนื้อหา ภาษาที่ใช้และความเหมาะสมของกิจกรรมการ
เรียนการสอน ซึ่งมีความสอดคล้องโดยเฉลี่ย เท่ากับ 4.07 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.84  และน าแผนการ
จัดการเรียนรู้ไปทดลอง (Try out) กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่เรียนในระดับดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
วิทยานุกูลนารี จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่เคยเรียนเนื้อหาแล้ว จ านวน 30 คน แล้วน าผลมาวิเคราะห์เพื่อหาประสิทธิภาพ
พบว่ามีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.04/78.33 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับ 
การนับ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน  10 ข้อ เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกน าไป
ให้ผู้เช่ียวชาญประเมินเพื่อค านวณหาค่า IOC และคัดเลือกข้อสอบท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป พบว่ามีค่า IOC อยู่ใน
เกณฑ์จ านวน 10 ข้อ คือมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67-1.00 และน าแบบทดสอบไปทดสอบ (Try out) กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างที่เรียนในระดับดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวิทยานุกูลนารีจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ เคยเรียนเนื้อหาแล้ว 
จ านวน 30 คน แล้วน าผลการสอบมาวิเคราะห์ หาค่าความยาก (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) โดยใช้เทคนิค 50% 
คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20-0.80 และมีค่าอ านาจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป พบว่า มีข้อสอบที่อยู่
ในเกณฑ์ดังกล่าวจ านวน 10 ข้อคือมีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.2 - 0.7 และมีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.2-0.8 และมีค่า
ความเชื่อมั่น 0.58 
 3. แบบวัดความพึงพอใจต่อวิชาคณิตศาสตร์ ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน จ านวน 15 ข้อ และน าไปให้ผู้เช่ียวชาญประเมินเพื่อค านวณหาค่า IOC และคัดเลือก
ข้อสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป พบว่ามีค่า IOC อยู่ในเกณฑ์จ านวน 15 ข้อ คือมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67-1.00 ค่า
อ านาจจ าแนกตั้งแต่ 1.809 – 7.096  และมีค่าความเช่ือมั่น 0.78 

  
 
 

การใช้ปัญหาเป็นฐาน 

ในการจัดการเรียนรู ้

เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ 

- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ 

- ความพึงพอใจต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre test) กับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา 
คณิตศาสตร์ เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ และเก็บคะแนนผลการทดสอบก่อนเรียน 
 2. ด าเนินการสอนกลุ่มตัวอย่างสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้น 
เกี่ยวกับการนับ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจ านวน 10 แผน บันทึก
คะแนนจากแบบทดสอบย่อยและการประเมินทักษะกระบวนการท างานของนักเรียนแต่ละแผน 
 3. ทดสอบหลังเรียนด้วยแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน บันทึกการทดสอบ และเก็บคะแนนผลการ 
ทดสอบหลังเรียน 

 4. น าแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้น 

เกี่ยวกับการนับ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่สร้างขึ้นไปให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างประเมิน แล้วเก็บข้อมูลเพื่อ
น าไปวิเคราะห์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์หาค่าความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้โดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน และหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการ

นับ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยหาค่า 𝐸1/𝐸2 
 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ ของ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยหาค่า t-test แบบ Dependent 
 3. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อวิชาคณิตสาสตร์ หลังเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง  
กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแบบ
แผนการวิจัย 
  การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ใช้แบบแผนการวิจัยแบบมีกลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่ม และมีการทดสอบก่อนเรียนและ
ทดสอบหลังเรียน (one group pretest-posttest design) ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1: แสดงผลแบบแผนของการวิจัย 

ทดสอบก่อนเรียน ทดลอง ทดสอบหลังเรียน 

 1T  X  2T  

สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการวิจยั 
X   แทน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเรื่องกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ 

1T    แทน การทดสอบก่อนการทดลอง 

2T   แทน การทดสอบหลังการทดลอง 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การพัฒนาแผนการจดัการเรียนรู้ในเรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกีย่วกับการนับ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการ 

จัดการเรียนรู้ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  

ตารางที่ 2: ค่าเฉลี่ยความสอดคลอ้งเกี่ยวกับแผนการจดัการเรียนรู ้

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้มีความสอดคล้องโดยรวมมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.07 และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.84 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความสอดคล้องเฉลี่ยมากที่สุด คือ  
แผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบการวัดผลและประเมินผลที่มีความชัดเจน มีค่าเฉลี่ย 4.67 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.58 เท่ากับ 0.58 รองลงมา คือ แผนการจัดการเรียนรู้มีจุดประสงค์การเรียนรู้มีความชัดเจนถูกต้องครอบคลุมเนื้อหา
สาระ  มีเนื้อหา/กิจกรรมการสอนเหมาะสมกับจ านวนเวลาที่ก าหนด  มีความหลากหลาย/เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง และมีการใช้สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.33 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.15 0.58 1.15 และ 0.58 ตามล าดับ  
 

 

รายการประเมิน 

ความสอดคล้อง 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1.แผนการจดัการเรียนรูม้ีองค์ประกอบครบถ้วนเหมาะสมและมีรายละเอียดที่
สอดคล้องมสีัมพันธ์กัน 

4.00 1.00 

2.แผนการจดัการเรียนรูม้ีความน่าสนใจและมีความทันสมัยสามารถน าไปใช้ในการสอน
ปัจจุบันได ้

3.67 1.15 

3.จุดประสงค์การเรียนรู้มีความชัดเจนถูกต้องครอบคลมุเนื้อหาสาระ 4.33 1.15 

4.เนื้อหา / กิจกรรมการสอนเหมาะสมกับจ านวนเวลาที่ก าหนด 4.33 0.58 

5.เนื้อหาสาระในแผนถูกต้องตามหลักวิชาการ 3.33 0.58 

6.แผนการจดัการเรียนรูม้ีความหลากหลาย / เหมาะสมกับวัยของผูเ้รียนและสามารถ
น าไปปฏิบตัิได้จริง 

4.33 1.15 

7.แผนการจดัการเรียนรูเ้น้นให้ผูเ้รยีนฝึกทักษะการคดิ 4.00 1.00 

8.มีการใช้สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ทีเ่หมาะสมกับวัยและเนื้อหาสาระ 4.33 0.58 

9.มีรูปแบบการวดัผลและประเมินผลที่มีความชัดเจน 4.67 0.58 

10.มีการวัดผลและประเมินผลทีส่อดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู ้ 3.67 0.58 

รวม 4.07 0.84 
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ตารางที่ 3: การวิเคราะห์หาประสทิธิภาพของกระบวนการของแผนการจัดการเรยีนรู้โดยใช้ปัญหาเปน็ฐาน 
 

คะแนน คะแนนเตม็ X  . .S D  ร้อยละ 

คะแนนจากการท ากิจกรรมระหว่างเรียนหรือ
ประสิทธิภาพของกระบวนการ 1( )E  

80 65 3.60 81.83 

คะแนนจากการท าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียน หรือประสิทธิภาพผลลัพธ์ 

2( )E  

10 8.70 1.64 87.00 

ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 1 2( / )E E  เท่ากับ 81.83/87.00 

 
 จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้น
เกี่ยวกับการนับ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีคะแนนจากแบบทดสอบย่อยและการประเมินทักษะกระบวนการ
ท างานของนักเรียนท้ัง 10 แผนการจัดการเรียนรู ้มีค่าเฉลีย่เท่ากับ 65.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.60 คิดเป็นร้อยละ 
81.83 และจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.70 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.64 คิดเป็นร้อยละ 87.00 

 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
เรื่องกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 พบผลดังนี ้

ตารางที่ 4: แสดงค่าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน 
การทดสอบ N  X  D  

2D  t  Sig 

ก่อนเรียน 30 3.93 88 143 17.39* .00 

หลังเรียน 30 8.70     

* ระดับนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 4  พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง กฎเกณฑ์
เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 3. การหาความพึงพอใจท่ีมีต่อวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เพื่อหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบผลดังนี ้
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ตารางที่ 5: แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจท่ีมีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
 

รายการประเมิน X  . .S D  ระดับความพึงพอใจ 

1.วิชาคณิตศาสตรเ์ป็นวิชาที่น่าสนใจ 3.64 0.74 มาก 

2.ข้าพเจ้ารู้สึกสนุกสนานกบัการเรยีนวิชาคณิตศาสตร ์ 3.49 0.79 ปานกลาง 

3.การเรียนวิชาคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่าย 3.16 1.02 ปานกลาง 

4.วิชาคณิตศาสตรเ์ป็นวิชาที่สอนให้เราคดิอย่างเป็นระบบมากยิ่งข้ึน 3.78 0.74 มาก 

5.ข้าพเจ้ารู้สึกไมส่บายใจทุกครั้งท่ีเรียนคณิตศาสตร์ 2.73 0.96 ปานกลาง 

7.การใช้สื่อการเรยีนการสอนท าให้เกิดความล่าช้าในการเรียน 2.60 0.69 ปานกลาง 

8.ข้าพเจ้ามีความสุขเมื่อได้เรียนวชิาคณิตศาสตร ์ 3.27 0.94 ปานกลาง 

9.วิชาคณิตศาสตรส์ามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 4.11 0.80 มาก 

10.วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยาก  4.24 1.03 มาก 

11.วิชาคณิตศาสตร์ช่วยให้เรามีเหตุผลมากขึ้น 3.71 0.97 มาก 

12.การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่ช่วยให้ชีวิตก้าวหน้า 2.27 1.07 น้อย 

13.วิชาคณิตศาสตร์ท าให้มีทักษะการคิดที่ด ี 4.00 0.90 มาก 

14.วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ฝึกฝนได้ง่าย 3.29 1.10 ปานกลาง 

15.วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เน้นความท่องจ า 3.93 0.81 มาก 

รวม 3.47 1.04 ปานกลาง 

    

 
 จากตารางที่ 5 ความพึงพอใจที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การนับ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยภาพรวม นักเรียนมีความพึงพอใจต่อวิชาคณิตศาสตร์ในระดับปานกลาง 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.47 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.04 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.24 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.03 และ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่ช่วยให้ชีวิตก้าวหน้า  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.27 และมีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.07   
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สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าดัชนีความสอดคล้องเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู้เห็นด้วยว่าสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.84 และมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 
81.83/87.00 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ ของนักเรียนช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. ความพึงพอใจทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจต่อวิชาคณิตศาสตร์ในระดับปานกลาง โดยมี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.47 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ 1.04  

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนั บ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าดัชนีความสอดคล้องเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู้เห็นด้วยว่าสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ  0.84 และมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 
81.83/87.00 แสดงว่าแผนการจัดการเรียนรู้นี้มีการก าหนดวัตถุประสงค์ชัดเจน เนื้อหาครอบคลุมสาระ มีการจัด
กิจกรรมชั้นเรียนที่หลากหลาย และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง สอดคล้องกับงานวิจัยของ (อภิชัย เหล่าพิ
เดช และอรพิณ ศิริสัมพันธ์ ,2556) ที่พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 

2. จากการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตรก์่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้น
เกี่ยวกับการนับ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
แสดงว่า แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ สามารถช่วยให้นักเรียน
สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและมีการเรียนในบทเรียนดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพลิน  สว่างเมฆา
รัตน์ (2552) และ นภสร  เรือนโรจน์รุ่ง (2558) ที่พบว่า นักเรียนที่ได้รับการเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน จะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3. จากผลการประเมินความพึงพอใจทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 พบว่า ความพึงพอใจทางการเรียนคณิตศาสตร์ซึ่งนักเรียนมีความพึงพอใจต่อวิชาคณิตศาสตร์ใน
ระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.47 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ 1.04 แสดงว่า นักเรียนเห็นถึง
ความส าคัญของการเรียนคณิตศาสตร์ มีความตั้งใจในการเรียนมากขึ้น และมีความรู้สึกที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่ง
ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัย อภิชัย เหล่าพิเดช และอรพิณ  ศิริสัมพันธ์ (2556)  ที่พบว่า นักเรียนที่เรียน
ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ท าให้มีความรู้สึกสนุกสนาน และมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

 1.1 แผนการจัดการเรียนรู้นี้สามารถน าไประยุกต์ใช้กับนักเรียนระดับอื่นๆ เพราะแผนการจัดการเรียนรู้ 
นี้สามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระได้โดยน าเนื้อสาระอื่นๆมาประยุกต์เข้าด้วยกัน นั้นต้องเลือกให้เหมาะสมตาม
ความสามารถของผู้เรียนเป็นอย่างมาก 
 1.2 การจัดกิจกรรมโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผู้สอนสามารถยืดหยุ่นเวลา หรือ กิจกรรมการสอนได้ตาม 
ความเหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน  
 1.3 การจัดกิจกรรม ครูผู้สอนจะต้องกระตุ้นความสนใจแก่ผู้เรียนเพื่อให้การสอน เป็นไปตามกิจกรรมที่ 
ก าหนดไว้ พร้อมท้ังกระตุ้นนักเรียนที่เก่งช่วยเหลือเพื่อภายในกลุ่มของตนเอง    
 1.4 ในขณะที่ท ากิจกรรมผู้สอนควรสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ไม่ท าท าให้ผู้เรียนเบื่อหน่าย  
เพื่อเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 
 2.1 ควรมีการวิจัยเพื่อสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาอ่ืนๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เพื่อให้ผู้เรียนที่สนใจต้องการจะมีความรู้ความเข้าใจทักษะกระบวนการและต้องการศึกษาทบทวนได้ด้วยตนเองได้มี
โอกาสพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือง 
 2.2 ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ เช่น ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ความคงทนของการเรียนรู้  
การสร้างองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น 
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Development of Mathematics Learning Activities Based on Problem-based 

Learning   with exercises to strengthen the skills to Enhance Problem Solving Skill 
on Pythagoras Theorem for Matayomsuksa 2 

เบญญาภา พิมพ์เสนา1 วิเชียร กีรติศักดิ์กุล2 และสมฤทัย เย็นใจ3 
Benyapa Pimsena1 Vichian Keeratisakgul2 and Somruthai Yenjai3 

1นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์ 

2ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม อ.หล่มเกา่ จ.เพชรบูรณ์ 

3อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ตามรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 เพื่อพัฒนา
ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ตาม
รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส และเพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยปัญหาเป็นฐาน เพื่อสงเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา 
เพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม อ าเภอหล่มเก่า 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 25 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม โดยใช้ห้องเรียนเป็น
หน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา เป็นฐาน แบบฝึ กทักษะการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และแบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test (dependent samples) 
 ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ตามรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 74.08/75.80 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ตามรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ท าให้
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส มีประสิทธิภาพ 
75.20/ 75.80 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

ค าส าคัญ: การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน / ทักษะการแก้ปัญหา 
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  This research aims to development of mathematics learning activities based on problem-
based learning to be effective according to the criteria 70/70 develop mathematics problem-solving 
skills on Pythagoras theorem for matayomsuksa 2 and to develop mathematics learning skills on 
the theory of Peace Russian calculation by using learning activities using useful problem solving 
methods for matayomsuksa 2. The sample group in this research was the 25 students on 
matayomsuksa 2/2 at Muangradwittayakhom school, Lomkao District, Phetchabun Province, 2nd 
semester, the academic year 2018 obtained by group random sampling By using the classroom as a 
random unit. The tools used in the research were the learning management plan based on 
problem-based learning, math problem-solving skills practice, and a test to measure mathematical 
problem-solving skills. Statistics used in data analysis are mean, percentage, standard deviation, and 
t-test (dependent samples). 
  The research found that mathematics learning activities based on problem-based learning 
with efficiency E1/E2 equal to 74.08/75.80 which is higher than the specified criteria, after studied 
by mathematics learning activities based on problem-based learning, student's math problem-
solving skills have higher than before studied with statistical significance at .05 and Performance 
Skills Mathematics The Pythagorean Theorem Effective 75.20 / 75.80, which is higher than the 
threshold 

Keywords: Problem-Based Learning / Problem solving skill 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์บทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ท าให้มนุษย์มีความคิด
สร้างสรรค์คิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบระเบียบมีแบบแผนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และสถานการณ์ได้ท าให้สามารถ
คาดการณ์วางแผนตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องดังนั้นถือว่าคณิตศาสตร์มีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต และช่วย
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นโดยหลักสูตรแก้นกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551) คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เกียวข้องกับทักษะ และกระบวนการเรียนคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนนั้นผู้เรียน
ต้องเกิดทั้งทักษะดังต่อไปนี้ ได้แก่ ทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะในการให้เหตุผล ทักษะในการสื่อสาร สื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์ และน าเสนอทักษะในการเช่ือมโยงความรู้ และทักษะการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551) จะสังเกตได้ว่าทักษะการแก้ปัญหานั้นเป็นจุดเริ่มต้น ของทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ดังนั้นทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นหัวใจ ส าคัญของวิชาคณิตศาสตร์ และความส าคัญต่อชีวิต 
ท าให้นักเรียนคิดอย่างมีเหตุผล มีขั้นตอน มีระเบียบแบบแผน และตัดสินใจได้ อย่างถูกต้อง จึงกล่าวได้ว่าทั กษะการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มี ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (วรกมล วงศธรบุญรัศมิ์, 2557) 
 เนื่องจากปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การ
ด าเนินชีวิต ความก้าวหน้าของ เทคโนโลยีท าให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อกาสาระตามหลักสูตรควบคู่ไปกับการพัฒนา
ทักษะใหม่ๆ ที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 ส าหรับการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 สาระวิชาก็มีความส าคัญ แต่ไม่
เพียงพอส าหรับการเรียนรู้ เพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา ควรเป็นการเรียนจากการ
ค้นคว้าเองของนักเรียน โดยครูช่วยแนะน า และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถประเมิน
ความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้ในศตวรรษที่ 21 (ไสว ฟักขาว, 2556) ทักษะที่อยากให้เกิดกับผู้เรียน คือ 3R 
x 7C และต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะชีวิต 3 อย่างที่ควรจะมี ได้แก่ ทักษะชีวิตและการท างาน ทักษะการเรียนรู้ และ
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นวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีรวมทั้งยังส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน  
(Problem - Based Learning) กระบวนการเรียนรู้จากปมปัญหาสู่ปัญญา และพัฒนาครูผู้สอนผ่าน กระบวนการแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community)  การศึกษาจึงถือได้ว่าเป็นเครื่องมือส าคัญ
ส าหรับพัฒนาประชากร เพื่อเตรียมความพร้อมในยุค ศตวรรษปัจจุบัน แต่ทั้งนี้การศึกษาจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
คุณค่าที่แท้จริง ในความเป็นมนุษย์ใน ฐานะเป็นหลักความคิดเชิงคุณภาพ (กมลฉัตร กล่อมอิ่ม, 2560) การจัดการ
ศึกษาในศตวรรษที่ 21 ทฤษฎีดังกล่าวเชื่อว่า การเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนได้สร้างความรู้ด้วยตนเอง ผสมผสานจาก
ความรู้ที่มีอยู่เดิม และจากความรู้ที่รับเข้ามาใหม่ ด้วยเหตุนี้ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 จึงไม่ควรเป็นห้องเรียนที่ครูเป็น
ผู้จัดการทุกสิ่งทุกอย่าง โดยนักเรียนเป็นฝ่ายรับ (passive learning) แต่ต้องให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเอง สร้างความรู้ที่
เกิดจากความเข้าใจของตนเอง และมีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้น (active learning) รูปแบบการเรียนรู้ที่เกิดจาก
แนวคิดนี้มีอยู่หลายรูปแบบ เช่น การเรียนรู้แบบให้ความร่วมมือกันและกัน (cooperative learning) การเรียนรู้แบบ
ช่วยเหลือกัน (collaborative learning) การเรียนรู้โดยการค้นคว้าอย่างอิสระ ( independent investigation 
method) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem-based learning) เป็นต้น (อรุณวดี ทองบุญ, 2558) 
 ปัจจุบันการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควรจะเห็นได้จากการในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ผ่านมาท าให้ทราบถึงปัญหาหลายประการทั้งด้านตัวนักเรียน และครูผู้สอนส าหรับในด้านผู้เรียน ได้แก่ 
การขาดคิดอย่างมีเหตุมีผล ขาดทักษะการแก้ปัญหา ขาดการฝึกทักษะให้เกิดความช านาญ ขาดความสนใจในวิชา
คณิตศาสตร์ มีเจตคติไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนมีปัญหาในการคิด และท าโจทย์ปัญหาคิดช้า เพราะขาดการ
ฝึกฝนที่เพียงพอ และครูผู้สอนนั้นสอนด้วยวิธีการอธิบายให้นักเรียนฟังอย่างเดียว การให้โจทย์ปัญหาที่ยากเกินไป และ
มองเห็นปัญหาจาก ประเมินทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือที่เรียกว่า ( Ordinary National Education 
Testing ) หรือท่ีเรียกว่า O-NET และจากข้อมูลที่สะท้อนผลการเรียนพบว่า จุดประสงค์การเรียนจากแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ในเนื้อหาเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีความสามารถในการแก้ปัญหาต่ า อาจสืบเนื่องมาจากปัญหาที่ส าคัญ คือ ครูขาดความรู้ความเข้าใจ
ในเนื้อหา และเทคนิควิธีการสอน นักเรียนไม่มีพื้นฐานทางภาษาที่ดี อ่านโจทย์ และตีความจากโจทย์ไม่ได้ สาเหตุ
เพราะขาดทักษะทางความคิด ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร โดยเฉพาะทักษะทางคณิตศาสตร์ ที่จะน าไปสู่การแก้โจทย์
ปัญหา เช่น ทักษะการคิดค านวณ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการแปลปัญหาโจทย์ และ ทักษะด้านอื่นๆ           
(ทัศนีย์ เบิกบาน, 2561)  
 จากปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยได้ศึกษาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ได้สูงขึ้น
นั้น ขึ้นอยู่กับรูปแบบ และเทคนิคการสอน ซึ่งรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้เป็นหาเป็นฐาน เป็นวิธีหนึ่งที่นิยมใช้ และ
ได้ผลดีมีผลต่อความพึงพอใจของนักเรียนที่ใช้การเรียนรู้โดยใช้เป็นหาเป็นฐานอยู่ในระดับมาก  (ชูรายา สัสดีวงศ์, 
2555) ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้สอน วิชาคณิตศาสตร์ ตามรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานร่วมกับแบบฝึกทักษะ เพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ใหม้ีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ดังน้ี 
  1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ตามรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 ขึ้นไป 
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 2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ระหว่างก่อนการจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน 
  3. เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตามรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 ข้ึนไป 

ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ี มีขอบเขตดังต่อไปนี้ 
 1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    1.1 ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม ภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 3 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 73 คน 
    1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ห้อง 2 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 จ านวน 25 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยใน
การสุ่ม 
 2. ขอบเขตด้านตัวแปร 
    2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
    2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
 3. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นเนื้อหาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ซึ่งประกอบด้วย 
 1. รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก 
 2. ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
 3. บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส  
 4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
 เดือนพฤษภาคม 2561 - เดือนกุมภาพันธ์ 2562 

สมมติฐานการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดสมมติฐานของการวิจัย ไว้ดังน้ี 
  1. กิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ตามรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง ทฤษฎีบท         
พีทาโกรัส มีประสิทธิภาพ 70/70 ขึ้นไป 
  2. หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง ทฤษฎีบทพีทา
โกรัส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ตามรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
  3. แบบฝึกทักษะ เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตามรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส มีประสิทธิภาพ 70/70 ข้ึนไป 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หมายถึง เป็นการจัดสภาพการของการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาเป็น
เครื่องมือ ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมาย โดยผู้สอนอาจน าผู้เรียนไปเผชิญสถานการณ์ปัญหา ปัญหา
ที่แปลกใหม่ ท้าทาย และสอดคล้องกับโลกของความเป็นจริงให้กับผู้เรียน หรืออาจจะเอาภาพสถานการณ์ ให้ผู้เรียน
เผชิญปัญหา และฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ปัญหาแก้ปัญหาร่วมกันในกลุ่ม โดยเน้นให้ ผู้เรียนรู้จักการท างานร่วมกัน
เป็นกลุ่ม รู้จักตัดสินใจ และสามารถน าเสนอผลงานได้ครูเป็นเพียงผู้ อ านวยความสะดวก และคอยช้ีแนะ เพื่อ ส่งเสริม
และพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้เรียนรู้ได้อย่างมีศักยภาพโดยผักดันให้ผู้เรียนได้แสดงทักษะความสามารถด้าน
กระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีระบบ และกระบวนการที่ถูกต้องในการแก้ปัญหาในลักษณะต่าง ๆ 
   ขั้นที่ 1 ก าหนดปัญหา  
   ขั้นที่ 2 ระดมสมองวิเคราะห์ปัญหา  
  ขั้นที่ 3 ท าความเข้าใจปัญหา  
   ขั้นที่ 4 ด าเนินศึกษา ค้นคว้าหาวิธีการแก้ปัญหา  
   ขั้นที่ 5 สังเคราะห์และรวบรวมข้อมูล  

  ขั้นที่ 6 สรุป น าเสนอ และประเมินผลงาน  
 2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสปฏิบัติด้วย
ตนเองเพื่อสร้างองค์ความรู้  และมีความส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ตามล าดับขั้นตอนการเรียนรู้ โดยจัดท าใน
รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 
    3. ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถ หรือความช านาญในการปฏิบัติงาน หรือ
กิจกรรมคณิตศาสตร์โดยสามารถปฏิบัติได้ดีมีคุณภาพมีความถูกต้องแม่นย า และรวดเร็ว 
 4. ประสิทธิภาพ 70/70 หมายถึง ระดับคุณภาพของกิจกรรมการเรียนรู วิชาคณิตศาสตร ตามรูปแบบการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และแบบฝึกทักษะ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่ผูวิจัยได
สรางขึ้นเมื่อน าไปจัดการเรียนรูแลวมี ประสิทธิภาพตามเกณฑที่ก าหนด 70/70 
 5. ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ หมายถึง คะแนนที่ไดจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ซึ่งเปนแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ขอ กอนเรียน
และหลังเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร ตามรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

กรอบแนวคดิการวิจัย               

 
 
 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรที่ใช้ในทดลองในครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 40 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
นักเรียนจ านวน 73 คน จ านวน 3 ห้องเรียน  

กิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
ตามรูปแบบการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  

ทักษะการแก้ปัญหา 
ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน  
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  2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ห้อง 2 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 
อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนจ านวน 25 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบ
แบ่งกลุ่ม (Cluster sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1. เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง 
  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
และแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส   
 2.เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  คือ แบบทดสอบวัดความสามรถการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทา
โกรัส ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย  4 ตัวเลือก  จ านวน 20 ข้อ ที่ผู้วิจัยจัดท าข้ึนเอง และแบบฝึกทักษะที่ผู้วิจัยจัดท า
ขึ้นเอง 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.1 ก่อนท าการทดลอง ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre - test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส จ านวน 20 ข้อ  
   3.2 ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานให้
นักเรียนได้ฝึกการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางคณิตศาสตร์ ตามสาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรมใช้เวลา 12 ช่ัวโมง  

3.3 หลังท าการทดลอง ผู้วิจัยท าการทดสอบหลังเรียน (Post – test) โดยใช้แบบทดสอบวัดทักษะทาง
คณิตศาสตร์ใช้แบบทดสอบคนละชุดกับการทดสอบก่อนเรียน จ านวน 20 ข้อ  

 3.4 น าคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบมาวิเคราะห์  เพื่อตรวจสอบสมมติฐานการวิจัย โดยใช้วิธีการทางสถิติ
ต่อไป 

หาคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและหาคณุภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยมีรายละเอียดดั้งนี ้
 1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ซึ่งมีขั้นตอนใน
การสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้ 
 1.1 ศึกษารูปแบบเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 1.2 ศึกษาหลักสูตรแก้นกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 1.3 จัดท าแผนการจดัการเรียนรู ้
 ซึ่ง มีรูปแบบการมีการจัดการเรียนการรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ดังนี้  
  ขั้นที่ 1 ก าหนดปัญหา  
 ขั้นที่ 2 ระดมสมองวิเคราะหป์ัญหา  
 ขั้นที่ 3 ท าความเข้าใจปัญหา  
 ขั้นที่ 4 ด าเนินศึกษา ค้นคว้าหาวิธีการแก้ปัญหา  
 ขั้นที่ 5 สังเคราะห์และรวบรวมข้อมูล  
 ขั้นที่ 6 สรุป น าเสนอ และประเมนิผลงาน  
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 1.4 น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านตรวจสอบหาค่า IOC  

 
 1.5 แก้ไขแผนการจัดการเรียนรูต้ามข้อเสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญ  
 1.6 น าไปทดสอบหาประสิทธิภาพ 
 2. แบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส มีขั้นตอนการสร้าง
เครื่องมือ และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 
 2.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.2 เขียนนิยามเชิงปฏิบัติการของแบบทดสอบ 
 2.3 วางแผนสร้างแบบทดสอบ ท าการศึกษาเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบ และ
วิเคราะห์รายละเอียดแบบทดสอบ 
 2.4 สร้างแบบทดสอบ จ านวน 40 ข้อ 
 2.5 น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านตรวจสอบหาค่า IOC  

 
 2.6 แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้วน าไปทดสอบครั้งท่ี 1 (try out 1) 
 2.7 วิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบ โดยการหาค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเชื่อมั่น 
  - ค่าความยาก (P) ค่าอ านาจจ าแนก (B) ของแบบทดสอบวัดความสามารถใน การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
แบบปรนัย เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 (40ข้อ) สามารถใช้ได้ 25 ข้อ คัดมาใช้ 20 ข้อ 

 

ข้อที ่
ค่าความยาก 

(P) 

ค่าอ านาจจ าแนก 

(B) 
ข้อที ่

ค่าความยาก 

(P) 

ค่าอ านาจจ าแนก 

(B) 

1 0.7 0.2 11 0.6 0.4 

2 0.6 0.2 12 0.4 0.3 

3 0.6 0.3 13 0.6 0.3 

รายงานการประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

เฉลี่ย S.D. ความหมาย 
คนท่ี1 คนท่ี2 คนท่ี3 

รวม 95 100 100 98.35 393.35 
มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.75 5 5 4.92 0.01 

รายงานการประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

เฉลี่ย S.D. ความหมาย 
คนท่ี1 คนท่ี2 คนท่ี3 

รวม 34 40 40 38 0.48 
มากที่สุด 

เฉลี่ย 0.85 1 1 0.95 0.16 
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ข้อที ่
ค่าความยาก 

(P) 

ค่าอ านาจจ าแนก 

(B) 
ข้อที ่

ค่าความยาก 

(P) 

ค่าอ านาจจ าแนก 

(B) 

4 0.3 0.5 14 0.4 0.6 

5 0.6 0.3 15 0.3 0.5 

6 0.5 0.3 16 0.3 0.2 

7 0.5 0.2 17 0.3 0.3 

8 0.5 0.4 18 0.3 0.3 

9 0.5 0.6 19 0.3 0.3 

10 0.4 0.5 20 0.3 0.3 

 
  - ค่าความเชื่อมั่นแบบทดสอบโดยใช้สูตร KR – 20 มีค่า 20 20KR r 0.82  

 2.8 จัดท าแบบทดสอบเป็นฉบับจริง ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
 1. ร้อยละ (Percentage) โดยใช้สูตร ดังนี ้(ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2550) 

                           fP = ×100
n

  

เมื่อ  P   แทน  ร้อยละ  
       f   แทน  ความถี่ท่ีต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ  

               n   แทน  จ านวนความถี่ท้ังหมด 
 2. ค่าเฉลี่ย (Mean) โดยใช้สูตร ดังนี ้(สมบัติ ท้ายเรือค า, 2553) 

                                   xX = 
n

 

เมื่อ    X    แทน  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
                                      x    แทน  ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
                                         n    แทน  จ านวนนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง  
  3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยใช้สูตร ดังนี ้(ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2550) 

                                       
  

22n X - X
S = 

n(n -1)
 

        เมื่อ    S    แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
                 X     แทน  คะแนนสอบของแต่ละคน 

                                  X    แทน  ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
                                       n     แทน  จ านวนนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
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 4. t – test (dependent samples) โดยใช้ (สมนึก ภัททิยธนี, 2546) 

     สูตร 

 
 

22

D
t =

n D - D

n-1



 
 ,df = n-1  

                  เมื่อ   t    แทน  การตรวจสอบความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและ
          หลังเรียน 
              D   แทน  ผลต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนแต่
          ละคน 

  
     D   แทน  ผลรวมของผลต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของ 

       นักเรียนแต่ละคน 

  
         

2
D  แทน   ผลรวมของผลต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของ 

           นักเรียนแต่ละคนยกก าลังสอง 

        2( D) แทน   ผลรวมของผลต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของ 

       นักเรียนท้ังหมดยกก าลังสอง 
            n       แทน   จ านวนนักเรียน 
            df      แทน  ช้ันของความอิสระ 

 5. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยใช้สูตร (สุรวาท ทองบุ, 2550) 

             สูตร 
R

IOC
N




  

     เมื่อ   IOC  แทน    ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

       R  แทน    ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

        N แทน    จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
        เกณฑ์ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ยอมรับได้ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 

 6. การหาค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ ค านวณจากสูตรดังนี้ 

             สูตร 
R

P=
N

  

     เมื่อ   P แทน ค่าความยากง่ายของข้อทดสอบ 
        R แทน จ านวนนักเรียนท่ีตอบถูก 
        N แทน จ านวนนักเรียนท้ังหมด 
        เกณฑ์ค่าความยากง่ายท่ียอมรับได้ต้องมีค่าตั้ง P อยู่ระหว่าง 0.20 - 0.80 

 7. หาค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ ค านวณจากสูตรดังนี้  

             สูตร 
H-L

r=
N

 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

230 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

     เมื่อ   r แทน ค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบ 
        H แทน จ านวนคนในกลุ่มสูงที่ตอบถูก 
        L แทน จ านวนคนในกลุ่มต่ าที่ตอบถูก 
        N แทน จ านวนคนในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  
        เกณฑ์ค่าอ านาจจ าแนกท่ียอมรับได้ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป 

  8. การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใช้สูตร KR – 20 โดยมีสูตร ดังนี้        

             สูตร 20 n

n pq
KR r = 1- 2n-1 St

 
 
 

        

      สูตร 2
t 2

2 2N X - ( X)
S =

N

 
  

     เมื่อ   nr    แทน สัมประสิทธ์ิของความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ 
        n    แทน จ านวนข้อของแบบทดสอบ 
        p    แทน สัดส่วนของผู้เรียนที่ท าข้อสอบข้อนั้นถูกกับผู้เรียนทั้งหมด 
        q    แทน สัดส่วนของผู้เรียนที่ท าข้อสอบข้อนั้นผิดกับผู้เรียนท้ังหมด 

        2St   แทน ความแปรปรวนของคะแนนสอบท้ังฉบับ 
        N    แทน จ านวนผู้เรียน 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที ่1  วิเคราะห์หาประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ตามรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ดังตาราง 1 
ตาราง 1 ประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ตามรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง  ทฤษฎี
บทพีทาโกรัส ตามเกณฑ์ 70/70 

คะแนน คะแนนเต็ม N X  S.D. ร้อยละ 

ประสิทธภาพของกระบวนการ (E1) 50 25 37.04 0.82 74.08 

ประสิทธภาพของผลลัพธ์ (E2) 20 25 15.16 1.95 75.80 

ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ (E1/E2) เท่ากับ 74.08 /75.80  

  จากตาราง 1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ตามรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง 
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส มีประสิทธภาพ 74.08 / 75.80 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด แสดงว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ตามรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส มีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑที่
ก าหนดไว  

 ตอนที่ 2  วิเคราะห์ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ตามรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง ทฤษฎีบท พีทาโกรัส  
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 ตาราง 2 แสดงการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 ก่อนจัดกิจกรรม และหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ตามรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
 

ทักษะการแก้ปัญหา N X  S.D. D t 

ทดสอบก่อนเรียน 25 4.52 1.90 
266 24.43 

ทดสอบหลังเรียน 25 15.16 1.95 

และ ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  df  = 24 ท าให้ได้ค่า t จากตาราง = 1.711  
 จากตาราง 2 หลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ตามรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญ 0.05 
แสดงว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ตามรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา เป็นฐานช่วยพัฒนาทักษะการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนได้ 

  ตอนที่ 3  ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 70/70 
  ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ตามเกณฑ์ 70/70 

คะแนน คะแนนเต็ม N X  S.D. ร้อยละ 

ประสิทธภาพของกระบวนการ (E1) 60 25 45.12 1.51 75.20 

ประสิทธภาพของผลลัพธ์ (E2) 20 25 15.16 1.95 75.80 

ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ (E1)/ (E2) เท่ากับ 75.20/ 75.80 

   
 จากตารางที่ 3 แบบฝึกทักษะ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส มีประสิทธภาพ 75.20 / 75.80 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 
แสดงว่า แบบฝึกทักษะ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส มีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑที่ก าหนดไว  

สรุปผลการวิจัย 

 1. กิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ตามรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
2 เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 74.08/75.80 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 2. ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ ตามรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส คิดเป็นร้อยละ 75.80 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 70 
 3. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 
70/70 ขึ้นไปโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 75.20/ 75.80 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ได้ข้อค้นพบจากการทดลองที่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ดังนี้ 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 70 /70 ขึ้นไป โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
74.08/75.80 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 2) ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ด้วยกิจกรรมการเรียนรูว้ิชาคณิตศาสตร์ ตามรูปแบบการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส คิดเป็น
ร้อยละ 75.80 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 3) ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทฤษฎีบทพีทา
โกรัส มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 70/70 ขึ้นไป โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 75.20/ 75.80 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
สอดคล้องกับทฤษฎีของ วันดี ต่อเพ็ง, วาสนา กิ่มเทิ้ง, วิไล โพธิ์ช่ืน, ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วรกมล วงศธรบุญรัศมิ (2557 : 18 - 21) มณฑนาบรรพสุทธ์ิ (2553 : 74 -54)   
 ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส นั้นสูงกว่าก่อนเรียน นั่นคือการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ท าให้ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 สูงข้ึน สอดคล้องกับสมมติฐานของการศึกษาพัฒนาครั้งนี้ที่ระบุไววาพัฒนาทักษะการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  ปีที่ 2 ของผู้เรียนมีทักษะการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ร้อยละ 70 ข้ึนไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับทฤษฎีของ จุไรรัตน์ 
ปึ้งผลพูล, พวงรัตน์ ทวีรัตน์, ไพศาล หวังพานิช และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุไรรัตน์ ปึ้งผลพูล (2555: บทคัดย่อ) 
วิไล โพธ์ิช่ืน และศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย (2557: บทคัดย่อ) จึงส่งผลให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่มีความรู ความ
เข้าใจ ตามสาระการเรียนรู มีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรยีนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จะส่งผลให้ทักษะการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์สูงขึ้นนั้น ครูผู้สอนจะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงออกทั้งด้านความคิด และการกระท าโดยจัดกิจกรรมที่
เป็นกระบวนการกลุ่ม โดยคละความสามารถของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ นักเรียนอ่อน
ควรได้รับการกระตุ้น และช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
 2. การน ารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานไปใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ครูผู้สอนจะต้อง
ศึกษาหลักการ เป้าหมาย ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เข้าใจเพื่อให้การจัดกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรมีการวิจัยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการกับ
นักเรียนระดับชั้นอื่น และ กลุ่มสาระอื่น 
  2. ควรมีการศึกษาผลที่จะเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ในทักษะด้านอื่นๆ 
เช่น ทักษะทางสังคม ทักษะการท างาน เป็นต้น 
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 Learning): รายวิชาการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู.  
 วารสารบัณฑิตศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.(2551). หลักสูตรแก้นกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  

2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 
ชูศรี วงศ์รัตนะ. (2550). เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย. พิมพ์ครั้งท่ี 10. นนทบุรี : ไทยเนรมิต 
  กิจอินเตอร์ โปรเกรสซิฟ. 
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ทางคณิตศาสตร์และแนวคิดการใช้ปัญหาเป็นหลักเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ
ความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นหลักเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถ
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3อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งน้ีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ
ซิปปา และเน้นการสอนแบบเกม เรื่อง อสมการ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 และเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปาและเน้นการสอนแบบเกม เรื่อง อสมการ กลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 6 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม อ าเภอหล่มเก่า จังหวัด
เพชรบูรณ์ ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 จ านวน 42 คน ได้มาโดยวิธีสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม โดยใช้ห้องเรียนเป็นการสุ่ม 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปาและเน้นการสอนแบบเกม เรื่อง 
อสมการ และแบบทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test (dependent samples) 
 ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปาและเน้นการสอน   
แบบเกม เรื่อง อสมการ มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 77.18/77.38 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปาและเน้นการสอนแบบเกม เรื่อง อสมการ ท าให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ค าส าคัญ: รูปแบบการสอนแบบซิปปา / การสอนแบบเกม 

ABSTRACT 
This research aims to development of mathematics learning activities using by CIPPA Model 

and focus on games on Inequality to be effective according to the criteria 70/70 and to 
development mathematics achievement using by CIPPA Model and focus on games on Inequality. 
The sample group in this research was the 42 students on matayomsuksa 3/6 at 
Lomkaopittayakhom school, Lomkao District, Phetchabun Province, 2nd semester, academic year 
2018 obtained by group random sampling by using the classroom as a random unit. The tools used 
in the research were the learning management plan using by CIPPA Model and focus on games on 
Inequality and a test to measure student’s mathematical ability on Inequality. Statistics used in 
data analysis are percentage, mean, standard deviation and t-test (dependent samples). 

The research found that mathematics learning activities using by CIPPA Model and focus 
on games on Inequality had efficiency E1/E2 equal to 77.18/77.38 which is higher than the specified 
criteria and after studied by mathematics learning activities using by CIPPA Model and focus on 
games on Inequality, student’s mathematical ability have higher than before studied with statistical 
significance at .05. 
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ความเป็นมาและความส าคญั 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พุทธศักราช 2545 และ
ฉบับท่ี 3 พุทธศักราช 2553 ได้ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาโดยระบุในหมวด 4 มาตรา 22 คือ “การจัดการศึกษา
ต้องยึดหลักว่า ผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” มาตรา 24 
ระบุว่า “การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ต้องให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล” และมาตรา 24(2) ที่ระบุให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็นท าเป็นและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2545) 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานการเรียนรู้
จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และได้ระบุเรื่องของการ
พัฒนาความคิดของมนุษย์ไว้ว่า คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิด
สร้างสรรค์    คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหา และสถานการณ์ได้อย่างถี่
ถ้วนรอบคอบท าให้สามารถคาดการณว์างแผนและแก้ปัญหาไดอ้ย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากน้ียังต้องเป็นเครื่องมือใน
การศึกษาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีตลอดจนศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตและ
ช่วยพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา และอารมณ์ ความสามารถคิดเป็น ท าเป็น 
แก้ปัญหาเป็น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีวิสัยทัศน์
ว่าพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล สามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน
อย่างสร้างสรรค์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

ปัจจุบันการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียนยังไม่ประสบผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของ หลักสูตร 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า สาเหตุที่ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่ าไม่บรรลุ เป้าหมายของ
หลักสูตรนั้นมีอยู่หลายประการ เช่น ปัญหาที่เกิดจากเนื้อหาของหลักสูตรตัวครูผู้สอนและตัวของ ผู้เรียนปัญหาด้าน
เนื้อหาของหลกัสตูรเนื่องจากเนื้อหาของวิชาคณติศาสตร์ที่เป็นหลักสูตรก าหนดให้เรียน มีมากเกินไปท าให้ผู้เรียนรับรู้ได้
ยาก การสอนมีเวลาจ ากัดเนื้อหาบางเรื่องมีความยากและมีปัญหาในการเรียน การสอน ปัญหาของครูผู้สอน ครูผู้สอน
ไม่มีความรู้และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ขาดทักษะในการสอน ขาดสื่อการสอนไม่รู้จักใช้สื่อและผลิตสื่อการเรียน
การสอนไม่สอดคล้องกับการพัฒนาของนักเรียน ครู ผู้สอน ไม่ได้ศึกษาถึงความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคนไม่ได้ศึกษา
หลักสูตรและเอกสาร ไม่ได้เตรียมการสอนและ มีงานอ่ืนท่ีต้องรับผิดชอบ และในด้านนักเรียน นักเรียนไม่ชอบเรียนวิชา
คณิตศาสตร์เพราะคิดว่าเป็นวิชาที่ยาก (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่3 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 ) 

จากประสบการณ์ที่ไดฝ้ึกสอนมาตลอดหนึ่งภาคเรียน พบปัญหาของนักเรียน คือ แก้สมการหาค่าตัวแปรไม่ได้ 
จึงท าให้นักเรียนมีปัญหาในการแก้ระบบสมการ ส่งผลให้ผลการเรียนทางคณิตศาสตร์ทั้งในโรงเรียนและทั้งระบบ
ประเทศต่ า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ ากว่าร้อยละ 50 และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560 ขนาดโรงเรียน ขนาดจังหวัด ขนาดประเทศ (O-net ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ปีการศึกษา 2560) 
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จากเหตุผลข้างต้น จะเห็นไดว้่า CIPPA และเกม ที่สามารถน าไปใช้เป็นหลกัในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ต่างๆ 
ให้แก่ผู้เรียนและเพื่อดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน ( วรรณี พลคง. 2556 , ผลการวิจัย ) ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญของการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปาและเน้นการสอนแบบเกม เรื่อง อสมการ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนหล่มเก่า พิทยาคม เพื่อส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นและมี
ความสุข สนใจเรียนคณิตศาสตร์มากยิ่งข้ึน 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปาและเน้นการสอนแบบ
เกม เรื่อง อสมการ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 
 2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปาและเน้นการสอน
แบบเกม เรื่อง อสมการ 

ขอบเขตการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1 ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่ก าลังเรียนอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ของ
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 10 ห้องเรียน   
 1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 6 ที่ก าลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 ของโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 1 ห้อง มีนักเรียน 42 คน โดยวิธีสุ่ม
แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม  
 2. ตัวแปรที่ศึกษา 
    2.1 ตัวแปรต้น คือ กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปาและเน้นการสอน
แบบเกม 
    2.2 ตัวแปรตาม คือ  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้  
 3. เนื้อหา 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ผู้วิจัยได้เลือกเนื้อหาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงช้ันท่ี 3 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง อสมการ ซึ่งประกอบด้วย
เนื้อหาต่อไปนี้ 
    1. อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
    2. การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
    3. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
 4. ระยะเวลาในการวิจัย 
  ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้เวลาในการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2561  ใช้เวลาในการด าเนินการทดลอง จ านวน 15 คาบ คาบละ 55 นาที  
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปาและเน้นการสอนแบบเกม เรื่อง 
อสมการ มีประสิทธิภาพ E1/E2 ไม่ต่ ากว่า 70/70 
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 2. หลังเรียนใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปาและเน้นการสอนแบบเกม นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ สูงข้ึน 

กรอบแนวคดิการวิจัย 
 
                                              

 

 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่ก าลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของ
โรงเรียนหลม่เก่าพิทยาคม อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 10 ห้องเรียน   
 2. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 6 ที่ก าลังเรยีนอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2561 ของโรงเรียนหลม่เก่าพิทยาคม อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบรูณ์ จ านวน 1 ห้อง มีนักเรียน 42 คน โดยวิธีสุม่
แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุม่ 

 เคร่ืองมือวิจัย 
 1.เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง 
  การจัดการเรยีนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา และเน้นการสอนแบบเกม เรื่อง อสมการ 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
           เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล  คอื แบบทดสอบวัดความสามรถการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง 
อสมการ ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนยัชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ และอัตนัย จ านวน 5 ข้อท่ีผู้วิจัยจดัท าขึ้นเอง 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ก่อนท าการทดลอง ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre - test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ จ านวน 20 ข้อ  
 2. ด าเนินการจดักิจกรรมตามแผนการจัดการเรยีนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา และเน้น
การสอนแบบเกม ให้นักเรียนไดฝ้กึการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางคณติศาสตร์ ตามสาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรมใช้เวลา 15 
คาบ  
 3. หลังท าการทดลอง ผู้วิจยัท าการทดสอบหลังเรยีน (Post – test) โดยใช้แบบทดสอบวัดทักษะทาง
คณิตศาสตร์ใช้แบบทดสอบคนละชุดกับการทดสอบก่อนเรียน จ านวน 20 ข้อ  
 4. น าคะแนนท่ีได้จากแบบทดสอบมาวิเคราะห์ เพื่อตรวจสอบสมมติฐานการวิจัย โดยใช้วิธีการทางสถิติต่อไป 
  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 วิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  3 ตามเกณฑ์ 70/70 ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตาราง 1 

รูปแบบการสอนแบบซิปปา 
และเน้นการสอนแบบเกม 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาคณิตศาสตร์ 
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ตาราง 1  แสดงผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา 
และเน้นการสอนแบบเกม เรื่อง อสมการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

คะแนน คะแนนเต็ม N X  ร้อยละ 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 60 42 46.31 77.18 

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) 20 42 15.48 77.38 

ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (E1/E2) เท่ากับ 77.18/77.38 

 จากตาราง 1 พบว่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิป
ปา และเน้นการสอนแบบเกม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยร้อยละของการทดสอบระหว่างเรียน หรือ
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 77.18 และค่าเฉลี่ยร้อยละของการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนได้ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 77.38 สรุปผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 77.18/77.38 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ 70/70 

 ตอนที่ 2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อน
และหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา และเน้นการสอนแบบเกม เรื่อ ง 
อสมการ 
ตาราง 2  ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของการพัฒนาระหว่างก่อนและหลัง โ ด ย ใ ช้ ชุ ด กิ จ ก ร รมกา ร
เรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา และเน้นการสอนแบบเกม เรื่อง อสมการ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3  

ทดสอบ N ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยร้อยละ 
ส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน 
D t-test p-value 

ก่อน 42 8.93 44.64 1.94 
275 17.451 .05 

หลัง 42 15.48 77.38 1.26 
 
 จากตาราง 2 พบว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา และเน้นการสอนแบบเกม เ รื่อง อสมการ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนใช้ชุดกิจกรรมร้อยละ 44.64 และหลังใช้ชุดกิจกรรมร้อยละ 77.38 ซึ่ง
โดยภาพรวมของคะแนน นักเรียนมีพัฒนาการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 32.74 กัน ท าให้ได้ค่า t = 17.451 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  
  

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ค่าเฉลี่ย (Mean)  
 2. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard deviation) 
 3. ร้อยละ (Percentage)  
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 4. ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test dependent samples 

 หาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย โดยมีรายละเอียดดั้งนี้ 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา และเน้นการสอนแบบเกม เรื่อง 
อสมการ มีขั้นตอนการสร้างและการหาคุณภาพดังนี้ 
 2.  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และเอกสารการสอน 
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
 3. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับรูปแบบการสอนแบบซิปปาและการสอนแบบเกม 
 4. วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้แต่ละข้อ เพื่อก าหนดจุดประสงค์ย่อย 
 5. จัดท าแผนการสอนและสร้างกิจกรรมการสอนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบของซิปปา ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการด าเนินการ 7  
ขั้นตอน ดังนี ้

    ขั้นที่ 1 การทบทวนความรู้เดมิ 

    ขั้นที่ 2 การแสวงหาความรู้ใหม ่

    ขั้นที่ 3 การศึกษาท าความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่ และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรูเ้ดิม 

    ขั้นที่ 4  การแลกเปลีย่นความรูค้วามเข้าใจกับกลุม่ 

    ขั้นที่ 5 การสรุปและจดัระเบียบความรู้ 

    ขั้นที่ 6 การปฏิบัติ และ/หรือการแสดงผลงาน 

    ขั้นที่ 7 การประยุกต์ใช้ความรู ้

 6. ตรวจสอบโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและผูเ้ชี่ยวชาญ 

 แบบทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ มีขั้นตอนการสร้างและการหาคุณภาพดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. วางแผนการสร้างแบบทดสอบ 
 3. สร้างแบบทดสอบ จ านวน 40 ข้อ และตรวจสอบหาค่า IOC โดยให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน 
 4. น าไปทดลองใช้ (Try out) 3 กลุ่ม ได้แก่ 1:1 (3 คน) กลุ่มเล็ก (5-10 คน) กลุ่มกลาง และกลุ่มใหญ่  
(40 คน) 
 5. วิเคราะห์หาค่าความยากง่าย คา่อ านาจจ าแนก และค่าความเชื่อมั่น 
 - ค่าความยาก (P) ค่าอ านาจจ าแนก (R) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา และเน้นการสอนแบบเกม เรื่อง อสมการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ปรนัยจ านวน 40 ข้อ สามารถใช้ได้ 25 ข้อ 

 - ค่าความยาก (P) ค่าอ านาจจ าแนก (R) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา และเน้นการสอนแบบเกม เรื่อง อสมการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 อัตนัยจ านวน 5 ข้อ สามารถใช้ได้ 3 ข้อ 
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  - ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.20 – 0.80 จ านวน 27 ข้อ แบบทดสอบมีค่าอ านาจจ าแนก มากกว่า 0.20 
จ านวน 30 ข้อ ดังนั้นจ านวนแบบทดสอบปรนัยที่ใช้ได้มี 25 ข้อ 

 - ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.20 – 0.80 จ านวน 3 ข้อ แบบทดสอบมีค่าอ านาจจ าแนก มากกว่า 0.20 
จ านวน 5 ข้อ ดังนั้นจ านวนแบบทดสอบอัตนัยท่ีใช้ได้มี 3 ข้อ 
  ค่าความเชื่อมั่นแบบทดสอบโดยใช้สูตร KR – 20 มีค่า KR - 20 0.506  

 6. จัดท าแบบทดสอบฉบับจริง ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ และอัตนัย จ านวน 2 ข้อ 

สรุปผลการวิจัย 
 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา และเน้นการสอนแบบเกม 
เรื่อง อสมการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 
 1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3       
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 77.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.28 และชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
อสมการ ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ต่อประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) มีค่าเท่ากับ 77.18/77.38 ซึ่งมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 70/70 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซปิปา และเน้นการสอนแบบเกม เรื่อง อสมการ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 8.93 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 44.64  และคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 15.48 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.38 มีค่า t-test เท่ากับ 17.451   

อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ได้ข้อค้นพบจากการทดลองที่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ดังนี ้
 1. หลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี
ค่าเฉลี่ย ร้อยละของการทดสอบระหว่างเรียน จะได้ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 77.18 และค่าเฉลี่ย
ร้อยละของการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนจะได้ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 77.38 สรุปผล
การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 77.18/77.38 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 70/70 สอดคล้องกับผลการวิจัยของมุกดา ใสวารี 
(2552) ได้ศึกษา การวิจัยการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โมเดลซิปปา (CIPPA MODEL) ในรายวิชาคณิตศาสตร์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ส านักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มีจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 88.57 โดยทั้งช้ันมี
คะแนน เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 80.50 คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  คือ มีจ านวนนักเรียนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 ของนักเรียนท้ังหมดมีคะแนนผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ร้อยละ 75 ข้ึนไป และ ความคิดเห็นของนักเรียนต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โมเดลซิปปา (CIPPA MODEL) พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนทั้งภาพรวมและราย
ด้าน คือ ด้านรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และด้านคุณลักษณะอื่นๆ อยู่
ในระดับมาก ผลการวิจัยของสุรเชษฐ์ ศรีนาทม (2553) ได้ศึกษา ผลการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา เรื่อง ระบบ
สมการเชิงเส้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการ
เรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานตามรูปแบบซิปปา เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.60 และนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตาม
รูปแบบซิปปา เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น โดยรวมอยู่ ในระดับมาก และผลการวิจัยของ จันทร์จิรา เบ็ญจวรรณ (2555)  
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ได้ศึกษาการพัฒนาความสนใจในการเรียนคณิตศาสตร์ของ นักเรียนสามเณรช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แหล่งการ
เรียนรู้ในโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย พบว่า การเรียนด้วยกิจกรรมที่ใช้แหล่งการเรียนรู้
นักเรียนมีความสนใจต่อการเรียน คณิตศาสตร์มากกว่าก่อนเรียน โดยมีพฤติกรรมแสดงออกด้านความชอบ อยากรู้
อยากเห็น กระตือรือร้น การเอาใจใส่ต่องานท่ีได้รับมอบหมาย และการมีส่วนร่วมในการเรียนอยู่ในระดับมาก 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซปิปา และเน้นการสอนแบบเกม เรื่อง อสมการ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 8.93 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 44.64  และคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 15.48 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.38 มีค่า t-test เท่ากับ 17.451  สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของชลากร ณัฎฐปัญญามาศ (2553) ได้ศึกษา การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถการให้เหตุผล 
และการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TAI กับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA พบว่า  มีดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TAI และ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ CIPPA เรื่อง จ านวนจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
มีค่าเท่ากับ 0.54 และ 0.56 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเท่ากับ 0.54 และ 0.56 และนักเรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TAI  และแบบ CIPPA  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนไม่แตกต่างกัน แต่กลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA มีความสามารถการให้เหตุผล และการคิด
อย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่า กลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TAI อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ         
(p < .0001) และผลการวิจัยของอุษณีย์ บุญเรืองนาม (2555) ได้ศึกษาการพัฒนาแผนการสอนที่ใช้เกมเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ คณิตศาสตร์เรื่องการบวกและการลบ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ซึ่งพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ที่
ใช้ สามารถพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี และผลการเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

ข้อเสนอแนะ 
 1. จากผลการวิจัยพบว่ารูปแบบวิธีการเรียนรูที่ผสมผสานกันท าให้นักเรียนมีความสนใจในในการเรียน
คณิตศาสตร์มากยิ่งข้ึน  และท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น    ดังนั้น  ครูผู้สอน
ควรจัดกิจกรรมการเรียนรูให้นักเรียนฝึก ทักษะกระบวนการคิด  และสร้างเจตคติที่ดีให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน  โดยเลือกใช้
รูปแบบวิธีการเรียนรู้ให้สอดคลองกับผู้เรียนและธรรมชาติของสาระการเรียนรู ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรูที่ยั่งยืนและ 
พัฒนาไดเต็มตามธรรมชาติและศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน 
 2. ควรมีการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ให้มีความเช่ือมั่นมากยิ่งขึ้น โดยท าการทดลองซ้ ากับกลุ่มตัวอย่างอื่นๆ ที่ต่างออกไปอีกหลายๆ ครั้ง  เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและน าไปสู่งานวิจัยท่ีดีขึ้นต่อไป 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องอสมการ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 กับสื่อ
การเรียนการสอนและวิธีการสอนแบบอ่ืนๆ ให้เข้ากับสภาพนักเรียนของตนเอง 
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้น าเสนอผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ล าดับและอนุกรม ส า หรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องล าดับและอนุกรม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ล าดับและอนุกรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ให้นักเรียนจ านวนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70 มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และ เพื่อศึกษาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 หลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องล าดับ
และอนุกรม โดยด าเนินการกับกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนวังโป่งศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์  เรื่อง ล าดับและอนุกรม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 12 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง ล าดับและอนุกรม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ และแบบทดสอบ
เพื่อวัดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ แบบอัตนัย จ านวน 3 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 จากผลการวิจัย พบว่า การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
ประกอบไปด้วย 3 ข้ันตอนหลัก คือ ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ โดยในขั้นกิจกรรมการเรียนรู้แบ่งเป็น
ขั้นตอนย่อยได้อีก 3 ขันตอน ได้แก่ ขั้นเผชิญสถานการณ์ปัญหา ขั้นไตร่ตรองปัญหาระดับกลุ่มย่อย และขั้นไตร่ตรอง
ปัญหาระดับกลุ่มใหญ่  และขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นสรุปองค์ความรู้  

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สรุปได้ว่ามีจ านวนนักเรียนที่ได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
70 ของจ านวนนักเรียนท้ังหมด และนักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนร้อยละ 80 ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ตามเกณฑ์
ที่ตั้งไว้และ ผลการศึกษาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยกิจกรรม
การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สรุปได้ว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี 

ค าส าคัญ: กิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ /แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
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ABSTRACT 
 This research has presented the results of the development of mathematics learning 
activity based on constructivist theory on sequences and series for matthayomsuksa 5 students. 
The purpose of this research were develop the mathematics learning activity based on 
constructivist theory on sequences and series for matthayomsuksa 5 students to develop a 
mathematics achievement of matthayomsuksa 5 students who were taught by the mathematics 
learning activity based on constructivist theory on sequences and series and to study the students’ 
mathematics problem-solving skill after learning by mathematics learning activity based on 
constructivist theory on sequences and series. The instrument applied in this research consisted of 
12 mathematics lesson plans based on constructivist theory and 12 mathematics lesson regular 
plans on sequences and series for matthayomsuksa 5 students, a mathematics achievement test 
and the problem-solving skill test. Statistics used in data analysis were percentage, standard 
deviation, and t-test independent. 
 The research findings were  the mathematics learning activity based on constructivist 
theory on sequences and series for matthayomsuksa 5 students were 3 main steps. a mathematics 
achievement of matthayomsuksa 5 students who were taught by the mathematics learning activity 
based on constructivist theory on sequences is higher than 70% and the students’ mathematics 
problem-solving skill after learning by mathematics learning activity based on constructivist theory 

on sequences and series was at the high level ( 6.41X   and 1.52s  )   

Keywords: Mathematics learning activity /Constructivist theory 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ หากพิจารณาการด าเนินชีวิตของคนทุกคนล้วนมี
คณิตศาสตร์มาเกี่ยวข้องทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว เช่น การดูเวลาบนหน้าปัดนาฬิกา การใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อขายสินค้า การ
ประมาณค่า เวลา ระยะทาง หรือสิ่งของต่างๆ แม้กระทั่งการคาดคะเนเหตุการณ์หรือความน่าจะเป็นเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในชีวิต ดังที่กระทรวงศึกษาธิการ (2552 : 1) กล่าวไว้ว่า คณิตศาสตร์ยังมีบทบาทส าคัญต่อ
การพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีเหตุผล คิดอย่างเป็นระบบ มีแบบแผน และ
สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้เกิดการคาดคะเน การวางแผน การ
ตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา การน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม คณิตศาสตร์จึงเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์  
 เนื่องจากคณิตศาสตร์มีความส าคัญดังกล่าวไว้ข้างต้น ความรู้ในเนื้อหาและทักษะวิชาคณิตศาสตร์จึงเป็น
สิ่งจ าเป็นส าหรับมนุษย์ ท าให้การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์จึงส าคัญไปด้วย จากการสังเกตการณ์จัดกิจกรรม
การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์พบว่า การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษายังไม่
ประสบความส าเร็จตามที่ควรจะเป็น จากการสังเกตตามหลักสูตรของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ขั้นการฝึกประสบการวิชาชีพ ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันปีที่ 5 ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม ถึง 23 
มิถุนายน พ.ศ. 2560 พบว่า ครูส่วนใหญ่ใช้วิธีการสอนที่เด็กไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริง การสอนเน้นการ ถาม-ตอบ อธิบาย 
สาธิต และรูปแบบการท ากิจกรรมส่วนมากเป็นรายบุคคลมากกว่าการท างานเป็นกลุ่ม อีกทั้งผลการสอบ O-NET ของ
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นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ประจ าปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนวังโป่งศึกษา ต่ ากว่าคะแนนมาตรฐานของ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา อยู่ในระดับควรปรับปรุง นอกจากนี้ยังพบว่า เนื้อหาที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ส่วนใหญ่ประสบปัญหาการเรียนไม่เข้าใจ คือเรื่อง ล าดับและอนุกรม ซึ่งเป็นเรื่องที่ซับซ้อน มีความเป็นนามธรรม และ
ใช้สูตรในการค านวณมากมาย ผู้วิจัยจึงตระหนักถึงปัญหาข้างต้นนี้ และสนใจเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ โดยมุ่งหวังที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้รียนเป็นส าคัญ ซึ่งการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หรือ เด็กเป็นส าคัญ (Child-centered) คือการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้เนื้อหา
และกระบวนการ โดยอาศัยการมีส่วนร่วม การมีปฏิสัมพันธ์ ค้นคว้า ศึกษา และสรุปโดยผู้เรียนเอง ผู้เรียนและครูคือ
ผู้รับผิดชอบผลของการเรียนรู้ ซึ่งแตกต่างจากการเรียนการสอนแบบเก่าที่ครูคือผู้รับผิดชอบการเรียนรู้เพียงฝ่ายเดียว 
จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย โดยเฉพาะผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีพัฒนาการทางสติปัญญา
ตามแนวคิดของเพียเจท์อยู่ในขั้นการคิดแบบนามธรรม คือผู้เรียนสามารถตั้งสมมติฐานและตรวจสอบสมมติฐานได้ 
สามารถพิจารณาข้อมูลจากประสบการณ์และสถานการณ์ที่ตนพบเจอได้หลายแง่มุม เรียกว่า Metacognition ตาม
แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการทางความคิดของไวกอตสกี การเรียนรู้เกิดจากการปะทะสัมพันธ์ทางสังคม การสังสรรค์กับ
ผู้อื่น หรือการร่วมท ากิจกรรมกลุ่ม คือ แนวคิดทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ หรือ ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เป็นวิธีการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง กล่าวคือ ครูเป็นผู้น าเสนอสถานการณ์หรือปัญหาที่ท าให้
ผู้เรียนเกิดความขัดแย้งทางปัญญา จากนั้นผู้เรียนจะปรับโครงสร้างทางปัญญา โดยเช่ือมโยงประสบการณ์เดิมกับ
ประสบการณ์ใหม่ ท าให้เกิดการเรียนรู้ในตัวบุคคล เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถน าไปใช้แก้ไขปัญหาได้ โดยในขั้น
กิจกรรมการเรียนรู้จะมีการแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย แต่ละกลุ่มช่วยกันแก้ปัญหาที่ผู้สอนก าหนดและมีการสรุปแนว
ทางการแก้ปัญหาเป็นกลุ่มใหญ่คือทั้งช้ันเรียนอีกครั้ง เป็นการสอนที่ผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้ให้ค าแนะน าและเป็น
แบบอย่างในการคิด กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ (นุชลี อุปภัย. 2555) 

จากแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเช่ือว่าการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ล าดับและอนุกรม จะช่วยให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวังโป่งศึกษา 
ได้เรียนรู้วิธีการคิด การแก้ปัญหา พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเกิดความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
มากยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
พุทธศักราช2551 และเพื่อให้ผลการวิจัยสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางต่อไป 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1.  เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรยีนรู้คณติศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎคีอนสตรัคติวิสต์ เรื่องล าดับและอนุกรม 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
 2.  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ล าดับและอนุกรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 
5 ให้นักเรียนจ านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70 มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไป 
 3.  เพื่อศึกษาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการ
เรียนรูค้ณติศาสตรต์ามแนวคดิทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต์ เรื่อง ล าดับและอนุกรม 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง ล าดับและอนุกรม   
 2. ขอบเขตด้านตัวแปร 
    2.1. ตัวแปรต้น ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  
              2.2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
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 3. ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาในการด าเนินการใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 14 
ช่ัวโมง 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิต่ ากว่าเกณฑ ์

นักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์

ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ามแนวคิดทฤษฎคีอนสตรัคติวสิต์ 

ความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร ์

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  

ทักษะการแก้ปัญหา 

 

ด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

ขั้นสรุปองค์ความรู ้

ขั้นกิจกรรมการเรยีนรู ้

 

 

 

 

 

ขั้นเผชิญสถานการณ์

ปัญหา 
ขั้นไตรต่รองปัญหาระดับกลุ่มย่อย 

 

ขั้นไตรต่รองปัญหาระดับกลุ่มใหญ ่

 

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยโดยใช้กระบวนการ
ด าเนินงานตามแนวคิดของ Kemmis & McTaggart (1988 : 11) อ้างถึงใน วีระยุทธ์ ชาตะกาญจน์ (2558 : 40) ซึ่ง
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี ้

1. ขั้นวางแผน (Plan) 
 1.1. ส ารวจและเลือกปัญหาส าคัญเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
 1.2. ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 1.3. สร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย 
      1.3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ล าดับและอนุกรม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 12 แผน และแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ เรื่อง ล าดับและอนุกรม มีวิธีการสร้างและหาคุณภาพ ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนการสร้างและหาคณุภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 

  
 
 
 
 

ปรับปรุงแก้ไขแผนการจดัการเรียนรู้ แล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย และ
ผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งเพื่อปรับปรุงใหเ้หมาะสมก่อนน าไปใช้จริง 

น าแผนการจดัการเรียนรู้เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิจยั ผู้เช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบและ
พิจารณาความถูกต้องเหมาะสม ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของ

กิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง ได้แก่ หลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้นพ้ืนฐาน
พุทธศกัราช  2551 หลักการจัดการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

คู่มือครู และการจดักิจกรรมการเรยีนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรคัติวิสต์ 
 

วิเคราะหจ์ุดประสงค์การเรียนรู้จากสาระแกนกลางและตัวช้ีวัด วิเคราะห์เนื้อหา 
และเวลา เรื่อง ล าดับและอนุกรม แบ่งออกเป็น 12 แผนการจัดการเรียนรู ้

สร้างแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรคัติวิสต์ เรื่อง 
ล าดับและอนุกรม ส าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 12 แผน แผนการ

เรียนรูล้ะ 1 ช่ัวโมง 
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    1.3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติ ได้แก่ แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ของนักเรียน แบบบันทึกผลหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบย่อยท้ายวงจร ใบกิจกรรม และแบบฝึก
ทักษะ มีวิธีการสร้าง ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนและแบบบันทึกผลหลังการใช้แผนการ
จัดการเรียนรู ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดขอบข่ายของข้อค าถามที่ใช้ในแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
แบบบันทึกผลหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู ้

สร้างแบบสังเกตพฤติกรรมการเรยีนรู้ของผู้เรียนและแบบบันทึกผลหลังการใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้ตามก าหนดขอบข่ายและข้อค าถาม 

น าแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนและแบบบันทึกผลหลงัการใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยและผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

เหมาะสม แล้วปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
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ภาพที่ 4 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบย่อยท้ายวงจร 

 
 ภาพที่ 4 แสดงขั้นตอนการสร้างใบกิจกรรมและแบบฝึกทักษะ 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ คูม่ือการจัดการเรยีนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 

วิเคราะหจ์ุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ 

สร้างแบบทดสอบย่อยท้ายวงจรแบบอัตนัยตามวตัถุในแผนการจัดการเรยีนรู้ของแต่ละวงจร
และก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 

น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิจยัและให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความ
ถูกต้องเหมาะสม และครอบคลุมตามจุดประสงค์การเรียนรู้แล้วปรับปรุงแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะก่อนน าไปใช้จริง 

ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ คูม่ือการจัดการเรยีนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 

วิเคราะหจ์ุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ 

สร้างใบกิจกรรมและแบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรยีนรู้ตามจดุประสงค์ในแต่ละ
แผนการจดัการเรียนรู้และก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 

น าใบกิจกรรมและแบบฝึกทักษะทีส่ร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบเพื่อพิจารณาความถูกตอ้งเหมาะสม ครอบคลุมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ แล้ว

ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

250 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

  1.3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ แบบทดสอบวัด 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบทดสอบอัตนัยเพื่อวัดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  มีวิธีการสร้างและหา
คุณภาพ ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าคะแนนท่ีไดม้าวิเคราะหร์ายข้อเพื่อหาค่าความยากง่าย และคา่อ านาจจ าแนก จาก

ข้อสอบทั้งหมดที่สรา้งขึ้น 40 ข้อเพื่อคัดเลือกข้อสอบที่มีคา่ความยากง่าย 0.20 - 0.80 

และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 พบว่า มีค่าความยากง่าย 0.30-0.67 ค่าอ านาจ

จ าแนก 0.20-0.67 

ศึกษาเอกสารหลักสูตร เนื้อหา คูม่ือครู คู่มือการวดัผลประเมินผล การสร้างตาราง
วิเคราะหห์ลักสูตร เทคนิคการเขียนข้อสอบ วิธีการวัดความรู้และทักษะทาง

คณิตศาสตร์ และวิธีการสร้างแบบทดสอบแบบปรนยัและอตันัย 

วิเคราะหเ์นื้อหาและจุดประสงค์การเรยีนรู้ เรื่อง ล าดับและอนุกรม โดยก าหนด
ความส าคญัของแต่ละจุดประสงคเ์พื่อก าหนดอัตราส่วนข้อสอบตามความเหมาะสมและ

สร้างแบบทดสอบแบบปรนยัชนิด 4 ตัวเลือกจ านวน  30 ข้อ  

น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิจยัและผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา ความสอดคลอ้งระหว่างข้อสอบกับจุดประสงคก์ารเรยีนรู้ ความ

เหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการทดสอบ ความเหมาะสมของข้อค าถามและตัวเลือก 

น าคะแนนความคดิเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องเป็นรายข้อ 

และคัดเลือกข้อสอบที่มคี่าดัชนคีวามสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ทั้งหมด 30 ข้อ 

มีค่าความสอดคล้องตั้งแต่ 0.67-1.00 

น าแบบทดสอบที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ห้อง 1
โรงเรียนวังโป่งศึกษา ในภาคเรยีนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 จ านวน 30 คน ซึ่งผ่านการ

เรียนรูเ้นื้อหา เรื่อง ล าดับและอนกุรมแล้ว 
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ภาพที่ 5 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบทดสอบอัตนยัเพื่อวดัทักษะการ
แก้ปัญหาทางคณติศาสตร ์

2. ขั้นปฏิบัติการ (Act) 
  เป็นการน าแผนการจัดการเรยีนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคตวิิสตท์ี่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาด าเนินการทดลองกบั
กลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1 และน าแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติมาด าเนินการทดลอง
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2 โดยด าเนินการเป็นวงจรปฏิบัติตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวคิด
ของ Kemmis & McTaggart  

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ตามรูปแบบแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ล าดับและอนุกรม ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มีจ านวน 12 แผน แผนละ 1 ช่ัวโมง โดยก าหนดเป็นวงจรปฏิบัติการ 2 วงจร ดังนี้ 

2.1. วงจรปฏิบัติการที่ 1 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความหมายของล าดับ 

     แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การหาพจน์ท่ัวไปของล าดับ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ล าดับเลขคณิต 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับล าดับเลขคณิต 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ล าดับเรขาคณิต 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับล าดับเรขาคณิต 

2.2. วงจรปฏิบัติการที่ 2 
      แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ความหมายของอนุกรม 
      แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง อนุกรมเลขคณิต 
      แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอนุกรมเลขคณิต 
                แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง อนุกรมเรขาคณิต 
                แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอนุกรมอนุกรมเรขาคณิต 
                แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับล าดับและอนุกรม 

3. ขั้นสังเกตการ (Observation) 
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการและผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานท่ีได้ลงมือไป ดังนี ้

 3.1 การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามความเป็น
จริงโดยไม่ใช้ความคิดเห็นส่วนตัว 

ด าเนินการพมิพ์แบบทดสอบเพื่อน าไปใช้กับกลุ่มเปา้หมาย 

น าแบบทดสอบที่เข้าเกณฑ์ทั้ง 30 ข้อมาวิเคราะหห์าค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ

ทั้งฉบับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับคือ 0.877 

ปรับปรุงแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์พร้อมทั้งก าหนดเกณฑ์การ

ให้คะแนนส าหรับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบอัตนยั 
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 3.2 การทดสอบย่อยท้ายวงจรเมื่อสิ้นสุดแต่ละวงจรปฏิบัติการ 
4. ขั้นสะท้อนการปฏิบัติ (Reflect) 
เป็นการประเมินผลและตรวจสอบกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ปัญหา

อุปสรรคที่ได้จากขั้นสังเกตการณ์ โดยการวิเคราะห์ ประเมิน สรุปผลและเสนอแนะการจัดการเรียนการสอนแต่ละ
แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และวางแผนในการจัดกิจกรรมของวงจรต่อไป เมื่อ
สิ้นสุดแต่ละวงจร ท าการทดสอบท้ายวงจร และวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อเรียนครบ 2 วงจร แล้วน าผลที่ได้มา
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เร่ือง ล าดับและอนุกรม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูว้ิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ล าดับและอนุกรม ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ สร้าง
ขึ้นตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 1)  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
เป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียน โดยมีการทบทวนความรู้เดิม และช้ีแจงจุดประสงค์การเรียนรู้ 2) ขั้นกิจกรรม
การเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนย่อย ได้แก่2.1)  ขั้นเผชิญสถานการณ์ปัญหา โดยครูเป็นผู้น าเสนอปัญหาซึ่ง
เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนและสอดคล้องกับชีวิตประจ าวันเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ เพื่อให้นักเรียนค้นหาความรู้และน ามา
แก้ปัญหาด้วยตนเองเป็นรายบุคคล จากสื่อท่ีครูเตรียมไว้ ขั้นตอนนี้จะท าให้นักเรียนแต่ละค้นหาวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้
วิธีการของตนเอง ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามประสบการณข์องนักเรียนแต่ละคน 2.2) ขั้นไตร่ตรองปัญหาระดับกลุม่ยอ่ย 
ขั้นตอนนี้จะมีการแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 5 คน คละความสามารถตามการพิจารณาของครู โดย
นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มจะร่วมกันอภปิราย ซักถามเหตุผล หาวิธีการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการหาค าตอบ เลือกวิธีการหา
ค าตอบ และสรุปวิธีการหาค าตอบที่ดีที่สุดตามความเห็นของกลุ่ม สมาชิกภายในกลุ่มผลัดกันอธิบายถึงวิธีการและ
ค าตอบเพื่อให้ทุกคนในกลุ่มเข้าใจร่วมกัน และสามารถน าเสนอหรือตอบข้อซักถามของครูหรือเพื่อน ๆ กลุ่มอื่นได้ 2.3)  
ขั้นไตร่ตรองปัญหาระดับกลุ่มใหญ่ ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาของกลุ่มตนเอง โดยให้
นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายซักถามแนวทางในการแก้ปัญหาของกลุ่มที่น าเสนอ หากมีนักเรียนหรือครูซักค้านว่าวิธีการ
หรือค าตอบนั้นไม่ถูกต้อง ครูจะเสนอแนะ ให้ก าลังใจ และยกตัวอย่างที่ถูกต้องโดยให้กลุ่มต่อไปน าเสนอ จนครบทุก
กลุ่ม กลุ่มใดมีวิธีการและค าตอบที่เหมือนกัน จะน าเสนอเพียงกลุ่มเดียว และ 3)  ขั้นสรุปองค์ความรู้ นักเรียนร่วมกัน
สรุปแนวคิดหลักการในเรื่องที่เรียน โดยครูช่วยสรุปเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนตรวจสอบความคิดรวบยอดของตน และช่วย
เสริมหลักการที่ถูกต้อง 
 การด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดของ Kemmis & Mc Taggart ผู้วิจัยได้ปฏิบัติการโดยแบ่งเป็น 
2 วงจร วงจรที่ 1 ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1-6 ผู้วิจัยได้น าผลการจัดการเรียนรู้โดยวิเคราะห์จากแบบ
สังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน แบบบันทึกผลการใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้ ใบกิจกรรม แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบย่อยท้ายวงจร แต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ สรุปรวมในวงจร
ปฏิบัติการที่ 1 เพื่อปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ในวงจรปฏิบัติการที่ 2  
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1.1  การสะท้อนในวงจรปฏิบัติการที่1 แสดงผลได้ ดังตารางที่ 1 และ 2 
ตารางที่ 1 สรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหาวงจรปฏิบัติการที่ 1 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 

1.  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

     นักเรียนไม่สนใจในการชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ 
และนักเรียนบางส่วนไม่ให้ความรว่มมือในการจัดการ
เรียนรู ้

     ครูน าเข้าสู่บทเรียนโดยการบอกคะแนนจากการท า
กิจกรรมกลุ่มครั้งท่ีผ่านมา เพื่อกระตุ้นให้นักเรยีน
ตระหนักถึงการท างานเป็นทีม ความสามคัคี บทบาท
หน้าท่ีของตน ในการท ากิจกรรม 

2.  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู ้

     2.1  ขั้นเผชิญสถานการณ์ปัญหา 

           นักเรียนไม่คุ้นเคยกับรูปแบบการสอนจึงท าให้
ใช้เวลานานในการซักถามเกี่ยวกับแนวทางการหาค าตอบ 
นักเรียนส่วนใหญ่ไม่กล้าคดิเองเพราะกลัวท าผิด และ
นักเรียนใช้เวลาวเิคราะห์โจทย์นาน เนื่องจากปัญหา
สถานการณ์ในใบกิจกรรมเป็นโจทย์ปัญหา  

ครูเลือกปญัหาสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับชีวิตประจ าวัน
ของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้
เร็มยิ่งขึ้น 

ครูจัดสอนซ่อมเสรมิเพื่อปรับพื้นฐานให้นักเรียน 

     2.2  ข้ันไตร่ตรองปัญหาระดับกลุ่มย่อย 

           นักเรียนท่ีอ่อนไม่กล้าแสดงความคิดเห็น 
แลกเปลีย่นกับสมาชิกคนอ่ืนเกี่ยวกับวิธีการในการ
แก้ปัญหาของตน  

      ครูให้ก าลังใจ และกระตุ้นนักเรียนอ่อนเพื่อให้กล้า
คิดกล้าแสดงความคดิเห็น พร้อมทั้งกระตุ้นให้เพื่อนใน
กลุ่มตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคน  

     2.3  ขั้นไตรต่รองปัญหาระดับกลุ่มใหญ ่

           ใช้เวลานานในบางเนื้อหา บางแผนการจัดการ
เรียนรู้ ท าให้นักเรียนไม่สามารถน าเสนอวิธีการ/องค์
ความรู้ของตนเองได้ครบทุกกลุม่  

           นักเรียนไม่โต้แย้ง รอครูเป็นผู้โต้แย้งก่อน  

     หากกลุ่มใดเลือกวิธีการแก้ปญัหาที่เหมือนหรือ
คล้ายกัน ครจูะเลือกให้น าเสนอเพยีง 1 กลุ่ม ต่อ 1 
วิธีการ  

     ครูกระตุ้นโดยการใช้ค าถาม ช้ีแนวทางให้นักเรียน
ตรวจสอบการแก้ปัญหาของกลุ่มทีน่ าเสนอ 

3.  ขั้นสรุปองค์ความรู ้

     นักเรียนไม่โต้แย้งกันเมื่อครูตั้งค าถาม หรือประเด็น
ให้อภิปราย 

      

     ครูชี้แจงว่าการอภิปราย แล้วมีนักเรียนเสนอ
ความคิดเห้นท่ีผิดหลักการ จะไม่มผีลกับคะแนน 
กล่าวคือ ไมม่ีการหักคะแนน และครูให้ก าหลังใจส าหรับ
คนท่ีกล้าแสดงความคิดเห็น 
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบย่อยท้ายวงจรปฏิบัติที่ 1 
จ านวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ผ่าน 

คะแนนของนกัเรียน การผ่านเกณฑ์ของ
นกัเรียน 

สูงสุด ต่ าสุด x  s  
ร้อยละของ
คะแนนเฉลีย่ 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 

30 20 14 20 11 15.50 2.63 79.50 23 77.50 

 
 จากตารางที่ 2 คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกคน เท่ากับ 15.50 คิดเปน็ร้อยละ 77.50 และมจี านวนนักเรียน
ผ่านเกณฑ์จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 76.67 
1.2  การสะท้อนในวงจรปฏิบัติการที่1 แสดงผลได้ ดังตารางที่ 3 และ 4 
ตารางที่ 3 สรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหาวงจรปฏิบัติการที่ 2 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 

1.  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

     มีนักเรียนหลายคนท่ีไมไ่ด้เรียนในคาบก่อนหน้า
เนื่องจากติดกิจกรรมของโรงเรียน ท าให้ครูต้องทบทวน
ความรู้ เรื่องสูตรต่างๆ ท าให้ข้ันตอนล่าช้า 

    

    ครูต้องสอนเสรมิส าหรับนักเรียนท่ีท ากิจกรรมของ
โรงเรียน และนักเรียนท่ีสอบไมผ่่าน 

2.  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู ้

     2.1  ขั้นเผชิญสถานการณ์ปัญหา 

           นักเรียนขาดความรอบคอบในการตรวจสอบ
วิธีการและค าตอบ 

 

   ครูสอนวิธีการตรวจสอบค าตอบนอกเวลาเรยีน 

     2.2  ข้ันไตร่ตรองปัญหาระดับกลุ่มย่อย 

           นักเรียนไม่คัดสรรค์วิธีการแต่ใช้การเลือกตามใจ
ตนเองและตามสะดวกของเพื่อนที่จะน าเสนอ  

      ครูให้ก าลังใจ และกระตุ้นนักเรียนอ่อนเพื่อให้กล้า
คิดกล้าแสดงความคดิเห็น พร้อมทั้งกระตุ้นให้เพื่อนใน
กลุ่มตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคน  

     2.3  ขั้นไตรต่รองปัญหาระดับกลุ่มใหญ ่

           นักเรียนวิจารย์วิธีท าของเพื่อนที่น าเสนอ โดย
ไม่ใช่ข้อโต้แย้ง เช่น ใช้เวลานาน เสียเวลา คิดยุ่งยาก 
ซับซ้อน ท าให้นักเรียนหลายคนไมอ่ยากน าเสนอหน้าช้ัน
เรียน 

      

    ครูสร้างความมั่นใจ และให้นักเรียนกล้าแสดงออก
ทางความคิด ช้ีแจงว่าการท าผดิไมใ่ช่เรื่องใหญ่ เพราะจะ
ท าให้นักเรียนเกดิการเรียนรู้และจดจ าหลักการหรือ
แนวคิดที่ถกูต้องได้โดยง่าย 

    โดยครูต้องไม่ตัดสินว่าถูกหรือผิดในทันทีควรให้ค า
แนะนะเพื่อให้นักเรยีนแก้ไขด้วยตนเอง  
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3.  ขั้นสรุปองค์ความรู ้

     นักเรียนยังไม่กล้าอภิปรายแสดงความคิดเห็น และ
ยังไม่สามารถสรุปหลักการหรือแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องที่
เรียนได้      

     

     ครูแนะน าให้นักเรียนปรึกษากันในกลุ่มเพื่อแสดง
ความคิดเห็น หรืออภิปรายเพื่อนท่ีน าเสนออย่างน้อย 
กลุ่มละ 1-2 ครั้ง 

     ครูสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง ไม่เครียดมากนัก 
เพื่อให้นักเรียนกลา้แสดงความคิดเห็น 

 
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบย่อยท้ายวงจรปฏิบัติที่ 2 
จ านวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ผ่าน 

คะแนนของนกัเรียน การผ่านเกณฑ์ของ
นักเรียน 

สูงสุด ต่ าสุด x  s  
ร้อยละของ
คะแนนเฉลีย่ 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 

30 20 14 20 9 15.20 3.06 76.00 21 70 

 
 จากตารางที่ 4 คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกคน เท่ากับ 15.20 คิดเปน็ร้อยละ 76 และมีจ านวนนักเรียนผ่าน
เกณฑ์จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 70  

2.  การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน เรื่องล าดับและอนุกรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนเรียน 

และหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยมีผลการวิเคราะห์ดัง
ตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องล าดับและอนุกรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
วงจรปฏิบัติการ

ที ่
คะแนนของนกัเรียน การผ่านเกณฑ์ของ

นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ผ่าน 

สูงสุด ต่ าสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 

( x ) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

( s ) 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 

1 20 14 20 11 15.50 

(79.50%) 

2.63 23 76.67 

2 20 14 20 9 15.20 

(76.00%) 

3.06 21 70.00 

แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิ 30 21 29 12 

23.10 

(77.00%) 
3.47 24 80.00 

 
 จากตารางที่ 5 พบว่า นักเรียนได้คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเกิดจากการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ล าดับและอนุกรม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด 
30 คน ผ่านเกณฑ์ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 80 และมีร้อยละของคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 77.00 สรุปได้ว่า นักเรียนที่ผ่าน
การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์มีผลสัมฤทธ์ิผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ท่ีตั้งไว้ 

3.  การวิเคราะห์ทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียน 
 การศึกษาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ล าดับและอนุกรม โดยมีผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 20 
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 5 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ล าดับและอนุกรม 

รายการ x  s  ร้อยละ ระดับ 

ข้อ 1 7.23 1.33 72.33 ด ี

ข้อ 2 6.03 1.30 60.33 ด ี

ข้อ 3 5.97 1.56 59.67 พอใช้ 

รวม 6.41 1.52 64.11 ดี 
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 จากตารางที่ 6  พบว่า ระดับทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียน
ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ล าดับและอนุกรม โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับดี ( 64.11x  ) 
จากการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เร่ือง ล าดับและ

อนุกรม ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 สามารถสรุปผลได้ ดงันี้ 
1. ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน เป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียน โดยมีการทบทวนความรู้เดิม  
2.  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ 

                1) ขั้นเผชิญสถานการณ์ปัญหา โดยครูเป็นผู้น าเสนอปัญหาซึ่งเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนและสอดคล้องกับ
ชีวิตประจ าวันเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ เพื่อให้นักเรียนค้นหาความรู้และน ามาแก้ปัญหาด้วยตนเองเป็นรายบุคคล จาก
สื่อท่ีครูเตรียมไว้ ขั้นตอนนี้จะท าให้นักเรียนแต่ละค้นหาวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการของตนเอง ซึ่งอาจแตกต่างกันไป
ตามประสบการณ์ของนักเรียนแต่ละคน 
                2)  ขั้นไตร่ตรองปัญหาระดับกลุ่มย่อย ข้ันตอนนี้จะมีการแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 4-6 คน 
คละความสามารถตามการพิจารณาของครู โดยนักเรียนแต่ละคนในกลุ่มจะร่วมกันอภิปราย ซักถามเหตุผล หาวิธีการ
แก้ไขปัญหาหรือวิธีการหาค าตอบ เลือกวิธีการหาค าตอบ และสรุปวิธีการหาค าตอบที่ดีที่สุดตามความเห็นของกลุ่ม 
สมาชิกภายในกลุ่มผลัดกันอธิบายถึงวิธีการและค าตอบเพื่อให้ทุกคนในกลุ่มเข้าใจร่วมกัน และสามารถน าเสนอหรือ
ตอบข้อซักถามของครูหรือเพื่อน ๆ กลุ่มอื่นได้ 
                3)  ขั้นไตร่ตรองปัญหาระดับกลุ่มใหญ่ ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาของกลุ่ม
ตนเอง โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายซักถามแนวทางในการแก้ปัญหาของกลุ่มที่น าเสนอ หากมีนักเรียนหรือครูซัก
ค้านว่าวิธีการหรือค าตอบน้ันไม่ถูกต้อง ครูจะเสนอแนะ ให้ก าลังใจ และยกตัวอย่างที่ถูกต้องโดยให้กลุ่มต่อไปน าเสนอ 
จนครบทุกกลุ่ม กลุ่มใดมีวิธีการและค าตอบท่ีเหมือนกัน จะน าเสนอเพียงกลุ่มเดียว 

3.  ขั้นสรุปองค์ความรู้ นักเรียนร่วมกันสรุปแนวคิดหลักการในเรื่องที่เรียน โดยครูช่วยสรุปเพิ่มเติมเพื่อให้
นักเรียนตรวจสอบความคิดรวบยอดของตน และช่วยเสริมหลักการที่ถูกต้อง 

จากการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สรุปได้ว่าจ านวนนักเรียนที่ได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 70 ของจ านวนนักเรียนท้ังหมด และนักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนร้อยละ 80 ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 

จากผลการศึกษาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยกิจกรรม
การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สรุปได้ว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี 

อภิปรายผลการวิจัย 
 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ล าดับและอนุกรม 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

1. กิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องล าดับและอนุกรม ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  

1. ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน เป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียน โดยมีการทบทวนความรู้เดิม และ 
ช้ีแจงจุดประสงค์การเรียนรู้ สอดคล้องกับ ค ากล่าวของ วรรณจรีย์ มังสิงห์ (2539 : 4) เกี่ยวกับหลักการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ว่า ประสบการณ์เดิมเป็นสิ่งส าคัญในการสร้างองค์ความรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ควร
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงประสบการณ์ความรู้และความเช่ือของผู้เรียน การสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตามแนวคิด
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ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ต้องเปิดโอกาสให้ผูเรียนใช้สิ่งที่ผู้เรียนมีมาแปลความหมายสารสนเทศใหม่ และสร้างความรู้ใหม่ 
หน้าที่ของครูคือ ค้นหาประสบการณ์และความเข้าใจที่มีมาก่อนของผู้เรียนและใช้สิ่งที่ผู้เรียนเป็นจุดเริ่มต้นของการ
สอน การทบทวนความรู้จึงเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ระลึกถึงประสบการณ์เดิม เพื่อเตรียมที่จะปรับโครงสร้างทาง
ปัญญาเมื่อเจอสถานการณ์ความรู้ใหม่ได้ดีขึ้น 
 2. ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ 
    1) ขั้นเผชิญสถานการณ์ปัญหา โดยครูเป็นผู้น าเสนอปัญหาซึ่งเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนและสอดคล้องกับ
ชีวิตประจ าวันเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ เพื่อให้นักเรียนค้นหาความรู้และน ามาแก้ปัญหาด้วยตนเองเป็นรายบุคคล จาก
สื่อท่ีครูเตรียมไว้ ขั้นตอนนี้จะท าให้นักเรียนแต่ละค้นหาวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการของตนเอง ซึ่งอาจแตกต่างกันไป
ตามประสบการณ์ของนักเรียนแต่ละคน สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ 
ไพจิต สะดวกการ (2539 : 36) ได้ก าหนดไว้ในข้ันตอนที่ที่1 การสร้างความขัดแย้งปางปัญญา  กล่าวคือ ผู้เรียนได้พบ
เจอสถานการณ์ปัญหาใหม่ซึ่งท าให้เกิดกระบวนการคิด การจัดสภาวะการณ์ให้นักเรียนเผชิญกับสถานการณ์ที่เป็น
ปัญหา ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ดว้ยโครงสร้างทางปัญญาที่มีอยู่ สภาวะที่นักเรียนเผชิญกับความไมส่อดคล้องทางความคดิ
ระหว่างตนกับผู้อื่น หรือสภาวะที่เผชิญทั้งหลักฐานที่สนับสนุนและหลักฐานที่คัดค้านสมมติฐานที่ตนตั้งขึ้น เพื่อกระตุ้น
ให้เกิดแรงจูงใจภายในท่ีขจัดความขัดแย้งน้ัน 
                2) ขั้นไตร่ตรองปัญหาระดับกลุ่มย่อย ขั้นตอนนี้จะมีการแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 5  คน 
คละความสามารถตามการพิจารณาของครู โดยนักเรียนแต่ละคนในกลุ่มจะร่วมกันอภิปราย ซักถามเหตุผล หาวิธีการ
แก้ไขปัญหาหรือวิธีการหาค าตอบ เลือกวิธีการหาค าตอบ และสรุปวิธีการหาค าตอบที่ดีที่สุดตามความเห็นของกลุ่ม 
สมาชิกภายในกลุ่มผลัดกันอธิบายถึงวิธีการและค าตอบเพื่อให้ทุกคนในกลุ่มเข้าใจร่วมกัน และสามารถน าเสนอหรือ
ตอบข้อซักถามของครูหรือเพื่อน ๆ กลุ่มอื่นได้ สอดคล้องกับ พิชญา ค าปัน (2548 : 20) ซึ่งได้สรุปขั้นตอนในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ในขั้นที่ 2 ขั้นสร้างความรู้ ผู้เรียนสร้างความรู้จาก
ประสบการณ์เดิมและจากการศึกษาเอกสารประกอบการเรียนท่ีครูแจกให้ แล้วครูใช้ค าถามและผู้เรียนตอบลงในแบบ
ตอบค าถามโดยอธิบายความรู้ที่ค้นพบ และหาข้อสรุปลงในแบบบันทึกการเรียนรู้ 
                3) ขั้นไตร่ตรองปัญหาระดับกลุ่มใหญ่ ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาของกลุ่ม
ตนเอง โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายซักถามแนวทางในการแก้ปัญหาของกลุ่มที่น าเสนอ หากมีนักเรียนหรือครูซัก
ค้านว่าวิธีการหรือค าตอบน้ันไม่ถูกต้อง ครูจะเสนอแนะ ให้ก าลังใจ และยกตัวอย่างที่ถูกต้องโดยให้กลุ่มต่อไปน าเสนอ 
จนครบทุกกลุ่ม กลุ่มใดมีวิธีการและค าตอบท่ีเหมือนกัน จะน าเสนอเพียงกลุ่มเดียว  
 3. ขั้นสรุปองค์ความรู้ นักเรียนร่วมกันสรุปแนวคิดหลักการในเรื่องที่เรียน โดยครูช่วยสรุปเพิ่มเติม 
เพื่อให้นักเรียนตรวจสอบความคิดรวบยอดของตน และช่วยเสริมหลักการที่ถูกต้อง ข้ันตอนน้ีครูและนักเรียนจะช่วยกัน
สรุปมโนทัศน์ ขั้นตอนการค านวณ และการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ได้สร้างขึ้นใหม่ในขั้นตอนกิจกรรมไตร่ตรอง 
เพื่อเสริมความเข้าใจ และนักเรียนได้ตรวจสอบองค์ความรู้ของตนเอง 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ล าดับและอนุกรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนร้อยละ 70 ขึ้นไป  ทั้งนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เป็นการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ความรู้และความเช่ือเกิดขึ้น
ภายในตัวผู้เรียน นักจิตวิทยาการเรียนรู้กลุ่มคอนสตรัคติวิสต์ไม่ได้มองว่าผู้เรียนเป็นผู้ที่ไม่มีความรู้ หรือความคิดเห็น
ทางทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนมาก่อน แต่เช่ือว่าผู้เรียนน าประสบการณ์และความเข้าใจมาในห้องเรียนด้วย เมื่อพบ
สารสนเทศใหม่ ผู้เรียนน าสิ่งท่ีรู้มาดูดซึมสารสนเทศนั้น หรือปรับเปลี่ยนสิ่งที่ผู้เรียนรู้ให้สอดคล้องกับความเข้าใจใหม่ที่
ผู้เรียนได้รับ กระบวนการที่ได้มาซึ่งการรู้นี้เป็นการปฏิสัมพันธ์ทั้งสิ้น ผู้เรียนเป็นผู้ที่ให้ความหมายแก่ประสบการณ์ โดย
ปกติครูเป็นผู้อธิบายความหมายให้กับผู้เรียน เช่น บทประพันธ์นี้มีความหมายว่าอย่างไร  เหตุการณ์อะไรที่ส าคัญใน
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ประวัติศาสตร์ ภาพเขียนนี้สื่อความหมายอะไร เป็นต้น ผู้เรียนแปลความหรือตีความถ้อยค าหรือข้อความที่ได้รับให้เป็น
ความเข้าใจโดยใช้ค่านิยมและความเช่ือท่ีผู้เรียนมีอยู่ รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ความหมายถูกสร้างขึ้นและ
ปรับแต่งโดยประสบการณ์ที่มีมาก่อนของผู้เรียน บางครั้งประสบการณ์และความเชื่อเดิมที่มีอยู่อาจขัดแย้งกับหลักการ
ที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้จากห้องเรียน ความคิดความเข้าใจดังกล่าวเป็นสิ่งที่ปรับเปลี่ยนได้ยาก และเป็นอุปสรรคต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน การสอนที่มีประสิทธิภาพต้องค านึงถึงเรื่องนี้ด้วย กิจกรรมการเรียนรู้ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึง
ประสบการณ์ความรู้และความเช่ือของผู้เรียน การสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ต้อง
เปิดโอกาสให้ผูเรียนใช้สิ่งที่ผู้เรียนมีมาแปลความหมายสารสนเทศใหม่ และสร้างความรู้ใหม่ หน้าที่ของครูคือ ค้นหา
ประสบการณ์และความเข้าใจที่มีมาก่อนของผู้เรียนและใช้สิ่งที่ผู้เรียนเป็นจุดเริ่มต้นของการสอน การเรียนรู้เป็น
กิจกรรมทางสังคม ซึ่งเกิดขึ้นโดยการสืบเสาะรว่มกัน ผู้เรียนเรียนรู้ได้เข้าใจลึกซึ้งยิ่งข้ึน เมื่อผู้เรียนสามารถน าเสนอและ
แลกเปลี่ยนความคิดร่วมกันกับผู้อื่นพินิจพิเคราะห์ความเห็นของผู้อื่น และขยายทัศนะของตนให้กว้างขวางขึ้น (วรรณ
จรีย์ มังสิงห์. 2539 : 4) ท าให้เกิดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
กาญจนา ชุนบุญมา (2551 : 53) ซึ่งได้ท าการวิจัยเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณติศาสตร์ 
เรื่อง ล าดับและอนุกรม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ล าดับและอนุกรม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ และเพื่อ
ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ล าดับและอนุกรม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ให้นักเรียนจ านวนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ของจ านวนนักเรียนท้ังหมดมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70 ขึ้นไป โดยใช้
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ประกอบ
ด้วยย 5  ขั้นตอน คือ 1) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 2) ขั้นสอน ประกอบด้วย 2.1) เผชิญสถานการณ์ปัญหา 2.2) ไตร่ตรอง
ทางปัญญา 2.3) ขั้นเสนอแนวคิดทั้งช้ัน 3) ขั้นสรุป และจากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่านักเรียนมีคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 79.11 และมีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 86.67ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือสูงกว่าร้อยละ 70  

3.  ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ล าดับและอนุกรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี  สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ กรรณิการ์ หาญพิทักษ์ (2559 : 137) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์/ มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์/ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ
มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เรื่องรูปสามเหลี่ยม และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์กับเกณฑ์ร้อยละ 75 ผลการวิจัย
พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

 1. ควรน ารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ไปใช้กับเนื้อหา
อื่นๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในระดับชั้นต่างๆ  
 2. ควรศึกษาโดยการเปรียบเทียบผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์ กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบอ่ืนๆ  
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 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรน ารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ไปใช้กับเนื้อหาอื่นๆ ใน
ระดับชั้นต่างๆ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และทักษะต่างๆ 
 2.  ควรปรับเวลาเรียนในรายวิชาที่น ากิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ไปใช้ เนื่องจาก
มีลักษณะเป็นกิจกรรมกลุ่ม และนักเรียนต้องอภิปรายหาข้อตกลง ระยะเวลาที่จ ากัดจะส่งผลต่อการสร้างองค์ความรู้
ของนักเรียน 
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ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนโดยใช้เกมประกอบการจัดการเรียนรู้ (Game-Based Learning) 
รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
The Effect of Learning Management in mathematics by using Game-Based 

Learning On Ratio, Proportion and Percentage for Matayomsuksa 1 
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2อาจารย์ประจ าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนโดยใช้เกม
ประกอบการจัดการเรียนรู้เรื่องอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70  เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ ระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีสอน
โดยใช้เกมประกอบการจัดการเรียนรู้ และเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วน 
สัดส่วน และร้อยละ ด้วยวิธีสอนโดยใช้เกมประกอบการจัดการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 70 % ขึ้นไป  กลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง  1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม อ าเภอหล่ม
เก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 32 คน ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างมาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการ
สุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ที่สอนด้วยวิธีสอน
โดยใช้เกมประกอบการจัดการเรียนรู้ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ 
สถิติที่ ใ ช้ ในการวิ เคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ร้อยละ ค่า เฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าสถิติ  t-test              
(dependent samples) และ ค่าสถิติ t-test for one sample 
 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนโดยใช้เกมประกอบการจัดการ
เรียนรู้เรื่องอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ สูงกว่าเกณฑ์ 70/70 โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ  76.48/71.88 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่องอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนโดยใช้เกมประกอบการจัดการ
เรียนรู้ สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
คณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนโดยใช้เกมประกอบการจัดการ
เรียนรู้สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 

ค าส าคัญ:  เกมประกอบการจัดการเรยีนรู ้

ABSTRACT 

The purposes of this research were to improve the efficiency of learning management 
activities by using game-based learning to be effective according to the criteria 70/70, to compare 
the learning achievement between before and after learning activities by using game-based learning 
and to compare the learning activities by using game-based learning a being provided the Game-
Based Learning with a criterion. The sample group in this research was 32 students on 
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matayomsuksa 1/1, Muangradwittayakhom school, Lomkao District, Phetchaboon Province, 
semester 2, academic year 2018 obtained by group random sampling by using the classroom as a 
random unit. The tools used in the research were the learning management plan on the ratio, 
proportion and percentage using by game-based learning, learning achievement test on ratio, 
proportion and percentage. Statistics used in data analysis are percentage, mean, standard 
deviation, t-test (dependent samples) and t-test for one sample. 
 The research found that learning management activities by using game-based learning on 
ratio, proportion and percentage had efficiency equal to 76.48 / 71.87 which is higher than the 
specified criteria, learning achievement on ratio, proportion and percentage after learning 
management activities by using game-based learning have higher than before studied with 
statistical significance at .01 and learning achievement on ratio, proportion and percentage after 
learning management activities by using game-based learning have higher than the 70% criterion at 
.01 level of significance. 

Key words:  Game-Based Learning 

ความเป็นมาและความส าคัญ   
 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ และมนุษย์ได้ใช้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือ
ในการศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ คณิตศาสตร์ช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมี
เหตุผล คิดอย่างเป็นระบบ  และมีระเบียบ แบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบ ถี่ถ้วน 
สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีตลอดจนศาสตร์อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง อันเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนา
มนุษย์ให้สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและอารมณ์ สามารถคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็นและ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551 : 1)  
 คณิตศาสตร์เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เป็นพื้นฐานส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ที่ผู้เรียนทุกคนต้องเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดของมนุษย์ มีทักษะกระบวนการคิด รู้จักวางแผน 
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมในการด าเนินชีวิต โดยก าหนดสาระหลักท่ีจ าเป็นกับผู้เรียนดังน้ี คือจ านวนและการ
ด าเนินการการวัดเรขาคณิตพีชคณิต การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็นและทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ (ส านักวิชาการ และมาตรฐานการศึกษา, 2551 : 56-57) การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถ
ตามมาตรฐานการเรียนริ สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยยึดหลักว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ เพราะเชื่อว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้โดยต้องค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 4) 

การสอนคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่ไม่ประสบผลส าเร็จ สาเหตุอาจเนื่องมาจากวิธีการสอนของครูส่วนใหญ่เป็น
การสอน แบบบรรยาย ถามตอบ  มุ่งสอนไปท่ีค าตอบมากกว่ากระบวนการทางคณิตศาสตร์เพื่อหาค าตอบ ซึ่งวิธีสอนที่
อาศัยความสามารถของผู้บรรยาย ถ้าบรรยายไม่มีศิลปะในการบรรยายที่ดึงดูดใจผู้เรียน ผู้เรียนอาจขาดความสนใจ
และถ้าผู้สอนขาดการเรียบเรียงเนื้อหาสาระอย่างเหมาะสม ผู้เรียนอาจไม่เข้าใจและไม่สามารถซักถาม และเป็นวิธีสอน
ที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการ และความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วย (ทิศนา  แขมมณี, 2554 : 329) ส าหรับ
ปัญหาการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2558 2559 และ 2560 โรงเรียนเมือง
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ราดวิทยาคม ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ จากการที่ผู้วิจัยได้ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมา พบว่า
ครูใช้วิธีการสอนแบบเก่า เคยสอนอย่างไรก็ยังคงสอนอย่างนั้น สอนโดยเน้นเนื้อหา ไม่มีสื่อการสอน มักใช้การสอน
แบบบรรยายเพียงอย่างเดียวครูเป็นผู้ป้อนเนื้อหา จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ต่ าลง และมีนักเรียนยังขาดความสามารถดา้นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะ
ในบทที่ 2 เรื่องอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยรวมต่ าลงเรื่อยๆ ในทุกๆปี ซึ่งเป็นคะแนนของบทที่
ต่ าที่สุดในปีการศึกษาที่ผ่านมา อาจเนื่องด้วยนักเรียนส่วนใหญ่ไม่สนใจ ไม่มีความกระตือรือร้นในการเรียน นักเรียนคิด
หาค าตอบด้วยตนเองไม่ได้ จึงท าให้เกิดปัญหาในการเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ในปัจจุบัน 

 เกมคณิตศาสตร์เป็นเกมการศึกษาที่ผู้สอนจัดท าขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่ง
จะช่วยให้สอนได้ทั้งการเริ่มเนื้อหาใหม่ การทบทวนบทเรียนที่เรียนไปแล้ว เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาวิชา 
คณิตศาสตร์ได้ตามจุดประสงค์ที่ผู้สอนตั้งไว้ รวมทั้งผลผลิตอุปกรณ์ในการเล่นขึ้นมาเอง (รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์ , 2555 : 
21)   รูปภาพ  เกม  และปริศนาอักษรไขว้ต่าง ๆ ได้ถูกน ามาดัดแปลงเพื่อใช้ในการสะกดค าแก่นักเรียน  นักศึกษา ซึ่ง
นักการศึกษาและนักวิจัยได้หันมาใช้เกมการสอน (Academic Game) เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนใน ห้องเรียน
กันมากขึ้น  เพราะการใช้เกมประกอบการสอนนั้นจะช่วยให้นักเรียนมีความเช่ือมั่นในตนเอง  ฝึกให้นักเรียนรู้จักคิด 
และตัดสินใจด้วยตนเอง  ไม่ใช่ให้ครูเป็นผู้ก ากับบทบาท  การใช้เกมประกอบการสอนจะช่วยให้บรรยากาศใน การ
เรียนรู้เป็นไปด้วยความเร้าใจสนุกสนาน  รวมทั้งยังช่วยให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาที่เรียนอีกด้วย (จริยาพร  ศรี
พิทักษ์พลรบ  และรุ่งทิพย์  ดาจ่าง, 2551 : 2-3) 
รวมถึง ทิศนา  แขมมณี. (2554 : 90) ได้อธิบายการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมไว้ดังนี้ การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม คือ
กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้สอนให้ผู้เรียนได้เล่นเกมที่มีกฎเกณฑ์ กติกา เงือนไข หรือข้อตกลงร่วมกันที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ท า
ให้เกิดความสนุกสนาน ร่าเริง รวมทั้งสามารถเป็นการออกก าลังกายเพื่อพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสร รค์ มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้กับผู้อื่น โดยการน าเนื้อหา ข้อมูลของเกม พฤติกรรมการเล่น วิธีการ
เล่น และผลการเล่นมาใช้ในการอภิปรายเพื่อสรุปผลการเรียนรู้ ซึ่งมีงานวิจัยที่ใช้เกมคณิตศาสตร์แล้วท าให้ผลสัมฤทธิ์
สูงขึ้น เช่น ผลงานวิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้แบบ Game-based learning ของสกุล สุขศิริ (2550) ที่ว่าการ
ใช้เกมเป็นสื่อในการเรียนรู้ช่วยกระตุน้ให้ผู้เรยีนเกิดความต้องการในการเรียนรู้ อีกทั้งยังช่วยให้ผู้เรียนได้มีพัฒนาการใน
การเรียน ทั้งในแง่ของความจ าและความเข้าใจ เนื่องจากการเล่นเกมท าให้ผู้เรยีนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง อีกท้ังรู้สึกมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม และเกิดความสนุกสนานในการเรียนท าให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ และส่งผล
ให้การเรียนประสบผลส าเร็จ  
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว  ผู้วิจัยซึ่งท าการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว  ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะหานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อท าให้
นักเรียนสนใจอยากเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น และส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มมากขึ้น โดยผู้วิจัยได้
ศึกษาค้นคว้าถึงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิธีสอน ร่วมไปถึงนวัตกรรมต่างๆมากมาย ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าวิธีสอนโดยใช้เกม
ประกอบการจัดการเรียนรู้ก็มี   ความน่าสนใจ และเหมาะแก่การน ามาจัดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ เพราะวิธีการสอน
โดยใช้เกมเป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องต่าง ๆ อย่างสนุกสนาน และท้าทายความสามารถ โดยผู้เรียนเป็นผู้
เล่นเอง ท าให้ได้รับประสบการณ์ตรง เป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมสูง (ทิศนา แขมมณี 2553 : 81 - 85) 
รวมถึงจากการที่ผู้วิจัยได้ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมา พบว่านักเรียนมีความสนใจในการเล่นเกม จึงน าเกมที่
นักเรียนสนใจในขณะนั้น มาเป็นส่วนร่วม  ในการสร้างกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วย ดังที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงจะ
น าวิธีสอนโดยใช้เกมประกอบการจัดการเรียนรู้ มาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนเรื่องอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และเป็นแนวทางในการพัฒนาให้วิชาคณิตศาสตร์น่าเรยีน ท าให้นักเรียนมีความสุข มี
ทัศนคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ และมีความอยากรู้อยากเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์มากยิ่งข้ึน 
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จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วจิัยได้ตั้งวัตถุประสงคไ์ว้ ดังนี้ 
1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนโดยใช้เกมประกอบการจัดการเรียนรู้ให้

มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 ขึ้นไป 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ดว้ยวิธีสอนโดยใช้                  
เกมประกอบการจัดการเรียนรู้  
 3. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยวิธีสอนโดยใช้เกมประกอบการจัดการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
70 % ขึ้นไป 

สมมติฐานของการวิจัย  
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานไว้ ดังนี้ 

 1. ประสิทธิภาพของกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนโดยใช้เกมประกอบการจัดการ เรียนรู้ เรื่อง
อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 ขึ้นไป 

 2. หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนโดยใช้เกมประกอบการจัดการเรียนรู้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1                    
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้
ด้วยวิธีสอนโดยใช้เกมประกอบการจัดการเรียนรู้ 
 3. หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนโดยใช้เกมประกอบการจัดการเรียนรู้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 

ขอบเขตการวิจัย 
 การพัฒนาผลการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนในครั้งนี้มีขอบเขต ดังต่อไปนี้  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
       ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 
40 จ านวน 2 ห้องเรียน รวมทั้งหมด 65 คน 

2. กลุ่มตัวอย่าง  
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 ภาคเรียนที่ 2                    
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40  จ านวน 32 คน จาก 1 ห้องเรียน  ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างมาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียน เป็นหน่วยในการสุ่ม (อนุวัติ คูณแก้ว, 2555)   

 3. เนื้อหา  
 เนื้อหารายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) เรื่องอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 17 คาบ 
คาบละ 50 นาที โดยแบ่งเป็นเนื้อหาดังต่อไปนี้ 
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    3.1 อัตราส่วน   ใช้เวลาเรียน 5 คาบ 
    3.2 สัดส่วน   ใช้เวลาเรียน 3 คาบ 
    3.3 ร้อยละ   ใช้เวลาเรียน 5 คาบ 
    3.4 บทประยุกต์   ใช้เวลาเรียน 4 คาบ 

 4. ตัวแปรทีศ่ึกษา 
 4.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ วิธีสอนโดยใช้เกมประกอบการจัดการเรียนรู้  
 4.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ 

 5. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.  2562  

กรอบแนวคิดการวิจัย 

    

 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
           ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561                     
โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 
40 จ านวน 2 ห้องเรียน รวมทั้งหมด 65 คน 
       กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 ห้อง 1 ภาคเรียนที่  2                                 
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม ต าบลนาซ า อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 จ านวน 32 คน จาก 1 ห้องเรียน ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างมาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม (อนุวัติ คูณแก้ว, 2555)   

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบไปด้วย 
     เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ด้วยวิธีสอน
โดยใช้เกมประกอบการจัดการเรียนรู้  โดยผู้วิจัยเป็นผู้สร้างขึ้น จ านวน 17 แผน  
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วน 
สัดส่วน  และร้อยละ ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จ านวน 20 ข้อ  

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การด าเนินการวิจัยในครั้งน้ี เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)  ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัย
ที่มีกลุ่มเป้าหมาย และมีการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลองและหลังการทดลอง จึงเลือกใช้รูปแบบการทดลองแบบ 
One Group Pretest - Posttest Design ดังแสดงในตารางที่ 1 ดังนี ้
 
 
 
 

วิธีสอนโดยใช้เกมประกอบการจัดการเรยีนรู ้ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร ์
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ตารางที่ 1 แสดงรูปแบบการทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design 

กลุ่ม 
การทดสอบก่อนเรียน 

(Pretest) 
ทดลอง 

การทดสอบหลังเรยีน 

(Posttest) 

ทดลอง 
 

X 
 

 

เมื่อ    แทน การเก็บรวบรวมข้อมูลของการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 

  X แทน การทดลองการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนโดยใช้เกม 

ประกอบการจัดการเรียนรู้ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ 

     แทน การเก็บรวบรวมข้อมูลของการทดสอบหลังเรียน (Posttest) 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน ดังนี้ 
 1 . ใช้สถิติพื้นฐาน  ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสูตร 1 2E / E  เพื่อทดสอบ
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนโดยใช้เกมประกอบการจัดการเรียนรู้ เรื่องอัตราส่วน สัดส่วน 
และร้อยละ 
 2. ใช้วิธีทางสถิติแบบ  t-test (Dependent Sample) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
คณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วย
วิธีสอนโดยใช้เกมประกอบการจัดการเรียนรู้ 
 3. ใช้วิธีทางสถิติแบบ t-test for one sample เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
คณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีสอนโดยใช้เกมประกอบการจัดการเรียนรู้  
 หาคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและหาคณุภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนโดยใช้เกมประกอบการจัดการเรียนรู้ เรื่องอัตราส่วน สัดส่วน และร้อย
ละ ซึ่งมีขั้นตอนในการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้ 
    1.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับวิธีสอนโดยใช้เกมประกอบการจดัการเรียนรู้ 
    1.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 
    1.3 สร้างแผนการจัดการเรียนรู ้จ านวน 17 แผน ด้วยวิธีสอนโดยใช้เกมประกอบการจดัการเรียนรู้  
ซึ่งมีข้ันตอน ดังนี ้

     1) ขั้นเลือกเกม  
    2) ขั้นน าเสนอเกม  
    3) ขั้นเล่นเกม  
    4) ขั้นสรุป อภิปรายผล   

1O 2O

1O

2O
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    5) ขั้นประเมินผล  

  

   1.4 น าแผนไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านตรวจสอบเพื่อหาค่า IOC 
   1.5 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจดัการเรยีนรู้ตามค าแนะน าและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  
   1.6 น าไปทดสอบหาประสิทธิภาพ และความเหมาะสมในการน าไปใช้ ได้ผลดังแสดงในตาราง 
 

รายงานการประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

เฉลี่ย ความหมาย 
คนท่ี1 คนที่2 คนท่ี3 

รวม 100 100 100 100 
มากที่สุด 

เฉลี่ย 5 5 5 5 

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วน สัดส่วน  และร้อยละ  
  มีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 
    2.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
    2.2 ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด และวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
    2.3 วางแผนสร้างแบบทดสอบ ท าการศึกษาเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบและ 
วิเคราะห์รายละเอียดแบบทดสอบ 
    2.4 สร้างแบบทดสอบ จ านวน 40 ข้อ 
    2.5 น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านตรวจสอบหาค่า IOC  
     2.6 แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้วน าไปทดสอบครั้งท่ี 1 (try out 1) 
    2.7 วิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบ โดยการหาค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนกและค่าความ
เชื่อมั่น 
       - ค่าความยาก (P) ค่าอ านาจจ าแนก (R) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา
คณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ (40ข้อ) สามารถใช้ได้ 23 ข้อ 

      - ค่าความเชื่อมั่นแบบทดสอบโดยใช้สูตร KR – 20 มีค่าโดยประมาณ คือ 0.51 
    2.8 จัดท าแบบทดสอบเป็นฉบับจริง ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ และน าไปทดสอบกับกลุ่ม
ตัวอย่าง 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
       ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ตามล าดับดังต่อไปนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ                       
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยวิธีสอนโดยใช้เกมประกอบการจัดการเรียนรู้ตามเกณฑ์ 70/70 ซึ่งผู้วิจัยได้ท า
การทดสอบกับนักเรียนจ านวน 32 คน โดยท าการทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ แล้วจึงด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยให้นักเรียนท ากิจกรรม
ระหว่างเรียน ซึ่งประกอบไปด้วยใบกิจกรรม ใบงาน และแบบฝึกหัดในหนังสือ เมื่อเรียนจบแต่ละแผน ตรวจและให้
คะแนนกิจกรรมระหว่างเรียนในแต่ละแผน แล้วน ามาหาค่าเฉลี่ย และร้อยละ เมื่อนักเรียนเรียนทั้ง 17 แผนแล้วจึงให้
ท าการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนปรากฏดังตารางที่  2 
 1.1 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของคะแนนกิจกรรมระหว่างเรียนในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้น า
คะแนนกิจกรรมระหว่างเรียนของนักเรียนจ านวน 32 คน มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นร้อยละ ปรากฏ               
ดังตารางที ่ 2 
ตารางที่ 2   ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพกระบวนการ ของแผนการจัดการเรยีนรู้                

หัวข้อเรื่อง 
คะแนนกิจกรรมระหว่างเรยีน 

คะแนนเตม็   คิดเป็นร้อยละ 

1. อัตราส่วน 20 16.41 82.03 

2. สัดส่วน 20 16.69 83.44 

3. ร้อยละ 20 14.94 74.69 

4. บทประยุกต ์ 20 13.16 65.78 

รวม 80 61.19  

ร้อยละของประสิทธิภาพของกระบวนการ (  ) เท่ากับ  

 จากตารางที่ 2 พบว่า หลังจากนักเรียนผ่านกระบวนการเรียนด้วยวิธีสอนโดยใช้เกมประกอบการจัดการเรียนรู้
เข้ามาช่วยสอนทั้ง 17 แผนการจัดการเรียนรู้ ได้คะแนนกิจกรรมระหว่างเรียนเฉลี่ยรวม 61.19 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 80 คะแนน ค่าเฉลี่ยของคะแนนกิจกรรมระหว่างเรียนของนักเรียนทั้งหมด  คิดเป็นร้อยละของประสิทธิภาพของ

กระบวนการ (  ) เท่ากับ 76.48  

 1.2 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละของคะแนนจากการ ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบหลังเรียนกับนักเรียนจ านวน 32 คน จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ หลังจากใช้กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนโดยใช้เกมประกอบการจัดการ
เรียนรู้เข้ามาช่วยสอนปรากฏผลดังตารางที่ 3 
  

1(E )

X

76.48

1
E 76.48

1
E
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน                     

แบบทดสอบ 

หลังเรียน 

N คะแนนเตม็  S.D. 

32 20 14.38 2.84 

รอ้ยละของประสิทธิภาพของกระบวนการ (   ) เท่ากับ  71.88 

 จากตารางที่ 3   หลังจากนักเรียนผ่านกระบวนการเรียนด้วยวิธีสอนโดยใช้เกมประกอบการจัดการเรียนรู้เข้า
มาช่วยสอนทั้ง 17 แผนการจัดการเรียนรู้ พบว่าคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 14.38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.84 

ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละของประสิทธิภาพของผลสัมฤทธ์ิ (  ) เท่ากับ 71.88 

ตารางที่ 4 ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามเกณฑ์ 70/70 

ผลการตรวจสอบ คะแนนเตม็  S.D. ร้อยละ 

คะแนนเฉลี่ยจากการท ากิจกรรมระหว่างเรียน 80 61.19 16.62 76.48 

คะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบหลังเรียน 20 14.38 2.84 71.88 

จากตารางที่ 4 ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนโดยใช้เกมประกอบการ
จัดการเรียนรู้ เรื่องอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ตามเกณฑ์ 70/70 พบว่าประสิทธิภาพของกระบวนการ  
ของการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนโดยใช้เกมประกอบการจัดการเรียนรู้เรื่องอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 76.48 และประสิทธิภาพของผลสัมฤทธิ์  ของการจัดการเรียนการเรียนรู้ด้วย
วิธีสอนโดยใช้เกมประกอบการจัดการเรียนรู้เรื่องอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 
71.88  ดังนั้น การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนโดยใช้เกมประกอบการจัดการเรียนรู้ เรื่องอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 76.48/71.88 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 70/70 ที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานข้อที่ 1 
 2. ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ระหว่าง
ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้และหลังได้รับการจักการเรียนรู้ด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนโดยใช้เกม
ประกอบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใช้แบบทดสอบ จ านวน 20 ข้อ กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 32 คน มาเพื่อ
เปรียบเทียบผลต่างของคะแนนที่คิดเป็นร้อยละของคะแนน แล้วคิดเป็นร้อยละโดยใช้การวิเคราะห์  t - test  
Dependent Samples ผลการวิเคราะห์ดังแสดงในตาราง 5 

ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  

การทดสอบ คะแนนเตม็ N . S.D.   t 

ทดสอบก่อนเรียน 20 32 8.28 3.23 195 1349 15.139 ** 

 ทดสอบหลังเรียน 20 32 14.38 2.84 

X

2
E

2
E
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**ค่า t มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01 

2.453 

 จากตารางที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนเท่ากับ 8.28 จาก
คะแนนเต็ม 20 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 14.38 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของคะแนนสอบก่อนเรียนเท่ากับ 3.23 และหลังเรียนเท่ากับ 2.84 และผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน     ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง 1 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนโดยใช้เกม
ประกอบการจัดการเรียนรูสู้งกว่าก่อนไดร้ับการจัดการเรยีนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าการจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีสอนโดยใช้เกมประกอบการจัดการเรียนรู้ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ในข้อท่ี 2 

 3. ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างหลังได้รับการจัดการเรียนรู้กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ด้วย                     
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนโดยใช้เกมประกอบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
คณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สถิติ t - test for One 
Samples ผลการวิเคราะห์ ดังแสดงในตาราง 6 

ตารางที่ 6  การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ระหว่างหลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้กับเกณฑ์ร้อยละ 70   

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนเต็ม N X  S.D. 
0

m  t 

หลังเรียน 20 32 14.38 2.84 14 2.757** 

**ค่า t มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01 

2.453 

 จากตารางที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการได้รับการ
จัดการเรียนรู้เท่ากับ 14.38  จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.84 และผลการวิเคราะห์
ข้อมูล พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง 1 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอน
โดยใช้เกมประกอบการจัดการเรียนรู้สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าการจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีสอนโดยใช้เกมประกอบการจัดการเรียนรู้ ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนสงูกว่าเกณฑ์รอ้ยละ 70 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 71.90 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ในข้อท่ี 3 

 

  

 .01;df 31t = 

 .01;df 31t = 
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สรุปผลการวิจัย  
 ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนโดยใช้เกมประกอบการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วน 
สัดส่วน และร้อยละ ของช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ผู้วิจัยสรุปไว้ดังน้ี 
       1. ประสิทธิภาพของกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนโดยใช้เกมประกอบการจัดการเรียนรู้เรื่อง
อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าเกณฑ์ 70/70 โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 
76.48/71.88 
       2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่ วน สัดส่วน และร้อยละ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนโดยใช้เกมประกอบการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
      3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนโดยใช้เกมประกอบการจัดการเรียนรู้สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนโดยใช้เกมประกอบการจัดการเรียนรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถอภิปรายผลการศึกษาค้นคว้าได้ดังนี้
 1. แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยวิธีสอน
โดยใช้เกมประกอบการจัดการเรียนรู ้ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 76.48/71.88 หมายความว่า นักเรียนได้
คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินผลงานระหว่างเรียน คิดเป็นร้อยละ 76.48 และคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 71.88 แสดงว่า แผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้ ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 70/70 ที่ตั้งไว้ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
คณิตศาสตร์ ด้วยวิธีสอนโดยใช้เกมประกอบการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิภาพร   ศรีบุญเรื่อง 
(2554).  ได้ศึกษาผลการใช้เกมคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมความสามารถใน การคิดค านวณเรื่องการบวกและการลบ
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า 1.  เกมคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด
ค านวณ  ส าหรับนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  91.31 / 90.78  ซึ่งสูงกว่ าเกณฑ์
ประสิทธิภาพที่ตั้งไว้ 70/70  2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังจากเรียนโดยใช้เกมคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริม  
ความสามารถในการคิดค านวณ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่1 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
ระดับ .01  3. ดัชนีประสิทธิผลของการใช้เกมคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดค านวณ ส าหรับ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ  0.8249  แสดงว่านักเรียนที่เรียนด้วยเกมคณิตศาสตร์ 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดค านวณ ส าหรบันักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  แล้วมีความรู้เพิ่มขึ้นจากก่อน เรียน
คิดเป็นร้อยละ 82.494  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้เกมคณติศาสตร ์เพื่อส่งเสริมความสามารถใน 
การคิดค านวณ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  1.57  
ซึ่งมีความพึงพอใจในระดับมาก   ลดาวัลย์ แย้มครวญ และ ศุภกฤษฏิ์ นิวัฒนากูล (2554) ได้ศึกษาการใช้เกมเพื่อการ
เรียนรู้ส าหรับส่งเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่ม
ทดลองมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทุกทักษะ 
และกลุ่มทดลองมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์หลงัเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ในทุกทักษะ  นางพิริยา  เลิกชัยภูมิ (2556) ได้ศึกษาประสิทธิภาพการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เกมทาง
คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ด้านการจ า
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และด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  ส่วน
คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ด้านการจ าด้านการคิดวิเคราะห์และด้านการประยุกต์ใช้ ของนักเรียนที่มี
ระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์สูงปานกลาง และแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  ชนิดา จั่น
เพ็ชร (2555) ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแยกตัวประกอบของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมคณิตศาสตร์ประกอบการ เรียนการสอน ผลการวิจัยพบว่า  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง การแยกตัวประกอบ ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม คณิตศาสตร์ประกอบการเรียนการ
สอนสูงขึ้นหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมคณิตศาสตร์ประกอบการเรียน การสอน  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
การแยกตัวประกอบ ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม คณิตศาสตร์ประกอบการเรียนการสอนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแยกตัวประกอบ ของนักเรียนที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม คณิตศาสตร์ประกอบการเรียนการสอนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับที่ ทิศนา  แขมมณี. (2554 : 90) ได้อธิบายการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมไว้ดังนี้ การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เกม คือกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้สอนให้ผู้เรียนได้เล่นเกมที่มีกฎเกณฑ์ กติกา เงือนไข หรือข้อตกลง
ร่วมกันที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ท าให้เกิดความสนุกสนาน ร่าเริง รวมทั้งสามารถเป็นการออกก าลังกายเพื่อพัฒนาความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้กับผู้อื่น โดยการน าเนื้อหา ข้ อมูลของเกม 
พฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่น และผลการเล่นมาใช้ในการอภิปรายเพื่อสรุปผลการเรียนรู้ 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  หลังการจัดการเรียนรู้ด้วย
วิธีสอนโดยใช้เกมประกอบการจัดการเรียนรู้ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน  และร้อยละ สูงกว่าก่อนจัดการเรียนรู้ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 ซึ่งอนุวัติ คูณแก้ว (2559: 276 -277)  ได้กล่าวไว้ว่า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เป็นความสามารถด้านพุทธิพิสัย มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความสามารถของ
นักเรียนในการใช้กระบวนการคิดในระดับมัธยมศกึษา แบ่งความสามารถออกเป็น 4 ระดับ ตามล าดับจากกระบวนการ
คิดขั้นต่ าไปขั้นสูง ดังนี้ 
ความรู้ ความจ า และการคิดค านวณ เป็นความสามารถทางการคิดที่มีความซับซ้อนน้อยที่สุด ครอบคลุมความสามารถ
ทางการคิดเกี่ยวกับข้อเท็จจริง ศัพท์และนิยาม ข้อตกลง และการใช้ขั้นตอนวิธี ความเข้าใจ เป็นความสามารถที่มีความ
ซับซ้อนกว่าระดับความรู้ ความจ าและ การคิดค านวณ เป็นความสามารถในการน าความรู้ต่างๆที่เรียนมาแล้ว แปล
ความ ตีความ ขยายความ ซึ่งแบ่งเป็น ความเข้าใจมโนมติ หลักการ กฎ นัยทั่วไปและโครงสร้างคณิ ตศาสตร์ แปลง
ปัญหาจากรูปแบบหนึ่งไปยังอีกรูปแบบหนึ่งได้ คิดตามแนวการให้เหตุผล และเข้าใจปัญหา และตีความปัญหา
คณิตศาสตร์ได้ การน าไปใช้ เป็นความสามารถในการแก้ปัญหา ท่ีแปลกใหม่ไปจากที่เคยเรียน แต่มีความคล้ายคลึงกับ
ปัญหาที่เคยเรียนมาแล้ว การแก้ปัญหานั้นต้องอาศัยการผสมผสาน ความรู้ความสามารถข้อ 1 และ ข้อ 2 ด้วย ซึ่งได้เก่ 
การแก้ปัญหาธรรมดา เปรียบเทียบ วิเคราะห์ข้อมูล    และมองเห็นแบบและโครงสร้างที่เหมือนกันและการสมมาตร
กัน การวิเคราะห์ เป็นความสามารถในระดับที่ถือว่า เป็นขั้นสูงสุดด้านพุทธพิสัยครอบคลุมการเรียนรู้ขั้นวิ เคราะห์ 
สังเคราะห์และการประเมินค่า นักเรียนท่ีมีความสามารถใระดับนี้ต้องสามารถแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน พลิกแพลง ที่
ไม่เคยพบหรือมีประสบการณ์มาก่อนแต่ปัญหายังอยู่ในขอบข่ายของเนื้อหาที่เรียน ความสามารถขั้นนี้ รวมไปถึงการ
การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแสวงหาแนวทาง หรือค้นพบวิธีการในการแก้ปัญหา ซึ่งแบ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่
ธรรมดา การหาความสัมพันธ์ การพิสูจน์ การวิพากษ์วิจารณ์ และการตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับนัยทั่วไปและตรวจสอบ
ความถูกต้องของนัยทั่วไป 
 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้
ด้วยวิธีสอนโดยใช้เกมประกอบการจัดการเรียนรู้ เรื่องอัตราส่วน สัดส่วน  และร้อยละ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ของ
คะแนนรวมที่ตั้งไว้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากแก
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รมบ์ส และคณะ (2561) ยังได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของเกมว่าการสอนแบบเกมมีข้อดีที่ช่วยให้นักเรียนได้
เรียนรู้ดีกว่า และสามารถจดจ าได้ยาวนานท าให้นักเรียนที่เรียนอ่อน เรียนช้าได้พัฒนาดีขึ้น ช่วยฝึกการท างานร่วมกัน
เป็นกลุ่ม และเป็นวิธีการสอนที่สอดคล้องกับความมุ่ง หมายของการศึกษาตามหลักสูตรที่ต้องการให้นักเรียนมี
ความสามารถในการแก้ปัญหามีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม   จากที่กล่าวมา
ข้างต้น สรุปได้ว่า เกมประกอบการเรียนการสอนเป็นเครื่องมือช่วยให้ นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ทางด้านความคิด 
สติปัญญา และอารมณ์ท าให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน ดังนี้  เกมท าให้ผู้เล่นเกิดความสนใจ เร้าใจ เกมเสริมสร้างการ
คิดขั้นตอนตามกติกาที่วางไว้ด้วยการใช้ไหวพริบที่จะชิงโอกาสตื่นตัวเสมอ เป็นกฎการพัฒนาด้านร่างกายและ
สติปัญญาอย่างพร้อมๆ กัน โดยไม่ต้องถูกกระตุ้นเพราะสิ่งแวดล้อม แสดงออกพฤติกรรมในความกล้า ความเช่ือมัน 
การแสดงออก  สอนให้รู้จักพัฒนาด้านจริยธรรม คุณธรรม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  และครูน าสิ่งที่ดีของเกมมาสร้างความ
เพลิดเพลินให้กับนักเรียนในการให้เหตุผลกับคณิตศาสตร์ จึงส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 
            1. ในการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนโดยใช้เกมประกอบการจัดการเรียนรู้ ควรอธิบายรูปแบบวิธีการจัดการ
เรียนรู้ให้นักเรียนเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองก่อน อธิบายกติกาและวิธีการเล่นอย่างละเอียด เพื่อให้การจัดการ
เรียนรู้ด าเนินไปตามแผนที่วางไว้ 
            2. ในการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนโดยใช้เกมประกอบการจัดการเรียนรู้ ครูต้องให้ค าแนะน าและเอาใจใส่
นักเรียน คอยสร้างบรรยากาศเพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดทักษะการคิด และเกิดความสนุกสนาน 
  3. การเสริมแรงควรมีทั้งค าชมเชย และให้รางวัลกับนักเรียนที่มีความสนใจ และตั้งใจ เพื่อให้นักเรียนมี
ก าลังใจในการเรียนและท ากิจกรรม 
  4. ในการท าใบกิจกรรม และใบงานจากการเล่นเกม โจทย์ไม่ควรยากเกินไปเนื่องจากจะท าให้นักเรียนกลุ่ม
อ่อนรู้สึกท้อแท้ ไม่อยากท า จึงควรปรับโจทย์ให้มีความเหมาะสมกับนักเรียนทั้ง 3 กลุ่ม นั้นก็คือ กลุ่มเก่ง กลุ่มกลาง 
และกลุ่มอ่อน 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาค้นคว้าต่อไป 
            1. ควรมีการน าการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนโดยใช้เกมประกอบการจัดการเรียนรู้ มาใช้ในการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ในเนื้อหาอ่ืนๆด้วย เนื่องจากนักเรียนจะได้กระตุ้นตัวเองอยู่ตลอดเวลา เช่น เรขาคณิต มุม สมการ เป็นต้น 
            2. ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนโดยใช้เกมประกอบการจัดการเรียนรู้ ที่มีต่อตัวแปรอื่น 
เช่น การพัฒนาชุดการสอน ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์  
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     การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคร่วมกันเรียนรู้ กับการใช้สื่อ
ประสม เรื่องจ านวนตรรกยะ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  

โรงเรียนนาน้อย อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน                            
The development of learning achievement by learning together through 

techniques using multimedia on rational numbers for Mathayom 2 students, 
Nanoi School, Nanoi, Nan 

เนตรชนก เดชนาลักษณ์   เรืองเดช ปันอ้าย   คทาวุธ ชาติศักดิ์ยุทธ                                               
Natechanok Detnaluk    Ruangdet Pan-ai   katawut chartsakyut 

   นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์                         
     ครูกลมุสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร โรงเรียนนาน้อย อ าเภอนาน้อย จังหวัดนา่น                          
  อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ์ 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค

ร่วมกันเรียนรู้กับการใช้สื่อประสม เรื่อง จ านวนตรรกยะ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนาน้อย อ าเภอ
นาน้อย จังหวัดน่าน 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคร่วมกันเรียนรู้กับการ
ใช้สื่อประสม เรื่อง จ านวนตรรกยะ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนาน้อย อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเป็น นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนาน้อย อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 
จ านวน 28 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1. แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
พื้นฐานเรื่อง จ านวนตรรกยะ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 6 แผน โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคร่วมกันเรียนรู้
กับการใช้สื่อประสม 2. แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน เรื่อง จ านวนตรรกยะ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  3. การสร้างแบบ
ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรยีนรูด้้วยเทคนิคร่วมกันเรียนรูก้ับการใช้สื่อประสม เรื่อง จ านวนตรรกยะ ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 1. ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง( x ) 2. ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง(S.D.) ผลการศึกษา 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง จ านวนตรรกยะของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคร่วมกันเรียนรู้กับการใช้สื่อประสม เรื่อง 
จ านวนตรรกยะ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียน 2.  
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิครว่มกันเรียนรู้กับการใช้สื่อประสม เรื่อง จ านวนตรรกยะ ส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.55 

ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(learning achievement) / เทคนิคร่วมกันเรียนรู้(by learning together 
through techniques)/สื่อประสม(Multimedia) 

ABSTRACT  
The purposes of this research were (1) to develop learning achievement by learning 

together through techniques using multimedia on rational numbers for Mathayom 2 students, 
Nanoi School, Nanoi, Nan (2) to study student’s attitude toward a class management of learning 
together through techniques using multimedia on rational numbers for Mathayom 2 students, 

1 2 3 
1 2 3 
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Nanoi School, Nanoi, Nan. The populations of this research were 28 of Mathayom 2 students 
studying in Nanoi School, Nanoi, Nan. The research tools were (1) 6 Mathematics lesson plans on  
rational numbers for Mathayom 2 students by using learning together through techniques and 
multimedia. (2) pre-test and post-test about rational numbers for Mathayom 2 students. (3) creating 
a satisfaction assessment form for learning together through techniques using multimedia on 
rational numbers for Mathayom 2 students.  The data were analyzed by using (1) mean ( x ) (2) 

standard deviation (S.D). The result of this study indicated that (1) learning achievement on rational 
numbers of mathayom 2 students after using learning together through techniques using 
multimedia has an average of post-test higher than the pre-test. (2) student’s attitude toward a 
class management of learning together through techniques using multimedia on rational numbers 
for Mathayom 2 students revealed at the highest level with an average of 4.55 

ความเป็นมาและความส าคัญ  
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ที่บทบัญญัติเกี่ยวข้องกับการท าวิจัยในช้ันเรียน คือ 
มาตราที่ 22 ท่ีระบุไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และ
ถือว่าผู้เรียนทุกคนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เ รียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ 
และเต็มศักยภาพ มาตราที่ 24 วงเล็บ 5 ระบุว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวก
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา แห่งชาติ, 2551 : 10-15)   
 คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความส าคัญต่อชีวิตประจ าวันของคนเรามาก เพราะในชีวิตประจ าวันเราจะต้อง
เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์เสมอ เป็นวิชาที่มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหา และสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน
รอบคอบ และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ช่วยพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์(กรมวิชาการ, 2545) 
 ปัญหาส าคัญของการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ คือ ครูส่วนใหญ่ยังคงใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย โดย
ไม่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ท าให้นักเรียนที่เรียนรู้ได้เร็วสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย ส่วนผู้เรียน
ที่เรียนรู้ช้าหรือฟังบรรยายไม่ทันหรือไม่เข้าใจเนื้อหาที่บรรยายก็จะเกิดความเบื่อหน่าย ไม่อยากเรียน เมื่อต้องเรียน
เรื่องใหม่จะยิ่งประสบปัญหามากข้ึน เพราะขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องเดิมที่เป็นพ้ืนฐาน ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนต่ าลง และจะมีเจตคติที่ไม่ดตี่อการเรียนคณิตศาสตร์ในที่สดุ(ฟาฏินา วงศ์เลขา, 2552)   
 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนเป็นแนวทาง
หนึ่งที่ท าให้ได้กิจกรรมที่หลากหลาย น่าสนใจของผู้เรียน เพราะนับว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ คือ กลุ่มเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Together : LT)   เป็นเทคนิคการจัดกิจกรรมที่ให้สมาชิกในกลุ่มได้
รับผิดชอบ มีบทบาทหน้าท่ีทุกคน เช่น เป็นผู้อ่าน เป็นผู้จดบันทึก เป็นผู้รายงานน าเสนอ เป็นต้น ทุกคนช่วยกันท างาน 
จนได้ผลงานส าเร็จซึ่งใช้ร่วมกับ สื่อประสม คือการน าสื่อหลาย ๆ ประเภทมาใช้ร่วมกันทั้งวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนการสอน โดยการใช้สื่อแต่ละอย่างตามล าดับขั้นตอนของ
เนื้อหา และในปัจจุบันมีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ร่วม(กิดานันท์ มลิทอง , 2543 : 267) 

ด้วยบทบาทหน้าท่ีของผู้สอนตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2551 มาตราที่ 22 และจากสภาพปัญหา
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ เรื่อง จ านวนตรรกยะ ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด และขาดการน ามาประยุกต์ใช้กับเนื้อหา
ในเรื่องอื่น ๆ ในวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งเนื้อหาเกี่ยวจ านวนตรรกยะนี้นักเรียนเกิดความเข้าใจค่อนข้างยาก และเป็นเนื้อหา
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ที่เป็นปัญหาส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก เพราะนักเรียนไม่สามารถหาเศษส่วนให้เป็น
ทศนิยมซ้ า และหาทศนิยมซ้ าให้เป็นเศษส่วนได้เลย ต้องอาศัยเครื่องคิดเลขในการหาค าตอบตลอด ส่งผลให้นักเรียนคิด
แก้ปัญหาไม่เป็น ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนรายวิชาพื้นฐานด้วยหนังสือเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ จึงมีแนวคิดที่จะท าวิจัยเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคร่วมกัน
เรียนรู้กับการใช้สื่อประสม เรื่องจ านวนตรรกยะ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งมีจุดเด่นในการท างานแบบ
กระบวนการกลุ่ม ฝึกการคิด ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เมื่อน ามาใช้ร่วมกับสื่อประสมจะช่วยแก้ปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของผู้เรียนได้ 

จุดมงุหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคร่วมกันเรียนรู้กับการใช้สื่อประสม 
เรื่อง จ านวนตรรกยะ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนนาน้อย อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคร่วมกันเรียนรู้กับการใช้สื่อ
ประสม เรื่อง จ านวนตรรกยะ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนนาน้อย     อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 

ขอบเขตการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     1.1 ประชากร เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนนาน้อย 
จ านวน 3 ห้องเรียน ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1, 2/2 และ 2/3 จ านวน 87 คน   
     1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนนาน้อย จ านวน 28 คน  
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 จากการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด และเนื้อหา เรื่อง จ านวนตรรกยะ 
ประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้ 
  2.1 การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม และการเขียนทศนิยมซ้ าศูนย์ 

 2.2 การเขียนเศษส่วนในรูปทศนยิมซ้ าศูนย ์
  2.3 การเขียนทศนิยมซ้ าที่ไม่ใช่ศูนย์ 
  2.4 การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมซ้ าที่ไม่ใช่ศูนย์ 
  2.5 การเขียนทศนิยมให้เป็นเศษส่วน 
 3. ขอบเขตด้านตัวแปร  
 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
  3.1 ตัวแปรต้น   
  3.1.1 เทคนิคร่วมกันเรียนรู้กับการใช้สื่อประสม เรื่อง จ านวนตรรกยะ ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนนาน้อย อ าเภอนานอ้ย จังหวัดน่าน  
  3.2 ตัวแปรตาม 
  3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียน โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
ร่วมกันเรียนรู้กับการใช้สื่อประสม เรื่อง จ านวนตรรกยะ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนาน้อย อ าเภอ
นาน้อย จังหวัดน่าน 
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    3.2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคร่วมกันเรียนรู้กับการใช้สื่อประสม 
เรื่อง จ านวนตรรกยะ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนนาน้อย อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 
 4. ขอบเขตด้านเวลา 
            ระยะเวลาในการทดลอง ท าการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในเวลาเรียนปกติ ตั้งแต่วันจันทร์
ถึงวันศุกร์ จ านวน 6 คาบ 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนาน้อย อ าเภอนาน้อย 
จังหวัดน่าน โดยใช้เทคนิคร่วมกันเรียนรู้กับการใช้สื่อประสม เรื่อง จ านวนตรรกยะ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคร่วมกันเรียนรู้กับการใช้สื่อประสม เรื่อง จ านวน
ตรรกยะ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนนาน้อย อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน อยู่ในระดับพึงพอใจมาก   

นิยามศัพท์เฉพาะ          

 1. เทคนิคร่วมกันเรียนรู้ (Learning Together : LT) หมายถึง วิธีการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอน ที่
เน้นการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้แก่ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มี
ความรู้ความสามารถแตกต่างกัน โดยที่แต่ละคนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการเรียนรู้ และในความส าเร็จของกลุ่ม ทั้ง
โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้ รวมทั้งการเป็นก าลังใจแก่กันและกัน คนที่เรียนเก่ง
จะช่วยเหลือคนที่อ่อนกว่า สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อการเรียนของตนเองเท่านั้นหากแต่จะต้องร่วม
รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม    
 2. สื่อประสม (Multimedia) หมายถึง การใช้สื่อในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น ข้อความ เสียง รูปภาพ หรือ 
ภาพเคลื่อนไหว ส าหรับให้ข้อมลูความรู้แก่นักเรยีน 
 3. เทคนิคร่วมเรียนรู้กับสื่อประสม หมายถึง การจดักิจกรรมการเรยีนการสอนควบคูไ่ปกับการใช้สื่อในการ
ท ากิจกรรมในกระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียนเพื่อให้มีประสทิธิภาพมากขึ้น 

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Academic achievement) หมายถึง เป็นความสามารถของนักเรียนในการ
เรียนรู้ ซึ่งเกิดจากนักเรียนได้รับประสบการณ์จากกระบวนการเรียนการสอนของครูโดยใช้เทคนิคร่วมกันเรียนรู้กับการ
ใช้สื่อประสม เรื่อง จ านวนตรรกยะ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนาน้อย อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 
โดยวัดจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวนท้ังสิ้น 20 ข้อ 
 5. ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง ความรู้สึกชอบ ถูกใจ ของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนการสอนโดย
ใช้เทคนิคร่วมกันเรียนรู้กับการใช้สื่อประสม เรื่อง จ านวนตรรกยะ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนา
น้อย อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ซึ่งประเมินจากคะแนนที่ได้จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
              ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม  
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

วิธีการด าเนินงานวิจัย  

 ผู้วิจัยไดด าเนินการตามรูปแบบการวิจัยซึ่งมีขั้นตอนและรายละเอียดการด าเนินงาน ตามล าดับ ดังนี้
 ขั้นตอนที่ 1 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค
ร่วมกันเรียนรู้กับการใช้สื่อประสม เรื่อง จ านวนตรรกยะ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 รวมจ านวน 6 แผน แผน
ละ 50 นาที มีขั้นตอนในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ดังนี้ 
 1.1 ศึกษารายละเอียดของหลักสูตร สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ันที่ 2  การจัดสาระการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ค าอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง จ านวนตรรกยะ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 1.2 ศึกษาการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคร่วมกันเรียนรู้กับการใช้สื่อประสม 
 1.3 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคร่วมกันเรียนรู้กับการใช้สื่อประสม ดังน้ี 
    1.3.1 ขั้นเตรียมผู้เรียน ประกอบด้วย ค าช้ีแจงวัตถุประสงค์ของบทเรียน และวัตถุประสงค์ในการท างาน
กลุ่ม 
    1.3.2 ขั้นสอน ครูเสนอเนื้อหาสาระการเรียนรู้ต่อช้ันเรียน ประกอบด้วยการทบทวนความรู้เดิม การใช้สื่อ
ต่าง ๆประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น การอธิบายเนื้อหาใหม่ และยกตัวอย่างให้
นักเรียนท้ังช้ันเข้าใจ 

   1.3.3 ขั้นกิจกรรมกลุ่ม โดยการแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คนแต่ละกลุ่ม จัดกลุ่มผู้เรียน เข้า
กลุ่มคละความสามารถ (เก่ง - ปานกลาง - อ่อน) สมาชิกภายในกลุ่มจะศึกษาเนื้อหาสาระร่วมกันโดยก าหนดบทบาทให้
แต่ละคนมีหน้าท่ีช่วยเหลือกลุ่มในการเรียนรู้ กลุ่มสรุปค าตอบร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
       1.3.4 ขั้นสรุปและประเมินผล ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียนประเมินผลการท างานกลุ่ม  
 1.4 จัดท าแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องจ านวนตรรกยะ โดยใช้เทคนิคร่วมกันเรียนรู้
กับการใช้สื่อประสม  เพื่อเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ นายนพดล พรมอ้น นางสุดาพร เหรียญพิมาย และ
นางสาวอรอนงค์ จบแล้ว ตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ 

     เทคนิคร่ วมกันเรียนรู้ กับการใ ช้สื่ อ

ประสม เรื่องจ านวนตรรกยะ ส าหรับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนนาน้อย อ าเภอ

นาน้อย จังหวัดน่าน 

 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้เทคนิคร่วมกันเรียนรู้
กับการใช้สื่อประสม เรื่อง จ านวนตรรกยะ ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนนาน้อย  
อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 
 

2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้

ด้วยเทคนิคร่วมกันเรียนรู้กับการใช้สื่อประสม เรื่อง 

จ านวนตรรกยะ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

โรงเรียนนาน้อย อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 
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(Index of Item Objective Congruence : IOC) น าตารางวิเคราะห์ค่า IOC ของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณค่าดัชนีความ
สอดคล้อง แล้วเลือกใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ร้อยละ 80 ข้ึนไป ดังนี้ 
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การเขียนทศนิยมซ้ าศูนย์  
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การเขยีนเศษส่วนในรูปทศนิยมซ้ าศูนย์  
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การเขียนทศนิยมซ้ าที่ไม่ใช่ศูนย์  
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมซ้ า  
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การเขียนทศนิยมซ้ าศูนย์ให้อยู่ในรูปเศษส่วน 91.56 
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การเขียนทศนิยมซ้ าให้อยู่ในรูปเศษส่วน 
 ซึ่งค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ร้อยละ 80 ข้ึนไปถือว่าน ามาใช้ได้ 
 1.5 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เช่ียวชาญประเมินแล้ว มาหาค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์การประเมินระดับความ
คิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้     
 เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้     
  ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด   
  ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับมาก    
  ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับปานกลาง   
  ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับน้อย    
  ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับน้อยที่สุด   
 1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้มาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญแล้วไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
วิจัย 
 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อน-หลังเรียน เรื่องจ านวนตรรก
ยะ โดยใช้เทคนิคร่วมกันเรียนรู้กับการใช้สื่อประสม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีลักษณะเป็นแบบทดสอบ
แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวนท้ังสิ้น 20 ข้อ โดยมีล าดับขั้นตอนในการสร้างดังนี้ 
 2.1 ศึกษาสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 2.2 ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และวิธีการสร้างเครื่องมือวัดผลทางการศึกษา 
 2.3 วิเคราะห์เนื้อหาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้ครอบคลุมเนื้อหา เรื่อง จ านวนตรรกยะ ช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 
 2.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  ก่อน-หลังเรียน เรื่องจ านวนตรรกยะ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 25 ข้อ สาเหตุที่สร้างข้อสอบเกินจ านวนที่ต้องการเพราะต้องน าไปหาคุณภาพของ
แบบทดสอบเป็นรายข้อแล้วคัดเลือกข้อสอบที่มีคุณภาพตามจ านวนที่ต้องการคือแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้เรื่อง 
จ านวนตรรกยะ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 20 ข้อ 
 2.5 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อน-หลังเรียน เรื่องจ านวนตรรกยะ ไปให้
ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่านตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ (Index of Item Objective 
Congruence: IOC) น าตารางวิเคราะห์ค่า IOC ของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง แล้วเลือกข้อสอบที่
มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป โดยใช้เกณฑ์ประเมินผล ดังนี้ 
  +1   หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบวัดตรงกับจุดประสงค์ข้อนั้น 
     0   หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อสอบวัดตรงกับจุดประสงค์ข้อนั้นหรือไม่ 
  - 1   หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบวัดไม่ตรงกับจุดประสงค์ข้อนั้น 
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 2.6 น าแบบทดสอบไปทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 31 คน ที่ผ่านการเรียนเนื้อหา
เรื่อง จ านวนตรรกยะมาแล้ว ของโรงเรียนนาน้อย อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน  
 2.7 น าแบบทดสอบมาวิเคราะห์เพื่อหาคุณภาพ เพื่อตรวจสอบค่าความยากง่าย คือการตรวจสอบสัดส่วน
จ านวนผู้ตอบข้อสอบถูกในแต่ละข้อต่อจ านวนผู้สอบทั้งหมด และเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20 - 
0.80 และตรวจสอบค่าอ านาจจ าแนก คือการตรวจสอบว่าข้อสอบข้อนั้นสามารถจ าแนกนักเรียนเก่งและนักเรียนอ่อน
ได้มากน้อยเพียงใด โดยใช้เกณฑ์ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป 
 2.8 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ที่ผ่านการปรับปรุงและหาคุณภาพเรียบร้อยแล้วไปใช้ในการ
ทดสอบก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของกลุ่มตัวอย่างนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 
2561 โรงเรียนนาน้อย จ านวน 28 คน 

ขั้นตอนที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคร่วมกันเรียนรู้กับการใช้สื่อประสม เรื่อง จ านวนตรรกยะ ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นตามขั้นตอนดังน้ี 

3.1 ศึกษาเอกสารเทคนิคการเขียนและสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 
3.2 ก าหนดรูปแบบของค าถาม เป็นข้อความเกี่ยวกับความรู้สึกของผู้ตอบในทางบวกและลบ เป็นข้อความสัน้ 

เข้าใจง่าย และชัดเจน 
3.3 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคร่วมกันเรียนรู้กับการ

ใช้สื่อประสม เรื่อง จ านวนตรรกยะ 10 ข้อ  
3.4 น าแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคร่วมกันเรียนรู้กับการใช้

สื่อประสม เรื่อง จ านวนตรรกยะ ให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและการใช้ภาษาแล้ว
ปรับปรุง แล้วเลือกข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.60 ข้ึนไป  

3.5 ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ 
3.6 น าแบบประเมินความพึงพอใจไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/3 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนนาน้อย จ านวน 28 คน 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ศึกษาได้ใช้สถิติต่าง ๆ ในการวเิคราะห์ข้อมลูการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิคร่วมกันเรียนรู้กับการใช้สื่อประสม เรื่อง จ านวนตรรกยะ ส าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนนาน้อย 
ดังนี ้          
 1. สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.1 ค่าร้อยละ (Percentage)  โดยใช้ส ูตร (ระพ ินทร์ โพธ ิ์ศร ี, 2559, น.158) ดังนี ้

       

     P =
𝑥

𝑥𝑡
× 100 

    เมื่อ  P   คือ ร้อยละ 
     x    คือ ผลการวัดจากข้อมูล 

     𝑥𝑡  คือ คะแนนเต็ม 
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 1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) โดยใช้สูตรดงันี้   

      x̅ = 
∑ x

n
 

 

    เมื่อ x̅  แทน ค่าเฉลี่ย 

     ∑ x แทน ผลรวมคะแนนท้ังหมด 
     n แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จากสูตร(สมนกึ ภัททิยธนี. 2551)  

     𝑆𝐷 =
√𝑛 ∑ 𝑥2−(∑ 𝑥)2

𝑛(𝑛−1)
 

     
    เมื่อ SD แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

     ∑ 𝑥 แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

     ∑ 𝑥
2 แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 

     n แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
   
 2. สถติิที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 2.1 ค่าความสอดคล้อง (IOC) โดยใช้สูตรดังนี้ (สมนึก ภัททิยธนี, 2551)  

    IOC =  
∑ R

n
 

  เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับเนื้อหา

    ∑ R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
    n แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

 3. สถิติที่ใช้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลีย่ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนกับ
คะแนนเฉลีย่ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน โดยการทดสอบค่าที (t-test dependent) โดยใช้สูตรดังนี้ (ล้วน 
สายยศ และอังคณา สายยศ, 2540)  

     
 
1

22





 



n
DDn

D
t  

 
    เมื่อ t แทน ความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู ่

     ∑ D แทน ผลรวมความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู ่

     ∑ D
2 แทน ผลรวมความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู ่

      ยกก าลังสอง 
     n แทน จ านวนของผู้ท าแบบทดสอบ 
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 4.  สถิติที่ใช้หาค่าความยากง่าย ของค าถามสามารถพิจารณาได้จากสูตรต่อไปนี้    
(ระพินทร์ โพธิ์ศรี, 2559, น.163) 

)( Tp

i

xn

x
P   

    เมื่อ P   คือ ค่าความยาก-ง่ายของข้อค าถาม มีค่าระหว่าง 0-1.00 
     ix   คือ คะแนนข้อค าถามแต่ละข้อ 
     

pn  คือ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
     

Tx  คือ คะแนนเต็มของข้อค าถามแต่ละข้อ 
 5. สถิติที่ใช้ในการหาคาอ านาจจ าแนก (B) ใชสูตรของเบรนแนน (Brennan)   
(บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 90) 

     
21 N

L

N

U
B   

   เมื่อ  B  แทน  ค่าอ านาจจ าแนก 
   U  แทน จ านวนผู้สอบผ่านเกณฑ์ที่ตอบถูก 
   L  แทน  จ านวนผู้สอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่ตอบถูก 
 1N  แทน  จ านวนผู้สอบผ่านเกณฑ์ 
 2N  แทน  จ านวนผู้สอบไม่ผ่านเกณฑ์ 

 ผลการวิเคราะหขอมูล 
ตอนที่ 1 เป็นผลการวเิคราะห์เกี่ยวกับการพัฒนาแผนการจัดการเรยีนรู้โดยการจัดการเรียนรูด้้วยเทคนิค

ร่วมกันเรยีนรู้กับการใช้สื่อประสม  
 ตารางที่ 1 ร้อยละของผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้โดยการจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิคร่วมกันเรียนรู้กับการใช้สื่อประสม 

แผนการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ ผลการประเมิน 

1. แผนการจดัการเรียนรู้โดยการจดัการเรยีนรู้ด้วยเทคนิคร่วมกัน
เรียนรู้กับการใช้สื่อประสม แผนที ่1 เรื่อง การเขียนทศนิยมซ้ า
ศูนย์ 91.56 

เหมาะสม 

2. แผนการจดัการเรียนรู้โดยการจดัการเรยีนรู้ด้วยเทคนิคร่วมกัน
เรียนรู้กับการใช้สื่อประสม แผนที ่2 เรื่อง การเขียนเศษส่วนในรปู
ทศนิยมซ้ าศูนย ์ 92.00 

เหมาะสม 

3. แผนการจดัการเรียนรู้โดยการจดัการเรยีนรู้ด้วยเทคนิคร่วมกัน
เรียนรู้กับการใช้สื่อประสม แผนที ่3 เรื่อง การเขียนทศนยิมซ้ าที่
ไม่ใช่ศูนย ์ 89.33 

เหมาะสม 

4. แผนการจดัการเรียนรู้โดยการจดัการเรยีนรู้ด้วยเทคนิคร่วมกัน
เรียนรู้กับการใช้สื่อประสม แผนที ่4 เรื่อง การเขียนเศษส่วนในรปู
ทศนิยมซ้ า 90.22 

เหมาะสม 
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5. แผนการจดัการเรียนรู้โดยการจดัการเรยีนรู้ด้วยเทคนิคร่วมกัน
เรียนรู้กับการใช้สื่อประสม แผนที ่5 เรื่อง การเขียนทศนยิมซ้ า
ศูนย์ให้อยู่ในรูปเศษส่วน 91.56 

เหมาะสม 

6. แผนการจดัการเรียนรู้โดยการจดัการเรยีนรู้ด้วยเทคนิคร่วมกัน
เรียนรู้กับการใช้สื่อประสม แผนที ่6 เรื่อง การเขียนทศนยิมซ้ าให้
อยู่ในรูปเศษส่วน 90.66 

เหมาะสม 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคร่วมกันเรียนรู้กับ
การใช้สื่อประสม มีความเหมาะสมทุกแผนการจัดการเรียนรู้เมื่อเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 โดยค่าสูงสุดอยู่ที่แผนการ
จัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคร่วมกันเรียนรู้กับการใช้สื่อประสม แผนที่ 2 เรื่อง การเขียนเศษส่วนใน
รูปทศนิยมซ้ าศูนย์  

 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับ
การสอน โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคร่วมกันเรียนรู้กับการใช้สื่อประสม เร่ือง จ านวนตรรกยะ  
ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์การเปรยีบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีได้รบัการสอนโดย
การจัดการเรยีนรู้ด้วยเทคนิคร่วมกันเรียนรู้กับการใช้สื่อประสม เรื่อง จ านวนตรรกยะ ส าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 โรงเรียนนาน้อย ก่อนเรียนและหลังเรียน 

* มีนัยส าคัญทีร่ะดับ  .05 

จากตาราง 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยการ
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคร่วมกันเรียนรู้กับการใช้สื่อประสม เรื่อง จ านวนตรรกยะ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

โรงเรียนนาน้อย ก่อนเรียนและหลังเรียน ปรากฏว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ( X ) ก่อนเรียนเท่ากับ 8.36 คะแนนเฉลี่ย 

( X ) หลังเรียนเท่ากับ 15.54 ค่า t เท่ากับ  - 14.167 แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กล่าวคือนักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้โดยใช้โดยการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิคร่วมกันเรียนรู้กับการใช้สื่อประสม เรื่อง จ านวนตรรกยะ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนาน้อย
สูงขึ้น 
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิคร่วมกันเรียนรู้กับการใช้สือ่ประสม เร่ือง จ านวนตรรกยะ 
ตาราง 3 แสดงการสรุปผลการวิเคราะห์การประเมินแบบทดสอบความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อแบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์เรื่อง จ านวนตรรกยะ 
 
 
 

การทดสอบ n คะแนนเตม็ X  S.D. t Sig. 
ก่อนเรียน 
หลังเรียน 

28 
28 

20 
20 

8.36 
15.54 

1.545 
1.835 

-14.167 0.000* 

ก่อนเรียน- 
หลังเรียน 

28 20 7.48  
  



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

285 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

 
 จากตาราง 3 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคร่วมกันเรียนรู้ กับการใช้สื่อ
ประสม เรื่อง จ านวนตรรกยะ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนาน้อย เมื่อพิจารณารายข้อเรียงล าดับ
จากมากสุดไปน้อยสุดได้ดังนี้ ข้อที่ 2 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.86  ข้อที่ 10คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.71  ข้อที่ 9 คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.61  ข้อที่ 4,7 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.57   ข้อที่ 1 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.54  ข้อที่ 5 คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.50   ข้อที่ 6 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.46   ข้อที่ 3 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.32  และมีค่าเฉลี่ยรวม 4.55 และมี
ค่าเฉลี่ย S.D รวม 0.26 

สรุปผลการวิจัย 
 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคร่วมกันเรียนรู้กับการใช้สื่อประสม 
เรื่อง จ านวนตรรกยะ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.36 และ 
15.54 ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนน  กอนเรียนและหลังเรียนพบวา คะแนนสอบหลังเรียนสูงกวา
คะแนนกอนเรียนอยางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 2.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคร่วมกันเรียนรู้กับการใช้สื่อประสม เรื่อง 
จ านวนตรรกยะ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่านักเรียนมีความพึ่งพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 
4.55 

รายการ x  S.D. เกณฑ์การพิจารณาค่าเฉลี่ย 
1. การจัดการเรียนรู้มีการก าหนดจุดประสงค์ของการเรียน
ไว้ชัดเจน 

4.54 0.58 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

2. ในการจัดการเรียนรูม้ีขั้นตอนหรือกระบวนการที่กระตุ้น
ให้นักเรียนเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.86 0.36 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

3. ในการจัดการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนมีความรู้และทักษะใน
เรื่องที่เรียนมากยิ่งขึ้น 

4.32 0.77 มีความพึงพอใจมาก 

4. การจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นให้นักเรียนรู้จักการท างานเป็น
กลุ่มมสี่วนร่วมในการท ากิจกรรม 

4.57 0.69 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

5. ในการจัดการเรียนรู้นักเรียนไดท้ ากิจกรรม เล่นเกม ท า
ให้นักเรียนสนุกสนานในการเรียน 

4.50 0.64 มีความพึงพอใจมาก 

6. การจัดการเรียนรู้เปิดโอกาสใหผู้้เรยีนมีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรมทุกคน 

4.46 0.64 มีความพึงพอใจมาก 

7. การจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นให้นักเรียนรับฟังความคดิเห็น
ของคนอ่ืน เกิดความสามคัคีในกลุม่ 

4.57 0.57 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

8. ส่งเสรมิให้รู้จักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 4.39 0.69 มีความพึงพอใจมาก 
9. ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการท ากิจกรรมการ
เรียนรู ้

4.61 0.50 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

10. นักเรียนสามารถน าความรู้จากเนื้อหาไปประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตจริง 

4.71 0.46 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

รวม 4.55 0.26 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
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อภิปรายผลการศึกษา 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคร่วมกันเรียนรู้กับการใช้สื่อ
ประสม เรื่องจ านวนตรรกยะ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ผู้วิจัยได้ท าการอภิปรายผลจากการวิจัย ดังนี ้

1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคร่วมกันเรียนรู้กับการใช้
สื่อประสม เรื่อง จ านวนตรรกยะ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคร่วมกันเรียนรู้กับการใช้สื่อประสมได้ออกแบบ
ให้ง่ายต่อการเรียนรู้  วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542 : 34) กล่าวว่า การเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ (LT) เป็นวิธีการจัดการ
กิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรยีนให้แก่ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แต่ละ
กลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถแตกต่างกัน โดยที่แต่ละคนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการเรียนรู้และ
ในความส าเร็จของกลุ่ม ทั้งโดยการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น การแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้ รวมทั้งกรเป็นก าลังใจแก่
กันและกัน คนทีเ่รียนเก่งจะช่วยเหลือคนที่อ่อนกว่า สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อการเรียนของตนเองเท่านั้น
หากแต่จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุ่มซึ่งเมื่อน ามาจัดการเรียนการสอนไปกับการ
ใช้สื่อประสม กิดานันท์ มลิทอง (2543 : 267) ได้ให้ความหมายเอาไว้ว่าสื่อประสมคือการน าเอาสื่อการสอนหลาย ๆ 
อย่างมาสัมพันธ์กัน ใช้ร่วมกันทั้งวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเรียน
การสอน โดยการใช้สื่อแต่ละอย่าง ตามล าดับขั้นตอนของเนื้อหา ซึ่งมีคุณค่าที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันสื่อการสอนอย่าง
หนึ่งอาจใช้เพื่อเร้าความสนใจในขณะที่อีกอย่างหนึ่งใช้เพื่ออธิบายข้อเท็จจริงของเนื้อหาและอีกชนิดหนึ่งอาจใช้เพื่อ
ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้ง และป้องกันการเข้าใจความหมายผิด การใช้สื่อประสมจะช่วยให้ผู้เรียนมีประสบการณ์
จากประสาทสัมผัสที่ผสมผสานกันได้พบวิธีที่จะเรียนในสิ่งที่ต้องการได้ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเมื่อจักการเรียนรู้
ด้วยเทคนิคร่วมกันเรียนรู้กับการใช้สื่อประสม เรื่อง จ านวนตรรกยะ ท าให้การจัดการเรียนรู้ที่ได้กิจกรรมที่หลากหลาย 
น่าสนใจของผู้เรียน เพราะนับว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ คือ กลุ่มเรียนรู้ร่วมกัน ท างาน
แบบกระบวนการกลุ่ม ฝึกการคิด ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เมื่อน ามาใช้ร่วมกับสื่อประสมจะช่วยแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนได้ 

2.  แบบทดสอบความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิคร่วมกันเรียนรู้กับการใช้สื่อ
ประสม เรื่อง จ านวนตรรกยะ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่านักเรียนมีความพึ่งพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิคร่วมกันเรียนรู้กับการใช้สื่อประสม เรื่อง จ านวนตรรกยะ มีค่าเฉลี่ย 4.55 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 
แสดงว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มาลินี ค าชมพู (2556) ศึกษาผลการ
พัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง การคูณ โดยใช้แบบฝึกกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ความพึงพอใจ
ของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การคูณ โดยใช้แบบฝึก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  ครูผู้สอนควรส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มอยู่เสมอ ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการให้ก าลังใจซึ่งกัน
และกัน ส่งเสริมให้นักเรียนมีการชมเชยกันหรือการแสดงท่าทาง เนื่องจากการให้ก าลังใจซึ่งกันและกันจะช่วยส่งเสริม
ให้นักเรียนมีก าลังใจในการท างานหรือการท ากิจกรรมนั้น ๆ และท าให้กระบวนการกลุ่มประสบความส าเร็จสูงขึ้น 
 2.  ครูผู้สอนควรจัดกลุ่มที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนโดยค านึกถึงความสัมพันธ์ภายในกลุ่มของ
นักเรียน เพื่อในนักเรียนตั้งใจร่วมมือในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเต็มความสามารถ 
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 3.   ครูผู้สอนสามารถน าการจัดการเรยีนรู้ด้วยเทคนิคร่วมกันเรยีนรูก้ับการใช้สื่อประสม เรื่อง จ านวนตรรก
ยะ ส าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนหรือเรื่องอื่น ๆ ในเนื้อหาสาระวิชา
คณิตศาสตร์ได ้
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Creation of Infographics Innovation in Mathematical Learning  
for Students in Prathom 2 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อออกแบบและสร้างนวัตกรรมภาพอินโฟกราฟิกส์เพื่อการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 2.เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของนวัตกรรมภาพอินโฟกราฟิกส์เพื่อ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 และ 3. เพื่อศึกษาระดับความ      พึงพอใจของนักเรียน
หลังการใช้นวัตกรรมภาพอินโฟกราฟิกส์เพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 30 คน โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ  นวัตกรรมภาพอินโฟกราฟิกส์
เพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 12 แผ่น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวนบทละ 10 ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนหลังใช้
นวัตกรรมภาพอินโฟกราฟิกส์เพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 11 ข้อ สถิติที่
ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาดัชนีประสิทธิผล (E.I.) 
 ผลการวิจัยพบว่า นวัตกรรมภาพอินโฟกราฟิก เพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 2 ประกอบไปด้วยเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จ านวน 12 บท นวัตกรรม
ภาพอินโฟกราฟฟิกส์มีค่าดัชนีประสิทธิผลของแต่ละแผ่น มากกว่า 0.5 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเฉลี่ย 0.73 และวัด
จากความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้นวัตกรรมภาพอินโฟกราฟฟิกส์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

( X̅ = 4.73, S.D. = 0.48) 

ค าส าคัญ : นวัตกรรมภาพอินโฟกราฟฟิกส์ 

ABSTRACT 
 The purposes of this study were : (1) to design and create Infographics innovation  in 
mathematical learning for students in prathom 2, (2) to find effectiveness index of Infographics 
innovation in mathematical learning students in prathom 2, and (3) To investigate the level of 
satisfaction of students after used Infographics innovation in mathematical learning for students in 
prathom 2. The sample of 30 the Demonstration School Uttaradit Rajabhat University’s students. By 
Purposive Sampling. The employed research instruments were 12 Infographics innovation  in 
mathematical learning for students in prathom 2,  prathom 2 mathematics achievement test with 
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10 questions of each chapter,  satisfaction survey with 11. The statistics include : standard deviation 
(S.D) and  Exponential integral (E.I.) 
 Research findings were as follows : (1) Infographics innovation in mathematical learning 
for students in prathom 2 contained the lessons which were following the Basic Education Core 
Curriculum B.E. 2551 with 12 chapters. The Effectiveness of Infographics innovation had 
effectiveness index of each sheet more than 0.5, the average of effectiveness index was 0.73, and 

the score of satisfaction survey was most. ( x = 4.73, S.D. = 0.48) 

Keyword: Infographics Innovation 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยเหตุผล กระบวนการคิด และการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์จึงเป็นวิชาที่เสริมสร้าง
ความมีเหตุผล รู้จักการคิดอย่างมีระบบระเบียบ มีการวางแผนการท างาน วิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่
ถ้วนรอบคอบ มีความสามารถในการตัดสินใจ สามารถคาดการณ์ วางแผนการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ตลอดจนศาสตร์อื่นๆที่
เกี่ยวข้อง คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น.56) จากความส าคัญของคณิตศาสตร์ที่กล่าวมา เป็นเหตุเป็นผลในด้าน
ของการจัดการเรียนการสอนไม่ควรเน้นให้มีการเรียนการสอนเฉพาะแต่ในเนื้อหาวิชาเพียงอย่างเดียว  ควรฝึกให้
นักเรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และน าไปประยุกต์ใช้ได้โดยครูผู้สอนควรที่จะศึกษาและสนใจเกี่ยวกับความรู้
ต่างๆ รอบๆ ตัวอยู่เสมอ  
 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ เป็นความรับผิดชอบของผู้สอนที่ต้องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให้เข้าใจถึง
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด สมรรถนะ ส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับผู้เรียน แล้วจึงพิจารณา ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเลอืกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ เน้นสื่อ
ที่ผู้เรียนและผู้สอนใช้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น.25)  ผู้สอนสามารถจัดท าและ
พัฒนาสื่อการเรียนรู้ขึ้นเองหรือน าสื่อต่างๆ ที่มีอยู่รอบตัว และในระบบสารสนเทศมาใช้ในการเรียนรู้ ลักษณะของสื่อ
การเรียนรู้ที่จะน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ควรมีความหลากหลาย ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และสื่อ
อื่นๆ ซึ่งช่วยส่งเสริมให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณค่า น่าสนใจ ชวนคิด ชวนติดตาม เข้าใจได้ง่าย และรวดเร็วขึ้น 
รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้งและต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อให้
การใช้สื่อการเรียนรู้เป็นไปตามแนวการจัดการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง พัฒนาได้เต็มตาม
ศักยภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551, น.27) ดังนั้นครูผู้สอนจะต้องมีการพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ ทั้งทางด้านการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และการคิด ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่จะเป็นประโยชน์ 
และเอื้ออ านวยให้ผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้   
 ปัญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ว่า จากการสัมมนาครู อาจารย์หัวหน้าหมวดคณิตศาสตร์ นักการศึกษา
และผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์จ านวน 118 คน ในหัวข้อ เรื่อง “ ท า
อย่างไรให้ เด็กไทยเก่งคณิตศาสตร์” และการสัมภาษณ์อาจารย์   นักการศึกษาและผู้ เ ช่ียวชาญจาก  6 
มหาวิทยาลัย จ านวน 12 คน  ได้ข้อเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการแก้ปัญหาการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ดังนี้ (สมวงษ์ แปลงประสพโชค, 2557) 
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 ครูผู้สอนควรให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ครูแนะน าและสาธิตแล้วให้ นักเรียนปฏิบัติ ให้
นักเรียนแสดงความคิดเองอย่างมีเหตุผล ให้นักเรียนฝึกคิดวิเคราะห์  ครูผู้สอนต้องอธิบายให้เข้าใจก่อนแล้วจึงให้
จ า  ครูอย่าด่วนสรุปเพราะจะท าให้นักเรียนไม่คิด มีการใช้สื่อบ้าง ใช้สภาพที่อยู่ในชีวิตจริงของนักเรียนมาใช้เป็นบริบท
ในการเรียน ให้ใช้สิ่งตีพิมพ์หรือสื่อโฆษณาเป็นแหล่งความรู้ในชุมชน ใช้ของจริงและของจ าลองเป็นสื่อการสอน ให้
นักเรียนรู้จักคิดเอง ท าเอง แก้ปัญหาเอง ควรมีวิธีการสอนที่หลากหลาย ใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือบ้างเพื่อให้นักเรียน
รู้จักการท างานร่วมกับเพื่อน ควรใช้การสอนแบบถามตอบและร่วมกันแสดงความคิดเห็นบ้าง บางครั้งอาจสอนโดย
แบ่งเป็นฐานโดยก าหนดให้ท างานกลุ่มหมุนเวียน นักเรียนจะได้รู้จักการแบ่งงานและช่วยเหลือกัน เนื้อหาบางเนื้อหาที่
น่าเบื่อ ควรน า เกม เพลงมาช่วยบางโอกาส 
 เมื่อศึกษาสภาพปัญหาของการเรียนคณิตศาสตร์จากการไปฝึกปฏิบัติการสอนระหว่างเรียนในสถานศึกษา 
พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์ เพราะเนื้อหามีแต่ตัวเลข สัญลักษณ์และตัวอักษะจ านวนมาก ไม่
น่าสนใจ จึงท าให้เกิดความเบื่อหน่าย ไม่เข้าใจในเนื้อหาและง่วงนอนในเวลาเรียน  ซึ่งจากปัญหาดังกล่าว มีสาเหตุมา
จากหลายประการด้วยกัน เช่น นักเรียนมีพื้นฐานความรู้ที่แตกต่างกัน มีความสามารถรับรู้ไม่เท่าเทียมกัน ครูผู้สอนไม่
สามารถท่ีจะสอนให้นักเรียนรู้และเข้าใจในเวลาอันจ ากัด แต่สาเหตุหลักอย่างหนึ่งมาจากตัวครูผู้สอนที่ไม่มีวิธีการสอน
แบบใหม่ ไม่มีเทคนิคการสอนหรือการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่แปลกใหม่ ไม่มีสิ่งที่จะเร้าความสนใจของนักเรียนและ
ขาดสื่อการเรียนรู้ที่แปลกใหม่ น่าสนใจ ท าให้ผู้เรียนไม่มีความสนใจเรียนคณิตศาสตร์ ดังนั้นครูผู้สอนจะต้องออกแบบ
การจัดการเรียนรู้โดยเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน สร้างหรือพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้เพื่อที่จะท าให้นักเรียน
เห็นคุณค่าและอยากเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น 
 ชวลิต เข่งทอง (2560) กล่าวว่า สื่อการเรียนการสอน นับเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญมากประการหนึ่งใน
กระบวนการเรียนการสอน นอกเหนือจากตัวผู้สอน ผู้เรียน และเทคนิควิธีการต่างๆ บทบาทของสื่อการเรียนการสอนก็
คือ เป็นตัวกลาง หรือพาหนะ หรือเครื่องมือ หรือช่องทางที่ใช้น าเรื่องราว ข้อมูลความรู้หรือสิ่งบอกกล่าวของผู้ส่งสาร
หรือผู้สอนไปสู่ผู้รับหรือผู้เรียน เพื่อท าให้การเรียนรู้หรือการเรียนการสอนบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือ
จุดมุ่งหมายที่วางไว้เป็นอย่างดี สื่อการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการพัฒนาทางด้าน
เทคโนโลยีด้านต่างๆ จากสื่อพ้ืนฐานซึ่งเป็นภาษาพูดหรือเขียน ถึงปัจจุบันสื่อมีหลายประเภทหลายรูปแบบ ให้ผู้สอนได้
พิจารณาเลือกใช้ตามความเหมาะสมของสื่อแต่ละประเภทที่มีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติเฉพาะตัวของมันเอง สื่อการ
เรียนการสอนที่ถือว่าทันสมัยมากในปัจจุบัน คือ สื่อประเภทซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ซึ่งใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์
ในการน าเสนอสื่อประสมอันได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง กราฟิก แผนภูมิ กราฟ ภาพเคลื่อนไหว วีดีทัศน์ และเสียง เพื่อ
ถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียนหรือองค์ความรู้ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับการสอนจริงในห้องเรียนให้มากท่ีสุด  
 ปัจจุบันคอมพิวเตอร์กราฟิกเข้ามามีบทบาทกับงานด้านต่าง ๆ ได้มีการน าคอมพิวเตอร์กราฟิก มาสร้างสรรค์
เป็นผลงาน ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบภาพ และการปรับแต่งสีภาพ มีการน าคอมพิวเตอร์กราฟิก ไปใช้กับงานด้าน
ต่าง ๆ อาทิเช่น งานสิ่งพิมพ์ งานโฆษณา งานออกแบบ งานน าเสนอข้อมูล งานสร้างภาพการ์ตูน งานสร้างสื่อการเรียน
การสอน เป็นต้น โดยภาพกราฟิกจะท าให้งานที่ได้มีความสวยงามและน่าสนใจยิ่งขึ้น  การศึกษาและท าความ
เข้าใจ เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของคอมพิวเตอร์กราฟิก จัดว่าเป็นพื้นฐานส าคัญเพื่อช่วยให้การออกแบบ หรือการ
ตกแต่งภาพกราฟิกมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน (กฤติยา พลหาญ, 2561) วัสดุกราฟิก เป็นทัศนวัสดุอย่างหนึ่งที่ถูกจัดท า
ขึ้นผ่านคอมพิวเตอร์กราฟิก ที่น ามาใช้ในการสื่อความหมายเพื่อแสดงสัญลักษณ์หรือความหมายของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่
เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง แนวคิด และเสริมความเข้าใจโดยอาศัยส่วนประกอบท่ีเป็นรูปภาพ  สัญลักษณ์ แผนภาพ ฯลฯ 
ด้วยลักษณะที่โดดเดน่ของวัสดุกราฟิกคือ มีภาพและสีสันท่ีสดใส ดึงดูดความสนใจได้มาก ช่วยให้ผู้สอนกับผู้เรียนเข้าใจ
ความหมายได้ตรงกันและง่ายขึ้น ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีกว่าการฟังค าบรรยายเพียงอย่างเดียว  ประหยัดเวลา  ช่วย
ให้บทเรียนยิ่งมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น  ผู้เรียนได้มีโอกาส  มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนสามารถประยุกต์หรือใช้
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ประกอบกับสื่ออ่ืนๆได้อีกท้ังครูผู้สอนสามารถผลิตได้ด้วยตนเองและมีคุณค่าต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยตรง (อารียา 
พรมพิทักษ์,2556)  
 การออกแบบอินโฟกราฟิกส์ เป็นวัสดุกราฟิกอย่างหนึ่งที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการ
น าข้อมูลที่เข้าใจยากหรือข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือจ านวนมากมาน าเสนอในรูปแบบต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ เนื่องจากเป็น
การสรุปความรู้ให้สั้นและเข้าใจมากขึ้น สามารถเล่าเรื่องได้ด้วยตัวเอง มีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ หัวข้อที่น่าสนใจ 
ภาพและเสียง ซึ่งจะต้องรวบรวมข้อมูลต่างๆ ให้เพียงพอ แล้วน ามาสรุป วิเคราะห์ เรียบเรียง แสดงออกมาเป็นภาพจึง
จะดึงดูดความสนใจได้ดี ช่วยลดเวลาในการอธิบายเพิ่มเติม กราฟิกที่ใช้อาจเป็นภาพ ลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ 
แผนภูมิ ไดอะแกรม ตาราง แผนที ่ฯลฯ จัดท าให้มีความสวยงาม น่าสนใจ เข้าใจง่าย สามารถจดจ าได้นาน ท าให้การ
สื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น (จงรัก เทศนา, 2561.) 
 ด้วยเหตุดังที่กล่าวมาผู้วิจัยได้เห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการเรียนรู้ ซึ่งเป็น เครื่องมือ
สื่อสารระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน และช่วยแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และจากปัญหาในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์และความส าคัญของคณิตศาสตร์ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่
จะสร้างนวัตกรรมภาพอินโฟกราฟิกส์เพื่อการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นการผสมผสานกัน
ระหว่างเนื้อหาความรู้ในรายวิชา ซึ่งมีการวิเคราะห์ สรุปเป็นเนื้อหาที่เข้าใจง่ายขึ้น กับภาพอินโฟกราฟฟิกส์ ซึ่งจุดเด่น
ของภาพอินโฟกราฟิกส์ คือ มีรูปภาพ ลายเส้น สีสันที่น่าสนใจ  ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการจดจ า เรียนรู้ได้
เร็วข้ึน และเข้าใจง่าย ส่งผลท าให้นักเรียนมีความสนใจและอยากเรียนรู้มากขึ้น 

จุดมุ่งหมายของงานวิจัย 
 1. เพื่อออกแบบและสร้างนวัตกรรมภาพอินโฟกราฟิกส์เพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 2  
 2. เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของนวัตกรรมภาพอินโฟกราฟิกส์เพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2  
 3. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนหลังการใช้นวัตกรรมภาพอินโฟกราฟิกส์เพื่อการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 

ขอบเขตของโครงการวิจัย 
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 122 คน 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จ านวน 1 ห้องเรียน คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2/1 จ านวน 30 คน   

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 เนื้อหาที่น ามาสร้างนวัตกรรมภาพอินโฟกราฟิกส์คณิตศาสตร์ เป็นเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดังนี ้

- บทที่ 1 จ านวนนับไม่เกิน 1000 
- บทที่ 2 การบวกและการลบจ านวนนับท่ีมีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 
- บทที่ 3 การวัดความยาว 
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- บทที่ 4 การบวกและการลบจ านวนนับท่ีมีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1000 
- บทที่ 5 การชั่ง 
- บทที่ 6 การคูณ 
- บทที่ 7 เวลา 
- บทที่ 8 เงิน 
- บทที่ 9 การหาร 
- บทที่ 10 การตวง 
- บทที่ 11 รูปเรขาคณิต 
- บทที่ 12 การบวก ลบ คูณ หารระคน 

 3. ขอบเขตด้านเวลาและสถานท่ี 
 ด้านเวลา คือ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 
 ด้านสถานท่ี คือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 4. ขอบเขตด้านตัวแปร 
 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ 
 1. ตัวแปรต้น ได้แก่ นวัตกรรมภาพอินโฟกราฟิกส์เพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2 
 2. ตัวแปรตาม ได้แก่  
    1. ดัชนีประสิทธิผลของนวัตกรรมภาพอินโฟกราฟิกส์เพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2 
    2. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนหลังการใช้นวัตกรรมภาพอินโฟกราฟิกส์เพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. ดัชนีประสิทธิผลของนวัตกรรมภาพอินโฟกราฟิกส์เพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2 อยู่ในระดับตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 
 2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรมภาพอินโฟกราฟิกส์เพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส า หรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ที่อยู่ในระดับมากขึ้นไป 

ค านิยามศัพท์เฉพาะ 
 นวัตกรรมภาพอินโฟกราฟิกส์ หมายถึง สื่อนวัตกรรมประกอบการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมา โดยน าเอา
ความรู้ในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐานระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 มาวิเคราะห์ สรุปและออกแบบให้น่าสนใจ เข้าใจง่ายด้วยการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator 
 ดัชนีประสิทธิผลของนวัตกรรม หมายถึง ค่าตัวเลขที่เปรียบเทียบคะแนนของนักเรียนก่อนใช้นวัตกรรมกับ
คะแนนความก้าวหน้าที่นักเรียนท าแบบทดสอบหลังใช้นวัตกรรมภาพอินโฟกราฟิกส์เพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกมีความสุข ความชอบ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ที่มีต่อนวัตกรรม
ภาพอินโฟกราฟิกส์เพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  
 
 

https://adobe-illustrator.th.softonic.com/
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วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 การออกแบบและสร้างนวัตกรรมภาพอินโฟกราฟิกส์เพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2 ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาค้นคว้าโดยล าดับดังต่อไปนี้ 
 1. การสร้างนวัตกรรมภาพอินโฟกราฟิกส์เพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 
ได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
    1.1 ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาสาระกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อเป็นแนวทางในการการสร้างนวัตกรรมภาพอินโฟ
กราฟิกส์เพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
    1.2 ศึกษาวิธีการสร้างนวัตกรรมภาพอินโฟกราฟิกส์ 
    1.3 ออกแบบและสร้างวัตกรรมภาพอินโฟกราฟิกส์เพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม Adobe 
lllustrator ฉบับร่าง จัดท าทัง้หมด 12 แผ่น ดังน้ี 

 แผ่นที่ 1 จ านวนนับไม่เกิน 1000 
  แผ่นที่ 2 การบวกและการลบจ านวนนับท่ีมีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 

 แผ่นที่ 3 การวัดความยาว 
 แผ่นที่ 4 การบวกและการลบจ านวนนับท่ีมีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1000 
 แผ่นที่ 5 การชั่ง 
 แผ่นที่ 6 การคูณ 
 แผ่นที ่7 เวลา 
 แผ่นที่ 8 เงิน 
 แผ่นที่ 9 การหาร 
 แผ่นที่ 10 การตวง 
 แผ่นที่ 11 รูปเรขาคณิต 
 แผ่นที่ 12 การบวก ลบ คูณ หารระค 
   1.4 ออกแบบการประเมินประสิทธิภาพของนวัตกรรมภาพอินโฟกราฟิกส์ โดยก าหนดระดับคุณภาพ ดังนี้ 

  5 หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด 
 4 หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
 3 หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
 2 หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 
 1 หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด 
   1.5 น านวัตกรรมภาพอินโฟกราฟิกส์ฉบับร่าง ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษางานค้นคว้าอิสระ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสม และน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข 
   1.6 น านวัตกรรมภาพอินโฟกราฟิกส์ฉบับร่าง ที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน คือ 

       1.6.1 อาจารย์คทาวุธ  ชาติศักดิ์ยุทธ อาจารย์ประจ าหลักสูตรคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์  
            1.6.2 อาจารย์วลิดา  อุ่นเรือน อาจารย์ประจ าหลักสูตรฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างสื่อการจัดการเรียนรู้ 
           1.6.3 คุณครูเบญจมาศ  ชาติศักดิ์ยุทธ ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ผู้เช่ียวชาญ
ด้านการสอนและน าสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้  เพื่อหาความแม่นตรงเชิงเนื้อหา 
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    1.7 น าข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญ เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงแก้ไขนวัตกรรมภาพอินโฟ
กราฟิกส์ 
    1.8 จัดท านวัตกรรมภาพอินโฟกราฟิกส์เพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 
ฉบับสมบูรณ์ 
 2. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนประจ าบท หลังการใช้นวัตกรรมภาพอินโฟกราฟิกส์ เพื่อ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 มีขั้นตอน การสร้างดังนี้ 
    2.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบทดสอบ 
    2.2 ก าหนดจุดประสงค์ที่จะวัด 
    2.3 จัดท าแบบทดสอบฉบับร่าง จ านวน 10 ข้อ 
    2.4 ออกแบบการประเมินประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  โดยการหาความแม่นตรงเชิง
เนื้อหาของแบบทดสอบ 
    2.5 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบหาประสิทธิภาพ
ของแบบทดสอบ โดยมีดัชนีความสอดคล้องตั้งแต ่0.5 ขึ้นไป  
    2.6 ปรับปรุงแบบทดสอบตามค าแนะน าของผู้เชียวชาญและจัดท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิฉบับสมบูรณ์ 
 3. การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อนวัตกรรมภาพอินโฟกราฟิกส์ เพื่ อการ เรี ยนรู้
คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 มีขั้นตอนการสร้างดังต่อไปนี้ 
    3.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 
    3.2 ก าหนดกรอบเนื้อหาความพึงพอใจ  
    3.3 เลือกประเด็นที่จะวัดความพึงพอใจและได้ท าการก าหนดอันดับคุณภาพ 5 ระดับ เกณฑ์การแปลผล
ความพงึพอใจใช้เกณฑ์ (ระพินทร์  โพธิ์ศรี, 2559, น.303)  ดังนี ้
  1.0 – 1.50 หมายถึง  พึงพอใจน้อยท่ีสุด 
  1.51 – 2.25 หมายถึง  พึงพอใจน้อย 
  2.26 – 2.50 หมายถึง  พึงพอใจค่อนข้างน้อย 
  2.51 – 3.50 หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 
  3.51 – 3.75 หมายถึง  พึงพอใจค่อนข้างมาก 
  3.76 – 4.50 หมายถึง  พึงพอใจมาก 
  4.51 – 5.00 หมายถึง  พึงพอใจมากท่ีสุด  
   3.4 จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจฉบับร่าง 
   3.5 ออกแบบการประเมินประสทิธิภาพของแบบสอบถามความพึงพอใจ น าแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมี
ต่อเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความแม่นตรง โดยมีคา่ดัชนีความสอดคล้องตั้งแต ่0.50 ขึ้นไป  
   3.6 ปรับปรุงแบบสอบถามความพึงพอใจ และจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจฉบับสมบูรณ์ 
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 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก ่

1.1 ร้อยละ (Percentage) โดยใช้สูตร (ระพินทร์ โพธ์ิศร,ี 2559, น.158) ดังนี ้

P= 100×
X
x

t

 

   
  เมื่อ  P  คือ  ร้อยละ 
   x    คือ  ผลการวัดจากข้อมูล 

   Xt
   คือ  คะแนนเต็ม 

 
 2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรม ได้แก ่

2.1 การหาคา่เฉลีย่ (Mean) โดยใช้สูตร (ระพินทร์ โพธ์ิศร,ี 2559, น.162) ดังนี ้

   X̅ =
ΣX

N
 

  เมื่อ  x   คือ  ค่าเฉลี่ย 
   ∑X  คือ  ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
   N  คือ  จ านวนข้อมูล 
 

 2.2 หาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้สูตร (ระพินทร์ โพธ์ิศรี, 2559, น.163) ดังนี ้ 

𝑆. 𝐷. =  √
∑(𝑥 − �̅�)2

𝑛 − 1
 

 
  เมื่อ S.D.   คือ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
   X      คือ  คะแนนแต่ละตัว     

   x̅ คือ  ค่าเฉลี่ย 
   N      คือ  จ านวนข้อมูล 

 3. สถิติที่ใช้วิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน ได้แก ่
3.1 วิเคราะห์หาความแม่นตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ใช้สูตร (ระพินทร์ โพธ์ิศรี, 2559, น.268) ดังต่อไปนี ้
 

    IOC = 
∑ x

n
 

  เมื่อ x คือ  ค่าระดับความคิดเห็น (5,4,3,2,1) 
   5 หมายถึง  สอดคล้องกับนวัตกรรมมากท่ีสุด 
   4 หมายถึง  สอดคล้องกับนวัตกรรมมาก 
   3 หมายถึง  สอดคล้องกับนวตักรรมปานกลาง 
   2 หมายถึง  สอดคล้องกับนวัตกรรมน้อย 
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   1 หมายถึง  สอดคล้องกับนวัตกรรมน้อยท่ีสุด 
   n คือ  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

  ถ้าค่าเฉลี่ย ≥ 3.50 แสดงว่าข้อค าถามนั้นมีความแม่นตรงน าไปใช้ได้ 

 4. สถิติที่ใช้วิเคราะห์คณุภาพแบบสอบถามความพึงพอใจ ได้แก ่
 4.1 วิเคราะห์หาความแม่นตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ใช้สูตร (ระพินทร์ โพธ์ิศรี, 2559, น.268) ดังต่อไปนี ้

    IOC = 
∑ x

n
 

  เมื่อ x คือ ค่าระดับความคิดเห็น (1,0,-1) 
   1 คือ เห็นด้วย 
   0 คือ ไม่แน่ใจ 
   -1 คือ ไม่เห็นด้วย 
   n คือ จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 ถ้าค่าเฉลี่ย ≥ 0.50 แสดงว่าข้อค าถามนั้นมีความแม่นตรงน าไปใช้ได้ 

5. สถิติที่ใช้วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของนวัตกรรมภาพอินโฟกราฟกิส์ ได้แก่ 
 5.1 วิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผล ใช้สูตร (เผชิญ  กิจระการ, 2545, น.2) ดังนี ้
   

  ดัชนีประสิทธิผล = 
ผลรวมของคะแนนหลังเรียนทุกคน−ผลรวมของคะแนนก่อนเรียนทุกคน

(จ านวนนักเรียน×คะแนนเต็ม)−ผลรวมของคะแนนก่อนเรียนทุกคน
 

 

   หรือ  E.I. = 
𝑃1−𝑃2

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙−𝑃2
 

   เมื่อ P1 คือ ผลรวมของคะแนนหลังเรียนทุกคน 
    P2 คือ ผลรวมของคะแนนก่อนเรยีนทุกคน  

   Total คือ ผลคณูของจ านวนนักเรยีนกับคะแนนเต็ม  
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์การออกแบบและสร้างนวัตกรรมภาพอินโฟกราฟิกส์เพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
การออกแบบและสร้างนวัตกรรมภาพอินโฟกราฟิกส์เพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 2  เป็นผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 1 ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการและได้ผลดังนี้ 
 การออกแบบและสร้างนวัตกรรมภาพอินโฟกราฟิกส์เพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2  ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบและจัดท าสื่อการจัดการเรียนรู้ด้วยภาพอินโฟกราฟิกส์ ที่เอื้ ออ านวยต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน มีเนื้อหาครบถ้วน ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบใหม่ รูปแบบของสื่อมีความทันสมัย สีสันสวยงาม 
ส่งเสริมความจ าและกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้อยากรู้อยากเรียน จ านวน 12 แผ่น ได้แก่  

แผ่นที่ 1 จ านวนนับไม่เกิน 1000  
 แผ่นที่ 2 การบวกและการลบจ านวนนับท่ีมีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 
 แผ่นที่ 3 การวัดความยาว 
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 แผ่นที่ 4 การบวกและการลบจ านวนนับท่ีมีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1000 
 แผ่นที่ 5 การชั่ง 
 แผ่นที่ 6 การคูณ 
 แผ่นที่ 7 เวลา 
 แผ่นที่ 8 เงิน 
 แผ่นที่ 9 การหาร 
 แผ่นที่ 10 การตวง 
 แผ่นท่ี 11 รูปเรขาคณิต 
 แผ่นที่ 12 การบวก ลบ คูณ หารระคน 
 โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการออกแบบและสร้างสื่อภาพอินโฟกราฟิกสต์ามขั้นตอนดังต่อไปนี ้
 1. ก าหนดจุดประสงค์การเรยีนรู้ของภาพอินโฟกราฟิกส์ สาระการเรยีนรู้คณติศาสตร์ ส าหรับนักเรยีนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2 
 2. ออกแบบนวัตกรรมภาพอินโฟกราฟิกส์ เพื่อการเรียนรู้คณติศาสตร์ นักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยที่ 
เมื่อนักเรียนศึกษานวัตกรรมภาพอินโฟกราฟิกส์แล้วจะต้องมีคะแนนความก้าวหน้า อยู่ในระดับตั้งแต ่0.5 ขึ้นไป และ
ตรงตามจุดประสงค์ของนวัตกรรมภาพอินโฟกราฟิกส์แต่ละบท 
 3. ก าหนดวธิีการจัดการเรียนรู้ ในการจัดการเรยีนรู้ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้นวัตกรรมภาพอินโฟกราฟิกส์ เพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยได้ท าการ
ช้ีแจงเกี่ยวกับการจัดการเรยีนรู้ใหน้ักเรียนทราบจุดประสงค์ และระยะเวลาในการจัดการเรียนรู ้
 4. ก าหนดองค์ประกอบของนวัตกรรมภาพอินโฟกราฟฟิกส์ ทีผู่้วิจัยได้สร้างขึ้น ประกอบด้วยเนื้อหาสาระ
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 แต่ละบท ภาพและสีประกอบการเรียนรู ้
 5. ประเมินคณุภาพของเครื่องมือด้านความเหมาะสมของนวัตกรรมภาพอินโฟกราฟฟิกส์เพื่อการเรยีนรู้
คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยพิจารณาจากผู้เช่ียวชาญ มีความเหมาะสมท้ังด้านเนื้อหา 
ภาษา และรูปแบบของนวัตกรรม มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00  ซึ่งหมายถึง นวัตกรรมภาพอินโฟกราฟิกส์นี้มี
ความเหมาะสมในประเด็นตา่งๆ 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผลของนวัตกรรมภาพอินโฟกราฟิกส์เพ่ือการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับ
นักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2 
 การน าเสนอผลการวิเคราะหห์าดชันีประสิทธิผลของนวัตกรรมภาพอินโฟกราฟฟิกส์ เป็นผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์การวิจัยของข้อที่ 2 ซึง่ผู้วิจัยได้ด าเนินการและได้ผลดังนี้ 
 การด าเนินการทดลองใช้นวัตกรรมภาพมลูโดยเน้นให้นักเรียนศึกษาความรู้ด้วยนเอง และผู้สอนมีการใช้เกม
และเพลงในการเร้าความสนใจและเป็นการผ่อนคลายความเครียด อินโฟกราฟิกส์ ได้ด าเนินการระหว่างวันท่ี 17  ถึง 
24 เดือนเมษายน  พ.ศ. 2561  ซึ่งเป็นการเก็บข้อม กลุม่ตัวอย่างท่ีใช้ในการทดลองเป็นนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
จ านวน 30 คน  
 การวิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผลของนวัตกรรมภาพอินโฟกราฟิกส์  
 การน าเสนอดัชนีประสิทธิผลของนวัตกรรมภาพอินโฟกราฟิกส์ เพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  ผู้วิจัยได้ด าเนินการหาค่า E.I. โดยการวัดผลการท าแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 10 ข้อ และ
ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการใช้นวัตกรรมภาพอินโฟกราฟิกส์จ านวน 10 ข้อ ขอน าเสนอตามสมมติฐานการ
วิจัยดังนี ้
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ตารางที่ 1 แสดงผลการวเิคราะหห์าดัชนีประสิทธิผลของนวัตกรรมภาพอินโฟกราฟฟิกส ์

นวัตกรรมภาพอินโฟกราฟฟิกส์ ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ผล 

แผ่นที่ 1 0.80 ใช้ได้ 
แผ่นที่ 2 0.81 ใช้ได้ 
แผ่นที่ 3 0.81 ใช้ได้ 
แผ่นที่ 4 0.72 ใช้ได 
แผ่นที่ 5 0.71 ใช้ได้ 
แผ่นที่ 6 0.72 ใช้ได้ 
แผ่นที่ 7 0.71 ใช้ได้ 
แผ่นที่ 8 0.71 ใช้ได้ 
แผ่นที่ 9 0.71 ใช้ได้ 
แผ่นที่ 10 0.72 ใช้ได้ 
แผ่นที่ 11 0.71 ใช้ได้ 
แผ่นที่ 12 0.67 ใช้ได้ 

เฉลี่ย 0.73 ใช้ได้ 

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของนวัตกรรมภาพอินโฟกราฟิกส์ เพื่อการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 มีค่าดัชนีประสิทธิผลของแต่ละแผ่น มากกว่า 0.5 และมีค่าดัชนี
ประสิทธิผลเฉลี่ย 0.73 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ที่ก าหนดไว้ว่า ดัชนีประสิทธิผลของนวัตกรรมภาพ
อินโฟกราฟิกส์เพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 อยู่ในระดับตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนหลังการใช้นวัตกรรมภาพอินโฟกราฟิกส์เพ่ือการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2  

การน าเสนอผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้นวัตกรรมภาพอินโฟ                     
กราฟฟิกส์ เป็นผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 3 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ได้ด าเนินการวิเคราะห์
โดยการใช้สถิติค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการและได้ผลดังนี้ 
 สร้างแบบวัดความพึงพอใจให้ผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน ตรวจสอบความแม่นตรงของข้อค าถาม โดยมีค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่าง 0.67-1.00 ซึ่งหมายถึง แบบสอบถามความพึงพอใจมีความเหมาะสมใช้ได้ 

ตารางที่ 2 แสดงระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้นวัตกรรมภาพอินโฟกราฟฟิกสเ์พื่อการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  

ที ่ รายการ x̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1 ความแปลกใหม่ ทันสมัย 4.77 0.43 มากที่สุด 
2 มีความสวยงาม สะดุดตา 5.00 0.00 มากที่สุด 
3 มีภาพประกอบสื่อความหมายชัดเจน 4.87 0.35 มากที่สุด 
4 ขนาดเหมาะสมกับการใช้งาน 4.87 0.35 มากที่สุด 
5 เนื้อหากะทัดรดั ชัดเจน เข้าใจง่าย 4.63 0.62 มากที่สุด 
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6 เรียงล าดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก 4.60 0.50 มากที่สุด 
7 ภาษาที่ใช้สื่อไดต้รงกับเรื่องท่ีเรียน 4.77 0.43 มากที่สุด 
8 น าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ได ้ 4.70 0.47 มากที่สุด 
9 ส่งเสริมความเข้าใจในบทเรียน 4.40 0.72 มาก 
10 สามารถศึกษาได้เอง 4.70 0.47 มากที่สุด 
11 ความรู้ความเข้าใจหลังการใช้สื่อนวัตกรรม 4.67 0.48 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.73 0.48 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรมภาพอินโฟกราฟิกส์ เพื่อการเรียนรู้ 

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมากที่สุด ( X̅ = 4.73, S.D. = 0.48) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 
2 ก าหนดไว้ว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรมภาพอินโฟกราฟิกส์เพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ที่อยู่ในระดับมากขึ้นไป 

สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ี สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 1. การออกแบบและสร้างนวัตกรรมภาพอินโฟกราฟิกส์ เพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบและสร้างนวัตกรรมภาพอินโฟกราฟิกส์ ที่มีเนื้อหาครบถ้วนตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนด เอื้ออ านวยต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบใหม่ รูปแบบของสื่อมีความทันสมัย สีสันสวยงาม ส่งเสริมความจ าและ
กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้อยากรู้อยากเรียน จ านวน 12 แผ่น ได้แก่ แผ่นที่ 1 จ านวนนับไม่เกิน 1000 แผ่นที่ 2 
การบวกและการลบจ านวนนับท่ีมีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 แผ่นที่ 3 การวัดความยาว แผ่นที่ 4 การบวกและการ
ลบจ านวนนับท่ีมีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1000 แผ่นที่ 5 การชั่ง แผ่นท่ี 6 การคูณ แผ่นท่ี 7 เวลา แผ่นท่ี 8 เงิน แผ่นที่ 
9 การหาร แผ่นที่ 10 การตวง แผ่นที่ 11 รูปเรขาคณิต และแผ่นที่ 12 การบวก ลบ คูณ หารระคน ใช้เวลาใน
การศึกษาแผ่นภาพอินโฟกราฟฟิกส์แต่ละแผ่น 40 นาที และท าแบบทดสอบแผ่นละ 15 นาทีผู้เช่ียวชาญได้ตรวจสอบ
ความถูกต้องของนวัตกรรมภาพอินโฟกราฟิกส์ ความเหมาะสมระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา   และน ามา
ค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องของนวัตกรรมภาพอินโฟกราฟิกส์มีคุณภาพ
เหมาะสมและมีความสอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
 2. ผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของนวัตกรรมภาพอินโฟกราฟิกส์ เพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า มีค่าดัชนีประสิทธิผลของแต่ละแผ่น สูงกว่าเกณฑ์ 0.5 และมีค่าดัชนี
ประสิทธิผลเฉลี่ย 0.73 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ที่ก าหนดไว้ว่า ดัชนีประสิทธิผลของนวัตกรรมภาพ
อินโฟกราฟิกส์เพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 อยู่ในระดับตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 
 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีได้ศึกษานวัตกรรมภาพอินโฟกราฟิกส์ เพื่อการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรมภาพอินโฟ

กราฟิกส์ อยู่ในระดับมากทีสุ่ด (  X̅ = 4.73, S.D. = 0.48) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 2 ที่ก าหนดไว้ว่า 
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรมภาพอินโฟกราฟิกส์เพื่อการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2 ที่อยู่ในระดับมากขึ้นไป 
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อภิปรายผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษาการสร้างนวัตกรรมภาพอินโฟกราฟฟิกส์ เพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2 ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. นวัตกรรมภาพอินโฟกราฟิกส์ เพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยได้
ท าการออกแบบและสร้างนวัตกรรมภาพอินโฟกราฟิกส์ ที่มีเนื้อหาครบถ้วนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ตามที่หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนด เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
แบบใหม่ รูปแบบของสื่อมีความทันสมัย สีสันสวยงาม ส่งเสริมความจ าและกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้อยากรู้
อยากเรียน จ านวน 12 แผ่น นวัตกรรมภาพอินโฟกราฟฟิกส์ที่สร้างขึ้น เป็นการรวบรวมเนื้อหาตามหลักสูตร สาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นการน าข้อมูลที่เข้าใจยากหรือข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือ
จ านวนมาก มาน าเสนอในรูปแบบต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ ให้สามารถเล่าเรื่องได้ด้วยตัวเอง มีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ 
หัวข้อท่ีน่าสนใจ และภาพต่างๆ ซึ่งจะต้องรวบรวมข้อมูลต่างๆ ให้เพียงพอ แล้วน ามาสรุป วิเคราะห์ เรียบเรียง แสดง
ออกมาเป็นภาพ จึงจะดึงดูดความสนใจได้ดี ช่วยลดเวลาในการอธิบายเพิ่มเติม จัดท าให้มีความสวยงาม น่าสนใจ 
เข้าใจง่าย สามารถจดจ าได้นาน ท าให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้ จะด าเนินการ
จัดการเรียนรู้ โดยฝึกให้ผู้เรียนศึกษาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 กล่าวว่า การออกแบบการจัดการเรียนรู้ เป็นความรับผิดชอบของผู้สอนที่จะต้องออกแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ เน้นสื่อที่ผู้เรียนและผู้สอนใช้ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งช่วยส่งเสริมให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณค่า น่าสนใจ ชวนคิด ชวนติดตาม เข้าใจได้ง่าย และ
รวดเร็วขึ้น รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้งและต่อเนื่อง
ตลอดเวลา เพื่อให้การใช้สื่อการเรียนรู้เป็นไปตามแนวการจัดการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
พัฒนาได้เต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด และยังสอดคล้องกับค ากล่าวของ สมวงษ์ แปลงประสพ
โชค (2557) ที่กล่าวไว้ว่า ครูผู้สอนควรให้นักเรียนแสดงความคิดเองอย่างมีเหตุผล ให้นักเรียนฝึกคิดวิเคราะห์  มีการใช้
สื่อบ้าง ใช้สภาพที่อยู่ในชีวิตจริงของนักเรียนมาใช้เป็นบริบทในการเรียน ให้ใช้สิ่งตีพิมพ์หรือสื่อโฆษณาเป็นแหล่ง
ความรู้ในชุมชน ใช้ของจริงและของจ าลองเป็นสื่อการสอน ให้นักเรียนรู้จักคิดเอง ท าเอง แก้ปัญหาเอง ควรมีวิธีการ
สอนที่หลากหลาย เนื้อหาบางเนื้อหาท่ีน่าเบื่อ ควรน า เกม เพลงมาช่วยบางโอกาส  
 2. ผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของนวัตกรรมภาพอินโฟกราฟิกส์ เพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า มีค่าดัชนีประสิทธิผลของแต่ละแผ่น สูงกว่าเกณฑ์ 0.5 และมีค่าดัชนี
ประสิทธิผลเฉลี่ย 0.73 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ที่ก าหนดไว้ว่า ดัชนีประสิทธิผลของนวัตกรรมภาพ
อินโฟกราฟิกส์เพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป จะเห็น
ได้ว่าดัชนีประสิทธิผลของภาพอินโฟกราฟฟิกส์สูงกว่าเกณฑ์ 0.5 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากนวัตกรรมภาพ
อินโฟกราฟฟิกส์เป็นสื่อการเรียนรู้แบบใหม่ที่นักเรยีนยังไม่เคยใช้มาก่อน ท าให้นักเรียนมีความสนใจ มีความสุขกว่าการ
ฟังค าบรรยายเพียงอย่างเดียว อีกท้ังเป็นการเรียนรู้ที่ให้อิสระกับนักเรียน นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และมี
การแลกเปลี่ยน สนทนากับครูผู้สอน ซึ่งเป็นการสอบสนองลักษณะนิสัยของนักเรียนที่อยากเรียนรู้อยากเรียน  อยาก
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ นักเรียนชอบรูปภาพ สีสันต่างๆที่อยู่ในภาพอินโฟกราฟฟิกส์ ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ จงรัก 
เทศนา (2556) กล่าวว่า การใช้สีเป็นสิ่งจ าเป็นควรเลือกใช้สีที่กระตุ้นดึงดูดความสนใจผู้ชม ใช้สีให้ถูกต้องเหมาะสมกับ
หัวข้อว่าเราจะออกแบบอินโฟกราฟิกส์ให้ใครชม ไม่จ าเป็นต้องท าให้มีสีสันมาก อินโฟกราฟิกส์บางช้ินมีสีเพียงเล็กน้อย
ก็มีประสิทธิภาพได้ ใช้ค าพูดที่กระชับ (Use short texts) การออกแบบภาพที่ใช้ในการน าเสนอ จ าเป็นต้องสรุป
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ข้อความให้สั้นกระชับตรงกับจุดหมายที่ต้องการน าเสนอ การท าเรื่องราวให้ดึงดูดความสนใจอาจใช้ตัวเลขมาสรุป และ
ใช้ตัวหนังสือท่ีอ่านเข้าใจง่าย อีกทั้งภาพอินโฟกราฟฟิกส์ที่สร้างขึ้นยังตอบสนองต่อการใช้งานที่สอดคล้องกับค ากล่าว
ของ ชวลิต เข่งทอง (2560) กล่าวว่า หลักการใช้สื่อการสอน ต้องมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาหรือหลักสูตรของวิชานั้น 
สอดคล้องกับจุดประสงค์ของผู้เรียน สภาพแวดล้อมของการใช้สื่อการเรียนรู้ สื่อการสอนมีความแน่นอนและทันสมัย
กับยุคปัจจุบัน เป็นประโยชน์และส าคัญแก่นักศึกษา เป็นสื่อที่เหมาะสมกับวัย ระดับช้ัน ความรู้และประสบการณ์ของ
ผู้เรียน สามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหา 
 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้นวัตกรรมภาพอินโฟกราฟิกส์ เพื่อการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อนวัตกรรมภาพอินโฟกราฟฟิกส์ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 ซึ่งถือว่า อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด และ
นักเรียนมีพฤติกรรมที่ให้ความส าคัญกับการเรียน มีความสนใจ เนื่องจากสื่อการเรียนรู้เป็นสื่อท่ีแปลกใหม่ และทันสมัย 
นักเรียนยังไม่เคยได้พบเจอ และมีการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้อย่างอิสระ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พัชรี เมืองมุสิก (2557) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการสอนด้วยภาพอินโฟกราฟิกส์ผ่านระบบ
เครือข่ายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต พบว่า ผลการส ารวจความ
พึงพอใจของนักศึกษาพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในสื่อการสอนที่พัฒนาขึ้น  อยู่ในระดับในระดับมาก และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยพงษ์ ราศี (2559) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก วิชาเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ส าหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 3 พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อสื่ออินโฟกราฟ
ฟิกส์ วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นอยู่ในระดับมากท่ีสุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
รัตนาพร ทองเพชร (2558) ได้ศึกษา การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายในรูปแบบ 2.5D เรื่อง 
อินโฟกราฟิก พบว่า ผลการ ประเมินความพึงพอใจจากการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายใน
รูปแบบ 2.5D เรื่องอินโฟกราฟิกอยู่ในระดับพึงพอใจในระดับมาก 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 
 1. การใช้นวัตกรรมภาพอินโฟกราฟฟิกส์เพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 
เป็นการเน้นให้นักเรียนเป็นผู้ศึกษาด้วยตนเอง ครูผู้สอนสามารถช้ีแนะหรือให้ค าปรึกษาได้ตามความสมควร 
 2. ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้นวัตกรรมภาพอินโฟกราฟฟิกส์ ได้ตามความเหมาะสมกับ
สภาพของผู้เรียน 
 3. จากการน านวัตกรรมภาพอินโฟกราฟฟิกส์ไปทดลองใช้งาน พบว่ามีนักเรียนบางคน มีการเรียนรู้ ได้ช้ากว่า
เพื่อนคนอื่นๆ ดังนั้นครูผู้สอนจะต้องมีการยืดหยุ่นเวลา ให้เวลามากขึ้น และให้ค าแนะน ากับนักเรียนกลุ่มนี้มากเป็น
พิเศษ 
  3. การสร้างนวัตกรรมภาพอินโฟกราฟฟิกส์ เพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
2 ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นโดยสอดคล้องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประศึกษาปีที่ 2 ดังนั้น ครูผู้สอนอาจน าไป
ปรับปรุง หรือเป็นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมภาพอินโฟกราฟฟิกส์ เพื่อใช้กับนักเรียนช้ันอ่ืนๆได้ 
  4. เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครูผู้สอนควรมีการวัดผล ประเมินผลอยู่เสมอ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการพัฒนานวัตกรรมภาพอินโฟกราฟฟิกส์ในเนื้อหาอื่นๆ ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และสามารถ
น าไปปรับใช้กับนักเรียนในระดับชั้นอื่นๆ  
 2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีเวลาค่อนข้างจ ากัด สามารถดัดแปลงขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณและการหารทศนิยม  
โดยการจัดการเรียนรู้ Active Learning ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา จังหวัดพิษณุโลก 
Development of mathematics learning achievement About multiplication and 

division of decimals By learning Active Learning For student of Mathayomsueksa1 
Suanmeang Wittaya School Chattrakan District Phitsanulok Province  

ศศิประภา  พรมภาพ1 นิภาพรรณ  รอดพ่าย2 ศศิธร  จันทร์โท2 และคทาวุธ  ชาติศักดิ์ยุทธ3 
Sasiprapa Prompap1 Nipapan Rodphi2 Sasithon Juntho2 and Katawut  Chartsakyut3 

1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราภัฏอุตรดิตถ์ 
2ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสวนเม่ียงวิทยา อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพษิณุโลก 

3อาจารย์ฝ่ายวิจยัและประเมินผล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราภัฏอุตรดิตถ์ 

บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้น าเสนอผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณและการหาร
ทศนิยมโดยการจัดการเรียนรู้ Active Learning โดยมีวิธีการด าเนินการกับกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จ านวน 37 คน โดยเป็นนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่เลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ จ านวน 1 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการคูณและการหารทศนิยม  สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหา
ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะจากสูตร E1/E2 และสูตรดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

จากการศึกษาพบว่า ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้ Active Learning ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เรื่องการคูณและการหารทศนิยม ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้ Active Learning เรื่องการ
คูณและการหารทศนิยม พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในรายข้อส่วนใหญ่อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุดคือ หลังจาก
การใช้ชุดฝึกทักษะการจัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้ Active Learning ท าให้นักเรียนมีเกิดความพึงพอใจต่อการ
เรียนคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.65 

ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธ์ิการเรียน / ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยการจดัการเรียนรู้ Active Learning 

ABSTRACT 
The purposes of the study were development of mathematics learning multiplication and 

division of decimals by active laerning to deal with the target group, For student of 
Mathayomsueksa1 Suanmeang Wittaya School Chattrakan District Phitsanulok Province Office of 
Secondary Educational Service Area 39, who were purposive sampling students. The instruments 
used in the study were : 1 set of learning skills training, learning achievement test and the student 
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satisfaction questionnaire. A set of mathematics learning multiplication and division of decimals by 
active laerning. Statistics used to Statistics used in data analysis were mean, standard deviation, 
Finding the performance A series of activities from the formula E1/E2, Consistency index (IOC). 
 The study found that the mathematics learning multiplication and division of decimals by 
active learning for student of Mathayomsueksa1, the mathematics learning multiplication and 
division of decimals by active learning was higher than the pre-test scores at the 0.05 level of 
significance. The students' satisfaction with the mathematics of learning in the mathematics learning 
multiplication and division of decimals by active learning of the mathematics learning 
multiplication and division to be satisfactory. Students have fun in learning with an average of 4.65 

Key words: Learning achievement / Learning activities mathematics by active learning 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 คณิตศาสตร์มีความส าคัญต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุ
มีผล คิดอย่างเป็นระบบระเบียบ มีการวางแผน สามารถคิดวิเคราะห์ ปัญหาสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบ วางแผน 
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง คณิตศาสตร์ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต 
นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังช่วยพัฒนาคนให้สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา  และอารมณ์ 
สามารถคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า คณิตศาสตร์มีความส าคัญต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะทางด้านความคิด 
คณิตศาสตร์ช่วยให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล คิดอย่างเป็นเป็นระบบ ท าให้มนุษย์สามารถวิเคราะห์
ปัญหาได้อย่างถ่ีถ้วนและรอบคอบ จึงส่งผลให้สามารถคาดการณ์ สามารถวางแผน ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาด้านอื่นๆ คณิตศาสตร์จึงมีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ให้ดีขึ้นรวมทั้ง
สามารถน าไปเป็นเครื่องมือในการเรียนรูสิ่งต่างๆ และเป็นพื้นฐานส าหรับการศึกษาต่อในระดับชั้นต่อไป 

การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ นอกจากจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์แล้ว สิ่งท่ีส าคัญจะต้องควบคู่ไปด้วยกันคือการมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ เนื่องจากเจตคติมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมของผู้เรียน เจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์จึงเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมโดยตรงกับพฤติกรรมการเรียน
คณิตศาสตร์ของผู้เรียน และมีผลต่อความส าเร็จในการเรียนรู้คณิตศาสตร์และน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิต
จริง การวัดผลประเมินผลด้านเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของผู้เรียนจะช่วยให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้สึกของผู้เรียนต่อวิชา
คณิตศาสตร์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงกระบวนการจดัการเรียนรู้คณติศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน (สสวท, 
2555 : 188) ดังนั้น ถ้าหากนักเรียนไม่สนใจ ไม่ศึกษาหาความรู้ ไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ ไม่เห็นคุณค่าของวิชา
คณิตศาสตร์ จนมองว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่น่าเบื่อและยุ่งยาก นักเรียนก็จะมีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ และไม่
ประสบผลส าเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์จากการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของผู้วิจัยที่ได้สอนวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เป็นโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการ
สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งผู้วิจัย นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
และได้รับมอบหมายให้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่านักเรียนส่วนหนึ่งขาดทักษะ 
ในการเรียนคณิตศาสตร์ และยังไม่สามารถที่จะปฏิบัติ การเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ได้เต็มที่ ซึ่งผลจากการประเมินมา
จากการท าแบบฝึกหัดส่ง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา ทั้งนี้ยังมีนักเรียนบางส่วนเท่านั้นที่
ท าแบบฝึกหัดไม่ได้ เนื่องจากนักเรียนมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่แตกต่างกัน เช่น  มาจากต่างโรงเรียนคุณครูอาจจะ
สอนมาในรูปแบบท่ีแตกต่างกัน บางคนอาจะขาดทักษะในการเรียนคณิตศาสตร์ นักเรียนที่เรียนดีนั้น ก็จะมีการเรียน
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แข่งกัน ส่วนนักเรียนคนที่เรียนอ่อนนั้นก็จะถูกทอดทิ้ง บางคนก็อ่านหนังสือไม่ออก ไม่ได้ฝึกคิด ฝึกการวิเคราะห์มา
ก่อน สาเหตุของปัญหาส่วนหน่ึงเกิดจากการจัดการเรียนรู้แบบเดิม หรือมีการเข้มงวดกับการสอนเกินไป ท าให้นักเรียน
เกิดความกลัว ความเบื่อหน่าย ไม่สนใจที่อยากจะเรียนจนมองไม่เห็นความส าคัญของวิชาคณิตศาสตร์ ที่สามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และคิดว่าวิชาคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จะต้องมีเนื้อหาที่ยากขึ้นจากการที่
เรียนในระดับช้ันประถมศึกษาขึ้นมา ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอาจจะเรียนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยความทุกข์
เพราะเกิดความไม่เข้าใจ แล้วผู้เรียนจะคิดว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ต้องใช้สมองคิดอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับ ฟาฏิ
นา วงศ์เลขา (2553) ที่พบว่า คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากและไม่ควรมองข้ามได้ คนที่เก่ง
คณิตศาสตร์ไม่ได้เกิดจากการเรียนรู้จากครูผู้สอนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว ต้องหมั่นฝึกท าโจทย์คณิตศาสตร์ที่แปลก
ใหม่ๆ และมีการฝึกฝนอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทาย และเป็นปัจจัยที่จะน าไปสู่ความส าเร็จในการเรียน
คณิตศาสตร์ได้อย่างดี และยังเป็นพื้นฐานให้เรียนเก่งวิชาอื่นๆ ได้ด้วย 
 Fedler and Brent, 1996 ได้กล่าวว่า การน ารูปแบบ Active Learning มาใช้นั้นจะท าให้นักเรียนนั้นได้
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและได้ลงมือปฏิบัติจริง ตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วผู้เรียนจะเป็นผู้ที่น าเอาข้อมูลมา
สังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ด้วยตัวเอง การที่ผู้สอนนั้นมุ่งเน้นแต่ขั้นตอนการปฏิบัติอย่างเดียวโดยไม่ช่วยถ่ายทอด
ข้อเท็จจริง กลักการ และทฤษฎี จะท าให้ผู้เรียนต้องสังเคราะห์องค์ความรู้ไม่ครบถ้วน และส่งผลให้ประสิทธิภาพของ
การเรียนลดลง แนวคิดของ Active Learning มาจากหลักการของวิทยาศาสตร์การรู้คิดที่ศึกษากระบวนการเรียนรู้
ของมนุษย์ในมุมมองวิทยาศาสตร์ มานุษยวิทยา และจิตวิทยา จนได้ภาพของกระบวนการเรียนรู้ที่ใกล้เคียงกับ
ธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษย์เท่าท่ีวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันจะท าได้ หลักการของ Active Learning จ าเป็นต้องเลือก
วิธีที่เหมาะสมกับผู้เรียน ระดับของการศึกษา และวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ปัจจุบันนี้ผู้สอนสามารถน ามาใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการเลือกวิธีการที่เหมาะสม นอกจากน้ีโรงเรียนให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Active Learning โดยผู้สอนนั้น
จะต้องแยกความแตกต่างระหว่างแนวคิดการเรียนรู้แบบ Active Learning กับการสอนแบบเน้นการท ากิจกรรมหรือ
การปฏิบัติจริง Active Teaching เพื่อให้จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้มีการตื่นตัวในการจัดกิจกรรมด้านการรู้คิด 
Cognitively Active มากกว่าเพียงแค่สามตื่นตัวในกิจกรรมด้านพฤติกรรม Behavioral Active 

ณัชนัน แก้วชัยเจริญกิจ (2550) ได้กล่าวถึงบทบาทของครูผู้สอนตามแนวทางของ Active Learning เป็น
การจัดให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน มีกิจกรรมในการพัฒนาผู้เรียน สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิต
จริง ผู้เรียนมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอนและเพื่อนในช้ันเรียน ท าให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุกๆ 
กิจกรรม กระตุ้นให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ จัดสภาพการเรียนรู้แบบร่วมมือ เปิดโอกาสผู้เรียนได้รับ
วิธีการสอนที่หลากหลาย มีจัดการกับเวลาในจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน ทั้งในส่วนของเนื้อหา และกิจกรรม 
ครูผู้สอนต้องยอมรับในความสามารถในการแสดงออก และความคิดของที่ผู้เรียน  
 ด้วยเหตุผลและสภาพปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้ศึกษาเห็นว่า การที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้นั้น 
ครูผู้สอนควรน ารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ข้ามามีบทบาทในการสอน การน ารูปแบบ Active Learning  มาใช้นั้นจะท า
ให้นักเรียนนั้นได้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและได้ลงมือปฏิบัติจริง ผู้เรียนจะเป็นผู้ที่น าเอาข้อมูลมาสังเคราะห์เป็น
องค์ความรู้ด้วยตัวเองเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่เรียน ส่งผลที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลดีทั้ง
ด้านการรู้คิด Cognitively Active และด้านพฤติกรรม Behavioral Active จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนา
ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้น ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning มาใช้ให้
เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพต่อผู้เรียน มีกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ เรียนประยุกต์ใช้และเช่ือโยงปัญหา โดยมี
กระบวนการเรียนรู้โดยมีการอ่าน การเขียน การโต้ตอบ และการวิเคราะห์ปัญหารวมไปถึงการใช้กระบวนการคิด มี
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมินมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ผู้วิจัยความสนใจที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณและการหารทศนิยม โดยการจัดการเรียนรู้ Active Learning ส าหรับ
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นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพมุ่งให้ผู้เรียนศึกษาหา
ความรู้และรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง การจัดการเรียนสอนนี้จะช่วยให้นักเรียนได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีกิจกรรม
ส่งเสริมให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้และเชื่อโยงปัญหา โดยมีกระบวนการเรียนรู้โดยมีการอ่าน การเขียน การโต้ตอบ และการ
วิเคราะห์ปัญหารวมไปถึงการใช้กระบวนการคิด มีการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมิน ได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การเรียนรู้ ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังจะช่วยให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย และ
นักเรียนสามารถบรรลุจุดประสงค์ในการเรียนตามที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มีความพร้อมท่ีอยากจะเรียนวิชาคณิตศาสตร์อยู่เสมอ 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งจุดหมายไว้ ดังนี้ 
 1. เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง การคูณและการหารทศนิยมให้มีประสิทธิภาพ โดยการ
จัดการเรียนรู้ Active Learning ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง การคูณและการหารทศนิยม ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลังโดยการจัดการเรียนรู้ Active Learning 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

ขอบเขตการวิจัย 
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนในครั้งนี้มีขอบเขต ดังต่อไปนี้ 
1. ขอบเขตด้านประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง 

    1.1 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสวน
เมี่ยงวิทยา จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 37 คน 
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ผู้วิจัยได้สร้างชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ เรื่องการคูณและการหารทศนิยม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มาตรฐานการเรียนรู้ 
ค 1.1 ซึ่งประกอบด้วยชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ จ านวน 1 ชุด 
 3. ขอบเขตด้านตัวแปร 
    3.1 ตัวแปรต้น: ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหารทศนิยม โดยการจัดการ
เรียนรู้ Active Learning  
    3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่  
    3.2.1 ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้ Active  
Learning เรื่อง การคูณและการหารทศนิยม            
    3.2.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์
การจัดการเรียนรู้ Active Learning 
    3.2.3 ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์การ
จัดการเรียนรู้ Active Learning 
 4. ขอบเขตด้านระยะเวลา  
 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
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สมมติฐานการวิจัย 
 1. ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตรโ์ดยการจัดการเรียนรู้ Active Learning เรื่อง การคณูและการหาร
ทศนิยม ส าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 
 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนหลังเรยีนด้วยชุดฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้ 
Active Learning เรื่อง การคูณและการหารทศนิยม สูงกว่าก่อนเรยีน 
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดฝึกทักษะการเรียนรู้คณติศาสตรโ์ดยการจดัการเรียนรู้ Active Learning 
เรื่อง การคูณและการหารทศนิยม ในระดับมากข้ึนไป 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ หมายถึง สื่อการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นประกอบเนื้อหาเข้าด้วยกันเป็นชุด              
มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน มีค าแนะน าส าหรับผู้เรียนเพื่อปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นระบบ จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 2. การจัดการเรียนรู้ Active Learning หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระท าและได้ใช้
กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งท่ีเขาได้กระท าลงไป เป็นการจัดกิจกรรมเรียนรู้ภายใต้สมมติฐาน 2 ประการ คือ 
  1. การเรียนรู้เป็นความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์ 
  2. แต่ละคนมีแนวทางในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน 
 3. ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะ หมายถึง คุณภาพของการจัดการเรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ด้วย
ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้ Active Learning ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามเกณฑ์ 
75/75 
  75 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนจากการท าใบงานในชุดฝึกทักษะ เรื่อง การคูณและ
การหารทศนิยม คิดเป็นร้อยละ 75 ของคะแนนท้ังหมด 
  75 ตัวหลัง หมายถึง ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียน เรื่อง การคูณและการหารทศนิยม คิดเป็นร้อยละ 75 ของคะแนนท้ังหมด 
 4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ความสามารถทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เรื่อง การคูณและการหารทศนิยม โดยการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โดยการจัดการเรียนรู้ Active Learning และแบบทดสอบที่สร้างขึ้น  
 5. ความพึงพอใจ  หมายถึง ความรู้สึกของผู้เรียนในทางบวก ความรู้สึกที่มีต่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เมื่อได้รับผลตอบแทนจากการเรียนรู้ จะท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น เกิดความ
สนใจ เกิดความมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร มีก าลังใจในการเรียนรู้ซึ่งเป็นผลดีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง 
คูณและการหารทศนิยม โดยการจัดการเรียนรู้ Active Learning ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถวัดได้
จากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 ตัวแปรต้น          ตัวแปรตาม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) (ชุมพล  เสมาขันธ์ , 
2552 : 97 - 104) ซึ่งมีข้ันตอนและรายละเอียดการด าเนินงาน ตามล าดับ ดังน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 สร้างและตรวจสอบประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการคูณและการ
หารทศนิยม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
 1.1 การสร้างและประเมินความเหมาะสมองค์ประกอบของชุดฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ
และการหารทศนิยม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 1.2 การหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการคูณและการหารทศนิยม             
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ให้มีประสิทธิภาพ E1/E2 = 75/75 
 สรุปขั้นตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการคูณและการหาร
ทศนิยม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 37 ชุด ได้ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 

     การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่องการคูณและการหารทศนิยม 
โดยการจัดการเรียนรู้  Active Learning 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
สวนเมี่ยงวิทยา จังหวัดพิษณุโลก 

      1) ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้ 
Active Learning เรื่องการคูณและการหาร
ทศนิยม 
      2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้ 
Active Learning เรื่อง การคูณและการหาร
ทศนิยม 
      3) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้ 
Active Learning เรื่อง การคูณและการหาร
ทศนิยม 
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ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการสร้างชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ 

 ขั้นตอนที่ 2 การใช้และศึกษาผลการใช้ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้ Active 
Learning เรื่องกาคูณและการหารทศนิยม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ดังนี ้
 2.1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดฝึกทักษะการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้ Active Learning เรื่องการคูณและการหารทศนิยม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กับ
เกณฑ์ร้อยละ 75 

 

 

ศึกษาหลักสตูรและสภาพปญัหา 

วิเคราะหส์าระการเรียนรู้ / จุดประสงค์การเรียนรู ้

ศึกษาการสร้างชุดฝึกทักษะการเรยีนรู้คณติศาสตรโ์ดยการ

จัดการเรียนรู้ Active Learning 

จัดท าชุดฝึกทักษะการเรยีนรู้คณิตศาสตร์โดยการจดัการ

เรียนรู้ Active Learning 

ตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้อง 

ตรวจสอบประสิทธิภาพทดลองใช้กับนักเรียน 

ปรับปรุงแก้ไข 

ได้ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ทีม่ีประสทิธิภาพ 
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สรุปขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้ ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แสดงการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยการจัดการ
เรียนรู้ Active Learning เรื่องการคูณและการหารทศนิยม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 

 

ศึกษาหลักสตูรและเอกสารเกี่ยวกบัการวัดผล 

วิเคราะหส์าระการเรียนรู ้/ จุดประสงค์การเรียนรู ้

สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ตรวจสอบความจริงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบ            

วัดผลสัมฤทธ์ิ โดยผูเ้ชี่ยวชาญ 

คัดเลือกแบบทดสอบที่มีความตรงเชิงเนื้อหาตามการ

พิจารณาของผูเ้ชี่ยวชาญ 

น าแบบทดสอบที่ผ่านการคดัเลือกไปทดลองใช้หา 

อ านาจจ าแนกของแบบทดสอบและหาค่าความเชื่อมั่น 

ของแบบทดสอบ 

ได้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 

จ านวน 20 ข้อ เพื่อน าไปใช้จริง 
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สรุปขั้นตอนการใช้และศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการเรยีนรู้คณิตศาสตร์โดยการ
จัดการเรียนรู้ Active Learning เรื่องการคูณและการหารทศนิยม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 แสดงขั้นตอนการใช้และศึกษาผลการใช้ชุดฝึกทกัษะการเรียนรู้ 

สรุปขั้นตอนการสร้างแบบประเมนิความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอ่ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ รายวิชา
คณิตศาสตร์โดยการจดัการเรียนรู ้Active Learning เรื่องการคณูและการหารทศนิยม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ไดด้ังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้คณติศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้ 

Active Learning 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา 

T1 x T2 

เปรียบเทยีบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนกับหลังเรียน 

คะแนนเฉลีย่หลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 75 

ศึกษาเอกสารหลักสูตรคู่มือคร ู

และหลักในการสร้างแบบสอบถาม 

วิเคราะหส์าระ/ตัวช้ีวัด 

ก าหนดกรอบรายการประเมินและค าถาม 

เสนอผูเ้ชี่ยวชาญและแก้ไขตามค าแนะน า สร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 

ของนักเรียน ฉบับร่าง 

ปรับปรุงและคัดเลือกแบบประเมนิ 

ทดลองใช้หาค่าความเช่ือมั่น 

ได้แบบประเมินฉบับจริง 
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 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวเิคราะห์ข้อมูล ดังนี ้

1. ค่าเฉลี่ย (Mean) ของคะแนน โดยใช้สูตรดังนี้  

μ=
∑x

N
 

เมื่อ  μ   แทน  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
            x  แทน  ผลรวมทั้งหมดของคะแนน 

  N     แทน  จ านวนคนทั้งหมด 

 2. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้สตูรดังนี้  

    σ = √
n∑x2-(∑x)2

n2  

เมื่อ  σ แทน  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
        x  แทน  คะแนนของแต่ละคน 
          n  แทน  จ านวนคนท้ังหมด 

          ∑  แทน ผลรวม 

 3. การหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะ หาจากสูตร E1/E2 ดังนี้  

    E1   =  
∑X
N

A
  ×  100 

  เมื่อ E1 คือ ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่นักเรียนได้รับจากการท าแบบฝึกหัดและใบงาน 
   ∑X คือ คะแนนรวมจากการท าแบบฝึกหัด ใบกิจกรรม ใบงานจากการท ากิจกรรม 
   N     คือ จ านวนนักเรียนท้ังหมด 
   A    คือ คะแนนเต็มของคะแนนการท าแบบฝึกหัด ใบกิจกรรม ใบงาน                  
    จากการท ากิจกรรมในแต่ละชุด                       

    E2   =  
∑X
N

B
  ×  100 

  เมื่อ E2 คือ ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่นักเรียนได้รับจากการท าแบบวัดผลสัมฤทธิ์
    ทางการเรียน 
   ∑X คือ คะแนนรวมจากการท าแบบทดสอบหลังการใช้ชุดกิจกรรม 
   N คือ จ านวนนักเรียนท้ังหมด 
   B คือ คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังใช้ชุดกิจกรรม 
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 4. การหาความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สูตรดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC)  

  IOC = 
∑R

N
 

เมื่อ  IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค ์
       ∑R   แทน ผลรวมของคะแนนความคดิเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
       N    แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้ 
Active Learning เร่ืองการคูณและการหารทศนิยม ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1 
ตารางที่ 1 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการเรียนรูค้ณิตศาสตร์โดยการจดัการเรียนรู ้Active 
Learning เรื่องการคูณและการหารทศนิยม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

คะแนนแบบฝึกหดัระหว่างเรียน ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้
คณิตศาสตร์โดยการจดัการเรียนรู ้Active Learning  

20 คะแนน 

∑X  =  578 

N  =  37 

A  =  20 

คะแนนผลสัมฤทธ์ิหลังเรยีน 20 คะแนน 

∑Y  =  586 

N  =  37 

B  =  20 

∑X คือ ผลรวมของคะแนนแบบฝกึหัดระหวา่งเรียน  

ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้คณติศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้  

Active Learning ของนักเรียน 

N คือ จ านวนนักเรียน 

A คือ จ านวนคะแนนแบบฝึกหดัระหว่างเรียน 

∑Y คือ ผลรวมของคะแนนผลสมัฤทธ์ิหลังเรียน 

N คือ จ านวนนักเรียน 

A คือ จ านวนคะแนนผลสมัฤทธ์ิหลังเรียน 

E1   =  
∑X
N

A
  ×  100 

E1   =  
578
37

20
  ×  100 

              E1 = 78.10 

E2   =  
∑X
N

B
  ×  100 

E2   =  
586
37

20
  ×  100 

   E2   = 79.20 

E1/E2  = 78.10/79.20 
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จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนที่ได้จากการศึกษาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดย
การจัดการเรียนรู้ Active Learning เรื่องการคูณและการหารทศนิยม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 และคะแนนที่ได้จากการ
ท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน วิชาคณิตศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
E1/E2  = 78.10/79.20 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ แสดงว่าชุดฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้ Active 
Learning เรื่องการคูณและการหารทศนิยม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 75/75 

ตอนที่ 2 ผลการทดลองใช้ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้ Active Learning 
เร่ืองการคูณและการหารทศนิยม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการใช้และหลังการใช้ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้
คณิตศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้ Active Learning เรื่องการคูณและการหารทศนิยม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
กลุ่มทดลอง N μ σ t 

ทดสอบก่อนเรียน 37 8.68 2.250  

ทดสอบหลังเรียน 37 15.84 1.280 19.30* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 2 จะพบว่าการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 8.68 คะแนน และ 15.84 คะแนน ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 
พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อชุดฝึกทักษะการเรียนรู้
คณิตศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้ Active Learning เร่ืองการคูณและการหารทศนิยม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

รายการประเมิน 

1. ค าแนะน าในการใช้ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้มีความชัดเจน 

2. นักเรียนได้เรยีนรู้และปฏิบตัิจรงิ 

3. เมื่อเรียนจากชุดฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้ Active Learning แล้วมีความสนุกสนานไม่
น่าเบื่อ 

4. เนื้อหาและเวลาในการใช้ชุดฝึกทักษะการเรยีนรู้คณิตศาสตร์โดยการจัดการเรยีนรู้ Active Learning มีความ
เหมาะสม 

5. ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตรโ์ดยการจัดการเรียนรู้ Active Learning สื่อความหมายได้ชัดเจน ภาษาที่ใช้
เข้าใจง่าย 

6. ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษะที่ใช้ 

7. กิจกรรมหรือข้อค าถามกระตุ้นให้เกิดทักษะ กระบวนการทางคณติศาสตร์ 

8. ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตรโ์ดยการจัดการเรียนรู้ Active Learning มีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ 
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ความคิดสร้างสรรค ์

9. เมื่อศึกษาบทเรียนชุดฝึกทักษะการเรยีนรู้คณิตศาสตร์โดยการจดัการเรยีนรู้ Active Learning แล้วได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น 

10. สามารถน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 

ตารางที่ 3 แสดงค่าร้อยละและความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อชุดฝึกทักษะการเรียนรู้
คณิตศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้ Active Learning เรื่องการคูณและการหารทศนิยม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ค่าสถิติ ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 ข้อที่ 4 ข้อที่ 5 ข้อที่ 6 ข้อที่ 7 ข้อที่ 8 ข้อที่ 9 ข้อที่ 10 

μ 4.81 4.59 4.59 4.41 4.57 4.62 4.59 4.62 4.68 4.81 

σ 0.40 0.50 0.50 0.69 0.56 0.55 0.50 0.55 0.48 0.40 

 จากตารางที่ 3 จะพบว่าระดับความพึงพอใจรายข้อส่วนใหญ่อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด คือข้อ 4 เนื้อหา
และเวลาในการใช้ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้ Active Learning มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.69 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้ Active 
Learning เรื่องการคูณและการหารทศนิยม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 
 1. ผลการหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้ Active Learning 
เรื่องการคูณและการหารทศนิยม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 75/75 ดังนี้ การจัดการ
เรียนรู้ Active Learning เรื่องการคูณและการหารทศนิยม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ E1/E2 = 
78.10/79.20 
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการคณูและการหารทศนิยมก่อนและหลังใช้ชุดฝกึทักษะ
การเรยีนรู้คณิตศาสตร์โดยการจดัการเรยีนรู้ Active Learning เรื่องการคูณและการหารทศนิยม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.68 คะแนน และ 15.84 คะแนน ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียน
และหลังเรียนพบว่า คะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการใช้ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เรื่อง การคูณและการหารทศนิยมโดยการจัดการเรียนรู้ Active Learning ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความ

พึงพอใจต่อการเรียนคณิตศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.65, σ  = 0.42) 

อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยการจัดการ
เรียนรู้ Active Learning เรื่องการคูณและการหารทศนิยม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยเสนอการอภิปรายตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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1) การหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการเรียนรูค้ณติศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้ Active Learning เรื่อง
การคูณและการหารทศนิยม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 75/75 ดังนี ้

การเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้ Active Learning เรื่องการคูณและการหารทศนิยม ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ E1 ที่ปรากฏผลเช่นนี้ สืบเนื่องมาจากชุดฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยการ
จัดการเรียนรู้ Active Learning เรื่องการคูณและการหารทศนิยม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้ผ่าน
การศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบการจัดท าชุดฝึกทักษะการเรียนรู้แล้วด าเนินการตามที่ศึกษาโดยผ่านการ
ประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญในด้านหลักสูตร เนื้อหาสาระ ความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ความเหมาะสม
ของการใช้ภาษา การวัดผลและการประเมนิผล การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมทั้งการจัดท าภาพประกอบ
ที่น่าสนใจ ก่อนที่จะน าไปทดลองใช้และหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ตามหลักเกณฑ์ ในการหา
ประสิทธิภาพที่  ชัยยงค์ พรมวงศ์ (2541 : 495) กล่าวว่า การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะเป็น การประกัน
คุณภาพ เพื่อความมั่นใจว่าแบบฝึกทักษะที่สร้างขึ้นมีคุณค่า เพื่อความแน่ใจว่าแบบฝึกทักษะนั้นสามารถท าให้การเรียน
การสอนบรรลุจุดประสงค์ได้อย่างเหมาะสมที่จะน าไปใช้ต่อ 

ผลของการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้ Active 
Learning เรื่องการคูณและการหารทศนิยม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงสุดตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้ เพราะนักเรียนสามารถใช้ศึกษาค้นคว้าเนื้อหาสาระและปฏิบัติกิจกรรมที่หลากหลายด้วยตนเอง โดยนักเรียนมี
โอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ท ากิจกรรมร่วมกัน แสดงความคิดเห็น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการ
เปลี่ยนแปลงอิริยาบถตลอดเวลา ท าให้นักเรียนสนุกสนานต่อการเรียนรู้ นอกจากน้ีผู้วิจัยได้ศึกษาหลักสูตรมาเป็นอย่าง
ดี เพื่อจัดท าเนื้อหาสาระ ก าหนดจุดประสงค์ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและเวลาให้สอดคล้องเหมาะสมกัน จึงส่งผลให้
ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ที่จัดท าขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 75/75 และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึงสรุป
ได้ว่า นวัตกรรมประเภทชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมที่จะน ามาใช้ในการพัฒนา
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี 

2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้ 
Active Learning เรื่องการคูณและการหารทศนิยม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนพบว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน น่ันคือ ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ที่ผู้ศึกษาจัดท าขึ้นท าให้ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 สูงขึ้น ข้อค้นพบดังกล่าว สอดคล้องกับสมมติฐานของการ
พัฒนาครั้งนี้ที่ระบุไว้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยการ
จัดการเรียนรู้ Active Learning เรื่องการคูณและการหารทศนิยม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้ง
ยังพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อีกด้วย เมื่อชุดฝึก
ทักษะการเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด จึงส่งผลให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ 
ตามสาระการเรียนรู้ มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นเป็นล าดับ และผลที่
ปรากฏเช่นนี้ เนื่องจากผู้ศึกษาได้จัดท าเอกสารขึ้นตามหลักการท าชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ที่ค านึงถึงศักยภาพของ
นักเรียน ความเหมาะสม สภาพแวดล้อมและวัยของนักเรียนซึ่งสอดคล้องกับ พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ (2548 : 100) ที่กล่าวว่า 
การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นอกจากจะใช้หลักการสร้างที่มีประสิทธิภาพแล้ว จะต้องมีขั้นตอน
การสร้างที่ดี เพื่อให้ได้แบบทดสอบที่มีคุณลักษณะตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้ มีความเที่ยงตรงตามเนื้อหาวิชา
และจุดประสงค์ที่ต้องการจะวัด 

 
 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

318 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

ข้อเสนอแนะ 
1. ครูผู้สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ

สอนได้ 
2. ครูผู้สอนสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางการจัดการจัดท าชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระอื่นๆ ในระดับชั้นต่างๆ 
3. ครูผู้สอนควรปรับเปลี่ยนเวลาให้เหมาะสมกับบทเรียนและกิจกรรม เนื่องจากบางกิจกรรมนักเรียนต้องใช้

ทักษะการแก้ปัญหาและคิดค านวณ อาจต้องใช้เวลานานเกินกว่าที่ก าหนดดังนั้นครูผู้สอนอาจปรับเปลี่ยนเวลาได้ตาม
ความเหมาะสม 

4. สถานศึกษาสามารถน าผลที่เป็นข้อค้นพบไปวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการพัฒนา
ผู้เรียนต่อไป 
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง สถิติ ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมรูปแบบการ
แข่งขันกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมรูปแบบไม่แข่งขัน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

A Comparison of Learning Achievements about statistic by learning management 
between competition game and nocompetition game of Mathayomsuksa 3 

สุริยะ น้อยม่วงตาล1 นฤมล สุธาพรต2 คทาวุธ ชาติศักดิ์ยุทธ3 
Suriya Noimoungtal1 Naruemon Suthaprot2 Katawut Chartsakyut3 

1นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ 
2ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนพิชัย อ าเภอพิชยั จังหวัดอุตรดิตถ์ 

3อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมรูปแบบการแข่งขัน              

และเกมรูปแบบไม่แข่งขัน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สถิติ ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม
รูปแบบการแข่งขันกับเกมรูปแบบไม่แข่งขัน และเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3          
หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมรูปแบบการแข่งขันกับเกมรูปแบบไม่แข่งขัน โดยมีวิธีการด าเนินการกับกลุ่มตัวอย่าง          
คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 และ3/5 โรงเรียนพิชัย อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 79 คน การสุ่มแบบ
แบ่งกลุ่ม เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมรูปแบบการแข่งขันและเกมรูปแบบไม่แข่งขัน 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เกมรูปแบบการแข่งขันกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมรูปแบบไม่แข่งขัน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสองกลุ่มตัวอย่างอิสระกัน ( Independent Sample            
t- test)  
 จากการศึกษา พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมรูปแบบการแข่งขันและแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เกมรูปแบบไม่แข่งขัน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สถิติ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3              
หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมรูปแบบการแข่งขัน กับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมรูปแบบไม่แข่งขัน ท าให้นักเรียน           
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของนักเรียน         
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมรูปแบบการแข่งขัน กับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมรูปแบบไม่
แข่งขัน ท าให้นักเรียนมีความพึงพอใจท่ีไม่แตกต่าง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ค าส าคัญ : เกมรูปแบบการแข่งขัน / เกมรูปแบบไม่แข่งขัน 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to Improve the lesson plans by using competition 
game and nocompetition game. , Compare the Learning Achievements about statistic on student of 
Mathayomsuksa 3, after use competition game and nocompetition game. andCompare satisfaction 
on student of Mathayomsuksa 3, after use competition game and nocompetition game. The 
samples students were the Mathayomsuksa 3/4 and 3/5 students in Phichai School, Phichai District, 
Uttaradit Province. The sample groups used in this research were 79 students. Obtained by 
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purposive Sampling. The instruments used in collecting data were lesson plans by using 
competition game and nocompetition game, an achievement test, and  a satisfaction assessment 
form the Mathayomsuksa 3 students for the lesson plans by using competition game and sending 
game. The Data were analyzed by using mean, standard deviation.  

The result of the research were Lesson plans by using competition game and 
nocompetition game obtained scores significantly at 80%, the Learning Achievement about statistic 
on student of Mathayomsuksa 3, after use competition game and nocompetition game had 
academic achievement that is not significantly different at the average 0.05 score, and compare 
satisfaction on student of Mathayomsuksa 3, after use competition game and nocompetition game 
had academic achievement that is not significantly different at the average 0.05 score. 

Keywords: competition game / nocompetition game 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2556 มี 9 หมวด 78 มาตรโดยเป็นมาตราที่เกี่ยวกับ
การศึกษาได้แก่ มาตรา 22 การให้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มาตรา 23 การจัดการศึกษาจ าเป็นต้องมีการบูรณาการ 
มาตรา 24  การใช้โรงเรียนในการพัฒนาเป็นสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ มาตรา 26 การประเมินแนวทางใหม่ที่มีความ
หลากหลายซึ่งช่วยในการปฏิรูปให้ผู้เรียนรูจ้ักวิธีคิด ตั้งค าถาม ซึ่งเป็นการเรียนรู้ตามสภาพจริง และยังมีการประเมินผล
ตามสภาพจริงด้วย ท าให้ผู้สอนจะต้องให้ความส าคัญกับผู้เรียน การศึกษาลักษณะของผู้เรียนจึงเป็นส่วนที่ผู้สอนควรที่
จะให้ความส าคัญ เพื่อท่ีสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนได้ ซึ่งการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ หรือการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จึงหมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่ด าเนินการให้สอดคล้องการ
สมรรถนะของผู้เรียน ซึ่งค านึงถึงความต่างระหว่างบุคคล ทั้งด้านร่างกายหรือความสามารถทางสติปัญญา วิธีการ
จัดการเรียนรู้จะบูรณาการ ค่านิยมอันพึงประสงค์ คุณธรรม และจริยธรรมให้กับผู้เรียน ซึ่งจะได้ร่วมปฏิบัติจริง ได้
พัฒนาการคิดวิเคราะห์ การศึกษาค้นคว้า และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และการเชื่องโยงความรู้ที่หลากหลายนั้น
มาใช้กับชีวิตจริง ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง 
[มส.มร.ลป.], 2556, น.1)  การจัดการศึกษาของไทยได้ตระหนักถึงความส าคัญชองวิชาคณิตศาสตร์มาโดยตลอด ซึ่งจะ
เห็นได้จาก มีการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ไว้ในทุกระดับช้ันเรียน ตั้ งแต่ประถมศึกษาจนถึง
ระดับอุดมศึกษา และการจัดการศึกษาไทยในอนาคตก็ต้องอาศัยวิชาคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานที่ส าคัญในการพัฒนา
ความ เจริญก้าวหน้าทางวิชาการต่าง ๆ ดังจะเห็นได้จากแนวทางการจัดการศึกษาที่ก าหนดให้การจัดการศึกษาทั้งใน 
ระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องให้ความส าคัญในการให้ความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์แก่
ผู้เรียนคณิตศาสตร์เป็นศาสตร์หนึ่งที่นอกจากใช้ในการพัฒนาระบบความคิดของมนุษย์ แล้วยังเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาความก้าวหน้าของวิชาในแขนงอื่นๆ ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคมวิทยา 
การปฏิรูปการศึกษาจึงท าให้เกิดการปฏิรูปทั้งทางด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัย 
คณิตศาสตร์ยังท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่าง มีเหตุผลเป็นระบบระเบียบมีแบบแผนสามารถวิเครา ะห์
ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถ่ีล้วนรอบคอบ (ธนัญญา สดช่ืน 2558, น.3)  
 ปัจจุบันการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียนยังไม่ประสบผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า สาเหตุที่ท าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่ าไม่บรรลุ เป้า หมายของ
หลักสูตรนั้นมีอยู่หลายประการ เช่น ปัญหาที่เกิดจากเนื้อหาของหลักสูตรตัวครูผู้สอนและตัวของ ผู้เรียนปัญหาด้าน
เนื้อหาของหลักสูตรเนื่องจากเนื้อหาของวิชาคณิตศาสตร์ที่เป็นหลักสูตรก าหนดให้เรียน มีมากเกินไปท าให้ผู้เรียนรับรู้
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ได้ยาก  การสอนมีเวลาจ ากัดเนื้อหาบางเรื่องมีความยากและมีปัญหาในการเรียน การสอน ปัญหาของครูผู้สอน 
ครูผู้สอนไม่มีความรู้และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ขาดทักษะในการสอนขาดสื่อการสอนไม่รู้จักใช้สื่อและผลิตสื่อ
การเรียนการสอนไม1สอดคล้องกับการพัฒนาของนักเรียน ครู ผู้สอน ไม่ได้ศึกษาสิงความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคน
ไม่ได้ศึกษาหลักสูตรและเอกสารไม่ได้เตรียมการสอนและ มีงานอื่นที่ต้องรับผิดชอบ และในด้านนักเรียน นักเรียนไม่
ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพราะคิดว่าเป็นวิชาที่ยาก (ธนัญญา สดชื่น 2558, น.4) 
 โรงเรียนพิชัย ได้จัดการเรียนการสอนโดยให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา และได้ด าเนินการ
สอนให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ส าหรับผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งได้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ให้ผู้เรียนมีความรู้ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดของหลักสูตรอย่างครบถ้วน จากการที่ผู้วิจัยได้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาอยู่ภายใน
โรงเรียนมานั้นพบว่านักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนในวิชา
คณิตศาสตร์ในปีพ.ศ.2558 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 31.84 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 13.37 เมื่อพิจาณา
จากการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ที่ผ่านมาพบว่ายังขาดการจัดการเรียนรู้ที่มีบรรยากาศการเรียนรู้ที่น่าสนใจ โดย
มักเป็นการจัดการเรียนรู้เน้นการสอนเชิงบรรยายเป็นส่วนใหญ่ โดยอธิบายตัวอย่างบนกระดาน แล้วให้นักเรียนตอบ
ค าถามเมื่อนักเรียนเข้าใจเนื้อหาสาระนั้น ๆ แล้วมอบหมายให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดจากในหนังสือเรียนหรือ
แบบฝึกหัดที่ครูสร้างขึ้นมาโดยรูปแบบของแบบฝึกหัดที่สร้างขึ้นก็จะมีแนวการคิดหรือรูปแบบการหาค าตอบคล้ายกัน
กับแบบฝึกหัดในหนังสือเรียน 
 จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้สนใจในการศึกษาเปรียบเทียบการเรียนรู้โดยใช้เกมซึ่งเป็นหนึ่งในรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่ช่วยสร้างบรรยากาศในช้ันเรียนได้อย่างดี โดยได้ศึกษารูปแบบการการเรียนรู้ 2 รูปแบบคือ การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เกมรูปแบบการส่งต่อ และการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมรูปแบบการแข่งขัน ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาผู้เรียนขาด
ทักษะกระบวนการกลุ่ม และผู้เรียนขาดการเคารพกติกาต่างๆในการด ารงชีวิต จึงจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคทั้งสอง
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สถิติ ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมรูปแบบการส่งต่อกับเกม
รูปแบบการแข่งขันที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพิชัย อ าเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมรูปแบบการแข่งขันและเกมรูปแบบไม่แข่งขัน 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สถิติ ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมรูปแบบการ
แข่งขันกับเกมรูปแบบไม่แข่งขัน  
 3. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมรูปแบบ
การแข่งขันกับเกมรูปแบบไม่แข่งขัน 

สมมติฐานของการวิจัย 
1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมรูปแบบการแข่งขันและแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมรูปแบบไม่

แข่งขัน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สถิติ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม

รูปแบบการแข่งขัน สูงกว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมรูปแบบไม่แข่งขัน       
3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมรูปแบบการแข่งขัน            

สูงกว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมรูปแบบไม่แข่งขัน 
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ขอบเขตการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านประชากร  

ประชากร นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพิชัย อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2561  
จ านวน 430 คน 

กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 และ3/5 โรงเรียนพิชัย อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์            
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 79 คน โดยวิธีเลือกแบบกลุ่ม 

กลุ่มที่ 1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 โรงเรียนพิชัย อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 41 คน 

กลุ่มที่ 2 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 โรงเรียนพิชัย อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 38 คน 
 2.  ขอบเขตด้านตัวแปร 
     ตัวแปรต้น  

 1. เกมรูปแบบการแข่งขัน 
         2. เกมรูปแบบไม่แข่งขัน 
     ตัวแปรตาม  

 1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
                    2. ความพึงพอใจ 

3. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
     สถิติ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
 4. ขอบเขตด้านระยะเวลาที่ท าการวิจัย 
     ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
       

 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพิชัย อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2561  
จ านวน 430 คน 

กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 และ3/5 โรงเรียนพิชัย อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี
การศึกษา 2561 จ านวน 79 คน โดยวิธีเลือกแบบกลุ่ม 

กลุ่มที่ 1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 โรงเรียนพิชัย อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 41 คน 

กลุ่มที่ 2 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 โรงเรียนพิชัย อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 38 คน 

 
 

การจัดการเรยีนรู้โดยใช้เกม 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 
ความพึงพอใจ 
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น าเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ใหผู้้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ด้านวิธีการจัดการเรยีนรู้                         

และด้านการวัดผล จ านวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเทีย่งตรงตามเนื้อหา  

น าแผนการจดัการเรียนรู้ที่ปรับปรงุแล้วไปใช้เป็นเครื่องมือในการวจิยั 

ศึกษารายละเอียดของหลักสตูร สาระและมาตรฐานการเรยีนรู ้
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ 

 

สร้างแผนการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้เกมรูปแบบการแข่งขัน และแผนการจัดการเรยีนรู้โดยใช้      

เกมรูปแบบไม่แข่งขัน 

ปรับปรุงแก้ไขจดุประสงค์ การใช้ค าพูด และการวัดประเมินผล 

เคร่ืองมือในการวิจัย 
1. แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 40 แผน 

โดยใช้เกมรปูแบบการแข่งขันจ านวน 20 แผน และเกมรูปแบบไม่แข่งขัน จ านวน 20 แผน  
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องสถิติ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  จ านวน 1 ฉบับ เป็นแบบทดสอบ

ปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก คือท าถูกได้ 1 คะแนน ท าผิดได้ 0 คะแนน จ านวน    20 ข้อ 
3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม           

รูปแบบส่งต่อ กับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมรูปแบบการแข่งขัน เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ จ านวน 10 ข้อ 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) (ชุมพล เสมาขนัธ์ , 
2552 : 97 - 104) ซึ่งมีขั้นตอนและรายละเอียดการด าเนินงาน ตามล าดับ ดังน้ี 

1. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องสถิติ ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้เกม             
รูปแบบส่งต่อและการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมรูปแบบการแข่งขัน รวมจ านวน 20 แผน แผนละ 55 นาที โดยแบ่งเป็น
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมรูปแบบการแข่งขัน 20 แผน และแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมรูปแบบไม่แข่งขัน 
20 แผน มีขั้นตอนในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ดังนี้ 
 สรุปขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรยีนรู้โดยใช้เกมรูปแบบส่งต่อและการจัดการเรยีนรู้โดยใช้เกม                     
รูปแบบการแข่งขัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 2. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสถิติ เพื่อใช้เป็นแบบทดสอบก่อนเรียน              
และหลังเรียน เป็นข้อสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ตอบถูกได้ข้อละ 1 คะแนน ตอบผิดได้ข้อละ 0 คะแนน จ านวน 1 
ฉบับ ข้อสอบทั้งหมดมี 20 ข้อ และสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิรายจุดประสงค์การเรียนรู้ด าเนินการสร้าง ดังนี้ 

ศึกษาการสร้างแผนการจัดการเรยีนรู้โดยใช้เกมรูปแบบการแข่งขัน 

และแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้เกมรูปแบบไม่แข่งขัน 
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สรุปขั้นตอนการสร้างการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน เรื่องสถิต ิ
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 3. การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่อการจัดการ เรียนรู้โดยใช้เกม 
รูปแบบส่งต่อ และการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมรูปแบบการแข่งขัน มีขั้นตอนดังน้ี 

สรุปขั้นตอนการสร้างการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3                           
ต่อการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้เกม รปูแบบส่งต่อ และการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมรูปแบบการแข่งขัน 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

น าแบบทดสอบไปทดลองกับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรยีนพิชัย  

คัดเลือกข้อสอบสรา้งแบบทดสอบ จ านวน 20 ข้อ 

น าแบบทดสอบวิเคราะห์ หาค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเชื่อมั่น           

ศึกษารายละเอียดของหลักสตูร สาระและมาตรฐานการเรยีนรู้ช่วงช้ันท่ี 2                    
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องสถติ ิ

 
ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และวธิีการสร้างเครื่องมือวัดผลทางการศึกษา 

วิเคราะหเ์นื้อหาและตัวช้ีวัดให้ครอบคลุมเนื้อหา เรื่องสถิต ิ

สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องสถิติ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย 

ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ  

สร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 

น าแบบประเมินความพึงพอใจไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่านตรวจสอบ                   

ค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ (IOC) 

น าแบบสอบถามความคิดเห็นไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย 

น าแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน เรือ่งสถิติ ไปให้ผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่านตรวจสอบค่าดัชนี

ความสอดคล้องของเครื่องมือ (IOC) 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมโดยวิธีการจัดการเรียนรู้ตามเทคนิคการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 แจ้งนักเรียนเรียนกลุ่มตัวอย่าง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพิชัยอ าเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ์  
 ขั้นที่ 2 ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องสถิติ(Pretest) 
 ขั้นที่  3 ด าเนินการจัดการเรียนรู้กับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่  1 ตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เกม          
รูปแบบไม่แข่งขัน 20 ช่ัวโมง 
  ด าเนินการจัดการเรียนรู้กับกลุ่ มตัวอย่างกลุ่มที่  2 ตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เกมรูปแบบ               
การแข่งขัน 20 ช่ัวโมง 
 ขั้นที่ 4 หลังจากด าเนินการจัดการเรียนรู้กับกลุ่มตัวอย่างตามแผนการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด 20 ช่ัวโมง              
แล้วทดสอบหลังเรียน (Posttest) ด้วยแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องสถิติ เพื่อวัดความรู้หลังการเรียน  
 ขั้นที่ 5 หลังจากทดสอบหลังเรียนแล้วให้นักเรียนท าแบบประเมินความพึงพอใจท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 ขั้นที่ 6 น าข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้
 1. วิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมรูปแบบการแข่งขัน และแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม
รูปแบบไม่แข่งขัน  ที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญโดยเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 
 2. วิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้ Independent t-test 
 3. น าผลการวิเคราะห์ทางสถิติมาแปลผลแบบประเมินความพึงพอใจการแปลผลแบบสอบถามที่เป็นลักษณะ
มาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จะใช้เกณฑ์ ดังนี้ (ระพินทร์ โพธิ์ศรี, 2559, น.303) 

ค่าเฉลี่ยมีค่าระหว่าง  1.00 – 1.50  หมายความว่า  พึงพอใจอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ยมีค่าระหว่าง  1.25 – 2.25  หมายความว่า  พึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ยมีค่าระหว่าง  2.26 – 2.50  หมายความว่า  พึงพอใจอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย 
ค่าเฉลี่ยมีค่าระหว่าง  2.51 – 3.50  หมายความว่า  พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยมีค่าระหว่าง  3.51 – 3.75  หมายความว่า  พึงพอใจอยู่ในระดับค่อนข้างมาก 
ค่าเฉลี่ยมีค่าระหว่าง  3.76 – 4.50  หมายความว่า  พึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
ค่าเฉลี่ยมีค่าระหว่าง  4.51 – 5.00  หมายความว่า  พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
4. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้ Independent t-test 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมรูปแบบการแข่งขนั                 
กับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมรูปแบบไม่แข่งขนั 
ตารางที่ 1 ร้อยละของผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมรูปแบบการแข่งขัน 
กับแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมรูปแบบไม่แข่งขัน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ 
เกมรูปแบบการแข่งขัน เกมรูปแบบไม่แข่งขนั 

ร้อยละ ผลการประเมิน ร้อยละ ผลการประเมิน 

7. แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 27  
เรื่อง สถิต1ิ 

95.56 เหมาะสม 94.67 เหมาะสม 

8. แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 28  
เรื่อง สถิติเบื้องต้น 

92.44 เหมาะสม 92.89 เหมาะสม 

9. แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 29  
เรื่อง ข้อมูล 93.33 เหมาะสม 94.22 เหมาะสม 

10. แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 30  
เรื่อง การน าเสนอข้อมูลในรูปตาราง 

94.67 เหมาะสม 93.78 เหมาะสม 

11. แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 31 
 เรื่อง การน าเสนอข้อมลูด้วยแผนภูมิ  

95.11 เหมาะสม 94.22 เหมาะสม 

12. แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 32  
เรื่อง กราฟเส้น 

94.67 เหมาะสม 94.67 เหมาะสม 

13. แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 33  
เรื่อง ตารางแจกแจงความถี1่ 

95.56 เหมาะสม 95.11 เหมาะสม 

14. แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 34  
เรื่อง ตารางแจกแจงความถี2่     

95.11 เหมาะสม 93.78 เหมาะสม 

15. แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 35  
เรื่อง ตารางแจกแจงความถี3่     

93.78 เหมาะสม 94.22 เหมาะสม 

16. แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 36  
เรื่อง ค่าเฉลี่ยเลขคณิต1     

96 เหมาะสม 94.22 เหมาะสม 

17. แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 37  
เรื่อง ค่าเฉลี่ยเลขคณิต2     

95.11 เหมาะสม 95.11 เหมาะสม 

18. แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 38  
เรื่อง มัธยฐาน 

96.89 เหมาะสม 95.11 เหมาะสม 

19. แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 39  
เรื่อง ฐานนิยม     

96.89 เหมาะสม 94.22 เหมาะสม 

20. แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 40  
เรื่อง  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     

96.89 เหมาะสม 95.11 เหมาะสม 

21. แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 41  
เรื่อง เส้นโค้งปกต1ิ      

96 เหมาะสม 94.22 เหมาะสม 

22. แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 42  
เรื่อง เส้นโค้งปกต2ิ     

96 เหมาะสม 95.56 เหมาะสม 

23. แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 43  
เรื่อง เส้นโค้งปกต3ิ     

97.33 เหมาะสม 96 เหมาะสม 
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 จากตารางที่ 1 พบว่า ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมรูปแบบการแข่งขันมีค่าดัชนีความ
สอดคล้องของทุกแผนการจัดการเรียนรู้เฉลี่ยเมื่อเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80  ผ่านเกณฑ์โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง
ของแผนการจัดการเรียนรู้อยู่ที่ร้อยละ 95.49 ผลการประเมินระดบัเหมาะสมและร้อยละของแผนการจัดการเรยีนรู้โดย
เกมรูปแบบไม่แข่งขันมีค่าดัชนีความสอดคล้องของทุกแผนการจัดการเรียนรู้เฉลี่ยเมื่อเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80  ผ่าน
เกณฑ์โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้อยู่ที่ร้อยละ 94.78 ผลการประเมินระดับเหมาะสม 

 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง สถิติ ของนกัเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังการจัดการเรียนรู้ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมรูปแบบการแข่งขัน  กบัการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เกมรูปแบบไม่แข่งขนั 

ตารางที่ 2 การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สถติิ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังการจัดการ
เรียนรูร้ะหว่างการจัดการเรยีนรูโ้ดยใช้เกมรูปแบบการแข่งขัน กับการจัดการเรยีนรู้โดยใช้เกมรูปแบบไม่แข่งขัน 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ คะแนนเต็ม x  S.D. t Sig. 

การจัดการเรยีนรู้โดยใช้เกมรปูแบบการแข่งขัน 20 14.18 1.56 
1.112 .270 

การจัดการเรยีนรู้โดยใช้เกมรปูแบบไม่แข่งขัน 20 13.76 1.84 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สถิติ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการ
เรียนรู้ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมรูปแบบการแข่งขัน กับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมรูปแบบไม่แข่งขัน                  
ซึ่งวิเคราะห์ด้วยสถิติ t- test แบบสองกลุ่มอิสระกัน  พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน              
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หมายความว่าการจัดการเรียนรู้ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เกมรูปแบบการแข่งขัน กับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมรูปแบบไม่แข่งขันท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                    
ที่ไม่แตกต่างกัน 
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3             
หลังการจัดการเรียนรู้ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมรูปแบบการแข่งขัน กับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม                
รูปแบบไม่แข่งขัน 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความพึงพอใจหลังการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมรูปแบบการแข่งขัน               
กับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมรูปแบบไม่แข่งขัน 

 

24. แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 44  
เรื่อง  สถิติกับการตัดสินใจ     

96 เหมาะสม 96 เหมาะสม 

25. แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 45  
เรื่อง ความคลาดเคลื่อนในการใช้สถิติ     

96 เหมาะสม 95.11 เหมาะสม 

26. แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 46  
เรื่อง สถิต2ิ    

96.44 เหมาะสม 96.44 เหมาะสม 

 เฉลี่ย  95.49 เหมาะสม 94.78 เหมาะสม 
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รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
ระดับความพึงพอใจ

สูงสุด 
x  S.D. t Sig. 

การจัดการเรยีนรู้โดยใช้เกมรปูแบบการแข่งขัน 20 4.85 .12 
1.185 .251 

การจัดการเรยีนรู้โดยใช้เกมรปูแบบไม่แข่งขัน 20 4.78 .11 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้ระหว่างการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เกมรูปแบบการแข่งขัน กับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมรูปแบบไม่แข่งขัน ซึ่งวิเคราะห์ด้วยสถิติ              
t- test แบบสองกลุ่มอิสระกัน  พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกัน                  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หมายความว่าการจัดการเรียนรู้ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมรูปแบบการ
แข่งขัน กับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมรูปแบบไม่แข่งขันท าให้นักเรียนมีความพึงพอใจท่ีไม่แตกต่างกัน 

สรุปผลการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมรูปแบบการแข่งขันและแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมรูปแบบ                  
ไม่แข่งขัน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 
 2, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สถิติ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม
รูปแบบการแข่งขัน กับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมรูปแบบไม่แข่งขัน ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                     
ทีไ่ม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมรูปแบบการแข่งขัน             
กับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมรูปแบบไม่แข่งขัน ท าให้นักเรียนมีความพึงพอใจที่ไม่แตกต่าง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 

อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง สถิติ ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมรูปแบบ
การส่งต่อกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมรูปแบบการแข่งขัน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยได้ท าการอภิปรายผล                
จากการวิจัย ดังน้ี 

1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมรูปแบบการแข่งขันและแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมรูปแบบ                  
ไม่แข่งขัน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ทั้งนี้เนื่องมาจากการสร้างแผนการเรียนรู้ของผู้วิจัยสร้างตามองค์ประกอบของ
แผนการจัดการเรียนรู้ วิการดา จักรอิศราพงษ์ อ้างถึงใน ฤดี เชยเดช(2557, น.22) ได้ให้แนวทางการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ซึ่งมีรายละเอียดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดนน าเนื้อหาและจุดประสงค์แต่ละช่วงมาออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้ส่วนใหญ่ให้มีองค์ประกอบและแนวการเขียนรายละเอียดขององค์ประกอบ ดังนี้  1. ช่ือแผนการจัดการ
เรียนรู้ โดยจะเป็นช่ือวิชา ช้ันที่เรียน เรื่อง หน่วยความรู้ จ านวนเวลา อาจเพิ่มช่ือผู้สอนหรือวันเวลาลงไปได้ด้วย 2. 
สาระส าคัญ ซึ่งเขียนสรุปให้เห็นถึงเนื้อหาท่ีจะจัดการเรียนรู้ซึ่งจะสอดคล้องกับจุดประสงค์ หรือสิ่งที่ต้องการให้เกิดกับ
ผู้เรียน หรือบางแผนอาจเรียกว่าความคิดรวบยอด 3. จุดประสงค์ เขียนสิ่งที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนหากผ่าน
การเรียนรู้แล้ว นิยมเขียนโดยวิเคราะห์จาก ค าอธิบายรายวิชา และความสัมพันธ์กับเนื้อหา กิจกรรมนั่นเอง 4. เนื้อหา 
ซึ่งจะเป็นช่ือเรื่องหรือความรู้ที่ต้องการให้ได้เรียนรู ้5. กิจกรรมการเรียนรู้ เขียนขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ที่แสดงให้เห็น
ถึงบทบาทหน้าที่ของครูผู้สอนและผู้เรียน ว่าต้องกระท าสิ่งใดบ้างในการจัดการเรียนรู้ รวมถึงวางแผนการใช้สื่อการ
สอนอีกด้วย 6. สื่อการเรียนรู้ เขียนช่ือของสื่อการสอนหรือเครื่องมือที่มีการใช้ในการจัดการเรียนรู้ ทั้งช่ือสื่อการสอน
ของครูผู้สอนและสื่อของนักเรียน 7. การวัดและประเมินผล เป็นการเขียนวิธีการและเครื่องมือในการประเมินผลในการ
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เรียนรู้ของผู้เรียนที่ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้นั้นๆแล้วว่าประสบความส าเร็จตามจุดประสงค์เพียงใด 8. บันทึกการ
ตรวจสอบของผู้บริหาร เป็นส่วนที่มีความคิดเห็นผู้บริหารว่าแผนนั้นมีความเหมาะสมมากน้อยอย่างไร โดยจะมี
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่บันทึกมาเพื่อให้ครูผู้สอนน าไปปรับปรุงแผนเพื่อใช้จัดการเรียนรู้ให้ประสบความส าเร็จ
ตามจุดประสงค์ 9. บันทึกหลังการสอน เป็นส่วนที่ครูผู้สอนได้ เขียนข้อสังเกตต่างๆทั้งด้านบวกและลบในการจัดการ
เรียนรู้ลงไปเมื่อได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จ ซึ่งท าให้แผนการจัดการเรียนรู้มีดัชนีความสอดคล้องที่เป็นไปตามที่ 
เผชิญ กิจระการ (2546 : น.1-6) ได้สรุปไว้ว่า การหาประสิทธิผลของแผนการเรียนรู้หรือสื่อท่ีสร้างขึ้น โดยให้พิจารณา
จากพัฒนาการของนักเรียนจากก่อนเรียนและหลังเรียนสามารถท าให้นักเรียนมีการพัฒนาของความรู้ความสามารถ
หรือไม่ หรือมากข้ึนเพียงใดซึ่งอาจหาได้จากการหาค่า t-test แบบ Dependent Samples หรือหาค่าดัชนีประสิทธิผล 
(Effectiveness Index : E.I) มีดังนี ้1. การหาค่าการมีพัฒนาการในส่วนที่เพิ่มขึ้นของนักเรียนโดยใช้การหาค่า t-test 
(แบบ Dependent Samples) ซึ่งเป็นการตรวจสอบนักเรียนมีการพัฒนาการที่เพิ่มขึ้นอย่างมากน้อยเพียงใด โดยท า
การทดสอบนักเรียนทุกคนก่อน (Pretest) และหลังเรียน (Posttest) แล้วน ามาหาค่า t-test แบบ Dependent 
Samples หากมีนัยส าคัญทางสถิติ ก็ถือได้ว่า นักเรียนกลุ่มนั้นมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นอย่างเชื่อถือได้ 2. การหาพัฒนาการ
ที่เพ่ิมขึ้นของนักเรียนโดยอาศัยการหาค่าดัชนีประสิทธิผล(Effectiveness Index : E.I) มีสูตรดังนี้ ดัชนีประสิทธิผล =    
ผลรวมของคะแนนหลังเรียนทุกคน – ผลรวมของคะแนนก่อนเรียนทุกคน/(จ านวนนักเรียน x คะแนนเต็ม) – ผลรวม
ของคะแนนก่อนเรียนทุกคน จึงท าให้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมรูปแบบการแข่งขันและแผนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้เกมรูปแบบไม่แข่งขัน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สถิติ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม
รูปแบบการแข่งขัน กับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมรูปแบบไม่แข่งขัน ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                     
ที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมทั้ง 2 รูปแบบนั้นเป็น
การจัดการเรียนรู้ที่ตรงกับ ทิศนา แขมมณี (2552, น.365-369) ที่ได้ให้ความหมายการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมไว้ว่า 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม คือ กระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
โดยการให้ผู้เรียนเล่นเกมตามกติกา และน าเนื้อหาและข้อมูลของเกม พฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่น และผลการเล่น
เกมของผู้เรียนมาใช้ในการอภิปรายเพื่อสรุปการเรียนรู้วัตถุประสงค์ ซึ่งการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม เป็นวิธีการที่ช่วยให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องต่าง ๆ อย่างสนุกสนานและท้าทายความสามารถโดยผู้เรียนเป็นผู้เล่นเองท าให้ได้รับประสบการณ์
ตรงเป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมสูง และมีข้อดีคือ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้สูง ผู้เรียนได้รับความสุกสนานและเกิดการเรียนรู้จากการเล่น เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ โดยการเห็นประจักษ์แจ้งด้วยตนเอง ท าให้การเรียนรู้นั้นมีความหมายและอยู่คงทน และเป็นการจัดการเรียนรู้ที่
ผู้สอนไม่เหนื่อยแรงมากขณะสอนและผู้เรียนชอบ ซึ่งจากความหมายของเกม Phittayaphon Sarawan, (2554.) ได้
สรุปความหมายของเกมไว้ดังนี้ เกม หมายถึง กิจกรรมทางพลศึกษาแขนงหนึ่ง ที่จัดให้เด็กหรือเยาวชน หรือบุคคล
ทั่วไปทุกเพศทุกวัย ได้ออกก าลังกายเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนาทางด้านสมอง ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
และสังคม โดยอยู่ภายใต้กฎกติกาที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนมากนัก ท าให้ผู้เล่นเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ผ่อนคลาย
ความเครียด และได้รับทักษะพื้นฐานที่สามารถพัฒนาไปสู่การฝึกกิจกรรมการออกก าลังกายอื่น ๆ ได้  ซึ่งการจัดการ
เรียนรู้ทั้งสองรูปแบบนั้นต่างก็เป็นเกมทั้งคู้จึงสามารถท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีไม่แตกต่างกัน 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมรูปแบบการแข่งขัน             
กันรูปแบบการแข่งขัน กับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมรูปแบบไม่แข่งขัน ท าให้นักเรียนมีความพึงพอใจที่ไม่แตกต่าง  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งเป็นไปตามที่ สมหมาย เปียถนอม(2551, น.4) สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ 
หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดพอใจ ชอบใจ ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อ สิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยเป็นการประเมินว่าตนมีความรู้สึก
ทางบวกหรือทางลบหลังจากที่ได้รับสิ่งนั้นแล้วหรือ จากปัจจัยที่เกี่ยวข้องจะท าให้ความรู้สึ กพอใจเกิดขึ้นเมื่อความ
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ต้องการของบุคคลได้รับการตอบสนอง หรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหนึ่งตามที่ตนได้ก าหนดไว้ ความรู้สึกดังกล่าวจะ
ลดลงและไม่เกิดขึ้น หากความต้องการหรือจุดหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง หากความต้องการของบุคคลไม่ได้รับ
การตอบสนองก็จะเกิดความไม่พอใจข้ึนมานั่นเอง และ การจัดการเรียนรู้ที่ตรงกับ ทิศนา แขมมณี (2552,น.365-369) 
ที่ได้ให้ความหมายการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมไว้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม คือ กระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยการให้ผู้เรียนเล่นเกมตามกติกา และน าเนื้อหาและข้อมูลของ
เกม พฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่น และผลการเล่นเกมของผู้เรียนมาใช้ในการอภิปรายเพื่อสรุปการเรียนรู้วัตถุประสงค์ 
ซึ่งการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม เป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ เรื่องต่าง ๆอย่างสนุกสนานและท้าทาย
ความสามารถโดยผู้เรียนเป็นผู้เล่นเองท าให้ได้รับประสบการณ์ตรงเป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมสูง และมี
ข้อดีคือ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้สูง ผู้เรียนได้รับความสุกสนานและเกิดการเรียนรู้
จากการเล่น เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยการเห็นประจักษ์แจ้งด้วยตนเอง ท าให้การเรียนรู้
นั้นมีความหมายและอยู่คงทน และเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ผู้สอนไม่เหนื่อยแรงมากขณะสอน และผู้เรียนชอบ ซึ่ง Nice 
to Fit ,(2560). ได้สรุปการแข่งขันกับการเอาชนะว่าการเอาชนะคือการที่เรามองถึงแค่ว่าเหนือกว่าคู่แข่ง คือการที่มอง
ว่าเราต้องไม่แพ้ ต้องไม่เป็นรองใคร ในขณะที่การแข่งขันจริงๆ คือการมองไปให้ถึงว่า เราจะพัฒนาไปด้วยกัน แข่งขัน
กันอย่างเป็นธรรม ยุติธรรม จึงท าให้ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม
รูปแบบการแข่งขัน กับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมรูปแบบไม่แข่งขันมีความพึงพอใจของนักเรียนท่ีไม่แตกต่างกัน 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 
 1. ครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้มีบรรยากาศส่งเสริมความใกล้ชิด เพื่อให้นักเรียนเกิดผ่อนคลาย 
ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนตั้งใจร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 
 2. ครูผู้สอนควรจัดกลุ่มที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนโดยค านึกถึงความสัมพันธ์ภายในกลุ่มของ
นักเรียน เพื่อในนักเรียนตั้งใจร่วมมือในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเต็มความสามารถ 
 3. ครูผู้สอนควรส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มอยู่เสมอ ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการให้ก าลังใจ ซึ่งกัน
และกันในการเล่นเกม และส่งเสริมให้นักเรียนมีการชมเชยกันท้ังการพูดชมเชยหรือการแสดงท่าทาง เนื่องจาก  การให้
ก าลังใจซึ่งกันและกันจะช่วยส่งเสริมความสามัคคี และท าให้กระบวนการกลุ่มประสบความส าเร็จสูงขึ้น 
 4. ควรปรับปรุงกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมรูปแบบการส่งต่อ และกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เกมรูปแบบการแข่งขัน ที่ใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีลักษณะเดียวกันหรือเป็นกิจกรรมที่มีความคล้ายกันที่สุดเพื่อ
ศึกษาว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมรูปแบบการส่งต่อ กับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมรูปแบบการแข่งขัน มีผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีต่างกันหรือไม่ 
 5. ควรศึกษาและวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมรูปแบบการส่งต่อ และการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม
รูปแบบการแข่งขัน ว่ามีลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเพื่อให้การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม
รูปแบบการส่งต่อ กับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมรูปแบบการแข่งขันมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับนักเรียนยิ่งขึ้น 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การคูณ การหารทศนิยม รายวิชาคณิตศาสตร์  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ จังหวัดแพร่ โดยใช้เทคนิคการก ากับตัวเอง 
Development of learning achievement on Multiplication, division, decimal of 

mathematics for Mattayomsuksa 1  of  Rong Kwang Anusorn School  Phrae  by 
using self-regulatory techniques. 

สุริวรรณ แสงค าดี1 พัชรีย์  เทพจันทร์2 คทาวุธ ชาติศักดิ์ยุทธ3  
Suriwan Sangkhumdee1 Pathcharee Tepjan2 Katawut  Chartsakyut3 

1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
2ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ อ าเภอรอ้งกวาง จังหวัดแพร่ 

3อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ์ 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยการใช้เทคนิคการก ากับตัวเองเรื่อง การ
คูณ การหารทศนิยม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ ให้มีประสิทธิภาพ โดยหา
ประสิทธิภาพจากสูตร E1/E2  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้โดยการใช้เทคนิคการก ากับตัวเองเรื่อง การคูณ การหารทศนิยม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน

ร้องกวางอนุสรณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( x  ) ร้อยละ (P) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการใช้เทคนิคการก ากับตัวเอง เรื่อง การคูณ การหาร
ทศนิยม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย   

( x  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  กลุ่มตัวอย่างวิธีการได้มา คือการสุ่มได้แก่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 
จ านวน 24 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เครื่องมือ
ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการก ากับตัวเอง เรื่อง การคูณและการหารทศนิยม
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
 ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการก ากับตัวเอง เรื่อง การคูณและการหารทศนิยม 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 77.22/77.50 เป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 ที่ก าหนดไว้ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการก ากับ
ตัวเอง เรื่อง การคูณและการหารทศนิยม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับ
มากที่สุด  

ค าส าคัญ : แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการก ากับตนเอง 

ABSTRACT 
 The objectives of this research are to effectively develop on learning management plans 
by using self-regulatory techniques on multiplication and division of decimals for Mattayom 1 
students at Rong Kwang Anusorn School by finding the efficiency from formula E1 / E2. To compare 
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the learning achievement of students before and after using the learning management plan by 
using self-regulation techniques on multiplication and division of decimals for Mattayom 1 students 

at Rong Kwang Anusorn School Statistics used in data analysis are mean ( x  ), percentage (P), and 
standard deviation (S.D). To study the satisfaction of Mattayom 1 students toward on the use of 
their self-regulatory techniques on multiplication and division of decimals for Mattayom 1 students 

at Rong Kwang Anusorn School Statistics used in data analysis are mean ( x  ) and standard 
deviation (S.D). The samples are 24 students of Mattayom 1/4 from the first semester on academic 
year 2017 at Rong Kwang Anusorn School, Rong Kwang District, Phrae province. The instruments of 
this research are the learning management plans by using self-regulatory techniques on 
multiplication and division of decimals for Mattayom 1 students, the learning achievement test, 
and satisfaction assessment form of students toward on their learning activities from using learning 
management plans 
 The result of this research found that The learning management plans by using self-
regulatory techniques on multiplication and division of decimals for Mattayom 1 students is at 
77.22/77.59 percent and met the criteria at 75/75. The level of learning achievement of students 
after learning activities from the learning management plans by using self-regulatory techniques on 
multiplication and division of decimals for Mattayom 1 students is higher than before receiving 

learning activities from the learning management plans (Before x  = 9.25 points, After x  = 15.50 
points). Students are satisfied toward the learning activities by using the learning management plans 

at highest level ( x  = 4.81, S.D.= 0.38). 

Keyword: Learning management plans by using self-regulatory techniques. 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบหลักสูตร คือ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวข้องกับ
แนวคิด หลักการ ทฤษฎีในสาระคณิตศาสตร์ที่จ าเป็นพร้อมทั้งสามารถน าไปประยุกต์ได้ คณิตศาสตร์จึงท าให้ผู้เรียนได้
พัฒนาให้รู้จักใช้ความคิด มีเหตุผล รู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ใช้ทั้งในชีวิตประจ าวันของทุกคนทั้งในด้านการ
ประกอบอาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีต่างๆ ตลอดจนช่วยปลูกฝังให้เป็นบุคคลด าเนินชีวิตทางสังคมให้เป็นคนดี 
คนเก่ง และมีความสุข สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ (มัทนา สีแสด, 2552) การคิดอย่างมีเหตุ มีผล มีวิจารณญาณ 
คาดเดา และวิเคราะห์ปัญหาและเหตุการณ์ต่างๆ ได้น าไปสู่การวางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาที่พบเจอในการด าเนิน
ชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม (กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนและประเมินผล ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา , 
2548)  ความส าคัญของคณิตศาสตร์ที่ได้พูดถึงกันมานั้นท าให้ทราบว่าผู้สอนมีจ าเป็นต้องพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพที่ดี
ขึ้นทั้งด้านความรู้ด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และด้านคุณลักษณะ  อันพึงประสงค์ แต่สภาพปัญหาจาก
การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้กลุม่สาระคณติศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์อ าเภอร้องกวางจังหวัด
แพร่ ปีการศึกษา 2559 พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนอยู่ในระดับต่ ากว่า
เกณฑ์คือร้อยละ 65.85 จากเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 70 ผู้วิจัยได้ส ารวจความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
พบว่าเรื่องที่นักเรียนคิดว่ามีปัญหาและเข้าใจยากที่สุดคือเรื่องการคูณ และการหารทศนิยม ซึ่งสอดคล้องกับความ
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คิดเห็นของผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ว่าการจัดการเรียนรู้เรื่อง การคูณ 
และการหารทศนิยม เป็นเรื่องที่ผู้เรียนเรียนรู้ได้ช้าและมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนมากที่สุดควรปรับวิธีการจัดการเรียนรู้
ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นและให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิคการก ากับตนเองเพื่อช่วยในการ
เรียนการสอน ผู้วิจัยได้ศึกษาวิธีการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้เทคนิคการก ากับตนเองร่วมด้วยซึ่งเป็นอีก
วิธีหนึ่งที่น่าสนใจและคิดว่าวิธีนี้จะท าให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถแก้ปัญหาเรื่อง การคูณ และการหาร
ทศนิยม ได้มากยิ่งขึ้น  การที่ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่ านั้น มีหลายสาเหตุจากเดิมที่ผู้สอน
ส่วนมากใช้วิธีการสอนแบบบรรยายอย่างเดียวน้อยมากท่ีจะส่งเสริมหรือกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการคิด ครูไม่เห็นความ
จ าเป็นในการใช้สื่อการสอน การสอนมักจะมุ่งที่ผลมากกว่ากระบวนการ ท าให้นักเรียนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจถึง
กระบวนการและขาดความเข้าใจอย่างต่อเนื่องในบทเรียน รวมทั้งขาดทักษะการคิดค านวณ ท าให้นักเรียนแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ไม่เป็น ท างานตามที่ได้รับมอบหมายไม่ได้ จึงรู้สึกว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยาก ครูเข้มงวดเกินไป ไม่
ค่อยสนใจนักเรียนที่เรียนอ่อน  จึงส่งผลท าให้นักเรียนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นขาดความเช่ือมั่นในตนเองไม่สนใจและ
ไม่ตั้งใจเรียน นักเรียนมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์(สมจิต  ชีวปรีชา อ้างใน วิเชียร สิงห์ชัย. 2542. หน้า 2) 
ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในปัจจุบันจึงควรเน้นที่นักเรียนเป็นหลักที่จะท าให้การเรียนรู้ประสบความส าเร็จ 
วิธีการเรียนรู้โดยการก ากับตัวเอง (Self-Regulated Learning) เป็นวิธีการที่ได้รับความสนใจดังผลการศึกษาของ 
Stephen et al. (2003)  การก ากับตนเองในการเรียนมีผลต่อการพัฒนาทักษะทางด้านการคิดในวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่ง
เขาได้ศึกษาว่าจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดสิ่งแวดล้อมห้องเรียน การสนับสนุน รวมทั้งการจัดการเรียนรู้ในการ
ฝึกก ากับตนเองของนักเรียนในการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์จะช่วยพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนได้ เพราะเมื่อผู้เรียนมีการก ากับตนเอง ผู้เรียนจะมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตัว ผู้เรียนเอง มีการ
ควบคุมพฤติกรรมในการเรียน สามารถเสาะแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง การก ากับตัวเองในรายวิชาคณิตศาสตร์ เป็น
การฝึกให้นักเรียนมีการคิดแบบเหตุผลและฝึกให้เป็นผู้รู้จักวางแผนในการด าเนินชีวิตปัจจุบันผู้เรียนส่วนหนึ่งไม่มีความ
พึงพอใจท่ีดีกับการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ อาจเป็นผลมาจากเนื้อหาในรายวิชาและกระบวนการจัดกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ของผู้สอนรวมไปถึงสภาพแวดล้อมและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย อีกท้ังใน
รายวิชาคณิตศาสตร์มีลักษณะเป็นนามธรรม มันไม่ง่ายที่จะท าความเข้าใจได้ ดังที่ (ปภณ ตั้งประเสริฐ  2558)  กล่าว
ว่า ลักษณะที่ส าคัญประการหนึ่งของคณิตศาสตร์คือการสร้างความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งๆ ขึ้นจากธรรมชาติสู่
ลักษณะเป็นนามธรรม เช่น ความคิดรวบยอดเรื่องเส้นขนาน การคูณ การหาพื้นที่ ซึ่งความคิดรวบยอดจะเกิดจากการ
สรุปความคิดเห็นที่เหมือนๆ กัน โดยอาศัยประสบการณ์ เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน 
ดังนั้นเพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางคณิตศาสตร์และความพึงพอใจท่ีดีขึ้น ควรจะมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
ท าให้นักเรียนได้ฝึกตนเอง มีความอดทนและพยายามในการเรียนในรายวิชาน้ีให้มากยิ่งข้ึน จากกระบวนการเรียนรู้โดย
เทคนิคการก ากับตนเอง เป็นแนวคิดที่ส าคัญอย่างหนึ่งของทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมเป็นวิธีการที่ใช้ในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลไปสู่พฤติกรรมเป้าหมายที่ต้องการด้วยตนเอง ซึ่งมีนักวิจัยวิทยาให้ความสนใจและให้
ความหมายเกี่ยวกับการก ากับตนเองมากมาย เช่น Bandura (1994), Schunk (1991), Schunk และ Zimmerman 
(2007) ซึ่งพอสรุปได้ว่า การก ากับตนเอง เป็นกระบวนการที่บุคคลวางแผน ควบคุมและก ากับพฤติกรรมของตนเอง ซึ่ง
ประกอบไปด้วย กระบวนการการสังเกตตนเอง กระบวนการตัดสิน และกระบวนการแสดงปฏิกิ ริยาต่อตนเอง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองไปสู่พฤติกรรมเป้าหมายที่ต้องการ Albert Bandura (1997) มี
ความเช่ือว่าพฤติกรรมของคนเรานั้น ไม่ได้เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากปัจจัยทางสภาพแวดล้อม 
(Environment factor) เพียงอย่างเดียว แต่จะต้องมีปัจจัยส่วนบุคคล (Personal factor) เช่น สติปัญญา ชีวะภาพ 
และสิ่งภายในอื่นๆ ร่วมด้วย ซึ่งการร่วมของปัจจัยส่วนบุคคลนั้นและจะต้องร่วมกันในลักษณะที่ก าหนดซึ่งกันและกัน 
(Reciprocal determinism) ตามหลักความเป็นเหตุผลกับปัจจัยทางด้านพฤติกรรมและสภาพแวดล้อม ซึ่งสามารถ
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แสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยทั้ง 3 ประการ  (กาญจนา  ดวงแก้ว , 2551) กล่าวไว้ว่า การจะท าให้ชีวิตประสบ
ความส าเร็จได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย  แต่ถึงยากจะท าให้ชีวิตประสบความส าเร็จนั้นก็คงจะไม่ยากเกินไป หากคิดจะท าและ
ได้ลงมือท าจริงๆ ชีวิตก็จะประสบความส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายเพียงแต่มีความตั้งใจและมีความพยายามที่จะท า จะ
เห็นได้ว่า การก ากับตนเองเป็นวิธีการที่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลให้ดีขึ้นตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนั้นส่งผลให้บุคคลรับรู้ถึงความสามารถของตนเองรวมถึงมีความพึงพอใจที่ดีต่อการเรี ยนและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึ้น  
 ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าวิจัยและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส าหรับการจัดการเรียนการรู้ในรายวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ การหารทศนิยม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน ร้องกวางอนุสรณ์ โดยใช้
เทคนิคการก ากับตนเอง เพื่อพัฒนาความรู้และความพึงพอใจของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ยิ่งดีขึ้น รวมทั้งสามารถ
พัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเองในรูปแบบการก ากับตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนด้วย 

จุดมุ่งหมายของงานวิจัย  

          1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยการใช้เทคนิคการก ากับตัวเองเรื่อง การคูณ การหารทศนิยม ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ ให้มีประสิทธิภาพ  

          2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยการใช้
เทคนิคการก ากับตัวเองเรื่อง การคูณ การหารทศนิยม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 
          3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการใช้เทคนิคการก ากับตัวเอง เรื่อง การ
คูณ การหารทศนิยม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 

สมมติฐานของงานวิจัย  
        1. แผนการจัดการเรียนรู้ โดยการใช้เทคนิคการก ากับตัวเอง เรื่อง การคูณ การหารทศนิยม ส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 

 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร
ทศนิยม โดยใช้เทคนิคการก ากับตัวเอง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน         

 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้เทคนิคการก ากับตัวเอง เรื่อง การคูณและการหารทศนิยม ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 อยู่ในระดับมากข้ึนไป 

ขอบเขตของงานวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของเนื้อหา ประชากรและตัวแปรที่ศึกษา ดังนี ้
 1.ขอบเขตของเนื้อหา 
   เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ เรื่อง การคูณและการหารทศนิยม เป็นเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระที่ 1 จ านวนและพีชคณิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งประกอบด้วย
เนื้อหาเกี่ยวกับการคูณทศนิยม และการหารทศนิยม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
 2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    ประชากร  
    ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียน
ร้องกวางอนุสรณ์ อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ นักเรียนทั้งหมด จ านวน 6 ห้อง  



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

336 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

 กลุ่มตัวอย่าง 
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/4  มีจ านวนท้ังสิ้น 24 คน ปีการศึกษา 2561 เป็นการสุ่มโดยใช้ห้องเรียนเป็น
หน่วยการสุม่ เรยีกว่า การสุม่แบบแบ่งกลุ่ม 
 3. ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
     ตัวแปรต้น คือ  
     เทคนิคการก ากับตัวเอง 
                ตัวแปรตาม คือ  
      1. ประสิทธิภาพของการใช้เทคนิคการก ากับตัวเอง       
      2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังใช้ 
      3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อเทคนิคการก ากับตัวเอง 
 

กรอบแนวคิดในการศึกษาค้นคว้า 
  

 

 

 

 

 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ประชากร  
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนร้อง
กวางอนุสรณ์ อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ นักเรยีนทั้งหมด จ านวน 6 ห้อง 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/4  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนร้อง
กวางอนุสรณ์ อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ จ านวน 24 คน 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ได้แก่  
         1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการก ากับตัวเอง เรื่อง การคูณและการหารทศนิยมส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 
6 แผน ดังต่อไปนี้  
 - แผนการจัดการเรียนท่ี 1 เรื่อง การคูณทศนิยมด้วยจ านวนนับ 
 - แผนการจัดการเรียนท่ี 2 เรื่อง การคูณทศนิยมด้วย 
 - แผนการจัดการเรียนท่ี 3 เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณทศนิยม  
 - แผนการจัดการเรียนท่ี 4 เรื่อง การหารทศนิยมด้วยจ านวนนับ  
 - แผนการจัดการเรียนท่ี 5 เรื่อง การหารทศนิยมด้วยทศนยิม  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังใช้ ตัวแปรต้น 

เทคนิคการก ากับตัวเอง 

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเทคนิค

การก ากับตัวเอง 

ประสิทธิภาพของการใช้เทคนิคการ
ก ากับตัวเอง   
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 - แผนการจัดการเรียนท่ี 6 เรื่อง โจทย์ปัญหาการหารทศนิยม  
 โดยเทคนิคการก ากับตนเองอยู่ในข้ันตอนกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีการประเมินตนเองการเลือก
ปัญหาและตั้งเป้าหมาย การหาแนวทางการแก้ปัญหา การควบคุมตนเองและพฤติกรรม การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง 
การควบคุมตนเองและบันทึกพฤติกรรมต่อเนื่อง 
         2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เทคนิคการก ากับแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ   
         3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรยีนรู้โดยใช้ เทคนิคการก ากับตัวเอง เรื่อง การ
คูณและการหารทศนิยมส าหรับนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 แบบมาตรการประเมิน 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมโดยมีขั้นตอนการด าเนินดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 แจ้งนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ อ าเภอร้องกวาง 
จังหวัดแพร่ 
 ขั้นที่ 2  ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง การคูณและการหารทศนิยม (Pretest)  
 ขั้นที่ 3 ด าเนินการสอนแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการก ากับตัวเองตามแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 6 
แผน 
 ขั้นที่ 4 หลังจากด าเนินการสอนแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการก ากับตัวเองทั้งหมด 6 แผน       
แล้วทดสอบหลังเรียน (Posttest) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพื่อวัดความรู้หลังการเรียน  
 ขั้นที่ 5 หลังจากทดสอบหลังเรียนแล้วให้นักเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 ขั้นที่ 6 น าข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดงันี้ 
 1. หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้เทคนิคการก ากับตวัเอง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 โดยหา E1/E2 

 2. ค่าเฉลี่ย ( x  ) ร้อยละ (P) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 3. วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( x  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีมีต่อแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการก ากับตัวเอง 

วิธีการสร้างเคร่ืองมือ 
1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยการก ากับตัวเอง ผู้วิจัยพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยด าเนินการสร้างและ

พัฒนา ดังนี ้
 1) ศึกษาเอกสารและศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน 
   1.1 ศึกษาหลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตร จุดประสงค์รายวิชา และขอบเขตของเนื้อหา  
   1.2  ศึกษาเนื้อหาที่จะน ามาสร้างแผนการจัดการเรียนรู้จากคู่มือครู และหนังสือเรียน 
   1.3 วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม กิจกรรมการเรียนรู้ 
   1.4 ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน ศึกษาการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ สังเกตการณ์

จัดการเรียนรู้ในสภาพจริง 
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2) สร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยการก ากับตัวเองและตรวจสอบคุณภาพ 
2.1 ศึกษากระบวนการก ากับตนเองแล้วเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 

   2.2 น าแผนการจัดการเรียนรู้โดยการก ากับตนเองที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจพิจารณา 
   2.3 น าแผนการจัดการเรียนรู้โดยการก ากับตนเองที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน ตรวจ
พิจารณา แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 

3) ตรวจทานแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการปรับปรุงแล้วจัดท าฉบับจริง  
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน – หลังเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 
ด าเนินการดังนี ้
    2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
    2.2 ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ การหาร
ทศนิยม      
    2.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
เพือ่เลือกแบบทดสอบที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ไว้ใช้ จ านวน 20 ข้อ 
    2.4 สร้างแบบประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับตัวช้ีวัดสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
    2.5 น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นทั้งหมดให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน พิจารณาตรวจทานความตรงเชิงเนื้อหา น าผล
คะแนนท่ีได้หาค่าดัชนคีวามสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ โดยก าหนดค่าคะแนนของผู้เชี่ยวชาญไว้ดังน้ี 
  +1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบวัดได้ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู ้
    0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อสอบวดัไดต้รงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  -1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อสอบวัดได้ไมต่รงกับจุดประสงค์การเรียนรู ้
คัดเลือกแบบทดสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป  
   2.6 น าแบบทดสอบที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนกลุ่มรอบรู้  
    2.7 น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder-
Richardson) จากนั้นน าผลการวัดมาวิเคราะห์เพื่อหาความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ของข้อสอบแต่ละข้อ 
แล้วคัดเลือกแบบทดสอบที่ความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20 – 0.80 ค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป จ านวน 
20 ข้อ  
   2.8 จัดท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับจริงไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน 

   2.9 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วย ค่าเฉลี่ย  ( x ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) และร้อยละ (P) 
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจ เป็นแบบมาตรการวัด 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ ด าเนินการดังนี้ 
    3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 
    3.2 วิเคราะห์จุดประสงค์ เพื่อวัดความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
    3.3 ออกแบบเครื่องมือแบบสอบถามความพึงพอใจเป็นแบบมาตรการประเมิน 5 ระดับ จ านวน 20 ข้อ 
เพื่อเลือกแบบประเมินความพึงพอใจที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ไว้ใช้ จ านวน 10 ข้อ ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
หลังจากใช้เทคนิคการก ากับตัวเอง  เรื่อง การคูณ การหารทศนิยมก าหนดน้ าหนักคะแนนในแต่ละข้อ มีดังนี้ 
  5 หมายถึง มากท่ีสุด 
  4 หมายถึง มาก 
  3 หมายถึง ปานกลาง 
  2 หมายถึง น้อย 
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 1 หมายถึง น้อยท่ีสุด 

 เกณฑ์การประเมินจากการหาคา่เฉลี่ย 
 1.00 – 1.49 หมายถึง น้อยท่ีสุด 
 1.50 – 2.49 หมายถึง น้อย 
 2.50 – 3.49 หมายถึง ปานกลาง 
 3.50 – 4.49 หมายถึง มาก 
 4.50 – 5.00 หมายถึง มากท่ีสดุ 
   3.4 สร้างแบบประเมินความสอดคล้องของประเด็นความพึงพอใจ 
   3.5 ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน น าผลคะแนนที่ได้หาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง โดยก าหนดค่าคะแนนของผู้เชี่ยวชาญไว้ดังน้ี 
  +1 หมายถึง เห็นด้วย 
   0 หมายถึง ไม่แน่ใจ 
  -1 หมายถึง ไม่เห็นด้วย 
 คัดเลือกข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 
   3.6 หาค่าอ านาจจ าแนกของแบบประเมินความพึงพอใจ 
   3.7 ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือคัดเลือกตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญให้เหลือ 10 ข้อ  
   3.8 จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจฉบับจริง น าไปใช้กับกลุ่มประชากรหลังจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิคการก ากับตัวเอง  เรื่อง การคูณ การหารทศนิยม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
 

 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 
  1. ได้รับแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการก ากับตัวเอง  

กลับคืนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน มีความสมบูรณ์จ านวน 24 ฉบับ คิด
เป็นร้อยละ 100  
 2. น าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการก ากับตัวเอง มา
ตรวจให้คะแนนดังน้ี 
  มากที่สุด   ให ้ 5   
  มาก   ให ้ 4   
  ปานกลาง   ให ้ 3   
  น้อย   ให ้ 2   
  น้อยที่สุด   ให ้ 1   
 3. น าคะแนนท่ีได้หาค่าทางสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการก ากับตัวเอง เร่ืองการคูณ 
การหารทศนิยม ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
ตารางที่ 4 ประสิทธิภาพของกระบวนการระหว่างเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการก ากับตัวเอง 

เรื่องการคูณ การหารทศนิยม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (E1) 
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แผนการจัดการเรยีนรู ้ คะแนนเต็ม x ̅ S. D เกณฑ์ร้อยละ E1 

การคูณทศนิยมด้วยจ านวนนับ 10 7.50 1.50 75 75.42 

การคูณทศนิยมด้วยทศนิยม 10 7.75 1.38 75 78.33 

โจทย์ปัญหาการคูณทศนิยม  10 7.54 1.29 75 76.67 

การหารทศนิยมดว้ยจ านวนนบั   10 7.63 1.08 75 77.92 

การหารทศนิยมดว้ยทศนิยม 10 7.54 0.71 75 77.50 

โจทย์ปัญหาการหารทศนิยม 10 7.50 0.58 75 77.50 

เฉลี่ยรวม 60 7.58 1.09 75 77.22 

 จากตารางแสดงประสิทธิภาพของกระบวนการระหว่างเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการ
ก ากับตัวเอง เรื่องการคูณ การหารทศนิยม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ร้อยละของคะแนนเฉลี่ ยที่
นักเรียนได้รับจากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ระหว่างเรียน (E1) ในภาพรวม เท่ากับร้อยละ 77.22 เมื่อพิจารณาแต่ละ
แผนการจัดการเรียน พบว่า ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของแต่ละแผนการจัดการเรียน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 โดย
แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การคูณทศนิยมด้วยทศนิยม เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีค่าร้อยละเฉลี่ยสูงที่สุด (E1 = 
78.33) รองลงมาคือ แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การหารทศนิยมด้วยจ านวนนับ (E1 = 77.92) แผนการจัดการเรียนรู้
เรื่อง การหารทศนิยมด้วยทศนิยม (E1 = 77.50) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง โจทย์ปัญหาการหารทศนิยม (E1 = 77.50) 
แผนการจัดการเรียนรูเ้รื่อง โจทย์ปัญหาการคูณทศนิยม (E1 = 76.67)  และแผนการจัดการเรยีนรู้เรื่อง การคูณทศนิยม
ด้วยจ านวนนับ (E1 = 75.42) ตามล าดับ 

 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เทคนิคการก ากับตัวเอง เร่ืองการ
คูณ การหารทศนิยม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียน 
ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้เทคนิคการก ากับตัวเอง เรื่องการคูณ การหาร 
ทศนิยม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

นักเรียน 
การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์

ก่อนเรียน (20 คะแนน) หลังเรียน (20 คะแนน) 

1 7 15 

2 9 16 

3 5 15 

4 10 14 

5 8 15 

6 7 14 

7 12 15 
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8 13 16 

9 10 17 

10 8 15 

11 5 15 

12 6 15 

13 12 16 

14 13 14 

15 5 15 

16 8 15 

17 9 16 

18 10 17 

19 11 16 

20 10 16 

21 11 16 

22 10 15 

23 12 17 

24 11 17 

รวม 222 372 

x  9.25 15.50 
S.D 2.49 0.93 

ร้อยละค่าเฉลี่ย 46.25 77.50 
 
 จากตารางแสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้เทคนิคการก ากับตัวเอง เรื่องการคูณ การ
หารทศนิยม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์จากการท า
แบบทดสอบหลังเรียนเฉลี่ย 15.50 คะแนน (S.D = 0.93) คิดเป็นร้อยละ 77.50 ซึ่งสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ .05 ท่ีมีคะแนนเฉลี่ย 9.25 คะแนน (S.D = 2.49) คิดเป็นร้อยละ 46.25 
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการก ากับ
ตัวเอง เร่ืองการคูณ การหารทศนิยม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ตารางที่ 6 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการก ากับ 
ตัวเอง เรื่องการคูณ การหารทศนิยม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 

รายการ x  S.D 
แปล

ความหมาย 
1. แผนการจัดการเรียนรูล้ าดับจากง่ายไปหายากได้อย่าง
เหมาะสม 

4.87 0.33 มากที่สุด 
2. แผนการจัดการเรียนรูม้ีความนา่สนใจและท าให้ผู้เรียนอยาก
เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้   

4.87 0.33 มากที่สุด 
3. นักเรียนสามารถน าความรู้จากแผนการจดัการเรียนรู้ไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงได ้

4.75 0.44 มากที่สุด 
4. การจัดกิจกรรมในแผนการจัดการเรยีนรู้มีความเหมะสมกับ
เวลา   

4.70 0.46 มากที่สุด 
5. กิจกรรมการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรยีนรู ้

4.75 0.44 มากที่สุด 
6. แผนการจัดการเรียนรู้ในการจดัการเรียนรู้ท าใหผู้้เรียน
สามารถเข้าใจง่าย  

4.79 0.41 มากที่สุด 

7. นักเรียนมีความสุขท่ีได้ท ากิจกรรมการเรียนรู้ 
4.91 0.28 มากที่สุด 

8. นักเรียนมีความคิดว่ากิจกรรมการเรยีนรู้มีความน่าสนใจ 
4.83 0.38 มากทีสุ่ด 

9. การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้เปดิโอกาสให้นักเรียนไดซ้ักถามข้อ
สงสัย 

4.75 0.44 มากที่สุด 
10. การจดักิจกรรมการเรียนรู้เปดิโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมใน
การเรยีนรู้ทุกคน 

4.87 0.33 มากที่สุด 
เฉลี่ยรวม 4.81 0.38 มากที่สุด 

  
จากตารางแสดงความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้เทคนิคการก ากับตัวเอง เรื่องการคณูการหาร 

ทศนิยม ส าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ 
แผนการจดัการเรียนรู้ในภาพรวม มีค่าเฉลีย่ 4.81 ซึ่งอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยที่ความพึงพอใจของนักเรียนไม่แตกต่าง 
กันมาก (S.D = 0.38)เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของความพึงพอใจ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ทุกข้อ โดยนักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรยีนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรยีนรู้โดยใช้เทคนิคการก ากับตนเองนั้น 
นักเรียนมีความสุขท่ีได้ท ากิจกรรมการเรยีนรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงสดุ คือ 4.91 และความพึงพอใจของนักเรียนไม่แตกต่างกัน 

(S.D = 0.28) 
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สรุปผลการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ โดยการใช้เทคนิคการก ากับตัวเองเรื่อง การคูณ การหารทศนิยม ส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์มีประสิทธิภาพ 77.22/77.50 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนโดยการใช้เทคนิคการก ากับตัวเองเรื่อง การคูณ การ
หารทศนิยม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ สูงกว่าก่อนเรียน 
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการก ากับตัวเอง เรื่อง การคูณ การ
หารทศนิยม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในระดับมากท่ีสุด 

อภิปรายผล 
 จากการวิจัยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การคูณ การหารทศนิยม รายวิชาคณิตศาสตร์ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ จังหวัดแพร่ โดยใช้เทคนิคการก ากับตัวเอง  ผู้วิจัยได้ท าการ
อภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการก ากับตัวเอง เรื่อง การคูณ การหารทศนิยม ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิคการก ากับตนเอง นักเรียนได้ปฏิบัติตามกระบวนการการก ากับตนเอง ดังนี้ การประเมินตนเอง 
นักเรียนเป็นผู้สังเกตและประเมินตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนของตนเอง และในการเลือกปัญหาและ
ตั้งเป้าหมาย นักเรียนแต่ละคนร่วมตั้งเป้าหมายในการแก้ปัญหาเอง ท าให้นักเรียนมีแรงจูงใจที่จะพยายามกระท า
พฤติกรรมให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตนเองตั้งไว้ และถ้ากระท าพฤติกรรมได้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ก็จะเกิด
ความพึงพอใจในตนเองมากกว่าที่ผู้อื่นเป็นผู้ตั้งเป้าหมายให้ (Bandura, 1986) การหาแนวทางการก ากับตนเอง เมื่อ
ผู้เรียนเลือกปัญหาที่จะแก้ไขแล้วหลังจากนั้นก็เลือกหาวิธีการแก้ปัญหานั้น โดยมุ่งไปที่การก ากับตนเองมากกว่าที่จะ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมหรือบุคคลอื่น การควบคุมตนเองและบันทึกพฤติกรรม เมื่อนักเรียนเลือกปัญหาแล้วนักเรียน
แต่ละคนเลือกควบคุมตนเองให้ได้ตามวิธีการก ากับตนเองที่เลือกไว้และบันทึกพฤติกรรมที่เกิดขึ้น การแสดงปฏิกิริยา
ต่อตนเอง เป็นอาการหรือกิริยาของนักเรียนหลังจากประเมินพฤติกรรมด้วยตนเองโดยเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่า
บรรลุผลในระดับใด การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเองอาจเป็นการช่ืนชม เป็นการให้ก าลังใจ หรือให้รางวัลตนเองในการ
บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น การควบคุมตนเองและบันทึกพฤติกรรมต่อเนื่อง เมื่อนักเรียนได้ท าตามแผนที่ตนเองวางไว้ 
แล้วเพื่อให้พฤติกรรมนั้นเป็นพฤติกรรมที่เคยชินท าได้ตลอดสม่ าเสมอนักเรียนควรที่จะต้องมีการควบคุมพฤติกรรมของ
ตนเองและมีการบันทึก 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการก ากับตัวเอง เรื่อง การ
คูณ การหารทศนิยม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  สูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจ
เนื่องมาจากขั้นกระบวนการจัดการเรียนรู้มีเทคนิคที่น่าสนใจ ใช้เวลาในการเรียน ให้นักเรียนได้ศึกจนเข้าใจ ซึ่ง
กระบวนการดังกล่าวได้ตอบสนองต่อลักษณะของผู้เรียนที่เกิดการเรียนรู้ จากนั้นผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่สูงขึ้น ภายใต้
บรรยากาศที่เป็นกันเอง ท าให้นักเรียนมีความสุขในเวลาที่เรียน สอดคล้องกับ สมพร เช้ือพันธ์ (2547 ,น.53) กล่าวว่า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ คือความสามารถความส าเร็จและสมรรถภาพด้านต่างๆ ของผู้เรียนที่ได้จาก
การเรียนรู้อันเป็นผลมาจากการเรียนการสอน การฝึกฝนหรือประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ซึ่งสามารถวัดได้จากการ
ทดสอบด้วยวิธีการต่างๆ ปราณี กองจินดา (2549, น. 42) กล่าวว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจะส าเร็จผลไดค้ือได้รบัจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์เรียนรู้  
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการก ากับตัวเอง เรื่อง การคูณ การหาร
ทศนิยม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในระดับมากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่านักเรียนมีความพึง
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พอใจต่อการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ในระดับมากขึ้นไป เนื่องมาจากการที่ผู้วิจัยได้ให้ความส าคัญกับนักเรียนในขณะ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีความเป็นกันเอง ยิ้มแย้ม เมื่อนักเรียนมีข้อสงสัยครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถสอบถาม
ได้ตลอดเวลา มีการกล่าวชมเชยนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น เพื่อเป็นการเสริมแรงกระตุ้น ตลอดจนให้ก าลังใจนักเรียนที่
ท าผลงานไม่ประสบความส าเร็จเพื่อให้นักเรียนมีก าลังใจในการพัฒนา ปรับปรุง สร้างสรรค์ผลงานท่ีดีมีประโยชน์ต่อไป
ได้ในอนาคต ซึ่งท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรมชุดต่อๆ ไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ กชกร 
เป้าสุวรรณ และคณะ (2550) ที่ได้กล่าวว่าว่า ความพึงพอใจเป็นผลของการแสดงออกของความรู้สึกของนักเรียนที่
ได้รับสิ่งที่ตรงต่อความต้องการของนักเรียน จึงจะท าให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจ และการสร้างสิ่งกระตุ้นจะเป็น
แรงจูงใจของนักเรียนให้เกิดความพึงพอใจในสิ่งนั้น 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ครูผู้สอนที่น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการก ากับตนเองในวิชาคณิตศาสตร์ไปใช้ ควร
ศึกษาและท าความเข้าใจในแต่ละขั้นตอนและเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ชัดเจนก่อนน าไปใช้ 
 2. ครูผู้สอนสามารถน ากระบวนการสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการก ากับตนเองไป
ปรับใช้กับวิชาและระดับชั้นที่สอน โดยในแต่ละขั้นตอนครูผู้สอนสามารถปรับใช้ตามความเหมาะสม 
 3. ครูผู้สอนควรส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้การก ากับตนเองในชีวิตประจ าวัน เช่น ความรับผิดชอบต่อการท า
การบ้าน การควบคุมอารมณ์ การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การเตรียมตัวสอบ เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการ
ฝึกก ากับตนเองและสามารถน ากระบวนการก ากับตนเองไปใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาตนเองในด้านอื่นๆ ได้  
 4. ครูผู้สอนควรอธิบายและฝึกให้นักเรียนก ากับตนเองในแต่ละขั้นตอนชัดเจน และเมื่อนักเรียนประเมิน
ตนเองแล้วพบว่าท าได้ต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ควรให้ท าการฝึกก ากับตนเองใหม่ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาค้นคว้าต่อไป    
 1. การวิจัยครั้งนี้ให้นักเรียนสังเกตและตั้งเป้าหมายเองทุกคาบเรียน ท าให้เสียเวลาในขั้นตอนนี้มาก ควรวิจัย
และพัฒนาวิธีการที่ช่วยสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสังเกตและตั้งเป้าหมายตนเองได้อย่างมีความสุข ไม่เบื่อหน่ายและไม่
เสียเวลามาก 
 2. ควรท าการศึกษากระบวนการการก ากับตนเองที่ส่งผลต่อตัวแปรอื่นๆ เช่น ความวิตกกังวล ความสามารถ
ในการแก้โจทย์ปัญหา ความสามรถในการแสดงความเป็นผู้น า เป็นต้น 

3. ควรวิจัยและพัฒนากระบวนการการก ากับตนเองส าหรับการเรียนการสอนกับนักเรียนในระดับชั้นอื่นๆ 
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The Development of Learning Achievement on Probability Topic  
By Using integrated STEM Education in 9th grade students of 

 Uttaraditdaruni School 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลัง
ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษากับเกณฑ์ร้อยละ 75  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเรื่อง ความน่าจะเป็น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3   กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ปีการศึกษา 2561 จ านวน 43 คน ซึ่งได้มาจาก
การสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่อง ความ
น่าจะเป็น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ one sample t-test 
 จากการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ 75  และนักเรียนมี
ความพึงพอใจหลังใช้แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเรื่อง ความน่าจะเป็น ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 อยู่ในระดับมากที่สุด 

ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา, ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้, ความพึงพอใจ 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to to study learning achievement of 9th grade students 
after studying by integrated STEM education and criteria 75 percent, and to study satisfaction of 9th 
grade students towards learning management by using integrated STEM education. The sample 
groups in the research were 43 students in 9th grade students of Uttaraditdaruni School in the 
second semester of 2018 academic year that was selected by cluster random sampling. The 
instruments used in the research comprising of lesson plans based on integrated STEM education 
on Probability topic, on learning achievement test and a survey form for the student satisfaction. 
The employed in analysis including mean, standard deviation, one sample t-test and innovation 
efficiency. 
 The results revealed that the learning achievement of 9th grade students after the study by 
integrated STEM education was 75 percentage criteria, and the students’ satisfaction after studying 
by integrated STEM education on Probability topic in 9th grade students was at a highest level. 
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2553) ได้ระบุเป้าหมายหลักของการ
พัฒนาการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน ไว้ว่า การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เพื่อความเจริญงอกงาม
ของบุคคลและสังคม โดยการฝึกการอบรม การถ่ายทอดความรู้ การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง
ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุน
ให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาตามมาตรา 22 ที่ว่า “การจัดการศึกษาต้อง
ยึดหลักว่า นักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่านักเรียนมีความส าคัญที่สุด  
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนาธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” และมาตรา 23 ที่ว่า 
“การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญทั้ง
ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา” ดังนั้นการศึกษาจึง
มีส่วนช่วยในการพัฒนาบุคคล และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ 
 ในยุคศตวรรษที่ 21 เป็นยุคของสังคมแห่งข้อมูลข่าวสารและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้
ประเทศต่าง ๆ มีความพยายามในการแข่งขันกันเพื่อการพัฒนา สร้างสรรค์ และคิดค้นข้อความรู้ใหม่ๆ  ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เจริญก้าวไกล คณิตศาสตร์จึงกลายเป็นศาสตร์หนึ่งที่มีความส าคัญและเป็นเครื่องมือที่
น ามาใช้ในการศึกษาวิทยาศาสตร์ตลอดจนศาสตร์อื่น ๆ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[สสวท.] , 
2555) และคณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมี
เหตุผล เป็นระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหา และสถานการณ์ได้ถี่ถ้วนรอบคอบ ท าให้สามารถ
คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการศึกษา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีตลอดจนศาสตร์อื่นๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้ดีขึ้นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข จากความส าคัญของคณิตศาสตร์ดังกล่าว หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงได้จัดวิชาคณิตศาสตร์ไว้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การจัดการ
ศึกษาคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมุ่งพัฒนาให้นักเรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็น
มนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นใน
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติ
ที่จ าเป็นต่อการศึกษา ต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นนักเรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความ
เช่ือที่ว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ(กระทรวงศึกษาธิการ . 2551 : 1-3) จะเห็นได้ว่า
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความส าคัญ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้เป็นการจัดการเรียนรู้ที่
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้ความรู้ของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์ได้มาก
ขึ้น 
 ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 พบว่า การ
จัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กไทยในขณะนี้ถือว่า
อยู่ในระดับต่ า จากผลการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ(O-NET) พบว่าคะแนนสอบของเด็กไทยในวิชาคณิตศาสตร์ของ
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ในระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 – 2560 มีคะแนนเฉลี่ยของประเทศไม่ถึงร้อย
ละ 50 ดังนี้ ร้อยละ 29.65, 29.31 และ 26.30 ตามล าดับ (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน))  
จากข้อมูลดังกล่าวท าให้ทราบว่าการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ยังคงเป็นปัญหาที่ส าคัญมากของทุกระดับ 
โดยเฉพาะระดับมัธยมศึกษา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุและปัจจัยหลายประการ เช่น หลักสูตร เนื้อหา ครู นักเรียน 
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สภาพแวดล้อม ผู้ปกครอง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนเทคนิคและวิธีการสอนของครู และอาจ
เนื่องมาจากครูทั่วไปมักเข้าใจว่า การสอนคณิตศาสตร์คือ สอนหรืออธิบายเนื้อหาสาระ แล้วให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดก็
เป็นการเพียงพอ แท้ท่ีจริงการสอนคณิตศาสตร์ทุกเรื่องต้องพยายามให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงควบคู่กับการค านวณ สิ่ง
แรกคือ การลงมือปฏิบัติ การพิสูจน์ การตรวจสอบ แล้วให้ท าแบบฝึกหัด และในบางเรื่องครูต้องสาธิตให้เข้าใจ
หลักการควบคู่กับการอธิบาย(สมนึก ภัททิยธนี. 2551 : 3) ประเด็นเกี่ยวกับตัวครู เช่น ครูไม่ได้เตรียมการสอนและวาง
แผนการสอนเท่าที่ควร เนื่องจากมีภาระงานอื่น จึงท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่วนใหญ่มักยึดครูเป็น
ศูนย์กลาง และครูส่วนใหญ่ยังคงใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน 
ท าให้นักเรียนที่เรียนรู้ได้เร็วสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย ส่วนนักเรียนที่เรียนรู้ช้าหรือฟังบรรยายไม่ทันหรือไม่เข้าใจ
เนื้อหาท่ีบรรยายก็จะเกิดความเบื่อหน่าย ไม่อยากเรียน เมื่อต้องเรียนเรื่องใหม่จะยิ่งประสบปัญหามากขึ้น เพราะขาด
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องเดิมที่เป็นพื้นฐาน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าลง และจะมีเจตคติที่ไม่ดีต่อการเรียน
คณิตศาสตร์ในที่สุด ปัญหาเกี่ยวกับตัวนักเรียนไม่เห็นคุณค่าการเรียนคณิตศาสตร์ ปัญหาเกี่ยวกับผู้ปกครองไม่มีเวลา
เพียงพอท่ีจะดูแลลูก ปัญหาเกี่ยวกับบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนขาดแหล่งเรียนรู้ หรือศูนย์สื่อ
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยเฉพาะ ปัญหาเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้ผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่เป็นที่
น่าพอใจ (พิสมัย ศรีอ าไพ. 2545 : 40-41) ครูจึงควรพัฒนาตนเอง และหาแนวทางการจัดการเรียนรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ 
เพือ่ให้สามารถแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นได้ 
 การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เกิดขึ้นในประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยครูจะสอนแบบแยกเป็นรายวิชา โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ต่อมามีการสอนแบบ
บูรณาการโดยเพิ่มวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีเข้าไปจึงท าให้สะเต็มศึกษาเกี่ยวข้องกับ 4 วิชาดังกล่าว แนวทางการ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการใน 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ 
(Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) ซึ่งครอบคลุมการเกษตร สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ การศึกษา และ
การแพทย์ (Zollman, 2011) การน ากิจกรรมไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียนสามารถด าเนินการได้ 9 แนวทาง 
ดังนี้ 1) จัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่ตื่นเต้น น่าสนใจ สนุกสนาน   มีชีวิตชีวา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนา
กระบวนการคิด และการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 2) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ท้าทายความรู้ความสามารถ 
กระบวนการคิด และการแก้ปัญหาของนักเรียนโดยใช้สถานการณ์ที่เป็นปัญหาในโลกปัจจุบัน 3) จัดกิจกรรมที่ให้
นักเรียนลงมือปฏิบัติ 4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการใน 3 สาระ ได้แก่ สาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยสอดแทรกกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม 5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐาน (Project based learning) โดยสร้างสถานการณ์ที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับชีวิตจริงและท้าทาย
กระบวนการคิดของนักเรียน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดหาค าตอบโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และ
สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 6) เป็นโค้ช (Coach)  7) เป็นพี่เลี้ยงทางวิชาการ (Mentor)  8) ตั้งค าถามเพื่อ
กระตุ้นให้นักเรียนคิด  9) ประเมินกระบวนการท างานและผลงานของนักเรียนโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย (Capraro 
and Morgan, 2013) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้สะเต็มศึกษานั้น มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การระบุปัญหา (Identify a Challenge)  2) การค้นหาแนวคิดที่เกี่ยวข้อง (Explore Ideas)  
3) การวางแผนและพัฒนา (Plan and Develop) 4) การทดสอบและประเมินผล (Test and Evaluate)  5) การ
น าเสนอผลลัพธ์ (Present the Solution) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการให้นักเรียนใช้ความรู้และ
ทักษะต่างๆ ผ่านการท ากิจกรรมหรือการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หรือการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็น
ฐานท่ีเหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของนักเรียน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ครูก าหนดสถานการณ์ที่เป็นปัญหาเพื่อกระตุ้น
ให้ครูที่ท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเกิดความสงสัยและร่วมกันค้นหาค าตอบ โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งช่วยส่งเสริม
ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายตอ่นักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสาระใน STEM ส่งเสริมให้นักเรียน
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มีทักษะการคิดขั้นสูง การแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการตัดสินใจ รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งเก็บ
ไว้ในความทรงจ าได้ยาวนาน และสามารถน าความรู้ที่ได้จากการค้นพบไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, 2557)  นอกจากน้ียังมีการน าแนวคิดสะเต็มศึกษามา
ใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น  งานวิจัยของวรรณธะ ปัดชา(2559) ที่ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจาก
การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษากับการจัดการเรียนรู้แบบ สสวท เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคม ผลการวิจัยพบว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่าที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ สสวท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 และนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ     สะเต็มศึกษา หลังเรียนมีทักษะทางด้านสะเต็มศึกษาสูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รวมทั้งมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เช่นเดียวกับงานวิจัยของเจษฎา ชวนะไพศาล(2560) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง 
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบาง
เลนวิทยา พบว่านักเรียนมีความรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาในภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ดังนั้นสะเต็มศึกษาซึ่งเป็นการ
เรียนรู้แบบบูรณาการที่ใช้ความรู้ และทักษะในด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับวัยและระดับช้ันของนักเรียน จะช่วย
แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่นักเรียนพึงมี รวมทั้งสามารถน าไปเช่ือมโยงหรือประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 
  ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจท าวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยน า
แนวคิดสะเต็มศึกษามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้เนื่องจากสภาพปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา
มุ่งเน้นการบรรยายมากกว่าการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญในการลงมือปฏิบัติจริง นักเรียนไม่
สามารถน าเอาความรู้มาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ขาดแรงจูงใจในการเรียน รวมทั้งเนื้อหาคณิตศาสตร์ในบ้างเรื่องมี
เนื้อหาท่ีค่อนข้างยากและมีความเป็นนามธรรมสูง ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น และช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้
ให้น่าสนใจมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ีนักเรียนจะได้พัฒนาการท างานร่วมกับผู้อื่นผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษาได้อีกด้วย 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วจิัยได้ตั้งวัตถุประสงคไ์ว้ ดังนี้ 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษากับเกณฑ์ร้อยละ 75   
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่อง ความน่าจะ
เป็น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษาสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 
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ขอบเขตการวิจัย 
 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรยีนในครั้งนี้มีขอบเขต ดังต่อไปนี ้
 1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุม่ตัวอย่าง  
    1.1 ประชากรที่ใช้ในวิจัยในเรื่องนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ห้อง 5-7 จ านวน 3 ห้องเรียน 131 คน  
    1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในวิจัยในเรื่องนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 6 ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จ านวน 43 คน ที่ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) 
 2. ด้านเนื้อหา 
    เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องความน่าจะเป็น ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
 3. ด้านเวลา  
     การวิจัยครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการทดลองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยใช้เวลา 12 คาบ ทั้งนี้รวม
เวลาในการทดสอบหลังเรียน 
 4. ด้านตัวแปร 
    4.1 ตัวแปรต้น  
   - การจัดการเรียนรูต้ามแนวคดิสะเต็มศึกษา 
        4.2 ตัวแปรตาม   
   - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   - ความพงึพอใจของนักเรียน 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนีผู้้ศึกษาได้ด าเนินการศึกษาการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่อง ความน่าจะเป็น 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามแผนภมูิแสดงกรอบแนวคดิในการวิจัย ดังนี ้
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

การจัดการเรยีนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา  
 

ความพึงพอใจของนักเรียน 
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในวิจัยในเรื่องนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ห้อง 5-7 จ านวน 3 ห้องเรียน 131 คน  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในวิจัยในเรื่องนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 6 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จ านวน 43 คน ท่ีได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยเครื่องมือ จ านวน 3 ประเภท 
 1. แผนการจัดการเรียนรูต้ามแนวคิดสะเต็มศึกษาเรื่อง ความน่าจะเป็น มีขั้นตอนการสร้างและการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้ 
       1.1 วิเคราะห์หลักสูตรเพื่อคดัเลือกมาตรฐาน และตัวช้ีวัดที่จะน ามาพัฒนาแผนการจัดการเรยีนรู้ 
       1.2 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกีย่วกับรูปแบบการจัดการเรยีนรู้ตามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษา เพื่อน าไปสร้างแผนการจัดการเรยีนรู ้
       1.3 ด าเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรูเป็นรายคาบ จ านวน 12 แผน แต่ละแผนใช้เวลา 50 นาที / 
1 คาบ ดังนี ้   
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1        เรื่อง บทน าความน่าจะเป็น               
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2-5     เรื่อง การทดลองสุ่มและเหตุการณ์     
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6-9     เรื่อง ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์      
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10-11 เรื่อง ความน่าจะเป็นและการตัดสินใจ  
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12      เรื่อง การทดสอบหลังเรียน  
       1.4 น าแผนการจัดการเรยีนรูเ้สนอผูเ้ชี่ยวชาญด้านการสอนคณติศาสตร์จ านวน 3 คน โดยให้
ผู้เชี่ยวชาญท าแบบประเมินแผนการจัดการเรยีนรู้ ซึ่งเป็นแบบประเมินที่มีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า ตาม
วิธีลิเคิร์ท ซึ่งมีคณุภาพ 5 ระดับ ดงันี้ 
  5 คะแนน หมายถึง มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
  4 คะแนน หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 
  3 คะแนน หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 
  2 คะแนน หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย 
  1 คะแนน หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยท่ีสุด 
       1.5 น าคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ มาหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผู้วิจยัได้
ก าหนดเกณฑ์การแปลผลตามแบบของสิน พันธุ์พินิจ (2547) เพื่อเป็นแนวทางในการแปลความหมายของผลการ
ประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรยีนรู้ ดังนี ้
 4.51 – 5.00 หมายถึง ผลการประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด 
 3.51 – 4.50 หมายถึง ผลการประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับเหมาะสมมาก 
 2.51 – 3.50 หมายถึง ผลการประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับเหมาะสมปานกลาง 
 1.51 – 2.50 หมายถึง ผลการประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับเหมาะสมน้อย 
 1.00 – 1.50 หมายถึง ผลการประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับเหมาะสมน้อยท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีค่าเท่ากับ 4.78 ถือว่า องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้มีความ
เหมาะสมน าไปใช้ได้ 
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 1.6 ปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
 1.7 น าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อหา E1/E2 ซึ่งได้เท่ากับ 77.40/75.47 
  2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน จ านวน 20 ข้อ มีคะแนนข้อละ 1 คะแนน รวมคะแนน
เต็ม 20 คะแนน ใช้วัดความรู้ความเข้าใจของนักเรียนในรายวิชา ค32102 คณิตศาสตร์ 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง 
ความน่าจะเป็น เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 
  2.1 ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด และสาระการเรยีนรู้แกนกลาง รวมทั้งคู่มือการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูค้ณติศาสตร์ คูม่ือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เทคนิคการสรา้งแบบทดสอบ 
  2.2 วิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็น ก าหนดความส าคัญของ
จุดประสงค์เพื่อก าหนดอัตราส่วนของข้อสอบตาม และสร้างแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 
25 ข้อ 
  2.3 น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เช่ียวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์ และผู้เช่ียวชาญด้านการ
วัดและประเมินผลจ านวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความสอดคล้องระหว่าง
จุดประสงค์การเรียนรู้ ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการสอบ และความเหมาะสมของข้อสอบ  
  2.4 บันทึกผลการพิจารณาลงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนในแต่ละข้อ และหาคะแนนผลรวมของ
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญทั้งหมดเป็นรายข้อ หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
(IOC) 
 2.5 คัดเลือกข้อสอบแบบปรนัยที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไปและปรับปรุง

แบบทดสอบตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ ซึ่งข้อสอบข้อ1 - 10 และ 12 – 25 มีค่า IOC  0.6 ขึ้นไป ถือว่าเป็น
แบบสอบถามที่สามารถน าไปใช้ได้ 
  2.6 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัยที่คัดเลือกไว้ไปทดสอบกับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จ านวน 30 คน ซึ่งนักเรียนได้ผ่านการเรียนเรื่อง ความน่าจะเป็นมาแล้ว 
  2.7 น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์รายข้อ เพื่อค านวณหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) 
  2.8 คัดข้อสอบให้เหลือ 20 ข้อ โดยหาค่าความยากที่อยู่ระหว่าง 0.2 – 0.8 และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 
0.20 ขึ้นไป โดยตัดข้อท่ีความยากง่าย และอ านาจจ าแนกท่ีอยู่ในเกณฑ์ต่ าสุด 
  2.9 น าแบบทดสอบไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 
      3.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ และก าหนดรูปแบบของแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 
      3.2 วิเคราะห์ลักษณะของข้อมูลที่ต้องการวัดความพึงพอใจ โดยพิจารณาว่าจะวัดความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ และด้าน
ประโยชน์ท่ีได้รับ 
      3.3 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
เรื่อง ความน่าจะเป็น จ านวน 15 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ตามแบบของลิเคิร์ท ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้
คะแนนดังน้ี 
           5 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
           4 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
          3 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
          2 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
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          1 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
     3.4 การแปลผลตามแบบของสนิ พันธุ์พินิจ (2547) เป็นแนวทางในการแปลความหมายของผลการประเมิน
ความเหมาะสมของแบบสอบถามความพึงพอใจ ดังนี้ 
          4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสดุ 
           3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก 
           2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
           1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
           1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
 3.5 น าแบบสอบถามความพึงพอใจให้ผู้เช่ียวชาญทางด้านคณิตศาสตร์ และผู้เช่ียวชาญทางด้านการวัดและ
ประเมินผลจ านวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา น ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อ
ค าถามแต่ละข้อกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด ตามเกณฑ์ดังนี้ 
           ให้ท าเครื่องหมาย/ในช่องว่าง +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นวัดไม่ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ระบุไว้ 
           ให้ท าเครื่องหมาย/ในช่องว่าง 0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นวัดตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ระบุไว้ 
           ให้ท าเครื่องหมาย/ในช่องว่าง +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นวัดตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ระบุไว้ 

ซึ่งค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อค าถามแตล่ะข้อกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวดัข้อท่ี 1-15 มีค่า IOC  0.6 
ถือว่าเป็นแบบสอบถามทีส่ามารถน าไปใช้ได ้

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยมี
ขั้นตอนการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 1. ปฐมนิเทศ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้นักเรียนทราบ และอธิบายถึงบทบาทหน้าท่ีของนักเรียน 
 2. ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่อง ความน่าจะเป็น  โดยการจัดการเรียนรู้ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่เตรียมไว้ จ านวน 12 แผน แต่ละแผนใช้เวลา 50 นาที/1 คาบ ดังนี้ 
   แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1        เรื่อง บทน าความน่าจะเป็น               
  แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 2-5     เรื่อง การทดลองสุ่มและเหตุการณ ์    
  แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 6-9     เรื่อง ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์      
  แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 10-11 เรื่อง ความน่าจะเป็นและการตัดสินใจ  
  แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 12      เรื่อง การทดสอบหลังเรียน  
 3. ด าเนินการทดสอบหลังการจัดการเรยีนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่อง ความน่าจะเป็น จ านวน 20 ข้อ 
ใช้ระยะเวลา 50 นาที และประเมนิความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรยีนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษาเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 75 โดยใช้ one sample t-test 
 2. วิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยการหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานรายข้อ รายด้าน และโดยรวม เสนอในรูปแบบตาราง ซึ่งการแปลผลเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าตาม
แบบของสิน พันธุ์พินิจ (2547) โดยการแปลความหมาย ดังนี้ 
  4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
  3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก 
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  3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก 
  2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
  1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
  1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยท่ีสุด 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
           ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 75 
           ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
สะเต็มศึกษากับเกณฑ์ร้อยละ 75 โดยใช้ one sample t-test 

พฤติกรรม เกณฑ ์ x  S.D. D t Sig. 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 15 คะแนน 15.093 1.712 0.093 0.356 0.724 

 จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้

ตามแนวคิดสะเต็มศึกษากับเกณฑ์(ร้อยละ75) พบว่า x  = 15.092, S.D. = 1.712 และมีค่า t = 0.356 และ sig = 
0.724 แสดงว่า ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างเป็นไปตามเกณฑ์ 
           ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจจากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่อง ความน่าจะเป็น 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของนักเรียนต่อการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

รายการประเมิน x  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้    

1. บรรยากาศของการเรียนสนุกสนานเป็น
กันเอง  

4.93 0.26 มากที่สุด 

2. บรรยากาศของการเรียนท าใหน้ักเรียนมี
ความกระตือรือร้นในการเรียนรู ้

4.76 0.43 มากที่สุด 

3. นักเรียนกล้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความ
คิดเห็นกับครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียน 

4.72 0.45 มากที่สุด 

ด้านกิจกรรมการเรียนรู้    

4. กิจกรรมการเรียนรู้มีความน่าสนใจท้า
ทายให้อยากเรียนรู ้

4.88 0.32 มากที่สุด 

รายการประเมิน x  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

5. กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนเข้าใจ 4.79 0.41 มากที่สุด 
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เนื้อหามากยิ่งข้ึน 

6. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสรมิการเรียนรู้
ร่วมกัน 

4.81 0.39 มากที่สุด 

7. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสรมิให้นกัเรียน
อยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมและเขา้ร่วม
กิจกรรมทุกครั้ง 

4.83 0.37 มากที่สุด 

8. นักเรียนอยากให้ใช้กิจกรรมแบบนี้กับ
เนื้อหาอ่ืนๆ 

4.81 0.39 มากที่สุด 

9. การน าเข้าสู่บทเรียนเพื่อกระตุน้ความ
สนใจจนนักเรยีนเกิดความสงสัย อยากรู้ 
อยากเห็น อยากหาค าตอบ 

4.79 0.41 มากที่สุด 

ประโยชน์ที่ได้รับ    

10. นักเรียนเกิดความมั่นใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู ้

4.60 0.49 มากที่สุด 

11. นักเรียนท างานอย่างมรีะบบและ
รอบคอบ 

4.41 0.50 มาก 

12. นักเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

4.46 0.50 มาก 

รวม 4.72 0.45 มากที่สุด 

          จากตารางที่ 2 พบว่านักเรียนที่เรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่อง ความน่าจะ

เป็น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3   โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.72, S.D. = 

0.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ บรรยากาศการเรียนสนุกสนานเป็นกันเอง ( x  = 

4.93, S.D. = 0.26) รองลงมา คือ กิจกรรมการเรียนรู้มีความน่าสนใจท้าทายให้อยากเรียนรู้ ( x  = 4.88, S.D. = 0.32) 

และน้อยที่สุดคือ นักเรียนท างานอย่างมีระบบและรอบคอบ ( x  = 4.41, S.D. = 0.5)  

สรุปผลการวิจัย 
           1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรยีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
สะเต็มศึกษามีค่าเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ 75  
           2. นักเรียนมีความพึงพอใจหลังใช้แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเรื่อง ความน่าจะเป็น 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
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อภิปรายผลการศึกษา 
 1. ผลการผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเรื่อง ความน่าจะ
เป็น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ยอมรับได้ เพราะการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษา เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยให้นักเรียนได้มีโอกาสในการเรียนรู้วิธีการท างานกลุ่มร่วมกัน แก้ไข
ปัญหาร่วมกัน ปรึกษาหารือกัน รู้จักรับฟัง ความคิดเห็นของผู้อื่น รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งยอมรับใน
ความสามารถของผู้อื่น ซึ่งสิ่งต่างๆ ท่ีกล่าวมานี้จะเป็นการช่วยส่งเสริมให้ผลการเรียนของนักเรียนมีระดับที่เพิ่มมากขึ้น 
อีกทั้งยังช่วยฝึกทักษะทางสังคมให้กับนักเรียนในการที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและมี
ความสามารถ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณธนะ ปัดชา(2559) ที่กล่าวว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
สะเต็มศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่าที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ แบบ สสวท อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา หลังเรียนมีทักษะทางด้านสะเต็มศึกษาสูง
เกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของเจษฎา ชวนะไพศาล (2560) ที่
กล่าวว่า นักเรียนมีความรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และทักษะสะเต็มศึกษาเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส โดย
ใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาของนักเรียนจากการประเมินตนเองและครูประเมินอยู่ในระดับปานกลาง 
ทั้งนี้นักเรียนเห็นว่าปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาความสามารถด้านทักษะสะเต็มศึกษาอันดับแรก คือ เวลาไม่เพียงพอ 
รองลงมาคือ นักเรียนไม่ตั้งใจฟังครู ไม่ตั้งใจ เรียนและเกิดจากความเกียจคร้านของตนเอง 
 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเรื่อง ความน่าจะเป็น ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ยอมรับได้ เพราะการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะ
เต็มศึกษา มีการลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนจาก มีความสนใจใน
วิชาคณิตศาสตร์ เช่ือมโยงคณิตศาสตร์ที่เป็น นามธรรมให้เห็นเป็นรูปธรรม และเห็นถึงประโยชน์ของวิชาคณิตศาสตร์
มากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของทิศนา แขมมณี(2555) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้
นักเรียนมีบทบาทเป็นผู้กระท า รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองจะช่วยให้นักเรียนเกิดความพร้อม มีความ
กระตือรือร้นที่จะเรียน และเรียนอย่างมีชีวิตชีวา และสอดคล้องกับงานวิจัยของของวรรณธนะ ปัดชา(2559) ที่กล่าวว่า 
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้อ งกับ
งานวิจัยของเจษฎา      ชวนะไพศาล(2560) ที่กล่าวว่า ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาในภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช ้
 1. การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ครูควรให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง และมี
การใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการอ านวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล 
 2. ครูควรเอาใจใส่นักเรียนในการเสนอแนะ และให้ความช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้นักเรียนประสบ
ความส าเร็จในการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรม โดยต้องดูแลนักเรียนให้ทั่วถึงทุกกลุ่ม 
 3. ครูควรมีการก าหนดเวลาที่เหมาะสมแก่นักเรียนในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพื่อให้
นักเรียนมีเวลาในการท ากิจกรรมและซักถามได้อย่างเพียงพอ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับวิจัยในครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาในลักษณะนี้กับนักเรียนในช้ันอ่ืนๆ 
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 2. ควรมีการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเรื่อง ความน่าจะเป็น ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เพื่อส่งเสริมทักษะในด้านอื่นๆ เช่น ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการให้เหตุผล เป็นต้น 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ 
โดยใช้รูปแบบเกมถอดรหัสร่วมกับเทคนิคแมธลีก ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 
Development of mathematics learning achievement problem solving ability 
About ratios and percentages By format Games Decode with technique Math 

League for grade 8 students Srisawatwittakarn School 

สิริรัตน์ ดอกเกี๋ยง1 เยาวลักษณ์   สุวรรณตระการ2 และคทาวุธ   ชาติศักดิ์ยุทธ3 
Sirirat Dakkiang1 Yaowalak Suwanrakarn2 and Katawut  Chartsakyut3 

1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราภัฏอุตรดิตถ์ 
2ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดนา่น อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 

3อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ์ 

บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้น าเสนอพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วิชาคณติศาสตร ์เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนและ
ร้อยละ โดยใช้รูปแบบเกมถอดรหัสร่วมกับเทคนิค Math Leagueส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรี
สวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน โดยมีวิธีการด าเนินการกับกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ภาคเรียนที่ 
2       ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จ านวน 46 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง                 
( Purposive sampling ) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ รูปแบบเกมถอดรหัสร่วมกับเทคนิค Math League เรื่อง 
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แผนการจัดการเรียนรู้และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบเกมถอดรหัสร่วมกับเทคนิค Math Leagueส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะจากสูตร 
E1/E2 และสูตรดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
 จากการศึกษาพบว่า รูปแบบเกมถอดรหัสร่วมกับเทคนิค Math Leagueส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2
เรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 และความพึง
พอใจของนักเรียนท่ีมีต่อรูปแบบเกมถอดรหัสร่วมกับเทคนิค Math Leagueส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2เรื่อง
โจทยปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในรายข้อส่วนใหญ่อยู่ในระดับพึงพอใจมาก
ที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53  

ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธ์ิการเรียนคณิตศาสตร์ / รูปแบบเกมถอดรหัสร่วมกับเทคนิค Math League 

ABSTRACT 
 The purposes of the study were The Development of Mathematics Learning Achievement 
Subject   Question About ratios and percentages By Format Games Decode with Math League 
technique for Matthayomsuksa 2 students Srisawatwittakarn School to deal with the target group, 
For student of Mathayomsueksa 2/2 The sample of 46 the Srisawatwittakarn School. By Purposive 
Sampling. The instruments used in the study were : (1) format Games Decode together with 
technique Math League subject  Question About ratios and percentages, learning achievement test, 
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learning management plan and the student satisfaction questionnaire. Statistics used to Statistics 
used in data analysis were mean, standard deviation, Finding the performance A series of activities 
from the formula E1/E2, Consistency index (IOC). 
 The study found that format Games decode with Math League technique for  
Matthayomsuksa 2 students Srisawatwittakarn School subject Question About ratios and 
percentages. Created with efficiency according to the standard 75/75 and the student satisfaction 
questionnaire found most students were satisfied with the level of customer satisfaction with an 
average of 4.58 and a standard deviation of 0.53 

Key words: Learning achievement / Format Games decode together with technique Math League 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์คิดอย่างมี
เหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์
วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหาและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็น
เครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ ศาสตร์อื่นๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต 
ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น.56) การ
จัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการส าคัญในการนาหลักสูตรสู่ การปฏิบัติหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็น
หลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นเป้าหมายส าคัญสา
หรับพัฒนาเด็กและเยาวชนต้องพยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระเรียนรู้ รวมทั้งปลูกฝังเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะต่างๆ อัน
เป็นสมรรถนะส าคัญที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น.25) การจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักว่า ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดเช่ือว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้ ยึดประโยชน์ท่ีเกิดกับผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ดังนั้นครูจะต้องใช้รูปแบบกระบวนการเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลายเพื่อให้ได้การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 เมื่อศึกษาสภาพปัญหาของการเรียนคณิตศาสตร์ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ชอบเรียน คณิตศาสตร์ เพราะ
เนื้อหามีแต่ตัวเลข สัญลักษณ์และตัวอักษะจ านวนมาก ไม่น่าสนใจ จึงท าให้เกิด ความเบื่อหน่าย ไม่เข้าใจในเนื้อหาและ
ง่วงนอนในเวลาเรียน ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวมีสาเหตุมาจาก หลายประการด้วยกัน เช่น นักเรียนมีพื้นฐานความรู้ที่
แตกต่างกัน มีความสามารถรับรู้ไม่เท่าเทียมกัน ครูไม่สามารถที่จะสอนให้นักเรียนรู้และเข้าใจในเวลาอันจ ากัด แต่
สาเหตุหลักอย่างหนึ่งมาจากตัวครูที่ ไม่มีวิธีการสอนแบบใหม่ ไม่มีเทคนิคการสอนหรือการจัดกระบวน การเรียนรู้ที่
แปลกใหม่ ไม่มีสิ่งที่จะเร้าความสนใจของนักเรียนและขาดสื่อการเรียนรู้ที่แปลกใหม่ น่าสนใจ ท าให้ผู้เ รียนไม่มีความ
สนใจเรียนคณิตศาสตร์ ดังนั้นครูจะต้องออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน สร้างหรือ
พัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้เพื่อที่จะท าให้นักเรียนเห็นคุณค่าและอยากเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น วิธีการจัดการเรียน
การสอนที่น่าสนใจ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม (ทิศนา แขมมณี, 2544, น.81-85) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้โดยใช้
เกม เป็นกระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยการให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้เรื่องต่างๆอย่างสนุกสนามและท้าทาย ความสามารถ โดยผู้เรียนเป็นผู้เล่นเอง ท าให้ได้รับประสบการณ์ตรงเป็น
วิธีการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมี ส่วนร่วมสูง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกมให้มีประสิทธิภาพ ให้ผู้เรียนเกิดการ
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เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด การเลือกและน าเสนอเกม ผู้สอนต้องสร้างขึ้นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
เนื้อหาสาระของการสอน ถ้านาเกมของผู้อื่นที่สร้างต้องน ามาปรับ ดัดแปลงให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ 
 เทคนิค Math League นั้นช่ือ Math หมายถึงคณิตศาสตร์ ส่วนค าว่า League นั้นคือ League การแข่งขัน
ที่มีการจัดอันดับตารางคล้ายๆ กับการแข่งขัน League ทางฟุตบอลเพียงแต่ Math League เป็น League แข่งขันทาง
การศึกษาเท่านั้นเอง ซึ่งในการจัดทีมก็จะประกอบด้วย นักเรียนทีมละ 4-6 คน โดยใช้แบบสอบก่อนเรียนในการจัดทีม
ตามอัตราส่วนของนักเรียนกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน จากนั้นให้แต่ละทีมเลือกกัปตันทีม 1คน พร้อมทั้งหา
โค้ชประจ าทีม ซึ่งจะเป็นครูในรายวิชาหรือครูท่านใดก็ได้ภายในโรงเรียน ที่ทางทีมของนักเรียนเห็นว่าจะให้ค าปรึกษา
ได้ (วิสุทธ์ิ คงกัลป์,2558, น.96-100) ลักษณะเด่นของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค Math League คือ เป็น
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่อยู่ขั้นการตรวจสอบความเข้าใจหรือการทบทวน โดยการน าโจทย์ในแบบฝึกทักษะ
ในแผนการจัดการเรียนรู้มาให้นักเรียนท าในรูปแบบที่แตกต่างจากเดิม ท าให้การเรียนการสอนด้วยเทคนิค Math 
League เป็นเทคนิคที่สามารถใช้จัดการเรียนการสอนได้กับสื่อ วิธีการสอนหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ได้อย่างลงตัวในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ เนื่องจากเป็นเทคนิคที่ด าเนินการเฉพาะขั้นการตรวจสอบความเข้าใจหรือทบทวนความรู้เท่านั้น 
ท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสามารถด าเนินการได้อย่างเต็มที่ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ครูผู้สอนได้วางไว้ 
 ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 จึงมีความสนใจที่จะน า รูปแบบเกม
ถอดรหัสร่วมกับเทคนิค Math League เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของนักเรียน เป็นส าคัญ ให้นักเรียนมี
บทบาทในการทากิจกรรมการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมมากขึ้น เพื่อเน้นให้นักเรียนรู้จักบทบาทของ
ตนเองและพัฒนาศักยภาพของตนเองมากขึ้น โดยให้นักเรียนมี โอกาสฝึกทักษะอยู่เสมอ ซึ่งจะส่งผลท าให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 สูงขึ้น  

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งจุดหมายไว้ ดังนี้ 
 1. เพื่อหาประสิทธิภาพของการใช้เกมถอดรหัสร่วมกับเทคนิคแมธลีก เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วน
และร้อยละ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อใช้เกมถอดรหัสร่วมกับเทคนิคแมธลีก เรื่อง โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 

ขอบเขตการวิจัย 
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนในครั้งนี้มีขอบเขต ดังต่อไปนี้ 
1. ขอบเขตด้านประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง 

    1.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จ านวน 46 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling)  
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 จากการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่ม สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดและเนื้อหาโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
อัตราส่วนและร้อยละ ประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้ 
    2.1 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนท่ีเท่ากัน 
    2.2 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนของจานวนหลายๆจานวน 
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    2.3 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสัดส่วน 
    2.4 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ 
 3. ขอบเขตด้านเวลา 
 ระยะเวลาที่ใช้ด าเนินการเก็บรวบข้อมูลในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โดยการทดสอบก่อนเรียน  
1 ช่ัวโมง ด าเนินการสอนโดยใช้เกมถอดรหัสร่วมกับเทคนิคแมธลีก เรื่อง โจทย์ ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 8 ช่ัวโมงและทดสอบหลังเรียน 1 ช่ัวโมง รวม 10 ช่ัวโมง 
 4. ขอบเขตด้านตัวแปร 
    4.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ รูปแบบเกมถอดรหัสร่วมกับเทคนิคแมธลีก เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนและ
ร้อยละ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
    4.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 
    4.2.1 ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ  
โดยใช้เกมถอดรหัสร่วมกับเทคนิคแมธลีก ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี 2 ก่อนเรียนและหลังเรียน 
    4.2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้เกมถอดรหัสร่วมกับเทคนิคแมธลีกเรื่อง โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  

สมมติฐานการวิจัย 
 1. เกมถอดรหัสร่วมกับเทคนิคแมธลีก ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
จังหวัดน่าน ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ไม่ต่ ากว่า 75/75 

 2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการการใช้เกมถอดรหัสร่วมกับเทคนิคแมธลีก เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
อัตราส่วนและร้อยละ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 อยู่ในระดับมากข้ึนไป  

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. เกมถอดรหัสร่วมกับเทคนิค Math League หมายถึง เกมการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้น เพื่อให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวช้ีวัดและเนื้อหาเรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้
โดยเทคนิค Math League เพื่อให้นักเรียนบทบาทในการท ากิจกรรมการเรียนรู้การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมมาก
ขึ้น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี 2 
 2. การจัดการเรียนรู้โดยเทคนิค Math League เป็นเทคนิคในแผนการจัดการเรียนรู้นั้น หมายความว่า จะ
ไม่กระทบต่อแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งครูผู้สอนสามารถใช้สื่อการสอนและสอนเนื้อหาสา ระได้ตามที่คาดหวังใน
หลักสูตรของโรงเรียน ซึ่งเทคนิค Math League นั้นช่ือ Math หมายถึงคณิตศาสตร์ ส่วนค าว่า League ก็คือ League 
การแข่งขันที่มีการจัดอันดับตารางคล้ายๆ กับการแข่งขัน League ทางฟุตบอล เพียงแต่ Math League เป็น League 
แข่งขันทางคณิตศาสตร์ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยเทคนิค Math League 
 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรู้และทักษะที่ได้รับการพัฒนาให้เกิดขึ้นหลังจากนักเรียนได้เรียนรู้
จากกิจกรรมต่างๆ ในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ใช้เกมถอดรหัสร่วมกับเทคนิค Math League เรื่อง โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 4. ประสิทธิภาพของการใช้เกมถอดรหัสร่วมกับเทคนิค Math League 80/80 หมายถึง ระดับคุณภาพของ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้รูปแบบเกม
ถอดรหัสร่วมกับเทคนิค Math League ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
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 5. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกมีความสุข ความชอบ ความพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2       
ที่มีต่อการใช้รูปแบบเกมถอดรหัสร่วมกับเทคนิค Math League เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จากคะแนนการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
              ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ผู้วิจัยด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. รูปแบบเกมถอดรหัสร่วมกับเทคนิคแมธลีก เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ  
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
 1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดย
ศึกษามาตรฐาน ตัวช้ีวัดช้ันปีและเนื้อหาสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ  
ส าหรับนักเรียนช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 1.2 สร้างรูปแบบเกมถอดรหัสร่วมกับเทคนิคแมธลกี เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 คือ 
  ชุดที่ 1 เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนท่ีเท่ากัน เวลา 2 ช่ัวโมง 
  ชุดที่ 2 เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนของจ านวนหลายๆจ านวน เวลา 2 ช่ัวโมง 
  ชุดที่ 3 เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสัดส่วน เวลา 2 ช่ัวโมง  
  ชุดที่ 4 เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ เวลา 2 ช่ัวโมง 
 1.3 น ารูปแบบเกมถอดรหัสร่วมกับเทคนิคแมธลีก เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้ผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบเกมถอดรหัสร่วมกับเทคนิค 

 เทคนิคเทคนิคแมธลีก 
เร่ือง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกบัอัตราส่วน 
และร้อยละ ส าหรับนกัเรียนชั้น  
มัธยมศึกษาปีที่ 2 
 

 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อ

ใช้รูปแบบเกมถอดรหสัร่วมกับเทคนิคแมธ

ลีก เรื่อง โจทย์ปญัหาเกี่ยวกับอัตราส่วน

และร้อยละ ส าหรับนักเรียน   ช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

เพื่อหาประสิทธิภาพของการใช้เกมถอดรหัสร่วมกับ

เทคนิคแมธลีก เร่ือง โจทยป์ัญหาเกี่ยวกบัอัตราส่วนและ

ร้อยละ ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียน

ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 
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Math League เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อย พิจารณาตามความสอดคล้องของเนื้อหาโดยถือเกณฑ์
ความสอดคล้อง (IOC) ซึ่งผู้เชี่ยวชาญโดยใช้เกณฑ์ก าหนดความคิดเห็น ดังน้ี    
  1 คือ เห็นด้วย 
  0 คือ ไม่แน่ใจ 
  -1 คือ ไม่เห็นด้วย 
 1.4 น ารูปแบบเกมถอดรหัสร่วมกับเทคนิคแมธลีก เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 2 ท่ีสร้างขึ้นไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีก าหนดไว้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 46 
คน 
 2. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวอัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้รูปแบบเกม
ถอดรหัสร่วมกับเทคนิคแมธลีก ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ผู้วิจัยได้
ด าเนินการดังนี ้ 
 2.1 ศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 คู่มือครูและแบบเรียนคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ เพื่อศึกษา
ขอบเขตของเนื้อหา  
 2.2 วิเคราะห์หลักสูตรจากการศึกษาหลักสูตรได้น าค าอธิบายรายวิชา ค22101 เนื้อหาสาระส าคัญ สาระการ
เรียนรู้ และจุดประสงค์การเรียนรู้เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
 2.3 ศึกษาวิธีการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบเกมถอดรหัสร่วมกับเทคนิคแมธลีก ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 8 แผนการเรียนรู้  
 2.4 ด าเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบเกมถอดรหัสร่วมกับเทคนิคแมธลีก ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 8 แผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้  
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนท่ีเท่ากัน 
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนที่เท่ากัน โดยใช้รูปแบบเกม
ถอดรหัสร่วมกับเทคนิคแมธลีก 
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนของจ านวนหลายๆจ านวน 
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนของจ านวนหลายๆจ านวน โดยใช้
รูปแบบเกมถอดรหัสร่วมกับเทคนิคแมธลีก 
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสัดส่วน  
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสัดส่วน โดยใช้รูปแบบเกมถอดรหัสร่วมกับ
เทคนิคแมธลีก 
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ 
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ โดยใช้รูปแบบเกมถอดรหัสร่วมกับ
เทคนิคแมธลีก 
 2.5 ด าเนินการสร้างแบบฝึกทักษะและแบบทดสอบหลังเรียนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหาใน
แผนการเรียนรู้  
 2.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวอัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้รูปแบบ
เกมถอดรหัสร่วมกับเทคนิคแมธลีก ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 รวมทั้งแบบทดสอบให้ผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน 
ประเมินความสอดคล้องของเครื่องมือ พิจารณาตามความสอดคล้องของเนื้อหา 
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 2.7 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวอัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้รูปแบบเกม
ถอดรหัสร่วมกับเทคนิคแมธลีก ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 รวมทั้งแบบทดสอบที่ผู้เช่ียวชาญตรวจมา แล้ว
น าไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน ปี
การศึกษา 2561 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาเพื่อหาประสิทธิภาพต่อไป 
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังการใช้รูปแบบเกมถอดรหัสร่วมกับเทคนิคแมธลีก เรื่อง โจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ โดยส าหรับ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
 3.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิธีการสร้างแบบทดสอบ 
 3.2 วิเคราะห์จุดประสงค์ของเนื้อหา แนวการตั้งข้อค าถาม ท้ังหมด 20 ข้อ 
 3.3 สร้างแบบทดสอบฉบับร่างเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อหาคุณภาพและความสอดคล้อง 
 3.4 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ที่ได้มาและหาคุณภาพเรียบร้อยแล้วไปใช้ในการ
ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัด
น่าน อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน จ านวน 46 คน 
 4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้รูปแบบเกมถอดรหัสร่วมกับเทคนิค Math League 
เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ ส าหรับช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีขั้นตอนการสร้างดังต่อไปนี้ 
 4.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวัดความพึงพอใจและการสร้างแบบสอบถาม ความพึงพอใจ 
 4.2 ก าหนดกรอบเนื้อหาความพึงพอใจ ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านสื่อการจัดการเรียนรู้ และกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ 
 4.3 เลือกประเด็นท่ีจะวัดและก าหนดวิธีการวัดประเด็นสอบถามความพึงพอใจได้ เลือกมาจากกรอบเนื้อหาที่
ก าหนดไว้จ านวน 10 ข้อและได้ท าการก าหนดอันดับคุณภาพ 5 ระดับ เกณฑ์การแปลผลความพึงพอใจใช้เกณฑ์  
( ระพินทร์ โพธ์ิศรี,2559, น.303) ดังนี้ 
  1.0 – 1.50 หมายถึง พึงพอใจน้อยท่ีสุด 
  1.51 – 2.25 หมายถึง พึงพอใจน้อย 
  2.26 – 2.50 หมายถึง พึงพอใจค่อนข้างน้อย 
  2.51 – 3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
  3.51 – 3.75 หมายถึง พึงพอใจค่อนข้างมาก 
  3.76 – 4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก 
  4.51 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด 
 4.4 น าแบบสอบถามความพึงพอใจและน าแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการใช้รูปแบบเกมถอดรหัส
ร่วมกับเทคนิคแมธลีก เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีต่อเสนอต่อ
ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบ ความแม่นตรง โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ซึ่งได้ข้อค าถาม 
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน จ านวน 10 ข้อ 
 4.5 น าแบบสอบถามความพึงพอใจและน าแบบสอบถามความพึงพอใจไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างหลังจากที่ได้ใช้
รูปแบบเกมถอดรหัสร่วมกับเทคนิคแมธลีก เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ 2/2 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน จ านวน 46 คน 
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 สถ ิติท ี่ใช ้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

 1.1 ร้อยละ (Percentage) โดยใช้ส ูตร (ระพ ินทร์ โพธ ิ์ศร ี, 2559, น.158)  ดังนี ้
       

     P= 100×
X
x

t

 

    เมื่อ  P  คือ ร้อยละ 
     x   คือ ผลการวัดจากข้อมูล 
     Xt

 คือ คะแนนเต็ม 

 1.2 การหาค่าเฉลี่ย (Mean) โดยใช้สูตร (ระพินทร์ โพธ์ิศรี, 2559, น.162)  ดังนี ้

   X̅ =
ΣX

N
 

เมื่อ  x   คือ  ค่าเฉลี่ย 
∑X  คือ  ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
N  คือ  จ านวนข้อมูล 

 1.3 หาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้สูตร  
 (ระพินทร์ โพธ์ิศร,ี 2559, น.163)  ดังนี ้       

       S. D. =  √
∑(x−x̅)2

n−1
 

    เมื่อ S.D.   คือ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
     X      คือ  คะแนนแต่ละตัว    

     x̅ คือ  ค่าเฉลี่ย 
     n      คือ  จ านวนข้อมูล 
 2. สถิตที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของโดยใช้สูตร E1/E2 (ระพินทร์ โพธ์ิศร,ี 2559) ดังนี ้

    E1   =  
∑X
N

A
  ×  100 

    เมื่อ E1 คือ ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่นักเรียนได้รับจากการท า
      แบบฝึกหัดและใบงาน 
     ∑X คือ คะแนนรวมจากการท าแบบฝึกหัดและใบงาน  
     N     คือ จ านวนนักเรียนท้ังหมด 
     A    คือ คะแนนเต็มของคะแนนการท าแบบฝึกหัดและใบงาน                   
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    E2   =  
∑X
N

B
  ×  100 

    เมื่อ E2 คือ ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่นักเรียนได้รับจากการท า
      แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
     ∑X คือ คะแนนรวมจากการท าแบบทดสอบหลังการใช้รูปแบบ
      เกมถอดรหัสร่วมกับเทคนิค Math League 
     N คือ จ านวนนักเรียนท้ังหมด 
     B คือ คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังใช้ใช้รูปแบบเกม
      ถอดรหัสร่วมกับเทคนิค Math League 

 3.  สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ 
 3.1 การหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) โดยใช้สูตรการหาค่าดัชนีค่าความสอดคล้อง IOC (ระพินทร์ โพธิ์ศรี, 
 2559, น.268) ดังนี ้

 

  IOC   =    
∑x

n
 

 
   เมื่อ x  คือ  ค่าระดับความแม่นตรง 

               n  คือ จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด  
 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของการใช้เกมถอดรหัสร่วมกับเทคนิค Math League เร่ือง โจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ ส าหรับนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 
ตารางที่ 1 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของการใช้เกมถอดรหสัร่วมกับเทคนิค Math League เรื่อง โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ ส าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนศรีสวสัดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 
  

คะแนนแบบฝึกหดัระหว่างเรียน เรื่อง โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้เกมถอดรหสัร่วมกับ

เทคนิค Math League 
80 คะแนน 

∑X  =  2840 
N  =  46 
A  =  80 

คะแนนผลสัมฤทธ์ิหลังเรยีน 20 คะแนน 
∑Y  =  730 
N  =  46 
B  =  20 

∑X คือ ผลรวมของคะแนนแบบฝกึหัดระหวา่งเรียน เรื่อง 
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้เกม

ถอดรหัสร่วมกับเทคนิค Math League 
N คือ จ านวนนักเรียน 

A คือ จ านวนคะแนนแบบฝึกหดัระหว่างเรียน 

∑Y คือ ผลรวมของคะแนนผลสมัฤทธ์ิหลังเรียน 
N คือ จ านวนนักเรียน 

B คือ จ านวนคะแนนผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน 
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E1   =  
∑X
N

A
  ×  100 

E1   = 100
80
46

2840

  

              E1 = 77.17 

E2   =  
∑X
N

B
  ×  100 

             E2   =   100
20
46
730

  

   E2   = 79.34 
E1/E2  = 77.17/79.34 

  
 จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนท่ีไดจ้ากการศึกษาประสิทธิภาพของการใช้เกมถอดรหสัร่วมกับเทคนิค Math 
League เรื่อง โจทย์ปญัหาเกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ ส าหรับนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และคะแนนท่ีได้จาก
การท าแบบฝึกหดัระหว่างเรียนและแบบทดสอบหลังเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ    
E1/E2  = 77.17/79.34 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ แสดงว่าเกมถอดรหัสร่วมกบัเทคนิค Math League เรื่อง โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ ส าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ 
75/75 

 ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อเกมถอดรหัสร่วมกับ
เทคนิค Math League เร่ือง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

รายการประเมิน 
1. กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้เข้าใจในเนื้อหามากข้ึน 
2. นักเรียนสามารถน าความรูไ้ปใช้ในการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องอื่นๆได้ 
3. ขั้นตอนของกิจกรรมนักเรียนสามารถปฏิบตัิได ้
4. เวลาที่ใช้ในการท ากิจกรรมเพียงพอและเหมาะสม 
5. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสรมิให้นกัเรียนเรียนรูไ้ด้ง่ายและสะดวกขึ้น 
6. โจทย์ปัญหาเรียงล าดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก 
7. กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้อยากเรียนรู้คณิตศาสตร์มากข้ึน 
8. กิจกรรมมภีาพประกอบสื่อความหมายชัดเจน 
9. นักเรียนสามารถศึกษาเรียนรู้ได้เอง 
10. ความรูค้วามเข้าใจหลังการใช้สื่อนวัตกรรม 

ตารางที ่2 แสดงระดับความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่มีต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อเกมถอดรหัส
ร่วมกับเทคนิค Math League เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  

ค่าสถิติ ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 ข้อที่ 4 ข้อที่ 5 ข้อที่ 6 ข้อที่ 7 ข้อที่ 8 ข้อที่ 9 ข้อที่ 10 

x  4.63 4.59 4.57 4.54 4.52 4.59 4.67 4.57 4.52 4.61 
S.D 0.49 0.54 0.54 0.59 0.55 0.50 0.47 0.50 0.62 0.49 

จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้เกมถอดรหัสร่วมกับเทคนิค Math League เรื่อง 

โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมากที่สุด (X ̅ = 4.58,       
S.D. = 0.53) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 ก าหนดไว้ว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ใช้เกมถอดรหัสร่วมกับ
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เทคนิค Math League เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่อยู่ใน
ระดับมากข้ึนไป 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้
รูปแบบเกมถอดรหัสร่วมกับเทคนิค Math Leagueส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
จังหวัดน่าน ผู้วิจัยสรุปไว้ดังน้ี 
 1) ผลการหาประสิทธิภาพของการใช้เกมถอดรหัสร่วมกับเทคนิค Math League เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
อัตราส่วนและร้อยละ ส าหรบันักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 75/75 ดังนี้ เกมถอดรหัสร่วมกับเทคนิค Math League เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนและ
ร้อยละ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มีประสิทธิภาพ E1/E2 = 
77.17/79.34 
 2) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ด้วยรูปแบบเกมถอดรหัสร่วมกับเทคนิค 
Math League เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรี
สวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในรายข้อส่วนใหญ่อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด คือ 
กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้อยากเรียนรู้คณิตศาสตร์มากขึ้น มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.67 

อภิปรายผล 
 จากผลการหาประสทิธิภาพของการใช้เกมถอดรหสัรว่มกับเทคนิค Math League เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
อัตราส่วนและร้อยละ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ผู้วิจัยเสนอการ
อภิปรายผลตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 1. ผลการหาประสิทธิภาพของการใช้เกมถอดรหัสร่วมกับเทคนิค Math League เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
อัตราส่วนและร้อยละ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 77.17/79.34 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด คือ 75/75 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญญารัตน์ ผ่องนานารถ 
(2547) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาแผนการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้เกม เรื่องการหาร ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 
พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.56/79.03 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด คือ 
80/80  มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่า 69.78 และนักเรียนที่เรียนด้วยแผนการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้เกม เรื่องการ
หาร ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้เกมถอดรหัสร่วมกับเทคนิค Math League เรื่อง 
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนและรอ้ยละ ส าหรบันักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 
พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบเกมถอดรหัสร่วมกับเทคนิค Math League มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุดและนักเรียนมีพฤติกรรมที่ให้ความส าคัญ
กับการเรียน มีความสนใจ เนื่องจากสื่อการเรียนรู้เป็นสื่อท่ีแปลกใหม่และทันสมัย และมีการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้อย่างอิสระ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของดวงฤดี เอี่ยมพนากิจ (2552) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา
แบบฝึกการแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 พบว่า 
แบบฝึกที่สร้างขึ้นมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 78.94/75.84 ผลการเรียนรู้ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังใช้แบบฝึกมีคะแนนเฉลีย่สูงกว่าก่อนใช้แบบฝึกและสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 ของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของโรงเรียน นักเรียนเห็นด้วยต่อการใช้แบบฝึกในระดับมาก 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ครูผู้สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนได้ 

2. ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เกมถอดรหัสร่วมกับเทคนิค Math League เรื่อง โจทย์
ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ได้ตามความเหมาะสมกับสภาพของผู้เรียน 

3. ครูผู้สอนควรจัดกลุ่มที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนโดยค านึกถึงความสัมพันธ์ภายในกลุ่มของ
นักเรียน เพื่อในนักเรียนตั้งใจร่วมมือในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเต็มความสามารถ 
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การพัฒนาแผนการจัดการเรยีนรู้ เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส  
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน  

ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - Based Learning) 
A development of lesson plans on Pythagorean Theorem 

For Mathayom 2 students, Nanoi School, Nan Using problem-based learning 

โยษิตา วาทกุลชร1 มาลา ทนันไชย2 คทาวุธ  ชาติศักดิ์ยุทธ3  
Yosita Watakunchon1 Mala Tananchai2 Katawut Chartsakyut3 

1นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ 
2ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนนาน้อย อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 

3อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ์ 

บทคัดย่อ 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - Based 
Learning) เป็นเทคนิควิธีการสอนวิธีหนึ่งซึ่งน ามาประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อสงเสริมใหผูเรียน
สามารถคิด วิเคราะห น าประเด็นปญหาที่เกี่ยวของในการเรียนรู มาสรุปเป็นองค์ความรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย (1)เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องทฤษฎีบทพีทา
โกรัส ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem - Based Learning) ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  (2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้
เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem - Based Learning) (3)เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนาน้อย 
จังหวัดน่าน ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - Based Learning) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ห้อง 4 จ านวน 30 คน ซึ่งได้มาจากวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย 
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem -Based Learning) เรื่องทฤษฎีบทพี
ทาโกรัส ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องทฤษฎีบทพีทา
โกรัส ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem-Based Learning) เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่า

ดัชนีประสิทธิผล 21 / EE  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ปรากฏดังนี้ 
 1.  แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนาน้อย 
จังหวัดน่าน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
76.94/77.5 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว ้
 2.  ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - Based 
Learning) มีค่าเท่ากับ 0.7091 หรือคิดเป็นร้อยละ 70.91 ซึ่งสูงกว่าสมมติฐาน 0.5 หรือร้อยละ 50 ที่ตั้งไว ้
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     3.  นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based 
Learning) มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 

ค าส าคัญ : ประสิทธิภาพ / แผนการจัดการเรยีนรู ้

ABSTRACT 
 A managemenet on learning activities with Pythagorean Theorem’s lesson plans for 
Mathayom 2 students, Nanoi School, Nan using problem-based learning was a method of teaching 
techniques that were applied to organize learning activities to encourage students to be able to 
think and analyze. Also, to bring relevant issues in learning to conclude and encourage learners to 
learn by themselves. The purposes of this research were  (1)to develop lesson plans on 
Pythagorean Theorem for Mathayom 2 students, Nanoi School, Nan using problem-based learning 
with efficiency according to criteria 75/75 (2) to study the effectiveness of learning management on 
Pythagorean theorem for Mathayom 2 students using problem-based learning (3) to study student’s 
attitude toward development of  lesson plans on Pythagorean Theorem for Mathayom 2 students, 
Nanoi School, Nan Province using problem-based learning. The simples of this research were 30 
students  of Mathayom 2 class 4 which is derived from a purposive sampling method. The 3 
research tools were 7 lesson plans of problem-based learning on Pythagorean Theorem for 
Mathayom 2 students.  Mathematics achievement test about Pythagorean Theorem for Mathayom 
2 students, 4 choices, 20 marks. Also, student satisfaction assessment for Problem-Based Learning 
on Pythagorean Theorem for Mathayom 2 students. The data were analyzed by using descriptive 

statistics were effectiveness index 21 / EE  , mean and standard deviation. 
 The result of this study indicated that 
 1. Lesson plans about Pythagorean Theorem of Mathayom 2 students, Nanoi School, Nan 
by using Problem-Based Learning have efficiency equal to 76.94 / 77.5 which is higher than the set 
75/75.  
 2. The effectiveness index of learning management with lesson plans about Pythagorean 
Theorem of Mathayom 2 students, Nanoi School, Nan with problem-based learning, which is equal 
to 0.7091 or 70.91 percent which is higher than the assumption 0.5 or 50 percent. 
 3. The students’ satisfaction toward development of lesson plans on Pythagorean 
Theorem for Mathayom Suksa 2 students, Nanoi School, Nan using problem-based learning is at the 
highest level. 

Keywords : Efficiency / lesson plan 
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญขึ้นนั้น จะต้องพัฒนาในด้านการศึกษาให้กับเยาวชนในชาติเป็นส า คัญ           
ดังพระบรมราชโอวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ีทรงพระราชทานแก่คณะครูและนักเรียนความตอนหนึ่งว่า 
 การศึกษา เป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรมของบุคคล
ในสังคม บ้านเมืองใดให้การศึกษาท่ีดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วนพอเหมาะกันทุก ๆ ด้าน สังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมี
พลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถธ ารงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว้และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้โดย
ตลอด. (กรมวิชาการ, 2541 ) 
 จากพระบรมราชโอวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ซึ่งทรงพระราชทานไว้มีคุณค่าอย่างยิ่ง
ต่อการศึกษาไทยอย่างหาที่สุดมิได้ เป็นแนวทางในการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้าง
และพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นก าลังของชาติให้มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน เป็นก าลังส าคัญ ในการพัฒนาประเทศไทยให้
ก้าวหน้าเทียบเท่ากับนานาชาติและมั่นคงยั่งยืน อีกทั้งนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติ
ให้ก้าวเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียน มีคุณธรรม รักความเป็นไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติ มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ อันประกอบด้วย การคิดเชิงวิทยาการ การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงสังเคราะห์ การคิดเชิง
เปรียบเทียบ การคิดเชิงมโนทัศน์ การคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ การคิดเชิงประยุกต์ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดเชิง
บูรณาการและการคิดเชิงอนาคต (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ , 2543 :11) ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าความส าเร็จของการ
พัฒนาขึ้นอยู่กับคุณภาพของคน เพราะการศึกษาเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาคน   
 ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคน
ให้มีคุณภาพและเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทุก ๆ เรื่องในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นปัจจัยหลัก
ส าคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถด ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นและในสังคมได้
อย่างเป็นสุข ทันต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน 
 คณิตศาสตร์เป็นส่วนส าคัญยิ่งต่อการพัฒนากระบวนการคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์           
คิดอย่างมีเหตุผล คิดอย่างเป็นระบบ ระเบียบ คิดอย่างมีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหา และสถานการณ์ได้อย่าง           
ถี่ถ้วนรอบคอบ ท าให้สามารถคาดการณ์ วางแผนการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม คณิตศาสตร์เป็น
เครื่องมือท่ีส าคัญในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คณิตศาสตร์จึงมีบทบาท     
ที่ส าคัญต่อการด ารงชีวิตและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น (กรมวิชาการ. 2545 : 1) 
 เพื่อให้การเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นไปอย่างสูงสุด จ าเป็นให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ เกิดองค์
ความรู้ด้วยตัวเอง มีทักษะความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่เพียงพอ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ 
ได้ (ปานทอง กุลนาถศิริ, 2540) ผู้เรียนจึงจะต้องลงมือปฏิบัติ และจัดการกับข้อมูลด้วยตัวเองจนเข้าใจเกิดการเรียนรู้
ด้วยสมองของผู้เรียนเองจึงจะได้ความรู้ที่เข้าใจอย่างแท้จริง (นิรมล ศตวุฒิ, 2547) จึงเป็นบทบาทส าคัญที่ผู้สอนต้องมุ่ง
หาวิธีการที่จะท าให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จ ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เป็นนักวิเคราะห์ นักแก้ปัญหาที่ได้ผล    
วิธีการสอนที่หลากหลายในปัจจุบันเป็นปรัชญาที่ผู้สอนต้องน าไปประยุกต์ใช้เพื่อสนองความต้องการการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน วิธีการสอนที่หลากหลายนั้นช่วยให้ผู้เรียนมีทางเลือกที่จะบรรลุตามจุดประสงค์ที่ก าหนดและเป็นทางเลือก              
ใหผู้้เรียนประสบความส าเร็จ (อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง, 2545) 
 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning หรือ PBL) เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่ จากการใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์ 
และคิดแก้ปัญหาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ซึ่งเป็นกระบวนการท างานที่ต้องอาศัยความเข้าใจ และการแก้ปัญหาเป็นหลัก 
(มัณฑรา ธรรมบุศย์, 2545) ที่จะท าให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้จริงในอนาคต ดังนั้นบริบทของการจัด
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กิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพจริงจึงมีความส าคัญ เป็นหัวใจส าคัญของการเรียนรู้จากปัญหา เมื่อผู้เรียนได้วิเคราะห์ 
ส ารวจ ค้นคว้า ปฏิบัติ และแก้ปัญหาในสภาพจริงแล้ว ผู้เรียนจะได้ทั้งความรู้และทักษะในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย 
(นิรมล ศตวุฒิ, 2547) การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - Based Learning หรือ PBL) ไม่ใช่การสอนแบบ
แก้ปัญหา (Problem Solving Method) (วัชรา  เล่าเรียนดี, 2553 ) ไม่ใช่การสอนเนื้อหาไปบางส่วนก่อน แล้วจึงให้
นักเรียนทดลองแก้ปัญหาเป็นกลุ่มย่อย ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าว เป็นวิธีสอนแบบแก้ปัญหา ไม่ใช่การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ส่วนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนั้น  ต้องน าปัญหาที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับการเรียนรู้มาเป็นตัวกระตุ้น หรือเป็นตัวน าทางให้ผู้เรียนไปแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจนเกิดความเข้าใจ เพื่อจะได้
ค้นพบค าตอบของปัญหาดังกล่าว กระบวนการหาความรู้ด้วยตนเองนั้นจะท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ เพราะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เป็นกระบวนการปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน มีการใช้จินตนาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ สัญชาตญาณ แนวความคิดใหม่ ๆ ร่วมกับข้อเท็จจริงเดิมที่มีอยู่มาใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อค้นหา
ทางเลือกที่มีเหมาะสมและถูกต้อง ในการแก้ปัญหานั้น ๆ จากการศึกษางานวิจัยทั้งในและนอกประเทศพบว่าการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ ช่วยพัฒนาตนเองของผู้เรียน กระบวนการท างานเป็นกลุ่ม สร้างแร ง
กระตุ้นให้กับผู้เรียน ท าให้กลุ่มผู้เรียนสามารถควบคุมแนวทางเพื่อท่ีจะค้นหาค าตอบด้วยตนเองได้ 
 จากหลักการของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน(Problem-Based Learning หรือ PBL) แสดงให้
เห็นว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ มีทักษะในการแก้ปัญหาและสร้างกระบวนการคิด
ด้วยตนเอง มีส่วนร่วมทางสติปัญญา อารมณ์ และสังคมกับผู้อื่น เหตุผลดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะน าการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning หรือ PBL) มาทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2             
โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องทฤษฎี
บทพีทาโกรัส ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา            
เป็นฐาน (Problem-Based Learning) ให้มีประสิทธิภาพ และกระตุ้นความสนใจในวิชาคณิตศาสตร์ และสนองต่อ
ความระหว่างบุคคล พร้อมทั้งพัฒนาผู้เรียนทางด้านทักษะกระบวนการคิดค านวณ ให้มีทักษะ และประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1.  เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ส าหรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2   
โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - Based Learning)                              
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 
 2.   เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา                
ปีท่ี 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning)      
 3.  เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน ที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 

ขอบเขตการวิจัย 
 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ในครั้งน้ีมีขอบเขต ดังต่อไปนี้ 
 1.  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
     เนื้อหาท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นเนื้อหาสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการที่จัดท าโดยสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส  
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 2. ประชาการและกลุ่มตัวอย่าง 
      ประชากร ได้แก่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรีย นนาน้อย              
จังหวัดน่าน จ านวน 86 คน จ านวน 3 ห้อง 
      กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 4 จ านวน 30 คน ซึ่งได้มาจากวิธีการสุ่มแบบ
แบ่งกลุ่ม 
 3. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
     3.1  ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้โดนใช้ปัญหาเป็นฐาน(Problem-Based Learning) 
      3.2  ตัวแปรตาม คือ 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
          2.  ความพึงพอใจของนักเรียน 
 4. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
    การวิจัยใช้วิธีทดลองโดยการด าเนินการภาคในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาทั้งหมด 7 คาบ ใช้
เวลาทดลอง 5 คาบ คาบละ 50 นาที และมีการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 50 นาที และทดสอบหลังเรียน (Post-
test) 50 นาท ี

สมมติฐานการวิจัย 
 1.  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - Based Learning)  เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 
 2.  การจัดการเรียนรู้เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) มีค่าดัชนีประสิทธิผลสูงกว่า 0.5 
 3.  ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้            
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) อยู่ในระดับมาก 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
                
 
 

 

 

 

 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ประชาการและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนนาน้อย              
จังหวัดน่าน จ านวน 86 คน จ านวน 3 ห้อง 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ห้อง 4 จ านวน 30 คน ซึ่งได้มาจากวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 

แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem - Based Learning)  เรื่องทฤษฎีบท           
พีทาโกรัส ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน 

 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

ความพึงพอใจของนักเรียน 

  

(Problem-Based Learning หรอื PBL) 
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 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1.  แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนาน้อย 
จังหวัดน่าน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) จ านวน 7 แผน ประกอบด้วย 
 
ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ และเวลา 

แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา 
(คาบ) 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1 ทดสอบก่อนเรียนเรื่องทฤษฎีบทพทีาโกรัส 1 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 2 สมบัติของรูปสามเหลีย่มมมุฉาก 1 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 3 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 1 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 4 โจทย์ปัญหาทฤษฎบีทพีทาโกรัส 1 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 5 โจทย์ปัญหาทฤษฎบีทพีทาโกรัส 1 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 6 โจทย์ปัญหาทฤษฎบีทพีทาโกรัส 1 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 7 ทดสอบหลังเรียนเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส 1 

รวม 7 

 
 การประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ( Problem-Based 
Learning) ประเมินทีละแผนจนครบทุกแผนระดับความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญต่อแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องทฤษฎี
บทพีทาโกรัส ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem-Based Learning) แผนที่ 2 – 6 มีค่าเฉลี่ย 4.61 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
 2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์เป็นข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ (Multiple Choices) 
ประเภท 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ข้อสอบแต่ละข้อมีการให้คะแนนแบบตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน 
ซึ่งวิเคราะหหาคาอ านาจจ าแนกเปนรายขอ โดยใช้วิธี Brennan (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 90-96) คัดเลือกข้อสอบที่
มีอ านาจจ าแนกรายขอ (B) ตั้งแต - 1.00 และค่าความยากงาย (P) ตั้งแต – 0.8 ข้อสอบที่ใช้มีคาอ านาจ
จ าแนก (B) ตั้งแต 0.2 – 0.55  และคาความยากงาย (P) ตั้งแต –0.70 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.77 
 3.  แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - Based 
Learning) เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มี 5 ระดับ คือระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จ านวน 10 ข้อ 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
1.  หาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่ไดจากทดสอบวัด

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 104 - 106) 
2.  วิเคราะหหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ส าหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - Based 
Learning) ตามเกณฑ โดยใชสูตร 

21 / EE  (เผชิญ กิจระการ.    2544 : 49)      
3.  วิเคราะหหาคาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ส าหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - Based 
Learning) โดยใชสูตร E.I. (เผชิญ  กิจระการ  และสมนึก ภัททิยธนี.    2545 : 31)    

4.  วิเคราะหหาระดับความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการเรียนดวยแผนการจัดการ
เรียนรู้ เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน ด้วยการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - Based Learning) โดยรวมคะแนนแลววิเคราะห หาคาเฉลี่ย แล้วน าไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ซึ่งเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating Scale) โดยใชเกณฑการแปลความหมาย ดังนี้  
(บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 102 - 103)     

 ระดับ 5  4.51 – 5.00 หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
 ระดับ 4  3.51 – 4.50 หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 ระดับ 3  2.51 – 3.50 หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
 ระดับ 2  1.51 – 2.50 หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
 ระดับ 1  1.00 – 1.50 หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ืองทฤษฎีบทพีทาโกรัส ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-Based Learning) 
ตารางที่ 2 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ส าหรับนั กเรียน                  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
(Problem-Based Learning) 

การทดสอบ จ านวนนักเรียน คะแนนเต็ม ประสิทธิภาพ(ร้อยละ) 

1E  30 50 76.94 

2E  30 20 77.50 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินผลระหว่างเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องทฤษฎี
บทพีทาโกรัส ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา          
เป็นฐาน (Problem-Based Learning) ได้คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 76.94 คะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนมีคะแนน
เฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 77.5 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ส าหรับนักเรียนช้ัน
มั ธ ยมศึ กษา  ปี ที่  2  โ ร ง เ รี ย นนาน้ อย  จั งห วั ดน่ า น  ด้ ว ยก า รจั ด ก า ร เ รี ย น รู้ โ ด ย ใ ช้ปัญหา เป็ น ฐ า น                    
(Problem-Based Learning) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 76.94/77.5 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว ้
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 ตอนที่ 2 การหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ืองทฤษฎีบทพีทา
โกรัส ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem-Based Learning) ผู้ศึกษาค้นคว้าใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สร้างขึ้น โดยใช้
แบบทดสอบชุดเดียวกับการทดสอบก่อนเรียน น ามาตรวจให้คะแนนและน ามาหาดัชนีประสิทธิผล 
ตารางที่ 3 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ ของคะแนนท่ีได้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนเรียน และหลังเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 
กลุ่มทดลอง  N  รวม x  ..DS  ร้อยละ 
ทดสอบก่อนเรียน 
ทดสอบหลังเรียน 

30 
30 

136 
465 

4.50 
15.5 

2.38 
1.66 

22.67 
77.5 

 
 จากตารางที่ 3 พบว่า คะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้                
เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 15.5 คิดเป็นร้อยละ 77.5 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 1.667 ซึ่งผู้ศึกษาค้นคว้าใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สร้างขึ้นท าการทดสอบ ก่อน
เรียนและท าการจัดการเรียนรู้ และท าการทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกับการทดสอบก่อนเรียน น ามา
ตรวจให้คะแนนและน ามาหาดัชนีประสิทธิผล 

ดัชนีประสทิธิผล =
ผลรวมคะแนนทดสอบหลงัเรียน − ผลรวมคะแนนทดสอบก่อนเรียน

(จ านวนนักเรียน × คะแนนเต็ม) − ผลรวมคะแนนทดสอบก่อนเรยีน
 

แทนค่าในสูตร 
  1362030

136465
.




IE  

464

329
. IE  

    7091.0. IE  

 ดังนั้นดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา          
ปีที่ 2 โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) มีค่า
เท่ากับ 0.7091 แสดงว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส          
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-Based Learning) ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าพัฒนาขึ้นมีความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็นร้อยละ 70.91 
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ผลความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ืองทฤษฎีบทพีทาโกรัส ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน 
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 
ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการ
จัดการเรียนรู้  เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน           
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 
รายการประเมิน x  ..DS  ระดับความพึงพอใจ 
1.  ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฎิบัติด้วยตนเอง 4.57 0.68 มากที่สุด 
2.  ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามข้อสงสัย 4.57 0.50 มากที่สุด 
3.  เรียงจากเนื้อหาง่ายไปยาก 4.43 0.68 มาก 
4.  ภาษาที่ใช้ชัดเจน กระชับ และเข้าใจง่าย 4.40 0.72 มาก 
5.  เนื้อหามีความละเอียดชัดเจน 4.37 0.81 มาก 
6.  นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน และสนุกกับการเรียนรู้ 4.67 0.55 มากที่สุด 
7.  ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.50 0.62 มาก 
8.  กิจกรรมท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4.67 0.66 มากที่สุด 
9.  การจัดการเรียนรู้เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น 4.43 0.73 มาก 
10.  สามารถน าความรู้ที่เรียนไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 4.47 0.63 มาก 
รวม 4.50 0.66 มาก 

 จากตารางที่ 4 พบว่าระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  50.4x  และเมื่อพิจารณาแต่
ละรายการ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในแต่ละรายการอยู่ในระดับมาก มีข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด3 อันดับ คือ ข้อ 6 
นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรยีน และสนุกกับการเรียนรู้ ข้อ 8 กิจกรรมท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
มีค่าเฉลี่ย 4.67 เท่ากัน ข้อ 1 ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฎิบัติด้วยตนเอง ข้อ 2 ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
ซักถามข้อสงสัย มีค่าเฉลี่ย 4.67 เท่ากัน และข้อ 7 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มี
ค่าเฉลี่ย4.50 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมเท่ากับ 0.66 น้อยกว่า 1.00 แสดงว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) มีความ
สอดคล้องกันมาก เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาค้นคว้าการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ส าหรับนักเรียน         
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based 
Learning) ครั้งนี้สรุปได้ ดังนี้ 
 1.  แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนาน้อย 
จังหวัดน่าน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
76.94/77.5 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว ้
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 2.  ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-
Based Learning) มีค่าเท่ากับ 0.7091 หรือคิดเป็นร้อยละ 70.91 
 3.  นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  (Problem-Based 

Learning) มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.50 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากับ 0.7091 หรือคิดเป็นร้อยละ 70.91 หมายถึงนักเรียนมีความก้าวหน้า 

อภิปรายผล 
 ผลจากการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning)              
มีประเด็นที่น่าสนใจสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1.  แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนาน้อย 
จังหวัดน่าน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 76.94/77.5 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 หมายความว่า นักเรียนได้คะแนน การประเมินระหว่างเรียนทั้ง 7 
แผนการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 76.94 เนื่องจากเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสเป็นเนื้อหาใหม่ที่นักเรียนยังไม่ได้เรียนรู้มาจาก
ช้ันใดเลย เมื่อใช้การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ท าให้นักเรียนได้แนวทางในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และส่งผลให้
นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังจากการเรียนเรื่องทฤษฎีบทพีมาโกรัส โดยใช้วิธีการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร้อยละ 77.5 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้ เนื่องจากแผนการจัดการเรียนรู้ 
เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) ผ่านการศึกษาจากหลักสูตร คู่มือครู เนื้อหา และเทคนิควิธีการสอนที่
เกี่ยวข้อง มีการตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา ผ่านการตรวจสอบประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญปรับปรุงให้สมบูรณ์ ในด้านนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรมการเรียนรู้
ทุกครั้ง มีการซักถามข้อสงสัยอยู่เสมอ ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของฤดีรัตน์ แป้งห้อม (2559) ได้ศึกษาการ
สร้างชุดกิจกรรมการเรียรรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
4 มีประสิทธิภาพ 83.20/81.27 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้  
 2.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา            
ปีที่ 2 โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) มีค่า
เท่ากับ 0.7091 หรือคิดเป็นร้อยละ 70.91 หมายถึง นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนหลังจากการจัดการเรียนรู้
ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน            
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีกระบวนเรียนรู้
ที่ท าให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในบทเรียน ได้เรียนรู้ได้ปฏิบัติจริงด้วยตนเองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ผู้อื่น จึงท าให้นักเรียนเกิดความก้าวหน้าทางการเรียนสูงขึ้น สูงกว่าสมมติฐานท่ีตั้งไว้ คือ 0.5 หรือร้อยละ 50  
 3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

(Problem-Based Learning) โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.50, S.D.= 0.66) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
นักเรียนมะความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 4 ด้าน คือ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง นักเรียนได้ซักถามข้อ
สงสัย นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน และสนุกกับการเรียนรู้ และกิจกรรมท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง จึงท าให้โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก  
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ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
     1.1  ครูผู้สอนควรสร้างความคุ้นเคย และความสัมพันธ์อันดีกับนักเรียน เพื่อให้บรรยากาศในการเรียน
การสอนไม่เคร่งเครียด 
     1.2  เมื่อท าแบบทดสอบหลังเรียนเสร็จ ครูควรให้นักเรียนทราบผลของการท าแบบทดสอบทันที                
เพื่อท่ีนักเรียนจะได้เกิดก าลังใจในการท ากิจกรรมหรือมีโอกาสปรับปรุง หรือ พัฒนาตนเองขึ้นตามล าดับ 
     1.3  เวลาในการท าใบงาน สามารถยืดหยุ่นได้ ตามความเหมาะสม และความสามารถของผู้ เรียน ทั้งนี้
เนื่องจากนักเรียนบางคนมีทักษะการเรียนรู้ต่างกัน 
     1.4  จากผลการวิจัยครั้งนี้ ครูผู้สอนสามารถน าความรู้ที่ได้เป็นแนวทางประกอบการจัดการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้น 
 2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
     2.1  ครูผู้สอนควรพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) ในเนื้อหา
อื่น ๆ เพื่อให้นักเรียนมีผลการเรียนสูงขึ้น 
     2.2  การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
นักเรียนเป็นศูนย์กลาง นอกจากจะศึกษาความพึงพอใจทางคณิตศาสตร์แล้ว     ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรอื่น ๆ 
     2.3  ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรูทางการเรียนของนักเรียนระหวางการจัด กิจกรรมการเรียนรู
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) กับการจัดการเรียนรูแบบอื่น  ๆ      
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การลดพฤติกรรมการเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลาโดยวิธีการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร                                              
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/3 โรงเรียนสา จังหวัดน่าน 

Reducing of attending late Behavior of grade 8 , classroom 3 , Sa School, Nan 
Province by Using the Token Economy Reinforcement 

กนกวรรณ  ปันอิน1 ณัฐพร การศิริ2 คทาวุธ ชาติศักดิ์ยุทธ3 
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บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยการลดพฤติกรรมการเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลา โดยวิธีการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร                                              
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2/3 โรงเรียนสา จังหวัดน่าน โดยมีวิธีการด าเนินสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม                              
กับกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสา อ าเภอเวียงสา 
จังหวัดน่าน จ านวน 38 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบส ารวจตัวเสริมแรง แบบสังเกตพฤติกรรมการ              
เข้าเรียน และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรในการปรับพฤติกรรมการ                 
เข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลา สถิติที่ใช้ ได้แก่ แบบส ารวจตัวเสริมแรง ด้วยค่าเฉลี่ย แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียนทั้ง 3 
ระยะ ด้วยการหาความถี่และร้อยละ ซึ่งการทดลองการปรับพฤติกรรมแบบ A1BA2 โดยแบ่งการทดลองออกเป็น                
3 ระยะ คือระยะที่ 1 ระยะเส้นฐาน ระยะที่ 2 ระยะด าเนินการปรับพฤติกรรม โดยการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรเพื่อ
ปรับพฤติกรรมการเข้าช้ันเรียนไม่ตรงเวลา โดยการให้รางวัล คือ สติ๊กเกอร์รูปดาว ระยะที่ 3 การติดตามผลการปรับ
พฤติกรรม โดยผู้วิจัยจะสังเกตการเปลี่ยนแปลงของการเกิดพฤติกรรมการเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลาหลังการเสริมแรง 
และติดตามผลการเข้าเรียนของกลุ่มเป้าหมาย  
 จากการศึกษา พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 เมื่อได้รับการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร นักเรียนมี
พฤติกรรมการเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลาลดลง การใช้การเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร สามารถลดพฤติกรรมพฤติกรรมการ
เข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลาของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้ และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเสริมแรงด้วย               
เบี้ยอรรถกรในการปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลาอยู่ ในระดับดีมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71                        
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46 

ค าส าคัญ : เบี้ยอรรถกร 

ABSTRACT 
 Reducing the unpunctual behavior of students grade 8, classroom 3 , Sa School, Nan 
Province by using the Token Economy Reinforcement. By having this method to deal with the 
target group grade 8, classroom 3, 38 students, 2nd semester, academic year 2018, Sa School, 
Wiangsa District, Nan Province, the instruments used in the study were : Reinforcement survey 
Attendance observation form and Student satisfaction measure unpunctual behavior by using the 
Token Economy Reinforcement. Statistics used to reinforcement survey with average, attendance 
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observation form with frequency and percentage. Experimental behavior modification, A1BA2. The 
experiment was divided into 3 phases which are Baseline Treatment by using the Token Economy 
Reinforcement by using a star sticker Follow – up. The researcher will observe changes, attendance 
behavior and unpunctual behavior after reinforcement. Nevertheless, it will track the attendance of 
the target group 3) Student Satisfaction Scale with Reinforcement of Behavior Adjustment 
Attendance is not timely. Statistics used include reinforcement surveys with average observing the 
behavior of all 3 classes by finding frequencies and percentages. The behavioral modification of the 
A1BA2 model by dividing the experiment into 3 phases: Phase 1, the baseline phase is the 
collection of data on attendance behavior and unpunctual behavior of the target group. There is 
no reinforcement for the second phase of the behavior adjustment. However, It is a period of 
reducing unwanted behavior by reinforcing the premiums to adjust the behavior of class 
attendance on time by rewarding a star sticker. Phase 3, tracking the behavior adjustment 
considered as a phase of reversal, similar to Phase 1, where the researchers will observe changes in 
occurrence attending late after reinforcement; and track the attendance of the target group. 
 The study found that students grade 8, classroom 3 tended to reduce the unpunctual 
behavior since the Token Economy Reinforcement was applied. Using reinforcement by using the 
Token Economy Reinforcement can reduce behavior. The students satisfaction by using the Token 
Economy Reinforcement was found to be satisfactory; with an average of 4.71 and the standard 
deviation is 0.46. 

Keywords: The Token Economy Reinforcement 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
ในปัจจุบันปัญหาการเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลาเป็นปัญหาส่วนใหญ่ที่มาจากพฤติกรรมของนักเรียน                        

ซึ่งจะกระท าซ้ าๆ มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกวัน แสดงถึงการไม่ปรับปรุงแก้ไข พัฒนา และสะท้อนให้เห็นว่าโรงเรียน                          
ไม่มีกฎระเบียบ และอาจส่งผลกระทบต่อการศึกษาของประเทศไทยในอนาคต  การเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลาก่อให้เกิด
ปัญหาการเรียนล่าช้า และท าให้นักเรียนเรียนไม่ทันเพื่อน หรือไม่เข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนนั้น ส่งผลกระทบต่อ
คะแนนระหว่างเรียน และคะแนนสอบ  หรืออาจท าให้การจัดการเรียนการสอนติดขัด เช่น เมื่อนักเรียนมาสาย                   
เดินเข้าห้องเรียน ท าให้เพื่อนท่ีก าลังเรียนอยู่หันไปมอง ไม่มีสมาธิในการเรียน และเมื่อนักเรียนมาสายนั่งที่ อาจพูดคุย
กันเสียงดัง (เมธา  หริมเทพาธิป. 2561) ครูจึงต้องเริ่มท าการสอนใหม่ ท าให้เสียเวลาหรือไม่สามารถสอนได้ตรงตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ ในคาบนั้น ปัญหาการเข้า เรีย นไม่ตรงต่อเวลาเป็นปัญหาส าคัญที่ควรได้รับการ              
ปรับปรุงแก้ไข หรือหาแนวทางที่จะปรับปรุงพฤติกรรมของนักเรียน ซึ่งปัญหานี้ควรหาวิธีการแก้ไขให้ถูกต้องและน ามา
ปรับปรุงพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของนักเรียนในช่ัวโมง   

นักจิตวิทยาได้เสนอวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียนโดยเน้นการให้รางวัลแทนการ
ลงโทษ โดยจะใช้ทฤษฎีหลักการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้กับพฤติกรรมของมนุษย์  ซึ่งเป นทฤษฎีที่พัฒนาโดย                         
บี.เอฟ.สกินเนอร Burrhus F. Skinner) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน เนนการกระท าที่บุคคลตองลงมือกระท าเอง 
(Emitted Behavior) สกินเนอรเช่ือวา พฤติกรรมเกิดรวมกันระหวางตัวผูแสดงพฤติกรรม (Genetic Endowment) 
และเง่ือนไขสิ่งแวดลอมในรูปผลกรรม(Consequences) ท าใหเกิดพฤติกรรมที่เรียกวา พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเอง                        
(Emitted Response) ซึ่งผูแสดงพฤติกรรมแสดงเอง และพฤติกรรมดังกลาวถูกควบคุมโดยผลกรรม แนวคิดที่อยูบน
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พื้นฐานทฤษฎีการเรียนรูแบบวางเงื่อนไข และสกินเนอร์ได้กล่าวถึงวิธีเพิ่มพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มี 2 วิธีได้แก่ (นูรีดา 
มูนอ. 2558) การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement ) เป็นการกระท าเพื่อให้ได้ผลที่ต้องการ ให้สิ่งเสรมิแรง
ที่บุคคลพึงพอใจ มีผลท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมถี่ขึ้น หรือการใหสิ่งเรา ท าใหพฤติกรรมที่พึงประสงคเพิ่มขึ้น และเป็น
สิ่งที่บุคคลพอใจและสบายใจ เมื่อบุคคลมีพฤติกรรมที่พึงประสงค สิ่งที่ท าใหพฤติกรรมเพิ่มขึ้น เรียกวา “ตัวเสริมแรง
บวก” (Positive rein forcer) เช่น ขนม อาหาร ของเลน ค าชมเชย กิจกรรมที่นักเรียนช่ืนชอบ สิ่งเหลานี้จะเรียกวา 
“รางวัล” และการเสริมแรงทางลบ (Negative Reinforcement) เป็นการเพิ่มความถี่ของพฤติกรรม โดยการขจัดสิ่งเร
าที่บุคคลไมพึงพอใจออกไปทันที หรือท าพฤติกรรมเพื่อถอดถอนสิ่งเร้าที่ต้องการหลีกหนี น าเอาสิ่งที่บุคคลไม่พึงพอใจ
ออกไป ซึ่งการเสริมแรงทางลบกับการลงโทษ (Punishment) คลายกัน แต่แตกต่างที่การลงโทษเปนการท าใหนักเรียน
เจ็บปวด เชน การตี ดุ ดา (สุรางค์  โค้วตระกูล. 2559) การลงโทษเป็นการใหนักเรียนไดรับประสบการณที่เจ็บปวด 
หรือประสบการณที่นักเรียนไม่ชอบ หรือไมพึงปรารถนา แตการเสริมแรงทางลบนั้น หมายถึงการที่นักเรียนพยายาม
ขจัดสิ่งที่ท าใหเขาเจ็บปวดใหพนไป  
 การเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร เป็นเทคนิคหนึ่งของการปรับพฤติกรรมที่ใช้เบี้ย  ดาว แต้ม คะแนน หรือ    
บัตรสะสมคะแนนเป็นตัวเสริมแรง นักเรียนที่ถูกปรับพฤติกรรมสามารถน าเบี้ย ดาว ที่สะสมไปแลกสิ่งเสริมแรงที่
นักเรียนต้องการได้ ตามจ านวนเบี้ยที่ก าหนดให้แลกตามเง่ือนไข ท าให้เบี้ยอรรถกรมีคุณสมบัติเป็นตัวเสริมแรง                    
แผ่ขยาย มีประสิทธิภาพสูงในการเป็นตัวเสริมแรงและมีโอกาสที่จะหมดสภาพการเป็นตัวเสริมแรงได้น้อยมาก ตัวอย่าง
ของเบี้ยอรรถกรที่ใช้กันในปัจจุบัน ได้แก่ เ งิน คูปองแลกของ เป็นต้น (สมโภชน์  เอี่ยมสุภาษิต . 2543)                     
ซึ่งการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรนั้นมีประสิทธิภาพในการแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหาทางสังคม เช่น ก้าวร้าว ก่อกวน 
ดื้อ เบี้ยอรรถกรเป็นตัวเสริมแรงท่ีมีประสิทธิภาพมากและสามารถใช้ง่าย เป็นตัวเสริมแรงท่ีมีอ านาจในการแผ่ขยาย ท า
ให้พฤติกรรมเป้าหมายคงอยู่ในระดับที่สูงตลอดเวลา  การใช้เบี้ยอรรถกรสามารถน าไปประยุกต์ปรับพฤติกรรมที่เป็น
ปัญหาในช้ันเรียนได้ คือเมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมที่ดีแล้วได้รับแรงเสริมจากครู นักเรียนจะมีแนวโน้มในการแสดง
พฤติกรรมนั้นเพิ่มข้ึน เห็นความส าคัญของการได้รับรางวัล และค าชมเชย จึงเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนกระท าความดีได้
มากกว่าการดุหรือการขู่ลงโทษ  ซึ่งนักจิตวิทยาหลายท่านเสนอว่าควรใช้วิธีการทางบวกแทนการลงโทษ (สาวิตรี  ผล
เจริญพงศ์. 2551) ผู้ได้รับการปรับพฤติกรรมจะมีความพึงพอใจและมีพฤติกรรมการเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลาลดน้อยลง
กว่าเดิม หรือลดพฤติกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ผู้ใช้ต้องการ โดยการใช้เบี้ยอรรถกรเป็นตัวเสริมแรงจะสามารถท าให้ 
นักเรียนเพิ่มหรือลดพฤติกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา  

ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 นี้ผู้วิจัยได้ท าการสอนในรายวิชา เสริมทักษะคณิตศาสตร์ ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/3 นักเรียนเข้าเรียนสายประมาณ 10 - 30 นาทีเป็นประจ า จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยมี
ความสนใจที่จะแก้ปัญหา เรื่อง การลดพฤติกรรมการเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลาโดยวิธีการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนสา จังหวัดน่าน เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงเพื่อลด
พฤติกรรมการเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลาของผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายต่อไป      

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งจุดมุ่งหมายไว้ ดังนี ้

1. เพื่อศึกษาผลของการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร ที่มีต่อพฤติกรรมการเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลา  
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรในการปรับพฤติกรรม                   

การเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลา  
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ขอบเขตการวิจัย 
 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรยีนในครั้งนี้มีขอบเขต ดังต่อไปนี ้
 1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    การวิจัยครั้งนี้ใช้การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม โดยกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
2/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน จ านวน 38 คน 
 2. ขอบเขตด้านตัวแปร 
          2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร  
      2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการเข้าช้ันเรียนตรงต่อเวลา และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
เสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรในการปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลา  
 3. ขอบเขตด้านพ้ืนท่ีและระยะเวลาที่ท าการวิจัย 

   3.1 พื้นที่ด าเนินการวิจัย โรงเรยีนสา  อ าเภอเวยีงสา  จังหวัดน่าน 
   3.2 ระยะเวลาที่ใช้ด าเนินการวจิัย ด าเนินการในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาทั้งหมด 15 คาบ 

คาบละ 50 นาที คือ  
ระยะที่ 1 ระยะเส้นฐาน ทดลอง 2 สัปดาห์ รวม 4 คาบ  

 
วัน เวลา/คาบ 

วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 1 
วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 1 
วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 1 
วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 1 

 
ระยะที่ 2 ระยะด าเนินการปรับพฤติกรรม ทดลอง 4 สัปดาห์ รวม 7 คาบ   
 

วัน เวลา/คาบ 
วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 1 
วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 1 
วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 1 
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 1 
วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 1 
วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 1 
วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 1 

ระยะที่ 3 ระยะการติดตามผลการปรับพฤติกรรม ทดลอง 2 สัปดาห์ รวม 4 คาบ 
วัน เวลา/คาบ 

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 1 
วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 1 
วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 1 
วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 1 
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สมมติฐานการวิจัย 
 1. พฤติกรรมการเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนสา จังหวัดน่าน ลดลง
หลังได้รับการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร 

2. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร อยู่ในระดับดีมาก 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม ผู้วิจัยด าเนินการปรับพฤติกรรมแบบ A1BA2  
 
ระยะที่1 (A1) ระยะที่ 2 (B) ระยะที่ 3 (A2) 

การหาเส้นฐานการเกิดพฤติกรรม
การเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลา 

ด าเนินการปรับพฤติกรรม            
โดยใช้การเสรมิแรงด้วย               

เบี้ยอรรถกร 

ติดตามผลการปรับพฤติกรรม  
การเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลา 

 สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการทดลอง    
  A1 แทน ระยะการหาเส้นฐานการเกิดพฤติกรรมการเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลา    
  B แทน ระยะการปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลา โดยใช้การเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร    
  A2 แทน ระยะติดตามผลการปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลา      

กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนสา อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน จ านวน 38 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยมี 3 ชนิด ได้แก่ แบบส ารวจตัวเสริมแรง แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าช้ันเรียน และ
แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรในการปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนไม่ตรงต่อ
เวลา 

 
 
 

 

ความพึงพอใจท่ีมีต่อการ
เสรมิแรงด้วยเบี้ยอรรถกร 

 

พฤติกรรมการเข้าช้ันเรียน 
ตรงต่อเวลา 

การเสริมแรง 
ด้วยเบี้ยอรรถกร 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ผู้วิจัยใช้และศึกษาผลการใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียน ด าเนินการปรบัพฤติกรรมแบบ A1BA2  

 
ระยะที่1 (A1) ระยะที่ 2 (B) ระยะที่ 3 (A2) 

การหาเส้นฐานการเกิดพฤติกรรม
การเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลา 

ด าเนินการปรับพฤติกรรม            
โดยใช้การเสรมิแรงด้วย               

เบี้ยอรรถกร 

ติดตามผลการปรับพฤติกรรม  
การเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลา 

 
 สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการทดลอง    
  A1 แทน ระยะการหาเส้นฐานการเกิดพฤติกรรมการเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลา    
  B แทน ระยะการปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลา โดยใช้การเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร    
  A2 แทน ระยะติดตามผลการปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลา      

ระยะที่ 1 ระยะเส้นฐาน (Baseline) หรือระยะ A1  
 ระยะเส้นฐาน (Baseline) หรือระยะ A1 เป็นขั้นตอนแรกของวิธีการแบบ A1BA2 โดยที่ระยะนี้จะเป็นการ
รวบรวมการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลาของกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร หาก
นักเรียนเข้าเรียนตรงต่อเวลา ในการสังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียนก่อนการปรับพฤติกรรม (ระยะ A1) เป็นเวลา 2 
สัปดาห์ รวม 4 คาบ เริ่มตั้งแต่วันท่ี 22 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2561 เป็นระยะเวลาการหาเส้นฐานการเกิดพฤติกรรม
การเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลา ในสภาพการจัดการเรียนการสอนในสภาพปกติ ขณะเรียนวิชา เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 
โดยผู้วิจัยได้เข้าสอนตรงเวลา และคอยสังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียนของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ภายในเวลา 15 นาที 
หลังจากผู้วิจัยเข้าสอน หากนักเรียนเข้าเรียนตรงต่อเวลาเวลา  ผู้วิจัยจะบันทึกเลข  “1” ในแบบสังเกตพฤติกรรมการ
เข้าเรียน และหากนักเรียนเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลา ผู้วิจัยจะบันทึกเลข  “0”  ลงในแบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียน 
เมื่อหมดเวลาในการสอนของทุกคาบแล้ว ผู้วิจัยจะน าความถี่ของนักเรียนท่ีเข้าเรียนตรงต่อเวลามาตรวจนับจ านวนครั้ง 
ระยะที่ 2 ระยะด าเนินการปรับพฤติกรรม (Treatment) หรือระยะ B 
 ระยะด าเนินการปรับพฤติกรรม (Treatment) หรือระยะ B เป็นระยะของการลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
โดยการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรเพื่อปรับพฤติกรรมการเข้าช้ันเรียนไม่ตรงเวลา (ระยะ B) เป็นเวลา 7 คาบ เริ่มตั้งแต่
วันที่ 5 พฤศจิกายน-26 พฤศจิกายน 2561 เป็นระยะที่เริ่มใช้ดาวในการปรับพฤติกรรม โดยการให้รางวัล คือ 
สติ๊กเกอร์รูปดาว  โดยจัดสภาพแวดล้อมเป็นไปตามสภาพจริง ผู้วิจัยได้แจ้งเง่ือนไขในการแลกสิ่งเสริมแรงให้นักเรียน
ทราบก่อนการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร  ซึ่งหากนักเรียนเข้าเรียนตรงต่อเวลาในคาบนั้น จะได้ดาว 1 ดวง และให้
นักเรียนน าดาว  ไปติดลงในสมุดสะสมแต้ม เมื่อถึงก าหนดต้องน าดาวมาตรวจนับเพื่อแลกสิ่งเสริมแรงตามเง่ือนไข ดังนี ้
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พฤติกรรมการเข้าเรียนไม่
ตรงต่อเวลา/คร้ัง 

จ านวนเบ้ียอรรถกร (ดาว) จ านวนรางวัล 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

ไม่ได้ดาว 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

ไม่ได้รางวัล 

ดินสอ 

ไม้บรรทัด 

ปากกาแดง 

          ปากกาน้ าเงิน 

สมุด 

กระดาษโน้ต  

เทปลบค าผิด 

ระยะที่ 3 การติดตามผลการปรับพฤติกรรม (Follow - up) หรือระยะ A2  
 ระยะถอดถอนการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร เป็นระยะของการสลับกลับเหมือนกับระยะที่ 1 โดยผู้วิจัยจะ
สังเกตการเปลี่ยนแปลงของการเกิดพฤติกรรมการเข้าเรยีนไมต่รงต่อเวลาหลังการเสรมิแรง และติดตามผลการเข้าเรียน
ของกลุ่มเป้าหมายเป็นเวลา 2 สัปดาห์ รวม 4 คาบ เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน -13 ธันวาคม 2561 เป็นะยะการ
ถอดถอนการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร แสดงพฤติกรรมการเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลา จากระยะเส้นฐานพฤติกรรมและ
ระยะการปรับพฤติกรรม ในสภาพการจัดการเรียนการสอนในสภาพปกติ ขณะเรียนวิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ โดย
ผู้วิจัยได้เข้าสอนตรงเวลา และคอยสังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียนของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ภายในเวลา 15 นาที 
หลังจากผู้วิจัยเข้าสอน เมื่อหมดเวลาในการสอนของทุกคาบแล้ว ผู้วิจัยจะน าความถี่ของนักเรียนท่ีเข้าเรียนตรงต่อเวลา
มาตรวจนับจ านวนครั้ง 

2. น าข้อมูลจากแบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลา หาความถี่ และค่าเฉลี่ยเพื่อดูผลของการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลาในแต่ละระยะการทดลองทั้ง 3 ระยะ       

3. วิเคราะห์ความแตกต่าง จากการสังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลา ตลอดการทดลองทั้ง 3 
ระยะมาหาค่าความถี่และค่าเฉลี่ยเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลาหลังจากการได้รับ
การปรับพฤติกรรมโดยการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร ในแต่ละระยะการทดลองทั้ง 3 ระยะ          

4. วิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรในการปรับ
พฤติกรรมการเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลา โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
 1. ศึกษาพฤติกรรมการเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลาของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายก่อนและหลังได้รับการเสริมแรง
ด้วยเบี้ยอรรถกร จากการแบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
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 2. น าข้อมูลจากแบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลา หาความถี่ เพื่อดูผลของการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลาในแต่ละระยะการทดลองทั้ง 3 ระยะ       
 3. น าข้อมูลจากแบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลา หาค่าเฉลี่ยเพื่อดูผลของการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลา ในแต่ละระยะการทดลองทั้ง 3 ระยะ          
 4. วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง จากการสังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลา ตลอดการ
ทดลองทั้ง 3 ระยะมาหาค่าความถี่และค่าเฉลี่ยเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลา
หลังจากการได้รับการปรับพฤติกรรมโดยการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรในแต่ละระยะการทดลองทั้ง 3 ระยะ          
       5. วิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวิธีการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร สถิติที่ใช้ คือ 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที ่1 ผลการสร้างและพัฒนาแบบส ารวจตัวเสริมแรง 
ตารางที่ 1 แสดงล าดับความต้องการของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/3 ที่มีต่อแบบส ารวจสิ่งเสริมแรง   
 

ล าดับความ
ต้องการ 

สิ่งเสริมแรง จ านวนนักเรียนที่
ต้องการ 

คะแนน
เฉลี่ย 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

เทปลบค าผิด 
กระดาษโน้ต 

สมุด 
ปากกาน้ าเงิน 
ปากกาแดง 
ไม้บรรทัด 

ดินสอ 

24 
18 
18 
17 
20 
19 
18 

64.86 
48.65 
48.65 
45.95 
54.05 
51.35 
48.65 

 
จากตารางที่ 1 พบว่าคะแนนเฉลี่ยจากการส ารวจตัวเสรมิแรงของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/3 จ านวน 38 

คน ล าดับที่ 1 ต้องการเทปลบค าผิด จ านวนนักเรียนที่ต้องการ 24 คน ได้คะแนนเฉลี่ย 64.86 ล าดับที่ 2 ต้องการ
กระดาษโน้ต จ านวนนักเรียนที่ต้องการ 18 คน ได้คะแนนเฉลี่ย 48.65 ล าดับที่ 3 ต้องการสมุด จ านวนนักเรียนที่
ต้องการ 18 คน ได้คะแนนเฉลี่ย48.65 ล าดับที่ 4 ต้องการปากกาน้ าเงิน จ านวนนักเรียนที่ต้องการ 17 คน ได้คะแนน
เฉลี่ย 45.95 ล าดับที่ 5 ต้องการปากกาแดง  จ านวนนักเรียนที่ต้องการ 20 คน ได้คะแนนเฉลี่ย 54.05 ล าดับที่ 6 
ต้องการไม้บรรทัด จ านวนนักเรียนที่ต้องการ 19 คน ได้คะแนนเฉลี่ย 51.35 และ ล าดับที่ 7 ต้องการ ดินสอ จ านวน
นักเรียนท่ีต้องการ 18 คน ได้คะแนนเฉลี่ย 48.65  
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 ตอนที ่2 ผลการสร้างและพัฒนาแบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียน  
ตารางที่ 2 แสดงผลวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยจ านวนนักเรียนท่ีเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลา ตลอดการทดลองทั้ง3ระยะ 

วันที ่ จ านวนนักเรียน (คน) จ านวนนักเรียนที่เข้าเรียน 

ไม่ตรงต่อเวลา (คน) 

ร้อยละของนกัเรียนที่ 

เข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลา 

ต่อนักเรียนทั้งหมด (%) 

ระยะที่1 ระยะเส้นฐาน (A1) 

22 ต.ค.2561 35 17 48.57   

25 ต.ค.2561 35 17 48.57   

29 ต.ค.2561 35 21 60 

1 พ.ย.2561 38 17 45.95                    

รวมเฉลี่ย 50.77 

ระยะที่ 2 ระยะด าเนินการปรับพฤติกรรม (B) 

5 พ.ย.2561 34 18 52.94 

8 พ.ย.2561 34 15 44.12 

12 พ.ย.2561 37 7 18.92 

15 พ.ย.2561 34 8 23.53 

19 พ.ย.2561 37 8 21.62 

22 พ.ย.2561 34 3 8.82 

26 พ.ย.2561 35 3 8.82 

รวมเฉลี่ย 25.54 

ระยะที่ 3 ระยะด าเนินการปรับพฤติกรรม (A2) 

29 พ.ย.256 36 4 11.11 

3 ธ.ค.2561 35 5 14.29 

6 ธ.ค.2561 37 5 13.51 

13 ธ.ค.2561 37 7 18.9 

รวมเฉลี่ย 14.45 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าความถี่และร้อยละของนักเรียนที่เข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลาในระยะที่  1 ระยะ              
เส้นฐาน (A1) มีร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าเรยีนไมต่รงต่อเวลาเฉลี่ย 50.77 ระยะที ่2 ระยะด าเนินการปรับพฤติกรรม (B) 
มีร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลาเฉลี่ย 25.54 และระยะที่ 3 ระยะด าเนินการปรับพฤติกรรม (A2) มีร้อย
ละของนักเรียนที่เข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลาเฉลี่ย 14.45 จากการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรในการลดพฤติกรรมการเข้า
เรียนไม่ตรงต่อ พบว่านักเรียนมีความถี่การเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลาลดลง มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากได้รับการปรับ
พฤติกรรมโดยการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร  

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรในการ                    
ปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลา โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ตารางที่ 3 แสดงผลวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรในการ                    
ปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลา 

 
รายการประเมินความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 
 

 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

 
แปลผล 

1. นักเรียนมีพฤติกรรมการเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลาลดลง 
2. นักเรียนมีคะแนนระหว่างเรียน (ความตรงต่อเวลา) เพิ่มมากข้ึน 
3. นักเรียนมีความกระตือรือร้นทีจ่ะเข้าเรียนตรงต่อเวลา 
4. สิ่งของที่นักเรียนน าดาวไปแลกตรงกับความสนใจและ                        
ความต้องการของนักเรียน 
5. การเสรมิแรงด้วยเบี้ยอรรถกรมคีวามเหมาะสมกับเวลา 
6. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเสรมิแรงด้วยเบี้ยอรรถกร 

4.79 
4.86 
4.75 
4.64 

 
4.41 
4.82 

0.50 
0.39 
0.66 
0.49 

 
0.53 
0.19 

มากที่สุด 
มากท่ีสุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
มาก 

มากที่สุด 
เฉลี่ยรวม 4.71 0.46 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 3 แสดงผลวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่ มีต่อการเสริมแรงด้วย                     

เบี้ยอรรถกรในการปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลา พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 มีความพึงพอใจ 
โดยเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.71,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46) ซึ่งในข้อ 2 นักเรียน                   
มีคะแนนระหว่างเรียน (ความตรงต่อเวลา) เพิ่มมากข้ึน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.39 และในข้อ 5 การเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรมีความเหมาะสมกับเวลา มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.41 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมลูการวิจัยสามารถสรุปไดด้ังนี้ 

1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/3 เมื่อได้รับการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร นักเรียนมีพฤติกรรมการเข้าเรียน
ไม่ตรงต่อเวลาลดลง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ การใช้การเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร สามารถลดพฤติกรรม
พฤติกรรมการเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลาของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้ 
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2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรในการปรับพฤติกรรม                     
การเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลา พบว่านักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 มีความพึงพอใจต่อเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรอยู่ใน
ระดับดีมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46 

อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยที่พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 เมื่อได้รับการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร นักเรียนมี
พฤติกรรมการเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลาลดลง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ การใช้การเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร 
สามารถลดพฤติกรรมพฤติกรรมการเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลาของนกัเรียนกลุ่มเป้าหมายได้ ซึ่งพฤติกรรมการเข้าเรียนไม่
ตรงต่อเวลา มีความถี่ของพฤติกรรมการเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลาลดลงในระยะที่ 2 (B) ลดลงจากระยะเส้นฐาน
พฤติกรรม และในระยะที่ 3 (A2) ระยะการถอดถอนการให้การเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร แสดงพฤติกรรมการ                
เข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลาลดลงจากระยะเสน้ฐาน จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีค่าความถี่เฉลีย่ของพฤติกรรมก้าวร้าวลดลง 
มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากได้รับการปรับพฤติกรรมโดยการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร แสดงให้ เห็นว่า                  
เบี้ยอรรถกรมีผลต่อการลดพฤติกรรมการเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลาลดลง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ได้                 
ซึ่งเบี้ยอรรถกรนั้นเป็นสิ่งที่นักเรียนช่ืนชอบ ต้องการ ซึ่งผู้วิจัยจึงได้ส ารวจตัวเสริมแรงที่นักเรียนชอบ 7 อย่าง                  
ย่อมส่งผลให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพื่อท าให้นักเรียนได้ในสิ่งที่ต้องการ ทั้งนี้เนื่องมาจากการเสริมแรง
ด้วยเบี้ยอรรถกรกร เปนตัวเสริมแรงที่ประสิทธิภาพสูง สามารถท าใหระดับพฤติกรรมของบุคคลคงอยู หรือเพิ่มขึ้นมา
กกวาและนานกวาตัวเสริมแรงอื่น นอกจากนี้ยังสามารถน าไปใชกับบุคคลสวนมาก และนับเปนตัวเสริมแรงที่หมด
สภาพของการเสริมแรงชากวาตัวเสริมแรงอ่ืน เพราะสามารถน าไปแลกเปลี่ยนตัวเสริมแรงอื่นได ซึ่งสอดคล้องกับ ยุวดี 
เอี๊ยวเจริญ (2559) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การใช้เบี้ยอรรถกรในการลดพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กออทิสติก ผลการวิจัย
พบว่า  การใช้การเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรสามารถลดพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กออทิสติกได้โดยพิจารณาจากความถี่
พฤติกรรมก้าวร้าวใน ระยะเส้นฐานที่ 1 (A) มีค่าเฉลี่ย 8.50 ครั้ง ระยะที่ 2 (B) ระยะการปรับพฤติกรรม แสดง
พฤติกรรมก้าวร้าวลดลง จากระยะเส้นฐานพฤติกรรมโดยมีค่าเฉลี่ยของความถี่ 3.40 ครั้ง ผู้วิจัยจึงได้มีความสนใจที่จะ
น าวิจัยการใช้เบี้ยอรรถกรในการลดพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กออทิสติก และสอดคล้องกันกับ ฐานิตา ฦาชา (2554) ได้
ศึกษาผลของการใช้เบี้ยอรรถกรควบคู่การเสริมแรงทางสังคมที่มีต่อพฤติกรรมการรับประทานผักและผลไม้ของเด็ก
ปฐมวัย ผลการศึกษาพบว่า 1) นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรควบคู่ การเสริมแรงทางสังคม
มีพฤติกรรมการรับประทานผักและผลไม้มากขึ้น 2) นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับเบี้ยอรรถกรควบคู่การเสริมแรงทาง
สังคมหลังการทดลองมีคะแนนการรับประทานผักและผลไม้สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หลังการใช้
เบี้ยอรรถกรควบคู่การเสริมแรงทางสังคม นักเรียนกลุ่มทดลองได้รับการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรควบคู่การเสริมแรง
ทางสังคมมีพฤติกรรมการรับประทานผักและผลไม้มากขึ้น จากเดิมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.26 เพิ่มขึ้นเป็น 2.92 และ
นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรควบคู่การเสริมแรงทางสังคมหลังการทดลองมีคะแนนการ
รับประทานผักและผลไม้สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 ผลการวิจัยการลดพฤติกรรมพฤติกรรมการเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลาในครั้งนี้ ตลอดการทดลองทั้ง 3 ระยะ 
พบว่าพฤติกรรมที่สังเกตเห็นในแต่ละครั้งจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน มีพฤติกรรมการเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลา
ลดลงหลังจากได้รับการปรับพฤติกรรมแบบ A1BA2 และในระยะการติดตามผลการปรับพฤติกรรม เป็นระยะของการ
สลับกลับเหมือนกับระยะที่ 1 โดยผู้วิจัยสังเกตการเปลี่ยนแปลงของการเกิดพฤติกรรมการเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลาหลัง
การเสริมแรง และติดตามผลการเข้าเรียนของกลุ่มเป้าหมาย พบว่าพฤติกรรมการเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลายังคงอยู่ ไม่
หายขาด นักเรียนบางส่วนยังคงมีพฤติกรรมการเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลาบ้าง เนื่องมาจากต้องใช้เวลาและการฝึกฝน
ต่อเนื่องสม่ าเสมอ เพื่อให้เกิดความเคยชินแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ แต่พฤติกรรมการเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลาที่
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แสดงออกมานั้นมีความถี่ลดลงน้อยกว่าระยะเส้นฐาน เป็นระยะก่อนที่จะได้รับการปรับพฤติกรรม  ข้อสังเกตจาก
ผลการวิจัยในครั้งน้ีแสดงให้เห็นว่า การปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลา โดยการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร  
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 มีระดับความพึงพอใจที่มีต่อการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรในการปรับ
พฤติกรรมการเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลา อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งมีผลมาจากการใช้เบี้ยอรรถกรเปนตัวเสริมแรงท่ีมีคุณคา ซึ่ง
สอดคล้องกับ สาวิตรี  ผลเจริญพงศ์ (2551) ที่กล่าวว่า การใช้เบี้ยอรรถกรไม่จ าเป็นต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล สามารถใช้ได้กับนักเรียนทุกคน เหมือนกับตัวเสริมแรงอื่น ๆ  และยังช วยให การเสริมแรงของครู                 
เปนไปอยางมีระเบียบ เนื่องจากมีความชัดเจนในกฎเกณฑของการใหการเสริมแรง และชวยใหนักเรียนมองเห็นความ
สัมพันธระหวางผลการกระท ากับพฤติกรรมที่พึงประสงคไดชัดเจน 

ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะจากผลที่ได้จากการวิจัย  
1. ครูผู้สอนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอื่นๆได้  
2. สถานศึกษาสามารถน าผลที่เป็นข้อค้นพบไปวางแผนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อื่นๆได้ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการจัดอบรม ให้ความรู้แก่ ครู พ่อแม่หรือผู้ปกครองในการน าแนวทางการปรับพฤติกรรมไปใช้ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเข้าเรียนของ

นักเรียนท่ีเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรระหว่างกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 
3. ควรมีการศึกษาตัวแปรต่างๆ เช่น เวลาที่ใช้ในการทดลองให้เหมาะสมกับกิจกรรม 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  การบวกและการลบจ านวนเต็มโดยใช้รูปแบบการเรียน
การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน(CBL)ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์  อ าเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่ 
A Study  on  Learning  Achievement  About  Addition  and  Deduction  Using – 

the  Creativity  Based  Learning  (CBL)  Pedagogical  Medhod  of Matthayom   
One – Students,  RongwanganusornSchool, Rongkwang  District, Phrae  Province. 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้น าเสนอผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  การบวกและการลบจ านวนเต็ม โดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน(CBL)โดยมีวิธีการด าเนินกับกลุ่มเป้าหมาย  คือ  นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  1 ห้อง 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2561  โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์  อ าเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 จ านวน  32  คน  โดยเป็นนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่เลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา  ได้แก่  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การบวกและ
การลบจ านวนเต็มและแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียน  เรื่อง การบวกและการลบจ านวนเต็ม 
โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน(CBL)     
 จากการศึกษา พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การบวกและการลบจ านวนเต็ม ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 1/3  โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL)หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติระดับ  .05 และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน  เรื่อง การบวกและการลบจ านวนเต็ม 
โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน(CBL) พบว่า นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมมากขึ้น ซึ่ง
อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ค าส าคัญ : การเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน(CBL)  

ABSTRACT  
 The purposes of this research of the study on adding and subtracting integers, using 
Creativity-based Learning form (CBL) were ways to deal with the target group, the grade 7, room 3, 
the first semester academic year 2018, Rongkwanganusorn School, Rongkwang District, Phrae. There 
were 32 students in the Educational Service Area 37, who were purposive sampling students. The 
instruments used in the study were: achievement test on a topic adding and subtracting integers 
and satisfaction survey form about student attitudes on learning on a topic adding and subtracting 
integers, using Creativity-based Learning form (CBL).     
 The study found that achievement test on a topic adding and subtracting integers of grade 
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7 room 3, using Creativity-based Learning form (CBL). The result compare score in the learning 
achievement posttest was higher than pretest significantly at 0.05level different. and satisfaction 
survey form about student attitudes on learning on a topic adding and subtracting integers using 
Creativity-based Learning form (CBL) found students participate in activities Which has a highest 
level. 

Keyword: Creativity-based Learning form (CBL) 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 วิชาคณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิด
อย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้
คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหาและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เช่น การติดต่อสื่อสาร 
การดูเวลา การค้าขาย นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศาสตร์
อื่นๆ มีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ตลอดจนช่วยปลูกฝังคุณลักษณะที่ส าคัญของการ
เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี กล่าวคือ เป็นคนดี  คนเก่ง สามารถด ารงชีวิตในสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างมี
คุณภาพเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้งทางร่างกาย จิตใจสติปัญญา และอารมณ์  
 รูปแบบการสอน เป็นลักษณะส าคัญอย่างหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน ท่ีจัดไว้อย่างเป็นระเบียบตามหลัก
ปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรือความเช่ือต่างๆ โดยมีการจัดกระบวนการหรือขั้นตอนในการเรียนการสอน โดย
อาศัยวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่างๆ เข้ามาช่วย ท าให้สภาพการเรียนการสอนนั้นเป็นไปตามหลักการที่ยึดถือ ซึ่ง
ได้รับการพิสูจน์ ทดสอบหรือยอมรับ ว่ามีประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็นแบบแผนในการเรียนการสอนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์เฉพาะของรูปแบบนั้นๆ ซึ่งแต่ละรูปแบบมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน และเนื่องด้วยปัจจุบันเน้นให้การ
จัดการเรียนการสอนพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง รูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่ง คือ รูปแบบ
การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน(CBL) ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางซึ่งได้ผลดีในหลาย
ประเทศ เป็นการสอนแบบ Active Learning คือการจัดการสอนให้ผู้เรียนตื่นตัวในการค้นคว้าแทนที่จะรอรับการ
บรรยายแบบเดิม ผู้สอนจะเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้บรรยายเนื้อหาต่างๆอย่างละเอียดมาเป็นผู้อ านวยการให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แปลงจากผู้สอน (Lecturer)มาเป็นผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator)ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ กระตุ้นให้เกิดทักษะการคิด ทักษะการน าเสนอ ทักษะการท างาน เป็นกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ 
 จากการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์  อ าเภอร้องกวาง  
จังหวัดแพร่  จ านวน 32 คน ในเรื่องการบวกและการลบจ านวนเต็ม มีนักเรียนจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5ได้
ประสบปัญหาเรื่อง การบวกและการลบจ านวนเต็ม ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ าด้วยความส าคัญของ
สภาพปัญหาดังกล่าวมานี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน
แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน(CBL)ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 เรื่อง การบวกและการลบจ านวนเต็ม ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และหลักสูตรของสถานศึกษา
ของโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ที่สอดคล้องกับสาระ  มาตรฐานการเรียนรู้  ตัวช้ีวัด  จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้
และเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ได้ท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น 
และได้พัฒนาทักษะในการเรียนรู้ให้เพิ่มมากขึ้น  
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จุดมุ่งหมายของการศึกษา        

 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้  ดังนี้       
 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การลบจ านวนเต็ม ของช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนโดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL)       
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ที่มีต่อการเรียน 
เรื่อง การบวกและการลบจ านวนเต็ม โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) 

ขอบเขตของการศึกษาวิจัย        
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านประชากร ด้านเนื้อหา และตัวแปร ที่ศึกษาวิจัย ดังน้ี 
 1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง      
    1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 173  คนโรงเรียนร้องกวาง
อนุสรณ์ อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 ปีการศึกษา 2561 
    1.2 กลุ่มนักเรียนท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 จ านวน 32 คนโรงเรียนร้อง
กวางอนุสรณ์  อ าเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ปีการศึกษา 2561 
กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยวิธีแบบสุ่ม                              
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหาการศึกษาในครั้งนี้มุ่งศึกษาในการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้เรื่องการบวกและ
การลบจ านวนเต็มโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน(CBL) ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เรื่อง การบวกและการลบจ านวนเต็ม ซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ตอน ได้แก่    
    2.1  การบวกจ านวนเต็มบวกด้วยจ านวนเต็มบวก     
    2.2  การบวกจ านวนเต็มลบด้วยจ านวนเต็มลบ      
    2.3  การบวกจ านวนเต็มบวกกับจ านวนเต็มลบ      
    2.4  การลบจ านวนเต็ม        
 3. ขอบเขตของตัวแปรที่ศึกษาวิจัยมีดังนี้      
    3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน(CBL)  

สมมติฐานในการวิจัย         
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวกและการลบจ านวนเต็ม ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/3  โรงเรียน
ร้องกวางอนุสรณ์ อ าเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่  โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน(CBL)  หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน          
  
 2. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียน เรื่อง การบวกและการลบจ านวนเต็ม โดยใช้รูปแบบการเรียน
การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน(CBL) อยู่ในระดับมาก      
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รูปแบบการเรียนการสอนแบบสรา้งสรรคเ์ป็นฐาน(CBL)  
เรื่อง การบวกและการลบจ านวนเต็ม 

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

 

1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ 

 
รูปแบบการเรียนการสอนแบบสรา้งสรรคเ์ป็นฐาน(CBL)  
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3  

 
2) ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมตี่อการเรียน เรื่อง  

 
การบวกและการลบจ านวนเตม็ โดยใช้รูปแบบ 
การเรยีนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน(CBL) 

 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย  
        
  

 
  
 
 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย         
 กลุ่มตัวอย่าง         
 นักเรียนที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 จ านวน 32 คนโรงเรี ยนร้องกวาง
อนุสรณ์  อ าเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่  

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย        
 1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การบวกและการลบจ านวนเต็ม  ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1           
 2. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน เรื่อง การบวกและการลบจ านวนเต็ม โดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล        
 1. ก่อนท าการสอนผู้วิจัยท าการทดสอบก่อนเรียนซึ่งใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 20 ข้อ
 2. ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) 
เรื่อง การบวกและการลบจ านวนเตม็ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นใช้เวลาสอนทั้งหมด 5 คาบ   
 3. หลังสิ้นสุดการจัดการเรยีนการสอน ผู้วิจัยท าการทดสอบหลังเรียน ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนชุดเดียวกันกับการทดสอบก่อนเรียน และให้นักเรียนตอบแบบวัดความพึงพอใจที่ต่อรูปแบบการเรียนการสอน
แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) จ านวน 10 ข้อ        

 การวิเคราะห์ข้อมูล      
 1. การหาคุณภาพของเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล     
    1.1  การหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ของการประเมิน ( IOC) ส าหรับ
ผู้เชี่ยวชาญ (สมนึก ภัทธิยธนี. 2544 :หน้า 221) โดยพิจารณาคัดเลือกเฉพาะข้อสอบค่าดัชนีตั้งแต่ 0.50 ถึง 1.00 โดย
ใช้สูตรดังนี ้

    IOC =  
∑R

𝑁
 

  เมื่อ IOC  คือ ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับแบบทดสอบ 

   ∑R  คือ ผลรวมของคะแนนจากผู้เช่ียวชาญทั้งหมด 
   N  คือ จ านวนผู้เชี่ยวชาญ     
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    1.2  การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน    
    1.3  แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็น
ฐาน (CBL) ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เรื่อง การบวกและการลบจ านวนเต็ม   
    1.4  วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียน และหลังเรียนโดยใช้
การทดสอบ t-test โดยใช้สูตรและค าอธิบายการใช้สูตร ดังนี้      
    1.4.1 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต โดยใช้สูตรของล้วน สายยศ (2540 : หน้า 269-275) 

    �̅�  =  
∑ 𝑋𝑖𝑛

𝑖=1

𝑛
 

  เมื่อ �̅�  แทน ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 

   ∑ 𝑋𝑖𝑛
𝑖=1          แทน ผลบวกของข้อมูล   ทุกๆค่าจาก 𝑖 = 1ถึง 𝑛 

   𝑛  แทน จ านวนค่าจากการสังเกตทั้งหมด 
    1.4.2 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้สูตรของ ล้วน  สายยศ (2540 : หน้า 269-275) 

    ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 𝑆. 𝐷.  =  √
∑ (𝑋𝑖−𝑋)2𝑛

𝑖=1

𝑛
 

    1.4.3 การทดสอบ t-test  

     
 

22

1

D
t

n D D

n









 
 

  เมื่อ   D  แทน ผลรวมของความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 

   2D  แทน ก าลังสองของความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 

    
2

D  แทน ผลรวมของก าลังสองของความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและ
     หลังเรียน 
   n  แทน จ านวนนักเรียน 

    1.5 วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 80 
 2.เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิโดยการใช้สถิติ t-test        
 3. การวิเคราะห์ความพึงพอใจ        
 วิเคราะห์หาค่าสถิติที่ใช้ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต

และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้สูตรค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝑆. 𝐷. )โดยใช้สูตรของล้วน 
สายยศ (2540 : หน้า 269-275) ดังนี ้

   �̅� =  
∑ 𝑓𝑥

𝑛
      และ    S. D. = √

𝑛 ∑ 𝑓𝑥2−(∑ 𝑓𝑥)2

𝑛(𝑛−1)
 

   เมื่อ �̅� แทน ค่าเฉลี่ย 
    𝑆. 𝐷. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    ∑ 𝑓𝑥 แทน ผลรวมทั้งหมด 
    X แทน ระดับความพึงพอใจ 
    f แทน ความถี่ของแต่ละข้อ 
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    n แทน จ านวนนักเรียน 
 ผู้ศึกษาได้ศึกษาและใช้หลักเกณฑ์การก าหนดระดับความคิดเห็นมีการประเมินค่า 5 ระดับ ตามแนวคิดของ
ลิเคอร์ท (Likert) (อ้างใน บุญชม ศรีสะอาด. 2545 :หน้า 103) คิดเป็นช่วงคะแนนดังน้ี 

  4.51 – 5.00 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด    
  3.51 – 4.50 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมาก    
  2.51 – 3.50 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจปานกลาง   
  1.51 – 2.50 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจน้อย    
  1.00 – 1.50 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล        
 ตอนที่ 1  ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน เร่ือง การบวกและการลบจ านวนเต็ม ของชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน(CBL) 
 ตารางที่ 1แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการใช้และหลังการใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนเรื่อง การบวกและการลบจ านวนเต็ม ของช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

กลุ่มทดลอง N �̅� S.D. t 

ทดสอบก่อนเรียน 32 11.97 1.98  

        27.05* 
ทดสอบหลังเรียน 32 16.06 1.56 

 *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 จากตารางที่ 1  พบว่าการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ  11.97  และ  16.06  คะแนน ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน  พบว่า  
คะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีระดับ .05   

 ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียน เร่ือง การบวก
และการลบจ านวนเต็ม โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน(CBL)   
 ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1ที่มีต่อ
การเรียน เรื่อง การบวกและการลบจ านวนเต็ม โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน(CBL) 

รายการประเมิน �̅� 𝑺. 𝑫. แปลความหมาย 

1. ด้านเนื้อหา 

1.1 การเรียงล าดับเนื้อหามีความเหมาะสม 4.63 0.55 มากที่สุด 

1.2 แบบฝึกหัดในแต่ละหัวข้อมีความเหมาะสม 4.59 0.50 มากที่สุด 

1.3 ความยากง่ายของบทเรียนเหมาะสมกับระดับของนักเรียน 4.25 0.67 มาก 

1.4 แบบทดสอบในแต่ละหัวข้อมีความเหมาะสม 4.38 0.66 มาก 

2. ด้านการออกแบบการสอน 
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2.1 วิธีการสอนในแต่ละขั้นมีความชัดเจน และเข้าใจง่าย 4.63 0.66 มากทีสุ่ด 

2.2 สื่อประกอบการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ 4.56 0.72 มากที่สุด 

2.3 นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมมากข้ึน 4.84 0.37 มากที่สุด 

2.4 เวลาในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสม ไม่น่าเบื่อ 4.50 0.51 มาก 

3. ด้านประโยชน์ 

3.1 การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานท าให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น 4.59 0.61 มากที่สุด 

3.2 สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 4.56 0.72  

รวม 4.55 0.60 มากที่สุด 

 จากตารางที่  2  จะพบว่าระดับความพึงพอใจรายข้อส่วนใหญ่อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด  คือ  นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมมากขึ้นรองลงมาคือ การเรียงล าดับเนื้อหามีความเหมาะสมและวิธีการสอนในแต่ละขั้นมี
ความชัดเจน และเข้าใจง่าย  

สรุปผลการวิจัย          

 ผลการด าเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เรื่อง  การบวกและการลบจ านวน
เต็มโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน(CBL) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนร้อง
กวางอนุสรณ์  อ าเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่ผู้วิจัยสรุปไว้ดังน้ี     
  1)ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  การบวกและการลบจ านวนเต็มโดยใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน(CBL) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 11.97  และ  
16.06 คะแนน ตมล าดับ  และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน  พบว่า  คะแนนสอบหลังเรียน
สูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีระดับ .05       
  2) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/3  โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ที่มี
ต่อการเรียน เรื่อง การบวกและการลบจ านวนเต็ม โดยใช้รูปแบบการเรยีนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน(CBL)พบว่า
ระดับความพึงพอใจรายข้อส่วนใหญ่อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด  คือ  นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมมากขึ้ น
รองลงมาคือ การเรียงล าดับเนื้อหามีความเหมาะสมและวิธีการสอนในแต่ละขั้นมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 

อภิปรายผล          

 จากผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง  การบวกและการลบจ านวนเต็มโดยใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน(CBL) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1ผู้วิจัยเสนอการอภิปรายตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 1) การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง  การบวกและการลบจ านวนเต็มโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน
แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน(CBL) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 11.97  และ  16.06 คะแนน 
ตมล าดับ  และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน  พบว่า  คะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนน
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีระดับ .05  นั่นคือ  การจัดการเรียนการสอน เรื่อง  การบวกและการลบจ านวน
เต็ม โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน(CBL)ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1สูงขึ้น เป็นไปตามสมมุตฐิาน
เนื่องจากรูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ กระตุ้นให้เกิดทักษะการคิด ทักษะการน าเสนอ ทักษะการท างาน เป็นกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ 
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 2) การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/3  โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ ที่มีต่อการเรียน 
เรื่อง การบวกและการลบจ านวนเต็ม โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน(CBL)พบว่าระดับความ
พึงพอใจรายข้อส่วนใหญ่อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด  คือ  นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมมากขึ้นรองลงมาคือ 
การเรียงล าดับเนื้อหามีความเหมาะสมและวิธีการสอนในแต่ละขั้นมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย เนื่องจากรูปแบบการ
สอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน(CBL)มีสื่อประกอบการเรียนที่น่าสนใจ นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม ได้
น าเสนอผลงานในรูปแบบท่ีช่ืนชอบ จึงท าให้นักเรียนเกิดความน่าสนใจ และบรรยากาศในการเรียนไม่น่าเบื่อ 

ข้อเสนอแนะ          

 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
 1. ครูผู้สอนอาจมีการปรับกิจกรรม เวลา เนื้อหา ในขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน ให้มีความเหมาะสมกับ
สภาพช้ันเรียน สภาพของผู้เรียน  ตามความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป       
 1. ควรศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ
สร้างสรรค์เป็นฐาน(CBL) ในสาระการเรียนรู้อื่นๆ ในระดับชั้นต่างๆ 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
A Study of Mathematics Achievement and Achievement Motive Toward 

Mathematical Using Creative Thinking Learning Activity for Students Grade 8 

จันทกานต์  จิ๋วพุ่ม1*, วิโรจน ์ ตั้งวังสกุล2, โกมินทร์  บุญชู3 
Jantakan  Jiwpum1*, Wirote  Tangwangsakun2, Komin  Boonchoo3 

1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
2ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนคลองลานวิทยา อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 

3อาจารย์โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการ
เรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังเรียน เพื่อศึกษาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 โรงเรียนคลองลานวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาก าแพงเพชร เขต 41 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 40 คน ที่ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการท าวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบสง่เสริมความคิด
สร้างสรรค์ แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ และแบบวัด

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x)̅ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และการทดสอบค่าที  
 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการ
เรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 มีความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ และมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลัง
การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และระดับสูง ตามล าดับ 

ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ / ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์/ ความคิด

สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ / แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

ABSTRACT 
 This research aims to comparison of mathematics learning achievement for students grade 
8 after using creative thinking learning activity with 70 percent achievement criterion, to comparison 
of mathematics learning achievement before and after using the creative thinking learning activity, 
to study creative thinking and achievement motive toward mathematical for mathematics learning 
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after using the creative thinking learning activity for students grade 8. The subjects of this study 
were 40 in students grade 8 in the second semester of the academic year of 2018 at Khlong Lan 
Wittaya School, Kamphaeng Phet province. They were randomly selected by using cluster random 
sampling. The instruments including the lesson plan focus on creative thinking learning activity, the 
test about learning and creative thinking in mathematics learning, and questionnaire about 
achievement motive toward mathematical. A data analyzed by percentage, mean, standard 
deviation and t-test.  
 The result of research: Students grade 8 had achievement in mathematical learning after 
using creative thinking learning activity higher than 70 percents at the .05 level of significance, had 
achievement in mathematical learning after using creative thinking learning activity higher than 
before using creative thinking learning activity at the .05 level of significance, had creative thinking 
toward mathematical in mathematics learning was at a middle level. And had achievement motive 
toward mathematical for mathematics learning after using creative thinking learning activity was at a 
high level. 

Keyword: The creative thinking learning activity / Achievement in mathematical learning/ Creative 
thinking toward mathematical / Achievement motive toward mathematical 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ยุคโลกาภิวัตน์ท าให้สภาพสังคมปัจจุบันมีการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
กว้างขวางและรวดเร็ว เกิดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ขึ้นอย่างมากมายและต่อเนื่องตลอดเวลา ซึ่งล้วนเป็นความคิด
ที่งอกงามมาจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ทั้งสิ้น และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ท าให้มนุษย์มีความ
สะดวกสบายในการด าเนินชีวิตประจ าวัน มีความสุขสบายมากขึ้น และยังมีประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมท าให้
ประเทศชาติมีรายได้ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีความคิดสร้างสรรค์ ดังค ากล่าวของ 
Torrance (1962 : 17) ที่ว่าในบรรดาความคิดทั้งหลายนั้น ความคิดสร้างสรรค์ช่วยให้เกิดการค้นพบสิ่งแปลกใหม่ที่
เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก และลักษณะที่ดีของผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์นั้นมีอยู่หลาย
ประการและที่ส าคัญยิ่งคือ การมีความคิดใหม่ ๆ เกิดขึ้นในสมอง แล้วแปรความคิดนั้นออกมาเป็นการกระท า ความคิด
สร้างสรรค์จึงก่อให้เกิดผลผลิตขึ้นและยังเป็นการน าความรู้ใหม่ ๆ ทางวิชาการไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่มนุษย์โลกอย่าง
มหาศาล ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการด้านตา่งๆ ของโลกในปัจจุบัน มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เศรษฐกิจ
ของทุกประเทศ รวมทั้งประเทศไทย มีการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เน้นเทคโนโลยีและความต้องการแรงงานที่มี
ความสามารถเพื่อจะช่วยให้การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทัดเทียมนานาประเทศ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้
การศึกษาในการพัฒนาทรัพยากรของประเทศ (กรมวิชาการ, 2544) เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
โดยเฉพาะสังคมยุคใหม่ที่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ( ASEAN 
Community) 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิง่ต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมี
เหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ 
วางแผนตัดสินใจ แก้ปัญหาและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม คณิตศาสตร์จึงช่วยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดีขึ้นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ในการที่ผู้เรียนจะเกิดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างมีคุณภาพนั้น จะต้องมีความสมดุลระหว่างสาระทางด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ ควบคู่ไป
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กับคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม แม้ว่าในการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านมาผู้เรียนจะมีความรู้ความเข้าใจในเนื้ อหาสาระ
เป็นอย่างดี แต่การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในปัจจุบันยังไม่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษะดังกล่าว เนื่องจาก
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ค่อนข้างเป็นนามธรรมบางเนื้อหายากที่จะอธิบาย ประกอบกับวิธีการสอนของครูที่ยังคงเน้นการ
ถ่ายทอดเนื้อหาวิชามากกว่าการเรียนรู้จากสภาพที่เป็นจริงและไม่เน้นกระบวนการให้ผู้เรียนได้พัฒนาความคิด
วิเคราะห์สังเคราะห์ กล้าแสดงความคิดเห็นและการแสวงหาความรู้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 
2540) ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของผู้เรียน โดยผู้เรียนอาจจะมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
สาระเป็นอย่างดี แต่ผู้เรียนจ านวนไม่น้อยยังด้อยความสามารถในการแก้ปัญหา การแสดงหรือการอ้างเหตุผล การ
สื่อสารหรือการเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์ การเช่ือมโยงระหว่างเนื้อหากับสถานการณ์ต่างๆ และความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ท าให้ผู้ เรียนไม่สามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจาวัน และในการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550)  
 คณิตศาสตร์เป็นวิชาหนึ่งที่สามารถส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้มาก หากมีกิจกรรมการเรียนที่เหมาะสมก็
สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาสติปัญญาของผู้เรียนได้ ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นทักษะหรือ
กระบวนการหนึ่งที่นักเรียนควรจะเรียนรู้ ฝึกฝนและพัฒนาให้เกิดขึ้น ในการฝึกฝนด้านความคิดสร้างสรรค์จะช่วยให้
ผู้เรียนมีแนวทางการคิดที่หลากหลาย มีกระบวนการคิดจินตนาการในการประยุกต์ที่จะน าไปสู่การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่
แปลกใหม่ที่คนส่วนใหญ่คาดคิดไม่ถึงหรือมองข้าม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยกระตือรือร้นไม่ย่อท้อ อยากรู้อยาก
เห็น อยากค้นคว้าและทดลองสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ การสอนความคิดสร้างสรรค์และการฝึกฝนให้ผู้เรียนสามารถคิดอย่าง
สร้างสรรค์จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นคุณภาพในตัวของผู้เรียนให้มั่นใจในตนเอง และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น (สุภาวดี ศรีธรรมศาสน์, 2547) สอดคล้องกับค ากล่าวของ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2545 : 32) ที่ว่า 
ความคิดสร้างสรรค์มีอยู่ในมนุษย์ทุกคน หากได้รับการส่งเสริม พัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เล็กไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ การมี
ความคิดสร้างสรรค์จะท าให้บุคคลนั้นสามารถปรับเปลี่ยนตนเองให้รับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ และน ามาปรับใช้ได้
อย่างเหมาะสม ดังนั้นการพัฒนาบุคคลให้มีความคิดสร้างสรรค์ จึงนับว่าเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งในการน าพา
ประเทศชาติให้พ้นวกิฤติและเจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง 
 จากความส าคัญของความคิดสร้างสรรค์และความหมายของความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ สรุปได้ว่า 
ความคิดสร้างสรรค์ช่วยในการพัฒนาสติปัญญาของผู้เรียน ซึ่งคณิตศาสตร์เป็นสาระหนึ่งที่ส่งเสริมการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ โดยผู้สอนต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสและกระตุ้นให้ผู้เรียนได้สนุกกับการคิดจินตนาการ การลง
มือปฏิบัติ การสร้างสรรค์ผลงานและการค้นหาเหตุผล ซึ่งผู้วิจัยสนใจที่จะพัฒนานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการ
จัดเรียนรู้แบบส่งเสรมิความคิดสร้างสรรค์ เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของ
ผู้เรียนที่สามารถวัดความคิดสร้างสรรค์ได้ 3 ลักษณะ คือความคิดคล่อง ความคิดยืดหยุ่น และความคิดริเริ่ม และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งผลของการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนของ
ชาติใหม้ีสมรรถนะทางด้านความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ตามช่วงวัยอย่างเหมาะสม 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
  2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลังเรียน 
 3.  เพื่อศึกษาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
ของนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
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 4.  เพื่อศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

สมมติฐานการวิจัย 
 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
  2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังสูงกว่าก่อนการจัดการ
เรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 

ขอบเขตการวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนคลองลานวิทยา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ก าแพงเพชร เขต 41 ปีการศึกษา 2561 
  กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 โรงเรียนคลองลานวิทยา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ก าแพงเพชร เขต 41 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 40 คน ที่
ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
  2.  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
  3.  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
  3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
  3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
 4.  ระยะเวลา 
  ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร ์

2.  ความคดิสรา้งสรรค์ทางคณติศาสตร ์

3.  แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร ์

 

การจัดการเรยีนรู้แบบส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค ์
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วิธีด าเนินการวิจัย 
  ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนคลองลานวิทยา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ก าแพงเพชร เขต 41 ปีการศึกษา 2561 
   กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 โรงเรียนคลองลานวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาก าแพงเพชร เขต 41 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 40 คน ท่ีได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบ
แบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling)   

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ แบบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ และแบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ รายละเอียด ดังน้ี 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จ านวน 8 แผน หาคุณภาพโดยให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านพิจารณาความถูกต้องและเหมาะสม
ในการที่จะน าไปใช้สอนจริง พบว่า ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.90 – 1.00 
 2.  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชนิดปรนัยเลือกตอบ  
4 ตัวเลือก หาคุณภาพโดยให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาความเหมาะสม พบว่า มีค่าความเที่ยงตรง  โดยการหาค่าความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67–1.00 ค่าความเช่ือมั่น ตามวิธีของคูเดอร์ริชาร์ด
สัน (KR–20) เท่ากับ 0.83 ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.44 - 0.82 และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.21 - 
0.79    
 3. แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ มีค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อ 
ค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67–1.00 ค่าความเช่ือมั่นตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s alpha) 

หรือสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α–Coefficient) เท่ากับ 0.86 ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.62 - 0.73 และค่าอ านาจ
จ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.20 - 0.30    
 4. แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating 
Scale) 5 ระดับ มีค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อ ค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) อยู่

ระหว่าง 0.67–1.00 และค่าความเช่ือมั่นตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s alpha) หรือสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α–
Coefficient) โดยใช้โปรแกรม Statistics Package for the Social Sciences (SPSS) เท่ากับ 0.84 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   1.  นักเรียนท าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
  2.  จัดการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้แบบสง่เสริมความคิดสร้างสรรค์ เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
จ านวน 8 คาบ 
  3.  นักเรียนท าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส แบบวัด
ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ และแบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 กับเกณฑ์ ใช้การทดสอบค่าที (One sample t-test) โดยใช้โปรแกรม 
Statistics Package for the Social Sciences (SPSS) 
   2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ใช้การทดสอบค่าที (t-test dependent) โดยใช้โปรแกรม 
Statistics Package for the Social Sciences (SPSS) 
  3.  การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิเคราะห์จากร้อยละของคะแนนรวมของนักเรียนท่ีได้คะแนนสูงสุด ดังนี้  
   ร้อยละ 80 ขึ้นไป  มีความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์มากที่สุด 
   ร้อยละ 70 - 79  มีความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์มาก 
   ร้อยละ 60 - 69  มีความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ปานกลาง 
   ร้อยละ 50 - 59  มีความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์น้อย 
   ต่ ากว่าร้อยละ 50 มีความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์น้อยที่สุด 
 4.  การศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้
โปรแกรม Statistics Package for the Social Sciences (SPSS) และแปลผลค่าเฉลี่ย ดังน้ี  
  ค่าเฉลี่ย 3.51-5.00 แปลความหมาย นักเรียนมีแรงแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  วิชาคณิตศาสตร์ในระดับสูง 
  ค่าเฉลี่ย 1.51-3.50 แปลความหมาย นักเรียนมีแรงแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  วิชาคณิตศาสตร์ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 แปลความหมาย นักเรียนมีแรงแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  วิชาคณิตศาสตร์ในระดับต่ า 

สรุปผลการวิจัย 
 1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 กับเกณฑ์ พบดังตาราง 1 
ตารางที่ 1 :  แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์     
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 กับเกณฑ์ 

 n k x  S.D. t Sig. 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 40 14 15.70 2.28 4.72 .00 

p < .05 

จากตารางที่ 1  พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการ
เรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 15.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.28 ค่า t = 4.72 และค่า Sig. = .00 
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 2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลังเรียน พบดังตาราง 2  
ตาราง 2 : แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ของ  
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลังเรียน 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ n x  S.D. t Sig. 

ก่อนเรียน 40 6.50 1.70 
27.68 .00 

หลังเรียน 40 15.70 2.28 

 p < .05 
 จากตารางที่ 2  พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังสูงกว่า
ก่อนการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 27.68 และ
ค่า Sig. = .00  

 3.  การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 พบดังตาราง 3 
ตารางที่ 3  แสดงร้อยละของคะแนนรวมของนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดของความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์หลัง
การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

คนที ่

ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 

คะแนน
รวม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ระดับ 

ความคิด
สร้างสรรค์ 

ทางคณิตศาสตร์ 

ความคิด
คล่อง 

ความคิด
ยืดหยุ่น 

ความคิด
ริเร่ิม 

1 12 4 4 20 100 มากที่สุด 

2 11 4 4 19 95 มากที่สุด 

3 12 3 4 19 95 มากที่สุด 

4 10 4 3 17 85 มากที่สุด 

5 10 3 4 17 85 มากที่สุด 

6 9 4 3 16 80 มากที่สุด 

7 10 3 3 16 80 มากที่สุด 

8 9 4 2 15 75 มาก 

9 8 4 3 15 75 มาก 

10 9 3 3 15 75 มาก 
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คนที ่

ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 

คะแนน
รวม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ระดับ 

ความคิด
สร้างสรรค์ 

ทางคณิตศาสตร์ 

ความคิด
คล่อง 

ความคิด
ยืดหยุ่น 

ความคิด
ริเร่ิม 

11 8 3 4 15 75 มาก 

12 9 3 3 15 75 มาก 

13 9 3 3 15 75 มาก 

14 9 3 3 15 75 มาก 

15 8 3 4 15 75 มาก 

16 10 3 2 15 75 มาก 

17 7 4 3 14 70 มาก 

18 7 4 3 14 70 มาก 

19 8 4 2 14 70 มาก 

20 8 4 1 13 65 ปานกลาง 

21 7 3 3 13 65 ปานกลาง 

22 8 3 2 13 65 ปานกลาง 

23 7 3 3 13 65 ปานกลาง 

24 8 3 2 13 65 ปานกลาง 

25 8 3 2 13 65 ปานกลาง 

26 7 4 2 13 65 ปานกลาง 

27 7 4 2 13 65 ปานกลาง 

28 7 2 3 12 60 ปานกลาง 

29 7 2 3 12 60 ปานกลาง 

30 7 3 2 12 60 ปานกลาง 

31 7 3 2 12 60 ปานกลาง 

32 6 3 3 12 60 ปานกลาง 
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คนที ่

ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 

คะแนน
รวม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ระดับ 

ความคิด
สร้างสรรค์ 

ทางคณิตศาสตร์ 

ความคิด
คล่อง 

ความคิด
ยืดหยุ่น 

ความคิด
ริเร่ิม 

33 6 3 2 11 55 น้อย 

34 7 2 2 11 55 น้อย 

35 6 2 2 10 50 น้อย 

36 5 3 2 10 50 น้อย 

37 3 2 0 5 25 น้อยที่สุด 

38 2 2 0 4 20 น้อยที่สุด 

39 3 1 0 4 20 น้อยที่สุด 

40 2 1 0 3 15 น้อยที่สุด 

รวม 303 122 98 523 
65.38 ปานกลาง 

เฉลี่ย 7.58 3.05 2.45 13.08 

 จากตารางที่ 3  พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ หลังการจัดการ
เรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 65.38 ของคะแนนรวมของ
นักเรียนท่ีได้คะแนนสูงสุด จากการพิจารณาเป็นรายบุคคล พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความคิดสร้างสรรค์
ทางคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 32.5 ระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 30 ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 17.5 ระดับน้อยและระดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 10 ของ
จ านวนนักเรียนท้ังหมด ตามล าดับ 

 4.  การศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 พบดังตาราง 4 
ตารางที่ 4 : แสดงค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา   
               คณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ x  S.D. แปลผล 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ภายใน 

1.  นักเรียนก าหนดเปา้หมายในการเรยีนวิชาคณิตศาสตร ์ 4.33 0.70 ระดับสูง 

2.  ในช่ัวโมงเรียนวิชาคณิตศาสตรน์ักเรียนตั้งใจฟังครผูู้สอนอธิบาย 4.30 0.69 ระดับสูง 
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แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ x  S.D. แปลผล 

3.  นักเรียนน าข้อบกพร่องจากการเรียนท่ีผ่านมาไปปรบัปรุงการเรียน
ครั้งต่อไป 

4.38 0.67 ระดับสูง 

4.  นักเรียนคิดว่าตนเองสามารถทีจ่ะเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ให้ดไีปกว่า
นี ้

4.83 0.45 ระดับสูง 

5.  ถึงแม้มีการบ้านวิชาคณิตศาสตร์มาก นักเรียนก็จะพยายามท าให้
เสร็จทันตามก าหนด 

4.70 0.56 ระดับสูง 

รวมแรงจูงใจใฝส่ัมฤทธ์ิภายใน 4.51 0.61 ระดับสูง 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ภายนอก 

6.  เมื่อครูเรยีกให้นักเรียนตอบค าถามในวิชาคณิตศาสตร์จะรู้สึกมี
ความมั่นใจทุกครั้ง 

4.38 0.67 ระดับสูง 

7.  ครผูู้สอนน าเสนอในส่วนดีของการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์และ
สามารถน าคณติศาสตรไ์ปใช้ให้เกดิประโยชน์ได้ 

4.50 0.56 ระดับสูง 

8.  ครผูู้สอนคอยให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่
ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

4.55 0.55 ระดับสูง 

9.  ครผูู้สอนช่วยให้ผูเ้รียนเห็นความส าคญัของกิจกรรมนั้น ๆ 4.28 0.75 ระดับสูง 

10.  ครูผูส้อนหมั่นพูดชมเชยและกระตุ้นใหผู้้เรยีนมีก าลังใจในการ
ปฏิบัติกิจกรรมได้เป็นอย่างด ี

4.35 0.74 ระดับสูง 

รวมแรงจูงใจใฝส่ัมฤทธ์ิภายนอก 4.41 0.61 ระดับสูง 

รวม 4.46 0.65 ระดับสูง 

 จากตารางที่ 4  พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลัง
การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยรวมอยู่ในระดับสูง ( x  = 4.46 และ S.D. = 0.65) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนคิดว่าตนเองสามารถที่จะเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้ดีไปกว่านี้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด        
( x  = 4.83 และ S.D. = 0.45 ) รองลงมา คือ ถึงแม้มีการบ้านวิชาคณิตศาสตร์มาก นักเรียนก็จะพยายามท าให้เสร็จ
ทันตามก าหนด ( x  = 4.70 และ S.D. = 0.56) และ ครูผู้สอนคอยให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผู้เรียนเกิดเจตคติ
ที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ( x  = 4.55 และ S.D. = 0.55) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ภายใน โดยรวมอยู่ในระดับสูง ( x  = 4.51 และ S.D. = 0.61 ) พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
นักเรียนคิดว่าตนเองสามารถท่ีจะเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้ดีไปกว่านี้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x  = 4.83 และ S.D. = 0.45 ) 
รองลงมา คือ ถึงแม้มีการบ้านวิชาคณิตศาสตร์มาก นักเรียนก็จะพยายามท าให้เสร็จทันตามก าหนด ( x  = 4.70 และ 
S.D. = 0.56) และ นักเรียนน าข้อบกพร่องจากการเรียนท่ีผ่านมาไปปรบัปรุงการเรียนครั้งต่อไป ( x  = 4.38 และ S.D. 
= 0.67 ) ตามล าดับ และด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ภายนอก โดยรวมอยู่ในระดับสูง ( x  = 4.41 และ S.D. = 0.61)  
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พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ครูผู้สอนคอยให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x  = 4.55 และ S.D. = 0.55 ) รองลงมา คือ ครูผู้สอนน าเสนอในส่วนดีของการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์และสามารถน าคณิตศาสตร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้  ( x  = 4.50 และ S.D. = 0.56 ) และเมื่อครู
เรียกให้นักเรียนตอบค าถามในวิชาคณิตศาสตร์จะรู้สึกมีความมั่นใจทุกครั้ง ( x  = 4.38 และ S.D. = 0.67 ) ตามล าดับ 

สรุปผลการวิจัย 
 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังสูงกว่าก่อนการจัดการ
เรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
 4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้
แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนคิดว่าตนเองสามารถที่
จะเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้ดีไปกว่านี้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ถึงแม้มีการบ้านวิชาคณิตศาสตร์มาก นักเรียนก็จะ
พยายามท าให้เสร็จทันตามก าหนด และ ครูผู้สอนคอยให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผู้เรี ยนเกิดเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ ตามล าดับ  

อภิปรายผลการวิจัย 
 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบ
ส่งเสริมความคิดสรา้งสรรค์ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ข้อ
ที่ 1 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก นักเรียนได้รับการพัฒนาส่งเสริมจากผู้วิจัยที่มีการวางแผนการสอนที่ดี และมีเทคนิคการ
สอนที่เหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเนื้อหา ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง มีอิสระในการคิด จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่คงทน ส่งผลให้ผู้เรียนมรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งนภา นรมาตย์ (2556 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง เงิน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
(5Es) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 
80.33 ของคะแนนเต็ม และมีจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80.00 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนดไว ้
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังสูงกว่าก่อนการจัดการ
เรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมตฐิาน ข้อที่ 2 จากผลที่
เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์จะช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ให้สูงข้ึนได้ ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เป็นการจัดการเรียนรู้
ที่จะเริ่มจากการทบทวนความรู้เดิม โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น ใช้สื่อการสอน การใช้เกมหรือเพลง การใช้
ค าถามกระตุ้นความคิด เพื่อเช่ือมโยงประสบการณ์ของผู้เรียนกับสิ่งที่จะให้ผู้เรียนเรียนรู้ในเนื้อหาใหม่ให้เกิดความ
เข้าใจตรงกัน เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพียงจันทร์  ไชยยศ (2556 : บทคัดย่อ) 
ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการคิดสร้างสรรค์ เรื่อง การบวก การลบ และการ
คูณทศนิยม ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน
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ประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการคิดสร้างสรรค์ เรื่อง การบวก การลบ 
และการคูณทศนิยม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ เป็นการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยได้ออกแบบสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้
เกิดกระบวนการคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ รุ่งนภา นรมาตย์ (2556 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง เงิน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีคะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์เฉลี่ยร้อยละ 
72.59 ของคะแนนเต็ม และมีจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยร้อยละ 73.33 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้  
 4. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้
แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยรวมอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ในขณะที่ผู้วิจัยได้จัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ผู้วิจัยได้สร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการ
เรียน โดยการให้ค าชมเชย ส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ใช้วิธีการที่แปลก และใหม่เพื่อเร้าใจเด็ก ให้
รางวัลล่วงหน้าเพื่อยั่วยุให้พยายามมากขึ้น ใช้ตัวอย่างจากสิ่งท่ีเด็กคุ้นเคยเป็นอย่างดี เช่ือมโยงบทเรียนใหม่กับสิ่งที่เคย
เรียนรู้มาก่อน ส่งผลให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรทัย 
อินวันนา (2555 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาแรงจูงใจในการเรียนคณิตศาสตร์ในกลุ่มโรงเรียนน้ าตกห้วยจันทน์ ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นในการเรียนคณิตศาสตร์ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านแรงจูงในภายใน และด้านแรงจูงใจภายนอก อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 

ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1.  ครูผู้สอนควรน ากิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช่ัวโมงแรกครูควรช้ีแจงข้อตกลง ข้อปฏิบัติ และเกณฑ์ต่างๆ ในการเรียนรู้ให้
นักเรียนเข้าใจก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 3.  ในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ครูผู้สอนควรใช้ค าถามแบบปลายเปิดและเน้นย้ าให้คิด
ให้ได้หลากหลายวิธีมากท่ีสุด 
 4.  ครูควรแจ้งผลการท ากิจกรรม หรือการทดสอบให้นักเรียนทราบทันที เพื่อให้นักเรียนทราบผลงานของ
ตนเองและของกลุ่ม ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นและเป็นแรงจูงใจในการเรียนรู้ 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าคร้ังต่อไป 
 1.  ควรศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ในเรื่องอื่นหรือในระดับชั้นอื่นๆ 
 2.  ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ในตัวแปรอื่น เช่น ความคงทนในการ
เรียนรู้ ความสามารถในการแก้ปัญหา ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เพราะเป็นสิ่งที่จ าเป็นในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ทักษะการแก้ปัญหา และเจคติต่อการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
A study of mathematics learning achievement, Problem solving skills 

and attitudes towards mathematics on probability by instructional management 
base on integration of CCR model for Grade 9 

ชญาดา  ธาตุ1 โสภา  จิตตวิไลย2 และเบญจวรรณ  ชัยปลัด3 
Chayada  That1 Sopha  Chittawilai2 and Benjawan  Chaiplad3 

1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
2ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดก าแพงเพชร 

3อาจารย์โปรแกรมคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะ
เป็น โดยใช้การบูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 (2) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้การบูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังเรียน (3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้การบูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 (4) เพื่อศึกษาเจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การบูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์สรรค์ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2561 จ านวน 38  คน  ได้จากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 
เครื่องมือการวิจัย ประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การบูรณาการแนวคิด CCR เรื่อง ความน่าจะเป็น ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 จ านวน 13 แผน จ านวน 13 ช่ัวโมง (2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 30 ข้อ (3) แบบวัดทักษะการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 5 ข้อ (4) แบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ เป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ( x )  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  และการทดสอบค่าที (dependent  sample  t-test  และ  one  sample  t-test) 
 ผลการวิจัย พบว่า  
  1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้การ 
บูรณาการแนวคิด CCR สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้การบูรณาการแนวคิด CCR อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05  
  3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะการแก้ปัญหาหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้การบูรณาการแนวคิด CCR  
  4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้การบูรณาการแนวคิด CCR 
เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนมีความช่ืนชอบในกิจกรรมการ
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เรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ และคณิตศาสตร์
เป็นวิชาที่ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ ตามล าดับ 

ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาแนวคิด CCR, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์, ทักษะการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์, เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ 

ABSTRACT 
 This research aims (1) To compare mathematics learning achievement on probability by 
instructional management base on integration of CCR model for Grade 9 with criterion (2) To 
compare mathematics learning achievement on probability by instructional management base on 
integration of CCR model before and after learning (3) To compare the skills in solving math 
problems before and after teaching and learning by instructional management base on integration 
of CCR model for Grade9 (4) To study the attitude towards mathematics on probability received 
learning management by instructional management base on integration of CCR for Grade 9. Sample 
group is Grade 9, Klongkhlungratrangsan school, Secondary Educational Service Area Office 41, 2nd 
semester, academic year 2018, 38 people, select from divide a groups. Research tools is (1) 
Learning management plan using instructional management base on integration of CCR on 
probability Grade 9 , Unit 3, 13 Plan, 13 hours, (2) Achievement test Mathematics on probability 
have  30 items for Grade 9 (3) Problem Solving skills Test Mathematics for Grade 9 have 5 items (4) 
Mathematical attitude test for  Grade 9 is a Estimation scale have 5 level ,It's have 20 items. 
Statistics used in data analysis is percent, average, standard deviation, dependent  sample t-test 
and one sample t-test. 
 The research found that  
  1.  Grade 9 had mathematics learning achievement. after learning management by 
instructional management base on integration of CCR higher than criterion with statistical 
significance at the level of .05 .  
  2.  Grade 9 had achievement after-learning higher than pre-learning by instructional 
management base on integration of CCR significantly at the level of .05 . 
  3.  Grade 9 have higher problem-solving skills after learning management than before 
learning by instructional management base on integration of CCR. 
  4.  Grade 9 had attitudes towards mathematics learning by instructional management base 
on integration of CCR on probability. Overall at a high level , When considering each item found 
that Students have a like for teaching and learning activities, have the highest mean, next is 
Learning Activities have fun, not boring and  Mathematics is a subject that makes students 
enthusiastic about searching for knowledge all time , respectively.        

Keyword : CCR, Mathematics learning achievement, Problem solving skills, attitudes  
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ปัจจุบันคณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญต่อวงการต่างๆ เป็นอย่างมากทั้งด้านเศรษฐกิจ การแพทย์ งานด้าน
วิศวกร โทรคมนาคม และที่ส าคัญที่สุดคือ ด้านการศึกษา เป็นต้น ซึ่งคณิตศาสตร์ไม่ใช่เพียงแค่การคิดค านวณเพียง
อย่างเดียว แต่คณิตศาสตร์ คือ กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล เป็นขั้นตอน รวมถึงการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ในชีวิตประจ าวัน  นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์ พัฒนาจิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สามารถคิดเป็น ท าเป็น 
และแก้ไขปัญหาได้ (ประชาชาติธุรกิจ, 2557:ออนไลน์) ดังที่ได้กล่าวมา จะเห็นว่า คณิตศาสตร์มีความส าคัญในชีวิต
มนุษย์แทบทุกด้าน เด็กและเยาวชน รวมถึงทุกเพศทุกวัย จึงจ าเป็นที่ต้องได้รับความรู้ด้านคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนา
ทักษะด้านความคิด ทักษะการแก้ปัญหา การคิดอย่างเป็นระบบ มีเหตุผลในการตัดสินใจ เพื่อสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างมีความสุขจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับ ที่ 
3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 กล่าวถึงการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่ สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข ตลอดจนกล่าวถึงแนวทาง ในการจัดการศึกษาตามมาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถ เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริม ให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2546 : ออนไลน์) แสดงให้
เห็นว่าการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน นั้นนอกจากจะพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้แล้วยังต้องพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มี
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์อื่นๆควบคู่ไปด้วย การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในปัจจุบัน
มากมายหลายรูปแบบและจะเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนที่ส าคัญที่ก าลังเป็น
ที่สนใจในช่วงนี้คือ การจัดการเรียนรู้โดยการใช้การบูรณาการแนวคิด CCR การจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการแนวคิด 
CCR เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ที่ท าให้นักเรียนเกิดการพัฒนา ทั้งด้านความคิด อารมณ์ สติปัญญา 
ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างใคร่ครวญ เน้นการพัฒนาอย่างแท้จริง 
เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ เนื่องด้วยแนวคิด กระบวนการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ มีความหลากหลายเชิงบูรณาการ ท าให้
นักเรียนเกิดการพัฒนาได้อย่างสมบูรณ์ (ศึกษา เรืองด า, 2560) ซึ่งแนวคิดจิตปัญญาศึกษา โดยใช้นวัตกรรม CCR มี
ดังนี ้
 1.  C (Comtemplative Education) คือ การศึกษาที่มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านในของตนเอง ซึ่งจะ
น าไปสู่การเกิดจิตส านึกใหม่ที่มีความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติ อันเกิดจากลงมือปฏิบัติ 
กระบวนการคิดใคร่ครวญ ท าให้เกิดความตระหนักรู้ในตนเอง สามารถเช่ือมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น (ประจิม  เมืองแก้ว, 2558) 
 2.  C (Coachings) คือ เป็นกระบวนการที่เน้นปฏิสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาความรู้ ทักษะหรือความสามารถใน
การท างานแบบรายบุคคลหรือกลุ่มย่อย ให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ บน
หลักการของการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้ค้นพบวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง (อวยชัย สุขณะล้า, 2557) 
 3.  R (Research Base Learning) คือ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือ
กระบวนการสืบสอบ ให้ผู้เรียนศึกษาวิจัยในเรื่องที่สนใจเพื่อแสวงหาความรู้ใหม่หรือค าตอบที่เช่ือถือได้ (พวงเพ็ชร 
ปะกัง, 2553) 
 การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR เป็นแนวคิดที่เริ่มต้นจากความร่วมมือระหว่างส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ได้สนับสนุนและริเริ่มให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
ทิศทางการผลิตและพัฒนาครูของประเทศ ซึ่งจากที่ประชุมดังกล่าว มติที่ประชุมได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการ
จัดการเรียนรู้ที่ใช้แนวคิด จิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education) ระบบพ่ีเลี้ยง (Coaching) และการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นวิจัยเป็นฐาน (Research base learning) จึงได้ด าเนินโครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและ
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พัฒนาครู โดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญา ระบบพี่เลี้ยง และการเรียนรู้ฐานวิจัย ซึ่งได้ริเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2559 
เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งถือเป็นสถาบันการศึกษาหลักในการผลิตนักศึกษาครูได้มีทิศทางเดียวกันในการพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษาเพื่อให้เป็นครูที่มีบทบาทในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบทบาทของการเป็นพี่เลี้ยง 
(Coaching) ในช้ันเรียน และสามารถจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า (ไทยรัฐ, 2561:ออนไลน์) วิชาคณิตศาสตร์ มีจ านวนผู้เข้าสอบ 643,772 คน คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 26.30 คะแนน แยกตามสังกัดพบว่า คะแนนเฉลี่ยในสังกัด สกอ. (ร.ร.สาธิต) สูงสุด โดยมีผู้เข้าสอบ 
4,513 คน คะแนนเฉลี่ย  55.63 คะแนน รองลงมาคือ สพม. ผู้เข้าสอบ  347,248 คน คะแนนเฉลี่ย 28.34 
คะแนน, สช. ผู้เข้าสอบ 96,796 คน คะแนนเฉลี่ย 26.88 คะแนน, สพฐ. เข้าสอบ 475,533 คน คะแนนเฉลี่ย 
26.55 คะแนน, เมืองพัทยา เข้าสอบ 1,014 คน คะแนนเฉลี่ย  24.07 คะแนน ตามล าดับ เมื่อพิจารณาระดับ
โรงเรียน พบว่า มีจ านวนผู้เข้าสอบ 243 คน คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 24.71 คะแนนคะแนนต่ าสุดคือ 4 และคะแนนสูงสุดคือ 
84 เห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนต่ ากว่าระดับประเทศ แต่เป็นระดับคะแนนที่ไม่ต่างกันมากนัก พิจารณาแยกตาม
มาตรฐานการจัดการเรียนรู้ พบว่า มาตรฐาน ค 5.2 ใช้วีธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการ
คาดการณ์ได้อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ 3.91 จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร อาจมีปัจจัยหลาย ๆ อย่างเข้ามาแทรก ทั้งปัญหาที่เกิดจากนักเรียน  
นักเรียนอาจยังไม่มีความรู้ความเข้าใจมากพอในเนื้อหา เพราะการสอนเดิม ๆ ที่เป็นการสอนที่เน้นไปยังตัวครูมากกว่า
เด็ก และปัญหาที่เกิดจากครผูู้สอน ที่ครูผู้สอนอาจเร่งสอนมากเกินไป และมีแต่วิธีการเดิม ๆ ท าให้นักเรียนมีพัฒนาการ
เป็นไปอย่างล่าช้า จากการศึกษาปัญหาดังกล่าว พบว่า ในบทเรียนมีการเน้นการแก้ปัญหาและการวิเคราะห์โจทย์เป็น
อย่างมาก ซึ่งนักเรียนไม่สามารถแก้ปัญหาและจินตนาการจากสิ่งที่เป็นนามธรรมออกมาเป็นรูปธรรมได้ ในเรื่ องความ
น่าจะเป็น ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นเรื่องที่เน้นแก้ปัญหา การวิเคราะห์ การคาดเดา ท าให้นักเรียนเกิดความ
สับสน ไม่สามารถจัดระบบการคิดเป็นขั้นตอนได้ ท าให้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) อยู่
ในเกณฑ์ที่ถือว่าต่ ามาก และยังส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนด้วย นอกจากนี้ผู้เรียนยังขาดสมาธิ และมี
เจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์อีกด้วย ดังน้ันจึงต้องจัดการเรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพของตนเองไปในทางที่
ดีขึ้น 
 จากปัญหาที่กล่าวข้างต้น  ผู้วิจัยจึงได้สนใจที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการเรียนรู้ทั้งด้านความคิด 
ด้านอารมณ์ ด้านสติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรมสูงสุด จึงได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR 
เพื่อสร้างการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมให้กับผู้เรียน 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
  2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลังเรียน 
 3. เพื่อเปรียบเทียบทักษะในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
แนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  
  4. เพื่อศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น หลังได้รับการจัดการเรยีนรู้ที่บูรณาการแนวคดิ 
CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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สมมติฐานการวิจัย 
  1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
เรื่อง ความน่าจะเป็น หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR สงูกว่าที่เกณฑ์ก าหนดไว้ร้อยละ 70 
  2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
เรื่อง ความน่าจะเป็น หลังได้รับการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR สูงกว่าก่อนเรียน 
 3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนคลองขลุงราษฎรร์ังสรรค์ มีทักษะในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR สูงกว่าก่อนเรียน 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์สรรค์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 41 ปีการศึกษา 2561 จ านวน  257  คน  
 กลุ่มตัวอย่าง 
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์สรรค์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 41  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 38 คน ได้จากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 
 2. ระยะเวลาในการศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561  
 3. ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย 
     3.1  ตัวแปรต้น ได้แก่  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR 
     3.2  ตัวแปรตามได้แก่   
     3.2.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น 
     3.2.2  ทักษะการแก้ปัญหา 
     3.2.3  เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR 
 4.  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 เนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สาระที่  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องความน่าจะเป็น ซึ่งตรงกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 เนื้อหาท่ีใช้มีดังนี้ 
  4.1  ความน่าจะเป็น 
  4.2  การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ 
  4.3  ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 
  4.4  ความน่าจะเป็นกับการตัดสินใจ 

นิยามค าศัพท์เฉพาะ 
 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการจิตตปัญญา
(Contemplative Education) การสอนแนะหรือการช้ีแนะ(Coaching) และการเรียนการสอนที่ใช้วิจัยเป็นฐาน 
(Researching base Learning) ซึ่งเป็นกระบวนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงได้ลงมือหา
ค าตอบด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดกระบวนการคิด และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยครูเป็นเพียงผู้ช้ีแนะให้ผู้เรียนได้พัฒนา
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ นอกจากน้ีผู้เรียนยังได้เรียนรู้การพัฒนาจิตใจ การรู้จักตนเอง เกิด
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ความรัก ความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ เกิดจิตส านึกต่อส่วนรวม อันน าไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่ง
จ าแนกได้ดังนี ้
 1. C (Comtemplative Education) คือ การศึกษาที่มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านในของตนเอง ซึ่งจะ
น าไปสู่การเกิดจิตส านึกใหม่ที่มีความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติ อันเกิดจากลงมือปฏิบัติ 
กระบวนการคิดใคร่ครวญ ท าให้เกิดความตระหนักรู้ในตนเอง สามารถเช่ือมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น  
  2. C (Coachings) คือ เป็นกระบวนการที่เน้นปฏิสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาความรู้ ทักษะหรือความสามารถใน
การท างานแบบรายบุคคลหรือกลุ่มย่อย ให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ บน
หลักการของการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้ค้นพบวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง  
  3. R (Research Base Learning) คือ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือ
กระบวนการสืบสอบ ให้ผู้เรียนศึกษาวิจัยในเรื่องที่สนใจเพื่อแสวงหาความรู้ใหม่หรือค าตอบที่เช่ือถือได้ 
   จากการบูรณาการแนวคิด CCR น ามาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมี 5  ขั้นตอน ได้ดังนี ้  
  1.  ขั้นเตรียมความพร้อม (ตระหนักรู้คือพร้อม) หมายถึง การเตรียมตัวของเด็กให้พร้อมรับที่จะท ากิจกรรม
การจัดการเรียนรู้ เป็นการเตรียมพร้อมทางด้านต่าง ๆ ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยใช้
กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา 
  2.  ขั้นแสวงหาความรู้ (ถามคือสอน) หมายถึง การให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ขึ้นด้วยตนเองจากค าถาม ซึ่งครู
จะใช้ค าถามเป็นตัวกระตุ้นความคิด เพื่อให้นักเรียนเกิดความอยากรู้ อยากแก้ปัญหา ซึงค าถามจะเป็นค าถามที่
สอดคล้องกับแนวคิด RBL 
  3.  เช่ือมโยงสู่การปฏิบัติ (ปฏิบัติได้คือเข้าใจ) หมายถึง การให้นักเรียนปฏิบัติจริงเป็นวิธีการวัดผลที่
เหมาะสมที่สุดส าหรับการวัดพฤติกรรมที่เป็นทักษะภาคปฏิบัติเป็นการทดสอบเพื่อพิจารณาความสามารถได้ตรงตาม
จุดหมาย  
  4.  ประเมินและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สะท้อนคิดคือเรียนรู้) หมายถึง กระบวนการหลังจากที่นักเรียนได้ท า
กิจกรรมไปแล้ว นักเรียนจะได้ออกมาน าเสนอแนวคิดของตนและแลกเปลี่ยนความคิดของเพื่อน เพื่อให้เกิดความรู้ที่
หลากหลาย และมีแนวคิดใหม่ ๆ ข้ึนมา 
  5.  สะท้อนการเรียนรู้สู่การพัฒนา (เขียนคือคิด) หมายถึง กระบวนการคิด รวบรวมข้อสรุป ไตรตรอง 
ทบทวน ความรู้จากการเรียนเป็นองค์ความรู้ของตนเอง 
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หมายถึง ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา2561 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 38 คน  
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
ความส าเร็จในการพัฒนาความสามารถด้านสมอง ลักษณะบุคลิกภาพ ทักษะ และร่างกาย การเรียนในวิชาต่าง ๆ โดย
พิจารณาจากคะแนนสอบ 
 ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หมายถึง กระบวนการหรือยุทธวิธี และเทคนิคเฉพาะต่าง  ๆ ที่ผู้
แก้ปัญหาต้องอาศัยความรู้ การคิดวิเคราะห์ ประสบการณ์ และทักษะพื้นฐานต่าง ๆ ที่มีอยู่ไปประยุกต์ใช้ จนได้
แนวทางในการปฏิบัติที่เหมาะสมและท าให้ปัญหานั้นหมดไป 
 เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ หมายถึง ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์หลังจากที่นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ท าให้นักเรียนเกิดความคิดเห็น หรือ ความรู้สึกต่อสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
และ ท าให้แสดงพฤติกรรมออกมา ในทิศทางใด ทิศทางหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นไปในทางบวกคือ ชอบ พอใจ หรือในทางลบ
คือ ไม่ชอบ ไม่พอใจ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ในการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ทักษะการแก้ปัญหา และเจตคติต่อการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีกรอบแนวคิดดังภาพที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีด าเนินงานวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่าง 
  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 38 คน โรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์ ก าแพงเพชร  ในภาคเรียนที่ 
2  ปีการศึกษา 2561 ได้จากการเลือกแบบแบ่งกลุ่ม 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช้ในวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด แบบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ แบบวัดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  แบบวัดเจตคติต่อ
คณิตศาสตร์ รายละเอียด ดังน้ี 
 1.  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR เรื่อง ความน่าจะเป็น 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 จ านวน 13 แผน 
  2.  แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จ านวน 30 ข้อ ซึ่งมีคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้ 
  - ค่าความเชื่อมั่นโดยสูตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson) พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.89 
  - ค่าความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบ โดยใช้เกณฑ์ความยากง่ายระหว่าง 0.20-0.80 พบว่า มีค่าอยู่
ระหวา่ง 0.49 – 0.77 
  - ค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ โดยใช้เกณฑ์อ านาจจ าแนก 0.20 ขึ้นไป พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง  
0.26 – 0.56 
  3. แบบวัดทักษะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ มีจ านวน 5 ข้อ เป็นแบบอัตนัย ไม่จ ากัดค าตอบ ซึ่งมีคุณภาพ
ของเครื่องมือ ดังนี ้
  ค่าความเชื่อมั่น โดยสูตรการหาค่าความเชื่อมั่นของครอนบาค (Cronbach) พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.76 
  - ค่าความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบ โดยใช้เกณฑ์ความยากง่ายระหว่าง 0.20-0.80 พบว่า มีค่าอยู่
ระหว่าง 0.47 – 0.68 
  - ค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ โดยใช้เกณฑ์อ านาจจ าแนก 0.20 ขึ้นไป พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 
0.41 – 0.50 

- รูปแบบการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR 

 

- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร์  
- ทักษะการแก้ปัญหา 
- เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร ์ 
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 4.  แบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 20 ตามแบบของ (พวง
รัตน์ ทวีรัตน์. 2536 : 124) ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยใช้เกณฑ์ความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.50 ถึง 
1.00 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1.  นักเรียนท าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (Pretest)  เรื่อง ความน่าจะเป็น 
  2.  ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด 
CCR เรื่อง ความน่าจะเป็น จ านวน 13 แผน ใช้เวลาแผนละ 1 ช่ัวโมง รวม 13 ช่ัวโมง  
  3.  นักเรียนท าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (Posttest)  เรื่อง ความน่าจะเป็น 
  4.  ครูประเมินแบบสังเกตทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เพื่อวัดทักษะการแก้ปัญหาและเก็บผลการ
ทดลองหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การบูรณาการแนวคิด CCR 
   5.  นักเรียนท าแบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อวัดเจตคติและเก็บผลการทดลองหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้การบูรณาการแนวคิด CCR 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น หลังการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 ใช้การทดสอบค่าที ( t-test 
dependent) 
  2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น หลังการจัดการเรียนรู้
โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ใช้การทดสอบค่าที (One sample t-test) 
  3.  การศึกษาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้
โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( x) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D )  
  4.  การศึกษาเจตคติต่อคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( x) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ทักษะการแก้ปัญหา และเจคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง
ความน่าจะเป็น โดยใช้การบูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี ้
 1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กับเกณฑ์ 
ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR กับเกณฑ์ร้อยละ70 

 n ร้อย
ละ70 

x S.D t Sig 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ์ 38 21 22.50 1.78 5.19 .00 
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
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 จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรูท้ี่บูรณาการแนวคิด CCR สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยมีค่า t =5.19 และค่า Sig = .00 

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังเรียนตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ์ n X  S.D. t Sig 
ก่อนเรียน 38 12.95 3.07 

26.59 .000 
หลังเรียน 38 22.50 1.78 
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

 จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 
26.59 และค่า Sig. = .000  

 3.  เพื่อเปรียบเทียบทักษะในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
 ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ( x) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR  

เจตคตติ่อวิชาคณติศาสตร ์ ( x) (S.D) ระดับ 

ข้อ 1 คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ท าให้นักเรียนมีความ 

       กระตือรือร้นในการค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ 

4.21 0.62 มาก 

ข้อ 2 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสนุกสนาน  

       ไม่น่าเบื่อ 

4.50 0.51 มากที่สุด 

ข้อ 3 กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 4.16 0.72 มาก 

ข้อ 4 กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยให้นักเรียนเกิดแนวคิด 

       ที่หลาหลาย 

4.03 0.82 มาก 

ข้อ 5 กิจกรรมการเรียนการสอนน าไปปรับใช้ใน 

       ชีวิตประจ าวันได้ 

3.61 0.64 มาก 

ข้อ 6 นักเรียนมีความชื่นชอบในกิจกรรมการเรียนการสอนนี้ 4.53 0.51 มากที่สุด 

ข้อ 7 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ 3.58 0.50 มาก 
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       เรียนรู้อยู่เสมอ 

ข้อ 8 คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เรียนสนุก ไม่น่าเบื่อ 3.53 0.76 มาก 

ข้อ 9 เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ให้ประโยชน์ต่อความก้าวหน้า 

       ทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในปัจจุบัน 

3.39 0.64 ปานกลาง 

ข้อ 10 คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่สามารถน าไปใช้ใน 

       ชีวิตประจ าวันได้ 

3.74 0.55 มาก 

ข้อ 11 วิชาคณิตศาสตร์ท าให้นักเรียนมีความรอบคอบและมี 

       เหตุผล 

3.42 0.55 มาก 

ข้อ 12 นักเรียนชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพราะเป็นวิชาที่ 

       เข้าใจง่าย 

3.42 0.68 มาก 

ข้อ 13 นักเรียนเรียนวิชาคณิตศาสตร์เข้าใจเกือบทุกช่ัวโมง 

       ที่เรียน 

3.42 0.83 มาก 

ข้อ 14 นักเรียนเต็มใจเข้าร่วมกิจกรรมทุกชนิดเกี่ยวกับ 

       คณิตศาสตร์ 

3.61 0.75 มาก 

ข้อ 15 นักเรียนรู้สึกมีความสุขทุกครั้งท่ีเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 3.58 0.83 มาก 

ข้อ 16 นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 3.71 0.46 มาก 

ข้อ 17 นักเรียนได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ 

       เพื่อน 

3.87 0.41 มาก 

ข้อ 18 นักเรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย 3.66 0.53 มาก 

ข้อ 19 นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกับเพื่อน 3.39 0.72 ปานกลาง 

ข้อ 20 กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ท าให้นักเรียนสามารถ 

       คิดด้วยตนเองได้ 

3.29 0.69 ปานกลาง 

รวม 3.73 0.64 มาก 

 จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x= 3.73 และ S.D.=0.13) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนมีความช่ืนชอบในกิจกรรมการเรียนการสอนนี้  มีเจตคติอยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x=4.53และ S.D.=0.51) รองลงมา คือ กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ มีเจต
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คติอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( x=4.50 และS.D.=0.51) และคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ท าให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ มีเจตคติอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ( x=4.21 และ S.D.= 0.62) 
ตามล าดับ 

 4. เพื่อศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณา
การแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ์ n X  S.D. t Sig 
ก่อนเรียน 38 7.50 3.74 

24.45 .000 
หลังเรียน 38 12.79 4.33 
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  

 จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะการแก้ปัญหาหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 24.45 และ
ค่า Sig. = .000  

สรุปผลการวิจัย 
 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR สูงกว่าเกณฑ์  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
 3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะการแก้ปัญหาหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
 4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
แนวคิด CCR เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

อภิปรายผล 
 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 ทั้งนี้เพราะกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการ
แนวคิด CCR ซึ่งเป็นการบูรณาการจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education) การชี้แนะ (Coaching) และการ
สอนที่เน้นวิจัยเป็นฐาน (Research base Learning) เป็นกระบวนการสอนที่เน้นให้นักเรียนรู้จักคิดด้วยตนเอง โดย
เริ่มจากกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา (Comtemplative Education) ที่เตรียมความพร้อมให้นักเรียนพร้อมที่จะเรียนรู้ 
ก่อนจะเริ่มกิจกรรมในข้ันตอนต่อไป ซึ่งในส่วนน้ีส าคัญมาก จากที่นักเรียนท าได้ท ากิจกรรมจิตปัญญาศึกษาแล้วพบว่า 
นักเรียนมีความพร้อมที่จะท ากิจกรรม มีสมาธิมากขึ้น เกิดกระบวนการคิดอย่างใคร่ครวญและการคิดอย่างเป็นระบบ 
ส่งผลให้นักเรียนพร้อมที่จะรับความรู้ และมีผลการเรียนที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นริทรา สินสุวงศ์วัฒน์ 
(2553) ที่กล่าวว่า ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยสอดแทรก กระบวนการตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาเป็นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ส่งผลให้นักเรียน เกิดความก้าวหน้าทางการเรียนรู้และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไป
ในทางที่ดีขึ้น นอกจากนี้นักเรียนยังได้ท ากิจกรรมด้วยตนเอง มีการฝึกแก้ปัญหาและคิดวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเองโดยใช้
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กระบวนทางวิทยาศาสตร์มาเป็นแนวทาง ค้นหาองค์ความรู้ใหม่ โดยมีครูเป็นผู้ชี้แนะ หรือสร้างปัญหาขึ้นมาจากค าถาม
เพื่อให้นักเรียนเกิดข้อสงสัย อยากท่ีจะแก้ปัญหา ท าให้นักเรียนสามรถเข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้น นักเรียนมีกระบวนการใน
การท างานท่ีดี มีเหตุผลรองรับในการอภิปรายผล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กีรตาพันธุ์ ฝาชัยภูมิ (2554) กล่าวว่า 
การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน เป็นนวัตกรรมที่ผ่านการทดลองใช้แล้วมีประสิทธิภาพช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่สูงข้ึน รู้จักการคิด วิเคราะห์ และมีความคิดสร้างสรรค์ สมควรน าไปใช้ ในการจัด กิจกรรม การเรียนรู้ต่อไป 
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรูท้ี่บูรณาการแนวคิด CCR ทั้งนี้เพราะกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการแนวคิด CCR 
ซึ่งเป็นการบูรณาการจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education) การชี้แนะ (Coaching) และการสอนที่เน้นวิจัย
เป็นฐาน (Research base Learning) เป็นกระบวนการสอนที่เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ โดยที่นักเรียนเป็นผู้
ด าเนินกิจกรรมเอง โดยที่ครูเป็นเพียงผู้ช้ีแนะให้นักเรียนเกิดการพัฒนาตามเป้าหมาย จากที่นักเรียนได้ท ากิจกรรมที่
บูรณาการแนวคิด โดยเริ่มจากนักเรียนมีสมาธิ เมื่อนักเรียนมีสมาธิท าให้นักเรียนเกิดสติปัญญาขึ้นมา นักเรียนก็จะเกิด
ความพร้อมที่จะรับสิ่งใหม ่ๆ ได้อย่างราบรื่น จากนั้นครูจะใช้ค าถามเป็นตัวกระตุน้ให้นักเรียนเกิดข้อสงสัย เมื่อนักเรียน
มีข้อสงสัยขึ้นมา นักเรียนจะคิดหาวิธีแก้ปัญหาดว้ยตนเอง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการวิจัยมา
ใช้ในการแก้ปัญหา ท าให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ด้วยตนเองได้ สามารถค้นพบได้ว่าสิ่งนักเรียนสงสัยนั้นคืออะไร 
และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ โดยการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาช่วยแก้ปัญหาในบทเรียน มี
ขั้นตอนการด าเนินงานชัดเจน เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เมื่อนักเรียนเกิดการเรียนรู้ตนเองท าให้นักเรียนเข้าใจถึงสิ่งที่
เป็นอยู่ได้มากกว่าการจัดการเรียนรู้แบบที่ครูเป็นผู้บอกทุกอย่างได้อย่างถ่องแท้ มีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นจากเดิม
เป็นอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พวงเพ็ชร ปะกัง (2553) กล่าวว่า นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนคิดเป็นร้อยละ 60.89 แสดงว่านักเรียนมีความรู้และพัฒนาการทางการเรียนเพิ่มขึ้นจึงท าให้การเรียนการสอน
ประสบความส าเร็จ ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย โดยผู้สอนจะสอนหรือฝึกทักษะ
และสิ่งจ าเป็นต่อการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ซึ่งการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐานเป็นการจัดกิจกรรมที่ เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมทุกขั้นตอนการวิจัย เป็นการพัฒนาแนวคิดอีกวิธีหนึ่งที่ให้
ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยการได้ลงมือปฏิบัตช่ิวยส่งเสรมิผูเ้รียนให้มีคุณลักษณะดี เก่ง มีสุข ได้ฝึกฝนการท างานอย่าง
เป็นระบบ 
 3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะการแก้ปัญหาหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ทั้งนี้เพราะ การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการแนวคิด CCR เป็น
การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education) ช้ีแนะ (Coaching) และการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นวิจัยเป็นฐาน (Research base Learning) เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนที่เน้นวิจัยเป็นฐาน ท าให้นักเรียนได้เกิดมีข้อสงสัย 
และเมื่อนักเรียนสงสัยแล้วนักเรียนจะท าอย่างไรเพื่อให้ข้อสงสัยนั้นได้หายไป กิจกรรมเน้นนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
มีการวางแผนการท างาน ซึ่งครูเป็นเพียงผู้ช้ีแนะให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายที่ครูได้ก าหนดไว้และเมื่อ
นักเรียนสามารถแก้ปัญหาของตนได้แล้วนักเรียนก็จะน าวิธีการแก้ปัญหาของตนไปอภิปรายกับเพื่อน ๆ ในช้ันเรียนว่า
แต่ละคนมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรหรือมีแนวคิดใหม่ ๆ อะไรบ้าง จากนั้นจึงน ามาสรุปเป็นองค์ความรู้ของตนเอง  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทรา ศิลปรายะ (2553) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการแก้ปัญหาสี่
ขั้นตอนของโพลยา เป็นรูปแบบที่มีแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาแก่ผู้เรียน เป็นกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นทักษะ/กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ มีหลักการและเป้าหมายเพื่อให้นักเยนได้มีส่วนร่วมใน
กระวนการเรียนรู้ การคิดแก้ปัญหา เปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้พัฒนาความรู้และทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และสอดคล้องกับกับการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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 4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
แนวคิด CCR เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้เพราะกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการแนวคิด 
CCR ซึ่งเป็นการบูรณาการจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education) การช้ีแนะ (Coaching) และการสอนที่
เน้นวิจัยเป็นฐาน (Research base Learning) เป็นกระบวนการสอนที่เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงทุกคน ได้ท า
กิจกรรมอย่างทั่วถึง ทั้งกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education) ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการพัฒนา
ด้านจิตใจ อารมณ์ สติปัญญา เกิดจิตส านึกที่ดีต่อส่วนรวมอันน าไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข การเรียนรู้โดยใช้
วิจัยเป็นฐาน (Research base Learning)  ก็ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการคิดด้วยตนเอง มีกระบวนการคิดเป็นขั้นตอน 
มีเหตุผลในการคิดมากขึ้น นักเรียนสามารถลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเองได้อาจมีครูเป็นผู้ช้ีแนะให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
บ้าง ช้ีแนะให้นักเรียนเกิดทักษะการแก้ปัญหามากขึ้น และกิจกรรมการเรียนการสอนมีความสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ มีสื่อ
การเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้เห็นเป็นรูปธรรม ซึ่งสอดแทรกเนื้อหาท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้แบบไม่รู้ตัว ไม่รู้สึก
ว่าก าลังเรียนอยู่ จึงท าให้เด็กเรียนไม่เกิดความเคร่งเครียด มีความอยากท่ีจะท ากิจกรรมมากขึ้น นักเรียนมีพฤติกรรมที่
ดีขึ้น เกิดความรู้ใหม่ได้หลากหลาย เข้าใจเนื้อหาอย่างถ่องแท้  กระตือรือร้นที่อยากจะเรียนในครั้งต่อไป ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ บรรพต  แสนสุวรรณ (2552) กล่าวว่า การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ท าให้นักเรียน
เกิดเจตคติต่อการเรียนได้ น าไปสู่การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.  ในการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการแนวคิด CCR ครูควรท าความเข้าใจในแต่ละขั้นตอนก่อน เพื่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ราบรื่น ไม่สะดุด 
  2.  ครูควรเตรียมความพร้อมของกิจกรรม เช่นสื่อการสอน ใบงาน เป็นต้น เพื่อความสะดวกต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ และเกิดข้อผิดพลาดระหว่างสอนน้อยที่สุด 
  3.  ในการท ากิจกรรมกลุ่ม ครูควรกระตุ้นให้สมาชิกในกลุ่มได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมทุกคน และทั่วถึง 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
  1.  ควรน ากิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการแนวคิด CCR ไปศึกษาและพัฒนาใช้กับกลุ่มสาระอื่น ๆ ได้ 
  2.  ควรศึกษากิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการแนวคิด CCRกับตัวแปรอื่น ๆ เช่น ความคงทนในการ
เรียนรู้ ทักษะการคิดวิเคราะห์ เป็นต้น 
  3.  ควรน ากิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการแนวคิด CCR ไปใช้กับระดับช้ันอื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบผล
การศึกษา และทราบว่ากิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการแนวคิด CCR เหมาะสมกับเนื้อหาใด และระดับชั้นใด 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และทักษะการท างานเป็นทีมของนักเรียนชั้น
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เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
A study of Mathematics Achievement and Teamwork skills for Grade 8 Students 

to Acquire Knowledge by Using the Polya’s Problem Solving Process Entitled 
Applications of Linear Equations with on Variable 

ภัสราภรณ์ บัวเขียว1 วีรหาญ รัตนวีรพงษ์2 และอุไรวรรณ ปานทโชติ3 
Phatsarapron Buakieow1 Verahan Rattanaverpong2 and Uraiwan Pantachord3 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยากับ
เกณฑ์ร้อยละ 70 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา 
เพื่อศึกษาทักษะการท างานเป็นทีมและเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนไทรงาม
พิทยาคม จ านวน 27 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนของโพลยา แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบวัดทักษะการท างาน
เป็นทีม และแบบวัดเจตคติ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัย
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพล
ยา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทักษะการท างานเป็นทีมและเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ
ระดับมาก ตามล าดับ  

ค าส าคัญ : กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา/ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์/ การท างานเป็นทีม/ เจตคติต่อ

คณิตศาสตร์ 

ABSTRACT 
 This research aimed to compare Mathematics learning through applications of linear 
equations with one variable for grade 8 students during the discussion using the Ploya’s problem 
solving process with criterion score 70 percent, in contrast with Mathematics learning before and 
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after the discussion. It also aims to study the teamwork skills and their attitudes towards 
mathematics of the student by using the Ploya’s problem solving process. The respondents were 
27 student from grade 8 during at Saingampittayakom School, using cluster sampling. The research 
instruments including the Lesson Plan was to focus on the Ploya’s problem solving process, the 
Mathematics learning achievement test, the questionnaire about teamwork skills and the 
questionnaire about attitude toward mathematics. Data analyzed by mean, standard deviation, and 
t-test. The result found that after learning the Ploya’s problem solving process the respondents 
Mathematics learning achievement higher than 70 percent at the statistically significant level of .05. 
The percentage was higher than the pretest at the statistically significant level of .05. Teamwork 
skills of the respondents was at the highest level and their attitudes towards Mathematics after 
learning the Ploya’s problem solving process was at high level 

Keyword: The Ploya’s problem solving process/ The Mathematics learning achievement/ 

Teamwork/ Attitude toward Mathematical 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิง่ต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมี
เหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ 
วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็น
เครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่นๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต 
ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ก าหนดสาระหลักที่จ าเป็นต่อผู้เรียนไว้ ดังนี้ จ านวนและการ
ด าเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต และ การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น และนอกจากนี้ยังมีการมุ่งเน้นใน
ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไว้ ดังนี้ มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีความสามารถในการให้เหตุผล 
มีความสามารถในการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ มีความสามารถในการเช่ือมโยง
ความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์และเ ช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และ มีความคิดริ เริ่มสร้างสรรค์ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ดังนั้นการที่ผู้เรียนจะประสบความส าเรจ็ในการเรยีนวิชาคณติศาสตร์นั้น ผู้เรียนจะต้องมี
การพัฒนาท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา
ด้วยวิธีที่หลากหลาย การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ สามารถเช่ือมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ ความสามารถในการท างานอย่างเป็นระบบ 
มีระเบียบวินัย มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความเช่ือมั่นในตนเองพร้อมท้ังตระหนักคุณค่าและ
มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546) 
 ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โรงเรียนไทรงามพิทยาคมยังไม่ประสบความส าเร็จตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร พบปัญหาที่ต้องเร่งปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ที่ต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ซึ่งจ านวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ในปีการศึกษา 2559 คิดเป็นร้อยละ 
26.50 (สถิติผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2559 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม: 2559) และ ในปีการศึกษา 2560 
คิดเป็นร้อยละ 33.33 (สถิติผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2560 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม: 2560)  ซึ่งต่ ากว่า
ร้อยละ 50 สาเหตุของปัญหามาจากนักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ นักเรียนขาด
ทักษะการแก้ปัญหาและไม่สามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหาได้ และนอกจากนี้วิธีการสอนของครูในปัจจุบันยังไม่มีความ
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หลากหลาย ยังขาดเทคนิคการสอนที่เหมาะสมและเอื้ออ านวยให้นักเรียนเกิดการคิดอย่างมีระบบตามกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ควรได้รับการแก้ไข 
 วิธีการสอนการแก้โจทย์ปัญหาตามขั้นตอนของ Polya เป็นรูปแบบการแก้ปัญหาที่มีความต่อเนื่องและ
เกี่ยวเนื่องทุกขั้นตอน นักเรียนได้ฝึกคิดและหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยตัวเอง (สุพรรณี สุขมา, 2557) โดยมีขั้นตอน 4 
ขั้น ดังนี้ คือ ขั้นที่ 1 การท าความเข้าใจปัญหา (Understanding the problem) ขั้นที่ 2 การวางแผนการแก้ปัญหา 
(Devising a plan) ขั้นที่ 3 การด าเนินการตามแผน (Carrying out the plan) ขั้นที่ 4 การตรวจสอบผล (Looking 
back) (Polya, 1957) จะเห็นว่าการแก้ปัญหาตามรูปแบบของโพลยานั้นมีขั้นตอนที่ชัดเจน ท าให้นักเรียนได้ฝึกคิด
แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน การแก้ปัญหาตามขั้นตอนของโพลยาน่าจะท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนสูงขึ้น (หนึ่งนุช เต็นตารัมย์, 2558) 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา มาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียน ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น เกิดเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์และ
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และเพื่อให้นักเรียนสามารถน าความรู้ และทักษะกระบวนการต่างๆไปใช้แก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าได้ และยังเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้เกิด
ประโยชน์แก่นักเรียนมากท่ีสุดต่อไป 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย  
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยากับเกณฑ์ร้อยละ 70 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้น ตัวแปรเดียว
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา  
 3. เพื่อศึกษาทักษะการท างานเป็นทีมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา  
 4. เพื่อศึกษาเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา  

สมมติฐานของการวิจัย  
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังสูงกว่าก่อนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา  

ขอบเขตของการวิจัย  
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
     เนื้อหาท่ีใช้ คือ เนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว 
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 2. ระยะเวลาในการทดลอง  
    ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้จ านวน 8 ช่ัวโมง 
จ านวน 8 แผนการเรียนรู้ รวมการทดสอบก่อนเรียนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา 
เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 
 3. ตัวแปรที่ศึกษา  
    3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา  
    3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์  
    - ทักษะการท างานเป็นทีม 
    - เจตคติต่อคณิตศาสตร์ 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จ านวน 4 ห้องเรียน จ านวน 113 คน  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ห้อง ม.2/1 จ านวน 27 คน 
ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนการแก้ปัญญาของโพลยา แบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ แบบวัดการท างานเป็นทีม และแบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ รายละเอียด
ดังนี ้   
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนของโพลยา เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน ซึ่งพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอน

ของโพลยามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X̅= 4.73 และ S.D. = 0.34)  
 2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ชนิดปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ หาคุณภาพโดยให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาความเหมาะสม พบว่า มีค่า
ความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1 และน าไป
ทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 30 คน พบวา่ค่าความเช่ือมั่น โดยใช้วิธีการของครอนบาค (KR-20) 
มีค่าเท่ากับ 0.85 ค่าความยากง่าย มีค่าอยู่ระหว่าง 0.47 – 0.80 และค่าอ านาจจ าแนก มีค่าอยู่ระหว่าง 0.27 – 0.67 
 3. แบบวัดทักษะการท างานเป็นทีม เป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 12 
ข้อ มคี่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อ ค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1 

- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร ์

- ทักษะการท างานเป็นทีม 

- เจตคติต่อคณิตศาสตร ์

กระบวนการแก้ปญัหา 

ของโพลยา 
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และน าไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 30 คน แล้วน ามาวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่น โดยใช้

สัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-Coefficient) มีค่าเท่ากับ 0.86 
 4. แบบวัดเจตคติ เป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ มีค่าความ
เที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อ ค าถามกับวัตถุประสงค์ ( IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1 น าไปทดลอง

ใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 30 คน แล้วน ามาวิเคราะห์ ค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (α-
Coefficient) มีค่าเท่ากับ 0.87  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. นักเรียนท าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
ก่อนเรียน 
   2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง 
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
   3. นักเรียนท าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
แบบวัดการท างานเป็นทีม และแบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ หลังการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาของโพลยา 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยากับเกณฑ์ร้อยละ 70 
ใช้การทดสอบค่าที (One sample t-test) 
 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ใช้การ
ทดสอบค่าที (t-test dependent) 

 3. การศึกษาทักษะการท างานเป็นทีมและเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับ

การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  

 เกณฑ์การแปลความหมาย 
 ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง มีทักษะการท างานเป็นทีมและเจตคติต่อคณิตศาสตร์มากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง มีทักษะการท างานเป็นทีมและเจตคติต่อคณิตศาสตร์มาก 
 ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง มีทักษะการท างานเป็นทีมและเจตคติต่อคณิตศาสตร์ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง มีทักษะการท างานเป็นทีมและเจตคติต่อคณิตศาสตร์น้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง มีทักษะการท างานเป็นทีมและเจตคติต่อคณิตศาสตร์น้อยที่สุด 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดี ยว
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยากับเกณฑ์ร้อยละ 70  
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ตาราง 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้น 
ตัวแปรเดียวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยากับ 
เกณฑ์ร้อยละ 70 

 n 𝜇 X̅ S.D. t Sig. 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ์ 27 21 25.56 1.92 12.28 .00 

  p < .05 

 จากตาราง 1 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการจดัการเรียนรูโ้ดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาสูงกว่าเกณฑร์้อยละ 
70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 12.28 และค่า Sig. = .00 

 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา  
ตาราง 2  แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้น 
ตัวแปรเดียวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของ
โพลยา 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ์ n X̅ S.D. t Sig. 
ก่อนการจัดการเรียนรู ้ 27 8.93 1.49 

33.57 .00 
หลังการจดัการเรียนรู ้ 27 25.56 1.93 

   p < .05 

 จากตาราง 2 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังสูงกว่าก่อนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 33.57 และค่า Sig. = .00 

 3. การศึกษาทักษะการท างานเป็นทีมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา  
ตาราง 3  แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทักษะการท างานเป็นทีมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา 

ทักษะการท างานเป็นทีม X̅ S.D. 
ระดับการ
ปฏิบัต ิ

ด้านที่ 1 ความรับผิดชอบในการท างานทีม 

 1. ข้าพเจ้าตั้งใจท างานท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเรจ็ 4.33 0.55 มาก 

 2. ข้าพเจ้าท างานเสร็จทันเวลา 4.37 0.49 มาก 

 3. ข้าพเจ้ายอมรับความผดิของตน 4.70 0.47 มากที่สุด 

 4. ข้าพเจ้าปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลงของกลุ่ม 4.78 0.42 มากที่สุด 
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ด้านที่ 2 การให้ความช่วยเหลือเพ่ือนในทีม 

 5. ข้าพเจ้าท าตามค าสั่งของหัวหน้าทีมด้วยความเต็มใจ 4.81 0.40 มากที่สุด 

 6. ข้าพเจ้าท าตามค าสั่งเมื่อสมาชกิในทีมขอร้องหรือขอความ
ช่วยเหลือ 

4.78 0.45 มากที่สุด 

 7. ข้าพเจ้าให้ความช่วยเหลือสมาชิกในทีมอย่างเต็มใจ  4.63 0.49 มากที่สุด 

 8. ข้าพเจ้าให้ค าแนะน าสมาชิกในทีมทุกครั้ง  4.59 0.5 มากที่สุด 

ด้านที่ 3 การแสดงความคิดเห็นขณะท างานทีม 

 9. กลุ่มของข้าพเจ้ามีการแลกเปลีย่นเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 4.63 0.56 มากทีสุ่ด 

 10. กลุ่มของข้าพเจ้ามีการปรึกษาหารือร่วมกัน 4.44 0.8 มาก 

 11. ข้าพเจ้าแสดงความคดิเห็นอยา่งเต็มความสามารถ 4.41 0.64 มาก 

 12. ข้าพเจ้ารับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยความเต็มใจ 4.48 0.51 มาก 

รวม 4.58 0.52 มากที่สุด 

 จากตาราง 3 พบว่า ทักษะการท างานเป็นทีมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดย

ใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X̅ = 4.58 และ S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่า ข้าพเจ้าท าตามค าสั่งของหัวหน้าทีมด้วยความเต็มใจ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X̅ = 4.81 และ S.D. = 0.40) 
รองลงมา คือ ข้าพเจ้าปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลงของกลุ่ม และ ข้าพเจ้าท าตามค าสั่งเมื่อสมาชิกในทีมขอร้อง

หรือขอความช่วยเหลือ ( X̅ = 4.78 และ S.D. = 0.45) และ ข้าพเจ้ายอมรับความผิดของตน ( X̅ = 4.70 และ S.D. = 
0.47) ตามล าดับ 

 4. ผลการศึกษาเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา  
ตาราง 4  แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา 

เจตคตติ่อคณติศาสตร ์ X̅ S.D. ระดับการปฏิบตั ิ

1. ข้าพเจ้าจะมีความสุขเมื่อไดเ้รียนวิชาคณิตศาสตร์ 4.37 0.49 มาก 

2. วิชาคณิตศาสตร์ท าให้ข้าพเจา้มคีวามรอบคอบและมีเหตผุล 4.59 0.57 มากที่สุด 

3. คณิตศาสตรเ์ป็นวิชาที่เรียนแลว้สนุกไม่น่าเบื่อ 4.37 0.49 มาก 

4. ข้าพเจ้าเต็มใจเข้าร่วมกิจกรรมทุกชนิดที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร ์ 4.41 0.64 มาก 
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5. เนื้อหาในคณิตศาสตร์ให้ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ใหม่ๆในปัจจุบัน 

4.33 0.62 มาก 

6. ข้าพเจ้าเห็นว่าความรู้เรื่องคณิตศาสตร์ไม่มีประโยชน์ เพราะไม่มี
โอกาสได้น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

1.33 0.48 น้อยที่สุด 

7. ข้าพเจ้าคิดว่าการเรียนคณิตศาสตรย์ุ่งยาก น่าเบื่อ 1.48 0.51 น้อยที่สุด 

8. การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ท าใหเ้กิดความเครียด เพราะต้องคิดปญัหา
ตลอดเวลา 

1.44 0.51 น้อยที่สุด 

9. วิชาคณิตศาสตรเ์ป็นเรื่องที่ยากเกินไปส าหรับข้าพเจ้า 1.37 0.49 น้อยที่สุด 

10. คณติศาสตรเ์ป็นวิชาเดียวท่ีข้าพเจ้าเรียนไมรู่้เรื่อง 1.44 0.51 น้อยที่สุด 

รวม 4.50 0.53 มากที่สุด 

 จากตาราง 4 พบว่าเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้

กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X̅ = 4.50 และ S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณาเป็นราย

ข้อ พบว่า วิชาคณิตศาสตร์ท าให้ข้าพเจ้ามีความรอบคอบและมีเหตุผล มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X̅ = 4.59 และ S.D. = 0.57) 

รองลงมา คือ ข้าพเจ้าเต็มใจเข้าร่วมกิจกรรมทุกชนิดที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์  ( X̅ = 4.41 และ S.D. = 0.64) และ

ข้าพเจ้าจะมีความสุขเมื่อได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ และ คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เรียนแล้วสนุกไม่น่าเบื่อ ( X̅ = 4.37 และ 
S.D. = 0.49) ตามล าดับ 

 สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังสูงกว่าก่อนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05   
 3. ทักษะการท างานเป็นทีมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาของโพลยา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้าพเจ้าท าตามค าสั่งของหัวหน้าทีม
ด้วยความเต็มใจ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ข้าพเจ้าปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลงของกลุ่ม และ ข้าพเจ้าท า
ตามค าสั่งเมื่อสมาชิกในทีมขอร้องหรือขอความช่วยเหลือ และ ข้าพเจ้ายอมรับความผิดของตน ตามล าดับ 
 4. เจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาของโพลยา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า วิชาคณิตศาสตร์ท าให้ข้าพเจ้ามีความ
รอบคอบและมีเหตุผล มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ข้าพเจ้าเต็มใจเข้าร่วมกิจกรรมทุกชนิดที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ 
และ ข้าพเจ้าจะมีความสุขเมื่อได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ และ คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เรียนแล้วสนุกไม่น่าเบื่อ ตามล าดับ 
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อภิปรายผลการวิจัย  
 จากผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และทักษะการท างานเป็นทีมของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง การประยุกต์ของ
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว อภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียนได้เรียนรู้จากเทคนิคการ
แก้ปัญหาของโพลยา ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เพราะกระบวนการของโพลยาสามารถพัฒนา
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เนื่องจากขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาเป็นการแก้ปัญหา
ที่มีรูปแบบและขั้นตอนท่ีชัดเจน ท าให้นักเรียนได้ฝึกแก้ปัญหาเป็นข้ันตอน 4 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 การท าความเข้าใจปัญหา 
(Understanding the problem) ขั้นที่ 2 การวางแผนการแก้ปัญหา (Devising a plan) ขั้นที่ 3 การด าเนินการตาม
แผน (Carrying out the plan) ขั้นที่ 4 การตรวจสอบผล (Looking back) และทั้งนี้การฝึกคิดแก้ปัญหาอย่างเป็น
ขั้นตอนทางคณิตศาสตร์ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาสูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 70 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนิษฐา เพ็ชร์ช้าง (2557: 54-56) เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้วิธีการแก้โจทย์ปัญหาตามแนวคิดของโพล
ยา ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ความน่าจะเป็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และงานวิจัยของนิรัชรา ชัยชนะอุดมกุล (2556: 57-81) เรื่อง 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการแก้ปัญหาของ โพลยาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการแก้ปัญหาของโพลยา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .05 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังสูงกว่าก่อนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา
ของโพลยา สามารถช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตรส์ูงขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากขั้นตอน
ของกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาที่มี 4 ขั้นตอนที่เป็นระบบและชัดเจน ท าให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และฝึกฝน
ความสามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ดีขึ้น และการแก้ปัญหามีความส าคัญต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์และความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การ
ประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังสูงกว่าก่อนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนิษฐา เพ็ชร์ช้าง (2557: 54-56) เรื่อง การ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้วิธีการแก้
โจทย์ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา ผลการวิจัย พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ความน่าจะเป็นของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และงานวิจัยของ ดวงพร ตั้งอุดมเจริญชัย (2551: 52) การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ในการแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้ขั้นตอนของโพลยา ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัย
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ในการแก้โจทย์ปัญหา ที่สอนแบบโดยใช้ขั้นตอนของโพลยา หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 3. ทักษะการท างานเป็นทีมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาของโพลยา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา
ของโพลยา เน้นให้ผู้เรียนร่วมมือและช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่ต้องการ และเพื่อให้กลุ่มได้รางวัล และเนื่องจากรางวัลที่ครูผู้สอนให้เป็นรางวัลคะแนน นั่นคือ กลุ่มใด
สามารถท างานได้ถูกต้องและรวดเร็วจะได้คะแนนเป็นของรางวัล สามารถกระตุ้นให้นักเรียนร่วมมือกัน เพื่อช่วยให้
กลุ่มประสบความส าเร็จ ท าให้สมาชิกในกลุ่มช่วยเหลือกันอย่างดีที่สุด โดยองค์ประกอบส าคัญที่ท าให้งานบรรลุ
เป้าหมายที่ต้องการ คือ ผู้น ากลุ่ม สมาชิกกลุ่ม และกระบวนการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับองค์ประกอบของการท างาน
เป็นทีมของ ทิศนา แขมมณี (2545: 12-13) ซึ่งกล่าวไว้ว่า องค์ประกอบที่ถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของการท างานร่วมกัน
ซึ่งขาดไม่ได้ มี 3 องค์ประกอบของความสามารถในการท างานเป็นทีม คือ องค์ประกอบด้านผู้น ากลุ่ม ผู้น านับเป็น
บุคคลที่ส าคัญมากในการด าเนินงานของกลุ่ม กลุ่มใดขาดผู้น าก็ยากท่ีจะท างานให้เป็นผลส าเร็จ เพราะขาดแกนกลางที่
ส าคัญที่จะเป็นหลักในการช่วยให้กลุ่มด าเนินงาน หากกลุ่มใดมีผู้น าที่มีคุณสมบัติที่ดี รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน 
มีทักษะในการปฏิบัติงาน กลุ่มนั้นมีแนวโน้มที่จะประสบผลส าเร็จสูง องค์ประกอบด้านบทบาทของสมาชิกในกลุ่ม หาก
กลุ่มมีผู้น าที่ดี แต่หากสมาชิกกลุ่มขาดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน และไม่ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของ
สมาชิกกลุ่มที่ดี กลุ่มนั้นจะท างานให้บรรลุส าเร็จยาก เพราะการท างานเป็นกลุ่มต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจาก
ผู้ร่วมงานทุกคนเป็นส าคัญ ดังนั้น สมาชิกกลุ่มขึงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่จะช่วยให้การท างานเป็น
กลุ่มบรรลุเป้าหมาย องค์ประกอบด้านระบวนการท างาน กลุ่มใดก็ตาม หากมีผู้น าที่ดี มีสมาชิกที่เข้าใจและช่วยเหลือ
กลุ่มตามบทบาทหน้าที่ของตนอย่างเต็มใจแล้ว กลุ่มนั้นก็มีแนวโน้มที่จะด าเนินไปได้ดีอย่างไรก็ตามหากกระบวนการ
ท างานไม่เหมาะสมผลงานของกลุ่มก็อาจไม่ดีเท่าที่ควร เช่น กลุ่มใดท่ีท างานโดยขาดการวางแผนงานร่วมกันสมาชิกไป
คนละทศิทาง และเป็นปัญหาต่อการบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม จากเหตุผลดังกล่าว การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาของโพลยา ส่งผลให้ความสามารถในการท างานเป็นทีมของนักเรียนสูงขึ้น เนื่องจากนักเรียนมีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือกันและกันจนงานส าเร็จตามเป้าหมายของกลุ่ม  
 4. เจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาของโพลยา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องมาจาก การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นขั้นตอนที่ชัดเจนในการ
แก้ปัญหา มีการพัฒนาด้านความคิดเชิงตรรกะของนักเรียน (Polya, 1980: 36) จะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพใน
การคิดวิเคราะห์ มีทักษะและความคิดรวบยอด รู้หลักการต่าง ๆ สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในคณิตศาสตร์และศาสตร์
อื่นๆ ได้ และการท างานเป็นทีมท าให้นักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน การแข่งขัน การแจกรางวัลเป็นการ
เสริมแรง ท าให้นักเรียนคอยช่วยเหลือกันและกัน กล้าแสดงความคิดเห็น และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เกิด
บรรยากาศที่เป็นกันเองในห้องเรียน มีความรับผิดชอบร่วมกันทั้งในส่วนตนและส่วนร่วม ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ส่งผลให้
นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิ ริกร กลยนีย์ (2557: 31) เรื่อง พัฒนา
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ร่วมกับ
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ผลการวิจัยพบว่า นักเรียน   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา มีเจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์หลังเรียนอยู่ในเกณฑ์ระดับมากขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะในการน าผลงานวิจัยไปใช้  
 1. การน าขั้นตอนการสอนการแก้ปัญหาของโพลยาไปใช้ในการสอนนั้นควรท าอย่างต่อเนื่องชัดเจนตาม
ขั้นตอน เป็นการเน้นให้นักเรียนฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง จะท าให้นักเรียนมีการคิดวิเคราะห์ที่ถูกต้องตามล าดับและ
ขั้นตอน และนักเรียนจะสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาอื่นๆในชีวิตประจ าวันได้  
 2. การน าโจทย์ปัญหาไปใช้ในการสอนควรค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน เพราะการแก้ปัญหาได้เร็วหรือ
ช้านั้นเป็นความสามารถเฉพาะของนักเรียนซึ่งแต่ละคนจะมีไม่เท่ากัน 
 3. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูควรให้ความส าคัญกับนักเรียนเท่าๆกัน มีการเสริมแรงในการสอน 
เช่น ค าชมเชย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้แสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่ 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 

 1. ควรมีการวิจัยการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดย
กระบวนของโพลยา ในเรื่องอื่นๆในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 

 2. ควรมีการติดตามผลในระยะยาว หลังเสร็จสิ้นการทดลอง เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรู้คณิตศาสตร์
และน าไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการแก้ปัญหาและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน โดยการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR   

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
A study of achievement, mathematics problem solving skills and Learning 

achievement motivation for mathematics in fractions by instructional 
management base on integration of CCR model for Prathomsuksa 4 students 

ศศิพร  คีรีราษฎร์ตระกูล1  ไพศาล  แซ่โซ้ง2  เบญจวรรณ  ชัยปลัด3 
Sasiphorn  Keereerattrakul1  Phaisan  Saesong2  Benjawan  Chaiplad3 

1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
2ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม 

3อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR  2) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้ที่บูรณา
การแนวคิด CCR กับเกณฑ์ร้อยละ 70  3) เพื่อศึกษาทักษะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง  เศษส่วน หลังการ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR  4) เพื่อศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการ
เรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2  ปี
การศึกษา 2561 โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม จังหวัดตาก จ านวน 23 คน จาก 1 ห้องเรียน ได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR จ านวน 14 แผน 2) 
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 3) แบบวัดทักษะในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และ 4) แบบวัด
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบสมมุติฐานด้วย t-test dependent และ One sample  t-test 
  ผลการวิจัย พบว่า  
 1.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน หลังสูงกว่าก่อนการ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน โดยการจัดการ
เรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 3.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีทักษะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณา
แนวคิด CCR  โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
  4.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรี ยนรู้ที่
บูรณาแนวคิด CCR  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้ทีบู่รณาแนวคดิ CCR, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร,์ ทักษะในการแก้ปัญหา

คณิตศาสตร,์ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร์ 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were 1) To compare the learning achievement in 
mathematics of prathomsuksa 4 students before and after instructional management base on 
integration of CCR model.  2) To compare the learning achievement in mathematics of 
prathomsuksa 4 students after instructional management base on integration of CCR model with 
the set 70 percents criterion. 3) To study mathematical problem solving skill in fractions of 
prathomsuksa 4 students after instructional management base on integration of CCR model. 4) To 
study learning achievement motivation of  prathomsuksa 4 students after instructional 
management base on integration of CCR model. The target group using in this study included 23 
prathomsuksa 4 students Dongsompittayakom school, Wangchao district, Tak province, studying 
mathematics during the second semester of 2018 school year.  The instruments using in this study 
included: 1) The knowledge management plans that instructional management base on integration 
of CCR model of mathematics in “fraction”  2) The learning achievement motivation in 
mathematics. 3) Mathematical problem solving ability 4) The learning achievement motivation for 
mathematics test. Data were analyzed by using the Mean, percentage and standard deviation and 
the hypothesis testing with a dependent t-test and one sample t-test. 
 The research findings found that: 
  1. The Prathomsuksa 4 students had achievement in mathematics after instructional 
management base on integration of CCR model higher than the previous class. The statistical 
significance level. 05  
  2. The Prathomsuksa 4 students had achievement in mathematics after instructional 
management base on integration of CCR model higher than the 70 percent level of statistical 
significance.05.  
  3. The Prathomsuksa 4 students had problem solving ability in mathematics after 
instructional management base on integration of CCR model, found that in overall, was in “High,” 
level.  
  4. The Prathomsuksa 4 students had learning achievement motivation for mathematics 
after instructional management base on integration of CCR model found that in overall was in 
“High,” level. 

Keyword: Instructional management base on integration of CCR model, Mathematics learning 

achievement, Mathematical Problem Solving Skill, Learning achievement motivation for 
mathematics 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ในศตวรรษที่ 21 โลกมีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีส่งผลให้จ าเป็นต้องมีการเตรียมผู้เรียนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก ผู้สอนจึงต้องมีความตื่นตัวและ
เตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาหลัก (Core Subjects) มีทักษะการเรียนรู้(Learning Skills) 
และพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ไม่ว่าจะเป็นทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการคิด
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และการแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร และทักษะชีวิต (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2560)             
ซึ่งคณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากคณิตศาสตร์ช่วยให้มนุษย์มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่าง
รอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ศาสตร์อื่นๆ อันเป็นรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณภาพและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้
ทัดเทียมกับนานาชาติ การศึกษาคณิตศาสตร์จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัฒน์        
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2560) นอกจากนี้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ      
ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ เกิดสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถการสื่อสาร ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดเป็นระบบเพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
ตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคม สามารถแก้ปัญหาอุปสรรค มีทักษะชีวิตและเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีคุณค่า 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)   
  จากความส าคัญดังกล่าวนี้การจัดการศึกษาคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 จ าเป็นต้องให้นักเรียนได้เกิดการ
เรียนรู้ด้วยความเข้าใจที่มากพอเพียงและสามารถน าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้ โดยเฉพาะระดับ
ประถมศึกษาต้องเป็นการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมนักเรียนให้รับกับการศึกษาในระดับมัธยมที่สูงขึ้น ครูผู้สอนต้องเป็นผู้
ที่มีความสามารถ รู้จักดัดแปลงตัวอย่างกิจกรรม แบบฝึกหัด ตลอดจนหาสื่ออุปกรณ์ประกอบการสอน เพื่อช่วยให้
นักเรียนได้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง การสอนให้นักเรียนรู้จักคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็นนั้นเป็นสิ่ง ส าคัญ 
นอกจากน้ันยงัจ าเป็นต้องฝึกให้เยาวชนรู้จักพูด แสดงความคิดอย่างชัดเจน สมเหตุสมผล มีวิจารณญาณ ฝึกให้เยาวชน
เป็นผู้รู้จริง ใฝ่แสวงหาความรู้ กล้าแสดงความรู้ และความคิด เป็นผู้เสียสละเพื่อส่วนรวม มีน้ าใจ และท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ เพื่อเตรียมนักเรียนให้เป็นทรัพยากรที่มีค่าในยุคข่าวสารสนเทศและยุคไร้พรมแดนต่อไป (ปานทอง กุลนาถศิร, 
2555) 
  การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ที่ผ่านมานั้น นักเรียนส่วนหนึ่งยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับต่ า 
ประกอบกับการรายงานผลค่าสถิติพื้นฐานของผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ระดับประเทศ        
(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนดงซ่อม-   
พิทยาคม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยในระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 
37.12 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2560) จะเห็นได้ว่านักเรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ าโดยมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 แสดงว่าการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ยังประสบปัญหา ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการจึงจ าเป็นต้องปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดีขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียน 
ซึ่งสาเหตุหนึ่งนั้นผู้เรียนไม่ค่อยสนใจที่จะเรียนรู้ เนื่องจากไม่มีแรงกระตุ้นและไม่มีแรงจูงใจที่จะเรียนรู้ อาจเป็น
เพราะว่าเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ค่อนข้างยาก ต้องอาศัยทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาโดยส่วนใหญ่ อีกทั้ง
ยังคิดว่าวิชาคณิตศาสตร์ไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและไม่เป็นสาขาวิชาที่จะศึกษาต่อในอนาคต 
ส่งผลให้นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ประกอบกับเทคนิคการสอนของครูยังคงสอนในรูป
แบบเดิมๆ ไมส่งผลในทางที่จะช่วยให้ผู้เรยีนประสบความส าเร็จในการเรยีน ผู้วิจัยจึงได้มีการปรับปรุงการจดัการเรียนรู้
ซึ่งได้จัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการแนวคิด CCR เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงข้ึน 
 การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการจิตตปัญญา 
(Contemplative Education) การสอนแนะหรือการช้ีแนะ (Coaching) และการเรียนการสอนที่ใช้วิจัยเป็นฐาน 
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(Researching base Learning) ซึ่งเป็นกระบวนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงได้ลงมือหา
ค าตอบด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดกระบวนการคิด และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยครูเป็นเพียงผู้ช้ีแนะให้ผู้เรียนได้พัฒนา
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้เรียนรู้การพัฒนาจิตใจ การรู้จักตนเอง     
เกิดความรัก ความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ เกิดจิตส านึกต่อส่วนรวม อันน าไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

  การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR มี 5 ข้ันตอน ดังนี ้
  1.  ขั้นการเตรียมความพร้อม : ตระหนักรู้คือพร้อม 
  2.  ขั้นการแสวงหาความรู้ : ถามคือสอน 
  3.  ขั้นเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ : ปฏิบัติได้คือเข้าใจ 
  4.  ขั้นประเมินและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : สะท้อนคิดคือเรียนรู้ 
  5.  ขั้นการสะท้อนการเรียนรู้ : เขียนคือคิด 
  การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR เป็นแนวคิดที่เริ่มต้นจากความร่วมมือระหว่างส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ได้สนับสนุนและริเริ่มให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
ทิศทางการผลิตและพัฒนาครูของประเทศ ซึ่งจากที่ประชุมดังกล่าว มติที่ประชุมได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการ
จัดการเรียนรู้ที่ใช้แนวคิด จิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education) ระบบพ่ีเลี้ยง (Coaching) และการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นวิจัยเป็นฐาน (Research base learning) จึงได้ด าเนินโครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและ
พัฒนาครู โดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญา ระบบพี่เลี้ยง และการเรียนรู้ฐานวิจัย ซึ่งได้ริเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2559 
เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งถือเป็นสถาบันการศึกษาหลักในการผลิตนักศึกษาครูได้มีทิศทางเดียวกันในการพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษาเพื่อให้เป็นครูที่มีบทบาทในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบทบาทของการเป็นพี่เลี้ยง 
(Coaching) ในช้ันเรียน และสามารถจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นครูสอนคณิตศาสตร์จึงสนใจที่จะการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ทักษะการแก้ปัญหา และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน โดยการจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการแนวคิด CCR  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อศึกษาแนวทางในการในการพัฒนารูปแบบการ
เรียนรู เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการแก้ปัญหา และ แรงจูงใจใฝ่สัมมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
ของนักเรียนให้สูงขึ้นต่อไป 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4 
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR 
  2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
โดยการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR กับเกณฑ์ร้อยละ 70  
  3.  เพื่อศึกษาทักษะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง  เศษส่วน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 หลัง
การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR 
  4.  เพื่อศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 หลังการ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR 
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สมมติฐานการวิจัย 
   1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนการจัดการ
เรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR   
 2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
แนวคิด CCR สูงกว่าที่เกณฑ์ ร้อยละ 70 

ขอบเขตการวิจัย 
  ประชากร 
   ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม จังหวัดตาก จ านวน 23  คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  
  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สาระที่ 1 จ านวนและการ
ด าเนินการระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เรื่อง เศษส่วน โดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการความคิด CCR ซึ่งตรงตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)  
  ตัวแปรทีศ่ึกษา  
  ตัวแปรต้น ได้แก่  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการความคิด CCR 
  ตัวแปรตาม ได้แก่   
   1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์  
   2.  ทักษะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
   3.  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
 ระยะเวลาในการวิจัย 
  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการจิตตปัญญา
(Contemplative Education) การสอนแนะหรือการช้ีแนะ(Coaching) และการเรียนการสอนที่ใช้วิจัยเป็นฐาน 
(Researching base Learning) ซึ่งเป็นกระบวนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงได้ลงมือหา
ค าตอบด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดกระบวนการคิด และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยครูเป็นเพียงผู้ช้ีแนะให้ผู้เรียนได้พัฒนา
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ นอกจากน้ีผู้เรียนยังได้เรียนรู้การพัฒนาจิตใจ การรู้จักตนเอง เกิด
ความรัก ความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ เกิดจิตส านึกต่อส่วนรวม อันน าไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข มี 5 
ขั้นตอนดังน้ี  
  ขั้นที่ 1 เตรียมความพร้อม : ตระหนักรู้คือพร้อม หมายถึง การที่เด็กมีพัฒนาการทางด้านต่างๆ ทั้งทาง
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพียงพอที่จะรับรู้สิ่งต่างๆ ได้โดยไม่มีสิ่งใดเป็นอุปสรรค ก่อให้เกิดความ
พึงพอใจในการกระท านั้นๆ โดยใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา เช่น การฟังอย่างลึกซึ้ง การสะท้อนการเรียนรู้ 
กิจกรรม Body Scan 
   ขั้นที่ 2 แสวงหาความรู้ : ถามคือสอน หมายถึง การใช้ค าถามที่กระตุ้นความคิดของผู้เรียนให้อยากหา
ค าตอบ อยากแก้ปัญหา และอยากคิดต่อ ท าให้ผู้เรียนเกิดแนวความคิดความเข้าใจที่ถูกต้องและกว้างขวางยิ่งขึ้น 
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เพราะผู้เรียนจะเกิดทักษะซึ่งเป็นค าถามที่สอดคล้องกับแนวคิด RBL ในการค้นคว้าสิ่งที่ต้องการจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
เพื่อให้ทราบค าตอบและสามารถเปรียบเทียบค าตอบท่ีได้มาว่าควรเชื่อถือหรือไม่ 

   ขั้นที่ 3 เช่ือมโยงสู่การปฏิบัติ : ปฏิบัติได้คือเข้าใจ หมายถึง การให้ปฏิบัติจริงเป็นวิธีการวัดผลที่เหมาะ
ส าหรับการวัดพฤติกรรมที่เป็นทักษะภาคปฏิบัติ เป็นการทดสอบเพื่อพิจารณาความสามารถในการท างานได้ตาม
จุดมุ่งหมาย การให้การปฏิบัติจริงเป็นการวัดความสามารถที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทั้ง 3 ด้าน คือพุทธิพิสัย จิตพิสัย และ
ทักษะพิสัย 

   ขั้นที่ 4 ประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : สะท้อนคิดคือเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกิดขึ้น
โดยที่ผู้เรียนได้ออกมาน าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา ซึ่งวิธีการดังกล่าวนั้นผู้เรียนแต่ละคนอาจจะน าเสนอในรูปแบบ
เดียวกัน หรือแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความรู้หรือมวลประสบการณ์ของผู้เรียนเอง และมีการอภิปรายร่วมกัน  

   ขั้นที่ 5 สะท้อนการเรียนรู้สู่การพัฒนา: เขียนคือคิด หมายถึง กระบวนการคิดไตร่ตรองทบทวน (Reflective 
Thinking) โดยการเขียนสรุปความรู้หลังจากท่ีได้เรียนรู้ไว้เป็นองค์ความรู้ของตนเอง 

  2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หมายถึง ความรู้ ความสามารถทางสติปัญญาในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ และการหารซึ่งมีความสามารถในการอ่านและตีความ
จากโจทย์ได้ให้เป็นผลส าเร็จ 

   3.  ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ข้ันตอน กระบวนการหรือยุทธวิธีต่าง ๆ ที่เกิดจากการน า
ประสบการณ์ ความรู้ ทักษะพื้นฐานต่างๆ ของผู้แก้ปัญหามาประยุกต์ใช้ที่ผู้แก้ปัญหาต้องอาศัยความรู้ การคิด
วิเคราะห์ ประสบการณ์ และทักษะพื้นฐานต่าง ๆ ที่มีอยู่ไปประยุกต์ใช้ในการค้นหาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

   4.  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หมายถึง พฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงออกถึงความ
พยายามในการท ากิจกรรม และหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาอันจะน าตนไปสู่ความส าเร็จในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ให้ได้ผลการเรียนท่ีดี พยายามที่จะเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ และพยายามที่จะเรียนให้ดีกว่าบุคคลอื่น ๆ หรือเพื่อแข่งขัน
ให้ได้มาตรฐานในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์อันดีเยี่ยมบรรลุตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว้ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการท าวจิัย 

 

 

 
 

- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร์ 
- ทักษะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร ์
- แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณิตศาสตร์ 

การบูรณาการแนวคดิ CCR 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
  ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 23  คน โรงเรียนดงซ่อม -
พิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ได้มาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR แบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ แบบวัดทักษะในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และแบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ รายละเอียด ดังนี ้
  1.  แผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR เรื่อง เศษส่วน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 
6 จ านวน 14 แผน 
  2.  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบทดสอบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ให้มีค าตอบท่ีถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวให้ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้และครอบคลุม
เนื้อหาตามแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 30 ข้อ  
  3.  แบบวัดทักษะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีการของ
ลิเคอร์ท (Likert)  
  4.  แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตาม
วิธีการของลิเคอร์ท (Likert) 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1. นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (Pretest) เรื่อง เศษส่วน เพื่อวัดความรู้
พื้นฐานและเก็บผลการทดสอบไปเปรียบเทียบกับผลการสอบหลังเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการ
แนวคิด CCR 

  2. ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR เรื่อง เศษส่วน จ านวน 
14 แผน ใช้เวลาแผนละ 1 ช่ัวโมง รวมทั้งสิ้น 14 ช่ัวโมง   

  3. นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (Posttest) เรื่อง เศษส่วน เพื่อวัดความรู้
พื้นฐานและเก็บผลการทดสอบไปเปรียบเทียบกับผลการสอบก่อนเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการ
แนวคิด CCR 

  4. นักเรียนท าแบบวัดทักษะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เพื่อวัดทักษะและเก็บผลการทดลองหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR 

 5. นักเรียนท าแบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์เพื่อวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และเก็บผลการ
ทดลองหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  ก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ใช้การทดสอบค่าที (t-test dependent)  
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  2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4   หลังการ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ใช้การทดสอบค่าที (One sample t-test) 

  3.  การศึกษาทักษะการแก้ปัญหาและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะการแก้ปัญหาและแรงจูงใจใฝ่สัมมฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร์ 
เรื่อง เศษส่วน  โดยการจดัการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคดิ CCR  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  ผู้วิจัยน าเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมลูดังนี ้

ตาราง 1  แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 4 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคดิ CCR 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน n x  S.D. t Sig 

ก่อนการจัดการเรียรู ้ 23 13.57 1.73 
17.600 .000 

หลังการจดัการเรียนรู ้ 23 24.26 2.73 

 P < .05 

 จากตาราง 1  พบว่านักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร์ เรื่อง หลังเรยีนสูง
กว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05  โดยมีค่า t = 17.600  และ
ค่า Sig = .000 

ตาราง 2  แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง  เศษส่วน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 4 โดยการจัดการเรียนรู้ที่บรูณาการแนวคดิ CCR กับเกณฑ์ร้อยละ 70 

 n k x  S.D. t Sig 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ์ 23 21 24.26 2.73 5.72 .000 

P < .05 

  จากตาราง 2  พบว่านักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน 
หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยมี
ค่า t = 5.72  และค่า Sig = .000 
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ตาราง 3  แสดงค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของทักษะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ หลังการ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

ทักษะการแก้ปัญหา x  S.D. ระดับ 

1.   นักเรียนสามารถวิเคราะห์ที่โจทย์ก าหนดได ้ 4.00 0.67 มาก 

2.   นักเรียนสามารถวางแผนวิธีการแก้โจทย์ปญัหาได ้ 3.78 0.67 มาก 

3.   นักเรียนสามารถอธิบายให้เหตุผลในการแก้ปัญหาได้ชดัเจน 4.09 0.67 มาก 

4.   นักเรียนสามารถแก้ปัญหาโดยใช้บาร์โมเดลได ้ 4.26 0.54 มาก 

5.   นักเรียนน าบาร์โมเดลมาใช้ในการแก้ปัญหาท าใหส้ามารถ 

      แก้ปัญหาได้ง่ายมากขึ้น 4.57 0.50 มากที่สุด 

6.   นักเรียนท าการแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว ้ 4.17 0.58 มาก 

7.   นักเรียนมีการวางแผนการแกป้ัญหาอย่างเป็นระบบและท าให ้

      การแก้ปัญหาต่างๆ รวดเร็วข้ึน 4.78 0.42 มากที่สุด 

8.   นักเรียนคดิว่าการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์มีความส าคญัต่อ 

      การพัฒนาด้านการคิด 4.39 0.66 มาก 

9.   นักเรียนสามารถคิดแก้ปญัหาได้หลากหลายวิธ ี 4.48 0.59 มาก 

10.  นักเรียนสามารถน าวิธีการแกป้ัญหาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวนั 4.52 0.51 มากที่สุด 

รวม 4.30 0.58 มาก 

 จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีทักษะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการ
เรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.30 และ S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า นักเรียนมีการวางแผนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและท าให้การแก้ปัญหาต่างๆ รวดเร็วขึ้น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด    
( x  = 4.78 และ S.D. = 0.42) รองลงมา คือ นักเรียนน าบาร์โมเดลมาใช้ในการแก้ปัญหาท าให้สามารถแก้ปัญหาได้ง่าย
มากขึ้น ( x  = 4.57 และ S.D. = 0.50) และ นักเรียนสามารถน าวิธีการแก้ปัญหาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน ( x  = 
4.52 และ S.D. = 0.51) ตามล าดับ 
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ตาราง 4  แสดงผลศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 หลังการ 
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคดิ CCR 

รายการ x  S.D. ระดับปฏิบัติการ 

1.  นักเรียนมีความกระตือรือร้นเมื่อถึงเวลาเรยีนวิชาคณติศาสตร์ 4.09 0.67 มาก 

2.  นักเรียนชอบค้นคว้าหาความรูเ้พิ่มเตมินอกเหนือจากท่ีครสูอน 4.48 0.59 มาก 

3.  นักเรียนใหค้วามสนใจและตั้งใจท างานทุกอย่างตามที่ครูมอบหมาย 4.61 0.50 มากที่สุด 

4.  เมื่อมีอุปสรรคในการท างานท่ีครูสั่งนักเรียนจะทุ่มเทอย่างเตม็ที่ใน 

     การแก้ปัญหา 

3.87 0.97 มาก 

5.  นักเรียนจะซักถามครูหรือเพื่อนหากมีข้อสงสัยในการบ้านหรืองานท่ี 

     ได้รับมอบหมายจนส าเร็จ 

4.43 0.59 มาก 

6.  นักเรียนสามารถน าวิชาคณิตศาสตรไ์ปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 4.30 0.97 มาก 

7.  นักเรียนมีความพยายามอย่างยิ่งท่ีจะเรียนคณิตศาสตร์ให้เก่ง 4.17 0.72 มาก 

8.  นักเรียนร่วมมือกับเพื่อนเพื่อท าภาระงานท่ีได้รบัมอบหมาย 4.13 0.81 มาก 

9.  นักเรียนร่วมแสดงความคดิเหน็ระหว่างการอภปิรายในช้ันเรียน 4.48 0.67 มาก 

10. เมื่อมีการบ้านข้อที่ยากนักเรียนจะพยายามท าใหส้ าเร็จจนได้ 4.00 0.85 มาก 

11. นักเรียนจะพยายามตั้งใจเรียนมากขึ้นเมื่อไม่เข้าใจในเนื้อหาท่ีเรียน 4.52 0.59 มากที่สุด 

12. ในการเรยีนทุกครั้งท่ีท างานเปน็กลุ่ม นักเรยีนชอบที่จะเป็นหัวหน้า 

      เพื่อท างานให้เป็นระบบ และส าเรจ็ด้วยดี 

4.09 0.73 มาก 

13. นักเรียนรู้สึกภูมิใจท่ีได้ใช้ความสามารถของตนเองในการท า 

     แบบฝึกหัดคณิตศาสตร ์

3.91 0.73 มาก 

14. นักเรียนใช้เวลาว่างในการทบทวนบทเรียนอยู่แสมอ 4.17 0.72 มาก 

15. นักเรียนจะลงมือท างานทันทีเมื่อไดร้ับมอบหมายภาระงาน 3.83 0.78 มาก 

16. นักเรียนรู้สึกภาคภมูิใจเมื่อท างานเสร็จก่อนเพื่อนในช้ันเรยีน 4.39 0.66 มาก 

17. แม้งานที่ไดร้ับมอบหมายจะได้คะแนนน้อย แต่นักเรียนก็จะตั้งใจ 

     และพยายามท าอย่างเตม็ที ่

4.43 0.66 มาก 

18. ไมเ่พียงแต่จะเรียนใหส้ าเร็จเทา่นั้น นักเรียนจะคอยตรวจสอบ 

     ข้อบกพร่องในการเรียนด้วย 

4.09 0.85 มาก 
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รายการ x  S.D. ระดับปฏิบัติการ 

19. นักเรียนมีความตั้งใจแน่วแน่มัน่คงเพื่อบรรลเุป้าหมายของการ 

     เรียน 

3.48 0.59 ปานกลาง 

20. ถ้านักเรียนพบแบบฝึกหดัคณติศาสตร์ที่ยาก ๆ นักเรียนจะฝึกท า 

     ซ้ า ๆ หลาย ๆ ครั้งจนเข้าใจด ีแล้วจึงผ่านไปข้ออ่ืน 

4.35 0.71 มาก 

21. เมื่อเพื่อน ๆ ได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนในการสอบ  

     นักเรียนรู้สึกเฉย ๆ ไมส่นใจและเห็นว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว 

4.39 0.66 มาก 

22. ขณะที่เรียนนักเรียนมักสนใจวิธีการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 

     ต่าง ๆ และซักถามครูจนเข้าใจด ี

4.22 0.67 มาก 

23. ถึงแม้วิชาคณิตศาสตร์จะเป็นวิชาที่เรียนยาก นักเรยีนจะตั้งใจเรยีน 

     ให้เต็มที ่

4.43 0.66 มาก 

24. นักเรียนมีความรู้สึกว่าวิชาคณิตศาสตร์ ช่วยให้คิด อย่างเป็นระบบ  

     มีเหตุผลช่วยในการตัดสินใจได้เร็วขึ้น 

4.57 0.73 มากที่สุด 

รวม 4.22 0.71 มาก 

 จากตาราง 4 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR  โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.22 และ S.D. = 0.71) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า พบว่า นักเรียนให้ความสนใจและตั้งใจท างานทุกอย่างตามที่ครูมอบหมาย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x  = 4.61 และ 
S.D. = 0.50) รองลงมา คือ นักเรียนมีความรู้สึกว่าวิชาคณิตศาสตร์ช่วยให้คิดอย่างเป็นระบบมีเหตุผลช่วยในการ
ตัดสินใจได้เร็วขึ้น ( x  = 4.57 และ S.D. = 0.73) และ นักเรียนจะพยายามตั้งใจเรียนมากขึ้นเมื่อไม่เข้าใจในเนื้อหาที่
เรียน ( x  = 4.52 และ S.D. = 0.59) ตามล าดับ 

สรุปผลการวิจัย 
 1.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน หลังสูงกว่าก่อนการ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน โดยการจัดการ
เรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 3.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีทักษะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณา
แนวคิด CCR  โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า พบว่านักเรียนมีการวางแผนการแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบและท าให้การแก้ปัญหาต่างๆ รวดเร็วขึ้น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ นักเรียนน าบาร์โมเดลมาใช้ใน
การแก้ปัญหาท าให้สามารถแก้ปัญหาได้ง่ายมากขึ้น และ นักเรียนสามารถน าวิธีการแก้ปัญหาไปใช้ได้จริงใน
ชีวติประจ าวัน ตามล าดับ 
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  4.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาแนวคิด CCR โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า พบว่า นักเรียนให้ความสนใจและตั้งใจ
ท างานทุกอย่างตามที่ครูมอบหมาย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ นักเรียนมีความรู้สึกว่าวิชาคณิตศาสตร์ช่วยให้คิด
อย่างเป็นระบบมีเหตุผลช่วยในการตัดสินใจได้เร็วขึ้น และ นักเรียนจะพยายามตั้งใจเรียนมากขึ้นเมื่อไม่เข้าใจในเนื้อหา
ที่เรียน ตามล าดับ 

อภิปรายผลการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการแก้ปัญหาและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื่อง  เศษส่วน โดยการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
ซึ่งสามารถอภิปรายผล ได้ดังนี้   
  1. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน โดยการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR  
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 จากผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยคิด
เป็นร้อยละ 80.87 และ มีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 20 คนจากจ านวนนักเรียนทั้งหมด 23 คน คิดเป็นร้อย
ละ 86.96 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งเมื่อน ามาเทียบกับเกณฑ์พบว่าผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ทั้งคะแนนเฉลี่ย
และจ าานวนนักเรียน ที่เป็นเช่นนี้สามารถอภิปรายได้ว่า การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ผู้วิจัยได้ใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR  ซึ่งได้พัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยได้แบ่งขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
เป็น 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพร้อม ขั้นที่ 2 ขั้นแสวงหาความ ขั้นที่ 3 เช่ือมโยงสู่การปฏิบัติ ขั้นที่ 4 
ประเมินและแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และขั้นท่ี 5 สรุปบทเรียน/สะท้อนการเรยีนรู้สูก่ารพัฒนา การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
แนวคิด CCR  เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งถึงจิตใจของผู้เรียนที่ต้องการเรียนอย่างมีความสุข ควบคู่ไปกับการพัฒนา
ปัญญา วิธีการสอนจะเน้นที่กิจกรรมการสอนของครูที่จะท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านกิจกรรมต่างๆ 
โดยที่ครูผู้สอนจะคอยช้ีแนะแนวทางในการค้นหาค าตอบด้วยตนเอง ในการค้นหาค าตอบนั้นจะใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) ซึ่งเป็นการสอนที่มุงสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถในการแกปญหาดวย
วิธีการฝกใหผูเรียนรูจักศึกษาค้นคว้าหาความรู ผูสอนตั้งค าถามกระตุนใหผูเรียนใชกระบวนการทางความคิดในการ
เสาะแสวงหาความรูหรือสรางความรูใหม หาเหตุผลจนคนพบความรูหรือแนวทางในการแกปญหาที่ถูกตองดวยตนเอง
สรุปเปนองคความรู้และสามารถน าไปประยุกตใชประโยชนในชีวิตประจ าวันได้ การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด 
CCR  จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
เครือมาศ  แสนตรี (2555) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบจิตตปัญญาร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ ความสามารถในการคิด แก้ปัญหา และความเช่ือมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัย 
ผลการวิจัยพบว่า 1) แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบจิตปัญญาร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นมี
ประสิทธิภาพโดยการประเมินความเหมาะสมของผู้เช่ียวชาญอยู่ในระดับเหมาะสมมากขึ้นไปดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 
0.72 แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 72 และสัมประสิทธิ์ความแปรผัน เท่ากับ 9.83  2) เด็กปฐมวัยที่
ได้รับการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบจิตตปัญญาร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาหลังได้รับการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนได้รับการจัดประสบการณ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3) 
เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบจิตตปัญญาร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีความ
เชื่อมั่นในตนเองหลังได้รับการจัดประสบการณ์เรียนรู้สูงกว่าก่อนได้รับการจัดประสบการณ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
  2. ด้านทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน โดยการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับมาก ( x  = 4.30) ที่เป็นเช่นสามารถอภิปรายได้ว่า การน ารูปแบบ
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การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน
กิจกรรมต่างๆ โดยที่ครูผู้สอนจะคอยช้ีแนะแนวทางในการค้นหาค าตอบด้วยตนเอง ในการค้นหาค าตอบนั้นจะใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) ซึ่งเป็นการใช้ค าถามที่กระตุ้นความคิดของผู้เรียนให้อยากหา
ค าตอบ อยากแก้ปัญหา และอยากคิดต่อ ท าให้ผู้เรียนเกิดแนวความคิดความเข้าใจที่ถูกต้องและกว้างขวางยิ่งขึ้นซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สายหยุด  อุไรสกุล (2555) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการเรียนโดยใช้การวิจัย
เป็นฐานร่วมกับการใช้เทคนิค SCAMPER ผลการวิจัยพบว่า ก่อนและหลังการทดลองคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของกลุ่มทดลองมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
การวิจัยเป็นฐานร่วมกับการใช้เทคนิค SCAMPER ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น ส่วนด้านกระบวนการ
เรียนรู้ต้องใช้เทคนิค SCAMPER เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มทดลองไดใ้ช้ความคิดที่หลากหลายภายใต้การสรา้งค าถามที่ส่งเสรมิ
ให้ผู้เรียนมีมุมมองในการพัฒนาสิ่งท่ีมีอยู่แล้วให้เปลี่ยนไปในรูปแบบอ่ืนๆ เพิ่มขึ้น เป็นการตั้งค าถามเพื่อกระตุ้นการคิด
เชิงสร้างสรรค์ที่หลากหลายอย่างเป็นระบบ และด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่ม
ทดลองส่วนใหญ่เห็นด้วยกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่สนับสนุนให้เกิดกระบวนการคิดและการแสวงหาความรู้อย่าง
เป็นระบบ 
  3. ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศษส่วน โดยการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 จาก ผลการวิจัยพบว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR อยู่ในระดับมาก ( x  = 4.22)  ที่เป็นเช่นนี้สามารถ
อภิปรายได้ว่า การน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ท าให้นักเรียนได้
เรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคล มีความกระตือรือร้นสนใจ รู้จักค้นหาความรู้ด้วยตนเองผ่านการ
ปฏิบัติจริง กล้าแสดงความคิดเห็นและกล้าแสดงออกมากขึ้น มีความมั่นใจ มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ จน
สามารถบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้ ส่งผลให้นักเรียนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับมาก  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของพวงเพ็ชร ปะกัง (2553) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุม่สาระการเรยีนรู้
คณิตศาสตร์ เรื่อง พ้ืนท่ีผิวและปริมาตร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) แผนการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้วิจัยเป็นฐาน มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 79.36/78.83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  2) ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ เรื่อง พ้ืนท่ีผิวและปริมาตร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้วิจัยเป็นฐาน มีค่าเท่ากับ 0.6089  3) นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.  จากการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาแนวคิด CCR ในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
เศษส่วน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด คือ นักเรียนมีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป ผู้วิจัยเสนอ
ให้ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาทุกระดับ น า วิธีการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาแนวคิด CCR ไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนสูงขึ้น 

 2.  จากการวิจัยพบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ที่ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ที่บูรณา
แนวคิด CCR เรื่องเศษส่วน อยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยเสนอให้ครูผู้สอนน า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ที่บูรณาแนวคิด CCR ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเนื้อหาคณิตศาสตร์อื่น 
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  3.  การจัดห้องเรียน ควรจัดให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เนื่องจากเป็นการเรียนที่จัดให้เรียน
เป็นกลุ่ม ดังนั้นห้องเรียนที่จัดกิจกรรมควรกว้างขวางสามารถเคลื่อนย้ายจัดกลุ่มได้สะดวกและรวดเร็ว ภายในห้องควร
มีป้ายนิเทศ แสดงผลงานของกลุ่มที่มีผลงานดีเด่น 
  4.  การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ควรจัดรูปแบบของกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ครูควรค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  1.  ควรมีการศึกษาตัวแปรที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมากขึ้น เช่น การจัดกิจกรรมที่มีความ
หลากหลายเพื่อไม่เกิดความเบื่อหน่ายแก่ผู้เรียน 
  2.  ควรมีการวิจัยเพื่อการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ที่ส่งเสริมทักษะทาง
คณิตศาสตร์ในด้านอื่นๆ เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการเช่ือมโยง  
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และทักษะการท างานเป็นกลุ่ม โดยการจัดการเรียนรู้ 
แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
A Study Mathematics Achievement and Teamwork by Using STAD Technique 

on Basic Counting Principles for Students in Grade 10 

ศุภณัฐ  มีชัย1  ไพลิน  สังคง2 และ จิรพงค์  พวงมาลัย3 
Supanat  Meechai1  Pailin  Sungkong2  and  Jirapong  Puangmalai3 

1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
2ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

3อาจารย์โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น      
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 เพื่อศึกษาทักษะการท างานเป็นกลุ่มและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มตัวอย่างนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 4/1 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 37 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบแบ่งกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ แบบวัดทักษะการท างานเป็นกลุ่ม และแบบวัดแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า
ที 
 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนการใช้
การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05             
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น 
สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD / ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม / ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร์ / แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to compare the mathematics achievement before and 
after using STAD technique on Basic Counting Principles of grade 10 students, to compare the 
mathematics achievement after using STAD technique on Basic Counting Principles with 70 percent 
of the criterion of grade 10 students, to study the team work skills and mathematics achievement 
motivation mathematics after using STAD technique of grade 10 students. The samples of this 
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study were 37 in grade 10 class 1 student at Kamphaengphet Provincial Administration Organization 
School in the second semester of the 2018 academic year which was selected by The Cluster 
Random Sampling . The research instruments were the lesson plans using STAD technique, 
mathematics achievement test, the measurement of the team work skills and the Measurement of 
the learning achievement motivation mathematics. Data were analyzed by mean, standard 
deviation and t-test. 
 The result found that: The students in grade 10 had mathematics achievement after more 
than before using STAD technique on Basic Counting Principles at .05 level of significance,                
had mathematics achievement after using STAD technique on Basic Counting Principles higher than 
70% at .05 level of significance, had teamwork skills after using STAD technique all at a high level, 
had achievement motivation mathematics after using STAD technique all at a highest level. 

Keywords: Learning by STAD Technique / Teamwork Skills / Mathematics Achievement / 

Achievement Motivation Mathematics 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 สังคมโลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของมนุษย์ทั่วโลกก็เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้โลกที่กว้างใหญ่เป็นโลกที่เกิดการเรียนรู้อย่างไม่รู้จบ สังคมโลกมีทั้งการ
แข่งขันและการร่วมมือกันมากขึ้น การจัดการศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะผู้เรียนจ าเป็นต้องมีทักษะ
การเรียนรู้เพิ่มขึ้น อาทิ ทักษะทางภาษา ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทักษะในการใช้เทคโนโลยีและสื่อ
สารสนเทศต่างๆ รวมไปถึงทักษะการปรับตัว ทักษะในการแก้ปัญหาต่างๆอย่างมีสติและมีเหตุผล (ดวงกมล สินเพ็ง
,2551, หน้า 1) ซึ่งการพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน จะต้องให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศ
ที่มีอยู่ให้เข้มแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาคนให้เข้มแข็ง 
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 และการเสริมสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพ
ของคนสามารถเป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แห่งชาติฉบับที่ 11 (2552-2559) ได้ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานของความสมดุล รู้จั ก
พอประมาณอย่างมีเหตุผลมีความรอบรูเ้ท่าทันโลก เพื่อมุ่งให้เกิดความพัฒนาท่ียั่งยืนและความอยู่ดมีีสุขของคนไทยเกดิ
การบูรณาการแบบองค์รวม  ที่ยึด “คน” เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างมี “ดุลยภาพ” ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม เช่ือมโยงการพัฒนาการศึกษากับการพัฒนาด้านต่างๆ โดยค านึงถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2554, หน้า 4) 
 โลกเศรษฐกิจเชิงวิชาการ การพัฒนาทรัพยากรของมนุษย์ต้องปรับกระบวนทัศน์ที่เน้นการคิดเชิงระบบ   
(system thinking) โดยใช้แนวคิดเชิงบูรณาการหรือพหุสาขาวิชาและเน้นการท างานเป็นทีม (ลัดดา ภู่เกียรติ, 2552, 
หน้า 7) ดังนั้น คณิตศาสตร์จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิด
อย่างมีเหตุผล สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา 
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งนี้ คณิตศาสตร์จึงมีประโยคต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 
2551, หน้า 1) 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ และความเจริญก้าวหน้าของโลก มนุษย์ใช้
คณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานในการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และศาสตร์อื่น ๆ รวมทั้งใช้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือใน
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การพัฒนาการคิดที่หลากหลาย ทั้งการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิด
อย่างเป็นระบบและมีระเบียบ แบบแผน ลักษณะการคิดดังกล่าวทาให้มนุษย์สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ 
คาดการณ์ วางแผน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [สสวท.] , 
2555, หน้า 1) วิชาคณิตศาสตร์เป็นทักษะเชิงสติปัญญาที่ต้องใช้กระบวนการทางสติปัญญาสูงกว่าทักษะทางกายอื่นๆ 
เนื้อหาสาระทางคณิตศาสตร์เป็นประสบการณ์นามธรรม สิ่งที่ผู้เรียนได้พบเห็นส่วนใหญ่เป็นสัญลักษณ์ ผู้เรียนที่มี
ประสบการณ์น้อยจะมีปัญหาด้านนามธรรมจึงเป็นการยากที่จะถ่ายทอดความคิดให้นักเรียนเข้าใจเป็นรูปธรรมและเกิด
ความคิดรวบยอดได้ 
 ปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในช้ันเรียนโดยทั่วไป พบว่านักเรียนมีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมน้อย ครูส่วนใหญ่ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายโดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน ท าให้
นักเรียนท่ีเรียนรู้ได้เร็วจะสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย ส่วนผู้เรียนที่เรียนรู้ช้า หรือฟังบรรยายไม่ทัน ไม่เข้าใจเนื้อหาจะ
เกิดความเบื่อหน่าย ท าให้มีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์และส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า เมื่อเรียน        
เรื่องใหม่จะยิ่งประสบปัญหามากขึ้น เพราะขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องเดิมที่ เป็นพื้นฐา นของเรื่องใหม่                          
(จิรวรรณ จันทรแพ,2555,หน้า 3) การที่เนื้อหามีมากท าให้ครูรีบสอนให้ทันตามหลักสูตรจึงไม่ค านวณถึงความแตกต่าง
ของผู้เรียนแต่ละคน นักเรียนที่เรียนเก่งมีความพยายามที่จะท าความเข้าใจเนื้อหาให้มากที่สุดโดยไม่สนใจเพื่อน ท าให้
ระบบการเรียนเป็นแบบแข่งขัน เป็นการเรียนโดยล าพังไม่มีการช่วยเหลือกันระหว่างเรียน เป็นการท าลาย
ความสัมพันธ์ ความเอื้อเฟื้อของนักเรียนท่ีมีต่อกัน ซึ่งจะส่งผลต่อการหล่อหลอมบุคลิกภาพและสร้างลักษณะนิสัยของ
ผู้เรียนให้นึกถึงแต่ตน ท าเพื่อตนเองฝึกนิสัยเห็นแก่ตัว ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนควรเน้นให้สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของคนซึ่งต้องอยู่ร่วมกันเป็นสังคม (สิริพร ทิพย์คง, 2544, หน้า42) 
 จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะน าการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD (Student 
Teams Achievement Divisions) เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดการค้นคว้าแสวงหาความรู้ สร้างความรู้ด้วย
ตนเองสามารถสร้างสรรค์ผลงานแล้วน าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น เทคนิค STAD เป็นรูปแบบการสอนที่เน้นให้
นักเรียนท่ีมีความสามารถแตกต่างกันปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในการเรียนการท างานโดยผู้เรียนท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ 
ก าหนดบทบาทของสมาชิก ผู้เรียนแต่ละคนมีความรับผิดชอบในงานของตนมีการตรวจสอบงานที่ได้รับมอบหมาย มี
การน าเสนอผลการท างานของแต่ล่ะคน มีการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิด และสรุปร่วมกันพัฒนากิจกรรมแก้ปัญหา             
การคิดวิเคราะห์ และคิดอย่างมีเหตุผล การยอมรับฟังเหตุผลซึ่งกันและกัน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข (ส าเนียง กิจขุนทด, 2552, หน้า 3)สอดคล้องกับ (สุวิทย์ มูลค าและอรทัย มูลค า, 2552,หน้า 170) ได้ให้
ความหมายว่าเป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือ ท่ีแบ่งสมาชิกกลุ่มเป็นกลุ่มละ 4 คน แต่ละกลุ่มจะประกอบไปด้วยสมาชิกที่มี
ระดับสติปัญญาตา่งกัน คือ เก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน และอ่อน 1 คน ครูจะท าการสอนบทเรียนให้นักเรียนทั้งช้ันแล้ว
ให้กลุ่มท างานตามที่ก าหนด นักเรียนในกลุ่มช่วยเหลือกัน นักเรียนเก่งช่วยและตรวจงานเพื่อนให้ถูกต้องก่อนน าส่งครู  
ส่วนเวลาสอบนักเรียนแต่ล่ะคนต่างท าข้อสอบ แล้วเอาคะแนนของทุกคนมารวมกันเป็นคะแนนกลุ่ม กลุ่มใดได้คะแนน
สูงสุดจะได้รับค าชมเชย 
 ดังท่ีกล่าวมาข้างต้น การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD สามารถพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
ให้เกิดขึ้นทั้งด้านพุทธพิสัย จิตพิสัยและทักษะพิสัยนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างบรรยากาศในการเรียนนักเรียนได้
ปรึกษาหารือกันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
การมีปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มรู้จักรับผิดชอบร่วมกันพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและยังช่วยให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์สูงขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น 
โดยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและ
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หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น และเพื่อเป็นประโยชน์ในการน า
รูปแบบการสอนไปใช้พัฒนานักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD     เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
 3.  เพื่อศึกษาทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 4.  เพื่อศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD   ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

สมมติฐานการวิจัย 
 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น 
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ด้านเนื้อหา 
 เนื้อหาท่ีน ามาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ครั้งนี้ครอบคลุมเฉพาะเนื้อหาเรื่อง หลักการนับเบื้องต้น ท้ังหมด 8 ช่ัวโมง 
 ด้านตัวแปร 
 ตัวแปรต้น ได้แก่  การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 
 ตัวแปรตาม ได้แก่  -  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
    -  ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม 
    -  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
 ด้านระยะเวลา 
 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 

 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ปีการศึกษา 2561 จ านวนทั้งหมด 2 ห้องเรียน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 จ านวน 37 คน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพเพชร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่าง 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1.  แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จ านวน 8 แผน  
 2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นข้อสอบแบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 
(IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00 ค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีการของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (KR-20) พบว่า เท่ากับ 0.69 ค่าความ
ยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.45 – 0.73 และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.24 – 0.55 
 3.  แบบวัดทักษะการท างานเป็นกลุ่ม เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) 3 ระดับตามแบบของ
ลิเคอร์ท (Likert scale) จ านวน 6 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ

วัตถปุระสงค์ (IOC) เป็น 1.00 ค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีการของคอนบราค (แอลฟา) พบว่า ∝ เท่ากับ 0.88 
 4.  แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เป็นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับตามแบบของ
ลิเคอร์ท (Likert scale) จ านวน 15 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ

วัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีการคอนบราค (แอลฟา) พบว่า ∝ เท่ากับ 0.87 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.  นักเรียนท าแบบวัดทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น 
 2.  การจัดนักเรียนเข้ากลุ่ม ผู้วิจัยตอ้งเตรยีมการจัดนักเรียนเข้ากลุ่ม ซึ่งนักเรียนมีความสามารถทางการเรียน
ที่แตกต่างกัน ซึ่งแต่ละกลุ่มต้องประกอบด้วยเด็กนักเรียนคะแนนสูงสุด คะแนนปานกลาง และคะแนนต่ าสุด โดยใช้
เกณฑ์ตามผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนคณิตศาสตร์ 
 3.  จัดการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้แบบกลุม่ร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น 
จ านวน 8 คาบ โดยในแต่ละแผนจะมีการทดสอบย่อยเป็นรายบุคคลและขณะที่นักเรียนเรียนเป็นกลุ่มครูจะคอยสังเกต
ทักษะการท างานเป็นกลุ่มโดยใช้แบบวัดทักษะการท างานเป็นกลุ่ม 
 4.  นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น และ
แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
  

การจัดการเรยีนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 

เทคนิค STAD 

-  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ (K) 

-  ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม (P) 

-  แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ (A) 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ใช้การทดสอบค่าที (t-test dependent) 
 2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังการจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ใช้การทดสอบค่าที (One sample t-test) 
 3.  การศึกษาการท างานเป็นกลุ่ม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลค่าเฉลี่ย ดังน้ี 
  คะแนนเฉลี่ย   2.34 – 3.00 มีระดับความเหมาะสม มาก 
  คะแนนเฉลี่ย   1.67 – 2.33 มีระดับความเหมาะสม ปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย   1.00 – 1.66  มีระดับความเหมาะสม น้อย 
 4.  การศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค  
STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผล
ค่าเฉลี่ย ดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 แปลความหมาย มีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณิตศาสตร์มากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 แปลความหมาย มีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณิตศาสตร์มาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 แปลความหมาย มีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณิตศาสตร์ปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 แปลความหมาย มีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณิตศาสตร์น้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 แปลความหมาย มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์น้อยที่สุด 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม 
ร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ์ n X̅ S. D. t Sig. 

ก่อนการจัดการเรียนรู ้ 37 8.11 2.48 
33.34 .00 

หลังการจดัการเรียนรู ้ 37 23.03 2.19 

 p < .05 
  จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนการ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD    เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
ตาราง 2 ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 
เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
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 n k X̅ S. D. t Sig. 

  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ 37 21 23.03 2.19 5.62 .00 

 p < .05 
 จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  

 3.  การศึกษาทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดก ารเรียนรู้ แบบ    
กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ทักษะการท างานเป็นกลุม่ X̅ S. D. ระดับ 

ข้อ 1. การวางแผน แบ่งหน้าท่ี ความรับผิดชอบภายในกลุ่ม 2.59 0.49 มาก 

ข้อ 2. การแสดงความคิดเห็น 2.51 0.50 มาก 

 
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้ แบบ    
กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (ต่อ) 

ทักษะการท างานเป็นกลุม่ X̅ S. D. ระดับ 

ข้อ 3. การรับฟังความคิดเห็น 2.59 0.49 มาก 

ข้อ 4. ความตั้งใจท างาน 2.46 0.50 มาก 

ข้อ 5. การแกไ้ขปัญหา 2.59 0.49 มาก 

ข้อ 6. การให้ความช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่ม 2.51 0.50 มาก 

รวม 2.55 0.50 มาก 

 จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 2.55 และ S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การ
วางแผน แบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบภายในกลุ่ม, การรับฟังความคิดเห็น, การแก้ไขปัญหา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 
2.59 และ S.D. = 0.49) รองลงมา คือ การแสดงความคิดเห็น, การให้ความช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่ม ( X  = 2.51และ 
S.D. = 0.50) และ ความตั้งใจท างาน ( X  = 2.46 และ S.D. = 0.50) ตามล าดับ 

 4.  การศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี่ท่ี 4  
ตาราง 4 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
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แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ X̅ S. D. ระดับ 

1. เมื่อครูใหท้ าแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ข้าพเจ้าจะรีบท าให้ 

   เสร็จเรียบร้อยก่อนก าหนดส่ง 
4.70 0.46 มากที่สุด 

2. เมื่อใดที่ไม่เข้าใจ ข้าพเจ้าจะถามครูผู้สอน 4.76 0.43 มากที่สุด 

3. ข้าพเจ้าใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียน ส าหรับการทบทวน 

   บทเรียนเสมอ 
4.59 0.49 มากที่สุด 

4. ข้าพเจ้ามุ่งมั่นท่ีจะปรับปรุงตนเองให้เรียนดีขึ้นเรื่อยๆ 4.70 0.46 มากที่สุด 

5. ในการสอบแต่ละครั้ง ข้าพเจ้าจะเตรียมตัวอ่านหนังสือ 

   เป็นอย่างดี 
4.73 0.44 มากที่สุด 

6. ข้าพเจ้าชอบท าแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ด้วยตนเอง 

7. เมื่อได้รับมอบหมายงานจากครู ข้าพเจ้าจะรีบท าให้เสร็จ 

8. ข้าพเจ้ามีความพยายามอย่างยิ่ง ท่ีจะเรียนคณิตศาสตร์ให้ 

   เก่ง 

9. ข้าพเจ้ากล้าที่จะรับผิด เมื่อตนเองท าผิดพลาด 

10. ก่อนท่ีข้าพเจ้าจะส่งงาน มีการทบทวนอย่างรอบคอบ 

     เสมอ 

11. ถ้าตัดสินใจลงมือท าอะไรแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องท าให้ส าเร็จ 

4.65 

4.62 

4.65 

 

4.78 

4.86 

 

4.70 

0.48 

0.48 

0.48 

 

0.41 

0.34 

 

0.46 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

12. ข้าพเจ้ามีการวางแผนการท างานท่ีดี 4.65 0.48 มากที่สุด 

13. ข้าพเจ้าตั้งใจเรียน และตั้งใจฟังค าสั่งสอนของครูเสมอ 

14. ข้าพเจ้าเช่ือว่างานจะส าเร็จได้ ถ้ามีความอดทนและตั้งใจ 

15. คะแนนในการท างานไม่ว่ามากหรือน้อยก็เป็นแรงจูงใจใน 

     การท างานของข้าพเจ้า 

4.68 

4.81 

4.76 

0.47 

0.39 

0.43 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

รวม 4.71 0.45 มากที่สุด 

 จากตาราง 4 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.71 และ S.D. = 0.45) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ก่อนที่ข้าพเจ้าจะส่งงาน มีการทบทวนอย่างรอบคอบเสมอ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 4.86 
และ S.D. = 0.34) รองลงมา คือ ข้าพเจ้าเช่ือว่างานจะส าเร็จได้ ถ้ามีความอดทนและตั้งใจ ( X  = 4.81 และ S.D. = 
0.39) และข้าพเจ้ากล้าที่จะรับผิด เมื่อตนเองท าผิดพลาด ( X  = 4.78 และ S.D. = 0.41) ตามล าดับ 
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สรุปผลการวิจัย 
 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การวางแผน แบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบภายในกลุ่ม, 
การรับฟังความคิดเห็น, การแก้ไขปัญหา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การแสดงความคิดเห็น, การให้ความช่วยเหลือ
เพื่อนในกลุ่ม ภายในกลุ่ม และความตั้งใจท างาน ตามล าดับ 
 4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ก่อนที่ข้าพเจ้าจะส่งงาน มีการ
ทบทวนอย่างรอบคอบเสมอ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ข้าพเจ้าเช่ือว่างานจะส าเร็จได้ ถ้ามีความอดทนและตั้งใจ 
และข้าพเจ้ากล้าที่จะรับผิด เมื่อตนเองท าผิดพลาด ตามล าดับ 

อภิปรายผล 
 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร์ เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD หลังเรียนสงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ 70 ซึ่งเป็นไปตาม สมมติฐานข้อที่ 1 และ 2 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ณัฎฐ์ชญา อินพูลวงษ์ (2559 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เจตคติต่อคณิตศาสตร์ และ
พฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ ก่อนและ
หลัง การจัดการเรียนรู้แบบกลุม่รว่มมือเทคนิค STAD เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ท่ีเรียนโดยการ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง บทประยุกต์กับเกณฑ์ร้อยละ 70 และศึกษาเจตคติของนักเรียนต่อ
คณิตศาสตร์และพฤติกรรมการท างานกลุ่ม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนดาราสมุทรภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 ที่ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster random 
sampling) 1 ห้องเรียน จ านวน 45 คน ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ของ
นักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 และสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง บทประยุกต์ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยรวมอยู่ในระดับ เห็นด้วยและพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง บทประยุกต์โดยรวมอยู่ในระดับดี  
 2.  ทักษะการท างานกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  
= 2.55 และ S.D. = 0.50) เนื่องจาก การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เป็นการเรียนท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่มี
ความสามารถในระดับที่แตกต่างกันได้มาท างานร่วมกัน พึ่งพาอาศัยกัน มีการรับฟังความคิดเห็นกันเข้าใจและเห็นใจ
สมาชิกในกลุ่มท าให้เกิดการยอมรับกันมากขึ้นเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันซึ่งจะส่งผลให้ มีความรู้สึกที่ดีต่อผู้อื่น ท าให้
เกิดผลส าเร็จที่ด ีช่วยปลูกฝังทักษะในการท างานเป็นกลุ่มท าให้ผูเ้รียนไม่มีปัญหาในการท างานร่วมกับผู้อื่นและส่งผลให้
งานประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลทิพย์ กุลกิจ (2554 : 115-116) 
ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการ แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ
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กันเรียนรู้แบบ STAD เรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า การท างานเป็นกลุ่ม 
มีการแลกเปลี่ยนความรู้กันและกัน ช่วยเหลือกัน กล้าแสดงความคิดเห็น ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเมื่อมีเหตุผล
ดีกว่า รับผิดชอบในหน้าที่ สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้ 1) ขั้น
น าเข้าสู่บทเรียน 2) ขั้นสอน 3) ขั้นสรุป 4) ขั้นฝึกทักษะ 5) การทดสอบย่อย 6) การคิดคะแนน ความก้าวหน้า 7) กลุ่ม
ที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับ 2. นักเรียนจ านวนร้อยละ 85.71 ของจ านวน นักเรียนท้ังหมดมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไปและมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 83.92 
 3.  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม มีการแข่งขันกัน และยังปรากฏผลส าเร็จของการ
เรียนในแต่ละครั้ง ท าให้ทราบความก้าวหน้าของกลุ่มทันที ซึ่งเป็นการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ 
ส่งผลให้ผู้เรียนอยากเรียนเพื่อต้องการพัฒนาความก้าวหน้าของกลุ่มและของตนเอง ท าให้นักเรียนมีความสนุกกับการ
เรียน ซึ่งสร้างความสุขกับการเรียนอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ จิตติมา ไกรทอง (2558, p.35) ลักษณะ
ของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิมี 2 ลักษณะ คือ 
 1.  แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motives) หมายถึง สภาวะของบุคคลที่มีความต้องการ ในการท าการเรียนรู้ 
หรือแสวงหาบางอย่างด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีบุคคลอื่นมาเกี่ยวข้อง  
 2.  แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motives) หมายถึง สภาวะของบุคคล ท่ีได้รับแรงกระตุ้นมากจากภายนอก
ท าให้เห็นจุดหมายปลายทางและน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือการแสดงพฤติกรรม 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.  ครูควรวางแผนการสอนและเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม เพื่อจะให้การเรียนรู้แบบร่วมกลุ่มมือเทคนิค 
STAD เป็นไปอย่างสมบูรณ์ 
 2.  ในการจัดนักเรียนเข้ากลุ่มในช่วงแรก พบว่า มีนักเรียนบางคนไม่เต็มใจท่ีจะเข้ากลุ่ม นักเรียนที่เก่งบางคน
ไม่ยอมรับนักเรียนที่อ่อน และจะมีนักเรียนที่อ่อนบางคนเมื่อเข้ากลุ่มแล้ว ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและไม่ให้ความ
ร่วมมือในการท างานกลุ่ม ซึ่งครูผู้สอนจะต้องพยายามอธิบายให้เห็นความส าคัญของการท างานกลุ่มว่าในการท างาน
กลุ่มทุกคนในกลุ่มมีความส าคัญ เท่าเทียมกันในการที่จะท าให้กลุ่มของตนประสบผลส าเร็จ ดังนั้นนักเรียนที่เก่งจะต้อง
ช่วยเหลือนักเรียนที่อ่อน และนักเรียนที่อ่อนจะต้องพยายามที่จะเรียนรู้ให้มากขึ้นเพื่อให้กลุ่มของตนประสบ
ความส าเร็จ 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 
 เนื่องจากการเรียนรู้แบบร่วมกลุ่มมือเทคนิค STAD จะต้องใช้เวลานานในการท ากิจกรรม ผู้สอนจะต้องมีการ
ก าหนดเวลาอย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้เรียน รู้จักบริหารเวลา และท างานร่วมกัน 
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ผลการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนานเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ทางคณิตศาสตร์ ทักษะการท างานเป็นทีม และเจตคติต่อคณิตศาสตร์  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

สุรนาท  โมลาลาย1  บวงสวง  น้อมเศียร2  และยุภาดี  ปณะราช3  
Suranat  Molalai1  Buangsuang  Nomsain2  and  Yupadee  Panarach3   

1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
2ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

3อาจารย์โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการใช้
กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการ
เรียนรู้คู่ความสนุกสนานกับเกณฑ์ เพื่อศึกษาทักษะการท างานเป็นทีมและเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการใช้
กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนชากังราววิทยา 
(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)  จ านวน 37 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการจัดการเรียนรู้การใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน แบบวัด
ทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ แบบวัดทักษะการท างานเป็นทีมและแบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ Dependent Sample t-test , One Sample t-test , ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  ผลการวิจัยพบว่า 
  1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนการใช้กระบวนการ
เรียนรู้คู่ความสนุกสนาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้
คู่ความสนุกสนาน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีทักษะการท างานเป็นทีมหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมีการวางแผนการท างานร่วมกันภายในกลุ่ม มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นขณะท างานกลุ่ม และนักเรียนยอมรับฟังความเห็นของ
สมาชิกภายในกลุ่ม ตามล าดับ 
  4. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนสนุกกับการท ากิจกรรมเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ และคณิตศาสตร์สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ ตามล าดับ 

ค าส าคัญ: ทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ / ทักษะการท างานเป็นทีม / เจตคติต่อคณิตศาสตร์ 
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ABSTRACT 
 This research aimed to compare Analytical Thinking Skills in Mathematics before and after 
using the Learning and Enjoying Model (5T Model), to compare Analytical Thinking Skills in 
Mathematics after using 5T Model, and to study Teamwork Skills and Attitude towards Mathematics 
after using 5T Model. The sample were 37 students from Chakungrao Wittaya School by cluster 
random sampling. The instrument include lesson plan, Analytical Thinking Skills in Mathematics 
Test, the questionaires about Teamwork Skills and Attitude towards Mathematics. Data analyzed by 
Dependent Sample t-test, One Sample t-test, Mean, and Standard Deviation. 
 The result found that; 
 1. The students had Analytical Thinking Skills in Mathematics after using 5T Model higher 
than before at .05 Level of significance. 
 2. The students had Analytical Thinking Skills in Mathematics after using 5T Model higher 
than 70% at .05 Level of significance. 
 3. The students had Teamwork Skills after using 5T Model overall at a high level. The 
highest score was the students had planned to work together within the group. Then the students 
express opinions while working in groups, and accept group resolutions and students accept 
listening to the opinions of members within the group, respectively. 
 4. The students had Attitude towards Mathematics after using 5T Model overall at a 
highest level. The highest score was the students enjoy doing mathematics activities. Then the 
students participate in activities related to mathematics, and Mathematics can be used in everyday 
life. Respectively. 

Keywords: Analytical Thinking Skills in Mathematics / Teamwork Skills / Attitude towards 

Mathematics 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ปัจจุบันได้เข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 21 เป็นยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้มนุษย์มีทักษะการคิดวิเคราะห์คิด 
สร้างสรรค์ทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถท าางานร่วมกับผู้อื่นได้ (กระทรวงศึกษาธิการ , 2553) ซึ่งการศึกษาใน
ศตวรรษนี้เป็นการเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับชีวิต เป็นเรื่องส าคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้น ส่งผล
ต่อวิถีการด ารงชีพของสังคมอย่างท่ัวถึง ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความ
พร้อมให้นักเรียนมีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 โดยทักษะที่ส าคัญที่สุด คือ ทักษะการ
เรียนรู้ (Learning Skill) ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กมีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่
จ าเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่าง 
ๆ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) (วิจารณ์ พานิช, 2555) 
 การคิด และ การสอนคิด เป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งในการจัดการศึกษา (ทิศนา แขมมณี และคนอื่น ๆ , 2544) 
การคิดเป็นสิ่งส าคัญยิ่งในยุคปัจจุบันควรให้ความส าคัญกับการคิด โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์เพราะท าให้ ทุกคน
สามารถคิดเป็น มีเหตุผลและมีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาความสามารถในการคิดของผู้เรียนนั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญ
ดังเงื่อนไขของการจัดการศึกษาท่ีถูกกฎหมายก าหนดให้นักเรียนต้องได้รับการฝึกทักษะการคิด คิดเป็น ซึ่งก าหนดไว้ใน
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มาตรา 24(2)(3) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 นอกจากนั้นความสามารถในการคิดของผู้เรียนยังเป็น
ตัวบ่งช้ีในมาตรฐานของการจักการศึกษา ในมาตราที่ 4 ที่ก าหนดว่า ผู้เรียนมีการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมี
วิจารญาณ และคิดไตร่ตรอง  
 การคิดวิเคราะห์เป็นความสามารถในการจ าแนก แยกแยะข้อมูลองค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ออกเป็นส่วนย่อย จากนั้นน าไปอธิบาย ตีความสิ่งที่เห็น เพื่อหาข้อสรุปที่เป็นไปได้ กระบวนการคิดวิเคราะห์จึงเป็น
รากฐานส าคัญของการเรียนรู้และด าเนินชีวิต บุคคลที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์นั้นจะมีความสามารถในด้าน
อื่น ๆ เหนือกว่าบุคคลอืน่ ๆ ทั้งด้านสติปัญญาและการด าเนินชีวิต ซึ่งประกอบไปด้วยทักษะที่ส าคัญคือ การสังเกต การ
เปรียบเทียบ การคาดคะเนและการประยุกต์ใช้ การประเมิน การจ าแนกแยกแยะประเภท การจัดหมวดหมู่ การ
สันนิษฐาน การสรุปผลเชิงเหตุผล การศึกษาหลักการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้เกณฑ์ในการตัดสินใจ
ด้วยเหตุผล ทักษะการคิดวิเคราะห์จึงเป็นทักษะคิดระดับสูงที่เป็นองค์ประกอบส าคัญของกระบวนการคิดทั้งมวล 
(ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2551) การจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรยีนได้เรยีนรู้ผา่นกิจกรรมการปฏิบตัิจรงิ เน้นทักษะกระบวนการ
ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย (นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2561) ประกอบส านักงานคณะกรรมการ
ประเมินและรับรองมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาทางด้านผลการจัด
การศึกษา คือ โรงเรียนควรส่งเสริม ให้ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและพัฒนากระบวนการทางด้านการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์ควรไดร้ับการพัฒนากระบวนการทักษะทางด้านการคิดมากท่ีสดุ 
(ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2555)  
 จึงกล่าวได้ว่าคณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์และความเจริญก้าวหน้าของ
โลก มนุษย์ใช้ คณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานในการศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ รวมทั้งใช้คณิตศาสตร์
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการคิดที่หลากหลาย ทั้งการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และคิดอย่างเป็นระบบ และมีระเบียบแบบแผน ลักษณะการคิดดังกล่าวท าให้มนุษย์สามารถวิเคราะห์
ปัญหาและสถานการณ์ คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.), 2555)  

 วิธีการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่สอดแทรกความสนุกสนาน ไม่รู้สึกเครียดในการเรียน 
และไม่เป็นภาระผู้สอนในการตรวจผลงาน โดยวิธีการจัดการเรียนการสอนวิธีหนึ่ง คือ กระบวนการเรียนรู้คู่กับความ
สนุกสนาน (5T Model) (ยุภาดี ปณะราช, 2558) เป็นแนวคิดที่บูรณาการ การจัดการเรียนการสอนแบบ CIPPA 
Model ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในลักษณะที่ให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยผู้เรียนจะต้อง
เรียนรู้ด้วยตนเอง และต้องมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นหรือสิ่งแวดล้อม รวมทั้งต้องใช้ทักษะกระบวนการต่าง ๆ เป็น
เครื่องมือในการสร้างความรู้ นอกจากนี้ การเรียนรู้จะเป็นไปอย่างต่อเนื่องได้ดี หากผู้เรียน อยู่ในสภาพที่มีความพร้อม
ในการรับรู้ เรียนรู้ มีประสาทการรับรู้ที่ตื่นตัว สิ่งที่สามารถ ช่วยให้ผู้เรียนอยู่ในสภาพดังกล่าวได้ คือ การให้มีการ
เคลื่อนไหวทางกายอย่างเหมาะสม (ทิศนา แขมมณี, 2555) ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนแบบ STAD ซึ่งเป็น
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรยีนรู้เป็นทีมที่ผสมผสานความรู้ความสามารถ ความสนุกสนาน และมีการ
ปฏิสัมพันธ์กัน (Slavin, 1995) และการจัดการเรียนการสอนแบบ TGT ซึ่งเป็น รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่
เน้นการเรียนรู้เป็นทีมที่แบ่งผู้เรียนตามความสามารถ ที่ต่างกันเพื่อท างานร่วมกัน ก าหนดเป้าหมายร่วมกัน เพื่อ
ความส าเร็จของกลุ่มมีการแข่งขันกัน ระหว่างกลุ่มในเกมการเรียนรู้ การทดสอบความรู้  รวมทั้งการใช้เทคนิคการ
เสริมแรง เช่น การให้รางวัล ค าชมเชย (สุวิทย์ มูลค าและอรทัย มูลค า , 2553) และ (ยุภาดี ปณะราช , 2558) พบว่า 
รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้คู่ ความสนุกสนาน (5T Model) ช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ผ่าน
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เกณฑ์ที่ก าหนด และ เกิดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ผลการสังเกต พบว่า รูปแบบการสอนช่วยลดความแตกต่าง เรื่อง
เพศและระดับความสามารถของผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาเพิ่มขึ้น เพราะ ทุกคนได้มีโอกาสทบทวนซ้ า 
 จากเหตุผลข้างต้น ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นนักศึกษาครูวิชาคณิตศาสตร์เห็นความส าคัญของการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้น กระบวนการกลุ่มในการสร้างองค์ความรู้ จัดกิจกรรมการแข่งขันระหว่างกลุ่มเพื่อให้เกิด ความสนุกสนาน
และเรียนรู้ไปพร้อมกัน มีการทดสอบประเมินองค์ความรู้ รวมถึงนักเรียน ได้มีโอกาสตรวจสอบความรู้ด้วยตนเอง จะ
ช่วยให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น จึงมีความสนใจที่จะส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้คู่ความสนุกสนาน (5T Model) รวมทั้งเสริมสร้างทักษะการท างานเป็นทีม และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง รู้จักค้นคว้าหาวิธีการและกระบวนการด้วยตนเองจนค้นพบข้อสรุป สูตรหรือ
ค าตอบ และเกิดความภาคภูมิใจ อันจะน าไปสู่การท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความ
สนุกสนาน  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
  2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 
  3. เพื่อศึกษาทักษะการท างานเป็นทีมหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2  
  4. เพื่อศึกษาเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

สมมติฐานการวิจัย 
  1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนการใช้กระบวนการ
เรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
  2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้
คู่ความสนุกสนาน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70   

ขอบเขตการวิจัย 
  ด้านเนื้อหา 
  เนื้อหาที่น ามาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ครั้งนี้ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ซึ่งใช้เวลาสอน 8 ช่ัวโมง 
  ด้านตัวแปร 
  ตัวแปรต้น ได้แก่  การใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
  ตัวแปรตาม ได้แก่  - ทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ 
     - ทักษะการท างานเป็นทีม 
     - เจตคติต่อคณิตศาสตร์ 
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กรอบแนวคิดวิจัย 
 
 
 
 
 
 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ประชาการ  
  ประชากร นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)   ในภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 4 ห้องเรียน 145 คน 
  กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)  จ านวน 37 คน เป็นนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2/3 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
  เครื่องมือวิจัย 
  1. แผนการจัดการเรียนรู้การใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จ านวน 8 แผน ตามขั้นตอนดังน้ี  
  ขั้นที่ 1 การสอน (T : Teach) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการบรรยายหรืออภิปรายเนื้อหา 
เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนเข้าใจในเนื้อหา  
  ขั้นที่ 2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกลุ่ม (T : Team) เป็นการแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มโดยใช้วิธีการจับ
สลาก โดยจ านวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มเท่ากับจ านวนเนื้อหาแต่ละคนรับผิดชอบ เนื้อหา 1 เรื่อง ไปศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติมจากท่ีเรียนในขั้นการสอนซึ่งอาจจะให้ไปศึกษาเองหรือไปศึกษาร่วมกับกลุ่มอื่นที่ได้เนื้อหาในเรื่องเดียวกันก็ได้ 
แต่ละคนอธิบายเนื้อหาที่ไปศึกษาค้นคว้าให้กับสมาชิกในกลุ่ม 
  ขั้นที่ 3 การแข่งขัน (T : Tournament) เป็นการจัดการแข่งขันระหว่างกลุ่มโดยให้แต่ละกลุ่มสุ่มตัวแทนโดย
การจับสลากออกมาตอบค าถาม ผู้สอนจะเตรียมข้อค าถามเท่ากับจ านวนสมาชิกในกลุ่ม เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มทุกคนได้
มีโอกาสท าคะแนนสูงสุดให้กลุ่ม การก าหนดคะแนนแต่ละชุด ดังนี้ 
  สมมติให้ แต่ละกลุ่มมีสมาชิก 3 คน และมีข้อค าถาม 3 ข้อ 
  ข้อที่ 1 กลุ่มที่ 1 คนที่ 1 ถูกได้ 3 คะแนน ผิดได้ 0 คะแนน 
   กลุ่มที่ 2 คนที่ 2 ถูกได้ 2 คะแนน ผิดได้ 0 คะแนน 
   กลุ่มที่ 3 คนที่ 3 ถูกได้ 1 คะแนน ผิดได้ 0 คะแนน 
  ข้อที่ 2  กลุ่มที่ 1 คนที่ 2 ถูกได้ 2 คะแนน ผิดได้ 0 คะแนน 
   กลุ่มที่ 2 คนที่ 3 ถูกได้ 1 คะแนน ผิดได้ 0 คะแนน 
   กลุ่มที่ 3 คนที่ 1 ถูกได้ 3 คะแนน ผิดได้ 0 คะแนน 
  ข้อที่ 3  กลุ่มที่ 1 คนที่ 3 ถูกได้ 1 คะแนน ผิดได้ 0 คะแนน 
   กลุ่มที่ 2 คนที่ 1 ถูกได้ 3 คะแนน ผิดได้ 0 คะแนน 
   กลุ่มที่ 3 คนที่ 2 ถูกได้ 2 คะแนน ผิดได้ 0 คะแนน 
  น าคะแนนท่ีได้ทั้งหมดมาเฉลี่ยเปน็คะแนนของกลุ่ม 

กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
- ทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร ์

- ทักษะการท างานเป็นทีม 

- เจตคติต่อคณิตศาสตร ์
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  ขั้นที่ 4 การทดสอบ (T : Test) เป็นการให้ผู้เรียนแต่ละคนท าแบบทดสอบตามที่เตรียมไว้ โดยคะแนนที่ได้จะ
เป็นคะแนนของแต่ละคน 
  ขั้นที่ 5 การสร้างความมั่นใจ (T : To Build Confident) เป็นการให้ผู้เรียนผลัดกันเป็นผู้ตรวจข้อสอบ โดย
ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันเฉลยแบบทดสอบ พร้อมให้คะแนนส าหรับข้อถูก และหลังจากนั้นรวมคะแนน ชมเชยผู้เรียนที่
ได้คะแนนสูงสุด และให้ก าลังใจผู้เรียนท่ีมีคะแนนต่ ากว่า 
 2. แบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ เป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มีค่า
ความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ( IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ค่า
ความเช่ือมั่นโดยวิธีการของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (KR-20) พบว่า เท่ากับ 0.93 ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.56 – 
0.75 และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.33 – 0.67  
  3. แบบวัดทักษะการท างานเป็นทีม เป็นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับตามแบบของลิเคอร์ท (Likert scale) 
จ านวน 9 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง  

 0.67 – 1.00 ค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีการของคอนบราค (α) พบว่า เท่ากับ 0.87 
  4. แบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ เป็นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับตามแบบของลิเคอร์ท (Likert scale) 
จ านวน 9 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ( IOC) อยู่ระหว่าง 

0.67 – 1.00 ค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีการของคอนบราค (α) พบว่า เท่ากับ 0.86  

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท าแบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ 
  2. จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน จ านวน 8 ครั้ง ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
  3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท าแบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ แบบวัดทักษะการท างาน
เป็นทมี และแบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ 

  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. การเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความ
สนุกสนาน  ของช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Dependent Sample t-test  
  2. การเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ One Sample t-test  
  3. การศึกษาทักษะการท างานเป็นทีมและเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความ
สนุกสนาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผล
ค่าเฉลี่ย ดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ย  4.50 – 5.00  ทักษะการท างานเป็นทีม/เจตคติต่อคณิตศาสตร์ ระดับมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย  3.50 – 4.49  ทักษะการท างานเป็นทีม/เจตคติต่อคณิตศาสตร์ ระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย  2.50 – 3.49  ทักษะการท างานเป็นทีม/เจตคติต่อคณิตศาสตร์ ระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย  1.50 – 2.49  ทักษะการท างานเป็นทีม/เจตคติต่อคณิตศาสตร์ ระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.49  ทักษะการท างานเป็นทีม/เจตคติต่อคณิตศาสตร์ ระดับน้อยที่สุด 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. การเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความ
สนุกสนานของช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
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ตาราง 1 แสดงผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการใช้กระบวนการเรยีนรู้
คู่ความสนกุสนานของช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ทักษะการคิดวิเคราะห ์ n X̅ S.D. t Sig. 
ก่อนการจัดการเรียนรู ้ 37 11.11 2.07 

21.55 .00 
หลังการจดัการเรียนรู ้ 37 23.14 2.49 

 p < .05 

  จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีทักษะการคิดวเิคราะห์ทางคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อน
การใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 21.55 และค่า Sig. = 
.00 
 2. การเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 
ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความ
สนุกสนานของนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 

 n k X̅ S.D. T Sig. 
ทักษะการคิดวิเคราะห ์ 37 21 23.14 2.49 5.23 .00 

  p < .05 
  จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์หลังการใช้
กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 5.23 
และค่า Sig. = .00 

 3. การศึกษาทักษะการท างานเป็นทีมหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทักษะการท างานเป็นทีมหลังการใช้กระบวนการเรยีนรู้คู่ความ 
สนุกสนาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ทักษะการท างานเป็นทีม X̅ S.D. ระดับ 
1. นักเรียนมีการวางแผนการท างานร่วมกันภายในกลุ่ม 4.59 0.50 มากที่สุด 
2. นักเรียนแก้ปัญหาต่าง ๆ จนงานกลุ่มประสบความส าเร็จ 4.22 0.67 มาก 
3. นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นขณะท างานกลุม่ 4.51 0.61 มากที่สุด 
4. นักเรียนรับผิดชอบในหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 4.19 0.70 มาก 
5. นักเรียนให้ความร่วมมือในการท างานกลุ่ม 4.19 0.74 มาก 
6. นักเรียนร่วมกันคดิแก้ไขปญัหาต่าง ๆ 4.43 0.65 มาก 
7. นักเรียนช่วยงานกลุ่มอย่างเต็มความสามารถ 4.38 0.68 มาก 
8. นักเรียนยอมรบัฟังความคิดเหน็ของสมาชิกภายในกลุ่ม 4.51 0.56 มากที่สุด 
9. นักเรียนร่วมกันตัดสินใจ เพื่อให้งานกลุ่มประสบความส าเร็จ 4.49 0.61 มาก 

รวม 4.39 0.63 มาก 
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 จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีทักษะการท างานเป็นทีมหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้
คู่ความสนุกสนาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.39 และ S.D. = 0.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมี
การวางแผนการท างานร่วมกันภายในกลุ่ม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X̅ = 4.59 และ S.D. = 0.50) รองลงมา คือ นักเรียนกล้า
แสดงความคิดเห็นขณะท างานกลุ่ม (X̅ = 4.51 และ S.D. = 0.61) และนักเรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก
ภายในกลุ่ม (X̅ = 4.51 และ S.D. = 0.56) ตามล าดับ  

 4. การศึกษาเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ตาราง 4 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เจตคตติ่อคณติศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความ
สนุกสนาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

เจตคตติ่อคณติศาสตร ์ X̅ S.D. ระดับ 
1. คณิตศาสตรเ์ป็นวิชาที่มีประโยชน์ 4.43 0.77 มาก 
2. นักเรียนชอบแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร ์ 4.46 0.51 มาก 
3. นักเรียนสนุกกับการท ากิจกรรมเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ 4.78 0.42 มากที่สุด 
4. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร ์ 4.76 0.43 มากที่สุด 
5. นักเรียนอธิบายเนื้อหาคณิตศาสตร์ใหเ้พื่อน ๆ ฟัง 4.32 0.47 มาก 
6. คณิตศาสตรเ์ป็นวิชาที่ส่งเสริมการให้เหตผุล 4.27 0.61 มาก 
7. นักเรียนมีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร์ 4.54 0.51 มากที่สุด 
8. คณิตศาสตรส์ามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้ 4.76 0.43 มากที่สุด 
9. นักเรียนกล้าแสดงออกทุกครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมคณิตศาสตร์ 4.38 0.55 มาก 

รวม 4.52 0.52 มากที่สุด 

 จากตาราง 4 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้
คู่ความสนุกสนาน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.52 และ S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
นักเรียนสนุกกับการท ากิจกรรมเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X̅ = 4.78 และ S.D. = 0.42) รองลงมา คือ 
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ (X̅ = 4.76 และ S.D. = 0.43) และคณิตศาสตร์สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ (X̅ = 4.76 และ S.D. = 0.43) ตามล าดับ 

สรุปผลการวิจัย 
  1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนการใช้กระบวนการ
เรียนรู้คู่ความสนุกสนาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้
คู่ความสนุกสนาน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีทักษะการท างานเป็นทีมหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมีการวางแผนการท างานร่วมกันภายในกลุ่ม มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นขณะท างานกลุ่ม และนักเรียนยอมรับฟังความเห็นของ
สมาชิกภายในกลุ่ม ตามล าดับ  
  4. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีเจตคติต่อศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน โดยรวม
อยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนสนุกกับการท ากิจกรรมเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ย
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สูงสุด รองลงมา คือ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ และคณิตศาสตร์สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ ตามล าดับ 

อภิปรายผลการวิจัย 
  1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีทักษะการคิดวิเคราะหห์ลังสงูกว่าก่อนและสงูกว่าเกณฑ์รอ้ยละ 70 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลดังกล่าว เกิดจากการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนานเป็นวิธีการที่เน้นให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกลุ่มและมีกิจกรรมการแข่งขัน ท าให้นักเรียนมีทักษะการคิด
วิเคราะห์ มีความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้นักเรียนยังท าแบบทดสอบเพื่อตรวจสอบความเข้าใจในเนื้อหา
ด้วยการท าแบบทดสอบหรือใบงานด้วยตนเองและนักเรียนมีการแลกเปลี่ยนกันตรวจค าตอบกับเพื่อนซึ่งจะช่วยให้
เข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น ผลดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ธนัญญา ท ะ ย อ ม ใ ห ม่ ,  2 5 5 4 )  ที่ พ บ ว่ า
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนเรียนและ
เทียบกับเกณฑ์ ซึ่งงานวิจัยของ (ศิริรัตน์ ศาสตร์แก้ว และเกื้อจิตต์ ฉิมทิม, 2559) พบว่า เมื่อจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือ (STAD) นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์เฉลี่ยร้อยละ 84.67 โดยมีคะแนนในขั้นก าหนด สิ่ง
ที่ต้องการวิเคราะห์ ขั้นก าหนดปัญหา ขั้นก าหนดหลักการหรือกฎเกณฑ์ ขั้นพิจารณาแยกแยะ และขั้นสรุปค าตอบ 
เฉลี่ยร้อยละ 100, 98.33, 76.67, 75.00 และ 73.33 ตามล าดับ และในท านองเดียวกันกับงานวิจัยของ (รัชนี น้อมระ
วี, พิศมัย ศรีอ าไพ และนิภาพร ชุติมันต์, 2554)  พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
   2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีทักษะการท างานเป็นทีมหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลดังกล่าวเกิดจากการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน เน้นการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการกลุ่ม การแข่งขันเกมระหว่างกลุ่ม ซึ่งเป็นการฝึกทักษะการท างานเป็นทีม รวมทั้งนักเรียนยังได้เรียนรู้การ
ฝึกทักษะทางสังคมโดยตรง คือ การอยู่ร่วมกัน การช่วยเหลือกัน รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีการร่วมกันคิดวางแผน
แก้ปัญหาและอุปสรรค และครูจะเป็นผู้แนะน าแนวทางให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ และท ากิจกรรมอย่างมี
ความสุขและสนุกสนาน ผลดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ (สุรีย์วรรณ ปะระมัสโส , 2556) ได้ศึกษา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้การหาร และพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 จากการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการท างานกลุ่มในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ย 7.48 
คะแนน หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 9.92 คะแนน มีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ย 2.44 คะแนน และพฤติกรรมการท างาน
กลุ่มหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ในท านองเดียวกันกับงานวิจัยของ (อิสรีย์ ผาสุก, 2552) การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้หลักซิปปาในวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ความน่าจะเป็น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ผลการวิจัยเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด คือ นักเรียนที่ได้รับการสอนจาก กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญโดยใช้หลักซิปปามี
คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ย ร้อยละ 75.56 และมีจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑท์ี่ก าหนดไว้ คือ ร้อยละ 70 เป็น
จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 77.19 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ ร้อยละ 75 นักเรียนมีระดับคุณภาพของผลการ
ประเมินทักษะ/กระบวนการด้าน การท างานกลุ่มอยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ 73.76 และระดับคุณภาพของ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้าน ความตั้งใจเรียนและความรับผิดชอบอยู่ในเกณฑ์ดีและดีมาก คิดเป็นร้อยละ 76.75 
และ 85.82 และงานวิจัยของ (ปฏิมา ธิกุลวงษ์, 2548) ได้เปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่สอนด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือกันเรียนรูเ้ทคนิค TGT และวิธีสอนแบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า ผลการ
เรียนรู้ เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สอนด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ เทคนิค TGT และวิธี
สอนแบบปกติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือกัน
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เรียนรู้ เทคนิค TGT มีผลการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยวิธีสอนแบบปกติและนักเรียนมีพฤติกรรมการ
ท างานกลุ่มโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 
 3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ผลดังกล่าวเกิดจากการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ที่เน้นการเรียนรู้เป็นกลุ่ม
มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกลุ่มและการจัดการแข่งขัน ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน มีความพร้อม
ในการลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ และเห็นคุณค่าในวิชาคณิตศาสตร์ ผลดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ยุภาดี 
ปณะราช, 2558) พบว่า แนวคิดของรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน (5T 
Model) ทีใ่ช้รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ช่วยให้นักเรียนมีเจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์ในระดบัมาก ซึ่งวิจัยของ (โบอ้าย คีโอวงษ์สา, 2559) ผลการวิจัยพบว่า เจตคติที่มีต่อการเรียนคณิตศาสตร์
ของนักเรียนท่ีได้รับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD อยู่ในระดับมาก ในท านองเดียวกันกับงานวิจัยของ (พรทิพย์ 
ฤทธิ์สมโภช, 2550) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มเกม
แข่งขัน (TGT) มีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ และงานวิจัยของ (สุจีรา 
ช้างอยู่, 2550) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา มีเจตคติต อการเรียนรู้สูงกว่า
นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรูตามแบบปกติ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  วิธีการสอนโดยการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนานไปใช้ ในขั้นตอนการแข่งขันควรพิจารณาว่า ข้อ
ค าถามควรมีหลากหลายรูปแบบมากกว่านี้และควรให้เวลาในการท าการแข่งขันในแต่ละข้อที่แตกต่างกันเพราะแต่ละ
ข้อมีความยากง่ายแตกต่างกัน ควรก าหนดเวลาของแต่ละข้อให้ชัดเจน และในขั้นตอนการสร้างความมั่นใจควรกล่าว
ชมเชยและให้ก าลังใจนักเรียนทุกคนในภาพรวม ไม่ควรเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคล 
  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรน าวิธีการสอนโดยการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ในเนื้อหาอ่ืนๆ และระดับชั้นอื่นๆ 
  2. ควรศึกษาวธิีการสอนโดยการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ร่วมกับทักษะการแก้ปัญหาร่วมกับ
ความภาคภูมิใจในการเรียน 
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สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร  เขต 1 

A  study  of  mathematics  learning  achievement  on  mathematics  problem  
solving  ability and  responsibility  by  instructional management base on 

integration of CCR model in  probability  of  Mathayomsuksa  3  students  at  
Banthepnakorn  School  Under  of  Kamphaengphet  Primary  Educational  

Service  Area  Office  1 

อัญญารัตน์  อาจผักปัง1  จิรายุ  เถาว์โท2  และเบญจวรรณ  ชัยปลัด3  
Uiyarut  Ajphukpung1  Jirayu  Taoto2  and  Benjawan  Chaiplad3 
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บทคัดย่อ 
  การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์   ความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  และศึกษาความรับผิดชอบ  เรื่อง  ความน่าจะเป็น โดยใช้การจัดการเรียนรู้บูรณาการ
แนวคิด CCR  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียน
บ้านเทพนคร  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร  เขต 1  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  
2561  จ านวน  13  คน  เครื่องมือการวิจัย  ประกอบด้วย 1)  แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด  CCR  เรื่อง   
ความน่าจะเป็น  จ านวน  12  ช่ัวโมง  2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  โดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จ านวน  30  ข้อ  และแบบทดสอบแบบอัตนัย  จ านวน  6  ข้อ  3)  แบบวัดความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน  จ านวน  6  ข้อ  4)  แบบวัดความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 

จ านวน  15  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  (μ)  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)  และสถิตินอน
พาราเมตริก (Nonparametric Statistics)  ใช้วิธีทดสอบแบบ  The  Wilcoxon signed - rank  test 
  ผลการวิจัย  พบว่า  

  1.  นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร ์ เรื่อง  ความน่าจะเป็น  หลังการจัดการเรียนรู้บรูณาการ
แนวคิด  CCR  สูงกว่าเกณฑร์้อยละ  70  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ  .05 

  2.  นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร ์ เรื่อง  ความนา่จะเป็น  หลังเรียนสูงกว่าก่อนการจัดการ
เรียนรู้บรูณาการแนวคดิ  CCR  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ  .05  

  3.  นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  เรื่อง  ความน่าจะเป็น  หลังเรียนสูงกว่าก่อน
การจัดการเรยีนรู้บรูณาการแนวคดิ  CCR  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  

  4.  นักเรียนมีความรับผดิชอบโดยรวมอยู่ในระดับมาก  (μ = 3.72  และ  σ = 0.44) 
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ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้บรูณาการแนวคิด CCR  / ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ / ความสามารถในการ

แก้ปัญหาทางคณติศาสตร ์/ ความรับผดิชอบ 

ABSTRACT 
 The  purposes  of  this  research  were  to compare  the  mathematical  learning  
achievement,  to  compare  mathematical  problem  solving  ability  and  to  study  responsibility  
on  probability  by  instructional  management  base  on  integration  of  CCR  model  of  
Mathayomsuksa 3  students.  The  population  of  this  study  were  13  Mattayomsuksa 3  
Students  at  Banthepnakorn  school,  Under  of  Kamphaengphet  Primary  Educational  Service  
Area  Office  1  in the second  semester  of  the  academic  year  2018.  The  research  instruments  
consisted  of  1)  The  10  items  of  lesson  plans  integrating  the  CCR  concept  in  probability  
subject  2)  Learning  achievement  tests  were  used  to  test  with  students  in  Mathayomsuksa  
3  before  and  after  by  using  multiple  4  choice  tests  about  30  items,  and  subjective  tests  
about  6  it  3)  The  6  items  of  subjective  test  in  testing  of  mathematics  problem  solving  
ability  and  4)  A  mathematics  responsibility  measurement  about  15  questions.  The  statistics  
which  used  for  analyzing  data  were  mean,  standard  deviation  (S.D.)  and  Nonparametric  
Statistics  by  using  The  Wilcoxon  signed - rank  test. 
  The  results  of  the  study  were  as  follows : 

 (1)  The  mathematics  learning  outcomes  in  probability  by learning  managing  which  
integrates  the  CCR  model  were  higher  above  the  threshold  70  percent  of  the  students  at  
.05  level. 

  (2)  The  mathematics  learning  outcomes  in  probability  after  by learning  managing  
which  integrates  the  CCR  model  were  higher  than  before  of  the  students  at  .05  level. 

  (3)  The  Mathematics  problem  solving  ability  outcomes  in  probability  after  by 
learning  managing  which  integrates  the  CCR  model  were  higher  than  before  of  the  
students  at  .05  level.  
  (4)  The  learning  outcomes  in  term  of  responsibility  were  overall  at  a  high  level.   

(μ = 3.72  และ  σ = 0.44) 

Keywords : instructional  management  base  on  integration  of  CCR  model / mathematics 
learning achievement / mathematics problem solving ability / responsibility 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
  การสร้างเด็กยุคไทยแลนด์  4.0  เป็นการสร้างเด็ก  และเยาวชนไทยให้มีความรู้  ความสามารถและมีทักษะ
ในการประยุกต์ให้เข้าถึงเทคโนโลยี  และนวัตกรรมใหม่ ๆ  สร้างความคิดของเด็ก  และเยาวชนไปสู่ที่ยากข้ึน  ซึ่งถือว่า
เป็นความส าเร็จของการยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ  การพัฒนาเด็กต้องพัฒนาทั้งด้านความรู้  และทักษะการ
เรียนรู้ที่ดีที่สุด คือ การเรียนรู้จากปัญหาจริงที่เกิดขึ้น เรียกว่าเป็น Problem Based Learning การพัฒนาการศึกษา
ภายใต้กรอบประเทศไทย  4.0  สู่ศตวรรษที่  21  เริ่มด้วยการฝึกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ครูเปลี่ยนจากครู
สอนเป็นพี่เลี้ยง  ครูฝึก  (Coach)  การเรียนแบบบูรณาการสหวิชาการ  เช่ือมโยงความรู้กับจินตนาการ  เปลี่ยนแปลง
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ไปสู่รูปธรรมให้ผู้เรียนมีทักษะที่ต้องการ  เช่น  การท างานร่วมกัน  ความคิดสร้างสรรค์  และการสื่อสารที่ดี  ซึ่งการจัด
การศึกษาต้องสร้างความพอใจให้ผู้เรียน  และท้าท้ายสู่การสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนอยากเรียน   (มหิดล, 
2560)   
  ในปัจจุบันได้มีกระแสความตื่นตัว และสนใจแนวคิดจิตตปัญญา (Contemplative Education) ขึ้นในสังคม
อย่างกว้างขวาง เนื่องจากมองเห็นว่าเราก าลังทบทวน และปฏิวัติการเรียนรู้ของมนุษย์ ใหม่อย่างเร่งด่วน เพราะ
กระบวนการเรียนรู้ที่เป็นกระแสหลักของสังคมในปัจจุบันมิได้เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถตอบโจทย์ของโลก และ
มนุษย์ได้ แต่กลับสร้าง และสะสมปัญหาที่เร่งให้เกิดวิกฤตที่รุนแรง และขยายตัวไปอย่างรวดเร็ว และเห็นว่ามีแต่การ
เรียนรู้แบบใหม่ที่มุ่งพัฒนาในด้านการวางพื้นฐานจิตใจ และกระบวนทัศน์ใหม่ที่เป็นองค์รวมอย่างแท้จริง และเน้นการ
ส่งเสริมศักยภาพของมนุษย์ในการเข้าถึงความจริง ความงาม และความดีเท่าน้ันท่ีจะช่วยน าพาสังคมโลกไปสู่ความสุขที่
แท้จริงได้ (ธนา นิลชัยโกวิทย์, 2551 : 5) ดังนั้น จิตตปัญญาจึงเป็นแนวทางในการพัฒนามนุษย์ให้มีความสมบูรณ์
โดยเฉพาะด้านความดีงาม และคุณลักษณะอื่นๆที่ดี ท าให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข แนวคิดจิตต
ปัญญาเป็นแนวคิดหนึ่งในการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด  CCR  โดยจิตตปัญญา หรือ Contemplative ถือเป็น 
C ตัวแรก ของ CCR  ซึ่งการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR เป็นแนวคิดที่เริ่มต้นจากความร่วมมือระหว่าง
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ได้สนับสนุนและริเริ่มให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้ประชุม
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับทิศทางการผลิตและพัฒนาครูของประเทศ ซึ่งจากที่ประชุมดังกล่าว มติที่ประชุมได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของการจัดการเรียนรู้ที่ใช้แนวคิด จิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education) ระบบพี่เลี้ยง 
(Coaching) และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นวิจัยเป็นฐาน (Research base learning) จึงได้ด าเนินโครงการวิจัยและ
พัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาครู โดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญา ระบบพี่เลี้ยง และการเรียนรู้ฐานวิจัย ซึ่งได้
ริเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2559 เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งถือเป็นสถาบันการศึกษาหลักในการผลิตนักศึกษาครูได้มี
ทิศทางเดียวกันในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเพื่อให้เป็นครูที่มีบทบาทในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
บทบาทของการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching) ในช้ันเรียน และสามารถจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิด
เป็น แก้ปัญหาเป็น และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่าในระดับประเทศมีผลการทดสอบต่ าลงทุกปี โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์มีผู้เข้าร่วมท าการ
ทดสอบจ านวน 637,256 คน มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 29.31 โดยที่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเทพนคร 
จังหวัดก าแพงเพชร ผู้เข้าสอบ 12 คน มีคะแนนเฉลี่ย 17.28 ซึ่งต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ การศึกษาปัญหา
ดังกล่าววิเคราะห์ได้ว่า ในบทเรียนที่มีการแก้ปัญหาโดยใช้ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ผู้เรียนไม่สามารถ
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะ เรื่อง ความน่าจะเป็น ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เป็นเรื่องที่ผู้เรียนไม่สามารถคิด
วิเคราะห์แก้ปัญหาด้วยตนเองได้  ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ า และส่งผลให้การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) อยู่ในเกณฑ์ต่ า นอกจากนี้ผู้เรียนยังขาดสมาธิ การตระหนักรู้ตนเองและความ
รับผิดชอบต่อการเรียน ดังนั้น จึงควรมีการจัดการศึกษาท่ีมีส่วนช่วยในการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
ในการให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาความคิดและเกิดทักษะทางคณิตศาสตร์ 
 จากความส าคัญและเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความมุ่งหมายที่จะพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยบูรณาการกับจิตตปัญญา (Contemplative Education) 
การสอนแนะ (Coaching) และการเรียนการสอนที่เน้นการวิจัยหรือใช้วิจัยเป็นฐาน (Researching base Learning) 
โดยใช้ช่ือภายใต้การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และ
ความรับผิดชอบ โดยการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR เรื่อง ความน่าจะเป็น 
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จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
  1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยการจัดการเรียนรู้บูรณา
การแนวคิด CCR ของนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กับเกณฑ์ 
  2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยการจัดการเรียนรู้บูรณา
การแนวคิด CCR  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ก่อนและหลังเรียน 

  3.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  เรื่อง  ความน่าจะเป็น  ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  3  หลังการจัดการเรียนรู้  โดยใช้การจัดการเรียนเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR  

  4.  เพื่อศึกษาความรับผิดชอบ  หลังการจัดการเรียนรู้  โดยการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด  CCR ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 

สมมุติฐานของการวิจัย 
  1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์  เรื่อง  ความน่าจะเป็น  หลังได้รับ
การจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด  CCR  สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ  70 

  2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์  เรื่อง  ความน่าจะเป็น  หลังได้รับ
การจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด  CCR  สูงกว่าก่อนเรียน 

  3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  เรื่อง  ความน่าจะเป็น 
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด  CCR  สูงกว่าก่อนเรียน 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนบ้านเทพนคร  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร  เขต  1  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2561  จ านวน  13  คน 
  เนื้อหา 
  เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  สาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์  เรื่อง ความน่าจะเป็น  ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  ของกระทรวงศึกษาธิการ  เนื้อหาท่ีใช้มีดังนี้ 
  1.  ความน่าจะเป็น 
  2.  การทดลองสุ่ม 
 3.  เหตุการณ์ 
  4.  ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 
  5.  ความน่าจะเป็นกับชีวิตประจ าวัน 
 ตัวแปร 
  ตัวแปรต้น  ได้แก่  การจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด  CCR 
 ตัวแปรตาม  ได้แก่  1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  2)  ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์  3)  ความรับผิดชอบ 
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 ระยะเวลา 
  ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2561  จ านวน  2  เดือน  ระหว่างเดือน  ธันวาคม 
พุทธศักราช  2561 – มกราคม  พุทธศักราช  2562  โดยด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลใช้เวลา  สัปดาห์ 4 
สัปดาห์ละ 3  ช่ัวโมง  รวมเป็น 12  ช่ัวโมง  โดยไม่นับรวมเวลาที่ใช้ในการทดสอบก่อนเรียน  และหลังเรียน 

นิยามค าศัพท์เฉพาะ 
  1.  รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด  CCR  หมายถึง  การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการจิตตปัญญา 
(Contemplative Education)  การสอนแนะหรือการช้ีแนะ  (Coaching)  และการเรียนการสอนที่ใช้วิจัยเป็นฐาน 
(Researching base Learning)  ซึ่งเป็นกระบวนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงได้ลงมือหา
ค าตอบด้วยตนเอง  เพื่อให้เกิดกระบวนการคิด  และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยครูเป็นเพียงผู้ช้ีแนะให้ผู้เรียนได้พัฒนา
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้เรียนรู้การพัฒนาจิตใจ  การรู้จักตนเอง  
เกิดความรัก  ความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์  เกิดจิตส านึกต่อส่วนรวม  อันน าไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  
มี  5 ขั้นตอน  ดังนี้  
   ขั้นที่ 1  เตรียมความพร้อม : ตระหนักรู้คือพร้อม  หมายถึง  การที่เด็กมีพัฒนาการทางด้านต่างๆ  
ทั้งทางร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  เพียงพอที่จะรับรู้สิ่งต่างๆ  ได้โดยไม่มีสิ่งใดเป็นอุปสรรค  
ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการกระท านั้นๆ  โดยใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา  เช่น  การฟั งอย่างลึกซึ้ง  การ
สะท้อนการเรียนรู้  กิจกรรม  Body Scan 
   ขั้นที่ 2  แสวงหาความรู้ : ถามคือสอน  หมายถึง  การใช้ค าถามที่กระตุ้นความคิดของผู้เรียนให้
อยากหาค าตอบ  อยากแก้ปัญหา  และอยากคิดต่อ  ท าให้ผู้เรียนเกิดแนวความคิดความเข้าใจที่ถูกต้องและกว้างขวาง
ยิ่งขึ้น เพราะผู้เรียนจะเกิดทักษะ  ซึ่งเป็นค าถามที่สอดคล้องกับแนวคิด RBL  ในการค้นคว้าสิ่งที่ต้องการจากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้ทราบค าตอบและสามารถเปรียบเทียบค าตอบท่ีได้มาว่าควรเชื่อถือหรือไม่ 
   ขั้นที่ 3  เชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ : ปฏิบัติได้คือเข้าใจ  หมายถึง  การให้ปฏิบัติจริงเป็นวิธีการวัดผลที่
เหมาะส าหรับการวัดพฤติกรรมที่เป็นทักษะภาคปฏิบัติ  เป็นการทดสอบเพื่อพิจารณาความสามารถในการท างานได้
ตามจุดมุ่งหมาย  การให้การปฏิบัติจริงเป็นการวัดความสามารถที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทั้ง  3  ด้าน  คือ  พุทธิพิสัย  
จิตพิสัย และทักษะพิสัย 
  ขั้นที่ 4  ประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : สะท้อนคิดคือเรียนรู้  หมายถึง  กระบวนการในการน าเสนอ
ผลงาน  เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยที่ผู้เรียนได้ออกมาน าเสนอวิธีคิด  วิธีแก้ปัญหา  ซึ่งผู้เรียนอาจจะน าเสนอเป็น
รูปแบบของการอภิปรายร่วมกัน  เพื่อร่วมสร้างความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ  โดยไม่เน้นค าตอบท่ีถูกหรือผิด  แต่จะเน้นการ
ประมวลความคิด และเหตุผลประกอบการตัดสินใจ  ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความรู้หรือมวลประสบการณ์ของผู้เรียน 
   ขั้นที่ 5 สะท้อนการเรียนรู้สู่การพัฒนา: เขียนคือคิด หมายถึง  กระบวนการคิดไตร่ตรองทบทวน 
(Reflective Thinking)  โดยการเขียนสรุปความรู้หลังจากท่ีได้เรียนรู้ไว้เป็นองค์ความรู้ของตนเอง 
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  หมายถึง  ความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ของ
บทเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้แบบทดสอบ  เรื่อง  ความน่าจะเป็น  หลังจากได้เรียนทุกหน่วยไปแล้ว  วัดด้วยแบบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เป็นแบบปรนัยชนิด 4  ตัวเลือก  จ านวน 30  ข้อ 

  3. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการใช้วิธีการที่หลากหลาย
แก้ปัญหา ใช้ความรู้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา เรื่อง ความน่าจะเป็น ได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม 
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  4.  ความรับผิดชอบ หมายถึง สิ่งท่ีนักเรียนได้รับมอบหมาย และท าให้ส าเร็จหรือบรรลุเป้าหมายตามที่ได้รับ
มอบหมาย ซึ่งความรับผิดชอบเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนให้บุคคลปฏิบัติหน้าที่ของตนเองโดยไม่ต้องมีการบังคับควบคุมจากครู
หรือบุคคลอื่น 
 5.  นักเรียน  หมายถึง  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  จ านวน  13  คน  ที่ก าลังเรียนในภาคเรียนที่ 2  ปี
การศึกษา  2561  โรงเรียนบ้านเทพนคร  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง ความน่าจะเป็น สูงข้ึน 
  2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เพิ่มขึ้น 
  3.  ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ เกิดแนวทางในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
  4.  เป็นแนวทางให้กับผู้สนใจน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR มาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ และรายวิชาอื่นๆ 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  และความ
รับผิดชอบ  โดยการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด  CCR  เรื่อง  ความน่าจะเป็น  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3  
โรงเรียนบ้านเทพนคร  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร  เขต 1   มีกรอบแนวคิดดังภาพท่ี 1 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์  และความรับผิดชอบ  โดยการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด  CCR  เรื่อง  ความน่าจะเป็น  ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินงานตามล าดับ  ดังนี้ 

 สร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  1.  แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR  เรื่อง  ความน่าจะเป็น  ช้ันนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  จ านวน 12  ช่ัวโมง  ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพ  ดังนี ้
  1.1  ศึกษาเอกสาร  ต ารา  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR 
  1.2  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
และก าหนดเนื้อหาเรื่อง  ความน่าจะเป็น   

 

การจดัการเรียนรู้บรูณาการ

แนวคิด CCR   

 

- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

- ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

- ความรับผิดชอบ 
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  1.3  ด าเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR  โดยจัดเนื้อหาสาระ  และจุดประสงค์
การเรียนย่อย ๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือจุดเน้นของหลักสูตรสภาพผู้เรียน  
  1.4  น าแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR  เรื่อง  ความน่าจะเป็น เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน  3  
ท่าน  เพื่อหาความเที่ยงตรง  โดยใช้วิธีการประเมินความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับข้อสอบแต่ละข้อ   
  1.5  น าความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญมาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์  
พบว่า  ได้ค่าค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  อยู่ระหว่าง  0.67 – 1.00  
  1.6  ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR  ตามข้อเสนอให้สมบูรณ์  และพร้อมที่จะ
น าไปใช้จริง 
  2.  แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ด าเนินการสร้าง  และหา
คุณภาพ  ดังนี ้
  2.1  ศึกษาเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง  ความน่าจะเป็น  ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์   
 2.2  ศึกษาการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  2.3  สร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง  ความน่าจะเป็น  เป็นแบบทดสอบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จ านวน  30  ข้อ และแบบทดสอบอัตนัย จ านวน  6  ข้อ   
 2.4  น าไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ  เพื่อหาความเที่ยงตรง  โดยใช้วิธีการประเมินความสอดคล้องระหว่าง
จุดประสงค์การเรียนรู้กับข้อสอบแต่ละข้อ   
  2.5  น าความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญมาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์  
พบว่า  ได้ค่าค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  อยู่ระหว่าง  0.67 – 1.00  
  2.6  ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
  2.7  น าไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชากังราววิทยา  (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)  
จ านวน  30  คน  แล้วน าผลมาวิเคราะห์ ดังนี้ 
  2.7.1 แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์  เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  มีค่า
ความเช่ือมั่น  โดยวิธีของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน  (KR-20)  เท่ากับ 0.80  ค่าความยากง่าย โดยใช้วิธีของ   
โลเวท (Lovett)  (วศิน  เกิดดี, 2557)   มีค่าอยู่ระหว่าง 0.52 – 0.77  และค่าอ านาจจ าแนก  โดยใช้สูตรการค านวณ
ของวิทนีย์และซาเบอส์  (Whitney  and  Sabers)  (พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ, 2552)  มีค่าอยู่ระหว่าง 0.25 – 0.56 
  2.7.2 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  แบบทดสอบอัตนัย  มีค่าความเช่ือมั่น  โดยวิธีการ
ของครอนบาค  ท่ีเรียกว่า  การหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา  มีค่าเท่ากับ 0.83  ค่าความยากง่าย โดยใช้สูตรการค านวณ
ของวิทนีย์และซาเบอส์ (Whitney  and  Sabers)  (พิชิต  ฤทธิ์จรูญ, 2552)  มีค่าอยู่ระหว่าง 0.58 – 0.66  และค่า
อ านาจจ าแนก โดยใช้สูตรการค านวณของวิทนีย์และซาเบอส์  (Whitney  and  Sabers)  (พิชิต  ฤทธิ์จรูญ, 2552)  มี
ค่าอยู่ระหว่าง 0.58 – 0.67 
  3.  แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์  โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบคิ  (Rubric) 
ด าเนินการสร้าง  และหาคณุภาพ  ดังนี้ 
  3.1  ศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการแก้ปัญหา  
  3.2  ศึกษาเกี่ยวกับหลักการสร้างแบบวัดความสามารถในการแก้ปญัหา 
 3.3  สร้างแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา  
   3.4  น าไปให้ผู้ เ ช่ียวชาญ  ตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับรายละเอียดในการวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์   
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  3.5  น าผลการพิจารณาจากผู้เช่ียวชาญทั้ง  3  ท่าน  มาท าการวิเคราะห์เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC)  โดยใช้เกณฑ์ความสอดคล้อง (IOC)  ตั้งแต่ 0.50  ถึง 1.00  พบว่า  ได้ค่าค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  อยู่
ระหว่าง 0.67 – 1.00   
  3.6  ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
  3.7  น าไปทดลองใช้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) จ านวน 
30 คน  แล้วน ามาวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่น  โดยวิธีการของครอนบาค  ท่ีเรียกว่า  การหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา  มีค่า
เท่ากับ 0.83  ค่าความยากง่าย  โดยใช้สูตรการค านวณของวิทนีย์และซาเบอส์  (Whitney  and  Sabers)  (พิชิต  
ฤทธิ์จรูญ, 2552) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.58 – 0.66  และค่าอ านาจจ าแนก โดยใช้สูตรการค านวณของวิทนีย์และซาเบอส์  
(Whitney  and  Sabers)  (พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ, 2552)  มีค่าอยู่ระหว่าง 0.58 – 0.67 
  4.  แบบวัดความรับผิดชอบ  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5  ระดับ  ตามวิธีการของลิเคอร์ท (Likert)  
มีขั้นตอนการสร้าง  ดังนี ้
  4.1  ศึกษาเกี่ยวกับความรับผิดชอบ 
  4.2  ศึกษาเกี่ยวกับหลักการสร้างแบบวัดความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 
  4.3  สร้างแบบวัดความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์  (วศิน  เกิดดี, 2557)  ซึ่งมีมาตราส่วนประเมิน
ค่า 5  ระดับ   
 4.4  น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ  จากนั้นน าความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญมาหาค่าความเที่ยงตรง  โดยหา
ค่า IOC  ของแบบวัดความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์   
 4.5  น ามาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  โดยใช้เกณฑ์ความสอดคล้อง (IOC)  ตั้งแต่ 0.50  ถึง 
1.00  ซึ่งมีค่าระหว่าง  0.67 - 1.00  จ านวน  15  ข้อ 
  4.6  ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
  4.7  น าไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  จ านวน 30 คน  แล้วน ามาวิเคราะห์  เพื่อหาค่าความ
เชื่อมั่น  โดยวิธีการของครอนบาค  (สัมประสิทธ์ิแอลฟา)  พบว่า  มีค่าเท่ากับ 0.95 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์  และความรับผิดชอบ  โดยการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด  CCR  เรื่อง  ความน่าจะเป็น  ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  ซึ่งมีข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล  ดังนี้ 
 1.  นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ก่อนเรียน (Pretest) เรื่อง ความน่าจะเป็น เพื่อวัดความรู้พื้นฐานและเก็บผลการทดสอบไปเปรียบเทียบกับ
ผลการสอบหลังเรียนโดยการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR 
  2.  ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR  เรื่อง  ความน่าจะ
เป็น จ านวน 10  แผน  ใช้เวลาแผนละ 1  ช่ัวโมง  รวมทั้งสิ้น 10  ช่ัวโมง  โดยมีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้น 
ดังนี ้
  ขั้นที่ 1  เตรียมความพร้อม : ตระหนักรู้คือพร้อม  โดยการใช้กิจกรรมจิตตปัญญา หรือกิจกรรมน าเข้าสู่
บทเรียนอื่นๆ  ท่ีมีความน่าสนใจ  
  ขั้นที่ 2  แสวงหาความรู้ : ถามคือสอน  โดยครูจะทบทวนความรู้เก่า  และเช่ือมโยงความรู้ใหม่  ซึ่งจะใช้
ค าถามที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความคิด  และสามารถเช่ือมโยงความรู้ได้ 
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 ขั้นที่ 3  เชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ : ปฏิบัติได้คือเข้าใจ  โดยนักเรียนท ากิจกรรม  หรือใบงาน เพื่อความเข้าใจใน
เรื่องทีเ่รียน 
  ขั้นที่ 4  ประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : สะท้อนคิดคือเรียนรู้  นักเรียนน าเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ซึ่งกันและกัน 
  ขั้นที่ 5  สะท้อนการเรียนรู้สู่การพัฒนา: เขียนคือคิด  นักเรียนเขียนสรุปความรู้ที่ได้รบั  เป็นภาษาของตนเอง
ตามที่เข้าใจ 
 3.  นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์หลังเรียน (Posttest) เรื่อง ความน่าจะเป็น   
 4.  ครูประเมินแบบวัดความรับผิดชอบต่อวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อวัดความรับผิดชอบต่อวิชาคณิตศาสตร์ และ
เก็บผลการทดลองหลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR  โดยใช้สถิตินอนพาราเมตริก (Nonparametric Statistics) ใช้วิธี
ทดสอบแบบ The Wilcoxon signed - rank test (นิภา ศรีไพโรจน์, 2533 : 91) 
  2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  หลังการ
จัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR  กับเกณฑ์ร้อยละ 70  ใช้การทดสอบค่าที  โดยใช้สถิตินอนพาราเมตริก 
(Nonparametric Statistics) ใช้วิธีทดสอบแบบ The Wilcoxon signed - rank test (นิภา ศรีไพโรจน์, 2533 : 91) 
  3.  การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหา  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR  ใช้การทดสอบค่าที โดยใช้สถิตินอนพาราเมตริก (Nonparametric Statistics) 
ใช้วิธีทดสอบแบบ The Wilcoxon signed - rank test (นิภา ศรีไพโรจน์, 2533 : 91) 
  4.  การศึกษาความรับผิดชอบ  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  หลังการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด 
CCR  วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )   

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิจัย  เป็นดังนี้ 
 1.  สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )  
 2.  สถิตที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) หาความเช่ือมั่น (Reliability) 
ค่าความยาก ค่าอ านาจจ าแนก   
 3.  สถิติที่ใช้ในการทดสอบ ได้แก่ สถิตินอนพาราเมตริก (Nonparametric Statistics) ใช้วิธีทดสอบแบบ 
The Wilcoxon Matched – Pairs – Rank Test  

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  จากการวิเคราะห์ข้อมูล  การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์  ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์  และความรับผิดชอบ  โดยการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR  เรื่อง  ความน่าจะเป็น  ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนบ้านเทพนคร  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร  
เขต  1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 
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 ตอนที่  1  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  เร่ือง  ความน่าจะเป็น  โดยการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการแนวคิด  CCR  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3  กับเกณฑ์ 
  ตาราง  2  แสดงผลการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์  เรื่อง  ความน่าจะเป็น โดยการ
จัดการเรียนบรูณาการแนวคิด  CCR  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่  3  กับเกณฑ์ 

 N K �̅� T+ T- T 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ์ 13 38 41.85 87 4 4 

    T(12, .05) = 13 

  จากตาราง 2  พบว่า  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง  ความ
น่าจะเป็น  หลังการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด  CCR  สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ  70  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  เมื่อน าคะแนนเฉลี่ยมาทดสอบความแตกต่างโดยใช้สถิติการทดสอบอันดับที่มีเครื่องหมายก ากับของวิลคอกสัน  
พบว่า  ค่า  T  ที่ได้จากการทดลองเท่ากับ  4  ซึ่งน้อยกว่า  ค่า  T  ที่ได้จากการเปิดตาราง  Wilcoxon  signed – 
rank  test  เท่ากับ  13  จึงปฏิเสธ  H0  ยอมรับ  H1  โดยมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์  (41.85>38) 

 ตอนที่  2  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  เร่ือง  ความน่าจะเป็น  โดยการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการแนวคิด  CCR  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ก่อนและหลังเรียน 
 ตาราง  3  แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  เรื่อง  ความน่าจะเป็น  โดยการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการแนวคิด  CCR  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ก่อนและหลังเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ N 𝝁 T+ T- T 

ก่อนเรียน 13 29.85 
91 0 0 

หลังเรียน 13 41.85 

 T(12, .05) = 13 

  จากตาราง  3  พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  เรื่อง  ความ
น่าจะเป็น  หลังเรียนสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด  CCR  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ
น าคะแนนเฉลี่ยมาทดสอบความแตกต่างโดยใช้สถิติการทดสอบอันดับที่มีเครื่องหมายก ากับของวิลคอกสัน  พบว่า ค่า  
T  ที่ได้จากการทดลองเท่ากับ  0  ซึ่งน้อยกว่าค่า  T  ที่ได้จากการเปิดตาราง  Wilcoxon  signed  –  rank test 
เท่ากับ 13  จึงปฏิเสธ  H0  ยอมรับ  H1  โดยมีค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  (41.85>29.85) 
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 ตอนที่  3  การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  เร่ือง  ความน่าจะเป็น  ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โดยใช้การจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด  CCR  ก่อนและหลังเรียน 
 ตาราง  4  แสดงผลการศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  เรื่อง  ความน่าจะเป็น  ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  3  โดยใช้การจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด  CCR  ก่อนและหลังเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ N 𝝁 T+ T- T 

ก่อนเรียน 13 13.61 
91 0 0 

หลังเรียน 13 20.15 

 T(12, .05) = 13 

  จากตาราง  4  พบว่า  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3  มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
เรื่อง  ความน่าจะเป็น  หลังเรียนสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด  CCR  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  เมื่อน าคะแนนเฉลี่ยมาทดสอบความแตกต่างโดยใช้สถิติการทดสอบอันดับที่มีเครื่องหมายก ากับของวิลคอก
สัน  พบว่า  ค่า  T  ที่ได้จากการทดลองเท่ากับ  0  ซึ่งน้อยกว่าค่า  T  ที่ได้จากการเปิดตาราง  Wilcoxon  signed – 
rank  test  เท่ากับ 13  จึงปฏิเสธ  H0  ยอมรับ  H1  โดยมีค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  (20.15>13.61) 

 ตอนที่  4  การศึกษาความรับผิดชอบ  โดยการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด  CCR  ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี  3 
ตาราง  5  แสดงผลการศึกษาความรับผิดชอบ  โดยการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด  CCR  ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ความรับผิดชอบ 𝝁 𝝈 
ระดับความ
รับผิดชอบ 

1.  ส่งงานในวิชาคณิตศาสตร์ที่ครมูอบหมายได้ตรงเวลา 4.31 0.48 มาก 

2.  มีความตั้งใจในการท ากิจกรรมคณิตศาสตร ์ 4.31 0.86 มาก 

3.  เอาใจใส่การเรยีนคณติศาสตรอ์ย่างสม่ าเสมอ 3.92 0.76 มาก 

4.  ซักถามเนื้อหาคณติศาสตร์ทันทีเมื่อเข้าใจ 3.77 0.60 มาก 

5.  เมื่อมีอุปสรรคในการท าแบบฝกึหัดคณติศาสตร์ก็จะพยายามท าให้ส าเร็จ 3.69 4.31 มาก 

6.  ใช้เวลาว่างในการทบทวนวิชาคณิตศาสตร์ 3.69 4.31 มาก 

7.  ปฏิบัตตินตามกฎระเบียบและข้อตกลงในการเรยีนวิชาคณติศาสตร์ 3.92 0.64 มาก 

8.  หมั่นท าแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อให้เกิดทักษะ 3.54 0.66 มาก 

9.  แม้จะขาดเรยีน แต่ตดิตามงานและเนื้อหาทีเ่รียนจากเพื่อนหรือครูเสมอๆ 3.62 0.51 มาก 
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10.  ไม่เคยยอมแพ้ต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์ 3.85 0.80 มาก 

11.  อ่านบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์มาล่วงหน้า 3.08 0.28 ปานกลาง 

12.  ท างานวิชาคณิตศาสตร์ด้วยลายมือท่ีเรียบร้อย 3.62 0.51 มาก 

13.  มีความตั้งใจในการท ากิจกรรม และท าแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร ์ 4.31 0.48 มาก 

14.  เข้าห้องสมุดเพื่อค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3.08 0.28 ปานกลาง 

15.  หมั่นสอบถาม และศึกษาวิธีคิดทางคณิตศาสตร์ เพื่อน าไปประยุกต์ใช้กับ
งานท่ีได้รับมอบหมาย 

3.54 0.66 มาก 

รวม 3.72 0.44 มาก 

 จากตาราง  5  พบว่า  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  มีความรับผิดชอบโดยรวมอยู่ในระดับมาก  (μ = 3.72 

และ  σ = 0.44) เมื่อพิจารณารายข้อ  พบว่า  ส่งงานในวิชาคณิตศาสตร์ที่ครูมอบหมายได้ตรงเวลา  มีความตั้งใจใน
การท ากิจกรรมคณิตศาสตร์  และมีความตั้งใจในการท ากิจกรรม  และท าแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด   

(μ = 4.31 และ σ = 0.48, 0.86, 0.48)  รองลงมา คือ  เอาใจใส่การเรียนคณิตศาสตร์อย่างสม่ าเสมอ  และปฏิบัติ

ตนตามกฎระเบียบและข้อตกลงในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  (μ = 4.47  และ  σ = 0.76, 0.64)  และไม่เคยยอมแพ้

ต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  (μ =3.85  และ  σ = 0.80)   ตามล าดับ 

สรุปผลการวิจัย 
  ผลการการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์  ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  และ
ความรับผิดชอบ  โดยการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด  CCR  เรื่อง  ความน่าจะเป็น  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที ่3  โรงเรียนบ้านเทพนคร  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร  เขต  1  สรุปผลการศึกษา
ได้  ดังนี ้
  1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็นหลังการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็นหลังเรียนสูง
กว่าก่อนการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง  ความน่าจะเป็น 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  มีความรับผิดชอบโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

อภิปรายผลการวิจัย 
  จากผลการวิจัย  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์  และความรับผิดชอบ  โดยการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR  เรื่อง  ความน่าจะเป็น  ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนบ้านเทพนคร  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร  
เขต  1  อภิปรายผลได้ดังนี้ 
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  1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  เรื่อง  ความน่าจะเป็น  หลังการ
จัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด  CCR  สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ  70  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  พบวา่ คะแนน
เฉลี่ยของคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเท่ากับ  41.85  คะแนน  มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ผ่านเฉลี่ยที่ก าหนดไว้  38  
คะแนน  จึงสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยข้อที่ 1  เนื่องจากผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
แนวคิด CCR  ซึ่งได้พัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยได้แบ่งขั้นตอนการจัดการเรียนรู้เป็น 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม
ความพร้อม ข้ันท่ี 2 ข้ันแสวงหาความ ข้ันท่ี 3 เช่ือมโยงสู่การปฏิบัติ ขั้นที่ 4 ประเมินและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขั้นที่ 
5 สรุปบทเรียน/สะท้อนการเรียนรู้สู่การพัฒนา การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR  เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่ง
ถึงจิตใจของผู้เรียนที่ต้องการเรียนอย่างมีความสุข ควบคู่ไปกับการพัฒนาปัญญา วิธีการสอนจะเน้นที่กิจกรรมการสอน
ของครูที่จะท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยที่ครูผู้สอนจะคอยช้ีแนะแนวทางในก าร
ค้นหาค าตอบด้วยตนเอง ในการค้นหาค าตอบนั้นจะใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) ซึ่งเป็นการ
สอนที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 
ผู้สอนตั้งค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการทางความคิดในการเสาะแสวงหาความรู้หรือสร้างความรู้ใหม่ หา
เหตุผลจนค้นพบความรู้หรือแนวทางในการแก้ปัญหาที่ถูกต้องด้วยตนเองสรุปเป็นองค์ความรู้และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR  จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  สุนีย์  ค าควร  (2559)  ได้
ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด  (CGI)  ที่มีต่อทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์  และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง  พื้นที่ผิวและปริมาตรของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่โรงเรียนสาธิต “พิบูล
บ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา  ผลการศึกษาพบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง  พื้นที่ผิวและปริมาตร  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI)  สูงกว่าเกณฑ์ร้อย
ละ 70  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และสอดคล้องงานวิจัยของลียานา  ประทีปวัฒนพันธ์  (2558)  ได้
ศึกษา  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  เรื่อง  ความน่าจะเป็น  ของนักเรียนห้องเรียน สสวท.  ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่  3  โดยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้  7E  ร่วมกับการเรียนแบบ  STAD  พบว่า  เมื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยกับเกณฑ์ร้อยละ 75  (19.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 26 คะแนน)  นักเรียน
ได้คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 77.58  (20.17 คะแนน)  ซึ่งไม่สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
  2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์  เรื่อง  ความน่าจะเป็น  หลังเรียน
สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  พบว่า  คะแนนเฉลี่ยของ
คะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเท่ากับ  41.85  คะแนน  มีค่าสูงกว่าก่อนเรียนที่มีค่าเท่ากับ 29.85 
คะแนน  ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR  ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งถึงจิตใจของ
ผู้เรียนที่ต้องการเรียนอย่างมีความสุข ควบคู่ไปกับการพัฒนาปัญญา วิธีการสอนจะเน้นที่กิจกรรมการสอนของครูที่จะ
ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยที่ครูผู้สอนจะคอยช้ีแนะแนวทางในการค้นหาค าตอบ
ด้วยตนเอง ในการค้นหาค าตอบนั้นจะใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) ซึ่งเป็นการสอนที่มุ่ง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ผู้สอนตั้ง
ค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการทางความคิดในการเสาะแสวงหาความรู้หรือสร้างความรู้ใหม่ หาเหตุผลจน
ค้นพบความรู้หรือแนวทางในการแกปัญหาที่ถูกต้องด้วยตนเองสรุปเป็นองค์ความรู้และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR  จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน จึงสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยข้อที่ 2  สอดคล้องกับงานวิจัยของวิภู  มูลวงค์  
(2559)  ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่
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จัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา  พบว่า  ผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  เรื่องอัตราส่วนและร้อยละของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่  2  หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และสอดคล้องกับงานวิจัยของสายหยุด  อุไรสกุล  (2555)  ได้ศึกษา  การพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การวิจัยเป็นฐานร่วมกับการใช้เทคนิค  SCAMPER  พบว่า  ก่อนและหลังการทดลอง
คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลองมีความแตกต่าง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบว่า คะแนน 
เฉลี่ยของคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเท่ากับ  20.15  คะแนน  มีค่าสูงกว่าก่อนเรียนที่มีค่าเท่ากับ  
13.61  คะแนน  จึงสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยข้อที่  3  เนื่องจากผู้วิจัยได้น าการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
แนวคิด CCR  มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านกิจกรรมต่างๆ  โดยที่ครูผู้สอนจะ
คอยช้ีแนะแนวทางในการค้นหาค าตอบด้วยตนเอง  ในการค้นหาค าตอบนั้นจะใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัย
เป็นฐาน (RBL)  ซึ่งเป็นการใช้ค าถามที่กระตุ้นความคิดของผู้เรียนให้อยากหาค าตอบ  อยากแก้ปัญหา  และอยากคิด
ต่อยอดยิ่งๆขึ้นไป  ท าให้ผู้เรียนเกิดแนวความคิด  และเกิดทักษะในการคิดที่จะแก้ปัญหาต่างๆ ได้ดี มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน  จึงเป็นส่วนหน่ึงที่ท าความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  สอดคล้อง
กับงานวิจัยของปิยนุช  พิมพ์รส  (2558)  ได้ศึกษา  ผลของการใช้คู่มือการเรียนรู้โดยประยุกต์การสอนแบบศรัทธา  
และโยนิโสมนสิการ  บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อความรับผิดชอบ  ความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาคณิตศาสตร์  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนอากาศอ านวย
ศึกษา  พบว่า  นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี  2  ที่ได้รับการสอนตามคู่มือการเรียนรู้โดยประยุกต์การสอนแบบศรัทธาและ
โยนิโสมนสิการ  บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  และสอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาพร  ปิ่นทอง  (2554)  ได้ศึกษา  การเปรียบเทียบความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาคณิตศาสตร์  เรื่อง  อสมการ  และเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  3  
ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบ  SSCS  และการสอนโดยใช้เทคนิค  KWLD  พบว่า  นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้
รูปแบบ SSCS  และการสอนโดยใช้เทคนิค  KWLD  มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาคณิตศาสตร์  เรื่อง  อสมการ  
สูงกว่าก่อนได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบ  SSCS  และการสอนโดยใช้เทคนิค  KWLD  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 
  4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  มีความรับผิดชอบโดยรวมอยู่ในระดับมาก  พบว่า  คะแนนเฉลี่ยของแบบ
วัดความรับผิดชอบเท่ากับ  3.72  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.44  จึงสอดคล้องกับสมมติฐานของการ
วิจัยข้อที่  4  เนื่องจากการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ท าให้
นักเรียนได้เรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคล ท าให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น มีความสนใจ รู้จัก
ค้นหาความรู้ด้วยตนเองผ่านการปฏิบัติจริง กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าแสดงออกมากขึ้น มีความเอาใจใส่ จดจ่อตั้งใจ 
มุ่งมั่นต่อการเรียน การท ากิจกรรมในช้ันเรียน และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
อย่างเต็มความสามารถ และกระท าสิ่งต่างๆที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมาย จนสามารถบรรลุจุดประสงค์การ
เรียนรู้ที่ตั้งไว้ส่งผลให้นักเรียนมีมีความรับผิดชอบต่อการเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับงานวิจัยของเกสร  
ปิยะทัต  (2554)  ได้ศึกษา การศึกษาความรับผิดชอบต่อตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  พบว่า  
นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมีความรับผิดชอบต่อตนเอง  ท้ังโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับสูง 
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ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1. ควรส่งเสริมการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด  CCR  ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ใน
บทเรียนหรือเนื้อหาอื่น ๆ 
 2. น ากระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR  ใช้พัฒนาด้านคุณลักษณะอังพึงประสงค์ทาง
คณิตศาสตร์ด้านอื่นๆ 
  3.  ในการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด  CCR  ต้องใช้เวลาในการจัดกิจกรรมค่อนข้างมาก  ควรมีการ
เตรียมความพร้อม  และปรับความยืดหยุ่นเวลาให้เหมาะสม  เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ 
  ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

  1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด  CCR  กับการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
อื่น  2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับตัวแปรตามอื่นๆ ที่จัดการเรียนรู้  โดยใช้การจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด  
CCR  เช่น  เจตคติ  ความพึงพอใจ  ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
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Creative Thinking Learning Activity to Develop Mathematics Achievement on 
Equation and Solving Equation for Students Grade 6 
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บทคัดย่อ 
  การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการ
เรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังเรียน เพื่อศึกษาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบ
ส่งเสริมความคิดสรา้งสรรค์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และเพื่อศึกษาเจตคติต่อการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ หลัง
การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2561จ านวน 21 คน เครื่องมือที่ใช้ในการท าวิจัย 
ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ และแบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (µ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(σ ) และการทดสอบค่าที (dependent sample t-test และ one 
sample t-test) 
 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการ
เรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 
หลังการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
6 มีเจตคติต่อการเรียนวิชาคณติศาสตร ์หลังการจดัการเรียนรู้แบบสง่เสรมิความคิดสร้างสรรค์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ / ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์/ ความคิด
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ / เจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
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 This research aims to comparison of mathematics learning achievement for students grade 
6 after using creative thinking learning activity with achievement criterion 70 percent, to comparison 
of mathematics learning achievement before and after using the creative thinking learning activity, 
to study creative thinking and achievement motive toward mathematical for mathematics learning 
after using the creative thinking learning activity for students grade 6. The population of this study 
were 21 in students grade 6 in the second semester of the academic year of 2018 at Angthong 
Pattana School, Kamphaeng Phet province. The instruments including the lesson plan focus on 
creative thinking learning activity, the test about learning and creative thinking in mathematics 
learning, and attitude towards mathematical questionnaire. A data analyzed by percentage, mean, 
standard deviation and t-test.  
 The result of research: Students grade 6 had achievement in mathematical learning after 
using creative thinking learning activity higher than 70 percents at the .05 level of significance, had 
achievement in mathematical learning after using creative thinking learning activity higher than 
before using creative thinking learning activity at the .05 level of significance, had creative thinking 
toward mathematical in mathematics learning after using creative thinking Learning Activity was at a 
middle level. And had attitude towards mathematical questionnaire for mathematics learning after 
using creative thinking learning activity was at a high level. 

Keyword : The creative thinking learning activity / Achievement in mathematical learning/ Creative 

thinking toward mathematical / Attitude towards mathematical questionnaire 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน ระบบการศึกษาจึงต้องมีการพัฒนาเพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 
ทักษะส าคัญที่มุ่งเน้น คือ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ซึ่งความคิดสร้างสรรค์เป็นหนึ่งในองค์ประกอบส าคัญส าหรับ
นักเรียนในศตวรรษที่ 21 ความคิดสร้างสรรค์เป็นสมรรถภาพทางด้านสมองที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคน จากทฤษฎี
โครงสร้างทางสติปัญญากบความคิดสร้างสรรค์ของ Guilford กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ คือการคิดอเนกนัย
(Divergent thinking) ซึ่งเป็นความสามารถทางสมองของบุคคลที่จะคิดได้หลายแง่มุม หลายทิศทาง และไม่ซ้ าคนอื่น 
ประกอบด้วยความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) 
และความคิดริเริ่ม (Originality) ความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดริเริ่มเป็นหนึ่งในองค์ประกอบพื้นฐานทั้ง 4 ประการ 
ของความคิดสร้างสรรค์ที่ Guilford ได้ศึกษาค้นคว้าในปี ค.ศ.1969 กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดริเริ่ม คือ
ความคิดที่แปลกใหม่ไม่ซ้ าใครเป็นความคิดที่แตกต่างไปจากความคิดธรรมดาความคิดริเริ่มอาจมาจากความคิดที่มีอยู่
ก่อนแล้วน ามาดัดแปลงให้เป็นสิ่งใหม่ความคิดริเริ่มจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้นักเรียนมีจินตนาการผสมกับเหตุผลแล้วหา
วิธีการท าให้เกิดผลงาน กล้าคิด กล้าแสดงออก สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งในปัจจุบันกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิด
สร้างสรรค์และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดี
ขึ้นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีบทบาทที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิด
สร้างสรรค์คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ
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ช่วยให้คาดคะเนวางแผนตัดสินใจแก้ปัญหาและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสมมีประโยชน์ต่อการ
ด า เนินชีวิตในทุกด้านช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและสามารถอยู่ร่ วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
(กระทรวงศึกษาธิการ.2551:56) นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นวิชาที่มีบทบาทต่อสังคมช่วยให้มนุษย์คิดและตัดสินใจ
เรื่องราวต่างๆโดยใช้เหตุผลฝึกให้คิดพูดเขียนหรือท างานเป็นขั้นตอนและเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้วิทยาการและ
เทคโนโลยีต่างๆเจริญก้าวหน้า (ละออง จันทร์เจริญ 2540:3 -4) และคณิตศาสตร์ยังช่วยพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์มีความสมดุลทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม สามารถคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ครูผู้สอนต้องหาวิธีการสอนหรือ
นวัตกรรมใหม่ เพื่อส่งเสริมในนักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ด้านความคิดริเริ่ม เนื่องจากการจัดการ
เรียนรู้ที่ผ่านมา เน้นเพียงให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้จากตัวอย่างตามแบบเรียน โดยมีครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เน้นให้การ
ท่องจ า ท าให้นักเรียนขาดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ด้านความคิดริเริ่ม นั่นคือ ครูก็ต้องศึกษาวิธีการสอนหรือ
นวัตกรรมใหม่ที่จะสามารถพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่ส าคัญในศตวรรษท่ี 21 
 การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) เป็นรู้แบบการจัดการกิจกรรมการ
เรียนรู้ในขั้นสอน ที่ครูได้ออกแบบสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียน เพื่อส่งเสริมกระตุ้น
นักเรียนให้เกิดกระบวนการคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ Torrance (1962: 47) ได้แบ่ง
กระบวนการเกิดความคิดสร้างสรรค์ออกเป็น 5 ข้ันตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 การค้นหาความจริง (Fact finding) 
เป็นการพิจารณาหาค าตอบอันเกิดจากความสับสนวุ่นวายภายในใจ ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร จากสาเหตุอะไร ขั้น
ที่ 2 การค้นพบปัญหา (Problem finding) เป็นการพิจารณาปัญหาโดยรอบคอบแล้วเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถ
มองเห็นปัญหา  
ขั้นที่ 3 การค้นพบแนวคิด (Idea finding) เป็นการรวบรวมความคิดและตัง้สมมติฐานขึ้นเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ตั้งขึ้น 
ขั้นที่ 4 การค้นพบค าตอบ (Solution finding)  เป็นการค้นพบค าตอบโดยการทดสอบสมมติฐาน ขั้นที่ 5 การยอมรับ
ผลจากการค้นพบ (Acceptance finding) เป็นการยอมรับค าตอบจากการพิสูจน์เพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาแนวคิด
ต่อไป  
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตรแ์ละความคิดสรา้งสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์เป็นทักษะที่มีความส าคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นอย่างมากและเป็นการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่กระตุ้นให้นักเรียนได้คิดอย่างอิสระไปพร้อมๆ กับการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ท าให้ผู้วิจัยสนใจการ
จัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในรายวิชาคณิตศาสตร์กับประชากรซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนอ่างทอง
พัฒนา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องสมการและการแก้สมการ และหวังว่าความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ จะท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนสูงขึ้น 
อีกทั้งการที่นักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์นั้น จะส่งผลให้นักเรียนเป็นบุคคลที่สามารถ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในชีวิตประจ าวันของตนเองได้ 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลังเรียน 
 3.  เพื่อศึกษาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
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 4.  เพื่อศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

สมมติฐานการวิจัย 
 1.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
 2.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังสูงกว่าก่อนการจัดการ
เรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 

ขอบเขตการวิจัย 
 ประชากร 
   ประชากรที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 21 คน 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
   เนื้อหาท่ีใช้ คือ เนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เรื่อง สมการและการ
แก้สมการ โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ซึ่งตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
 ตัวแปรที่ศึกษา  
   3.1  ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
   3.2  ตัวแปรตาม ได้แก่ 
   3.2.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
   3.2.2  เจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
 ระยะเวลาในการทดลอง 
   ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้
จ านวน 8 แผน และเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้เวลา 8 ช่ัวโมง ไม่นับรวมเวลาที่ใช้ในการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
การส่งเสริมการเรียนรู้แบบส่งเสรมิ  
 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร์ 
2. ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร ์

3. เจตคติต่อการเรียนวิชาคณติศาสตร์ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา อ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
จ านวน 21 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ แบบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ และแบบวัดเจตคติทางการเรียน
คณิตศาสตร์ รายละเอียด ดังนี ้
 1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 จ านวน 8 แผน หาคุณภาพโดยให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านพิจารณาความถูกต้องและ
เหมาะสมในการที่จะน าไปใช้สอนจริง ซึ่งมีเนื้อหา 4 เรื่อง ดังนี ้
   1. สมการ 
   2. สมการที่มีตัวแปรไม่ทราบค่า 
   3. การแก้สมการ 
   4. โจทย์ปัญหาสมการ 
 2.  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ชนิดปรนัยเลือกตอบ  
4 ตัวเลือก หาคุณภาพโดยให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาความเหมาะสม พบว่า มีค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ค่าความเชื่อมั่น ตามวิธีของคูเดอร์ริชาร์ด
สัน (KR–20) เท่ากับ 0.81 ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.39 – 0.67 และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.22 -  
0.67 
 3. แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้แนวคิดของ Torrance (1963: 125-144) มีค่าความ
เที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อ ค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) เท่ากับ 1.00 ค่าความเช่ือมั่นตามวิธี

ของครอนบาค (Cronbach’s alpha) หรือสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α–Coefficient) เท่ากับ 0.72 ค่าความยากง่าย (p) 
อยู่ระหว่าง 0.58 – 0.64 และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.33 – 0.42    
 4. แบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
มีค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อ ค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 

และค่าความเช่ือมั่นตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s alpha) หรือสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α–Coefficient) โดยใช้
สูตร เท่ากับ 0.92 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1.  นักเรียนท าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ 
 2.  จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) 
เรื่อง สมการและการแก้สมการ จ านวน 8 คาบ 
 3.  นักเรียนท าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ 
 4. นักเรียนทดสอบแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์และตอบแบบวัดเจตคติในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 
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 5.  น าคะแนนท่ีได้จากการเก็บข้อมูลทั้งหมด มาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 กับเกณฑ์ ใช้การทดสอบค่าที (One sample t-test) โดยใช้สูตร 
    2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ใช้การทดสอบค่าที (t-test dependent) โดยใช้สูตร 
   3.  การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 วิเคราะห์จากร้อยละของคะแนนรวมของนักเรียนท่ีได้คะแนนสูงสุด ดังนี้  
    ร้อยละ 80 ขึ้นไป  มีความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์มากที่สุด 
  ร้อยละ 70 - 79  มีความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์มาก 
    ร้อยละ 60 - 69  มีความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ปานกลาง 
    ร้อยละ 50 - 59  มีความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์น้อย 
   ต่ ากว่าร้อยละ 50 มีความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์น้อยที่สุด 
 4.  การศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (µ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป และแปลผลค่าเฉลี่ย ดังน้ี  
    ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 แปลความหมาย มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์มากที่สุด 
    ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 แปลความหมาย มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์มาก 
    ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 แปลความหมาย มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์ปานกลาง 
    ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 แปลความหมาย มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์น้อย 
    ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 แปลความหมาย มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์น้อยที่สุด 

 สรุปผลการวิจัย 
 1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 กับเกณฑ์ พบดังตาราง 1 
 
 
 
 
ตาราง 1  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  กับเกณฑ์ 
 n k µ   t Sig. 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 21 14 15.05 1.72 2.80 .006 

  p < .05 
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 จากตารางที่ 1  พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดั บ .05 โดยมี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 15.05 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.72 ค่า t = 2.80 และค่า Sig. = .006 

 2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลังเรียน พบดังตาราง 2  
 ตาราง 2  แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร ์โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสง่เสรมิความคิดสร้างสรรค ์ของ  
 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลังเรียน 

 n µ σ t Sig. 

คะแนนก่อนเรียน 21 8.52 3.75 
12.68 .000 

คะแนนหลังเรียน 21 15.05 1.72 

  p < .05 
 จากตารางที่ 2  พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังสูงกว่า
ก่อนการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 12.68 และ 
ค่า Sig. = .000 

 3.  การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 พบดังตาราง 3 
ตาราง 3  แสดงร้อยละของคะแนนรวมของนักเรียนท่ีได้คะแนนสูงสุดของความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ หลังการ  
            จัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

คนที ่

ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 

คะแนน
รวม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ระดับ 

ความคิด
สร้างสรรค์ 

ทางคณิตศาสตร์ 

ความคิด
คล่อง 

ความคิด
ยืดหยุ่น 

ความคิด
ริเร่ิม 

1 14 7 4 25 100 มากที่สุด 

2 13 6 4 23 92 มากที่สุด 

3 13 5 4 22 88 มากที่สุด 

4 11 5 4 20 80 มากที่สุด 

5 12 4 4 20 80 มากที่สุด 

6 11 5 3 19 76 มาก 

7 10 5 4 19 76 มาก 

8 10 5 3 18 72 มาก 
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คนที ่

ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 

คะแนน
รวม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ระดับ 

ความคิด
สร้างสรรค์ 

ทางคณิตศาสตร์ 

ความคิด
คล่อง 

ความคิด
ยืดหยุ่น 

ความคิด
ริเร่ิม 

9 11 4 3 18 72 มาก 

10 10 4 2 16 64 ปานกลาง 

11 9 5 2 16 64 ปานกลาง 

12 10 4 2 16 64 ปานกลาง 

13 8 4 3 15 60 ปานกลาง 

14 8 5 2 15 60 ปานกลาง 

15 8 4 3 15 60 ปานกลาง 

16 6 4 2 12 48 น้อย 

17 6 4 1 11 44 น้อย 

18 5 4 2 11 44 น้อย 

19 4 4 1 9 36 น้อยที่สุด 

20 4 4 0 8 32 น้อยที่สุด 

21 3 4 0 7 28 น้อยที่สุด 

รวม 186 96 53 335 
63.81 ปานกลาง 

เฉลี่ย 8.86 4.57 2.52 15.95 

 จากตารางที่ 3  พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ หลังการจัดการ
เรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 63.81 ของคะแนนรวมของ
นักเรียนท่ีได้คะแนนสูงสุด จากการพิจารณาเป็นรายบุคคล พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีความคิดสร้างสรรค์
ทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 28.57 ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 23.81 ระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 19.05 ระดับน้อยและระดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 28.57 ของจ านวนนักเรียนท้ังหมด ตามล าดับ 

 4.  การศึกษาเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ หลังใช้การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 พบดังตาราง 4 
ตาราง 4  แสดงค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) เจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ หลังใช้การจัดการ
เรียนรู้ 
แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  
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เจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ µ   แปลผล 

1.  คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 4.67 0.48 มากที่สุด 

2.  วิชาคณิตศาสตร์ท าให้ฉันเป็นคนท่ีมีเหตุผลและมีความรอบคอบ 4.24 0.62 มาก 

3.  ฉันมีความสุขกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 4.33 0.66 มาก 

4.  ฉันรู้สึกง่วงนอนทุกครั้งท่ีเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 4.00 0.89 มาก 

5.  เมื่อฉันท าแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ไม่ได้ จะปรึกษาครูหรือเพื่อน 
เพื่อท าแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ 

4.43 0.60 มาก 

6.  การเรียนคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพในใน
อนาคต 

4.33 0.58 มาก 

7.  เมื่อจบบทเรียนนี้ ฉันอยากท าแบบฝึกหัดที่ท้าทายความสามารถ
ถึงแม้ว่ามันจะยากก็ตาม 

4.19 0.60 มาก 

8.  ฉันท าการบ้านด้วยความตั้งใจและเสร็จทันเวลาที่ครูก าหนดเสมอ 4.38 0.67 มาก 

9.  เมื่อมีการบ้านคณิตศาสตร์ฉันจะท าด้วยตัวเองเสมอ 4.62 0.50 มากที่สุด 

10.  ขณะที่เรียนคณิตศาสตร์ส่วนมากฉันรู้สึกสนุกและไม่อยากให้
หมดเวลา 

4.52 0.51 มากที่สุด 

รวม 4.37 0.20 มาก 

 
 จากตารางที่ 4  พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เจตคติต่อการเรียนคณติศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้
แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก  (µ = 4.37 และ  = 0.20)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( µ = 4.67 และ  = 0.48) รองลงมา คือ 
เมื่อมีการบ้านคณิตศาสตร์ฉันจะท าด้วยตัวเองเสมอ  ( µ = 4.62 และ  = 0.50) และขณะที่เรียนคณิตศาสตร์
ส่วนมากฉันรู้สึกสนุกและไม่อยากให้หมดเวลา ( µ = 4.52 และ  = 0.51)  ตามล าดับ 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 สรุปผล ดังนี้ 
  1.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
    2.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังสูงกว่าก่อนการจัดการ
เรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
    3.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง จากการพิจารณาเป็นรายบุคคล พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
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6 มีความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับปานกลาง สูงสุด รองลงมา คือ ระดับมากที่สุด ระดับมาก ระดับ
น้อย และระดับน้อยท่ีสุด ตามล าดับ 
    4.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ เมื่อมีการบ้านคณิตศาสตร์ฉันจะท า
ด้วยตัวเองเสมอ และขณะที่เรียนคณิตศาสตร์ส่วนมากฉันรู้สึกสนุกและไม่อยากให้หมดเวลา ตามล าดับ 

อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้
แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ซึ่งในการอภิปราย
ผลการวิจัย ผู้วิจัยด าเนินการอภิปรายตามล าดับ ดังน้ี 
  1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังใช้การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ผลการวิจัยพบว่า หลังใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
ส่งเสริมความคิดสรา้งสรรค์ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก นักเรียนได้เรียนรู้จากการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ในข้ันสอน ที่ครูได้ออกแบบสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียน เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้
เกิดกระบวนการคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ และการท าแบบฝึกกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นและสนใจในการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วงเดือน คล้ายบุญมี (2556 : 101) การพัฒนาเลิร์น
นิงอ็อบเจ็กต์ เรื่อง รูปเรขาคณิตที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาเลิร์นนิงอ็อบเจ็กต์เรื่องรูปเรขาคณิตที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์โดยเฉลี่ยเท่ากับ 80.04/80.83 
   2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลังเรียน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ ความสามารถในการคิดของนักเรียนที่คิดได้หลากหลายแง่มุม หลายทิศทาง โดยมีสถานการณ์ต่าง ๆ เป็น
ตัวกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดสร้างสรรค์ออกมา น าไปสู่วิธีการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่แปลกใหม่อย่างเป็น
ขั้นตอน และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เพียงจันทร์  ไชยยศ (2556 : 192-193) ได้ศึกษาการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการคิดสร้างสรรค์ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียน
ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการคิดสร้างสรรค์ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
  3.  การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ หลังใช้การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ันช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีความคิดสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบสง่เสรมิความคิดสร้างสรรค์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง จากการพิจารณาเป็น
รายบุคคล พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับปานกลาง สูงสุด 
รองลงมา คือ ระดับมากท่ีสุด ระดับมาก ระดับน้อย และระดับน้อยที่สุด ตามล าดับ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การจัดการ
เรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ได้ฝึกให้นักเรียนได้คิด วิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนน าไปสู่การการพัฒนา
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ความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดที่แปลกใหม่ ไม่เหมือนใครและมีความคิดที่หลากหลายมากข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ยุพิน บุบผาวรรณา (2556 : 114-115) การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า คะแนนความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
    4. การศึกษาเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 หลังใช้การจัดการเรียนรู้
แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 
หลังการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ เมื่อมีการบ้านคณิตศาสตร์ฉันจะท า
ด้วยตัวเองเสมอ และขณะที่เรียนคณิตศาสตร์ส่วนมากฉันรู้สึกสนุกและไม่อยากให้หมดเวลา ตามล าดับ ทั้งนี้อ าจ
เนื่องมาจาก การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และมีส่วนร่วมต่อ
การท ากิจกรรม ท าให้นักเรียนคิดว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เห็นประโยชน์และคุณค่าของ
คณิตศาสตร์มากขึ้น และยังสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง จึงเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ท าให้นักเรียนชอบ
เรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อารมณ์ เข็มเพ็ชร์ (2552 : 100) พบว่า เจตคติต่อการเรียน
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 
   1. ผลการวิจัยพบว่า ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนสามารถที่จะพัฒนาได้ด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ดังนั้นครูจึงควรน าการจัดกิจกรรมการ
เรียนคณิตศาสตร์นี้ไปใช้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางคณิตศาสตร์ 
   2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช่ัวโมงแรกครูควรแจ้งข้อตกลง ข้อปฏิบัติและเกณฑ์ต่างๆ ในการเรียนรู้ให้
นักเรียนเข้าใจก่อนการจัดกิจกรรม 
   3. ผลการวิจัยพบว่า เจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบสงเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้นครูจึงควรเน้นให้นักเรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของคณิตศาสตร์มากขึ้นและเพิ่มความ
สนุกสนานในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนด้วย 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยในครั้งต่อไป 
   1. ควรมีการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ในเนื้อหาสาระวิชาคณิตศาสตร์เรื่องอื่นๆ และ
ระดับชั้นอื่นๆ 
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ผลการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ ทักษะ
การท างานเป็นทีมและเจตคติต่อคณิตศาสตร์  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

นัดดา  นาคด้วง1  ร าไพ  วันเทพ2 และยุภาดี  ปณะราช3 
Nadda  Nakdoung1  rampai wanthep2 and  Yupadee  Panarach3   

1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
2ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

      3อาจารย์โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการใช้
กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการ
เรียนรู้คู่ความสนุกสนานกับเกณฑ์ เพื่อศึกษาทักษะการท างานเป็นทีมและเจตคติต่ อคณิตศาสตร์หลังการใช้
กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม 
จ านวน 50 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แผนการจัดการจัดการเรียนรู้การใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน แบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ทาง
คณิตศาสตร์ แบบวัดทักษะการท างานเป็นทีมและแบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Dependent 
Sample t-test , One Sample t-test , ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า 
 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนการใช้
กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้
คูค่วามสนุกสนาน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีทักษะการท างานเป็นทีมหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนช่วยเหลือสมาชิกภายในกลุ่ ม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
รองลงมา คือ นักเรียนรับฟังความคิดเห็นของกลุ่ม  และนักเรียนร่วมกันแก้ปัญหา ตามล าดับ 
 4. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนรู้สึกกระตือรือร้นเมื่อเรียนคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมา คือ เมื่อเกิดความไม่เข้าใจเนื้อหาคณิตขณะเรียนจะถามเพื่อท าความเข้าใจทันทีและเมื่อท าแบบฝึกหัด
หรือการบ้านไม่ได้จะปรึกษาครูหรือเพื่อนเพื่อท าความเข้าใจ ตามล าดับ 

ค าส าคัญ: การใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน / ทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ / ทักษะการท างาน

เป็นทีม / เจตคติต่อคณิตศาสตร์ 
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ABSTRACT 
This research aimed to compare Analytical Thinking Skills in Mathematics before and after 

using the Learning and Enjoying Model (5T Model) , to compare Analytical Thinking Skills in 
Mathematics after using 5T Model and to study teamwork skills and attitude towards Mathematics 
after using 5T Model. The sample were 50 students from Kamphaengphet Pittayakom School by 
cluster random sampling. The instrument include lesson Plan , Analytical Thinking Skills in 
Mathematics Test , the questionaires about teamwork skills and attitude toward to Mathematical. 
Data analyzed by Dependent Sample t-test , One Sample t-test , Mean , and Standard Deviation. 
 The research found that ; 
  1. The students had Analytical Thinking Skills in Mathematics after using 5T Model higher 
than before at .05 Level of significance. 
  2. The students had Analytical Thinking Skills in Mathematics after using 5T Model higher 
than 70% at .05 Level of significance. 
 3. The students had teamwork skills after using 5T Model overall at a high level. The 
highest score was Students help members within the group , then Students listen to the opinions 
of the group and Students together solve problems, respectively. 

 4. The students had Attitude towards Mathematics after using 5T Model Overall at a high 
level. The highest score Students feel enthusiastic when studying mathematics When there is no 
understanding of math content while studying, ask to understand immediately. e, and When doing 
exercises or homework, do not consult teachers or friends to understand., respectively. 

Keywords: Learning process and Enjoying Model (5T Model) / Analytical Thinking Skills in 

Mathematical / teamwork skills / Attitude towards Mathematics 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิด สร้างสรรค์ คิดอย่างมี
เหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ 
วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้ คณิตศาสตร์ ยังเป็น
เครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่นๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต 
ท าให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างมีความสุข และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 56)  
นอกจากน้ี วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาหนึ่งที่ช่วยก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าท้ังทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโลก
ในปัจจุบันเจริญขึ้นเพราะการคิดค้นทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งต้องอาศัยความรู้ทางคณิตศาสตร์ อีกทั้งคณิตศ าสตร์ยังมี
บทบาทส าคัญต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน 
สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถ่ีถ้วย รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และ
น าไปใช้ในทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตช่วยพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 หน้า 56) 
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จากความส าคัญดังกล่าว การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์จึงมีความส าคัญเป็นอย่างมากที่จะหาวิธีการ
สอนที่ ช่วยให้ผู้ เ รียนเกิดการคิด วิ เคราะห์  และแก้ปัญหาได้  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตต่อไป  
  แต่ในสภาพปัจจุบันผู้เรียนเกิดการเบื่อหน่ายในวิชาคณิตศาสตร์ เพราะเป็นวิชาที่ยาก และมีแต่เนื้อหาขาด
ความน่าสนใจ ท าผู้วิจัยสนใจที่จะหาวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ท าให้ผู้เรยีนเกิดความสนุกสนาน และไม่น่าเบื่อหนา่ย   
 จากที่กล่าวมาท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะหาวิธีการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ สอดแทรก
ความสนุกสนาน กระบวนการเรียนรู้คู่กับความสนุกสนาน (5T Model) (ยุภาดี ปณะราช, 2558) เป็นแนวคิดที่บูรณา
การการจัดการเรียนการสอนแบบ (CIPPA Model) ซึ่งเป็นแนวคิดที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมอย่าง
กระตือรือร้นจนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ (ทิศนา แขมมณี , 2552) 
ร่วมกับรูปแบบการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (Student Teams Achievement Divisions:STAD) ซึ่งเป็นการ
จัดการเรียนรู้แบบเป็นทีมที่ผสม ความรู้ความสามารถสนุกสนาน มีการปฏิสัมพันธ์กัน (Slavin, 1995) ซึ่งแนวคิดส าคัญ
ของการเรียนรู้แบบนี้ คือ การสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกในกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้ เป็นการกระตุ้น
ใหเ้ห็นความส าคัญของการเรียน เกิดความสุนกสนานในการเรียนรู้ (ชานนท์ ศรีผ่องงาม, 2549) และรูปแบบการเรียนรู้
แบบกลุ่มแข่งขัน (Team Game Tournament: TGT) ที่เน้นการท างานร่วมกันเป็นทีม การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
เพื่อชัยชนะของทีม ผู้เรียนที่เก่งจะช่วยเหลือผู้ที่อ่อนกว่าจนเข้าใจ และต้องยอมรับซึ่งกันและกันเสมอ ความส าเร็จของ
ทีมขึ้นอยู่กับสมาชิกทุกคนภายในกลุ่ม (Slavin,1995)  
  ด้วยเหตุผลดังท่ีได้กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมุ่งที่จะพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้
เกิดความน่าสนใจเพื่อคุณภาพของผู้เรียนให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์และเกิดทักษะการท างานเป็นทีม รวมถึงเกิดเจต
คติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ จึงสนใจที่จะจัดการเรียนรู้แบบเน้นกระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน เรื่อง การประยุกต์
ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  เพื่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตสาสตร์ที่สูงข้ึน 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความ
สนุกสนาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

 2. เพื่อเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 

  3. เพื่อศึกษาทักษะการท างานเป็นทีมหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

  4. เพื่อศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปทีี่ 2 

สมมุติฐานการวิจัย 
 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มทีักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตรห์ลังสูงกว่าก่อนการใช้กระบวนการ
เรียนรูคู้่ความสนุกสนาน 
 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มทีักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตรห์ลังการใช้กระบวนการเรียนรู้
คู่ความสนุกสนาน สูงกว่าเกณฑ์รอ้ยละ 70 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วจิัยได้ ก าหนดขอบเขตเนื้อหา ประชากรและตัวแปรที่ศึกษาดังนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 2 โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม ใน
ภาคเรยีนที่ 2  ปีการศึกษา 2561  จ านวน 452 คน 
  2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้  ได้แก่  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม 
จ านวน 50 คน ได้มาโดยวิธีการสุม่แบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
  เนื้อหา 
 เนื้อหาท่ีน ามาจัดท าแผนการจัดการเรยีนรู้การใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ครั้งน้ีคลอบคลมุเฉพาะเนื้อหาหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว ซึ่งใช้เวลาสอน 8 ช่ัวโมง  
  ตัวแปร มีดังนี้ 
 ตัวแปรต้น คือ การใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
 ตัวแปรตาม 
  1. การคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ 
  2. ทักษะการท างานเป็นทีม 
  3. เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร ์
 ระยะเวลา 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ปีการศกึษา 2561 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการเรียนรู้คู่ความ

สนุกสนาน 

 

ทักษะการท างานเป็นทีม (P) 

เจตคตติ่อวิชาคณติศาสตร ์(A) 

ทักษะการคิดวิเคราะห์ทาง

คณิตศาสตร์ (K) 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 ทั้งหมด 10 ห้อง จ านวน 452 คน  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนโรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม   จ านวน  50 คน เป็น
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/9  ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling)  

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  แผนการจัดการจัดการเรียนรู้การใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความ
สนุกสนาน แบบวัดการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ แบบวัดทักษะการท างานเป็นทีม และแบบวัดเจตคติต่อ
คณิตศาสตร์ รายละเอียด ดังน้ี  
 1. แผนการจัดการเรียนรู้การใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 จ านวน 8 แผน ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้ 
  1.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้การใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความ
สนุกสนาน 
 1.2 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้การใช้กระบวนการ
เรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
 1.3 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน พุธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ
ก าหนดเนื้อหา เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  มาใช้ในการศึกษาค้นคว้า ซึ่งมีเนื้อหา 2 เรื่อง 
  1.4 ด าเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้การใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน โดยน าวิชาหรือ
กลุ่มประสบการณ์ที่จะต้องท าแผนการจัดการเรียนรู้ตลอดภาคเรียนมาสร้างเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อ 
อุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผล โดยจัดเนื้อหาสาระและจุดประสงค์การเรียนย่อยๆให้สอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์หรือจุดเน้นของหลักสูตรสภาพผู้เรียน ความพร้อมของโรงเรียนในด้านวัสดุอุปกรณ์ และตรงกับชีวิตจริงใน
ห้องเรียน 
 1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้การใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน  เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว  ไปให้ครูพี่ เลี้ ยงตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม ปรับปรุ งแ ก้ ไขตามค าแนะน า 
  1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้การใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน  เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม และปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 
 1.7 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้การใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน  เรื่อง การประยุกต์ของ
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ให้สมบูรณ์และพร้อมท่ีจะน าไปใช้จริงต่อไป 
 2. แบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์อธิบายลักษณะ ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้ 
  2.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ 
  2.2 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ 
  2.3 สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับแบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ จ านวน 10 ข้อ 
 2.4  น าไปให้ครูพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการตรวจสอบ เพื่อหาความเที่ยงตรง โดยใช้วิธีการ
ประเมินความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับข้อสอบแต่ละข้อ จากนั้นน าความเห็นของผู้เช่ียวชาญมาหา
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ค่า IOC โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาแบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ที่มีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป พบว่า ได้ค่า 
IOC เท่ากับ + 1   
 2.5 ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของครูพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
 2.6  น าไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 จ านวน 50 คน แล้วน ามาวิเคราะห์ ดังนี้ 

  -  ค่าความเชื่อมั่น โดยวิธีการของคอนบาร์ค สัมประสิทธ์ิแอลฟาของคอนบาร์ค () พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.77 
 -  ค่าความยากง่าย พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.42 – 0.74 
 -  ค่าอ านาจจ าแนก พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.20 – 0.40  
  3. แบบวัดทักษะการท างานเป็นทีมอธิบายลักษณะ ด าเนินการสรา้งและหาคณุภาพดังนี้  
  3.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะการท างานเป็นทีม 
  3.2 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบวัดทักษะการท างานเป็นทีม 
 3.3 สรา้งแบบสอบถามเกี่ยวกับแบบวัดทักษะการท างานเป็นทีม จ านวน 8 ข้อ 
  3.4  น าไปให้ครูพีเ่ลี้ยง อาจารย์ทีป่รึกษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการตรวจสอบ เพื่อหาความเที่ยงตรง โดยใช้วิธีการ
ประเมินความสอดคล้องระหว่างจดุประสงค์การเรียนรู้กับข้อสอบแต่ละข้อ จากนั้นน าความเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญมาหา
ค่า IOC โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาแบบวัดทักษะการคดิวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ที่มีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป พบว่า ได้ค่า 
IOC อยูร่ะหว่าง 0.67 ถึง +1 
  3.5 ปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของครูพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
  3.6  น าไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/9 จ านวน 50 คน แล้วน ามาวิเคราะห์ คา่ความเช่ือมั่น
โดยวิธีการของ สัมประสิทธ์ิแอลฟา พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.58 
  4. แบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ อธิบายลักษณะ ด าเนินการสร้างและหาคณุภาพดังนี้  
  4.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเจตคตติ่อคณิตศาสตร์ 

  4.2 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบเจตคติต่อคณิตศาสตร์ 

  4.3 สรา้งแบบสอบถามเกี่ยวกับแบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ จ านวน 8 ข้อ 
  4.4  น าไปให้ครูพีเ่ลี้ยง อาจารย์ทีป่รึกษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการตรวจสอบ เพื่อหาความเที่ยงตรง โดยใช้วิธีการ
ประเมินความสอดคล้องระหว่างจดุประสงค์การเรียนรู้กับข้อสอบแต่ละข้อ จากนั้นน าความเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญมาหา
ค่า IOC โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาแบบวัดทักษะการคดิวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ที่มีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป พบว่า ได้ค่า 
IOC อยู่ระหว่าง 0.67 - 1 
  4.5 ปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของครูพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
  4.6  น าไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 จ านวน 50 คน แล้วน ามาวิเคราะห์ คา่ความเช่ือมั่น
โดยวิธีการของ สัมประสิทธ์ิแอลฟา พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.54 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การเปรียบเทียบทักษะการคดิวเิคราะห์ทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการใช้กระบวนการเรยีนรู้คู่ความ

สนุกสนาน  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ตาราง 1 ผลการเปรยีบเทียบทักษะการคิดวเิคราะห์ทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการใช้กระบวนการเรยีนรู้คู่ความ
สนุกสนาน  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
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ทักษะการคิดวิเคราะห ์ n �̅� S.D. t Sig. 

ก่อนการจัดการเรียนรู ้ 50 12.82 2.037 
32.889 .00 

หลังการจดัการเรียนรู ้ 50 23.04 2.147 

p < .05 

 จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีทักษะการคิดวเิคราะห์ทางคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อน
การใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05  

2. การเปรียบเทียบทักษะการคดิวเิคราะห์ทางคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คูค่วามสนุกสนาน ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 
ตาราง 2 ผลการเปรยีบเทียบทักษะการคิดวเิคราะห์ทางคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คูค่วามสนุกสนาน 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 

 n k �̅� S.D. t Sig. 

ทักษะการคิดวิเคราะห ์ 50 21 23.04 2.147 6.718 .00 

 p < .05 

 จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีทักษะการคิดวเิคราะห์ทางคณิตศาสตร์หลังการใช้
กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน สูงกว่าเกณฑร์้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05  

 3. การศึกษาทักษะการท างานเป็นทีมหลังการใช้กระบวนการเรียนรูคู้่ความสนุกสนาน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทักษะการท างานเป็นทีมหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความ
สนุกสนาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ทักษะการท างานเป็นทีม �̅� S.D. ระดับ 

1.นักเรียนช่วยเหลือสมาชิกภายในกลุ่ม 4.36 0.80 มาก 

2.นักเรียนร่วมกันแก้ปัญหา 4.16 0.93 มาก 

3.นักเรียนมีเป้าหมายจะท างานใหส้ าเรจ็ 4.10 0.68 มาก 

4.นักเรียนรับผิดชอบต่อหน้าท่ีทีไ่ด้รับ 3.48 0.91 มาก 

5.นักเรียนร่วมวางแผนภายในกลุม่ 3.84 0.58 มาก 

6.นักเรียนรับฟังความคิดเห็นของกลุ่ม 4.22 0.64 มาก 

7.นักเรียนกระตือรือร้นในการท างาน 3.94 0.79 พอใช้ 

8.นักเรียนอภิปรายการท างานภายในกลุ่ม 4.00 1.03 มาก 
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รวม 4.01 0.80 มาก 

 p < .05 

 จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีทักษะการท างานเป็นทีมหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้

คู่ความสนุกสนาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก  (�̅� = 4.01 และ S.D. = 0.80 ) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนช่วยเหลือสมาชิกภายในกลุ่ม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ (X̅ = 4.36 และ S.D. = 

0.80) รองลงมา คือ นักเรียนรับฟังความคิดเห็นของกลุ่ม  (X̅ = 4.22 และ S.D. = 0.65) และนักเรียนร่วมกัน

แก้ปัญหา (X̅ = 4.16 และ S.D. = 0.93) ตามล าดับ 

 4. การศึกษาเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ตาราง 4 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความ
สนุกสนาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

เจตคตติ่อคณติศาสตร ์ �̅� S.D. ระดับ 

1.นักเรียนรูส้ึกกระตือรือร้นเมื่อเรยีนคณิตศาสตร์ 4.60 0.49 มากที่สุด 

2.เมื่อเกิดความไมเ่ข้าใจเนื้อหาคณิตขณะเรียนจะถามเพื่อท าความเข้าใจ
ทันท ี

4.36 0.77 มาก 

3.เมื่อท าแบบฝึกหดัหรือการบ้านไม่ได้จะปรึกษาครูหรือเพื่อนเพื่อท า
ความเข้าใจ 

4.30 0.68 มาก 

4.นักเรียนร่วมกจิกรรมวิชาคณติศาสตร ์ 3.46 0.91 ปานกลาง 

5.คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ส่งเสริมให้มีเหตมุีผล 3.90 0.65 มาก 

6.นักเรียนชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร ์ 4.22 0.58 มาก 

7.คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เข้าใจง่าย 4.00 0.83 มาก 

8.นักเรียนมผีลการเรียนคณิตศาสตร์ดีขึ้น 3.94 1.00 มาก 

รวม 4.10 0.74 มาก 

 p < .05 

  จากตาราง 4 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการ เรียนรู้

คู่ความสนุกสนาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.10 และ S.D. = 0.74) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียน

รู้สึกกระตือรือร้นเมื่อเรียนคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด     (X̅ = 4.60 และ S.D. = 0.49) รองลงมา คือ เมื่อเกิดความ

ไม่เข้าใจเนื้อหาคณิตขณะเรียนจะถามเพื่อท าความเข้าใจทันที  (X̅ = 4.36 และ S.D. = 0.77) และเมื่อท าแบบฝึกหัด

หรือการบ้านไม่ได้จะปรึกษาครูหรือเพื่อนเพื่อท าความเข้าใจ (X̅ = 4.30 และ S.D. = 0.68) ตามล าดับ 
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สรุปผลการวิจัย 

 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนการใช้กระบวนการ
เรียนรู้คู่ความสนุกสนาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้
คู่ความสนุกสนาน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีทักษะการท างานเป็นทีมหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนช่วยเหลือสมาชิกภายในกลุ่ม  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา คือ นักเรียนรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มและนักเรียนร่วมกันแก้ปัญหา ตามล าดับ 

  4. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนรู้สึกกระตือรือร้นเมื่อเรียนคณิตศาสตร์  มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมา คือ เมื่อเกิดความไม่เข้าใจเนื้อหาคณิตขณะเรียนจะถามเพื่อท าความเข้าใจทันที และเมื่อท าแบบฝึกหัด
หรือการบ้านไม่ได้จะปรึกษาครูหรือเพื่อนเพื่อท าความเข้าใจ ตามล าดับ 

อภิปรายผล 
    1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนและสูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลดังกล่าว เกิดจากการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนานเป็น
วิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนลงมือปฎิบัติ โดยมีกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้เป็นกลุ่ม ท าให้นักเรียน
เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ เข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น ผลดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ นางภาวิณี ค าชารี 
(2550) พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เทคนิค STAD นักเรียนมีการคิดวิเคราะห์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  ในท านองเดียวกันกับงานวิจัยของ นางช่ืนจิต สุ
ระนาถ (2560) พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบซิปปาประกอบแผนผัง Four Squares นักเรียนมีความสามารถด้านการ
คิดวิเคราะห์หลังสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งงานวิจัยของ นางสาวศิริพร ค าภักดี (2549) พบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบ
เทคนิคกลุ่มแข่งขัน (TGT) มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์สูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนตามคู่มือครู 
 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีทักษะการท างานเป็นทีมหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลดังกล่าวเกิดจากการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนานโดยมีการจัดการเรียนการสอน
เป็นกลุ่ม ซึ่งเป็นการฝึกทักษะการท างานเป็นทีมเน้นให้นักเรียน มีการช่วยเหลือกัน มีการวางแผนในการท างานร่วมกัน 
รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม และรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย  
 3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลดังกล่าวเกิดจากการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนานที่เน้นให้นักเรียนได้ลงมือ
ปฎิบัติและท ากิจกรรมร่วมกันภายในกลุ่ม ท าให้ผู้เรียนรู้สึกกระตือรือร้นในการเรียนคณิตศาสตร์ และชอบเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ ผลดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ นายสุริยันต สายหงส์ (2550) พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยใชกิจกรรมแบบ 4 MAT และแบบซิปปา (CIPPA 
Model) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนศูนย์กลาง นักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดกิจกรรมแบบ CIPPA 
มีเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์มากกว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมแบบ 4 MAT 
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เรียนโดยใช้กิจกรรมแบบ 4 MAT ในท านองเดียวกันกับงานวิจัยของ นางพเยา สุระเสียง (2550) การจัดการเรียนรู้โดย
ใช้วิธีการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน (STAD) นักเรียนมีเจตคติที่มีต่อการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนจากการสอน
แบบปกติ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ควรน าวิธีการสอนโดยการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ในเนื้อหาอ่ืนๆ และระดับชั้นอื่นๆ 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 
 2. ควรศึกษาวิธีการสอนโดยการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ร่วมกับทักษะการคิดวิเคราะห์ 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 
โดยการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
A Study of  Mathematics Achievement And Attitudes Toward Mathematics  

Using Creative Thinking Learning  Activity for Students Grade 9 

กานต์ธิดา  ธิรานนัท์1*, นิชชาภัสส์  แสนธิ2, โกมินทร์  บุญชู3 
Kanthida  Thiranan1*, Nishchapat  Santi2, Komin Boonchoo3 

1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
2ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนคลองลานวิทยา อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 

3อาจารย์โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 กับเกณฑ์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
3 ก่อนและหลังเรียน เพื่อศึกษาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ และเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังใช้การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนคลองลานวิทยา จังหวัดก าแพงเพชร ส านักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 41 ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 38 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ และแบบวัดเจตคติต่อการเรยีนคณติศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ร้อย

ละ ค่าเฉลี่ย (x)̅ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (dependent sample t-test และ one 
sample t-test) 
  ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 มีความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ และมีเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้
แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และระดับมาก ตามล าดับ 

ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ / ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์/ ความคิด
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ / เจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to compare learning achievement of mathematics for 
students grade 9 after using creative thinking Learning Activity with achievement criterion, to 
comparison of Mathematics learning achievement before and after using creative thinking Learning 
Activity, to study creative thinking and attitude toward mathematical for mathematics learning after 
using the creative thinking learning activity for students grade 9. The subjects of this study were 38 
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in students grade 9 in the second semester of the academic year of 2018 at Khlong Lan Wittaya 
School, Kamphaeng Phet province. They were randomly selected by using cluster random 
sampling. The instruments including the lesson plan focus on creative thinking learning activity, the 
test about learning and creative thinking in mathematics learning, and an attitude toward 
mathematics questionnaire. A data analyzed by percentage, mean, standard deviation, and t-test. 
 The result of research: Students grade 9 had achievement in mathematical learning after 
using creative thinking learning activity higher than 70 percents at the .05 level of significance, had 
achievement in mathematical learning after using creative thinking learning activity higher than 
before using creative thinking learning activity at the .05 level of significance, had creative thinking 
toward mathematical in mathematics learning and an attitude toward Mathematical for 
Mathematics learning after using creative thinking learning activity was at a middle level and high 
level.   

Keyword: The creative thinking learning activity / Achievement in mathematical learning /  

Creative thinking toward mathematical / Attitude toward Mathematical 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 การศึกษาในศตวรรษที่ 21 การเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษที่ 21 เป็นเรื่องส าคัญ โดยทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ที่ส าคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) การเรียนจากการค้นคว้าเองของศิษย์ โดยครู
ช่วยแนะน า ซึ่งในปัจจุบันคณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์
คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้
คาดการณ์วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์
ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศาสตรอ์ื่น ๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนิน
ชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551:1) 
และในการด าเนินชีวิตทุกวันนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่าคณิตศาสตร์เข้ามามีบทบาทส าคัญในชีวิตประจ าวันเป็นอย่างมากไม่ว่า
จะเป็น การซื้อขาย การแลกเลี่ยน การเปรียบเทียบ การศึกษา การค้นคว้าหาความรู้ในวิทยาการต่างๆ การธนาคาร 
การก่อสร้าง และการคมนาคม และอื่นๆ อีกมากมาย ถ้าหากขาดความรู้ทางคณิตศาสตร์แล้วย่อมเสียเปรียบเทียบได้ 
  การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ได้ก าหนดคุณภาพของผู้เรียนไว้ทุกช่วงช้ันที่เกี่ยวกับความคิด
สร้างสรรค์ไว้ว่า “มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็น สามารถแก้ปัญหาด้วยวิธีที่หลากหลายและใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถให้เหตุผล สื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และน าเสนอ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ สามารถเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ” และจัด
ความคิดสร้างสรรค์อยู่ในสาระที่ 6 ทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในมาตรฐาน ค 6.5 โดยกล่าวว่า นักเรียน
จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ (กรมวิชาการ, 2544 : 1-6) การที่ผู้เรียนจะเกิดความคิดสร้างสรรค์นั้นในการเรียนการ
สอนต้องให้ผู้เรียนรู้จักคิด คิดเป็น คิดหลาย ๆ แง่มุม ปล่อยให้ผู้เรียนคิดอย่างมีอิสระ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอยู่เสมอ ครูเป็นเพียงผู้คอยให้ค าแนะน า สร้างแรงจูงใจและให้โอกาสผู้เรียนได้แสดงความ
คิดเห็นอยู่เสมอ 
  จากการศึกษาองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ ส่งผลบวกต่อความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ แสดงว่าเมื่อนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงก็จะ
ส่งผลให้มีความคิดสร้างสรรค์สูงด้วยเช่นกัน (วิษณุกร วิลัยพิศ , 2547 : 147) สอดคล้องกับผลการวิจัยของพิสมัย อา
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แพงพันธ์ (2551) พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ที่เรียนโดยกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการคิด
สร้างสรรค์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงขึ้นและได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ คือ ความ
คล่องในการคิด ความยืดหยุ่นในการคิด และความริเริ่ม ดังนั้น กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการคิด
สร้างสรรค์สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้นได้ 
  จากความส าคัญดังที่กล่าวมาข้างต้นท าให้ผู้วิจัยในฐานะที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สนใจที่จะพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยการใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคลองลานวิทยา จึงได้จัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ครูในการน ารูปแบบการสอนดังกล่าวไปใช้
พัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่ อให้นักเรียนมีความรู้
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์ที่ดี และสามารถน าคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ได้ใน
ชีวิตประจ าวันจนเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของตนเอง เพื่อเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและสามารถด ารงชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างเป็นสุขต่อไปในอนาคต 

จดุมุ่งหมายของการวิจัย 
 1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังใช้การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กับเกณฑ์ 
  2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลังเรียน 
 3.  เพื่อศึกษาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ หลังใช้การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
  4.  เพื่อศึกษาเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  

สมมติฐานการวิจัย 
  1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังใช้การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
  2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

ขอบเขตการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคลองลานวิทยา ต าบลคลองน้ า
ไหล อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร ส านักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 41 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 232 คน 
  กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคลองลานวิทยา ต าบลคลอง
น้ าไหล อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร ส านักงานเขตพื้นท่ีมัธยมศึกษา เขต 41 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 38 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

519 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว รายวิชา คณิตศาสตร์ 5 ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองลานวิทยา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551  
 3. ตัวแปรที่ศึกษา  
 3.1  ตัวแปรต้น  ได้แก่  การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  
 3.2  ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ และ  
เจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 
 4. ระยะเวลาในการทดลอง 
 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561  
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 

 
 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคลองลานวิทยา ต าบลคลองน้ า
ไหล อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร ส านักงานเขตพื้นท่ีมัธยมศึกษา 
เขต 41 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 232 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคลองลานวิทยา ต าบลคลอง
น้ าไหล อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร ส านักงานเขตพื้นท่ีมัธยมศึกษา เขต 41 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 38 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 

  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ แบบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ และแบบวัดเจตคติต่อการเรียน
คณิตศาสตร์รายละเอียดดังนี้ 
 1.  แผนการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง อสมการ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 5 จ านวน 8 แผน หาคุณภาพโดยให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านพิจารณาความถูกต้องและเหมาะสมในการที่จะ
น าไปใช้สอนจริง 
 2.  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชนิด
ปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก หาคุณภาพโดยให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาความเหมาะสม พบว่า มีค่าความเที่ยงตรง โดยการ
หาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67–1.00 ค่าความเชื่อมั่น ตามวิธีของคูเด

 

 

การจัดการเรยีนรู้แบบ 

ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  

 

 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร์ 
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อร์ริชาร์ดสัน (KR–20) เท่ากับ 0.83 ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.45 - 0.83 และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่
ระหว่าง 0.20 - 0.75    
 3.  แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าความ
เที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67–1.00 และค่าความ
เช่ือมั่นตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s alpha) เท่ากับ 0.54 ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.42 - 0.48 และ
ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.20 - 0.34    
 4.  แบบวัดเจตคตติ่อการเรียนคณติศาสตร์ เป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั มี
ค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อ ค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67–1.00 และ

ค่าความเชื่อมั่นตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s alpha) หรือสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (α–Coefficient) เท่ากับ 0.66 

  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   1.  นักเรียนท าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ  
  2.  จัดการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้แบบสง่เสรมิความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง อสมการ จ านวน 8 
คาบ  
     3.  นักเรียนท าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ 
      4.  หลังจากทดสอบหลังเรียนแลว้ ผู้วิจัยให้นักเรียนตอบแบบวัดเจตคตติ่อการเรียนวิชาคณติศาสตร์และแบบ
วัดความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 
      5.  น าคะแนนท่ีได้จากการเก็บข้อมูลทั้งหมด มาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ 

  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยการใช้การจัดการเรยีนรู้แบบส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กับเกณฑ ์ใช้การทดสอบค่าที (One sample t-test) โดยใช้โปรแกรม 
Statistics Package for the Social Sciences (SPSS) 
  2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใช้การทดสอบค่าที (t-test dependent) โดยใช้โปรแกรม 
Statistics Package for the Social Sciences (SPSS) 
  3.  การศึกษาความคิดสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร์ หลังการจดัการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิเคราะหจ์ากร้อยละของคะแนนรวมของนักเรียนท่ีไดค้ะแนนสูงสุด ดังนี้  
   ร้อยละ 80 ขึ้นไป  มีความคิดสร้างสรรค์ทางคณติศาสตรม์ากที่สดุ 
   ร้อยละ 70 - 79  มีความคิดสร้างสรรค์ทางคณติศาสตรม์าก 
   ร้อยละ 60 - 69  มีความคิดสร้างสรรค์ทางคณติศาสตร์ปานกลาง 
   ร้อยละ 50 - 59  มีความคิดสร้างสรรค์ทางคณติศาสตร์น้อย 
   ต่ ากว่าร้อยละ 50 มีความคิดสร้างสรรค์ทางคณติศาสตร์น้อยทีสุ่ด 
  4.  การศึกษาเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้โปรแกรม 
Statistics Package for the Social Sciences (SPSS) และแปลผลค่าเฉลี่ย ดังน้ี  
     ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด 
    ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ระดับมาก 
    ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง 
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    ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ระดับน้อย 
    ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง น้อยท่ีสุด 

สรุปผลการวิจัย 
 1.  การเปรียบเทยีบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังใช้การจัดการเรยีนรู้แบบส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กับเกณฑ์ พบดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังใช้การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กับเกณฑ์ 

 n k x  S.D. t Sig. 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 38 14 15.34 1.40 5.90 .00 

  p < .05  

 จากตารางที่ 1  พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลังเรียน พบดังตารางที่ 2  

ตารางที่ 2 : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลังเรียน 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ n x  S.D. t Sig. 

ก่อนการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสรมิความคิดสร้างสรรค์ 38 9.65 1.27 
19.77 .00 

หลังการจดัการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์ 38 15.34 1.40 

p < .05 

 จากตารางที่ 2  พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังสูงกว่า
ก่อนการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3.  การศึกษาความคิดสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร์ หลังใช้การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 : แสดงค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ หลังใช้ 
การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

คนที ่
ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 

คะแนนรวม ร้อยละ ระดับ 
คิดคล่อง คิดยืดหยุ่น คิดริเร่ิม 

1 14 7 4 25 100 มากที่สุด 

2 11 6 7 24 96 มากที่สุด 
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คนที ่
ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 

คะแนนรวม ร้อยละ ระดับ 
คิดคล่อง คิดยืดหยุ่น คิดริเร่ิม 

3 12 5 5 22 88 มากที่สุด 

4 10 4 7 21 84 มากที่สุด 

5 11 7 3 21 84 มากที่สุด 

6 9 8 4 21 84 มากที่สุด 

7 11 6 3 20 80 มากที่สุด 

8 12 3 4 19 76 มาก 

9 14 3 2 19 76 มาก 

10 11 3 5 19 76 มาก 

11 9 4 6 19 76 มาก 

12 8 4 7 19 76 มาก 

13 11 5 3 19 76 มาก 

14 10 5 4 19 76 มาก 

15 8 3 7 18 72 มาก 

16 10 4 4 18 72 มาก 

17 7 4 7 18 72 มาก 

18 9 6 3 18 72 มาก 

19 8 5 4 17 68 ปานกลาง 

20 2 8 7 17 68 ปานกลาง 

21 6 6 4 16 64 ปานกลาง 

22 4 6 6 16 64 ปานกลาง 

23 7 6 2 15 60 ปานกลาง 

24 11 2 2 15 60 ปานกลาง 

25 9 3 3 15 60 ปานกลาง 

26 7 3 5 15 60 ปานกลาง 
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คนที ่
ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 

คะแนนรวม ร้อยละ ระดับ 
คิดคล่อง คิดยืดหยุ่น คิดริเร่ิม 

27 8 2 5 15 60 ปานกลาง 

28 5 5 5 15 60 ปานกลาง 

29 6 7 2 15 60 ปานกลาง 

30 9 3 2 14 56 น้อย 

31 4 3 7 14 56 น้อย 

32 4 3 7 14 56 น้อย 

33 7 3 3 13 52 น้อย 

34 6 3 4 13 52 น้อย 

35 4 3 3 10 40 น้อยที่สุด 

36 6 2 2 10 40 น้อยที่สุด 

37 3 5 2 10 40 น้อยที่สุด 

38 5 2 2 9 36 น้อยที่สุด 

รวม 308 167 164 639 
63.9 ปนกลาง 

เฉลี่ย 8.11 4.39 4.32 16.82 

   
 จากตารางที่ 3  พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ หลังการจัดการ
เรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 63.9 ของคะแนนรวมของนักเรียน
ที่ได้คะแนนสูงสุด จากการพิจารณาเป็นรายบุคคล พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความคิดสร้ างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์อยู่ในระดับมากและระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 28.95 ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 18.42 ระดับ
น้อย คิดเป็นร้อยละ 13.16 และระดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 10.52 ของจ านวนนักเรียนท้ังหมด ตามล าดับ 
 4. การศึกษาเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ หลังใช้การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 : ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ หลังใช้ 
การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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เจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ x  S.D. ระดับ 

1.  การเรียนคณิตศาสตร์ช่วยท าให้ฉันแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างมีระบบ 4.53 0.51 มากที่สุด 

2.  การเรียนวิชาคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพใน
อนาคตและสามารถคาดการณ์เหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ 

4.61 0.50 มากที่สุด 

3.  ฉันมีความเชื่อมั่นว่า ฉันสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตัวของฉัน
เอง 

4.50 0.51 มาก 

4.  ฉันรู้สึกสนุกเมื่อครูใช้เทคนิคหรือวิธีการใหม่ ๆ ในการสอน
คณิตศาสตร์ 

4.61 0.50 มากที่สุด 

5.  การเรียนคณิตศาสตร์ท าให้ฉันมีความรอบคอบมากข้ึน 4.34 0.48 มาก 

6.  ฉันท าการบ้านคณิตศาสตร์ด้วยความตั้งใจและเสร็จทันเวลาส่งครู
สม่ าเสมอ 

4.50 0.60 มาก 

7.  ฉันเตรียมอุปกรณ์การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้พร้อมก่อนเรียน
เสมอ 

4.34 0.58 มาก 

8.  ฉันรู้สึกพอใจ  ถ้าพบว่าสิ่งท่ีฉันท ามีวิธีการคิดหรือค้นหาไม่เหมือน
คนอ่ืน 

4.45 0.50 มาก 

9.  ฉันมักเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับคณิตศาสตร์เป็นประจ าและ
ตั้งใจท าด้วยความสนุกสนาน 

4.37 0.49 มาก 

10.  เมื่อจบบทเรียนนี้ ฉันอยากท าแบบฝึกหัดที่ท้าทายความสามารถ
ถึงแม้ว่ามันจะยากก็ตาม 

4.58 0.50 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.48 0.52 มาก 

 จากตารางที่ 4  พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีเจตคติต่อการเรียนคณติศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้
แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.48 และ S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การเรียนวิชาคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพในอนาคตและ
สามารถคาดการณ์เหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ และฉันรู้สึกสนุกเมื่อครูใช้เทคนิคหรือวิธีการใหม่ ๆ ในการสอนคณิตศาสตร์  มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x = 4.61 และ S.D. = 0.50) รองลงมา คือ เมื่อจบบทเรียนนี้ ฉันอยากท าแบบฝึกหัดที่ท้าทาย
ความสามารถถึงแม้ว่ามันจะยากก็ตาม ( x = 4.58 และ S.D. = 0.50) และ การเรียนคณิตศาสตร์ช่วยท าให้ฉัน
แก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างมีระบบ ( x = 4.53 และ S.D. = 0.51) ตามล าดับ 
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สรุปผลการวิจัย 
 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังสูงกว่าก่อนการจัดการ
เรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง จากการพิจารณาเป็นรายบุคคล พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
มีความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับมากและระดับปานกลาง สูงสุด รองลงมา คือ ระดับมาก ระดับน้อย 
และระดับน้อยท่ีสุด ตามล าดับ 
  4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การเรียน
วิชาคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพในอนาคตและสามารถคาดการณ์เหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ และฉัน
รู้สึกสนุกเมื่อครูใช้เทคนิคหรือวิธีการใหม่ ๆ ในการสอนคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ เมื่อจบบทเรียนนี้ 
ฉันอยากท าแบบฝึกหัดที่ท้าทายความสามารถถึงแม้ว่ามันจะยากก็ตาม และการเรียนคณิตศาสตร์ช่วยท าให้ฉัน
แก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างมีระบบ ตามล าดับ 

อภิปรายผล 
 1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังใช้การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 ผลการวิจัยพบว่า หลังใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
ส่งเสริมความคิดสรา้งสรรค์ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักเรียนได้เรียนรู้จากการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เนื่องจากการจัดการ
เรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ คือ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูวางแผนออกแบบให้เหมาะสมกับ
ศักยภาพของนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่สูงขึ้น และเสริมสร้างเจตคติ
ต่อการเรียนคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้นด้วย ซึ่งสรุปเป็นการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ มี 5 ขั้นตอน คือ 
1. ขั้นเตรียมความพร้อม เป็นการให้นักเรียนได้ท ากิจกรรม หรือเล่นเกมก่อนเข้าสู่บทเรียน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้
นักเรียนมีความพร้อมและเกิดความสนใจในการเรียน รวมถึงกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ 2. ขั้นเผชิญปัญหา เป็นจุดเริ่มต้น
ของการได้รู้จักปัญหา ซึ่งน าไปสู่การแก้ปัญหาที่หลากหลาย แปลกใหม่ นักเรียนได้แสดงออกอย่างเต็มที่เป็นจุดเริ่มต้น
ให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ โดยครูคอยแนะน า เปิดโอกาสและกระตุ้นให้นักเรียนกล้าถาม เพื่อความกระจ่าง
ของปัญหา 3. ขั้นวางแผนทดสอบวิธีการแก้ปัญหา เป็นการเสนอวิธีการแก้ปัญหาหรือวิธีการหาค าตอบ นักเรียนต้อง
ระดมความคิด ร่วมกันแสวงหาวิธีการแก้ปัญหา เน้นวิธีท่ีหลากหลาย นักเรียนแสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างเต็มที่ 
และให้ได้มากที่สุด อาจใช้วิธีการอภิปราย ประชุมย่อย โดยไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ความคิดเห็นของนักเรียน มีการ
เสริมแรงเป็นครั้งคราว 4. ขั้นตรวจสอบความกระจ่างและความถูกต้องของวิธีการแก้ปัญหา เป็นการถ่ายทอดความคิด
นั้นออกมา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการแกปัญหาหรือวิธีการหาค าตอบของนักเรียนด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง 
ซึ่งนักเรียนสามารถน าไปแก้ปัญหาหรือหาค าตอบใหม่ได้ และ 5. ขั้นการยอมรับวิธีการแก้ปัญหา การยอมรับวิธีการ
แก้ปัญหา เป็นการสิ้นสุดกระบวนการแก้ปัญหา อาจท าโดยการอภิปรายร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน นักเรียนทุกคน
ยอมรับวิธีการแก้ปัญหาหรือวิธีการหาค าตอบที่ตรวจสอบแล้วในขั้นตรวจสอบความกระจ่างและความถูกต้องของ
วิธีการแก้ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เพียงจันทร์ ไชยยศ (2556 : 192-193) พบว่า กิจกรรมการเรียนรู้
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คณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการคิดสร้างสรรค์ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 83.93/78.99 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ท่ี 75/75 
  2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังเรียน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ได้ฝึกให้นักเรียนได้คิด วิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนน าไปสู่การแก้ปัญหาที่หลากหลาย แปลก
ใหม่ นักเรียนได้แสดงออกอย่างเต็มที่เป็นจุดเริ่มต้นให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ โดยครูคอยแนะน า เปิดโอกาส
และกระตุ้นให้นักเรียนกล้าถาม น าไปสู่การแก้ปัญหาที่หลากหลาย แปลกใหม่ นักเรียนได้แสดงออกอย่างเต็มที่เป็น
จุดเริ่มต้นให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ โดยครูคอยแนะน า เปิดโอกาสและกระตุ้นให้นักเรียนกล้าถาม  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วงเดือน คล้ายบุญมี (2556 : 101) พบว่า การพัฒนาเลิร์นนิงอ็อบเจ๊กต์ เรื่อง รูปเรขาคณิตที่
ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ทาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์โดยเฉลี่ย
เท่ากับ 80.04/80.83 โดยการทดสอบก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.40 ค่า S.D. เท่ากับ 1.61 หลังเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยเป็น 16.16 ค่า S.D. เท่ากับ 1.12 การวิเคราะห์ t-test ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนเท่ากับ 17.60 มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
  3.  การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ หลังใช้การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความคิดสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบสง่เสรมิความคิดสร้างสรรค์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง จากการพิจารณาเป็น
รายบุคคล พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับมากและระดับปาน
กลาง สูงสุด รองลงมา คือ ระดับมาก ระดับน้อย และระดับน้อยท่ีสุด ตามล าดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดการเรียนรู้
แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้ฝึกให้นักเรียนได้คิด วิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนน าไปสู่การแก้ปัญหาที่
หลากหลาย แปลกใหม่ นักเรียนได้แสดงออกอย่างเต็มที่เป็นจุดเริ่มต้นให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ศิริญญา ดวงค าจันทร์ (2557 : 254) พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสต์โดยใช้เทคนิคระดมสมองที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว รวมคะแนนเฉลี่ย
ความคิดสร้างสรรค์ 16.87 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 70.29 
  4.  การศึกษาเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการ
จัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า การเรียนวิชาคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพในอนาคตและสามารถคาดการณ์
เหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ และฉันรู้สึกสนุกเมื่อครูใช้เทคนิคหรือวิธีการใหม่ ๆ ในการสอนคณิตศาสตร์  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา คือ เมื่อจบบทเรียนนี้ ฉันอยากท าแบบฝึกหัดที่ท้าทายความสามารถถึงแม้ว่ามันจะยากก็ตาม และการเรียน
คณิตศาสตร์ช่วยท าให้ฉันแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างมีระบบ ตามล าดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ ได้ส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของคณิตศาสตร์มากขึ้น จึงท าให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และคิดหาแนวทางการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ รวมทั้งคิดว่าคณิตศาสตร์มีประโยชน์มากใน
ชีวิตประจ าวันและเป็นวิชาที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ เป็นวิชาที่ไม่ยากถ้าใช้ความพยายามนักเรียนจึงเกิดความพึงพอใจต่อ
การเรียนคณิตศาสตร์ มีความสุขเมื่อได้เรียนคณิตศาสตร์ เข้าเรียนคณิตศาสตร์ทุกคาบเรียน และหากนักเรียนมี
ความรู้สึกท่ีดีต่อคณิตศาสตร์แล้วจะท าให้นักเรียนชอบเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อารมณ์ 
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เข็มเพ็ชร์ (2552 : 100) พบว่า เจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. การน าขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในการสอนนั้นควรท าอย่าง
ต่อเนื่องชัดเจนตามขั้นตอน เน้นให้นักเรียนฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง ไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ความคิดเห็นของนักเรียน มี
การเสริมแรงเป็นครั้งคราว จะท าให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างเต็มที่เป็นจุดเริ่มต้นให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์
และนักเรียนจะสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาอื่นๆในชีวิตประจ าวันได้ 
 2. การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสรา้งสรรค์ บางเนื้อหาอาจไม่สามารถด าเนินให้ครบทุกๆ ข้ันตอน
ในหนึ่งคาบ ดังนั้นครูควรบริหารจัดการเวลาให้เหมาะสมในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ ครูผู้สอนควรใช้เทคนิคต่าง 
ๆ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้เดิมออกมาใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างสูงสุดในหนึ่งคาบ
เรียน 
 3.  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูควรให้ความส าคัญกับนักเรียนเท่าๆกัน มีการเสริมแรงในการ
สอน เช่น ค าชมเชย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้แสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ในเนื้อหาสาระหรือหน่วยการ
เรียนรู้อื่นๆ ในรายวิชาคณิตศาสตร์ และควรน าแผนการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ไปปรับใช้กับ
ระดับชั้นอื่นๆ 
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ผลการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ทักษะการท างานเป็นทีมและความมุ่งม่ันในการท างานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
The Reslts of Using Learning process and Enjoying Model (5T Model) for 

Mathematical problem solving ability Teamwork skills and Emphasis for works  

ณัฐพล  นาคพันธ์1  สุวรรณา  ธรรมยศ2  และยุภาดี  ปณะราช3 
Natthapol  Nakphan1  Suwanna  Tammayod2  and  Yupadee  Panarach3 

1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
2ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

3อาจารย์โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบทักษะแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการใช้
กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน เปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้
คู่ความสนุกสนานกับเกณฑ์ ศึกษาทักษะการท างานเป็นทีมและความมุ่งมั่นในการท างานหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้
คู่ความสนุกสนาน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร จ านวน 28 คน ได้มา
โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
คู่ความสนุกสนาน แบบวัดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ แบบวัดทักษะการท างานเป็นทีมและแบบวัดความ
มุ่งมั่นในการท างาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่ าที (Dependent 
Sample t-test , One Sample t-test)  
  ผลการวิจัยพบว่า 
  1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนการใช้กระบวนการ
เรียนรู้คู่ความสนุกสนาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความ
สนุกสนาน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีทักษะการท างานเป็นทีมหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นขณะท างานกลุ่ม มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมา คือ นักเรียนให้ความร่วมมือในการท างานกลุ่มและนักเรียนร่วมกันตัดสินใจ เพื่อให้งานกลุ่มประสบ
ความส าเร็จ ตามล าดับ 
  4. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีความมุ่งมั่นในการท างานหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความ
สนุกสนาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ทีได้รับ
มอบหมาย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ นักเรียนพยามยามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการท างานให้ส าเร็จและนักเรียน
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเพียรพยายาม ตามล าดับ 

ค าส าคัญ: การใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน / ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ / ทักษะการท างาน
เป็นทีม / ความมุ่งมั่นในการท างาน 
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ABSTRACT 
 This research is aimed to compare for Mathematical problem solving before and after using 
the Learning process and Enjoying Model (5T Model) , to compare problem solving ability in 
Mathematical after using 5T Model and to study teamwork skills and emphasis for works after using 
5T Model. The sample were 28 students from Anubankamphaengphet School by cluster random 
sampling. The instrument include lesson Plan , problem solving ability in Mathematical test , the 
questionaires about teamwork skills and emphasis for works after. Data analyzed by Mean , 
Standard Deviation , Dependent Sample t-test , and One Sample t-test 
  The results found that ; 
  1. The students had problem solving ability in Mathematical after using 5T Model higher 
than before at .05 level of significance. 
  2. The students had problem solving ability in Mathematical after using 5T Model higher 
than 70% at .05 Level of significance. 
  3. The students had teamwork skills after using 5T Model overall at a high level. The 
highest score was students dare to express opinions while working in groups , then the students 
cooperate in group work , and the students decide together , respectively. 
 4. The students had emphasis for works after using 5T Model overall at a high level. The 
highest score was students pay attention to performing their assigned duties , then the students try 
to solve problems and obstacles in their work , and students perform their duties with 
perseverance , respectively. 

Keywords: Learning process and Enjoying Model (5T Model) / for Mathematical problem solving 

ability / teamwork skills / emphasis for works 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคของสังคมแห่งการเรียนรู้ เพราะมนุษย์ต้องใช้ความรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคม
ของตน จ าเป็นต้องผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะเฉพาะด้าน ความช านาญการและความรู้เท่าทันด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน 
นักเรียนทุกคนจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาหลักด้านวิชาการ รู้ทักษะที่จาเป็นเพื่อให้
ประสบความส าเร็จในโลกทุกวันนี้เช่น การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร และ
การร่วมมือกัน (อรุณี วิริยะจิตรา และคณะ, 2555) คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ 
ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล คิดเป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์
ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผนตัดสินใจแก้ปัญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และศาสตร์อื่นๆ 
คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1)การแก้ปัญหาเป็นกระบวนการที่ผู้เรียนควรจะเรียนรู้ฝึกฝนและพัฒนา ให้
เกิดทักษะขึ้นในตนเองเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางใน  การคิดที่หลากหลาย รู้จักประยุกต์และ
ปรับเปลี่ยนวิธีการแก้ปัญหาให้เหมาะสม รู้จักตรวจสอบและสะท้อนกระบวนการแก้ปัญหา มีนิสัยกระตือรือร้น ไม่ย่อ
ท้อ รวมถึงมีความมั่นใจในการแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน นอกจากนี้การแก้ปัญหายังเป็น
ทักษะพื้นฐานที่ผู้เรียนสามารถน า ไปใช้ใน ชีวิตจริงได้ การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาอย่างมี 
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ประสิทธิผล ควรใช้สถานการณ์หรือปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่กระตุ้นดึงดูดความ สนใจ ส่งเสริมให้มีการประยุกต์ความรู้
ทางคณิตศาสตร์ขั้นตอนหรือกระบวนการแก้ปัญหา และยุทธวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลาย การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียน
มีทักษะและกระบวนการแก้ปัญหา ผู้สอนต้องให้โอกาสผู้เรียนได้ฝึกคิดด้วยตนเองให้มาก โดยจัดสถานการณ์หรือ 
ปัญหาหรือเกมที่น่าสนใจ ท้าทายให้อยากคิด เริ่มด้วยปัญหาที่เหมาะสมกับ ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนหรือผู้เรียน
แต่ละกลุ่มโดยอาจเริ่มด้วยปัญหาที่ ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ที่เรียนมาแล้วมาประยุกต์ก่อนต่อจากนั้นจึงเพิ่ม 
สถานการณ์หรือปัญหาที่แตกต่างจากที่เคยพบมา ส า หรับผู้เรียนที่มีความ สามารถสูงผู้สอนควรเพิ่มปัญหาที่ยากซึ่ง
ต้องใช้ความรู้ที่ซับซ้อน หรือมากกว่า ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดด้วย ในการเริ่มพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
และกระบวนการแก้ปัญหา ผู้สอน จะต้องสร้างพื้นฐานให้ผู้เรียนเกิดความคุ้นเคยกับกระบวนการแก้ปัญหาซึ่งมีอยู่ 4 
ขั้นตอนแล้วจึงฝึกทักษะในการแก้ปัญหา(กระทรวงศึกษาธิการ:2560) 
  การเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model) เป็นรูปแบบการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญที่ใช้
หลักการ และแนวคิดมาประสานกันคือแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการกลุ่มและการเรียน
แบบร่วมมือ แนวคิดเกี่ยวกับความพร้อมในการเรียนรูแ้นวคิดเกี่ยวกับ การเรียนรู้กระบวนการและการถ่ายโอนความรูท้ี่
มุ่ง เน้นให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลและสร้าง องค์ความรู้ด้วยตนเอง มีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ มี
การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น สามารถร่วมกันท า งานกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีการเคลื่อนไหวร่างกาย อีกทั้ง แนวทาง
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยังเปิด โอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา(ทิศนา แขมมณี, 2552) โดยบูรณาการกับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้เป็นทีมที่
ผสมผสานความรู้ความสามารถ ความสนุกสนานและมีการปฏิสัมพันธ์กันซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ STAD 
(Slavin, 1995) ข้อดีของกลุ่มร่วมมือเทคนิคการเรียนรู้แบบ TGT เป็น เทคนิคท่ีท าให้ผู้เรียนมีความเอาใจใส่รับผิดชอบ
ตัวเองและกลุ่ม ร่วมกับสมาชิกอื่นส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความสามารถต่างกันได  เรียนรู้ร่วมกัน ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้น าได้ฝึก และเรียนรู้ทักษะทางสังคมโดยตรง ผู้เรียนมีความตื่นเต้น สนุกสนานกับการเรียนรู้ (วิมล
รัตน์ สุนทรโรจน์. 2551) เรียกว่า กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน (5T Model) (ยุภาดี ปณะราช, 2558) ซึ่งเป็น
รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ที่ช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดและเกิดเจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์ และยังพบว่า รูปแบบการสอนดังกล่าวช่วยลดความแตกต่างเรื่องเพศและระดับความสามารถของผู้เรียน 
ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาเพิ่มขึ้น เพราะทุกคนได้มีโอกาสทบทวนซ้ า 
 ความมุ่งมั่นในการเรียนเป็นทักษะพื้นฐานท่ีเอื้อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างตั้งใจ เอาใจใส่ ทุ่มเท ให้กับการ
เรียนอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ มีความรับผิดชอบ ตั้งใจ หมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่ าเสมอ เพราะหาก
ผู้เรียนมีความพร้อมหรือมีคุณลักษณะดังกล่าวแล้ว ย่อมมีโอกาสประสบผลส าเร็จทางการศึกษาสูง ซึ่งผู้ที่มีความตั้งใจ 
มุ่งมั่นท่ีจะประสบความส าเร็จมีความเช่ือว่าจะต้องท าให้ดีกว่า เก่งกว่า เก่งที่สุดเท่าที่จะเก่งได้ ท าทุกสิ่งทุกอย่างที่ท า
ให้เกิดการพัฒนาให้ดีขึ้น พัฒนาจิต พัฒนากาย และเทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเป็นเลิศ  ให้ได้ มีการตั้งเป้าหมาย
อย่างชัดเจนและด าเนินตามเป้าหมายอย่างแข็งขัน พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับอุปสรรค ทั้งหลาย (Orlick 2000 : 41) 
  จากการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร จังหวัด
ก าแพงเพชร ปรากฏว่า ป ีการศึกษา 2560 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 64.30 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนตั้งไว้ คือ ร้อยละ 70 เมื่อพิจารณาเป็นหน่วยการเรียนรู้ พบว่า
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง หารหาร มี ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่ าที่สุด ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจ
ที่จะพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
คู่ความสนุกสนาน เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ทักษะการท างานเป็นทีมและความมุ่งมั่นในการ
ท างานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการ เรียนรู้ต่อไป 
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จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
  1. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการใช้ 
กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน  ของช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  
  2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 
  3. เพื่อศึกษาทักษะการท างานเป็นทีมหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 
  4. เพื่อศึกษาความมุ่งมั่นในการท างานหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 

สมมุติฐาน 
  1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะการการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนการใช้
กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
  2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้
คู่ความสนุกสนาน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 

ขอบเขตการวิจัย 
 ด้านเนื้อหา 
  เนื้อหาที่น ามาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้การใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ครั้งนี้ เรื่อง เรื่อง การหาร ซึ่งใช้เวลาสอน 8 ช่ัวโมง  
  ด้านตัวแปล 
  ตัวแปรต้น  ได้แก่ การใช้กระบวนการเรียนรู้คูค่วามสนุกสนาน 
  ตัวแปรตาม - ทักษะการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร ์
    - ทักษะการท างานเป็นทีม 
    - ความมุ่งมั่นในการท างาน 

กรอบแนวคิดวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

การใช้กระบวนการเรียนรู้
คู่ความสนุกสนาน 

 

- ทักษะการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร ์
 - ทักษะการท างานเป็นทีม 
- ความมุ่งมั่นในการท างาน 
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วิธีการด าเนินงานวิจัย 
  กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างเป็น นักเรียนโรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร จ านวน 28 คน เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/2  
ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 

  เคร่ืองมือในการวิจัย 
  1. แผนการจัดการเรียนรู้การใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน เรื่อง การหาร ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 จ านวน 8 แผน  
 2. แบบวัดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มีค่าความ
เที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ( IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ค่าความ
เช่ือมั่นโดยวิธีการของคูเดอร์-ริชาร์ตสัน (KR-20) พบว่า เท่ากับ 0.89 ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.47 – 0.73 
และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.20 – 0.53  
  3. แบบวัดทักษะการท างานเป็นทีม เป็นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับตามแบบของลิเคอร์ท (Likert scale) 
จ านวน 10 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 
0.67 – 1.00 ค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีการของคอนบราค (สัมประสิทธ์ิแอลฟา) พบว่า เท่ากับ 0.88 
  4. แบบวัดความมุ่งมั่นในการท างาน เป็นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับตามแบบของลิเคอร์ท (Likert scale) 
จ านวน 10 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 

0.67 – 1.00 ค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีการของคอนบราค (α) พบว่า เท่ากับ 0.88  

  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท าแบบวัดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
  2. จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน จ านวน 8 ครั้ง ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
  3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท าแบบวัดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ แบบวัดทักษะการท างาน
เป็นทีม และแบบวัดความมุ่งมั่นในการท างาน 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. การเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความ
สนุกสนาน  ของช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Dependent Sample t-test  
  2. การเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณติศาสตรห์ลังการใช้กระบวนการเรียนรูคู้่ความสนุกสนาน ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ One Sample t-test  
  3. การศึกษาทักษะการท างานเป็นทีมและความมุ่งมั่นในการท างานหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความ
สนุกสนาน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผล
ค่าเฉลี่ย ดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ย  4.50 – 5.00  ทักษะการท างานเป็นทีม/ความมุ่งมั่นในการท างาน  ระดับมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย  3.50 – 4.49  ทักษะการท างานเป็นทีม/ความมุ่งมั่นในการท างาน  ระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย  2.50 – 3.49  ทักษะการท างานเป็นทีม/ความมุ่งมั่นในการท างาน  ระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย  1.50 – 2.49  ทักษะการท างานเป็นทีม/ความมุ่งมั่นในการท างาน  ระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.49  ทักษะการท างานเป็นทีม/ความมุ่งมั่นในการท างาน  ระดับน้อยที่สุด 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. การเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความ
สนุกสนานของช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  
ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความ  
สนุกสนานของช้ันประถมศึกษาปทีี่ 3 

ทักษะการแก้ปัญหา n X̅ S.D. t Sig. 

ก่อนการจัดการเรียนรู ้ 28 14.04 1.82 
29.76 .00 

หลังการจดัการเรียนรู ้ 28 24.46 1.40 

 p < .05 

 จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อน
การใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 2. การเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณติศาสตรห์ลังการใช้กระบวนการเรียนรูคู้่ความสนุกสนาน ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 

ตาราง 2 ผลการเปรยีบเทียบทักษะการแกป้ัญหาทางคณติศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน  
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 

 n k X̅ S.D. t Sig. 

ทักษะการแก้ปัญหา 28 21 24.46 1.40 13.09 .00 

 p < .05 

 จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังการใช้
กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

  3. การศึกษาทักษะการท างานเป็นทีมหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะการท างานเป็นทีมหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความ 
สนุกสนาน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

ทักษะการท างานเป็นทีม X̅ S.D. ระดับ 

1. นักเรียนร่วมวางแผนจัดการบรหิารงานภายในกลุ่ม  4.50 0.51 มากที่สุด 

2. นักเรียนมีความรับผิดชอบในภาระงานท่ีตนเองได้รับมอบหมาย 4.25 0.70 มาก 

3. นักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดีขณะการท างานกลุ่ม 4.07 0.77 มาก 

4. นักเรียนมีบทบาทช่วยเหลือกันในการด าเนินงานกลุม่ 4.18 0.72 มาก 

5. นักเรียนนักเรยีนท างานกลุ่มอยา่งจริงใจ 4.29 0.66 มาก 
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6. นักเรียนมีส่วนร่วมในกลุม่มีการประสานงานอย่างเป็นระบบ 4.32 0.67 มาก 

7. นักเรียนมีการสื่อสารที่ดตี่อกันภายในกลุ่ม 4.11 0.92 มาก 

8. นักเรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปญัหาที่เกิดขึ้นภายในกลุม่ 4.36 0.68 มาก 

9. นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นในขณะท างานกลุ่ม 4.54 0.51 มาก 

10. นักเรียนมีเป้าหมายเพื่อให้งานกลุ่มประสบความส าเร็จ 4.71 0.46 มากที่สุด 

รวม 4.33 0.66 มาก 

 จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3มีทักษะการท างานเป็นทีมหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้

คู่ความสนุกสนาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.33 และ S.D. = 0.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมี

เป้าหมายเพื่อให้งานกลุ่มประสบความส าเร็จ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X̅ = 4.71 และ S.D. = 0.46) รองลงมา คือ นักเรียน

ร่วมแสดงความคิดเห็นในขณะท างานกลุ่ม (X̅ = 4.54 และ S.D. = 0.51) และนักเรียนร่วมวางแผนจัดการบริหารงาน

ภายในกลุ่ม (X̅ = 4.50 และ S.D. = 0.51) ตามล าดับ 

 4. การศึกษาความมุ่งมั่นในการท างานหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 
ตาราง 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความมุ่งมั่นในการ างานหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความ
สนุกสนาน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

ความมุ่งมั่นในการท างาน X̅ S.D. ระดับ 

1.นักเรียนตั้งใจท างานท่ีไดร้ับมอบหมาย 3.79 0.74 มาก 

2. นักเรียนมีการเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 3.36 0.73 ปานกลาง 

3. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่องานตนเองที่ไดร้ับมอบหมาย 3.93 0.77 มาก 

4. นักเรียนมีความพยายามท างานให้ส าเรจ็ตามเป้าหมาย 3.00 0.90 ปานกลาง 

5. นักเรียนมีความอดทนเพื่อให้งานส าเรจ็ตามเป้าหมาย 3.75 0.80 มาก 

6. นักเรียนมีความทุม่เทให้กับงานอย่างเต็มความสามารถ 4.00 0.67 มาก 

7. นักเรียนร่วมกันพยายามแก้ปญัหาและอุปสรรคในการท างานให้ส าเร็จ 3.57 0.96 มาก 

8. นักเรียนช่ืนชมผลงานด้วยความภาคภมูิใจ 4.07 0.94 มาก 

รวม 3.68 0.81 มาก 

 จากตาราง 4 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3มีความมุ่งมั่นในการท างานหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้

คู่ความสนุกสนาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.68 และ S.D. = 0.81) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียน

ช่ืนชมผลงานด้วยความภาคภูมิใจ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X̅ = 4.07 และ S.D. = 0.94) รองลงมา คือ นักเรียนมีความทุ่มเท
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ให้กับงานอย่างเต็มความสามารถ (X̅ = 4.00 และ S.D. = 0.67) และนักเรียนมีความรับผิดชอบต่องานตนเองที่ได้รับ

มอบหมาย (X̅ = 3.93 และ S.D. = 0.77) ตามล าดับ 

สรุปผลการวิจัย 
  1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนการใช้กระบวนการ
เรียนรู้คู่ความสนุกสนาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3มีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลงัการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความ
สนุกสนาน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีทกัษะการท างานเป็นทีมหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมีเป้าหมายเพื่อให้งานกลุ่มประสบความส าเร็จ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นในขณะท างานกลุ่มและร่วมวางแผนจัดการบริ หารงาน
ภายในกลุ่ม ตามล าดับ 
  4. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีความมุ่งมั่นในการท างานหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความ
สนุกสนาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนช่ืนชมผลงานด้วยความภาคภูมิใจ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ นักเรียนมีความทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มความสามารถและนักเรียนมีความรับผิดชอบต่อ
งานตนเองที่ได้รับมอบหมาย ตามล าดับ 

อภิปรายผล 
  1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาท่ี 3 มีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนและสูงกว่าเกณฑ์ร้อย
ละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลดังกล่าว เกิดจากการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนานเป็น
วิธีการที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกลุ่มและมีกิจกรรมการแข่งขัน ท าให้นักเรียน
มีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ มีความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้นักเรียนยังท าแบบทดสอบเพื่อ
ตรวจสอบความเข้าใจในเนื้อหาด้วยการท าแบบทดสอบหรือใบงานด้วยตนเองและนักเรียนมีการแลกเปลี่ยนกันตรวจ
ค าตอบกับเพื่อนซึ่งจะช่วยให้เข้าใจในเนื้อหามากยิ่งข้ึน ผลดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุภาดี ปณะราช (2558) 
พบว่า แนวคิดของรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน (5T Model) ที่ใช้รูปแบบ
การสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ช่วยให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น  ใน
ท านองเดียวกันกับงานวิจัยของ อัศวิน พุ่มมรินทร์ (2556) พบว่าการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาช่วยห้นักเรียนมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าเกณฑ์ และงานวิจัยของ นางสาวอุทัยวรรณ 
ธะนะค ามา(2555) พบว่า 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีได้เรียนรู้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STADหลังการจัดกิจกรรมสูงกว่า
เกณฑ์ และงานวิจัยของ นางนงดอกอ้อ ดีอีเม้ง (2551) พบว่า มีพัฒนาการของความสามารถในการแกปญหาทางคณิต
ศาสตรของนักเรียนกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบทีมแขงขันเพิ่มขึ้น ซึ่งการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวสอดคล้องกับ
รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน (5T Model) 
 2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีทักษะการท างานเป็นทีมหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลดังกล่าวเกิดจากการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน เน้นการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการกลุ่ม มีการวางแผนการท างานเป็นกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม  และมีการแข่งขันระหว่างกลุ่ม 
ท าให้นักเรียนมีทักษะการท างานเป็นทีม ซึ่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มท าให้นักเรียนได้รู้จักการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น รับผิดชอบงานของตนที่ได้รับมอบหมาย การแสดงความคิดเห็นและรู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ผล
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ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของเขมินทรา  ชุมมัธยา(2558) พบว่า หลังการจัดกิจกรรม นักเรียนที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค TGT คะแนนเฉลี่ยทักษะการท างานสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียน
แบบปกติ และงานวิจัยของ นางสาวอทิติยา สวยรูป (2556) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากที่
เรียนด้วยวิธีแบบกลุ่มร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD สูงกว่าก่อนเรียนอย่างชัดเจน และงานวิจัยของ สุรินทร์ ตันสกุล 
(2553) พบว่า ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่มของนักเรียน โดยใช้รูปแบบซิปปา อยู่ในระดับสูง ซึ่งการจัดการ
เรียนรู้ดังกล่าวเชื่อมโยงกับรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน (5T Model) 
 3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีความมุ่งมั่นในการท างานหลังการใช้กระบวนการ เรียนรู้คู่ความ
สนุกสนาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลดังกล่าวเกิดจากการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ที่เน้นการเรียนรู้
เป็นกลุ่มมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกลุ่มและการจัดการแข่งขัน ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนานพร้อม
ทั้งยังเป็นการทบทวนบทเรียนไปอีกด้วยและนักเรียนปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเพียรพยายาม ทุ่มเท
ก าลังกาย ก าลังใจ ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ให้ส าเร็จตามเป้าหมายด้วยความรับผิดชอบ ผลดังกล่าวสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชญาภา วิชชาวณิชนันท์ (2553) ได้ให้ความหมายของความมุ่งมั่นในการท างาน หมายถึง บุคคลที่มีความ
มุ่งมั่นในการท างาน จะเป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ด้วย ความเพียรพยายามทุ่มเทพลัง
กายพลังใจ มีความอดทน เพื่อให้งานท่ีท าส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ไม่ยอมแพ้กับปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ มุ่งมั่นที่จะ
ท างานเพื่อให้เกิดผลดี มีความเช่ือมั่นในตนเองและมีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  วิธีการสอนโดยการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนานไปใช้ ในขั้นตอนการแข่งขันควรพิจารณาว่า ข้อ
ค าถามควรมีหลากหลายรูปแบบมากกว่านี้และควรให้เวลาในการท าการแข่งขันในแต่ละข้อที่แตกต่างกันเพราะแต่ละ
ข้อมีความยากง่ายแตกต่างกัน ควรก าหนดเวลาของแต่ละข้อให้ชัดเจน 
  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. ควรท าการวิจัยโดยการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน เพื่อน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ในเนื้อหาอ่ืนๆ และระดับชั้นอื่นๆ 
  2. ควรศึกษาวิธีการสอนโดยการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ร่วมกับทักษะการแก้ปัญหาร่วมกับ
ความภาคภูมิใจในการเรียน 
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ดลนภา  แสงขันธ์1  พรพรรณ  เขียวไสว2 และจิรพงค์  พวงมาลัย3 
Donnapha  Saengkhan1  Pornpan Khiawsawai2 and  Jirapong  Puangmalai3   

1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
2ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) อ าเภอเมอืง จังหวัดก าแพงเพชร 

3อาจารย์โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัด         
การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง สมการและการแก้สมการ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6                 
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง 
สมการและการแก้สมการ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 เพื่อศึกษาทักษะการท างานเป็น
กลุ่มและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/3 จ านวน 28 คน โรงเรียนเทศบาล 2 
(วัดทุ่งสวน) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุม่ร่วมมือเทคนิค STAD แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ แบบวัดทักษะการท างานเป็นกลุ่ม และ แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย (X̅)  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test) 
 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อน
การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง สมการและการแก้สมการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05       
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง สมการและการ
แก้สมการ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีทักษะการท างานเป็นกลุ่มหลังการจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลัง
การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์, แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์, ทักษะการท างาน  
เป็นกลุ่ม, การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to compare the mathematics achievement before and 
after learning by STAD technique on Equations and Solving Equations of grade 6 students, to 
compare the mathematics achievement after learning by STAD technique on Equations and Solving 
Equations of grade 6 students with 70 percent of the criterion, to study the teamwork skills and the 
learning achievement motivation mathematics after learning by STAD technique of grade 6 
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students. The samples of 28 students in grade 6 class 3 from Tessaban 2 School (Wat Thung Suan), 
at 2nd semester year 2018 were selected by the cluster random sampling. The instruments 
including the lesson plan focus on STAD technique, Mathematics achievement test, the 
measurement of the teamwork skills and the measurement of the achievement motivation 
mathematics. Data analyzed by mean, standard deviation and t-test. 
 The research found that; The grade 6 students had mathematics achievement after is 
higher than before by STAD technique on equations and solving equations at the .05 level of 
significance, had mathematics achievement after by STAD technique on equations and solving 
equations higher than 70% criterion at the .05 level of significance, had teamwork skills after by 
STAD technique was at a high level and had achievement motivation mathematics after by STAD 
technique was at a highest level.  

Keyword: Mathematis Achievement, Achievement Motivation Mathematics, Teamwork Skills,     

Learning by STAD Technique 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิง่ต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมี
เหตุผล มีแบบแผนเป็นระบบระเบียบ สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ท าให้สามารถ
คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม คณิตศาสตร์ยังพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์ มี
ความสมดุลทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์ สามารถคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น และสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข(กระทรวงศึกษาธิการ. 2552 : 56) แต่ในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์นี้ผู้เรียนส่วน
ใหญ่ประสบปัญหาทางการเรยีนด้วยเหตุว่า คณิตศาสตร์มีลกัษณะเป็นนามธรรม มีโครงสร้างซึ่งประกอบด้วยค าอนิยาม 
บทนิยาม สัจพจน์ และทฤษฎีบท คณิตศาสตร์มีความถูกตอ้งเที่ยงตรง เป็นเหตุเป็นผลเป็นระเบียบแบบแผน เป็นระบบ 
(อัมพร ม้าคนอง, 2557, หน้า 2; เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร, 2555,หน้า 1 – 2) ท าให้ผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่ชอบเรียนวิชา
คณิตศาสตร์เพราะเนื้อหาบางตอนยากตัวเลขมาก ไม่เข้าใจทฤษฎีบท เป็นต้น จึงเป็นเหตุให้ผู้เรียนไม่ค่อยสนใจเรียน
และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ลดลง   
  ในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรูคณิตศาสตร์ที่ผ่านมาพบว่ายังไมประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ า ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุและปัจจัยหลายประการ เช่น หลักสูตร 
เนื้อหา ครูผู้สอน นักเรียน สภาพแวดล้อม ผู้ปกครอง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนเทคนิคและวิธีการ
สอนของครู เนื่องมาจากครูทั่วไปมักเข้าใจว่าการสอนคณิตศาสตร์คือการสอนหรืออธิบายเนื้อหาสาระ แล้วให้นักเรียน
ท าแบบฝึกหัด เป็นการเพียงพอ แท้ที่จริงการสอนคณิตศาสตร์ทุกเรื่องต้องพยายามให้นักเรียนไดปฏิบัติจริงควบคูกับ
การค านวณ สิ่งแรกคือ การลงมือปฏิบัติ การพิสูจน การตรวจสอบ แล้วให้ท าแบบฝึกหัดและในบางเรื่องครูต้องสาธิต
ให้เข้าใจหลักการควบคูกับการอธิบาย นอกจากนี้ครูผู้สอนต้องสนใจและสั่งสมประสบการณ์ไว้ตลอดเวลาอย่างไมมีที่
สิ้นสุด (สมนึก ภัททิยธนี. 2551 : 3) ประเด็นเกี่ยวกับตัวครู เช่นการขาดแคลนครูคณิตศาสตร์ ครูไมไดเตรียมการสอน 
และการวางแผนการสอนเท่าที่ควร เนื่องจากภาระงานอ่ืนจึงท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่วนใหญ่มักยึดครู
เป็นศูนย์กลาง ปัญหาเกี่ยวกับตัวนักเรียนไม่เห็นคุณค่าการเรียนคณิตศาสตร์ ไมชอบเรียน ปัญหาเกี่ยวกับผู้บริหาร 
ปัญหาเกี่ยวกับผู้ปกครองไมมีเวลาเพียงพอที่จะดูแลลูก ปัญหาเกี่ยวกับบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการเรียนการ
สอน ขาดแหล่งเรียนรู้หรือศูนย์สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะปัญหาเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุท าให้ผลการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ยังไม่เป็นท่ีน่าพอใจ (พิสมัย ศรีอ าไพ. 2552 : 40-41) ซึ่งสอดคลองกับ สถาบันการสอนวิทยาศาสตร์
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และเทคโนโลยี (2553 : ก) พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคณิตศาสตร์ของเด็กไทยต่ ามาจากการขาดแคลน
ทรัพยากรการเรียนรู้และคุณภาพการเรียนการสอนในห้องเรียน 
  เมื่อพิจารณาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียน
เทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) ปีการศึกษา 2560  กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์ (สถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ, 
2560) พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละของระดับโรงเรยีนเท่ากับ 35.05 จะเห็นได้ว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่ า
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ การที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ไม่ดีเท่าที่ควรนั้นมา
จากหลายสาเหตุ ดังนี้ 1) อาจมาจากเนื้อหาของวิชาคณิตศาสตร์มีความเป็นนามธรรมมากกว่ารูปธรรม มีเนื้อหาที่
เข้าใจยาก และมีความซับซ้อน ท าให้นักเรียนเกิดความไม่เข้าใจเนื้อหา จึงส่งผลให้แก้ปัญหาและหาค าตอบของปัญหา
ไม่ได้ 2) อาจเป็นเหตุมาจากตัวนักเรียนเอง เนื่องจากนักเรียนมีพื้นฐานไม่เท่ากันและมีพื้นฐานไม่เพียงพอที่จะน าไปใช้
ประกอบการเรียนในเนื้อหาใหม่ ท าให้นักเรียนไม่เข้าใจในเนื้อหาใหม่ จึงส่งผลให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายในวิชา
คณิตศาสตร์ และมีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 3) อาจมาจากนักเรียนไม่ชอบการท าแบบทดสอบ หรือขาดทักษะ
ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา และ 4) อาจมาจากวิธีการจัดการเรียนรู้ของครู ส่วนใหญ่จะใช้การสอนแบบบรรยายให้
นักเรียนดูตามหนังสือเรียนมากกว่าการลงมือปฏิบัติ ไม่เน้นการท างานเป็นกลุ่ม นักเรียนไม่ได้ช่วยเหลือกัน ซึ่งจาก
สาเหตุทั้งหมดที่พบนั้น ผู้วิจัยตระหนักว่า สาเหตุหลักนั้นมาจากวิธีการจัดการเรี ยนรู้ของครู เนื่องจากวิธีการจัดการ
เรียนรู้ของครูจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
  การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD (Student Teams – Achievement Division) เป็น
รูปแบบการสอนทีค่รบวงจร นักเรียนเรียนรู้ได้โดยการลงมือปฏิบัติสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ 
ละ 4 – 5 คน เน้นให้มีการแบ่งงานกันท า ช่วยเหลือกันรู้ร่วมกันท างานที่ได้รับมอบหมายในกลุ่มหนึ่งๆ ประกอบด้วย
นักเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนท่ีแตกต่างกัน ในขณะเรียนสมาชิกในกลุ่มสามารถช่วยเหลือกันในการท างานใน
เนื้อหานั้นๆ แต่เมื่อจบบทเรียนจะทดสอบเป็นรายบุคคลแล้วน าคะแนนมาเฉลี่ยเป็นคะแนนของกลุ่ม มีการประกาศ
คะแนนของกลุ่ม กลุ่มใดมีคะแนนเฉลี่ยถึงเกณฑ์ก าหนดไว้จะได้รับรางวัล ( ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์. 2555 : 197) การเรียนรู้
แบบร่วมมือเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนร่วมมือและช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม
เล็กๆ กลุ่มละ 4 – 5 คน ที่มีความสามารถคละกัน คือ มีนักเรียนเก่ง 1 คน นักเรียนปานกลาง 2 – 4 คน และนักเรียน
อ่อน 1 คน ท างานร่วมกันเพื่อเป้าหมายของกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มจะมีปฏิสัมพันธ์ส่งเสริ มซึ่งกันและกัน มีความ
รับผิดชอบร่วมกันท้ังตนเองและส่วนร่วม มีการฝึกฝนและใช้ทักษะการท างานกลุ่มร่วมกัน ผลงานกลุ่มขึ้นอยู่กับผลงาน
ของสมาชิกแต่ละคน ( อัจฉราพรรณ  อาโน. 2555 : 10)   
  ดังท่ีกล่าวมาข้างต้น การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ช่วยให้นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน
ภายในกลุ่ม รู้จักแก้ปัญหาด้วยตนเอง ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน คอยช่วยเหลือให้ก าลังใจหรือช่วยกัน
แก้ปัญหา ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ สามารถช่วยเหลือตนเองในการแสวงหาความรู้และพัฒนาทักษะทาง
สังคมได้ และยังช่วยให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ โดยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 เพื่อเป็นประโยชน์ในการน ารูปแบบการสอนไปใช้พัฒนานักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD เรื่อง สมการและการแก้สมการ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 
เรื่อง สมการและการแก้สมการ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
 3. เพื่อศึกษาทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 4. เพื่อศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ์หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุม่รว่มมือเทคนิค STAD 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร ์หลังสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง สมการและการแก้สมการ 
 2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง สมการและการแก้สมการ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ด้านเนื้อหา 
 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย เป็นเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ บทที่ 7 เรื่องสมการและการแก้สมการ   
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
 ด้านตัวแปร 
 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD  
  ตัวแปรตาม 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์  
   2) ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม  
        3) แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ์
 ระยะเวลา 
 ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
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กรอบแนวคิดวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน)  
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ทั้งหมด 3 ห้อง จ านวน 83 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) อ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 28 คน  ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling) 

 เคร่ืองมือวิจัย 
  1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องสมการและการแก้สมการ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 
6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 จ านวน 10 แผน  
 2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มีค่า
ความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ( IOC) อยู่ระหว่าง 1.00 ค่าความ
เชื่อมั่นโดยวธิีการของคูเดอร์ – ริชาร์ดสัน (KR-20) พบว่า เท่ากับ 0.93 ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.53 – 0.77 
และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.27 – 0.73 
 3. แบบวัดทักษะการท างานเป็นกลุ่ม แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) 3 ระดับตามแบบของ
ลิเคอร์ท (Likert scale) จ านวน 6 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ

วัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ค่าความเช่ือมั่นโดยวิธีการของคอนบราค (แอลฟา) พบว่า α เท่ากับ 
0.77 
  4. แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เป็นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับตามแบบของ
ลิเคอร์ท (Likert scale) จ านวน 15 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ

การเรยีนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 

เทคนิค STAD 

 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

คณิตศาสตร ์

ทักษะการท างานเป็นกลุม่  

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการ

เรียนคณิตศาสตร ์
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วัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ค่าความเช่ือมั่นโดยวิธีการของคอนบราค (แอลฟา) พบว่า α เท่ากับ 
0.64 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ท าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้
สมการ เพื่อจัดนักเรียนเข้ากลุ่ม ผู้วิจัยต้องเตรียมการจัดนักเรียนเข้ากลุ่ม ซึ่งนักเรียนมีความสามารถทางการเรียนที่
แตกต่างกัน ซึ่งแต่ละกลุ่มต้องประกอบด้วยเด็กนักเรียนคะแนนสูงสุด คะแนนปานกลาง และคะแนนต่ าสุด  
   2. จัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD จ านวน 10 ครั้ง ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
  3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและ
การแก้สมการ 
  4. ท าแบบวัดทักษะการท างานเป็นกลุ่ม และแบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ใช้การทดสอบค่าที (t-test dependent) 
  2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 หลังการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ใช้การทดสอบค่าที (One sample t-test) 
  3. การศึกษาทักษะการท างานเป็นกลุ่ม ของนักเรียนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 หลังการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค STAD วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลค่าเฉลี่ย               
(ชูใจ คูหารัตนไชย, 2542) 

 เกณฑ์การประเมิน 
  คะแนนเฉลี่ย 2.34 – 3.00  มีระดับความเหมาะสม มาก 
  คะแนนเฉลี่ย 1.67 – 2.33  มีระดับความเหมาะสม ปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.66        มีระดับความเหมาะสม น้อย 

  4. การศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 หลัง
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปล
ผลค่าเฉลี่ย แปลผลค่าเฉลี่ย (พงค์เทพ จิโรระ, 2558: 15) ดังนี ้
 เกณฑ์การแปลความหมาย 
  ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 แปลความหมาย มีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณิตศาสตร์มากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 แปลความหมาย มีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณิตศาสตร์มาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 แปลความหมาย มีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณิตศาสตร์ปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 แปลความหมาย มีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณิตศาสตร์น้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 แปลความหมาย มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์น้อยที่สุด 

  

 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

544 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ    
เทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  
ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ n X̅ S.D. t Sig. 

ก่อนการจัดการเรียนรู ้ 28 10.11 3.26 
12.291 .00 

หลังการจดัการเรียนรู ้ 28 23.43 5.46 

 *p < .05 

 จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังสูงกว่า
ก่อนการใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 

 n k X̅ S.D. t Sig. 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ 28 21 23.43 5.46 2.354 .00 

 *p < .05 

  จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังการใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 3. การศึกษาทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลั งการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค STAD 

ทักษะการท างานเป็นกลุม่ X̅ S.D. ระดับ 

ข้อ 1. การวางแผน แบ่งหน้าท่ี ความรับผิดชอบภายในกลุ่ม 2.75 0.44 มาก 

ข้อ 2. การแสดงความคิดเห็น 

ข้อ 3. การรับฟังความคดิเห็น 

2.86 

2.89 

0.36 

0.31 

มาก 

มาก 

ข้อ 4. ความตั้งใจท างาน 2.75 0.44 มาก 

ข้อ 5. การแก้ไขปญัหา 2.18 0.39 ปานกลาง 
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ข้อ 6. การให้ความช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่ม 2.82 0.39 มาก 

รวม 2.71 0.05 มาก 

 จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 2.71 และ S.D. = 0.05) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การ
รับฟังความคิดเห็น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 2.89 และ S.D. = 0.31) รองลงมา คือ การแสดงความคิดเห็น ( X  = 2.86 
และ S.D. = 0.36) และการให้ความช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่ม ( X  = 2.82 และ S.D. = 0.39) ตามล าดับ 

 4. การศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
ตาราง 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัด        
การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ �̅� S.D. ระดับ 

1. เมื่อครูให้ท าแบบฝึกหดัคณิตศาสตร์ ข้าพเจ้าจะรีบท าให้เสร็จ 
    เรียบร้อยก่อนก าหนดส่ง 

4.64 0.49 มากที่สุด 

2. เมื่อใดที่ไม่เข้าใจ ข้าพเจา้จะถามครูผูส้อน 4.61 0.50 มากที่สุด 

3. ข้าพเจ้าใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียน ส าหรับการทบทวนบทเรียนเสมอ 4.36 0.49 มากที่สุด 

4. ข้าพเจ้ามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงตนเองให้เรียนดีขึ้นเรื่อยๆ 4.71 0.46 มากที่สุด 

5. ในการสอบแต่ละครั้ง ข้าพเจ้าจะเตรยีมตัวอ่านหนังสือเป็นอย่างดี 4.54 0.51 มากที่สุด 

6. ข้าพเจ้าชอบท าแบบฝึกหัดคณติศาสตร์ ด้วยตนเอง 4.61 0.50 มากที่สุด 

7. เมื่อไดร้ับมอบหมายงานจากคร ูข้าพเจ้าจะรีบท าใหเ้สร็จ 4.57 0.50 มากที่สุด 

8. ข้าพเจ้ามีความพยายามอย่างยิง่ ท่ีจะเรียนคณิตศาสตร์ให้เก่ง 4.61 0.50 มากที่สุด 

9. ข้าพเจ้ากล้าที่จะรับผดิ เมื่อตนเองท าผิดพลาด 4.54 0.51 มากที่สุด 

10. ก่อนท่ีข้าพเจ้าจะส่งงาน มีการทบทวนอย่างรอบคอบเสมอ 4.68 0.48 มากที่สุด 

11. ถ้าตัดสินใจลงมือท าอะไรแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องท าให้ส าเร็จ 4.43 0.50 มากที่สุด 

12. ข้าพเจ้ามีการวางแผนการท างานท่ีดี 4.57 0.50 มากที่สุด 

13. ข้าพเจ้าตั้งใจเรียน และตั้งใจฟังค าสั่งสอนของครูเสมอ 4.46 0.51 มากที่สุด 

14. ข้าพเจ้าเช่ือว่างานจะส าเร็จได ้ถ้ามีความอดทนและตั้งใจ 4.75 0.44 มากที่สุด 

15. คะแนนในการท างานไม่ว่ามากหรือน้อยก็เป็นแรงจูงใจใน 

    การท างานของข้าพเจ้า 

4.71 0.46 มากที่สุด 
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รวม 4.59 0.02 มากที่สุด 

 จากตาราง 4 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลัง
การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.59 และ S.D. = 0.02) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้าพเจ้าเช่ือว่างานจะส าเร็จได้ ถ้ามีความอดทนและตั้งใจ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 4.75 และ 
S.D. = 0.44) รองลงมา คือ ข้าพเจ้ามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงตนเองให้เรียนดีขึ้นเรื่อยๆ  และคะแนนในการท างาน 
ไม่ว่ามากหรือน้อยก็เป็นแรงจูงใจในการท างานของข้าพเจ้า ( X  = 4.71 และ S.D. = 0.46) และก่อนที่ข้าพเจ้าจะ 
ส่งงาน มีการทบทวนอย่างรอบคอบเสมอ ( X  = 4.68 และ S.D. = 0.48) ตามล าดับ 

สรุปผลการวิจัย 
 1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนการใช้การจัด      
การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังการใช้การจัดการเรียนรู้      
แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การรับฟังความคิดเห็น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ    
การแสดงความคิดเห็น และการให้ความช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่ม ตามล าดับ 
 4. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้าพเจ้าเช่ือว่างานจะส าเร็จได้        
ถ้ามีความอดทนและตั้งใจ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ข้าพเจ้ามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงตนเองให้เรียนดีขึ้นเรื่อยๆ  และ
คะแนนในการท างานไม่ว่ามากหรือน้อยก็เป็นแรงจูงใจในการท างานของข้าพเจ้า  และก่อนที่ข้าพเจ้าจะส่งงาน มีการ
ทบทวนอย่างรอบคอบเสมอ ตามล าดับ 

อภิปรายผล 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ 70 ซึ่งเป็นไปตาม สมมติฐานข้อที่ 1 และ 2 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของสุรีย์วรรณ ปะระมัสโส (2556 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้การหาร และ
พฤติกรรมการท างานกลุ่ม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD คือ 
ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้การหาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 จากการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD พบว่า ก่อนเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 49.90 หลังเรียนคะแนน
เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 75.21 มีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 25.31 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการ
เรียนรู้การหาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้การหาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 จากการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้เทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ เป็นการจัดการ
เรียนการสอนที่ เน้นให้ผู้เรียนท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม เน้นทักษะการคิดและการปฏิบัติงานกลุ่มร่วมกัน จนบรรลุตาม
เป้าหมายที่วางไว้เพื่อสนับสนุนให้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันภายในกลุ่ม รู้จักแก้ปัญหาด้วยตนเอง ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน คอยช่วยเหลือให้ก าลังใจหรือช่วยแก้ปัญหาในกรณีที่จ าเป็นซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ สามารถ
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ช่วยเหลือตนเองในการแสวงหาความรู้และพัฒนาทักษะทางสังคมได้  เป็นเทคนิคที่มีการวัดผลโดยใช้คะแนน 
ความก้าวหน้าหรือคะแนนพัฒนาการ จึงท าให้นักเรียนทราบถึงความก้าวหน้าของตนเองโดยที่ไม่มี การแข่งขันกับผู้อื่น 
แต่เป็นการแข่งขันกับตนเอง จึงท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นและเกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองให้ได้คะแนนสูง
ยิ่งขึ้น ซึ่งเทคนิคนี้จะช่วยแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของอรุณี 
ศักดิ์พิสิษฐ์ (2553 : หน้า 24) ที่ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD หมายถึงวิธีการจัดการ
เรียนการสอนโดยแบ่งกลุ่มนักเรียนตามผลทางการเรียนซึ่งก าหนดให้นักเรียนที่มีความสามารถต่างกันท างานร่วมกัน
เป็นกลุ่มเล็ก ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนการสอน 5 ขั้น คือ ขั้นน าเสนอเนื้อหา ขั้นปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม ขั้นทดสอบย่อย 
ขั้นคิดคะแนนก้าวหน้าแต่ละคนและกลุ่มย่อย และขั้นยกย่องชมเชยบุคคลหรือกลุ่มที่มีคะแนนยอดเยี่ยม ทั้งนี้เพื่อให้
นักเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความรับผิดชอบร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกันภายในกลุ่มมีการตรวจสอบผลงาน มีการทดสอบหาคะแนนเฉลยรายกลุ่มเพื่อแข่งขันกันระหว่าง
กลุ่มนักเรียนคนใดหรอกลุ่มใดมีคะแนนสูงสุดจะได้รับรางวัล  
 2. ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การรับฟังความคิดเห็น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การแสดงความคิดเห็น และการ
ให้ความช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่ม เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เป็นการจัดการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการท างานเป็นกลุ่ม โดยนักเรียนมีการท างานร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการให้
ค าปรึกษาและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ซึ่งจะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป็นไปตามเป้าหมายที่สมาชิกทุกคนภายใน
กลุ่มตกลงร่วมกันไว้ได้อย่างสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดของชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2555 : หน้า 197) กล่าวว่า การ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมอืโดยใช้เทคนิค STAD (Student Teams – Achievement Division) เป็นรูปแบบการสอนที่-
ครบวงจร นักเรียนเรียนรู้ได้โดยการลงมือปฏิบัติสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4 – 5 คน 
เน้นให้มีการแบ่งงานกันท า ช่วยเหลือกันรู้ร่วมกันท างานที่ได้รับมอบหมายในกลุ่มหนึ่งๆ ประกอบด้วยนักเรียนที่มี
ความสามารถทางการเรียนท่ีแตกต่างกัน ในขณะเรียนสมาชิกในกลุ่มสามารถช่วยเหลือกันในการท างานในเนื้อหานั้นๆ 
แต่เมื่อจบบทเรียนจะทดสอบเป็นรายบคุคลแลว้น าคะแนนมาเฉลีย่เปน็คะแนนของกลุ่ม มีการประกาศคะแนนของกลุ่ม 
กลุ่มใดมีคะแนนเฉลี่ยถึงเกณฑ์ก าหนดไว้จะได้รับรางวัลและเมื่อเรียนครบ 5 – 6 สัปดาห์ แล้ว นักเรียนสามารถเปลี่ยน
กลุ่มได้ 
 3. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 
โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้าพเจ้าเช่ือว่างานจะส าเร็จได้ ถ้ามีความอดทนและตั้งใจ 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ข้าพเจ้ามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงตนเองให้เรียนดีขึ้นเรื่อยๆ  และคะแนนในการท างานไม่ว่า
มากหรือน้อยก็เป็นแรงจูงใจในการท างานของข้าพเจ้า และก่อนที่ข้าพเจ้าจะส่งงาน มีการทบทวนอย่างรอบคอบเสมอ 
ทั้งนี้เนื่องจากแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เป็น แรงผลักดันทั้งภายใน และภายนอก ที่กระตุ้นให้
ผู้เรียนแสดงพฤติกรรม หรือปฏิบัติ ให้ได้บรรลุตามเป้าหมายที่ประสงค์ ท าให้นักเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงตนเอง
ให้เรียนดีขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนสูงขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดของ
ดาฟท์ (Daft. 2000: 534) กล่าวถึง แรงจูงใจว่า หมายถึง พลังหรือแรงผลักดัน ทั้งภายนอกและภายในตัวบุคคล ซึ่ง
กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่กระตือรือร้น รวมทั้งเป็นบุคคลรักษาพฤติกรรมนั้นไว้ 
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  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. ครูควรวางแผนและเตรียมการสอน พร้อมทั้งเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับผู้เรียน ใช้สื่อการสอนที่
สอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของบทเรียน  
  2. เวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครูผู้สอนควรแจ้งให้นักเรียนทราบอย่างชัดเจน เพื่อให้นักเรียน
มีความกระตือรือร้น และเป็นการกระตุ้นนักเรียนในการท างาน 
  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 
  ควรศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ในระดับชั้นอื่นหรือเรื่องอื่น ๆ 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา
ของโพลยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

A Study of Mathematics Achievement on Probability using The Problem Solving 
Process of Polya for Students Grade 9 

นพชัย  ยอดโยม1 ดลชนก  พัชนี2 อุไรวรรณ  ปานทโชติ3 
Noppachai  Yodyom1 Dolchanok  Patchanee2 Uraiwan  Pantachord3 

1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
2ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนพิไกรวิทยา อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยากับเกณฑ์ร้อยละ 70 
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เพื่อ
ศึกษาการท างานเป็นทีมและเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนพิไกรวิทยา จังหวัด
ก าแพงเพชร ปีการศึกษา 2561 จ านวน 30 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาคณิตศาสตร์ การท างานเป็นทีม และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( x)̅ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (dependent sample t-test และ one sample t-test) 
 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น  
หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่
ระดับ .05 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .05 มีการท างานเป็นทีมหลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีเจตคติต่อ
คณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก 

ค าส าคัญ : กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา/ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์/ การท างานเป็นทีม/ เจตคติต่อ
คณิตศาสตร์ 

ABSTRACT 
 This research aims to comparison of Mathematics learning achievement on probability for 
students grade 9 after using the problem solving process of Polya with 70% achievement criterion, 
to comparison of Mathematics learning achievement before and after using the problem solving 
process of Polya, to Study teamwork and Attitude toward Mathematical for Mathematics learning 
after using the problem solving process of Polya on probability for students grade 9. The subjects 
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of this study were 30 in students grade 9 in the second semester of the 2018 academic year at 
Pikraiwittaya School Khampaengphet. They were randomly selected by using cluster random 
sampling The instruments including the Lesson Plan focus on problem solving process of Polya, the 
test about learning in Mathematics, and the questionnaire about teamwork and Attitude toward 
Mathematical. A data analyzed by percentage, mean, standard deviation, and t-test.  
 The result found that: Students grade 9 had Achievement in Mathematical learning on 
probability after using the problem solving process of Polya higher than 70% at the .05 level of 
significance, had Achievement in Mathematical learning on probability after using the problem 
solving process of Polya higher than before using the problem solving process of Polya at the .05 
level of significance, had teamwork and attitude toward Mathematical for Mathematics learning 
after using the problem solving process of Polya on probability was at a high level.  

Keyword: The problem solving process of Polya/ Achievement in Mathematical learning/ 

Teamwork/ Attitude toward Mathematical 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ปัจจุบันคณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ คณิตศาสตร์ช่วยพัฒนามนุษย์
ให้สมบูรณ์ มีความสมดุล มีสติปัญญา อารมณ์ สามารถคิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เป็นความสามารถหนึ่งในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์มีการมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ที่ประกอบไปด้วย มี
ความสามารถในการแก้ปัญหา มีความสามารถในการให้เหตุผล มีความสามารถในการสื่อสาร การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์และการน าเสนอ มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับ
ศาสตร์อื่นๆ และ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็น
ก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและ
เป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะ
พื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ คณิตศาสตร์จึงมีบทบาท
ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน 
สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถ่ีถ้วน รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ  คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดี
ขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  
 การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในปัจจุบันยังไม่ประสบผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ยังคงพบ
ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน คือ นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ที่ต่ ากว่าเกณฑ์ เนื่องจากนักเรียน
เกิดความสับสนในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์และขาดการคิดอยา่งมีเหตผุลและการคิดอย่างมีระบบในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ ท้ังนี้สาเหตุมาจากตัวนักเรียนเอง คือ นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาไม่ได้ ท าให้ไม่สามารถแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ได้ อีกทั้งยังขาดกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลและการคิดอย่างเป็นระบบ และสภาพปัญหาคุณภาพ
การสอนของครูผู้สอน คือ ผู้สอนขาดเทคนิคการสอนที่เหมาะสมและเอื้ออ านวยที่จะท าให้นักเรียนเกิดการคิดอย่างมี
เหตุผลและการคิดอย่างมีระบบตามกระบวนการทางคณิตศาสตร์ จึงท าให้นักเรียนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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คณิตศาสตร์ที่ต่ ากว่าเกณฑ์ซึ่งปัญหาดังกล่าวต้องได้รับการแก้ไข กระบวนการแก้ปัญหาที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป คือ 
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา  ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การท าความเข้าใจ
ปัญหา (Understanding the Problem) ขั้นที่ 2 การวางแผนการแก้ปัญหา (Devising a Plan) ขั้นที่ 3 การ
ด าเนินการตามแผน (Carrying out the Plan) และขั้นที่ 4 การตรวจสอบผล (Looking Back) จะเห็นว่าการ
แก้ปัญหาตามรูปแบบของโพลยานั้นมีขั้นตอนที่ชัดเจน ท าให้นักเรียนได้ฝึกคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน การ
แก้ปัญหาตามขั้นตอนของโพลยาน่าจะท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนสูงขึ้น (หนึ่งนุช เต็นตา
รัมย์, 2558) 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  จากการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา
ของโพลยา โดยในการวิจัยครั้งนี้จะน ากระบวนการแก้ปัญหาของโพลยามาใช้ในวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลและคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นการช่วยพัฒนาทักษะการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียนซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนมากท่ีสุดต่อไป และท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยากับเกณฑ์ร้อยละ 70 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา  
 3. เพื่อศึกษาการท างานเป็นทีมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาของโพลยา 
 4. เพื่อศึกษาเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังสูงกว่าก่อนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา 

ขอบเขตการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนพิไกรวิทยา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 3 ห้องเรียน 85 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3/3 โรงเรียนพิไกรวิทยา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 30 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่ม
แบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
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 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง คือ เนื้อหาในหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3  เล่ม 2 บทที่ 2 
เรื่อง ความน่าจะเป็น ตามหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยมีเนื้อหาประกอบการเรียน  
 3. ตัวแปรที่ศึกษา  
       3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา 
        3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ - ผลสัมฤทธ์ิทางเรียนคณิตศาสตร์  
      - การท างานเป็นทีม         

   - เจตคติต่อคณิตศาสตร์ 
 4. ระยะเวลาในการทดลอง 
 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561  

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 

 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพิไกรวิทยา สังกัดส านักงานเขต
พืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 85 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนพิไกรวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ห้อง ม.3/3 จ านวน 30 คน ซึง่ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) 

  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนการแก้ปัญญาของโพลยา แบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ แบบวัดการท างานเป็นทีม และแบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ รายละเอียด
ดังนี ้
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนการแก้ปัญญาของโพลยา เรื่อง ความน่าจะเป็น ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จ านวน 8 แผน หาคุณภาพโดยให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านพิจารณาความถูกต้องและเหมาะสม
ในการที่จะน าไปใช้สอนจริง 
 2.  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชนิดปรนัยเลือกตอบ 4  ตัวเลือก 
จ านวน 30 ข้อ หาคุณภาพโดยให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาความเหมาะสม พบว่า มีค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67–1.00 ค่าความเช่ือมั่น ตามวิธีของคูเดอร์ริชาร์ด
สัน (KR–20) เท่ากับ 0.89 ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.44 - 0.73 และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.42 - 
0.69    

- ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนคณติศาสตร ์
- การท างานเป็นทีม 
- เจตคติต่อคณิตศาสตร ์
 

การจัดการเรยีนรู้โดยใช้ 
กระบวนการแก้ปญัหาของโพลยา 
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 3. แบบวัดการท างานเป็นทีม เป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 12 ข้อ มี
ค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อ ค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67–1.00 และ

ค่าความเชื่อมั่นตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s alpha) หรือสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (α–Coefficient) เท่ากับ 0.86  
 4. แบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ เป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 10 
ข้อ มีค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อ ค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67–1.00 

และค่าความเช่ือมั่นตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s alpha) หรือสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α–Coefficient) เท่ากับ 
0.89 
  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
   1. นักเรียนท าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ก่อนเรียน 
   2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง 
ความน่าจะเป็น  
   3. นักเรียนท าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น แบบวัดการท างานเป็นทีม 
และแบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยากับเกณฑ์ร้อยละ 70 ใช้การทดสอบค่าที (One 
sample t-test) 
  2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ใช้การทดสอบค่าที (t-test dependent) 
  3. การศึกษาทักษะการท างานเป็นทีมและเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (x ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และแปลผลค่าเฉลี่ย (พิกุลทอง บุญค า, 2557: 50) ดังนี ้

  เกณฑ์การแปลความหมาย 
   ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 แปลความหมาย มีทักษะการท างานเป็นทีมและเจตคตติ่อคณติศาสตรม์ากที่สดุ 
   ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 แปลความหมาย มีทักษะการท างานเป็นทีมและเจตคตติ่อคณติศาสตรม์าก 
   ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 แปลความหมาย มีทักษะการท างานเป็นทีมและเจตคตติ่อคณติศาสตรป์านกลาง 
   ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 แปลความหมาย มีทักษะการท างานเป็นทีมและเจตคตติ่อคณติศาสตร์น้อย 
   ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 แปลความหมาย มีทักษะการท างานเป็นทีมและเจตคตติ่อคณติศาสตร์น้อยที่สุด 

สรุปผลการวิจัย 
 1. การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปี
ที่ 3 หลังการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปญัหาของโพลยากับเกณฑร์้อยละ 70 พบดังตาราง 1 
ตาราง 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนช้ัน 

    มัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยากับเกณฑ์ร้อยละ 70 
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 n k x ̅ S.D. t Sig. 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ์ 30 30 22.20 1.34 4.87 .00 

 p < .05 
 จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร์ เรื่อง โจทยป์ัญหา
เกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดยีว หลังการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้กระบวนการแก้ปญัหาของโพลยาสงูกว่าเกณฑ์ ร้อย
ละ 70 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิตทีร่ะดับ .05 โดยมีค่า t = 4.87 และค่า Sig. = .00 

 2. การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปี
ที่ 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปญัหาของโพลยา พบดังตาราง 2  
ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ n x ̅ S.D. t Sig. 

ก่อนการจัดการเรียนรู ้ 30 11.50 1.57 
42.06 .00 

หลังการจดัการเรียนรู ้ 30 22.20 1.35 

 p < .05 

 จากตาราง 2 พบว่า  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะ
เป็น หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาของโพลยา  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 42.06 และค่า Sig. = .00 

 3. ผลการศึกษาการท างานเป็นทีมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา พบดังตาราง 3 
ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การท างานเป็นทีมต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ 

    โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
การท างานเป็นทีม x ̅ S.D. ระดับ 

ด้านที่ 1 ความรับผิดชอบในการท างานทีม    

1. ข้าพเจ้ายอมรับความผดิของตน 4.47 0.51 มาก 

2. ข้าพเจ้าปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลงของกลุ่ม 4.43 0.57 มาก 

3. ข้าพเจ้าตั้งใจท างานท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเรจ็ 4.40 0.56 มาก 

4. ข้าพเจ้าท างานเสร็จทันเวลา 4.47 0.51 มาก 

ด้านที่ 2 การให้ความช่วยเหลือเพ่ือนในทีม    

5. ข้าพเจ้าให้ความช่วยเหลือสมาชิกในทีมอย่างเต็มใจ 4.40 0.50 มาก 

6. ข้าพเจ้าให้ค าแนะน าสมาชิกในทีมทุกครั้ง 4.50 0.51 มากที่สุด 
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การท างานเป็นทีม x ̅ S.D. ระดับ 

7. ข้าพเจ้าท าตามค าสั่งของหัวหน้าทีมด้วยความเต็มใจ 4.33 0.55 มาก 

8. ข้าพเจ้าท าตามค าสั่งเมื่อสมาชกิในทีมขอร้องหรือขอความช่วยเหลือ 4.43 0.50 มาก 

ด้านที่ 3 การแสดงความคิดเห็นขณะท างานทีม    

9. ข้าพเจ้ารับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยความเต็มใจ 4.43 0.63 มาก 

10. ข้าพเจ้าแสดงความคดิเห็นอยา่งเต็มความสามารถ 4.40 0.56 มาก 

11. กลุ่มของข้าพเจ้ามีการปรึกษาหารือร่วมกัน 4.53 0.51 มากที่สุด 

12. กลุ่มของข้าพเจ้ามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 4.57 0.50 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.45 0.53 มาก 

   
 จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี การท างานเป็นทีมหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้

กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.45 และ S.D. = 0.53) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กลุ่มของข้าพเจ้ามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x ̅= 4.57 และ S.D. 

= 0.50) รองลงมา คือ กลุ่มของข้าพเจ้ามีการปรึกษาหารือร่วมกัน (x ̅ = 4.53 และ S.D. = 0.51) และข้าพเจ้าให้

ค าแนะน าสมาชิกในทีมทุกครั้ง (x ̅= 4.50 และ S.D. = 0.51) ตามล าดับ 

 4. ผลการศึกษาเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3 หลังการจดัการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการแก้ปญัหาของโพลยา พบดังตาราง 4 
ตาราง 4 แสดงผลการศึกษาเจตคติเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา 

เจตคติต่อคณิตศาสตร์ x ̅ S.D. ระดับ 

1. ข้าพเจ้าเข้าเรียนวิชาคณิตศาสตร์ทุกคาบเรียน 4.50 0.51 มากที่สุด 

2. ข้าพเจ้ามีความสุขเมื่อได้เข้าเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ 4.47 0.51 มาก 

3. ข้าพเจ้าชอบเรียนวิชาคณติศาสตร์มากกว่าวิชาอื่น 4.43 0.57 มาก 

4. ข้าพเจ้าเรียนวิชาคณิตศาสตร์เข้าใจเกือบทุกช่ัวโมงท่ีเรียน 4.30 0.65 มาก 

5. วิชาคณิตศาสตร์ท าให้ข้าพเจา้มคีวามรอบคอบและมีเหตผุล  4.40 0.50 มาก 

6. วิชาคณิตศาสตรเ์ป็นวิชาที่มีเนือ้หายาก 4.07 0.83 มาก 

7. ข้าพเจ้าจะขาดความพยายามในการศึกษาค้นคว้าวิธีท าแบบฝึกหดัทันทีเมื่อคิด
หรือแก้ปัญหาคณิตศาสตรไ์ม่ได ้

4.30 0.75 มาก 

8. ข้าพเจ้ารู้สึกไม่เต็มใจเมื่อต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกชนิดที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ 3.83 0.59 มาก 
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เจตคติต่อคณิตศาสตร์ x ̅ S.D. ระดับ 

9. ข้าพเจ้าคิดว่าวิชาคณติศาสตรเ์ป็นวิชาที่ไม่มีประโยชน์ 4.03 0.72 มาก 

10. ข้าพเจ้าคิดวา่วิชาคณิตศาสตรเ์ป็นวิชาที่ไม่สามารถน าไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได ้

3.67 0.66 มาก 

เฉลี่ย 4.20 0.63 มาก 

 จากตาราง 4 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี เจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้

กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.20 และ S.D. = 0.63) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้าพเจ้าเข้าเรียนวิชาคณิตศาสตร์ทุกคาบเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x ̅ = 4.50 และ S.D. = 

0.51) รองลงมา คือ ข้าพเจ้ามีความสุขเมื่อได้เข้าเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (x ̅= 4.47 และ S.D. = 0.51) และข้าพเจ้าชอบ

เรียนวิชาคณิตศาสตร์มากกว่าวิชาอื่น (x ̅= 4.43 และ S.D. = 0.57) ตามล าดับ 

สรุปผลการวิจัย 
 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร ์เรื่อง ความน่าจะเป็น หลังการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .05 
 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร ์เรื่อง ความน่าจะเป็น หลังการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .05 
  3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีการท างานเป็นทีมหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของ
โพลยา เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กลุ่มของข้าพเจ้ามีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ กลุ่มของข้าพเจ้ามีการปรึกษาหารือร่วมกัน และข้าพเจ้า
ให้ค าแนะน าสมาชิกในทีมทุกครั้ง ตามล าดับ 
  4. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา
ของโพลยา เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้าพเจ้าเข้าเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ทุกคาบเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ข้าพเจ้ามีความสุขเมื่อได้เข้าเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และ
ข้าพเจ้าชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากกว่าวิชาอื่น ตามล าดับ 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยากับเกณฑ์ร้อยละ 70 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักเรียนได้เรียนรู้จากกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ช่วยให้ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ้น เพราะกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาสามารถพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ เนื่องจากขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาของ โพลยาเป็นการแก้ปัญหาที่มีรูปแบบและขั้นตอนที่ชัดเจน ท าให้
นักเรียนได้ฝึกการแก้ปัญหาเป็นขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน 4  ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ขั้นท าความเข้าใจปัญหาเป็นการ
คิดเกี่ยวกับปัญหาและตัดสินว่าอะไรที่ต้องการค้นหา โดยผู้เรียนต้องท าความเข้าใจปัญหาและระบุส่วนที่ส าคัญของ
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ปัญหา ขั้นที่ 2 ข้ันวางแผนแก้ปัญหา  เป็นการค้นหาความเช่ือมโยงหรือความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและตัวไม่รู้ค่า น า
ความสัมพันธ์ที่ได้มาผสมผสานกับประสบการณ์ ก าหนดแนวทางหรือแผนในการแก้ปัญหา ขั้นที่ 3 ขั้นด าเนินการตาม
แผน  เป็นการลงมือปฏิบัติตามแผนหรือแนวทางที่วางไว้ อาจตรวจสอบความเป็นไปได้ของแผนที่วางไว้เพิ่มเติม
รายละเอียด แล้วลงมือปฏิบัติจนได้ความส าเร็จ ถ้าไม่ส าเร็จต้องค้นหาและท าการแก้ปัญหาจนสามารถแก้ปัญหาได้ ขั้น
ที่ 4 ขั้นตรวจสอบผล เป็นการมองย้อนกลับไปยังค าตอบที่ได้มา เริ่มจากการตรวจสอบความถูกต้อง ความ
สมเหตุสมผลของค าตอบและยุทธวิธีแก้ปัญหาที่ใช้ มีค าตอบหรือยุทธวิธีอื่นในการแก้ปัญหานี้อีกหรือไม่ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ นิธินันท์  กลิ่นคูวัฒน์ (2559 : 61-85) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบ TAI ร่วมกับ
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ
แก้ปัญหาของโพลยาได้ฝึกให้นักเรียนได้คิด วิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน มีระบบการวางแผนแก้ปัญหาที่ชัดเจน 
นอกจากนี้การฝึกให้นักเรียนมีทักษะในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบกับโจทย์ปัญหาที่หลากหลายและเปิดโอกาสให้
นักเรียนรู้จักแก้ปัญหาหลายๆ วิธีด้วยตัวของเขาเองให้มากท่ีสุดย่อมท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ หนึ่งนุช เต็นตารัมย์ (2558: 76-92) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ เรื่อง 
สมการ โดยใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยา ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. การศึกษาการท างานเป็นทีมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีการท างานเป็นทีมหลังการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า กลุ่มของข้าพเจ้ามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ กลุ่มของข้าพเจ้ามีการ
ปรึกษาหารือร่วมกัน และข้าพเจ้าให้ค าแนะน าสมาชิกในทีมทุกครั้ง ตามล าดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาส่งเสริมให้นักเรียนมีการท างานร่วมกันเป็นทีม รวมกลุ่มบุคคลเพื่อร่วมกัน
ท างานอย่างมีหลักการ สมาชิกทุกคนปฏิบัติงานได้ตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม โดยมีการประสานความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน มีการติดต่อสื่อสารกัน มีการปรึกษาหารือกัน ให้ค าแนะน าซึ่ง
กันและกัน มีการตัดสินใจร่วมกันเพื่อให้สามารถท างานได้บรรลุเป้าหมายที่สมาชิกภายในทีมร่วมกันก าหนดไว้หรือตก
ลงร่วมกันไว้ ซึ่งทั้งหมดถือได้ว่าเป็นลักษณะหรือองค์ประกอบที่ส าคัญของการท างานเป็นทีม ซึ่งสอดคล้องกับ ฮาเวย์ 
(Harvey. 1998) ได้กล่าวถึงลักษณะทีมที่มีประสิทธิภาพว่า ต้องประกอบไปด้วย 4 ส่วน ดังนี้ เป้าหมายที่ชัดเจน คือ 
ทีมท่ีมีประสิทธิภาพต้องมีเป้าหมาย ซึ่งในเป้าหมายนั้นต้องระบุภารกิจต่างๆที่สมาชิกทีมต้องปฏิบัติ และต้องเช่ือมั่นว่า 
เป้าหมายนั้นสามารถท าให้ประสบความส าเร็จได้ องค์ประกอบของทีม คือ ทีมต้องมีความชัดเจนในลักษณะของการ
ท างานเป็นทีม และต้องมีการก าหนดบทบาทของสมาชิกทีมตามทักษะความสามารถที่มี นอกจากนั้นต้องมีบทบาทมี
ความสมดุลกันระหว่างสมาชิกในทีมด้วย ปฏิสัมพันธ์ คือ ทีมต้องมีความเช่ือใจกัน มีการประสานความสัมพันธ์ เปิดรับ
ความขัดแย้งโดยยึดหลักของข้อเท็จจริง มีการอภิปรายซักถามและรับฟังสมาชิกทุกคน อดทนต่อความผิดพลาดที่จะ
เกิดขึ้นได้ นอกจากน้ันต้องมีความยืดหยุ่นในการท างานร่วมกันด้วย โครงสร้างและเนื้อหาสาระ คือ ต้องมีความชัดเจน 
จนสมาชิกทีมเข้าใจ และยอมรับได้มีผู้น าท่ีดีซึ่งเข้าใจข้อจ ากัดในสภาพแวดล้อมท่ีมีอยู่ในการน ามาใช้บริหารทีม  
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 4. จากการศึกษาเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ข้าพเจ้าเข้าเรียนวิชาคณิตศาสตรท์ุกคาบเรยีน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ข้าพเจ้ามีความสุขเมื่อได้เขา้
เรียนวิชาคณิตศาสตร ์และข้าพเจา้ชอบเรียนวิชาคณติศาสตร์มากกว่าวิชาอื่น ตามล าดับ ทัง้นี้อาจเป็นเพราะการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ได้ส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของคณิตศาสตร์มากขึ้น โดย
ผ่านกระบวนการแก้ปัญหาที่สมาชิกทุกคนต้องท าเพื่อความส าเร็จของกลุ่ม มีการพึ่งพาอาศัยกันในการแสวงหาความรู้ 
ท าให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่นมากขึ้น จึงท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และคิดหาแนว
ทางการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ รวมทั้งคิดว่าคณิตศาสตร์มีประโยชน์มากในชีวิตประจ าวันและเป็นวิชาที่ควรค่าแก่
การเรียนรู้ เป็นวิชาที่ไม่ยากถ้าใช้ความพยายามนักเรียนจึงเกิดความพึงพอใจต่อการเรียนคณิตศาสตร์ มีความสุขเมื่อได้
เรียนคณิตศาสตร์ เข้าเรียนคณิตศาสตร์ทุกคาบเรียน และหากนักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่อคณิตศาสตร์แล้วจะท าให้
นักเรียนชอบเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บัวลี่ คีโอวงสา (Boualy KEOVONGSA, 2559 : 
142-153) พบว่า เจตคติที่มีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD อยู่ในระดับมาก  

ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. การน าขั้นตอนการสอนการแก้ปัญหาของโพลยาไปใช้ในการสอนนั้นควรท าอย่างต่อเนื่องชัดเจนตาม
ขั้นตอน เป็นการเน้นให้นักเรียนฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง จะท าให้นักเรียนมีการคิดวิเคราะห์ที่ถูกต้องตามล าดับและ
ขั้นตอน และนักเรียนจะสามารถน าไปใช้แก้ปัญหาอื่นๆในชีวิตประจ าวันได้ 
 2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา บางเนื้อหาอาจไม่สามารถด าเนินให้ครบทุกๆ 
ขั้นตอนในหนึ่งคาบ ดังนั้นครูควรบริหารจัดการเวลาให้เหมาะสมในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ ครูผู้สอนควรใช้
เทคนิคต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้เดิมออกมาใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างสูงสุด
ในหนึ่งคาบเรียน 
 3. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูควรให้ความส าคัญกับนักเรียนเท่าๆกัน มีการเสริมแรงในการสอน 
เช่น ค าชมเชย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้แสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ควรมีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาในเนื้อหาสาระหรือหน่วยการ
เรียนรู้อื่นๆ ในรายวิชาคณิตศาสตร์ และควรน าแผนการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาไปปรบัใช้
กับระดับช้ันอ่ืนๆ 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และทักษะการท างานเป็นกลุ่ม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
A study of Mathematics achievement and teamwork by using STAD Technique  

on Linear equations in one variable for Students grade 7  

นวรัตน์  อินทพงษ์1  รุ่งทิพย์  ขอนทอง2  และจิรพงค์  พวงมาลัย3 
Nawarat  Intapong1  Rungthip  Khonthong2  and Jirapong  Puangmalai 3 
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2ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ โรงเรียนพิไกรวิทยา อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 

3อาจารย์โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องสมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 เพื่อศึกษาทักษะการท างานเป็นกลุ่ม และ
ความรับผิดชอบต่อคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 โรงเรียนพิไกรวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 36 คน 
ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ แบบวัดทักษะการท างานเป็นกลุ่ม 

และแบบวัดความรับผิดชอบทางการเรียนคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test) 
 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อน
การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 มีทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับดี 
และมีความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก  

ค าส าคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์/ ความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์/ ทักษะการท างานเป็น

กลุ่ม/ การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD 
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ABSTRACT 

 This research aims to comparison of Mathematics learning achievement before and after 
using STAD Technique on Linear equations in one variable for students grade 7, to comparison of 
Mathematics learning achievement after using STAD Technique on Linear equations in one variable 
for students grade 7 with a 70%, to study teamwork skills and responsibility toward Mathematical 
on Linear equations in one variable for students grade 7 after using STAD Technique. The subjects 
of this study were 36 in students grade 7 in the second semester of the 2018 academic year at 
Pikraiwittaya School Khamphaengphet. They were randomly selected by using cluster random 
sampling. The instruments including the Lesson Plan focus on STAD Technique, the test about 
learning in Mathematics, the questionnaire about teamwork skills and the questionnaire about 
responsibility toward Mathematical. A data analyzed by percentage, mean, standard deviation and 
t-test.  
 The result found that; Students grade 7 had Mathematics learning achievement after using 
STAD Technique at the .05 level of significance, had Mathematics learning achievement after using 
STAD Technique higher than 70% at the .05 level of significance, had teamwork skills after using 
STAD Technique was at a high level and had responsibility toward Mathematical after using STAD 
Technique was at a high level. 

Keyword:  Mathematics Learning Achievement/ Responsibility Toward Mathematical/ Teamwork 
Skills/ STAD Technique 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ยุคปัจจุบันที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ถ้าใคร เข้าใจและสามารถ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ดี คนนั้นจะได้เปรียบและมีทางเลือกมาก และน าไปสู่อนาคตที่สดใสได้ เพราะฉะนั้นเด็ก
ทุกคนจึงจ าเป็นที่จะต้องได้รับโอกาสและการสนับสนุน อย่างเต็มที่เพื่อให้ได้เรียนและเข้าใจคณิตศาสตร์อย่างถ่องแท้ 
(NCTM, 2000 : 5) คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิด
อย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้
คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหาและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและ คณิตศาสตร์เป็น
เครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ คณิตศาสตร์ จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต 
ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1) 
 ปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในช้ันเรียนโดยทั่วไป พบว่านักเรียนมีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมน้อย ครูส่วนใหญ่ใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ท าให้
นักเรียนท่ีเรียนรู้ได้เร็วจะสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย ส่วนผู้เรียนท่ีเรียนรู้ช้า หรือฟังบรรยายไม่ทัน ไม่เข้าใจเนื้อหา จะ
เกิดความเบื่อหน่ายท าให้มีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ และส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า เมื่อเรียนเรื่อง
ใหม่จะยิ่งประสบปัญหามากข้ึน เพราะขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องเดิมที่เป็นพื้นฐานของเรื่องเดิม (จิรวรรณ จันทรแพ, 
2555 : 3)ในการด ารงชีวิตของคนเราต่างก็มีบทบาทแตกต่างกันไป ตามเพศ วัย และกาลเทศะ  แต่สิ่งหนึ่งที่ส าคัญที่
จะต้องมีควบคูกันไปกับการท าบทบาทหน้าที่ในการเรียนการสอน ก็คือความรับผิดชอบ ทุกวันนี้การที่สังคมเดือดร้อน
วุ่นวายสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากคนขาดความรับผดิชอบนั่นเอง ขาดความรับผิดชอบตั้งแต่ตัวเอง ครอบครัว การศึกษา และ
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สังคม โดยรวมการปลูกฝังความรับผิดชอบจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ และทุกฝ่ายควรช่วยกัน ปลูกฝังให้แกเด็กเพราะความ
รับผิดชอบเป็นเสมือนรากฐานท่ีส าคัญที่จะท าให้กิจการต่างๆส าเร็จ ช่วยให้การอยูร่วมกันในสังคมเป็นไปอย่างราบรื่น
และสงบสุข 
 การจัดการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคนิค STAD เป็นเทคนิคที่มีลักษณะการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย 
โดยคละระดับความสามารถและเพศ ซึ่งเป็นการศึกษา และท าความเข้าใจบทเรียนร่วมกันภายในกลุ่ม เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างนักเรียนในลักษณะช่วยเหลือกันและรับผิดชอบความรู้ร่วมกัน รวมทั้งช่วยนักเรียนที่มีผลการ
เรียนปานกลางและอ่อนได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น (Slavin, 1995 : 75–80) ซึ่งมี 2 ขั้นตอนใหญ่ คือ
ขั้นเตรียมการจัดการเรียนรู้ และขั้นก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยขั้นก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้นี้ประกอบด้วย 4 
ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการสอน (Teach) ขั้นการเรียนเป็นกลุ่ม (Team study) ขั้นการทดสอบ (Test) และขั้นการ
ตระหนักถึงความส าเร็จของกลุ่ม (Team recognition) 
 การเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน
ให้แก่ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก แต่ละกลุ่ม ประกอบด้วยสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถแตกต่างกัน โดยที่
แต่ละคนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ในการเรียนรู้และในความส าเร็จของกลุ่ม ทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การ
แบ่งปันทรัพยากร การเรียนรู้ รวมทั้งการเป็นก าลังใจแก่กันและกัน คนที่เรียนเก่งจะคอยช่วยเหลือคนที่อ่อนกว่า 
สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อการเรียนของตนเองเท่านั้น หากแต่จะรับผิดชอบ ต่อการเรียนรู้ของเพื่อน
สมาชิกทุกคนในกลุ่ม ความส าเร็จของแต่ละบุคคล คือความส าเร็จของกลุ่ม  (ศศิธร เวียงวะลัย, 2556 : 99) 
 จากการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน โดยการสังเกตพบว่า ในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน มี
ขั้นตอนการสอน คือ ครูน าเสนอบทเรียนใหม่ ไม่ได้ทบทวนบทเรียนเดิม หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องด้วยความจ ากัดด้วย
เวลา ครูอธิบายแล้วยกตัวอย่างประกอบ บนกระดานด าแล้วตั้งค าถามให้นักเรียนตอบ ให้นักเรียนฝึกท าตามตัวอย่าง 
โดยใช้แบบฝึกหัด ในหนังสือเรียน ซึ่งนักเรียนมีความแตกต่างระหว่างบุคคล จึงท าให้มีนักเรียนบางส่วนเกิดความไม่
เข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์ ขาดการฝึกทักษะการร่วมกันท างานการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ผู้เรียนไม่ได้เกิดการเรียนรู้
ด้วยตัวเอง จนท าให้ผู้เรียนขาดกระบวนการคิด ขาดการฝึกคิดฝึกแก้ปัญหา ขาดการเช่ือมโยงความรู้กับสถานการณ์อื่น 
ๆ อีกทั้งธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีเนื้อหาเป็นนามธรรม ท าให้ยากที่จะอธิบายให้เด็กเข้าใจได้โดยง่าย 
ผู้เรียนจึงรู้สึกเบื่อหน่าย ส่งผลให้ประสิทธิผลในการสอนไม่ดเีท่าที่ควร  จากปัญหาดังกล่าวจึงท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสาระคณิตศาสตร์อยูใ่นเกณฑต์่ าพิจารณาจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ O-NET ปีการศึกษา 
2560 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนพิไกรวิทยา จากการประเมินผลทั้งในระดับโรงเรียนและระดับประเทศ 
สะท้อนให้เห็นว่าการเรียนคณิตศาสตร์ในประเทศไทยนั้น จะต้องรีบปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ให้ดีขึ้น 
 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD เพื่อเป็นเครื่องมือในการท าวิจัยครั้งนี้โดยหวังว่าจะเป็นแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตสาสตร์ให้สูงข้ึนตามเกณฑ์ที่ก าหนด  และให้นักเรียนเกิดความสามารถในการแก้ปัญหา มีความรับผิดชอบในการ
เรียนรู้ของตนเอง และของเพื่อนร่วมกลุ่ม เกิดการช่วยเหลือซึ่งกัน และกันลดการแข่งขันเป็นรายบุคคล กระตุ้นให้
นักเรียนสนใจและตั้งใจเรียนอย่างต่อเนื่อง มีความกระตือรือร้น ในการค้นคว้าหาความรู้ โดยค านึงถึงความแตกต่ าง
ระหว่างบุคคล เพื่อให้นักเรียนประสบความส าเร็จในการเรียน 
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จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 
เทคนิค STAD เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนมัธยมศึกษาปี่ท่ี 1  
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
 3. เพื่อศึกษาทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียน  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 4. เพื่อศึกษาความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 
 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี่ท่ี 1  

สมมติฐาน 
 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี่ท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 

ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วจิัยได้ ก าหนดขอบเขตเนื้อหา ประชากรและตัวแปรที่ศึกษาดังนี้ 
  1. ขอบเขตของเนื้อหา 
 เนื้อหาท่ีใช้ในการทดลอง คือ เนื้อหาที่น ามาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ครั้งนี้ ซึ่งใช้เวลาสอนทั้งหมด 8 ช่ัวโมง 
  2. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพิไกรวิทยา อ าเภอพรานกระต่าย 
จังหวัดก าแพงเพชร ปีการศึกษา 2561 จ านวนทั้งหมด 3 ห้องเรียน จ านวน 101 คน 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียนพิไกรวิทยา อ าเภอพราน
กระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 36 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) 
  3. ระยะเวลาในการวิจัย 
  ด าเนินการในภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 
  4. ขอบเขตของตัวแปรที่ศึกษา มีดังนี ้
     4.1  ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 
     4.2  ตัวแปรตาม 
     4.2.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
     4.2.2 ทักษะการท างานเป็นกลุม่  
     4.2.3 ความรับผดิชอบต่อการเรยีนคณิตศาสตร ์
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กรอบแนวคิดวิจัย 

 

 

 

 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่าง  
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียนพิไกรวิทยา อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 36 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 

  เคร่ืองมือในการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จ านวน 8 แผน ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพ 
 2. แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ชนิดปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ค่าความเช่ือมั่นโดยวิธีการของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (KR-20) 
พบว่า เท่ากับ 0.80 ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.63 – 0.78 และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.25 – 0.50
 3. แบบวัดทักษะการท างานเป็นกลุ่ม เป็นแบบมาตรส่วนประเมินค่า (Rating scale) 3 ระดับ จ านวน 6 ข้อ 
มีค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 
ค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีการของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (KR-20) พบว่า เท่ากับ 0.74 
 4. แบบวัดความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) 3 
ระดับ ตามวิธีของลิเคอร์ท (LIkert) จ านวน 12 ข้อ  มีค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ค่าความเช่ือมั่นโดยวิธีการของคอนบราค (สัมประสิทธิ์แอลฟา 

) พบว่า เท่ากับ 0.82  

  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 ท าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว เพื่อจัดนักเรียนเข้ากลุ่ม ผู้วิจัยต้องเตรียมการจัดนักเรียนเข้ากลุ่ม ซึ่งนักเรียนมีความสามารถทางการเรียนที่
แตกต่างกัน ซึ่งแต่ละกลุ่มต้องประกอบด้วยเด็กนักเรียนคะแนนสูงสุด คะแนนปานกลาง และคะแนนต่ าสุด  
 2. จัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD จ านวน 8 ครั้ง ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ โดยภายหลังจากการสอนในแต่ละแผนจะให้นักเรียนท าใบงานประจ าแผนการจัดการเรียนรู้ 
 3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ท าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว  
 4. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ท าแบบวัดทักษะการท างานเป็นทีม และแบบวัดความรับผิดชอบทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ 
 5. น าคะแนนท่ีได้จากการเก็บข้อมูลทั้งหมด มาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ 

การจัดการเรยีนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ

เทคนิค STAD 

- ผลผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร์ (K) 

- ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม (P) 

- ความรับผดิชอบต่อการเรียนคณติศาสตร์ (A) 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

565 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่1 ก่อนและหลัง
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ใช้การทดสอบค่าที (t-test dependent) 
 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ใช้การทดสอบค่าที 
(One sample t-test) 
  3. การศึกษาทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลค่าเฉลี่ย 
  เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนเฉลี่ย 2.34 – 3.00 แปลความหมาย มีทักษะการท างานเป็นกลุ่มดี 
  คะแนนเฉลี่ย 1.67 – 2.33 มีทักษะการท างานเป็นกลุ่มพอใช้ 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.66  มีทักษะการท างานเป็นกลุ่มปรับปรุง  

   4. การศึกษาความรับผิดชอบทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผล 
  เกณฑ์การประเมิน 
  คะแนนเฉลี่ย 2.34 – 3.00 มีความรับผิดชอบทางการเรียนคณิตศาสตร์มาก 
  คะแนนเฉลี่ย 1.67 – 2.33 มีความรับผิดชอบทางการเรียนคณิตศาสตร์ปานกลาง  
  คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.66  มีความรับผิดชอบทางการเรียนคณิตศาสตร์น้อย 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนมัธยมศึกษาปี่ท่ี 1  
ตาราง 1  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนและหลั งการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม 
ร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนมัธยมศึกษาปี่ท่ี 1 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ n X̅ S.D. t Sig. 

ก่อนการจัดการเรียนรู ้ 36 19.94 3.41 
12.886 .000 

หลังการจดัการเรียนรู ้ 36 24.67 3.33 

    p < .05 

  จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อน
การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
ตาราง 2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
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 n k X̅ S.D. t Sig. 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ 36 21 24.67 3.33 6.608 .000 

    p < .05 

  จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังการจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

 3. การศึกษาทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิคSTAD ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ตาราง 3  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบ กลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค STAD 

ทักษะการท างานเป็นกลุม่ X̅ S.D. ระดับ 

ข้อ 1. การวางแผน แบ่งหน้าท่ี ความรับผิดชอบภายในกลุ่ม 2.81 0.40 ด ี

ข้อ 2. การแสดงความคิดเห็น 

ข้อ 3. การรับฟังความคดิเห็น 

2.83 

2.61 

0.38 

0.49 

ด ี

ด ี

ข้อ 4. ความตั้งใจท างาน 2.69 0.47 ด ี

ข้อ 5. การแก้ไขปญัหา 2.89 0.32 ด ี

ข้อ 6. การให้ความช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่ม 2.58 0.50 ด ี

รวม 2.74 0.07 ด ี

 จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับดี ( X  = 2.74 และ S.D. = 0.07) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การ
แก้ไขปัญหามีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 2.89 และ S.D. = 0.32) รองลงมา คือ การแสดงความคิดเห็น ( X  = 2.83 และ 
S.D. = 0.38) และ การวางแผน แบ่งหน้าท่ี ความรับผิดชอบภายในกลุ่ม ( X  = 2.81 และ S.D. = 0.40) ตามล าดับ 

 4. การศึกษาความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี่ท่ี 1 
ตาราง 4   ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ 
แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี่ท่ี 1 
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ความรับผิดชอบต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ X̅ S.D. ระดับ 

ด้านการท าตามหน้าที่ท่ีรับมอบหมาย 
1. การท าหน้าที่ท่ีได้รบัมอบหมาย 

 

2.64 

 

0.49 

 

มาก 

2. ความตั้งใจเรียน 2.67 0.48 มาก 

3. การท างานกลุ่ม 2.69 0.47 มาก 

ด้านการยดึมั่นในกฎเกณฑ ์
4. การปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียน 

 

2.28 

 

0.45 

 

ปานกลาง 

5. การแต่งกายถูกระเบียบ 2.69 0.47 มาก 

6. การรักษาความสะอาด 2.72 0.45 มาก 

ด้านความเพียรพยายาม 
7. ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 

8. ยอมรับผลการกระท าของตน 

9. ปรับปรุงแก้ไขผลงาน 

 

2.56 

2.72 

2.72 

 

0.50 

0.45 

0.44 

 

มาก 

มาก 

มาก 

ด้านความตรงต่อเวลา 
10. การเข้าเรียนตรงเวลา 

11. การส่งงานตรงเวลาที่ก าหนด 

12. ท างานเป็นระบบ ละเอียดรอบคอบ 

 

2.81 

2.75 

2.78 

 

0.40 

0.44 

0.42 

 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 2.67 0.03 มาก 

 จากตาราง 4 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 2.67 และ S.D. = 0.03) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า การเข้าเรียนตรงเวลา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 2.81 และ S.D. = 0.40) รองลงมา คือ ท างานเป็นระบบ ละเอียด
รอบคอบ ( X  = 2.78 และ S.D. = 0.42) และการส่งงานตรงเวลาที่ก าหนด ( X  = 2.75 และ S.D. = 0.44) ตามล าดับ 

สรุปผลการวิจัย 
 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนการใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
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  3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD โดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การแก้ไขปัญหา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือการแสดง
ความคิดเห็น และการวางแผน แบ่งหน้าท่ี ความรับผิดชอบภายในกลุ่มตามล าดับ 
 4. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การเข้าเรียนตรงเวลา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา คือท างานเป็นระบบ ละเอียดรอบคอบ และการส่งงานตรงเวลาที่ก าหนด ตามล าดับ 

อภิปรายผล 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
และหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ 70 ซึ่งเป็นไปตาม สมมติฐานข้อที่ 1 และ 2 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
(พิสัย พงษ์ธน,ู 2558 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนนวมินทราชินู
ทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2 เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดย
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ของ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า หลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเรียนแบบกลุ่ม
ร่วมมือ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นให้ผู้เรียนท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่าง
ผู้เรียนที่มีความสามารถ แตกต่างกัน และต้องใช้ความสามารถของแต่ละคนรวมกันเพื่อท าให้ผลงานประสบความส าเรจ็ 
โดยมี ความรับผิดชอบร่วมกันทั้งในส่วนตนและส่วนรวม ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยการแก้ปัญหาการเรียนแบบ แข่งขัน เรียน
โดยไม่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ท าให้คนเก่งได้ ช่วยเหลือคนที่เรียนอ่อนกว่า และจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD เป็นเทคนิคท่ีมีการวัดผลโดยใช้คะแนน ความก้าวหน้าหรือคะแนนพัฒนาการ จึงท าให้นักเรียนทราบถึง
ความก้าวหน้าของตนเองโดยที่ไม่มี การแข่งขันกับผู้อื่น แต่เป็นการแข่งขันกับตนเอง จึงท าให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นและเกิดแรงจูงใจท่ีจะพัฒนาตนเองให้ได้คะแนนสูงยิ่งขึ้น ซึ่งเทคนิคนี้จะช่วยแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสลาวิน (Slavin, 1995, 5-6) ที่ว่า การสอนตามรูปแบบกิจกรรม
นี้เป็นการจัดกลุ่มนักเรียน โดยคละระดับความสามารถซึ่งเป็น การท างานร่วมกันภายในกลุ่ม เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนและช่วยนักเรียนที่เรียนอ่อน ให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น  
 2. ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับดี ( X  
= 2.74 และ S.D. = 0.07) เนื่องจากผู้วิจัยแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 – 5 คน มีทั้งนักเรียนที่เก่ง ปานกลาง และอ่อน มี
การช่วยเหลือกัน ช่วยให้นักเรียนท่ีเรียนอ่อนมีก าลังใจในการเรียน มีปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบร่วมกัน 
และเพื่อให้กลุ่มประสบความส าเร็จ ท าให้สมาชิกในกลุ่มมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ครูกระตุ้นให้นักเรียนได้
แสดงความสามารถออกมา สอดคล้องกับ แนวคิดของ (ทิศนา แขมณี, 2552 : 98-99) กล่าวถึงทฤษฎีการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือ คือ การเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อยโดยมีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถแตกต่างกันประมาณ 
3-6 คน ช่วยกันเรียนรู้เพือ่ไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนท าให้การเรียนรู้ประสบความส าเร็จการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนมี 3 ลักษณะ คือ 
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 1. ลักษณะแข่งขันกัน ในการศึกษาเรียนรู้ ผู้เรียนแต่ละคนจะพยายามเรียนรู้ให้ได้ ดีกว่าคนอื่น เพื่อให้ได้
คะแนนดีและได้รับการยกย่อง 
  2. ลักษณะต่างคนต่างเรียน คือ แต่ละคนต่างก็รับผิดชอบดูแลตนเองให้เกิดการเรียนรู้ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุคคล
อื่น 
  3. ลักษณะร่วมมือกันหรือช่วยกันในการเรียนรู้ คือ แต่ละคนต่างก็รับผิดชอบในการเรียนรู้ของตน และใน
ขณะเดียวกันก็ต้องช่วยให้สมาชิกคนอื่นเรียนรู้ด้วยซึ่งสอดคล้องการแนวทางการ ปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบันที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือกันท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี รวมทั้งได้เรียนรู้
ทักษะทางสังคม และการท างานร่วมกับผู้อื่นซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นอย่างยิ่งในการด ารงชีวิตในปัจจุบัน 
 3. ความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 2.67 และ S.D. = 0.03) จากระดับคะแนนเฉลี่ยความ
รับผิดชอบต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนท าให้เห็นได้ชัดว่าการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 
ท าให้นักเรียนมีความรับผิดชอบอยู่ในระดับดี สอดคล้องกับ แนวคิดของ (ทิศนา แขมมณี, 2557 : 99 – 101) ที่ได้ 
กล่าวถึงการเรียนรู้แบบร่วมมือ จะต้องมีความตระหนักว่า สมาชิกกลุ่มทุกคนมีความส าคัญ และความส าเร็จของกลุ่ม 
ขึ้นอยู่กับสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ในขณะเดียวกันสมาชิกแต่ละคนจะประสบความส าเร็จได้ ก็ต่อเมื่อกลุ่มประสบ  
ความส าเร็จ ความส าเร็จของบุคคลและของกลุ่มขึ้นอยู่กับกันและกัน ดังนั้นแต่ละคนต้องรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
ของตนและในขณะเดียวกันก็ช่วยเหลือสมาชิกคนอ่ืน ๆ ด้วย เพื่อประโยชน์ร่วมกัน การจัดกลุ่มเพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีการ
พึ่งพาช่วยเหลือเกื้อกูลกันนี้ท าได้หลายทาง เช่น การให้ผู้เรียนมีเป้าหมายเดียวกัน หรือให้ผู้เรียนก าหนด  เป้าหมายใน
การท างาน/การเรียนรู้ร่วมกัน การให้รางวัลผลงานของกลุ่ม การให้งานหรือวัสดุอุปกรณ์ที่ทุกคนต้องท าหรือใช้ร่วมกัน 
การมอบหมายบทบาทหน้าท่ีในการท างาน ร่วมกันให้แต่ละคน 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ครูควรวางแผนการสอนและเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับผู้เรียนครูควรให้การเสริมแรงทางบวกเพื่อ
เป็นการกระตุ้นผู้เรียน เพื่อจะให้การเรียนรู้แบบร่วมกลุ่มมือเทคนิค STAD เป็นไปอย่างสมบูรณ์ 
 2. ในการจัดนักเรียนเข้ากลุ่มในช่วงแรก พบว่า มีนักเรียนบางคนไม่เต็มใจที่จะเข้ากลุ่ม นักเรียนที่เก่งบางคน
ไม่ยอมรับนักเรียนที่อ่อน และจะมีนักเรียนที่อ่อนบางคนเมื่อเข้ากลุ่มแล้ว ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและไม่ให้ความ
ร่วมมือในการท างานกลุ่ม ซึ่งครูผู้สอนจะต้องพยายามอธิบายให้เห็นความส าคัญของการท างานกลุ่มว่าในการท างาน
กลุ่มทุกคนในกลุ่มมีความส าคัญ เท่าเทียมกันในการที่จะท าให้กลุ่มของตนประสบผลส าเร็จ ดังนั้นนักเรียนที่เก่งจะต้อง
ช่วยเหลือนักเรียนที่อ่อน และนักเรียนที่อ่อนจะต้องพยายามที่จะเรียนรู้ให้มากขึ้นเพื่อให้กลุ่มของตนประสบ
ความส าเร็จ 
 3. เนื่องจากการเรียนรู้แบบร่วมกลุ่มมือเทคนิค STAD จะต้องใช้เวลานานในการท ากิจกรรม ผู้สอนจะต้องมี
การก าหนดเวลาอย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้เรียน รู้จักบริหารเวลา และท างานร่วมกัน 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยวิธีการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD และทักษะการ
ท างานเป็นกลุ่ม กับเนื้อหาคณิตศาสตร์อื่นๆ หรือระดับช้ันเรียนอื่นต่อไป 
 2. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ควรน าการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD และ
ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม ไปประยุกต์ใช้กับเนื้อหาอื่นๆ ต่อไป 
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ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
Effects of Using Learning and Enjoying Model (5T Model) To Promote Analytical 

Thinking Skills In Mathematics, Teamwork Skills and Attitude Towards 
Mathematics of Grade 4 Student 

นิภาพร  รอดเรือง1  พรพรรณ  เขียวไสว2 และยุภาดี  ปณะราช3 
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บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการใช้
กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการ
เรียนรู้คู่ความสนุกสนานกับเกณฑ์ เพื่อศึกษาทักษะการท างานเป็นทีมและเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการใช้
กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่ง
สวน) จ านวน 24 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ แผนการจัดการจัดการเรียนรู้การใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน แบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ทาง
คณิตศาสตร์ แบบวัดทักษะการท างานเป็นทีมและแบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Dependent 
Sample t-test , One Sample t-test , ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า 
  1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนการใช้
กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้
คู่ความสนุกสนาน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  มีทักษะการท างานเป็นทีมหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความ
สนุกสนาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนหาแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อให้งานกลุ่ม
ส าเร็จ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ นักเรียนร่วมกันคิดวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายและยอม รับมติกลุ่ม และ 
นักเรียนรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย ตามล าดับ 
   4. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
โดยรวมอยู่ในระดับระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า วิชาคณิตศาสตร์ท าให้นักเรียนมีความรอบคอบและมี
เหตุผล มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการค้นคว้าหาความ
รู้อยู่เสมอ และ นักเรียนชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพราะเป็นวิชาที่เข้าใจง่าย ตามล าดับ 
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ABSTRACT 
 This research aimed to compare Analytical Thinking Skills in Mathematics before and after 
using the Learning and Enjoying Model (5T Model) , to compare Analytical Thinking Skills in 
Mathematics after using 5T Model and to study teamwork skills and attitude towards Mathematics 
after using 5T Model. The sample were 24 students from Thetsaban 2 School (Wat Thung Suan) by 
cluster random sampling. The instrument include lesson Plan , Analytical Thinking Skills in 
Mathematics Test , the questionaires about teamwork skills and attitude toward to Mathematical. 
Data analyzed by Dependent Sample t-test , One Sample t-test , Mean , and Standard Deviation. 
 The research found that ; 
  1. The students had Analytical Thinking Skills in Mathematics after using 5T Model higher 
than before at .05 Level of significance. 
  2. The students had Analytical Thinking Skills in Mathematics after using 5T Model higher 
than 70% at .05 Level of significance. 
 3. The students had teamwork skills after using 5T Model overall at a high level. The 
highest score was the students find the way to solve problem for success in group work , then the 
students together think of various solutions and accept group resolutions, and students are 
responsible for the assignments, respectively. 
  4. The students had Attitude towards Mathematics after using 5T Model Overall at a high 
level. The highest score was Mathematics makes students prudent and rational. Then Mathematics 
is a subject that makes students enthusiastic about searching for knowledge, and students like to 
study mathematics because it is easy to understand, respectively. 

Keywords: Learning process and Enjoying Model (5T Model) / Analytical Thinking Skills in 
Mathematical / teamwork skills / Attitude towards Mathematics 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ยุคศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่มนุษย์ต้อง อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น (วิจารณ์  พานิช , 2555) พร้อมทั้งมี
ทักษะที่ส าคัญในด้านต่างๆ คือ ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนรู้ในปัจจุบัน ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ได้ก าหนดว่า ผู้เรียนต้องมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดเป็นระบบ (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551) โดยการจัดการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ส าคัญที่ท าให้มนุษย์มีกระบวนคิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีเหตุผล สามารถวิเคราะห์ปัญหา
และสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ มีการคาดการณ์วางแผน ตัดสินใจได้อย่ างถูกต้องและเหมาะสม 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) การจัดการศึกษาของวิชาคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 จ าเป็นต้องให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ด้วยความเข้าใจ เรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะความรู้ทางคณิตศาสตร์มากพอ และสามารถน าความรู้ที่มีไปปรับใช้
ในการแก้ปัญหาต่างๆได้ (ปานทอง กุลนาถศิริ, 2555)  
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  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างมากต่อการคิดแก้ปัญหาของผู้เรียน ซึ่งการคิด
วิเคราะห์เป็นการน าความรู้ความคิดที่มีไปใช้ในการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจ การคิดเป็นพ้ืนฐาน
ส าคัญของผู้เรียนที่มีสติปัญญาดี เพราะทักษะการคิดจะท าให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดที่ดี ท าให้การเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์ , 2551) ซึ่งทักษะการคิดวิเคราะห์เป็นทักษะที่จ าเป็นอย่างยิ่งต่อการ
จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยการจัดการเรียนการสอนผู้สอนต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน
มากขึ้น และที่ส าคัญการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้องส่งเสริมทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิด
สร้างสรรค์ ครูควรเปลี่ยนจากเป็นผู้น ามาเป็นผู้ที่คอยให้ค าแนะน าและช่วยเหลือ ส่งเสริมผู้เรียนในการแสวงหาความรู้
จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ดังนั้นครูต้องจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ร่วมกัน 
การเรียนรู้จากธรรมชาติ การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและการเรียนรู้แบบบูรณาการ (กระทรวงศึกษาธิการ , 2545) 
โดยวิธีการหนึ่งที่เป็นการบูรณาการแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งเป็นแนวคิด 
CIPPA MODEL (ทิศนา แขมมณี, 2552) กับแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกลุ่ม การใช้
กิจกรรมเกมการแข่งขัน ทั้งมีการเสริมแรง เป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค TGT (สุวิทย์ มูลค าและอรทัย มูลค า, 
2553) และบูรณาการกับ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นความร่วมมือกันภายในกลุ่ม มีการทดสอบเป็นรายบุคคล 
รวมคะแนนเป็นรายกลุ่ม ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD (Slavin, 1995)  เรียกว่า กระบวนการเรียนรู้
คู่ความสนุกสนาน (5T Model) ซึ่งเป็นรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการกลุ่มในการสร้างองค์ความรู้ มี
กิจกรรมการแข่งขันระหว่างกลุ่มเพื่อให้เกิดความสนุกสนาน และการทดสอบประเมินองค์ความรู้ รวมถึงการได้มีโอกาส
ตรวจสอบความรู้จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจมากขึ้น ช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด
และเกิดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ และผู้เรียนเข้าใจเนื้อหามากยิ่งข้ึน เพราะทุกคนได้มีโอกาสทบทวนซ้ า (ยุภาดี ปณะ
ราช, 2558) นอกจากน้ีแนวคิดดังกล่าวยังส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้กระบวนการกลุ่มช่วยกันสร้างความรู้โดยประสานความ
ร่วมมือ ประสานความคิด ท างานร่วมกัน รับผิดชอบร่วมกันจนบรรลุเป้าหมาย การเรียนรู้เป็นกลุ่มเป็นการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้อย่างเต็มที่ ท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะการ
ท างานเป็นทีม (ไสว ฟักขาว, 2542) และความรู้สึกของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นผลให้ผู้เรียนแสดง
พฤติกรรมในลักษณะต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อการเรียนคณิตศาสตร์ ตระหนักในคุณค่าหรือประโยชน์ของคณิตศาสตร์ 
ชอบหรือพอใจที่จะเรียนคณิตศาสตร์ พร้อมที่จะเรียนหรือแข่งขันทางคณิตศาสตร์ ซึ่งจะท าให้เกิดเจตคติต่อ
คณิตศาสตร์ (อัมพร ม้าคนอง, 2556) 
  จากเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน ากระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน (5T Model) ซึ่งเป็นการใช้
กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนานเป็นวิธีการที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เป็นกลุ่ม และมีกิจกรรมเกมการแข่งขันในการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมทีักษะการคิดวิเคราะห์ มีความเข้าใจในเนื้อหา
มากยิ่งขึ้น และสนุกสนานกับการเรียน นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้ท าแบบทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจในเนื้อหาเป็น
รายบุคคล และมีการแลกเปลี่ยนกันตรวจพร้อมกับร่วมกันเฉลยค าตอบ ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น ซึ่ง
กระบวนการดังกล่าวยังส่งเสริมทักษะการท างานเป็นทีม และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ โดยผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง รู้จักศึกษาค้นคว้าหาความรู้และวิธีการจนน าไปสู่ข้อสรุปในการแก้ปัญหา นักเรียนจะเกิดความ
ภาคภูมิใจ อันจะท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น 
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จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
  1. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความ
สนุกสนานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  
   2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 

   3. เพื่อศึกษาทักษะการท างานเป็นทีมหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4   

   4. เพื่อศึกษาเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 

สมมุติฐานการวิจัย 
  1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนการใช้
กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
  2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้
คู่ความสนุกสนาน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 

ขอบเขตของการวิจัย 
  ด้านเนื้อหา 
  เนื้อหาท่ีน ามาจัดท าแผนการจัดการเรยีนรู้การใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ครั้งน้ีคลอบคลุมเฉพาะเนื้อหาหน่วยการเรียนรูท้ี่ 7 เรื่อง ทศนิยม ซึ่งใช้เวลาสอน 8 ช่ัวโมง  
   ด้านตัวแปร 
  ตัวแปรต้น คือ การใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
  ตัวแปรตาม ได้แก่ - ทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร ์
    - ทักษะการท างานเป็นทีม 
    - เจตคติต่อคณิตศาสตร ์
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กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างเป็น นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน)   จ านวน 24 คน เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
4/1  ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 

  เคร่ืองมือในการวิจัย 
  1. แผนการจัดการเรียนรู้การใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน  เรื่อง ทศนิยม  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 จ านวน 8 แผน ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพ 
  2. แบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ เป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มีค่า
ความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ( IOC) อยู่ระหว่าง 1.00 ค่าความ
เช่ือมั่นโดยวิธีการของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (KR-20) พบว่า เท่ากับ 0.91 ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.55 – 0.76 
และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.34 – 0.76 
  3. แบบวัดทักษะการท างานเป็นทีม เป็นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับตามแบบของลิเคอร์ท (Likert scale) 
จ านวน 9 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ( IOC) อยู่ระหว่าง 

0.67 – 1.00 ค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีการของคอนบราค (α) พบว่า เท่ากับ 0.89 
   4. แบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ เป็นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับตามแบบของลิเคอร์ท (Likert scale) 
จ านวน 14 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 

0.67 – 1.00 ค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีการของคอนบราค (α) พบว่า เท่ากับ 0.79 

  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ท าแบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ 
   2. จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน จ านวน 8 ครั้ง ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
   3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ท าแบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ แบบวัดทักษะการ
ท างานเป็นทีม และแบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ 
 

กระบวนการเรียนรู้คู่ความ

สนุกสนาน 

 

ทักษะการคิดวิเคราะห์ทาง

คณิตศาสตร ์

ทักษะการท างานเป็นทีม  

เจตคตติ่อคณติศาสตร ์
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  การวิเคราะห์ข้อมูล 
   1. การเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความ
สนุกสนาน  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Dependent Sample t-test  
   2. การเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ One Sample t-test  
   3. การศึกษาทักษะการท างานเป็นทีมและเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความ
สนุกสนาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผล
ค่าเฉลี่ย ดังน้ี 
   ค่าเฉลี่ย  4.50 – 5.00  ทักษะการท างานเป็นทีม/เจตคติต่อคณิตศาสตร์ ระดับมากที่สุด 
   ค่าเฉลี่ย  3.50 – 4.49  ทักษะการท างานเป็นทีม/เจตคติต่อคณิตศาสตร์ ระดับมาก 
   ค่าเฉลี่ย  2.50 – 3.49  ทักษะการท างานเป็นทีม/เจตคติต่อคณิตศาสตร์ ระดับปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย  1.50 – 2.49  ทักษะการท างานเป็นทีม/เจตคติต่อคณิตศาสตร์ ระดับน้อย 
   ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.49  ทักษะการท างานเป็นทีม/เจตคติต่อคณิตศาสตร์ ระดับน้อยที่สุด 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความ
สนุกสนาน  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความ
สนุกสนาน  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

ทักษะการคิดวิเคราะห ์ n �̅� S.D. t Sig. 

ก่อนการจัดการเรียนรู ้ 24 9.08 2.13 
19.64 .00 

หลังการจดัการเรียนรู ้ 24 23.17 2.62 

p < .05 

   จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 มีทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อน
การใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

  2. การเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 
ตาราง 2 การเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนานของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 

 n k �̅� S.D. t Sig. 

ทักษะการคิดวิเคราะห ์ 24 21 23.17 2.62 4.06 .00 

p < .05 
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  จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์หลังการใช้
กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนานสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

  3. การศึกษาทักษะการท างานเป็นทีมหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะการท างานเป็นทีมหลังการใช้กระบวนการ 
เรียนรูคู้่ความสนุกสนาน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
 

ทักษะการท างานเป็นทีม �̅� S.D. ระดับ 

1. นักเรียนร่วมกันการวางแผนการท างาน 4.29 0.62 มาก 

2. นักเรียนยอมรบัฟังความคิดเหน็สมาชิก 4.29 0.75 มาก 

3. นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นขณะท างานร่วมกันภายในกลุม่ 3.96 0.69 มาก 

4. นักเรียนรับผิดชอบต่องานท่ีไดร้ับมอบหมาย 4.54 0.51 มากที่สุด 

5. นักเรียนให้ความร่วมมือกับสมาชิกในการท างานกลุ่ม 4.46 0.66 มาก 

6. นักเรียนร่วมกันแก้ปญัหาภายในกลุ่มขณะท างาน 4.25 0.74 มาก 

7. นักเรียนอธิบายงานท่ีไดร้ับมอบหมายให้เพื่อนในกลุ่มฟัง 4.50 0.51 มากที่สุด 

8. นักเรียนหาแนวทางในการแก้ปญัหาเพื่อให้งานกลุ่มส าเร็จ 4.67 0.48 มากที่สุด 

9. นักเรียนร่วมกันคดิวิธีการแก้ปญัหาที่หลากหลายและยอมรับมตกิลุ่ม 4.58 0.50 มากที่สุด 

รวม 4.39 0.61 มาก 

  จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  มีทักษะการท างานเป็นทีมหลังการใช้กระบวนการ

เรียนรู้คู่ความสนุกสนาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.39 และ S.D. = 0.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 

นักเรียนหาแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อให้งานกลุ่มส าเร็จ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (�̅� = 4.67 และ S.D. = 0.48) รองลงมา 

คือ นักเรียนร่วมกันคิดวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายและยอมรับมติกลุ่ม มีค่าเฉลี่ย (�̅� = 4.58 และ S.D. = 0.50) 

และ นักเรียนรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย มีค่าเฉลี่ย (�̅� = 4.54 และ S.D. = 0.51) ตามล าดับ 

 4. การศึกษาเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 
ตาราง 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความ
สนุกสนาน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
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เจตคตติ่อคณติศาสตร ์ �̅� S.D. ระดับ 

1. คณิตศาสตรเ์ป็นวิชาที่ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการ
ค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ 

4.83 0.38 มากที่สุด 

2. นักเรียนมีความพยายามอย่างยิง่ที่จะเรียนคณิตศาสตร์ให้เก่ง 4.25 0.85 มาก 

3. เมื่อท าแบบฝึกหัดคณติศาสตรไ์ม่ได้ นักเรียนจะปรึกษากับเพื่อน
หรือครผูู้สอน เพื่อที่จะท าแบบฝึกหัดคณติศาสตร์นั้นใหส้ าเร็จ 

4.38 0.49 มาก 

4. คณิตศาสตรเ์ป็นวิชาที่เรียนแลว้สนุกไม่น่าเบื่อ 4.29 0.46 มาก 

เจตคตติ่อคณติศาสตร ์ �̅� S.D. ระดับ 

5. คณิตศาสตรเ์ป็นวิชาที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 4.04 0.36 มาก 

6. วิชาคณิตศาสตร์ท าให้นักเรียนมีความรอบคอบและมเีหตผุล 4.88 0.34 มากที่สุด 

7. นักเรียนชอบเรียนวิชาคณิตศาสตรเ์พราะเป็นวิชาที่เข้าใจง่าย 4.79 0.41 มากที่สุด 

8. นักเรียนเรยีนวิชาคณิตศาสตร์เข้าใจ เกือบทุกช่ัวโมงท่ีเรียน 4.50 0.51 มากที่สุด 

9. นักเรียนเตม็ใจเข้าร่วมกิจกรรมทุกชนิดเกี่ยวกับคณิตศาสตร ์ 4.38 0.49 มาก 

10. นักเรียนรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่เรียนวิชาคณติศาสตร์ 4.63 0.49 มากที่สุด 

11. นักเรียนชอบเข้าร่วมแข่งขันตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวกับคณิตศาสตร ์ 4.58 0.50 มากที่สุด 

12. นักเรียนกล้าแสดงออกทุกครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมคณติศาสตร์ 4.54 0.51 มากที่สุด 

13. นักเรียนมีความมั่นใจทุกครั้งในการเข้าร่วมท ากิจกรรม
คณิตศาสตร ์

4.29 0.62 มาก 

14. นักเรียนจะพยายามค้นคว้าวิธีท าแบบฝึกหัดทันทีเมื่อคดิหรือ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ไมไ่ด ้

4.50 0.88 มากที่สุด 

รวม 4.49 0.52 มาก 

  จากตาราง 4 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้

คู่ความสนุกสนาน โดยรวมอยู่ในระดับระดับมาก (�̅� = 4.49 และ S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า วิชา

คณิตศาสตร์ท าให้นักเรียนมีความรอบคอบและมีเหตุผล มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (�̅� = 4.88 และ S.D. = 0.34) รองลงมา คือ 

คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ย (�̅� = 4.83 และ 

S.D. = 0.38) และ นักเรียนชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพราะเป็นวิชาที่เข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ย (�̅� = 4.79 และ S.D. = 
0.41) ตามล าดับ 
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สรุปผลการวิจัย 
  1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์หลังสู งกว่าก่อนการใช้
กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้
คู่ความสนุกสนาน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 มีทักษะการท างานเป็นทีมหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนหาแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อให้งานกลุ่มส าเร็จ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ นักเรียนร่วมกันคิดวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายและยอมรับมติกลุ่ม และ นักเรียน
รับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย ตามล าดับ 
   4. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
โดยรวมอยู่ในระดับระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า วิชาคณิตศาสตร์ท าให้นักเรียนมีความรอบคอบและมี
เหตุผล มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการค้นคว้าหาความ
รู้อยู่เสมอ และ นักเรียนชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพราะเป็นวิชาที่เข้าใจง่าย ตามล าดับ 

อภิปรายผล 
  1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีทักษะการคิดวิเคราะห์หลังสูงกว่าก่อน และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลดังกล่าว เกิดจากการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนานเป็นวิธีการที่เน้น
ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกลุ่ม และมีกิจกรรมการแข่งขัน ท าให้ผู้เรียนมี
ทักษะการคิดวิเคราะห์ มีความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น และสนุกกับการเรียน นอกจากนี้ผู้เรียนยังท าแบบทดสอบ
เพื่อวัดความเข้าใจในเนื้อหาเป็นรายบุคคล และมีการแลกเปลี่ยนกันตรวจค าตอบพร้อมกับร่วมกันเฉลยค าตอบกับ
เพื่อน ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น ผลดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุภาดี ปณะราช (2558) พบว่า 
แนวคิดของรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน (5T Model) ช่วยให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น ในท านองเดียวกันกับงานวิจัยของ วราภรณ์ อาทิจวงศ์ และ สิรินาถ จงกลกลาง (2560) 
พบว่า การจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา (CIPPA MODEL) ช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังสูง
กกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ และงานวิจัยของ นงลักษณ์ ศรีบัวบาน (2550) พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิค TGT ช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังสูงกกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ และงานวิจัย
ของ นภารัตน์ นามบุญลา (2556) พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD ช่วยให้นักเรียนมีคะแนนการคิด
วิเคราะห์หลังสูงกกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (STAD) ซึ่งการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวสอดคล้องกับรูปแบบ
การสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน (5T Model) 
  2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 มีทักษะการท างานเป็นทีมหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลดังกล่าวเกิดจากการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน เน้นการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการกลุ่ม มีการวางแผนการท างานเป็นกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม  และมีการแข่งขันระหว่างกลุ่ม 
ท าให้นักเรียนมีทักษะการท างานเป็นทีม ซึ่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มท าให้นักเรียนได้รู้จักการท างานร่วมกั บ
ผู้อื่น รับผิดชอบงานของตนที่ได้รับมอบหมาย การแสดงความคิดเห็นและรู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ผล
ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ วนิดา อารมณ์เพียร (2552) พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD ช่วยให้
นักเรียนมีพฤติกรรมการท างานกลุ่มดีขึ้น และงานวิจัยของ สุรินทร์ ตันสกุล (2553) พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบซิปปา ช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการท างานเป็นกลุ่มอยู่ในระดับสูง ซึ่งการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว
เชื่อมโยงกับรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน (5T Model) 
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  3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลดังกล่าวเกิดจากการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ที่เน้นการเรียนรู้เป็นกลุ่มและ
จัดการแข่งขันกันระหว่างกลุ่ม ท าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและมีการช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม นักเรียนเรียนรู้ด้วยความ
สนุกสนานไม่น่าเบื่อและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างเต็มที่ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันภายในกลุ่ม  

ผลดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติกานต์ กันตรง (2559) พบว่า การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา ช่วยให้
นักเรียนมีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนเรียน และงานวิจัยของ เสาวณี แก้วสามสี (2560) พบว่า การเรียน
แบบร่วมมือเทคนิค STAD ช่วยให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่าการเรียนแบบปกติ และงานวิจัยของ 
ปัทมา ศรขาว (2540) พบว่า การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ช่วยให้นักศึกษามีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่า
การจัดการเรียนรู้แบบปกติ ซึ่งการจัดการเรียนรู้ดังที่กล่าวมีความสอดคล้องกับรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้น
กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน (5T Model) 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. วิธีการสอนโดยการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนานไปใช้ ในขั้นตอนการแข่งขันควรพิจารณาข้อ
ค าถามเป็นรายข้อเพื่อจะได้ก าหนดเวลาในการตอบค าถามของแต่ละข้อ เพราะแต่ละข้อมีความยากง่ายแตกต่างกัน 
ควรก าหนดเวลาของแต่ละข้อให้ชัดเจน 
   ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 
 1. ควรท าการวิจัยโดยการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน เพื่อน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ในเนื้อหาอ่ืนๆ และระดับชั้นอื่นๆ 
  2. ควรศึกษาวิธีการสอนโดยการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ร่วมกับทักษะการแก้ปัญหาร่วมกับ
ความภาคภูมิใจในการเรียน 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และทักษะการท างานเป็นกลุ่ม โดยการจัดการเรียนรู้ 
แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
A Study Mathematics Achievement and Teamwork Using STAD Technique 

on Ratio and Percentage for Students in Grade 7 

ปวีณา ภูมิชนะกิจ1 และ พรนภัส เรืองเวช2 และ จิรพงค์  พวงมาลัย3 

Paweena Phomchanakit1 and Pornapat Ruangwech2 and Jirapong  Puangmalai3 

1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
2ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อ าเภอเพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 

3อาจารย์โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง 
อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อศึกษาทักษะการท างานเป็นกลุ่มและเจตคติของ
นักเรียนที่มีต่อคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังจากได้รับการสอนโดยใช้การจัดเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 โรงเรียน
พรานกระต่ายพิทยาคมในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 37 คน  ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD, แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์, แบบวัดทักษะการท างานเป็นกลุ่ม และแบบวัดเจตคติทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้  ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบ
ค่าที (t-test) 
 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนการใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีทักษะการท างานเป็นกลุ่มหลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีเจตคติทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ค าส าคัญ:  การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD / ทักษะการท างานเป็นกลุม่ / ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

คณิตศาสตร์ / เจตคติทางการเรียนคณิตศาสตร ์
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were to compare mathematics achievement after learning 
using STAD technique on Ratio and Percentage for students in Grade 7 with 70 percent of the 
criterion, to compare mathematics achievement before and after learning using STAD technique on 
Ratio and Percentage for students in Grade 7, to study teamwork skills and attitude towards 
mathematics after learning using STAD technique for students in Grade 7. The samples of 37 
students in grade 7 class 8 from Prankrataipittayakhom School, at 2nd semester year 2018 were 
selected by the Cluster Random Sampling. The research instruments were the lesson plans using 
STAD technique, mathematical learning achievement test, teamwork skills measurement forms and 
attitude inventory towards mathematics. The data were analyzed by mean, standard deviation and 
t-test. 
 The findings showed that: Students in grade 7 had the mathematics achievement after 
learning using STAD technique was higher the 70 percent criterion at .05 level,  had the 
mathematics achievement after learning using STAD technique was higher than before teaching at a 
.05 level, had teamwork skills after learning by STAD technique was at a high level and had attitude 
towards mathematics after learning using STAD technique was at a high level. 

Keywords:  STAD Technique / Teamwork Skills / Mathematics Achievement / Attitude towards 

mathematics 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดให้วิชาคณิตศาสตรเ์ป็นวิชาที่จะต้องมีการ
จัดการเรียนในระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา ในการจัดการศึกษาภาคบังคับ โดยได้เน้นถึงความส าคัญของวิชา
คณิตศาสตร์ว่า คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิด
อย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหา หรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้
คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการศึกษา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีตลอดจนศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต และช่วย
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังช่วยพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้งทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญาและอารมณ์  สามารถคิด เป็น ท า เป็น แก้ปัญหาเป็น และอยู่ ร่ วมกั บผู้อื่น ได้อย่างมีความสุข 
(กระทรวงศึกษาธิการ.  2553 : 56) และเนื่องจากคณิตศาสตร์เป็นวิชาหนึ่ง ในกลุ่มทักษะที่เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
คือ เป็นวิชาที่จะน าไปสู่การเรียนรู้ในกลุ่มสาระอื่น และการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น เป็นวิชาที่ช่วยพัฒนาคนให้รู้จักคิด
เป็น และคิดอย่างมีเหตุผล มีระเบียบขั้นตอนในการคิด แสดงความคิดออกมาอย่างชัดเจนรัดกุม นอกจากนี้ ยังช่วย
สร้างเสริมคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และยังสามารถน าหลักการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได้ เช่น การชั่ง การตวง การวัด การซื้อขาย (คงศักดิ์ ทองอันดัง.  2551: 1-2) 
 ส าหรับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD เป็นรูปแบบที่สามารถใช้ได้กับทุกวิชา โดยเหมาะ
อย่างยิ่งกับวิชาที่มีการวางจุดประสงค์ไว้อย่างชัดเจนมีค าตอบตายตัว เช่น คณิตศาสตร์ วิชาค านวณต่าง ๆ เป็นต้น การ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD เป็นวิธีการที่เน้นความส าคัญของการเรียนเป็นกลุ่มการช่วยเหลือกันใน
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กลุ่ม เป็นการฝึกทักษะทางสังคมให้กับนักเรียนและท าให้มองเห็นคุณค่าของการร่วมมือที่ง่ายที่สุดและเป็นตัวอย่างที่ดี
ที่สุดส าหรับครูในการเริ่มต้นใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในห้องเรียน (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์. 2555 : 198)  
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะน าการจัดเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่1 ให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งข้ึน พร้อมท้ังส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสามารถในการแก้ปัญหา มีความรับผิดชอบใน
การเรียนรู้ของตนเองและของเพื่อนร่วมกลุ่ม เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน กระตุ้นให้นักเรียนสนใจและตั้งใจเรียน
อย่างต่อเนื่อง มีความกระตือรือร้นในการค้นคว้าหาความรู้  โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อให้นักเรียน
ประสบความส าเร็จในการเรียน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามเกณฑ์ที่ก าหนด รวมถึงมีเจตคติที่ดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์และมีพฤติกรรมการทางานกลุ่มที่ดีอีกด้วย 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD          
เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 3. เพื่อศึกษาทักษะการท างานเป็นกลุ่ม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ 
 4. เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังจากได้รับการสอน
โดยใช้การจัดเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 
 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ด้านเนื้อหา 
 เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง คือ เนื้อหาในหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 บทที่ 1 เรื่อง
อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ตามหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานพุทธศักราช 2551  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 ด้านตัวแปร 
 ตวัแปรต้น  ได้แก่  การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD  
 ตัวแปรตาม  ได้แก่  - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์  

   - ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม 
     - เจตคติ 
 ด้านระยะเวลา 
 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม  
อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร ปีการศึกษา 2561 จ านวนทั้งหมด 10 ห้องเรียน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม              
อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 37 คน ได้มาโดยการเลอืกสุ่มอย่าง
ง่าย 
 เคร่ืองมือในการวิจัย 
  1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จ านวน 8 แผน 
 2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ  ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรง โดยใช้วิธีการ
ประเมินความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับข้อสอบแต่ละข้อพบว่า ได้ค่า (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 
ค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีการของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (KR-20) พบว่า เท่ากับ 0.80 ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.27-
0.78 และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.22-0.54  
  3. แบบวัดทักษะการท างานเป็นกลุ่ม เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) 3 ระดับ จ านวน 6 ข้อ 
มีค่าความเที่ยงตรง โดยใช้วิธีการประเมินความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับข้อสอบแต่ละข้อพบว่า ได้
ค่า (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.85 
  4. แบบวัดเจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ชนิด 5 
ตัวเลือก ตามวิธีการของลิเคอร์ท (Likert) จ านวน 10 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรง โดยใช้วิธีการประเมินความสอดคล้อง
ระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับข้อสอบแต่ละข้อพบว่า ได้ค่า (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.85 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ท าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน 
และร้อยละ เพื่อจัดนักเรียนเข้ากลุ่ม ผู้วิจัยต้องเตรียมการจัดนักเรียนเข้ากลุ่ม ซึ่งนักเรียนมีความสามารถทางการเรียน
ที่แตกต่างกัน ซึ่งแต่ละกลุ่มต้องประกอบด้วยเด็กนักเรียนคะแนนสูงสุด คะแนนปานกลาง และคะแนนต่ าสุด  
   2. จัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD จ านวน 8 ครั้ง ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
  3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ท าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน 
สัดส่วน และร้อยละ 

การจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมือ 

เทคนิค STAD 

- ผลผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร์  

- ทักษะการท างานเป็นทีม  

- เจตคติ  
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  4. ท าแบบวัดทักษะการท างานเป็นทีม และแบบวัดเจตคติทางคณิตศาสตร์ 

  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 
เทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 ใช้การทดสอบค่าที (t-test dependent) 
 2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดเรียนรู้แบบกลุ่ม 
ร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ใช้การทดสอบค่าที (One sample t-test) 
  3. การศึกษาทักษะการท างานเป็นกลุ่ม ของนักเรียนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 หลังการจัดการเรียนรู้

แบบร่วมมือเทคนิค STAD วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลค่าเฉลี่ย 
 เกณฑ์การประเมิน 
 คะแนนเฉลี่ย 2.34 – 3.00  มีระดับความเหมาะสม มาก 
 คะแนนเฉลี่ย 1.67 – 2.33  มีระดับความเหมาะสม ปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.66   มีระดับความเหมาะสม น้อย 

 4. การศึกษาเจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล
ค่าเฉลี่ย ดังน้ี 

 เกณฑ์การแปลความหมายทางบวก 
 ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 แปลความหมาย มีเจตคติในระดับมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 แปลความหมาย มีเจตคติในระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 แปลความหมาย มีเจตคติในระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 แปลความหมาย มีเจตคติในระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 แปลความหมาย มีเจตคติในระดับน้อยท่ีสุด 
 เกณฑ์การแปลความหมายทางลบ 
 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 แปลความหมาย มีเจตคติในระดับมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 แปลความหมาย มีเจตคติในระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 แปลความหมาย มีเจตคติในระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 แปลความหมาย มีเจตคติในระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 แปลความหมาย มีเจตคติในระดับน้อยท่ีสดุ 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 
ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 

 n k x  S.D. t Sig. 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 37 21 23.21 1.87 7.19 .00 

 *p < .05 
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 จากตาราง 1 พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดเรียนรู้แบบกลุม่ร่วมมือเทคนิค  
STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน n x  S.D. t Sig. 

ก่อนการจัดการเรียนรู ้ 37 12.97 2.43 
27.20 .00 

หลังการจดัการเรียนรู ้ 37 23.21 1.87 

 *p < .05 

 จากตาราง 2 พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังสูงกว่าก่อน
การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 3. การศึกษาทักษะการท างานเป็นกลุ่ม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค STAD 
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทักษะการท างานเป็นกลุ่ม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัด
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 
 

ทักษะการท างานเป็นกลุม่ x  S.D. ระดับ 

1. การวางแผน แบ่งหน้าท่ีความรบัผิดชอบภายในกลุ่ม 2.51 0.51 มาก 

2. การแสดงความคิดเห็น 2.24 0.80 ปานกลาง 

3. การรับฟังความคิดเห็น 2.54 0.56 มาก 

4. ความตั้งใจท างาน 2.41 0.60 มาก 

5. การแก้ไขปัญหา 2.19 0.70 ปานกลาง 

6. การให้ความช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่ม 2.35 0.79 มาก 

รวม 2.37 0.66 มาก 

 จากตาราง 3 พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบ

กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 2.36 และ S.D. = 0.66 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

การรับฟังความคิดเห็น มีค่าเฉลี่ย สูงสุด ( x = 2.54 และ S.D. = 0.56) รองลงมา คือ การวางแผน แบ่งหน้าที่ความ

รับผิดชอบภายในกลุ่ม ( x = 2.51 และ S.D. = 0.51) และความตั้งใจท างาน ( x = 2.41 และ S.D. = 0.60) ตามล าดับ 
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 4. การศึกษาเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังจากได้รับการสอน
โดยใช้การจัดเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 
ตาราง 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงมาตรฐานและระดับเจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 

เจตคติทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร ์ x  S.D. ระดับ 

1. เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์มีความน่าสนใจ 4.62 0.68 มากที่สุด 

2. ความรู้เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ที่ฉันไดร้ับสามารถน าไปใช้ใน   

   ชีวิตประจ าวันได ้
4.30 0.52 มาก 

3. การค านวณเกีย่วกับวิชาคณิตศาสตร์ง่ายส าหรับฉัน 3.81 0.70 มาก   

4. ฉันคิดว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นเนื้อหาที่ยาก มีความซับซ้อน และน่าเบื่อ 4.00 0.67 มาก 

5. ฉันอยากเรียนวิชาคณติศาสตร์ให้มากกว่าน้ี 3.95 0.78 มาก 

6. ฉันรู้สึกสนุกเมื่อได้เรยีนและท างานเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์   

   ร่วมกับเพื่อน 
3.68 0.47 มาก 

7. ฉันมีความสุขกับการเรยีนวิชาคณิตศาสตร ์ 3.46 0.77 ปานกลาง 

8. ฉันมีความกระตือรือร้นในการคน้คว้าหาความรูเ้พิ่มเติมเกีย่วกับวิชา
คณิตศาสตร์อยู่เสมอ 

3.86 0.67 มาก 

9. ฉันยินดีที่จะอธิบายเนื้อหาคณติศาสตร์ให้เพื่อนๆฟัง 3.41 0.50 ปานกลาง 

เจตคติทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร ์ x  S.D. ระดับ 

10. ฉันมักจะหลีกเลี่ยงการท าโจทย์คณิตศาสตร์ที่ไม่คุ้นเคย 4.19 0.74 มาก 

รวม 3.93 0.65 มาก 

 จากตาราง 4 พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีเจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการ

เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.93 และ S.D. =0.65)เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์มีความน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x = 4.62 และ S.D. = 0.68) รองลงมา คือ ความรู้

เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ที่ฉันได้รับสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ( x = 4.30 และ S.D. = 0.52) และ ฉันมักจะ

หลีกเลี่ยงการท าโจทย์คณิตศาสตร์ที่ไม่คุ้นเคย ( x = 4.19และ S.D. = 0.74) ตามล าดับ 
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สรุปผลการวิจัย 
 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค STAD สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การรับฟังความคิดเห็น มีค่าเฉลี่ย สูงสุด รองลงมาคือ 
แบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบภายในกลุ่ม และความตั้งใจท างาน ตามล าดับ   
  4. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีเจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์มีความน่าสนใจ 
มีค่าเฉลี่ย สูงสุด รองลงมา คือ ความรู้เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ที่ฉันได้รับสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
ตามล าดับ 

อภิปรายผล 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ของนักเรียนช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 และ 2 ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากการเรียนแบบร่วมมือ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนท างานรวมกันเป็นกลุ่ม และช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันระหว่างผู้เรียนที่มีความสามารถต่างกัน และต้องใช้ความสามารถของแต่ละคนรวมกันเพื่อท าให้ผลงาน
ประสบความส าเร็จ โดยมีความรับผิดชอบร่วมกันท้ังในส่วนตนและส่วนรวม ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยการแก้ปัญหาการเรียน
แบบแข่งขัน การเรียนโดยล าพัง เรียนโดยไม่มีการช่วยเหลือซึ่งกันละกันระหว่างเรียน ท าให้คนเก่งได้ช่วยเหลือคนที่
เรียนอ่อนกว่า และเทคนิค STAD เป็นเทคนิคที่มีการวัดผลโดยใช้คะแนนความก้าวหน้าหรือคะแนนพัฒนาการ จึงท า
ให้นักเรียนทราบถึงความก้าวหน้าของตนเองโดยที่ไม่มีการแข่งขันกับผู้อื่น แต่เป็นการแข่งขันกับตนเอง จึงท าให้
นักเรียนมีความกระตือรือร้นและเกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองให้ได้คะแนนสูงยิ่งขึ้น ซึ่งเทคนิคนี้จะช่วยแก้ปัญหา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นและประกอบด้วยหลายๆองค์ประกอบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
ประอรพรรณ บางนกแขวก. (2554 : 40) องค์ประกอบท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้นมดี้วยกัน หลายประการทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม  และองค์ประกอบท่ีส าคัญที่มีผลโดยตรงต่อผลสมัฤทธ์ิ ทางการเรียนของผู้เรียนก็คือ  วิธีการสอน
หรือวิธีการจัดการเรียนรูของครูนั่นเอง 
 2. ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ซึ่งทักษะการท างานเป็นกลุ่มที่นักเรียนทุกคนควรจะรู้จักคือขั้นตอนการท างานภายในกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
สุคนธ์ธาธรรมพุธโธ (2552: 68) กล่าวว่า ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม มีดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้น
วางแผนเพื่อก าหนดแนวทางและจุดมุ่งหมาย เป็นขั้นตอนท่ีครูผู้สอนจะต้องวางจุดมุ่งหมายและแนวทางของกิจกรรมให้
ชัดเจน ครูผู้สอนจะต้องเข้าใจถึงขั้นตอนและกระบวนการของกิจกรรมอย่างถ่องแท้ ข้ันท่ี 2 ขั้นด าเนินกิจกรรม ในขั้นนี้
ประสบการณ์จากการเรียนรู้ต่าง ๆ ของผู้เรียน จะได้มาจากการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองหรือกลุ่ม ซึ่งสามารถจัด
ขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมได้ ดังนี้ 1) ขั้นน า เป็นขั้นตอนในการจัดเตรียมสถานที่ ช้ีแจงกิจกรรม และจัดสมาชิก
กลุ่มเพื่อการเรียนรู้ อีกทั้งครูมีหน้าที่ในการสร้างบรรยากาศให้นักเรียนรู้สึกมีส่วนร่วมและเป็นองค์ประกอบส าคัญใน
การด าเนินกิจกรรมให้ประสบความส าเร็จ 2) ขั้นสอน เป็นขั้นที่ครูลงมือสอน โดยให้นักเรียนได้ร่วมกันลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมกลุ่ม ซึ่งครูจะมีหน้าที่คอยให้ค าปรึกษา ทั้งนี้กิจกรรมที่เลือกนั้นจะต้องเหมาะสมกับบทเรียนที่ใช้ในการสอน
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และเอื้อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจบทเรียนจากกิจกรรมที่ครูจัดขึ้นให้ได้มากที่สุด 3) ขั้นวิเคราะห์และอภิปราย เป็น
ขั้นตอนที่ครูจะให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์และอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้สึกที่ได้จากการปฏิบัติ
กิจกรรม ท้ังในเรื่องของความรู้ที่ได้รับและประสบการณ์จากการท างานกลุ่ม มองเห็นข้อดี ข้อเสีย เพื่อที่จะน าไปใช้ใน
การปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจตนเอง เข้าใจเพื่อนร่วมกลุ่มและที่ส าคัญ
เข้าใจถึงกระบวนการของการท างานกลุ่ม และจากการท างานเป็นกลุ่มยังช่วยให้ผลส าเร็จมาขึ้นซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของส ารอง เสนงาม (2553) การสอนแบบกลุ่มร่วมมือเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนให้ความสามารถ
เฉพาะตัวแทนและศักยภาพในตนเองและร่วมมือแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้บรรลุผลส าเร็จ โดยสมาชิกในกลุ่มตระหนักว่า
ตระหนักว่าแต่ละคนเป็นสว่นหน่ึงของกลุ่ม ทั้งนี้นักเรียนจะรู้สึกถึงคุณค่าของตนเองที่เพ่ิมขึ้น เพราะว่านักเรียนได้มีสว่น
ร่วมในการท ากิจกรรมกลุ่ม นอกจากน้ันการสอนแบบกลุ่มร่วมมือยังก่อให้เกิดบรรยากาศท่ีนักเรียนได้พูดคุยกันเป็นการ
ช่วยให้นักเรียนและเพื่อนเข้าใจปัญหาชัดเจนยิ่งขึ้นการที่นักเรียนสามารถอธิบายให้เพื่อนฟังได้เป็นการยกระดับความ
เข้าใจให้ชัดเจนแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นส าหรับบทบาทของครูที่จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมต้องไม่ถือว่าตนเองเป็นผู้ถ่ายทอด
ความรู้ในช้ันเรียนเดียวกัน แต่เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยให้นักเรียนสามารถค้นหาความรู้ได้จากการ
ร่วมมือกันเรียนรู้ ซึ่งเกิดจากการกระท าของตนเองและจากเพื่อนนักเรียนด้วยกัน 

3. เจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้ แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับมากเนื่องจากขั้นตอนของการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD นักเรียนจะ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการฝึกทักษะการเรียนตามเรื่องนั้น สมาชิกในกลุ่มจะช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มอย่างเต็มที่
เพื่อให้กลุ่มได้รางวัล เนื่องจากรางวัลที่ครูให้เป็นรางวัลคะแนนพัฒนาการ นั่นคือ กลุ่มใดมีคะแนนมากกว่าครั้งก่อนจะ
ได้รางวัลซึ่งสามารถกระตุ้นให้นักเรียนร่วมมือกัน เพื่อช่วยให้กลุ่มประสบความส าเร็จ ท าให้สมาชิกในกลุ่มช่วยเหลือกัน
อย่างดีที่สุด ช่วยกันเรียนไม่ว่าเรียนเก่งหรืออ่อน ก็ตาม ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการวางเงื่อนไขของสกินเนอร์ ที่กล่าวว่า
การจัดการเรียนการสอนที่ดีควรมีการเสริมแรงหลังจากท่ีผู้เรียนเกิดการตอบสนองที่เหมาะสม เช่น การชมเชย การให้
รางวัล เป็นต้องสอดคล้องกับแนวคิดของ ลวน สายยศ และอังคณา  สายยศ (2538:5-58) ไดรวบรวมลักษณะทั่วไป
หรือมิติของเจตคติจากแนวคิดของนักจิตวิทยาหลายคนส่วนใหญ่ของเจตคติ มีลักษณะดังนี้ 1. เจตคติขึ้นอยู่กับการ
ประเมินมโนภาพของเจตคติแล้วเกิดเป็นพฤติกรรม แรงจูงใจ เจตคติเป็นเพียงความรูสึกโน้มเอียงจากการประเมินยังไม
ใช่พฤติกรรม แต่ถ้าแสดงออกเป็นพฤติกรรม แลวจะ     เป็นลักษณะ4 กลุ่ม คือ Positive – approach ตัวอย่างเช่น 
ความเป็นเพื่อน ความรัก ฯลฯ Negative – approach       ตัวอย่าง เช่น การโจมตี ด่าว่า ต่อสู้ ฯลฯ Negative – 
Avoidance ตัวอย่าง เช่น ความกลัว ความเกลียด  ฯลฯ ประเภทนี้  เป็นเจตคติที่ไมดีแบบไมอยากพบเห็นคือ อยาก 
หลีกเลี่ยงไปให้ไกล และอีกมุมหนึ่ง คือ Positive – Avoidance เป็นลักษณะเจตคติทางบวกแต่ก็ อยากจะหลบหลีก
หรือไมรบกวน ตัวอย่าง เช่น การปล่อยเขาให้อยู่เงียบๆ เมื่อเขามีทุกข์เป็นต้น         2. เจตคติเปลี่ยนแปรความเข้มข้น
ตามแนวของทิศทาง ตั้งแต่บวกจนถึงลบ น่ันคือ เป็นการแสดงความรูสึกว่าไปทางบวกมากหรอืน้อยไป ทางลบมากหรือ
น้อยไป ความเข้มข้นก็คือ ไมรูสึกนั่นเองหรือเป็นกลางระหว่างบวกกับลบ แต่จุดที่เป็นนกลางน้ันเป็นปัญหาต่อการแปล
ผล เพราะตาม ธรรมดาจะท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการตอบ 

ข้อเสนอแนะในงานวิจัย 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD บางเนื้อหาอาจไม่สามารถด าเนินให้ครบทุก ๆ ขั้นตอน
ในหนึ่งคาบ ดังนั้นอาจเกิดปัญหาเรื่องความต่อเนื่องของการด าเนินกิจกรรมครูผู้สอนควรใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อช่วยให้
ผู้เรียนสามารถน าความรู้เดิมออกมาใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมต่อไปให้เกิดการเรียนรู้สูงสุด 
 2. จากการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เรื่อง 
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อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ดังนั้นควรมีการน าเทคนิค
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในหน่วยอ่ืนๆต่อไป 
 3. จากการวิจัยครั้งนี้พบว่า การเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบ STAD มีส่วนช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้
ของนักเรียน และมีความเช่ือมั่นว่าตนเองสามารถเรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้ ซึ่งความสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ่มจะมีส่วน
ช่วยในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ได้เร็วขึ้น 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรท าการวิจัยในลักษณะนี้ในเนื้อหาอ่ืน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เพื่อจะได้ทราบว่า การเรียนโดยใช้
กิจกรรมแบบ STAD เหมาะสมกับเนื้อหาใด 
 2. ควรมีการพัฒนาแผนและการจัดการเรยีนรูท้ี่มีประสิทธิภาพด้วยการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD 
ในเนื้อหาอ่ืน ๆ และในระดับช้ันอ่ืนให้ครบทุกระดับชั้น 
 3. ควรมีการส่งเสริมทักษะสื่อสารทางคณติศาสตร์ให้กับนักเรียนในระดับชั้นต่างๆหรือใช้วิธีการสอนที่มีความ
หลากหลายมากข้ึน 
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ผลการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
ทักษะการท างานเป็นทีม และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
The effect of using Learning and Enjoying Model (5T Model) to promote 

Mathematical Problem Solving Skills,  Teamwork Skills, and Attitude toward 
Mathematic for Grade 6 students 

พีรภัทร  ส่องแสง1  อรสา  เฉวียงหงษ์2  และยุภาดี  ปณะราช3 
Phirapat  Songsang1  Orasa  Chaveanghong2  and  Yupadee  Panarach3 

1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
2ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลก าพงเพชร อ าเภอเมือง จงัหวัดก าแพงเพชร 

3อาจารย์โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการใช้
กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน เปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้
คู่ความสนุกสนานกับเกณฑ์ ศึกษาทักษะการท างานเป็นทีมและเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้
คู่ความสนุกสนาน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/6 โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร จ านวน 23 คน 
ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้คู่ความสนุกสนาน แบบวัดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ แบบวัดทักษะการท างานเป็นทีมและแบบวัดเจต
คติต่อคณิตศาสตร ์วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (Dependent Sample 
t-test , One Sample t-test)  
 ผลการวิจัยพบว่า 
  1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนการใช้กระบวนการ
เรียนรู้คู่ความสนุกสนาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้
คู่ความสนุกสนาน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีทักษะการท างานเป็นทีมหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนให้ความส าคัญกับเป้าหมายของกลุ่มเพื่อให้งาน
ประสบความส าเร็จ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ นักเรียนร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างานกลุ่ม และนักเรียน
ร่วมกันวางแผนแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นขณะท างานกลุ่ม ตามล าดับ 
  4. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนอธิบายเนื้อหาคณิตศาสตร์ให้เพื่อนฟัง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือ นักเรียนเต็มใจเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ และ คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ตามล าดับ 

ค าส าคัญ: การใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน / ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ / ทักษะการท างาน
เป็นทีม / เจตคติต่อคณิตศาสตร์ 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

593 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

ABSTRACT 

 This research is aimed to compare Mathematical Problem Solving Skills before and after 
using the Learning and Enjoying Model (5T Model), to compare Mathematical Problem Solving Skills 
after using 5T Model, and to study Teamwork Skills and Attitude toward Mathematic after using 5T 
Model. The sample were 23 Grade 6 students from Anuban Kamphaengphet School by cluster 
random sampling. The instrument include Lesson Plan, Mathematical Problem Solving test, the 
questionaires about teamwork skills and Attitude toward Mathematic. Data analyzed by Mean, 
Standard Deviation, Dependent Sample t-test, and One Sample t-test 
  The results found that ; 
  1. Grade 6 students had Mathematical Problem Solving Skills after using 5T Model higher 
than before at .05 level of significance. 
  2. Grade 6 students had Mathematical Problem Solving Skills after using 5T Model higher 
than 70% at .05 Level of significance. 
  3. Grade 6 students had Teamwork Skills after using 5T Model overall at a high level. The 
highest score was students focus on the goals of the group to make the work successful , then the 
students join in solving problems that arise in group work , and the students together plan to solve 
problems that while working in groups , respectively. 
 4. Grade 6 students had Attitude toward Mathematic after using 5T Model overall at a high 
level. The highest score was students explain math content to friends , then the students are 
willing to join in math related activities , and mathematics is a course that can be used in everyday 
life , respectively. 

Keywords: Learning and Enjoying Model (5T Model) / Mathematical Problem Solving Skills / 

Teamwork Skills / Attitude toward Mathematic 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษที่ 21 เป็นเรื่องส าคัญของ
กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้น ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและ
เตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิต โดยทักษะที่
ส าคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กมีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรยีนการสอน ตลอดจนการ
เตรียมความพร้อมด้านต่างๆ วิจารณ์ พานิช (2555) ได้กล่าวถึงทักษะเพื่อการด ารงชีวิต ดังนี้ สาระวิชาก็มีความส าคัญ 
แต่ไม่เพียงพอส าหรับการเรียนรู้เพื่อมีชีวิตในโลกยุคนี้ ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา (Content หรือ Subject Matter) 
ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของศิษย์ โดยครูช่วยแนะน า และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนแต่ละคน
สามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้  คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ 
ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้
อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  
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 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นการแก้ปัญหา ใน 3 ลักษณะ คือ การแก้ปัญหาในฐานะที่เป็น เป้าหมาย 
(As a goal) ซึ่งไม่เน้นกระบวนการหรือวิธีแก้ปัญหาหรือแม้แต่รายละเอียดเนื้อหาทางคณิตศาสตร์แต่จะสนใจผลลัพธ์
สุดท้าย การแก้ปัญหาในฐานะที่เป็นกระบวนการ (As a process) ซึ่งให้ความส าคัญกับโอกาสที่นักเรียนจะได้ฝน
วิธีการกลยุทธ์ และการค้นพบเกี่ยวกับการแก้ปัญหาด้วยตนเอง การแก้ปัญหาในฐานะที่เป็นทักษะ (As a skill) ซึ่ง
ต้องการความตั้งใจ และ พยายามที่จะระบุประเภทและลักษณะของปัญหาหรือวิธีการในการแก้ปัญหาให้ได้ (Bitter; 
Hatfield; & Edwards. 1989) เป็นการที่แต่ละบุคคลใช้ความรู้ที่มีอยู่ก้อนเดิม ตลอดจนทักษะ และความเข้าใจในการ
แก้สถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย (Krulik; & Rudnick. 1987) การแก้ปัญหาเพื่อให้ได้ค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์ซึ่งผู้
แก้ปัญหาอาจจะต้องใช้ความรู้ ความคิด และประสบการณ์เดิมประมวลเข้ากับสถานการณ์ใหม่ที่ก าหนดในปัญหา 
(ปรีชา เนาว์เย็นผล 2538) วิธีการหนึ่งซึ่งเป็นการบูรณาการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้
ด้วยตนเอง เน้นปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นหรือสิ่งแวดล้อม รวมทั้งต้องใช้ทักษะกระบวนการต่างๆ เป็นเครื่องมือในการ
สร้างความรู้ มีการเคลื่อนไหวทางกายอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นแนวคิดแบบ CIPPA Model (ทิศนา แขมมณี, 2555) โดย
บูรณาการกับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้เป็นทีมที่ผสมผสานความรู้ความสามารถ ความ
สนุกสนานและมีการปฏิสัมพันธ์กันซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ STAD (Slavin, 1995) และรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้เป็นทีมที่แบ่งผู้เรียนตามความสามารถที่ต่างกันเพื่อท างานร่วมกัน ก าหนด
เป้าหมายร่วมกัน เพื่อความส าเร็จของกลุ่มมีการแข่งขันกัน ระหว่างกลุ่มในเกมการเรียนรู้ การทดสอบความรู้ รวมทั้ง
การใช้เทคนิคการเสริมแรง เช่น การให้รางวัล ค าชมเชย เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ TGT (สุวิทย์ มูลค าและ
อรทัย มูลค า, 2553) เรียกว่า กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน (5T Model) (ยุภาดี ปณะราช, 2558) ซึ่งเป็น
รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ที่ช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดและเกิดเจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์ และยังพบว่า รูปแบบการสอนดังกล่าวช่วยลดความแตกต่างเรื่องเพศและระดับความสามารถของผู้เรียน 
ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาเพิ่มขึ้น เพราะทุกคนได้มีโอกาสทบทวนซ้ า ท าให้เกิดการแสดงออกด้วยค าพูดและการปฏิบัติ 
เพื่อให้งานกลุ่มประสบผลส าเร็จสูงสุด ซึ่งในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้นั้น สมาชิกกลุ่มทุกคนต้องยอมรับ
ว่าผลงานกลุ่มหรือผลส าเร็จของงานกลุ่มทุกครั้งนั้นเป็นผลงานของทุกคน ทุกคนในกลุ่มมีความรับผิดชอบเท่าเทียมกัน
ต่อผลงานกลุ่มทุกคนในกลุ่ม จึงต้องมีส่วนร่วมในการคิด ปฏิบัติ ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน ร่วมเสนอและปฏิบัติ
ด้วยความเต็มใจ เรียกว่า ทักษะการท างานเป็นทีม (วัชรา เล่าเรียน, 2553)  และเกิดความรู้สึกทางด้านจิตใจที่มีต่อสิ่ง
เร้าใดสิ่งเร้าหนึ่งในสังคม หรือจากประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จากนั้นแล้วแสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อ
สิ่งนั้น ๆ อาจเป็นในทางที่ดี หรือขัดแย้ง หรือเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นพฤติกรรมภายนอกท่ีอาจสังเกตได้ หรือ
พฤติกรรมภายในที่ไม่สามารถสังเกตได้โดยง่าย แต่มีความโน้มเอียงที่จะเป็นพฤติกรรมภายในมากกว่ าพฤติกรรม
ภายนอก เรียกว่า เจตคติ (สดใส ชุมปัญญา, 2555) 
  จากเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน ากระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน (5T Model) ซึ่งเป็นการ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการกลุ่มในการสร้างความรู้ จัดกิจกรรมการแข่งขันระหว่างกลุ่มเพื่อให้เกิดความ
สนกุสนานและยังได้เรียนรู้ไปพร้อมกัน มีการทดสอบประเมินความรู้ของนักเรียนด้วยการท าแบบทดสอบหรือใบงาน 
รวมถึงนักเรียนได้มีโอกาสตรวจสอบความรูโ้ดยการเปลี่ยนกันตรวจสอบความถูกตอ้ง จะช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ
มากยิ่งข้ึน เพื่อท่ีจะส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน และกระบวนการดังกล่าวยังส่งเสริมทักษะ
การท างานเป็นทีม และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ โดยผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือจริง รู้จักค้นคว้าหาวิธีการและ
กระบวนการจนค้นพบข้อสรุป สูตรหรือค าตอบและนักเรียนจะเกิดความภาคภูมิใจ อันจะน าไปสู่การท าให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้นต่อไป 
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จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความ
สนุกสนาน  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  
 2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 
  3. เพื่อศึกษาทักษะการท างานเป็นทีมหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6  
  4. เพื่อศึกษาเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 

สมมติฐานการวิจัย 
  1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนการใช้กระบวนการ
เรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
  2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้
คู่ความสนุกสนาน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70   

ขอบเขตการวิจัย 
  ด้านเนื้อหา 
  เนื้อหาที่น ามาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้การใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ครั้งน้ีคลอบคลุมเฉพาะเนื้อหาหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง สมการและการแก้สมการ ซึ่งใช้เวลาสอน 
8 ช่ัวโมง 
  ด้านตัวแปร 
  ตัวแปรต้น  ได้แก่ การใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
  ตัวแปรตาม  ได้แก่ - ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
     - ทักษะการท างานเป็นทีม 
     - เจตคติต่อคณิตศาสตร์ 
 

กรอบแนวคิดวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

การใช้กระบวนการเรียนรู้

คู่ความสนุกสนาน 

 

- ทักษะการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร ์

- ทักษะการท างานเป็นทีม 

- เจตคติต่อคณิตศาสตร ์
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วิธีการด าเนินงานวิจัย 
  กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างเป็น นักเรียนโรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร จ านวน 23 คน เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/6 
ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 

  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1. แผนการจัดการเรียนรู้การใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน  เรื่อง สมการและการแก้สมการ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 จ านวน 8 แผน  
 2. แบบวัดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มีค่าความ
เที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ( IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ค่าความ
เช่ือมั่นโดยวิธีการของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (KR-20) พบว่า เท่ากับ 0.72 ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.30 – 0.58 
และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.20 – 0.45 
  3. แบบวัดทักษะการท างานเป็นทีม เป็นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับตามแบบของลิเคอร์ท (Likert scale) 
จ านวน 8 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 

0.67 – 1.00 ค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีการของคอนบราค (α) พบว่า เท่ากับ 0.88 
  4. แบบวัดแบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ เป็นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับตามแบบของลิเคอร์ท (Likert 
scale) จ านวน 10 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ( IOC) อยู่

ระหว่าง 0.67 – 1.00 ค่าความเช่ือมั่นโดยวิธีการของคอนบราค (α) พบว่า เท่ากับ 0.77  

  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท าแบบวัดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
  2. จัดการเรียนรู้การใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน จ านวน 8 ครั้ง ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
  3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท าแบบวัดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ แบบวัดทักษะการท างาน
เป็นทีม และแบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ 

  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. การเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการใช้ 
กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน  ของช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Dependent Sample t-test  
  2. การเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณติศาสตรห์ลังการใช้กระบวนการเรียนรูคู้่ความสนุกสนาน ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ One Sample t-test  
  3. การศึกษาทักษะการท างานเป็นทีมและเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความ
สนุกสนาน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผล
ค่าเฉลี่ย ดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ย  4.50 – 5.00  ทักษะการท างานเป็นทีม/เจตคติต่อคณิตศาสตร์ ระดับมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย  3.50 – 4.49  ทักษะการท างานเป็นทีม/เจตคติต่อคณิตศาสตร์ ระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย  2.50 – 3.49  ทักษะการท างานเป็นทีม/เจตคติต่อคณิตศาสตร์ ระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย  1.50 – 2.49  ทักษะการท างานเป็นทีม/เจตคติต่อคณิตศาสตร์ ระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.49  ทักษะการท างานเป็นทีม/เจตคติต่อคณิตศาสตร์ ระดับน้อยที่สุด 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. การเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความ
สนุกสนาน  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ 
ความสนุกสนาน  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

ทักษะการคิดวิเคราะห ์ n X̅ S.D. t Sig. 

ก่อนการจัดการเรียนรู ้ 23 19.74 3.54 
12.85 .00 

หลังการจดัการเรียนรู ้ 23 27.13 2.12 

 p < .05 

  จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6 มีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อน
การใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 2. การเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณติศาสตรห์ลังการใช้กระบวนการเรียนรูคู้่ความสนุกสนาน ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 
ตาราง 2 ผลการเปรยีบเทียบทักษะการแกป้ัญหาทางคณติศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 

 n k X̅ S.D. t Sig. 

ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์ 23 21 27.13 2.12 13.89 .00 

 p < .05 

  จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังการใช้
กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

  3. การศึกษาทักษะการท างานเป็นทีมหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะการท างานเป็นทีมหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ 
ความสนุกสนานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

ทักษะการท างานเป็นทีม X̅ S.D. ระดับ 

1. นักเรียนร่วมวางแผนงานในการท างานกลุ่ม 3.74 0.69 มาก 

2. นักเรียนให้ความช่วยเหลือในการท างานกลุ่มอย่างเต็มความสามารถ 3.91 0.79 มาก 

3. นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นในขณะท างานกลุ่ม 3.70 0.56 มาก 

4. นักเรียนยอมรบัความคดิเห็นของกลุ่ม 3.83 0.65 มาก 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

598 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

ทักษะการท างานเป็นทีม X̅ S.D. ระดับ 

5. นักเรียนร่วมกันวางแผนแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นขณะท างานกลุ่ม 3.96 0.71 มาก 

6. นักเรียนร่วมแก้ปญัหาที่เกดิขึ้นในการท างานกลุ่ม 4.00 0.52 มาก 

7. นักเรียนรับผิดชอบต่องานท่ีไดร้ับมอบหมายจากกลุม่ 3.70 0.63 มาก 

8. นักเรียนให้ความส าคัญกับเป้าหมายของกลุ่มเพื่อให้งานประสบ
ความส าเร็จ 

4.09 0.67 มาก 

รวม 3.87 0.65 มาก 

 จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีทักษะการท างานเป็นทีมหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้

คู่ความสนุกสนาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.87 และ S.D. = 0.65) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนให้
ความส าคัญกับเป้าหมายของกลุ่มเพื่อให้งานประสบความส าเร็จ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =4.09และ S.D. = 0.67) รองลงมา
คือ นักเรียนร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างานกลุ่ม ( = 4.00 และ S.D. = 0.52) และนักเรียนร่วมกันวางแผน
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นขณะท างานกลุ่ม ( =3.96 และ S.D. = 0.71) ตามล าดับ 

 4. ผลการศึกษาเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 
ตาราง 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ 
ความสนุกสนานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

เจตคตติ่อคณติศาสตร ์ X̅ S.D. ระดับ 

1. วิชาคณิตศาสตร์ท าให้นักเรียนมีความรอบคอบและมเีหตผุล 3.65 0.78 มาก 

2. การเรียนคณิตศาสตร์เป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าของนักเรียน 3.22 0.80 ปานกลาง 

3. คณิตศาสตรเ์ป็นวิชาที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 3.83 0.89 มาก 

4. คณิตศาสตรเ์ป็นวิชาที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์ 3.22 0.67 ปานกลาง 

5. นักเรียนชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร ์ 3.70 0.76 มาก 

6. นักเรียนเตม็ใจเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร ์ 3.96 0.71 มาก 

7. นักเรียนสนใจค้นคว้าหาความรูเ้พิ่มเตมิเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ 3.74 0.81 มาก 

8. นักเรียนท าแบบฝึกหดัคณิตศาสตร์ทีไ่ดร้ับมอบหมายทุกครั้ง 3.26 0.75 ปานกลาง 

9. นักเรียนกล้าแสดงออกในขณะเข้าร่วมกิจกรรมทางคณติศาสตร์ 3.43 0.66 ปานกลาง 

10. นักเรียนอธิบายเนื้อหาคณิตศาสตร์ใหเ้พื่อนฟัง 4.04 0.71 มาก 

รวม 3.61 0.75 มาก 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

599 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

 จากตาราง 4 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้

คู่ความสนุกสนาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.61 และ S.D. = 0.75) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียน
อธิบายเนื้อหาคณิตศาสตร์ให้เพื่อนฟัง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.04 และ S.D. = 0.71) รองลงมาคือ นักเรียนเต็มใจเข้า
ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ ( =3.96 และ S.D. = 0.71) และ คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ( =3.83 และ S.D. = 0.89) ตามล าดับ 

สรุปผลการวิจัย 
  1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนการใช้กระบวนการ
เรียนรู้คู่ความสนุกสนาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้
คู่ความสนุกสนาน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีทักษะการท างานเป็นทีมหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนให้ความส าคัญกับเป้าหมายของกลุ่มเพื่อให้งาน
ประสบความส าเร็จ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ นักเรียนร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างานกลุ่ม และนักเรียน
ร่วมกันวางแผนแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นขณะท างานกลุ่ม ตามล าดับ 

  4. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนอธิบายเนื้อหาคณิตศาสตร์ให้เพื่อนฟัง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือ นักเรียนเต็มใจเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ และ คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ตามล าดับ 

อภิปรายผล 
  1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาท่ี 6 มีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนและสูงกว่าเกณฑ์ร้อย
ละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลดังกล่าว เกิดจากการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนานเป็น
วิธีการที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกลุ่มและมีกิจกรรมการแข่งขัน ท าให้นักเรียน
มีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ มีความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้นักเรียนยังท าแบบทดสอบเพื่อ
ตรวจสอบความเข้าใจในเนื้อหาด้วยการท าแบบทดสอบหรือใบงานด้วยตนเองและนักเรียนมีการแลกเปลี่ยนกันตรวจ
ค าตอบกับเพื่อนซึ่งจะช่วยให้เข้าใจในเนื้อหามากยิ่งข้ึน ผลดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุภาดี ปณะราช (2558) 
พบว่า แนวคิดของรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน (5T Model) ที่ใช้รูปแบบ
การสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ช่วยให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น  ใน
ท านองเดียวกันกับงานวิจัยของ เจิมจันทน์ ขวัญแก้ว (2558) พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ผสมผสาน
ระหว่าง 5E และ STAD นักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น และงานวิจัยของ นายคมกฤช ค ายวง 
(2555) พบว่า ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค TGT เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปี่ที่ 1 มีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับไม่ต่ ากว่าระดับดีมาก และงานวิจัยของ นางนง
ลักษณ์ ศรีบัวบาน (2550) พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT ช่วยให้นักเรียนมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์หลังสูงกกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ซึ่งการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวสอดคล้องกับรูปแบบการสอน
คณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน (5T Model) 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

600 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

 2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีทักษะการท างานเป็นทีมหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลดังกล่าวเกิดจากการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน เน้นการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการกลุ่ม มีการวางแผนการท างานเป็นกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม  และมีการแข่งขันระหว่างกลุ่ม 
ท าให้นักเรียนมีทักษะการท างานเป็นทีม ซึ่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มท าให้นักเรียนได้รู้จักการท าง านร่วมกับ
ผู้อื่น รับผิดชอบงานของตนที่ได้รับมอบหมาย การแสดงความคิดเห็นและรู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ผล
ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
นราวดี จ้อยรุ่ง (2559) พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ช่วยให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการกลุ่ม
สูงขึ้น และงานวิจัยของ อารีย์วรรณ อ่วมตานี (2560) พบว่า กลุ่มทดลองหลังได้รับการสอนแบบแบ่งกลุ่มที่เน้น
ผลสัมฤทธ์ิมีคะแนนทักษะการท างานเป็นทีมดีกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการสอนแบบปกติ และงานวิจัยของ สุรินทร์ ตัน
สกุล (2553) พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา ช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการท างานเป็นกลุ่มอยู่ใน
ระดับสูง ซึ่งการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวเช่ือมโยงกับรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้คู่ความ
สนุกสนาน (5T Model) 
 3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลดังกล่าวเกิดจากการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ที่เน้นการเรียนรู้เป็นกลุ่มและ
จัดการแข่งขันกันระหว่างกลุ่ม ท าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและมีการช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม นักเรียนเรียนรู้ด้วยความ
สนุกสนานไม่น่าเบื่อและมสี่วนรว่มในการเรยีนรูอ้ย่างเต็มที่ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันภายในกลุ่ม ผลดงักล่าวสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ  
วัชราภรณ์ อุปทุม (2558) พบว่า นักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี-คอนสตรัคติวิสต์ และนักเรียนที่
เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบซิปปามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และงานวิจัยของ เสาวณี แก้วสามสี (2560) พบว่า การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ช่วย
ให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่าการเรียนแบบปกติ และงานวิจัยของ ปัทมา ศรขาว (2550) พบว่า 
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มเกมแข่งขัน (TGT) มีเจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ซึ่งการจัดการเรียนรู้ดังที่กล่าวมีความสอดคล้องกับ
รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน (5T Model) 

ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. ผู้เรียนที่สามารถเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนานได้ดีนั้น ส่วนหนึ่งผู้เรียน
ต้องมีทักษะพื้นฐานในวิชาคณิตศาสตร์มาก ดังนั้นเมื่อน ากระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนานนี้ไปใช้กับนักเรียนที่ยัง
ไม่มีความรู้ พ้ืนฐาน เพียงพอ จึงไม่สามารถท าคะแนนผลสัมฤทธ์ิ ในระดับสูงได้  
 2. กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนานสามารถช่วยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง แต่ครูผู้สอนต้องมี
ส่วนช่วยในการตั้งประเด็นด้วย จะท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้น 
 3. ควรใช้รายงานที่จัดท าขึ้นนี้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนกับนักเรียนในช้ัน
อื่นๆต่อไป 
 4. ควรศึกษาวิธีการสอนโดยการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ร่วมกับทักษะทางคณิตศาสตร์อื่นๆ 
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 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. ควรน าวิธีการสอนโดยการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ในเนื้อหาอ่ืนๆ และระดับชั้นอื่นๆ 
 2. ควรน าวิธีการสอนโดยการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาอื่นๆ 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหา และความรับผิดชอบหลังการ
จัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านเทพนคร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก าแพงเพชร  เขต 1 
A study of mathematics learning achievement problem solving skills  and 

responsibility for learning mathematics after instructional management base on 
integration of CCR model decimal matters for grade 4 students Ban Thep Nakorn 

school under the office of Kamphaeng Phet educational service area 1 

มุขรินทร์  พิมพ์ไธสง1  เบญจวรรณ  ชัยปลัด2 และสมภักดิ์  โชติสกุล3 

Mukkharin Pimthaisong1 Benjawan Chaiplad2 and Sompak Schotsakul3 

1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
2อาจารย์ที่ปรึกษาวิจยั โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

3ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเทพนคร อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1). เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4 กับเกณฑ์ (2). เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนและหลังเรียน 
เรื่อง ทศนิยม  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  (3). เพื่อศึกษาทักษะในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียน 
เรื่อง ทศนิยม  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4  (4). เพื่อศึกษาความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง 
ทศนิยม  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4 ต าบลเทพนคร อ าเภอเมืองก าแพง  จังหวัดก าแพงเพชร กลุ่มตัวอย่าง 
เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 จ านวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR แบบวัดทักษะการแก้ปัญหาทางการเรียนคณิตศาสตร์ แบบวัด
ความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลวิจัยพบว่า 

1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม  หลังได้รับการสอน
โดยการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR สูงกว่าที่เกณฑ์ก าหนดไว้ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 

2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง  ทศนิยม  หลังได้รับการสอน
โดยการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4 มีทักษะทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า นักเรียนมีทักษะในการน าเสนอผลงานที่ตนท าได้อย่างหลากหลายวิธี  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ 
นักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหาเมื่อเกิดปัญหาในระหว่างการท ากิจกรรม และ นักเรียนมีทักษะการเช่ือมโยงความรู้เดิม
กับความรู้ใหม่ที่ได้รับ และนักเรียนมีทักษะการคิดสร้างสรรค์ในการท ากิจกรรมต่างๆ และ นักเรียนมีทักษะการ
แก้ปัญหาในการปฏิบัติกิจกรรม ตามล าดับ 

4. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
เมื่อผลการเรียนไม่ดี ได้คะแนนน้อยจะพยายามอ่านหนังสือมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ เข้าเรียนตรงเวลา 
และ ท าการบ้านด้วยตนเอง ตามล าดับ 
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ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR, ทักษะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ , 

ความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 

ABSTRACT 
 This research aims, (1). to compare mathematics learning achievement on decimals of 
students in grade 4 with criteria. (2). To compare mathematics learning achievement before and 
after studying the decimal of students in grade 4. (3). To study the skills in solving math problems 
after studying the decimal of students in grade 4. (4). To study the responsibility for mathematics 
learning on the decimal of grade 4 students. Thep Nakhon subdistrict Mueang Kamphaeng district 
Khampangphet sample is a grade 4 student in the second semester of the academic year 2561, the 
number of 13 people. The tools used in the research were learning instructional management base 
on integration of CCR model. Mathematics problem solving skills test. Mathematics responsibility 
measurement. Analyze data using mean and standard deviation and program spss.  The research 
found that, 
 1. Students in grade 4 had mathematics learning achievement on the decimal point after 
being instructional management base on integration of CCR model higher than the criteria set by 70 
percent with statistical significance at the level of .05. 

2. Students in grade 4 had mathematics learning achievement on the decimal point after 
being instructional management base on integration of CCR model higher than before with 
statistical significance at the level of .05. 
 3. Students in grade 4 have math learning skills. Overall in the level when considering each 
item, it was found that students had the skills to present their work in a variety of ways, the highest 
average. Followed by students having problem solving skills when problems occur during activities. 
And students have the skills to link the previous knowledge with new knowledge gained. And 
students have creative thinking skills in various activities. And students have problem solving skills 
in order to perform activities accordingly. 
 4. Students in grade 4 are responsible. Overall at a high level when considering each item. 
It was found when the grades were not good Get less points, will try to read more books, the 
highest average. Followed by attending school on time. And doing homework on their own, 
respectively. 

Keywords: instructional management base on integration of CCR model, skills in solving math 
problems, responsible for learning mathematics 
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ในปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ยุค 4.0 จึงมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการศึกษาของ
ไทยก็เข้าสู่ยุค 4.0 ด้วยจึงมีการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2542 มาตรา 22) และมีการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากการลงมือปฏิบัติ ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ได้พัฒนาความคิด จนเกิดทักษะ
การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และมีทักษะในการใช้ชีวิต (วิจารณ์ พานิช, 2556) จึงท าให้คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญ
ต่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพราะคณิตศาสตร์ช่วยพัฒนาความคิดของมนุษย์ให้มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็น
ระบบ มีระเบียบแบบแผน สามารถคิดวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาต่างๆได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน รอบคอบ ช่วยให้
คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง (ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, 2551)  
 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่าในระดับประเทศมีผลการทดสอบต่ าลงทุกปี โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์มีผู้เข้าร่วมท าการ
ทดสอบจ านวน 637,256 คน มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 29.31 โดยที่นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเทพนคร 
จากผู้เข้าสอบ 24 คน ซึ่งมีคะแนนต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  
 จากการศึกษาปัญหาดังกล่าววิเคราะห์ได้ว่า ผู้เรียนไม่สามารถคิดวิเคราะห์ได้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะ เรื่อง 
ทศนิยม ในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  6 เป็นเรื่องที่ผู้เรียนไม่สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาด้วยตนเองได้ เกิดปัญหา
การท าความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง ทศนิยม  ท าให้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) อยู่ใน
เกณฑ์ต่ า และเมื่อผู้เรียนไม่สามารถคิดวิเคราะห์ด้วยตนเองได้แล้วยังส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอยู่ใน
เกณฑ์ต่ าด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ (ปฏิมา  ธิกุลวงษ์, 2548) กล่าวว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543-2545 คิดเป็นร้อยละ 56.00,53.58 และ 56.11ซึ่งอยู่ในระดับที่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนได้
ก าหนดขึ้นไว้ว่า นักเรียนจะต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 60.00 ซึ่งสาเหตุที่นักเรียนสอบไม่ผ่านตาม
เกณฑ์ที่ทางโรงเรียนได้ก าหนดไว้คิดเป็นร้อยละ 60 เมื่อวิเคราะห์ทางด้านเนื้อหารายวิชาคณิตศาสตร์ พบว่าเนื้อหาที่
นักเรียนสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์มากที่สุดคือเรื่อง ทศนิยม จึงคิดแก้ปัญหาที่จะพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์ให้มี
ประสิทธิภาพและนักเรียนมีผลการเรียนรู้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้เรียนยังขาดสมาธิ ไม่สนใจเรียน ทั้งความรับผิดชอบใน
ตนเองและทักษะในการท างานร่วมกับผู้อื่น ดังนั้นจึงควรมีการจัดการศึกษาที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาศักยภาพทางการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียนในการให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาความคิดวิเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่เหมาะสมที่จะ
น ามาเป็นนวัตกรรมในการแก้ปัญหาดังกล่าวที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา  และเป็นการปูพื้นฐานความรู้เพื่อที่จะ
น าไปใช้ต่อยอดในเนื้อหาอ่ืนๆ โดยใช้นวัตกรรม CCR เป็นการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ แนวคิด CCR  คือ การบูรณา
การจิตตปัญญา การชี้แนะ และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และลงปฏิบัติ
ด้วยตนเอง มีทักษะต่างๆรวมไปถึงทักษะการคิดวิเคราะห์ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดย
องค์ประกอบของ CCR มีดังนี้ 
 1. C = Comtemplative Education คือ กระบวนการเรียนรู้อย่างใคร่ครวญ เน้นการพัฒนาจิตใจตนเอง 
เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมรอบกาย โดยปราศจาก อคติ เกิดความรัก ความเมตตา อ่อนน้อม
ต่อธรรมชาติ มีจิตส านึกต่อส่วนรวม สามารถที่จะเช่ือมโยงองค์ความรู้ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข (สุภาพร ชูสาย, 2556)  
 2. C = Coaching  คือ เป็นกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งได้น ามาใช้ทั้งในวิชาชีพครู และ
วิชาชีพอ่ืน เป็นกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพหรือพัฒนาผู้เชี่ยวชาญโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน โดยผู้ท าหน้าที่โค้ช คือ ครู 
เพื่อนครู เน้นปฏิสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาความรู้ และเป็นการสอนที่เปลี่ยนจากการบอก หรือสั่งให้ท าตามที่ครูสั่ง เป็น
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การชี้แนะหรือการก าหนดขอบเขตค าตอบให้นักเรียนได้คิดและลงมือปฏิบตัิด้วยตนเอง เพื่อให้นักเรียนใฝ่หาความรู้ด้วย
ตนเอง เป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียนได้ศึกษามากกว่าการให้นักเรียนท าตามครูอย่างเดียว   
 3. R = Research Base Learning คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research-based Learning) 
หมายถึง เป็นการสอนที่ใช้ปัญหาให้นักเรียนได้คิดวิธีแก้ปัญหานั้น โดยการสร้างสถานการณ์ให้นักเรียน แล้วช่วยกันคิด
วิธีแก้ปัญหาแล้วน ามาระดมความคิดให้ได้วิธีแก้ปัญหาเหมาะสมที่สุด 
 การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR เป็นแนวคิดที่เริ่มต้นจากความร่วมมือระหว่างส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ได้สนับสนุนและริเริ่มให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
ทิศทางการผลิตและพัฒนาครูของประเทศ ซึ่งจากที่ประชุมดังกล่าว มติที่ประชุมได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการ
จัดการเรียนรู้ที่ใช้แนวคิด จิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education) ระบบพ่ีเลี้ยง (Coaching) และการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นวิจัยเป็นฐาน (Research base learning) จึงได้ด าเนินโครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและ
พัฒนาครู โดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญา ระบบพี่เลี้ยง และการเรียนรู้ฐานวิจัย ซึ่งได้ริเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2559 
เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งถือเป็นสถาบันการศึกษาหลักในการผลิตนักศึกษาครูได้มีทิศทางเดียวกันในการพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษาเพื่อให้เป็นครูที่มีบทบาทในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบทบาทของการเป็นพี่เลี้ยง 
(Coaching) ในช้ันเรียน และสามารถจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ และมีทักษะในการใช้ชีวิต จึงได้มีการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ และความรับผิดชอบต่อตนเอง เรื่อง 
การศึกษาผลสัมฤทธ์ิและความรับผดิชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์ โดยการจัดการเรยีนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR เรื่อง 
ทศนิยม  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก าแพงเพชร  เขต 1 เพื่อสร้างการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมให้กับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และสามารถลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบใน
ตนเอง มีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อื่น และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึ้น 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
  1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
กับเกณฑ์  
  2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนและหลังเรียน เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4  
 3. เพื่อศึกษาทักษะในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียน เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที ่4  
 4. เพื่อศึกษาความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

ขอบเขตการวิจัย 
  1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 
 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านเทพนคร จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 13 คน  
    1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนบ้านเทพนคร ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 โดยมีนักเรียน จ านวน 13 คน เป็นนักเรียนชาย จ านวน 11 คน และนักเรียนหญิงจ านวน 2 คน ได้มา
โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
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2. ขอบเขตเนื้อหา 
 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เรื่อง ทศนิยม รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  4 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเทพนคร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

3. ตัวแปร   
    3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ CCR 
    3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ทักษะการแก้ปัญหา และ ความรับผิดชอบ  

4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างเดือน พฤศจิกายน-เดือน
ธันวาคม 2561 

สมมติฐานการวิจัย 
  1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม    หลังได้รับการสอน
โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ CCR สูงกว่าที่เกณฑ์ก าหนดไว้ร้อยละ 70 
  2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม หลังได้รับการสอน
โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ CCR สูงกว่าก่อนเรียน 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
 การสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ CCR ประกอบไปด้วยนวัตกรรม ดังน้ี 
  1. C = Comtemplative Education คือ กระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านจิตใจ ผ่านกิจกรรม
การเรียนรู้ในการพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบต่างๆ ท่ีหลากหลาย ที่จะน าไปสู่การคิดอย่างใคร่ครวญและการตระหนักรู้ใน
ตนเองและรู้ถึงคุณค่าของสรรพสิ่งโดยปราศจากอคติ เกิดความรัก ความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ สิ่งแวดล้อมท่ีอยู่รอบตัว
ตลอดจนมีจิตส านึกท่ีดีต่อส่วนรวมและสามารถท่ีจะเช่ือมโยงศาสตร์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างสมดุล 
 2. C = Coaching  คือ เป็นกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งได้น ามาใช้ทั้งในวิชาชีพครู และ
วิชาชีพอ่ืน เป็นกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพหรือพัฒนาผู้เชี่ยวชาญโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน โดยผู้ท าหน้าที่โค้ช คือ ครู 
เพื่อนครู เน้นปฏิสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาความรู้ และเป็นการสอนที่เปลี่ยนจากการบอก หรือสั่งให้ท าตามที่ครูสั่ง เป็น
การชี้แนะหรือการก าหนดขอบเขตค าตอบให้นักเรียนได้คิดและลงมือปฏิบตัิด้วยตนเอง เพื่อให้นักเรียนใฝ่หาความรู้ด้วย
ตนเอง เป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียนได้ศึกษามากกว่าการให้นักเรียนท าตามครูอย่างเดียว   
 3. R = Research Base Learning คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research-based Learning) 
หมายถึง เป็นการสอนที่ใช้ปัญหาให้นักเรียนได้คิดวิธีแก้ปัญหานั้น  โดยการสร้างสถานการณ์ให้นักเรียน แล้วช่วยกันคิด
วิธีแก้ปัญหาแล้วน ามาระดมความคิดให้ได้วิธีแก้ปัญหาเหมาะสมที่สุด 
 4. ความรับผิดชอบ หมายถึง สิ่งที่บุคคลได้รับมอบหมาย และต้องท าให้ส าเร็จหรือบรรลุเป้าหมายตามที่
ได้รับมอบหมายมาและยอมรับในผลของการกระท าท่ีเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือผลร้ายไม่ว่าการกระท านั้นจะถูกหรือ
ผิด ความรับผิดชอบเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนให้บุคคลปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองโดยไม่ต้องมีการบังคับควบคุมจากบุคคลอื่น 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่อง รายงานผลการศึกษาการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ CCR เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ ทักษะการแก้ปัญหา และความรับผิดชอบ เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์และความรับผิดชอบต่อการ
เรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ CCR เรื่อง ทศนิยม  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งผู้วิจัย
ได้ท าการศึกษาดังน้ี 
 
 
 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าแบ่งออกเป็น 3 ชนิด  
  
 1.  สถิติพื้นฐาน 
 1.1  ร้อยละ (Percentage) โดยใช้สูตร ดังนี ้บุญชม ศรีสะอาด,(2535 : 101) 

     P=
𝑓

𝑁
×100 

 
    เมื่อ p  แทน ร้อยละ 
     F  แทน ความถี่หรือจ านวนข้อมูลที่ต้องการหาร้อยละ 
     N แทน จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
 1.2  ค่าเฉลี่ย (Mean) โดยใช้สูตร ดังนี ้บุญชม ศรีสะอาด,(2535 : 102) 

      
N
X

  

 
      เมื่อ       แทน  ค่าเฉลี่ย 

        ∑ 𝑥    แทน  ผลรวมของคะแนนท้ังหมดในกลุ่ม 
          N      แทน  จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
 1.3  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้สูตรดังนี้(บุญชม ศรีสะอาด. 2535 : 103) 

       = √
𝑁 ∑ 𝑋2−(∑ 𝑥)2

𝑁(𝑁−1)
  

 
     เมื่อ   แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
     X แทน  คะแนนแต่ละตัว 
     N แทน  จ านวนข้อมูลทั้งหมด 

     𝛴 แทน  ผลรวม 
 
  
 
 

 

- รปูแบบการเรยีนรูแ้บบ CCR 

- ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตร ์(K) 
- ทกัษะการแกปั้ญหา (P) 
- ความรบัผดิชอบ (A) 
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 2.  สถิติที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือการศึกษาค้นคว้า 
 2.1  หาความเที่ยงตรงของเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดความสามารถใน
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ โดยใช้สูตร IOC (Item Objective Congruence) วิศิน  เกิดดี (2557: 47-48) 

      IOC = 
∑ 𝑅

𝑁
 

 
    เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับเนื้อหา
      หรือระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ 

      R  แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
      N แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

   2.2  หาค่าความยาก (p) ของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดังนี ้วิศิน เกิดดี (2557: 47-48) ดังนี ้

         p = 
𝐻+𝐿

2𝑁
 

 
       เมื่อ  p แทน ค่าความยากของข้อสอบ 
        H แทน จ านวนคนในกลุ่มสูงตอบถูก 
        L แทน จ านวนคนในกลุ่มต่ าตอบถูก 
        N แทน จ านวนคนท้ังหมดในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
 
 2.3  หาอ านาจจ าแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามวิธีของ แบ
รนแนน (Brennan) โดยใช้สูตรดังนี้ วศิน  เกิดดี (2557: 47-48) 

       B = 
𝑈

𝑛1
−

𝑈

𝑛2
 

 
    เมื่อ  B  แทน  ค่าอ านาจจ าแนก 
     U  แทน  จ านวนผู้รอบรู้หรือสอบผ่านเกณฑ์ที่ตอบถูก 
     L   แทน  จ านวนผู้ไม่รอบรู้หรือสอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่ตอบถูก 
     n1  แทน  จ านวนผู้รอบรู้หรือสอบผ่านเกณฑ์ 
     n2  แทน  จ านวนผู้ไม่รอบรู้หรือสอบไม่ผ่านเกณฑ์ 
 2.4  หาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดทักษะในการแก้ปัญหาและเจตคติต่อการเรียนโดยใช้
วิธีของ ครอนบัค (Lee J. cornbach) วศิน  เกิดดี (2557: 47-48) ดังนี ้

        =  












 


 2
xS

2
iS

1
1k

k
 

    เมื่อ          แทน  สัมประสิทธ์ิความเที่ยง 
      K  แทน  จ านวนข้อสอบ 

      2
iS  แทน  คะแนนความแปรปรวนของคะแนนรายข้อ 
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      2
xS  แทน  คะแนนความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง ทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 
กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 
ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4  
กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 
 n k 

  S.D. t Sig. 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 13 21 23.92 1.38 7.625 .00 

P< .05 
 จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม 
หลังได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ CCR สูงกว่าที่เกณฑ์ก าหนดไว้ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  

 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง ทศนิยม  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 
ก่อนและหลังเรียน 
ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนและหลังเรียน เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4  
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ n 
  S.D. t Sig. 

ก่อนการจัดการเรียนรู ้ 13 17.69 2.66 
10.021 .00 

หลังการจดัการเรียนรู ้ 13 23.92 1.38 
P< .05 
 จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม 
หลังได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ CCR สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
การศึกษาทักษะในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังเรียน เร่ือง ทศนิยม  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที ่ 4 
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียน เรื่อง ทศนิยม ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4 
 
ข้อที ่ ทักษะการแก้ปัญหา 

  S.D. ระดับ 
1. นักเรียนมีทักษะการสื่อสารในการน าเสนอผลงาน 3.92 0.64 มาก 
2. นักเรียนมีทักษะการสื่อสารกับผู้อืน่ในสิ่งท่ีตนต้องการน าเสนอ 3.85 0.69 มาก 
3. นักเรียนมีทักษะการให้เหตุผลในการหาค าตอบ 3.54 0.66 มาก 
4. นักเรียนมีทกัษะการให้เหตุผลและตัดสินใจไดด้ีในสถานการณ์ที่จ ากัดเวลา 3.77 0.73 มาก 
5. นักเรียนมีทักษะการเช่ือมโยงความรู้เดมิกับความรู้ใหม่ที่ได้รับ 4.00 0.71 มาก 
6. นักเรียนมีทักษะการเช่ือมโยงความรู้ให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆไดด้ี 3.69 0.48 มาก 
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7. นักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหาในการปฏิบัติกจิกรรม 4.00 0.82 มาก 
8. นักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหาเมื่อเกิดปัญหาในระหว่างการท ากจิกรรม 4.15 0.80 มาก 
9. นักเรียนมีทักษะในการน าเสนอผลงานท่ีตนท าได้อย่างหลากหลายวิธ ี 4.38 0.65 มาก 
10. นักเรียนมีทักษะการน าเสนอผลงานได้อย่างน่าสนใจ 3.77 0.83 มาก 
11. นักเรียนมีทักษะการคิดสร้างสรรคใ์นการท าใบกิจกรรม 3.85 0.80 มาก 
12. นักเรียนมีทักษะการคิดสร้างสรรคใ์นการท ากิจกรรมต่างๆ 4.00 0.71 มาก 

 รวม 3.91 0.10 มาก 
 
 จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4 มีทักษะทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (  = 3.91 และ S.D. = 0.10 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นักเรียนมีทักษะในการน าเสนอผลงานที่ตนท าได้
อย่างหลากหลายวิธ ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  = 4.38 และ S.D. = 0.65 ) รองลงมา คือ นักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหาเมื่อ
เกิดปัญหาในระหว่างการท ากิจกรรม ( = 4.15 และ S.D. = 0.80 ) และ นักเรียนมีทักษะการเช่ือมโยงความรู้เดิมกับ
ความรู้ใหม่ที่ได้รับ (  = 4.00 และ S.D. = 0.71 )   และนักเรียนมีทักษะการคิดสร้างสรรค์ในการท ากิจกรรมต่างๆ    
(  = 4.00 และ S.D. = 0.71 ) และ นักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหาในการปฏิบัติกิจกรรม (  = 4.00 และ S.D. = 
0.82 )  ตามล าดับ 

การศึกษาความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง ทศนิยม  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 
ตาราง 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม    
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4 
 
ข้อที ่ พฤติกรรมความรับผิดชอบ 

  S.D. ระดับ 
1. เตรียมอ่านบทเรียนล่วงหน้าก่อนเข้าช้ันเรียน 3.46 0.52 มาก 
2. เตรียมอุปกรณ์การเรียนมาทุกครั้ง 4.08 0.76 มาก 
3. ฝึกท าแบบฝึกหัดล่วงหน้า 3.62 0.77 มาก 
4. เอาใจใส่ต่อการเรียนทุกวิชา 3.85 0.55 มาก 
5. เข้าเรียนทุกช่ัวโมง 3.92 0.86 มาก 
6. ไม่น างานอื่นขึ้นมาท าในขณะครูสอน 3.54 0.52 มาก 
7. ขณะเรียนตั้งใจฟังครูสอน 3.85 0.69 มาก 
8. ถ้าเรียนวิชาใดไม่เข้าใจ จะซักถามครูจนเข้าใจ 3.77 0.60 มาก 
9. เข้าเรียนตรงเวลา 4.31 0.48 มาก 
10. ไม่เล่นขณะครูสอน 3.85 0.69 มาก 
11. แสดงความคิดเห็นในกิจกรรมการเรียนการสอน 3.92 0.76 มาก 
12. หมั่นใฝ่หาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ 3.85 0.69 มาก 
13. ทบทวนบทเรียนที่เรียนมาแล้ว 4.00 0.71 มาก 
14. ท าตารางและปฏิบัติตามตารางในการดูหนังสือ/ท าการบ้าน 4.08 0.64 มาก 
15. ตรวจความถูกต้องของงานท่ีท าเสร็จก่อนส่งครู 3.92 0.64 มาก 
16. ส่งการบ้านที่ครูให้ท าตรงเวลา 3.92 0.86 มาก 
17. ท าการบ้านด้วยตนเอง 4.15 0.80 มาก 
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18. ประพฤติตามระเบียบกฏเกณฑ์ในการสอบ 3.62 0.51 มาก 

19. 
เมื่อผลการเรียนไม่ดี ได้คะแนนน้อยจะพยายามอ่านหนังสือ
มากขึ้น 

4.38 0.51 มาก 

20. ถ้าขาดเรียน จะติดตามบทเรียน จากเพื่อนหรือครู 4.23 0.60 มาก 
 รวม 3.92 0.12 มาก 
 
 จากตาราง 4 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.92 
และ S.D. = 0.12 ) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า เมื่อผลการเรียนไม่ดี ได้คะแนนน้อยจะพยายามอ่านหนังสือมากขึ้น มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด (  = 4.38 และ S.D. = 0.51 ) รองลงมา คือ เข้าเรียนตรงเวลา (  = 4.31 และ S.D. = 0.48 ) และ 
ท าการบ้านด้วยตนเอง ( = 4.15 และ S.D. = 0.80 )  ตามล าดับ 

สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหา และความรับผิดชอบหลังการจัดการเรียนรู้
โดยใช้เทคนิค CCR เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 สามารถสรุปผลการวิจัยดังนี้ 

1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม หลังได้รับการสอน
โดยการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR สูงกว่าที่เกณฑ์ก าหนดไว้ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 

2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม หลังได้รับการสอน
โดยการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4 มีทักษะทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า นักเรียนมีทักษะในการน าเสนอผลงานที่ตนท าได้อย่างหลากหลายวิธี  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ 
นักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหาเมื่อเกิดปัญหาในระหว่างการท ากิจกรรม และ นักเรียนมีทักษะการเช่ือมโยงความรู้เดิม
กับความรู้ใหม่ที่ได้รับ และนักเรียนมีทักษะการคิดสร้างสรรค์ในการท ากิจกรรมต่างๆ และ นักเรียนมีทักษะการ
แก้ปัญหาในการปฏิบัติกิจกรรมตามล าดับ 

4. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
เมื่อผลการเรียนไม่ดี ได้คะแนนน้อยจะพยายามอ่านหนังสือมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ เข้าเรียนตรงเวลา 
และท าการบ้านด้วยตนเอง ตามล าดับ 

อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหา และความรับผิดชอบหลังการ
จัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
สามารถอภิปรายผลดังนี้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทศนิยม ของช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
แนวคิด CCR สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 1 
ทั้งนี้เป็นเพราะการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการตามแนวคิด CCR ซึ่งก็คือการน าศาสตร์ 3 ศาสตร์ความรู้มารวมกัน จึงท า
ให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ดังน้ี 1. การจัดกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา สามารถสร้างเสริมให้
นักเรียนมีคุณลักษณะที่ดี อันเกิดจากแนวปฏิบัติที่ผู้วิจัยเลือกมาเป็นกระบวนการการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเน้นการท าสมาธิ 
เหตุการณ์กระตุ้นผู้เรียนซึ่งเน้นการฟังอย่างลึกซึ้ง สุนทรียสนทนา การน้อมสู่ใจอย่างใคร่ครวญ และการบันทึกการ
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เรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ดังที่ (ประเวศ วะสี, 2549) ได้กล่าวไว้ว่า จิตตปัญญาศึกษาเป็นการเรียนรู้ภายใน 
การศึกษาด้านใน เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริง ดังกิจกรรมต่อไปนี้ 1) การเข้าถึงโลกและชีวิต 
เรามองโลก มองธรรมชาติอย่างไร หากเราเข้าถึงความจริงจะพบความงามในนั้นเสมอ เมื่อเรา เข้าถึงความเป็น
ธรรมชาติก็จะเข้าถึงความเป็นอิสระ 2) กิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ดนตรี ศิลปะ กิจกรรม
อาสาสมัคร สุนทรียสนทนา เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาตนเอง พัฒนาจิตใจ3) การปลีกวิเวกไปอยู่กับธรรมชาติ 
สัมผัสธรรมชาติ ได้รู้จักตนเอง เมื่อจิตสงบ ความเช่ือมโยงเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติจะเกิดปรากฏการณ์ต่างๆขึ้นและ 
4) การท าสมาธิ ทั้งนี้โดยอยู่บนหลักการที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานในการจัดกระบวนการหรือการเรียนรู้แนวจิตต
ปัญญาศึกษา คือ หลักการพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ครวญ หลักความรักความเมตตา หลักการเช่ือ มโยงสัมพันธ์ 
หลักการเผชิญหน้ากับความจริง หลักความต่อเนื่อง หลักความมุ่งมั่น และหลักชุมชนแห่งการเรียนรู้ เรียกว่า “หลัก
จิตตปัญญาศึกษา 7” หรือเรียกในช่ือย่อๆภาษาอังกฤษว่า 7C’s 2. การโค้ชช่ิง คือการสอนที่เปลี่ยนจากการบอก หรือ
สั่งให้ท าตามที่ครูสั่ง เป็นการช้ีแนะหรือการก าหนดขอบเขตค าตอบให้นักเรียนได้คิดและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อให้
นักเรียนใฝ่หาความรู้ด้วยตนเอง เป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียนได้ศึกษา มากกว่าการให้นักเรียนท าตามครู
อย่างเดียว  และสุดท้ายการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (RBL) เป็นการสอนที่ใช้ปัญหาให้นักเรียนได้คิดวิธี
แก้ปัญหานั้น  โดยการสร้างสถานการณ์ให้นักเรียน แล้วช่วยกันคิดวิธีแก้ปัญหาแล้วน ามาระดมความคิดให้ได้วิธี
แก้ปัญหาเหมาะสมที่สุด จึงท าให้นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น 
 นอกจากนี้ (ประจิม เมืองแก้ว, 2558) ได้กล่าวว่า ลักษณะของกระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษาให้
ความส าคัญกับวิธีการพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ครวญ สร้างความพร้อมในการเรียนรู้ การให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลง
มือปฏิบัติจริง มีการเชื่อมโยงประสบการณ์ ความรู้ ในบรรยากาศการเรียนรู้ที่ผ่อนคลาย มีการสะท้อนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้ความรู้และได้น าวิธีการจัดกิจกรรมไปใช้ในการพัฒนาการเห็น
คุณค่าในตนเอง ดังต่อไปนี้ 
  1. มุ่งให้ผู้เรียนเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่กิจกรรมที่หลากหลาย 
  2. ใช้วิธีการพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ครวญสถานการณ์ 
  3. น าสู่การฝึกปฏิบัติอย่างแท้จริง ให้ความส าคัญกับการเปลี่ยนแปลงตนเอง 
  4. สะท้อนการเรียนรู้ของผู้เรียน สะท้อนการคิดด้วยการน าเสนอในรูปแบบต่างๆ 
  5. น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างต่อเนื่อง 
 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้ที่บูรณา
การแนวคิด CCR หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 
2 ทั้งนี้เป็นเพราะการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการตามแนวคิด CCR ซึ่งก็คือการน าศาสตร์ 3 ศาสตร์ความรู้มารวมกัน จึง
ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ดังน้ี 1. การจัดกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา สามารถสร้างเสริม
ให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่ดี อันเกิดจากแนวปฏิบัติที่ผู้วิจัยเลือกมาเป็นกระบวนการการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเน้นการท า
สมาธิ เหตุการณ์กระตุ้นผู้เรียนซึ่งเน้นการฟังอย่างลึกซึ้ง สุนทรียสนทนา การน้อมสู่ใจอย่างใคร่ครวญ และการบันทึก
การเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา 2. การโค้ชช่ิง คือการสอนที่เปลี่ยนจากการบอก หรือสั่งให้ท าตามที่ครูสั่ง เป็น
การชี้แนะหรือการก าหนดขอบเขตค าตอบให้นักเรียนได้คิดและลงมือปฏิบตัิด้วยตนเอง เพื่อให้นักเรียนใฝ่หาความรู้ด้วย
ตนเอง เป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียนได้ศึกษา มากกว่าการให้นักเรียนท าตามครูอย่างเดียว  และสุดท้ายการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (RBL) เป็นการสอนที่ใช้ปัญหาให้นักเรียนได้คิดวิธีแก้ปัญหานั้น  โดยการสร้าง
สถานการณ์ให้นักเรียน แล้วช่วยกันคิดวิธีแก้ปัญหาแล้วน ามาระดมความคิดให้ได้วิธีแก้ปัญหาเหมาะสมที่สุด จึงท าให้
นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ (สุวภาพ พวงแก้ว, 2556) กล่าวถึงองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนไว้ว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนจะสูงขึ้นหรือต่ านั้น จะมีองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องอยู่ 2 ประการ 
คือ องค์ประกอบทางสติปัญญาและองค์ประกอบท่ีมิได้เกี่ยวข้องกับสติปัญญา ซึ่งครูผู้สอนจะต้องท าความเข้าใจ รู้จักที่
จะส่งเสริม และขจัดปัจจัยที่เป็นอุปสรรคได้ 
 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ (พงษ์ศักดา นามประมา , 2557) การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 สู่ความเป็นพลเมืองอาเซียนด้วยรูปแบบการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) ในรายวิชาเพิ่มเติม ส 33202 
อาเซียนศึกษา 2 ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจัยพบว่า 
  1. ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน (RBL) ของนักเรียนช้ัน  
  2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาเพิ่มเติม ส 33202 อาเซียนศึกษา 2 ที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัย
เป็นฐาน (RBL) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ห้องเรียนที่ 1 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร นักเรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 
85.71 ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80.80 ขึ้นไป 

3. ทักษะการแก้ปัญหาทางการเรียน เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4 มีทักษะทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับ มากเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นักเรียนมีทักษะในการน าเสนอผลงานที่ตนท า
ได้อย่างหลากหลายวิธี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ นักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหาเมื่อเกิดปัญหาในระหว่างการท า
กิจกรรม และ นักเรียนมีทักษะการเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ที่ได้รับ และนักเรียนมีทักษะการคิดสร้างสรรค์ใน
การท ากิจกรรมต่างๆ และ นักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหาในการปฏิบัติกิจกรรม ตามล าดับ ทั้งนี้เป็นเพราะการจัดการ
เรียนรู้ที่บูรณาการตามแนวคิด CCR ซึ่งก็คือการน าศาสตร์ 3 ศาสตร์ความรู้มารวมกัน จึงท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ดังนี้ 1. การจัดกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา สามารถสร้างเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่ดี 
อันเกิดจากแนวปฏิบัติที่ผู้วิจัยเลือกมาเป็นกระบวนการการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเน้นการท าสมาธิ เหตุการณ์กระตุ้นผู้เรียน
ซึ่งเน้นการฟังอย่างลึกซึ้ง สุนทรียสนทนา การน้อมสู่ใจอย่างใคร่ครวญ และการบันทึกการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตต
ปัญญาศึกษา 2. การโค้ชช่ิง คือการสอนที่เปลี่ยนจากการบอก หรือสั่งให้ท าตามที่ครูสั่ง เป็นการช้ีแนะหรือการก าหนด
ขอบเขตค าตอบให้นักเรียนได้คิดและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อให้นักเรียนใฝ่หาความรู้ด้วยตนเอง เป็นการสร้างองค์
ความรู้ให้กับนักเรียนได้ศึกษา มากกว่าการให้นักเรียนท าตามครูอย่างเดียว  และสุดท้ายการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (RBL) เป็นการสอนที่ใช้ปัญหาให้นักเรียนได้คิดวิธีแก้ปัญหานั้น  โดยการสร้างสถานการณ์ให้นักเรียน แล้ว
ช่วยกันคิดวิธีแก้ปัญหาแล้วน ามาระดมความคิดให้ได้วิธีแก้ปัญหาเหมาะสมที่สุด จึงท าให้นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น 
และยังสอดคล้องกับ (อาชัญญา รัตนอุบล, 2547:77-78) กล่าวว่าการเรียนการสอนที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน นักเรียนมี
ความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เนื่องจากผู้สอนได้อ า นวยความสะดวกแก่ผู้เรียน คือ 1.การสร้าง
บรรยากาศส าหรับการแสวงหาค าตอบร่วมกัน (Mutual Inquiry) ซึ่งบรรยากาศที่ดีควรเป็นบรรยากาศที่ให้ความรู้สึก
อบอุ่น การเคารพซึ่งกันและกันน า ไปสู่การสนทนาและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 2. การสนับสนุนให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสเรียนรู้ ตามความต้องการของตนเอง ซึ่งมีความส าคัญ เนื่องจากผู้เรียนจ าเป็นต้องวิเคราะห์ความต้องการในการ
เรียนรู้ของตนเองได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมเพื่อที่จะจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการ
และสนใจของผู้เรียนอย่างแท้จริง 3. การวางแผนร่วมกับผู้เรียน เพื่อจัดประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนการสอนที่
จะสนับสนุนและช่วยให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การจัดสถานการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
แผนการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกอยากเรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ไปศึกษาเก็บรวบรวมจากแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆ โดยเฉพาะจากการไปสัมผัสข้อมูลจากสถานที่จริงซึ่งจะช่วยกระตุ้นและเร้าความสนใจให้ผู้เรียนเกิดความ
สนใจ และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดเวลาด าเนินการ 
 นอกจากนี้นักทฤษฎีการเรียนรู้ในกลุ่มพุทธินิยม (Cognitivism) เป็นกลุ่มที่ให้ความสนใจศึกษาเกี่ยวกับ
“Cognition” หรือกระบวนการรู้คิด หรือกระบวนการทางปัญญา นักคิดคนส าคัญในกลุ่มนี้คือ อุลริค ไนส์เซอร์ 
(Ulrich Neisser) ได้ให้ค านิยามของค านี้ว่า “เป็นกระบวนการเรียนรู้ของสมองในการปรับเปลี่ยน ลด ตัด ทอน ขยาย 
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จัดเก็บ และใช้ข้อมูลต่างๆ ท่ีรับเข้ามาทางประสาทสัมผัสซึ่งอาจจะเกิดหรือไม่เกิดจากการกระตุ้นของสิ่งเร้าภายนอกก็
ได้ ดังนั้น การรู้สึก การรับรู้จินตนาการการระลึกได้ การจ า การคงอยู่ การแก้ปัญหา การคิด และอื่น ๆ อีกมาก จึงถือ
ได้ว่าเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการรู้คิดนี้” 

4. ความรับผิดชอบ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า เมื่อผลการเรียนไม่ดี ได้คะแนนน้อยจะพยายามอ่านหนังสือมากขึ้น มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ เข้าเรียนตรงเวลา และ ท าการบ้านด้วยตนเอง ตามล าดับ ทั้งนี้เป็นเพราะทั้งนี้เป็นเพราะ
การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการตามแนวคิด CCR ซึ่งก็คือการน าศาสตร์ 3 ศาสตร์ความรู้มารวมกัน จึงท าให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ดังนี้ 1. การจัดกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา สามารถสร้างเสริมให้นักเรียนมี
คุณลักษณะที่ดี อันเกิดจากแนวปฏิบัติที่ผู้วิจัยเลือกมาเป็นกระบวนการการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเน้นการท าสมาธิ 
เหตุการณ์กระตุ้นผู้เรียนซึ่งเน้นการฟังอย่างลึกซึ้ง สุนทรียสนทนา การน้อมสู่ใจอย่างใคร่ครวญ และการบันทึกการ
เรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา 2. การโค้ชช่ิง คือการสอนที่เปลี่ยนจากการบอก หรือสั่งให้ท าตามที่ครูสั่ง เป็นการ
ช้ีแนะหรือการก าหนดขอบเขตค าตอบให้นักเรียนได้คิดและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อให้นักเรียนใฝ่หาความรู้ด้วย
ตนเอง เป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียนได้ศึกษา มากกว่าการให้นักเรียนท าตามครูอย่างเดียว  และสุดท้ายการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (RBL) เป็นการสอนที่ใช้ปัญหาให้นักเรียนได้คิดวิธีแก้ปัญหานั้น  โดยการสร้าง
สถานการณ์ให้นักเรียน แล้วช่วยกันคิดวิธีแก้ปัญหาแล้วน ามาระดมความคิดให้ได้วิธีแก้ปัญหาเหมาะสมที่สุด จึงท าให้
นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น และผู้เรียนมีความรับผิดชอบเป็นคุณลักษณะพื้นฐานที่ส าคัญที่ท าให้บุคคลประสบ
ความส าเร็จในการเรียนและการท างาน บุคคลที่มีความรับผิดชอบจะมีความตั้งใจเอาใจใส่ในการท างานที่รับผิดชอบ มี
ความเพียร อดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค มีการวางแผนในการท างาน รอบคอบ รู้จักตั้งจุดมุ่งหมายในการท างาน และ
สามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ยอมรับผลของการกระท านั้น พร้อมกับแก้ไขและปรับปรุงอยู่
เสมอ  
 นอกจากนี้ (วราภรณ์  สารีพันดอน, 2555) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื่องบทประยุกต์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และความรับผิดชอบต่อการ
เรียนที่ได้รับการสอนแบบปกตกิับการสอนที่มรการจัดเรียงล าดับเนื้อหาสาระแบบปรบัใหม่และจัดกลุ่มใหม่ ผลการวิจัย
พบว่า  
 นักเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเข้ากลุ่มตามสมัครใจ แบบเข้ากลุ่มตามครูก าหนดและเข้ากลุ่มปกติ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องบทประยุกต์ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ และความ
รับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์ แตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ. 05 โดยนักเรียนที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบเข้ากลุ่มสมัครใจ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเข้ากลุ่มตามที่
ครูก าหนดและมีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ความรับผิดชอบทางการเรียนคณิตศาสตร์สู งกว่าที่เข้ากลุ่มแบบ
ปกตินอกจากนี้นักเรียนที่จัดการเรียนรู้แบบเข้ากลุ่มตามที่ครูก าหนดมีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์สูงกว่า
นักเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ. 05 โดยสรุปผลการวิจัยในครั้งนี้ท าให้
ทราบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์จะสูงหรือต่ านอกจากจะมีปัจจัยจากนักเรียนแล้วยังขึ้นอยู่กับการเอาใจใส่
ของครูผู้สอนที่ต้องรู้จักวิเคราะห์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รวมถึงการจัดล าดับเนื้อหาสาระอย่างสมเหตุสมผลและจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามความต้องการของนักเรียนจะช่วยให้ครูสามารถพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้  
 1. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR ครูควรแนะน า ท าความเข้าใจกับนักเรียนให้เกิดความเข้าใจแต่ละ
ขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนก่อน เพื่อจะได้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ CCR เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ นักเรียนท ากิจกรรมด้วยตนเอง ใช้ความคิดและ
ความสามารถของตนเองซึ่งครูต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล อารมณ์ สังคม สติปัญญา และความรู้พื้นฐาน
เดิมของนักเรียน ครูจะต้องให้นักเรียนได้ฝึกกระท าด้วยตนเอง  
 2. ครูควรเตรียมเนื้อหา สื่อการสอน และวิธีการสอน ใบความรู้ ใบงาน ให้พร้อมสะดวกในการใช้ ควร
เสนอแนะแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ฝึกให้ผู้เรียนได้ใช้ประกอบการแสวงหาความรู้ และศึกษาค้นคว้าอย่างพอเพียง 
และให้การเสริมแรงในระหว่างที่นักเรียนท ากิจกรรม เพื่อช่วยให้นักเรียนรู้สึกภูมิใจ  
 3. ครูควรกระตุ้นให้ก าลังใจผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการเรียน และกล้าแสดงความคิดเห็นขอตนเองต่อกลุ่ม  
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป  
 1. ควรศึกษาถึงปัจจัยอื่นๆ ท่ีส่งผลถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
 2. ควรน าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR ไปใช้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย เพื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไร  
 3. ควรน าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ CCR ไปศึกษาและพัฒนาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่ม
สาระหรือวิชาอื่น 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ทักษะในการแก้ปัญหาและเจตคติต่อการเรียน
คณิตศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
A study of mathematics learning achievement, problem-solving skills and attitude 
towards mathematics learning by instructional management base on integration 

of CCR modelon ratio, proportion and percentage for Mathayom-Suksa 1 students 

ศรีไพร  ตราชูคงวุฒิ 1  ณัฐณิชา  กล้าหาญ 2  เบญจวรรณ  ชัยปลัด 3   
Sreephai  Trachukhongwut 1  Natnicha  Klahan 2  Benjawan  Chaiplad 3   

1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
2ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 

3อาจารย์โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 ศึกษาทักษะ
ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ
ศึกษาเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
1    กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ในภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องเรียน 40 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ แบบวัดทักษะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ และแบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (dependent sample t-test และ one sample t-test) 
  ผลการศึกษาพบว่า   
 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการแนวคิด CCR อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
แนวคิด CCR สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีทักษะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
แนวคิด CCR โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักเรียนสนุกกับการแก้ปัญหาทางการเรียน
คณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ นักเรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้ที่เรียนกับปัญหาที่เผชิญได้  และนักเรียน
สามารถคิดแก้ปัญหาได้หลากหลายวิธี ตามล าดับ 
  4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด 
CCR โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า วิชาคณิตศาสตร์ท าให้นักเรียนมีความรอบคอบและ
มีเหตุผล มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ นักเรียนกล้าแสดงออกทุกครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมคณิตศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ตามล าดับ 
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ค าส าคัญ :  การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร์, ทักษะในการแก้ปัญหา

คณิตศาสตร์, เจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 

ABSTRACT 
 This research is aimed to compare mathematics learning achievement before and after 
instructional management base on integration of CCR model of Mathayom-Suksa 1 students, 
comparison of mathematics learning achievement after instructional management base on 
integration of CCR model of Mathayom-Suksa 1 students with 70 percent criteria, study skills in 
solving math problems after instructional management base on integration of CCR model of 
Mathayom-Suksa 1 students and study the attitude towards mathematics learning after 
instructional management base on integration of CCR model of Mathayom-Suksa 1 students. 
Sample group Mathayom-Suksa 1/1 students Chakungraowittaya school (In-Chum Dee San 
Uppatham) in the second semester of the academic year 2018, 1 classroom, 40 students obtained 
by clustering random sampling method. The tools used in the research are the learning 
management plan that instructional management base on integration of CCR model, mathematics 
learning achievement model. Mathematical skills in solving problems and a measure of attitude 
towards mathematics. The data analysis was done by average ( x ) standard deviation (S.D.), and 
dependent sample t-test and one sample t-test. 
  The results revealed that : 
  1.  Students in Mathayom 1 had increased learning achievement. in mathematics after 
learning integrated with the concepts of CCR that was statistically significant at .05 level. 
  2. Students in Mathayom 1 had increased learning achievement. in mathematics after 
learning integrated with the concepts of CCR that was higher than the criterion 70 percent and was 
statistically significant at .05 level. 
  3. Students in Mathayom 1’s problem solving skills in mathematics after learning integrated 
with the concepts of CCR as a whole were at the highest level when all aspects were considered. It 
was found that the student’s enjoyment with problem solving in mathematics had the highest 
average followed by student’s ability to link studied knowledge with problems faced, and 
student’s ability to solve problem with several methods respectively. 
  4. Students in Mathayom 1’s attitude toward mathematics after learning integrated with 
the concepts of CCR as a whole was at the highest level. When each aspect was considered, it was 
found that level headed and reasonable students had the highest averages followed by students 
who are assertive to join in mathematics is a subject that can be used in daily life. 

Keyword:  Instructional management base on integration of CCR model, Mathematics learning 

achievement, Skills in solving math problems, Attitude towards mathematics learning. 
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
 โลกของเราในทุกวันน้ีถูกพัฒนาขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นผลมาจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมต่าง ๆ ซึ่งขณะนี้เราได้ก้าวเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 สิ่งส าคัญที่สุดคือจะต้องเตรียมความพร้อมให้กับเด็กที่จะเผชิญ
กับความเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษท่ี 21 เพื่อให้เด็กมีทักษะและสามารถเอาตวัรอดได้ในสังคม ซึ่งกลุ่มสาระการเรยีนรู้
คณิตศาสตร์นับว่าเป็นอีกหนึ่งวิชาที่เป็นพื้นฐานในการเสริมสร้างกระบวนการคิดและทักษะให้เกิดขึ้นกับเด็ก ดังค า
กล่าวที่ว่า  คณิตศาสตร์ช่วยฝึกให้มนุษย์มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ ช่างสังเกต มีเหตุผล มีความอดทน คิดเป็น
ท าเป็น สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ สามารถแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมกับสถานการณ์ ท าให้
มนุษย์มีความสมดุลทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข                    
(วัชรพงษ์  อนรรฆเมธี, 2558) และคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาและ
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น (สุทัศน์  ยกส้าน, 2554) 
ดังนั้น จุดมุ่งหมายของการเรียนคณิตศาสตร์ นอกจากต้องการให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระวิชาแล้ว 
ยังต้องการให้ผู้เรียนเกิดทักษะ และกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ซึ่งสามารถท าให้เกิดขึ้นได้โดยผ่านกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน 
และร้อยละ โดยบูรณาการแนวคิด CCR เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น เนื่องจากผู้วิจัยได้
ส ารวจผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 
2560 เผยแพร่เมื่อวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 พบว่า รายวิชาคณิตศาสตร์ มีผู้เข้าสอบ 643,772 คน คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 26.30 คะแนน และในระดับโรงเรียนมีผู้เข้าสอบ 102 คน คะแนนเฉลี่ย 19.61 คะแนน จะเห็นว่า
นักเรียนมีผลการทดสอบในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับโรงเรียนต่ ากว่าระดับประเทศ ซึ่งการที่นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตรต์่ านั้นมสีาเหตุหลายประการ แต่จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษามาพอสรุปประเด็นหลัก ๆ 
ได้ดังนี้คือ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ไม่ได้เน้นนักเรียน นักเรียนมีเจตคติที่ไม่ดีต่อคณิตศาสตร์ ไม่ชอบเรียน
คณิตศาสตร์ จนท าให้นักเรียนไม่เกิดกระบวนการคิด และทักษะในการแก้ปัญหา และนอกจากนี้ผู้วิจัยได้ศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ โดยการ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน พบว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า และสอดคล้องกับปัญหาที่พบว่า 
หมวดวิชาทักษะชีวิต โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ าเพราะเป็นวิชาที่
ต้องใช้ความรู้ ทักษะกระบวนการในการคิดแก้ปัญหา นักเรียนไม่สามารถน าความรู้ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อย
ละ เชื่อมโยงกับชีวิตจริงได้ ซึ่งเมื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาพบว่า เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสอนตามเนื้อหาใน
บทเรียนโดยการอธิบาย ยกตัวอย่างโจทย์ แสดงวิธีการค านวณให้นักเรียนดู นักเรียนเป็นเพียงผู้รับโดยที่ไม่ได้มีโอกาส
แสดงความคิดเห็น และไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์ มีอคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ (ชณัฏฐฐิณี  หน่อวงศ์ , 2558) จาก
การศึกษาปัญหาคณิตศาสตร์ พบว่า การจัดการเรียนการสอน เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ ควรสอนให้ นักเรียน
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับชีวิตประจ าวัน ฝึกทักษะด้วยประสบการณจ์รงิ แก้ปัญหาและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้จริง เห็นคุณค่าและประโยชน์ของวิชาคณิตศาสตร์ (อัมพร  ม้าคนอง , 2553, 13) ซึ่งการจัดการเรียนการสอนโดย
การสอนแนะให้รู้คิด (Cognitive Guided Instruction : CGI) จะท าให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 
และการที่ไดฝึกแก้ปัญหาจะช่วยให้นักเรียนรูจักคิดมีระเบียบขั้นตอนในการคิด รูจักคิดอย่างมีเหตุผล และรูจักตัดสินใจ
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อย่างฉลาด ดังนั้น จ าเป็นจะต้องหาวิธีการสอนที่สามารถช่วยให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาเป็นวิธีการที่ใกล้เคียงกับชีวิตจริง ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พบปัญหาและวิธี
แก้ปัญหาด้วยตนเอง (เบญจมาศ  อยู่เป็นแก้ว, 2548, 21) ผู้วิจัยจึงได้จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR เพราะ
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง มีอิสระในการคิดแก้ปัญหา หาเหตุผลได้ด้วยตัวเอง ท าให้นักเรียน
มีความสุขกับการเรียนตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
  การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR เป็นแนวคิดที่เริ่มต้นจากความร่วมมือระหว่างส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ได้สนับสนุนและริเริ่มให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
ทิศทางการผลิตและพัฒนาครูของประเทศ ซึ่งจากที่ประชุมดังกล่าว มติที่ประชุมได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการ
จัดการเรียนรู้ที่ใช้แนวคิด จิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education) ระบบพ่ีเลี้ยง (Coaching) และการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นวิจัยเป็นฐาน (Research base learning) จึงได้ด าเนินโครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและ
พัฒนาครู โดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญา ระบบพี่เลี้ยง และการเรียนรู้ฐานวิจัย ซึ่งได้ริเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2559 
เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งถือเป็นสถาบันการศึกษาหลักในการผลิตนักศึกษาครูได้มีทิศทางเดียวกันในการพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษาเพื่อให้เป็นครูที่มีบทบาทในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบทบาทของการเป็นพี่เลี้ยง 
(Coaching) ในช้ันเรียน และสามารถจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR มี 5 
ขั้นตอน ดังนี ้
   1.  ขั้นการเตรียมความพร้อม : ตระหนักรู้คือพร้อม 

   2.  ขั้นการแสวงหาความรู้ : ถามคือสอน 

   3.  ขั้นเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ : ปฏิบัติได้คือเข้าใจ 

   4.  ขั้นประเมินและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : สะท้อนคิดคือเรียนรู้ 

   5.  ขั้นการสะท้อนการเรียนรู้ : เขียนคือคิด 

  จากการศึกษาแนวคิด CCR ซึ่งเป็นการบูรณาการจิตตปัญญาศึกษา การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน และการ
ช้ีแนะ ซึ่งผู้วิจัยในฐานะที่เป็นครูสอนคณิตศาสตร์สนใจที่จะเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ศึกษา
ทักษะในการแก้ปัญหาและเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่มกีารจัดการเรียนรูท้ี่บูรณาการแนวคิด CCR เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ไมเห็นความส าคัญของการ
เรียน เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ทั้งที่ในชีวิตประจ าวันมีการน าความรู เรื่อง อัตราส่วน ไปใช้ มากมาย ดังน้ัน
เพื่อให้นักเรียนเห็นถึงความส าคัญดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาเครื่องมือในรูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน เรื่อง อัตราส่วน เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะการแก้ปัญหา และ เจตคติต่อการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นต่อไป  

จดุมุ่งหมายของการวิจัย 
  1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด 
CCR  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
  2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70   
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  3.  เพื่อศึกษาทักษะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
  4.  เพื่อศึกษาเจตคติต่อการเรยีนคณติศาสตรห์ลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนการจัดการ
เรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR   
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
แนวคิด CCR สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 

ขอบเขตของการวิจัย 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสาร
อุปถัมภ์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 4 ห้องเรียน 128 คน  
  กลุ่มตัวอย่างที่ ใ ช้ ในการวิจัย  ได้แก่  นักเรี ยน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1/1 โรงเรี ยนชากั งราววิทยา             
(อินทร์-ชุ่ม      ดีสารอุปถัมภ์) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องเรียน 40 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่ม
แบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
  เนื้อหาการวิจัย 
  เนื้อหาท่ีน ามาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครั้งนี้ 
เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ  ซึ่งใช้เวลาสอน 12 ช่ัวโมง  
  ตัวแปร 
  ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR 
  ตัวแปรตาม ได้แก่  
   1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
   2.  ทักษะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 
  3.  เจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
  ระยะเวลาในการวิจัย 
  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
  1.  รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR หมายถึง เป็นการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ      
จิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education) การสอนแนะหรือการชี้แนะ (Coaching) และการเรียนการสอนที่ใช้
วิจัยเป็นฐาน (Researching base Learning) ซึ่งเป็นกระบวนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรูจ้ากการปฏิบัติจริงไดล้ง
มือหาค าตอบด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดกระบวนการคิด และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยครูเป็นเพียงผู้ช้ีแนะให้ผู้เรียนได้
พัฒนาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้เรียนรู้การพัฒนาจิตใจ การรู้จัก
ตนเอง เกิดความรัก ความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ เกิดจิตส านึกต่อส่วนรวม อันน าไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุข การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR มี 5 ข้ันตอน ดังนี ้
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  ขั้นที่ 1 การเตรียมความพร้อม : ตระหนักรู้คือพร้อม หมายถึง การเตรียมความพร้อมในด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้พร้อมที่จะปฏิบัติกิจกรรมในข้ันต่อไป โดยใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา เช่น การ
ฟังอย่างลึกซึ้ง การสะท้อนการเรียนรู้  กิจกรรม Body Scan กิจกรรม BBL เป็นต้น 
  ขั้นที่ 2 แสวงหาความรู้ : ถามคือสอน หมายถึง การใช้ค าถามที่กระตุ้นความคิด และจุดประกายความคิ ด
ของผู้เรียนให้อยากหาค าตอบ อยากแก้ปัญหา และอยากคิดต่อ ซึ่งเป็นค าถามที่สอดคล้องกับแนวคิด RBL ท าให้ผู้เรียน
เกิดแนวความคิดความเข้าใจที่ถูกต้องและกว้างขวางยิ่งขึ้น เพราะผู้เรียนจะเกิดทักษะในการค้นคว้าสิ่งที่ต้องการจาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้ทราบค าตอบและสามารถเปรียบเทียบค าตอบที่ได้มาว่าควรเช่ือถือหรือไม่ 
   ขั้นที่ 3 เช่ือมโยงสู่การปฏิบัติ : ปฏิบัติได้คือเข้าใจ หมายถึง การให้ลงมือปฏิบัติจริง ผู้สอนเป็นเพียงผู้คอย
ช้ีแนะ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นหาค าตอบจากปัญหาที่เผชิญ ได้ปรึกษาหาเหตุผลอธิบายปัญหาที่พบร่วมกัน ซึ่ง
การเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรูด้้วยตัวเองนั้น จะท าให้ผู้เรียนเข้าใจปัญหาที่พบเจออย่างถ่องแท้ และจดจ าได้นานกว่า
การเรียนแบบท่องจ า การให้ปฏิบัติจริงเป็นการวัดความสามารถที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทั้ง 3 ด้าน คือพุทธิพิสัย จิต
พิสัย และทักษะพิสัย 
   ขั้นที่ 4 ประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : สะท้อนคิดคือเรียนรู้ หมายถึง หลังจากท ากิจกรรมร่วมกันในขั้นที่ 3 
ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ถึงปัญหาต่าง ๆ ที่พบในระหว่างการท ากิจกรรมและหาเหตุผลเพื่อให้ได้
ค าตอบท่ีถูกต้อง โดยผู้สอนจะคอยเสริมให้เมื่อผู้เรียนหาข้อสรุปไม่ได้  
 ขั้นที่ 5 สะท้อนการเรียนรู้สู่การพัฒนา: เขียนคือคิด หมายถึง กระบวนการคิดไตร่ตรองทบทวน (Reflective 
Thinking) โดยการเขียนสรุปความรู้หลังจากท่ีได้เรียนรู้ไว้เป็นองค์ความรู้ของตนเอง 
  2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หมายถึง ผลการเรียนคณิตศาสตร์ที่สะท้อนออกมาหลังได้รับการ
จัดการเรียนการสอน ประสบการณ์ หรือทักษะต่าง ๆ ที่พัฒนาขึ้นตามล าดับขั้นตอนว่าผู้เรียนนัน้มีความรูค้วามสามารถ
ทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับใด สามารถบ่งบอกถึงคุณภาพการศึกษา ซึ่งสามารถวัดได้ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ เช่น แบบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นต้น 
  3.  ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยมีการ
ประยุกต์และเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ ท าความเข้าใจปัญหา วางแผน ด าเนินการแก้ปัญหา และตรวจสอบ
ความถูกต้อง เพื่อให้ได้ค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์  
 4.  เจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ หมายถึง ความรู้สึกของนักเรียนที่พึงพอใจต่อวิชาคณิตศาสตร์หลังจาก
ได้รับประสบการณ์จากการเรียนการสอน และเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อคณิตศาสตร์
ในทางใดทางหนึ่งหรือลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

 

 

ภาพที่  1  กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

 

การจัดการเรยีนรู้ทีบู่รณาการแนวคิด CCR 
   1.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร์ 
   2.  ทักษะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร ์
   3.  เจตคตติ่อการเรียนวิชาคณติศาสตร ์
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วิธีการด าเนินงานวิจัย 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสาร
อุปถัมภ์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 4 ห้องเรียน 128 คน  
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม      
ดีสารอุปถัมภ์) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องเรียน 40 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling 

  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR แบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ แบบวัดทักษะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ และแบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
รายละเอียด ดังน้ี  
  1.  แผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จ านวน 12 แผน  

  2.  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 30 ข้อ หาค่า IOC แบบวัดผลสัมฤทธิ์ พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง  0.00 - 1.00 เลือกใช้ข้อสอบเฉพาะที่มีค่า IOC 
เท่ากับ 1.00  น าไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 30 คน แล้วน ามาวิเคราะห์ ดังนี้ 
 -  ค่าความเชื่อมั่น โดยวิธีการของครอนบาค (KR-20)  มีค่าเท่ากับ 0.93  
 -  ค่าความยากง่าย  มีค่าอยู่ระหว่าง  0.36 – 0.77   
 -  ค่าอ านาจจ าแนก  มีค่าอยู่ระหว่าง  0.27 – 0.60   

 3.  แบบวัดทักษะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ หาค่า IOC พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง  0.67 - 1.00  ขึ้นไป
ทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 30 คน แล้วน ามาวิเคราะห์ เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น โดยวิธีการ
ของครอนบาค (สัมประสิทธ์ิแอลฟา)  พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.72 
 4.  แบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ หาค่า IOC พบว่ามีค่า 1.00 น าไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
2 จ านวน 30 คน แล้วน ามาวิเคราะห์ เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น โดยวิธีการของครอนบาค (สัมประสิทธิ์แอลฟา)  พบว่ามี
ค่าเทา่กับ  0.92 

  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1.  นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (Pretest) เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และ
ร้อยละ เพื่อวัดความรู้พื้นฐานและเก็บผลการทดสอบไปเปรียบเทียบกับผลการสอบหลังเรียนโดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR 
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  2.  ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR เรื่อง อัตราส่วน 
สัดส่วน และร้อยละ จ านวน 12 แผน ใช้เวลาแผนละ 1 ช่ัวโมง รวมทั้งสิ้น 12 ช่ัวโมง   
  3.  นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (Posttest) เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และ
ร้อยละ เพื่อวัดความรู้พื้นฐานและเก็บผลการทดสอบไปเปรียบเทียบกับผลการสอบก่อนเรียนโดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR 
  4.  นักเรียนท าแบบวัดทักษะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เพื่อวัดทักษะและเก็บผลการทดลองหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR 

 5.  นักเรียนท าแบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อวัดเจตคติและเก็บผลการทดลองหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR 

  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด 
CCR  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Dependent sample t-test 
  2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ One sample t-test 
  3.  การศึกษาทักษะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และเจตคตติ่อการเรียนคณติศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และแปลผลค่าเฉลี่ย ดังน้ี 
 เกณฑ์การแปลความหมาย 
  ค่าเฉลี่ย  4.50 - 5.00  แปลความหมาย ทักษะการแก้ปัญหา / เจตคติ ระดับมากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ย  3.50 - 4.49  แปลความหมาย ทักษะการแก้ปัญหา / เจตคติ ระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย  2.50 - 3.49  แปลความหมาย  ทักษะการแก้ปญัหา / เจตคติ ระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย  1.50 - 2.49  แปลความหมาย ทักษะการแก้ปัญหา / เจตคติ ระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย  1.00 - 1.49  แปลความหมาย ทักษะการแก้ปัญหา / เจตคติ ระดับน้อยท่ีสุด 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ทักษะในการแก้ปัญหาและเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์
โดยการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR  เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี  
ที่ 1 ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

  1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด 
CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบดังตาราง 1 
ตาราง 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ  
แนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน n x  S.D. t Sig 

ก่อนการจัดการเรียนรู ้ 40 9.40 2.42 35.04 .00 
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หลังการจดัการเรียนรู ้ 40 24.38 2.22 

 p < .05 

 จากตาราง 1 พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังสูงกว่าก่อนการ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  โดยมีค่า  t = 35.04 และค่า          
Sig = .00 

 

 2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 พบดังตาราง 2 
ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ 
แนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 
 
 n k x  S.D. t Sig 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ์ 40 21 24.38 2.22 9.64 0.00 

 p < .05 

 จากตาราง 2 พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการ
เรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยมีค่า  t = 9.64  
และค่า  Sig = .00 

 3.  การศึกษาทักษะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR  ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบดังตาราง 3 
ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ย ( x )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของทักษะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์               
หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 

ทักษะการแก้ปัญหา x  S.D. ระดับ 

1.   ข้าพเจ้าสามารถน าความรูไ้ปใช้ในการแก้ปัญหาที่เผชิญหน้าได ้ 4.45 0.81 มาก 

2.   ข้าพเจ้าสามารถก าหนดสาเหตุของปัญหาและแก้ปัญหานั้นได ้ 4.43 0.71 มาก 

3.   ข้าพเจ้าสามารถอธิบายใหเ้หตุผลในการแก้ปัญหาได้ชดัเจน 4.53 0.68 มากที่สุด 

4.   ข้าพเจ้าสามารถเชื่อมโยงความรู้ที่เรยีนกับปัญหาทีเ่ผชิญได้ 4.80 0.52 มากที่สุด 

5.   ข้าพเจ้ามีการวางแผนในการแก้ปัญหาก่อนเสมอ 4.55 0.88 มากที่สุด 

6.   ข้าพเจ้าท าการแก้ปญัหาตามแผนที่วางไว ้ 4.65 0.77 มากที่สุด 

7.   ข้าพเจ้าหมั่นแสวงหาความรู้เพิ่มเติมประกอบในการแก้ปญัหา 4.38 0.81 มาก 
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8.   ข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาเพื่อให้ได้ค าตอบ 4.58 0.75 มากที่สุด 

9.   ข้าพเจ้าสามารถคดิแก้ปัญหาได้หลากหลายวิธ ี 4.75 0.49 มากทีสุ่ด 

10.   ข้าพเจ้าสนุกกับการแก้ปัญหาทางการเรียนคณิตศาสตร ์ 4.93 0.27 มากที่สุด 

รวม 4.60 0.40 มากที่สุด 

  

 จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีทักษะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้
ที่บูรณาการแนวคิด CCR โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x  = 4.60 และ S.D. = 0.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
นักเรียนสนุกกับการแก้ปัญหาทางการเรียนคณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x  = 4.93 และ S.D. = 0.27) รองลงมา คือ 
นักเรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้ที่เรียนกับปัญหาที่เผชิญได้ ( x  = 4.80 และ S.D. = 0.52) และ นักเรียนสามารถคิด
แก้ปัญหาได้หลากหลายวิธี ( x  = 4.75 และ S.D. = 0.49) ตามล าดับ 

 4.  การศึกษาเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลงัการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบดังตาราง 4 
ตาราง 4 แสดงค่าเฉลี่ย ( x )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของเจตคติต่อการเรยีนคณติศาสตร์  
หลังการจดัการเรียนรู้ที่บรูณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 

เจตคตติ่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ x  S.D. ระดับ 

1.  คณติศาสตรเ์ป็นวิชาที่ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการ  

    ค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ 
4.23 0.89 มาก 

2.  นักเรียนมีความพยายามอย่างยิ่งท่ีจะเรียนคณิตศาสตร์ให้เก่ง 4.25 0.81 มาก 

3.  เมื่อท าแบบฝึกหัดคณิตศาสตรไ์ม่ได้ นักเรยีนจะปรึกษากับเพื่อนหรือ   

    ครูผู้สอน เพื่อที่จะท าแบบฝึกหดัคณติศาสตร์นั้นใหส้ าเร็จ 
4.20 0.79 มาก 

4.  เนื้อหาคณิตศาสตร์เป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าของนักเรียน 4.40 0.71 มาก 

5.  คณติศาสตรเ์ป็นวิชาที่ส่งเสริมความคิดรเิริม่สร้างสรรค์ 4.38 0.74 มาก 

6.  นักเรียนคิดว่าคนที่เรียนคณิตศาสตร์แล้วท าใหผ้ลการเรยีนดี 4.53 0.60 มากที่สุด 

7.  นักเรียนชอบเรียนวิชาคณติศาสตรม์ากกว่าวิชาอื่น 4.58 0.59 มากที่สุด 

8.  คณติศาสตรเ์ป็นวิชาที่เรียนแลว้สนุกไม่น่าเบื่อ 4.48 0.88 มาก 

9.  เนื้อหาวิชาคณติศาสตร์ให้ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ในปัจจุบัน 4.65 0.58 มากที่สุด 

10. คณติศาสตรเ์ป็นวิชาที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 4.73 0.55 มากที่สุด 
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11. วิชาคณิตศาสตร์ท าให้นักเรียนมีความรอบคอบและมเีหตผุล 4.75 0.44 มากที่สุด 

12. นักเรียนชอบเรียนวิชาคณติศาสตรเ์พราะเป็นวิชาที่เข้าใจง่าย 4.20 1.20 มาก 

13. นักเรียนเรียนวิชาคณิตศาสตรเ์ข้าใจ เกือบทุกช่ัวโมงท่ีเรียน 4.68 0.66 มากที่สุด 

14. นักเรียนเต็มใจเข้าร่วมกจิกรรมทุกชนิดเกี่ยวกับคณติศาสตร์ 4.48 0.85 มาก 

15. นักเรียนรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่เรียนวิชาคณติศาสตร์ 4.55 0.64 มากที่สุด 

16. นักเรียนชอบเข้าร่วมแข่งขันตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวกับคณิตศาสตร ์ 4.58 0.64 มากที่สุด 

17. นักเรียนชอบค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคณติศาสตร์อยูเ่สมอ 4.63 0.49 มากที่สุด 

18. นักเรียนกล้าแสดงออกทุกครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมคณติศาสตร์ 4.73 0.45 มากที่สุด 

19. นักเรียนมีความมั่นใจทุกครั้งในการเข้าร่วมท ากิจกรรมคณิตศาสตร ์ 4.63 0.74 มากที่สุด 

20. นักเรียนจะพยายามค้นคว้าวิธีท าแบบฝึกหัดทันทีเมื่อคดิหรือแกป้ัญหา  

     คณิตศาสตร์ไห้ได ้
4.58 0.78 มากที่สุด 

รวม 4.51 0.36 มากที่สุด 

 จากตาราง 4 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการแนวคิด CCR  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.51 และ S.D. = 0.36) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
วิชาคณิตศาสตร์ท าให้นักเรียนมีความรอบคอบและมีเหตุผล มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x  = 4.75 และ S.D. = 0.44) รองลงมา 
คือ นักเรียนกล้าแสดงออกทุกครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมคณิตศาสตร์ ( x  = 4.73 และ S.D. = 0.45) และ คณิตศาสตร์
เป็นวิชาที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ( x  = 4.73 และ S.D. = 0.55) ตามล าดับ 

สรุปผลการวิจัย 
 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการแนวคิด CCR อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
  2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
แนวคิด CCR สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีทักษะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
แนวคิด CCR โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักเรียนสนุกกับการแก้ปัญหาทางการเรียน
คณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ นักเรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้ที่เรียนกับปัญหาที่เผชิญได้  และนักเรียน    
สามรถแก้ปัญหาได้หลากหลายวิธี ตามล าดับ 
  4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด 
CCR โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า วิชาคณิตศาสตร์ท าให้นักเรียนมีความรอบคอบและ
มีเหตุผล มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ นักเรียนกล้าแสดงออกทุกครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมคณิตศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ตามล าดับ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 1. จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณา
การแนวคิด CCR สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ จาก
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และผลสัมฤทธิ์สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยผู้สอนได้ออกแบบ
การจัดการเรียนการสอนที่มีขั้นจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education) ซึ่งเป็นข้ันท่ีเตรียมความพร้อมให้กับ
ผู้เรียนทั้งกาย ใจ สติ ปัญญา ท าให้ผู้เรียนมีสมาธิและมีความพร้อมที่จะท ากิจกรรมในข้ันต่อไปมากข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับ
วิจัยของ กาญจนา  สายพิมพ์ (2555) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการส่งเสริมจิตสาธารณะตามแนวคิดจิตปัญญา
ศึกษาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า 1. กระบวนการส่งเสริมจิตสาธารณะตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา
ประกอบด้วย การสร้างสมาธิ การนึก ศิลปะสะท้อนความคิด สุนทรีสนทนา ภาพสะท้อนจิตส านึก และการเขียนบันทึก 
 2. ผลของการใช้กระบวนการส่งเสริมจิตสาธารณะตามแนวจิตตปัญญาศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
3 พบว่าคะแนนหลังการใช้กระบวนการส่งเสริมจิตสาธารณะสูงกว่าก่อนการใช้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
การจัดการเรียนการสอนขั้นต่อไปคือ ขั้นผู้ช้ีแนะ (Coaching) โดยผู้สอนเปลี่ยนบทบาทจากการสอน การบอก การ
บรรยาย เป็นการช้ีแนะหรือให้ค าปรึกษา ช้ีแนะแนวทาง จุดประกายความคิด เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักรู้ด้วยตัวเอง 
การที่นักเรียนค้นหาค าตอบได้ด้วยตัวเอง ท าให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ที่ดีขึ้น และเกิดทักษะการแก้ปัญหา ส่งผล
ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น และการจัดการเรียนการสอนขั้นต่อไปคือ ขั้นการใช้วิจัยเป็นฐาน (Research 
Base Learning) เป็นขั้นท่ีเน้นการเรียนโดยเริ่มต้นด้วยปัญหา และเป็นปัญหาที่นักเรียนอยากแก้ปัญหา ท าให้นักเรียน
มีวิธีการคิดค้นคว้าหาค าตอบด้วยตัวเอง เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ท าให้นักเรียนเกิดทักษะในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ส่งผลให้ผลการเรียนทางคณิตศาสตร์ดีขึ้นตามล าดับ สอดคล้องกับวิจัยของ ลัดดาวัลย์  ศรีวรชัย (2559)   
ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง พ้ืนท่ีผิวและปริมาตร ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
3 พบว่า วิธีการจัดกิจกรรมเป็นขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแต่ละขั้นตอน ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ท า
กิจกรรมแก้ปัญหาด้วยตัวเอง และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น การที่ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนเรียน และสูงกว่าเกณฑ์ร้อย 70 แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนที่
บูรณาการแนวคิด CCR เป็นเทคนิคกระบวนการสอนที่ดี ส่งผลให้ผลการเรียนดีขึ้น และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนในหน่วยสาระอื่น ๆ ได้อีกด้วย 
  3.  ผลการศึกษาทักษะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR พบว่า 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.60 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.40 จากผลการศึกษา
ทักษะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ แสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR สามารถท าให้ผู้เรียน
เกิดทักษะในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR เป็น
กระบวนการที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ปัญหา วางแผน
แก้ปัญหา มีอิสระในการคิดเพื่อให้ได้ค าตอบที่สงสัย จึงท าให้ผู้เรียนสนุกกับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เกิดทักษะใน
การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ Nikolova Eddins และ Williams 
(1997) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานในระดับมัธยมศึกษา พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้
การวิจัยเป็นฐานสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการเรียน ความใฝ่รู้ เจตคติต่อการวิจัยและทักษะในการท าวิจัย รวมถึงส่งผล
ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะรักการเรียนรู้ รู้จักการคิดวิเคราะห์ มีทักษะทางสังคม ทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น และมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาและมีความอดทนในการท างานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ มีความกล้าแสดงออกและ
ภาคภูมิใจในผลงานของตน ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ท าให้ผู้เรียนสนุกกับการแก้ปัญหา
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คณิตศาสตร์ สามารถเช่ือมโยงความรู้กับปัญหาที่เผชิญได้ และสามารถคิดแก้ปัญหาได้หลากหลายวิธี ส่งผลให้ผู้เรียน
เกิดทักษะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์  
  4.  ผลการศึกษาเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR  พบว่า 
โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.51 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.36 จากผลการศึกษา
เจตคติต่อคณิตศาสตร์ แสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR สามารถท าให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดี
ต่อคณิตศาสตร์ อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR มีขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนที่ท าให้
ผู้เรียนไม่รู้สึกเบื่อ ท าให้ผู้เรียนตื่นรู้อยู่ตลอดเวลา และผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง มีอิสระในการคิด ในการให้
เหตุผล ได้ท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับเพื่อน ได้ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในกลุ่ม ซึ่ งสอดค ล้องกับวิจัยของ             
มานิต  กีรตินิตยา (2552) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัย ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และเจตคติต่อการเรียน
วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การวิจัยเป็น
ฐาน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 83.28 มีทักษะ
กระบวนการวิจัยอยู่ในระดับปานกลาง นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยรวมมีเจตคติอยู่
ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับแนวคิดของ สดใส  ชุมปัญญา (2555) กล่าวถึง องค์ประกอบของเจตคติ 3 ด้าน 
ซึ่งสัมพันธ์กัน ได้แก่ ด้านพุทธิปัญญา (Cognitive Component) ด้านความรู้สึก (Affective Component) ด้าน
พฤติกรรม (Behavioral Component) เพราะเป็นการแสดงออกของความรู้ ความคิด ความรู้สึก ซึ่งจะเป็นผลต่อ
พฤติกรรมทั้งทางบวก หรือทางลบ ดังนั้นผู้สอนต้องค านึงถึงองค์ประกอบของเจตคติในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียน และส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มขึ้น การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ท า
ให้ผู้เรียนมีความรอบคอบและมีเหตุผล กล้าแสดงออก สามรถน าความรู้เรื่องคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.  จากผลการวิจัยด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนหลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาแนวคิด CCR พบว่าสูงกว่าก่อน
การจัดการเรียนรู้  ดังนั้นถ้าจะสอนคณิตศาสตร์ในระดับอื่น ๆ ควรน ากระบวนการจัดกิจกรรมเรียนรู้ดังกล่าวไปใช้ใน
การจัดกิจกรรมเรียนรู้ในเนื้อหาสาระ หรือระดับช้ันอ่ืน ๆ ได้เช่นกัน 
  2.  จากผลการวิจัยด้านเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR มีผู้เรียน
บางส่วนท่ีมีความคิดเห็นในระดับมาก ดังนั้นหากมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการแนวคิด CCR ในครั้ง
ต่อไป  ผู้สอนควรมีการจัดสถานท่ีให้กว้างขวาง เหมาะสมกับจ านวนผู้เรียน แสงสว่างเพียงพอ มีการสร้างความคุ้นเคย
ระหว่างผู้เรียนภายในกลุ่ม และระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้สอน มีความคุ้นเคย
ต่อกันให้มากขึ้น ซึ่งจะท าให้การท ากิจกรรมสนุกสนานมากขึ้น 
  3.  ในการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ครูควรศึกษาเนื้อหา หลักสูตร วิธีการสอน เพื่อน าไป
ออกแบบสื่อการสอนที่เหมาะสมกับระดับความสามารถและวัยของนักเรียน และเหมาะสมกับเวลาในแต่ละคาบเรียน 
  4.  การจัดกิจกรรมที่บูรณาการแนวคิด CCR ผู้สอนควรศึกษาหลักจิตตปัญญา และน าจิตตปัญญามา
สอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียนและไม่รู้สึกเบื่อ 
  5.  ในระหว่างการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนควรหาโอกาสสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อ
วิชาคณิตศาสตร์ 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  1.  ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่บูรณาการแนวคิด CCR ใน
เนื้อหาอ่ืน ๆ  
  2.  ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่บูรณาการแนวคิด CCR 
กับวิธีการสอนแบบอ่ืน ๆ  
  3.  ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่บูรณาการแนวคิด CCR กับการ
เรียนโดยวิธีอ่ืน ๆ 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และทักษะการท างานเป็นกลุ่ม  
ในการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD  
เรื่อง เส้นขนาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  

A Study Mathematics Achievement and Teamwork by Using STAD Technique  
on Parallel Lines for Students in Grade 8  

สมใจ  เกตุพงษ์1  บ าเพ็ญ  ยอดมา2  และ จิรพงค์  พวงมาลัย3 
Somjai  Ketpong1  Bamphen  Yodma2  and  JIrapong  Puangmalai 3 

1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
2ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านบางลาด อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 

3อาจารย์โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง เส้นขนาน ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง เส้นขนาน ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 เพื่อศึกษาทักษะการท างานเป็นกลุ่ม และความรับผิดชอบต่อการเรียน
คณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประชากร ได้แก่ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านบางลาด ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 27 คน ซึ่งได้มาโดย
วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD, แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์, แบบวัดทักษะการท างานเป็นกลุ่ม 
และแบบวัดความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบค่าที  
  ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อน
การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง เส้นขนาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 
โดยรวมอยู่ในระดับมากและมีความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ / ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม / ความรับผิดชอบต่อการเรียน                                 
คณิตศาสตร์ / การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 

ABSTRACT 

 The purposes of this research were to compare the mathematics achievement before and 
after using STAD technique on Parallel Lines of grade 8 students, to compare the mathematics after 
using STAD technique on Parallel Lines with a 70 percent of the criterion of grade 8 students, to 
study team work skill and the responsibility for learning mathematics after using STAD technique of 
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grade 8 students. The population was 27 student of grade 8 who were in Banbanglad School in the 
second semester, academic years 2018 which was selected using purposive sampling method. The 
research instruments were the lesson plans using STAD technique, the mathematics achievement 
test, the measurement of the team work skills and the responsibility for learning mathematics. Data 
analyzed by mean, standard deviation and t-test.  
 The result found that: The students in grade 8 had mathematics achievement after more 
than before by using STAD technique on Parallel Lines at .05 level of significance, had mathematics 
achievement after by using STAD technique on Parallel Lines higher than 70% at .05 level of 
significance, had teamwork skills after by using STAD technique all at a high level, had responsibility 
for learning mathematics after by using STAD technique all at a high level. 

Keywords: Mathematics Achievement / Teamwork Skills/ Responsibility for Learning Mathematics 

/ STAD Technique 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 คณิตศาสตร์ เป็นศาสตร์แห่งการคิดค านวณที่มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาศักยภาพทางการคิดของ
มนุษย์ ท าให้มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบระเบียบและมีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและ
สถานการณ์ได้อย่างถ่ีถ้วนรอบคอบ และท าให้เกิดการวางแผน การตัดสินใจและการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
คณิตศาสตร์จึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร์อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องและเป็น
ประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความสมบูรณ์ทั้ง ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและอารมณ์ ท า
ให้ผู้เรียนสามารถคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็นและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551) 
แต่ในการจัดการเรียนรู้     วิชาคณิตศาสตร์นี้ ผู้เรียนส่วนใหญ่ประสบปัญหาทางการเรียนด้วยเหตุว่า คณิตศาสตร์มี
ลักษณะเป็น นามธรรม มีโครงสร้างซึ่งประกอบด้วย ค าอนิยาม บทนิยาม สัจพจน์ และทฤษฎีบท คณิตศาสตร์มีความ
ถูกต้องเที่ยงตรง เป็นเหตุเป็นผลเป็นระเบียบแบบแผน เป็นระบบ (อัมพร ม้าคนอง , 2557 : 2 ; เวชฤทธิ์ อังกนะภัทร
ขจร, 2555 : 1 – 2) ท าให้ผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่ชอบเรยีนวิชาคณิตศาสตร์เพราะเนื้อหาบางตอนยาก ตัวเลขมาก ไม่เข้าใจ
ทฤษฎีบท เป็นต้น จึงเป็นเหตุให้ผู้เรียนไม่ค่อยสนใจเรียนและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ลดลง  
 หลักการและเหตุผลส าคัญที่สามารถน ามาใช้เพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์จากแนวคิดและ
การศึกษาวิธีการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะแก้ไขปัญหาการจัดการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนที่ยึดครูเป็นศูนย์กลางเป็นการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เพราะในปัจจุบันผู้เรียนมีความนิยมและสนใจที่จะ
เรียนสอนเสริมแบบตัวต่อตัวหรือเรียนเป็นกลุ่มขนาดเล็กมากกว่า ที่จะเรียนแบบกลุ่มใหญ่จากครูผู้สอนในห้องเรียน 
ผู้วิจยัจึงได้น าแนวทางการจัดการเรียนการสอนต่างๆ มาประยุกต์กับการสอนในห้อง ซึ่งรูปแบบการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนรู้แบบกลุม่รว่มมือเทคนิค STAD  (ทิศนา แขมมณี, 2550 : 266) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่
จ าแนกผู้เรียนตามผลการเรียนรู้ออกเป็นกลุ่มเล็กๆ กลุ่มละประมาณ 4 - 5 คน ประกอบด้วยผู้เรียนที่เรียนเก่ง 1 คน 
ผู้เรียนที่เรียนปานกลาง 2 - 3 คน และผู้เรียนที่เรยีนอ่อน 1 คน โดยที่ผู้เรียน แต่ละคนจะมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการ
เรียนรู้และในความส าเร็จของกลุ่ม ซึ่งผลของการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD นั้นจะส่งผลท าให้ผู้เรียน
มีผลการเรียนรู้สูงขึ้นเนื่องจากผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สมาชิกในกลุ่มสามารถถามปัญหาที่ไม่
เข้าใจได้สะดวก ไม่เกรงกลัวเหมือนถามครูผู้สอน คนที่เข้าใจเนื้อหาเมื่อได้อธิบายให้เพื่อนในกลุ่มฟังก็เป็นการทบทวน
ความรู้ของตนเองและเพิ่มความมั่นใจให้ตนเองด้วย การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เป็นการจัด
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กิจกรรมที่ให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติและผู้เรียนมีความสนุกสนานในการเรียน ส่วนในด้านพฤติกรรมผู้เรียนจะ
มีพฤติกรรมที่ดี รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ าใจรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันรู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ วิธีการจัดการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD สามารถน ามาใช้ได้กับการเรียนทุกวิชาและทุกระดับช้ัน และจะมีประสิทธิผลอย่างยิ่ง
กับกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียน เกิดการพัฒนาในด้านการแก้ปัญหาการก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ การ
คิดแบบหลากหลายการปฏิบัติภารกิจที่ซับซ้อน การเน้นคุณธรรม จริยธรรม การเสริมสร้างประชาธิปไตยในช้ันเรีย น 
ทักษะทางสังคม การสร้างวินัยความรับผิดชอบร่วมกันและความร่วมมือภายในกลุ่ม จ า ก เ ห ตุ ผ ล ที่ ก ล่ า ว ม า
ทั้งหมด ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะท าการศึกษาโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ซึ่งเป็น
วิธีการสอนวิธีหนึ่งในการแก้ปัญหาการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น พัฒนา
ทักษะในการท างานเป็นกลุ่มให้มีประสิทธิภาพให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อวิชาคณิตศาสตร์ และให้ผู้เรียนมีความรู้
พื้นฐานการเรียนในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD เรื่อง เส้นขนาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
  2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD เรื่อง เส้นขนาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
  3.  เพื่อศึกษาทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
  4.  เพื่อศึกษาความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

สมมติฐานการวิจัย 
   1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง เส้นขนาน 
  2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง เส้นขนาน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 

ขอบเขตการวิจัย 
  ด้านเนื้อหา 
  เนื้อหาท่ีน ามาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ครั้งนี้ เรื่อง เส้นขนาน ซึ่งใช้เวลาสอน 8 ช่ัวโมง 
  ด้านตัวแปร 
  ตัวแปรต้น ได้แก่  การจัดการเรียนรู้โดยวิธีการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 
  ตัวแปรตาม ได้แก่  - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
     - ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม 
     - ความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 
 ด้านระยะเวลา 
 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 
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กรอบแนวคิดวิจัย 

 

 

 

 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
  ประชากร 
  ประชากรที่ ใ ช้ ในการวิ จัยครั้ งนี้  ไ ด้แก่  นัก เรี ยน ช้ันมั ธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรี ยนบ้านบางลาด                              
อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 27 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ( Purposive  sampling ) 
 เคร่ืองมือในการวิจัย 
  1.  แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง เส้นขนาน ช้ันมัธยมศึกษา ปีที่ 2 หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 4 จ านวน 8 แผน 
 2.  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เส้นขนาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชนิด
ปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ค่าความเช่ือมั่นโดยวิธีการของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (KR-20) พบว่า เท่ากับ 
0.89 ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.50 – 0.80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.27 – 0.67  
  3.  แบบวัดทักษะการท างานเป็นกลุ่ม เป็นแบบมาตรส่วนประเมินค่า (Rating scale) 3 ระดับ จ านวน 6 ข้อ 
มีค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 

ค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีการของคอนบราค (α) พบว่า เท่ากับ 0.86 
  4.  แบบวัดความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)        
3 ระดับ ตามวิธีของลิเคอร์ท (LIkert) จ านวน 12 ข้อ  มีค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อ

ค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ค่าความเช่ือมั่นโดยวิธีการของคอนบราค (α) พบว่า เท่ากับ 
0.83 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
  2.  จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD จ านวน 8 ครั้ง ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
  3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบวัดทักษะการท างานเป็นกลุ่ม และ 
แบบวัดความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 

  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลัง
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ t-test Dependent 
  2.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD กับเกณฑ์ร้อยละ 70  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ One Sample t-test  

การจัดการเรยีนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ

เทคนิค STAD 

 - ผลผลสัมฤทธ์ิต่อการเรียนคณิตศาสตร์ (K) 

 - ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม (P) 

 - ความรับผิดชอบต่อการเรยีนคณิตศาสตร์ (A) 
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  3.  การศึกษาทักษะการท างานเป็นกลุ่ม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และแปลผลค่าเฉลี่ย ดังน้ี 

   คะแนนเฉลี่ย   2.34 – 3.00  มีระดับความเหมาะสม   มาก 
  คะแนนเฉลี่ย   1.67 – 2.33  มีระดับความเหมาะสม   ปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย   1.00 – 1.66   มีระดับความเหมาะสม   น้อย  
  
 4.  การศึกษาความรับผิดชอบ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลค่าเฉลี่ย ดังนี ้

   คะแนนเฉลี่ย 2.34 – 3.00  มีระดับความเหมาะสม   มาก 
  คะแนนเฉลี่ย 1.67 – 2.33  มีระดับความเหมาะสม   ปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.66   มีระดับความเหมาะสม   น้อย 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD เรื่อง เส้นขนาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
ตาราง 1  ผลการเปรยีบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ  
เทคนิค STAD เรื่อง เส้นขนาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
 

ทักษะการคิดวิเคราะห ์ n µ  σ  t Sig. 

ก่อนการจัดการเรียนรู ้ 27 12.00 4.24 
21.46 .00 

หลังการจดัการเรียนรู ้ 27 25.19 2.62 

 p < .05 

  จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังสูงกว่า       
ก่อนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง เส้นขนาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD เรื่อง เส้นขนาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ร้อยละ 70 
ตาราง 2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังการใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 
เทคนิค STAD เรื่อง เส้นขนาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 
 

 n K X̅ S.D. T Sig. 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ 27 21 25.19 2.62 8.31 .00 

 p < .05 
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   จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลัง
การใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง เส้นขนาน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  

 3.  การศึกษาทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ตาราง 3  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 

ทักษะการท างานเป็นกลุม่ X̅ S.D. ระดับ 

ข้อ 1. การวางแผน แบ่งหน้าท่ี ความรับผิดชอบภายในกลุ่ม 2.78 0.42 มาก 

ข้อ 2. การแสดงความคิดเห็น 2.67 0.47 มาก 

ข้อ 3. การรับฟังความคดิเห็น 2.78 0.42 มาก 

ข้อ 4. ความตั้งใจท างาน 2.70 0.46 มาก 

ข้อ 5. การแก้ไขปญัหา 2.78 0.42 มาก 

ข้อ 6. การให้ความช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่ม 2.74 0.44 มาก 

รวม 2.74 0.44 มาก 

 จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 2.74 และ S.D. = 0.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การ
วางแผน แบ่งหน้าท่ี ความรับผิดชอบภายในกลุ่ม, การรับฟังความคิดเห็น และการแก้ไขปัญหา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 
2.78 และ S.D. = 0.42) รองลงมา คือ การให้ความช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่ม ( X  = 2.74 และ S.D. = 0.44) และ ความ
ตั้งใจท างาน ( X  = 2.70 และ S.D. = 0.46) ตามล าดับ 

 4.  การศึกษาความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD        
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี่ท่ี 2 
ตาราง 4  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดกา
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
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ความรับผิดชอบต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ X  S.D. ระดับ 

ด้านการท าตามหน้าท่ีที่รับมอบหมาย    

1. การท าหน้าท่ีที่ได้รบัมอบหมาย 2.85 0.36 มาก 

2. ความตั้งใจเรียน 2.41 0.49 มาก 

3. การท างานกลุ่ม 2.63 0.48 มาก 

ด้านการยึดมั่นในกฎเกณฑ ์    

4. การปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียน 2.67 0.47 มาก 

5. การแต่งกายถูกระเบียบ 2.56 0.50 มาก 

6. การรักษาความสะอาด 2.63 0.48 มาก 

ด้านความเพียรพยายาม    

7. ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 2.26 0.44 ปานกลาง 

8. ยอมรับผลการกระท าของตน 2.48 0.50 มาก 

9. ปรับปรุงแก้ไขผลงาน 2.78 0.42 มาก 

ด้านความตรงต่อเวลา    

10. การเข้าเรียนตรงเวลา 2.63 0.48 มาก 

11. การส่งงานตรงเวลาที่ก าหนด 2.70 0.46 มาก 

12. ท างานเป็นระบบ ละเอียดรอบคอบ 2.63 0.48 มาก 

รวม 2.60 0.46 มาก 

 จากตาราง 4 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 2.58 และ S.D. = 0.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า การท าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 2.85 และ S.D. = 0.36) รองลงมา คือ ปรับปรุงแก้ไข
ผลงาน  ( X  = 2.78 และ S.D. = 0.42) และการส่งงานตรงเวลาที่ก าหนด ( X  = 2.70 และ S.D. = 0.46) ตามล าดับ 
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สรุปผลการวิจัย 
  1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนการใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง เส้นขนาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการใช้การจัดการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง เส้นขนาน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การวางแผน แบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบภายในกลุ่ม , 
การรับฟังความคิดเห็น และการแก้ไขปัญหา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การให้ความช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่ม และ 
ความตั้งใจท างาน ตามล าดับ 
  4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การท าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ปรับปรุงแก้ไขผลงาน และการส่งงานตรงเวลาที่ก าหนด ตามล าดับ 

อภิปรายผล 

  1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เส้นขนาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และหลัง
เรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ 70 ซึ่งเป็นไปตาม สมมติฐานข้อท่ี 1 และ 2 ท้ังนี้อาจจะเป็นเพราะแผนการเรียนรู้มี
กระบวนการเรียนรู้ที่ท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ ด้วยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ซึ่งแบ่งนักเรียนเป็น
กลุ่มเล็กๆ ประกอบด้วยนักเรียนที่มีความสามารถเก่ง ปานกลาง และอ่อน นักเรียนได้พึ่งพาอาศัยกัน มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่มร่วมกับสมาชิกอื่นปรึกษากันอย่างใกล้ชิดการร่วมมือกันเรียนรู้ มีความพยายามที่จะให้
บรรลุเป้าหมายร่วมกันการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนักเรียนจึงเรียนรู้อย่างมีความสุข การมีส่วนร่วมช่วยให้ทีมประสพ
ผลส าเร็จท าให้เกิดความภาคภูมิใจ รู้คุณค่าของตนเองจึงส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของนางสาวทิพย์ภาภรณ์  อินทรอักษร (2554 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาผลการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค 
STAD ร่วมกับเกมคณิตศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ หลังเรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2.  ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับมาก            
( X  = 2.74 และ S.D. = 0.44) องค์ประกอบส าคัญที่ใช้ในการวิจัยคือความเป็นผู้น า การสื่อสารภายในกลุ่ม การ
วางแผนการท างานเป็นกลุ่ม ความรับผิดชอบ และการแก้ปัญหาความขัดแย้ง สอดคล้องกับ แนวคิดของรัชนี แก้ววิจิตร 
(2554 : 43)   ที่ว่า องค์ประกอบการท างานเป็นทีมมี 3 องค์ประกอบ คือ 
 1.  องค์ประกอบด้านผู้น าทีม ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความรับผิดชอบ สามารถขจัดความ
ขัดแย้งของทีมได้และมีวิธีที่เหมาะสมท าให้งานมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ   
 2.  องค์ประกอบด้านสมาชิกในทีม ตั้งใจท างานมีทักษะในการท างาน มีความตระหนักในการท างานเป็นทีม
และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
 3.  องค์ประกอบด้านการจัดการทีมที่มีเป้าหมายของทีมชัดเจน มีการประสานงานกันเป็นทีม มีการแสวงหา
วิธีการที่เหมาะสมอยู่เสมอและมีแผนการติดตามแผนเพื่อให้การท างานเป็นทีมบรรลุเป้าหมาย 
  3.  ความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 2.58 และ S.D. = 0.47) อาจเนื่องมาจาก กิจกรรมการ
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เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่อง เส้นขนาน ท าให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ ความสนุกสนาน ได้
แสดงออกถึงความสามารถท่ีตนเองมี เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน ท าให้นักเรียนเกิดความ
รับผิดชอบ สอดคล้องกับ แนวคิดของสุเทพ เบ็ญจวิไลกุล (2550: 24) กล่าวว่า จะต้องเป็นบุคคลที่ตรงต่อเวลาละเอียด 
รอบคอบ ขยันและมีความตั้งใจเรียนกระตือรือร้น ท างานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเองอย่างเต็มความสามารถอุทิศ
เวลาให้แก่งาน เอาใจใส่งานเพื่อให้งานนั้นเกิดผลดีมีคุณภาพ มุ่งหวังความ ส าเร็จของงานเป็นท่ีตั้ง ยอมรับความผิดจาก
ผลการกระท าของตนเอง และปรับปรุงงานในหน้าท่ีให้ดียิ่งข้ึน ทั้งของตนเองของเพื่อน และของโรงเรียน 

ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.  ผู้สอนควรมีการเตรียมตัวก่อนด าเนินการสอน ควรจัดอุปกรณ์ในการสอนให้พร้อมก่อนเข้าท ากิจกรรม
การสอนทุกครั้ง 
 2.  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ครูผู้สอนต้องช้ีแจงให้นักเรียนเข้าใจในขั้นตอนการจัด
กิจกรรมเพื่อจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องไม่เกิดปัญหาในขณะที่เรียน ให้นักเรียนท ากิจกรรมช่วยเหลือกันในกลุ่ม ให้นักเรียน
ระดมความคิด และใช้ความสามารถของตนเองในการช่วยเหลืองานในกลุ่ม ซึ่งครูต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล และพื้นฐานความรู้เดิมของนักเรียนแต่ละคน ครูผู้สอนควรให้นักเรียนได้ฝึกด้วยตนเองให้มากที่สุดและครูต้อง
กระตุ้น ด้วยการพูดซ้ าๆ หรือพูดให้ก าลังใจ 
 3. ผู้สอนคณิตศาสตร์ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ควรน าการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD และ
ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม ไปประยุกต์ใช้กับเนื้อหาอื่นๆ ต่อไป 
  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวิธีการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD และทักษะการ
ท างานเป็นกลุ่ม กับเนื้อหาคณิตศาสตร์อื่นๆ หรือระดับช้ันเรียนอื่นต่อไป 
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โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  

เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 A Study Mathematics Achievement and Teamwork Using STAD Technique  

on Pythagorean Theorem for Students in Grade 8 

สุกัญญา  นาลอย1  พรหทัย  คงสิบ2  และจิรพงค์  พวงมาลัย3 
Sukanya  Naloi1  Pornhathai  Khongsib2  and Jirapong  Puangmalai3 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 เพื่อศึกษาทักษะการท างานเป็นกลุ่มและความรับผิดชอบต่อการ
เรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 จ านวน 26 คน โรงเรียนไทรงามพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่ง
โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการท าวิจัย ประกอบด้วย แผนการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ แบบวัดทักษะการท างานเป็น
กลุ่ม และแบบวัดความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบค่าที  
  ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส สูงกว่าเกณฑ์ร้อย
ละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีทักษะการท างานเป็นกลุ่มหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
STAD  โดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD / ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ / ทักษะการท างาน
เป็นกลุ่ม / ความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 

ABSTRACT 
  The purpose of this research were to compare the mathematics achievement before and 
after using STAD technique on Pythagorean Theorem of grade 8 students, to compare the 
mathematics achievement after using STAD technique on Pythagorean Theorem of grade 8 
students with 70 percent of the criterion, to study the team work skills and the responsibility for 
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learning mathematics after using STAD technique of grade 8 students. The samples of 26 students 
in grade 8 class 2 from Saingampittayakom School, at 2nd semester year 2018 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 skills and the responsibility for 
learning  mathematics. Data analyzed by mean, standard deviation and      t-test. 
  The result found that: The students in grade 8 had mathematics achievement after more 
than before using STAD technique on Pythagorean Theorem at .05 level of significance, had 
mathematics achievement after using STAD technique on Pythagorean Theorem higher than 70% at 
.05 level of significance, had teamwork skills after using STAD technique all at a high level, had 
responsibility for learning mathematics after using STAD technique all at a high level. 

Keywords: Using STAD Technique / Mathematics Achievement / Teamwork Skills / Responsibility 

for Learning Mathematics 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
   การศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นการเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษที่ 21 เป็นเรื่องส าคัญของ
นักเรียนยุคใหม่ต้องมีทักษะในการเรียนรู้และปรับตัวกับสิ่งท่ีจะเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผล
ต่อวิถีการด ารงชีพของสังคมอย่างท่ัวถึง ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความ
พร้อมให้นักเรียนมีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 โดยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ส าคัญ
ที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนในศตวรรษที่ 
21 นี้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) (วิจารณ์ พานิช. 
2555 : 16-21) ได้กล่าวถึงทักษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ สาระวิชาก็มีความส าคัญ แต่ไม่เพียงพอ
ส าหรับการเรียนรู้เพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ ๒๑ ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา (content หรือ subject matter) 
ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของศิษย์ โดยครูช่วยแนะน า และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนแต่ละคน
สามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้ ดังนั้น การจัดการเรียนรูเปรียบเสมือนเครื่องมือที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนรักการเรียน ตั้งใจเรียนและเกิดการเรียนรูขึ้น การเรียนของผู้เรียนจะไปสูจุดหมายปลายทาง คือ การจัดการ
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนแต่ละคนได้พัฒนาตนเองสูงสุด ตามก าลังหรือศักยภาพของแต่ละคน แต่เนื่องจาก
ผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งด้านความต้องการ ความสนใจ ความถนัดและยังมีทักษะพื้นฐานอันเป็นเครื่องมือ
ส าคัญที่จะใช้ในการเรียนรู้ อันได้แก่ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ความสามารถทางสมอง ระดับสติปัญญา 
และการแสดงผลของการเรียนรู้ออกมาในลักษณะที่ต่างกัน จึงควรมีการจัดการที่เหมาะสมในลักษณะที่แตกต่างกัน 
นอกจากนี้ แนวการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่และสิ่งประดิษฐ์ใหม่โดยการใช้กระบวนการ
ทางปัญญา(กระบวนการคิด) กระบวนการทางสังคม(กระบวนการกลุ่ม) และให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วมใน
การเรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ โดยผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวกจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ให้ผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญต้องจัดให้สอดคล้องกับความสนใจ ความสามารถและความ
ถนัดเน้นการบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ ใช้หลากหลายวิธีการสอนหลากหลายแหล่งความรู้สามารถพัฒนา
ปัญญาอย่างหลากหลายคือ พหุปัญญา รวมทั้งเน้นการวัดผลอย่างหลากหลายวิธี ซึ่งจากที่กล่าวมาจะเห็นไดวาการ
จัดการเรียนรูเป็นสิ่งส าคัญในการให้การศึกษาแกผู้เรียนเป็นอย่างมาก (พิมพันธ์  เดชะคุปต์. 2550) 
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  การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD (Student Teams Achievement Divisions) เป็นการเรียนรู้
แบบร่วมมือกันอีกรูปแบบหนึ่ง เหมาะส าหรับวิชาที่เน้นค าถามแบบที่ต้องการค าตอบที่ถูกท่ีสุดเพียงค าตอบ (ศรีวรินทร์ 
ทองย่น 2552 : 17) ได้ให้ความหมายว่า การเรียนแบบร่วมมือว่า การเรียนที่ก าหนดให้นักเรียนที่มีระดับความสามารถ
ทางการเรียนแตกต่างกันท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ กลุ่มละ 4-5 คน แบบคละความสามารถคณิตศาสตร์กันเป็น
นักเรียนเก่ง 1 คน เรียนปานกลาง 2-3 คน และเรียนอ่อน 1 คน สมาชิกทุกคนในกลุ่มต้องช่วยเหลือและร่วมมือกัน
แก้ปัญหาหรือท างานตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการมอบหมายหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม มีการระดม
ความคิด มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยกันเรียนรู้เพื่อไปสู่เป้าหมายของกลุ่มและร่วมกันสรุปผลเพื่อ
น าเสนอเป็นผลงานของกลุ่ม โดยมีครูเป็นผู้แนะน า ช่วยขยายแนวคิด และเป็นผู้อ านวยความสะดวกจึงท าให้นักเรียน
ช่วยเหลือพ่ึงพากัน และสมาชิกในกลุ่มจะได้รับรางวัลร่วมกัน เมื่อกลุ่มท าคะแนนได้ถึงเกณฑ์ที่ก าหนด ส าหรับข้อดีของ
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สามารถสรุปได้ดังนี้ คือ ช่วยให้ผู้เรียนมีความเอาใจใส่รับผิดชอบต่อตัวเอง
และต่อกลุ่ม ร่วมกับสมาชิกคนอ่ืน ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความสามารถต่างกันได้เรียนรู้ร่วมกันผู้เรียนได้ผลัดเปลี่ยนกัน
เป็นผู้น า ได้ฝึกและเรียนรู้ทักษะทางสังคมโดยตรงและท าให้ผู้เรียนมีความตื่นเต้นสนุกสนานกับการเรียนรู้ ซึ่งจะท าให้
นักเรียนมีเจตคติที่ดีทางการเรยีนวิชาคณติศาสตร์และอยากเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น (สมจิตร หงส์สา. 2551 : 27)
 และการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ นอกจากมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะและกระบวนการ
คณิตศาสตร์แล้ว สิ่งส าคัญที่ต้องพัฒนาควบคู่ไปด้วย คือ ความรับผิดชอบ การที่บุคคลรับรู้ เข้าใจ สนใจและตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่ มีความเพียรพยายามเอาใจใส่ เพื่อให้เกิดผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ มีความละเอียดรอบคอบ และ
ยอมรับผลที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะด้านทางบวกหรือทางลบ และพยายามปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับให้ดียิ่งขึ้น (โกศล  
แย้มกาญจนวัฒน์. 2552. : 28) 
  ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 จึงสนใจที่จะการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ทักษะการท างานเป็นกลุ่มและความ
รับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนไทรงามพิทยาคม จึงได้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
เพื่อเป็นประโยชน์แก่ครูในการน ารูปแบบการสอนดังกล่าวไปใช้พัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ มีความรับผิดชอบต่อการ
เรียนคณิตศาสตร์ และสามารถน าคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวันจนเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของตนเอง เพื่อเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขต่อไปในอนาคต 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
STAD เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนมัธยมศึกษาปี่ท่ี 2  
 2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD           
เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
 3.  เพื่อศึกษาทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียน ช้ัน
มัธยม ศึกษาปีที่ 2 
 4.  เพื่อศึกษาความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี่ท่ี 2  
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สมมติฐานการวิจัย 
   1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี่ที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้  
แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
  2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70   

ขอบเขตการวิจัย 
 เนื้อหา 
  เนื้อหาท่ีน ามาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครั้ง
นี้ครอบคลุมเฉพาะเนื้อหาเรื่อง ทฤษฎีบทปีทาโกรัส ท้ังหมด 9 แผน 
  ตัวแปร 
  ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD 
  ตัวแปรตาม ได้แก่  - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์  
      - ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม  
      - ความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 
  ระยะเวลา 
  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
  ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท้ังหมด 4 ห้อง จ านวน 113 คน โรงเรียนไทร
งามพิทยาคม อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
   กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 จ านวน 26 คน  
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่ม
แบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling)    
  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
   1.  แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฏีบทพีทาโกรัส  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จ านวน 9 แผน  
  2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฏีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  
ปีท่ี 2 เป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อ

การจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมือ 

เทคนิค STAD 

-  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ (K) 
-  ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม (P) 
-  ความรับผิดชอบต่อการเรยีนคณิตศาสตร์ (A) 
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ค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ค่าความเช่ือมั่นโดยวิธีการของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (KR-20) 
พบว่า เท่ากับ 0.88 ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.43 – 0.73 และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.27 – 0.67
 3. แบบวัดทักษะการท างานเป็นกลุ่ม โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบิค (Rubirc) เป็นแบบมาตรประเมิน
ค่า 3 ระดับตามแบบตามวิธีของ (ชูใจ คูหารัตนไชย. 2542) จ านวน 6 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 1.00 ค่าความเช่ือมั่นโดยวิธีการของของครอนบาค 

(แอลฟา) พบว่า α   เท่ากับ 0.90 
   4. แบบวัดความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์ สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ ของ (วะรีพร  บ ารุงผล 2548 : 22 -27)  เป็นแบบมาตรประเมินค่า 3 ระดับตามแบบของ            
(ชูใจ คูหารัตนไชย. 2542)  จ านวน 12 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ

วัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ค่าความเช่ือมั่นโดยวิธีการของของครอนบาค (แอลฟา) พบว่า α
เท่ากับ 0.89  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ท าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
เพื่อจัดนักเรียนเข้ากลุ่ม ผู้วิจัยต้องเตรียมการจัดนักเรียนเข้ากลุ่ม ซึ่งนักเรียนมีความสามารถทางการเรียนท่ีแตกต่างกัน 
ซึ่งแต่ละกลุ่มต้องประกอบด้วยเด็กนักเรียนคะแนนสูงสุด คะแนนปานกลาง และคะแนนต่ าสุด  
   2. จัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD จ านวน 9 แผน ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
  3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ท าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบท           
พีทาโกรัส ท าแบบวัดทักษะการท างานเป็นกลุ่ม และแบบวัดความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 
  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนมัธยมศึกษาปี่ท่ี 2 ใช้การทดสอบค่าที (t-test Dependent) 
  2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STADเรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ใช้การทดสอบค่าที (One 
sample t-test) 
  3.  การศึกษาทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ( X  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลค่าเฉลี่ย  
    เกณฑ์การประเมิน 
  คะแนนเฉลี่ย 2.34 – 3.00  มีระดับความเหมาะสม มาก 
  คะแนนเฉลี่ย 1.67 – 2.33  มีระดับความเหมาะสม ปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.66   มีระดับความเหมาะสม น้อย 

   4.  การศึกษาความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล
ค่าเฉลี่ย   
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 เกณฑ์การประเมิน 
  คะแนนเฉลี่ย 2.34 – 3.00  มีระดับความเหมาะสม มาก 
  คะแนนเฉลี่ย 1.67 – 2.33  มีระดับความเหมาะสม ปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.66   มีระดับความเหมาะสม น้อย 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
STADเรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนมัธยมศึกษาปี่ท่ี 2 
ตาราง 1   แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เทคนิค STAD เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนมัธยมศึกษาปี่ท่ี 2 
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ์ n x  S.D. t Sig 

ก่อนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 26 15.04 1.37 
45.374 .000 

หลังการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 26 25.81 1.55 

p< .05 

  จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี่ท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 
45.374 และค่า Sig. = .000 

 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค STAD  
เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
ตาราง 2  แสดงผลผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค
STAD เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 กับเกณฑ์ร้อยละ 70  
 

 n k x  S.D. t Sig 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ์ 26 21 25.81 1.55 15.819 .000 

p< .05 

  จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 โดยใช้  t = 15.819 และค่า Sig = .000 
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 3. การศึกษาทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ตาราง 3  แสดงค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
 

ทักษะการท างานเป็นกลุม่ x  S.D. ระดับ 

ข้อ 1  การวางแผน แบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบภายในกลุ่ม 2.58 0.49 มาก 

ข้อ 2  การแสดงความคิดเห็น 2.65 0.48 มาก 

ข้อ 3  การรับฟังความคดิเห็น 2.73 0.44 มาก 

ข้อ 4  ความตั้งใจท างาน 2.88 0.32 มาก 

ข้อ 5  การแก้ไขปัญหา 2.77 0.42 มาก 

ข้อ 6  การให้ความช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่ม 2.65 0.48 มาก 

รวม 2.71 0.44 มาก 

 จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD  โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 2.71 และ S.D. = 0.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
นักเรียนมีความตั้งใจท างาน มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ( x  = 2.88 และ S.D. = 0.32) รองลงมา คือ การแก้ไขปัญหา     
( x  = 2.77 และ S.D.  = 0.42) และการรับฟังความคิดเห็น ( x  = 2.73 และ S.D. = 0.44) ตามล าดับ  

 4. การศึกษาความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี่ท่ี 2 
ตาราง 4  แสดงค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลังการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี่ท่ี 2 
 

ความรับผิดชอบต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ x  S.D. ระดับ 

ด้านการท าตามหน้าท่ีที่รับมอบหมาย 

1. การท าหน้าท่ีที่ได้รบัมอบหมาย 

 

2.92 

 

0.27 

 

มาก 

2. ความตั้งใจเรียน 2.65 0.55 มาก 

3. การท างานกลุ่ม 2.62 0.49 มาก 

ด้านการยึดมั่นในกฎเกณฑ ์

4. การปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียน 

 

2.46 

 

0.50 

 

มาก 
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5. การแต่งกายถูกระเบียบ 2.69 0.46 มาก 

6. การรักษาความสะอาด 2.31 0.61 ปานกลาง 

ด้านความเพียรพยายาม    

    7. ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 2.77 0.42 มาก 

    8. ยอมรับผลการกระท าของตน 2.77 0.42 มาก 

    9. ปรับปรุงแก้ไขผลงาน 2.81 0.39 มาก 

ด้านความตรงต่อเวลา    

    10. การเข้าเรียนตรงเวลา 2.81 0.39 มาก 

    11. การส่งงานตรงเวลาที่ก าหนด 2.69 0.54 มาก 

    12. ท างานเป็นระบบ ละเอียดรอบคอบ 2.31 0.54 ปานกลาง 

                   รวม  2.65 0.46 มาก 

 จากตาราง 4 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 2.65 และ S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า นักเรียนมีการท าหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ( x  = 2.92 และ S.D. = 0.27) รองลงมา คือ 
ปรับปรุงแก้ไขผลงานและการเข้าเรียนตรงเวลา ( x  = 2.81 และ S.D. = 0.39) และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและยอมรับ
ผลการกระท าของตน ( x  = 2.77 และ S.D. = 0.42) ตามล าดับ  

สรุปผลการวิจัย 
  1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี่ท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีทักษะการท างานเป็นกลุ่มหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมีความตั้งใจท างาน มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา 
คือ การแก้ไขปัญหา และการรับฟังความคิดเห็น ตามล าดับ 
 4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD  โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมีการท าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มี
คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดรองลงมา คือ ปรับปรุงแก้ไขผลงานและการเข้าเรียนตรงเวลาและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและยอมรับ
ผลการกระท าของตน ตามล าดับ 
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อภิปรายผล 

  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง 
ทฤษฎีบท พีทาโกรัส อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
นั้นเป็นการจัดให้ผู้เรียนได้ร่วมมือกันเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ประมาณ  4-5 คน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเรียนร่วมกัน 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนที่เป็นระบบชัดเจน ท าให้เรียนทุก
คนในกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นและแสดงออก ตลอดจนลงมือกระท าอย่างเท่าเทียมกัน มีการให้ความช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน เช่น นักเรียนที่เก่งช่วยอธิบายนักเรียนท่ีไม่เข้าใจ ท าให้นักเรียนที่เก่ง มีความรู้สึกภาคภูมิใจ รู้จักสละเวลาและ
ช่วยให้เข้าใจในเรื่องที่ดีขึ้น ส่วนนักเรียนที่ไม่เข้าก็จะซาบซึ้ง ในน้ าใจเพื่อนมีความอบอุ่น รู้สึกเป็นกันเอง กล้าซักถามใน
ข้อสงสัยมากข้ึน จึงง่ายต่อการท าความเข้าใจในเรื่องที่เรียน ที่ส าคัญในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD คือ 
ผู้เรียนในกลุ่มร่วมกันคิด ร่วมกันท างาน จนกระทั่งสามารถหาค าตอบท่ีเหมาะสมที่สดุได้ ถือว่าเป็นการสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง ช่วยให้ความรู้ที่ได้รับเป็นความรู้ที่มีความหมายต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง จึงมีผลท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผู้เรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวารสาร ของ (ซวนดิงทิ่แทง และ สิทธิศักดิ์ จุลศิริพงษ์. 2560 : 95 - 103) เรื่อง 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ รู้จักอาเซียน และความพึงพอใจต่อการเรียนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการ
เรียนรู้รู้จักอาเซียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และงานวิจัยของ (สุรีย์วรรณ ปะระมัสโส. 2556 : 94) ได้ศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้การหาร และพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 
จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้การหาร ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
   2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สูงกว่าเกณฑ์  
ร้อยละ 70 เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า การเรียนแบบร่วมมือ
เทคนิค STAD เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนท างานรวมกันเป็นกลุ่ม และช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่าง
ผู้เรียนที่มีความสามารถต่างกัน และต้องใช้ความสามารถของแต่ละคนรวมกันเพื่อท าให้ผลงานประสบความส าเร็จ โดย
มีความรับผิดชอบร่วมกันทั้งในส่วนตนและส่วนรวม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (สุรีย์วรรณ ปะระมัสโส. 2556 : 94) 
เรื่อง ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้การหาร และพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ของนักเรียนช้ั น
ประถมศึกษาปีที่ 2 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 
STAD หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 และงานวิจัยของ (จักรกฤษ แถมเงิน. 2557 : 82) ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและความสามารถในการแก้สมการและโจทย์ปัญหาตามแนวคิดของวิลสนั (Wilson) โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ
ด้วยรูปแบบ STAD ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
หลังจากเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การแก้สมการและโจทย์ปัญหา ตามแนวคิดของวิลสัน (Wilson) โดยใช้
การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยรูปแบบ STAD มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
75.16 
  3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
STAD  พบว่า นักเรียนมีทักษะการท างานเป็นกลุ่มโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การเรียนแบบร่วมมือ
เทคนิค STAD เป็นการเรียนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่มีภูมิหลังต่างกันได้มาท างานร่วมกัน พึ่งพาอาศัยกัน มีการรับฟัง
ความคิดเห็นกัน เข้าใจและเห็นใจสมาชิกในกลุ่มท าให้เกิดการยอมรับกันมากขึ้นเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันซึ่งจะส่งผล
ให้ มีความรู้สึกท่ีดีต่อผู้อื่นในสังคมมากขึ้น ท าให้เกิดผลส าเร็จที่ดี และการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีทางสังคม ช่วยปลูกฝัง
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ทักษะในการท างานเป็นกลุ่มท าให้ผู้เรียนไม่มีปัญหาในการท างานร่วมกับผู้อื่นและส่งผลให้งานประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมายร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือของ (วัชรา เล่าเรียน. 2553 : 187) เรื่อง รูปแบบและกลยุทธ์การจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด กล่าวว่า พฤติกรรมการท างานกลุ่ม หมายถึง การแสดงออกด้วยค าพูดและการปฏิบัติ 
เพื่อให้งานกลุ่มประสบผลส าเร็จสูงสุด ซึ่งในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้นั้น สมาชิกกลุ่มทุกคนต้องยอมรับ
ว่าผลงานกลุ่มหรือผลส าเร็จของงานกลุ่มทุกครั้งนั้นเป็นผลงานของทุกคน ทุกคนในกลุ่มมีความรับผิดชอบเท่าเทียมกัน
ต่อผลงานกลุ่มทุกคนในกลุ่ม จึงต้องมีส่วนร่วมในการคิด ปฏิบัติ ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน ร่วมเสนอและปฏิ บัติ
ด้วยความเต็มใจ ดังนั้น ในการเรียนรู้แบบร่วมมือนั้นครูต้องคอยติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานของกลุ่มโดยตลอดเวลา 
คอยช่วยปรับแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และกระตุ้นเสริมกาลังใจให้ทุกคนร่วมกันคิดและปฏิบัติอย่างสนุกสนาน
ด้วย พฤติกรรมการท างานกลุ่มที่ครูจะต้องให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจนช านาญติดเป็นนิสัย และงานวิจัยของ (กุลวดี สร้อย
วารี. 2553 : 89) เรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องจ านวนเชิงซ้อนโดยวิธีการจัดการเรียนแบบ
ร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอิสลามสันติชน ผลการวิจัยพบว่า 
พฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับดี 
 4. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD  พบว่า นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อการเรียนคณิตศาสตร์โดยรวมอยู่ในระดับมาก จะเห็นได้ว่า
นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม มีการแข่งขันกัน และยังปรากฏผลส าเร็จของการเรียนในแต่ละครั้ง ท าให้ทราบ
ความก้าวหน้าของกลุ่มได้ทันที ซึ่งเป็นการเสริมแรงให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้อย่างดี กระตุ้นให้
ผู้เรียนอยากเรียนเพื่อต้องการพัฒนาความก้าวหน้าของกลุ่มและของตนเอง ท าให้นักเรียนสนุกกับการเรียน ซึ่งสร้าง
ความสุขกับการเรียนอย่างเห็นได้ชัดซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (กนกรดา  มีชาญ. 2558) เรื่อง ผลการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบกลุมรวมมือเทคนิค STAD วิชาคณิตศาสตรประยุกต 2 เรื่อง เลขยกก าลังระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ปที่ 1  ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค  STAD  วิชา
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 เรื่อง  เลขยกก าลัง  มีความรับผิดชอบในการเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมากและงานวิจัยของ 
(ภัควิภา ภารดิลก. 2556) เรื่อง การศึกษาความพร้อมทางด้านคณิตศาสตร์และพฤติกรรมความรับผิดชอบของเด็ก
ปฐมวัย โดยใช้การจัดประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรี ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตาม
แนวมอนเตสซอรีมีพฤติกรรมความรับผิดชอบคิดเป็นร้อยละ 73.40 ของคะแนนเต็ม และมีจ านวนนักเรียนที่ผ่านคิด
เป็นร้อยละ 83.37 ซึ่งผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ 

ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. การน าขั้นตอนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ไปใช้ในการสอนนั้นควรท าอย่างต่อเนื่องชัดเจนตาม
ขั้นตอน เป็นการเน้นให้นักเรียนทุกคนในกลุ่มมีหน้าที่รับผิดชอบงานของกลุ่มร่วมกัน นักเรียนในกลุ่มร่วมกันคิด 
ร่วมกันท างาน จนกระทั่งสามารถหาค าตอบที่เหมาะสมที่สุด โดยมีนักเรียนที่เรียนเก่งคอยช่วยเหลือนักเรียนที่เรียน
อ่อนรู้จักแก้ปัญหา ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน จะท าให้นักเรียนที่เรียนอ่อนจะต้องพยายามที่จะเรียนรู้ให้มาก
ขึ้นเพื่อให้กลุ่มของตนประสบความส าเร็จ ช่วยให้ความรู้ที่ได้รับเป็นความรู้ที่มีความหมายต่อนักเรียนอย่างแท้จริง  
  2.  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูควรให้ความส าคัญกับนักเรียนเท่าๆกัน มีการเสริมแรงในการสอน 
เช่น ค าชมเชย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้แสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่ 
  3.  ครูควรแจ้งผลการท ากิจกรรม หรือการทดสอบให้นักเรียนทราบทันที เพื่อให้นักเรียนทราบผลงานของ
ตนเองและของกลุ่ม ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนเกิดความรับผิดชอบและมีความกระตือรือร้น 
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 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 
  1.  เนื่องจากการเรียนรู้แบบร่วมกลุ่มมือเทคนิค STAD จะต้องใช้เวลานานในการท ากิจกรรม ผู้สอนจะต้องมี
การก าหนดเวลาอย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้เรียน รู้จักบริหารเวลา ท างานร่วมกัน และส่งงานตรงเวลาที่ก าหนด 
  2.  ควรมีการวิจัยการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่ใช้การจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมอืเทคนคิ 
STAD ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในเรื่องอื่นหรือในระดับชั้นอื่น ๆ 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และการท างานเป็นกลุ่ม โดยการจัดการเรียนรู้ 
แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
A Study Mathematics Achievement and Teamwork by STAD Technique on Graphs 

and Linear relationships for Students in Grade 7 

กรรณิกา  ทิฮ่อน1 และ สุภาวดี มงคลไทร2 และ จิรพงค์  พวงมาลัย3 

Kannika  Thihon1 and Supavadee  Mongkolsai2 and Jirapong  Puangmalai3 

1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
2ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านเกาะน้ าโจน อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

3อาจารย์โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง 
กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 เพื่อศึกษาการท างานเป็นกลุ่ม
และเจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง กราฟและ
ความสัมพันธ์เชิงเส้น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้งหมด 1 ห้อง 
จ านวน 26 คน โรงเรียนบ้านเกาะน้ าโจน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ได้มาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
แบบวัดการท างานเป็นกลุ่ม และแบบวัดเจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (

x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test) 
 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังสูงกว่าก่อน
การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง กราฟ
และความสัมพันธ์เชิงเส้น   สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  มีการท างานเป็นกลุ่ม หลัง
การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีเจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

ค าส าคัญ: ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ / การท างานเป็นกลุ่ม / เจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ /  

การจัดการเรยีนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to compare mathematics achievement before and after 
learning by STAD technique on Graphs and Linear relationships for students in grade 7, to compare 
mathematics achievement after learning by STAD Technique on Graphs and Linear relationships for 
students in grade 7 with 70 percent of the criterion, to study teamwork and attitude towards 
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mathematics after learning by STAD technique on Graphs and Linear relationships for students in 
grade 7. The population was one classroom with 26 students of grade 7, in academic year 2018, 
second semester of Koanamjone School, using specific methods. The research instruments were 
the lesson plans by STAD technique, mathematical learning achievement test, teamwork 
measurement forms and attitude inventory towards mathematics. The data were analyzed by 
mean, standard deviation and t-test 
 The findings showed that: Students in grade 7 had the mathematics achievement after 
learning by STAD technique on Graphs and Linear relationships was higher than before at .05 level. 
Students in grade 7 had the mathematics achievement after learning by STAD technique on Graphs 
and Linear relationships was higher than 70 percent criteria at .05 level. Students in grade 7 had 
teamwork after learning by STAD technique was at a high level. Students in grade 7 had attitude 
towards mathematics after learning by STAD technique was at a high level.  

Keyword: Mathematics Achievement / Teamwork / Attitude towards mathematics / STAD 

Technique 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ปัจจุบันโลกแห่งการศึกษาได้ก้าวหน้าและพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ รูปแบบการเรียนรู้ก็ต้องปรับปรุงไปเรื่อย ๆ 
เพื่อให้เข้ากับยุคสมัย โดยเด็กนักเรียนจะมีการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น สร้างสรรค์ และท้าทาย มองเห็นปัญหาเป็นโจทย์ให้
นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการแก้ไข ซึ่งทักษะที่จ าเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือ 3R8C อย่างแรก คือ 3R คือ ทักษะ
พื้นฐานที่จ าเป็นต่อผู้เรียนทุกคน 1) Reading คือ สามารถอ่านออก  2) (W) Riteing คือ สามารถเขียนได้ 3) (A) 
Rithmatic คือ มีทักษะในการค านวณ และอีกอย่างที่ส าคัญไม่แพ้ 3R คือ 8C ซึ่งเป็นทักษะต่าง ๆ ที่จ าเป็นเช่นกัน ซึ่ง
ทุกทักษะสามารถน าไปปรับใช้ในการเรียนรู้ได้ทุกวิชา มีดังนี้ 1) Critical thinking and problem solving คือ มี
ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ไขปัญหาได้ 2) Creativity and innovation คือ 
การคิดอย่างสร้างสรรค์และคิดเชิงนวัตกรรม 3) Cross-cultural understanding คือ ความเข้าใจในความแตกต่าง
ของวัฒนธรรมและกระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม 4) Collaboration teamwork and leadership คือ ความร่วมมือ 
การท างานเป็นทีม และภาวะความเป็นผู้น า 5) Communication information and media literacy คือ มีทักษะใน
การสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ 6) Computing and IT literacy คือ มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และรู้เท่าทัน
เทคโนโลยี 7) Career and learning skills คือ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้  8) Compassion คือ มีความเมตตา
กรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย ทักษะทั้งหมดที่ได้กล่าวมาเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับนักเรียนในยุคการเรียนรู้แห่ง
ศตวรรษที่ 21 เป็นอย่างมาก ซึ่งมีความแตกต่างจากการเรียนรู้ในสมัยก่อน ท าให้การเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที่ 
21 มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นตามไปด้วย จับจ่าย for School (2560 : 1) ได้กล่าวไว้ 
และการจัดการเรียนการสอนจะให้ดีจะต้อง จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ คือการจัดนักเรียนเป็นกลุ่ม ๆ แล้วให้นักเรียน
ช่วยเหลือกัน ซึ่งนักเรียนจะได้ทักษะตัวที่ 4 ของ 8C คือ ความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะความเป็นผู้น า 
และทักษะอื่น ๆ ร่วมด้วย 
 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นการจัดการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งการจัดการเรียนเรียนรู้แบบร่วมมือ 
จะมีการแบ่งกลุ่มย่อย และแต่ละกลุ่มย่อยจะประกอบไปด้วยนักเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกัน ซึ่งความสามารถแต่
ละระดับ ประกอบไปด้วย นักเรียนที่มีความสามารถเก่ง ความสามารถปานกลาง และความสามารถอ่อน แล้วน า
นักเรียนมาจัดกลุ่มเพื่อให้นักเรียนท่ีมีความรู้เก่งไดส้อนนักเรียนท่ีมีความรู้ ปานกลาง และอ่อน แล้วนักเรียนภายในกลุม่
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ช่วยเหลือกัน ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือสามารถแบ่งได้หลายการแบบ แต่ในที่นี่จะกล่าวถึงความหมายการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD  (Student  
Teams Achievement Division) เป็นวิธีการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) แบบหนึ่งที่แบงนักเรียน
เป็นกลุม ๆ กลุ่มละ ประมาณ 4-6 คน โดยสมาชิกในกลุมจะตองมีความสามารถแตกต่างกัน แลวใชระบบที่เรียกวา 
“กลุ่มสัมฤทธ์ิ”คือ ใชคะแนนในการพัฒนาตนเองของทุกคนเป็นคะแนนของกลุ่ม ซึ่งท าใหสมาชิกใน กลุ่มตองช่วยเหลือ
กันในเรื่องการเรียน มีปฏิสัมพันธ์ทางบวกต่อกัน มีเป้าหมายของกลุ่มในการร่วมมือ กันท างาน สมาชิกในกลุ่มต้อง
รับผิดชอบตอตนเองเทา ๆ กับรับผิดชอบตอกลุ่ม เกิดกระบวนการกลุ่ม ซึ่งท าใหผู้เรียนใชทักษะทางสังคมและมนุษย์
สัมพันธ์ได้อย่างเหมาะสม อันจะสงผลใหเกิดการเรียน การสอนคณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพและเจตคติที่ดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์ มากยิ่งขึ้น ทิศนา แขมมณี   (2552 : 98 – 101) 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้นและจากประสบการณ์ในการฝึกวิชาชีพครู ซึ่ง
ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความรู้ที่นักเรียนจะสามารถน าเรื่องของกราฟไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และเป็นเรื่อ งที่ใกล้ตัวของ
นักเรียนถ้าสังเกตดี ๆ กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้นจะอยู่รอบ ๆ ตัวของเราทั้งสิ้น และถ้าผู้วิจัยมุ่งเน้นในเรื่องนี้ 
นักเรียนก็จะสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะท าวิจัย เรื่อง การศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และการท างานเป็นกลุ่ม โดยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 
เรื่อง กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเกาะน้ าโจน เพื่อให้นักเรียนมี
ความเข้าใจที่แท้จริง และสามารถน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และในการท าวิจัยครั้งนี้ยั งเน้นถึงทักษะการคิดและ
ปฏิบัติงานกลุ่มร่วมมือ จนบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้เพื่อสนับสนุนให้มีปฏิสัมพันธ์ต่อการภายในกลุ่ม  และฝึกให้
นักเรียนมีการท างานเป็นกลุ่ม และมีการช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม มีความเห็นอกเห็นใจกัน สามารถน าความรู้ที่ได้ไป
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ดีขึ้น  

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD เรื่อง กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD   เรื่อง กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
 3. เพื่อศึกษาการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษา    ปีท่ี 1  
 4. เพื่อศึกษาเจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ หลังสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น 
 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
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ขอบเขตการวิจัย 
 ด้านเนื้อหา 
  เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กราฟ
และความสัมพันธ์เชิงเส้น ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซึ่งใช้เวลาสอน 8 ช่ัวโมง 
 ด้านตัวแปร 
  ตัวแปรต้น  ได้แก่  การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD  
 
  ตัวแปรตาม  ได้แก่  - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  
     - การท างานเป็นกลุ่ม 
     - เจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
  ด้านระยะเวลา 
  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

       

 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ทั้งหมด 1 ห้อง จ านวน 26 คน โรงเรียน   
บ้านเกาะน้ าโจน อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
 เครื่องมือวิจัย 
  1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 จ านวน 8 แผน 
 2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น ของนักเรียน             
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรง โดยใช้
วิธีการประเมินความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับข้อสอบแต่ละข้อพบว่า ได้ค่า (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 
– 1.00 ค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีการของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (KR-20) พบว่า เท่ากับ 0.88 ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 
0.53 – 0.77 และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.33 – 0.73  
 3. แบบวัดการท างานเป็นกลุ่ม เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) 3 ระดับ จ านวน 6 ข้อ มีค่า
ความเที่ยงตรง โดยใช้วิธีการประเมินความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับข้อสอบแต่ละข้อพบว่า ได้ค่า 
(IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.87 
  4. แบบวัดเจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ชนิด 5 
ตัวเลือก ตามวิธีการของลิเคอร์ท (Likert) จ านวน 10 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรง โดยใช้วิธีการประเมินความสอดคล้อง

การจัดการเรยีนรู้แบบกลุ่ม

ร่วมมือเทคนิค STAD 

- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์  
- การท างานเป็นกลุ่ม  
- เจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  
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ระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับข้อสอบแต่ละข้อพบว่า ได้ค่า (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.87 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ท าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง กราฟและ
ความสัมพันธ์เชิงเส้น เพื่อจัดนักเรียนเข้ากลุ่ม ผู้วิจัยต้องเตรียมการจัดนักเรียนเข้ากลุ่ม ซึ่ งนักเรียนมีความสามารถ
ทางการเรียนที่แตกต่างกัน ซึ่งแต่ละกลุ่มต้องประกอบด้วยเด็กนักเรียนคะแนนสูงสุด คะแนนปานกลาง และคะแนน
ต่ าสุด 
  2. จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD จ านวน 8 ครั้ง ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
  3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ แบบวัดการท างานเป็น
กลุ่ม และแบบวัดเจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD เรื่อง กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ 
Dependent Sample t-test  
  2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD เรื่อง กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ One Sample t-test  
  3. การศึกษาการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลค่าเฉลี่ย ดังน้ี 
  เกณฑ์การประเมิน 
  คะแนนเฉลี่ย 2.34 – 3.00  มีระดับความเหมาะสม มาก 
  คะแนนเฉลี่ย 1.67 – 2.33  มีระดับความเหมาะสม ปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.66   มีระดับความเหมาะสม น้อย 

 4. การศึกษาเจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล
ค่าเฉลี่ย ดังน้ี 
  เกณฑ์การแปลความหมายทางบวก 
  ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 แปลความหมาย มีเจตคติในระดับมากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 แปลความหมาย มีเจตคติในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 แปลความหมาย มีเจตคติในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 แปลความหมาย มีเจตคติในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 แปลความหมาย มีเจตคติในระดับน้อยท่ีสุด 
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 เกณฑ์การแปลความหมายทางลบ 
  ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 แปลความหมาย มีเจตคติในระดับมากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 แปลความหมาย มีเจตคติในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 แปลความหมาย มีเจตคติในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 แปลความหมาย มีเจตคติในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 แปลความหมาย มีเจตคติในระดับน้อยท่ีสุด 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD เรื่อง กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ตาราง 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน n x  S.D. t Sig. 

ก่อนการจัดการเรียนรู ้ 26 8.57 3.07 
18.941 .00 

หลังการจดัการเรียนรู ้ 26 23.65 3.26 

P < .05 

 จากตาราง 1 พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังสูงกว่าก่อน
การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยมีค่า     t = 18.941 และค่า Sig. = .00 

 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD   เรื่อง กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 
ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD เรื่อง กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 
 

 n k x  S.D. t Sig. 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 26 21 23.65 3.26 4.149 .00 

P < .05 

 จากตาราง 2 พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 4.149 และค่า Sig. = .00 
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 3. การศึกษาการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1  
ตาราง 3 แสดงผลการศึกษาการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 

ทักษะการท างานเป็นกลุม่ x  S.D. ระดับ 

1. การวางแผน แบ่งหน้าท่ีความรบัผิดชอบภายในกลุ่ม 2.38 0.50 มาก 

2. การแสดงความคิดเห็น 2.19 0.49 ปานกลาง 

3. การรับฟังความคิดเห็น 2.23 0.43 ปานกลาง 

4. ความตั้งใจท างาน 2.50 0.51 มาก 

5. การแก้ไขปัญหา 2.00 0.28 ปานกลาง 

6. การให้ความช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่ม 2.81 0.40 มาก 

รวม 2.35 0.44 มาก 

 จากตาราง 3 พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม

ร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 2.35 และ S.D. = 0.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การให้

ความช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่ม มีค่าเฉลี่ย สูงสุด ( x = 2.81 และ S.D. = 0.40) รองลงมา คือ ความตั้งใจท างาน ( x = 

2.50 และ S.D. = 0.51) และการวางแผน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกลุ่ม ( x = 2.38 และ S.D. = 0.50) 
ตามล าดับ 

 4. การศึกษาเจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ตาราง 4 แสดงผลการศึกษาเจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิคSTAD 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
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เจตคติทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร ์ x  S.D. ระดับ 

1. เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์มีความน่าสนใจ 4.12 0.52 มาก 

เจตคติทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร ์ x  S.D. ระดับ 

2. ความรู้เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ที่ฉันไดร้ับสามารถน าไปใช้ใน   

    ชีวิตประจ าวันได ้

4.23 0.82 มาก 

3. การค านวณเกีย่วกับวิชาคณิตศาสตร์ง่ายส าหรับฉัน 3.54 0.81 มาก 

4. ฉันคิดว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นเนื้อหาที่ยาก มีความซับซ้อน    

    และน่าเบื่อ 

1.96 0.82 มาก 

5. ฉันอยากเรียนวิชาคณติศาสตร์ให้มากกว่าน้ี 4.08 0.80 มาก 

6. ฉันรู้สึกสนุกเมื่อได้เรยีนและท างานเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์   

    ร่วมกับเพื่อน 

4.35 0.75 มาก 

7. ฉันมีความสุขกับการเรยีนวิชาคณิตศาสตร ์ 4.00 1.02 มาก 

8. ฉันมีความกระตือรือร้นในการคน้คว้าหาความรูเ้พิ่มเติม 

    เกี่ยวกับวิชาคณติศาสตร์อยูเ่สมอ 

3.58 0.64 มาก 

9. ฉันยินดีที่จะอธิบายเนื้อหาคณติศาสตร์ให้เพื่อนๆฟัง 3.38 0.70 ปานกลาง 

10. ฉันมักจะหลีกเลี่ยงการท าโจทย์คณิตศาสตร์ที่ไม่คุ้นเคย 1.88 0.91 มาก 

รวม 3.51 0.78 มาก 

 จากตาราง 4 พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีเจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการ

เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.51 และ S.D. = 0.78) เมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้าน พบว่า ฉันรู้สึกสนุกเมื่อได้เรียนและท างานเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ร่วมกับเพื่อน มีค่าเฉลี่ย สูงสุด ( x = 4.35 และ 

S.D. = 0.75) รองลงมา คือ ความรู้เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ที่ฉันได้รับสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ( x = 4.23 

และ S.D. = 0.82) และเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์มีความน่าสนใจ ( x = 4.12 และ S.D. = 0.52) ตามล าดับ 
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สรุปผลการวิจัย 
 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ หลังสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
 3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การให้ความช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่ม มีค่าเฉลี่ย สูงสุด 
รองลงมา คือ ความตั้งใจท างาน และการวางแผน แบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบภายในกลุ่ม ตามล าดับ 
 4. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีเจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ฉันรู้สึกสนุกเมื่อได้เรียนและท างาน
เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ร่วมกับเพื่อน มีค่าเฉลี่ย สูงสุด รองลงมา คือ ความรู้เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ที่ฉันได้รับ
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์มีความน่าสนใจ ตามล าดับ 

อภิปรายผล 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD หลังสูงกว่าก่อน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และหลังสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 และ 2 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของณัฏฐ์ชญา อินพูลวงษ์ (2559 : บทคัดย่อ) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่อง บทประยุกต์ กับเกณฑ์ร้อยละ 
70 และศึกษาเจตคติของนักเรียนต่อคณิตศาสตร์และพฤติกรรมการท างานกลุ่ม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดาราสมุทร    ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ที่ได้มาโดยการสุ่ ม
ตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) 1 ห้องเรียน จ านวน 45 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผน
การจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง บทประยุกต์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน คณิตศาสตร์ แบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์และแบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (Dependent samples t-test) และการทดสอบค่าที 
(One sample t-test) ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ของนักเรียน ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเจตคติ
ต่อคณิตศาสตร์ ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่อง บทประยุกต์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย และพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่
เรียนโดยการจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่อง บทประยุกต์ โดยรวมอยู่ในระดับดี ซึ่งการได้รับการ
จดัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ที่ได้เรียนตามจุดประสงค์และตามเนื้อหาที่ได้ตั้งไว้จะท าให้นักเรียนได้มี
ทักษะ  หลาย ๆ ด้านรวมกัน และน าความรู้มาใช้ได้อย่างถูกทาง ไม่ว่าจะเป็นการได้ช่วยเหลือกันภายในกลุ่มและการ
พยายามน าความรู้มาใช้ภายในกลุ่มท าให้กลุ่มได้คะแนนดีขึ้น ซึ่งภายในกลุ่มจะมีนักเรียนที่มีความสามารถเก่ง ปาน
กลาง และอ่อนรวมด้วย ซึ่งภายในกลุ่มจะต้องช่วยเหลือกันเพื่อท าให้สมาชิกภายในกลุ่มท าคะแนนออกมาดีและรวม
เป็นคะแนนกลุ่มที่ดี ซึ่งการเรียนในรูปแบบนี้จะท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งใน
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การเรียนรูปแบบนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ Wehmeier (2000 : 9) ใหความหมายไววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หมายถึง  ความส าเร็จในดานความรูทักษะและสมรรถภาพในดานต่าง ๆ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนควร ประกอบด้วยส
วนส าคัญอย่างน้อย 3 สวน คือ ความรู ทักษะ และสมรรถภาพของด้านอื่น ๆ มาประกอบกันท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 
 2. การท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งการ
ท างานเป็นกลุ่มที่นักเรียนทุกคนควรจะมีคือการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกภายในกลุ่มและช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของอัญชนา แข่งขัน (2558 : 52) ความสามารถในการท างานกลุ่ม หมายถึง การงานของบุคคล
ที่รวมกลุ่มกัน กลุ่มละ 2-6 คน โดยมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เดียวกันมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการท างาน มี
ความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าท่ีที่ได้รับ ยอมรับฟังความคิดเห็นเคารพในความคิดเห็นของสมาชิก มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีใน
การท างาน มีการประเมินการท างานซึ่งกันและกัน โดยในการเรียนการสอนในวิจัยในครั้งผู้วิจัยได้จัดนักเรียนออกเป็น
กลุ่ม ๆ ซึ่งจะแบ่งกลุ่มละประมาณ   4 – 5 คน ซึ่งสมาชิกภายในกลุ่มจะประกอบด้วยนักเรียนที่มีความสามารถเก่ง 
ปานกลาง และอ่อน อยู่ภายในกลุ่ม ซึ่งการเรียนแบบกลุ่มในครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD มาท าการแบ่งกลุ่มเพื่อท าให้นักเรียนช่วยเหลือกันและท าให้กลุ่มของตนเองมีคะแนนเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ว่าไว้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของอรุณี ศักดิ์พิสิษฐ์ (2553 : 24) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD หมายถึงวิธีการจัดการเรียน การสอนโดยแบ่งกลุ่มนักเรียนตามผลทางการเรียนซึ่ง
ก าหนดให้นักเรียนที่มีความสามารถต่างกันท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก กลุ่มละ 4 คน เป็นนักเรียนความสามารถสูง 1 
คน นักเรียนที่เรียนปานกลาง 2 คน นักเรียนที่เรียนอ่อน 1 คน ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนการสอน 5 ขั้น คือ ขั้น
น าเสนอเนื้อหา ขั้นปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม ขั้นทดสอบย่อย ขั้นคิดคะแนนก้าวหน้าแต่ละคนและกลุ่มย่อย และขั้นยกย่อง
ชมเชยบุคคลหรือกลุ่มที่มีคะแนนยอดเยี่ยม ท้ังนี้เพื่อให้นักเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
มีความรับผิดชอบร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันภายในกลุ่มมีการตรวจสอบผลงาน มีการ
ทดสอบหาคะแนนเฉลยรายกลุ่มเพื่อแข่งขันกันระหว่างกลุ่มนักเรียนคนใดหรือกลุ่มใดมีคะแนนสูงสุดจะได้รับรางวัล 
และสอดคล้องกับแนวคิดของราตรี ศรีอุทธา (2553 : 31) การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เป็นการจัดการเรียนรู้
อีกรูปแบบหนึ่งที่ยอมรับกันแพร่หลายโดยแบ่งผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันออกจากกลุ่มเพื่อท างานร่วมกัน 
กลุ่มละประมาณ 4 – 5 คน เป็นนักเรียนท่ีเรียนเก่ง 1 คน ปานกลาง 2 – 3 คน และอ่อน 1 คน โดยก าหนดให้สมาชิก
ของกลุ่มได้เรียนรู้ในเนื้อหาสาระที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้ แล้วท าการทดสอบความรู้ คะแนนที่ได้จากการทดสอบของ
สมาชิกแต่ละคนน าเอามาบวกเป็นคะแนนรวมของทีมผู้สอนจะต้องใช้เทคนิคการเสริมแรง โดยการกล่าวค าชมเชยหรือ
ให้รางวัล เป็นต้น สมาชิกกลุ่มจะต้องมีการก าหนดเป้าหมายร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือความส าเร็จของกลุ่ม  
 3. เจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งเห็นได้ชัดว่าการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ท าให้
นักเรียนมีเจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของแก้วมะณี เลิศสนธิ์ (2558 : 
บทคัดย่อ) การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ก่อนเรียนและหลัง
เรียน ด้วยการจัดการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) และเพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนวัดประตูน้ าท่าไข่ จ านวน 30 คน ส านักงานเขตตพื้นที่การศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1 กลุ่มตัวอย่างได้มาแบบ
เจาะจง เนื่องจากมีนักเรียน 1 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และแบบ
วัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้
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ค่าสถิติพื้นฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม SPSS for Windows ผลการวิจัย พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ หลังเรียนเรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p < .05) นักเรียนมีเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD) ในระดับดี 
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังเรียน 2 สัปดาห์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางหลัง
เรียนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ข้อเสนอแนะจากการวิจัย ควรมีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการสอนแบบ
คณิตศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) กับเนื้อหาอื่น และในการเรียนของ
นักเรียนระดับช้ันอื่น และควรมีการศึกษาด้วยการจัดการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) กับการ
สอนอื่น ๆ ซึ่งในการเรียนถ้านักเรียนเกิดเจตคติทางการเรียนที่ดีจะท าให้นักเรียนมีความรู้สึกที่อยากเรียนและสนุกกับ
การเรียนและส่งผลให้การเรียนดีขึ้น แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับความรู้สึกและความพร้อมต่าง ๆ ประกอบกันซึ่งสอดคล้อง
แนวคิดของ Thurstone (1946 : 531) ได้กล่าวว่า เจตคติเป็นผลรวมทั้งหมดของมนุษย์ เกี่ยวกับความรู้สึก อคติ 
ความคิด ความกลัวต่อบางสิ่งบางอย่าง การวัดสามารถท าได้โดยการวัด ความคิดของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ เพราะเจต
คติเป็นระดับความมากน้อยของความรู้สึกในทางบวก และทางลบที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก็
เช่นเดียวกันนักเรียนจะต้องมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ท้ังด้านที่ไม่ดีและด้านท่ีดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ (2555 : 189) ได้กล่าวว่า เจตคติต่อ
การเรียนคณิตศาสตร์ว่า เป็นความรู้สึกของผู้เรียนที่มีต่อ การเรียนคณิตศาสตร์ที่ส่งผลให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมที่
ตอบสนองต่อการเรียนคณิตศาสตร์ใน ลักษณะของความชอบหรือไม่ชอบ พอใจหรือไม่พอใจ เห็นคุณค่าหรือไม่เห็น
คุณค่า รวมทั้งพร้อม หรือไม่พร้อมที่จะเรียนคณิตศาสตร์ ซึ่งถ้านักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ก็จะท าให้
นักเรียนมีผลการเรียนท่ีดีขึ้น 
 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และการท างานเป็นกลุ่ม โดยการ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD และหลังสูง
กว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 และในการจัดการเรียนการสอนได้จัดนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ โดยแต่ละกลุ่มจะประกอบไปด้วย
นักเรียนท่ีมีความสามารถเก่ง ปานกลาง และอ่อน ซึ่งทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD โดยรวมอยู่ในระดับมาก และในการจัดการเรียนการสอนควรจัดให้นักเรียนรู้สึกดี และรู้สึกอยากเรียน
มากยิ่งขึ้น เปลี่ยนเจตคติในการเรียนของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการเรียนในครั้งนี้นักเรียนมีเจตคติทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD มักประสบปัญหานักเรียนไม่เข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของ
ตนเองและแนวทางการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ ดังนั้น ครูผู้สอนควรเริ่มต้นจากการช้ีแจงวัตถุประสง ค์วิธีการ
ด าเนินการการปฏิบัติตนการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดจนเกณฑ์การให้คะแนนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มให้
นักเรียนเข้าใจก่อนด าเนินการจัดการเรียนรู้ 
  2. การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD มีข้อจ ากัดในเรื่องของเวลา ดังนั้นในการจัดการจัดการ
เรียนรู้ตามขั้นตอนต่าง ๆ ครูผู้สอนอาจยืดหยุ่นเวลาที่ใช้ในการด าเนินการจัดการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมโดยให้
นักเรียนปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการที่ก าหนดให้จนเสร็จสิ้นเป็นส าคัญเพื่อให้นักเรียนบรรลุตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
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 3. การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ส าหรับเนื้อหาที่นักเรียนไม่สามารถท าความเข้าใจด้วย
ตนเอง ต้องอาศัยการอธิบายการให้ค าแนะน าจากครูก่อน เมื่อครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจแล้ว นักเรียนที่เรียนเก่ง จะ
อธิบายให้นักเรียนที่เรียนอ่อนกว่าตนฟังอีกครั้งหนึ่งอเพื่อให้เข้าใจดียิ่งขึ้น เป็นการสอนกันเองระหว่างกลุ่มเพื่อน ดังนั้น 
ครูต้องเตรียมเนื้อหาให้เหมาะสมกับวัยของนักเรียน และคอยให้ค าปรึกษาแนะน ากับนักเรียน เมื่อนักเรียนไม่เข้าใจ 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD กับการจัดการเรียนรู้แบบ
อื่น ๆ และกับนักเรียนในบทเรียนอื่น ๆ และนักเรียนช้ันอ่ืน ๆ 
 2. ควรท าการศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD กับเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องอื่น ๆ 
ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และชั้นเรียนอื่น ๆ  
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

ศศิธร  นนทะโคตร1, วรางครา  ก้อมน้อย2, ศิริพร  วงษ์ไชยา3 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 

เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1  เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อย
ละ 70  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส สังกัดส านักการศึกษาเทศบาลนคร
นครสวรรค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้อง ได้แก่ ห้อง ม.1/1  มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 32 คน โดยใช้
เทคนิคการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยมีหน่วยการสุ่มคือห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยการจัดเรียนรู้แบบ TGT ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 5 แผนใช้เวลาแผนละ 1 ช่ัวโมง รวม 5 ช่ัวโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ และแบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดับ จ านวน 10 ข้อ สถิต
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 

ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT เรื่อง สมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความพึง
พอใจของนักเรียน หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 

ค าส าคัญ : การเรียนรู้แบบ TGT, สมการเชิงเส้นสองตัวแปร 

ABSTRACT 
 The purpose of this research were to compare the learning achievement of students 
before and after on one variable Linear equations by organizing TGT learning activities for 1st 
mattayomsuksa students , to assess student satisfaction after receiving the TGT learning activity and 
to compare the learning achievement of students after studying with 70 percent criteria. a sample 
group is 32 students  in a grade 1/1 mattayomsuksa  student at Wat Phrom Chariyawas Municipality 
School. Under the Office of Education, Nakhon Sawan Municipality, 2nd semester, academic year 
2018, using simple random sampling techniques that have classrooms as random unit. research 
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tools consists of 1) 5 plans of the lesson plans on one variable linear equations By organizing TGT 
learning for grade 1/1 mattayomsuksa  student, spending 1 hour per plan for a total of 5 hours. 2) 
learning achievement test on one variable linear equations for 1st Mathayom Suksa students is a 
multiple choice that have 30 items, which 4 choices and 3) Satisfaction measure test on one 
variable linear equations by  TGT learning activities for 1st Mathayom Suksa students , that is type 
of rating scale (3 level scale) which have 10 items. The statistic used to analyze data is mean, 
percentage, standard deviation. and T- test. 
 The research found that Learning achievement of 1st mathayom suksa students on one 
variable linear equations by organizing TGT learning activities after the study was higher than before 
learning at the statistical significance level of 0.05 degree. satisfaction value of students  after 
receiving organizing by the TGT learning activity about one variable linear equations is a high level. 
and learning achievement of students after learning is below 70 percent. 

Keywords: Organizing TGT learning activities, One variable Linear equations 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
ปัจจุบันจะพบสภาพปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ยังไม่เหมาะสมกับผู้เรียน ท าให้

ผู้เรียนขาดความสุข และจินตนาการในการเรียนคณิตศาสตร์ โดยครูมักจะเป็นผู้อธิบาย ยกตัวอย่าง 2-3 ตัวอย่างแล้ว
ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด นักเรียนบางคนท าแบบฝึกหัดได้ แต่นักเรียนส่วนใหญ่ที่ไม่เข้าใจ ไม่สามารถท าแบบฝึกหัดได้ 
ท าให้เกิดความรู้สึกท้อแท้ เบื่อหน่าย และไม่สนใจที่จะเรียนคณิตศาสตร์ต่อไป ดังจะเห็นได้จากคะแนน O – Net 
ระดับประเทศในปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีผู้เข้าสอบจ านวน 637,256 คน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 29.31 เป็นคะแนนเฉลี่ย
อยู่ในระดับต่ า (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ดังนั้นครูจึงต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและกระตือรือร้นที่อยากจะ
เรียนวิชาคณิตศาสตร ์ซึ่งการเรียนรู้แบบรว่มมือเทคนิค TGT เป็นเทคนิคท่ีมุ่งเน้นการแข่งขันเกมการเรียนกับกลุ่มอื่น ๆ  
ส่งเสริมให้ผู้เรียนท่ีมีความแตกต่างกันได้เรียนรู้ร่วมกัน  จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน ไม่เบื่อหน่าย  
มีทักษะด้านการคิดการแก้ปัญหา และมีทักษะด้านการท างานเป็นกลุ่ม  จะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงมีพัฒนาการในการเรียนรู้ที่ดี (เกษม วิจิโน. 2535: 15-17) จากการส ารวจสภาพปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 พบว่า การที่ครูเสนอเนื้อหาใหม่โดยการอธิบายและยกตัวอย่าง บนกระดาน ตั้งค าถามให้นักเรียนตอบแล้วให้
นักเรียนท าแบบฝึกหัดตามตัวอย่างโดยไม่มีสื่อ การสอนหรือกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ฝึกคิดหรือแก้ปัญหา สุ่มนักเรียน
หรือให้ตัวแทนนักเรียนออกไปแสดงวิธีท าบนกระดาน นักเรียนคนอ่ืนสังเกตการณ์ท างานของเพื่อนโดยไม่ได้ฝึกท างาน
ร่วมกัน  ท าให้เกิดความเบื่อหน่าย และไม่เกิดความท้าทาย ไม่ได้ใช้ความคิดและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองจริง ๆ ทุก
ขั้นตอน  ผู้วิจัยจึงค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสอนที่จะท าให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดอย่างเต็มที่ มีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT  เพื่อเป็นแนวทาง
ส าหรับพัฒนาการเรียนการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพต่อไป  
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จุดมุ่งหมายของการวิจัย   
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปร

เดียว  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1   
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียน หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT เรื่อง สมการเชิง

เส้นตัวแปรเดียว ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 70  

สมมติฐานการวิจัย 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT เรื่อง สมการเชิงเส้นตัว 

แปรเดียวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
2. ความพึงพอใจของนักเรียน หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT เรื่อง สมการ 

เชิงเส้นตัวแปรเดียว มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 

ขอบเขตการวิจัย 
1. เนื้อหา 
เนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560) หน่วยการจัดการ

เรียนรู้ที่ 5  เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 สาระการเรียนรู้ที่  1 จ านวนและ
พีชคณิต ซึ่งประกอบด้วย  แบบรูปและความสัมพันธ์, ค าตอบของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว, สมบัติของการเท่ากัน, 
การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนเทศบาลวัดพรหม

จริยาวาส สังกัดส านักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวนห้องเรียนทั้งหมด 3 
ห้อง มีนักเรียนทั้งสิ้น 96 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยา
วาส สังกัดส านักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้อง ได้แก่ ห้อง ม.1/1  
มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 32 คน โดยใช้เทคนิคการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยมี
หน่วยการสุ่มคือห้องเรียน 

3. ตัวแปร 
 ตัวแปรต้น  ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
   2. ความพึงพอใจในการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว 

4. ระยะเวลา 
ผู้วิจัยท าการวิจัยในครั้งนี้ด าเนินการวิจัยในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ก าหนด 

ระยะเวลาในการทดลองแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใช้เวลาในการทดลอง 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง (สัปดาห์ที่สาม 1 ช่ัวโมง) 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

669 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

ประกอบด้วยการทดลองก่อนเรียน 1 ช่ัวโมง และการทดสอบหลังเรียน 1 ช่ัวโมง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จ า นวน  
แผน ๆ ละ 1 ช่ัวโมง รวมทั้งหมด  7 ช่ังโมง  

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 กิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT  หมายถึง  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ก าหนดให้ผู้เรียนที่มีความสามารถ
แตกต่างกัน เรียนร่วมกันเป็นกลุ่มยอ่ย กลุ่มละ  4-5 คน ช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ในกลุ่มโดยสนับสนุนให้ผู้เรียนแต่ละ
กลุ่มแสดงความสามารถในการแข่งขัน ด้านความรู้กันระหว่างกลุ่ม ซึ่งมีขั้นตอน  5 ข้ัน ดังนี้ 

1. ขั้นเตรียม   กิจกรรมในขั้นเตรียมประกอบด้วยครูแนะน าทักษะในการเรียนรู้ร่วมกัน และจัดเป็นกลุ่ม
ย่อยๆ กลุ่มละ 4 คน   ครูแนะน าเกี่ยวกับระเบียบของกลุ่ม บทบาทหน้าที่ของสมาชิก กลุ่ม   แจ้งวัตถุประสงค์ของ
บทเรียนและการท ากิจกรรมร่วมกัน   และการฝึกฝนทักษะพื้นฐานจ าเป็น ส าหรับการท ากิจกรรมกลุ่ม 

2. ขั้นสอน ครูน าเข้าสู่บทเรียน และจัดกิจกรรมเพื่อสอนเนื้อหาใหม่และมอบหมาย งานให้นักเรียนแต่ละ
กลุ่มพร้อมช้ีแจงบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกกลุ่ม 

3. ขั้นท ากิจกรรมกลุ่ม   ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มย่อย   โดยแต่ละคนมีบทบาทหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมาย เป็นขั้นที่สมาชิกในกลุ่มจะได้ร่วมกันรับผิดชอบต่อผลงานของกลุ่ม   ในขั้นนี้ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดย
ให้นักเรียนเข้ากลุ่มเตรียมความพร้อมให้กับสมาชิกในกลุ่มทุกคนโดยให้ท าแบบฝึกหัดร่วมกัน เพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจในบทเรียนและพร้อมท่ีจะเข้าสู่สนามแข่งขัน 

4. ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบในขั้นนี้เป็นการตรวจผลการท างานกลุ่ม และให้ นักเรียนได้แข่งขันตอบ
ค าถามกับกลุ่มเพื่อนท่ีมีความสามารถในระดับเดียวกัน 

5. ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลขั้นนี้ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียน และประกาศผลการแข่งขัน 
และเผยแพร่ต่อสาธารณชน เช่น ปิดประกาศท่ีบอร์ด ประกาศในช้ันเรียน มอบรางวัล   ยกย่อง ชมเชย     
  แผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง แผนการหรือโครงการที่จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้ในการปฏิบัติการ
สอนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง เป็นการเตรียมการสอนอย่างมีระบบ และเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ครูพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนไปสู่จุดประสงค์การเรียนรู้และจุดมุ่งหมายของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นแผนการจัดการจัดการ
เรียนรู้แบบ TGT ที่แตกต่างกับแผนการจัดการเรียนรู้ทั่วไปโดยมีกิจกรรมการแข่งขันเกมการเรียนกับกลุ่มอื่น ๆ  
ส่งเสริมให้ผู้เรียนท่ีมีความแตกต่างกันได้เรียนรู้ร่วมกัน  จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน ไม่เบื่อหน่าย  
มีทักษะด้านการคิดการแก้ปัญหา และมีทักษะด้านการท างานเป็นกลุ่ม  จะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงมีพัฒนาการในการเรียนรู้ที่ดีขึ้น 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนจากการเรียนคณิตศาสตร์ 
เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ประเมินได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค ณิตศาสตร์
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบที่ใช้วัดผลก่อนและหลังการเรียนคณิตศาสตร์ 
เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง ความรู้สึกพอใจ ความชอบและความสนใจของผู้เรียน 
ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว กลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์  ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่   1  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT ซึ่งวัดได้จากการตอบแบบวัดความพึงพอใจ
ในการเรียนรู้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 
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วิธีการด าเนินงานวิจัย 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาระบบการเรียนการสอน  โดยการจัดเรียนรู้แบบ TGT เรื่อง สมการ

เชิงเส้นตัวแปรเดียว ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 1.การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2.เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 3.การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
 4.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5.การวิเคราะห์ข้อมูล 
 6.สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนเทศบาลวัดพรหม

จริยาวาส สังกัดส านักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวนห้องเรียนทั้งหมด 3 
ห้อง มีนักเรียนทั้งสิ้น 96 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส 
สังกัดส านักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561จ านวน 1 ห้อง ได้แก่ ห้อง ม.1/1 มี
จ านวนนักเรียนท้ังสิ้น 32 คน โดยใช้เทคนิคการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) มีหน่วยการ
สุ่มคือห้องเรียน โดยจับสลากมา 1 ห้องเรียน 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบง่เป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยการจัดเรียนรู้แบบ TGT ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 5 แผนใช้เวลาแผนละ 1 ช่ัวโมง รวม 5 ช่ัวโมง 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นซึ่งเป็นชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อน
เรียน 

3. แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดับ จ านวน 10 ข้อ  

 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดรายละเอียดขั้นตอนในการสร้างและการตรวจสอบ

คุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้  
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เรื่อง สมการ

เชิงเส้นตัวแปรเดียว จ านวน 7 แผนการเรียนรู้ใช้เวลาแผนละ 1 ช่ัวโมง รวมทั้งหมด 7 ช่ัวโมง มีขั้นตอนดังนี้ 
     1.1 ศึกษาเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2561) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ซึ่งมีเนื้อหา ดังนี้
     1.1.1. แบบรูปและความสัมพันธ์ 
     1.1.2. ค าตอบของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
 1.1.3. สมบัติของการเท่ากัน   
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     1.1.4. การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 1.1.5. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
     1.2 ศึกษาวิเคราะห์เนื้อหา และสาระส าคัญ เพื่อวางแผนในการสอน ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1  
     1.3 สร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ TGT จ านวน 5 แผนการเรียนรู้ใช้เวลาแผนละ 1 ช่ัวโมง รวมทั้งหมด 5 ช่ัวโมง 
ไม่รวมเวลาทดสอบ ดังรายการต่อไปนี้ 
     1.3.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 แบบรูปและความสัมพันธ์ 
     1.3.2 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 ค าตอบของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
     1.3.3 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 สมบัติของการเท่ากัน   
     1.3.4 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  
     1.3.5 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 5 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
     1.4 น าแผนการจัดการเรียนรู้เสนอต่อคณะผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์การสอนคณิตศาสตร์ ตรวจสอบ
ความเหมาะสม ถูกต้องเกี่ยวกับเนื้อหา ความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้กับจุดประสงค์การเรียนรู้ ขั้นตอนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และเวลา โดยพิจารณาตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน คือ 
 1. นางสาวศิริพร  วงษ์ไชยา ครูคณิตศาสตร์โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส 

2. นางสาวรัชดาภรณ์ เปรมปรีดา ครูคณิตศาสตร์โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส 
        3. นางสาวสุดารัตน์  รักไทยวัฒนา  ครูคณิตศาสตร์โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส 

     1.5 น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้รับปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้เช่ียวชาญชุดเดิมประเมิน ตรวจสอบ
และหาค่าความเหมาะสมเนื่องจากเวลาที่จ ากัดจึงไม่ได้น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปทดลองสอน แต่หากมี
โอกาสจะด าเนินการ ดังนี้ 
     1.6 น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปทดลองสอน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 โรงเรียนบ้านกล้วย 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จ านวนนักเรียนท้ังหมด 33 คน 
     1.7 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และจัดพิมพ์ แล้วน าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง คือ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส สังกัดส านักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์ มี
จ านวนนักเรียนท้ังสิ้น 32 คน 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง 
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เป็นแบบทดสอบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ซึ่งผู้วิจัยด าเนินการสร้างและ
หาคุณภาพดังนี ้
    2.1 ศึกษาทฤษฎีและวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
    2.2 ศึกษาเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2561) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในด้านสาระการ
เรียนรู้ ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ และจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่องการคูณ มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เพื่อก าหนดจ านวน
ข้อสอบที่ต้องการสร้าง 
    2.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ครอบคลุมเนื้อหา เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 38 ข้อ ต้องการใช้จริง 30 ข้อ  
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 2.4 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่สร้างเสร็จแล้ว เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย เพื่อตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหา จุดประสงค์ 
กิจกรรม และให้ข้อเสนอแนะ น ามาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง 
 2.5 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เสนอให้ผู้เช่ียวชาญ
จ านวน 3 ท่าน ตรวจความตรงตามเนื้อหา ความสอดคล้องตามจุดประสงค์ ความชัดเจนทางภาษา และให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง แก้ไขแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยมีผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน คือ 
 1. นางพรรณี เหมะสถล   อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 2. นางไอริน  ชุ่มเมืองเย็น อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 3. นางสาวภัทริณี คงชู อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 2.6 ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
 2.7 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แก้ไขแล้ว เสนอผู้เช่ียวชาญชุดเดิมตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเนือ้หา (Content Validity) ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี 
  +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องและครอบคลุมตามจุดประสงค์ 

  0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องและครอบคลุมตามจุดประสงค์ 
  -1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องและครอบคลุมตามจุดประสงค์ 

 2.8 น าผลการประเมินความเที่ยงตรงของเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก
ผู้เชี่ยวชาญไปท าการวิเคราะห์หาค่า IOC ตามวิธีของโรวิเนลลี (Rovinelli) และแฮมเบิลตัน (Hambleton) โดยเลือก
แบบทดสอบที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนตั้งแต่ 0.50 ถึง 1.00 ถือว่าแบบทดสอบนั้นเป็นแบบทดสอบที่มีความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาท่ีใช้ได้ (สมนึก ภัททิยธนี, 2546)  
 เนื่องจากเวลาที่จ ากัดจึงไม่ได้น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปทดลองสอน แต่หากมีโอกาสจะด าเนินการ 
ดังนี ้
 2.9 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว มาพิมพ์และน า
แบบทดสอบไปทดลองใช้ กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนบ้านกล้วย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 5 จ านวนนักเรียนท้ังหมด 33 คน 
 2.10 น าผลคะแนนท่ีได้จากการทดลองใช้มาวิเคราะห์หาความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) แล้วคัด
แบบทดสอบที่มีจ านวนครบตามจุดประสงค์การเรยีนรู ้มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ถึง 1.00 และมีความยากง่าย (P) 
ระหว่าง 0.20 - 0.80 มาไว้ทดสอบ 30 ข้อ  
 2.11 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ทั้ง 30 ข้อ มาหาค่า
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท้ังฉบับ โดยใช้สูตรของ Kuder – Richardson 
 2.12 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ท่ีผ่านการตรวจสอบค่า
คุณภาพแล้วจัดพิมพ์เป็นฉบับจริง 
 2.13 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ไปใช้ในกลุ่มตัวอย่าง
ต่อไป 
 3. แบบวัดความพึงพอใจ อ้างอิงจาก งานวิจัย เรื่อง การศึกษาผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง  เศษส่วน ที่
สอนด้วยวิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มแข่งขัน (TGT) และเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์เทคนิค (STAD) ของนักเรียนช้ัน
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ประถมศึกษาปีที่ 4 โดย นางเสาวภาคย์ เศรษฐศักศิริ โดยมีการสร้างแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนตามขั้นตอน 
ดังนี ้
 3.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการจัดท าแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการสอน ด้วย 
วิธีการสอนแบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มแข่งขัน (TGT) และเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ์เทคนิค (STAD) และเอกสารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
 3.2 สร้างแบบวัดความพึงพอใจ จ านวน 10 ข้อ โดยใช้แบบวัดความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประมารค่า 3 
ระดับ และแบบปลายเปิด ซึ่งก าหนดระดับความคิดเห็น 3 ระดับ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า  
 3.3 น าแบบวัดความพึงพอใจให้คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้อง  
 3.4 น าแบบวัดความพึงพอใจให้ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา ด้านการจัดการเรียนรู้และด้านวัดผล จ านวน 5 คน 
ตรวจสอบเพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ (Index of Item Objective Congruence: IOC) ได้ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง 1.00  
 3.5 น าแบบวัดความพึงพอใจไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย สอบถามนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบการเรียนการสอน โดยการจัดเรียนรู้แบบ TGT เรื่อง สมการ

เชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยมีขั้นตอนในการรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
1. ท าหนังสือขอความร่วมมือในการวิจัยจากมหาวิทยาราชภัฏนครสวรรค์ถึงโรงเรียนที ่

ผู้วิจัยต้องการเก็บรวบรวมข้อมูล 
2. ผู้วิจัย ด าเนินการปฐมนิเทศนักเรียนกลุ่มทดลอง เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์ และวิธีการใน 

การเรียนรู้แบบร่วมมือ และจัดกลุ่มนักเรียน ซึ่งภายในกลุ่มจะคละนักเรียนมีทั้ง นักเรียนเก่ง นักเรียนปานกลาง และ
นักเรียนอ่อน โดยใช้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากภาคเรียนที่ 1/2561 มาเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม กลุ่มที่ผู้วิจัยจัดไว้
จะเป็นกลุ่มที่นักเรียนอยู่เป็นประจ าตลอดการเรียน ซึ่งวิธีการก าหนดนักเรียนเข้ากลุ่มตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือกัน เพื่อความเท่าเทียมกันในการเรียนและความยุติธรรมของกลุ่ม ทุกกลุ่มต้องแบ่งจ านวนนักเรียนเก่ง 
นักเรียนปานกลาง และนักเรียนอ่อนกลุ่มละเท่า ๆ กัน โดยเรียงจัดอันดับนักเรียนท่ีได้อันดับแรกไปจนถึงอันดับสุดท้าย
ของห้อง แล้วเรียงใส่ช่ือกลุ่ม เช่น A-H เป็น 8 กลุ่มแล้วเรียงสลับย้อนจาก H-A สลับกันไปจนครบ เพื่อให้นักเรียนเก่ง
ได้ช่วยเหลือนักเรียนอ่อน  

3. ทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
ระดับชั้นมัธยมปีที่ 1 เป็นปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 

4. สอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งใช้การจัดเรียนรู้แบบ TGT ประกอบการเรียนการสอนส าหรับนักเรียน
กลุ่มทดลอง จ านวน 5 แผนการจัดการเรียนรู้ 5. ทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง 
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ซึ่ง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเป็นชุดเดียวกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน 

6.  ท าการวัดความพึงพอใจต่อการเรียนรูแบบ TGT เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระดับช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 โดยใช้แบบวัดความพึงพอใจจ านวน 10 ขอ   

7. น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล 
8. ท าการสรุปและอภิปรายผล 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ท าการวเิคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยโปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถิติซึ่งมีขั้นตอนการวิเคราะห์

ข้อมูลดังนี ้
 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการจัดเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 
เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สถิติ t-test (Dependent Samples) ก าหนด
ค่าสถิติที่ระดับนัยส าคัญ .05 

2. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ TGT  เรื่อง 
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

 
 สถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล โดยเลือกใช้สถิติดังนี้ 
1. สถิติพ้ืนฐาน หาค่าสถิติพ้ืนฐานดังนี้ 
1.1 ค่าเฉลี่ย (Mean) โดยใช้สูตรดังนี้  

 x   = 

x

N

å

  

เมื่อ x แทน ค่าเฉลี่ย 

xå   แทน ผลรวมคะแนนทั้งหมด 
 N แทน จ านวนนักเรียน 

1.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 S.D. =

2n x-( x)

n(n - 1)

å å

  

เมื่อ   S.D.   แทน  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2( x)å   แทน  คะแนนแต่ละตัวในกลุ่มข้อมูล 

 xå    แทน  ผลรวมของความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่ 
  n   แทน  จ านวนสมาชิกในกลุ่มนั้น 

1.3 ร้อยละ (Percentage) ใช้สูตรดังนี้  

   p = 

x
 × 100

y   

เมื่อ      p    แทน  ร้อยละ 
x    แทน  ความถี่ท่ีต้องการแปลงร้อยละ 
y แทน  จ านวนความถี่ท้ังหมด 
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1.4 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
ทดสอบความมีนัยส าคัญทางสถิติ  โดยการทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและ

หลังเรียน  โดยใช้ t-test (Dependent Sample) 

t = 

2 2

D

n D ( D)

n(n - 1)

å

-å å

 

เมื่อ     t            แทน  สถิติที่ใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤต  เพื่อทราบความมีนัยส าคัญ 

  Då       แทน   ผลรวมของความต่างระหว่างคะแนนการทดสอบทั้งสองครั้งท่ีน ามา 
      เปรียบเทียบกันเป็นรายบุคคล 

  ( )2Då   แทน  ผลรวมของความต่างระหว่างคะแนนการทดสอบทั้งสองครั้งท่ีน ามา 
      เปรียบเทียบกันเป็นรายบุคคล แต่ยกก าลังสอง 

n    แทน  จ านวนกลุ่มตัวอย่างหรือจ านวนคู่คะแนน    

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนท่ี 1  วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว กลุ่มสาระ

คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนเรียน-หลังเรียน 
 ผลจากการจัดการเรียนรู้ และทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  เรื่อง สมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว โดยวิธีการสอนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัด
พรหมจริยาวาส จังหวัดนครสวรรค์โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร นครสวรรค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 
32 คน ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 pre 8.84 32 3.070 .543 

post 16.47 32 2.214 .391 

ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยวิธีการ 
สอนแบบร่วมมือเทคนิค TGT 
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จากตาราง 1 และตาราง 2 พบว่า คะแนนสอบก่อนเรียนของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.84 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.070  คะแนนสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.47 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 2.214 ซึ่งเราจะเห็นว่าการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ท าให้ความสามารถทางการ
เรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ร้อย
ละ 70  

ตอนที่ 2 วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT เรื่อง สมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 
ตาราง 3 แสดงระดับความพึงพอใจของนักเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือ
เทคนิคกลุ่มแข่งขัน (TGT) เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

Paired Samples Test 
 Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) 
Mea

n 
Std. 

Deviatio
n 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

 

Lower Upper 
Pa
ir 
1 

pre - 
post 

-
7.62

5 

2.511 .444 -8.530 -6.720 -
17.1
76 

31 .000 

รายการ x S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 
ด้านกิจกรรมการจัดการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู้แบบนี้ท าให้นักเรียนเข้าใจเรื่องที่เรียนได้ง่ายยิ่งข้ึน 

2.30 0.65 เห็นด้วยมาก 

กิจกรรมการเรียนรู้แบบนี้ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความคดิเห็นและ
ร่วมอภิปรายกับเพื่อน 

2.15 0.76 เห็นด้วยมาก 

กิจกรรมการเรียนรู้แบบนี้ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติงานร่วมกับ
เพื่อนในกลุ่ม 

2.39 0.60 เห็นด้วยมาก 

รวมเฉลี่ย 2.28 0.67 เห็นด้วยมาก 
ด้านบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ 
การจัดการเรยีนรู้แบบนี้ท าให้การเรียนคณติศาสตร์ สนุกสนาน น่าสนใจ 

2.21 0.72 เห็นด้วยมาก 

การจัดการเรยีนรู้แบบนี้ท าให้นักเรียนรู้จักการร่วมมือและช่วยเหลือเพื่อน 
ๆ ในการเรยีนรู้มากข้ึน 

2.57 0.50 เห็นด้วยมาก 

การจัดการเรยีนรู้แบบนี้ท าให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน
คณิตศาสตร์มากข้ึนและเต็มใจร่วมกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุข 

2.18 0.75 เห็นด้วยมาก 

รวมเฉลี่ย 2.32 0.65 เห็นด้วยมาก 
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 จากตาราง 3 พบว่าความพึงพอใจด้านบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.28 ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67 ระดับความพึงพอใจมาก ความพึงพอใจด้านบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.32 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65 ระดับความพึงพอใจมาก และความพึงพอใจด้านด้านประโยชน์ที่
ได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.45 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63  ระดับความพึง
พอใจมาก 

สรุปผลการวิจัย  
  ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า  

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT เรื่อง สมการเชิงเส้นตัว 
แปรเดียวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ความพึงพอใจของนักเรียน หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT เรื่อง สมการ 
เชิงเส้นตัวแปรเดียว มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT เรื่อง สมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจ
เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยจัดให้นักเรียนได้
เรียนรู้เป็นกลุ่มย่อยที่ประกอบด้วย นักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนสูง ปานกลาง และอ่อน นักเรียนแต่ละคนมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกัน มีการช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ มีการท างานกลุ่มอย่างสม่ าเสมอและมีการแบ่งหน้าที่กัน
อย่างชัดเจน สมาชิกทุกคนมีความรับผิดชอบต่อกลุม่ร่วมกัน ช่วยกันท างานท่ีได้รับหมอบหมายจนส าเร็จ โดยนักเรียนท่ี
มีความรู้สูงกว่าจะมีความเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนมากกว่าจะช่วยอธิบายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้กับนักเรียนที่มี
ความสามารถในการเรียนอ่อน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักเรียนอยู่ในวัยใกล้เคียงกัน การสื่อสารและภาษาที่ใช้ อาจจะ
สามารถสื่อสารสื่อความหมายได้เข้าใจมากกว่าครู อีกทั้งการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT มีการแข่งขันการตอบ
ปัญหา ซึ่งเป็นเกมการแข่งขันที่ท าให้นักเรียนเกิดความท้าทายและความกระตือรอืร้นท่ีจะเตรียมความรู้ให้พร้อมออกไป
แข่งขัน ส่งผลให้นักเรียนใส่ใจการเรียนรู้มากขึ้นและท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนน้อยลง จึงท าให้
คะแนนสอบวัดผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนสอดคล้องกับ สลาวิน (Slavin 1978: 41, อ้างในถึง ศรีภรณ์ 
ณะวงศ์ษา 2542 : 75) และสาคร บุญดาว (2537 : 118) ซึ่งได้กล่าวในท านองเดียวกันว่า นักเรียนที่มีความสามารถใน

ด้านประโยชน์ท่ีไดร้ับจากการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
การจัดการเรยีนรู้แบบนีส้่งเสริมใหน้ักเรียนกลา้แสดงออกและยอมรบัฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่นมากขึ้น 

2.60 0.50 เห็นด้วยมาก 

การจัดการเรยีนรู้แบบนี้ท าให้นักเรียนรู้จักวิธีการท างานร่วมกับผู้อื่นและ
การท างานกลุ่มมากข้ึน 

2.27 0.73 เห็นด้วยมาก 

การจัดการเรยีนรู้แบบนี้ท าให้นักเรียนรู้จักการยกย่องชมเชยและใหก้ าลังใจ
ผู้อืน่มากขึ้น 

2.60 0.55 เห็นด้วยมาก 

การจัดการเรยีนรู้แบบนี้ท าให้นักเรียนได้ฝึกการตัดสินใจ มีความสามารถ
ในการสรุปประเด็นและสาระส าคญัในการเรยีนรู้ 

2.36 0.75 เห็นด้วยมาก 

รวมเฉลี่ย 2.45 0.63 เห็นด้วยมาก 
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การเรียนสูงกว่าช่วยเหลือเพื่อนท่ีมีความสารถในการเรียนต่ ากว่า จะช่วยให้นักเรียนท่ีมีความสารถในการเรียนที่ต่ ากว่า
เข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น ส่งผลให้มีผลการเรียนที่ดีขึ้นสอดคล้องกับผลการวิจัยของจินตนา เล็กล้วน (2541 : บทคัดย่อ) ที่
ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนท่ีเรียนแบบร่วมมือ แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ 
เรียนแบบกลุ่มช่วยเหลือรายบุคคลและเรียนแบบปกติ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า นักเรียนที่เรียนแบบ
แบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงกว่าการเรียนแบบช่วยเหลือรายบุคคลและการเรียนแบบ
ปกติ 2) ความพึงพอใจของนักเรียน หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งนักเรียนเห็นด้วยมากในทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่านักเรียนเห็นด้วยมาก
ในทุกข้อ เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT มีการแข่งขันเกมที่สนุกสนาน น่าสนใจ ท าให้นักเรียน
เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น และเต็มใจร่วมกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุข ท าให้
นักเรียนรู้จักการร่วมมือและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปราณี จงศรี (2545 
: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอนด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือเทคนิค Missouri และวิธีสอนตามคู่มือครู ผลการวิจัยเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า นักเรียนชอบการเรียนเป็นกลุ่ม ได้ท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อน เพื่อนในกลุ่มช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน ท าให้บรรยากาศอบอุ่นและสนุกสนาน 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ร้อย
ละ 70 เนื่องจาก การแบ่งนักเรียนกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อนนั้นแบ่งโดยใช้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนในภาคเรียนท่ีผ่านมา และจากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนจ านวน 32 คนมีนักเรียนอ่อนมากกว่านักเรียนเก่งการผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 70 จึงไม่ได้เป็นตามที่ตั้งเกณฑ์ไว้ หากตั้งเกณฑ์ร้อยละ 60 อาจจะท าให้นักเรียนผ่านเกณฑ์ทุกคน อีกทั้ง
เวลาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ถูกปรับให้ลดลงตามกิจกรรมของโรงเรียน กิจกรรมการเรียนรู้จึงต้องปรับให้ทันเวลาที่ลดลง 
ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างไม่เต็มที่ การศึกษาใบความรู้ การท าใบงาน และการอธิปรายในแต่ละกลุ่มก็ไม่เพียง การ
จัดกิจกรรมแข่งขันเกมก็ท าให้เวลาไม่เพียงพอ นักเรียนมีเวลาในการแข่งขันที่จ ากัด อีกทั้งเป็นช่วงที่นักเรียนบางส่วน
ต้องไปซ้อมกิจกรรม มีเวลามาเรียนไม่ครบทุกคาบท าให้นักเรียนเรียนรู้ได้ไม่ครบถ้วนในเนื้อหาเท่าที่ควร และจากตัว
นักเรียนท่ีอาจจะทบทวนและเตรียมความพร้อมน้อย ส่งผลให้การทดสอบหลังเรียนมีคะแนนต่ ากว่าร้อยละ 70 
 จากการวิจัยพบว่านักเรียนท่ีเรียนโดยวิธีการจดัการเรียนรูแ้บบร่วมมือเทคนิค TGT มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เป็นไปในทางที่ดีขึ้น อันเนื่องมาจาก การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT มีการแข่งขันการตอบปัญหา ซึ่งเป็นเกมการ
แข่งขันที่ท าให้นักเรียนเกิดความท้าทายและความกระตือรือร้นที่จะเตรียมความรู้ให้พร้อมออกไปแข่งขัน ส่งผลให้
นักเรียนใส่ใจการเรียนรู้มากขึ้นและท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนน้อยลง จึงท าให้คะแนนสอบวัดผล
การเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  

ข้อเสนอแนะ  

  จากการศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน เรื่อง 
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยวิธีการสอนแบบร่วมมือเทคนิค TGT ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผู้วิจัยเห็นว่า
น่าจะมีประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ในครั้งต่อไป ซึ่งประกอบด้วย ข้อเสนอแนะทั่วไป ในการน าการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค TGT ไปใช้ และข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในครั้งต่อไป ดังน้ี 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. จากผลการวิจัยพบว่า ผลการเรียนเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยวิธีการสอนแบบ

ร่วมมือเทคนิค TGT ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ดังนั้น 
สถานศึกษาควรสนับสนุนให้ครูน าวิธีการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค TGT ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการสอน
คณิตศาสตร์ในเรื่องอื่น ๆ เพื่อพัฒนาผลส าฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้สูงข้ึน 
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2. จากผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียน หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT เรื่อง 
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ท้ังในด้านบรรยากาศในการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ท าให้การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่น่าเบื่อ สนุกสนานและน่าสนใจ ดังนั้นครูควรจัดบรรยากาศในการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค TGT ในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เนื้อหาอ่ืน ๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสนใจและกระตือรือร้นในการ
เรียนคณิตศาสตร์ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. จากผลการวิจัยพบว่า ควรปรับปรุงแก้ไขในการบริหารจัดการเวลาให้ชัดเจนมากกว่านี้ 

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มที่  
2. การสร้างเครื่องมือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิที่ใช้หาเพียงความตรงของแบบทดสอบ 

เท่านั้น เนื่องจากเวลาอันจ ากัด จะต้องหาความน่าเชื่อถือขอเครื่องมือให้ครบถ้วน 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องรูปสี่เหลี่ยม โดยวิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

A study of learning achievement on The Quadrilateral By cooperative learning 
methods for grade 6 students at anubaan nakornsawan school Nakornsawan 

สราวุธ กวีวัชรวรรณ1 , พรรณี  เหมะสถล2, อนุตรา สัตระ3 
Sarawut kaweewatcharawan1, Pannee hamasatol2, Anuttra Sattara3 

1นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์ 
    2อาจารย์นิเทศก์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 

   3ครูพี่เล้ียงกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 

บทคัดย่อ   
  ประเทศไทยให้ความส าคัญกับการศึกษาทั้งทางด้านวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งวิชา
คณิตศาสตร์นั้น  มีความส าคัญในการคิดและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบส าหรับนักเรียน โดยเฉพาะเรื่องเรขาคณิต 
ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญในการต่อยอดความรู้ระดับที่สงูขึ้น อาทิ เรื่องรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม หรือ รูปวงกลม ซึ่งผู้วิจัย
เห็นว่า เรื่องรูปสี่เหลี่ยมเป็นฐานส าคัญของรูปเรขาคณิต จึงท าการวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน เรื่องรูปสี่เหลี่ยม โดยวิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นโดยการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเ รียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยวิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 70/70 โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน เรื่องรูปสี่เหลี่ยม 
โดยวิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/1 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 45 คน ซึ่งได้มาโดยการสุม่แบบแบ่งกลุ่ม (cluster random 
sampling) ด้วยวิธีการจับฉลากโดยใช้นักเรียนในห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้โดยการแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม จ านวน 8 แผน และ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ โดยให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบประเมินความ
ตรงก่อนน าไปทดลองใช้ที่โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อน าข้อมูลมาหาค่าความ
ยากง่าย พบว่า มีค่าความยากง่ายรายข้อ (P) อยู่ในระดับ 0.20 ถึง 0.67 และค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (B) อยู่ในระดับ 
0.20 ถึง 0.47 สถิติที่ ใช้คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้ t-test 
(Dependent Samples) 
 ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้ 
  1. แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โดย
วิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 71.00/63.26 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ส าหรับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนที่สูงข้ึน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ค าส าคัญ : วิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม, รูปสี่เหลี่ยม 
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ABSTRACT 

 Thailand attaches importance to education both in science and mathematics. 
Mathematics There is an important system of thinking and problem solving for students. Especially 
geometry (i.e. triangles, Quadrilateral or circle) Which is an important foundation for advanced 
knowledge. The researcher considers that The Quadrilateral is an important base of geometry then 
study about learning achievement on The quadrilateral  of the student between before and after 
By cooperative learning for grade 6 students. This research aims to Develop the lesson plan for 
learning mathematic subject matter on the Quadrilateral of the student between before and after 
By cooperative learning methods for grade 6 students  To be effective according to criteria 70/70 
and Comparison of student achievement Between before and after studying on the Quadrilateral 
subject By cooperative learning  for grade 6 students. The samples used in the research were  45 
students in Grade 6/1 students at anubaan nakornsawan school District Nakhon Sawan Province, 
2nd semester, academic year 2561 and cluster random sampling method  using students who in 
the classroom as random units. The tools used in this research are 2 types that consist of learning 
management plan that uses activity grouping for 8 lesson plans and the achievement test on the 
Quadrilateral is a multiple choice, with 4 options, 30 items. and The achievement test was 
evaluated by experts in order to check the quality of the test before applying to the students at 
the Municipal School, Chong Khiri Srisithiwararam Which is not an example. It was found that the 
difficulty level of each item (P) was 0.20 to 0.67 and the power of classification (B) was 0.20 to 0.47. 
The statistics used are percentage, mean, standard deviation. and hypothesis testing using t-test 
(Dependent Samples). 
 The results of the study appear as follows: 
  1. The lesson plan for learning mathematics subject matter on the Quadrilateral  of the 
student between before and after By cooperative learning methods for grade 6 students  With 
efficiency equal to 71.00 / 63.26 which is lower than the specified criteria 
 2. Students who have been organized in The lesson plan for learning mathematics 
subject matter on the Quadrilateral have higher learning achievement after studying at higher 
levels. With statistical significance at the level of .05 

Keywords: Cooperative learning, The quadrilateral 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ปัจจุบันการศึกษาไทยนั้นถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทั้งหลักสูตร นโยบายรัฐบาล ที่ถูกแก้ไข และปรับปรุง 
เพื่อการพัฒนาทางการศึกษาที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจ าเป็นที่
จะต้องน าความรู้วิทยาศาสตร์เข้ามาเป็นพื้นฐานส าคัญ และเป็นเครื่องมือที่มนุษย์นั้นจะน าไปพัฒนาความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยังมีบทบาทส าคัญที่จะช่วยให้มนุษย์
นั้นมีความคิดที่สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์
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ได้อย่างถี่ถ้วนและรอบคอบ ท าให้สามารถคาดการณ์สถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ รวมถึงสามารถวางแผนและ
ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
 กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณติศาสตร์ ได้ก าหนดคุณภาพผู้เรียนให้สามารถใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหา 
ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ต่าง ๆ  ให้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจและสามารถหาข้อสรุปได้อย่างสมเหตุสมผล ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการ
สื่อสาร การสื่อความหมายและการน าเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 เรขาคณิต เป็นสาระพื้นฐานที่มีความส าคัญต่อการเรียนคณิตศาสตร์ทุกระดับช้ัน และมีบทบาทที่ส าคัญต่อ
การศึกษาวิทยาการสาขาอื่น ๆ อย่างมาก อาทิ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และศิลปกรรม
ศาสตร์ จะเห็นได้ว่า เรขาคณิตนั้น คือสิ่งท่ีอยู่ไม่ไกลจากชีวิตของเราเลย นอกจากนี้ เราขาคณิตยังเป็นวิชาที่ฝึกทักษะ
ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ ทักษะการคิดหาเหตุผลและทักษะการแก้ปัญหาที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ช่วยให้ผู้เรียนเป็นคนมีเหตุผล ท างานเป็นระบบ มีขั้นตอน มีความคิดริเริ่ม ช่วยพัฒนาความสามารถ
ด้านการส ารวจเพื่อการค้นพบ การตั้งข้อคาดเดา สืบเสาะหาเหตุผลสนับสนุนข้อคาดเดา ทั้งนี้ เพื่อการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียนนั้น มีหลากหลายวิธี ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความเหมาะสม 
 วิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม จะท าให้ผู้เรียนได้ฝึกการหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ด้วยการฝึกการ
เขียนการอ่านและการค้นคว้า การท างานเป็นกลุ่ม ฝึกความคิด ฝึกหน้าที่ในการท างาน และการช่วยเหลือกันในกลุ่ม
เพื่อท่ีจะเป็นประโยชน์ในการด ารงชีวิตน าไปปฏิบัติ ในอนาคต อีกทั้งยังส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถและ
ความถนัดในด้านต่างๆ ซึ่งจะท าให้ผู้เรียน เรียนด้วยความกระตือรือร้น (Active Learning)เพราะได้ลงมือปฏิบัติ
ตลอดเวลา ซึ่งจะท าให้การท างานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีเพราะผู้เรียนได้มีเวลาอันจ ากัดและได้ช่วยกันคิดช่วยกันท าพ่ึงพา
อาศัยกัน 
 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะส่งเสริมผู้เรียน โดยการจัดการเรียนการสอนแบบวิธีการสอน
แบบแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้เรขาคณิตให้นักเรียนมีความเข้าใจมากขึ้น 

จดุมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ช้ันประถมศึกษาปีที่ 
6 โดยวิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน เรื่องรูปสี่เหลี่ยม 
โดยวิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  

สมมติฐานการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โดย
วิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 
 2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม เรื่องรูปสี่เหลี่ยม ส าหรับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

ขอบเขตการวิจัย 
 1. ประชากร 
     การวิจัยครั้งนี้ ประชากร คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครสวรรค์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 8 ห้อง 
จ านวนนักเรียน 340 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง 
     กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561   ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม ด้วยการจับสลากมา 
1 ห้องเรียน จ านวน 45 คน 
 3. ระยะเวลาในการท าวิจัย 
    ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561   รวม 1 ภาคการศึกษา 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

    ประชากร 
     การวิจัยครั้งนี้ ประชากร คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครสวรรค์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 8 ห้อง 
จ านวนนักเรียน 340 คน 

   กลุ่มตัวอย่าง 
    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561     ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายโดยมีวิธีการสุ่ม 
(cluster random sampling ) ดังนี ้

   1. โรงเรียนได้ท าการคละความสามารถของเด็กนักเรียนส าหรับแต่ละห้อง 
    2. ท าสลากท้ังหมด 8 ใบ  
    3. ท าการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 
    4. เลือกใช้ห้องที่เราสุ่มหยิบหมายเลขได้  

  เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการท าวิจัยครั้งนี้ มีจ านวน 2 ชนิด ได้แก ่

1. แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม  จ านวน 8 แผน ใช้เวลารวม 8 ช่ัวโมง ดังนี ้
    แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 รูปสี่เหลี่ยมและชนิดของรูปสี่เหลี่ยม สมบัติของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม 
    แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 การสร้างรูปสี่เหลี่ยมเมื่อก าหนดความยาวของด้านและ ขนาดของมุม 
    แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 การสร้างรูปสี่เหลี่ยมเมื่อก าหนดความยาวของเส้นทแยงมุม การหาพื้นที่ของรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัส และรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
    แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 การหาพื้นท่ีของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน และรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 
    แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 การหาพื้นท่ีของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู 
    แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 การหาพื้นท่ีของรูปสี่เหลี่ยมโดยใช้สมบัติของเส้นทแยงมุม 
    แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 การคาดคะเนพ้ืนท่ีของรูปสี่เหลี่ยม 
    แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาวรอบรูปและพื้นท่ีของรูปสี่เหลี่ยม 
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ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

  ผู้วิจัยศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสี่เหลี่ยมส าหรับนักเรี ยนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยได้ด าเนินการสร้างดังนี้ 
 - ศึกษาหลักการจัดการเรียนรู้ จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  - ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พุทธศักราช 2551 เกี่ยวกับผลการ
เรียนรู้ที่มาตรฐานช่วงช้ัน ค าอธิบายรายวิชา และขอบเขตของเนื้อหา 

- ศึกษาเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ ระคน จาก
หนังสือคู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และคู่มือการสอนคณิตศาสตร์
ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ 

- ศึกษาวิธีการสอน เทคนิคการสอน สื่อการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน และวิธีการวาง
แผนการเรียนรู้ จากต าราและเอกสารต่าง ๆ 

- เขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบเปิดที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สาระส าคัญ กิจกรรม การวัดและประเมินผลจ านวน 8 แผนการจัดการเรียนรู้ 

- น าแผนการจัดการเรียนรู้เสนอต่อคณะผู้เช่ียวชาญด้านการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ ตรวจสอบความเหมาะสม ถูกต้องเกี่ยวกับเนื้อหา ความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้กับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และเวลา โดยพิจารณาตามความคิดเห็นท่าน จ านวน 3 ท่าน คือ 

นางปรีดา พุทธรักษา    ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 
นางอนุตรา สัตระ   ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 
นางสาวนันทนา เอกปัชชา  ครูผู้ช่วย   โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 
- น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการตรวจแก้ไขจากผู้เช่ียวชาญแล้ว จัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไป

ทดลองสอนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์เขต 1  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  จ านวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนจ านวนทั้งสิ้น 45 คน ซึ่งเป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง  

2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ  
การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี ้

- ศึกษาหลักสูตร คู่มือครู แบบเรียน และวิธีการสร้างแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนจากเอกสาร ต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

- สร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตรโดยการวิเคราะห์เนื้อหาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม              
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และก าหนดอัตราส่วนจ านวนข้อสอบให้เหมาะสมกับจ านวนช่ัวโมงท่ีสอน 

- สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตสาสตร์ เป็นปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 38 ข้อ และ
ต้องใช้จริง 30 ข้อ ตามตารางวิเคราะห์หลักสูตรที่สร้างขึ้น 

- น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ที่สร้างขึ้นไปให้อาจารย์ ที่
ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความชัดเจน
ของภาษา และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง รูป
สี่เหลี่ยม 

- น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3  
ท่าน ตรวจความตรงตามเนื้อหา ความสอดคล้องตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  ความชัดเจนทางภาษา และให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
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 +1  คือ แน่ใจว่าแบบทดสอบข้อนั้นวัดผลตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ระบุไว้จริง 
  0  คือ ไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบข้อนั้นวัดผลตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ระบุไว้จริง 
 -1  คือ แน่ใจว่าแบบทดสอบข้อนั้นไม่ได้วัดผลตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ระบุไว้จริง 

- น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญมา 
ค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องรูปสี่เหลี่ยม          
( IOC : lndex of Objective Congruence) แล้วคัดเลือกแบบทดสอบข้อที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 -1.00 ซึ่งคัดได้
แบบทดสอบปรนัยจ านวน 30 ข้อ 

- น าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง รูปสี่ เหลี่ยม ไปใช้กับนักเรียนช้ัน 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 

- น าผลการสอบที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความยากง่ายที่มีความยากง่าย (P) ที่มีความยากง่ายระหว่าง  0.20 - 
0.80 และค่าอ านาจจ าแนก (B) ที่มีค่าระหว่าง 0.20 - 1.00 

- น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องรูปสี่เหลี่ยม ไปใช้ในกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงทดลองโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบเปิด เรื่อง การหา
พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัยได้ท าการทดลองด้วยตนเอง ซึ่งมีขั้นตอนการ
ด าเนินการดังนี ้

3.1.น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ไป
ทดลองก่อนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 จ านวน 30 คน เวลา 1 ช่ัวโมง 
 3.2 เมื่อเริ่มด าเนินการทดลอง ช้ีแจงให้นักเรียนทราบถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3.3 ด าเนินการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนโดยวิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม  
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 8 แผน ใช้เวลารวม 8 ช่ัวโมง ดังนี ้
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 รูปสี่เหลี่ยมและชนิดของรูปสี่เหลี่ยม สมบัติของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 การสร้างรูปสี่เหลี่ยมเมื่อก าหนดความยาวของด้านและ ขนาดของมุม 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 การสร้างรูปสี่เหลี่ยมเมื่อก าหนดความยาวของเส้นทแยงมุม การหาพื้นที่ของรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัส และรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 การหาพื้นท่ีของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน และรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 การหาพื้นท่ีของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 การหาพื้นท่ีของรูปสี่เหลี่ยมโดยใช้สมบัติของเส้นทแยงมุม 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 การคาดคะเนพ้ืนท่ีของรูปสี่เหลี่ยม 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมของรูป
สี่เหลี่ยม 
 3.4 หลังด าเนินการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 สิ้นสุดลง ผู้วิจัยน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มาทดสอบหลังเรียน (Post-test) เวลา 1 ช่ัวโมง และตรวจเก็บคะแนน เพื่อน ามา
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 - เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม โดยใช้สถิติ t-test (Dependent Samples) ก าหนดค่าสถิติที่ระดับนัยส าคัญ .05 

- เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 70  

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติซึ่งมีขั้นตอนการวิเคราะห์
ข้อมูลดังนี ้

- เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม โดยใช้สถิติ t-test (Dependent Samples) ก าหนดค่าสถิติที่ระดับนัยส าคัญ .05 
 ผู้วิจัยขอน าเสนอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน เรื่องรูปสี่เหลี่ยม โดย
วิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล   ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 3 หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 

ประสิทธิภาพ คะแนนเต็ม �̅� S.D. ร้อยละ 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
(E1) 

52 26.92 11.11 71.00 

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) 30 18.98 4.74 63.26 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 71.00 ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) 
เท่ากับ 63.26 ดังนั้น แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จึงมีประสิทธิ ภาพ 
(E1/ E2) เท่ากับ 71.00/63.26 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 

ตารางที่ 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน เรื่องรูปสี่เหลี่ยม โดยวิธีการสอนแบบ
แบ่งกลุ่มท ากิจกรรม ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

การทดสอบค่า t คะแนนเต็ม �̅� S.D. Sig. 

ก่อนเรียน 30 12.00 3.28 
.000 

หลังเรียน 30 18.98 4.74 

จากตาราง 5 พบว่า คะแนนสอบก่อนเรียนของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.00 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 3.28 คะแนนสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18.98 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.74 ซึ่ง
เราจะเห็นว่าการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม ท าให้ความสามารถทางการเรียนรู้หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
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สรุปผลการวิจัย  
  ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า  
 1. แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มี
ประสิทธิภาพ เท่ากับ 71.00/63.26 ซึ่งผลลัพธ์ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนที่สูงข้ึน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัยพบว่า 1) แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยวิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม มีประสิทธิภาพต่ ากว่าเกณฑ์ อันเนื่องมาจาก 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นข้อสอบที่อยู่ในระดับค่อนข้างยาก โดยทางผู้วิจัย ได้ท าการปรับปรุง
ข้อสอบตามขั้นตอนท่ีถูกต้อง  รวมไปถึง การท ากิจกรรมกลุ่มนั้น  ท าให้นักเรียนบางคนเข้าไม่ถึงความละเอียดอ่อนของ
โจทย์ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จารุวรรณ เขียวอ่อน (2551) ได้ท าการวิจัย การพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะ ที่ได้พัฒนาเครื่องมือด้วย
ตนเอง เนื่องจากนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า คือเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม เนื่องจากรูปสี่เหลี่ยมมีหลายชนิด แต่ละ
ชนิดมีสูตรในการคิดค านวณแตกต่างกัน ท าให้นักเรียนสับสน จ าสูตรไม่ได้ หรือเลือกใช้สูตรไม่ถูกต้อง ขาดทักษะการ
คิดค านวณ แก้โจทย์ปัญหา และการสร้างรูปสี่เหลี่ยม อย่างไรก็ตามผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้า และพัฒนาวิธีการใน
การจัดท าแผนการเรียนรู้ให้ดีขึ้นต่อไป และ 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อันเนื่องมาจาก 
การแบ่งกลุ่มท ากิจกรรมนั้น จะท าให้นักเรียนได้แบ่งปันความคิดซึ่งกันและกัน อาทิ การคิดลัด การเปลี่ยนมุมมอง การ
แทนค่าโดยใช้สูตร หรือ การมองมุมกลับ นอกจากน้ี ยังมีการกระตุ้นโดยการแจกของรางวัลขณะที่นักเรียนท ากิจกรรม
กลุ่ม จึงท าให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายขณะท ากิจกรรม นอจากนี้ยังพบว่านักเรียนที่เรียนโดยวิธีการจัดการเรียนการสอน
แบบแบ่งกลุ่มท ากิจกรรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปในทางที่ดีขึ้น อันเนื่องมาจาก การสอนแบบแบ่งกลุ่มท า
กิจกรรมนั้น เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม ที่ไม่จ ากัดกรอบของความคิดในการ
แก้ปัญหา ผู้เรียนจะใช้วิธีการใดในการแก้ปัญหาก็ได้ แต่ผลลัพธ์จะออกมาเหมือนกัน ซึ่งสิ่งนี้ ท าให้ผู้เรียนเกิดความ
สนใจในกิจกรรมแนวใหม่ ที่ท าให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางการเรียนมากขึ้น อีกท้ังวิธีการสอนแบบเปิดนี้ เนื่องจากเป็นการ
เปิดประเด็นด้วยปัญหา และผู้เรียนได้ร่วมกันแก้ปัญหาไปด้วยกัน ซึ่งน่ันท าให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักถึงสภาพปัญหา
จริง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นครชัย ชาญอุไร (2547) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
ชุดการเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง รูป
สามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม โดยให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ส่งผลท าให้ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมสูงกว่ากลุ่มที่สอนโดยใช้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  

ข้อเสนอแนะ  

  จากการศึกษาวิจัยเรื่องผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน เรื่องรูปสี่เหลี่ยม 
โดยวิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. จากผลการวิจัยยืนยันว่า การจัดกิจกรรมโดยวิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม สามารถท าให้ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นจริง 
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 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. จากผลการวิจัยพบว่า ควรพัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีการแบ่งกลุ่มท า กิจกรรม ให้มี
ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 
 2.  การสร้างเครื่องมือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนควรใช้ค่าความยากง่ายในระดับที่เหมาะสม   
ระดับ 0.4 ถึง 0.6 
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 พุทธศักราช 2551. พิมพ์ครั้งท่ี 1    
จารุวรรณ เขียวอ่อน. (2551). การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เร่ือง รูปสี่เหลี่ยม ชั้น
 ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะ. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ชมเดือน กองจันทร์, สมทรง สุวพานิช และอรุณี จันทร์ศิลา . (2553). การใช้โปรแกรม The Geometer’s 
 Sketchpad เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่สร้างเสริมมโนทัศน์ทางเรขาคณิต เร่ืองรูป
 สี่เหลี่ยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 
นครสชัย ชาญอุไร. (2547). การพัฒนาชุดการเรียนเพ่ือส่งเสริมการเรียนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD ของ
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เร่ือง รูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม . มหาสารคาม: มหาวิทยาลัย
 มหาสารคาม 
ภัทรา มูลน้อย. (2550). การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เร่ือง รูปสี่เหลี่ยมและรูปวงกลม กลุ่มสาระการเรียนรู้
 คณิตศาสตร์ระหว่างการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความคิดรวบยอดและการจัดกิจกรรมตามปกติ ชั้น
 ประถมศึกษาปีที่ 6. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ศิริลักษณ์ พินะสา, สมทรง สุวพานิช, ชมพูนุท เมฆเมืองทอง และอลงกต ภูมิสายดร. (2550). การพัฒนาบทเรียน 
         คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง รูปสี่เหลี่ยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. มหาสารคาม: 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้น
สองตัวแปรโดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิต 12  อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
The Study of mathematics learning achievement on problem solving, linear 

equations, two variable By using the Polya problem solving process Of Mathayom 
Suksa 3 students at Pinponrat Tangtongchit 12 School Wanhtong District, 

Phitsanulok Province 

บุญผานุช ฤทธิ์บ ารุง1  

Bunphanut Ritbamrung1 

1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้น
สองตัวแปร โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพิณพลราษฏร์ 
ตั้งตรงจิต 12  อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาที่ 3.1  โรงเรียนพิณ
พลราษฏร์ ตั้งตรงจิต 12  อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 39 คน เครื่องมือที่
ใช้ ได้แก่ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จ านวน 15 ข้อ แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์
ปัญหาของโพลยา จ านวน 7 แผน ด าเนินการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 จากผลการศึกษาปรากฏดังนี้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพิณพล
ราษฏร์ ตั้งตรงจิต 12  อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ที่เรียนเรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา พบว่าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน จากร้อยละ 38.18 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 
58.17 และคะแนนใบงานระหว่างเรียนคิดเป็นร้อยละ 98.72, 98.97, 92.31, 92.05 และ 96.41 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
การเรียนเรื่อง  การแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นสองตัว โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

ค าส าคัญ : กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา /ผลสัมฤทธ์ิ /การแก้โจทย์ปัญหา 

ABSTRACT 
The purpose of this research was to study the learning achievement on problem solving, 

linear equations, two variable By using the Polya problem solving process Of Mathayom Suksa 3 
students at Pinponrat Tangtongchit 12 School Wanhtong District, Phitsanulok Province The target 
group is triddary school students at Pinponrat Tangtongchit 12 School Wanhtong District, 
Phitsanulok Province. The second semester of the academic year 2018, the number of 39 students. 
By using the Polya problem solving process of 7 plans to collect data and analyze data using basic 
statistics such as percentage average and standard deviation 
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The results of the study appear as follows. Learning Achievement of Mathayom Suksa 3 
Students at Pinponrat Tangtongchit 12 School Wanhtong District, Phitsanulok Province Province 
Studying Solving problems of linear equations, two variable By using the Polya problem solving 
process It was found that after the study, it was higher than before from 38.18 percent to 58.17 
percent, and the work scores between classes were 98.72 percent, 98.97, 92.31, 92.05 and 96.41, 
indicating that Learning subject Solving problems of linear equations By using the Polya problem 
solving process Of grade 3 students, resulting in students having higher learning achievement after 
studying 

Key words: Variable By using the Polya/ Achievement / Problem solving 

ความเป็นมาและความส าคัญ  

การจัดการศึกษาในปัจจุบัน จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็น
พลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบวิชาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดย
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งปลูกฝังเสริมสร้าง 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ และพัฒนาทักษะต่าง ๆ อันเป็นสมรรถนะส าคัญที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียน โดย
การจัดการเรียนรู้ต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดและผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ 

คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีกระบวนการคิด อย่าง
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล คิดเป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถี่ถ้วน 
ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหาและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้ 
คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่น ๆ คณิตศาสตร์  จึงมี
ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 56) อัมพร ม้าคะนอง (2553) ได้อธิบายไว้ว่า การแก้ปัญหาเป็นทักษะที่มีความส าคัญ
ยิ่ง ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนจึงควรเน้นกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ให้กับ
นักเรียน แต่คณิตศาสตร์เป็นวิชานามธรรมยากแก่การท าความเข้าใจ ครูผู้สอนจึงต้ องพยายามช่วยให้นักเรียนเกิด
ความรู้ความเข้าใจ เพื่อที่จะช่วยให้นักเรียนแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ และควรส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกพัฒนา
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาอย่างเป็นกระบวนการที่เป็นขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ซึ่งการแก้ปัญหาจะต้องมีการ
วางแผน ด้วยกระบวนการและวิธีการที่หลากหลาย เช่ือมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ 

ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานที่ผ่านมา พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ -3 โรงเรียน
พิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิต 12 ส่วนใหญ่ไม่สามารถคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาได้ จึงไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหาตามที่โจทย์
ต้องการได้อย่างถูกต้อง และส่งผลต่อการที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนยังไม่ดีเท่าที่ควร เพื่อให้
นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวได้ จึงต้องพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาของ
นักเรียน ซึ่งกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาถือว่ามีความส าคัญ ส าหรับกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาซึ่งเป็นที่ยอมรับและ
น ามาใช้กันอย่างแพร่หลาย คือ กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 
ขั้นที่ 1 ขั้นท าความเข้าใจปัญหา เป็นการเริ่มต้นของการแก้ปัญหาที่ต้องการให้นักเรยีนคิดเกี่ยวกับปัญหา และตัดสินว่า
อะไรคือสิ่งที่ต้องการค้นหา นักเรียนต้องท าความเข้าใจปัญหา และระบุส่วนส าคัญของปัญหา ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผน
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แก้ปัญหา  ต้องการให้นักเรียนค้นหาความเช่ือมโยง หรือความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและตัวไม่รู้ค่า แล้วน าความส า
พันธ์นั้นมาผสมผสานกับประสบการณ์ในการแก้ปัญหาเพื่อก าหนดแนวทางหรือแผนในการแก้ปัญหาและเลือกกลยุทธ์
ในการแก้ปัญหา ขั้นที่ 3 ข้ันด าเนินการตามแผน ต้องการให้นักเรียนลงมือปฏิบัติตามแนวทางหรือแผนที่วางไว้ ถ้าแผน
หรือกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่เลือกไว้ไม่สามารถใช้แก้ปัญหาได้นักเรียนต้องค้นหาแผนหรือกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาใหม่
อีกครั้ง และขั้นที่ 4 ขั้นตรวจสอบ ต้องการให้นักเรียนมองย้อนกลับไปยังค าตอบที่ได้มา โดยเริ่มจากการตรวจสอบ
ความถูกต้อง ความสมเหตุสมผลของค าตอบ และกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่ใช้ แล้วพิจารณาว่ามีค าตอบ หรือกลยุทธ์ใน
การแก้ปัญหาอย่างอื่นอีกหรือไม่ ส าหรับนักเรียนที่คาดเดาค าตอบก่อนลงมือปฏิบัติ ก็สามารถตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลของค าตอบท่ีคาดเดาและค าตอบจริงในขั้นตอนนี้ได้ ซึ่งกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาตามแนวคิดของโพล
ยา เป็นกระบวนการที่ฝึกให้นักเรียนนักเรียนมีทักษะในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้อย่างมีล าดับขั้นตอน   

จากหลักการและเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของทักษะการแก้โจทย์ปัญหาที่มีต่อ
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิง
เส้นสองตัวแปร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา เพื่อพัฒนาทักษะใน
การแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียน   ท าให้นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ถูกต้อง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและในการเรียนระดับสูงขึ้นไปได้   

จุดมุ่งหมายของงานวิจัย  
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วจิัยได้ตั้งจุดมุ่งหมายไว้ ดังนี้ 
เพือ่ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปญัหาระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปญัหาของโพลยา 

ขอบเขตการวิจัย 
1. ด้านเนื้อหา 
    เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปญัหาระบบสมการเชิงเส้น

สองตัวแปร โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.) กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2551 
 2. กลุ่มตัวอย่าง 

    นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนพณิพลราษฏร์ ตั้งตรงจิต 12  อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
จ านวน 39 คน ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้อง  

3. ตัวแปรที่ศึกษา 
    ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปญัหาสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ที่ 3 โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปญัหาของโพลยา 
4. ระยะเวลา   

  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ระยะเวลาที่ใช้ คือ 11 - 22 เดือน กุมภาพันธ์ 2562 ใช้เวลาทั้งหมด 7 
คาบ   
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สมมติฐานการวิจัย 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาท่ี 3  

หลังการใช้กระบวนการแก้โจทย์ปญัหาของโพลยามีคะแนนผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้น 

กรอบแนวคิดการท าวิจัย 
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปญัหาระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปญัหาของโพลยา 

วิธีด าเนินการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3.1 โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจติร 12 

อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้อง รวม 39 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง  (Purposive Sampling ) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
2.1 แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 7 แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนละ 1 ช่ัวโมง รวมทั้งสิ้น 7 ช่ัวโมง 
2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว จ านวน 15 ข้อ 

ใช้ฉบับเดียวกันทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน  

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ผู้วิจัยด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

        3.1 ก่อนท าการสอนผู้วิจัยท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ซึ่งใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นตัวสองแปร จ านวน 15 ข้อ 
        3.2 ด าเนินการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ การแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร โดย
ใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา จ านวน 7 แผนการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งสิ้น 7 ช่ัวโมง 
  - ช่ัวโมงที่ 1 ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นสองตัว
แปรเกี่ยวกับการหาจ านวน (1) 

- ช่ัวโมงที่ 2 ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นสองตัว
แปรเกี่ยวกับจ านวน (2) 

- ช่ัวโมงที่ 3 ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นสองตัว
แปรเกี่ยวกับรูปเรขาคณิต (1) 

- ช่ัวโมงที่ 4 ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นสองตัว
แปรเกี่ยวกับรูปเรขาคณิต (2) 

- ช่ัวโมงที่ 5 ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นสองตัว
แปรเกี่ยวกับการซื้อขาย (1) 

- ช่ัวโมงที่ 6 ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นสองตัว
แปรเกี่ยวกับการซื้อขาย (2) 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

693 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

- ช่ัวโมงท่ี 7 ใช้แผนการจัดการเรยีนรู้ที่ 7 เรื่อง การแก้โจทย์ปญัหาระบบสมการเชิงเส้นสองตัว
แปรเกี่ยวกับการซื้อขาย (3) 

  ** เมื่อครสูอนเสร็จสิ้นแล้วก็จะใหน้ักเรียนท าใบงานของเรื่องนั้นๆ เพื่อเก็บคะแนน 
       3.3 ตรวจใบความงานประจ าแตล่ะแผนการสอนเพื่อดูพัฒนาการของผู้เรียนเป็นรายบคุคล 
       3.4 หลังสิ้นสุดการสอน ผู้วิจัยท าการทดสอบหลังเรยีน (Post-test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนชุดเดียวกันกับการทดสอบกอ่นเรียน 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจะวิเคราะห์จากข้อมูลจริงที่ได้เก็บรวบรวม เพื่อหาผลคะแนนรวม ค่าเฉลี่ย และร้อยละ 
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยด าเนินการวิเคราะห์ดังนี้ 
 4.1 การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ก่อนเรียน 
ระหว่างเรียน และหลังเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
 4.2 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิง
เส้นสองตัวแปรการหาร ทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน มาตรวจให้คะแนน แล้วบันทึกผลคะแนนของ
นักเรียนรายบุคคล 
 4.3 น าคะแนนท่ีได้มาหาผลรวม ค่าเฉลี่ย และร้อยละ 
 4.4 น าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียนมาพิจารณาดูว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน ระหว่าง
เรียน และหลังเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นหรือไม่ 

 การด าเนินการทดลอง 
 จากแบบแผนการวิจัยดังท่ีกล่าวมาข้างต้น ได้ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  ท าการ
ทดลองเป็นเวลา 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน  วันละ 1 คาบ และวันละ 2 คาบ คาบละ 1 ช่ัวโมง  ท าการทดลอง วัน
จันทร์ ในช่วงเวลา 14.40 -15.30 น. วันพฤหัสบดี ในช่วงเวลา 14.00 - 15.30 น. มีล าดับขั้นตอน  ดังนี้  

1. ขอความร่วมมือกับผู้บริหารโรงเรียนในการท าวิจัย 
2. พบครูประจ าชั้นของห้องที่ท าการทดลองเพื่อช้ีแจงรูปแบบงานวิจัยและขอความร่วมมือ 
3. ผู้วิจัยท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 

15 ข้อ 
4. ผู้วิจัยด าเนินการทดลองกับนักเรียนโดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา ในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน โดยทดลองสัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 1 คาบ และวันละ 2 คาบ คาบละ 1 ช่ัวโมง ท าการทดลอง วันจันทร์ 
ในช่วงเวลา 14.40 -15.30 น. วันพฤหัสบดี ในช่วงเวลา 14.00 - 15.30 น. และวันศุกร์ ในช่วงเวลา 10.10 -11.05 น. 
จนสิ้นสุดการทดลอง 

5. เมื่อด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับนักเรียนกลุ่มทดลองไปจนครบ 3 สัปดาห์ ผู้วิจัยท าการทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (Post-test) น าข้อมูลที่ได้จากการทดสอบไปท าการวิเคราะห์ข้อมูล แล้วเขียน
รายงานผลการใช้ หรือรายงานการวิจัย 

จากการด าเนินการทดสอบพบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 15 คน คะแนนเต็ม 15 คะแนน ได้
คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนโดยเฉลี่ยเป็น 5.72 คะแนน คิดเป็น 38.18% คะแนนหลังเรียนโดยเฉลี่ยเป็น 8.74 
คะแนน คิดเป็น 58.17% และมีผลต่างของคะแนนหลังเรียนและก่อนเรียนโดยเฉลี่ยเป็น 3.03 คะแนน แสดงได้ดัง
ตารางต่อไปนี ้
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

ผลต่าง (D) คะแนน 
(15) 

ร้อยละ 
คะแนน 
(15) 

ร้อยละ 

1 เด็กชายเฮ็งธนโชค  บ ารุงเอื้อ 4 27 8 53 4 
2 เด็กชายวุฒิชัย  ปรีชาวนา 2 13 8 53 6 
3 เด็กชายชาญญานนท์  คงสัมมา 7 47 8 53 1 
4 เด็กชายธนภัทร  เชื้อประทุม 5 33 8 53 3 
5 เด็กชายดิเรก  หวังช่ืนชม 2 13 8 53 6 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

ผลต่าง (D) คะแนน 
(15) 

ร้อยละ 
คะแนน 
(15) 

ร้อยละ 

6 เด็กชายปรัชญา  เขยีวข า 6 40 11 73 5 
7 เด็กชายปิยะวัฒน์  เพิ่มไธสง 6 40 8 53 2 
8 เด็กชายฆนาพงศ์  อินทร์ชู 4 27 8 53 4 
9 เด็กชายกรวิชญ์  การะเกต ุ 7 47 10 67 3 
10 เด็กชายปัณณวัฒน์  ฟักผล 8 53 9 60 1 
11 เด็กชายสริภพ  พิมพ์หล่อน 5 33 9 60 4 
12 เด็กชายจีรภัทร  แก้วเมือง 7 47 8 53 1 
13 เด็กชายธัชชัย  จันทา 3 20 8 53 5 
14 เด็กชายชิตพล  เทพน้อย 3 20 9 60 6 
15 เด็กชายกฤษดา  โคตะสา 4 27 8 53 4 
16 เด็กชายปฏภิาณ  ปินตาป้อ 5 33 8 53 3 
17 เด็กหญิงรจุิกร  มาเพ็ชร ์ 4 27 10 67 6 
18 เด็กหญิงนิราวัลย์  ศรสีวัสดิ์ 6 40 8 53 2 
19 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  อยู่แก้ว 7 47 8 53 1 
20 เด็กหญิงญา  นิกาพ่วงชาวนา 6 40 9 60 3 
21 เด็กหญิงณัฐภรณ์  ท้วมไชยนาม 7 47 10 67 3 
22 เด็กหญิงพรนภิา  มากะนตัย ์ 7 47 10 67 3 
23 เด็กหญิงจติติรตัน์  ทองศักดิ์ 4 27 8 53 4 
24 เด็กหญิงการะเกตุ  เมืองโคตร 8 53 9 60 1 
25 เด็กหญิงณัฐวดี  ชมเชย 7 47 8 53 1 
26 เด็กหญิงรินลดา  เนยีมลอง 7 47 10 67 3 
27 เด็กหญิงรตัติกาล  แก้ววิเชียร 8 53 9 60 1 
28 เด็กหญิงณัฏฐิชา  ภู่เทศ 7 47 10 67 3 
29 เด็กหญิงจารุวรรณ  เทศศริ ิ 9 60 10 67 1 
30 เด็กหญิงสลลิทิพย์  ด้วงหลิ่ว 7 47 10 67 3 
31 เด็กหญิงเปรมฤดี  น้อยเพ็ง 6 40 8 53 2 
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32 เด็กหญิงญาณาธิป  สดุม ี 6 40 8 53 2 
33 เด็กหญิงศริิลักษณ์  อ่ าเทศ 6 40 9 60 3 
34 เด็กหญิงอมราวดี  ยอดพงษา 9 60 10 67 1 
35 เด็กหญิงสุธิดา  มั่นพรม 6 40 8 53 2 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

ผลต่าง (D) คะแนน 
(15) 

ร้อยละ 
คะแนน 
(15) 

ร้อยละ 

36 เด็กหญิงบุญญารัตน์  เที่ยงแท้ 5 33 8 53 3 
37 เด็กหญิงวีรส์ุดา  แก้วเกษม 5 33 8 53 3 
38 เด็กหญิงอมรรัตน์  พรมยาล ี 7 47 8 53 1 
39 เด็กหญิงปัทมา  นุ่มเนตร 1 7 9 60 8 

เฉลี่ยรวม 5.72 38.18 8.74 58.17 3.03 
 

 สรุปได้ว่า ผลการวเิคราะห์หาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทยป์ัญหาระบบสมการ
เชิงเส้นสองตัวแปร  มีพัฒนาการดา้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรยีนดีขึ้น โดยการใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของ
โพลยา แสดงไดด้ังแผนภูมิต่อไปนี ้
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แผนภูมิที่ 1 ผลการวิเคราะห์หาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นสอง
ตัวแปร ก่อนเรียน – หลังเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 39 คน 

สรุปผลการวิจัย 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพิณพลราษฏร์ ตั้งตรงจิต 12  อ าเภอวัง

ทอง จังหวัดพิษณุโลก ที่เรียนเรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์
ปัญหาของโพลยา พบว่าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน จากร้อยละ 38.18 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 58.17 และคะแนนใบงาน
ระหว่างเรียนคิดเป็นร้อยละ 98.72, 98.97, 92.31, 92.05 และ 96.41 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การเรียนเรื่อง การแก้โจทย์
ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา ของนักเรียนระดับช้ั น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ์ทุกเรื่อง 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้น

สองตัวแปร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาที่ 3 โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา สามารถอภิปรายผลดังนี้ 
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน จากร้อยละ 38.18 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 58.17 และคะแนน
ใบงานระหว่างเรียนคิดเป็นร้อยละ 98.72, 98.97, 92.31, 92.05 และ 96.41 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การเรียนเรื่อง การแก้
โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา ของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ์ทุกเรื่อง 

จึงกล่าวได้ว่า ในการท าวิจัยในครั้งนี้ มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 39 คน ที่ไม่สามารถคิดวิเคราะห์ และหาค าตอบหาค าตอบของปัญหา
ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรได้ เมื่อสอนนักเรียนทั้ง 39 คน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นสองตัว
แปร โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนสูงขึ้นเป็นที่
น่าพอใจ 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1. ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่สอนเรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้น
สองตัวแปร ควรน ากระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา ไปใช้ในการเรียนการสอนหรือใช้ในการสอนซ่อมเสริม 
เพื่อให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ และหาค าตอบของโจทย์ปัญหาต่าง ๆ ได้ 
 2. การที่ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนด้วยการท ากิจกรรมในการฝึกปฏิบัติจะช่วยให้นักเรียนเกิดความ
เข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น 
 3. การรายงานความก้าวหน้า ครูควรตรวจใบงาน และรายงานผลให้นักเรียนทราบทันที เพื่อนักเรียนจะได้
เกิดก าลังใจและรักษามาตรฐานของตนไว้ให้ดียิ่งขึ้นหรือนักเรียนจะได้มีโอกาสปรับปรุงเพื่อพัฒนาขึ้นตามล าดับ 
 4. ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ควรให้ความสนใจในการจัดการอบรมเพื่อ
เผยแพร่ความรู้ เทคนิค และกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา หากครูผู้สอนจะน าแนวคิดนี้ไปใช้ ควรน า
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาไปใช้ในขั้นฝึกทักษะเพื่อให้นักเรียนมีโอกาสฝึกฝนการแก้โจทย์ปัญหา และ
เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียน 
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 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ครูควรน าเทคนิคกระบวนการสอนรูปแบบใหม่ๆ ไปใช้ตามลักษณะของปัญหาอยู่เสมอ ไม่ควรหยุดนิ่ง เพื่อ
ความก้าวหน้าและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
 2. ครูควรน ากระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา ไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์อื่น ๆ 
นอกเหนือจากเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นตัวสอง หรือน าไปใช้ในระดับชั้นอื่น ๆ 

เอกสารอ้างอิง 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 
โรงเรียนดอนทองวิทยา ที่มีต่อการเรียนคณิตศาสตร์  
เรื่อง การส ารวจความคิดเห็นโดยใช้แบบฝึกทักษะ 

Learning Achievement and Satisfaction of Grade 12 /1 students at Donthong 
Wittaya School Towards a Skill Exercise on Opinion Survey in Mathematics Subject 

สาวิตรี จุ้ยดอนกลอย1  สวัสดิ์ วงศ์สอน2 พัชราวลัย มีทัรพย์3* และ อุเทน ปุ่มสันเทียะ3 
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2ครูพี่เล้ียงกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนดอนทองวิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
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บทคัดย่อ 
 ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะ เรื่อง การส ารวจความคิดเห็น ช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 6/1 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การส ารวจความคิดเห็น โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ที่มีต่อการเรียนเรื่อง 
การส ารวจความคิดเห็น โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ที่ก าลังศึกษาอยู่
ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนดอนทองวิทยา จ านวน 23 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ 
แบบฝึกทักษะ เรื่อง การส ารวจความคิดเห็น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การ
ส ารวจความคิดเห็น วิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 5 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื่อง การส ารวจความคิดเห็น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 ข้อสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 
จ านวน 20 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียน เรื่อง การส ารวจความคิดเห็น โดยใช้แบบ
ฝึกทักษะ 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ , ค่าเฉลี่ย  X , ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  . .S D   

และการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน  
 ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การส ารวจความคิดเห็น 
หลังการทดลองพบว่ามีค่าเฉลี่ยที่สูงกว่าก่อนการทดลอง และความพึงพอใจของนักเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
6/1 ที่มีต่อการเรียน เรื่อง การส ารวจความคิดเห็น โดยใช้แบบฝึกทักษะ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

ค าส าคัญ : แบบฝึกทักษะ , ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร์ , ความพึงพอใจต่อการเรียน  

ABSTRACT 
The objectives of this research were 1) to create a skill exercise on Opinion Survey of grade 

12/1 students, 2) to study learning achievement in mathematics on Opinion Survey using a skill 
exercise of grade 12/1 students, and 3) to study the satisfaction of grade 12/1 students towards 
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learning on Opinion Survey using a skill exercise. The target group was 23 grade 12/1 students in 
the second semester, academic year 2018 of Donthong Wittaya School. Data were collected by 
tools including a skill exercise on Opinion Survey for grade 12/1 students, five learning management 
plans on Opinion Survey in Mathematics for grade 12/1 students, Mathematics achievement test on 
Opinion Survey for grade 12/1 students, four-choice exams with 20 items, and satisfaction survey of 
students with Opinion Survey using a skill exercise. 

 Data were analyzed by statistics including percentage, mean  X  , and standard deviation. 

Pre-test and post-test scores were compared. 
The results indicated that students’ mathematics learning achievement after learning a skill 

exercise on Opinion Survey was higher than before. Students’ satisfaction with a skill exercise on 
Opinion Survey was at a high level. Higher than before the study statistically significant at the .05 
level.  

Keywords: Skill exercise, Mathematics learning achievement, Satisfaction with learning 

ความหมายและความส าคัญ 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตประจ าวันของมนุษย์ ทั้งยัง เป็นปัจจัยที่ส าคัญ ในการพัฒนา
ความคิดของมนุษย์ เพราะคณิตศาสตร์ช่วยท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ มีการคิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ 
ระเบียบ สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ท าให้สามารถคาดการณ์วางแผนตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนศาสตร์
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง (กระทรวงศึกษาธิการ 2545ก : 1) 
 คณิตศาสตร์มีลักษณะเป็นนามธรรม ประกอบด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ เป็นวิชาว่าด้วยความคิด มีระเบียบแบบ
แผน มีล าดับขั้นตอนในการคิด ต้องอาศัยการคิดอย่างมีเหตุผล สิ่งที่เรียนก่อนจะเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้เรื่องต่อไป 
นักเรียนส่วนมากเรียนไม่เข้าใจ ขาดความรู้ความเข้าใจ ไม่ชอบคิด ไม่ชอบท าแบบฝึกทักษะด้วยตนเอง ดัดแปลงแต่ง
เติมวิธีการคิดไม่เป็น ถนัดแต่การท าตามแบบหรือตตัวอย่างที่มีอยู่ ท าให้ไม่สามารถเช่ือมโยงความรู้ เก่ากับความรู้ใหม่
ให้เข้ากันได้ ต้องอาศัยการช้ีแนะจากครูผู้สอนอยู่ตลอดเวลา ท าให้นักเรียนเกิดการเบื่อหน่าย ไม่ชอบเรียน ไม่อยาก
เรียน ไม่เห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ไม่ดีเท่าที่ควร (พรนภา พันธ์ไชยา. 
2560 : 1) 
 จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยด้วยกันและหนึ่งในหลายปัจจัยนั้นได้แก่การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน ซึ่งวิธีการสอนในหลากหลายวิธีท่ีครูผู้สอนเลือกใช้นั้น ก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสีย
ของการจัดกิจกรรมเกิดขึ้นอยู่เสมอ การคัดสรรวิธีการสอนจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับวัย ความรู้ ความสามารถ
ของผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลางของการเรียนรู้ และให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน สื่อและอุปกรณ์ที่
ใช้ในการเรียนการสอน  (พรนภา พันธ์ไชยา. 2560 : 1)  
 การฝึกทักษะเป็นสิ่งส าคัญและเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ กิจกรรมการฝึกจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญที่ผู้สอนจะละเลยเสียมิได้ เพราะการฝึกจะช่วยป้องกันการลืมของผู้เรียน (เยาวรัตน์ คัมภ์บุญยอ. 2551 : 5) ท า
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจบทเรียนชัดเจนมากยิ่งข้ึน ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะสร้างแบบฝึกทักษะเรื่องล าดับและอนุกรม เพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนประกอบการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี 6/1 โรงเรียนดอนทองวิทยา 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะ เรื่อง การส ารวจความคิดเห็น ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 
 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การส ารวจความคิดเห็น โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 ที่มีต่อการเรียนเรื่อง การส ารวจความคิดเห็น 
โดยใช้แบบฝึกทักษะ 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. ครูผู้สอนได้แบบฝึกทักษะเรื่อง การส ารวจความคิดเห็น ส าหรับไว้ใช้ประกอบการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1  
 2. นักเรียนได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การส ารวจความคิดเห็น ให้สูงข้ึน 

ขอบเขตของงานวิจัย 
 กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา 
 กลุ่ ม เป้ าหมายที่ศึกษาได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เป็นนัก เรี ยน ช้ันมั ธยมศึกษาปีที่  6/1                 
จ านวน 23 คน โรงเรียนดอนทองวิทยา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก เขต 39  
 เนื้อหาสาระ 
 เนื้อหาสาระที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การส ารวจความคิดเห็นช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 ระยะเวลา 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ช่วงเดือน         
พฤศจิกาจน จนถึง เดือนธันวาคม ใช้เวลา 7 ช่ัวโมง  

ตัวแปรทีศ่ึกษา 
ตัวแปรต้น 
แบบฝึกทักษะ เรื่อง การส ารวจความคิดเห็น 
ตัวแปรตาม 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การส ารวจความคิดเห็น โดยใช้แบบฝึกทักษะ 
2. ความพึงพอใจต่อการเรียนเรื่อง การส ารวจความคิดเห็น โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
 แบบฝึกทักษะ หมายถึง สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นให้นักเรียนได้ลงมือกระท าหรือปฏิบัติด้วย
ตนเองตามข้อปฏิบัติ มีการบันทึกข้อมูล แล้วสรุปเป็นความคิดรวบยอด จากข้อมูลของตนเองที่ได้ลงมือปฏิบัติ 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถของนักเรียน ในการเรียนรู้เรื่องล าดับและ
อนุกรม โดยใช้แบบฝึกทักษะ ซึ่งประเมินได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น 
 ความพึงพอใจต่อการเรียน หมายถึง ความรู้สึกหรือความคิดเห็นในทางบวก ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
6/1 ที่มีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการส ารวจความคิดเห็น โดยใช้แบบฝึกทักษะ 
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วิธีด าเนินการ 
 การวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยต้องการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6/1โรงเรียนดอนทองวิทยา ที่มีต่อการเรียนคณิตศาสตรเ์รื่องการส ารวจความคิดเห็น โดยใช้แบบฝึกทักษะ โดยทาง
ผู้จัดท าได้ด าเนินการวิจัยตามล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
1. แบบฝึกทักษะ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 เรื่อง การส ารวจความคดิเห็น 
2. แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การส ารวจความคดิเห็น 
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การส ารวจความคิดเห็น จ านวน 20 ข้อ 
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน เรื่อง การส ารวจความคิดเห็น โดยใช้แบบฝึก

ทักษะ 
 การสร้างเคร่ืองมือ 
 1. แบบฝึกทักษะ เร่ือง การส ารวจความคิดเห็น ด าเนินการ ดังนี้ 
  1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พุทธศักราช 2551 ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 เกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ และคุณภาพผู้เรียนเมื่อจบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
6 
  1.2 ศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแบบฝึกทักษะ 
  1.3 รวบรวมเนื้อหา เรื่อง การส ารวจความคิดเห็น ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดแบ่ง เพื่อท าแบบฝึก
ทักษะ 
  1.4 ออกแบบแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์แต่ละชุดให้มีรูปแบบที่น่าสนใจโดยเน้นการฝึกทักษะการ
แก้ปัญหา การให้เหตุผล  
  1.5 สร้างแบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การส ารวจความคิดเห็น  
  1.6 ก าหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลแบบฝึกทักษะ เรื่อง การส ารวจความคิดเห็น  
  1.7 น าแบบฝึกทักษะที่สร้างเสร็จไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องและน ามาปรับปรุงแก้ไข
ให้เหมาะสมตามค าแนะน า 
  1.8 น าแบบฝึกทักษะ ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปเสนอให้ผู้เช่ียวชาญทางคณิตศาสตร์พิจารณาความถูกต้อง
และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
  1.9 น าแบบฝึกทักษะที่ผ่านการพิจารณาแก้ไขจากผู้เช่ียวชาญไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
 2. แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง การส ารวจความคิดเห็น ด าเนินการ ดังนี้ 
  2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พุทธศักราช 2551 ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 เกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ และคุณภาพผู้เรียนเมื่อจบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
6 
  2.2 ศึกษารูปแบบ องค์ประกอบส าคัญของแผนการจัดการเรียนรู้  
  2.3 วิเคราะห์ตัวช้ีวัดก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง การส ารวจความคิดเห็น ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
  2.4 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การส ารวจความคิดเห็น เป็นสื่อประกอบการ
เรียนการสอน 
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  2.5 หาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ โดยด าเนินการดังนี้ 
   2.5.1 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจ
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 
   2.5.2 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาไปให้ผู้เช่ียวชาญ
ทางคณิตศาสตร์ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 
   2.5.3 น าคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   2.5.4 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง การส ารวจความคิดเห็น ด าเนินการ ดังนี้ 
     3.1 ศึกษาคู่มือครู แบบเรียน และวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ จาก
ต าราต่าง ๆ 

 3.2 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การส ารวจความคิดเห็น 

 3.3 สร้างตารางวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหา ระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ ความ
เข้าใจและการน าไปใช้ 

 3.4 จัดท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การส ารวจความคิดเห็น ชนิดปรนัย 
4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ซึ่งใช้เวลาในการท าแบบทดสอบ 60 นาที 

 3.5 น าแบบทดสอบที่จัดท าไปให้กับครูผูส้อนคณติศาสตรร์ะดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตรวจสอบความ
เที่ยงเชิงเนื้อหา และประเมินความสอดคล้องของแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 3.6 น าคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ มาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  
 3.7 น าแบบทดสอบที่ปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปีท่ี 6/1 โรงเรียนดอนทองวิทยา จ านวน 13 คน ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
 3.8 น าคะแนนท่ีได้จากแบบทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น จากนั้นคัดเลือกข้อที่สามารถน ามาใช้

ได้เพื่อน าไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
 3.9 น าแบบทดสอบไปใช้ทดสอบกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่เลือกแบบเจาะจงซึ่งเป็นนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 โรงเรียนดอนทองวิทยา จ านวน 23 คน 
 4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะ ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 ได้ด าเนินการ ดังน้ี  

 4.1 ศึกษาเอกสาร ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจและหลักจิตวิทยาการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางใน
การสร้างแบบสอบถาม 

 4.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ จ านวน 14 
รายการ เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ คือ  
  5 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นในระดับมาก 
  3 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นในระดับน้อย 
  1 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นในระดับน้อยท่ีสุด 
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 4.3 น าผลที่นักเรียนได้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ ไปวิเคราะห์
แปลผลตามเกณฑ์ ( เชาว์ อินใย , 2543 : 292 )  มีรายละเอียดดังนี้ 
   ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ความคิดเห็นต่อเรื่องอยู่ในระดับ มากที่สุด 
   ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ความคิดเห็นต่อเรื่องอยู่ในระดับ มาก 
   ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ความคิดเห็นต่อเรื่องอยู่ในระดับ ปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ความคิดเห็นต่อเรื่องอยู่ในระดับ น้อย 
   ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ความคิดเห็นต่อเรื่องอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

 เก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปนี ้
 1 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การส ารวจความคิดเห็น ไปท าการทดสอบ
ก่อนเรียนกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 โดยใช้เวลา 60 นาที แล้วบันทึกคะแนนไว้เป็นคะแนนสอบก่อนเรียน 
 2 ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้ที่จัดท าไว้  
 3 ด าเนินการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การส ารวจความคิดเห็น อีกหนึ่งครั้งด้วย
แบบทดสอบฉบับเดิม โดยใช้เวลา 60 นาที แล้วบันทึกคะแนนไว้เป็นคะแนนสอบหลังเรียน 
 4 หลักจากจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนเสร็จสิน้ ให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียน
โดยใช้แบบฝึกทักษะ แล้วเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5 น าข้อมูล คะแนนที่ได้มาวิเคราะห์สรุปผล 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวเิคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
 1. หาดัชนีความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
เรื่อง ล าดับและอนุกรม โดยใช้สูตร ดังนี้ 

    MR
IOC

N
   

 เมื่อ IOC   แทน ดัชนีความสอดคล้อง 
  MR   แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
  N   แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

 2. หาค่าเฉลี่ย (Mean) ของคะแนน ค านวณจากสตูร ดังนี ้

  จากสูตร 1

n

i

n

x

X
n




    

 เมื่อ X   แทน ค่าเฉลี่ย 

 
1

n

i

n

x


  แทน ผลรวมของคะแนนตัวท่ี i  ถึง n   

 n  แทน จ านวนข้อมูล 
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 3. หาค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนน เพื่อเปรียบเทยีบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ โดยค านวณจากสตูร ดังนี ้

    ค่าเฉลี่ยร้อยละ 100
x

A
    

 เมื่อ X   แทน คะแนนเฉลีย่ 
 A  แทน คะแนนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

 4. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ก่อนเรยีนและหลังเรยีนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยค านวณ
จากสูตร ดังนี ้

   จากสูตร 
 

 

22

. .
1

n x x
S D

n n






    

 เมื่อ . .S D    แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2x   แทน ผลรวมของคะแนนก าลังสอง  

  
2

x   แทน ผลรวมข้อมูลทั้งหมดยกก าลังสอง 

   แทน จ านวนกลุ่มตัวอยา่ง 

  5. หาค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย โดยค านวณจากสูตร ดังนี้ 

จากสูตร . . 100
. .

S D
CV

X


   

 เมื่อ . .CV   แทน ค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย 
 . .S D  แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 X   แทน คะแนนเฉลีย่ 

 6. เปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและคะแนนทดสอบหลังเรยีน 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง การส ารวจความคิดเห็น ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ปีที่ 6/1  โดยใช้แบบฝึกทักษะ 
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การส ารวจความคิดเห็นก่อนเรียนและ 
หลังเรียน เป็นรายบุคคล จ านวน 23 คน ( คะแนนเต็ม 20 คะแนน ) 

นักเรียน
คนที ่

คะแนน 
ความก้าวหน้า 

นักเรียน
คนที ่

คะแนน ความก้าวหน้า 

ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน 

1 7 11 4 6 9 11 2 

2 14 14 0 7 8 11 3 

3 8 11 3 8 10 14 4 

4 10 10 0 9 11 13 2 

5 5 12 7 10 11 11 0 
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นักเรียน
คนที ่

คะแนน 
ความก้าวหน้า 

นักเรียน
คนที ่

คะแนน ความก้าวหน้า 

ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน 

13 4 6 2 18 11 13 2 

14 9 13 4 19 10 12 2 

15 11 16 5 20 8 10 2 

16 10 12 2 21 6 13 7 

17 9 11 2 22 10 12 2 

11 9 11 2 23 7 12 5 

12 7 13 6     

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 ทั้ง 23 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง การส ารวจความคิดเห็น หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 
ตารางที่ 2  การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนคณิตศาสตร์  
เรื่อง การส ารวจความคิดเห็น โดยใช้แบบฝึกทักษะ 
 

 จ านวนนักเรียน คะแนนเต็ม X  . .S D   . .CV   

คะแนนก่อนเรียน 23 20 8.87 2.24 25.85 

คะแนนหลังเรียน 23 20 11.83 1.90 16.69 

 
 จากตารางที่ 2 เป็นการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
คณิตศาสตร์ เรื่อง การส ารวจความคิดเห็น พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองซึ่งสอดคล้องกับ
คะแนนในตารางที่ 1 แสดงว่านักเรียนได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น และยังสอดคล้องกับค่า
สัมประสิทธ์ิการกระจาย ท่ีเป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 

 2. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง การส ารวจความคิดเห็น 
โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 หลังเรียนกับเกณฑ์ที่ก าหนด 60% 
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การส ารวจความคิดเห็น โดยใช้แบบ            
ฝึกทักษะเป็นรายบุคคล กับเกณฑ์ที่ก าหนด 60% 
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เกณฑ์ 60% ของคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็น 12 คะแนน 

นักเรียนคนที ่ หลังเรียน สรุปผล นักเรียนคนที ่ หลังเรียน สรุปผล 

5 12 ผ่านเกณฑ ์ 15 16 ผ่านเกณฑ ์

6 11 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 16 12 ผ่านเกณฑ ์

7 11 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 17 11 ไม่ผา่นเกณฑ ์

8 14 ผ่านเกณฑ ์ 18 13 ผ่านเกณฑ ์

9 13 ผ่านเกณฑ ์ 19 12 ผ่านเกณฑ ์

10 11 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 20 10 ไม่ผา่นเกณฑ ์

11 11 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 21 13 ผ่านเกณฑ ์

12 13 ผ่านเกณฑ ์ 22 12 ผ่านเกณฑ ์

13 6 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 23 12 ผ่านเกณฑ ์

14 13 ผ่านเกณฑ ์    

 
จากตารางที่ 3 พบว่า  มีผู้ผา่นเกณฑ์ 60% จ านวน 13 คน 
  ไม่ผา่นเกณฑ์ 60% จ านวน 10 คน 
 เนื่องจาก พื้นฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนแต่ละคนนั้นมีไม่เท่ากัน ท าให้นักเรียนมีความสนใจ 
ความถนัดที่แตกต่างกัน ท าให้มีนักเรียนบางคนมีผลการเรียนหลังการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ ซึ่งนักเรียน ผู้ที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์จะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด 

 

 

 

 

เกณฑ์ 60% ของคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็น 12 คะแนน 

นักเรียนคนที ่ หลังเรียน สรุปผล นักเรียนคนที ่ หลังเรียน สรุปผล 

1 11 ไม่ผา่นเกณฑ ์ 3 11 ไม่ผา่นเกณฑ ์

2 14 ผ่านเกณฑ ์ 4 10 ไม่ผา่นเกณฑ ์
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การส ารวจความคิดเห็น โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 หลังเรียนกับเกณฑ์ที่ก าหนด 60% 
 

คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ย เฉลี่ยร้อยละ เกณฑ์ร้อยละ สรุปผล 

295 12.83 64.13 60 สูงกว่าเกณฑ ์

 
จากตารางที่ 4 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การส ารวจความคิดเห็น ในภาพรวม

พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ 
 1. ผลการวิเคราะห์การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนในชั้นเรียน 
 จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนในช้ันเรียนตลอดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง 
การส ารวจความคิดเห็น โดยใช้แบบฝึกทักษะ พบประเด็นท่ีส าคัญจากการสังเกตพฤติกรรมของดังนี้ 

1.1 ความสามารถด้านภาษา นักเรียนมีการพัฒนาตนเองทั้งทางด้านการฟัง การอ่าน การพูดและการเขียน
เป็นอย่างมาก ซึ่งประเมินได้จากการปฏิบัติกิจกรรมแต่ละกิจกรรมอย่างละเอียด เป็นไปตามล าดับขั้นตอน และสรุป
ความคิดรวบยอดด้วยตนเอง 

1.2 ความสามารถด้านการค านวณ จากสถานการณ์ที่ก าหนดให้ โดยให้นักเรียนจัดท าโครงการแบบส ารวจ
ตามหัวข้อท่ีสนใจและจัดท ารูปเล่มซึ่งต้องใช้ความรู้เชื่อมโยงกับสถิติที่เกี่ยวข้อง พบว่านักเรียนสามารถวิเคราะห์ค่าสถิติ
ที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างแม่นย า 
 2. ผลการวิเคราะห์การสอบถามความพึงพอใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ที่มีต่อการเรียน เร่ือง 
การส ารวจความคิดเห็น โดยใช้แบบฝึกทักษะ 
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1          
ที่มีต่อการเรียน เรื่อง การส ารวจความคิดเห็น โดยใช้แบบฝึกทักษะ 
 
ข้อ รายการประเมิน X  . .S D  ระดับความ

พึงพอใจ 

1 บทเรียนมีการออกแบบกิจกรรมที่ปฏิบัติตามได้สะดวกและง่าย 4.13 0.61 มาก 

2 เนื้อหาบทเรียนสอดคล้องกับจุดประสงค์ 4.26 0.67 มาก 

3 ใช้ภาษาสื่อความหมายได้ชัดเจน 4.30 0.69 มาก 

4 จัดแบ่งเนื้อหาได้เหมาะสมกับเวลา 4.17 0.70 มาก 

5 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสม 4.57 0.50 มากที่สุด 

6 กิจกรรมแต่ละกิจกรรมน าไปสู่การสรุปความคิดรวบยอดได้ดี 4.17 0.56 มาก 

7 ท าให้เข้าใจบทเรียนได้ง่าย 4.35 0.70 มาก 

8 ส่งเสริมให้มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 4.00 0.59 มาก 

9 เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างถ่องแท้ 4.17 0.64 มาก 
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10 การปฏิบัติกิจกรรมตามบทเรียนท าให้เข้าใจเนื้อหามากข้ึน 4.13 0.68 มาก 

11 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติกิจกรรม 4.30 0.69 มาก 

12 ท าให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 4.09 1.02 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.22 0.13 มาก 

 จากตารางที่ 5 พบว่าภาพรวมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 มีความพึงพอใจต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 

เรื่อง การส ารวจความคิดเห็น โดยใช้แบบฝึกทักษะ อยู่ในระดับมาก  4.22 , . . 0.13X S D   และเมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ข้อ 5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้

เหมาะสม  4.57X   ข้อ 7. ท าให้เข้าใจบทเรียนได้ง่าย  4.35X   ข้อ 3. ใช้ภาษาสื่อความหมายได้

ชัดเจน  4.30X  ข้อ 11. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติกิจกรรม  4.30X   ข้อ 2. เนื้อหา

บทเรียนสอดคล้องกับจุดประสงค์  4.26X   ข้อ 4. จัดแบ่งเนื้อหาได้เหมาะสมกับเวลา  4.17X   ข้อ 

6. กิจกรรมแต่ละกิจกรรมน าไปสู่การสรุปความคิดรวบยอดได้ดี  4.17X   ข้อ 9. เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้

อย่างถ่องแท้  4.17X   ข้อ 1. บทเรียนมีการออกแบบกิจกรรมที่ปฏิบัติตามได้สะดวกและง่าย 

 4.13X   ข้อ 10. การปฏิบัติกิจกรรมตามบทเรียนท าให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้น  4.13X   ข้อ 12. ท าให้

เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์  4.09X   และ ข้อ 8. ส่งเสริมให้มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 

 4.00X   

สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนดอนทอง
วิทยา ที่มีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การส ารวจความคิดเห็น โดยใช้แบบฝึกทักษะ การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะส าหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน เรื่อง การส ารวจความคิดเห็น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 6/1 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะรวมถึงความพึงพอใจของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/1  ที่มีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การส ารวจความคิดเห็น โดยใช้แบบฝึกทักษะ 
กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 จ านวน 23 คน โรงเรียน
ดอนทองวิทยา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก เขต 39 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบฝึกทักษะ เรื่อง การส ารวจความคิดเห็น แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง 
การส ารวจความคิดเห็น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การส ารวจความคิดเห็น โดยใช้แบบ
ฝึกทักษะ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 หลังการทดลองได้ค่าเฉลี่ย 64.13% ซึ่งสูงกว่าก่อนท าการทดลองและสูง
กว่าเกณฑ์ 60% ที่ก าหนด และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ที่มีต่อ
การเรียน เรื่อง การส ารวจความคิดเห็น โดยใช้แบบฝึกทักษะ อยู่ในระดับมาก 
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อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การส ารวจความคิดเห็น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 

โรงเรียนดอนทองวิทยา โดยใช้แบบฝึกทักษะ สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
1. ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนดอนทองวิทยา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ เรื่อง การส ารวจความคิดเห็น โดยใช้แบบฝึกทักษะ มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 
และเมื่อวิเคราะห์คะแนนเป็นรายบุคคล พบว่านักเรียนทุกคนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน แสดงว่าการ
เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงจากแบบฝึกทักษะท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง นักเรียนสามารถสรุปความคิดรวบยอดได้
ด้วยตนเอง และยังมีการปฏิบัติเป็นทั้งรายบุคคลและเป็นคู่เรียน ท าให้นักเรียนต้องคิด ต้องท า ท าให้นักเรียนเกิด
บรรยากาศในการเรียนรู้อย่างเป็นกันเอง  

2. ผลการศึกษาพบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การส ารวจความคิดเห็น โดยใช้แบบฝึก
ทักษะ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1  โรงเรียนดอนทองวิทยา สูงกว่าเกณฑ์ 60% ที่ก าหนดไว้ แสดงว่านักเรียน
มีพัฒนาการที่สูงขึ้น ทั้งนี้เป็นเพราะแบบฝึกทักษะที่ผู้วิจัยสร้างนั้น มีความเหมาะสมกับวัยและความสามารถของ
นักเรียน มีการจัดล าดับเนื้อหาการเรียนรู้ก่อนหลัง เป็นไปตามขั้นตอนจากง่ายไปยาก มีการบอกกล่าววิธีการปฏิบัติที่
ชัดเจน นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง มีการสรุปองค์ความรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ  นักเรียนมีความ
กระตือรืนร้นต่อการปฏิบัติกิจกรรม มีการบันทึกข้อมูล ข้อสังเกต กฎเกณฑ์ที่ประจักษ์ได้ด้วยตนเอง  

3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/1  ที่มีต่อการเรียน เรื่อง การส ารวจความ
คิดเห็น โดยใช้แบบฝึกทักษะ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 4.22 , . . 0.13X S D   ทั้งนี้เป็นเพราะในแบบฝึกทักษะยังมีบางกิจกรรมที่จัดแบ่งเนื้อหาและกิจกรรมกับ

เวลาได้ไม่เหมาะสมเท่าที่ควร บางกิจกรรมนักเรียนต้องไปปฏิบัติต่อนอกห้องเรียน การออกแบบกิจกรรมการเรียนการ
สอนอาจยังไม่เป็นที่พอใจกับนักเรียน ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นไม่เต็มที่ ท าให้เกิดความรู้สึกต่อวิชา
คณิตศาสตร์น้อยกว่าที่คาดหวังไว้ ท าให้ส่งผลต่อรายการอื่น ๆ ตามมา ท าให้ระดับความพึงพอใจของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 อยู่ในระดับมาก แต่ในภาพรวมแล้วถือว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/1  มีความพึงพอใจต่อการ
เรียนด้วยแบบฝึกทักษะ 

ข้อเสนอแนะ 
 1. กิจกรรมในแบบฝึกทักษะแต่ละครั้งควรมีการก าหนดเวลาเผื่อส าหรับนักเรียนที่ปฏิบัติงานล่าช้ากว่าคนอื่น 
เพื่อให้นักเรียนเหล่านี้ประสบความส าเรจ็ในการปฏบิัติกิจกรรมมากขึ้น   
 2. ครูผู้สอนต้องดูแลนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรมให้ทั่วถึง และต้องเข้าช่วยเหลือนักเรียนกรณีที่มีปัญหาได้
ทันท ี

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
 1. ควรมีการสร้างแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ในเนื้อหาเรื่องอื่น ๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้สูงข้ึน 
 2. ควรมีการน าแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การส ารวจความคิดเห็น นี้ ไปพัฒนาต่อเพื่อให้สามารถ
น าไปใช้ได้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ทั่วไป 
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การพัฒนาทักษะ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 จากการสอน
ซ่อมเสริม โดยใช้วิธีการสอนจากง่ายไปยาก 

The Developing Math skills on addition, subtraction, multiplication, and division 
for grade 3 students from remedial teaching by using teaching methods from 

easy to difficult. 

จิตติมา สุทธิโสม1* กนกพร สุขทรัพย์2 และภัคพล ปรีชาศิลป์3 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อน และหลังการสอนซ่อมเสริม  กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
บ้านพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก ในภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวนทั้งหมด 7 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนจากง่ายไปยาก และแบบทดสอบผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบไปด้วย
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test)  เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร
ระคน สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t-test แบบ Dependent  

ผลการวิจัยพบว่า ผลคะแนนจากการสอนซ่อมเสริม เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้วิธีการสอนจากง่ายไปยากแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และคะแนนหลัง
เรียน สูงกว่าก่อนเรียน 

ค าส าคัญ :  การบวกลบคูณหารระคน / การสอนซ่อมเสริม / วิธีการสอนจากง่ายไปยาก 

ABSTRACT 
The purpose of this research is to compare the skills development of addition, subtraction, 

multiplication, and division of Prathom grade 3 students before and after remedial teaching. The 
sample group consisted of grade 3 students at Ban Phlai Chumphon School. Phitsanulok Province 
In the second semester of the academic year 2018, a total of 7 people. The tools used in the 
research were Learning management plan by using teaching methods from easy to difficult and the 
test of the researcher created Consists of a pre-test and post-test about learning units on addition, 
subtraction, multiplication, and division. Statistics used in the research are mean, standard 
deviation. and testing the dependent t-test 

The research found that The scores from the remedial teaching on the addition, 
subtraction, multiplication and division of Prathom grade 3 students using different methods of 
teaching from easy to difficult, with statistical significance at the level of .05 and scores after study 
Higher than before 
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Keyword:  Addition, subtraction, multiplication, and division / Remedial Teaching / Teaching 

methods from easy to difficult 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กล่าวไว้ว่า คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อ

การพัฒนาความคิดมนุษย์ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์
ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหาและน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและด้านอ่ืน ๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (Mathematical problem solving) เป็นความสามารถ
หนึ่งในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่นักเรียนควรจะเรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน เพราะ
การเรียน การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์จะช่วยให้นักเรียนมีแนวทางการคิดที่หลากหลาย มีนิสัยกระตือรือร้น  ไม่ย่อ
ท้อและมีความมั่นใจในการแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ตลอดจนเป็นทักษะพื้นฐานที่นักเรียน
สามารถน าติดตัวไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้นานตลอดชีวิต (คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2551) และการ
สอนคณิตศาสตร์มิใช่แค่สอนเพื่อการวางแผน การตัดสินใจ แต่ต้องค านึงถึงเรื่องการการแก้ปัญหาเพื่อน าไปใช้ได้จริงใน
ชีวิตประจ าวันด้วยว่าเรื่องใดที่ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ได้และต้องน าไปใช้อย่างถูกต้อง และการคิดค านวณหรือการคิด
เลขก็เป็นทักษะอีกด้านที่นักเรียนได้พบบ่อย การเรียนเรื่องการบวก ลบ คูณ หาร ก็มีความส าคัญอย่างมากที่จะใช้เพื่อ
ประกอบในการแก้ปัญหา  
 ดังนั้น การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ จึงควรเน้นที่จะช่วยผู้เรียนให้ได้รับการฝึกประสบการณ์เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นทักษะที่ส าคัญยิ่งท่ีจะต้องพัฒนาให้เกิดในตัวผู้เรียน เพื่อน าไปใช้ในการด ารงชีวิต 

ในการเรียนเรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์
เป็นเรื่องส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความช่วยเหลือโดยการปรับเนื้อหา และวิธีสอน เพื่อให้นักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์เรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคน สามารถเข้าใจได้ดีขึ้น หนึ่งในวิธีการปรับวิธี
สอนการคิดค านวณ คือ การสอนซ่อมเสริม ไพจิตร นาคแย้ม (2545:17) ได้กล่าวว่า การสอนซ่อมเสริมคือการจัด
กิจกรรมที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนปกติแก่นักเรียนที่มีความบกพร่องและประสบปัญหาเกี่ยวกับการเรียนโดย
มุ่งแก้ไขข้อบกพร่องและเพิ่มประสิทธิผลในการเรียน และในขณะเดียวกันอาจจัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมทักษะการเรียนรู้
ใหม่ให้นักเรียนได้พัฒนาอย่างเต็มความสามารถ และเด็กนักเรียนบ้างกลุ่มอาจจะมีพื้นฐานหรือเอกลักษณ์แต่ละคน
ต่างกัน ศรียา นิยมธรรม (2546: 21) ได้ให้ความหมายการซ่อมเสริมว่า หมายถึงการสอนเด็กที่ยังพัฒนาด้านการเรียน
ได้ไม่เต็มความสามารถในการเรียนตามปกติ โดยการแก้ไขข้อบกพร่อง ต่างๆที่จะมีผลต่อการเรียน ขจัดการเรียนรู้ที่ไม่
ถูกวิธี ตลอดจนเสริมทักษะในการเรียนรู้ใหม่ๆ การสอนซ่อมเสริมต้องเน้นเด็กเป็นหลัก เนื่องจากเด็กแต่ละคนมี
เอกลักษณ์ของตน  และส่งผลให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนคณิตศาสตร์ท าให้ผลการเรียนของผู้เรียนดีขึ้น
ตามล าดับหลังจากมีการเรียนซ่อมเสริม ศิริพร ทุมมณี (2561) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการสอนซ่อมเสรมิ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์หน่วยการบวกและการลบจ านวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานีเขต 5 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ผลการสอนซ่อมเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์หน่วยการบวกและการลบจ านวนที่มี
ผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 โดยใช้ชุดกิจกรรมในการสอนแบบร่วมมือ (Team pair solo) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อน
เรียน พบว่า นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับต่ า เมื่อทดสอบแล้ว
พบว่า ต่ ากว่าเกณฑ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 และกรณีหลังเรียน พบว่า ผลการเรียนรู้ด้านผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อทดสอบแล้วพบว่า 
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 จากเหตุผลดังกล่าว จะเห็นว่าทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เป็นทักษะที่มีความส าคัญต่อการเรี ยน
คณิตศาสตร์และใช้ในชีวิตประจ าวันของเรามาก  อีกทั้งเนื้อหาเรื่องโจทย์การบวก ลบ คูณ หารระคนมีความส าคัญ
นักเรียนส่วนใหญ่ประสบปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า  อันเป็นผลเนื่องมาจากคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ต้องคิด
ค านวณ  มีกฎ  สูตร  ทฤษฎีที่ซับซ้อน  จึงท าให้ผู้เรียนท้อแท้  เบื่อหน่ายต่อกิจกรรมการเรียนการสอนของครู  และมี
เจตคติในทางลบต่อวิชาคณิตศาสตร์  ผู้สอนจึงคิดว่าน่าจะน าวิธีการเรียนการสอนจากง่ายไปยากมาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อให้นักเรียนมองเห็นว่า  คณิตศาสตร์เป็นเรื่องง่าย ๆ  ซึ่งจะท าให้นักเรียนสนใจเรียนมากขึ้น  
และเมื่อนักเรียนเห็นว่าวิชาคณิตศาสตร์ไม่ยากอย่างท่ีคิด  นักเรียนเองก็จะมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  อันจะเป็น
ผลให้รักเรียนตั้งใจเรียนต่อไป สุริเยศวร์  พิศิลป์ (2550)  ผู้วิจัยในฐานะครูผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ตระหนักถึงปัญหาและความส าคัญที่จ าเป็นดังกล่าว  จึงได้
ท าการศึกษา  ค้นคว้า  เอกสาร  และงานวิจัยที่ เพื่อน าความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาการ
เรียนการสอน โดยใช้รูปแบบการสอนจากง่ายไปยาก เพื่อใช้ในการแก้โจทย์การบวก ลบ คูณ หารระคน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมกับผู้เรียนและเนื้อหาที่
เรียนขึ้น เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถวิเคราะห์ปัญหา มีทักษะในการแก้ปัญหา และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
เพื่อเปรียบเทียบทักษะเรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อน และหลัง

การสอนซ่อมเสริม  

สมมติฐานการวิจัย 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มที่ได้รับการสอนซ่อมเสริม โดยใช้วิธีการสอนจากง่ายไปยาก ในรายวิชา

คณิตศาสตร์ มีทักษะเรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
    1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ที่ก าลังศึกษาในโรงเรียนบ้าน 
พลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก ในภาคเรียนท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวนทั้งหมด 18 คน  
    1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ที่ก าลังศึกษาในโรงเรียนบ้าน 
พลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก ในภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2561 ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยคัดเลือกนักเรียนท่ีมีความบกพร่องด้านทักษะการคิดค านวณ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร
ระคน และเลือกนักเรียนจ านวนทั้งหมด 7 คน โดยจัดให้เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการสอนซ่อมเสริม  โดยใช้การสอน
จากง่ายไปยาก 

2. ตัวแปรที่จะศึกษา 
        2.1 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลการสอนซ่อมเสริมทักษะเรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ด้านทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

3. เนื้อหาการวิจัย เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2551 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

4. ระยะเวลาการวิจัย คือ ระหว่างวันท่ี 7-28 มกราคม พ.ศ. 2562 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ก าลังศึกษาในโรงเรียนบ้านพลายชุมพล  
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวนทั้งหมด 18  คน 
        กลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยคัดเลือกนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง 
ด้านทักษะการคิดค านวณ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน และเลือกนักเรียนจ านวนทั้งหมด 7 คน โดยจัดให้เป็น
กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการสอนซ่อมเสริม  โดยใช้การสอนจากง่ายไปยาก 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย    
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบสอนจากง่ายไปยาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน จ านวน 16 แผนการเรียนรู้ ๆ ละ 1 ช่ัวโมง และแบบทดสอบก่อนเรียน 
(Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน เป็นแบบปรนัย
เลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 
 วิธีการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการทดลอง และการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยด าเนินตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
 1. ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดสอบก่อนเรียน (pre-test) ด้วยแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นกับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล 
 2. ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบการสอนจากง่ายไปยากตามแผนการ 
จัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจ านวน 16 แผน เป็นระยะเวลา 16 ช่ัวโมง ได้ทดลองสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึ กษา 
2561  
 3. ผู้วิจัยด าเนินการทดสอบหลังเรียน (post-test) ด้วยแบบทดสอบผลการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  
ซึ่งเป็นแบบทดสอบฉบับเดียวกับข้อสอบที่ท าการทดสอบก่อนเรียน แบบปรนัย จ านวน 20 ข้อ  
 4. น าคะแนนท่ีได้จากการทดสอบก่อนเรียน (pre-test) และการทดสอบหลังเรียน (post-test) 
มาวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
     การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
ก่อน และหลังการสอนซ่อมเสริมโดยใช้เทคนิคการสอนจากง่ายไปยาก เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ดังนี้ 

1. ให้นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงท าแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน 
2. น าแบบทดสอบที่มีการท าการทดสอบทั้งก่อนเรียน และหลังเรียนมาจัดระเบียบข้อมูลเพื่อท าการ

เปรียบเทียบพัฒนาการของกลุ่มตัวอย่าง 
3. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนของกลุ่มตัวอย่าง คือ การทดสอบก่อนเรียน และการทดสอบหลังเรียน 
4. วิเคราะห์เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อน 

และหลังการสอนซ่อมเสริมโดยใช้เทคนิคการสอนจากง่ายไปยาก เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน โดยหาค่าเฉลี่ย       

( X )  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ..DS ) เป็นรายบุคคล และโดยรวมแล้วน าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบ
ค าบรรยาย  การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้ วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Office  Excel 
2013 
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สรุปขั้นตอนและวิธกีารสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ไดจ้ากกลุ่มเป้าหมาย 

น าแบบทดสอบ และแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียน

พลายชุมพล จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 7 คน  

น าแผนการจัดการเรียนรู ้และแบบทดสอบเสนอครูที่ปรกึษาและครูพี่เลีย้ง
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และให้ค าแนะน า 

สร้างแผนการจัดการเรยีนรู้เรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคนด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบการสอนจากง่ายไปยาก และสร้างแบบทดสอบเพื่อทดสอบก่อน

เรียน และหลังเรียน 

ศึกษาการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบการสอนจากง่ายไปยาก จาก
งานวิจัย หนังสือ และเอกสารทางวิชาการ  

ศึกษาหลักสูตรในด้านมาตรฐานผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังสาระการเรยีนรู้ 
กระบวนการเรียนรู้ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 7 คน กอ่นเรียนและหลังเรียนการสอนซ่อมเสริม โดยใช้วิธีการสอนจากง่ายไปยาก 
 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม X  ..DS  t P 
ก่อนเรียน 7 20 6.14 2.19 

8.33 0.00 
หลังเรียน 7 20 12.29 3.59 

จากตารางที่ 1 แสดงว่า ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนจากการท าแบบทดสอบ เรื่อง การ
บวก ลบ คูณ หารระคน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 หลังการสอนซ่อมเสริมโดยใช้วิธีการสอนจากง่ายไปยาก          

ผลปรากฏว่า ก่อนเรียน ของนักเรียนจ านวน 7 คน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน เท่ากับ ( X = 6.14, ..DS  = 2.19) 
และค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนจากการท าแบบทดสอบทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ 

หารระคน หลังเรียน ของนักเรียนจ านวน 7 คน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน เท่ากับ ( X = 12.29, ..DS = 3.59)  
สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน ที่ตั้งว่า นักเรียนกลุ่มที่ได้รับการสอนซ่อมเสริม 
โดยใช้วิธีการสอนจากง่ายไปยาก ในรายวิชาคณิตศาสตร์ มีทักษะเรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน  

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะเรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 จาก
การสอนซ่อมเสริม โดยใช้วิธีการสอนจากง่ายไปยาก ปรากฏผลดังนี้  
ผลการเรียนรู้เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังเรียนการสอนซ่อม
เสริม โดยใช้วิธีการสอนจากง่ายไปยาก แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมุติฐานที่ก าหนด
ไว้ โดยหลังการจัดการเรียนรู้นักเรียนมีผลการเรียนรู้ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน สูงกว่าก่อนจัดการเรียนรู้ 

อภิปรายผล 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะเรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 จากการ

สอนซ่อมเสริม โดยใช้การสอนจากง่ายไปยาก สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 ผลการเรียนเรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 จากการสอนซ่อมเสริม โดย
ใช้การสอนจากง่ายไปยาก แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมุติฐานที่ก าหนดไว้เนื่องจาก
การสอนซ่อมเสริมโดยใช้การสอนจากง่ายไปยาก มีล าดับขั้นตอนที่ชัดเจนต่อเนื่องเป็นล าดับ กระบวนการสอนให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหาวิชาได้ดีขึ้น รวมทั้งมีการน าแผนการจัดการเรียนรู้การสอนซ่อมเสริมโดยใช้
วิธีการสอนจากง่ายไปยาก ไปทดลองใช้แล้วน ามาปรับแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ จนได้แผนการจัดการเรยีนรู้การสอนซ่อม
เสริมโดยใช้วิธีการสอนจากง่ายไปยาก ก่อนน าไปใช้ในการสอน จึงท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ ก่อนเรียนค่าเฉลี่ย 6.14 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.19 และหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 
12.29 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.59 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการสอนซ่อมเสริม โดยใช้การสอนจากง่ายไปยาก เป็น
รูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการที่ให้นักเรียนได้มีโอกาสปฏิบัติจริงได้ศึกษา
ด้วยตัวเอง เป็นกระบวนการที่ตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของนักเรียนโดยผู้วิจัยจัดการจัดการเรียนรู้แบบการ
สอนจากง่ายไปยาก และมีเทคนิคใหม่ ๆ ซึ่งจะท าให้นักเรียนสนใจเรียนมากขึ้น  และเมื่อนักเรียนเห็นว่าวิชา
คณิตศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิด  นักเรียนเองก็จะมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  อันจะเป็นผลให้รักเรียนตั้งใจเรียน
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ต่อไป  เมื่อนักเรียนตั้งใจเรียนแล้วครูเองก็สามารถให้โจทย์ที่ยากขึ้นได้โดยที่นักเรียนเองจะมองว่าเป็นโจทย์ที่ธรรมดา
เนื่องจากว่านักเรียนได้เข้าใจกระบวนการในการแก้โจทย์เหล่านั้นแล้ว ซึ่งสอดคลองกับ ไพจิตร นาคแย้ม (2545:17) 
กล่าวว่า การสอนซ่อมเสริมคือการจัดกิจกรรมที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนปกติแก่นักเรียนที่มีความบกพร่องและ
ประสบปัญหาเกี่ยวกับการเรียนโดยมุ่งแก้ไขข้อบกพร่องและเพิ่มประสิทธิผลในการเรียน และในขณะเดียวกันอาจจัด
ขึ้นเพื่อเป็นการเสริมทักษะการเรียนรู้ใหม่ให้นักเรียนได้พัฒนาอย่างเต็มความสามารถ  ท าให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมี
ความสุขสนุกสนานและได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และหลังจากผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริม โดยใช้การสอน
จากง่ายไปยาก เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีผลคะแนนการเรียนรู้เรื่อง 
การบวก ลบ คูณ หารระคนต่ า ท าให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 7 คน มีผลคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของประภา ยภาโรจนพันธ์ (2539:บทคัดย่อ) ที่ท าการศึกษา 
เรื่องการพัฒนาชุดการเรียนการสอนเพื่อสอนซ่อมเสริมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้ปัญหาเศษส่วนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ต่ า ผลปรากฏว่าชุดการเรียนการสอน
เพื่อสอนซ่อมเสริมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เรื่องการแก้ปัญหาเศษส่วนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ต่ ามีประสิทธิภาพ 97.50 / 80.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 70 / 70 
ตามที่ก าหนด 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยพบว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ท าให้การเ รียนการสอนมี

ประสิทธิภาพ มีดังน้ี 
1. ควรให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมทุกครั้งทุกขั้นตอนเท่าที่ครูผู้วิจัย/ผู้สอนสามารถท าได้ 

และในการสอนครูผู้วิจัย/ผู้สอนควรสอนตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว้ 
2. ควรมีสิ่งเสริมแรงที่หลากหลาย เช่น การกล่าวค าชมเชย การให้เพื่อนปรบมือให้หรือการให้ของรางวัล

เล็กๆน้อยๆ ที่นักเรียนสนใจ ซึ่งเป็นแรงขับให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียน มีความมั่นใจ มีความกล้าแสดงออก 
กล้าตอบค าถาม กล้าแสดงความคิดเห็น มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนและนักเรียนกับนักเรียนมากยิ่งขึ้น ท าให้
บรรยากาศในห้องเรียนมีความสนุกสนานและเป็นกันเอง 

3. ควรมีสิ่งเร้าที่เป็นความต้องการทางธรรมชาติของนักเรียน ให้เหมาะสมตามวัยและพัฒนาการของนักเรียน 
รวมทั้งประยุกต์สิ่งเร้าให้ดึงดูดความสนใจของนักเรียน 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 หรือครูประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  
สามารถน าการสอนซ่อมเสริม โดยน ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากง่ายไปยาก ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนได้ 
 2. ครูผู้สอนสามารถน าไปเป็นแนวทางการจัดกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิชาอื่นๆได้ 
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TGT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก 

The development of learning achievement Geometry By using cooperative 
learning techniques TGT Of grade 3 students in Phitsanulok Municipality 

Kindergarten school 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องรูปเรขาคณิต  โดยการใช้การ
เรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TGT ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3/1  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก  จังหวัด
พิษณุโลก ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2561 จ านวน   30  คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT และ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า  t – test ( dependent samples )  
 ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบรว่มมือเทคนิค TGT ภายหลังการเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า 
นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง รูปเรขาคณิต มีผล
การเรียนสูงขึ้น 

ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน /การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  TGT   

ABSTRACT 
 The purposes of this research were : The development of learning achievement Geometry 
By using cooperative learning techniques TGT Of grade 3 students in Phitsanulok Municipality 
Kindergarten school. The samples used in the research were Prathomsuksa 3/1 Phitsanulok 
Municipality Kindergarten School Phitsanulok Province, 2nd semester, academic year 2018, 30 
people. The research instruments were learning management plans using TGT learning activities 
and learning achievement tests. Statistics used in data analysis were mean, standard deviation. And 
testing the t-test (dependent samples) 
 The research found that The average of the achievement test scores of grade 3 students 
the group that received TGT technique cooperative learning after learning had higher learning 
achievement The average of the students' achievement test scores before the study was 
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statistically significant at .05 level. Shows that students receive a cooperative learning management 
technique, TGT, Mathematics Learning Group the geometry story has higher grades. 

Keywords : Learning achievement/ Cooperative learning techniques TGT 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 การศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญส าหรับมนุษย์ เพราะเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของ
บุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง
ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคมการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุน
ให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา (มาตรา
22) กล่าวถึงการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียน
ส าคัญที่สุด การจัดกระบวนการเรียนรู้ควรจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ
ผู้เรียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึก
การปฏิบัติให้ท าได้ เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและสังคมมีส่ วนร่วมในการจัดการศึกษาและ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตราที่ 80 วรรค 3 ก าหนดให้มีการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ปลูกฝัง
ให้ผู้เรียนมีจิตส านึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินัย ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่
รว่มกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข 
 คณิตศาสตร์มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความคิด ทั้งความคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีเหตุผล เป็น
ระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน 
ตัดสินใจ แก้ปัญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อีกทั้ง ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่นๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (ประไพ ประดิษฐ์สุขถาวร, 2556) 
 ในปจัจุบันการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นระดับใดก็ตามครูผู้สอนยังคงให้ความส าคัญกับ
เนื้อหามากกว่ากระบวนการให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ ฝึกการคิดเป็น ท าเป็นและแก้ปัญหาเป็น เนื่องจากต้องเตรียม
นักเรียนให้มีความพร้อมทางด้านเนื้อหาเพื่อรองรับการประเมินมาตรฐานการเรียนรู้จากหน่วยงานต่างๆ ท าให้นักเรียน
ไม่สามารถน าความรู้ที่ได้จากการเรียนไปใช้ในการประยุกต์แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าของตนเองได้ และไม่เกิด
ความคงทนในการเรียนรู้ อีกทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปัจจุบันครูไม่สามารถจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้
ครบทุกมิติ เนื่องจากมีเนื้อหาที่หลักสูตรก าหนดให้สอนจ านวนมากในขณะที่เวลาที่ทางโรงเรียนให้ครูในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้นักเรียนมีน้อย จึงส่งผลให้นักเรียนที่เรียนรู้ได้ช้าไม่เข้าใจและไม่เกิดการเรียนรู้ในสิ่งที่ครูจัด
กิจกรรมการเรียนขึ้น 
 การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 นั้นมีปัญหาในหลายๆ ด้านและประสบ
ปัญหานักเรียนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาในบทเรียน ท าให้การเรียนการสอนไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้
ในหลักสูตร ซึ่งส่งผลให้การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากคณิตศาสตร์เป็น
วิชาที่มีเนื้อหาค่อนข้างยาก หากครูไม่สามารถท าให้ผู้เรียนมองเห็นเป็นรูปธรรมได้แล้ว ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้ยาก
มาก ในกระบวนการสอนนั้นสื่อการสอนเป็นองค์ประกอบส าคัญยิ่ง เพราะเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้การเรียนรู้มีความคงทน 
แต่ปรากฏว่าการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในปัจจุบัน ครูส่วนมากยังใช้วิธีการบรรยาย และให้นักเรียนท่องจ าโดยไม่
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เห็นความจ าเป็นในการใช้สื่อการสอน ท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย และมีเจตคติทีไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ถ้า
ครูผู้สอนอาศัยสื่อเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ แนวความคิดเจตคติ และทักษะให้เกิดขึ้นในตัว
ผู้เรียน จะท าให้การเรียนรู้เกิดง่าย และรวดเร็วขึ้น จดจ าไปนานสิ่งที่เป็นนามธรรมทีเข้าใจยากก็สามารถท าให้เป็น
รูปธรรมทีเข้าใจง่าย นอกจากน้ียังท าให้ผู้เรียนสนุกสนานเพลิดเพลินไม่เบื่อหน่าย เป็นการลดปัญหาที่เกี่ยวกับการเรียน
ของผู้เรียนและเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนของผู้สอนไปในตัว 
 การจัดการเรียนรู้วิธีหนึ่งที่น่าจะน ามาใช้เพื่อแก้ปัญหาในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 คือ การเรียนรู้แบบร่วมมือประเภทกลุ่มแข่งขันเทคนิค TGT (Teams-games-tournament) หรือการแข่งขัน
ระหว่างกลุ่มด้วยเกม เป็นเทคนิควิธีเรียนแบบร่วมมือวิธีหนึ่งที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดย
มีการจัดให้นักเรียนเรียนร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย แต่ละกลุ่มมีสมาชิก 4 คน ท่ีมีระดับความสามารถต่างกัน สมาชิกภายใน
กลุ่มจะศึกษาค้นคว้าและท างานร่วมกัน ผู้เรียนจะมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันเพื่อช่วยเหลือสนับสนุน กระตุ้นและส่งเสริมการ
ท างาน ของเพื่อนสมาชิกในกลุ่มให้ประสบผลส าเร็จ ผู้เรียนได้อภิปราย ซักถามซึ่งกันและกันเพ่ือให้เข้าใจบทเรียน หรือ
งานท่ีได้รับมอบหมายเป็นอย่างดีทุกคน ต่อจากนั้นจะมีกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาเพื่อสะสมคะแนนความสามารถ
ของกลุ่ม โดยจัดให้มีการแข่งขันภายในกลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกทีมีความสามารถใกล้เคียงกน เมื่อเสร็จ
สิ้นการแข่งขันตอบปัญหาแต่ละครั้ง ผู้เรียนจะกลับมาสู่กลุ่มเดิมที่มีความสามารถแตกต่างกัน แล้วน าคะแนนที่สมาชิก
ในกลุ่มแต่ละคนที่สะสมได้จากการตอบปัญหามารวมกันเป็นคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องรูปเรขาคณิต  โดยการใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TGT 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก   

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ครูผู้สอนได้พัฒนาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TGT เรื่อง เรขาคณิต กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ที่สูงข้ึน 

ขอบเขตการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    ประชากร 
    ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนคร
เมืองพิษณุโลก  อ าเภอในเมือง จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561   จ านวน 60  คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3.1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครเมือง
พิษณุโลก  อ าเภอในเมือง จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561  จ านวน 60  คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
    เนื้อหาสาระที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 3. ขอบเขตด้านตัวแปร 
    3.1. ตัวแปรต้น  ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 
    3.2. ตัวแปรตาม  ได้แก่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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 4. ขอบเขตด้านระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
    ภาคเรียนที 2 ปี การศึกษา 2561 ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 7 ช่ัวโมง ตามตารางเรียนปกติของ
นักเรียน 

สมมติฐานการวิจัย 
 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเรขาคณิต สูงขึ้นเมื่อได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค TGT 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้นักเรียน เรียนเป็น
กลุ่มย่อย กลุ่มละ 4 คน และนักเรียนในแต่ละกลุ่มมีความสามารถในระดับต่างกัน คือ ความสามารถสูง ปานกลาง ต่ า 
มีอัตราส่วน 1 : 2 : 1 ในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ ผู้เรียนจะท าแบบฝึกทักษะ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้โดยมีการซักถาม
ช่วยเหลือกันระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม และจะมีการแข่งขันกันระหว่างกลุ่ม คะแนนที่ได้จากการแข่งขันจะรวมเป็น
คะแนนของกลุ่ม มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้  
 ขั้นที่ 1 ครูทบทวนบทเรียนท่ีเรียนมาแล้วครั้งก่อน ด้วยการซักถามและอธิบาย ตอบข้อสงสัยของนักเรียน  
 ขั้นที่ 2 จัดกลุ่มแบบคละกัน (Home Team) กลุ่ม 3-4 คน  
 ขั้นที่ 3 แต่ละทีมเตรียมความพร้อมให้กับสมาชิกในกลุ่มทุกคน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในบทเรียนและ
พร้อมท่ีจะเข้าสู่สนามแข่งขัน และแต่ละกลุ่มประเมินความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของสมาชิกในกลุ่ม โดยอาจตั้งค าถาม
ขึ้นมาเองและให้สมาชิกกลุ่มทดลองตอบค าถาม 
 ขั้นที่ 4 การแข่งขันตอบปัญหา (Academic Games Tournament)  
     4.1 ครูท าหน้าที่เป็นผู้จัดการห้องเรียน โดยแบ่งตามความสามารถของนักเรียน   และจัดการแข่งขันเป็น
โต๊ะ โดยแต่ละโต๊ะจะมีตัวแทนของทีมต่าง ๆ ร่วมแข่งขัน อาจให้แต่ละทีมส่งช่ือผู้แข่งขันแต่ละโต๊ะมาก่อนและเป็น
ความลับ 
     4.2 ครูแจกซองค าถามจ านวน 10 ค าถามให้ทุกโต๊ะ (เป็นค าถามเหมือนกัน) การแข่งขันจะเริ่มด าเนินการ
แข่งขันพร้อมๆ กันโดยก าหนดเวลาให้ 
     4.3 นักเรียนเปลี่ยนกันหยิบซองค าถามทีละ 1 ซอง (1 ค าถาม) แล้ววางลงกลางโต๊ะ  
     4.4 นักเรียน 3 คนท่ีเหลือค านวณหาค าตอบ จากค าถามที่ อ่าน  
     4.5 เขียนค าตอบลงในกระดาษค าตอบที่แต่ละคนมีอยู่  
     4.6 นักเรียนคนท่ีท าหน้าที่อ่านค าถามจะเป็นคนให้คะแนน โดยมีกติกาการให้คะแนน ดังนี้  
     4.6.1 ผู้ตอบถูกเป็นคนแรก จะได้ 2 คะแนน  
     4.6.2 ผู้ตอบถูกคนต่อไป จะได้คนละ 1 คะแนน  
     4.6.3 ถ้าตอบผิด ให้ 0 คะแนน  
     4.7 ท าข้ันตอนท่ี 4.3 - 4.6 โดยผลัดกันอ่านค าถามจนกว่าค าถามจะหมด  
     4.8 เมื่อการแข่งขันจบลง ให้แต่ละโต๊ะจัดล าดับผลการแข่งขัน และให้หาค่าคะแนนโบนัส โดยให้นักเรียน
ทุกคนรวมคะแนนของตัวเอง ทุกคนควรได้ตอบค าถามจ านวนเท่าๆ กัน จัดล าดับของคะแนนท่ีได้ 
 ขั้นที่ 5 นักเรียนกลับมากลุ่มเดิม (Home Team) รวมแต้มโบนัสของทุกคน ทีมใดที่มีแต้มโบนัสสูงสุด จะให้
รางวัลหรือติดประกาศไว้ในมุมข่าวของห้อง 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เรขาคณิต ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ที่วัดได้จากการตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
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4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ โดยวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยตามแนวคิดของ บลูม (Bloom) ที่ปรับปรุงใหม่ จ าแนกการ
วัดผลสัมฤทธ์ิ 6 ระดับ ได้แก่  1)  ความจ า  2)  ความเข้าใจ  3)  การประยุกต์ใช้  4) การวิเคราะห์  5) การประเมินค่า 
และ  6) คิดสร้างสรรค์ 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยในช้ันเรียน เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เรื่องรูปเรขาคณิต  โดยการใช้
การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TGT ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก โดย
ทางผู้จัดท าได้ด าเนินการวิจัยตามล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT  
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง รูปเรขาคณิต 

 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT 
 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้ 
  1. ศึกษาสาระการเรียนรู้  มาตรฐานการเรียนรู้  และตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
  2. ศึกษาเนื้อหาสาระที่น ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้เรียงล าดับเนื้อหาจากง่าย
ไปหายาก ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกบเนื้อหา และก าหนดเกณฑ์การวัดผลประเมินผล 
  3. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT 
  4. ด าเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT 
  5. น าแผนการจัดการเรียนรู้เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจพิจารณาความเหมาะสมของ
แผนการจัดการเรียนรู้ เกี่ยวกับสาระส าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหากิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ ประเมินโดยใช้แบบประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 
2543 : 107) ได้ก าหนดคะแนนการประเมิน ดังนี้ 
   5  หมายถึง  คุณภาพเหมาะสมมากท่ีสุด 
  4  หมายถึง  คุณภาพเหมาะสมมาก 
   3  หมายถึง  คุณภาพเหมาะสมปานกลาง 
   2  หมายถึง  คุณภาพเหมาะสมน้อย 
   1  หมายถึง  คุณภาพเหมาะสมน้อยที#สุด 
  6. วิเคราะห์ผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิทัง 3 ท่าน แล้วเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพความเหมาะสม
ตามค่าเฉลี่ย ดังน้ี 
  4.51 - 5.00  หมายถึง  มีคุณภาพเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
   3.51 - 4.50  หมายถึง  มีคุณภาพเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
   2.51 - 3.50  หมายถึง  มีคุณภาพเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง 
   1.51 - 2.50  หมายถึง  มีคุณภาพเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย 
   1.00 - 1.50  หมายถึง  มีคุณภาพเหมาะสมอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
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 โดยก าหนดให้คะแนนเฉลี่ย 3.51 ข้ึนไป เป็นเกณฑ์คุณภาพความเหมาะสมที่ยอมรับว่าแผนการจัดการเรียนรู้
ที่มีคุณภาพ สามารถน าไปใช้ได้ และจากผลการประเมิน พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
TGT มีคะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 คุณภาพเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด (ภาคผนวก ) 
  7. น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว จ านวน 1 แผน ไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ัน 
ประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเวลา ภาษา เนื้อหา และ
กิจกรรมการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
 8. น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการทดลองใช้ มาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อให้มีความถูกต้องเหมาะ
สมอยางสมบูรณ์ ก่อนน าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป  

 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทั้งศึกษา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  
 2. สร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตร โดยการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ และระดับพฤติกรรมในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้แก่ ด้านความรู้ความจ า ความเข้าใจ 
การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า 
 3. สร้างแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สอดคล้องกับตารางวิเคราะห์หลักสูตรจ านวน 30 ข้อ เป็นข้อสอบ
แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีเกณฑ์การให้คะแนนคือ ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดหรือไม่ตอบให้ 0 
คะแนน 
 4. น าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเสนอต่อผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน (ภาคผนวก ) เพื่อตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหา โดยพิจารณาความสอดคล้องตามจุดประสงค์การเรียน ในการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 5. วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยพิจารณาข้อสอบ
ที่มีค่า IOC ตังแต่ 0.50 - 1.00 ถือวาเป็นข้อสอบที่มีความสอดคล้อง จากการวิเคราะห์พบว่า ข้อสอบทุกข้อที่มีค่า IOC 
เท่ากับ 1.00 (ภาคผนวก ง) 
 6. น าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิที่ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ  
 7. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางคณิตศาสตร์ เรื่องรูปเรขาคณิต ไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง คือ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก จ านวน 30 คน 

 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้

1. สถิติพ้ืนฐาน  

1.1 หาคะแนนเฉลี่ย  ( X  )  ค านวณจากสูตร (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2543 : 137 – 139) 

         X     =         
n

x
  

   เมื่อ      X   แทน  คะแนนเฉลี่ย  

           x  แทน  ผลรวมคะแนนท้ังหมด 
         n  แทน  จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 
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1.2 หาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) ของคะแนน ค านวณจากสูตร (พวงรัตน์   ทวีรัตน์. 2543 : 
137 – 139) 

                      S    =     
 

)1(
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   เมื่อ  S  แทน  ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
     n  แทน  จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 

          x  แทน  ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

      x 2 แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 

 2. สถิติที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  
 2.1 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ค านวณจากสูตร           
(บุญชม ศรีสะอาด. 2545) 

         IOC     =         
N

R
 

   เมื่อ  IOC  แทน  ดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบกับเนื้อหา 

      R  แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
     N   แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

 2.2 คา่ความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน ค านวณจากสูตร                      
(บุญชม ศรีสะอาด. 2545) 

         P     =        
N

R    

   เมื่อ   P  แทน  ค่าความยากง่ายของข้อสอบแต่ละข้อ 
       R  แทน  จ านวนนักเรียนผูต้อบถูกในแต่ละข้อ 
     N  แทน  จ านวนผู้เข้าสอบท้ังหมด 

 2.3 ค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน ค านวณจากสูตร                      
(บุญชม ศรีสะอาด. 2545) 

         r    =        
𝐻+𝐿

𝑛
   

   เมื่อ   r แทน  ค่าอ านาจจ าแนก  

       H แทน จ านวนคนตอบถูกในกลุ่มสูง 

     L  แทน  จ านวนคนตอบถูกในกลุ่มต่ า 
     n แทน  จ านวนคนท่ีท าข้อสอบท้ังหมด   
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 3. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมตฐิาน  
 ค านวณจากสูตร t-test Dependent Sample ตามสูตรของพวงรัตน์ ทวีรัตน์  (2543 : 165 – 167) 

        t     =         
22

1

)(



 



n

DDn

D
    ;  df  =  n - 1 

   เมื่อ     D   แทน  ความแตกต่างระหวา่งคะแนนแต่ละคู ่
     n  แทน  จ านวนคู ่
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากการทดลองจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT   กลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ณติศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิต ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มาวิเคราะห์ เพื่อเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรยีนรู้ โดยใช้สถิติทดสอบที (t-test dependent) ปรากฏผลผลการวิเคราะห์ 
ดังนี ้
ตาราง แสดงผลการวิเคราะหผ์ลสมัฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง รูปเรขาคณิต ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
ตาราง 1  แสดงผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง รูปเรขาคณติ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 3 

เลขที ่
คะแนนผลสัมฤทธิ ์

พัฒนาการ 
ก่อนเรียน (30) หลังเรียน  (30) 

1 14 24 10 
2 11 21 10 
3 12 24 12 
4 9 21 12 
5 13 19 6 
6 15 22 7 
7 11 21 10 
8 8 20 12 
9 10 18 8 
10 12 21 9 
11 13 22 9 
12 20 24 4 
13 15 23 8 
14 19 21 2 
15 20 22 2 
16 10 19 9 
17 14 22 8 
18 19 23 4 

เลขที ่ คะแนนผลสัมฤทธิ ์ พัฒนาการ 
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ก่อนเรียน (30) หลังเรียน  (30) 
19 16 19 3 
20 22 23 1 
21 15 20 5 
22 21 23 2 
23 22 24 2 
24 14 23 9 
25 16 18 2 
26 12 17 5 
27 15 23 8 
28 17 21 4 
29 23 26 3 
30 18 22 4 
รวม 456 646 190 

ร้อยละ 50.66 71.77 21.11 
ค่าเฉลี่ย 15.2 21.53  

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.14 2.11  
  
 จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT   เรื่องรูป
เรขาคณิต ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 21.53 คิดเป็นร้อยละ 71.77 และมี
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 15.2  คิดเป็นร้อยละ 50.66 และ ผลต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนเป็น
ร้อยละ 21.11 ซึ่งแสดงว่านักเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนเพิ่มขึ้นภายหลังการทดลอง แสดงดัง  

 แผนภูมิ แสดงผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียน 
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คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลงัเรียน ผลต่างของคะแนน 

แผนภูมิแสดงผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

แผนภมิูแสดงผลการวิเคราะห์ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน  
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ตาราง 2  แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง รูปเรขาคณิต ของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีท่ี 3 
 

การประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t df sig 
ก่อนเรียน 15.2 4.14 -10.033* 29 .000 
หลังเรียน 21.53 2.11 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตาราง 2  พบว่า เมื่อเปรยีบเทียบความแตกตา่งของคะแนนผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/ความสามารถก่อนเรียน
และหลังเรียนด้วย t – test พบค่า t  = -10.033 ซึ่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงอาจกล่าวไดว้่า คะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องรูปเราขาคณิต โดยการจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT   
 จากตาราง 1 และตาราง 2 สามารถสรุปไดผ้ลของการวเิคราะห์ได้วา่การจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
TGT   ที่ใช้ตามแผนการจัดการเรยีนรู้มีประสิทธิภาพในการเพิ่ม ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องรูปเรขาคณิตของนักเรยีน
สูงขึ้น 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบรว่มมือเทคนิค TGT ภายหลังการเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า 
นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง รูปเรขาคณิต มีผล
การเรียนสูงขึ้น 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่องรูปเรขาคณิต  โดยการใช้การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เทคนิค TGT ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก  ภาคเรียนที่ 2  ปี
การศึกษา 2561 พบว่านักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  อาจเนื่องจากการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ได้กระตุ้นความสนใจให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรม จึงท าให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่สามารถสร้างความเข้าใจด้วยตนเองได้ ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT นั้น เป็น
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท าให้ผู้เรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สอดคล้องกบ
งานวิจัยของ มณีแสง เทศทิม (2550 : 104) ที่ได้ศึกษาวิจัย การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เส้น
ขนาน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ของนักเรียนระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบทีจีที (TGT) แบบจิ๊กซอว์ (JIGSAW) 
และแบบสสวท ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบทีจีที (TGT) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และเจตคติที่ดีที่การเรียนคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบจิ๊กซอว์ ( JIGSAW) และ
แบบสสวท.และงานวิจัยของวนิดา อารมณ์เพียร (2552 : 103) ได้ศึกษาวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ ความคงทนในการเรียนรู้ เรื่องการหารทศนิยม และพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที 6 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD และ TGT ผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่องการหารทศนิยม ของนักเรียนกลุ่มที%ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD และ TGT สูงขึ้น นักเรียนมี
ความคงทนในการเรียนรู้และพฤติกรรมในการท างานกลุ่มดีขึ้น 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ครูผู้สอนต้องศึกษาและมีความเข้าใจในรายละเอียดของการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิค TGT ให้ชัดเจน 
และในการจัดกลุ่มของนักเรียนต้องค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน 
  2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT เป็นกลุ่มเป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน ดังนั้นครูผู้สอนต้องรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
เพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที%หลากหลายให้สอดคล้องกบความต้องการ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่มีต่อทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์และความคงทนในการเรียนรู้ 
  2. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ที่มีต่อทักษะการคิดวิเคราะห์ และเจต
คติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนทุกระดับชั้น 
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กฤษกร สุขอนันต์. (2558).การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เรขาคณิตของ
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Development of mathematics learning achievement on problem solving by using 

the problem solving process LT the student's grade 2 Watkhungwaree School 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการหาร โดยใช้

กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาแบบ LT ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดคุ้งวารี(อ าพันอุปถัมภ์) อ าเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาที่ 2 โรงเรียนโรงเรียนวัดคุ้งวารี(อ าพัน
อุปถัมภ์) อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จ านวน 15 ข้อ แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาแบบ 
LT  จ านวน 3 แผน ด าเนินการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน คือ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย 
 ผลการศึกษาปรากฏดังนี้ 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดคุ้งวารี(อ าพันอุปถัมภ์)  อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก ที่เรียนการแก้โจทย์ปัญหาการหาร โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาแบบ LT ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน จากร้อยละ 41 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 80 และ คะแนนระหว่างเรียนคิดเป็นร้อยละ 97.5 , 100 
และ 92.77 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการหาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ที่ 2 โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาแบบ LT ผ่านเกณฑ์ทุกเรื่อง 

ค าส าคัญ : กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาแบบ LT / ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน / แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน 

ABSTRACT 
 The purpose of this research was to study the learning achievement in solving problems of 
division problems. By using the LT problem solving process of Prathom Suksa 2 students at Wat 
Kung Wari School (Aman Uppatham), Mueang District, Phitsanulok Province The target groups are 
students of Grade 2, Wat Khung Wari School (Aman Uppatham), Muang District, Phitsanulok 
Province, the second semester of the academic year 2018, the number of 18 students. By using the 
LT problem solving process for 3 plans to collect data and analyze data using basic statistics such 
as percentage and average 
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The results of the study appear as follows. 
 Learning Achievement of Prathomsuksa 2 Students at Wat Khung Wari School (Aman 
Uppatham), Muang District, Phitsanulok Province Who learn to solve division problems By using the 
LT problem solving process, grade 2, after studying higher than before, from 41 percent, increasing 
to 80 percent and scores between classes accounted for 97.5, 100 and 92.77, indicating that 
Learning achievement in solving problems, dividing problems Of grade 2 students using the LT 
problem solving process through all criteria 

Keywords: LT problem solving process / Learning achievement / achievement test 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 คณิตศาสตร์มีความส าคัญต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์เป็นอย่างมาก ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ 
คิดอย่างมีเหตุมีผล เป็นระบบ มีระเบียบ มีแบบแผน สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน
รอบคอบ ท าให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม คณิตศาสตร์เป็น
เครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร์อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการ
ด ารงชีวิต และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต (กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนและประเมินผล ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา. 2548:1) นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยังช่วยพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้งทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา และอารมณ์ สามารถคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
(ส านักงานทดสอบทางการศึกษา. 2546 : 2) 

แต่คณิตศาสตร์ก็เป็นวิชาที่นักเรียนมักประสบปัญหาในการเรียนเนื่องจากเป็นวิชาที่นักเรียนเข้าใจยาก (ชัย
ศักดิ์ ลีลาจรัสกุล. 2543:1) และส่งผลให้นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนต่ า สาเหตุหนึ่งเกิดจากครูผู้สอน เนื่องจากไม่
มีสื่อในการสอน ขาดประสบการณ์ และไม่มีเทคนิคการสอนใหม่ๆ ครูยังคงใช้วิธีการสอนด้วยการอธิบายบนกระดานด า 
(ยุพิน พิพิธกุล. 2524: 2-5) ผู้วิจัยเองพบว่านักเรียนได้ประสบปัญหาในการเรียนคณิตศาสตร์หลายเรื่อง และปัญหาที่
พบมาก คือเรื่องที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และเนื่องจากปัญหาทางคณิตศาสตร์ถือว่าเป็นเสมือน
สถานการณ์จ าลองที่สร้างขึ้นมาจากปัญหาที่สามารถพบได้ในชีวิตประจ าวัน  และถือว่าเป็นสิ่งส าคัญที่ควรจะได้รับการ
พัฒนาให้นักเรียนได้ฝึกคิดฝึกทดลองแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพราะการฝึกแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ต่างๆย่อมมีส่วน
ในการ ช่วยส่งเสริมล าดับการคิด กระบวนการคิด และกระบวนการท างานของผู้เรียน อันจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถน า
ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่ได้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ ดังนั้น ถ้าผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ได้ดี ก็จะช่วยให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ดีด้วยเช่นกัน (นิกร ขวัญเมือง. 2545:1) 

จากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้สอนจึงมีความสนใจที่จะท าการแก้ปัญหาการเรียนเรื่องการหาร ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยการสร้างแผนการสอนเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการหาร โดยใช้กระบวนการแบบ LT ขึ้นมาเพื่อ
ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาได้ดียิ่งขึ้นเมื่อผู้สอนน าแผนการสอนมาช่วยในการจัดการเรียนรู้จะ
สามารถน าผลการวิจัยครั้งนี้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาวิธีการสอนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยในก าร
แก้ไขปัญหาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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จุดมุ่งหมายของการวิจัย  
 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการหาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โดย
ใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาแบบ LT 

ขอบเขตของงานวิจัย 
 1. ด้านเนื้อหา 
    เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการหาร  โดยสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2551  

2. ตัวแปรที่ศึกษา 
    ตัวแปรต้น   วิธีการสอนด้วยกระบวนการแกโ้จทย์ปัญหาแบบ LT 
    ตัวแปรตาม  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการหาร 

3. ระยะเวลา   
      ระยะเวลาที่ใช้ คือ วันท่ี 14 - 18 มกราคม 2562  

สมมติฐานการวิจัย 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการหาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาที่ 2 โดยใช้
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาแบบ LT มีพัฒนาการด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึ้น 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาแบบ LT หมายถึง การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือแบบหนึ่งที่แบ่ง

นักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ กลุ่มละ 4 คนเป็นนักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนต่างกันในอัตรา 1: 2 : 1 และเป็น
วิธีที่เหมาะกับการสอนแก้โจทย์ปัญหามีขั้นตอนดังน้ี 

   1.1 ครูและนักเรียนทบทวนเนื้อหาเดิม 
   1.2 นักเรียนศึกษาใบงานแล้วแบ่งงานกันคือ  อ่านโจทย์ปัญหา  รวบรวมข้อมูลและล าดับขั้นตอน        

หาค าตอบและตรวจค าตอบ  ส่วนข้ออ่ืนๆหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าท่ีกันจนเสร็จ  
   1.3 แต่ละกลุ่มส่งกระดาษค าตอบชุดเดียวถือว่าเป็นผลงานกลุ่ม 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนความสามารถของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 จากการท า

แบบใบงานและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบที่ใช้วัดความรู้ความสามารถทางการเรียน

วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการหาร เป็นชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 15 ข้อ 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การด าเนินการวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการหาร โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาแบบ LT ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ซึ่งมีล าดับขั้นตอนในการวิจัย ดังนี้ 
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 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
1. แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาแบบ  LT ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 3 แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนละ 1 ช่ัวโมง สอบก่อนเรียนและ
หลังเรียนอย่างละ 1 ช่ัวโมง รวมทั้งสิ้น 5 ช่ัวโมง 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การแก้โจทย์ปัญหาการหาร เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 
15 ข้อ ใช้ฉบับเดียวกันท้ังก่อนเรียนและหลังเรียน  
 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1. จัดท าแผนการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการหาร ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
   1.1 ศึกษาหลักสตูรประถมศึกษา พุทธศักราช 2551 
   1.2 วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการหาร 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  
   1.3 จัดท าแผนการจัดการเรยีนรู้ ให้สัมพันธ์กับเนื้อหา 
   1.4 น าแผนการจดัการเรียนรู้ให้ครูพี่เลีย้งตรวจสอบ 
   1.5 ปรับปรุงแผนการจัดการเรยีนรู้ตามค าแนะน าของครูพี่เลี้ยง 
   1.6 น าแผนการจดัการเรียนรู้ไปใช้ด าเนินการทดลองตามแบบการวิจัย 
2. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน 
   2.1 วิเคราะห์หลักสูตรด้านเนื้อหา เขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบ 
   2.2 ศกึษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   2.3 วิเคราะหส์าระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ 

       2.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 15 ข้อ โดย
ครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้ 

   2.5 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สร้างขึ้นให้ครูพี่เลี้ยงตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) 

   2.6 การทดสอบและความวเิคราะห์เครื่องมือ 
การทดสอบปละการวิเคราะห์เครือ่งมือ ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเพือ่การวิจัย ผู้วิจัยไดด้ าเนินการดังนี้ 
    2.6.1 ขอความอนุเคราะห์จากผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความความสอดคล้องระหว่าง
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ดังนี้ 
  1. นายวิวัฒน์ พิพัฒน์ศาสตร ์  
ผู้อ านวยการ โรงเรียนวดัคุ้งวารี (อ าพันอุปถัมภ์) อ าเภอเมือง จังหวดัพิษณุโลก 
  2. นางนันทภรณ์ อารสีวัสดิ ์  
ครูช านาญการพเิศษ โรงเรียนวัดคุง้วารี (อ าพันอุปถัมภ์) อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
  3. นางสแกวัลย์ แซ่ด่าน  
ครูช านาญการ โรงเรียนวัดคุ้งวารี (อ าพันอุปถัมภ์) อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

เป็นผู้ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาและภาษาที่ใช้ โดยก าหนดคะแนนความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้  
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คะแนน +1  แน่ใจว่าแบบสอบถามมีความสอดคล้องกับประเด็นเนือ้หา 
คะแนน  0   ไม่แน่ใจว่าแบบสอบถามมีความสอดคล้องกับประเด็นเนื้อหา 
คะแนน -1   แน่ใจว่าแบบสอบถามไมม่ีความสอดคล้องกับประเด็นเนื้อหา 

  2.6.2 น าคะแนนที่ได้หาคะแนนความสอดคล้อง ได้จากค่าความสอดคล้อง (IOC) แต่ละข้อมีค่าระหว่าง 
0.50-1.00 สามารถน าไปใช้ทุกข้อ  
  2.6.3 น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน มาปรับปรุงแก้ไข  

2.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ให้ครูพี่เลี้ยงตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของครูพี่เลี้ยง   
2.7 จัดพิมพ์เป็นฉบับจริง ส าหรับใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

 การด าเนินการทดลอง 
 จากแบบแผนการวิจัยดังท่ีกล่าวมาข้างต้น ได้ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  ท าการ
ทดลองเป็นเวลา 5  วัน  วันละ 1 คาบ  คาบละ 1 ช่ัวโมง  มีล าดับขั้นตอน  ดังนี้ 
 1. ขอความร่วมมือกับผู้บริหารโรงเรียนในการท าวิจัย 
 2. พบครูประจ าชั้นของห้องที่ท าการทดลองเพื่อช้ีแจงรูปแบบงานวิจัยและขอความร่วมมือ 
 3. ผู้วิจัยท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
จ านวน 15 ข้อ 
 4. ผู้วิจัยด าเนินการทดลองให้กับนักเรียนโดยกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาแบบ LT  โดยทดลอง  

5 วัน วันละ 1 คาบ คาบละ 1 ช่ัวโมง จนสิ้นสุดการทดลอง 
 5. เมื่อด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับนักเรียนกลุ่มทดลองไปจนครบ ผู้วิจัยท าการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน (Post-test) น าข้อมูลที่ได้จากการทดสอบไปท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และการวิเคราะห์
ข้อมูล แล้วเขียนรายงานผลการใช้ หรือรายงานการวิจัย 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

 1. ก่อนท าการสอนผู้วิจัยท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ซึ่งใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการหาร จ านวน 15 ข้อ 

2. ด าเนินการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ การแก้โจทย์ปัญหาการหาร โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์
ปัญหาแบบ LT 3 แผนการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งสิ้น 5 ช่ัวโมง 
 -ช่ัวโมงท่ี 1 ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ซึ่งใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้
โจทย์ปัญหาการหาร จ านวน 15 ข้อ 
 -ช่ัวโมงท่ี 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการหาร 
 -ช่ัวโมงท่ี 3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง  การแก้โจทย์ปัญหาการหาร 
 -ช่ัวโมงท่ี 4 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง  การแก้โจทย์ปัญหาการหาร 
 -ช่ัวโมงท่ี 5 ท าการทดสอบหลังเรียน (Post-test) ซึ่งใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การแก้
โจทย์ปัญหาการหาร จ านวน 15 ข้อ 
** เมื่อครูสอนเสร็จสิ้นแล้วก็จะให้นักเรียนท าใบงานของเรื่องนั้นๆเพื่อเก็บคะแนน 
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 ตรวจใบงานประจ าแต่ละแผนการสอนเพื่อดูผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคลว่าผ่านเกณฑ์
หรือไม่ ใบงานแต่ละใบ จะมีจ านวน 4 ข้อ ท าถูกต้องจะได้ข้อละ 5 คะแนน รวม 4 ข้อ 20 คะแนน โดยจะคิดคะแนน
ตามเกณฑ์การให้คะแนนใบงาน ซึ่งเกณฑ์การประเมินใบงาน  
มีดังนี ้
  ร้อยละ 50 ขึ้นไป   คือ 10-20 คะแนน    ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 น้อยกว่าร้อยละ 50 คือ 0-9 คะแนน ถือว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 3. หลังสิ้นสุดการสอน ผู้วิจัยท าการทดสอบหลังเรียน (Post-test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนชุดเดียวกันกับการทดสอบก่อนเรียน 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจะวิเคราะห์จากข้อมูลจริงที่ได้เก็บรวบรวม เพื่อหาผลคะแนนรวม ค่าเฉลี่ย และร้อยละ 
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยด าเนินการวิเคราะห์ดังนี้ 
 1. การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการหาร  ก่อนเรียน และหลังเรียน 
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
 1.1 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการหาร ทั้งก่อนเรียน และหลัง
เรียน มาตรวจให้คะแนน แล้วบันทึกผลคะแนนของนักเรียนรายบุคคล 
 1.2 น าคะแนนท่ีได้มาหาผลรวม ค่าเฉลี่ย และร้อยละ 
 1.3 น าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน และหลังเรียนมาพิจารณาดูว่า คะแนนเฉลี่ย ก่อนเรียน และหลังเรียนมี
พัฒนาการที่ดีขึ้นหรือไม่ 

 สูตรสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
     ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจยัได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมลู ดังนี้ 

1. ร้อยละ (%) โดยใช้สูตร 

   ร้อยละ 100
n

f  

 

  เมื่อ f  แทน ความถี ่
   n  แทน จ านวนทั้งหมด 

 
2. ค่าเฉลี่ย ค านวณโดยใช้สูตร  

    
N

x
X


  

 

  เมื่อ X  แทน คะแนนเฉลีย่ของกลุ่ม 
    x  แทน ผลรวมของคะแนนท้ังกลุ่ม 

  N  แทน จ านวนตัวอย่าง 
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3. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครือ่งมือ การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (validity) ของเครื่องมือในแต่ละข้อ 
(ล้วน สายยศ ; และอังคณา สายยศ. (2539: 248) 

  สูตร  
R

IOC
N


   

  IOC  แทน ดัชนีความสอดคล้องของเครือ่งมือแต่ละข้อ  
  R   แทนผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเนื้อหาทั้งหมด  
  N แทนจ านวนผู้เช่ียวชาญดา้นเนื้อหา  

 ถ้า IOC มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ถือว่าเครื่องมือมีเที่ยงตรงใช้ได้ ถา้น้อยกว่า 0.50 ถือว่าใช้ไม่ไดต้้อง
ปรับปรุง  

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมลู เพื่อศึกษาพัฒนาการด้านผลสัมฤทธ์ิ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการหาร ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้กระบวนการแก้โจทยป์ัญหาแบบ LT มีดังนี ้
 การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อศึกษาพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์  เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการหาร ของนักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาแบบ LT โดยผู้วิจัยได้แบ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี ้
 ตอนท่ี 1  การเปรียบเทียบพัฒนาการด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
 ตอนท่ี 2  การแสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระหว่างเรียน 

 ตอนที่ 1  การเปรียบเทียบพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
ตารางที่ 1  แสดงคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน ผลต่างของคะแนนก่อน
เรียนและหลังเรียน และร้อยละของคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มเป้าหมาย 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 

ก่อนเรียน หลังเรียน 
ผลต่าง

(D) 
คะแนน(15) 

ร้อยละ 
หลังเรียน 

(15) 

ร้อยละ 

1 ด.ช. ภานุพงศ์     แตงเถาว ์ 5 33 12 80 7 

2 ด.ช. พีรพัฒน์      มั่นคง 7 47 11 73 4 

3 ด.ช. ยุทธภูมิ       บุญเรือง 8 53 13 87 5 

4 ด.ช. ธนพล         แหบคงเหล็ก 7 47 10 67 3 

5 ด.ช. อนันต์สิทธ์ิ    โพธิ์ทอง 7 47 11 73 4 

6 ด.ช. มนตรี          ทองโต 6 40 10 67 4 

7 ด.ช. นนท์ปวิช      พูลเกษร 8 53 13 87 5 

8 ด.ญ. ปาริฉัตร       พุ่มเกต ุ 5 33 12 80 7 
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9 ด.ญ. วรารักษ์      อินประเสริฐ 7 47 14 93 7 

10 ด.ญ. สิริวรรณ      บุญทด 7 47 13 87 6 

11 ด.ญ. ภาวินี          ราชโคตร 6 40 12 80 6 

12 ด.ช. เอกภพ         ปลายยอด 5 33 11 73 6 

13 ด.ญ. ชฎาพร         โคกมา 6 40 12 80 6 

14 ด.ช. พชรดนัย       สมาตร 6 40 13 87 7 

15 ด.ญ. เขมิกา         จูจ้อย 5 33 14 93 9 

16 ด.ญ. วารีรัตน์       ฉิมเสือ 6 40 15 100 9 

17 ด.ช. ณัฐศาสตร์     พิมพ์แหวน 5 33 10 67 5 

18 ด.ญ. สุดารตัน์       ชาติพหล 5 33 12 80 7 

เฉลี่ยรวม 6.16 41 12.11 80 5.94 

 จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 18 คน คะแนนเต็ม 15 คะแนน ได้คะแนน
แบบทดสอบก่อนเรียนโดยเฉลี่ยเป็น 6.16 คะแนน คิดเป็น 41% คะแนนหลังเรียนโดยเฉลี่ยเป็น 12.11 คะแนน คิด
เป็น 80% และมีผลต่างของคะแนนหลังเรียนและก่อนเรียนโดยเฉลี่ยเป็น 5.94 คะแนน 

สรุปได้ว่า ผลการวิเคราะห์หาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการหาร  มี
พัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดีขึ้น โดยการใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาแบบ LT แสดงได้ดัง
แผนภูมิต่อไปนี้ 
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 ตอนที่ 2  การแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระหว่างเรียน 
ตารางที่ 2 แสดงคะแนนใบงานท่ี 1 – 3 ค่าเฉลี่ยของคะแนนใบงานที่ 1 – 3 ค่าร้อยละของคะแนนใบงานท่ี 1 – 3 
และแสดงการผ่านเกณฑ์ของนักเรยีนกลุ่มเปา้หมาย 

ล าดั
บ 

ชื่อ – สกุล 

ใบงานที่ 1 ใบงานที่ 2 ใบงานที่ 3 

คะแน
น 

(20) 

ร้อยละ 

(%) 
เกณฑ ์

คะแนน 

(20) 

ร้อย
ละ 

(%) 

เกณฑ ์
คะแนน 

(20) 

ร้อย
ละ 

(%) 

เกณฑ ์

1 ด.ช. ภานุพงศ์     แตงเถาว ์ 19 95 ผ่าน 20 100 ผ่าน 18 90 ผ่าน 

2 ด.ช. พีรพัฒน์      มั่นคง 20 100 ผ่าน 20 100 ผ่าน 20 100 ผ่าน 

3 ด.ช. ยุทธภูมิ       บุญเรือง 20 100 ผ่าน 20 100 ผ่าน 20 100 ผ่าน 

4 ด.ช. ธนพล        แหบคงเหล็ก 19 95 ผ่าน 20 100 ผ่าน 18 90 ผ่าน 

5 ด.ช. อนันต์สิทธ์ิ    โพธิ์ทอง 20 100 ผ่าน 20 100 ผ่าน 16 80 ผ่าน 

6 ด.ช. มนตรี          ทองโต 19 95 ผ่าน 20 100 ผ่าน 18 90 ผ่าน 

7 ด.ช. นนท์ปวิช      พูลเกษร 20 100 ผ่าน 20 100 ผ่าน 20 100 ผ่าน 

8 ด.ญ. ปาริฉัตร       พุ่มเกต ุ 19 95 ผ่าน 20 100 ผ่าน 20 100 ผ่าน 

9 ด.ญ. วรารักษ์      อินประเสริฐ 20 100 ผ่าน 20 100 ผ่าน 20 100 ผ่าน 

10 ด.ญ. สิริวรรณ      บุญทด 20 100 ผ่าน 20 100 ผ่าน 20 100 ผ่าน 

11 ด.ญ. ภาวินี          ราชโคตร 19 95 ผ่าน 20 100 ผ่าน 20 100 ผ่าน 

12 ด.ช. เอกภพ         ปลายยอด 19 95 ผ่าน 20 100 ผา่น 20 100 ผ่าน 

13 ด.ญ. ชฎาพร         โคกมา 19 95 ผ่าน 20 100 ผ่าน 18 90 ผ่าน 

14 ด.ช. พชรดนัย       สมาตร 20 100 ผ่าน 20 100 ผ่าน 16 80 ผ่าน 

15 ด.ญ. เขมิกา         จูจ้อย 19 95 ผ่าน 20 100 ผ่าน 18 90 ผ่าน 

16 ด.ญ. วารีรัตน์       ฉิมเสือ 20 100 ผ่าน 20 100 ผ่าน 16 80 ผ่าน 

17 ด.ช. ณัฐศาสตร์     พิมพ์แหวน 19 95 ผ่าน 20 100 ผ่าน 20 100 ผ่าน 

18 ด.ญ. สุดารตัน์       ชาติพหล 20 100 ผ่าน 20 100 ผ่าน 16 80 ผ่าน 

* ผ่านเกณฑ์การประเมิน หมายถึง ได้คะแนน 10-20 คะแนนหรือคดิเป็นร้อยละ 50 ขึ้นไป 
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 จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 18 คน คะแนนเต็ม 20 คะแนน ได้คะแนนใบ
งานท่ี 1 โดยเฉลี่ยเป็น 19.5 คะแนน คิดเป็น 97.5% คะแนนใบงานท่ี 2 โดยเฉลี่ยเป็น 20 คะแนน คิดเป็น 100% และ
คะแนนใบงานท่ี 3 โดยเฉลี่ยเป็น 18.55 คะแนน คิดเป็น 92.77% 

สรุปได้ว่า นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการหาร ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาที่ 2 โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาแบบ LT ผ่านเกณฑ์ทุกใบงาน แสดงได้ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

สรุปผลการวิจัย 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดคุ้งวารี(อ าพันอุปถัมภ์) อ าเภอเมือง

พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ที่เรียนเรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการหาร โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาแบบ LT พบว่า
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน จากร้อยละ 41 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 80 และคะแนนใบงานระหว่างเรียนคิดเป็นร้อยละ 97.5 
, 100 และ 92.77 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การเรียนเรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการหาร  โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหา
แบบ LT ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ท าให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ์ทุกเรื่อง 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการหาร 

 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาที่ 2 โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาแบบ LT สามารถอภิปรายผลดังนี้  นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และคะแนนระหว่างเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกคน ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่า การเรียนเรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการหาร  โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาแบบ LT ของนักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น สามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหา เขียน
ประโยคสัญลักษณ์ แสดงวิธีท าและตรวจสอบค าตอบได้อย่างถูกต้อง 

จึงกล่าวได้ว่า ในการท าวิจัยในครั้งนี้ มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 18 คน ที่ไม่สามารถคิดวิเคราะห์ และหาค าตอบของโจทย์ปัญหาการ
หารได้ เมื่อสอนนักเรียนทั้ง 18 คน เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการวัด  โดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาแบบ LT ท าให้
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนสูงขึ้นเป็นที่น่าพอใจ 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1. ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ที่สอนเรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการหาร ควรน า
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาแบบ LT ไปใช้ในการเรียนการสอนหรือใช้ในการสอนซ่อมเสริม เพื่อให้นักเรียนสามารถคิด
วิเคราะห์ และหาค าตอบของโจทย์ปัญหาต่างๆ ได้ 
 2. การที่ครูให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนด้วยการท ากิจกรรมในการฝึกปฏิบัติจะช่วยให้นักเรียนเกิดความ
เข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น 
 3. การรายงานความก้าวหน้า ครูควรตรวจใบงาน และรายงานผลให้นักเรียนทราบทันที เพื่อนักเรียนจะได้
เกิดก าลังใจและรักษามาตรฐานของตนไว้ให้ดียิ่งขึ้นหรือนักเรียนจะได้มีโอกาสปรับปรุงเพื่อพัฒนาขึ้นตามล าดับ 

เฉลี่ยรวม 19.5 97.5 ผ่าน 20 100 ผ่าน 18.55 92.77 ผ่าน 

สรุปการผ่านเกณฑ์ (คน) ผ่านเกณฑ์ทุกคน ผ่านเกณฑ์ทุกคน ผ่านเกณฑ์ทุกคน 
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 1.4 ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ควรให้ความสนใจในการจัดการอบรมเพื่อ
เผยแพร่ความรู้ เทคนิค และกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาแบบ LT หากครูผู้สอนจะน าแนวคิดนี้ไปใช้ ควรน า
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาแบบ LT ไปใช้ในขั้นฝึกทักษะเพื่อให้นักเรียนมีโอกาสฝึกฝนการแก้โจทย์ปัญหา และเพื่อให้
นักเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียน 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ครูควรน าเทคนิคกระบวนการสอนรูปแบบใหม่ๆ ไปใช้ตามลักษณะของปัญหาอยู่เสมอ ไม่ควรหยุดนิ่ง เพื่อ
ความก้าวหน้าและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
     2. ครูควรน ากระบวนการแก้โจทยป์ัญหาแบบ LT ไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์อื่นๆ 
นอกเหนือจากเรื่องการแกโ้จทย์ปญัหาการหาร หรือน าไปใช้ในระดบัช้ันอ่ืนๆ 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการหาร กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก โดยใช้แบบฝึกทักษะ 

Development of individual achievement. Matter, material, mathematics, Group  
Division. Grade 2. Phitsanulok municipality Kindergarten school.  

using training skills. 

พัชรินทร์   พูลศรี1  เพ็ญพักตร์  ค างาม2 และ จารุวรรณ  สอนแปง3 
Patcharin  Pulsri1  Phanphak  Khamngam2 Jaruwan  Sonpang3 

1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
2ครูพี่เล้ียงกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลกอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

3อาจารย์นิเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เรื่องการหาร กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70  2. 
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องการหาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลกโดยใช้แบบฝึกทักษะ  ได้มาโดยแบบการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบฝึกทักษะประกอบการสอนคณิตศาสตร์ จ านวน 8 ชุด และ
แบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จ านวน 30 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติการทดสอบค่าที (t-Dependent)  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะเรื่องการหาร กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.15/78.80 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 หลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ          
เรื่องการหาร กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ABSTRACT 
 This research aims to study the effectiveness of the 1. to practice math instructional 
Division stories. Grade 2 Phitsanulok municipality Kindergarten school compare 70/70.                   
2. Achievement before and after classes. The story of a student grade 2 Phitsanulok municipality 
Kindergarten school using the skills acquired by the simple random sampling (Simple Random 
Sampling), a tool used in the research, contains a number of mathematics instructional practice 
and test series 8 multiple-choice type, select option 4, number 30 reply message using statistics to 
analyze the data, include the standard deviation and the test statistic t (t-Dependent) 
The research found that: 

1. The performance of the practice subject to citizenship, mathematics. Grade 2 
Phitsanulok municipality Kindergarten school efficiency equal to 82.15/78.80. 
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2. The achievement of the students Grade 2 school with training skills. Subject to higher 
mathematics before studying citizenship statistically significant at the .01 level. 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้คนในสังคม
ต้องปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้ทัดเทียม และเท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตามบริบทของ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงในทุกมิติดังนั้นในด้านของการศึกษาซึ่งนับว่าเป็นการพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ความสามารถย่อม
เป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นของสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุก
ด้าน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในปัจจุบันต้องเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อให้ผู้เรียนมีการ
เสริมสร้างองค์ความรู้ให้เพิ่มพูนมากยิ่งข้ึนอีกท้ังด้านทักษะเฉพาะทางและสมรรถนะของการเรียนรู้เท่าทัน สิ่งต่างๆรอบ
ด้าน ซึ่งถือว่าเป็นตัวแปรที่ส าคัญที่ต้องมีในตัวบุคคลเพื่อให้การเรียนรู้ในสังคมแห่ งศตวรรษที่ 21 ให้ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถและมีศักยภาพในการพัฒนาประเทศชาติ 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดคุณภาพผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 
ปีว่าผู้เรียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระคณิตศาสตร์มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์มีเจตคติที่ดีต่อ
คณิตศาสตร์และตระหนักถึงคุณค่าของคณิตศาสตร์สามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจน
สามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สิ่งต่างๆเป็นพื้นฐานในการ ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
(กระทรวงการศึกษาธิการ,2546) การจัดการศึกษาในปัจจุบันของทุกประเทศในโลกล้วนให้ความส าคัญกับคณิตศาสตร์
เนื่องจากจุดมุ่งหมายของการเรียนคณิตศาสตร์ต้องการให้นักเรียนรู้จักน าความรู้คณิตศาสตร์ที่ได้ศึกษาไปใช้ประโยชน์
สามารถคิดเป็นท าเป็นแก้ปัญหาเป็นและน าไปใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ช้ันสูงหรือวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
คณิตศาสตร์ต่อไป (สิริพร ทิพย์คง,2546) 
 ชุดฝึกเสริมทักษะเป็นกระบวนการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการ
กระท าจริงเป็นประสบการณต์รงที่นักเรียนมีจุดมุ่งหมายแน่นอน ท าให้นักเรียนเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรียน สามารถเรียนรู้ 
และจดจ าสิ่งที่เรียนได้ดี แบบฝึกจึงเปรียบเสมือนผู้ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และฝึกทักษะ  ความเข้าใจในเรื่องที่
นักเรียนได้เรียนไปแล้ว เป็นการทบทวนความรู้และเป็นรากฐานในการเรียนรู้ในข้ันสูงต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการ
เรียนรู้ของธอร์นไดด์ (Thorndike) กล่าวว่า การฝึกหัดซ้ าๆท าบ่อย ๆ จะสามารถเช่ือมโยงสิ่งเร้ากับการตอบสนองที่
ถูกต้องท าให้เกิดการเรียนรู้ที่นานและคงทน 
 จึงกล่าวได้ว่าปัญหานั้นเป็นส่วนท่ีส าคัญในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ทุกระดับและได้ถูกจัดให้น า
เรื่องการหารไปต่อยอดในระดับช้ันที่สูงขึ้นแต่การจัดการเรียนการสอน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลกยังมี นักเรียนบางส่วนที่ยังขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์แสดงวิธีท าและหาค าตอบเรื่อง
การหารและการแก้โจทย์ปัญหาการหาร และยังไม่สามารถท าแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องการหารผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้เนื่องจากยังไม่สามารถหาค าตอบคิดค านวณการหารได้จึงส่งผลให้ไม่สามารถคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการหารได้
เช่นกัน 
 จากความส าคัญและปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยได้เล็งเห็นว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่ส าคัญเป็นสิ่งที่
จ าเป็นสามารถน าไปต่อยอดกับศาสตร์อื่นๆได้และในระดับช้ันท่ีสูงขึ้นโดยท าการทดลองกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 2 จ านวน 1 ห้องโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลกโดยการสร้างแบบฝึกทักษะเรื่องการหารขึ้นมาเพื่อให้
นักเรียนฝึกวิเคราะห์แสดงวิธีท า หาค าตอบได้ดียิ่งข้ึนช่วยให้นักเรียนท าแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้สามารถน า
ผลวิจัยครั้งนี้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาวิธีสอนให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาของคุณภาพ
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การศึกษาโดยมุ่งหวังให้นักเรียนสามารถพัฒนาและเรียนรู้ด้วยตนเองมีคุณลักษณะใฝ่เรียนใฝ่รู้ และส่งผลให้นักเรียนมี
เจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต่อไป 

จุดมุ่งหมายของงานวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เรื่องการหาร กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 
 2.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องการหาร ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก โดยใช้แบบฝึกทักษะ 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. แบบฝึกทักษะ เรื่องความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 
 2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการหารสูงกว่าก่อนเรียนจากการใช้แบบฝึกทักษะ 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก  อ าเภอเมืองจังหวัด
พิษณุโลก ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 ห้อง รวม 58 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลกอ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลกภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้อง รวม 28 คนโดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง 
 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 
  ตัวแปรต้น คือ ชุดแบบฝึกทักษะเรื่องการหารช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
  ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการหาร กลุ่มสาระคณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะ 

เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
 เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัย เป็นเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ เรื่องการหาร 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการท าวิจัยครั้งนี้ เริ่มต้นตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนมกราคม 2562 ในภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2561  

ประโยชน์ของการวิจัย 
 1. ได้แบบฝึกทักษะ เรื่องการหาร กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
70/70 
 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการหาร กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึ้น 
 3. สามารถน าความรู้ในส่วนน้ีไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในบทเรียนอื่น ๆ ให้กับนักเรียนได้ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. แบบฝึกทักษะ หมายถึง ชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เพื่อใช้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการ
หาร ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
 2. การหาร หมายถึง การด าเนินการเลขคณิตที่เป็นการด าเนินการผันกลับของการคูณ และบางครั้งอาจมอง
ได้ว่าเป็นการท าซ้ าการลบ หรือการแบ่งออก การเอาออกเท่าๆกันจนกระทั่งตัวตั้งเหลือศูนย์ 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่ได้ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลนครพิษณุโลก หลังจากการใช้ชุดแบบฝึกทักษะประกอบการสอน ซึ่งได้มาโดยการใช้แบบทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน 
 4. วิชาคณิตศาสตร์ หมายถึง สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการมาตรฐาน  
ค 1.2  
 5. ประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะ ตามเกณฑ์ 70/70 หมายถึง ระดับเกณฑ์ที่ผู้วิจัยตั้งไว้เพื่อใช้ในการ
เปรียบเทียบคะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 
เรื่องการหาร ส าหรับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น โดย 
 70 ตัวแรก หมายถึง ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ ได้มาจากคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละของนักเรียน
ทั้งหมดในการท าแบบฝึกทักษะ 
 70 ตัวหลัง หมายถึง ค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ได้มาจากคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ในการท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนท้ังหมด 
 ถ้าพบว่า ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการและผลลัพธ์ไม่ต่ ากว่า 70 ทั้งคู่ ก็ถือว่าแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 
เรื่องการหาร ท่ีสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ 

 เคร่ืองมือในการด าเนินการวิจัย 
 ชุดฝึกเสริมทักษะประกอบการสอนคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
จ านวน 8 ชุด ได้แก่ 
  แบบฝึกทักษะที่ 1 การหารลงตัวโดยการใช้รูปภาพประกอบ 
  แบบฝึกทักษะที่ 2 การหารลงตัว 
  แบบฝึกทักษะที่ 3 การหารลงตัวโดยการใช้การหารยาว 
  แบบฝึกทักษะที่ 4 การหารไมล่งตวัโดยการใช้รูปภาพประกอบ 
  แบบฝึกทักษะที่ 5 การหารไมล่งตวั 
  แบบฝึกทักษะที่ 6 การหารไมล่งตวัโดยการใช้การหารยาว 
  แบบฝึกทักษะที่ 7 การหาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคณูและการหาร 
  แบบฝึกทักษะที่ 8 โจทย์ปัญหาการหาร 

 เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการหาร แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 

 วิธีการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ก าหนดขั้นตอนในการด าเนินการสร้างเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าตามล าดับดังนี้ 
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 แบบฝึกทักษะประกอบการสอน เร่ืองการหาร ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ผู้เรียน 

2. ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสร้าชุดฝึกเสริมทักษะเรื่องการหาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการหาร ของนักเรียนให้สูงขึ้นภายหลังจากการฝึกด้วยชุดแบบฝึกทักษะเรื่องการ
หาร ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 

3. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการหาร เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างชุดแบบฝึกทักษะ 
4. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ ช่วงช้ันท่ี 1 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 เพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียน ช่วงช้ัน
ที่ 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี/รายภาค วิธีการสอนและวัดผลประเมินผล 

5. สร้างชุดฝึกเสริมทักษะเรื่องการหาร ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 8 แบบฝึก 
6. น าชุดฝึกเสริมทักษะประกอบการสอนเรื่องการหาร เสนอครูพี่เลี้ยงสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

ครูคณิตศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ครูคณิตศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อตรวจสอบและให้ค าแนะน าในส่วนที่
บกพร่อง คือ การจัดท ารูปแบบของชุดฝึกเสริมทักษะ แล้วน าข้อคิดเห็นต่าง ๆ มาปรับปรุง 

7. น าชุดฝึกเสริมทักษะประกอบการสอน เรื่องการหาร ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก จ านวน 28 คน 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองการหาร ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นแบบอิงเกณฑ์ แบบปรนัย 
ซึ่งผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้นเองตามล าดับดังนี้ 
 1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คู่มือครู หนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่องการหาร ซึ่งอยู่ในภาคเรียนที่ 2 น ามาสร้างแบบทดสอบเพื่อใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลครั้งนี้ 

2. ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่องการหารช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
3. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ เรื่องการหารและโจทย์ปัญหาการหาร เป็นแบบปรนัย 

จ านวน 30 ข้อ โดยให้คะแนนแบบ 0 1 คือ ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน 
4. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ เรื่องการหาร ที่สร้างเสร็จเสนอต่อครูพี่เลี้ยงสาขา

คณิตศาสตร์ ครูคณิตศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ครูคณิตศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 เพื่อให้ค าแนะน าปรับเปลี่ยน
รูปแบบค าถาม เรียงล าดับของเนื้อหา การใช้ภาษา และแก้ไขปรับปรุงแบบทดสอบให้เหมาะสม  

5. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ เรื่องการหาร ไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่า ง คือ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก จ านวน 28 คน 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 5.1 คัดเลือกนักเรียน ซึ่งมาจากการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2/1 
 5.2 ให้นักเรียนท าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการหาร ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 5.3 ท าการฝึกนักเรียนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ ชุดฝึกเสริมทักษะเรื่องการหาร จ านวน 8 ชุดฝึก 

  5.4 ท าการทดสอบนักเรียน หลังฝึกท าชุดฝึกเสริมทักษะเรื่องการหาร ด้วยการให้นักเรียนท าแบบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการหาร โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธ์ิชุดเดียวกันกับข้อ 2 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล จะวิเคราะห์จากข้อมูลจริงท่ีได้เก็บรวบรวม เพื่อหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยด าเนินการวิเคราะห์ดังนี้ 
 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการหาร ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบ
ฝึกประกอบการสอน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2   
    1.1 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการหาร ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน โดย
ใช้แบบฝึกประกอบการสอนมาตรวจให้คะแนน บันทึกผลการสอบของนักเรียนรายบุคคล 
    1.2 น าคะแนนท่ีได้มาหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    1.3 น าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนมาพิจารณาดูว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
หรือไม่ 

 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยเลือกสถิติที่ใช้ ดังนี้ 

 1. ค่าเฉลี่ย X ใช้สูตร ดังนี ้

X
X

N

    

 

   เมื่อ  X   แทน   ค่าเฉลี่ย 
   X   แทน   ผลรวมของคะแนนท้ังหมดในกลุ่ม 
   N   แทน   จ านวนคะแนนในกลุ่ม 

 
 
 
2. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

สูตรที่ 1    
2

x x
S.D.

n 1





   หรือ       สูตรที่ 2     

 

22n x x
S.D.

n n 1

  



 

 
เมื่อ    S.D.  คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

x   คือ ข้อมูล ( ตัวท่ี 1,2,3…,n) 

x   คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
n  คือ จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
 

3. สถิติทดสอบค่าที แบบ One sample (เปรียบเทียบผลการเรียนรู้กับเกณฑ์ที่ก าหนด) 

t =
 X̅ − μ

√S2

N

 

  เมื่อ 𝑡  คือ ค่าทดสอบ t-test 

 �̅� คือ คะแนนหลังเรียน 
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 𝜇 คือ คะแนนเกณฑ์ที่ก าหนด 
 𝑆2  คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 𝑁 คือ จ านวนนักเรียน 

 4. สถิติทดสอบค่าที แบบ t-pair (เปรียบเทยีบผลการเรียนรู้ก่อนและหลัง) 
 

t =
∑ D

√n ∑ D2 − (∑ D)2

n − 1

 

 เมื่อ 𝑡 คือ ค่าท ี

 𝐷 คือ ผลตา่งของคะแนน 

 𝑛 คือ จ านวนคน 

 5. สถิติหาคณุภาพของแบบทดสอบวัดผลสมฤทธ์ิทางการเรียน                
 หาคาความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบทดสอบวัดผลสมฤทธ์ิทางการเรียนโดยหาค่าความสอดคล้องโดยใช
สูตรการหาคา IOC (IOC : Index of Item Objective Congruence) โดยใชสูตรดังนี้  (สมบัติ  ทายเรือค า. 2551 : 
101–102) 
 

R
IOC

N


   

 
  เมื่อ  IOC  แทน ดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบ  
   ∑R แทน ผลรวมความคิดเห็นของผู้เชีย่วชาญ                  
   N   แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

 6. การหาประสิทธิภาพ (E1/E2) 
 วิธีการค านวณหาประสิทธิภาพ กระท าได้โดยใช้สูตรต่อไปนี ้

 สูตรที ่1     

 
  เมื่อ 1E  คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

x  คือ คะแนนรวมของแบบฝึกปฏิบัตกิิจกรรมหรืองานท่ีท าระหว่างเรียนท้ังที่เป็น
 กิจกรรมในห้องเรียน นอกห้องเรียนหรือออนไลน ์

   A  คือ คะแนนเต็มของแบบฝึกปฏิบัต ิทุกช้ินรวมกัน 
   N  คือ จ านวนผู้เรยีน 

  
 
 

1

x

NE 100
A
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 สูตรที่ 2     

 
  เมื่อ 2E  คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 

F  คือ คะแนนรวมของผลลัพธ์ของการประเมินหลังเรียน 
B  คือ คะแนนเต็มของการประเมินสดุท้ายของแต่ละหน่วย ประกอบดว้ย 

     ผลการสอบหลังเรียนและคะแนนจากการประเมินงานสุดท้าย 
   N  คือ จ านวนผู้เรยีน 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตาราง 1 ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เร่ืองการหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ท่ี 2   

คนที่ แบบฝึก
ทักษะที่ 
1(5) 

แบบฝึก
ทักษะที่ 
2(5) 

แบบฝึก
ทักษะที่ 
3(5) 

แบบฝึก
ทักษะที่ 
4(5) 

แบบฝึก
ทักษะที่ 
5(5) 

แบบฝึก
ทักษะที่ 
6(5) 

แบบฝึก
ทักษะที่ 
7(5) 

แบบฝึก
ทักษะที่ 
8(5) 

 

รวม 

สอบหลัง
เรียน 

1 4 4 3 5 4 4 3 4 31 24 

2 5 5 5 5 4 4 3 5 36 26 

3 5 4 3 5 4 4 4 4 33 25 

4 4 3 3 4 3 4 3 4 28 20 

5 5 4 4 5 4 4 4 4 34 26 

6 5 4 3 5 3 4 4 4 32 24 

 

คนที่ แบบฝึก
ทักษะที่ 
1(5) 

แบบฝึก
ทักษะที่ 
2(5) 

แบบฝึก
ทักษะที่ 
3(5) 

แบบฝึก
ทักษะที่ 
4(5) 

แบบฝึก
ทักษะที่ 
5(5) 

แบบฝึก
ทักษะที่ 
6(5) 

แบบฝึก
ทักษะที่ 
7(5) 

แบบฝึก
ทักษะที่ 
8(5) 

รวม สอบหลัง
เรียน 

7 4 3 3 4 3 4 3 4 28 23 

8 4 4 3 5 3 4 4 4 31 28 

9 5 4 3 5 3 4 4 4 32 21 

10 5 5 4 4 4 4 4 5 35 20 

11 5 4 4 5 4 5 4 4 35 21 

12 4 3 4 5 4 3 4 4 31 18 

13 5 4 5 5 5 4 5 4 37 26 

14 4 4 3 5 3 4 3 4 30 19 

15 4 4 3 5 3 3 3 4 29 19 

2

F

NE 100
B
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16 5 4 3 5 4 4 4 5 34 24 

17 5 4 3 5 4 4 4 4 33 25 

18 5 4 3 5 4 4 4 4 33 28 

19 5 5 5 5 5 5 5 5 40 30 

20 5 4 3 5 4 4 4 4 33 23 

21 5 5 4 5 4 4 4 5 36 28 

22 5 4 4 5 4 4 4 5 35 25 

23 4 4 3 5 3 4 4 4 31 18 

24 5 5 4 5 4 4 5 5 37 29 

25 4 3 3 5 3 4 3 4 29 23 

26 4 4 3 5 3 3 3 4 29 21 

27 5 5 4 5 4 5 4 4 36 25 

28 5 4 3 5 4 3 4 4 32 23 

รวม 130 114 98 137 104 111 107 119 920 662 

 E1 = 82.15 E2 = 
78.80 

 จากตาราง 1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของคะแนนเก็บจากแบบฝึกทักษะ เท่ากับ 32.86 คะแนน  คิดเป็นรอ้ยละ 
82.15 (E1) และคะแนนเฉลี่ยสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน เท่ากับ 23.64 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.80 (E2) พบว่า
แบบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.15/78.80 

ตาราง 2  แสดงผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรยีน เรือ่ง การหาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
เลขท่ี คะแนนผลสัมฤทธิ ์ พัฒนาการ 

ก่อนเรียน หลังเรียน 

1 13 24 11 

2 25 26 1 

3 23 25 2 

4 16 20 4 

5 24 26 2 

6 23 24 1 
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7 23 23 0 

8 27 28 1 

9 20 21 1 

10 18 20 2 

11 21 21 0 

12 14 18 4 

13 23 26 3 

14 17 19 2 

15 13 19 6 

16 22 24 2 

17 19 25 6 

18 27 28 1 

19 29 30 1 

20 16 23 7 

21  28 28 0 

22 27 25 0 

23 16 18 2 

24 27 29 2 

25 21 23 2 

26 21 21 0 

27 23 25 2 

28 16 23 7 

รวม 592 662 72 

ค่าเฉลี่ย 21.14 23.64  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.75 3.36  

ร้อยละ 70.46 78.80  



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

752 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

 จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้จัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการหาร 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 23.64 คิดเป็นร้อยละ 78.80  และมีคะแนน
เฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 21.14  คิดเป็นร้อยละ 70.46 

ตาราง 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการหาร ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  

การทดสอบ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t sig 

ก่อนเรียน 21.14 4.75 -5.115* .000 

หลังเรียน 23.64 3.36 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01                       

 จากตาราง 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน เท่ากับ 21.14 และหลังเรียน เท่ากับ 23.64 
เมื่อทดสอบด้วยสถิติค่าที (t – test) พบค่า t  = -5.115* ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

สรุปผลวิจัย 
 1. คะแนนเฉลี่ยของคะแนนเก็บจากแบบฝึกทักษะ เท่ากับ 32.86 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 82.15 (E1) และ
คะแนนเฉลี่ยสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน เท่ากับ 23.64 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.80 (E2) พบว่าแบบฝึกทักษะมี
ประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.15/78.80 
 2. ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน เท่ากับ 21.14 และหลังเรียน เท่ากับ 23.64 เมื่อทดสอบด้วย
สถิติค่าที (t – test) พบค่า t  = -5.115* ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

อภิปรายผล 
 1. ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ (E1/E2) เท่ากับ 82.15/78.80 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ท่ี 70/70 ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามหลักการสร้างแบบฝึกทักษะโดยเริ่มจากการศึกษา
เนื้อหา สร้างแบบฝึกทักษะเริ่มจากเนื้อหาง่ายไปหายาก มีค าช้ีแจงที่ชัดเจนถูกต้อง มีความสวยงาม ซึ่งสอดคล้องกับ  
ฉวีวรรณ  กีรติกร (2551)  ได้กล่าวถึงหลักในการสร้างแบบฝึกทักษะหรือแบบฝึกทักษะ ไว้ดังนี้ 1. แบบฝึกหัดที่สร้าง
ขึ้นนั้น สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการ และล าดับขั้นตอนการเรียนรู้ของผู้เรียน เด็กที่เริ่มเรียนมีประสบการณ์น้อย
จะต้องสร้างแบบฝึกหัดที่น่าสนใจ และจูงใจผู้เรียนด้วยการเริ่มจากข้อที่ง่ายไปหายาก เพื่อให้ผู้เรียนมีก าลังใจท า
แบบฝึกหัด 2. ให้แบบฝึกหัดที่ตรงกับจุดประสงค์ที่ต้องการฝึกและมีเวลาเตรียมการไว้ล่วงหน้าอยู่เสมอ 3. แบบฝึกหัด
ควรมุ่งส่งเสริมนักเรียนแต่ละกลุ่ม ตามความสามารถที่แตกต่างกันของผู้เรียน 4. แบบฝึกหัดแต่ละชุด ควรมีค าช้ีแจง
ง่าย ๆ สั้น ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ หรือมีตัวอย่างแสดงวิธีท าจะช่วยให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้น 5. แบบฝึกหัดจะต้องถูกต้อง ครู
ควรพิจารณาให้ดีอย่าให้มีข้อผิดพลาดได้ 6. แบบฝึกหัดควรมีหลาย ๆ แบบเพื่อให้ผู้เรียนมีแนวโน้มที่กว้างไกลได้ และ
ผู้วิจัยได้ให้ผู้เช่ียวชาญ ครูพี่เลี้ยงและอาจารย์ที่ปรึกษา พิจารณาความเหมาะสม ความถูกต้องและผู้ วิจัยได้ท าการ
ปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อยตามที่ได้รับการเสนอแนะพิจารณาแล้วน าไปใช้ให้กลุ่มตัวอย่างท า และยังสอดคล้องกับ นง
ลักษณ์ ฉายา (2558) การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1พบว่า แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่
1 มีประสิทธิภาพ 85.79 / 83.50 สูงกว่าเกณฑ์ 80 / 80  
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 2. ผลการวิจัย พบว่า การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการหาร โดยใช้แบบฝึกทักษะ พบว่า การท า
แบบทดสอบของนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
จากการทดสอบนักเรียนมีทักษะในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องการหารได้ดี นักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ที่เรียนด้วยแบบฝึก
ทักษะ เรื่องการหาร  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 21.14  และหลังเรียน 
เท่ากับ 23.64 คิดเป็นร้อยละ 78.80 และมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 21.14 คิดเป็นร้อยละ 70.46 ดังนั้นจึงมี
คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจารุวรรณ สิงห์ม่วง, สุภาภรณ์ แจ้งสุข (2560) การ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณและการหารจ านวนที่มีหลายหลัก ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะ เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ 
การคูณ และการหารจ านวนที่มีหลายหลักที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารจ านวนที่มีหลายหลัก ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
และเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย t – test พบค่า t  = -16.99 ซึ่ง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และยังสอดคล้องกับ นงลักษณ์ ฉายา (2558)  การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 
เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า นักเรียนท่ีเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ด้วยแบบ
ฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากน้ียังสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์น
ไดด์ (Thorndike) กล่าวว่า การฝึกหัดซ้ า ๆ ท าบ่อย ๆ จะสามารถเช่ือมโยงสิ่งเร้ากับการตอบสนองที่ถูกต้องท าให้เกิด
การเรียนรู้ที่นานและคงทน โดยการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก สามารถพัฒนา
ทักษะการแก้ปัญหา เรื่องความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากได้ผลดี เนื่องจากแบบฝึกค านึงถึงความสามารถของ
นักเรียนและเนื้อหาตามหลักสูตรจากง่ายไปยากตามล าดับ ท าให้นักเรียนสนุกและมีความสุข เกิดความมั่นใจ 
ภาคภูมิใจในตนเอง ท่ีสามารถท าแบบฝึกได้ถูกต้อง จึงท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดทักษะ ความเข้าใจ จนสามารถ
สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ เรียนรู้เรื่องอื่น ๆ ต่อไป อีกท้ังท าให้นักเรียน
มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ มีความภาคภูมิใจ มั่นใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากยิ่งข้ึน 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าวิจัยไปใช้ 
 1. ได้แบบฝึกทักษะที่มีประสิทธิภาพส าหรับครูคณิตศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อน าไปใช้ในการ
ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน 
 2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการ
หาร ท่ีสูงขึ้น 
 3. ใช้การวิจัยเป็นแนวทางส าหรับครูในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน เรื่องการหาร 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  

1. สามรถน าไปใช้ส าหรบัการเรียนการสอนวิชาคณติศาสตร์ในหน่วยการเรียนรู้อื่น และระดับช้ันอ่ืน 
 2. น าไปบูรณาการปรับใช้กับรายวชิาอื่นเพื่อให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนสูงขึ้น 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป การวจิัยในครัง้นี้มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี ้
 1. กิจกรรมในแบบฝึกทักษะแต่ละครั้งควรมีการก าหนดเวลาเผื่อส าหรับนักเรียนที่ปฏิบัติงานล่าช้ากว่าคนอื่น 
เพื่อให้นักเรียนเหล่านี้ประสบความส าเร็จในการปฏิบัติกิจกรรมมากขึ้น ได้รู้สึกเกิดความภาคภูมิใจต่อการปฏิบัติงาน
ของตนเอง เป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ 
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 2. ครูผู้สอนต้องดูแลนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรมให้ทั่วถึง และต้องเข้าช่วยเหลือนักเรียนกรณีที่มีปัญหาได้
ทันที เพราะความส าเร็จในการเรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรม แต่ละครั้งจะเป็นพ้ืนฐานส าหรับการเรียนรู้ครั้งต่อไป 
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 เทคนิค STAD และเทคนิค TGT. (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา). 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง การบวก ลบ คูณระคนของทศนิยมที่ค าตอบเป็นทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่งของ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 
อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 

Development of learning achievement in mathematics subject on addition 
subtraction  multiplication and decimals that the answer is not more than two 
decimal places for grade 5 of students by using drill exercise Ban Pa Sak School 

(Thosaphon Anusorn), Phrom Phiram District Phitsanulok Province. 

วราพร อ่อนศรี 1 เบญจวรรณ จุลหงษ์2 และ ภัคพล ปรีชาศิลป์ 3 
Waraporn onsri1 Benjawan junlahong2 and Pakkapon preechasilp3 

นักศึกษาหลกัสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 2 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 3 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก  ลบ คูณ
ระคนของทศนิยมที่ค าตอบเป็นทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่ง ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  โดยกลุ่มเป้าหมาย ในการท าวิจัย
ครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันประศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านป่าสัก   
(ทศพลอนุสรณ์) อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก จ านวนนักเรียน 26 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบฝึกทักษะ แผนการจัดการเรียนรู้ และแบบบันทึกคะแนนก่อนการ ทดลองใช้
แบบฝึกทักษะและหลังการทดลองใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง การบวก ลบ คูณระคนของทศนิยมที่ค าตอบ เป็นทศนิยมไม่
เกินสองต าแหน่ง สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าท ี
 (t-test dependent) แบบไม่อิสระ 
 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) หลังการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวก ลบ คูณระคนของ
ทศนิยมที่ค าตอบเป็นทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่ง สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  นั่นคือ การ
สอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวก ลบ คูณระคนของทศนิยมที่ค าตอบเป็นทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่ง  ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5  ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงข้ึน 

ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน/ แบบฝึกทักษะ/ แผนการจัดการเรยีนรู้ 

ABSTRACT 
 The purpose of this research is to develop mathematics learning achievement on  addition, 
subtraction, multiplication, and decimals that the answer is not more than two  decimal places for 
grade 5, student  in  the second semester of the academic year 2018, Banpasak (Thossaphon 
Anusorn) school. The tools used in this research were pretest, posttest, drill exercise, learning  
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management plans, and pretest – posttest  record from. Statistic used in this research are mean, 
standard deviation and t – test dependent. After using drill exercise on adding, subtracting, 
multiplying the decimal places, the answer is no more than two decimal places the learning 
achicvement is higher than that  before, with a statistically significant level at .01, that is,  teaching 
by using the skill training on adding, subtracting, multiplying the decimal places that  the answer is 
no more than two decimal places for grade 5 makes students have higher  academic achievement. 

Keywords: Learning achievement / Drill exercise/ Learning  management plan.  

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์   คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือ
สถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศาสตร์
อื่น ๆ  คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข กรมวิชาการ. (2544:บทคัดย่อ) 
การจัดการเรียนสอนสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ีต้องการให้นักเรียนวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ อย่างมี
เหตุผล และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน การจัดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณระคน
ของทศนิยมที่ค าตอบเป็นทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่งในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า การตรวจแบบฝึกหัดเรื่อง
การบวก ลบ คูณระคนของทศนิยมที่ค าตอบเป็นทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่งของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มี
ทักษะการ บวก ลบ คูณระคนของทศนิยมที่ค าตอบเป็นทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่งยังไม่ถูกต้องและไม่แม่นย า ขาด
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการหาค าตอบซึ่งสอดคล้องกับ สมเกียรติ แปงค า (2558:บทคัดย่อ ) ได้ท าการวิจัย การ
พัฒนาทักษะการคิดค านวณ เรื่อง การบวก ลบ คูณ ทศนิยม โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดค านวณ เรื่องการบวก ลบ 
คูณ ทศนิยมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5/7 โรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่าคะแนนการ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวก ลบ คูณ ทศนิยมก่อนและหลังโดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดค านวณ 
การบวก ลบ คูณ ทศนิยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5/7 เห็นว่าคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ท า
ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียน เรื่อง การบวก ลบ คูณ ทศนิยมดีขึ้นและ แนวคิดของดวงเดือน  อ่อนน่วม 
และคณะ (2536 : 19:23) เกี่ยวกับการสอนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ว่า ครูต้องสอนให้นักเรียนสามารถคิด
วิเคราะห์โจทย์ ปัญหา และสามารถเขียนประโยคสญัลกัษณ์ที่เริม่จากการเรยีนโจทย์ปญัหาที่ง่าย ใช้ภาษาหรือถ้อยค าท่ี 
นักเรียนคุ้นเคยสถานการณ์ในโจทย์ปัญหาควรเป็นเรื่องที่สามารถใช้สื่อท่ีเป็นของจริงหรือของจ าลอง ประกอบการสอน
ได้ แล้วจึงเริ่มสอนโจทย์ปัญหาที่สลับซับซ้อนยิ่งขึ้น จากสภาพปัญหาดังกล่าว  ผู้วิจัยได้น า ปัญหามาวิเคราะห์เพื่อหา
สาเหตุและหาทางแก้ปัญหา ครูผู้สอนจึงต้องพยายามช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้ความ เข้าใจเพื่อที่จะท าให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึ้น ซึ่งสิ่งท่ีจ าเป็นช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความใจใน วิชาคณิตศาสตร์มากขึ้นคือการฝึก 

ท าแบบฝึกทักษะ ผู้วิจัยเห็นว่าแบบฝึกทักษะมีความส าคัญในการฝึกทักษะให้ นักเรียนเกิดความช านาญ เกิด
การเรียนรู้จากการปฏิบัติด้วยตนเองเพิ่มเติมเนื้อหาให้แก่นักเรียน ช่วยให้  นักเรียนสามารถฝึกทักษะได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
แต่นักเรียนต้องได้รับการฝึกหลายๆ ครั้ง เมื่อนักเรียนได้รับการฝึก  แล้วอย่างน้อยก็สามารถพัฒนาตนเองได้ดีขึ้นอย่าง
แน่นอนนับได้ว่าแบบฝึกทักษะมีประโยชน์ต่อครูผู้สอนและ   ต่อนักเรียนด้วยซึ่งสอดคล้องกับเตือนใจ ตรีเนตร (2544 : 
5) ได้สรุปไว้ว่าแบบฝึกเป็นสื่อประกอบการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติด้วยตนเอง ได้ฝึกทักษะเพิ่มเติม จากเนื้อหา จนปฏิบัติได้อย่างช านาญและให้ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ใน
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ชีวิตประจ าวันได้ ดังนั้นนักเรียนจะต้องปฏิบัติฝึกฝนให้มากขึ้นด้วยตนเองโดยปฏิบัติตามแบบฝึกทักษะการบวก ลบ 
คูณระคนของทศนิยมที่ค าตอบเป็นทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่งเป็นข้อสอบแบบปรนัย จ านวน 20 ข้อ  
 จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะน าแบบฝึกทักษะ มาใช้แก้ปัญหาการบวก ลบ คูณระคนของ
ทศนิยมที่ค าตอบเป็นทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่งของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนบ้านป่าสัก 
(ทศพลอนุสรณ์) เพือ่พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก ลบ คูณระคนของทศนิยมที่ค าตอบ
เป็นทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่งของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณระคนของทศนิยมที่ค าตอบเป็น
ทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่ง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการใช้แบบฝึกทักษะ 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ด้านเนื้อหา 
     เนื้อหาเรื่องการบวก ลบ คูณระคนของทศนิยมที่ค าตอบเป็นทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่ง สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  โดยมีหัวข้อย่อยดังนี ้
 - การบวก ลบ คูณระคนของทศนิยมที่ค าตอบเป็นทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่ง 
 2. กลุ่มเป้าหมาย 
    กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) อ าเภอเมือง      
จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 26 คน 
 3. ด้านตัวแปร 
  ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ 

ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนวิชาคณิตศาสตร์  
 4. ด้านระยะเวลา 
    ระยะเวลาที่ใช้ คือ ด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 7 เดือนมกราคม       
พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 18 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562   

สมมติฐานการวิจัย 
 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวก ลบ คูณระคนของทศนิยมที่ค าตอบเป็นทศนิยมไม่เกินสอง
ต าแหน่ง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยการใช้แบบฝึกทักษะ 

กรอบแนวคิดการท าวิจัย 
 
 

 
 
 

 

  

 
แบบฝึกทักษะ 

 
ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนวิชาคณิตศาสตร ์
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
 แบบแผนการวิจัย 

การศึกษาคน้คว้าครั้งน้ีเป็นพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก ลบ คูณระคนของ
ทศนิยมที่ค าตอบเป็นทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่ง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านป่าสัก             
(ทศพลอนุสรณ์)  อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้แบบฝึกทักษะ การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดแบบแผนใน
การวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Pre Experimantal Design) โดยใช้แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One 
group pretest – posttest design) ซึ่งแสดงเป็นแบบแผนการวิจัย ดังนี้ 

 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงแบบแผนการวิจัยแบบ  Pre Experimantal Design 
(One group pretest – posttest  design) 

ทดสอบก่อนเรียน การทดลอง ทดสอบหลังเรียน 

1T  X  2T  

 

1T   หมายถึง  ทดสอบก่อนเรียน 
X  หมายถึง   การทดลอง 

2T  หมายถึง  ทดสอบหลังเรียน 

 ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์)    
อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ทั้งหมดจ านวน 26 คน  

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์)   
อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 26 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  sampling) 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี มี 2 ชนิด คือ 
1. นวัตกรรม คือ ชุดแบบฝึกทักษะการบวก ลบ คูณระคนของทศนิยมที่ค าตอบเป็นทศนิยมไม่เกินสอง

ต าแหน่ง ประกอบด้วย 
   1. แบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวก ลบ คูณระคนของทศนิยมที่ค าตอบเป็นทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่ง 
   2. แบบฝึกทักษะ เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบวก ลบ คูณระคนของทศนิยมที่ค าตอบเป็นทศนิยมไม่

เกินสองต าแหน่ง 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมลู ประกอบด้วย 
   1. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การบวก ลบ คูณระคนของทศนิยมที่ค าตอบเป็นทศนิยมไม่

เกินสองต าแหน่ง 
   2. แบบบันทึกคะแนนก่อนการทดลองใช้แบบฝึกทักษะและหลังการทดลองใช้แบบฝึกทักษะ 
   3. แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณระคนของทศนิยมที่ค าตอบเป็น

ทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่ง จ านวน 2 แผน เวลาทั้งสิ้น 2 ช่ัวโมง 
 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

759 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 1. ชุดแบบฝึกทักษะการบวก ลบ คูณระคนของทศนิยมที่ค าตอบเป็นทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่ง 
     ชุดฝึกทักษะการบวก ลบ คูณระคนของทศนิยมที่ค าตอบเป็นทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่ง ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) โดยมีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 
 1.  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์และหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ของกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ 
  2.  ศึกษาวิธีการ หลักการ ทฤษฎี และเทคนิควิธีการสร้างแบบฝึกทักษะจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

  3. ก าหนดขอบเขต เนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ ในการสร้างแบบฝึกทักษะการบวก ลบ คูณระคนของ
ทศนิยมที่ค าตอบเป็นทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่ง ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
  4. วิเคราะห์จุดประสงค์ด้านความรู้ และน ามาจัดล าดับขั้นของพฤติกรรมการเรียนรู้ก่อนหลัง 
 5. สร้างแบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวก ลบ คูณระคนของทศนิยมที่ค าตอบเป็นทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่ง 
ประกอบด้วย 
    5.1 แบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวก ลบ คูณระคนของทศนิยมที่ค าตอบเป็นทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่ง 
    5.2 แบบฝึกทักษะ เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบวก ลบ คูณระคนของทศนิยมที่ค าตอบเป็นทศนิยมไม่
เกินสองต าแหน่ง  
 6. ส่งแบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวก ลบ คูณระคนของทศนิยมที่ค าตอบเป็นทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่ง ให้ครู
พี่เลี้ยงและผู้เชี่ยวชาญตรวจ พิจารณาความถูกต้อง ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ความถูกต้องของภาษา ความ
เหมาะสมของแบบฝึกทักษะ พิจารณาตรวจสอบเพื่อให้ข้อเสนอแนะและน าไปปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะน าไปใช้กับ
กลุ่มเป้าหมาย 
 7. น าแบบฝึกทักษะไปใช้ 

 2. แผนการจัดการเรียนรู้  
 แผนการจดัการเรียนรู้ จ านวน 2 แผน  จ านวน 2 ช่ัวโมง ประกอบด้วย 

แผนที่ 1 เรื่อง การบวก ลบ คูณระคนของทศนิยมที่ค าตอบเป็นจ านวน 1 ช่ัวโมง  
ทศนิยมไมเ่กินสองต าแหน่ง 
แผนที่ 2 เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกบัการบวก ลบ คณูระคนของทศนิยม  จ านวน 1 ช่ัวโมง 

       ที่ค าตอบเป็นทศนิยมไมเ่กินสองต าแหน่ง 
 โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี ้  
 2.1. ศึกษา หลักสูตร เอกสาร ต ารา ขอบข่าย สาระกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและก าหนด
จุดประสงค์การเรียนรู้ โดยให้สอดคล้องกับอธิบายรายวิชาและจุดประสงค์การเรียนรู้ในหลักสูตร 
  2.2 ศึกษาการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนด้วยแบบฝึกทักษะการบวก ลบ คูณระคนของทศนิยมที่
ค าตอบเป็นทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่ง  
 2.3 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนด้วยแบบฝึกทักษะการบวก ลบ คูณระคนของทศนิยมที่ค าตอบเป็น
ทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่ง 
 2.4 น าแผนการสอนที่สร้างขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ครูพี่เลี้ยง เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องขององค์ประกอบ
ต่างๆ ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
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 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การบวก ลบ คูณ และการบวก ลบ คูณระคนของทศนิยมที่ค าตอบเป็น
ทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่ง  
 1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์และหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ของกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ 
 2. วิเคราะห์การเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ แล้วสร้างแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง การบวก ลบ คูณระคนของทศนิยมที่ค าตอบเป็นทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่ง 
เป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก 1 ค าตอบ จ านวน 20 ข้อ 
 3. ส่งแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การบวก ลบ คูณระคนของทศนิยมที่ค าตอบเป็นทศนิยมไม่
เกินสองต าแหน่ง ให้ครูพี่เลี้ยงและผู้เชี่ยวชาญตรวจ พิจารณาความถูกต้อง ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ความ
ถูกต้องของภาษา ความเหมาะสมของแบบฝึกทักษะ พิจารณาตรวจสอบเพื่อให้ข้อเสนอแนะและน าไปปรับปรุงแก้ไข
ก่อนท่ีจะน าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ดังน้ี 
 1. ก่อนด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยให้กลุ่มเป้าหมายทดสอบก่อนเรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง การบวก ลบ คูณระคนของทศนิยมที่ค าตอบเป็นทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่ง โดยเป็นแบบทดสอบ
แบบปรนัย จ านวน 20 ข้อ 
 2. ผู้วิจัยด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ จ านวน 2 แผน แผนละ 1 ช่ัวโมง 
รวมเวลาทั้งสิ้น 2 ช่ัวโมง 
 3. ตรวจแบบฝึกทักษะของแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อดูพัฒนาการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 4. หลังสิ้นสุดการสอน ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวก 
ลบ คูณระคนของทศนิยมที่ค าตอบเป็นทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่ง โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกับการทดสอบก่อน
เรียน 
 5. วิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน เรื่อง การบวก ลบ คูณระคนของ
ทศนิยมที่ค าตอบเป็นทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่ง  
 1. การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของการประเมิน (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งก าหนดให้มีค่าดัชนีตั้งแต่ .50 ถึง 
1.00 ผู้วิจัยได้หาค่าของการประเมินดังนี้ 
    1. ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้ด้านความรู้กับแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน พบว่า
แบบทดสอบมีความเหมาะสมในการน าไปใช้ 
    2. ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรยีนรู้ด้านความรู้กับแบบฝึกทักษะ พบว่าแบบฝึกทักษะ
มีความเหมาะสมต่อการน าไปใช้ พบว่าแบบฝึกทักษะมีความเหมาะสมในการน าไปใช้ 
    3. ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่าแผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมในการ
น าไปใช้ 
 2. การตรวจสอบสมมติฐานการวิจัยโดยใช้สถิติ t-test dependent เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนการใช้และหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะเรื่อง การบวก ลบ คูณระคน
ของทศนิยมที่ค าตอบเป็นทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่ง โดยใช้หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสูตร t-test 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้น าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การบวก ลบ คูณระคนของทศนิยมที่ค าตอบเป็น

ทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่ง ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งเป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก 1 
ค าตอบ จ านวน 20 ข้อ ไปทดสอบกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ของโรงเรียนบ้านป่าสัก 
 (ทศพลอนุสรณ์) จ านวน 26 คน โดยสามารถวิเคราะห์ผลได้ดังนี้ 

ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เร่ือง การบวกและการลบเศษส่วน โดยใช้
แบบฝึกทักษะ 

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์การพัฒนาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรยีนและหลังเรียน เรื่อง การบวก ลบ คณู ระคน
ของทศนิยมที่ค าตอบเป็นทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่ง โดยใช้แบบฝึกทักษะ ดังตาราง  1  

 ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เร่ือง  การบวก ลบ 
คูณระคนของทศนิยมที่ค าตอบเปน็ทศนิยมไม่เกนิสองต าแหน่ง โดยใช้แบบฝึกทักษะ 

การทดสอบ N x  . .S D  t  

 ก่อนเรียน 

หลังเรียน 

26 

26 

6.09 

12.61 

2.26 

3.51 

9.33 

     ** มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .01  

สรุปผลการวิจัย  
 พบว่าค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ นักเรียนใน
การทดสอบก่อนเรียน ( pre-test )  ของการทดสอบเป็น 6.09 และ 2.26 ตามล าดับ ส่วนค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนในการทดสอบหลัง เรียน ( post-test )  ของ
การทดสอบเป็น 12.61 และ 3.51 ตามล าดับ พัฒนาผลต่างของคะแนน ก่อนเรียนกับคะแนนหลังเรียน โดยใช้การ
ทดสอบค่าที (t-test) ผลการค านวณได้คา่ t  เท่ากับ 9.33 สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการใช้แบบฝึกทักษะ 
เรื่อง การบวก ลบ คูณระคนของทศนิยมที่ค าตอบเป็น ทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่ง สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า การสอนโดยใช้ แบบฝึกทักษะ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนที่สูงข้ึน  

อภิปรายผล 
 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ใช้แบบฝึกทักษะการ เรื่อง การบวก 
ลบ คูณระคนของทศนิยมที่ค าตอบเป็นทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่ง  ผลการศึกษาพบว่า พบว่าค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนในการทดสอบก่อนเรียน ( pre-test )  
ของการทดสอบเป็น 6.09 และ 2.26 ส่วนค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนในการทดสอบหลังเรียน ( post-test )  ของการทดสอบเป็น 12.61 และ 3.51 คะแนนผล
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การสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับ นิยม ช่วยเล็ก (2552: 
บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการบวก ลบ คูณทศนิยมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
เทศบาลวัดมเหยงคณ์ โดยใช้แบบฝึกทักษะการบวก ลบ คูณทศนิยม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ผลการวิจัย พบว่า แบบฝึก
ทักษะการบวก ลบ คูณทศนิยม ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  มีประสิทธิภาพ  85.20/82.52  สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
(80/80) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณทศนิยม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  ก่อนและหลัง
การใช้แบบฝึกทักษะ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยพบว่านักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการบวก ลบ คูณทศนิยม ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการบวก ลบ คูณ
ทศนิยม ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด และแนวคิดของดวงเดือน อ่อนน่วม และคณะ (2536 : 
19:23) เกี่ยวกับการสอนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ว่า ครูต้องสอนให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหา 
และสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ที่เริ่มจากการเรียนโจทย์ปัญหาที่ง่าย  ใช้ภาษาหรือถ้อยค าที่นักเรียนคุ้นเคย
สถานการณ์ในโจทย์ปัญหาควรเป็นเรื่องที่สามารถใช้สื่อที่เป็นของจริงหรือของจ าลองประกอบการสอนได้ แล้วจึงเริ่ม
สอนโจทย์ปัญหาที่สลับซับซ้อนยิ่งข้ึน 
 แสดงให้เห็นว่า แบบฝึกทักษะเรื่อง การบวก ลบ คูณระคนของทศนิยมที่ค าตอบเป็นทศนิยมไม่เกินสอง
ต าแหน่ง ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี ประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ ทั้งนี้เป็นเพราะว่านักเรียนได้มี
การฝึกท าแบบฝึกทักษะ ซึ่งในรายวิชาคณิตศาสตร์การท าแบบฝึกทักษะด้วยตนเองบ่อยๆ ท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ 
และความช านาญมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ รัชนี ศรีไพรวรรณ ที่ได้กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึกทักษะไว้ว่า แบบฝึก
ทักษะท าให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนดีขึ้น เพราะแบบฝึกทักษะจะเป็นเครื่องมือทบทวน ความรู้ที่นักเรียนได้เรียน และท า
ให้เกิดความช านาญ คล่องแคล่วในเนื้อหาวิชาเหล่านั้นยิ่งขึ้น และแบบฝึกทักษะเรื่อง การบวก ลบ คูณ และการบวก 
ลบ คูณระคนของทศนิยมที่ค าตอบเป็นทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่งที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นแบบฝึกทักษะที่แบ่งเป็นเรื่องๆ 
แบบฝึกทักษะเรียงล าดับจากง่ายไปสู่ยากและแบบฝึกทักษะแต่ละเรื่องมีจ านวนข้อท่ีเหมาะสมกับวัยของนักเรียน จึงท า
ให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนดีขึ้น และผ่านตามเกณฑ์ทุกเรื่อง ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1.  ผู้บริหารและครูผู้สอน ควรศึกษาแบบฝึกทักษะแล้วน าไปประยุกต์ใช้ในสายช้ันอื่นๆ จัดงบประมาณใน
การพัฒนาสื่อการสอนให้มากข้ึน 
 2. ใช้แบบฝึกทักษะสอนเสริมซ่อมเสริมนอกเวลาเรียนปกติได้และควรใช้เนื้อหาที่ง่ายหรือที่มีปัญหาสอนจาก
เรื่องง่าย ๆ ไปหายากฝึกทักษะบ่อย ๆ นักเรียนจะช านาญขึ้น 
 3. การฝึกทักษะเรื่อง การบวก ลบ คูณระคนของทศนิยมที่ค าตอบเป็นทศนิยมไม่เกินสองต าแหน่ง ครูผู้สอน
ควรเริ่มให้ความหมายของการบวก ลบ คูณระคนของทศนิยมก่อนแล้วจึงฝึกทักษะเพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อยๆ  ใช้สอนเสริม
หรือซ่อมเสริมนอกเวลาเรียนได้ 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าคร้ังต่อไป 
 1.  ควรมีการจัดอบรมสัมมนาครูผู้สอนในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  โดยจัดท าแบบฝึกทักษะเพิ่มเติม
ให้มากกว่าเดิมหรือพัฒนาโดยให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดท าร่วมกับครูผู้สอน 
 2.  การพัฒนาแบบฝึกทักษะแต่ละเรื่องควรจะให้เหมาะสมกับอายุและวัยของนักเรียน  นักเรียนจะเรียนรู้
อย่างมีความสุขและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
 

http://www.vcharkarn.com/blog/writer/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1__%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะเรื่องปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนมะต้องประชาสรรค ์

Development of learning achievement By using a skill set to increase the volume 
of the rectangular shape Of grade 5 students Matongprachasan School 

ศิริรัฐ  ปัญญาค า1 วรรณณี  สุขสบาย2  และสุกัญญา  สีสมบา3 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ 
จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูล โดยใช้กลุ่มเป้าหมายจ านวน 10 คน ได้
ท าการเก็บข้อมูลระหว่างวันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ถึงวันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2562 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ 
ชุดฝึกเสริมทักษะประกอบการสอนคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 7 
ชุดฝึก และแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ 
 ผลการวิจัยพบว่าการท าแบบทดสอบของนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากการทดสอบผู้วิจัยสังเกตว่านักเรียนมีทักษะในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
เกี่ยวกับเรื่องปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากได้ดี โดยคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 5.30 และมีคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียน เท่ากับ 7.60 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน /ชุดฝึกทักษะ 

ABSTRACT 

 This research aims to develop learning achievement. The volume of the rectangular shape 
Before and after learning by using skills training sets Of Prathom Suksa V students Phitsanulok 
Province, 2nd semester, academic year 2018 The researcher collected data. Using 10 target groups, 
data were collected between November 1, 2018 to January 18, 2019. The tools used in the 
research were training sets to enhance mathematics teaching skills. For students in grade 5 that the 
researcher created, 7 sets of training and achievement tests Subject volume of rectangular shape, 
multiple choice type, 4 answer options, number of 10 items, data analysis by arithmetic mean 
Standard deviation and percentage 
 The results of the study showed that the students' tests were successful. After studying 
higher than before With statistical significance at the level of 0.05. Based on the test, the researcher 
observed that students had the skills to solve mathematical problems about the volume of the 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

765 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

rectangle shape as well. With an average score of 5.30 and having an average score of 7.60 after 
having a higher average score after studying 

Keywords: learning achievement / skill training set 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ความเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้คนในสังคมต้อง
ปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงท้ังหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการศึกษาต้องปรับปรุงเพื่อให้คน
มีความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นด้วยเหตุนี้นักการศึกษาจึงได้พยายามปรับปรุง
หลักสูตรในระดับต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นหลักในการน าไปใช้แก้ปัญหาและด าเนินชีวิตในสังคม ที่เปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา (นนทชัย น ามา, 2556) 
 การจัดการศึกษาและการเรียนการสอนในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปมากในแต่ละสังคม หรือแต่ละระดับของ
การจัดการศึกษา ทั้งการพัฒนาในรูปแบบของการบริหารการจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคแห่งสังคม
ข้อมูลสารสนเทศ ( The Information Age ) หรือที่เรียกกันตามสมัยนิยมว่า “ยุคโลกาภิวัตน์ ( The Globalization 
)” นั้นได้ส่งผลต่อรูปแบบกระบวนการจัดการศึกษาเป็นอย่างมาก   และคงจะต้องมีการพัฒนาปรับระบบหรือรูปแบบ
กระบวนการต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ และข้อมูลข่าวสารที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องนั่นเอง ซึ่งตัวแปรที่ส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวคือความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงในบริบทของสังคมโลกในปัจจุบัน    
(วิชุดา คุมภีร์เวช, 2557) 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดคุณภาพผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
12 ปีว่าผู้เรียนจะต้องมีความรูค้วามเข้าใจในเนื้อหาสาระคณิตศาสตร์มทีักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์     มีเจตคติ
ที่ดีต่อคณิตศาสตร์และตระหนักถึงคุณค่าของคณิตศาสตร์สามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตลอดจนสามารถาน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของสิ่งต่าง ๆ และเป็นพื้นฐานในการศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้นคณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิด
สร้างสรรค์   คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ 
ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้
คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ  คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์
ต่อการด า เนิน ชีวิ ต  ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิ ต ให้ ดี ขึ้ น  แล ะสามารถอยู่ ร่ วมกับผู้ อื่ น ได้ อย่ างมี ความสุข 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
 การนาชุดฝึกเสริมทักษะมาใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนน่าจะสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ เพราะ
ชุดฝึกเสริมทักษะน่าจะช่วยให้ครูดาเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้นๆ ได้ทันท่วงที ทราบข้อบกพร่องของนักเ รียนแต่
ละคนและเป็นการประหยัดเวลา ซึ่งนักเรียนไม่ต้องเสียเวลาในการลอกแบบฝึกหัดทาให้มีเวลาและโอกาสฝึกมากขึ้น 
การใช้ชุดฝึกเสริมทักษะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาในการสอนคณติศาสตร ์เพราะชุดฝึกเสริมทักษะได้แบ่งเนื้อหา
ออกเป็นหน่วยย่อย โดยเรียงลาดับจากเนื้อหาง่ายไปหายากและมีตัวอย่างที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาดียิ่งขึ้น 
เพราะนักเรียนสามารถสร้างกระบวนการเรียนของตนเอง นักเรียนจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้อง (ศักดิ์ชาย  ขวัญ
สิน, 2558) 
 จากเหตุผลและความส าคัญดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องปริมาตร
ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้และ
ความสามารถใน การแก้การแก้ปัญหา เรื่องปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก อันเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาผล
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การเรียนรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน ท าให้นักเรียนมีทักษะในการแก้ปัญหาที่ดี และส่งผลให้นักเรียนมี
เจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต่อไป 

จุดมุ่งหมายของงานวิจัย 
 เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะเรื่องปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก     
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 

สมมติฐานการวิจัย 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะเรื่องปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
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ที่  2  ปีการศึกษา  2561  จ านวน  10  คน 
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 วันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ถึงวันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2562 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
กลุ่มเป้าหมาย 

 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียน
ที่  2  ปีการศึกษา  2561  จ านวน  10  คน 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
เคร่ืองมือในการด าเนินการวิจัย 
ชุดฝึกเสริมทักษะประกอบการสอนคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

จ านวน 7 ชุดฝึก ได้แก่ 
ชุดฝึกท่ี 1 ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
ชุดฝึกท่ี 2 การหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
ชุดฝึกท่ี 3 การหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก (โดยใช้สูตร) 
ชุดฝึกท่ี 4 การหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก (โดยใช้สูตร) 
ชุดฝึกท่ี 5 การหาความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
ชุดฝึกท่ี 6 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรหรือความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
ชุดฝึกท่ี 7 ความสัมพันธ์ของหน่วยปริมาตร 
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 เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. คัดเลือกนักเรียน ซึ่งมาจากการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
2. ให้นักเรียนท าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 
3. ท าการฝึกนักเรียนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ ชุดฝึกเสริมทักษะเรื่องปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก จ านวน 7 

ชุดฝึก 
4. ท าการทดสอบนักเรียน หลังฝึกท าชุดฝึกเสริมทักษะเรื่องปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ด้วยการให้

นักเรียนท าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ชุดเดียวกัน
กับข้อ 2  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล จะวิเคราะห์จากข้อมูลจริงท่ีได้เก็บรวบรวม เพื่อหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยด าเนินการวิเคราะห์ดังนี้ 
 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ก่อนเรียน
และหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกประกอบการสอน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5   
    1.1 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทั้งก่อน
เรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกประกอบการสอนมาตรวจให้คะแนน บันทึกผลการสอบของนักเรียนรายบุคคล 
    1.2 น าคะแนนท่ีได้มาหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    1.3 น าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนมาพิจารณาดูว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสู งกว่าก่อนเรียน
หรือไม่ 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการวิเคราะห์มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยม      

มุมฉาก ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมะต้องประชา
สรรค์ แสดงดังตาราง 4.1  

ตาราง 4.1  แสดงผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
 

เลขที ่
คะแนนผลสัมฤทธิ ์

พัฒนาการ 
ก่อนเรียน  (10) หลังเรียน (10) 

1 7 9 2 
2 5 7 2 
3 7 9 2 
4 5 8 3 
5 2 5 3 
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6 6 8 2 
7 4 7 3 
8 4 6 2 
9 7 9 2 
10 6 8 2 
รวม 53 76 23 

ค่าเฉลี่ย 5.30 7.60  
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.64 1.35  

ร้อยละ 53.00 76.00  

 จากการด าเนินการ พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยชุดฝึกเสริมทักษะ เรื่องปริมาตรของ
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 5.30 และมีคะแนนเฉลี่ย
หลังเรียน เท่ากับ 7.60 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แสดงดังภาพ 4.1 

 

ภาพ 4.1 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

สรุปผลการวิจัย  
 ผลการวิจัยพบว่าการท าแบบทดสอบของนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากการทดสอบผู้วิจัยสังเกตว่านักเรียนมีทักษะในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
เกี่ยวกับเรื่องปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากได้ดี โดยคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 5.30 และมีคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียน เท่ากับ 7.60 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัยพบว่าการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะ เรื่องปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยม
มุมฉาก พบว่า ผลการวิจัยพบว่าการท าแบบทดสอบของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากการทดสอบผู้วิจัยสังเกตว่านักเรียนมีทักษะในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากได้ดี โดยคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 5.30 และมีคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 7.60 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิพรรธ   
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ซื่อสัตย์ (2552) พบว่าผลการเรียนเมื่อเรียนจบการจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งนี้ นักเรียนมีพัฒนาการด้นการ
แก้โจทย์ปัญหาสูงขึ้น ดังจะเห็นได้จากนักเรียนมีค่าเฉลี่ย  17.06  สูงกว่าเกณฑ์ ที่ตั้งไว้ คือ  20  คะแนน  แต่การ
ทดลองนี้ไม่สามารถบอกได้ว่าผลหลังการทดลองนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลง ในตัว นักเรียน  เนื่องจากระยะเวลาระหว่าง 
การจัดกิจกรรมท าให้นักเรียน มีความรับผิดชอบ  และมีความขยันมากขึ้น  อย่างไรก็ตามผู้วิจัยได้สังเกตนักเรียนพบว่า  
นักเรียนบางคนนั้นมีความขยันใส่ใจต่อการเรียนเพื่อที่จะพัฒนาตนเองให้มากขึ้น นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับชัยยศ  
จระเทศ (2558) ที่กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติในกิจกรรต่าง ๆ ด้วยตนเอง การใช้ปัญหาที่มี
อยู่รอบตัวหรือชีวิตประจ าวันจะช่วยให้ผู้เรียนมีความสนใจ กระตือรือร้นที่จะศึกษาค้นคว้าเพื่อหาวิธีในการแก้ปัญหา 
แลพการที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ค้นคว้าความรู้ด้วยตนเองนั้น ท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นนชีวิต
จริงได้ เพราะเกิดจากความรู้ความเข้าใจที่สั่งสมมาเอง         
 จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะ สามารถฝึกฝนให้เกิดขึ้นได้กับผู้เรียนทุก
คน ในการจัดการเรียนรู้ผู้สอนจึงควรให้ความส าคัญและเปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนได้ฝึกทักษะกระบวนการต่างๆ ทุกครั้งท่ีจัด
กิจกรรมการเรียนให้แก่ผู้เรียน ซึ่งในแต่ละครั้งอาจจะฝึกทักษะได้ไม่ครบทุกทักษะกระบวนการ แต่ถ้าฝึกบ่อยๆ ก็จะ
ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาได้ดีขึ้น และการจัดกิจกรรมควรหลากหลาย และบูรณาการเช่ือมโยงกับสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบๆตัวของ
นักเรียนซึ่งจะช่วยให้นกัเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาได้มากขึ้น  และนอกจากนี้กิจกรรมการเรียนรู้ยังใช้สถานการณ์ใน
ชีวิตจริงจึงจะท าให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาได้อย่างลึกซึ้งด้วย   

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าวิจัยไปใช้ 

 1.ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีที่
หลากหลาย พยายามสอดแทรกเนื้อหาให้น่าสนใจเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ดี เนื้อหาที่สอนควรมีความสัมพันธ์
และต่อเนื่องกัน จะส่งผลให้ผู้เรียน เรียนรู้ไปตามล าดับ นอกจากนี้ควรมอบหมายแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ท า เพื่อ
นักเรียนจะได้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้น 
 2. ด้านการใช้สื่อของครูผู้สอน โรงเรียนควรจัดหาสื่อการสอน แหล่งเรียนรู้ให้พอเพียง ครูควรมีการพัฒนาใน
การใช้สื่อเทคโนโลยีในการสอนที่ทันสมัย ควรจะจัดหาสื่อ และแหล่งเรียนรู้ให้ตรงกับทักษะของนักเรียนเพื่อช่วยในการ
พัฒนาตนเอง 
 3. ด้านบุคลิกภาพของครูผู้สอน ครูผู้สอนควรแต่งกายสุภาพเหมาะสม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน 
รวมทั้งการควบคุมอารมณ์ และการใช้วาจาที่เหมาะสม เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ดี ไม่เกิดความเบื่อหน่ายต่อ
ครูผู้สอน 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาในเฉพาะด้านลงไปเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มมากขึ้น และเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย

มีการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่น ามาพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
 2. ควรมีการศึกษาปัญหาการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อน าข้อมูลมา
พัฒนาปรับปรุงการสอนของผู้สอนในรุ่นต่อๆ ไป 
 3. เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่สูงขึ้นครูผู้สอนควรสร้างชุดฝึกเสริมทักษะให้มี
ประสิทธิภาพและทันสมัยอยู่เสมอ 
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ผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการบริหารจัดการค่ายวิชาการคณิตศาสตร์ส าหรับครู
มัธยมศึกษา โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน Problem - based Learning  ( PBL ) เพื่อเสริมสร้างทักษะ

ในศตวรรษที่ 21  ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

The results of teaching and learning management courses Mathematics Academic 
Camp management for Secondary School Teacher By using problems as a 
problem-based learning base (PBL) to enhance skills in the 21st century of 

mathematics students, Faculty of Education, Pibulsongkram Rajabhat University 

สุกัญญา  สีสมบา 
Sukanya   seesomba 

อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการบริหารจัดการค่ายวิชาการ
คณิตศาสตร์ส าหรับครูมัธยมศึกษา โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน Problem - based Learning   ( PBL ) เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา  ของนักศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ช้ันปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชาการบริหารจัดการค่ายวิชาการคณิตศาสตร์ส าหรับครูมัธยมศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559  จ านวน  43  คน    เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ มคอ. 3 ที่ยึดรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน Problem - based Learning  ( PBL ) โดยผู้วิจัยน าไปใช้ในจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาการบริหารจัดการค่ายวิชาการคณิตศาสตร์ส าหรับครูมัธยมศึกษา และ ใบกิจกรรม  สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ 
ค่าเฉลี่ยและร้อยละ ผลวิจัย พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ คิดเป็น ร้อยละ 46 มีระดับพัฒนาการทางด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา อยู่ในระดับดี โดยสามารถระบุประเด็นทางคณิตศาสตร์ของปัญหาในชีวิตจริง 
ได้ถูกต้องครบถ้วน ท าปัญหาให้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม แปลงปัญหาให้อยู่ในรูปของการท าฐานการ
เรียนตามที่ก าหนดให้ได้อย่างเหมาะสม  น ากลยุทธ์และวิธีแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไปใช้ได้โดยแก้ปัญหาได้ถูกต้อง 
บางส่วน ตีความ ผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์กลับไปสู่บริบทในชีวิตจริงในการจัดค่ายคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง และ
อธิบายและประเมินความเป็นเหตุเป็นผลของการ แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้เพียงบางส่วน  นักศึกษา ร้อยละ 30 มี
ระดับพัฒนาการทางด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา อยู่ในระดับ ดีมาก กล่าวคือ โดย
นักศึกษาสามารถระบุประเด็นทางคณิตศาสตร์ของปัญหาในชีวิตจริง ได้ถูกต้องครบถ้วน ท าปัญหาให้อยู่ในรูปอย่างง่าย
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม แปลงปัญหาให้อยู่ในรูปของการท าฐานการเรียนตามที่ก าหนดให้ได้อย่างเหมาะสม  น ากล
ยุทธ์และวิธีแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไปใช้ได้ โดยแก้ปัญหาได้ถูกต้องบางส่วน ตีความ  ผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์กลับ
ไปสู่บริบทในชีวิตจริงในการจัดค่ายคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง และอธิบายและประเมินความเป็นเหตุเป็นผลของการ 
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้เพียงบางส่วน  และนักศึกษาร้อยละ 16 มีระดับการรู้เรื่องคณิตศาสตร์อยู่ในระดับพอใช้  
โดย โดยนักศึกษาสามารถระบุประเด็นทางคณิตศาสตร์ของปัญหาในชีวิตจริง ได้ถูกต้องครบถ้วน ท าปัญหาให้อยู่ในรูป
อย่างง่ายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม แปลงปัญหาให้อยู่ในรูปของการท าฐานการเรียนตามที่ก าหนดให้ได้อย่างเหมาะสม  
น ากลยุทธ์และวิธีแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไปใช้ได้ โดยแก้ปัญหาได้ถูกต้องบางส่วน ตีความ ผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์
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กลับไปสู่บริบทในชีวิตจริงในการจัดค่ายคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง และอธิบายและประเมินความเป็นเหตุเป็นผลของ
การ แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้เพียงบางส่วน  เท่าน้ัน 

ค าส าคัญ : การใช้ปัญหาเป็นฐาน Problem - based Learning     ( PBL ) , ทักษะในศตวรรษที่ 21   

ABSTRACT 
 The purpose of this research was to study the results of teaching and learning 
management in courses Mathematics Academic Camp management for Secondary School. Using 
problems as a problem-based learning base (PBL) to enhance skills in the 21st century in critical 
thinking And problem solving skills. Of students in mathematics, Faculty of Education, 
Pibulsongkram Rajabhat University The target group of this research is the fourth year mathematics 
students who are enrolled. Course in Management of Mathematics Academic Camps for Secondary 
Teachers Semester 2, academic year 2016, total of 43 people. The research tools used in this 
research are neck 3, which is based on the problem-based learning management model as a 
Problem-based Learning base (PBL). For secondary school teachers and activity certificates, the 
statistics used in the research are the mean value and percentage. The results showed that most 
students accounted for 46 percent. There was a level of critical thinking development. And 
problem solving skills At a good level By identifying the mathematical issues of real life problems 
Can be completed correctly Make the problem to be in the right shape easily. Convert the 
problem into the form of learning base as appropriate. Utilizing strategies and methods to solve 
mathematical problems by correcting some problems correctly, interpreting mathematical results 
back to real life contexts in organizing math camps correctly. And explain and evaluate the reason 
as a result of Solve some mathematical problems. Some 30 percent of students have a level of 
critical thinking development. And problem solving skills are at a very good level, that is, students 
can identify the mathematical issues of real life problems Can be completed correctly Make the 
problem to be in the right shape easily. Convert the problem into the form of learning base as 
appropriate. Implementing mathematical strategies and solutions. By correcting some problems 
correctly, interpreting mathematical results back to the real-life context of correctly arranging math 
camps And explain and evaluate the reason as a result of Solve some mathematical problems. 
Some and 16 percent of students have a level of knowledge about mathematics at a fair level, 
where students can identify the mathematical issues of real life problems. Can be completed 
correctly Make the problem to be in the right shape easily. Convert the problem into the form of 
learning base as appropriate. Implementing mathematical strategies and solutions By correcting 
some problems correctly, interpreting mathematical results back to the real-life context of 
correctly arranging math camps And explain and evaluate the reason as a result of Can only solve 
some mathematical problems. 

Keyword : Problem - based Learning     ( PBL ) , 21st century 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

773 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

ความเป็นมาและความส าคญั 
คณิตศาสตร์เป็นวิชาหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อพัฒนาความคิดของมนุษย์ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมี

เหตุผล มีระบบแบบแผน สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ 
วางแผนตัดสินใจ แก้ปัญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และคณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือ
ในทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศาสตรอ์ื่นๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้
ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 2553)  และในการที่
ผู้เรียนจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเรียนวิชาคณิตศาสตร์นั้นขึ้นอยู่กับการสอนของครูเป็นส าคัญ ดังนั้นครูผู้สอนควร
เลือกใช้วิธีการสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา และกลุ่มผู้เรียน  ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน
โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ผู้เรียนแต่ละคนมีศักยภาพในการเรียนรู้ ความสนใจ และประสบการณ์ที่
แตกต่างกัน  ซึ่งนับว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ผู้สอนหรือผู้ออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องค านึงถึง เพื่อให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพและสามารถและเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น และไม่มีวิธีการสอนใดใช้ได้ดีที่สุด การสอน ควร
เลือกใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ใช้อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนจะช่วยให้ผู้เรียนเห็นเป็นรูปธรรม และเข้าใจบทเรียน
ได้ง่ายขึ้นและชัดเจนขึ้น เราสามารถน าเอาของทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวผู้เรียนมาใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ได้ ไม่ว่าจะเป็น วัสดุ 
อุปกรณ์ วิธีการ ตลอดจน คน สัตว์ สิ่งของ ธรรมชาติ รวมถึงเหตุการณ์ หรือ แนวความคิด ที่อยู่ในลักษณะที่ถ่ายทอด  
ความรู้   ความเข้าใจ  ความรู้สึก  ซึ่งนับว่าสื่อมีความส าคัญในการกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนและในปัจจุบันนี้มีการ
ผลิตสื่อการเรียนรู้มากมายจากที่กล่าวมาข้างต้นนั้นสอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
Problem – based Learning  (PBL) ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนในด้านทักษะและกระบวนการเรียนรู้ และ
พัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้โดยการช้ีน าตนเองซึ่งผู้เรียนจะได้ฝึกฝนการสร้างองค์ความรู้โดยผ่านกระบวนการคิด
ด้วยการแก้ปัญหาอย่างมีความหมายต่อผู้เรียน ก่อให้เกิดการเรียนรู้เป็นกระบวนการตลอดชีวิต  ( lifelongprocess)   
เพราะความรู้เก่าที่ผู้เรียนมีอยู่แล้วจะถูกน ามาเช่ือมโยงให้เข้ากับความรู้ใหม่ตลอดเวลา ชวลิต ชูก าแพง (2551 : 135)  
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based Learning หรือ PBL) เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นตามแนวคิด
ตามทฤษฎีการ เรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยม (Constructivism) โดยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่จากการใช้ปัญหาที่เกิด 
ขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงเป็นบริบท (Context) ของการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์และการ
แก้ปัญหา รวมทั้งได้ความรู้ตามศาสตร์ในสาขากลุ่มสาระที่ตนศึกษาด้วย การเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจึงเป็นผลมา
จากกระบวนการท างานท่ีต้องอาศัยความเข้าใจและการแก้ไขปัญหาเป็นหลัก เป็นวิธีการที่นักเรียนเป็นกลุ่มย่อยเรียนรู้
โดยใช้ประเด็นส าคัญในกรณีปัญหาที่เป็นจริงหรือก าหนดขึ้น เป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเองโดยการสืบค้น
ข้อมูลหาความรู้หรือทักษะต่างๆแล้วน าความรู้ที่ค้นหามาเล่าสู่กันฟังพร้อมทั้งร่วมกันอภิปรายร่วม กันเรียนรู้แล้วลง
สรุปความรู้ใหม่  
 การจัดค่ายคณิตศาสตร์ เป็นกิจกรรมที่เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถทางคณิตศาสตร์ และ
ฝึกให้ผู้เรียนได้คิด ตัดสินใจ การแก้ปัญหา และเผชิญสถานการณ์ต่างๆ ที่หลากหลาย (สมวงษ์ แปลงประสพโชค และ
คณะ, 2551) นับได้ว่า เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 สามารถจัดได้ทุกระดับช้ัน ที่เน้นความสนุกสนานด้วยการท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม ฝึกให้
กล้าแสดงออก ร่วมกันคิด สร้างสรรค์ และพัฒนางาน ซึ่งผลที่ได้รับเช่น ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจรักในวิชา
คณิตศาสตร์ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์โดยจะจัดขึ้นในนอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเข้ามาร่วมกิจกรรมพักแรม
ด้วยกัน ณ ท่ีแห่งใดแห่งหนึ่งในเวลาที่ก าหนด กิจกรรมที่จัดมีทั้งกิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ และกิจกรรม
นันทนาการร่วมด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ (ยุภาดี ปณะราช (2558 : บทคัดย่อ )นักศึกษาสามารน าความรู้ในศาสตร์ของ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ นักศึกษาได้ฝึกการรับรู้ความ รู้สึกของผู้เรียนคณิตศาสตร์ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ฝึกการ
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เอาใจใส่ในการรับฟังและด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ซึ่งเป็นการพัฒนานักศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ได้หลายรูปแบบอย่างสร้างสรรค์ส่วนผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ได้รับการพัฒนาทั้งความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ทักษะทางวิทยาศาสตร์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ส าคัญ กิจกรรม
ทางคณิตศาสตร์ควรเน้นการน าความรู้และวิธีการทางคณิตศาสตร์ไปบูรณาการหรือเช่ือมโยงความรู้เพื่อแก้ปัญหาที่
ก าหนดในสถานการณ์ต่างๆ กิจกรรมเหล่านี้ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีปฏิกิริยาโต้ตอบกันระหว่างกันและกัน เพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ทั้งยังเป็นการฝึกทักษะทางสังคมที่ส าคัญ ได้แก่ การอยู่ร่วมกัน การท างานเป็น
หมู่คณะซึ่งจะต้องเป็นคนท่ีมีวินัย อดทน เสียสละ ตรงต่อเวลา เป็นผู้น าที่ดี ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ปรับตัวให้
เข้ากับผู้อื่นได้ (สมวงษ์ แปลงประสพโชค และคณะ , 2551)และการพัฒนานักศึกษา ให้สามารถจัดกิจกรรมค่าย
คณิตศาสตร์ได้นั้น เป็นการฝึกให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าใจการคิดและการตัดสินใจของผู้เรียนด้วย และเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ในด้านการสร้างสรรค์ และยังได้ฝึกในสถานการณ์จริงด้วยการน าไปให้บริการกับโรงเรียนใน
การพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพด้านต่างๆ เกี่ยวกับคณิตศาสตร์มากขึ้น 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน Problem - 
based Learning( PBL ) เป็นการเสริมสร้างทักษะในการพัฒนาแนวความคิดไปสู่รูปแบบการจัดกิจกรรมค่าย
คณิตศาสตร์ และเป็นทางเลือกหนึ่งที่เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน  นอกจากได้รับความรู้แล้ว นักศึกษายังได้
ทักษะในการคิดวิเคราะห์   คิดแก้ปัญหา  มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา  รวมถึงการฝึกทักษะต่างๆเพื่อเสริมสร้างทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ดังกล่าวยังควรครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์รวมถึงการสอดแทรกคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ส าคัญ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการเรียน
คณิตศาสตร์ รวมถึงรายวิชาอื่นๆ และการด าเนินชีวิต โดยนักศึกษาสามารถที่จะฝึกด าเนินการในทุกกระบวนการ 
แนวคิดนี้สามารถน าไปประยุกต์พัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูได้ในทุกสาขาวิชาต่อไป 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการบริหารจัดการค่ายวิชาการคณิตศาสตร์ส าหรับครู
มัธยมศึกษา โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน Problem - based Learning     ( PBL ) เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21  
ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   

ขอบเขตการวิจัย 
 1. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ช้ันปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชาการบริหาร
จัดการค่ายวิชาการคณิตศาสตร์ส าหรับครูมัธยมศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559  จ านวน  43  คน 

 2. ตัวแปรที่ศึกษา 
      2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้รายวิชาการบริหารจัดการค่ายวิชาการคณิตศาสตร์ส าหรับครู
มัธยมศึกษา โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน Problem - based Learning  ( PBL )   

       2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะในศตวรรษที่ 21  ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการ
แก้ปัญหา 
 3. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
 วิชาการบริหารจัดการค่ายวิชาการคณิตศาสตร์ส าหรับครูมัธยมศึกษา 

ระยะเวลาที่ศึกษา  
 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 
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กรอบแนวคดิการวิจัย 

 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการบริหารจัดการค่ายวิชาการคณิตศาสตร์
ส าหรับครูมัธยมศึกษา โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน Problem - based Learning     ( PBL ) เพื่อเสริมสร้างทักษะใน
ศตวรรษที่ 21  ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ดังนี ้

 
 
 

   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 

 เคร่ืองมือวิจัย 
 1. เครื่องมือท่ีใช้ในการจัดการเรยีนรู้ 
 มคอ.3 (แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการบริหารจัดการค่ายวิชาการคณิตศาสตร์ส าหรับครูมัธยมศึกษา) ที่
ยึดรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน Problem - based Learning  ( PBL )  และครอบคลุมทั้งด้าน
ความรู้ทักษะและคุณลักษณะจ านวนท้ังหมด 5 แผน โดยเริ่มจากสัปดาห์ที่ 9 -13  ดังนี ้
  1.1 ศึกษารายละเอียดหลักสูตร และเอกสาร ต ารา วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
แผนการจัดการเรียนรู้ 

1. 2 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 5 แผนๆละ 4 ช่ัวโมง ให้ครอบคลุมและตรงประเด็นตามขั้นตอนการ
จัดกิจกรรม 

1.3 น าแผนการจัดการเรียนรู้ให้อาจารย์ในหลักสูตร เพื่อตรวจสอบ  และให้ข้อเสนอแนะ  
 1.4 น าแผนการจัดการเรยีนรู้ที่ปรบัปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผูเ้ชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา และภาษาที่ใช้ 
 1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้จัดการเรียนการสอน 
 
 
 

แนวคิดทฤษฎ ี

-รูปแบบการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน      
( PBL ) 
-รูปแบบการจัดค่าย
คณิตศาสตร์ 

-ทักษะศตวรรษท่ี 21 

 

การจัดการเรียนรู้
รายวิชาการบริหารจัดการ
ค่ายวิชาการคณิตศาสตร์
ส าหรับครูมัธยมศึกษา 
โดยใช้ปัญหาเป็น

ฐาน Problem - based 
Learning     ( PBL ) 

ผลที่เกิดขึ้น 

นักศึกษาเกิดทักษะใน
ศตวรรษที่ 21  (ทักษะด้าน
การคิดอย่างมีวจิารณญาณ 
และทักษะในการแกป้ัญหา) 
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2.  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.1 ใบกิจกรรม สร้างขึ้นเพื่อให้นักศึกษาบันทึกขณะที่มีการจัดการเรียนรู้ โดยท าเป็นรายกลุ่ม กลุ่ม 4 คน ซึ่ง

เป็นส่วนหน่ึงของแผนการจัดการเรียนรู้ แต่ละใบกิจกรรมจะมีสถานการณ์ จ านวน 1 สถานการณ์เป็นแบบเขียนตอบ
อิสระ 10 ค าถามใน 3 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ด้านการคิดสถานการณ์ของปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์ จ านวน 3 
ค าถาม 2) ด้านการใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา จ านวน 3 ค าถาม 3) ด้านการตีความ
และประเมินผลลัพธ์ จ านวน 4 ค าถาม 
 ในการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้น าใบกิจกรรมที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เช่ียวชาญเพื่อ
ท าการตรวจสอบความเหมาะสมระหว่างเนื้อหากับสถานการณ์ของปัญหา และได้ท าการปรับแก้ตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.  ก่อนท าการทดลองผู้วิจัย ช้ีแจง หลักการ เหตุผลและประโยชน์ของการวิจัยให้กับนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง

การวิจัย พร้อมทั้งท าความเข้าใจวิธีการกับนักศึกษาเกี่ยวกับแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิธีการเรียนการสอน การวัด
ประเมินผล เพื่อให้ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุด 

 2. ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตาม มคอ.3 รายวิชาการบริหารจัดการค่ายวิชาการคณิตศาสตร์ส าหรับครู
มัธยมศึกษาที่ยึดรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน Problem - based Learning  ( PBL )  และ
ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ทักษะและคุณลักษณะจ านวนทั้งหมด 5 แผนการจัดการเรียนรู้ โดยเริ่มจากสัปดาห์ที่ 9 -13 
จ านวนทั้งหมด 20 ช่ัวโมง   
   3.  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ผู้วิจัยจะให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มท าใบกิจกรรม
ขณะท ากิจกรรมการเรียนรู้ เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการบริหารจัดการค่ายวิชาการ

คณิตศาสตร์ส าหรับครูมัธยมศึกษา โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน Problem - based Learning     ( PBL ) เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะในศตวรรษที่ 21  ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจาก
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  ใบกิจกรรม โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ดังนี้  

1. ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากใบกิจกรรม โดยวิเคราะห์การเขียนค าตอบเพื่อจัดกลุ่มค าตอบ ตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัย
ได้ก าหนดขึ้น เพื่อจัดระดับการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 4 ระดับ ได้แก่ ระดับ ดีมาก ด ีพอใช้ และควรปรับปรุง  
       2. ผู้วิจัยศึกษาผลการจัดระดับการรู้ที่ได้จากการท าใบกิจกรรมที่ 1, 2  ,3    , 4 และ 5  เพื่อดูพัฒนาการ
ทางด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ดังปรากฏผลตามตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 แสดงระดับพัฒนาการทางด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ของนกัศึกษาแต่
ละกลุ่มในแต่ละใบกิจกรรม 

ระดับ
พัฒนาการ

ทางด้านการ
คิดอย่างมี

วิจารณญาณ 
และทักษะใน
การแก้ปัญหา 

จ านวนกลุ่มในแตล่ะระดับการรูเ้รือ่งคณิตศาสตร์ 

ใบกิจกรรมที ่
1 

ใบกิจกรรมที ่
2 

ใบกิจกรรมที ่
3 

ใบกิจกรรมที ่
4 

ใบกิจกรรมที ่5 ร้อยละ 

ดีมาก  4 2 3 2 4 30 
ด ี 4 5 6 5 3 46 
พอใช้  2 1 1 2 2 16 
ปรับปรุง  - 2 - 1 1 8 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการท า พบว่าการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning)
รายวิชาการบริหารจัดการค่ายวิชาการคณิตศาสตร์ส าหรับครูมัธยมศึกษา นักศึกษามีระดับพัฒนาการทางด้านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 46 อยู่ในระดับ ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 30 
และอยู่ในระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 16 

สรุปผลการวิจัย 
  งานวิจัยเรื่องการศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการบริหารจัดการค่ายวิชาการคณิตศาสตร์
ส าหรับครูมัธยมศึกษา โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน Problem - based Learning     ( PBL ) เพื่อเสริมสร้างทักษะใน
ศตวรรษที่ 21  ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สามารถสรุปผล
โครงการวิจัยได้ดังนี้ 
 จากการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 6 ขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วย 1)ก าหนดปัญหา 2)ท า
ความเข้าใจปัญหา 3)ด าเนินการศึกษาค้นคว้า 4)สังเคราะห์ความรู้ 5)สรุปและประเมินค่าของค าตอบ 6)น าเสนอและ
ประเมินผล งาน ที่มีต่อการเรียนรู้รายวิชาการบริหารจัดการค่ายวิชาการคณิตศาสตร์ส าหรับครูมัธยมศึกษา พบว่า 
นักศึกษาส่วนใหญ่ คิดเป็น ร้อยละ 46 มีระดับพัฒนาการทางด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการ
แก้ปัญหา อยู่ในระดับดี โดยสามารถระบุประเด็นทางคณิตศาสตร์ของปัญหาในชีวิตจริง ได้ถูกต้องครบถ้วน ท าปัญหา
ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม แปลงปัญหาให้อยู่ในรูปของการท าฐานการเรียนตามที่ก าหนดให้ได้อย่าง
เหมาะสม  น ากลยุทธ์และวิธีแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไปใช้ได้ โดยแก้ปัญหาได้ถูกต้องบางส่วน ตีความ  ผลลัพธ์ทาง
คณิตศาสตร์กลับไปสู่บริบทในชีวิตจริงในการจัดค่ายคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง และอธิบายและประเมินความเป็นเหตุ
เป็นผลของการ แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้เพียงบางส่วน  นักศึกษา ร้อยละ 30 มีระดับพัฒนาการทางด้านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา อยู่ในระดับ ดีมาก กล่าวคือ โดยนักศึกษาสามารถระบุประเด็นทาง
คณิตศาสตร์ของปัญหาในชีวิตจริง ได้ถูกต้องครบถ้วน ท าปัญหาให้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม แปลง
ปัญหาให้อยู่ในรูปของการท าฐานการเรียนตามที่ก าหนดให้ได้อย่างเหมาะสม  น ากลยุทธ์และวิธีแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ไปใช้ได้ โดยแก้ปัญหาได้ถูกต้องบางส่วน ตีความ ผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์กลับไปสู่บริบทในชีวิตจริงในการ
จัดค่ายคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง และอธิบายและประเมินความเป็นเหตุเป็นผลของการ แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้
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เพียงบางส่วน  และนักศึกษาร้อยละ 16 มีระดับการรู้เรื่องคณิตศาสตร์อยู่ในระดับพอใช้  โดย โดยนักศึกษาสามารถ
ระบุประเด็นทางคณิตศาสตร์ของปัญหาในชีวิตจริง ได้ถูกต้องครบถ้วน ท าปัญหาให้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม แปลงปัญหาให้อยู่ในรูปของการท าฐานการเรียนตามที่ก าหนดให้ได้อย่างเหมาะสม  น ากลยุทธ์และวิธี
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไปใช้ได้ โดยแก้ปัญหาได้ถูกต้องบางส่วน ตีความ ผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์กลับไปสู่บริบทใน
ชีวิตจริงในการจัดค่ายคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง และอธิบายและประเมินความเป็นเหตุเป็นผลของการ แก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ได้เพียงบางส่วน  เท่าน้ัน 

อภิปรายผล 
 งานวิจัยเรื่องการศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการบริหารจัดการค่ายวิชาการคณิตศาสตร์
ส าหรับครูมัธยมศึกษา โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน Problem - based Learning     ( PBL ) เพื่อเสริมสร้างทักษะใน
ศตวรรษที่ 21  ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สามารถสรุปผล
โครงการวิจัยได้ดังนี้ 
 จากการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 6 ขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วย 1)ก าหนดปัญหา 2)ท า
ความเข้าใจปัญหา 3)ด าเนินการศึกษาค้นคว้า 4)สังเคราะห์ความรู้ 5)สรุปและประเมินค่าของค าตอบ 6)น าเสนอและ
ประเมินผล งาน ที่มีต่อการเรียนรู้รายวิชาการบริหารจัดการค่ายวิชาการคณิตศาสตร์ส าหรับครูมัธยมศึกษา พบว่า 
นักศึกษาส่วนใหญ่ คิดเป็น ร้อยละ 46 มีระดับพัฒนาการทางด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการ
แก้ปัญหา อยู่ในระดับดี โดยสามารถระบุประเด็นทางคณิตศาสตร์ของปัญหาในชีวิตจริง ได้ถูกต้องครบถ้วน ท าปัญหา
ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม แปลงปัญหาให้อยู่ในรูปของการท าฐานการเรียนตามที่ก าหนดให้ได้อย่าง
เหมาะสม  น ากลยุทธ์และวิธีแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไปใช้ได้โดยแก้ปัญหาได้ถูกต้องบางส่วน ตีความ  ผลลัพธ์ทาง
คณิตศาสตร์กลับไปสู่บริบทในชีวิตจริงในการจัดค่ายคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกันแนวคิดของ สุวัฒน์ นิยม
ไทย (2553) ที่กล่าวว่า การเรียนการสอนด้วยโครงงานเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญที่ให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากการเลือกในสิ่งที่สนใจ ได้ลงมือปฏิบัติจริง มีขั้นตอนการท างานเป็นขั้นตอนเพื่อน าไปสู่ความรู้
ใหม่ๆ สามารถบูรณาการเรียนรู้แบบโครงงานในรูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่มได้ โดยมีผู้สอนหรือผู้เช่ียวชาญคอยให้
ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบบประเมินปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขต่อการจัดการเรียนรู้
ของอาจารย์ และอธิบายและประเมินความเป็นเหตุเป็นผลของการ  แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้เพียงบางส่วน  
นักศึกษา ร้อยละ 30 มีระดับพัฒนาการทางด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา อยู่ในระดับ ดี
มาก กล่าวคือ โดยนักศึกษาสามารถระบุประเด็นทางคณิตศาสตร์ของปัญหาในชีวิตจริง ได้ถูกต้องครบถ้วน ท าปัญหา
ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม แปลงปัญหาให้อยู่ในรูปของการท าฐานการเรียนตามที่ก าหนดให้ได้อย่าง
เหมาะสม  น ากลยุทธ์และวิธีแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไปใช้ได้ โดยแก้ปัญหาได้ถูกต้องบางส่วน ตีความ  ผลลัพธ์ทาง
คณิตศาสตร์กลับไปสู่บริบทในชีวิตจริงในการจัดค่ายคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้องสอดคล้อง กับชัยยศ จระเทศ  )2558) 
ท่กีล่าวว่าการจัดการเรียนที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง การใช้ปัญหาที่อยู่รอบตัวหรือ
ชีวิตประจ าวันจะช่วยให้ผู้เรียนมีความสนใจ กระตือรือร้นที่จะศึกษาค้นคว้าเพื่อหาวิธีในการแก้ปัญหา และการที่ผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติค้นคว้าความรู้ด้วยตนเองนั้นท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในชีวิตจริงได้เพราะเกิด
จากความรู้ความเข้าใจท่ีสั่งสมมานัน่เอง นอกจากนน้ียังสอดคล้องกับ วันดี  ต่อเพ็ง (2553) ที่กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐานที่นักเรียนเรียนรู้และปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม ท าให้นักเรียนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น รู้จัก
วิเคราะห์สิ่งที่เป็นข้อมูล รวมทั้งสามารถคิดและตัดสินใจแก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่าง  เหมาะสมและอธิบาย
และประเมินความเป็นเหตุเป็นผลของการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้เพียงบางส่วน  และนักศึกษาร้อยละ 16 มีระดับ
การรู้เรื่องคณิตศาสตร์อยู่ในระดับพอใช้ โดย โดยนักศึกษาสามารถระบุประเด็นทางคณิตศาสตร์ของปัญหาในชีวิตจริง 
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ได้ถูกต้องครบถ้วน ท าปัญหาให้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม แปลงปัญหาให้อยู่ในรูปของการท าฐานการ
เรียนตามที่ก าหนดให้ได้อย่างเหมาะสม  น ากลยุทธ์และวิธีแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไปใช้ได้ โดยแก้ปัญหาได้ถูกต้อง
บางส่วน ตีความ ผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์กลับไปสู่บริบทในชีวิตจริงในการจัดค่ายคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง และ
อธิบายและประเมินความเป็นเหตุเป็นผลของการ แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้เพียงบางส่วน  เท่าน้ัน 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ประโยชน ์
 1. การจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาวิชาการบริหารจัดการค่ายคณิตศาสตร์ส าหรับครูมัธยมศึกษา ส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี การจัดการเรียนการสอนเน้นกระบวนการท างาน ความรับผิดชอบ ดังนั้นผู้เรียนจึงต้อง
เตรียมความพร้อมของผู้เรียนด้านการสร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
เลือกท างานตามความสนใจ ความถนัด อันจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนอย่างมีความสุข และน าความรู้ที่ได้รับ
เชื่อมโยงไปสู่การใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงอย่างเหมาะสม  
 2.  นักศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถนาไปประยุกต์ใช้ส าหรับเนื้อหารายวิชาอื่นๆ ในการวางแผน ก าหนด
กิจกรรม เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ดว้ยตนเอง หรือพัฒนาทักษะต่างๆ 
ได้ 
 3.  ผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกทักษะกระบวนต่างๆ โดยเลือกใช้รูปแบบวิธีการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับผู้เรียนและสาระการเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนและพัฒนาตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละ
คน 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป  
 ควรท าการศึกษาการเรียนรู้โดยใช้ทักษะ/กระบวนการแก้ปัญหา ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กับนักเรียนช้ันอื่น ๆ หรือปรับเปลี่ยนประยุกต์ใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เช่น กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
เป็นต้น 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการบวกและการลบทศนิยม  
โดยใช้แบบฝึกทักษะ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  

โรงเรียนวัดคุ้งวารี(อ าพันอุปถัมภ์) จังหวัดพิษณุโลก 
Development of learning achievement on adding and remove a decimal. 

By using the skill training model for grade 4 students 
 Watkhungwaree school, Phitsanulok. 

เนตรนภา  รอดอินทร์1  ธีระ บุญเกิดกูล2  พัชราวลัย  มีทรัพย์3* และอุเทน  ปุ่มสันเทียะ3 
Netnapha Rotain1 Teera Bunkerdkul2 Phutcharawalai Meesub 3*  

Uthen Pumsanthia3 

1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 
   2ครูพี่เล้ียงกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดคุ้งวารี(อ าพันอุปถัมภ์) อ าเภอเมือง จังหวัดพษิณุโลก 

3อาจารย์นิเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการบวกและการลบทศนิยม ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็น
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ทีก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนวัดคุ้งวารี(อ าพัน
อุปถัมภ์) จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การ
บวกและการลบทศนิยม ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การบวกและการลบ
ทศนิยม วิชาคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 4 แผน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการ
บวกและการลบทศนิยม ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ข้อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 
20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ t-test dependent เปรียบเทียบค่าค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบก่อนและ
หลังเรียน ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก
และการลบทศนิยม สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ค าส าคัญ: ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน , แบบฝึกทักษะ  

ABSTRACT 
 This research aims to compare the achievement of students before and after lessons, learn 
math skills using a story to add and subtract decimals. Grade 4 The sample group used as grade 4 
students studying in the second semester of the academic year 2018 of Watkhungwaree school, 
Phitsanulok, The total number of 18 people. A tool that is used to store information: math skills 
matter. Add and subtract decimals For students Grade 4 learn about management plans. Add and 
subtract decimals Mathematics grade 4 4 number of test plans and achievement. The story of the 
decimal addition and deletion For students Grade 4 exam answer multiple-choice type, select 
option 4, number 20 reply message. The statistics based on the data analysis include the average 
and standard deviation. Using t-test statistical assumption is dependent to compare average test 
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scores before and after study. The research found that the achievement of students who are 
learning math skills by using the. A positive story and remove the decimal is higher than before the 
study statistically significant at the .05 level. 

Keywords: Learning achievement, Skill training  

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ในยุคศตวรรษที่ 21 เป็นยุคของสังคมแห่งข้อมูลข่าวสารและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้
ประเทศต่างๆ มีความพยายามในการแข่งขันกันเพื่อการพัฒนา สร้างสรรค์และคิดค้นข้อความรู้ใหม่ๆทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เจริญก้าวไกล คณิตศาสตร์จึงกลายเป็นศาสตร์หนึ่งที่มีความส าคัญ และเป็นเครื่องมือที่
น ามาใช้ในการศึกษาวิทยาศาสตร์ตลอดจนศาสตร์อื่น ๆ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท , 
2555) และคณิตศาสตร์จึงมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์และเป็นเครื่องมื อในการศึกษาทางด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ อีกทั้งยังมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ท าให้
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขแต่ปัญหาการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ คือผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่ประสบผลส าเร็จ
โดยผู้เรียนคิดว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยาก ประกอบกับครูส่วนใหญ่ยังใช้วิธีการสอนตามแบบเรียนเพียงอย่างเดียว 
ท าให้ผู้เรียนไม่สนใจเรียน ซึ่งได้ส ารวจความคิดเห็นของครูและนักเรียนเกี่ยวกับสาเหตุเด็กไทยอ่อนคณิตศาสตร์พบว่า 
มีความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับคุณลักษณะของครู และนักเรียนโดยครูโทษนักเรียนว่านักเรียนไม่ชอบคิดไม่ชอบ
แก้ปัญหาขาดการฝึกฝน และทบทวนบทเรียนส่วนนักเรียนก็โทษครูว่าเพราะครูสอนไม่ดี มีวิธีการสอนที่ไม่น่าสนใจ 
ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ า(สมวงษ์  แปลงประสพโชค,2552) 
 แนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งพิจารณาแล้วว่าแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เป็นสื่อการเรียนอย่างหนึ่งที่
น่าจะสามารถใช้ในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียน จากการศึกษาค้นคว้าพบว่า แบบฝึกทักษะช่วยให้นักเรียนได้มีทักษะเพิ่มขึ้น โดยการท ากิจกรรมอย่างใดอย่าง
หนึ่งด้วยความสนใจ และพอใจหลังจากนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องนั้นๆมาบ้างแล้วถ้านักเรียนได้ท าแบบฝึกหลายครั้งหลาย
หนพฤติกรรมของนักเรียนจะเปลี่ยนไปคือท าได้คล่องแคล่วรวดเร็วขึ้นท าได้ถูกต้องแม่นย าขึ้นท าได้อย่างเป็นอัตโนมัติ
ช่วยให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง เป็นการฝึกด้วยการกระท าจริง จึงท าให้จดจ าสิ่งที่เรียนรู้ได้ดี และน าไป
แก้ไขปัญหาในสถานการณ์เดียวกันได้ เพราะได้รับประสบการณ์ตรงมาแล้วท าให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้น เพราะ
แบบฝึกทักษะจะเป็นเครื่องมือทบทวนความรู้ที่นักเรียนได้เรียน และท าให้เกิดความช านาญคล่องแคล่วในเนื้อหายิ่งขึ้น
ท าให้ครูทราบความเข้าใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียน ซึ่งจะช่วยให้ครูสามารถปรับปรุง เนื้อหา วิธีการสอน และ
กิจกรรมในแต่ละบทเรียนตลอดจนสามารถช่วยนักเรียนให้เรียนได้ดีที่สุดตามความสามารถ ฝึกให้นักเรียนมีความ
เชื่อมั่น และสามารถประเมินผลงานของตนเองได้ และยังฝึกให้นักเรียนได้ท างานตามล าพัง โดยมีความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมายให้ได้ฝึกใช้ความคิดเชิงคณิตศาสตร์ เข้าใจวิธีการคิดค านวณและด าเนินการแก้ปัญหาต่างๆ ได้ 
(กนกพร  พ่ัวพันธ์ศร,ี2553) ซึ่งการน าเอาชุดฝึกทักษะมาใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์จะสามารถ
แก้ปัญหาดังกล่าวได้ เพราะชุดฝึกทักษะช่วยให้ครูด าเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้นๆได้ทันท่วงทีทราบข้อบกพร่อง
ของนักเรียนแต่ละคนและเป็นการประหยัดเวลา ซึ่งนักเรียนไม่เสียเวลาในการลอกแบบฝึกหัด ท าให้มีเวลาและโอกาส
ฝึกมากขึ้น (ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ,2537 อ้างถึงใน กีรติ สายสิงห์, 2551) 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน าแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์มาใช้
แก้ปัญหาในการเรียน เรื่องการบวกและการลบทศนิยม ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบวกและการลบทศนิยม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงขึ้น 
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จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์ เรื่องการบวกและการลบทศนิยม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการบวกและการลบทศนิยม  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 น ามาสร้างเป็นแบบฝึกทักษะจ านวน 12 แบบฝึก ดังนี้ 
    1.1 แบบฝึกเสริมทักษะที่ 1-3 เรื่อง การบวกทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่งที่ไม่มีการทด 
    1.2 แบบฝึกเสริมทักษะชุดที่ 4-6 เรื่อง การบวกทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่งที่มีการทด 
    1.3 แบบฝึกเสริมทักษะชุดที่ 7-9 เรื่อง การลบทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่งที่ไม่มีการกระจาย 
    1.4 แบบฝึกเสริมทักษะชุดที่ 10-12 เรื่อง การลบทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่งที่มีการกระจาย 
 2. ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในงานวิจัย 
          ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยคือนักเรียนโรงเรียนวัดคุ้งวารี(อ าพันอุปถัมภ์) จังหวัดพิษณุโลก 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนวัดคุ้งวารี(อ าพันอุปถัมภ์) จังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งสิ้น 18 คน โดยวิธีการสุ่มเลือกแบบเจาะจง  
 3. ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
 ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 

สมมติฐานการวิจัย 
  นักเรียนท่ีเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกและการลบทศนิยม ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการบวกและการลบทศนิยมโดยใช้แบบฝึกทักษะ ส าหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดคุ้งวารี(อ าพันอุปถัมภ์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งผู้ท าวิจัยได้
ด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในงานวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยคือนักเรยีนโรงเรยีนวัดคุ้งวารี(อ าพันอุปถัมภ์) จังหวัดพิษณุโลก 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 4 ภาคเรียนท่ี  2 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนวดัคุ้งวารี(อ าพันอุปถัมภ์) จังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งสิ้น 18 คน 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
2.1 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง การบวกและการลบทศนิยม ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  
2.2 แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การบวกและการลบทศนิยม วิชาคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 

4 แผน 
2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการบวกและการลบทศนิยม ส าหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 4 ข้อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ  

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ครูผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการบวกและการลบทศนิยม ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  
จ านวนทั้งหมด 6 ช่ัวโมง และเก็บรวบรวมข้อมูลตลอดเวลาการท าวิจัย ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 โดยมี
ขั้นตอนการด าเนินการดังนี้  
 3.1 ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช้แบบฝึกทักษะการบวกและการลบทศนิยม ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
ครูผู้วิจัยให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน (Pre - test) 
  3.2 ด าเนินการจัดการเรียนรูตามแผนการเรียนรูโดยใช้เรื่อง การบวกและการลบทศนิยม ช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 4 จ านวน 4 แผนการจัดการเรียนรู และแบบฝึกทักษะการบวกและการลบทศนิยม  
 3.3 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใช้แบบฝึกทักษะการบวกและการลบ
ทศนิยม ครบแล้วให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน (Post - test) 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เปรียบเทียบค่าค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบก่อนและหลังเรียนโดยใช้ t-test dependent 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้น าคะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ก่อนการเรียนและหลังการ
เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบทศนิยม ช้ันประถมศึกษาปีที่  4 มาเปรียบเทียบ      
ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบระหว่างคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
กับคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  
 

การประเมิน n  x  S.D.   t  
Sig.(1-
tailed) 

ก่อนเรียน 18 8.06 1.26 

8.61 1.85 19.73 0.0000 
หลังเรียน 18 16.67 2.28 

 จากตารางที่ 1 พบว่า การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 8.06 คะแนน และ 16.67 คะแนน ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่าคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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สรุปผลการวิจัย 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกและการลบ
ทศนิยม สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

อภิปรายผลการวิจัย  
 คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการบวกและการลบทศนิยม ของ
นักเรียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ แสดงว่าการใช้แบบฝึกทักษะในการเรียนการสอน เรื่องการบวกและการลบทศนิยม  ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ปรานี อุผ า (2557) ที่ศึกษาการพัฒนาการ
เรียนรู้ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แบบฝึก ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่อ
การเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ รุจิภา สายสุข (2560) ที่ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ค่ากลางของข้อมูล ช้ันมัธยมศึกษาปี ที่ 6 
ก่อนการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.17 คิดเป็นร้อยละ 50.58 และหลังการใช้แบบฝึก
ทักษะคณิตศาสตร์ ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.64 คิดเป็นร้อยละ 78.21 ดั งนั้น คะแนนหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และสอดคล้องกับ กุหลาบ สีชาลี (2556) ได้
ศึกษาผลการวิจัย เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะ พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้แบบฝึกทักษะ การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 สูงกว่าก่อนใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1. ครูผู้สอนควรศึกษาข้ันตอนการด าเนินกิจกรรมในคู่มือการใช้ ก่อนการใช้เพื่อให้การจัดกิจกรรมด าเนินไป
ดว้ยความราบรื่น และสามารถน าผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ได้ตามที่ก าหนด 
 2. ครูผู้สอนสามารถน าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะไปทดลองใช้ในช่ัวโมงการสอนปกติได้ 
หรือสอนซ่อมเสริมได้ แต่ควรจะแนะน า และช้ีแจงให้เข้าใจในการใช้แบบฝึกทักษะก่อน 
 3. ครูควรใช้แบบฝึกทักษะโดยค านึงถึงเนื้อหา และความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 4. ครูผู้สอนต้องน าวิธีการสอนหรือเทคนิคการสอนมาใช้ก่อนเริ่มบทเรียนหรือระหว่างการศึกษาของบทเรียน
นั้น  
 5. การใช้แบบฝึกทักษะที่ให้ผู้เรียนได้ศึกษาและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ต้องเป็นเรื่องที่มีเนื้อหาสาระที่ง่าย 
และมีตัวอย่างท่ีครอบคลุมค านึงถึง 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาแบบฝึกทักษะในเนื้อหาอ่ืนและระดับชั้นอื่นๆ ให้ครบทุกระดับชั้น 
 2. ควรปรับปรุงแบบฝึกทักษะให้เหมาะสม เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนช้า หรือนักเรียนที่มีความบกพร่อง 
ตลอดทั้งส่งเสริมนักเรียนที่เรียนเก่งให้เรียนดีกว่าเดิม 
 3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะควบคู่กับวิธีการสอนอื่นๆ เพื่อ
ศึกษาความแตกต่าง 
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ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนมะต้องประชาสรรค ์

Development of learning achievement by using skill sets on the problems, 
problems of addition, subtraction, multiplication and division Of grade 6 students  

Matongprachasan School 

เรวดี  ชนชีวารัตน์1 มานิกา เอ่ียมหุ่น2 และสุกัญญา สีสมบา3 

Rewadee  Chonchiwarat1 Manika Auiemhoon2 and Sukanya Seesomba3 

1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
2ครูพี่เล้ียง ช านาญการพิเศษ โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 

3อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ เรื่องโจทย์ปัญหาก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึก
เสริมทักษะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูล โดยใช้กลุ่มเป้าหมายจ านวน 10 คน ได้ท าการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 7 
มกราคม พ.ศ.2562 ถึงวันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2562 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ ชุดฝึกเสริมทักษะประกอบการสอน
คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจ านวน 5 ชุดฝึกและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่องโจทย์ปัญหา แบบอัตนัย ชนิดจ านวน 5 ข้อ ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอผลการวิจัย
และแปรความหมาย ดังนี้ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน/ผลการเรียนรู้/ทักษะ เรื่องโจทย์ปัญหา ก่อนเรียนและหลังเรียนโดย
ใช้ชุดฝึกเสริมทักษะ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความต่าง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ  
 การท าแบบทดสอบของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 จากการทดสอบผู้วิจัยสังเกตว่านักเรียนมีทักษะในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องโจทย์
ปัญหา โดยคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 8.30 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 14.60 ซึ่งมีคะแนนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน 

ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธ์ิ /การแก้โจทย์ปัญหา 

ABSTRACT 
 This research aims to develop the achievement Subject problems before and after 
learning by using skills training sets of Prathom Suksa 6 students at Ma Mustaprachasan School 
Phitsanulok Province, 2nd semester, academic year 2018 The researcher collected data. By using a 
target group of 10 people to collect data between January 7, 2019 to January 18, 2019. The tools 
used in the research are training sets to enhance mathematics teaching skills For students in grade 
6, which the researcher created, 5 sets of training and achievement tests Subject: 5 subjective 
problem types. The researcher analyzed the data. And presenting research results and changing 
meanings as follows: learning achievement / learning outcomes / skills The problem Before and 
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after learning by using skills training sets Analyze data by finding differences Standard deviation and 
percentage 
 The test of students with learning achievement After studying higher than before With 
statistical significance at the level of 0.05. Based on the test, the researcher observed that students 
had skills in solving mathematical problems about problem solving problems. With an average 
score of pre-school at 8.30, with an average score of 14.60 after having higher grades after studying 

Key words: achievement / problem solving 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 กระทรวงศึกษาธิการ ( 2551) ได้กล่าวไว้ว่า คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ท าให้
มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่าง
ถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหาและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและด้านอื่น ๆ คณิตศาสตร์จึงมี
ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  การ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (Mathematical problem solving) เป็นความสามารถหนึ่งในทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ที่นักเรียนควรจะเรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน เพราะการเรียนการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์จะช่วยให้นักเรียนมีแนวทางการคิดที่หลากหลาย มีนิสัยกระตือรือร้น  ไม่ย่อท้อและมีความมั่นใจในการ
แก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ตลอดจนเป็นทักษะพื้นฐานที่นักเรียนสามารถน าติดตัวไปใช้แก้ปัญหา
ในชีวิตประจ าวันได้นานตลอดชีวิต  สอดคล้องกับข้อมูลจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         
( 2555, หน้า 1 ) ที่พบว่าในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ผ่านมา แม้ว่านักเรียนจะไม่มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
สาระเป็นอย่างดี แต่ยังมีนักเรียนจ านวนไม่น้อยที่ยังด้อยความสามารถเกี่ยวกับการแก้ปัญหา การแสดงหรืออ้างอิง
เหตุผล การสื่อสารหรือกาน าเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันหรือในการศึกษาต่อไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสารดังนั้น การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ จึงควรเน้นที่จะช่วยผู้เรียนให้ได้รับการฝึก
ประสบการณ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นทักษะที่ส าคัญยิ่งที่จะต้องพัฒนาให้เกิดในตัวผู้เรียน เพื่อ
น าไปใช้ในการด ารงชีวิต  
 จึงกล่าวได้การแก้โจทย์ปัญหาเป็นส่วนท่ีส าคัญในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์หลายระดับและได้ถูก
จัดให้นักเรียนหรลายระดับช้ันได้เรียนรู้แต่การจัดการเรียนการสอนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนมะต้อง
ประชาสรรค์  ยังมีนักเรียนขาดทักษะในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา แสดงวิธีหาความยาวของโจทย์ปัญหา และ
หาค าตอบ ยังไม่สามารถท าแบบทดสอบก่อนเรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เนื่องจาก ในเรื่องโจทย์ปัญหา ไม่ว่าจะเป็ น
การบวก การลบ การคูณ การหาร เพราะโจทย์มีหลายรูปแบบ ซึ่งจะซับซ้อน และเมื่อนักเรียนไม่สามารถท าท า
แบบฝึกหัด หรือตอบค าถามครูได้จึงท าให้นักเรียนเบื่อหน่าย และไม่ตั้งใจเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ (สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555, หน้า 1) กล่าวว่าการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับ โรงเรียนของทุกประเทศทั่ว
โลก ยังเป็นการเรียนที่มุ่งเน้นเพื่อน า คณิตศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ซึ่งส าหรับ ประเทศไทย ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ได้ก าหนดคุณภาพที่นักเรียนควรมีไว้คือ นักเรียนต้องสามารถใช้
ความรู้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้อย่าง เหมาะสม 
 จากสภาพปัญหาดังกล่าว  ผู้สอนจึงมีความสนใจที่จะท าการแก้ปัญหาการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาของ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยการสร้างแบบฝึกทักษะเรื่องโจทย์ปัญหา เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการวิเคราะห์ แสดง
วิธีท า หาค าตอบ ได้ดียิ่งข้ึน และช่วยให้นักเรียนท าแบบทดสอบเรื่องการหารผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เมื่อผู้สอนน าแบบ
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ฝึกทักษะมาช่วยในการจัดการเรียนรู้ จึงสามารถน าผลการวิจัยในครั้งน้ีไปเป็นแนวทางในการพัฒนาวิธีสอนที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาของคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งหวังให้นักเรียนสามารถพัฒนาและเรียนรู้
ด้วยตนเอง มีคุณลักษณะใฝ่เรียนใฝ่รู้ สามารถท างานร่วมกันกับผู้อื่นได้และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการศึกษาใน
ระดับที่สูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 

จุดมุ่งหมายในการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะเรื่องโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์   

ขอบเขตการวิจัย 
ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร  ได้แก่  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ อ าเภอ 
พรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2561  จ านวน  10  คน 
 กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียมะต้องประชาสรรค์  อ าเภอพรหมพิราม  
จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2561    จ านวน  10  คน 

ด้านตัวแปร  
  ตัวแปรต้น   คือ  แบบฝึกทักษะ   
  ตัวแปรตาม  คือ  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร์  

ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
วันท่ี 7 มกราคม 2562 ถึง  18 มกราคม  พ.ศ. 2562 

สมมติฐานการวิจัย 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะเรื่องโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

กรอบแนวคิดการท าวิจัย     
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การด าเนินการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
เคร่ืองมือในการด าเนินการวิจัย 

 ชุดฝึกเสริมทักษะประกอบการสอนคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
จ านวน 5 ชุดฝึก ได้แก่ 

ชุดฝึกท่ี 1 โจทย์ปัญหาการบวก 
ชุดฝึกท่ี 2 โจทย์ปัญหาการลบ 
ชุดฝึกท่ี 3 โจทย์ปัญหาการคูณ 
ชุดฝึกท่ี 4 โจทย์ปัญหาการหาร 
ชุดฝึกท่ี 5 โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 

 เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน แบบอัตนัย จ านวน 5 ข้อ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. คัดเลือกนักเรียน ซึ่งมาจากการสุ่มแบบเจาะจง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
2. ให้นักเรียนท าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 

 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
3. ท าการฝึกนักเรียนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ ชุดฝึกเสริมทักษะเรื่องโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 

จ านวน 5 ชุดฝึก 
 4. ท าการทดสอบนักเรียน หลังฝึกท าชุดฝึกเสริมทักษะเรือ่งโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ด้วยการ
ให้นักเรียนท าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์
ชุดเดียวกันกับข้อ 2  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล จะวิเคราะห์จากข้อมูลจริงท่ีได้เก็บรวบรวม เพื่อหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยด าเนินการวิเคราะห์ดังนี้ 
 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ก่อน
เรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกประกอบการสอน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  
    1.1 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 
ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกประกอบการสอนมาตรวจให้คะแนน บันทึกผลการสอบของนักเรียน
รายบุคคล 
    1.2 น าคะแนนท่ีไดม้าหาค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    1.3 น าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนมาพิจารณาดูว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
หรือไม่ 
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 ผู้วิจัยได้ท าการด าเนินการวิจัยด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี ้
 1. วิเคราะหผ์ู้เรยีน 

2.  ศึกษาเอกสารข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
3. สร้างแบบทดสอบ แบบฝึกทักษะเรื่องโจทย์ปญัหา และแผนการจัดการเรียนรู ้
4. น าแบบทดสอบแบบทดสอบ แบบฝึกทักษะเรื่องโจทย์ปัญหาและแผนการจัดการเรียนรู้ไปเสนอต่อครูพี่เลี้ยง ให้

ค าแนะน าและปรับปรุงแก้ไข 
5. น าแบบทดสอบ แบบฝึกทักษะเรื่องโจทย์ปัญหา และแผนการจัดการเรียนรู้ มาปรับปรุงแก้ไข 
6. น าแบบทดสอบก่อนเรียนไปใช้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายจ านวน 10 คน 

 7. ปฏิบัติการสอนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  หน่วยที่ 6 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน 
ตามแผนการสอนทั้งหมด 5 ช่ัวโมง สอนทั้งหมด 2 สัปดาห์  พร้อมทั้งให้นักเรียนได้ลองใช้แบบฝึกทักษะเรื่องโจทย์
ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนควบคู่ไปกับการเรียน 
 8. น าแบบทดสอบหลังเรียนไปใช้กับนักนักเรียนเพื่อหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 9. วิเคราะห์ข้อมูลจากคะแนนในการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
จากการด าเนินการ พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่เรียนด้วยชุดฝึกเสริมทักษะ เรื่องโจทย์ปัญหาการบวก ลบ 
คูณ หารระคน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 8.3 คิดเป็นร้อยละ 41.5 และมี
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 14.6 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 73 ซึ่งมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ดังแผนภูมิ
ต่อไปนี ้

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเ รียนของนัก เ รียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6                 
เร่ืองโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน  
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นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 

เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
เรื่องโจทย์ปัญหา 

ก่อนเรียน 

หลงัเรียน 
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สรุปผลการวิจัย  
 ผลการวิจัยพบว่าการท าแบบทดสอบของนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากการทดสอบผู้วิจัยสังเกตว่านักเรียนมีทักษะในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
เกี่ยวกับเรื่องโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ได้ดี โดยคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 41.50 และมีคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 73.00 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

อภิปรายผล 
 จากการวิจัยพบว่าการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องโจทย์ปัญหาโดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะ พบว่า การท า
ผลการวิจัยพบว่าการท าแบบทดสอบของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากการทดสอบผู้วิจัยสังเกตว่านักเรียนมีทักษะในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
เกี่ยวกับเรื่องโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ได้ดี โดยคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 41.50 และมีคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 73.00 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพิพรรธ   
ซื่อสัตย์ (2552) พบว่าผลการเรียนเมื่อเรียนจบการจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งนี้ นักเรียนมีพัฒนาการด้นการ
แก้โจทย์ปัญหาสูงขึ้น ดังจะเห็นได้จากนักเรียนมีค่าเฉลี่ย  17.06  สูงกว่าเกณฑ์ ที่ตั้งไว้ คือ  20  คะแนน  แต่การ
ทดลองนี้ไม่สามารถบอกได้ว่าผลหลังการทดลองนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลง ในตัว นักเรียน  เนื่องจากระยะเวลาระหว่าง 
การจัดกิจกรรมท าให้นักเรียน มีความรับผิดชอบ  และมีความขยันมากขึ้น  อย่างไรก็ตามผู้วิจัยได้สังเกตนักเรียนพบว่า  
นักเรียนบางคนนั้นมีความขยันใส่ใจต่อการเรียนเพื่อท่ีจะพัฒนาตนเองให้มาก 
           ในการแก้โจทย์ปัญหาหนึ่งๆ ไม่จ าเป็นต้องใช้ยุทธวิธีใด ยุทธวิธีหนึ่งเสมอไป ในการหาค าตอบสามารถเลือกใช้
วิธีที่เหมาะสมกับแต่ละเนื้อหา โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์บวกกับ ประสบการณ์เดิมที่มีเพื่อน าไปคิดประกอบในการ
แก้ปัญหานั้นๆ การด าเนินการแก้ปัญหาโดยใช้ขั้นตอนท่ีเหมาะสมกับปัญหานั้นผู้สอนต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด
ด้วยตนเองให้มาก โดยจัดสถานการณ์หรือ ปัญหาหรือเกมทที่น่าสนใจ ท้าทายให้อยากคิด เริ่มด้วยปัญหาที่เหมาะกับ
ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนหรือ ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม โดยอาจเริ่มด้วยปัญหาที่ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ที่เรียนมาแล้วมา
ประยุกต์ก่อน ต่อจากนั้นจึงเพิ่มสถานการณ์หรือปัญหาที่แตกต่างจากที่เคยพบมา ส าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถสูง  
ผู้สอนควรเพิ่มปัญหาที่ยากซึ่งต้องใช้ความรู้ที่ซับซ้อนหรือมากกว่าท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรให้นักเรียนได้ฝึกคิด 

ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะเพ่ือในการน าไปใช้ 
1. ด้านบุคลิกภาพของครูผู้สอน ครูผู้สอนควรแต่งกายสุภาพเหมาะสม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน 

รวมทั้งการควบคุมอารมณ์ และการใช้วาจาที่เหมาะสม เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีไม่เกิดความเบื่อหน่ายต่อ
ครูผู้สอน 
   2. ด้านการใช้สื่อของครูผู้สอน โรงเรียนควรจัดหาสื่อการสอน แหล่งเรียนรู้ให้พอเพียง ครูควรมีการพัฒนาใน
การใช้สื่อเทคโนโลยีในการสอนที่ทันสมัย ควรจะจัดหาสื่อ และแหล่งเรียนรู้ให้ตรงกับทักษะของนักเรียนเพื่อช่วยในการ
พัฒนาตนเองครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ควรน าแบบฝึกทักษะเรื่องโจทย์ปัญหาไปใช้ในใช้ในการ
สอนซ่อมเสริม 

3.ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีที่
หลากหลาย พยายามสอดแทรกเนื้อหาให้น่าสนใจเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ดี เนื้อหาที่สอนควรมีความสัมพันธ์
และต่อเนื่องกัน จะส่งผลให้ผู้เรียน เรียนรู้ไปตามล าดับ นอกจากนี้ควรมอบหมายแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ท า เพื่อ
นักเรียนจะได้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้น 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาในเฉพาะด้านลงไปเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มมากขึ้น และเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย

มีการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่น ามาพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
 2. ควรมีการศึกษาปัญหาการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อน าข้อมูลมา
พัฒนาปรับปรุงการสอนของผู้สอนในรุ่นต่อๆ ไป 
 3. เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่สูงขึ้นครูผู้สอนควรสร้างชุดฝึกเสริมทักษะให้มี
ประสิทธิภาพและทันสมัยอยู่เสมอ 

เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพมหานคร:  
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 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3. ขอนแก่น : โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปร  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม 

โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD 
The Development of Mathematics Learning Achievement on the Topic of 

Application of linear equations, one variable for Mathayomsuksa 2 Student by 
Using The Concept of Collaborative Learning with STAD Technique 

วรรณวิศา  ปานนิล1 และ อุเทน  ปุ่มสันเทียะ2 
Wanwisa Pannil1 and Uthen Pumsanthia2 

1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
2อาจารย์โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

บทคัดย่อ 

     การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD 
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม จังหวัด
พิษณุโลก ภาคการเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 31 คน เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แผนการ
จัดการเรียนรูคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประกอบด้วย 
แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD จ านวน 12 แผน และแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบ
เลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 15 ข้อ หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ T–test แบบ Dependent Samples  
 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD หลังการจัดการเรียนการ
สอน สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนการสอน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD สามารถช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวให้สูงขึ้นได้ 

ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน, การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD 

ABSTRACT 
 The purpose of this research was development in learning achievement of mathematics 
subject about the applications of linear equations with one variable of students in level 
Matthayousuksa 2, learning managed  by the STAD cooperative Learning Technique. The researcher 
collected the data with students in Matthayomsuksa 2.1 in semester2 academic year 2018 of 
Thathongpitthayakom School in Pitsanulok province . There are 31 students. The research 
instrument used was mathematic lesson plans in topic applications of linear equations with one 
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variable of students in level Matthayousuksa 2 consist of lesson plans along to The STAD 
Cooperative Learning Technique theory, 12 plans. And mathematics achievement test in topic 
applications of linear equations with one variable of students in level Matthayousuksa 2 in 
objective test 4 choices 15items. After collecting the data, the researcher analyzed by standard 
deviation and t–test; dependent samples. 
The results was mathematics achievement test in topic applications of linear equations with one 
variable of students in level Matthayousuksa 2, learning managed  by The STAD Cooperative 
Learning Technique. After learning management had score higher than before, statistical 
significantly at .05. So that shows the STAD Cooperative Learning Technique can develop 
mathematics achievement test to positive. 

Keyword : Achievement/ Cooperative Learning Management with STAD Techniques. 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ปัจจุบันคณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิด
อย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหา หรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้
คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์
ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ คณิตศาสตร์  จึงมีประโยชน์ต่อการ
ด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ , 
2551: 3)  
 แต่ปัจจุบันการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ก าลังประสบปัญหา เนื่องจากผู้เรียนไม่สนใจเรียน เบื่อหน่าย 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่ามาตรฐาน ตลอดจนมีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับ วรณัน ขุนศร 
(2546: 3) ที่กล่าวว่า ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ยังไม่ประสบความส าเร็จ
เท่าที่ควร ทั้งนี้เนื่องจากมีหลายสาเหตุหลายประการ เช่น การจัดบรรยากาศในช้ันเรียน  สื่อการเรียนการสอนไม่
เหมาะสมไม่เร้าความสนใจของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนรู้สึกเบื่อหน่ายต่อการเรียน และเนื่องจากวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่
เรียนรู้ได้ยาก มีลักษณะเป็นนามธรรม ท าให้ผู้เรียนไม่มีความสุขในการเรียน จากสาเหตุดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ในส่วน
ของเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ไม่สามารถปรับแก้ได้ เพราะเป็นธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์ แต่ในด้านของครูผู้สอน 
ด้านพฤติกรรมและความตอ้งการของผู้เรยีนนั้นสามารถหาแนวทางและปรบักระบวนการเรยีนการสอนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียนในการพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ดีขึ้นได้ ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนเป็นปัจจัยส าคัญที่
ช่วยพัฒนาด้านสติปัญญา และความคิดของผู้เรียน ฉะนั้น การเลือกวิธีการสอนที่เหมาะสม หรือเลือกประสบการณ์ต่าง 
ๆ ที่ดี ให้นักเรียนเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด เสาะแสวงหา ค้นหา และสรุปสร้างความรู้ด้วยตนเอง ก็จะสามารถพัฒนา
สติปัญญา และความคิดของนักเรียนได้เป็นอย่างดี ซึ่งแนวการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้
ใหม่ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการทางปัญญา (กระบวนการคิด) กระบวนการทางสังคม (กระบวนการกลุ่ม) และให้
ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ และมีส่วนร่วมในการเรียน สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ โดยครูมีบทบาทอ านวยความสะดวก จัด
ประสบการณ์การเรียนให้ผู้เรียน  

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (cooperative learning) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เน้นให้นักเรียนที่มี
ความสามารถแตกต่างกันได้เรียนรู้ร่วมกัน เกิดความร่วมมือ ความรับผิดชอบ และช่วยเหลือกัน โดยจัดผู้เรียนเป็นกลุ่ม
เล็ก ๆ มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแบ่งปัน ทรัพยากรการเรียนรู้ เป็นก าลังใจแก่กันและกัน คนที่เก่งจะช่วยเหลือ
คนท่ีอ่อนกว่าท ากิจกรรมที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จจากกิจกรรมที่
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ท าร่วมกัน รวมทั้งยังเป็นการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้รู้จักตนเอง และเพิ่มคุณค่าของตนเอง การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD (Student Teams Achievement Division) เป็นการจัดกิจกรรมที่
เหมาะกับการสอนเนื้อหาความรู้ ความเข้าใจ อาจใช้หนังสือเรียน หรือใบความรู้เป็นสื่อการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งมี
การจัดกลุ่มนักเรียนตามผลสัมฤทธิ์ กลุ่มละ 4-5 คน ประกอบด้วยนักเรียนที่เรียน เก่ง ปานกลาง อ่อน โดยครูสอน
เนื้อหาบทเรียนใหม่ให้กับนักเรียน และให้นักเรียนช่วยกันศึกษา และท ากิจกรรมที่ได้รับมอบหมายร่วมกันจนส าเร็จ มี
การทดสอบรายบุคคล และมีการค านวณหาคะแนนเฉลี่ยของแต่ละกลุ่ม เพื่อดูความก้าวหน้าของนักเรียน ซึ่งการ
จัดการเรียนการสอนทั้งสองรูปแบบนี้ ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาศักยภาพของตนเอง มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและกลุ่มมีปฏิสัมพันธ์กัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ตลอดจนการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน นอกจากนั้น
แล้วยังเป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และยังช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถ ทั้งด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ได้เต็มศักยภาพอีกด้วย   

จากการที่ได้ฝึกประสบการสอนในโรงเรียนท่าทองพิทยาคม ซึ่งได้สอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า 
ในภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมานั้น เมื่อเนือ้หาบทเรียนเริ่มยากข้ึนนักเรียนบางส่วนจะมีความเอาใจใส่
ในการเรียนและมีความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรมการเรียนการสอนน้อยลง และบางครั้งก็หนีเรียน ซึ่งพฤติกรรม
เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน และตัวนักเรียน เช่น ท าให้นักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาและบทเรียนที่ครูอธิบาย 
ติดตามบทเรียนไม่ทัน เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ ากว่ามาตรฐาน แต่ยังมีนักเรียน
บางส่วนท่ีเอาใจใส่ในการเรียน ให้ความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งผลให้นักเรียนส่วนนี้เข้าใจเนื้อหาและ
บทเรียนที่ครูสอน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูง ซึ่งจะเห็นได้ว่า ในห้องเรียนหนึ่งห้องเรียนนั้นจะประกอบด้วย
เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท้ังเก่ง กลาง และอ่อน หากครูยังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ หรือกิจกรรมการเรียนรู้
แบบเดิมอยู่แล้วนั้น ย่อมส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนยิ่งต่ าลง และภายในห้องเรียนนั้นจะมีความ
หลากหลายและความแตกต่างของตัวนักเรียนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนของครู หรือสิ่งที่เกิด
ขึ้นกับนักเรียนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างแน่นอน ซึ่งเราสามารถน าวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD (Student Teams Achievement Division) มาปรับใช้เพื่อให้นักเรียนที่เก่งช่วยเหลือ
คนท่ีอ่อนกว่า และให้ผู้เรียนท่ีอ่อนพัฒนาตนเอง 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของ
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD (Student Teams Achievement Division) คือ 
การจัดกิจกรรมที่เหมาะกับการสอนเนื้อหาความรู้ ความเข้าใจ อาจใช้หนังสือเรียน หรือใบความรู้เป็นสื่อการเรยีนรู้ของ
นักเรียน ซึ่งมีการจัดกลุ่มนักเรียนตามผลสัมฤทธิ์ กลุ่มละ 4-5 คน ประกอบด้วยนักเรียนที่เรียนเก่ง ปานกลาง อ่อน 
โดยครูสอนตามขั้นตอน ดังนี ้
 1. ขั้นการจัดกลุ่มและน าเข้าสู่บทเรียน 
 2. ขั้นน าเสนอบทเรียน 
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 3. ขั้นการศึกษากลุ่มย่อยและฝึกทักษะ 
 4. ขั้นประเมินความก้าวหน้า 
 5. ขั้นยกย่องความส าเร็จของนักเรียน 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  หมายถึง คะแนนสอบของนักเรียนท่ีได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ที่สร้างขึ้นเพื่อวัดผลการเรยีนรู้ตามจุดประสงค์
การเรียนท่ีก าหนด ซึ่งแสดงถึงความเข้าใจในเนื้อหาท่ีสอนและกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติ 
 นักเรียน หมายถึง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2561 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ลงมือปฏิบัติดว้ยตนเอง สัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 12 ช่ัวโมง 
ซึ่งมีข้ันตอนการศึกษาค้นคว้า ดังนี ้
           4.1  เลือกกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย  
           4.2  ช้ีแจงข้อตกลง และรูปแบบในการจัดการเรียนการสอน แล้วให้นักเรียนท าแบบทดสอบ        ก่อนเรียน 
(Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยแบบทดสอบเป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 15 ข้อ เพื่อทดสอบความรู
พื้นฐานของนักเรียน 
           4.3 ด าเนินกิจกรรมการเรยีนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ประกอบด้วย ขั้นการจัดกลุ่ม
และน าเข้าสู่บทเรียน ข้ันน าเสนอบทเรียน  ขั้นการศึกษากลุ่มย่อยและฝึกทักษะ ขั้นประเมินความก้าวหน้า และขั้นยก
ย่องความส าเร็จของนักเรียน 
           4.4  ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) หลังจากจัดการเรียนรู้ตามแผนที่ก าหนดครบถ้วนแล้ว 
โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยแบบทดสอบเป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 15 ข้อ (ฉบับเดียวกับแบบทดสอบก่อน
เรียน) เพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
           4.5  น าผลการทดสอบที่ได้มาตรวจให้คะแนน และวิเคราะห์ผล เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน ท่ีเรียนตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ก่อนเรียนและหลังเรียน 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์เชิงเส้นตัวแปรเดียว       
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์เชิงเส้นตัวแปรเดียว ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลอง และแปลความหมาย
ของผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้สัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้  

X  แทน  คะแนนเฉลี่ย  
  S.D.  แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

N  แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอยา่ง   
t   แทน  ค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน T–test แบบ Dependent Samples  
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การเสนอผลและการแปลผลการวเิคราะห์ข้อมูล น าเสนอดังต่อไปนี้    
1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์เชิงเส้นตัวแปรเดียว 

ส าหรับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้
เรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ก่อนเรียนและหลังเรียน ปรากฏดังตารางที่ 4.1  

ตารางที่ 5.1 ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์เชิงเส้นตัวแปร
เดียว ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ที่เรียนตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้เรียนแบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิค STAD  

กลุ่มทดลอง 
จ านวนนักเรียน 
(คน) 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-test 

ก่อนเรียน 31 5.09 2.15 
16.85 

หลังเรียน 31 11.23 2.33 
*นัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 

 จากตาราง พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์เชิงเส้นตัวแปรเดียวของ
นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ที่เรียนตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้เรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD หลังการ
จัดการเรียนการสอนสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนการสอน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์เชิงเส้นตัวแปรเดียวของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้เรียนตามแนวคิดโดยภาพรวมหลังจากการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการ
จัดการเรียนรู้ และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p = .00) เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กูเกียรติ แสงสวิทย ที่ได้ศึกษาผลการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบ
ร่วมมือท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร์ และความสนใจในการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 2 ผลการวิจัยปรากฏว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ และความสนใจในการเรียนคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผลสัมฤทธ์ิ ควบคู่กับกระบวนการกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มประกอบด้วยนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ที่ต่างกัน คือ เก่ง ปานกลาง และอ่อน ซึ่งนักเรียนทุกคนในกลุ่มจะต้องช่วยกันท างานให้ประสบความส าเร็จ ผู้เรียนที่
เก่งจะช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนอ่อนกว่า นอกจากนั้นยังเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีเป้าหมายร่วมกัน ท าให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มเกิดความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนส าคัญของ
กลุ่ม ซึ่งนักเรียนทั้งเก่ง ปานกลาง และอ่อนย่อมได้พัฒนาตนเองเพื่อความส าเร็จของกลุ่ม สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เพ็ญนภา  ดีจรัส (2547) ที่ได้ศึกษาผลของวิธีการเรียนแบบร่วมมือ แบบแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิ์ (STAD) ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่า การสอนด้วยวิธีการเรียนแบบรว่มมอื 
แบบแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิ์ (STAD) ที่เน้นให้นักเรียนท างานเป็นกลุ่มมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นช่วยเหลือกันจะ
ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นกว่าการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD สามารถช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์
เชิงเส้นตัวแปรเดียวให้สูงขึ้นได้ 
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ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์เชิงเส้นตัวแปรเดียว  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์เชิงเส้นตัวแปรเดียว ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD  หรือวิชา เนื้อหาอื่นในการเรียนการสอน และนักเรียนในระดับช้ันอื่น 
ดังนี้  
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1. ส าหรับเนื้อหาที่ยาก นักเรียนไม่เคยเรียน หรือไม่สามารถท าความเข้าใจด้วยตนเองได้นั้น ครูจ าเป็นต้อง
แนะน าและอธิบายให้นักเรียนฟังก่อน และเมื่อครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจแล้ว นักเรียนที่เก่งหรือเข้าใจจะอธิบายให้
สมาชิกในกลุ่มที่อ่อนกว่า หรือยังไม่เข้าใจฟังอีกครั้งเพื่อให้เข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น ดังนั้นครูต้องเตรียมเนื้อหาให้
เหมาะสมกับนักเรียน และพร้อมให้ค าแนะน ากับนักเรียนตลอดเวลาเมื่อนักเรียนเกิดข้อสงสัยในเนื้อหา 
 2.  ในระยะแรกของการท างานกลุ่ม นักเรียนที่เก่งจะไม่ยอมรับนักเรียนที่อ่อนกว่า และจะไม่วางใจให้
นักเรียนท่ีอ่อนท างานท่ีได้รับมอบหมายเพราะกลัวเสียคะแนนของกลุ่ม ครูจึงต้องเน้นย้ าถึงบทบาทหน้าที่ขงสมาชิกแต่
ละคนภายกลุ่ม และเปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละคนได้แสดงความสามารถของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือท าการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรท าวิจัยเพื่อเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD กับการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยใช้เทคนิคอ่ืน ๆ เช่น TGT, Jigsaw ll , TAI เป็นต้น 
 2. ควรท าวิจัยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ใน
รายวิชาอื่น ๆ ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ า เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 
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Development of mathematics learning achievement for application of linear 
equations with one variable lesson by remedial teaching model for 

Mattayomsuksa 2 students 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการประยุกต์ของสมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนที่เรียนอ่อน ก่อนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนซ่อมเสริม และเพื่อสังเกต
พฤติกรรมในการสอนซ่อมเสริมคณิตศาสตร์ เรื่องการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนที่เรียนอ่อน 
ก่อนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนซ่อมเสริม กลุ่มตัวอย่างที่ได้มาแบบเจาะจงจ านวน 17 คนที่ไม่ผ่าน
จุดประสงค์ร้อยละ 60 ลงมาซึ่งใช้สถิติพื้นฐานหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้รูปแบบ
การสอนซ่อมเสริม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เครื่องมือวิจัยได้แก่รูปแบบการสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว จ านวน 20 ข้อ ซึ่งเป็นแบบทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน (แบบฝึกหัดแบบปรนัย 4 ตัวเลือก)จากการวิจัยได้ผลดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลจากการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน โดยใช้รูปแบบการ
สอนซ่อมเสริมเรื่อง การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว จ านวน 20 ข้อ โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน พบว่า ผลการทดสอบก่อนเรียนของผู้เรียนด้วยแบบทดสอบมีค่าเฉลี่ย และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนด้วย
แบบทดสอบ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบโดยที่ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิมเฉลี่ย 7.17  คะแนน   
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลการสังเกตพฤติกรรมโดยใช้รูปแบบการสอนซ่อมเสรมิ เรื่องการประยุกต์สมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว จากการสังเกตพฤติกรรมในการสอนซ่อมเสริมครั้งนี้นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการจัดการเรียน
การสอนได้เป็นอย่างดี มีความตั้งใจ มีความกระตือรือร้น ซักถามเมื่อเกิดข้อสงสัยไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนนักเรียนด้วยกัน
หรือครูผู้สอน นักเรียนส่วนใหญ่มีความพื้นฐานที่ดีขึ้นและสามารถน าไปพัฒนาใช้กับวิชาคณิตศาสตร์ได้ในระดับช้ัน
ต่อไป และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

ABSTRACT 
 The purposes of the research were 1) to compare the mathematics achievement in 
development of mathematics learning achievement for application of linear equations with one 
variable by remedial teaching model of Mattayomsuksa 2 students of low qualified students 
between before and after learning by remedial teaching method 2) to observe the low qualified 
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students’ mathematics learning behavior in development of mathematics learning achievement for 
application of linear equations with one variable lesson by remedial teaching model of 
Mattayomsuksa 2 students before and after learning by remedial teaching method. The target 
group was selected by purposive sampling; 17 low qualified students who got lower defined criteria 
of 60. The data were statistically analyzed by mean, percentage, and standard deviation. 
 The results of the research revealed that: 
 1) The data analysis from the comparison of achievement test score between before and 
after learning by remedial teaching method in development of mathematics learning achievement 
for application of linear equations with one variable lesson by remedial teaching model of 
Mattayomsuksa 2 students 20 items that statistically analyzed by mean and standard deviation 
found that the students’ pre-test score and the post-test. Therefore the post-test score was higher 
than the pre-test score by 7.17 scores. 
 2) The observation of students’ learning behavior by remedial teaching method in 
development of mathematics learning achievement for application of linear equations with one 
variable lesson by remedial teaching model of Mattayomsuksa 2 students found that most 
students participated in learning activity as well. They paid attention, had enthusiasm for learning, 
questioned to friends and the teacher when they were curious in lesson. Most of them had better 
basic skill and can apply the knowledge for the next level of mathematics and also apply it to use 
in their daily life. 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์คิด
อย่ า ง เป็นระบบมีแบบแผนสามารถวิ เคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ ได้ อย่ า งถี่ ถ้ วนรอบคอบช่วยให้
คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม นอกจากนี้
คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศาสตร์อื่นๆคณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อ
การด าเนินชีวิตช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  (กระทรวงศึกษาธิการ
, 2553, หน้า 56) 
 จากการศึกษาผลการเรียนคณิตศาสตร์ในสถานศึกษาพบว่าผลการเรียนมีคุณภาพที่ต่ ามาก นักเรียนไม่ให้
ความสนใจ และไม่ให้ความส าคัญกับการเรียนเพราะคิดว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เข้าใจยาก ผลการเรียนส่วนใหญ่
ของนักเรียนจึงต่ า ผู้บริหารสถานศึกษาได้ให้ความส าคัญ นักเรียนท่ีอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ถ้าปล่อยให้ไปเรียนในระดับ
ต่อไปก็จะท าให้นักเรียนไม่มีความรู้พื้นฐานที่จะไปต่อยอดได้ การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ยังไม่ประสบ
ผลส าเร็จเท่าที่ควร นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ าทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุและปัจจัยหลาย
ประการ เช่น เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ ที่ยังส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ค่อนข้างน้อย ครูไม่ค่อยเข้าใจในการ
น าหลักสูตรไปใช้ การจัดท าสื่อการเรียนรู้ และการประเมินผลผู้เรียน ยังไม่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2551 หน้า 19)  

ความส าคัญของการสอนซ่อมเสริม เป็นการจัดการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องของนักเรียนที่
เรียนอ่อนให้มีความรู้สูงขึ้น มีความเข้าใจและได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มความสามารถ ท าให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้
ทันเพื่อน และเรียนจนผ่านเกณฑ์ตามจุดประสงค์ได้  
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   ภาวนา  เยาว์ธานี (2531 : 75-77) ได้วิจัยเรื่อง การน าเสนอแนวทางการจัดการสอนซ่อมเสริมวิชา
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้แบบสอบถามกับตัวอย่างประชากรที่เป็นผู้บริหาร และครูคณิตศาสตร์ 
จ านวน 226 คน 
 สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ผู้บริหารและครูคณิตศาสตร์เห็นด้วยกับการเตรียมการสอนซ่อมเสริมมากที่สุด และ
การด าเนินงานสอนซ่อมเสริมว่า ควรน าไปใช้มากคือ การประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตนได้
ถูกต้องในการเข้ารับการสอนซ่อมเสริม การแบ่งกลุ่มนักเรียนเพื่อจัดการสอนซ่อมเสริม คือ การแบ่งกลุ่มนักเรียนตาม
ข้อบกพร่องที่ค้นพบจากการท าแบบทดสอบ วินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์การแบ่งกลุ่มนักเรียนตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่นักเรียนสอบไม่ผ่าน การแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มเก่ง  ปานกลาง และกลุ่มอ่อน โดยพิจารณา
จากผลการเรียนที่ผ่านมา หัวหน้าหมวดวิชาการรวบรวมการสอนซ่อมเสริมของครู  ข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน  และ
การแบ่งกลุ่มนักเรียนให้ฝ่ายวิชาการด าเนินการก าหนดเวลา  และสถานที่ส าหรับสอนซ่อมเสริม  ควรสอนในคาบซ่อม
เสริมการวัดการสอนซ่อมเสริมควรใช้วิธีการมอบหมายให้นักเรียนเก่งที่ครูคัดเลือกเป็นผู้ช่วยสอนโดยมีครูเป็นผู้ดูแล 
และให้ค าแนะน า ควรจัดสอนซ่อมเสริมเป็นรายบุคคล เป็นต้น 

ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาผลการเรียนซ่อมเสริมที่มีผลต่อพฤติกรรมทางการเรียนและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย เพื่อเป็น
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนอ่อนโดยใช้รูปแบบการสอนซ่อมเสริม เพื่อส่งเสริมพฤติกรรม
ทางการเรียนให้กับนักเรียน 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
ของนักเรียนท่ีมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ต่ า ก่อนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนซ่อมเสริม 
 2. เพื่อสังเกตพฤติกรรมในการสอนซ่อมเสริมคณิตศาสตร์ เรื่องการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
ของนักเรียนท่ีมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ต่ า ก่อนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนซ่อมเสริม 

สมมติฐานของการวิจัย 
 หลังใช้รูปแบบการสอนซ่อมเสริม นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบการสอนซ่อม
เสรมิ 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ด้านเนื้อหา 
 เนื้อหาที่ใช้ คือ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น 
 2. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 33 คน โรงเรียนคีรีมาศ ต าบล
โตนด อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนคีรีมาศ ต าบลโตนด 
อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ที่ได้คะแนนจากการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุ กต์ของสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจงที่ทดสอบได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 60 ลงมา 
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 3. ด้านระยะเวลา 
 ระยะเวลาที่ใช้ คือ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี 3 มกราคม 2562 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 
2562 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 
 1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มีขั้นตอนการสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ
ดังนี ้
    1.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการประยุกต์ของ
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จากเอกสารและต าราต่างๆ 
    1.2 ศึกษาหลักสูตร เนื้อหา และจุดประสงค์การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว และสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก โดยสร้างให้
ครอบคลุมเนื้อหาและตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
    1.3 น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเสนอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาตรวจสอบและด าเนินการแก้ไขปรับปรุง 
    1.4 จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ที่ได้จากข้อ 1.3 เพื่อใช้ในการวิจัย
ต่อไป 
 2. น าคะแนนท่ีได้จากการทดสอบรายจุดประสงค์มาจัดแบ่งเป็นกลุ่ม คือ กลุ่มที่ผ่านจุดประสงค์ และกลุ่มที่
ไม่ผ่านจุดประสงค์ 
 3. ด าเนินการเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจงจากนักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ ได้
จ านวน 17 คน 
 4. ด าเนินการสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวสัปดาห์ละ 2 
วันเป็นเวลา 4 สัปดาห์ 
 5. สังเกตพฤติกรรมขณะที่สอนซ่อมเสริมเป็นรายบุคคล แล้วเขียนบันทึกพฤติกรรมเป็นรายบุคคลแล้วน ามา
เปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรูก้ารสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
 6. ทดสอบหลังการเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์
ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  
 

ตัวแปรอิสระ 

การสอนซ่อมเสริม  

ตัวแปรตาม 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์  
 

การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้  
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลจากการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน โดยใช้รูปแบบการสอน

ซ่อมเสริมเรื่อง การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว จ านวน 20 ข้อ โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X)และส่วนเบี่ยงเบน
ม า ต ร ฐ า น  ( S.D.)  พ บ ว่ า  ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ ก่ อ น เ รี ย น ข อ ง ผู้ เ รี ย น ด้ ว ย แ บ บ ท ด ส อ บ   มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย

 6.94, . . 1.89S D    และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนด้วยแบบทดสอบ  14.11, . . 1.83S D    ซึ่งมี

คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบโดยที่ค่าเฉลี่ยหลังการสังเกตพฤติกรรมเพิ่มขึ้นจากเดิมเฉลี่ย  7.17  
คะแนน และการวิเคราะห์ข้อมูลการสังเกตพฤติกรรมโดยใช้รูปแบบการสอนซ่อมเสริม เรื่อง การประยุกต์สมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว จากการสังเกตพฤติกรรมในการสอนซ่อมเสริมครั้งนี้นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการจัดการ
เรียนการสอนได้เป็นอย่างดี มีความตั้งใจ มีความกระตือรือร้น ซักถามเมื่อเกิดข้อสงสัยไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนนักเรียน
ด้วยกันหรือครูผู้สอน นักเรียนส่วนใหญ่มีความพื้นฐานที่ดีขึ้นและสามารถน าไปพัฒนาใช้กับวิชาคณิตศาสตร์ได้ใน
ระดับชั้นต่อไป และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ผลการวิจัยการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การ
ประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้รูปแบบการสอนซ่อมเสริม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาที่ 2 พบว่าการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนและเรียนเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และการสังเกตพฤติกรรม
ของนักเรียนระหว่างการเรียนซ่อมเสริมมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งสรุปผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและวิเคราะห์การสังเกตพฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ได้ดังนี้ วิเคราะห์ข้อมูลจากการเปรียบเทียบ
คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลังเรียน โดยใช้รูปแบบการสอนซ่อมเสริมเรื่อง การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว จ านวน 20 ข้อ โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ผลการทดสอบก่อนเรียนของผู้เรียน
ด้วยแบบทดสอบ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบโดยที่ค่าเฉลี่ยหลังการสังเกตพฤติกรรมเพิ่มขึ้น
จากเดิมเฉลี่ย  7.17  คะแนน และการวิเคราะห์ข้อมูลการสังเกตพฤติกรรมโดยใช้รูปแบบการสอนซ่อมเสริม เรื่อง การ
ประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว จากการสังเกตพฤติกรรมในการสอนซ่อมเสริมครั้งนี้นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความ
ร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี มีความตั้งใจ มีความกระตือรือร้น ซักถามเมื่อเกิดข้อสงสัยไม่ว่าจะ
เป็นกับเพื่อนนักเรียนด้วยกันหรือครูผู้สอน นักเรียนส่วนใหญ่มีความพื้นฐานที่ดีขึ้นและสามารถน าไปพัฒนาใช้กับวิชา
คณิตศาสตร์ได้ในระดับชั้นต่อไป และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

อภิปรายผล 
 การวิเคราะห์การสังเกตพฤติกรรมการสอนซ่อมเสริม เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
นักเรียนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีความตั้งใจที่จะรับการจัดการเรียนการสอนมีความตั้งใจ มีความกระตือรือร้น 
ซักถามเมื่อเกิดข้อสงสัยไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนนักเรียนด้วยกันหรือครูผู้สอน นักเรียนส่วนใหญ่มีความพื้นฐานที่ดีขึ้นและ
สามารถน าไปพัฒนาใช้กับวิชาคณิตศาสตร์ได้ในระดับช้ันต่อไป ทั้งนี้เป็นเพราะว่ารูปแบบการสอนซ่อมเสริมได้ยึด
หลักการสร้างอย่างเป็นระบบ โดยศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  และ
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญ คุณลักษณ์อันพึง
ประสงค์ ตัวช้ีวัดช้ันปี น าผลการศึกษามาวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหา สร้างสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรและเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา ศึกษาข้อมูลทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดท าชุดการสอนจากเอกสาร หนังสือ 
ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เลือกและวิเคราะห์เนื้อหาที่จะน ามาจัดท าชุดการสอนโดยพิจารณาให้เหมาะสม ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองและเหมาะสมกับเวลา เนื้อหามีความเป็นจริงและมีความคงท่ี โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้ในชุด
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การสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามขั้นตอนของทักษะกระบวนการ สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
ประยุกต์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองตามเป้าหมาย
การจัดการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัย สอดคล้องกับงานวิจัยของภาวนา เยาว์ธานี (2531 : 75-77) ได้วิจัยเรื่อง การ
น าเสนอแนวทางการจัดการสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้แบบสอบถามกับตัวอย่าง
ประชากรที่เป็นผู้บริหาร และครูคณิตศาสตร์ จ านวน 226 คน สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1.  ผู้บริหารและครูคณิตศาสตร์ เห็นด้วยกับการเตรียมการสอนซ่อมเสริมมากที่สุดในเรื่อง การประชุมครู 
อาจารย์ในหมวดเพื่อร่วมวางแผนการสอนซ่อมเสริม ในแต่ละรายวิชา 
 2.  ผู้บริหาร และครูคณิตศาสตร์ เห็นด้วยกับการด าเนินงานสอนซ่อมเสริมว่า ควรน าไปใช้มากคือ การ
ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องในการเข้ารับการสอนซ่อมเสริม การแบ่งกลุ่มนักเรียน
เพื่อจัดการสอนซ่อมเสริม คือ การแบ่งกลุ่มนักเรียนตามข้อบกพร่องที่ค้นพบจากการท าแบบทดสอบ วินิจฉัย
ข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์การแบ่งกลุ่มนักเรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่นักเรียนสอบไม่ผ่าน การ
แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มเก่ง  ปานกลาง และกลุ่มอ่อน โดยพิจารณาจากผลการเรียนที่ผ่านมา หัวหน้าหมวดวิชาการ
รวบรวมการสอนซ่อมเสริมของครู  ข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน  และการแบ่งกลุ่มนักเรียนให้ฝ่ายวิชาการด าเนินการ
ก าหนดเวลา  และสถานที่ส าหรับสอนซ่อมเสริม  ควรสอนในคาบซ่อมเสริมการวัดการสอนซ่อมเสริมควรใช้วิธีการ
มอบหมายให้นักเรียนเก่งที่ครูคัดเลือกเป็นผู้ช่วยสอนโดยมีครูเป็นผู้ดูแล และให้ค าแนะน า ควรจัดสอนซ่อมเสริมเป็น
รายบุคคล เป็นต้น 
 3.  การติดตามผลการสอนซ่อมเสริมที่ผู้บริหารและครูคณิตศาสตร์เห็นด้วยที่สุดคือครูผู้สอนควรวัดผลการ
เรียนอย่างสม่ าเสมอในแต่ละจุดประสงค์ที่นักเรียนเข้ารับการสอนซ่อมเสริม 
 4.  การประเมินผลที่ผู้บริหารและครูคณิตศาสตร์เห็นด้วยมากที่สุดว่าควรน าไปใช้มาก คือ การใช้
แบบทดสอบคู่ขนานส าหรับนักเรียนก่อน และหลังการเข้ารับการสอนซ่อมเสริมและการสอนซ่อมซ้ าส าหรับนักเรียนที่
สอบไม่ผ่าน 
 5.  ปัญหาการสอนซ่อมเสริมที่น่าจะเป็นปัญหามากตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครู คือ ครูมีหน้าที่
รับผิดชอบงานของโรงเรียนหลายอย่างนอกจากการสอน 
 6.  ผู้บริหารและครูเสนอแนะว่า เกี่ยวกับหลักในการจัดการสอนซ่อมเสริมนั้นควรค านึงถึงข้อบกพร่องของ
นักเรียนแต่ละคนและท าการสอนซ่อมเสริมแก้ไขให้ตรงกับข้อบกพร่องที่ค้นพบ คณะครูควรเตรียมสื่อการเรียนกา ร
สอนให้เพียงพอ  ควรแบ่งกลุ่มนักเรียนตามข้อบกพร่องและด าเนินการสอนซ่อมเสรมิโดยให้ครรู่วมมอืกันสอนซ่อมเสรมิ
ตามเรื่องที่แต่ละคนถนัด  ครูควรสอนตามแผนการสอนและมีการติดตามผลโดยการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ควรใช้แบบทดสอบประเมินผลทุกครั้งหลังการสอนซ่อมเสริม และสมพร จินากูล (ดาเรษฎ์เผ่าพัฒน์. 2536 : 63 ; 
อ้างอิงจาก สมพร จินากูล. 2530 : 124  การน าเสนอแนวทางการสอนซ่อมเสริมทักษะภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย) ผลการวิจัยพบว่าหลักการสอนซ่อมเสริมทักษะภาษาอังกฤษที่ผู้บริหารโรงเรียน ครูภาษาอังกฤษ และ
ศึกษานิเทศก์เห็นด้วยในระดับมาก คือ ให้นักเรียนเห็นว่าการสอนซ่อมเสริมไม่ใช่การลงโทษ จุดมุ่งหมายของการสอน
ซ่อมเสริมเพื่อสอนซ่อมให้กับนักเรียนที่มีข้อบกพร่องในการเรียนภาษาอังกฤษ ให้ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการ 
และกิจกรรมการจัดสอนซ่อมเสริม เห็นว่า ควรให้ผู้สอนซ่อมเสริมเป็นครูภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียม และ
วางแผนการสอนซ่อมเสริมควรมีการเตรียม และวางแผนการสอนซ่อมเสริมไว้ล่วงหน้าทุกครั้ง  ขั้นตอนการสอนซ่อม
เสริมเห็นว่าควรด าเนินการดังนี้คือ ครูทบทวนความรู้เดิมที่จ าเป็นต่อการสอนซ่อมเสริม  นักเรียนออกค าสั่งเป็น
ภาษาอังกฤษ นักเรียนอ่านในใจแล้วสรุปใจความส าคัญ หรือตอบค าถาม นักเรียนเดิมบทสนทนาจากภาพ หรือ
เหตุการณ์ที่ก าหนดไว้และเห็นว่าควรประเมินผลการสอนซ่อมเสริมโดยใช้แบบทดสอบ 
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 2. วิเคราะห์ข้อมูลจากการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการสอน

ซ่อมเสริมเรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว จ านวน 20 ข้อ โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X )และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) พบว่าการทดสอบก่อนเรียนของผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  6.94  คะแนน และเมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างเกณฑ์กับคะแนนสอบของผู้เรียนหลังเรียนพบว่าคะแนนสอบของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ผลการ
เปรียบเทียบคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน จ านวน 20 ข้อ พบว่านักเรียนมี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนเท่ากับ  6.94 คะแนน ค่าเฉลี่ยของคะแนนการ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเท่ากับ 14.11 คะแนน โดยค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
7.17 คะแนน  โดยนักเรียนมีคะแนนทดสอบหลังเรียนเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการสอนซ่อมเสริมสามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ทั้งนี้เป็นเพราะว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนซ่อมเสริมเรื่อง 
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  เป็นนวัตกรรมที่ท าให้นักเรียนมีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น ถ้าครูผู้สอนได้
ใช้สื่อในการสอนจะท าให้นักเรียนเกิดความคิดรวบยอดช่วยให้สร้างความเข้าใจและความสนใจในการเรียนรู้ ช่วยให้
การเรียนรู้ในบทเรียนง่ายขึ้น ท าให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ที่มีประโยชน์ต่อชีวิตจริง โดยมีเนื้อหาที่ส่งเสริมให้
นักเรียนได้ใช้ความคิดและเกิดการเรียนรู้อย่างเข้าใจที่แท้จริงเพราะมีกระบวนการที่ส่งเสริมทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มเล็ก 
หลังจากท่ีเรียนจบบทเรียนได้มีการประเมินผลการเรียนเพื่อตรวจสอบนักเรียนว่าบรรลุผลการเรียนรู้ที่ตั้งไว้หรือไม่ ถ้า
ไ ม่ บ ร ร ลุ ผ ล ก็ จ ะ มี ก า ร ส อ น ซ่ อ ม เ ส ริ ม ใ ห้ กั บ นั ก เ รี ย น เ พิ่ ม เ ติ ม  ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ง า น วิ จั ย ข อ ง 
บุญทัน ศรีสะอาด (2529) กล่าวไว้ว่าการสังเกตพฤติกรรมการเรียนว่าผู้สอนจะต้องสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนอยู่ตลอดเวลา โดยสังเกตการณ์ฟังค าบรรยาย สาธิต การท ากิจกรรมการเรียนต่างๆ ความร่วมมือกับคนอื่นๆ 
นิสัย และค่านิยม เป็นต้น ขณะที่ผู้สอนต้องสังเกตผู้เรียนให้ครบคนไม่สังเกตเฉพาะคนใดคนหนึ่ง หรือเพียงส่วนหนึ่ง 
ขณะที่สอนควรใช้สายตามองไปยังผู้เรียน พฤติกรรมของผู้เรียนท่ีบ่งช้ีว่าการสอนครั้งนั้นไม่ได้ผล ได้แก่ ผู้เรียนนั่งหลับ 
คุยกัน เหม่อลอย หรือคิดเรื่องอื่น และการกระท าอ่ืน เป็นต้น ซึ่งผู้สอนควรให้ความสนใจพฤติกรรมเหล่านี้ 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
 1. ครูผู้สอนควรสังเกตพฤติกรรมให้ละเอียดมากกว่านี้ใช้มนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน จะท าให้การจัดการ
สอนโดยใช้การสอนซ่อมมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นกว่านี้ จะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีการพัฒนายิ่งขึ้น 
 2. ครูผู้สอนควรสร้างนวัตกรรมการสอนที่เข้าใจง่าย มีความน่าสนใจ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่แปลกและ
แตกต่างไปจากเดิม ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และแนวคิดทฤษฎี เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ควรเอาใจใส่อย่างจริงจัง ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการแก้โจทย์สมการให้ครบทุกขั้นตอนจนเกิดทักษะกระบวนการอย่าง
ยั่งยืน 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 
 ควรมีการพัฒนาเรื่องอื่นๆ เช่น การสอนซ่อมเสรมิหลังเลิกเรียน เพื่อให้นักเรียนที่ไม่เข้าใจในช่ัวโมงได้เพิ่มพูน
ความรู้ และควรมีชมรมการติวคณติศาสตร์ภายในโรงเรียนเพื่อส่งเสรมิการเรียนรู้คณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น 
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง การบวก ลบ เศษส่วน โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
Comparison of learning achievement before and after learning mathematics 

Subject: Addition, subtraction, fractions by learning activity sets 
Of grade 5 students 

ชวกร บุญสิงห์¹  ธนู สุขแสง²  สุกัญญา สีสมบา³ 
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¹นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 
²ครูพี่เล้ียงกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12   อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

³อาจารย์นิเทศสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียน 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่ได้รับการสอนโดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ส าหรับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 และเพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่
ได้รับการสอนโดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การบวก ลบ เศษส่วน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้
แผนการสอน 2 แผน ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 การบวกเศษส่วน แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การ
ลบเศษส่วน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5/2  โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้ง
ตรงจิตร 12 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต 2 จ านวน 43 คน ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย ด าเนินการใช้แผนการทดลองแบบ one - group pre - test post - 
test Design เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองคือ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 การบวกเศษส่วน แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 
เรื่อง การลบเศษส่วน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ เศษส่วน จ านวน 
10 ข้อ ใช้เวลาในการท า 40 นาที ซึ่งมีค่าความยากตั้งแต่ 0.4 - 0.8 ค่าอ านาจจ าแนก ตั้งแต่ 0.2 – 0.8 และค่าความ
เช่ือมั่น เท่ากับ 0.1332 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t-test 
แบบ Dependent  
 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอน โดยใช้
แผนการจัดการเรียนรู้ 2 แผน ทดลองแบบใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 

ABSTRACT 
 This research Intended to Study of learning achievement Mathematics Before and after 
school Of grade 5 students That has been taught by a series of learning activity set For grade 5 And 
to compare mathematics learning achievement before and after learning Of grade 5 students 
taught by a set of learning activities about adding, subtracting fractions Of grade 5 students using 2 
lesson plans consisting of Learning Management Plan 1, fractional addition Learning Plan 2: 
Negative Fractions The sample used in this experiment Is a grade 5/1 student Phinponrat 
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tangtrongjit 12 Phitsanulok Primary Educational Service Area Office District 2, number 41, who are 
studying in the second semester, academic year 2019Which is obtained by simple random sampling 
Implementing a trial plan “one - group pre - test post - test Design” The instrument used in the 
experiment is Learning Management Plan 1, fractional addition Learning Plan 2: Negative Fractions 
Achievement test Mathematics subject group: Addition, subtraction, fractions 10 items take 40 
minutes to complete Which has difficulty values ranging from 0.4 - 0.8. The power values are 
classified from 0.2 - 0.8. And the confidence value is 0.1332. The statistics used in the analysis are 
mean, standard deviation And testing the Dependent t-test 
 The research found that Learning achievement of Prathom Suksa 5 students being taught 
By using the learning management plan 2 experimental plan using learning activity package 
Achievement After studying higher than before With statistical significance at level 0.1 

Keywords: Addition, subtraction, fractions by learning activity sets Of grade 5 students 

ที่มาและความส าคัญ 
 คณิตศาสตร์เป็นวิชาหนึ่งที่เป็นลักษณะวิชาที่มีระเบียบแบบแผน มีกระบวนการและมี เหตุมีผล ให้ผู้เรียน
สามารถคิดและวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล เพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหาได้ ความสามารถในการแก้ปัญหาเป็น
สิ่งจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมเพราะจากสภาพสังคม ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนอยู่เสมอ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีต่าง ๆ เจริญก้าวหน้าไปอย่าง รวดเร็ว การด าเนินชีวิตในสังคมมีความสลับซับซ้อนและเกิดปัญหาขึ้น
มากมาย ทุกคนต้องเผชิญกับ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ฉะนั้นความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็น
สิ่งที่ทุกคนต้องมี และเป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นในตัวนักเรยีนโดยอาศัยวิชาการแขนงต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการ
สอนให้นักเรียนสามารถถ่ายโยงความสามารถในการคิดแกปัญหาในศาสตร์นั้น ๆ ไปสู่การแก้ปัญหาอื่น ๆเพื่อให้
สามารถปรับตัวให้อยู่ ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป  
 การเรียนการสอนคณิตศาสตร์จึงมีส่วนส าคัญอย่างยิ่ง ในการส่งเสริมให้นักเรียนน าความรู้ ไปใช้แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันได้ ดังที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2551 : 135) กล่าวไว้วา การจัดการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดการเรียน การสอนที่มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เป็นสาระ
หลักท่ีจ าเป็นส าหรับนักเรียนทุกคน ครูจึงต้องจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ฝึกฝน และพัฒนา
ให้มากข้ึน ซึ่งทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นความสามารถท่ีจะน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ 
เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นทักษะ กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ที่จ าเป็น และต้องการพัฒนาให้เกิดขึ้นกบผู้เรียน ได้แก่ ความสามารถ ในการแกปัญหา ความสามารถใน
การให้เหตุผล ความสามารถในการสื่อสาร สื่อความหมายทาง คณิตศาสตร์และน าเสนอ ความสามารถในการเช่ือมโยง
ความรู้ และการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ครูผู้สอนต้องสอดแทรกทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ เข้ากบการเรียนการสอนด้านเนื้อหา ด้วยการให้นักเรียนท ากิจกรรม หรือตั้งค าถามที่
กระตุ้นให้ นักเรียนคิด อธิบาย และให้เหตุผล เช่นให้นักเรียนแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ที่เรียนมาแล้วหรือให้ นักเรียน
เรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา ให้นักเรียนใช้ความรู้ทางพีชคณิตในการแก้ปัญหาหรืออธิบาย  เหตุผลทางเรขาคณิต ให้
นักเรียนใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการอธิบายเกี่ยวกบสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน หรือกระตุ้นให้นักเรียนใช้
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการสร้างสรรค์ผลงานท่ี หลากหลายและแตกต่างจากคนอื่น รวมทั้งการแก้ปัญหาที่แตกต่าง
จากคนอื่นด้วย (กระทรวงศึกษาธิการ.2551 : 45) ซึ่ง สมศักดิ์ ดลประสิทธิB (2549 : 14) กล่าวว่า บทบาทของครู
จะต้องเป็นผู้สนับสนุนและ  จัดประสบการณ์ให้มีความหมายต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน จ าเป็นต้องวางแผนการจัด
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กิจกรรม เตรียม สื่อการเรียนการสอน การก ากับดูแลกระบวนการจัด กิจกรรม สังเกต กระตุ้น และแนะน าผู้เรียนร่วม 
อภิปราย เพื่อประมวลและสรุปข้อความรู้ ส่งเสริมการน าความรู้ไปใช้และประเมินผลการเรียนรู้ด้วย วิธีต่าง ๆ 
สอดคล้องกับค ากล่าวของ  กิตติ พัฒนตระกูลสุข (2548 : 1) ที่กล่าวว่า ครูจะต้องพยายามเปลี่ยนสิ่งท่ีเป็นนามธรรมใน
คณิตศาสตร์ให้เป็นรูปธรรมที่มองง่ายขึ้น และสามารถท าความเข้าใจ ได้อย่างรวดเร็วด้วยการน ากระบวนการจัดการ
เรียนรู้มาใช้ในการอธิบายด้วยเหตุผลทางคณิตศาสตร์ การเลือกใช้กิจกรรมต้องเลือกให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ ให้
ผู้เรียนได้ความคิด สามารถสัมพันธ์ ความคิดและสรุปข้อมูลได้ในท่ีสุด 
 วิธีการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และสามารถพัฒนาคุณภาพ การเรียนรู้ของผู้เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น มีด้วยกันหลากหลายรูปแบบ ซึ่งวิธีการจัดการเรียนรู้    โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถน าไปสู่    การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อีกทั้งยัง
ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ได้ เนื่องจาก  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้รับการยอมรับว่าเป็น
สื่อการเรียนรู้ที่ครูเป็นผูจ้ัดประสบการณ ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียน โดยประกอบด้วยวัสดุ อุปกรณ์หลายๆ อย่างท่ีช่วยในการ
เรียนรู้ โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างอิสระและตามความสนใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรี อิ่มเนย 
(2552 : 85) ที่ได้ศึกษาวิจัยการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์นันทนาการ เรื่อง การหาร ส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปี ที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า ชุด กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์นันทนาการ เรื่องการหาร ส าหรับ
นักเรียน ขั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 มีความเหมาะสมในระดับมาก และมีประสิทธิภาพ 81.87/78.96 ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 75/75  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปี ที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยังพบว่านักเรียนมีเจตคติต่อ วิชาคณิตศาสตร์ หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และจากการศึกษา งานวิจัยของ สุมล พงศาวกุล (2552 : 72) ที่ได้ศึกษาวิจัย ผลการใช้
ชุดกิจกรรมแบบศูนย์การเรียนในการ แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร ์ตามแนวคิดของโพลยา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปี ที่ 3 ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมแบบศูนย์การเรียนในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ตาม
แนวคิดของโพลยา มีประสิทธิภาพ 76.15 /75.11 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้และความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังใช้ชุดกิจกรรมแบบศูนย์การเรียนสูงกว่าก่อนใช้ชุดกิจกรรม อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้ท าวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการบวก -
การลบ เศษส่วน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี5 เพื่อพัฒนาคุณภาพคณิตศาสตร์ ให้บรรลุจุดมุ่งหมายต่อไป 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้ มีวตัถุประสงค์ดังนี ้

1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี ที่  5 ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ เศษส่วน 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี ที่  5 ก่อนและหลัง
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ เศษส่วน 

ขอบเขตของการวิจัย   
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรง

จิตร 12สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2562 มีนักเรียน จ านวน 
43 คน  
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 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนพิณพลราษฎร์    
ตั้งตรงจิตร 12 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2562 มีนักเรียน 
จ านวน 43 คน  

2. ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรต้น ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้คณิตศาสตร์  
 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  
3. เนื้อหาการวิจัย เรื่อง การบวก ลบ เศษส่วน  
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย  
ภาคเรยีนที่ 2 ปี การศึกษา 2562 ใช้เวลาในการทดลอง 3 ช่ัวโมง   

 กรอบแนวคิด 
1. นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา การให้เหตุผลการสื่อสาร การสื่อ

ความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ จากการใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ  

2. ครูได้ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การบวก ลบ เศษส่วน   
มาปรับปรุง และปรับใช้ในการสอนครั้งต่อไป  

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 

1. ประชากร และกลุม่ตัวอย่าง   
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย                       
3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
4. การสร้างและการหาคณุภาพของเครื่องมือ 
5. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
6. การวิเคราะห์ข้อมลู 
7. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครือ่งมือ 

ผลการวิจัย 
 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง 
การบวก ลบ เศษส่วน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  

สรุปผลการวิจัย 

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่ได้รับการสอน โดยชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ เรื่อง การบวก ลบ เศษส่วน เป็นดังนี ้
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน การบวก การลบ การคูณ การหารของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่ได้รับการสอนโดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 
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อภิปรายผล  
 ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์  
เรื่อง การบวก ลบ เศษส่วน โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถ
สามารถอภิปรายผลตามล าดับสมมุติฐานของการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่ได้รับการสอนโดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จากผลการทดลองพบว่าผู้เรียนที่ได้รับการสอนโดยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมุติฐานการวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จาริณี ศิริอุดม (2549 : 76) การที่ได้ข้อสรุปเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก 
 ชุดกิจกรรม ( Learning Package Instruction Package หรือ Instruction Kits )เป็นนวัตกรรมทาง
การศึกษาอย่างหนึ่ง  ที่รวบรวมสื่อ  กระบวนการ  และกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างผู้สอนกับ
ผู้เรียน ให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนตามจุดประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ จุดเด่นของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  คือ  สนอง
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ี เน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์
และประยุกต์ความรู้มาใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหา ท าให้สามารถแก้ปัญหาทางการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนได้  
เป็นการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนอย่าง
ต่อเนื่องผสมผสานสาระการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนและสมดุลกัน ปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงามและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์   

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป  
 1. ในการจัดการเรียนรูโ้ดยชุดกจิกรรมการเรยีนรู้ ครูควรออกแบบการสอนให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้โดยการใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างเต็มประสทิธิภาพ ตามสถานการณ์และความเหมาะสม 
 2. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ใหผู้้เรยีนได้เรยีนรูด้้วยตนเอง และครูเป็นผู้คอยให้
ค าแนะน า 

ข้อเสนอแนะในการท าการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรท าการวิจัยเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนในช้ันเรียนอืน่ ๆ หรือในรายวิชาอ่ืน ๆ ต่อไป 
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 พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยของรัฐ.   
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บทคัดย่อ 
 ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกทักษะ เรื่อง อสมการ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 ปีการศึกษา 2561 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 
ปีการศึกษา 2561 ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง อสมการ โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะและเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 ที่เรียนด้วยชุดแบบฝึกทักษะสูงขึ้น 
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
ของโรงเรียนดอนทองวิทยา จ านวน 25 คน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง อสมการ ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง อสมการ วิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 7 แผน ชุด
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ และแบบทดสอบหลังเรียน 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  X  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  . .S D   และ

การเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้การทดสอบแบบ t-test for sample 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดแบบฝึกทักษะ เรื่อง อสมการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 
2561 มีประสิทธิภาพสามารถน ามาใช้ได้จริง 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ปี
การศึกษา 2561 หลังเรียน เรื่อง อสมการ โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน 3) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 หลังการ
ทดลองพบว่าคะแนนเฉลี่ยของการท าแบบทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 หลังเรียนด้วยชุดแบบฝึกทักษะ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 นั่นคือ การสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง อสมการ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่สูงข้ึน 

ค าส าคัญ : แบบฝึกทักษะ , ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร์  
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ABSTRACT 
In this research aims to find the performance of a student's skills, inequality matters high 

school 3/1 school year 2561 to compare the achievement of high school students at 3/1 school 
year prior to the study and the story behind 2561 inequality using the skill and to achievement in 
mathematical matters, inequality of pupils at 3/1 high school classes with more advanced skills 
training series. 

The audience used as a high school student 3/1 studying in semester 2, academic year 
Donthongwittaya school 2561 number of 25 people. 

A tool that is used to store data before and after the classes include quizzes, learn the 
inequality for the high school student 3/1 management plans learn about inequality in 
mathematics secondary 3 number 7 math skills training scheme, inequality, and after each test 
matters. 

The statistics based on the data analysis include percentage, mean  X  standard 

deviation  . .S D  and compare the scores before and after lessons, you learn by using the t-test 
sample for testing. 

The research found that 1) sets the story of student skills, inequality, high school 3/1 
school year 2561 can effectively be used in real-life 2) achievement of students of high school 3/1 
school year 2561 story set after the training, skills, inequality was higher than before the study 3) 
development achievement in mathematics, inequality matters by using the skills of high school 
students, 3/1 after the trial, found that the average score of the exam, the average score was higher 
than after prior learning and achievement of the PM.3/1 group pantyhose high school after learning 
the skill is higher than before the study statistically significant at the .05 level, that is, by using 
teaching practice matters, inequality high school 3 students with achievement, higher. 

Key words: training, skills, math achievement  

ความเป็นมาและความส าคัญ 
กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นเร่งด่วนในการขับเคลื่อนการปฏิรูป

การศึกษาในทศวรรษที่  2  (พ.ศ.2552-2561) จึงมีนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาที่เด่นชัดซึ่งครูยุคใหม่ทุกคนควรรู้  
วิสัยทัศน์  คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ เป้าหมายภายในปี  2561  มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ ประเด็นหลักของเป้าหมาย ปฏิรูปการศึกษา 1. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของ
คนไทย 2.เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ      3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในการบริหารและจัดการศึกษา กรอบแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 1. พัฒนา
คุณภาพคนไทยยุคใหม่ 2. พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ 3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่ 4.  พัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการใหม่ (สุคนธ์ สินธพานนท์และคณะ,2554,หน้า  5)  

 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคดิของมนุษย์ท าให้มนุษย์มคีวามคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมี
เหตุผล  เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์  
วางแผน  ตัดสิน ใจ แก้ปัญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็น
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เครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่นๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต
ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ ,2551,หน้า 1)  
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ก็ควรได้รับการพัฒนาโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพราะหากครูผู้สอนได้จัด
กิจกรรมโดยให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองก็จะเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความรู้ที่
คงทน และผู้เรียนจะรู้แจ้งในเรื่องนั้น ๆ   โดยการน าเอานวัตกรรมใหม่ๆ และเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์มาใช้ใน
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ จะท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตามที่กล่าวไว้ใน
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา  65 

คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความส าคัญและสัมพันธ์กับชีวิตประจ าวัน เป็นรากฐานของวิทยาการทุกแขนง 
รวมทั้งการเรียนการสอนวิชาต่างๆก็จ าเป็นต้องอาศัยคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานในการศึกษา นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยัง
เป็นวิชาที่สร้างสรรค์จิตใจมนุษย์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความคิดกระบวนการและเหตุผล คณิตศาสตร์ฝึกคนให้มีระเบียบ 
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และอื่นๆก็ล้วนอาศัยคณิตศาสตร์ทั้งสิ้น เป็นที่
ยอมรับว่าคณิตศาสตร์เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ จนมีผู้กล่าวไว้ว่า “ความสามารถทาง
คณิตศาสตร์มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการเป็นพลเมืองของชาติ” (นิพนธ์ สินพูน.2550) จากการสอบถามครูผู้สอน
วิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและประสบการณ์การสอนของผู้วิจัยที่ผ่านมา  พบว่า การจัดการเรียนการ
สอนวิชาคณิตศาสตร์ในช้ันเรียนครูผู้สอนจะเน้นผู้สอนเป็นส าคัญมากกว่าเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จึงเป็นสาเหตุที่ท าให้
ผู้เรียนขาดทักษะในการพัฒนาความคิด ไม่กล้าแสดงความคิดของตนเอง ท าให้ผู้เรียนขาดทักษะกระบวนการคิดการ
เรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ยังเกิดปัญหามากมาย เพราะวิชาคณิตศาสตร์เป็นนามธรรม นิยมใช้วิธีการสอนแบบ
อธิบายจึงเน้นการเรียนการสอนแบบท่องจ าในส่วนของครูผู้สอนนั้น พบว่า ไมมีสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่
ดี  ในส่วนของผู้เรียน พบว่าผู้เรียน เรียนแล้วเข้าใจยาก ขาดทักษะกระบวนการคิดค านวณ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ต่ า 

สื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์เป็นสิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เพราะฉะนั้น ถ้าจะให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น ครูผู้สอนควรที่จะเลือกวิธีการสอน
แบบต่างๆ มาใช้ในการสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหา ดังนั้น ครูผู้สอนต้องพยายามฝึกฝนหาความรู้ เทคนิค  วิธีการสอน
แบบต่างๆ เพื่อน ามาปรับปรุงใช้ได้อย่างเหมาะสม ครูคณติศาสตรท์ี่ดีจะต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อท่ีจะ
ได้ปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดียิ่งข้ึน     
  ชุดแบบฝึกทักษะจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ทักษะ กระบวนการคิดอย่างคณิตศาสตร์ และ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในส่วนของความรับผิดชอบงานของตนเอง ความเช่ือมั่นในตนเองและ
ความซื่อสัตย์ โดยผ่านกระบวนการการท างานรายบุคคลและกลุ่ม นอกจากนี้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ยังเอื้อต่อการ
พัฒนาความคิด การฝึกปฏิบัติกิจกรรม อันน าไปสู่การค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง จากปัญหาและเหตุดังกล่าว ผู้วิจัย
จึงมีความสนใจที่จะสร้างชุดแบบฝึกทักษะ เรื่อง อสมการ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเป็นการพัฒนา
ทักษะความรู้ด้านคณิตศาสตร์ที่จะช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงขึ้น และไม่ให้ผู้เรียนเกิด
ความเบื่อหน่ายที่จะเรียนวิชาคณิตศาสตร์ อีกทั้งยังใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน ผู้สอน
สามารถน าไปสอนในช้ันเรียนได้ในกรณีที่ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ขาดประสบการณ์และเทคนิคในการสอน โดยอาศัย
ค าแนะน าจากคู่มือในการใช้ชุดแบบฝึกทักษะ ซึ่งจะช่วยให้ครูมีทางเลือกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อีกทาง
หนึ่ง  เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นต่อไป 
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ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกทักษะ เรื่อง อสมการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ปี
การศึกษา 2561 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 ปีการศึกษา 2561 
ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องอสมการ โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะ 

3. เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ที่เรียน
ด้วยชุดแบบฝึกทักษะสูงขึ้น 

ขอบเขตของงานวิจัย 
 กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา 
 กลุ่ มตั วอย่ า งที่ ศึ กษาได้ มาจากการ เลื อกแบบเจาะจง เป็ นนัก เ รี ยน ช้ันมั ธยมศึกษาปีที่  3/1                 
จ านวน 25 คน โรงเรียนดอนทองวิทยา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก เขต 39  
 เนื้อหาสาระ 
 เนื้อหาสาระที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ 
 ระยะเวลา 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ช่วงเดือน         
พฤศจิกายน จนถึง เดือนธันวาคม ใช้เวลา 7 ช่ัวโมง  

ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรต้น แบบฝึกทักษะ เรื่อง อสมการ 
 ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ โดยใช้แบบฝึกทักษะ 

วิธีการด าเนินงาน 
 การวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยต้องการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ โดยใช้แบบฝึก
ทักษะ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนดอนทองวิทยา ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้มีขั้นตอนในการด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนดอนทองวิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน จ านวน 1 ห้องเรียน ทั้งหมด
จ านวน 25 คน 

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนดอนทองวิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 25 คน ซึ่งได้มาจากการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
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 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี มี 2 ชนิด คือ 
 1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง คือ แบบฝึกทักษะ เรื่อง อสมการ ประกอบด้วย 
    1) แบบฝึกทักษะ เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดยีว 

   2) แบบฝึกทักษะ เรื่อง การแกอ้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดยีว 
   3) แบบฝึกทักษะ เรื่อง โจทย์ปญัหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมลู ประกอบด้วย 
    1.) แบบทดสอบก่อนเรยีนและหลังเรียน เรื่อง อสมการ 
    2.) แบบบันทึกคะแนนก่อนการทดลองใช้แบบฝึกทักษะและหลังการทดลองใช้แบบฝึกทักษะ 
    3.) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ จ านวน 7 แผน เวลาทั้งสิ้น 13 ช่ัวโมง 

 การจัดท าเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการจดัท าเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย โดยมีขั้นตอนในการสร้างดังนี้ 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ มีขั้นตอนในการสร้างดังนี้ 
    1.) ศึกษาหลักสูตรและคู่มือการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐาน
และสาระการเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงช้ัน ที ่3 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
    2.) สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง อสมการ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 7 แผน โดยแต่ละแผนใช้เวลา
สอนแผนละ 2 ช่ัวโมง 
    3.) ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง อสมการ จ านวน 7 แผน ให้ครูพี่เลี้ยงและผู้เช่ียวชาญตรวจ พิจารณา
ความถูกต้อง ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ความถูกต้องของภาษา ความเหมาะสมของแบบฝึกทักษะพิจารณา
ตรวจสอบเพื่อให้ข้อเสนอแนะและน าไปปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะน าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 
    4.) น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
 2. แบบฝึกทักษะ มีขั้นตอนในการสร้างดังนี้ 
    1.) ศึกษาหลักสูตรและคู่มือการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และการ
จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงช้ันท่ี 3 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
    2.) ศึกษาวิธีการ หลักการ ทฤษฎี และเทคนิควิธีการสร้างแบบฝึกทักษะจากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 
    3.) ก าหนดวัตถุประสงค์ด้านความรู้ เป็นการก าหนดคุณสมบัติและสิ่งที่คาดหวังจากผู้เรียนหลังจากการใช้
แบบฝึกทักษะ พิจารณาจากผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากคู่มือครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
    4.) วิเคราะห์จุดประสงค์ด้านความรู้ และน ามาจัดล าดับขั้นของพฤติกรรมการเรียนรู้ก่อนหลัง 
    5.) สร้างแบบฝึกทักษะ เรื่อง เรื่อง อสมการ ประกอบด้วย 
  1) แบบฝึกทักษะ เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
  2) แบบฝึกทักษะ เรื่อง การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
  3) แบบฝึกทักษะ เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
    6.) ส่งแบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน ให้ครูพี่เลี้ยงและผู้เชี่ยวชาญตรวจ พิจารณาความ
ถูกต้อง ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ความถูกต้องของภาษา ความเหมาะสมของแบบฝึกทักษะ พิจารณา
ตรวจสอบเพื่อให้ข้อเสนอแนะและน าไปปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะน าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 
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    7.) น าแบบฝึกทักษะไปใช้ 
3. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน มีขั้นตอนในการสร้างดังนี้ 

    1.) ศึกษาหลักสูตรและคู่มือการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และการ
จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงช้ันท่ี 3 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
     2.) วิเคราะห์การเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้แล้วสร้างแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง อสมการ เป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก 1 ค าตอบ จ านวน 20 ข้อ 
    3.) ส่งแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง อสมการ ให้ครูพี่เลี้ยงและผู้เช่ียวชาญตรวจ พิจารณา
ความถูกต้อง ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ความถูกต้องของภาษา ความเหมาะสมของแบบฝึกทักษะ พิจารณา
ตรวจสอบเพื่อให้ข้อเสนอแนะและน าไปปรับปรุงแก้ไขก่อนท่ีจะน าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
 1. ก่อนด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างทดสอบก่อนเรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง อสมการ โดยเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย จ านวน 20 ข้อ 
 2. ผู้วิจัยด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ จ านวน 7 แผน แผนละ 1 ช่ัวโมง 1 
แผน และแผนละ 2 ช่ัวโมง 6 แผน รวมเวลาทั้งสิ้น 13 ช่ัวโมง 
 3. ตรวจแบบฝึกทักษะของแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อดูพัฒนาการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 4. หลังสิ้นสุดการสอน ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อสมการ 
โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกับการทดสอบก่อนเรียน 
 5. วิเคราะห์ข้อมูลและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียน เรื่อง อสมการ 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ผู้วิจัยได้น าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง อสมการ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งเป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก 1 ค าตอบ จ านวน 20 ข้อ ไปทดสอบกับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 ของโรงเรียนดอนทองวิทยาจ านวน 25 คน โดยสามารถวิเคราะห์ผลได้ดังนี้ 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เร่ือง อสมการ โดยใช้แบบฝึกทักษะ 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง อสมการ โดยใช้แบบฝึกทักษะ ข้อมูล

ที่น ามาวิเคราะห์ ได้แก่ คะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของแต่ละคน แล้วจึงน าคะแนนเฉลี่ยก่อนใช้และหลังใช้
แบบฝึกทักษะ มาเปรียบเทียบกัน โดยใช้ t – test ปรากฏผลดังตารางซึ่งจะน าเสนอในตารางที่ 2 

 ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  
เร่ือง การบวกและการลบเศษส่วน โดยใช้แบบฝึกทักษะ 

การทดสอบ n  x  . .S D  t  

ก่อนเรียน 

หลังเรียน 

25 

25 

7.04 

8.43 

2.08 

2.69 

2.65 

     **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  (t.05,23 = 1.7171)   
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 จากตารางที่  2  พบว่า  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน 
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า การสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง อสมการ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 

สรุปผลการวิจัย 
การเปรียบเทียบผลต่างของคะแนนก่อนเรียนกับคะแนนหลังเรียน โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) ผลการ

ค านวณได้ค่า t  เท่ากับ 2.65 เมื่อเทียบกับตารางที่ df  = 22 ได้เท่ากับ 1.7171  สรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง อสมการ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

อภิปรายผล 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ที่ใช้แบบฝึกทักษะการ เรื่อง 

อสมการ ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนการใช้แบบฝึกทักษะอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  ผู้วิจัยได้สร้างแบบฝึกเสริมทักษะด้วยหลักการที่ว่า นักเรียนควรเริ่มเรียนจากเนื้อหาที่ง่าย ๆ ไปสู่เนื้อหาที่ยุ่งยาก
และสลับซับซ้อนยิ่งข้ึน และสัมพันธ์กับความรู้กลุ่มทักษะวิชาภาษาไทยในระดับชั้นนั้นด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
ดวงเดือน อ่อนน่วม และคณะ (2536 : 19:23) เกี่ยวกับการสอนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ว่า ครูต้องสอนให้
นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหา และสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ที่เริ่มจากการเรียนโจทย์ปัญหาที่ง่าย ใช้
ภาษาหรือถ้อยค าที่นักเรียนคุ้นเคยสถานการณ์ในโจทย์ปัญหาควรเป็นเรื่องที่สามารถใช้สื่อที่เป็นของจริงหรือของ
จ าลองประกอบการสอนได้ แล้วจึงเริ่มสอนโจทย์ปัญหาที่สลับซับซอ้นยิ่งข้ึน รัชน ีศรีไพรวรรณ (2517 : 412 - 413) ได้
ให้ทรรศนะเชิงจิตวิทยาพัฒนาการว่า แบบฝึกหัดที่สร้างขึ้น ควรสอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียน และท าหลาย ๆ 
แบบ เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิด นอกจากน้ี ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของหลาย 
ๆ ท่าน ยกตัวอย่างเช่น  
 เพลินพิศ  กาสลัก (2542, หน้า 180) ได้สร้างแบบทดลองการฝึกความสามารถในการแก้ปัญหาโจทย์
คณิตศาสตร์ เรื่องการหาปริมาตรและพื้นท่ีผิว ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า  แบบทดสอบที่
ใช้ในการฝึกความสามารถในการแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์เรื่องการหาปริมาตรและพื้นที่ผิวมีประสิทธิภาพท าให้
นักเรียนมีการพัฒนาการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์มากขึ้นกว่าเดิม 
 เตือนใจ  ตรีเนตร ได้กล่าวว่า หลังการใช้แบบฝึกการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการฝึกสูงกว่าก่อนฝึก 
 ศิริลักษณ์  พุ่มก าพล ได้กล่าวว่า หลังจากใช้แบบฝึกเรื่องเศษส่วนแล้ว นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังฝึกสูงกว่าก่อนฝึก 

จากการศึกษาและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องสามารถสรุปได้ว่า นักเรียนท่ีได้รับการฝึกทักษะคณิตศาสตร์โดยการ
ใช้สื่อ สื่อประสมรูปแบบต่าง ๆ จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนจากการสอนของครูตามปกติ ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจาก สื่อหรือแบบฝึกที่ใช้มีประสิทธิภาพ มีความแปลกใหม่ไม่ซ้ าซากจ าเจ มีภาพและภาษาที่ใช้เหมาะสม
กับวัยและพื้นฐานความรู้ของนักเรียน แบบฝึกมีการแยกฝึกเป็นเรื่องมีกิจกรรมหลาย ๆ รูปแบบ ซึ่งเป็นการเร้าความ
สนใจของนักเรียนให้เกิดความสนใจ ซึ่งส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ด้วยความเข้าใจ ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนสูงขึ้นตามล าดับ 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

  - ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ควรจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ โดยยึดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร จัด
กิจกรรมที่เริ่มต้น จากเรื่องที่ง่าย ใกล้ตัว ไปหาสิ่งที่ยาก ไกลตัว และควรเป็นเรื่องที่นักเรียนสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  

- สื่อหรือแบบฝึกมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีล าดับขั้นตอน 
ครูผู้สอนต้องพยายามสร้างหรือดัดแปลงสื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่สอนเพื่อเร้าความสนใจของนักเรียน  
 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เร่ือง อสมการ 

- ควรสร้างแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง อสมการ ให้มีความยากง่ายเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน  
นักเรียนอ่อน นักเรียนเก่ง ควรได้ฝึกด้วยแบบฝึกที่มีความยากง่ายต่างกัน จูงใจให้ฝึกฝนตนเอง  
  -  ควรดัดแปลงสื่อให้มีหลาย ๆ รูปแบบ 
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The development of achievement in mathematics, inequality matters by using 
the skill training. Student's high school 3/1 Dongthongwittaya School of 

Phitsanulok province. 
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2ครูพี่เล้ียงกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนดอนทองวิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

3อาจารย์นิเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

บทคัดย่อ 
 ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกทักษะ เรื่อง อสมการ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 ปีการศึกษา 2561 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 
ปีการศึกษา 2561 ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง อสมการ โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะและเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 ที่เรียนด้วยชุดแบบฝึกทักษะสูงขึ้น 
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
ของโรงเรียนดอนทองวิทยา จ านวน 25 คน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง อสมการ ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง อสมการ วิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 7 แผน ชุด
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ และแบบทดสอบหลังเรียน 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  X  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  . .S D      

และการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้การทดสอบแบบ t-test for sample 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดแบบฝึกทักษะ เรื่อง อสมการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 
2561 มีประสิทธิภาพสามารถน ามาใช้ได้จริง 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ปี
การศึกษา 2561 หลังเรียน เรื่อง อสมการ โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน 3) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนัก เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 หลังการ
ทดลองพบว่าคะแนนเฉลี่ยของการท าแบบทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 หลังเรียนด้วยชุดแบบฝึกทักษะ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 นั่นคือ การสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง อสมการ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่สูงข้ึน 

ค าส าคัญ : แบบฝึกทักษะ , ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร์  
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ABSTRACT 
 In this research aims to find the performance of a student's skills, inequality matters high 
school 3/1 school year 2561 to compare the achievement of high school students at 3/1 school 
year prior to the study and the story behind 2561 inequality using the skill and to achievement in 
mathematical matters, inequality of pupils at 3/1 high school classes with more advanced skills 
training series. 

The audience used as a high school student 3/1 studying in semester 2, academic year 
Donthongwittaya school 2561 number of 25 people. 

A tool that is used to store data before and after the classes include quizzes, learn the 
inequality for the high school student 3/1 management plans learn about inequality in 
mathematics secondary 3 number 7 math skills training scheme, inequality, and after each test 
matters. 

 The statistics based on the data analysis include percentage, mean  X  standard 

deviation  . .S D  and compare the scores before and after lessons, you learn by using the t-test 
sample for testing. 

The research found that 1) sets the story of student skills, inequality, high school 3/1 
school year 2561 can effectively be used in real-life 2) achievement of students of high school 3/1 
school year 2561 story set after the training, skills, inequality was higher than before the study 3) 
development achievement in mathematics, inequality matters by using the skills of high school 
students, 3/1 after the trial, found that the average score of the exam, the average score was higher 
than after prior learning and achievement of the PM.3/1 group pantyhose high school after learning 
the skill is higher than before the study statistically significant at the .05 level, that is, by using 
teaching practice matters, inequality high school 3 students with achievement, higher. 

Key words: training, skills, math achievement  

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นเร่งด่วนในการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่  2  (พ.ศ.2552-2561) จึงมีนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาที่เด่นชัดซึ่งครูยุคใหม่ทุกคนควรรู้  
วิสัยทัศน์  คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ เป้าหมายภายในปี  2561  มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ ประเด็นหลักของเป้าหมาย ปฏิรูปการศึกษา 1. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของ
คนไทย 2.เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ  3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในการบริหารและจัดการศึกษา กรอบแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 1. พัฒนาคุณภาพ
คนไทยยุคใหม่ 2. พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ 3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่ 4.  พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการใหม่ (สุคนธ์ สินธพานนท์และคณะ,2554,หน้า  5)  
  คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมี
เหตุผล  เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์  
วางแผน  ตัดสิน ใจ แก้ปัญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็น
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เครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่นๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต
ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ ,2551,หน้า 1)  
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ก็ควรได้รับการพัฒนาโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพราะหากครูผู้สอนได้จัด
กิจกรรมโดยให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองก็จะเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความรู้ที่
คงทน และผู้เรียนจะรู้แจ้งในเรื่องนั้น ๆ   โดยการน าเอานวัตกรรมใหม่ๆ และเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์มาใช้ใน
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ จะท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตามที่กล่าวไว้ใน
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา  65 
 คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความส าคัญและสัมพันธ์กับชีวิตประจ าวัน เป็นรากฐานของวิทยาการทุกแขนง 
รวมทั้งการเรียนการสอนวิชาต่างๆก็จ าเป็นต้องอาศัยคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานในการศึกษา นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยัง
เป็นวิชาที่สร้างสรรค์จิตใจมนุษย์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความคิดกระบวนการและเหตุผล คณิตศาสตร์ฝึกคนให้มีระเบียบ 
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และอื่นๆก็ล้วนอาศัยคณิตศาสตร์ทั้งสิ้น เป็นที่
ยอมรับว่าคณิตศาสตร์เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ จนมีผู้กล่าวไว้ว่า “ความสามารถทาง
คณิตศาสตร์มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการเป็นพลเมืองของชาติ” (นิพนธ์ สินพูน.2550) จากการสอบถามครูผู้สอน
วิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและประสบการณ์การสอนของผู้วิจัยที่ผ่านมา  พบว่า การจัดการเรียนการ
สอนวิชาคณิตศาสตร์ในช้ันเรียนครูผู้สอนจะเน้นผู้สอนเป็นส าคัญมากกว่าเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จึงเป็นสาเหตุที่ท าให้
ผู้เรียนขาดทักษะในการพัฒนาความคิด ไม่กล้าแสดงความคิดของตนเอง ท าให้ผู้เรียนขาดทักษะกระบวนการคิดการ
เรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ยังเกิดปัญหามากมาย เพราะวิชาคณิตศาสตร์เป็นนามธรรม นิยมใช้วิธีการสอนแบบ
อธิบายจึงเน้นการเรียนการสอนแบบท่องจ าในส่วนของครูผู้สอนนั้น พบว่า ไมมีสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่
ดี  ในส่วนของผู้เรียน พบว่าผู้เรียน เรียนแล้วเข้าใจยาก ขาดทักษะกระบวนการคิดค านวณ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ต่ า 
 สื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์เป็นสิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เพราะฉะนั้น ถ้าจะให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น ครูผู้สอนควรที่จะเลือกวิธีการสอน
แบบต่างๆ มาใช้ในการสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหา ดังนั้น ครูผู้สอนต้องพยายามฝึกฝนหาความรู้ เทคนิค  วิธีการสอน
แบบต่างๆ เพื่อน ามาปรับปรุงใช้ได้อย่างเหมาะสม ครูคณติศาสตรท์ี่ดีจะต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อท่ีจะ
ได้ปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดียิ่งข้ึน     
  ชุดแบบฝึกทักษะจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ทักษะ กระบวนการคิดอย่างคณิตศาสตร์ และ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในส่วนของความรับผิดชอบงานของตนเอง ความเช่ือมั่นในตนเองและ
ความซื่อสัตย์ โดยผ่านกระบวนการการท างานรายบุคคลและกลุ่ม นอกจากนี้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ยังเอื้อต่อการ
พัฒนาความคิด การฝึกปฏิบัติกิจกรรม อันน าไปสู่การค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง จากปัญหาและเหตุดังกล่าว ผู้วิจัย
จึงมีความสนใจที่จะสร้างชุดแบบฝึกทักษะ เรื่อง อสมการ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเป็นการพัฒนา
ทักษะความรู้ด้านคณิตศาสตร์ที่จะช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงขึ้น และไม่ให้ผู้เรียนเกิด
ความเบื่อหน่ายที่จะเรียนวิชาคณิตศาสตร์ อีกทั้งยังใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน ผู้สอน
สามารถน าไปสอนในช้ันเรียนได้ในกรณีที่ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ขาดประสบการณ์และเทคนิคในการสอน โดยอาศัย
ค าแนะน าจากคู่มือในการใช้ชุดแบบฝึกทักษะ ซึ่งจะช่วยให้ครูมีทางเลือกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อีกทาง
หนึ่ง  เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นต่อไป 
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ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกทักษะ เรื่อง อสมการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ปี
การศึกษา 2561 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 ปีการศึกษา 2561 
ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องอสมการ โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะ 

3. เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ที่เรียน
ด้วยชุดแบบฝึกทักษะสูงขึ้น 

ขอบเขตของงานวิจัย 
 กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา 
 กลุ่ มตั วอย่ า งที่ ศึ กษาได้ มาจากการ เลื อกแบบเจาะจง เป็ นนัก เ รี ยน ช้ันมั ธยมศึกษาปีที่  3/1                 
จ านวน 25 คน โรงเรียนดอนทองวิทยา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก เขต 39  
 เนื้อหาสาระ 
 เนื้อหาสาระที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ 
 ระยะเวลา 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ช่วงเดือน         
พฤศจิกายน จนถึง เดือนธันวาคม ใช้เวลา 7 ช่ัวโมง  

ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรต้น แบบฝึกทักษะ เรื่อง อสมการ 
 ตัวแปรตาม ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ โดยใช้แบบฝึกทักษะ 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยต้องการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ โดยใช้แบบฝึก
ทักษะ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนดอนทองวิทยา ซึ่งในการวิจั ยครั้งนี้มีขั้นตอนในการด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนดอนทองวิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน จ านวน 1 ห้องเรียน ทั้งหมด
จ านวน 25 คน 

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนดอนทองวิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 25 คน ซึ่งได้มาจากการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

826 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี มี 2 ชนิด คือ 
 1. เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แบบฝึกทักษะ เรื่อง อสมการ ประกอบด้วย 
    1. แบบฝึกทักษะ เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดยีว 

   2. แบบฝึกทักษะ เรื่อง การแกอ้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดยีว 
   3. แบบฝึกทักษะ เรื่อง โจทย์ปญัหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมลู ประกอบด้วย 
   1. แบบทดสอบก่อนเรยีนและหลังเรียน เรื่อง อสมการ 
   2. แบบบันทึกคะแนนก่อนการทดลองใช้แบบฝึกทักษะและหลังการทดลองใช้แบบฝึกทักษะ 

    3. แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ จ านวน 7 แผน เวลาทั้งสิ้น 13 ช่ัวโมง 

 การจัดท าเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการจดัท าเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย โดยมีขั้นตอนในการสร้างดังนี้ 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ มีขั้นตอนในการสร้างดังนี้ 
       1. ศึกษาหลักสูตรและคู่มือการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาตรฐาน
และสาระการเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงช้ัน ที ่3 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
       2. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง อสมการ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 7 แผน โดยแต่ละแผนใช้เวลา
สอนแผนละ 2 ช่ัวโมง 
       3. ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง อสมการ จ านวน 7 แผน ให้ครูพี่เลี้ยงและผู้เช่ียวชาญตรวจ พิจารณา
ความถูกต้อง ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ความถูกต้องของภาษา ความเหมาะสมของแบบฝึกทักษะพิจารณา
ตรวจสอบเพื่อให้ข้อเสนอแนะและน าไปปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะน าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 

       4. น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
2. แบบฝึกทักษะ มีขั้นตอนในการสร้างดังนี้ 

       1. ศึกษาหลักสูตรและคู่มือการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และการ
จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงช้ันท่ี 3 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

   2. ศึกษาวิธีการ หลักการ ทฤษฎี และเทคนิควิธีการสร้างแบบฝึกทักษะจากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

   3. ก าหนดวัตถุประสงค์ด้านความรู้ เป็นการก าหนดคุณสมบัติและสิ่งที่คาดหวังจากผู้เรียนหลังจากการใช้
แบบฝึกทักษะ พิจารณาจากผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากคู่มือครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

   4. วิเคราะห์จุดประสงค์ด้านความรู้ และน ามาจัดล าดับขั้นของพฤติกรรมการเรียนรู้ก่อนหลัง 
   5. สร้างแบบฝึกทักษะ เรื่อง เรื่อง อสมการ ประกอบด้วย 
 1) แบบฝึกทักษะ เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
 2) แบบฝึกทักษะ เรื่อง การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
 3) แบบฝึกทักษะ เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
   6. ส่งแบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน ให้ครูพี่เลี้ยงและผู้เช่ียวชาญตรวจ พิจารณาความ

ถูกต้อง ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ความถูกต้องของภาษา ความเหมาะสมของแบบฝึกทักษะ พิจารณา
ตรวจสอบเพื่อให้ข้อเสนอแนะและน าไปปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะน าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 
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 7. น าแบบฝึกทักษะไปใช้ 
 3. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน มีขั้นตอนในการสร้างดังนี้ 
    1. ศึกษาหลักสูตรและคู่มือการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และการ
จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงช้ันท่ี 3 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
    2. วิเคราะห์การเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้แล้วสร้างแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง อสมการ เป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก 1 ค าตอบ จ านวน 20 ข้อ 
    3. ส่งแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง อสมการ ให้ครูพี่เลี้ยงและผู้เช่ียวชาญตรวจ พิจารณา
ความถูกต้อง ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ความถูกต้องของภาษา ความเหมาะสมของแบบฝึกทักษะ พิจารณา
ตรวจสอบเพื่อให้ข้อเสนอแนะและน าไปปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะน าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
 1. ก่อนด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างทดสอบก่อนเรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง อสมการ โดยเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย จ านวน 20 ข้อ 
 2. ผู้วิจัยด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ จ านวน 7 แผน แผนละ 1 ช่ัวโมง 1 
แผน และแผนละ 2 ช่ัวโมง 6 แผน รวมเวลาทั้งสิ้น 13 ช่ัวโมง 
 3. ตรวจแบบฝึกทักษะของแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อดูพัฒนาการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 4. หลังสิ้นสุดการสอน ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อสมการ 
โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกับการทดสอบก่อนเรียน 
 5. วิเคราะห์ข้อมูลและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียน เรื่อง อสมการ 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ผู้วิจัยได้น าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง อสมการ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งเป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก 1 ค าตอบ จ านวน 20 ข้อ ไปทดสอบกับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 ของโรงเรียนดอนทองวิทยาจ านวน 25 คน โดยสามารถวิเคราะห์ผลได้ดังนี้ 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เร่ือง อสมการ โดยใช้แบบฝึกทักษะ 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง อสมการ โดยใช้แบบฝึกทักษะ ข้อมูล

ที่น ามาวิเคราะห์ ได้แก่ คะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของแต่ละคน แล้วจึงน าคะแนนเฉลี่ยก่อนใช้และหลังใช้
แบบฝึกทักษะ มาเปรียบเทียบกัน โดยใช้ t – test ปรากฏผลดังตารางซึ่งจะน าเสนอในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน            
เร่ือง การบวกและการลบเศษส่วน โดยใช้แบบฝึกทักษะ 

 
การทดสอบ n  x  . .S D  t  

ก่อนเรียน 

หลังเรียน 

25 

25 

7.04 

8.43 

2.08 

2.69 

2.65 

  **มีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05  (t.05,23 = 1.7171)   
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 จากตารางที่  2  พบว่า  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน 
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า การสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง อสมการ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 

สรุปผลการวิจัย 
 การเปรียบเทียบผลต่างของคะแนนก่อนเรียนกับคะแนนหลังเรียน โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) ผลการ
ค านวณได้ค่า t  เท่ากับ 2.65 เมื่อเทียบกับตารางที่ df  = 22 ได้เท่ากับ 1.7171  สรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง อสมการ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

อภิปรายผล 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ที่ใช้แบบฝึกทักษะการ เรื่อง 

อสมการ ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนการใช้แบบฝึกทักษะอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  ผู้วิจัยได้สร้างแบบฝึกเสริมทักษะด้วยหลักการที่ว่า นักเรียนควรเริ่มเรียนจากเนื้อหาที่ง่าย ๆ ไปสู่เนื้อหาที่ยุ่งยาก
และสลับซับซ้อนยิ่งข้ึน และสัมพันธ์กับความรู้กลุ่มทักษะวิชาภาษาไทยในระดับชั้นนั้นด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
ดวงเดือน อ่อนน่วม และคณะ (2536 : 19:23) เกี่ยวกับการสอนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ว่า ครูต้องสอนให้
นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหา และสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ที่เริ่มจากการเรียนโจทย์ปัญหาที่ง่าย ใช้
ภาษาหรือถ้อยค าที่นักเรียนคุ้นเคยสถานการณ์ในโจทย์ปัญหาควรเป็นเรื่องที่สามารถใช้สื่อที่เป็นของจริงหรือของ
จ าลองประกอบการสอนได้ แล้วจึงเริ่มสอนโจทย์ปัญหาที่สลับซับซอ้นยิ่งข้ึน รัชน ีศรีไพรวรรณ (2517 : 412 - 413) ได้
ให้ทรรศนะเชิงจิตวิทยาพัฒนาการว่า แบบฝึกหัดที่สร้างขึ้น ควรสอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียน และท าหลาย ๆ 
แบบ เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิด นอกจากน้ี ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของหลาย 
ๆ ท่าน ยกตัวอย่างเช่น  
 เพลินพิศ  กาสลัก (2542, หน้า 180) ได้สร้างแบบทดลองการฝึกความสามารถในการแก้ปัญหาโจทย์
คณิตศาสตร์ เรื่องการหาปริมาตรและพื้นท่ีผิว ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า  แบบทดสอบที่
ใช้ในการฝึกความสามารถในการแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์เรื่องการหาปริมาตรและพื้นที่ผิวมีประสิทธิภาพท าให้
นักเรียนมีการพัฒนาการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์มากขึ้นกว่าเดิม 
 เตือนใจ  ตรีเนตร ได้กล่าวว่า หลังการใช้แบบฝึกการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่ อง พื้นที่ นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการฝึกสูงกว่าก่อนฝึก 
 ศิริลักษณ์  พุ่มก าพล ได้กล่าวว่า หลังจากใช้แบบฝึกเรื่องเศษส่วนแล้ว นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง
ฝึกสูงกว่าก่อนฝึก 

จากการศึกษาและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องสามารถสรุปได้ว่า นักเรียนท่ีได้รับการฝึกทักษะคณิตศาสตร์โดยการ
ใช้สื่อ สื่อประสมรูปแบบต่าง ๆ จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนจากการสอนของครูตามปกติ  ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจาก สื่อหรือแบบฝึกที่ใช้มีประสิทธิภาพ มีความแปลกใหม่ไม่ซ้ าซากจ าเจ มีภาพและภาษาที่ใช้เหมาะสม
กับวัยและพื้นฐานความรู้ของนักเรียน แบบฝึกมีการแยกฝึกเป็นเรื่องมีกิจกรรมหลาย ๆ รูปแบบ ซึ่งเป็นการเร้าความ
สนใจของนักเรียนให้เกิดความสนใจ ซึ่งส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ด้วยความเข้าใจ ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนสูงขึ้นตามล าดับ 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
  - ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ควรจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ โดยยึดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร จัด

กิจกรรมที่เริ่มต้น จากเรื่องที่ง่าย ใกล้ตัว ไปหาสิ่งที่ยาก ไกลตัว และควรเป็นเรื่องที่นักเรียนสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  

- สื่อหรือแบบฝึกมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีล าดับขั้นตอน 
ครูผู้สอนต้องพยายามสร้างหรือดัดแปลงสื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่สอนเพื่อเร้าความสนใจของนักเรียน  

2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ 
- ควรสร้างแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง อสมการ ให้มีความยากง่ายเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน  

นักเรียนอ่อน นักเรียนเก่ง ควรได้ฝึกด้วยแบบฝึกที่มีความยากง่ายต่างกัน จูงใจให้ฝึกฝนตนเอง  
  -  ควรดัดแปลงสื่อให้มีหลาย ๆ รูปแบบ 
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Development of learning achievement of  students at Phinphonrach Tangtrongjit 
12 school, academic year 2018 by using the multiplication training skill. 
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บทคัดย่อ 
วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3.1 

โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การคูณจ านวนหนึ่งหลักกับจ านวนสามหลัก การคูณจ านวนหนึ่งหลักกับจ านวนสี่หลัก และ
การคูณจ านวนสองหลักกับจ านวนสองหลัก กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 .1 โรงเรียนพิณพล
ราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2561 จ านวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  แผนการ
จัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดความสามารถในการด าเนินการทางคณิตศาสตร์ และแบบฝึกทักษะเรื่อง การคูณจ านวน
หนึ่งหลักกับจ านวนสามหลัก การคูณจ านวนหนึ่งหลักกับจ านวนสี่หลัก และการคูณจ านวนสองหลักกับจ านวนสองหลัก 
สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (Dependent samples)  

ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการด าเนินการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนพัฒนาขึ้นอยู่ในระดับดี และ
พิจารณาในแต่ละด้าน สรุปผลได้ว่า ด้านความสามารถในด้านการแสดงวิธีท าในการด าเนินการแก้ปัญหาและด้าน
ความสามารถในด้านการหาค าตอบที่ถูกต้อง  มีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 2 ด้านอยู่ในระดับดี 

ค าส าคัญ : แบบฝึกทักษะ, การพัฒนา, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ABSTRACT 
 The purpose of this research was to develop mathematics learning achievement of Grade 
3.1 students by using the skill training on multiplication of one digit and three digits, multiplying 
one digit and four digits and multiplying two digits with two digits. The target group is the grade 3.1 
students of  Phinphonrach Tangtrongjit 12  school, Phitsanulok province, academic year 2018, 40 
people.The tools used in the research are active learning plan, Mathematical ability test and skill 
training on multiplication of one digit and three digits, multiplying one digit and four digits and 
multiplying two digits with two digitsStatistics used include Mean and Standard deviation 
(Dependent samples)  
 Found that ability to perform mathematical operations of students being developed at a 
good level and when considering each aspect, the results can be concluded that the ability to 
show how to do to solve problems and the ability to find the correct answer has an average score 
on both sides at a good level. 
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมี
เหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์
วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหาและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยัง เป็น
เครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต 
ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ 2551 : 56) แม้ว่า
คณิตศาสตร์จะมีจุดประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนคิดอย่างมีเหตุผลมีทักษะในการค านวณ แต่ลักษณะของเนื้อหาคณิตศาสตร์
ที่มีความซับซ้อนในเชิงความคิดมีลักษณะเป็นนามธรรมประกอบด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ และอาศัยการคิดที่เป็นแบบ
แผน มีขั้นตอนและเหตุผลจึงท าให้นักเรียนส่วนมากไม่ประสบผลส าเร็จในการเรียนเกิดความเบื่อหน่าย ไม่ชอบและไม่
อยากเรียนคณิตศาสตร์อีกทั้งวิธีการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนบางคนเรียนโดยใช้วิธีท่องจ าแต่ไม่มีความเข้าใจ 
มักจะพบว่านักเรียนบางคนจ ากฎหรือสูตรได้ทุกสูตรแต่ท าโจทย์ไม่ได้บางคนจ าทฤษฎีได้แต่พิสูจน์ไม่ได้ ท าแบบฝึกหัด
และคิดแก้โจทย์ได้ช้า ขาดความแม่นย าและความคล่องแคล่วในการค านวณ จึงท าให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ า 

จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จ าเป็นจะต้องมีการ
ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหม่ โดยค านึงถึงหลักจิตวิทยาการเรียนรู้ ค านึงถึงความพร้อมของ
ผู้เรียนทัง้ทางร่างกายและจิตใจ ความรู้พื้นฐานรวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์การน าแบบฝึก
ทักษะมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนจะสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้เพราะแบบฝึกทักษะช่วยให้ครูด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้น ๆ ได้ทันท่วงทีและหัวใจของการสอนวิชาทักษะอยู่ที่การฝึกฝน (Drill) การฝึกอย่างถูกวิธี
เท่านั้นจะท าให้เกิดความช านาญเพราะการใช้แบบฝึกทักษะที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดจะช่วยทุ่นเวลาในการสอนทั้งยัง
เป็นการวัดผลการเรียนการสอนในแต่ละเรื่องด้วย 
 ผู้วิจัยคิดว่าในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการใช้แบบฝึกทักษะน่าจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วย
พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ให้เกิดแก่ผู้เรียนและการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์จะช่วยพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ส่งเสริมทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ให้เกิดแก่นักเรียนได้ ผู้วิจัยจึง
ได้พัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งผู้วิจัยเช่ือว่าแบบฝึกทักษะ
จะช่วยท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ของนักเรียนสูงขึ้นเมื่อนักเรียนได้เรียนและฝึก
ทบทวนทันทีหลังจากเรียนจบเนื้อหาในช่วงหนึ่ง ๆ และเช่ือว่าแบบฝึกทักษะมีความส าคัญต่อผู้เรียนในการช่วย
เสริมสร้างให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจเร็วขึ้นชัดเจนขึ้นรวมทั้งเกิดความช านาญ ส่งผลให้การเรียนของ
นักเรียนประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถสรุปความคิดรวบยอดได้ด้วย
ตนเองจากการฝึก ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาผลการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การคูณจ านวน
หนึ่งหลักกับจ านวนสามหลัก การคูณจ านวนหนึ่งหลักกับจ านวนสี่หลัก และการคูณจ านวนสองหลักกับจ านวนสองหลัก 

จุดมุ่งหมายของงานวิจัย 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3.1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ 

เรื่อง การคูณจ านวนหนึ่งหลักกับจ านวนสามหลัก การคูณจ านวนหนึ่งหลักกับจ านวนสี่หลัก และการคูณจ านวนสอง
หลักกับจ านวนสองหลัก 
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2. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 เรื่อง การคูณ 
3. ตัวแปรที่ศึกษา มีดังนี ้
   3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การคูณ 
   3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3.1 
4. ระยะเวลา 
ระยะเวลาวิจัยตั้งแต่ วันที่ 5 – 21 พฤศจิกายน 2561 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากร 
ประชากร คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3.1 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 จังหวัดพิษณุโลก    

ปีการศึกษา 2561 จ านวน 40 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการด าเนินงานวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ประกอบด้วย 

 1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การคูณจ านวนหนึ่งหลักกับจ านวนสามหลัก การคูณจ านวนหนึ่งหลักกับ
จ านวนสี่หลัก การคูณจ านวนสองหลักกับจ านวนสองหลัก 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจ านวนหนึ่งหลักกับจ านวนสาม
หลัก การคูณจ านวนหนึ่งหลักกับจ านวนสี่หลัก การคูณจ านวนสองหลักกับจ านวนสองหลัก 

3. แบบฝึกทักษะ เรื่อง การคูณจ านวนหนึ่งหลักกับจ านวนสามหลัก การคูณจ านวนหนึ่งหลักกับจ านวนสี่
หลัก การคูณจ านวนสองหลักกับจ านวนสองหลัก 

การสร้างเครื่องมือในการวิจัย ผู้วิจัยด าเนินการตามล าดับดังนี้ 
 1. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การคูณจ านวนหนึ่งหลักกับจ านวนสามหลัก การคูณจ านวนหนึ่งหลักกับ
จ านวนสี่หลัก การคูณจ านวนสองหลักกับจ านวนสองหลัก ขั้นตอนดังน้ี ศึกษาหลักสูตร เนื้อหา หลักการ มาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวช้ีวัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช 
2551เพื่อเลือกเนื้อหา วิเคราะห์หลักสูตร เรื่อง การคูณจ านวนหนึ่งหลักกับจ านวนสามหลัก การคูณจ านวนหนึ่งหลัก
กับจ านวนสี่หลัก การคูณจ านวนสองหลักกับจ านวนสองหลัก เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหา มาตรฐานการเรียนรู้ 
และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จากนั้นศึกษาหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การคูณจ านวนหนึ่งหลักกับจ านวนสามหลัก การคูณจ านวนหนึ่ง
หลักกับจ านวนสี่หลัก การคูณจ านวนสองหลักกับจ านวนสองหลัก แล้วเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การคูณ
จ านวนหนึ่งหลักกับจ านวนสามหลัก การคูณจ านวนหนึ่งหลักกับจ านวนสี่หลัก และการคูณจ านวนสองหลักกับจ านวน
สองหลัก ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 13 คาบ คาบละ 50 นาที ดังนี้ 
    คาบที่ 1 - 5 การคูณจ านวนหนึ่งหลักกับจ านวนสามหลัก  
    คาบที่ 6 - 8 การคูณจ านวนหนึ่งหลักกับจ านวนสี่หลัก 
    คาบที่ 9 – 13 การคูณจ านวนสองหลักกับจ านวนสองหลัก 
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 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเสนอต่อที่ปรึกษางานวิจัย เพื่อขอค าแนะน า แก้ไขส่วนที่ยังบกพร่อง น า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับการปรับปรุงแล้วเสนอผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความ
ครอบคลุมเนื้อหา และประเมินความเหมาะสมโดยพิจารณาความสอดคล้ององค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
เป็นผู้ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาและภาษาที่ใช้ โดยก าหนดคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ น าคะแนนที่
ได้มาหาคะแนนความสอดคล้อง ได้ค่าความสอดคล้อง ( IOC) แต่ละข้อมีค่าระหว่าง 0.50 – 1.00 ซึ่งสามารถใช้ได้ทุก
ข้อ น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่านมาปรับปรุงแก้ไขแผนการ
จัดการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องแล้วไปด าเนินการจัดการเรียนรู้ส าหรับการวิจัยต่อไป  
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจ านวนหนึ่งหลักกับจ านวนสาม
หลัก การคูณจ านวนหนึ่งหลักกับจ านวนสี่หลัก และการคูณจ านวนสองหลักกับจ านวนสองหลัก ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็น
แบบทดสอบแบบอัตนัย จ านวน 10 ข้อ โดยด าเนินการดังนี้ วิเคราะห์ตัวช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ และเนื้อหาในแต่
ละหน่วยการเรียนรู้เพื่อก าหนดขอบเขตเนื้อหาในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
จากนั้นสร้างแบบทดสอบแบบอัตนัย เป็นแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 10 ข้อ และหลังเรียน จ านวน 10 ข้อ พร้อม
ทั้งจัดท าเกณฑ์การให้คะแนน แล้วสร้างเกณฑ์ในการตรวจให้คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินการทาง
คณิตศาสตร์ตามขั้นตอน น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ที่สร้างขึ้นเสนอต่อที่ปรึกษา
งานวิจัย เพื่อขอค าแนะน า แก้ไขส่วนท่ียังบกพร่อง น ามาปรับปรุง น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินการทาง
คณิตศาสตร์ ที่ได้รับการปรับปรุงแล้วเสนอผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความครอบคลุม
เนื้อหา และประเมินความเหมาะสมโดยพิจารณาความสอดคล้ององค์ประกอบของแบบทดสอบ หลังจากนั้นน าคะแนน
ที่ได้มาหาคะแนนความสอดคล้อง ได้ค่าความสอดคล้อง (IOC) แต่ละข้อมีค่าระหว่าง 0.50 – 1.00 ซึ่งสามารถใช้ได้ทุก
ข้อ และน าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่านมาปรับปรุง
แก้ไข น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินการทางคณิตศาสตร์ ที่ผ่านการตรวจและแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3.1 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 จ านวนนักเรียน 40 คน เพื่อวิเคราะห์หาค่า
ดัชนีความยาก (p) ค่าดัชนีอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ โดยผู้วิจัยได้ตั้งเกณฑ์ค่าดัชนีความ
ยากอยู่ระหว่าง 0.20 – 0.80 และค่าดัชนีอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป โดยจากการทดสอบพบว่า ข้อสอบอัตนัย 
จ านวน 10 ข้อ ได้ค่าดัชนีความยากอยู่ระหว่าง 0.61 – 0.77 ค่าดัชนีอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.20 – 0.41 และค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.80    แล้วด าเนินการพิมพ์แบบทดสอบวัดความสามารถในการด าเนินการทางคณิตศาสตร์ที่ผ่าน
การตรวจคุณภาพแล้ว เพื่อเป็นแบบทดสอบที่จะน าไปทดลองจริงต่อไป  
 3. แบบฝึกทักษะ เรื่อง การคูณจ านวนหนึ่งหลักกับจ านวนสามหลัก การคูณจ านวนหนึ่งหลักกับจ านวนสี่
หลัก และการคูณจ านวนสองหลักกับจ านวนสองหลัก ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบฝึกทักษะ โดยให้นักเรียนได้เนินการ
ทางคณิตศาสตร์ พร้อมหาค าตอบ โดยด าเนินการดังนี้ วิเคราะห์ตัวช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ และเนื้อหาในแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้เพื่อก าหนดขอบเขตเนื้อหาในการสร้างแบบฝึกทักษะ สร้างแบบฝึกทักษะ จ านวน 13 ชุด แบ่งเป็น 
แบบฝึกทักษะ เรื่อง การคูณจ านวนหนึ่งหลักกับจ านวนสามหลกั การคูณจ านวนหนึ่งหลักกับจ านวนสี่หลัก และการคูณ
จ านวนสองหลักกับจ านวนสองหลักพร้อมทั้งจัดท าเกณฑ์การให้คะแนน สร้างเกณฑ์ในการตรวจให้คะแนนแบบฝึก
ทักษะ วัดความสามารถในการด าเนินการทางคณิตศาสตร์ตามขั้นตอนการด าเนินการ น าแบบฝึกทักษะที่สร้างขึ้นเสนอ
ต่อที่ปรึกษางานวิจัย เพื่อขอค าแนะน า แก้ไขส่วนที่ยังบกพร่อง น ามาปรับปรุง น าแบบฝึกทักษะ ที่ได้รับการปรับปรุง
แล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความครอบคลุมเนื้อหา และประเมินความเหมาะสม
โดยพิจารณาความสอดคล้ององค์ประกอบของแบบทดสอบ แล้วน าคะแนนที่ได้มาหาคะแนนความสอดคล้อง ได้ค่า
ความสอดคล้อง (IOC) แต่ละข้อมีค่าระหว่าง 0.50 – 1.00 ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทุกข้อ น าแบบฝึกทักษะ ที่ผ่านการ
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ตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่านมาปรับปรุงแก้ไข และน าแบบฝึกทักษะ ที่ได้ปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องแล้วไปด าเนินการจัดการเรียนรู้ส าหรับการวิจัยต่อไป   

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ท าการวัดความสามารถในการด าเนินการทางคณิตศาสตร์ก่อนเรียน (Pre-test) ด้วยแบบทดสอบวัด

ความสามารถในการด าเนินการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจ านวนหนึ่งหลักกับจ านวนสามหลัก การคูณจ านวนหนึ่ง
หลักกับจ านวนสี่หลัก และการคูณจ านวนสองหลักกับจ านวนสองหลัก จ านวน 10 ข้อ 

2. ผู้วิจัยด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถในการด าเนินการทาง
คณิตศาสตร์ จ านวน 13 แผน ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละแผนครูจะก าหนดโจทย์มาให้นักเรียน แล้วให้
นักเรียนคิดและแสดงวิธีท าจากโจทย์ที่ครูก าหนดให้  
         3. ผู้วิจัยให้นักเรียนท าแบบฝึกทักษะ เรื่อง การคูณจ านวนหนึ่งหลักกับจ านวนสามหลัก การคูณจ านวนหนึ่ง
หลักกับจ านวนสี่หลัก การคูณจ านวนสองหลักกับจ านวนสองหลัก เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในการ
ด าเนินการทางคณิตศาสตร์ 
         4. หลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจนครบทุกแผนแล้ว ผู้วิจัยด าเนินการวัดความสามารถ
ในการด าเนินการทางคณิตศาสตร์หลังเรียน (Post-Test) โดยให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
ด าเนินการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจ านวนหนึ่งหลักกับจ านวนสามหลัก การคูณจ านวนหนึ่งหลักกับจ านวนสี่
หลัก การคูณจ านวนสองหลักกับจ านวนสองหลัก ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3.1 จ านวน 10ข้อ 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจ านวนหนึ่ง

หลักกับจ านวนสามหลัก การคูณจ านวนหนึ่งหลักกับจ านวนสี่หลัก และการคูณจ านวนสองหลักกับจ านวนสองหลักของ
นักเรียนอยู่ในระดับดี และเมื่อพิจารณาความสามารถในแต่ละด้าน สรุปผลได้ว่า ด้านความสามารถในด้านการแสดงวิธี
ท าในการด าเนินการทางคณิตศาสตร์ (ค่าเฉลี่ย = 1.82) และด้านความสามารถในด้านการหาค าตอบที่ถูกต้อง 
(ค่าเฉลี่ย = 0.843) มีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 2 ด้านอยู่ในระดับดี จากตารางที่ 1   

ตารางที่ 1 แสดงคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินการทางคณิตศาสตร์ 

 

เรื่อง 

ด้านการแสดงวธิีท าในการด าเนินการทาง
คณิตศาสตร ์

ด้านความถูกต้องของค าตอบ 

ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 
ค่า 

เฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปลผล 

การคูณจ านวนหน่ึงหลัก
กับจ านวนสามหลัก การ
คูณจ านวนหน่ึงหลักกับ
จ านวนสี่หลัก และการ
คูณจ านวนสองหลักกับ
จ านวนสองหลัก 

1.82 1.418 ดี 0.843 1.357 ดี 
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สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3.1 โดยใช้แบบฝึก

ทักษะ เรื่อง การคูณจ านวนหนึ่งหลักกับจ านวนสามหลัก การคูณจ านวนหนึ่งหลักกับจ านวนสี่หลัก และการคูณจ านวน
สองหลักกับจ านวนสองหลักมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี และเมื่อพิจารณาความสามารถในแต่ละด้าน สรุปผลได้ว่า 
ด้านความสามารถในด้านการแสดงวิธีท าในการด าเนินการทางคณิตศาสตร์ (ค่าเฉลี่ย = 1.82) และด้านความสามารถ
ในด้านการหาค าตอบที่ถูกต้อง (ค่าเฉลี่ย = 0.84) มีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 2 ด้านอยู่ในระดับดี 

อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 

ปีการศึกษา 2561 โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การคูณ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการด าเนินการทาง
คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นางสาวกุลนันท์  ปุ๊ดพรม(2560) ได้สร้างและทดสอบแบบฝึก
ทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 และเพื่อศึกษาผลการใช้แบบ
ฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  3 แบบทดสอบวัดความรู้
ความสามารถทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบ เป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือกจ านวน 30 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยร้อยละ แล้วน าไปเทียบเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 60 คะแนนที่
ได้จากการท าแบบทดสอบวัดความรู้และความสามารถทางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบ ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 หลังจากเรียนด้วยแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบ นักเรียนได้
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.81 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 60.00 และยังสอดคล้องกับ โสภิดา  โตโสภณ (2556) 
ได้ศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง บทปะยุกต์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWDL ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์ มีค่าเท่ากับ 84.88/82.92 ซึ่งผ่านเกณฑ์ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึก
ทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
STAD ร่วมกับเทคนิค KWDL หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWDL โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด นอกจากนี้ยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ภาสินี พงษ์อารีย์ (2557)ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ล าดับและอนุกรม ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ 
เรื่อง ล าดับและอนุกรม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพท่ากับ 81.34/80.89 ซึ่งผ่านเกณฑ์ 80/80 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ล าดับและอนุกรม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้วิธีการสอน
แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ 
เรื่อง ล าดับและอนุกรม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ผู้สอนควรตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนโดยเฉพาะรายวิชาคณิตศาสตร์เพราะเป็นพื้นฐานส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนทุกรายวิชา เพื่อให้นักเรียนบรรลุผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผู้สอนควรหาแนวทางในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนของตนให้น่าสนใจที่เหมาะสมกับเนื้อหา อาจมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่แตกต่างไปจากเดิม 
โดยให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการน าความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันไม่จ าเป็นว่าเป็นวิชาคณิตศาสตร์เพียงอย่าง
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เดียวจะท าให้นักเรียนเห็นความส าคัญของวิชานั้นๆ รวมถึงมีแรงจูงใจในการศึกษาเล่าเรียนเพื่อที่น าทักษะและความรู้
พื้นฐานไปใช้ในระดับสูงต่อไป  
 2. ผู้สอนควรให้ความส าคัญกับการเรียนการสอนโดยจัดเนื้อหาให้เหมาะสมกับเวลาและเพียงพอต่อการ
เรียนรู้ การท ากิจกรรมควรมีอุปกรณ์การเรียนการสอนและสื่อที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียน เนื่อ งจาก
นักเรียนต้องใช้เวลาในการคิด ค านวณ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกทักษะในรายวิชาคณิตศาสตร์เนื้อหาอื่นๆ ทั้งในระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ตลอดจนในระดับมหาวิทยาลัย เนื่องจากท าให้การเรียนการสอนคณิตศาสตร์มี
ประสิทธิผลดี 
 2. ควรมีการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ ผู้สอนควรให้นักเรียนได้ฝึกด้วยตนเอง และเมื่อนักเรียนท า
แบบฝึกทักษะเสร็จแต่ละเรื่อง ผู้สอนและนักเรียนควรช่วยกันร่วมสรุปและหาค าตอบที่ถูกต้อง 
 3. ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาถึงปัจจัยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนคณิตศาสตร์ เช่น การใช้สื่อการสอนเข้า
มาช่วยสอนในหัวข้อท่ีนักเรียนไม่ค่อยเข้าใจ ศึกษาถึงพฤติกรรมการเรียนท่ีมีผลต่อการเรียนของนักเรียน เป็นต้น 

เอกสารอ้างอิง 
การประถมศึกษาแห่งชาติ, ส านักงานคณะกรรมการ. การเรียนรู้หลักสูตรการศึกษาระดับประถมศึกษา.กรุงเทพฯ: 
 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2539. 
กุลนันท์  ปุ๊ดพรม (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การบวกและการลบ 

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3.เชียงใหม:่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
ภาสิณี  พงษ์อารีย์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะ เร่ือง ล าดับและอนุกรม .อุบลราชธานี:คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 

โสภิดา  โตโสภณ (2556)  ได้ศึกษา การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เร่ือง บทประยุกต์ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับเทคนิค KWDL.บุรีรัมย์: 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. 
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การพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม  โดยใช้เทคนิค K-W-D-L 

Development of problem solving ability, ratio and percentage ratio of mathayom 
suksa 1 students at Thathong pittayakom School using K-W-D-L technique 

มุธิดา  จรเอม1 และ อุเทน  ปุ่มสันเทียะ2 

Mutida   Jorn-em1 and Uthen Pumsanthia2 

1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
2อาจารย์โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เรื่อง  การแก้โจทย์ปัญหา
อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม  โดยใช้เทคนิค K-W-D-L 
เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ก่อนและหลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้การแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค K-W-D-L และหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจักการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 70/70 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียน
ท่าทองพิทยาคม  จ านวน 73 คน เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
โดยใช้เทคนิค K-W-D-L  แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และแบบฝึกทักษะ เรื่อง การ
แก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วน สัดส่วน ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา
อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม  โดยใช้เทคนิค K-W-D-L 
เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ก่อนเรียนมีคะแนนเป็นร้อยละ 34.25  และหลังเรียน
เป็น 73.80    สูงขึ้นโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค K-W-D-L และหา
ประสิทธิภาพของรูปแบบการจักการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพตามเท่ากับ 73.53/73.80 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 
70/70 

ค าส าคัญ :  เทคนิค K-W-D-L / ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา 

ABSTRACT 
 The purpose of this research is to develop a learning management model. Problem 
Solving, Ratio and Percentage of Mathayom Suksa 1 Students at Thathong pittayakom School by 
Using KWDL Technique to Compare Mathematics Problem Solving Problems Before and After Using 
the Mathematics Problem Solving Management Model by Use the KWDL technique and find the 
effectiveness of learning patterns. For efficiency according to the criteria of 70/70 of Mathayom 
Suksa 1 students, Thathong pittayakom School, 2nd semester, academic year 2018, Thathong 
pittayakom School, a total of 73 students. Test the ability to solve math problems And skill training 
on problem solving, proportion ratio Development of learning management model Problem 
solving, proportion and percentage ratio of Mathayom Suksa 1 students at Thathong pittayakom 
School by using KWDL technique to compare mathematics problem solving ability before studying 
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with a score of 34.25 percent and after learning to 73.80 higher by Use the learning management 
model to solve math problems using the KWDL technique and find the effectiveness of learning 
patterns. With efficiency equal to 73.53 / 73.80 which is higher than the criteria set by 70/70 

Key words: K-W-D-L technique / Problem solving ability 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 โลกในปัจจุบันน้ีเป็นยุคโลกาภิวัตน์ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีการแข่งขันกันสูงมุ่งพัฒนาทางด้าน
วัตถุ มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สามารถติดต่อสื่อสารได้ทั่วโลก ประเทศไทยจึงจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อ
พัฒนาประเทศไทยให้ก้าวทัน จึงจ าเป็นท่ีจะต้องพัฒนาทรัพยากรต่างๆโดยเฉพาะทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพโดยการ
จัดการศึกษาให้ตรงกับความมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 และ
มาตรา 8 ที่กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และการจัด
การศึกษาให้ยึดหลักเป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน  ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการพัฒนา
สาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  
 การศึกษาจึงเป็นกระบวนการส าคัญในการช่วยให้คนพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และจิตใจ มีบทบาทส าคัญยิ่ง ต่อการด ารงชีวิตของคนในสังคม การจัดการศึกษาที่ดี
จะต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นและความต้องการของบุคคลในสังคมและในประเทศชาติ โดยที่มุ่ง
พัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข และมีความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพ (กระทรวงศึกษาธิการ.2545 : 7) 
 คณิตศาสตร์มีความส าคัญต่อสังคมและชีวิตประจ าวันของมนุษย์ตลอดจนการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก 
เพราะคณิตศาสตร์ช่วยก่อให้เกิดความก้าวหน้าทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอกจากนี้ ยังช่วยพัฒนาให้แต่
ละบุคคลเป็นคนที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองดี อีกทั้งคณิตศาสตร์ช่วยเสริมสร้างความมีเหตุผล ความเป็นคนช่างคิด ช่าง
ริเริ่มสร้างสรรค์ ระบบระเบียบในการคิด มีการวางแผนในการท างาน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีความ
รับผิดชอบต่อกิจการงานที่ได้รับมอบมาย ตลอดจนมีลักษณะมีลักษณะของความเป็นผู้น าในสังคม (สิริพร ทิพย์คง.
2545 : 1) 

คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่นักเรียนมักประสบปัญหาในการเรียน เนื่องจากเป็นวิชาที่นักเรียนเข้าใจยาก(ชัยศักดิ์ 
ลีลาจรัสกุล. 2543: 1) และส่งผลให้นักเรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า สาเหตุหนึ่งเกิดจากตัวผู้สอน เนื่องจากไม่มีสื่อ
ในการสอน ขาดประสบการณ์ และไม่มีเทคนิคการสอนใหม่ ๆ ครูยังคงใช้วิธีการสอนด้วยการอธิบายบนกระดานด า 
(ยุพิน พิพิธกุล. 2524: 2-5) สาเหตุข้างต้นสอดคล้องกับ อารีย์ ค าปล้อง (2536: 2) กล่าวว่า ครูยังใช้วิธีการสอนแบบ
บรรยายเนื้อหา และจัดกิจกรรมการสอนที่เน้น เนื้อหามากกว่ากระบวนการ ส่งผลให้นักเรียนไม่มีโอกาสได้ร่วมรู้ ร่วม
คิด แก้ปัญหาที่ก าลังเรียน การที่ครูใช้วิธีดังกล่าวเป็นประจ าย่อมท าให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายและไม่สนใจบทเรียน 
นักเรียนไม่เกิดการเรียนรู้ไม่เกิดมโนมติ ในเรื่องที่เรียนและไม่สามารถน าเกณฑ์ต่าง ๆ ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ผู้วิจัยเอง
พบว่าผู้เรียนได้ประสบปัญหาในการเรียนคณิตศาสตร์หลายเรื่อง และปัญหาที่พบมาก คือเรื่องเกี่ยวกับการแก้โจทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และเนื่องจากปัญหาทางคณิตศาสตร์ถือว่าเป็นเสมือนสถานการณ์จ าลองที่สร้างขึ้นมาจาก
ปัญหาที่สามารถพบได้ในชีวิตประจ าวัน และถือว่าเป็นสิ่งส าคัญที่ควรได้รับการพัฒนาให้นักเรียนได้ฝึกคิดฝึกทดลอง
แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพราะการฝึกแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ต่าง ๆ ย่อมมีส่วนในการ ช่วยส่งเสริมล าดับการคิด 
กระบวนการคิด และกระบวนการท างานของผู้เรียน ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่ได้ไป



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

839 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

ใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ดังนั้น ถ้าผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ดี ก็จะช่วยให้นักเรียน
สามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ดีด้วยเช่นกัน (นิกร ขวัญเมือง. 2545: 1) 
 วีระศักดิ์ เลิศโสภา (2544 : 5) ได้กล่าวว่าเทคนิค K-W-D-L เป็นเทคนิคในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ซึ่ง
จะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถ ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาสติปัญญา พัฒนาทักษะทางสังคม และพัฒนาทักษะ
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับนิรันดร์ แสงกุหลาบ (2547 :7-8) ที่กล่าวว่า 
เทคนิค K-W-D-L จะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ช่วยให้ผู้เรียนสามารถแก้
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้องมากยิ่งข้ึน 

 จากหลักการและเหตุผลข้างต้น การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแก้โจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค K-W-D-L น่าจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาการเรียนการสอนการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม ช่วยให้
นักเรียนมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ดังนั้นผู้วิจัยจึงให้ความสนใจในการที่จะพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค K-W-D-L ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย
เทคนิคการสอน K-W-D-L มีขั้นตอนท่ีชัดเจน 4 ข้ันตอน คือ ขั้นที่ 1 K (What we know) เรารู้อะไรบ้างจากสิ่งท่ีโจทย์
ก าหนดให ้ขั้นที่ 2 W (What we want to know) เราหาสิ่งที่โจทย์ต้องการรู้ว่าคืออะไร และมีวิธีการอย่างไร ขั้นที่ 3 
D (What we do to find out) เราจะต้องด าเนินการอย่างไรเพื่อหาค าตอบ ตามที่โจทย์ต้องการคูณ ขั้นที่ 4 L (What 
we learned) เราเรียนรู้อะไร อะไรที่เราสรุปได้เป็นความรู้ มาช่วยในการจัดการเรียนรู้ จะสามารถน าผลการวิจัยใน
ครั้งนี้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาวิธีสอนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาของคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนใหม่ๆ โดยมุ่งหวังให้นักเรียนสามารถพัฒนาและเรียนรู้ด้วยตนเอง 
มีคุณลักษณะใฝ่เรียนใฝ่รู้ สามารถท างานร่วมกันกับผู้อื่นได้ และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการศึกษาในระดับที่
สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการจัดการเรียนรู้เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม  โดยใช้เทคนิค K-W-D-L สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. เทคนิค K-W-D-L หมายถึง วิธีการจัดการเรียนรู้ ที่น าการอ่านมาเป็นแนวทางช่วยใน การวิเคราะห์โจทย์

เพื่อหาค าตอบ มีขั้นตอนการจัดกิจกรรม 4 ขั้นตอน ดังนี้  
ขั้นที่ 1 K (What we know) เรารู้อะไรบ้างจากสิ่งท่ีโจทย์ก าหนดให้  
ขั้นที่ 2 W (What we want to know) เราหาสิ่งที่โจทย์ต้องการรู้ว่าคืออะไร และมีวิธีการอย่างไร  
ขั้นที่ 3 D (What we do to find out) เราจะต้องด าเนินการอย่างไรเพื่อหาค าตอบ ตามที่โจทย์ต้องการ  
ขั้นที่ 4 L (What we learned) เราเรียนรู้อะไร อะไรที่เราสรุปได้เป็นความรู้ 
2. โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ หมายถึงค าถามหรือสถานการที่ประกอบด้วยข้อความและตัวเลขซึ่งต้องใช้

ความสามารถในการแก้ปัญหา ท าความเข้าใจ วิเคราะห์ค า ประโยคในโจทย์เพื่อคนหาวิธีที่ให้ได้ค าตอบตามที่โจทย์
ต้องการ 

3. ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ หมายถึงพฤติกรรมที่แสดงถึงการค้นหาค าตอบ 4 
ขั้นตอนตามเทคนิค K-W-D-L ซึ่งพิจารณาจากคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
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4. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หมายถึงแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
เพื่อใช้วัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ซึ่งลักษณะของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญหามี 10 ข้อ ใช้เวลา 60 นาทีเป็นแบบเลือกตอบ ค าถามแต่ละข้อมี 4 ตัวเลือก คือ ก, ข, ค, ง โดยให้นักเรียน
เลือกค าตอบท่ีถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียวเกณฑ์การให้คะแนนคือต้องถูกให้ 1 คะแนน ผิดหรือไม่ตอบให้ 0 คะแนน 

5. นักเรียนหมายถึงนักเรียนชายและหญิงที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าทอง
พิทยาคม  

6.ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้ เทคนิค K-W-D-L 
หมายถึง ผลของการจัดการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้ เทคนิค K-W-D-L ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม โดยพิจารณาจากคะแนนระหว่างเรียนและหลังเรียนที่เป็นไปตามเกณฑ์
ที่ตั้งไว้ 70/70 โดย 

ค่า 70 ตัวแรก หมายถึงคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละชองการตอบค าถามในใบงานระหว่างเรียนหรือกิจกรรม
ระหว่างเรียน 

ค่า 70 ตัวหลัง หมายถึงคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละชองการท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกป้ัญหา
หลังการจดัการเรียนรู้ใช้รูปแบบการจัดการเรยีนรู้การแก้โจทย์ปญัหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค K-W-D-L เสรจ็
เรียบร้อยแล้ว 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้

เทคนิค K-W-D-L เรื่องโจทย์ปัญหาอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1 โรงเรียนท่าทอง
พิทยาคม มี 2 ประเภทคือ 

1.แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นส าหรับทดลองในการจัดการเรียนรู้ 6 
แผนรวมเวลาทดสอบก่อนเรียน 1 ช่ัวโมงและหลังเรียน 1 ช่ัวโมงรวมทั้งสิ้น 6 ช่ัวโมง 

2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์จ านวน 10 ข้อ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. จัดท าแผนการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาอตัราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
              1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และศึกษาหลักสูตร สถานศึกษา
โรงเรียนท่าทองพิทยาคม มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้เรื่อง การแก้โจทย์
ปัญหา อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ 
    1.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีหลักการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค K-W-D-L 
    1.3 ก าหนดเนื้อหาท่ีจะน าเทคนิคการสอน K-W-D-L มาใช้ในการประกอบการสอน 
    1.4 ด าเนินการเขียนแผนจัดการเรียนรู้โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับขั้นตอนในการจัด  การเรียนรู้ด้วย
เทคนิค K-W-D-L 

1.5 น าชุดแผนจัดการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ เสนอต่อครูพี่เลี้ยง
และครูสาขาคณิตศาสตร์ ตรวจสอบ 

1.6 ปรับปรุงแก้ไขแผนจัดการเรียนรู้ตามค าแนะน าของครูพี่เลี้ยงและครูสาขาคณิตศาสตร์ 
1.7 น าแผนจัดการเรียนรู้ไปใช้ด าเนินการทดลองตามแบบการวิจัย 
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 2. แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละในการสร้าง
แบบทดสอบการแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ผู้วิจัยด าเนินการ โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 

   2.1 ศึกษามาตรฐานและตัวช้ีวัดช้ันปี จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 อย่างละเอียด 
    2.2 ศึกษาต ารา เอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเอกสารประกอบการสอนและวิธีการสร้างแบบทดสอบ 
    2.3 ก าหนดนิยามทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และเกณฑ์การให้คะแนน โดยใช้เนื้อหาสาระการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง 
การแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ 
              2.4 สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ แบบอัตนัย 
จ านวน 10 ข้อ 
    2.5 น าแบบทดสอบ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ที่สร้างเสร็จเสนอต่อครูพี่
เลี้ยง และครูสาขาคณิตศาสตร์ เพื่อให้ค าแนะน าและแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสม 
    2.6 น าแบบทดสอบ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ไปใช้กับนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม จ านวน 73 คน 
 
 การสร้างเคร่ืองมือวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนในการด าเนินการสร้างเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าตามล าดับดังนี้  
 1. จัดท าแผนการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
    1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และศึกษาหลักสูตร สถานศึกษา
โรงเรียนท่าทองพิทยาคม มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้เรื่อง การแก้โจทย์
ปัญหา อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ 
    1.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีหลักการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค K-W-D-L 
    1.3 ก าหนดเนื้อหาท่ีจะน าเทคนิคการสอน K-W-D-L มาใช้ในการประกอบการสอน 
    1.4 ด าเนินการเขียนแผนจัดการเรียนรู้โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับขั้นตอนในการจัด การเรียนรู้ด้วย
เทคนิค K-W-D-L 
    1.5 น าชุดแผนจัดการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ เสนอต่อครูนิเทศก์
และครูพี่เลี้ยง ตรวจสอบ 
    1.6 ปรับปรุงแก้ไขแผนจัดการเรียนรู้ตามค าแนะน าของครูนิเทศและครูพี่เลี้ยง 
    1.7 น าแผนจัดการเรียนรู้ไปใช้ด าเนินการทดลองตามแบบการวิจัย 
 2. แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละในการสร้าง
แบบทดสอบการแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ผู้วิจัยด าเนินการ โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 

    2.1 ศึกษามาตรฐานและตัวช้ีวัดช้ันปี จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 อย่างละเอียด 
     2.2 ศึกษาต ารา เอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเอกสารประกอบการสอนและวิธีการสร้างแบบทดสอบ 
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  2.3 ก าหนดนิยามทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และเกณฑ์การให้คะแนน โดยใช้เนื้อหา
สาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ 
  2.4 สร้างแบบทดสอบวัดทักษะการแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ แบบอัตนัย 
จ านวน 3 ข้อ 
  2.5 น าแบบทดสอบ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ที่สร้างเสร็จเสนอต่อ
ครูพี่เลี้ยง และครูสาขาคณิตศาสตร์ เพื่อให้ค าแนะน าและแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสม 
  2.6 น าแบบทดสอบ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ไปใช้กับนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม จ านวน 73 คน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เรื่อง การแก้

โจทย์ปัญหาอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม  โดยใช้เทคนิค 
K-W-D-L ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 มีขั้นตอนการด าเนินงานดังน้ี 

1. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ 
จ านวน 10 ข้อ 

2. ด าเนินการสอนตามแผนจัดการเรียนรู้ การแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ โดยใช้เทคนิค
การสอน K-W-D-L มีรายละเอียดดังนี้ 
    - ด าเนินการสอน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ โดยใช้ใช้เทคนิคการสอน      
K-W-D-L  

3. หลังสิ้นสุดการสอน ผู้วิจัยนักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา
อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ชุดเดิมอีกครั้ง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจะวิเคราะห์จากข้อมูลจริงที่ได้เก็บรวบรวม เพื่อหาผลคะแนนรวม ค่าเฉลี่ย และร้อยละ 
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยด าเนินการวิเคราะห์ดังนี้ 
 1. การหาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ก่อนและหลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้การแก้
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค K-W-D-L 
 1.1 น าใบงานและแบบทดสอบวัดประสิทธิผลทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง  การแก้โจทย์ปัญหา
อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน มาตรวจให้คะแนน แล้วบันทึกผลคะแนน
ของนักเรียนรายบุคคล 
 1.2 น าคะแนนท่ีได้มาหาผลรวม ค่าเฉลี่ย และร้อยละ 
 1.3 น าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียนมาพิจารณาดูว่า คะแนนเฉลี่ย ก่อนเรียน 
ระหว่างเรียน และหลังเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นหรือไม่ 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการจัดการเรียนรู้เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วน สัดส่วน 

และร้อยละ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม  โดยใช้เทคนิค K-W-D-L สูงกว่าก่อนการ
จัดการเรียนรู้ โดยผู้วิจัยได้ใช้ การเปรียบเทียบการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ก่อนเรียน ระหว่างเรียน
และหลังเรียนและ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 
  
 ตอนที่ 1  การเปรียบเทียบการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน 
ตารางที่ 5  แสดงคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน ผลต่างของคะแนนก่อน
เรียนและหลังเรียน และร้อยละของคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มเป้าหมาย 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
คะแนน (10 คะแนน) ผลต่าง 

(D) 

ร้อยละ (%) 

ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน 

1 เด็กชายนนทวัฒน์  วงค์ละคร 3 7 4 30 70 

2 เด็กชายนพดล  เกตุรตัน ์ 4 8 4 40 80 

3 เด็กชายพีรพล  แก้วพูลสุข 5 7 2 50 70 

4 เด็กชายมินฐดา  ใจช้ืน 4 9 5 40 90 

5 เด็กชายรัฐภูมิ  ทองเงิน 2 7 5 20 70 

6 เด็กชายวงศกร  เขียนช่างวาด 3 8 5 30 80 

7 เด็กชายสิทธิกลุ  จอยกระโทก 2 6 4 20 60 

8 เด็กชายสุทธิพัฒน์   ด่างแก้ว 4 7 3 40 70 

9 เด็กชายโสภณ  วงค์นาสัก 6 10 4 60 100 

10 เด็กชายอนาวิล  โตส าล ี 1 5 4 10 50 

11 เด็กชายอัษฎาวุธ  แตงลือ 7 10 3 70 100 

12 เด็กหญิงเกวลิน  ฟูพงษ์ 2 7 5 20 70 

13 เด็กหญิงเจนจิรา  กองโกย 2 8 6 20 80 

14 เด็กหญิงชลธิชา  โตสุข 5 10 5 50 100 

15 เด็กหญิงชุติมา สิงห์เปี้ย 3 8 5 30 80 

16 เด็กหญิงญาณศริิ แย้มแสง 6 10 4 60 100 

17 เด็กหญิงดาราวดี  พันโนฤทธิ ์ 6 9 3 60 90 
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18 เด็กหญิงพรทิพา  ธังดิน 4 7 3 40 70 

19 เด็กหญิงพัชราภา   ค ากลิ่น 3 8 5 30 80 

20 เด็กหญิงพัณณติา คร้ามปั่น 3 7 4 30 70 

21 เด็กหญิงสุพรรษา  ช่ืนจุ้ย 6 9 3 60 90 

22 เด็กชายกิตติชัย  กระจ่างมล 3 7 4 30 70 

23 เด็กชายกันตพงษ์  มาทอง 1 5 4 10 50 

24 เด็กชายจิรพันธ์  สอนท่าโก 3 7 4 30 70 

25 เด็กชายณัชพล  ขุนศร ี 0 4 4 0 40 

26 เด็กชายธนกฤต  น้อยโต 2 6 4 20 60 

27 เด็กชายรพีภัทร  กลิ่นรัก 5 7 2 50 70 

28 เด็กชายศิวกร  สอนท่าโก 2 6 4 20 60 

29 เด็กชายศุภกานต์   คงคร้าม 2 6 4 20 60 

30 เด็กชายสุธี   สมตัว 1 5 4 10 50 

31 เด็กชายหรรษา   กลิ่นหอม 1 4 3 10 40 

32 เด็กชายอลงกรณ์  แก้วประเสริฐ 3 7 4 30 70 

33 เด็กหญิงกุลธดิา  ช่ืนทิม 3 8 5 30 80 

34 เด็กหญิงจุฑามาศ  ภารังกูล 2 6 4 20 60 

35 เด็กหญิงศริินภา  บางอยู ่ 5 8 3 50 80 

36 เด็กหญิงศริิลักษณ์   คร้ามปั้น 4 8 4 40 80 

37 เด็กหญิงจริาภา  มณีวงษ์ 4 8 4 40 80 

38 เด็กชายกิตติธัช     ศรีสุข 3 9 6 30 90 

39 เด็กชายคมสัน       สินจ านงค์ 5 9 4 50 90 

40 เด็กชายจักรรินทร์   สร้างช้าง 2 6 4 20 60 

41 เด็กชายชยพันธ์     เกตุมณ ี 2 7 5 20 70 

41 เด็กชายณัฐพงษ์     บรรโท 3 8 5 30 80 

43 เด็กชายทัตพงศ์     รุ่งโรจน์แดนสยาม 4 9 5 40 90 
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44 เด็กชายธนกร        จิตรสมาน 3 8 5 30 80 

45 เด็กชายประภาภัทร  แดงเจรญิ 2 7 5 20 70 

46 เด็กชายปัญญากร     ถ่ินฐาน 3 8 5 30 80 

47 เด็กชายรัฐพล  คงสุจริต 5 10 5 50 100 

48 เด็กชายรุ่งรดิศ    ละออ 4 8 4 40 80 

49 เด็กชายเรวัฒน์   เหล่าสินชัย 1 7 6 10 70 

50 เด็กชายวรกิจ  กล่ าจีน 2 6 4 20 60 

51 เด็กชายวีรนันท์   สังค์ดวง 0 4 4 0 40 

52 เด็กชายศราวุฒิ  ค าเจรญิ 6 7 1 60 70 

53 เด็กชายศักดิส์ิทธ์ิ  แก้วสะอาด 7 9 2 70 90 

54 เด็กชายศิรพัฒน์  ศรเีนาวรัตน ์ 4 8 4 40 80 

55 เด็กชายศุภกร  พุทธนารายณ ์ 2 6 4 20 60 

56 เด็กชายศุภฤกษ์   พรมโคต 3 5 2 30 50 

57 เด็กชายสหพร ทิมจันทร ์ 4 6 2 40 60 

58 เด็กชายสิทธิชัย  คุ้มแสง 3 5 2 30 50 

59 เด็กชายสุธินันท์ ทองน้อย 3 9 6 30 90 

60 เด็กชายอนิรุทธ   รอดบ้านยาง 4 9 5 40 90 

61 เด็กชายอริย์ธัช  บุญเพ็ง 3 8 5 30 80 

62 เด็กชายเอกพันธ์  ตั้งจิตร 2 7 5 20 70 

63 เด็กหญิงกนกพันธุ์   พันธุ์เอี่ยม 2 6 4 20 60 

64 เด็กหญิงเกศมล ค าด ี 6 10 4 60 100 

65 เด็กหญิงชมพูนุช  ขาวละออง 5 9 4 50 90 

66 เด็กหญิงชุติกานต์  ภู่คง 4 6 2 40 60 

67 เด็กหญิงฐิตยิา  น่วมนุช 3 6 3 30 60 

68 เด็กหญิงธีรดา รวยแล 3 5 2 30 50 

69 เด็กหญิงพรนภา  บัวเล็ก 5 8 3 50 80 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

846 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

70 เด็กหญิงวัลยา   เหมือนสังข์ 6 10 4 60 100 

71 เด็กหญิงสุฐิดา  มาถา 4 7 3 40 70 

72 เด็กหญิงสุดาพร   ปรีกมล 5 8 3 50 80 

73 เด็กหญิงสุพัตรา  ประพรหม 5 10 5 50 100 

เฉลี่ยรวม 3.42 7.38 3.96 34.25 73.80 

 จากตารางที่ 5 พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 73 คน คะแนนเต็ม 10 คะแนน ได้คะแนน
แบบทดสอบก่อนเรียนโดยเฉลี่ยเป็น 3.42 คะแนน คิดเป็น 34.25% คะแนนหลังเรียนโดยเฉลี่ยเป็น 7.38 คะแนน คิด
เป็น 73.8% และมีผลต่างของคะแนนหลังเรียนและก่อนเรียนโดยเฉลี่ยเป็น 3.96 คะแนน  
 สรุปได้ว่า  การพัฒนารูปแบบการจัดการจัดการเรียนรู้เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วน สัดส่วน และร้อย
ละ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนท่าทองพทิยาคม  โดยใช้เทคนิค K-W-D-L สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ 

ตารางที่ 6  แสดงคะแนนระหว่างการจัดการเรียนรู้และหลังการจัดดารเรียนรู้ 

ล าดับที ่

คะแนนระหว่างเรียน (จากการท าใบงาน) คะแนนหลัง
เรียน 

ใบงานที่  
2.3 

ใบงานที่  
2.4 

ใบงานที่  
2.6 

ใบงานที่  
2.7 

ใบงานที่  
2.8 

ใบงานที่  
2.9 

1 6 6 6 7 8 7 7 

2 7 7 7 9 9 9 8 

3 7 7 8 8 9 9 7 

4 8 8 8 8 8 8 9 

5 6 6 7 7 8 9 7 

6 6 8 8 7 9 9 8 

7 5 6 6 7 8 8 6 

8 6 6 7 7 7 7 7 

9 7 7 7 8 9 9 10 

10 5 5 5 6 6 6 5 

11 10 10 10 9 10 10 10 

12 7 7 8 8 8 7 7 
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13 6 7 8 7 8 9 8 

14 8 8 8 9 9 8 10 

15 7 7 8 8 9 8 8 

16 10 8 9 10 9 10 10 

17 8 8 8 9 9 9 9 

18 7 7 8 7 8 9 7 

19 10 10 10 10 9 10 8 

20 7 7 8 8 9 9 7 

21 8 9 8 9 10 9 9 

22 5 7 7 6 7 7 7 

23 7 5 7 6 7 7 5 

24 7 7 8 9 9 9 7 

25 6 5 5 5 5 6 4 

26 7 6 6 8 7 7 6 

27 7 7 8 7 8 9 7 

28 7 6 7 6 6 6 6 

29 6 6 5 6 5 6 6 

30 4 5 4 6 5 5 5 

31 6 5 7 6 6 6 4 

32 6 7 6 7 8 9 7 

33 7 6 8 7 8 8 8 

34 5 7 7 7 8 8 6 

35 7 7 7 8 8 8 8 

36 6 7 7 7 8 8 8 

37 7 8 8 7 7 8 8 

38 7 9 7 8 7 9 9 
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39 8 9 7 9 7 9 9 

40 6 6 6 7 5 8 6 

41 7 7 6 9 7 7 7 

41 7 8 6 8 6 8 8 

43 7 9 10 10 10 9 9 

44 6 8 8 8 7 8 8 

45 6 7 7 9 6 7 7 

46 6 8 9 7 8 8 8 

47 5 7 7 7 7 9 10 

48 4 8 7 7 8 8 8 

49 6 7 7 8 8 8 7 

50 6 6 7 9 8 8 6 

51 6 6 6 6 7 8 4 

52 6 7 7 7 7 7 7 

53 7 9 8 8 7 9 9 

54 7 8 7 8 8 8 8 

55 6 6 8 7 8 9 6 

56 7 8 7 8 7 7 5 

57 7 6 8 6 8 6 6 

58 7 5 7 8 8 5 5 

59 7 9 7 8 7 9 9 

60 7 9 6 7 7 9 9 

61 6 8 6 7 7 8 8 

62 7 7 7 8 7 8 7 

63 6 6 8 7 7 8 6 

64 7 8 8 8 9 9 10 
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  ดังนั้น รูปแบบการจัดการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค K-W-D-L เรื่องการแก้โจทย์
ปัญหาอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 73.53/73.80 

ตารางที่ 7  แสดงคะแนนระหว่างเรียน ค่าเฉลี่ยของคะแนนระหง่างเรียน  และร้อยละของคะแนนสอบก่อน
เรียนและหลังเรียนของกลุ่มเป้าหมาย 

การทดลอง คะแนนเตม็ x  ร้อยละ 

ระหว่างการจดัการเรียนรู ้ 60 44.12 73.53 

ใบงานท่ี  2.3 10 6.5 65 
ใบงานท่ี  2.4 10 7.2 72 
ใบงานท่ี  2.6 10 7.2 72 
ใบงานท่ี  2.7 10 7.5 75 
ใบงานท่ี  2.8 10 7.7 77 
ใบงานท่ี  2.9 10 8.02 80.2 
หลังการจัดการเรียนรู้ 10 7.38 73.8 

 จากตารางที่ 7 พบว่าคะแนนเฉลี่ยจากการท าจากการท าใบงานระหว่างการจัดการเรียนรี้ เท่ากับ 44.12 จก
คะแนนเต็ม 60 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  73.53 คะแนน ทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ เท่ากับ  7.38  จากคะแนนเต็ม 
10  คิดเป็นร้อยละ 73.80 ดังรูปแบบการจัดการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค K-W-D-L เรื่อง
การแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
73.53/73.80 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 70/70 

65 7 9 7 8 7 9 9 

66 7 6 8 7 7 8 6 

67 7 6 7 6 7 7 6 

68 7 5 6 7 7 8 5 

69 5 8 8 9 8 8 8 

70 8 8 9 9 9 9 10 

71 7 7 6 7 8 7 7 

72 5 8 6 6 8 8 8 

73 7 10 8 10 9 10 10 

x  6.5 7.2 7.2 7.5 7.7 8 7.38 

ร้อยละ 73.53 73.80 
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 สรุปได้ว่า การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม  โดยใช้เทคนิค K-W-D-L ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์หลงัเรียนสงูขึ้น และหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจักการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพเท่ากับ 73.53/73.80 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 70/70 

สรุปผลการวิจัย 
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม  โดยใช้เทคนิค K-W-D-L เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ก่อนเรียนมีคะแนนเป็นร้อยละ 34.25  และหลังเรียนเป็น 73.80    สูงขึ้นโดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค K-W-D-L และหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจักการเรียนรู้ มี
ประสิทธิภาพตามเท่ากับ 73.53/73.80 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 70/70 

อภิปรายผลการวิจัย 
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม  โดยใช้เทคนิค K-W-D-L เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ก่อนเรียนมีคะแนนเป็นร้อยละ 34.25  และหลังเรียนเป็น 73.80    ซึ่งสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค K-W-D-L และหาประสิทธิภาพของ
รูปแบบการจักการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพตามเท่ากับ 73.53/73.80 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 70/70 เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ท าให้รูปแบบการจักการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพและสามารถน าไปใช้ได้ 

ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1. ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ควรน าวิธีการสอนด้วยเทคนิค K-W-D-L เรื่องการ
แก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ไปใช้ในการเรียนการสอนหรือใช้ในการสอนซ่อมเสริมนักเรียน 
 2. ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ควรให้ความสนใจ ในการจัดการอบรมเพื่อ
เผยแพร่ความรู้ในการสร้างชุดการสอนที่มีประสิทธิภาพ หากครูผู้สอนจะน าแนวคิดนี้ไปใช้ ควรน าวิธีก ารสอนด้วย
เทคนิค K-W-D-L นี้ไปใช้ในการสอนวิชาอื่น ๆ เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสฝึกฝน และรู้จักคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. ครูควรพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ตามลักษณะของปัญหาอยู่เสมอไม่ควรหยุดนิ่ง 
เพื่อความก้าวหน้าและพฒันาการเรียนการสอนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น  
  2. ควรน าเทคนิคการสอนที่หลายหลายมาใช้กับสาระอื่น ๆ หรือระดับช้ันอื่น ๆ เพื่อให้นักเรียนมี
การคิดวิเคราะห์ที่หลายหลายมีเทคนิคท่ีท าให้นักเรียนเข้าใจเนื้อท่ีเรียนได้เพิ่มมากยิ่งข้ึน 
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การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการก าลังสองตัวแปรเดียว 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

The development of problem solving skills in mathematics learning on a single 
variable quadratic equation of mathayomsuksa 2 students using problem-based 

learning management. 

วิไลวรรณ  แสงอยู่1 พรพรหม  โสภา2 และ ก าธร  คงอรุณ3 
Wilaiwan Sangyou 1 Pornporn Sopa2 and Kamton Kongarun3 

 1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์  
                                             2ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์ 

                                                                  3อาจารย์โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฎัเพชรบูรณ์ 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง 

สมการก าลังสองตัวแปรเดียว ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรยีนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) และเพื่อศึกษา
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 50 คน การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การสุ่มอย่างง่าย  เครื่องมืองานวิจัย 
ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) จ านวน 4 แผน แบบทดสอบวัดทักษะการแก้โจทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และแบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที 
 ผลการวิจัยพบว่า 

1. ทักษะการแก้ปัญหาทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง สมการก าลังสองตัวแปรเดียว ของนักเรียนที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.05  

2. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผล
การวิเคราะห์ดังนี้ ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โดยภาพรวมทั้ง 3 ด้าน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส าหรับผลการพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากเรียงจากมากไปน้อยคือ ด้านกิจกรรมการเรียน ด้านความรู้สึก และด้านเนื้อหา ตามล าดับ 

ค าส าคัญ: ทักษะการแก้โจทย์ปัญหา / การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน(PBL)  

ABSTRACT 
 The purpose of this research was to compare the problem solving skills in mathematics 
learning on a single variable quadratic equation. before and after learning by using problem-based 
learning management (PBL) and to study the attitude with the problem-based learning 
management (PBL). The sample group is 50 students in the second semester of the academic year 
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2561 in the academic year 2018. Sample selection using simple random sampling The research 
instrument include plan of Learning by Using Problem-Based Learning (PBL), 4 plans, test for 
mathematics problem solving skills And a test of attitude towards mathematics. Statistics used in 
data analysis are mean, standard deviation and t-test. 
 The results have shown that 
 1. Problem solving skills in learning mathematics in the subject of quadratic equations. Of 

students who have been learning by using problem-based learning (PBL) after learning higher than 

before learning with statistical significance at 0.05 

 2. Satisfaction with learning management using problem-based learning (PBL) of mathayom 

suksa 2 students with the following analysis results Satisfaction with problem-based learning 

management (PBL) of Mathayom Suksa 2 students. The images in all 3 aspects were satisfied at a 

high level. For each aspect of consideration, it was found that all aspects were satisfied at a high 

level, in descending order. Learning activities Feeling And content, respectively 

Keyword: problem solving ability in mathematics /Divisions problem-based learning management  

ความเป็นมาและความส าคัญ 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ ,2556: 56)ได้ กล่าวไว้ว่า 
คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่ง ต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็น
ระบบ สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบช่วยให้ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้ คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศาสตร์อื่นๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
และสามารถอยู่ร่วมกับ ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
  ประเทศไทยได้เข้าร่วมประเมินใน พ.ศ. 2555 (PISA 2012) ซึ่งได้เน้นคณิตศาสตร์เป็นการประเมินหลัก มี
การอ่าน วิทยาศาสตร์ และการแก้ปัญหาเป็นการประเมินย่อยซึ่งความสามารถทางคณิตศาสตร์มีการประเมินสามด้าน
คือ การคิดให้เป็นทางคณิตศาสตร์(Mathematising) การใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Principles) 
และการตีความ การแปลความ (Mathematical Interpreting) พบว่าความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนอายุ 
15 ปียงัต่ า กว่าระดับพ้ืนฐาน เพราะประเทศไทยดูแลนักเรียนกลุ่มสูง เพิ่มสัดส่วนนักเรียนกลุ่มสูง แต่นักเรียนกลุ่มต่ า 
ไม่เปลี่ยนแปลง และจุดอ่อนของประเทศไทยคือการคิดให้เป็นคณิตศาสตร์ ซึ่งก็คือกระบวนการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์นั่นเอง โดยโจทย์จะก าหนดปัญหาในโลกชีวิตจริงมาให้แล้วต้องมองให้เป็นปัญหาทางคณิตศาสตร์ และใช้
ความสามารถพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร การแสดงเครื่องหมาย การสร้างกลยุทธ์ การทา ให้เป็น
คณิตศาสตร์ การใช้ความเป็นเหตุเป็นผลและการสร้างข้อโต้แย้ง การใช้สัญลักษณ์ ภาษาทางคณิตศาสตร์ หรือภาษา
เทคนิคและการด าเนินการ การใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์มาใช้ในกระบวนการแก้ปัญหา ให้ออกมาในรูปของ
คณิตศาสตร์แล้วใช้ความรู้คณิตศาสตร์ตีความและประเมินผลลัพธ์มาตอบปัญหาในชีวิตจริง(สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557, หน้า 13 - 36)  
 จากการที่ได้สอบถามครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ที่ได้มีการสอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมตอนต้น ของโรงเรียน
หล่มสักวิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์เขต 40 พบว่า การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในช่วงระยะที่
ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ยังไม่ประสบผลส าเร็จในระดับที่น่าพึงพอใจ ซึ่งส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2โรงเรียนหล่ม



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

853 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

สักวิทยาคม มีค่าเฉลี่ยของคะแนนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง สมการก าลังสองตัวแปรเดียว อยู่ท่ี 9.16 จากคะแนนเต็ม 20 
และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 2.8 โดยคิดเป็นร้อยละ 45.8 จากคะแนนทั้งหมด จะเห็นได้ว่าคะแนนเฉลี่ยไม่ถึง
ร้อยละ 50 ท่ีเป็นเช่นนี้อาจจะขึ้นอยู่กับวิธีการสอน หรือการใช้สื่อที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
รายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งมีเนื้อหาเริ่มเข้าสู่ความเป็นคณิตศาสตร์ที่เป็นนามธรรมมากขึ้น 
จึงเป็นสิ่งท่ียากต่อความเข้าใจของนักเรียน ท าให้นักเรียนไม่ประสบผลส าเร็จในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และส่งผลให้
เกิดความเบื่อหน่ายและไม่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
 จากสภาพปัญหาดังกล่าว แสดงให้เห็นว่านักเรียนควรได้รับการพัฒนาท้ังด้านความรู้ และทักษะกระบวนการ
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพนั้นจ าเป็นต้อง
อาศัยหลักการหรือวิธีการที่เหมาะสมทฤษฎีที่ได้รับความสนใจมากในปัจจุบัน คือ ทฤษฎี กลุ่มสร้างสรรค์นิยม 
(Constructivism) ซึ่งเช่ือว่าการเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อนักเรียนได้สร้างความรู้ที่เป็นตนเองขึ้นมาจากความรู้ที่มีอยู่เดิม
หรือจากความรู้ที่ได้รับมาใหม่ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ มีรูปแบบการเรียนรู้ที่เกิดจากแนวคิดนี้หลายรูปแบบ เช่น การ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) การเรียนรู้แบบช่วยเหลือกัน (Collaborative Learning)  การเรียนรู้
โดย การค้นคว้าอิสระ (Independent Investigation Learning) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based 
Learning) หรือเรียกย่อว่า PBL การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning: PBL) เป็นรูปแบบการ
เรียนรู้ที่ให้นักเรียนสร้างความรู้ใหม่จากการใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงเป็นบริบทของการเรียนรู้เพื่อให้
นักเรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหาเป็นหลัก (สุวิทย์ มูลค าและอรทัย มูลค า ,2555: 139) ซึ่ง
สอดคล้องกับ (Hmelo and Evensen, 2000: 4 อ้างถึงในวัชรา เล่าเรียนดี,2553: 107) ได้กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ โดยใช้การเรียนรู้ซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการท าความเข้าใจ
และการแก้ปัญหา ใช้ปัญหาหรือได้น าเสนอขั้นตอนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน คือ ข้ันท่ี 1 ระบุปัญหาที่เหมาะสม
ส าหรับนักเรียน ข้ันท่ี 2 เช่ือมโยงปัญหากับบริบทของนักเรียนเพื่อให้โอกาสในการปฎิบัติจริง ขั้นที่ 3 มอบหมายความ
รับผิดชอบให้กับนักเรียนเรียนรู้ประสบการณ์ของตัวเองให้วางแผนแก้ปัญหา ขั้นที่ 4 กระตุ้นความร่วมมือโดยการจัด
กลุ่มให้ร่วมกันเรียนรู้และปฏิบัติงาน และขั้นที่ 5 ตั้งความคาดหวังหรือก าหนดเป้าหมายว่านักเรียนจะต้องแสดงหรือ
น าเสนอผลการเรียนรู้ของตัวเอง โดยแสดงผลงาน ช้ินงานหรือการปฏิบัติงานให้ดู 
 จากเหตุผลดังท่ีกล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงต้องการน าการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการก าลังสองตัวแปรเดียว ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพราะเ ห็นว่าเป็น
กิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนมีทักษะในการแก้ไขปัญหา สามารถพัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์ การท างานเป็นกลุ่ม อัน
จะส่งผลให้นักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหาทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง สมการก าลังสองตัวแปรเดียว ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2ที่สูงขึ้น มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และทักษะการท างานเป็นกลุ่ม ตลอดจนมี
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการก าลังสองตัวแปรเดียว 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
            2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
 1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)  หมายถึง   เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาเป็น
เครื่องมือในการช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมาย เน้นการให้นักเรียนเผชิญสถานการณ์ปัญหา จริง หรือ
สภาพการณ์ให้นักเรียนเผชิญปัญหา วิธีการเรียนรู้ที่เริ่มต้นด้วยการใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้า 
แสวงหาความรู้ ด้วยวิธีการต่าง ๆ จากแหล่งวิทยาการที่หลากหลาย เพื่อน ามา ใช้ในการแก้ปัญหา โดยที่มิได้มี
การศึกษา หรือเตรียมตัวล่วงหน้าเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวมาก่อน ในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน มีขั้นตอนดังนี ้

 1.นักเรียนท าความเข้าใจปญัหา 
 2.นักเรียนระบปุัญหาร่วมกัน  
 3.นักเรียนวิเคราะห์ปญัหาอย่างมเีหตุผล  
 4. นักเรียนตั้งสมมุติฐานท่ีเชื่อมโยงกับปัญหา  
 5.ก าหนดวัตถุประสงค์ที่จะสืบค้นหาข้อมูล  
 6.รวบรวมข้อมูล  
 7.นักเรียนอภิปรายสรุปตามวัตถปุระสงค์ที่ตั้งไว ้

 ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม ทบทวนความรู้ที่ได้
เรียนไปแล้วให้เกิดความช านาญ ถูกต้อง คล่องแคล่ว จนนักเรียนสามารถน าความรู้ไปแก้ปัญหาได้  ซึ่งประกอบไปด้วย 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)  เรื่องสมการก าลังสองตัวแปรเดียว แบบทดสอบวัดทักษะ
ในการแก้ปัญหาทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนเรียน และแบบทดสอบวัดทักษะในการแก้ปัญหาทางการเรียน
คณิตศาสตร์หลังเรียน   

2. ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์คือ สถานการณ์ที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์และต้องการค้นหาค าตอบโดย
ที่ยังไม่รู้วิธีการหรือข้ันตอนท่ีจะได้ค าตอบของสถานการณ์นั้นในทันที โดยการประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ขั้นตอน
กระบวนการแก้ปัญหา ยุทธวิธีแก้ปัญหาและประสบการณ์ที่มีอยู่ไปใช้ในการหาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

3. ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) หมายถึง  ระดับความรู้สึกนึกคิด  
ความรู้สึกพอใจของนักเรียนท่ีใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)  เรื่อง สมการก าลังสองตัวแปร
เดียว ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยครอบคลุมองค์ประกอบ 3 
ด้าน ดังนี้ 1) ด้านเนื้อหา 2) ด้านกิจกรรม  3) ด้านความรู้สึก ส าหรับการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยใช้แบบทดสอบความ
พึงพอใจแบบมาตราส่วนประมาณค่า ชนิด 5 ระดับ เป็นเครื่องมือวัดความพึงพอใจ 

สมมติฐานการวิจัย 
 ทักษะในการแก้ปัญหาทางการเรียน เรื่อง สมการก าลังสองตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ด้านเนื้อหา 

 ในการวิจัยครั้งนี้  ใช้เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง  สมการก าลังสองตัวแปรเดียว  
 ด้านตัวแปร 
  ตัวแปรต้น    ได้แก่    วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
            ตัวแปรตาม   ได้แก่   1. ทักษะการแก้ปัญหาทางการเรียน เรื่อง สมการก าลังสองตัวแปรเดียว 
  2. ความพึงพอใจต่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
                                            เรื่องสมการก าลังสองตัวแปรเดียว 
  

กรอบแนวคิดการวิจัย 
  
 
               
 
 
 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ ประชากรนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ก าลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
ของโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 9 ห้อง มีนักเรียนทั้งหมด 418 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ก าลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของ
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 1 ห้อง มีนักเรียนทั้งหมด 50  คน โดยการสุ่มอย่าง
ง่ายทีม่ีห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม 
 เคร่ืองมือวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เรื่อง สมการก าลังสองตัวแปร
เดียวจ านวน 4 แผน จ านวน 4 ช่ัวโมง ในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มีขั้นตอนดังน้ี 
 1.นักเรียนท าความเข้าใจปัญหา 
 2.นักเรียนระบุปัญหาร่วมกัน  
 3.นักเรียนวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีเหตุผล  
 4.นักเรียนตั้งสมมุติฐานที่เช่ือมโยงกับปัญหา  
 5.ก าหนดวัตถุประสงค์ที่จะสืบค้นหาข้อมูล  
 6.รวบรวมข้อมูล  
  7.นักเรียนอภิปรายสรุปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเรียบร้อยแล้วเสนอต่อผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง
และเหมาะสมของเนื้อหาสาระ ตัวช้ีวัด การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพื่อตรวจสอบ

วิธีการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ 
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 

1. ทักษะการแก้ปัญหาทางการเรยีน เรื่อง 
สมการก าลังสองตัวแปรเดียว 
2. ความพึงพอใจต่อจัดกิจกรรมการเรยีนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เรื่องสมการก าลังสอง
ตัวแปรเดียว 
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ความเหมาะสมขององค์ประกอบต่าง ๆ ในแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ด้าน
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความชัดเจนความถูกต้องเหมาะสมของภาษาที่ใช้ ผู้เช่ียวชาญให้ค าแนะน าในเรื่องการใช้
ภาษาที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ผู้รายงานได้น าไปแก้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ และการวัดผลการศึกษา จ านวน 3 ท่าน หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ซึ่งมีค่าเท่า 0.87 
 2. แบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เป็นแบบอัตนัย จ านวน 5 สถานการณ์ สถานการณ์
ละข้อ 4 ข้อ รวมเป็น 20 ข้อ ทั้งนี้นักเรียนต้องเขียนตอบเพื่อแสดงถึงความสามารถในการท าความเข้าใจปัญหา 
ความสามารถในการวางแผนแก้ปัญหา ความสามารถในการปฏิบัติตามแผน และความสามารถในการตรวจสอบ โดย
แบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ผ่านการตรวจสอบและปรับปรุงจากผู้เช่ียวชาญทางด้านเนื้อหา
คณิตศาสตร์ ด้านค่าย และการวัดผลการศึกษา จ านวน 3 ท่าน หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) หาความยากง่าย 
ระหว่าง 0.20 – 0.80 ซึ่งค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.61 – 0.78 หาค่าอ านาจจ าแนก ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ซึ่งค่า
อ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.20 – 0.33 และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใช้สูตรคูเตอร์ ริชาร์ดสัน (KR-20) 
มคี่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.919  
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 3 
ด้าน  ดังนี้  1) ด้านเนื้อหา 2) ด้านกิจกรรม  3) ด้านความรู้สึก จ านวน 9 ข้อ ลักษณะของแบบวัดเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่ามี 5 ระดับคือ พึงพอใจมากท่ีสุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน้อย พึงพอใจน้อยท่ีสุด 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ท าการทดลอง และเก็บข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยเก็บข้อมูลกับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม รวมเวลาที่ใช้ทั้งสิ้น 4 ช่ัวโมง มีขั้นตอนการเก็บข้อมูลดังนี้ 
 1. ปฐมนิเทศนักเรียน โดยให้ความรู้ความเข้าใจรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน แล้ว
ทดสอบก่อนเรียน ( Pre - test ) โดยใช้แบบวัดทักษะการแก้ปัญหาทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
 2. แบ่งกลุ่มนักเรียนแบบคละความสามารถทางคณิตศาสตร์ในแต่ละกลุ่ม มีทั้งนักเรียนที่มีความสามารถทาง
คณิตศาสตร์สูง ปานกลาง ต่ า โดยน าผลการเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2561 มาเรียงล าดับจากสูงไปต่ าแล้วแบ่งกลุ่มเก่ง ปานกลาง อ่อน ในสัดส่วน 1 : 2 : 1 ซึ่งได้นักเรียนกลุ่มละ  4-5 คน 
นักเรียนมีทั้งหมด 50 คน จึงจัดนักเรียนได้ 10 กลุ่ม 
 3. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 4. ท าการทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใช้แบบวัดทักษะการแก้ปัญหาทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
 5. สุดท้ายของการจัดกิจกรรม ท าการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. น าแผนการจัดการเรียนรู้ แบบวัดทักษะการแก้ปัญหาทางการเรียนคณิตศาสตร์ และแบบสอบถามความ
พึงพอใจทีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ตามเนื้อหาและความตรงตามโครงสร้าง (IOC) จากผู้เช่ียวชาญ 

2. หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนที่ได้
จากแบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปัญหาทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนและแบบสอบถามความพึง
พอใจท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 3. วิเคราะห์ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเช่ือมั่นของแบบวัดทักษะการแก้ปัญหาทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการก าลังสองตัวแปรเดียว โดยใช้สูตร KR-20 
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 4. วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิอัลฟ่าของคอนบราค  
 5. เปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางการเรียนคณิตศาสตร์ ระหว่างก่อนและหลังเรียน โดยการทดสอบค่า
ที (t – test แบบ Dependent Samples) 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ผลการวิเคราะห์ทักษะการแก้ปัญหาทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการก าลังสองตัวแปรเดียว โดยใช้
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ก่อนและหลังทดสอบด้วยค่าทดสอบสถิตt (t-test dependent) 

ตารางที่ 1  แสดงผลการเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ เรื่อง สมการก าลังสองตัวแปร
เดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเปน็ฐาน (PBL) 
ก่อนและหลังทดสอบด้วยค่าทดสอบสถิตt (t-test dependent) 
 
 
 
   
  
 
 
 

จากตารางที่ 1  พบว่า ทักษะการแก้ปัญหาทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการก าลังสองตัวแปรเดียว 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน(PBL) เรื่อง สมการก าลังสองตัวแปรเดียว อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ของนักเรียนช้ัมัธยมศึกษา
ปีท่ี 2 เรื่อง สมการก าลังสองตัวแปรเดียว  
ตารางที่ 2  แสดงผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

กลุ่มทดลอง N x  D  2D  t 

ทดสอบก่อน
เรียน 

50 10.26 349 2,733 20.05 

ทดสอบหลังเรียน 50 17.24    

ประเด็น/หัวข้อ 
ค่าเฉลี่ย

( X ) 

ความแปรปรวน 

(S.D.) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ด้านเนื้อหา 

1. มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการเรยีนไว้                                     
ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานอย่างชัดเจน 

3.92 1.05 
มาก 

2. การออกแบบเนื้อหาของการจัดการเรยีนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานเหมาะสมกับความสนใจ ความถนัดและ
ความสามารถ ของนักเรียน 

4.04 0.88 
มาก 

3. เนื้อหาเรื่องสมการก าลังสองตัวแปรเดียว ในการจัดการ 3.8 0.75 มาก 
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 จากตาราง 2 พบว่า ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง สมการก าลังสองตัวแปร

เดียว ในภาพรวมจัดอยู่ในระดับความพึงพอใจมากโดยมีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.86 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

เท่ากับ 0.12 ความพึงพอใจในด้านเนื้อหาในระดับความพึงพอใจมากโดยมีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.92 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.90 ความพึงพอใจในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก

โดยมีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.7 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.03 และส่วนความพึงพอใจในด้าน

ความรู้สึกในการเรียนอยู่ในระดับความพึงพอใจมากโดยมีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.96 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากับ 0.95 ตามล าดับ 

 

 

เรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีความรู้ความเข้าใจชัดเจน 

รวมด้านเนื้อหา 3.92 0.90 มาก 

2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

1. แบบทดสอบมีความยาก-ง่ายเหมาะสม 3.88 0.94 มาก 

2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีขั้นตอน หรือ
กระบวนการที่กระตุ้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.64 1.05 
มาก 

3. หลังจากการเรียนด้วยการจดัการเรยีนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานช่วยให้นักเรียนมีความรู้ และ ทักษะในเรื่องสมการ
ก าลังสองตัวแปรเดียวมากข้ึน 

3.58 1.10 
มาก 

รวมด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3.7 1.03 มาก 

3. ด้านความรู้สึก 

1. นักเรียนชอบเรียนคณิตศาสตรม์ากขึ้นหลังจากการเรยีน
ด้วยการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

3.78 0.93 
มาก 

2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีความน่าสนใจ 
น่าเรียนรู ้

4.38 0.81 
มาก 

3. หลังจากเรียนด้วยการจัดการเรยีนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานแล้วรูส้ึกว่าสามารถแก้ปญัหาคณิตศาสตร์ได ้

3.72 0.97 
มาก 

รวมด้านความรู้สึก 3.96 0.95 มาก 

รวมท้ังหมด 3 ด้าน 3.86 0.12 มาก 
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สรุปผลการวิจัย 
 1. ทักษะการแก้ปัญหาทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง สมการก าลังสองตัวแปรเดียว ของนักเรียนที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.05  
 2. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผล
การวิเคราะห์ดังนี ้
 2.1 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โดยภาพรวมทั้ง 3 ด้าน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส าหรับผลการพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากเรียงจากมากไปน้อยคือ ด้านความรู้สึก ด้านเนื้อหา และด้านกิจกรรมการเรียน ตามล าดับ 
 2.2 ด้านเนื้อหา พบว่าความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้อมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก 
 2.3 ด้านกิจกรรมการเรียน พบว่าความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้อมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
 2.4 ด้านความรู้สึก พบว่าความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้อมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก 

อธิปรายผล 
 จากผลที่ได้จากการท าการศึกษาวิจัย การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
สมการก าลังสองตัวแปรเดียวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน(PBL) 
สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. จากผลการวิจัยที่คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แสดงให้เห็นว่าหลังจากการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน(PBL) ท าให้ทักษะการแก้ปัญหาทางการเรียนสูงขึ้น  นักเรียนสนุกในการท างานเป็นกลุ่ม ได้
ช่วยเหลือแลกเปลี่ยนความรู้กัน ได้สื่อสารพูดคุยกัน เชื่อมโยงความรู้เดิมและความรู้ที่ได้รับจากเพื่อน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วันดี ต่อเพ็ง. (2553) ที่พบว่าความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 2 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.05  
 2. จากการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน(PBL) ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง สมการก าลังสองตัวแปรเดียว พบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ท าให้นักเรียนมี
ความสนใจและตั้งใจเรียนมากขึ้นกระตุ้นความสนใจของนักเรียน นักเรียนมีอิสระในการท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อนใน
กลุ่ม สามารถปรึกษาและแก้ปัญหาจากการท ากิจกรรมภายในกลุ่มได้ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางความคิดซึ่งกันและ
กัน และกิจกรรมที่นักเรียนได้ช่วยกันท า สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน จึงท าให้นักเรียนมีทักษะทางการแ ก้ปัญหา
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่สูงข้ึน 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
                  1. คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยาก นักเรียนต้องมีเวลาในการศึกษา มีเวลาทบทวน และการฝึกทบทวน
หลายๆ ครั้งจึงจะเกิดความเข้าใจและเกิดความช านาญ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน(PBL) เป็นการสอน
อย่างหนึ่ง ท่ีท าให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ รวมทั้งกระตุ้นความสนใจของนักเรียน  
        2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน(PBL)  ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ครูผู้สอนต้อง
วางแผนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ร่วมกัน ควรมี
หนังสือและเอกสารพร้อมท่ีจะให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม            
        ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัย 
                  1. ควรมีการสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน(PBL) เรื่องอื่นๆ หรือในรายวิชา
อื่นๆ เช่น วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาไทย พละศึกษา เป็นต้น เพื่อน าไปใช้ในการเรียนการสอน
เพิ่มเติมจากเนื้อหาท่ีเรียน  
                  2. ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ เช่นความคงทนในการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ทางด้านคณิตศาสตร์ 
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
The Effect of Problem-based learning (PBL) on mathematics Achievement and 

Persistence in learning mathematics of Mathayomsuksa 4 Students. 

ดลฤทัย โพธิ์ทัย1  หนึ่งฤทัย โภชนะสมบัติ2  วิภาดา นาเลา3 
Donruethai Phothai1, Nuengruthai Phochanasombut2, Wipada Nalao3 

1นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์ 
2ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนซับบอนวิทยาคม อ าเภอบึงสามพนั จังหวัดเพชรบูรณ์ 

3อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลัง
เรียน และเพื่อวัดความคงทนในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประชากรที่ใช้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี
การศึกษา 2561 โรงเรียนซับบอนวิทยาคม และกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนซับบอนวิทยาคม จ านวน 29 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายที่มีห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง 
หลักการนับเบื้องต้น และแบบทดสอบวัดความคงทนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สถิติที่ใช้ ได้แก่ สถิติทดสอบ t-test   
 จากการศึกษา พบว่า การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการวัดความคงทนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนกับหลังเรียนผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ มีค่าไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ค าส าคัญ:  การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) / ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน / ความคงทนในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ABSTRACT 
 The purpose of this research is to compare mathematics learning achievement before and 
after learning, persistence in learning mathematics by using Problem-based learning (PBL) on 
Mathematic Achievement of Mathayomsuksa 4 Students. The sample group was 29 is 
Mathayomsuksa 4/1 students in the academic year 2018. Subbornwittayakhom School, which is 
derived from a simple random sampling with students in random units. The research tool is 
Learning plan Problem-based learning (PBL), Learning achievement test and Mathematics durability 
test. The statistics used in hypothesis testing are t-test. 
 According to studies, it has been found that Comparison of mathematics learning 
achievement on Basic counting principles of Mathayomsuksa 4 Students. After studying higher than 
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before using Problem-based learning (PBL) With statistical significance at the level of .05. The 
results of the measurement of durability in learning mathematics on Basic counting principles of 
Mathayomsuksa 4 students using Problem-based learning (PBL) after 2 weeks of study and after 
study which has difference. 

Keywords: Problem-based learning (PBL) / Learning achievement / Persistence in learning 

mathematics 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากคณิตศาสตร์ช่วยให้
มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้
อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสามารถน าไปใช้
ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และศาสตร์อื่น ๆ อันเป็นรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณภาพและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ให้ทัดเทียมกับนานาชาติ การศึกษาคณิตศาสตร์จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ 
ทั้งนี้การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ประสบความส าเร็จนั้น จะต้องเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ 
พร้อมที่จะประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษา หรือสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ) ดังนั้นสถานศึกษาควรจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมตามศักยภาพของ
นักเรียน โดยนักการศึกษาได้เสนอวิธีการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางไวหลายวิธี  ซึ่งวิธีการสอนแบบ 
การเรียนรูโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  Problem-based Learning  หรือ PBL เป็นรูปแบบการเรียนรูที่เกิดขึ้นจากแนวคิด
ตามทฤษฎีการเรียนรูแบบสร้างสรรค์นิยม  โดยผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรูใหม่จากการใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกแห่งความ
เป็นจริงเป็นบริบทของการเรียนรู เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์และคิดแกปัญหา  รวมทั้งได้ความรูตาม
ศาสตร์ในสาขาท่ีตนศึกษา (วัลลี สัตยาศัล,  2547, หน้า 38) 
 การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน Problem-based Learning  (PBL)   เป็นกระบวนการ
เรียนรู้ที่ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้จากปัญหาหรือสถานการณ์ที่สนใจ ผ่านทางกระบวนการท างานกลุ่ม การสืบค้น 
กระบวนการท าความเข้าใจและแก้ไขปัญหาด้วยเหตุผล ซึ่งตัวปัญหานั้นจะมีการสัมพันธ์กับชีวิตจริงและเป็นจุดตั้งต้น
ของกระบวนการเรียนรู้ ครูผู้สอนเป็นเพียงผู้คอยให้ค าแนะน าและจัดสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ (วาสนา ภูมี, 
2555, หน้า 13) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วันดี ต่อเพ็ง (2553, หน้า 10) ที่สรุปว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
เป็นการเรียนท่ีเริ่มต้นจากครูน าเสนอปัญหาที่แปลกใหม่ ท้าทาย และสอดคล้องกับโลกของความเป็นจริงให้กับผู้เรียน 
เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนไดแ้สวงหาความรู้และน าความรู้จากประสบการณเ์ดมิมาใช้แก้ปัญหา โดยเน้นให้ผู้เรียนรู้จักท างาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม รู้จักตัดสินใจ และสามารถน าเสนอผลงานได้  โดยครูเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวก  และคอยช้ีแนะ 
ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) จึงน่าจะเป็นรูปแบบการสอนที่เหมาะสมรูปแบบ
หนึ่งที่จะน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
 จากคะแนนผลสัมฤทธ์ิการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนซับบอนวิทยาคม 
ปีการศึกษา 2560 จ านวน 25 คน พบว่า มีนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนค่อนข้างต่ า จ านวน 15 คน ซึ่งผลยังไม่
เป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้ปัญหาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากครูใช้การ
เรียนการสอนแบบเก่า มักจะเน้นความจ าในเรื่อง สูตร นิยาม เน้นการท่องจ า ท าการบ้าน ขาดการฝึกปฏิบัติ ฝึก
กระบวนการคิด และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (ดอกแก้ว สิงห์เผ่น, 2550, หน้า 3) จากกระทรวงศึกษาธิการได้มีการ
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จัดท าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 2560 ขึ้นเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน
ไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมที่มี
การเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้จะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการ
ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้อย่างแท้จริง โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์จัดเป็น 4 สาระ ได้แก่ จ านวนและพีชคณิต การวัดและเรขาคณิต สถิติและความน่าจะเป็น และแคลคูลัส 
โดยเนื้อหาเรื่อง หลักการนับเบื้องต้น เป็นเนื้อหาที่ใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์
ต่าง ๆ และยังสามารถช่วยในการตัดสินใจในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
 จากการศึกษาหลักการและงานวิจัยดังกล่าวข้างต้น นับว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  (PBL) เป็น
วิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งน่าจะใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ได้ 
โดยผู้ศึกษาเกิดความสนใจจึงอยากน ามาใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น ซึ่งเป็นเนื้อหาที่
มีความเหมาะสม เพื่อใช้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียน และวัดความคงทนในการเรียนรู้วิชาคณติศาสตร์ เพื่อ
เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธ์ิภาพมากยิ่งข้ึน 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วจิัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4   

ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
2. เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรูของนักเรียนท่ีเรียนด้วยแผนและการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช้ปัญหา

เป็นฐาน (PBL) เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ขอบเขตของงานวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีมีขอบเขต ดังต่อไปนี้ 
 1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนซับบอนวิทยาคม ต าบลกันจุ อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 47 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 
 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนซับบอนวิทยาคม ต าบลกันจุ อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1 จ านวน 29 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายที่มีห้องเรียน
เป็นหน่วยของการสุ่ม 

3. ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่  
ตัวแปรอิสระ: การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
ตัวแปรตาม: ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเมื่อเรียนผ่านไปแลว 2 สัปดาห์     

4. เนื้อหาที่ใช้ ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
5. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาวิจัย 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 
คาบ รวม 8 คาบ 
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สมมติฐานการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น โดยใช้รูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนกับหลังเรียนผ่านไปแลว 2 
สัปดาห์ มีค่าไม่แตกต่างกัน 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน) PBL)  หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่น าปัญหาหรือ
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวันและมีความส าคัญต่อผู้เรียนเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยที่
ครูเป็นผู้น าเสนอให้ ผ่านการท างานเป็นกลุ่ม โดยมีครูเป็นเพียงผู้คอยให้ค าแนะน า ดังนี ้
 ขั้นที่ 1 ขั้นก าหนดปัญหา เป็นขั้นที่ผู้สอนก าหนดปัญหาต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับเนื้อหาที่จะสอนเพื่อ
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยากเรียน และเกิดความสนใจที่จะค้นหาค าตอบ 
 ขั้นที่ 2 ขั้นท าความเข้าใจปัญหา เป็นขั้นที่ผู้เรียนจะต้องท าความเข้าใจปัญหาที่ต้องการเรียนรู้โดยอาศัย
เหตุผลและพื้นฐานความรู้เดิมของผู้เรียนผ่านการอภิปรายและเสนอความคิดเห็นต่อปัญหากันภายในกลุ่ม แล้วก าหนด
และวางแผนประเด็นที่นักเรียนต้องศึกษา 
 ขั้นที่ 3 ด าเนินการศึกษาค้นคว้า เป็นขั้นที่ผู้เรียนช่วยกันศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมตามประเด็นที่ก าหนด
ไว้ในข้ันท่ี 2 จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือความรู้เพียงพอส าหรับปัญหา 
 ขั้นที่ 4 สังเคราะห์ความรู ้เป็นขั้นท่ีผู้เรียนพิจารณาข้อมูล และน าความรู้ที่ได้ศึกษาค้นคว้ามาแลกเปลี่ยนกัน  
มีการอภิปรายผลความรู้ที่ได้มาและตัดสินใจเลือกข้อมูลและแนวทางในการแก้ปัญหาที่เหมาะสมเพื่อน าไปใช้ในการ
แก้ปัญหา 
 ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินค่าของค าตอบ ผู้สอนและผู้เรียนจะช่วยกันสรุป อภิปราย ความรู้ใหม่ที่ได้จากการ
เรียนรู้ และแนวทางการน าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา นักเรียนจะน าเสนอผลงานท่ีแสดงถึงกระบวนการเรียนรู้ตั้งแต่
ต้นจนได้ค าตอบของปัญหาและประเมินผลงานว่าข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้ามีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด  
 ขั้นที่ 6 น าเสนอและประเมินผลงาน ผู้เรียนน าข้อมูลที่ได้มาจัดระบบองค์ความรู้และน าเสนอเป็นผลงานใน
รูปแบบที่หลากหลาย ผู้เรียนทุกกลุ่มช่วยกันสรุปองค์ความรู้ในภาพรวมของปัญหาอีกครั้งและผู้เรียนร่วมกันก าหนดสิ่ง
ที่ต้องการเรียนรู้ต่อไป 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ซึ่งวัดจาก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้น 
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง แบบวัดความรู้ความสามารถในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 
 4. ความคงทนในการเรียนรู้ หมายถึง การคงไว้ทั้งผลการเรียนรู้หรือการระลึกถึงสิ่งที่เคยเรียนมาแล้ว
หลังจากทิ้งไว้ระยะหนึ่ง วัดได้จากความสามารถในการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลัง
เรียนกับเมื่อเรียนผ่านไปแลว 2 สัปดาห์ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
  ตัวแปรอิสระ                     ตัวแปรตาม 
 
 

 

 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น และแบบทดสอบวัดความคงทนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ผู้วิจัย
มีขั้นตอนในการด าเนินการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ดังน้ี 

 1. แผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 1 แสดงการสร้างแผนจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 

การเรยีนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
Problem – based Learning (PBL) 

 

-  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

คณิตศาสตร ์

-  ความคงทนในการเรยีนรู ้

ศึกษาหลักสตูรแกนกลาง และหลกัสูตรของสถานศึกษา 

วิเคราะหร์ายละเอยีดตัวช้ีวัด 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ หลักการ รูปแบบ แนวการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 

สร้างแผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น จ านวน 8 คาบ 

น าแผนการจดัการเรียนการสอนให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสม โดยได้ค่า IOC เท่ากับ 1.00 

 

น าแผนการจดัการเรียนการสอนทีไ่ด้รับการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ  
3 ท่าน มาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าเพิ่มเติม 

น าแผนการจดัการเรียนการสอน ที่แก้ไขแล้วไปทดลองใช้
กับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 17 คน 

น าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งก่อนน าไปใช้กับกลุ่มตัวอยา่ง 

ทดลองสอนกับกลุม่ตัวอย่าง จ านวน 8 คาบ 
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 ผลการหาคณุภาพของแผนการจัดการเรยีนการสอนโดยใช้ปัญหาเปน็ฐาน (PBL) ทั้งหมด 8 แผน ได้รบัการ
ตรวจสอบจากผูเ้ชี่ยวชาญ มีค่า IOC เท่ากับ 1.00 ทั้ง 8 แผน โดยพจิารณาเป็นรายหัวข้อ ได้แก่ สาระส าคัญ มาตรฐาน
และตัวช้ีวัด จดุประสงค์การเรียนรู ้กิจกรรมการเรยีนรู้ สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ การวัดและประเมินผล และใบกิจกรรม 

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง หลกัการนับเบื้องต้น  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 2 แสดงการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

 ผลการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้ข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายอยู่ที่ระดับ 
0.30 – 0.50 มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ท่ี 0.20 –0.60 และมีค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ 0.89 จ านวน 
28 ข้อ จากท้ังหมด 30 ข้อ 

 

ศึกษาข้อมูลเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ

การสร้างแบบทดสอบเพื่อวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

วิเคราะหต์ัวช้ีวัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง หลักการนับ

เบื้องต้นแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก ท้ังหมดจ านวน 30 ข้อ 

น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนไปใหผู้้เชี่ยวชาญจ านวน 3 

ท่าน โดยจะน าผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาท าการวิเคราะห์หา

ค่าดัชนีความสอดคล้องเป็นรายขอ้ (IOC) และคัดเลือกข้อสอบที่มคีา่

ดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67 – 1.00 

น าแบบทดสอบที่ผ่านการคดัเลือกไปใช้ทดลองกับนักเรียนทีไ่ม่ใช่

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 20 คน 

หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) เป็นรายข้อ เลือกข้อสอบ
ที่มีความยากง่ายอยูร่ะหว่าง 0.20 – 0.80 และมีค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ 
0.20 ขึ้นไป จ านวน 30 ข้อ น ามาหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้ง

ฉบับโดยค านวณจากสูตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน  
(Kuder Richardson) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.89 

 
ด าเนินการเลือกข้อสอบจ านวน 20 ข้อ เพื่อใช้ใน

การวัดผลและประเมินผลนักเรียน 

น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิไปเกบ็ข้อมูลกับ

นักเรียนกลุม่ตัวอย่างฤทธ์ิทางการเรียน 
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 3. แบบทดสอบวัดความคงทนในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ได้ด าเนินการดังนี้  
3.1 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น มาใช้เป็น

แบบทดสอบวัดความคงทนในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยมีการสลับข้อค าถามและข้อค าตอบ 
3.2 น าแบบทดสอบไปใช้ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างหลังจากการทดลองสอน 2 สัปดาห์ 

 4. การด าเนินการวิจัย ได้ด าเนินการดังนี้ 
4.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลาง เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและปรึกษาผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับการสร้าง 

เครื่องมือในการวิจัย 
4.2 ทดสอบก่อนเรียน เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น 
4.3 ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
4.4 สอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังเรียน เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น 
4.5 สอบวัดความคงทนในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น เมื่อเรียนผ่านไปแล้ว 

2 สัปดาห์ 
4.6 น าผลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 แบบแผนการวิจัย 
     การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ใช้แบบแผนการวิจัยแบบมีกลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่ม และมีการทดสอบก่อนและทดสอบ
หลังทดลอง (One Group Pretest-Posttest Design)  
ตารางที่ 1 : แสดงแบบแผนการทดลอง 
 

ทดสอบก่อนทดลอง ทดลอง ทดสอบหลังทดลอง 

1T   X 
2T  

 

ก าหนด  1T  แทน การทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนการทดลอง  
    X แทน การสอนคณิตศาสตร์ด้วยการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)   

   2T  แทน  การทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนหลังการทดลอง 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
     การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีล าดับขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
     1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ท าการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยทดสอบความแตกต่างของ
คะแนนเฉลี่ยด้วยการใช้ค่าสถิติทดสอบ t-test 
 2. วิเคราะห์ค่าความคงทนในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ท าการทดสอบหลังเรียนกับหลังเรียนผ่านไปแลว 2 สัปดาห์ โดยทดสอบ
ความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยด้วยการใช้ค่าสถิติทดสอบ t-test 
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 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
     1. การหาค่าความเที่ยงตรงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อสอบเป็นรายข้อกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) (อนุวัติ คูณแก้ว, 2559 , หน้า 141-143) ดังนี ้
 

R
IOC = 

N
å  

 
เมื่อ   IOC    แทน  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

           Rå   แทน  ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 
  N        แทน  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 

     2. การหาค่าความยากรายข้อของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (P) (อนุวัติ คูณแก้ว, 2559,  
หน้า 143-147) ดังนี ้

H + L
p = 

N
 

 
เมื่อ p     แทน   ค่าความยากของข้อสอบ 

  H แทน   จ านวนคนกลุ่มสูงที่ตอบถูกในข้อสอบข้อนั้น 
        L  แทน   จ านวนคนกลุ่มต่ าที่ตอบถูกในข้อสอบข้อนั้น 
  N แทน   จ านวนคนท้ังหมดในกลุ่มสูงและกลุ่มต่ า  
 

     3. การหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (r) (อนุวัติ คูณแก้ว, 2559,  
หน้า 143-147) ดังนี ้ 

H + L
r =  

N 2
 

 
เมื่อ p     แทน   ค่าความยากของข้อสอบ 

  H แทน   จ านวนคนกลุ่มสูงที่ตอบถูกในข้อสอบข้อนั้น 
        L  แทน   จ านวนคนกลุ่มต่ าที่ตอบถูกในข้อสอบข้อนั้น 
  N แทน   จ านวนคนท้ังหมดในกลุ่มสูงและกลุ่มต่ า  
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 4. การหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สูตร KR-20 ของคูลเดอร์        
ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson) (อนุวัติ คูณแก้ว, 2559, หน้า 143-147) ดังนี ้ 

 

KR-20 2

K pq
r  =  1 - 

K - 1 s

  
  
  

 

  

 เมื่อ  KR-20r    แทน   ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
 K แทน   จ านวนข้อสอบ 

                  p        แทน   สัดส่วนของผู้ท าถูกในข้อหนึ่ง ๆ เท่ากับจ านวนคนท าถูกหารด้วย
จ านวนคน 

     สอบทั้งหมด 
 q แทน สัดส่วนของผู้ท าผิดในข้อหนึ่ง ๆ   

 2s   แทน  คะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบ ตามสูตร 
 

 
22

2
2

N X  - X
s  = 

N

 
 

 สถิติพ้ืนฐาน 

     1. ค่าเฉลี่ย  ( x ) ค านวณจากสูตร (วาสนา ภูมี, 2555, หน้า 98; อ้างอิงจาก ล้วน สายยศ และ        
อังคณา สายยศ, 2543, หน้า 306) ดังนี ้

X
x = 

N


 

 
เมื่อ  x  แทน  ค่าเฉลี่ย 

  X     แทน  ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
          N  แทน  จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
 

     2. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค านวณจากสูตร (วาสนา ภูมี, 2555, หน้า 98; อ้างอิงจาก ล้วน สายยศ 
และ อังคณา สายยศ, 2538, หน้า 79) ดังนี ้

 

          
 

22N X - X
S.D. = 

N(N - 1)

 
  

 
เมื่อ S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน        

  
X     แทน  ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

  2X  แทน  ผลรวมของคะแนนยกก าลังสอง            
          N  แทน  จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
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 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน  
 การหาค่า t-test dependent sample ค านวณจากสูตร (อนุวัติ คูณแก้ว, 2559, หน้า 211-212) ดังนี ้

 

             
2 2

D
t  =  

n D - ( D)
n - 1



 
  

 
 เมื่อ   D แทน  ความแตกต่างระหว่างคะแนนหลังเรียนกับก่อนเรียน 

D     แทน  ผลรวมของความแตกต่างระหว่างคะแนนหลังเรียนกับก่อนเรียน 
2( D)  แทน  ผลรวมของก าลังสองของความแตกต่างระหว่างคะแนนหลังเรียนกับ 

  ก่อนเรียน 
                                n         แทน  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
                                   df       เท่ากับ n – 1 
 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลังเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)  
ตารางที่ 2 : แสดงคะแนนเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 

หลักการนับเบื้องต้น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  ก่อนและหลังเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ดังแสดงในตาราง 

 

การทดสอบ 
จ านวนคน 

(n) 
คะแนนเฉลีย่ 

( x ) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

t p 

ก่อนเรียน 29 8.18 7.71 
17.02 .00* 

หลังเรียน 29 14.07 5.62 
*นัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ก่อนเรียน เท่ากับ 8.18 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.71 และหลังเรียน เท่ากับ 14.07 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.62  

จากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แสดงให้เห็นว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. ผลการเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
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ตารางที่ 3 : แสดงคะแนนเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และผลต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หลังเรียนและหลังเรียนไปแล้ว 2 
สัปดาห์ จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ดังแสดงในตาราง 

 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
จ านวนคน 

(n) 
คะแนนเฉลีย่ 

( x ) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

t p 

หลังเรียน 29 14.07 5.62 
1.70 0.28 

หลังเรียนไปแล้ว 2 สัปดาห ์ 29 13.89 2.84 
*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางที่ 3 พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียน เท่ากับ 14.07 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.62 และคะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังเรียนไปแล้ว 2 สัปดาห์ เท่ากับ 13.89 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
2.84  
 จากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แสดงให้เห็นว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังเรียน
กับหลังเรียนไปแล้ว 2 สัปดาห์ มีค่าไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 นั่นคือความคงทนในการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานข้อท่ี 2  

สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง  หลักการนับเบื้องต้น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 2. คาเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) หลังเรียนกับหลังเรียนผ่านไปแลว 2 สัปดาห์ มีค่าไม่แตกต่างกัน  อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

อภิปรายผล 
 1. จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง  หลักการนับเบื้องต้น ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 แสดงให้
เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ท าให้นักเรียนก้าวหน้าในการเรียนจริง  ซึ่ง
ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ วันดี ต่อเพ็ง. (2553) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลัง
ได้รับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 2. จากการวิเคราะห์ความคงทนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง  หลักการนับเบื้องต้น ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังจากที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) โดยมีค่าเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนกับหลังเรียนผ่านไปแลว 2 สัปดาห์ มีค่าไม่แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีความรู้คงทนในการเรียนรู้วิชาคณติศาสตร ์เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น ด้วยรูปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ถึงแม้จะเรียนผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ ผลดังกล่าวเกิดจากการจัด
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กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้สร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองผ่านปัญหาหรอืสถานการณ์ที่ผู้สอนเป็นผู้ก าหนดให้ ผ่านการท างานเป็นกลุ่ม ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเข้าใจ
และสามารถจดจ าเนื้อหาได้นานยิ่งข้ึน 

ข้อเสนอแนะ 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้ปญัหาเป็นฐาน (PBL) เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 เป็นกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมใหผู้เ้รียนได้ศึกษา ค้นคว้า ปฏิบตัิ จนสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง และยังฝึกในเรื่องของความมีส่วนร่วม ความสามัคคี ความรับผิดชอบในหน้าท่ีของตนเอง การช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน ผ่านการท างานเป็นกลุ่ม ส่งผลท าให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร์ของนักเรยีนสูงขึ้น ซึ่งครูผู้สอน
สามารถน ารูปแบบการเรียนการสอนด้วยการจัดกจิกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งข้ึน

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) กับตัวแปรอื่น  
 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(PBL) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้รูปแบบอ่ืน ๆ 
 3. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ในวิชาคณิตศาสตร์ในเนื้อหาเรื่อง
อื่น ๆ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่อไป 
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ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ 
Math League เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ทีมีต่อความสามารถใน

การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
The Effect of 5E Inquiry Approach learning with The Math League on Mathematics 

Problem Solving Ability and Attitude of Mathayomsuksa 2 Students. 

พัชรภรณ์  ลาภคุณ1 ธนภรณ์  นุชเนื่อง2 และ ก าธร  คงอรุณ3 

Patcharaporn  Lapkhun1 Thanaporn Nudneang2 and Kamton Kongarun3 

     1นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฎัเพชรบูรณ์  
                                          2ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนติ้ววิทยาคม อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

                                                                    3อาจารย์สาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฎเพชรบูรณ์ 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ก่อน
เรียนและหลังเรียน และเพื่อศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ร่วมกับ
เทคนิคการสอนแบบ Math League เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนติ้ววิทยาคม จ านวน 29 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E 
ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ Math League เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฏีบทพีทาโกรัส และแบบวัดเจตคติทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ t-test dependent sample ผลวิจัยพบว่า  

1. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ Math League 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

2. เจตคติทางวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัสของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ Math League ในภาพรวมจัดอยู่ในระดับมาก
โดยมีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.01 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.13 เจตคติทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านครูผู้สอน ( x = 4.51, S.D. = 0.10) รองลงมาคือด้านการสอน ( x = 3.94, 
S.D. = 0.42) และด้านอุปกรณ์ ( x = 3.55, S.D. = 0.10) ตามล าดับ 

ค าส าคัญ : กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ Math League / ความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ / เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ 

 
 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research aims to compare mathematics problem solving ability 
before and after learning and to study attitudes towards mathematics by using the 5E Inquiry 
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Approach learning with The Math League on Mathematics Problem Solving Ability and to a attitude 
of Mathayomsuksa 2 Students.The sample group was 29 Mathayomsuksa 2 students in the 
academic year 2018 of Tiu Wittayakom School, which was derived from simple random sampling. 
The research were the plans to teach mathematics with the 5E Inquiry Approach learning with The 
Math League Instrument Of Mathayomsuksa 2 students and mathematic problem solving ability 
and the mathematics learning attitude test. The statistics used in hypothesis testing are t-test 
dependent sample. The result found that 

1. Mathematics Problem Solving Ability on Pythagorean theorem Of Mathayomsuksa 2 
students after studying higher than before using the 5E learning process together with the Math 
League teaching technique with statistical significance at the level of .05 

2. Mathematics Attitude Problem Solving Ability 0n Pythaorean Theorem of 
Mathayomsuksa 2 students by searching for knowledge in the 5E model together with the Math 

League teaching technique as a whole in a high level with an average ( X) equal to 4.01 And 
standard deviation (SD) equal to 0.13 The mathematics learning attitude with the highest mean was 

teachers ( X= 4.51, SD = 0.10) followed by teaching  ( X= 3.94, S.D. = 0.42) and equipment X= 
3.55, S.D. = 0.10), respectively. 

Key words: 5E Inquiry Approach learning with The Math League / Solving Mathematical Problems 

/ Attitude Towards Mathematics 

ความหมายและความส าคัญ 
 การศึกษาเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ซึ่งหากคนมีคุณภาพแล้วย่อมส่งผลให้สังคม
และประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้า  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพจึงเป็นเรือ่งที่มีความจ าเป็นอย่างยิง่
ส าหรับการพัฒนาการศึกษาควบคู่กับความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ด าริ บุญชู, 2546) สังคมในปัจจุบัน
วิชาคณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญต่อยุคที่เทคโนโลยี และวิทยาการในด้านต่าง ๆ ก าลังเจริญก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วเพราะคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์จึงเป็นเครื่องมือน าไปสู่การคิดค้นและสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนเป็นพ้ืนฐานส าหรับการวิจัยทุกประเภท นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังช่วยพัฒนา
ความคิดของผู้เรียนให้สามารถคิดอย่างมีระบบ มีเหตุผล และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ขณะนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าประเทศไทยก าลังประสบปัญหาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน สาเหตุที่ท าให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ต่ ากว่ามาตรฐานมาจาก
สาเหตุ 3 ด้าน ได้แก ่ ด้านครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ด้านเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ และด้านตัวนักเรียน  จากผลคะแนน
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนติ้ววิทยาคม ในปี
การศึกษา 2560 ที่ผ่านมาพบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คือ 22.58 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนติ้ว
วิทยาคมต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศ ท่ีมีค่า 26.30 คะแนน (ฝ่ายวิชาการ : โรงเรียนติ้ววิทยาคม, 2561) 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นการกระท า และการสะท้อนประสบการณ์ รวมไปถึงการอ่าน การเขียน การ
อภิปราย และการแก้ปัญหา ซึ่งวิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ร่วมกับเทคนิคการ
สอนแบบ Math League ประกอบการเรียนการสอนนั้น เป็นเทคนิคที่สอดแทรกอยู่ในส่วนของกิจกรรมการเรียนรู้ใน
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แผนการจัดการเรียนรู้นั้นหมายความว่า จะไม่กระทบต่อแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งครูผู้สอนสามารถใช้สื่อการสอนและ
สอนเนื้อหาสาระได้ตามที่คาดหวังในหลักสูตรของโรงเรียน โดยเทคนิคการสอนแบบ Math League เป็นการแข่งขัน
ทางการศึกษาเท่านั้น ประกอบด้วย นักเรียน ทีมละ 4-6 คน โดยใช้แบบสอบก่อนเรียนในการจัดทีมตามอัตราส่วนของ
นักเรียนกลุ่มเก่ง 1 ส่วน : กลุ่มปานกลาง 2 ส่วน : กลุ่มอ่อน 1 ส่วน (วิสุทธ์ิ คงกัลป์ : วารสารวิชาการ, 2550) รูปแบบ
การสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ร่วมกับการใช้เทคนิค Math League เป็นการสอนให้นักเรียนกิจกรรมเป็นกลุ่มที่ท้า
ทายความสามารถและสนุกสนาน น่าจะท าให้นักเรียนมีความสนใจเรียนมากขึ้น จะส่งผลให้ความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น 

จากสาเหตุดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่หานวัตกรรมทางการศึกษาที่จะท าให้นักเรียนมีความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สูงขึ้น โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ Math 
League เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มาช่วยในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ผ่านเกณฑ์ของสถานศึกษาก าหนดและสอดคล้องกับเป้าหมายของ
หลักสูตร 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยกระบวนการ

สืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ Math League เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

2. เพื่อศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ร่วมกับเทคนิคการสอน
แบบ Math League เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. กระบวนการการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ Math League 
  กระบวนการการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ Math League หมายถึง รูปแบบ
การสอนที่ผู้วิจัยเลือกใช้ในการวิจัย ซึ่งจะสอดแทรกอยู่ในส่วนของกิจกรรมการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเป็น
รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ภายใต้สถานการณ์ที่สร้างขึ้นหรือเหตุการณ์ที่
ผู้เรียนเกิดความสนใจหรือสงสัยเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และสอดแทรกเกมการแข่งขันทางคณิตศาสตร์ โดยจัดทีม
การแข่งขันขึ้น ประกอบด้วยนักเรียน ทีมละ 4-6 คน โดยใช้แบบสอบก่อนเรียนในการจัดทีมตามอัตราส่วนของ
นักเรียนกลุ่มเก่ง 1 ส่วน : กลุ่มปานกลาง 2 ส่วน : กลุ่มอ่อน 1 ส่วน วิธีการและขั้นตอนในการเรียนการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้แบบ 5E ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ Math League แบ่งออกเป็น 5 ขั้น ได้แก่ ขั้นสร้างความสนใจ 
ขั้นส ารวจและค้นหา ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป ขั้นขยายความรู้ และขั้นประเมินผล 
 2. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
 ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หมายถึง คะแนนการท าแบบทดสอบวัดความสามารถใน 
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น 

 
 3. เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
     เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ หมายถึง ความรู้สึกหรือความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ซึ่งสรุปประเด็นแบบวัด 3 ประเด็น คือ ด้านความรู้สึกต่อครูผู้สอน ด้าน
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ความรู้สึกต่อรูปแบบการสอน และด้านความรู้สึกต่อสื่อและอุปกรณ์ โดยวัดจากแบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ที่
ผู้วิจยัสร้างขึ้น จ านวน 15 ข้อ 

ขอบเขตการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร 
 ประชากรเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่ก าลังเรียนอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียน
ติ้ววิทยาคม จ านวน 3 ห้อง มีนักเรียนทั้งหมด 73 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ก าลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของ
โรงเรียนติ้ววิทยาคม จ านวน 1 ห้อง มีนักเรียน 29 คน โดยการสุ่มอย่างง่ายที่มีนักเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม 

2. เนื้อหา 
ในการวิจัยครั้งนี้ใช้เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 

 3. ด้านตัวแปร 
  ตัวแปรต้น ได้แก่ วิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ร่วมกับเทคนิค 
การสอนแบบ Math League 
             ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
 4. ระยะเวลา 
 ระยะเวลาในการวิจัยเริ่มด าเนินการในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาวิจัย 3 สัปดาห์ รวม 7 คาบ 

กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 
               
   ตัวแปรต้น                     ตัวแปรตาม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยมีดังนี ้

        การสอนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
แบบ 5E ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ Math League 

 

- ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ 

- เจตคติตอ่วิชาคณิตศาสตร์ 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

881 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

 1. แผนการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ Math League 
 1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน
ติ้ววิทยาคม 
 2. วิเคราะห์รายละเอียดตัวช้ีวัด และสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 3. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ หลักการ รูปแบบ แนวการจัดการเรียนการสอน และ 
ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ Math 
League  
 4. ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับทักษะทางคณิตศาสตร์ 
 5. สร้างแผนการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ด้วยกระบวนการสืบเสาะหา 
ความรู้แบบ 5E ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ Math League เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
จ านวน 7 แผน 

6. น าแผนการจัดการเรียนการสอนที่เขียนขึ้นให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาความเหมาะสม 3 ด้าน ประกอบด้วย 
ด้านเนื้อหา ด้านการสอน และด้านการวัดประเมินผล   
 7. น าแผนการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ Math League มาปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
 8. ด าเนินการทดลองสอนตามแผนการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ Math League 
จ านวน 7 คาบ กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจัยท าการสอนด้วยตัวเอง 
 2.แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 2. วิเคราะห์ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 3. สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 แบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก ท้ังหมดจ านวน 30 ข้อ 
 4. การหาคุณภาพของแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์    
    4.1 น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ไปให้
ผู้เชี่ยวชาญการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตรวจสอบลักษณะการใช้ค าถาม ตัวเลือก ความสอดคล้องกับ
พฤติกรรมที่ต้องการวัดความถูกต้องทางด้านภาษา และด้านความเที่ยงตรงของเนื้อหา โดยจะน าผลการพิจารณาของ
ผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน มาท าการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องเป็นรายข้อ ( IOC) โดยจะคัดเลือกข้อสอบที่มีค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67 – 1.00  
    4.2 น าแบบทดสอบที่ผ่านการคัดเลือกไปใช้ทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 30 คน ที่โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ซึ่งได้เรียนเรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส มาแล้วน ามาตรวจให้คะแนน 
 4.3 หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเป็นรายข้อ คัดเลือก
ข้อสอบที่มีความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.21 – 0.82 และมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.21 – 0.97 จ านวน 30 ข้อ 
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น ามาหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยค านวณจากสูตร KR-20 ของคูเตอร์ ริชาร์ตสัน (Kuder 
Richardson) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.76 

5. ด าเนินการเลือกข้อสอบจ านวน 20 ข้อ เพื่อใช้ในการวัดผลและประเมินผลนักเรียน 
6. น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ไปเก็บข้อมูลกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

 3. แบบวัดเจตคติทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบวัดเจตคติและการวัดเจตคติทางการเรียน

คณิตศาสตร์ 
2. สร้างแบบวัดเจตคติทางการเรียนคณิตศาสตร์ จ านวน 20 ข้อ โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) ชนิด 5 ตัวเลือก 
3. น าแบบวัดเจตคติทางการเรียนคณิตศาสตร์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้เช่ียวชาญ ตรวจสอบความสอดคล้อง

ระหว่างข้อค าถามกับพฤติกรรมชี้วัดด้านเจตคติ โดยพิจารณาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับลักษณะ
พฤติกรรม (IOC)  

4. น าแบบวัดเจตคติทางการเรียนคณิตศาสตร์ที่คัดเลือกแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึ กษาปีที่ 2 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนหล่มเก่าวิทยาคม จ านวน 30 คน 

5. น าแบบวัดเจตคติทางการเรียนคณิตศาสตร์ที่ผู้เรียนตอบมาตรวจให้คะแนน 
6. เมื่อตรวจให้คะแนนแล้วจะน ามาวิเคราะห์ตามขั้นตอน ดังนี้ 

    1. วิเคราะห์แบบทดสอบรายข้อ คือ หาค่าอ านาจจ าแนกของแบบวัดเจตคติรายข้อ คัดเลือกข้อสอบที่มีค่า
อ านาจจ าแนก 1.75 – 3.20 จ านวน 15 ข้อ 
    2. น าแบบวัดเจตคติทางการเรียนคณิตศาสตร์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปหาค่า 
ความเช่ือมั่นของแบบวัดเจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา ( - Coefficient)      
ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.83 

7. น าแบบทดสอบวัดเจตคติทางการเรียนคณิตศาสตร์ไปเก็บข้อมูลกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และ
แบบวัดเจตคติทางการเรียนคณิตศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 2. ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  
 3. เมื่อสิ้นสุดการสอนตามก าหนดแล้ว จึงท าการสอบหลังเรียน (Poet Test) โดยใช้แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นชุดเดียวกับท่ีใช้สอบก่อนเรียน และแบบวัดเจตคติทางการเรียน
คณิตศาสตร์ 
 4. ตรวจให้คะแนนแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และน าผลคะแนนจากแบบ 
วัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และแบบวัดเจตคติทางการเรียนคณิตศาสตร์ที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูล 

  

 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. น าแผนการจัดการเรียนรู้ แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และแบบแบบวัด 
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เจตคติทางการเรียนคณิตศาสตร์ไปหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามเนื้อหาและความตรงตามโครงสร้าง ( IOC) จาก
ผู้เชี่ยวชาญ 

 2. หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนที่ได้
จากแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และแบบวัดเจตคติทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
 3. วิเคราะห์ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดความสามารถในการ 
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้สูตร KR-20 
 4. วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดเจตคติทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า 
ของคอนบราค  
 5. เปรียบเทียบผลการวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ระหว่างก่อนและหลังเรียน  
โดยการทดสอบค่าที (t – test แบบ Dependent Samples) 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติส าหรับวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ 
- ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) โดยใช้สูตร  

(ประคอง กรรณสูตร. ม.ป.ป. หน้า 117) 

    
R

IOC
N

 

 เมื่อ IOC    แทน  ดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบกับวัตถุประสงค์ 

  R  แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

   N        แทน  จ านวนผู้เช่ียวชาญ 
- การหาค่าความยากรายข้อของแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (P)  

(อนุวัติ คูณแก้ว. 2559: 143 – 147) 

     p   =   
H + L

N
  

   เมื่อ  p    แทน  ค่าความยากของข้อสอบ 
         H แทน  จ านวนคนกลุ่มสูงที่ตอบถูกใข้อสอบข้อน้ัน 
         L  แทน  จ านวนคนกลุ่มต่ าที่ตอบถูกในข้อสอบข้อน้ัน 
         N แทน  จ านวนคนท้ังหมดในกลุ่มสูงและกลุ่มต่ า 
 

  
 
 
 
 
 
 
 - การหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (r)  
(อนุวัติ คูณแก้ว. 2559: 143 – 147) 
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   r   =   
H - L

N / 2
  

  เมื่อ  r  แทน  ค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบ 
     H แทน  จ านวนคนกลุ่มสูงที่ตอบถูกใข้อสอบข้อน้ัน 

     L  แทน  จ านวนคนกลุ่มต่ าที่ตอบถูกในข้อสอบข้อนั้น 
     N แทน  จ านวนคนท้ังหมดในกลุ่มสูงและกลุ่มต่ า 

 - ค่าความเชื่อมั่นโดยใช้ KR-20 ของคูลเดอร์ ริชาร์ตสัน (Kuder Richardson)  
(อนุวัติ คูณแก้ว. 2559: 143 – 147) 
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เมื่อ K     แทน  จ านวนข้อสอบท้ังฉบับ 
 p     แทน  สัดส่วนของผู้ตอบถูก 
 q     แทน  สัดส่วนของผู้ตอบผิด 

 2
tS   แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

- ค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)   
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SK
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เมื่อ    แทน  ค่าความเช่ือมั่น 
  K    แทน  จ านวนข้อ 

 2
iS   แทน  ความแปรปรวนของแต่ละข้อ 

     2
tS   แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

  2. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
  - สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
(พิสมัย ศรีอ าไพ และ นิราศ จันทรจิตร. 2551: 93) 
   - ค่าเฉลี่ย 

    
 x

X
n

 

  เมื่อ X         แทน  ค่าเฉลี่ย 

    x   แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

    n          แทน จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
 
 

 - ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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22N X - X
S.D. = 

N(N - 1)
  

เมื่อ S.D. แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 X แทน ค่าเฉลี่ย 
 N แทน จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
   แทน ผลรวม 

 - สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ t-test dependent sample (อนุวัติ คูณแก้ว. 2559:  
211 – 212)  

2 2

D
t  =  

n D - ( D)
n - 1



 
  

เมื่อ   D แทน ความแตกต่างระหว่างคะแนนหลังเรียนกับก่อนเรียน 
X         แทน ผลรวมของความแตกต่างระหว่างคะแนนหลังเรียนกับก่อนเรียน 

   X        แทน ผลรวมของก าลังสองของความแตกต่างระหว่างคะแนนหลังเรียนกับก่อน
    เรียน 
                                 n  แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
                                 df         เท่ากับ n – 1 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัสของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ Math League 
ตารางที่ 1  การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ร่วมกับ
เทคนิคการสอนแบบ Math League 
 

ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ 

n x  
 

S.D. t 

ก่อนเรียน 29 10.46 3.23 
15.22 

หลังเรียน 29 20.89 4.57 
 
จากตาราง 1 พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ร่วมกับเทคนิคการสอน
แบบ Math League อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 
 
2. การศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัสของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี

ที่ 2 โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ Math League 
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังจากการจัดการ
เรียนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ Math League 

 
 จากตาราง 2 พบว่า การศึกษาเจตคติทางวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัสของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ Math League 
ในภาพรวมจัดอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.01 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.13 เจต
คติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านครูผู้สอน ( x = 4.51, S.D. = 0.10) รองลงมาคือด้านการ
สอนการสอน ( x = 3.94, S.D. = 0.42) และด้านอุปกรณ์ ( x = 3.55, S.D. = 0.10) ตามล าดับ 
 

สรุปผลการวิจัย 

ประเด็น/หัวข้อ 
ค่าเฉลี่ย
( x ) 

ความแปรปรวน 
(S.D.) 

ระดับ 

ด้านครูผู้สอน 
1. ครูให้ค าแนะน าเป็นอยา่งดีเมื่อฉันไม่เข้าใจในสิ่งท่ีเรียน 4.45 0.56 มากที่สุด 
2. ครูท าให้การเรยีนคณติศาสตรส์นุกสนาน 4.48 0.50 มากที่สุด 
3. ครูมีความตั้งใจสอนเป็นอย่างด ี 4.48 0.56 มากที่สุด 
4. ครูสอนเข้าใจและเอาใจใสเ่ด็กนักเรียน 4.52 0.68 มากที่สุด 
5. ครูมีความพร้อมที่ดีในการสอน 4.55 0.50 มากที่สุด 
6. ฉันมีความสุขในการเรียนคณิตศาสตร์ 4.59 0.49 มากที่สุด 
รวมด้านครูผู้สอน 4.51 0.10 มากที่สุด 

ด้านการสอน 
7. การสอนของครูท าให้ฉันเข้าใจมากยิ่งข้ึน 4.31 0.65 มากทีสุ่ด 
8. การสอนขอครูท าให้ฉันมโีอกาสได้แสดงความคดิเห็น 4.34 0.76 มากที่สุด 
9. การสอนของครูท าให้ฉันไดฝ้ึกทักษะและน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

3.59 0.77 มาก 

10.การสอนของครูท าให้ฉันได้แสดงความสามารถของตนเอง 4.59 0.49 มากที่สุด 
11.ขณะที่ครูสอน ฉันจะตั้งใจและติดตามโดยไมรู่้สึกเบื่อ 3.59 0.62 มาก 
12.การสอนของครูท าให้ฉันตื้นเตน้กับปัญหาใหม่ๆ  และ 
ท้าทาย 

3.62 0.76 มาก 

13.การสอนของครูท าให้ฉันรู้ถึงประโยชน์ของคณติศาสตร์ 3.55 0.72 มาก 
รวมด้านการสอน 3.94 0.42 มาก 

ด้านอุปกรณ์ 
14.อุปกรณ์การสอนของครูท าให้ฉันเกิดความสนใจ 3.59 0.62 มาก 
25.อุปกรณ์ในห้องเรียนท าให้ฉันเรียนอย่างสนุกสนาน 3.52 0.72 มาก 
รวมด้านอุปกรณ์ 3.55 0.1 มาก 
รวมท้ังหมด 3 ด้าน 4.01 0.13 มาก 
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 1. การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ 
Math League อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเป็นไปตามสมมติฐานที่วางไว้ 

2. การศึกษาเจตคติทางวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัสของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ Math League ในภาพรวมจัดอยู่ใน
ระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 4.01 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.13 โดยแยกออกเป็นแต่ละ
ด้าน ดังนี้เจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านครูผู้สอน ( x = 4.51, S.D. = 0.10) 
รองลงมาคือด้านการสอนการสอน ( x = 3.94, S.D. = 0.42) และด้านอุปกรณ์ ( x = 3.55, S.D. = 0.10) ตามล าดับ 

อภิปรายผล 
 1. จากการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ Math League เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ทฤษฎีบทพีทาโกรัสหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าการสอนด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E 
ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ Math League ท าให้นักเรียนก้าวหน้าในการเรียนจริง ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับ
งานวิจัยของปาริชาติ เชียงสากุล พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถติิที่ระดับ 0.5  

2. ผลการศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ร่วมกับเทคนิคการ
สอนแบบ Math League เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของธนพล โพธ์ิงาม ทัพพสาร มั่นสิริกุล และยุภาดี ปณะราช. (2560) พบว่านักเรียนมีเจตคติ
ต่อวิชาคณิตศาสตร์หลังจากการเรียนคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) โดยรวมมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
ผลดังกล่าวเกิดจากการจัดการเรียนด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ Math 
League เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมที่สร้างให้ผู้เรียนมีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น เนื่องจากรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนรู้วิธีค้นหาความรู้และแก้ปัญหา พร้อมทั้งได้แข่งขันกันภายในห้องเรียน ท าให้ผู้เรียนมีความ
กระตือรือร้นและสนุกสนานกับการเรียนรู้ 

ข้อเสนอแนะ 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ Math 
League เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ปฏิบัติ จนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ส่งผลท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนสูงขึ้น ซึ่งครูผู้สอนสามารถน ารูปแบบการเรียนการสอนด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ร่วมกับ
เทคนิคการสอนแบบ Math Leagueไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
  
 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
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 1. ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ร่วมกับเทคนิคการสอน
แบบ Math League กับตัวแปรอื่น เช่น ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิดวิเคราะห์ และอื่นๆ  
 2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ร่วมกับเทคนิคการ
สอนแบบ Math League ในวิชาคณิตศาสตร์ในเนื้อหาเรื่องอื่นๆ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

เอกสารอ้างอิง 
ด าริ บุญชู. 2546. การจัดกระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  
 2544, วารสารวิชาการ, 16-20 
ธนพล โพธ์ิงาม. ทัพพสาร มั่นสิริกุล และยุภาดี ปณะราช. (2560). การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเจตคติต่อ 
        คณิตศาสตร์ และความมุ่งมั่นในการท างานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนแบบสืบ 
        เสาะหาความรู้ (5Es). วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
ปาริชาติ เชียงสากุล. (2557). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบ 
        เสาะหาความรู้ (5Es) เป็นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน ของ
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา 
ประคอง กรรณสูตร. (2542). สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: จุฬากรณ์มหาวิทยาลัย 
วิสุทธิ์ คงกลัป์. (2550). Math League: เทคนิคการสอนรูปแบบใหม่ท่ีช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน.  
        วารสารวิชาการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 
อนุวัติ คูณแก้ว. (2559). การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่ผลงานทางวาการเพื่อการเลื่อนวิทฐานะ. (พิมพ์ครั้งท่ี 5).  
        โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสานความรู้คู่ความสนุกสนาน  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 164 คน กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องเรียน โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 
จ านวน 33 คน ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างจากการสุม่แบบกลุม่ (Cluster  Random Sampling)  โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยใน
การสุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสานความรู้คู่ความสนุกสนาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง สมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานคือ  t-test for Dependent Sample    
 ผลการวิจัย พบว่า หลังการเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสานความรู้คู่ความสนุกสนาน ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 16.18 คะแนน ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้และ  ผลสัมฤทธ์ิการเรียนทางคณิตศาสตร์ก่อนใช้กิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสานความรู้คู่ความสนุกสนาน คิด
เป็นคะแนนเฉลี่ย 9.61 คะแนนและหลังการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสานความรู้คู่ความสนุกสนานมีผลสัมฤทธิ์การ
เรียนทางคณิตศาสตร์ คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 16.18 คะแนน ซึ่งโดยภาพรวม นักเรียนมีคะแนนการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญ 0.01 

ค าส าคัญ : กิจกรรมการเรยีนรูผ้สมผสานความรู้คู่ความสนุกสนาน / ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

ABSTRACT 
 The purpose of this research is to compare mathematics learning achievement before and 
after learning by using Model for Learning and Enjoying on Linear Equation with one Variable of 
Mathayomsuksa 4 Students. The population used in this research is Mathayom Suksa 1 students, 
Secondary Educational Service Area Office 40, Bueng Sam Phan Wittayakhom School. In the second 
semester of the academic year 2018, number 164. The sample group was 33 is Mathayomsuksa 1/3 
students in the academic year 2018. Bungsampanwittayakhom School, which is derived from a 
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cluster random sampling with students in random units. The research tool is Learning plan Model 
for Learning and Enjoying, Learning achievement test. The statistics used in hypothesis testing are  
t-test. 
 The results found that, After using Model for Learning and Enjoying of Mathayomsuksa 4 
Students. The average score of student’s learning achievement was 16.18   passed determinate 
criterion. And before learning by using Model for Learning and Enjoying The average score of 
student’s learning achievement was 9.61. And after learning by using Model for Learning and 
Enjoying The average score of student’s learning achievement was 16.18 . Students have more 
development points. with statistical significance at the level of .01. 

Keyword: Model for Learning and Enjoying / Learning achievement 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากคณิตศาสตร์ ช่วยให้
มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหา หรือสถานการณ์ได้
อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือ ในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และศาสตร์อื่น ๆ อันเป็นรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ ชาติให้มีคุณภาพและพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ  การศึกษาคณิตศาสตร์ จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัย
และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความรู้    ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีี่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วใน
ยุคโลกาภิวัตน์ (กระทรวงศึกษาธิการ : 2561)  

ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับน้ี จัดท าข้ึนโดยค านึงถึงการส่งเสริม ให้ผู้เรียนมีทักษะ
ที่จ าเปน็ส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นส าคัญ นั่นคือ การเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะ ด้านการคิดวิเคราะห์ การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี  การสื่อสารและการร่วมมือ ซึ่งจะส่งผลให้
ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม สามารถแข่งขันและอยู่
ร่วมกับประชาคมโลกได้  ทั้งนี้ การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ ประสบความส าเร็จนั้น จะต้องเตรียมผู้เรียนให้มีความ
พร้อมท่ีจะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ พร้อมที่ จะประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษา หรือสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  ดังนั้น
สถานศึกษาควรจัดการเรียนรู้ ให้เหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียน 
 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ถึง สภาพปัญหาในการจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์และการสัมภาษณ์ครูผู้สอนวิชา
คณิตศาสตร์ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม พบว่าในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึก
คิดหรือแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบท าให้นักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดความสามารถในการคิด วิเคราะห์การแก้โจทย์ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ รวมไปถึงการเรียนของผู้เรียน ในขณะที่ผู้สอนก าลังสอนอยู่ นักเรียนก็ไม่ใส่ใจการเรียน หลับบ้าง เล่น
บ้าง และเมื่อผู้สอนให้ตอบค าถามก็จะตอบไม่ได้ ซึ่งท าให้ผลสัมฤทธิ์ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ นั่นรวมถึงการแก้โจทย์
ปัญหาในเรื่องของเศษส่วน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเนื้อหามีความเข้าใจยากท าให้ผู้เรียนไม่สนใจเรียน ใช้วิธีจ าค าตอบ
มากกว่าเข้าใจวิธีหรือกระบวนการในการแก้ปัญหาไม่กล้าแสดงออกตามศักยภาพ เกิดความเบื่อหน่ายและมีเจตคติที่ 
ไม่ดีต่อคณิตศาสตร์ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต่ า ผู้วิจัยตระหนักถึงปัญหา
ดังกล่าวว่าควรได้รับการแก้ไขเป็นอย่างยิ่ง จึงสนใจที่จะท าการศึกษาพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ในฐานะครูผู้สอนเห็น
ว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ค านึงถึงความต้องการและความแตกต่างของผู้เรียน ส่งเสริมให้
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ผู้เรียนคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล รักการเรียนรู้และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและมีความเช่ือว่าการเรียนรู้เป็น
กระบวนการที่เกิดขึ้นภายในผู้เรียนซึ่งผู้เรียนเป็นผู้สร้าง (Construct) ความรู้จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่พบเห็นกับ
ความเข้าใจท่ีมีอยู่เดิม  

จากการศึกษาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาของไทยในปัจจุบัน ไม่ประสบความส าเร็จ
เท่าที่ควร ดังจะเห็นได้จากการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา อีกทั้ง ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ช่วงช้ันที่ 2 (ม.1-3) ปีการศึกษา 2555 มีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศร้อยละ 26.95 ปีการศึกษา 
2556 มีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ร้อยละ 25.45 ปีการศึกษา 2557 มีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ร้อยละ 26.59 ปี
การศึกษา 2558 มีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ร้อยละ 32.40 และปีการศึกษา 2559 มีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
ร้อยละ 29.31 (สถาบัน ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2560) ซึ่งจะเห็นว่า คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศในปี 
การศึกษา 2559 น้อยกว่า ในปี การศึกษา 2558 และผลการประเมินค่อนข้างต่ า ไม่เป็นที่น่าพอใจการที่นักเรียนมีผล
การเรียนทางคณิตศาสตร์ไม่ดีเท่าที่ควรมาจากหลายสาเหตุ ประการแรกอาจเนื่องมาจากเนื้อหาวิชาที่เป็นนามธรรม
มากกว่า รูปธรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องคิด หาค าตอบ คิดค านวณ แก้ปัญหา มีโครงสร้างที่ซับซ้อน เป็นเนื้อหาที่เข้าใจ
ยากจึงท าให้นักเรียน ต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมากในการเรียนรู้และท าความเข้าใจ ประการที่สองอาจเนื่อง 
มาจากตัวของนักเรียนเองมีข้อบกพร่องในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ส่งผลให้นักเรียน  มีความรู้  จากช้ัน เรียนที่
ผ่านมาไม่ดีคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความต่อเนื่อง เมื่อความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอที่จะ  น าไปใช้ประกอบการเรียนใน
เนื้อหาใหม่ส่งผลให้ไม่เข้าใจเนื้อหาเรื่องใหม่ท าให้นักเรียนเกิดความ เบื่อหน่ายในวิชาไม่อยากเรียน ไม่อยากคิดไม่อยาก
ท า ท้อแท้ในการเรียนและไม่พยายามท าความเข้าใจอีกต่อไป ประการสุดท้ายคือการสอนของครูส่วนใหญ่เป็นการสอน
แบบบรรยายการจัด กิจกรรมการเรียนการสอนตามคู่มือครูเน้นเนื้อหาตามหลักสูตรเน้นค าตอบที่ถูกต้องแต่ไม่ได้ 
มุ่งเน้น ให้นักเรียน คิดหาค าตอบ ไม่เน้นการท างานเป็นกลุ่ม นักเรียนไม่ได้ช่วยเหลือกนั้นไม่ได้  พัฒนาศักยภาพทาง
สมองและทักษะทางสังคมนักเรียน 

ปีการศึกษา 2560 ซึ่งพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่อยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์ 
คือ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่าการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนบึง
สามพันวิทยาคม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 ในส่วนของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้เปิด
สอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ส าหรับระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
รวมทั้ง 2 ภาคเรียน ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ 9 หน่วย ซึ่งจากการที่ได้สอบถามรุ่นพี่ที่ฝึกสอน และครูผู้สอน
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา (2559-2560) พบว่าหน่วยที่มีปัญหามากเรื่อง
หนึ่งคือ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยพิจารณาจากคะแนนหลังเรียนในหน่วยเรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยที่ 7.80 คะแนน จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน (โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม, 2560) ปัญหาทีพ่บ
คือ นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ อันเนื่องมาจากนักเรียนไม่เข้าใจโจทย์ วิเคราะห์โจทย์ไม่ได้ สร้าง
ประโยคสัญลักษณ์ไม่ได้ นักเรียนส่วนใหญ่ไม่พยายามคิดหาวิธีแก้ปัญหา แต่คอยให้ครูบอกทุกขั้นตอนและยังขาดความ
แม่นยา ในการคิดค านวณ ผลลัพธ์ที่ได้ไม่ถูกต้อง ซึ่งทุกหน่วยการเรียนรู้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับโจทย์ปัญหา นักเรียนแก้
โจทย์ปัญหาไม่ค่อยได้ และจากการสังเกตการสอนของครูในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ของโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม  
พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์ ครูผู้สอนยังคงใช้วิธีการสอนรูปแบบทั่วไป คือ บรรยาย 
พร้อมยกตัวอย่าง แล้วให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด ท าให้นักเรียนเบื่อหน่ายในการเรียน ไม่พยายามคิด ไม่สามารถหา
ค าตอบและแก้ปัญหาด้วยตนเองส่งผลท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต่ ากว่าเกณฑ์ที่
โรงเรียนก าหนดไว้   
  จากสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้คณะผู้วิจัยสนใจที่จะหานวัตกรรมทางการศึกษาจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนา
รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสานระหว่าง CIPPA MODEL, STAD และบทบาทสมมติ เพื่อท าให้นักเรียนสนใจ
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อยากเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น และส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งได้พัฒนามาเป็น รูปแบบการ
สอนคณิตศาสตร์ที่เน้นกิจกรรมการเรียนรูผ้สมผสานความรู้คู่ความสนุกสนาน ซึ่งการสอนคณิตศาสตร์ให้ได้ผลดีนั้นควร
เริ่มจากกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อที่จะกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ท าให้
เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนและร่วมมือในการเรียนรู้ เพื่อใช้ในการสอน และเป็นแนวทางในการพัฒนาให้วิชา
คณิตศาสตร์น่าเรยีนมากยิง่ขึ้น ท าให้นักเรียนมีความสุขและมีความอยากรู้อยากเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ จึงน าไปสู่วิจัย
เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้
ผสมผสานความรู้คู่ความสนุกสนาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

จุดมุ่งหมายของงานวิจัย 
 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสานความรู้คู่ความสนุกสนาน 

ขอบเขตของงานวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

มัธยมศึกษาเขต 40 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มี 5 ห้องเรียน จ านวน 164 คน
 กลุ่มตัวอย่าง 
 เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1/3  โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์  ที่ก าลังเรียน 
ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องเรียน โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม จ านวน 33 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง
จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster  Random Sampling)  โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม 
  2. เนื้อหา   
      เนื้อหาที่น ามาใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกเนื้อหาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงช้ันที่ 2 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง 
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว จ านวน 16 แผน ใช้เวลาสอนจ านวน 16 คาบ ซึ่งประกอบด้วย สมการและค าตอบของ
สมการ   การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
 3. ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรต้น คือ  วิธีการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสานความรู้คู่ความสนุกสนาน 
   ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
 4. ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 
     ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาในการ
ด าเนินการทดลอง 16 คาบ โดยท าการการทดสอบก่อนเรียน 1 คาบ ด าเนินการสอน 14 คาบ และท าการทดสอบหลัง
เรียน 1 คาบ โดยใช้เวลาในการสอนสัปดาห์ละ 3 คาบ ทั้งหมดใช้เวลา 5 สัปดาห์ในการด าเนินการทดลอง 
สมมติฐานการวิจัย 
        หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสานความรู้คู่ความสนุกสนาน เรื่อง สมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว ช้ันมัธยมศึกษาปี ที ่1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ สูงกว่าก่อนการใช้การสอนโดยใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้ผสมผสานความรู้คู่ความสนุกสนาน 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. กิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสานความรู้คู่ความสนุกสนาน หมายถึง รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้การ
ผสมผสานกันเพื่อท าให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมการเรียนรู้จะอาศัยความสามารถของสมาชิกทุกคนใน 
เรียนรู้สถานการณ์ใกล้เคียงในชีวิตจริง ร่วมมือ ร่วมแรงเพื่อเรียนรู้ มีความสามัคคีช่วยเหลือกันซึ่งกันและกัน มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ช่วยกันแก้ปัญหาที่ก าหนดหรือเกิดขึ้น ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ท าให้นักเรียนเห็นความส าคัญ
ของตนเองและผลส าเร็จของกลุ่มที่จะได้รับการยกย่องและยอมรับ ซึ่งรางวัลของกลุ่ม และความหมายของแต่ละบุคคล
ต่อกลุ่มเป็นลักษณะที่ส าคัญ ท าให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและกันของรูปแบบการสอน 3 
รูปแบบ ประกอบไปด้วย รูปแบบโมเดลซิปปา  รูปแบบการสอนแบบร่วมมือเทคนิคแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ และ
รูปแบบการใช้บทบาทสมมติ กิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสานความรู้คู่ความสนุกสนาน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีขั้นตอน การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี ้   
 ขั้นที่ 1 น า / กระตุ้นความสนใจ 
 โดยใช้ เพลง เกม แถบโจทย์ แผนภาพ ค าถาม สนทนามาเร้าใจในการสอนครั้งนี้ จากนั้นครูแจ้ง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบว่าสิ่งท่ีนักเรียนควรได้รับคืออะไรและทบทวนความรู้เดิม      
  ขัน้ท่ี 2 น าเสนอสถานการณ์ปัญหา และบทบาทสมมติ 
 ผู้สอนน าเสนอสถานการณ์ปัญหาและบทบาทสมมติที่มีลักษณะใกล้เคียงกับความเป็นจริงและมี 
ระดับความเป็นจริงและมีระดับความยากง่ายเหมาะกับความสามารถของผู้เรียน     
  ขั้นที่ 3 น าเสนอเนื้อหาบทเรียน 
 ครูเป็นผู้น าเสนอสิ่งที่นักเรียนต้องเรียนเป็นความรู้ใหม่ อาจใช้การอภิปราย การบรรยาย การสาธิต 
ประกอบการบรรยาย การใช้วีดีทัศน์ พร้อมทั้งทบทวนความรู้เดิมและเช่ือมโยงความรู้ใหม่และความรู้เดิม     
  ขั้นที่ 4 กิจกรรมกลุ่ม 
 จัดนักเรียนเข้ากลุ่มคละความสามารถเป็นนักเรียนเก่ง 1 คนปานกลาง 2 คนและอ่อน 1 คน โดย 
แบ่งตามคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์จากภาคเรียนท่ีผ่านมา นักเรียนในกลุ่มมีหน้าท่ีร่วมกัน  
 4.1 ขั้นการเรียนรู้ ครูต้องช้ีแจงให้นักเรียนในกลุ่มได้ทราบถึงหน้าท่ีของสมาชิกในกลุ่มว่า 
นักเรียนต้องช่วยเหลือกัน  เรียนร่วมกัน  อภิปรายปัญหาร่วมกนั    
  4.2 เล่นเกม/แข่งขัน  เป็นเกมตอบค าถามง่ายๆ เกี่ยวกับเนื้อหาสาระที่ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ในการเล่นเกม
ผู้เรียนที่เป็นตัวแทนจากทีมแต่ละทีมจะมาเป็นผู้แข่งขัน       
 4.3 รับรองผลงานกลุ่มและให้คะแนน โดยการประกาศคะแนนของกลุ่มแต่ละกลุ่มให้ทราบ  พร้อมกับให้ค า
ชมเชยกับกลุ่มที่มีคะแนนพัฒนาการของกลุ่มสูงสุด   
 4.4 อภิปรายผล         
 ขั้นที่ 5 สรุปและจัดระเบียบการเรียนรู้ สรุปความรู้ที่ได้รับทั้งหมด ท้ังความรู้เดิมและความรู้ใหม่  
และจัดสิ่งที่เรียนให้เป็นระบบระเบียบเพื่อช่วยให้ผู้เรียนจดจ าสิ่งที่เรียนรู้ง่าย เช่น แผนผังมโนทัศน์ ความคิดรอบยอด  
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว หมายถึง คะแนนจากการวัด
ประเมินความสามารถในการเรียนคณิตศาสตร์ ด้านความรู้ ด้านความจ า การคิดค านวณ ความเข้าใจ การน าไปใช้และ
การวิเคราะห์เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ซึ่งวัดได้จากการท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง 
 3. แผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสานความรู้คู่ความสนุกสนาน ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาและออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้ให้ประกอบด้วย สาระส าคัญ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ
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การเรียน และการวัดประเมินผล ตามกรอบสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
          ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 
 
 

 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสานความรู้
คู่ความสนุกสนาน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการด าเนินการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสานความรู้

คู่ความสนุกสนาน 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

เร่ืองสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
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1.1 แผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสานความรู้คู่ความสนุกสนาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพ 1 แสดงการสร้างแผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสานความรู้คู่ความสนุกสนาน 
 
  

ศึกษาหลักสตูรแกนกลาง และหลกัสูตรของสถานศึกษา 

วิเคราะหร์ายละเอยีดตัวช้ีวัด 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ หลักการ รูปแบบ แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย

ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสานความรู้คู่ความสนุกสนาน 

สร้างแผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสาน
ความรู้คู่ความสนุกสนาน จ านวน 16 คาบ 

น าแผนการจดัการเรียนการสอนให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสม 

 

น าแผนการจดัการเรยีนการสอนทีไ่ดร้บัการตรวจสอบจากผูเ้ชีย่วชาญ 3 
ท่าน มคี่า IOC ต ่ากว่า 3.51 มาปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าเพิม่เตมิ 

 

น าแผนการจดัการเรียนการสอน ทีแ่ก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  
 

น าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งก่อนน าไปใช้กับกลุ่มตวัอย่าง 

ทดลองสอนกับกลุม่ตัวอย่าง จ านวน 16 คาบ 
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 1.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 2 แสดงการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
 
 

 
 
 

ด าเนินการเลือกข้อสอบจ านวน 20 ข้อ เพื่อใช้ในการวัดผลและประเมินผลนักเรยีน 

น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิไปเกบ็ข้อมูลกับนักเรยีนกลุม่ตัวอย่าง 

ศึกษาข้อมูลเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการ

สร้างแบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์

วิเคราะหต์ัวช้ีวัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเบื้อง

ต้นแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก ท้ังหมดจ านวน 20 ข้อ 

น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนไปใหผู้้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน โดยจะน าผล

การพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาท าการวิเคราะห์หาคา่ดัชนีความสอดคล้องเป็นรายข้อ 

(IOC) และคดัเลือกข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67 – 1.00 

น าแบบทดสอบที่ผ่านการคดัเลือกไปใช้ทดลองกับนักเรียนทีไ่ม่ใช่กลุม่ตัวอย่าง จ านวน 97 คน 

หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) เป็นรายข้อ เลือกข้อสอบที่มีความยากง่ายอยู่
ระหว่าง 0.20 – 0.80 และมีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป จ านวน 20 ข้อ น ามาหาค่าความ

เชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยค านวณจากสูตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน  
(Kuder Richardson) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.77 
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 การด าเนินการวิจัย 
  การด าเนินการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสานความรู้คู่ความสนุกสนานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้
ด าเนินการดังนี ้
 2.1 ขอความร่วมมือกับผู้บริหารโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
40 เพื่อก าหนดวัน เวลาในการทดลองใช้กิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสานความรู้
คู่ความสนุกสนาน เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 2.2 นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 20 ข้อ 
 2.3 ด าเนินการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสานความรูคู้่ความสนุกสนาน เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยครูช้ีแจงและอธิบายขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนเข้าใจ ครูสอนตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ ตามล าดับ จนจบแบบการสอน โดยใช้เวลา 14 คาบ คาบละ 50 นาที  
 2.4 นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) ซึ่งเป็นแบบทดสอบฉบับเดียวกับที่ใช้
ทดสอบก่อนเรียน จ านวน 20 ข้อ 
 2.5 น าผลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. แบบแผนการวิจัย 

 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  ใช้แบบแผนการวิจัย แบบ One-Group Pretest-Posttest Design 
 

กลุ่มตัวอย่าง การทดลอง ทดสอบหลังเรียน 

1O  × 2O  
 

× แทน สอนโดยใช้กิจกรรมการเรยีนรูผ้สมผสานความรู้คู่ความสนุกสนาน 
            1O  แทน การทดสอบวัดผลก่อนการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรยีนรู้ผสมผสานความรู ้
                                                คู่ความสนุกสนาน 
            2O  แทน การทดสอบวัดผลหลังการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรยีนรู้ผสมผสานความรู้ 
                                                คู่ความสนุกสนาน 

 
 การวิเคราะห์ข้อมูล    
    ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลังการใช้เน้นกิจกรรมการเรยีนรู้ผสมผสานความรู้คู่ความ
สนุกสนาน โดยใช้สถิติทดสอบ t-test 
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 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 3.1 สถิติพื้นฐาน 
 3.1.1 ค่าเฉลี่ยเลขคณติ (Mean) ค านวณจากสูตรดังนี ้

X
x = 

n
å  

 
 เมื่อ  x  แทน ค่าเฉลี่ย  

Xå   แทน  ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด 

n   แทน จ านวนข้อมูลทั้งหมดของกลุม่ตัวอย่าง 
 

 3.1.2 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เป็นการวัดการกระจาย หรือ ความเบี่ยงเบนของ
คะแนนต่าง ๆ จากค่าเฉลี่ย โดยปกติแล้วส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จะก าหนดในรูปของรากที่สองของค่าเฉลี่ยของผลต่าง
ระหว่างคะแนนแต่ละจ านวนกับค่าเฉลี่ยของคะแนนชุดนั้น  ยกก าลังสอง ค านวณจากสูตรดังนี ้
 

 
22N X - X

S.D. = 
N(N - 1)

 
 

 เมื่อ S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน        

  
X     แทน  ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

  2X  แทน  ผลรวมของคะแนนยกก าลังสอง            
          N  แทน  จ านวนคะแนนในกลุ่ม 

 3.1.3 ร้อยละ (Percentage) (ชูศรี วงศ์รัตนะ. 2550 : 68) ค านวณจากสูตรดังนี ้
 

                              
fP = × 100
n
   

 
เมื่อ  P   แทน  ร้อยละ  

        f   แทน  ความถี่ท่ีต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ  
               n         แทน    จ านวนความถี่ท้ังหมด 
     3.2 สถิตเิพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ 
   3.2.1 การหาค่าความเที่ยงตรงของแบบทดสอบโดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

ค านวณจากสูตรดังนี ้   
R

IOC = 
N
å

 

  
 เมื่อ IOC   แทน ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค ์
  Rå   แทน ผลรวมของคะแนนความคดิเห็น 
  N   แทน จ านวนของผู้เชี่ยวชาญ 
 เกณฑ์การแปลความหมาย ค่าดัชนีความสอดคล้องที่ยอมรับไดต้้องมีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

899 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

 
 3.2.2 การหาค่าความยากง่ายของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (พรอ้ม
พรรณ  อุดมสิน. 2538 : 144) ค านวณจากสตูรดังนี ้

H LR +Rp = 
N

 

 
                                   เมื่อ  p   แทน  ค่าความยาก  
                                         HR   แทน  จ านวนคนท่ีตอบถูกในกลุ่มสูง 
                                         LR   แทน  จ านวนคนท่ีตอบถูกในกลุ่มต่ า 
                                          N   แทน  จ านวนผู้สอบในกลุม่สูงและกลุม่ต่ า  

เกณฑ์การแปลความหมาย ค่าความยากง่ายที่ยอมรบัไดต้้องมีค่าตั้ง P อยู่ระหว่าง 0.20 - 0.80 
 
 3.2.3 การหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์(พร้อม
พรรณ  อุดมสิน. 2538 : 144) ค านวณจากสตูรดังนี ้

H

H LR Rr = 
N
- 

 

                                     เมื่อ  r   แทน  ค่าอ านาจจ าแนก 
                                         HR   แทน  จ านวนคนกลุ่มสูงที่ตอบถูก  
                                         LR   แทน  จ านวนคนกลุ่มต่ าที่ตอบถูก 
                                          HN   แทน  จ านวนคนในกลุ่มสูง  

เกณฑ์การแปลความหมาย ค่าอ านาจจ าแนกที่ยอมรับไดต้้องมีค่าตัง้แต่ 0.20 ขึ้นไป 

 3.2.4 การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้สูตร 
KR-20 ของ Kuder Richardson (ล้วน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2543 : 197-199) ค านวณจากสูตรดังนี้ 

                           tt 2
t

n pqr  = 1 - 
n-1 S

 
 
 
  

  

 
เมื่อ       ttr   แทน  ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ  

                    n   แทน  จ านวนข้อสอบ  
          p   แทน  สัดส่วนของคนท่ีตอบแบบทดสอบได้ถูกต้อง  
          q   แทน  สัดส่วนของคนท่ีตอบแตล่ะข้อผิดในข้อหน่ึง ๆ (q = 1-p)  

         2
t

S   แทน  ความแปรปรวน  

เกณฑ์การแปลความหมาย ค่าความเช่ือมั่นท่ีผ่านเกณฑ์ที่ 70% หรือ 0.7 ขึ้นไป 
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 สถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
     สถิติเพื่อทดสอบการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรยีนช้ัน 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสานความรู้คู่ความสนุกสนาน  โดยใช้สถิติการ
ทดสอบค่าที (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) ค านวณจากสูตรดังนี ้

     สตูร 
2 2

D
t  =  

n D - ( D)
n - 1



 
  

 
  เมื่อ t   แทน ค่าความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 
   D   แทน ค่าผลต่างระหว่างแต่ละคู ่

   D  แทน ผลรวมของค่าผลต่างระหว่างแต่ละคู่ 

   D   แทน ค่าผลก าลังสองต่างระหว่างแตล่ะคู่ 

   2D  แทน ผลรวมของค่าผลต่างระหว่างแต่ละคู่ยกก าลังสอง 
   n   แทน จ านวนกลุ่มตัวอยา่ง     

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
1 ระหว่างก่อนและหลังการเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสานคู่ความสนุกสนาน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้ 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบคา่เฉลีย่ก่อนใช้และหลงัใช้กิจกรรมการเรียนรูผ้สมผสานความรู้คู่ความ
สนุกสนาน 
 

การทดสอบ        N      X          S.D.      D  t p-value 

ก่อน 33       9.61 2.62 
    213 12.4258* .00* 

หลัง 33      16.18 1.50 
*นัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.01. 
 
 จากตารางที ่3 ผลการวิเคราะห์การเปรยีบเทียบค่าเฉลีย่ก่อนใช้และหลังใช้กิจกรรมการเรียนรูผ้สมผสานความรู้
คู่ความสนุกสนาน ไดค้่า ตารางt = 3.646  และ ค านวณt = 12.4258*  ซึ่งมากกว่า ตารางt  ท าให้ปฏิเสธ 0H  

ยอมรับ 1H อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 
นั่นคือ หลังการใช้กิจกรรมการเรียนรูผ้สมผสานความรู้คู่ความสนุกสนาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ สูงกว่า ก่อนการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสานความรู้คู่ความสนุกสนาน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนที่เน้นกิจกรรมการเรียนรู้
ผสมผสานความรู้คู่ความสนุกสนาน สามารถช่วยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ได้ 

 
 
 
 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

901 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตรข์องนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้
ผสมผสานความรู้คู่ความสนุกสนาน สูงกว่าก่อนใช้รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสาน
ความรู้คู่ความสนุกสนาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งนี้ ได้ข้อค้นพบจากการทดลองที่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ดังนี ้

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ที่ 1 
โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสานความรู้คู่ความสนุกสนานสูงกว่าก่อนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผลวิจัย
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสาน
ความรู้คู่ความสนุกสนาน มีนักเรียนได้คะแนนสูงสุด 19 คะแนน คะแนนต่ าสุด 13 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ย 16.18 
คะแนน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 80.91 ทั้งนี้อาจเนื่อง มาจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสาน
ความรู้คู่ความสนุกสนาน เป็นการจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้เรียนเป็นกลุ่มย่อย  ๆ ซึ่งสมาชิกในกลุ่มจะประกอบด้วย
นักเรียนที่มีความสามารถเก่ง กลาง และอ่อน โดยสมาชิกทุกคนจะต้องมีความรับผิดชอบ และมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม นักเรียนเก่งจะช่วยสอนสมาชิกในกลุ่มที่ไม่เข้าใจเนื้อหา โดยครูจะเป็นผู้คอยดูแล 
สังเกตการณ์ และให้ความช่วยเหลือเมื่อนักเรียนต้องการ นักเรียนได้รับการเรียนโดยใช้ระบบการท างานเป็นกลุ่ม 
นักเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่ม และได้ฝึกฝนทักษะการท างานกลุ่มร่วมกับผู้อื่น สร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็นกันเอง มีความสุขในการร่วมกิจกรรมกิจกรรมการเรียนรู้ มีการทดสอบย่อยเพื่อให้นักเรียน
ทราบพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง มีการรับรองผลงานพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของตนเอง
และกลุ่ม ท าให้การเรียนมีประสิทธิภาพขึ้น ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นตามไปด้วยเหตุนี้จึงท าให้ผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสาน
ความรู้คู่ความสนุกสนานสูงกว่าผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนก่อนรับการเรียนการสอน 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการท าวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัยดังน้ี   
  ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้    
  1.ก่อนการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสานความรู้คู่ความสนุกสนานครูผู้สอนควรจะศึกษา
รายละเอียดในแต่ละขั้นตอนของรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เข้าใจ เพื่อให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ และ
นอกจากน้ีครูผู้สอนจะต้องอภิปรายและช้ีแจงให้นักเรียนเข้าใจถึงขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติ
ตัวได้ถูกรูปแบบถูกต้องและไม่เกิดปัญหา   
  2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสานความรู้คู่ความสนุกสนานต้องมีการปรับ
ยืดหยุ่นเวลาให้มีความเหมาะสม แต่ควรจัดให้แต่ละขั้นตอนไม่ยืดเยื้อมากเกินไป เพราะจะท าให้ไม่เป็นไปตามแผน  
  3. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสานความรู้คู่ความสนุกสนานเป็นการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้นักเรียนท ากิจกรรมด้วยตนเอง ซึ่งครูต้องค านึงถึงความแตกต่างของนักเรียนแต่ละบุคคล 
สภาพความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมสติปัญญา และพื้นฐานความรู้เดิมของนักเรียนแต่ละคน  
  4. ในขณะการท ากิจกรรม ครูผู้สอนควรให้โอกาสนักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันภายในกลุ่มก่อน ครูผู้สอนมี
บทบาทในการให้ค าปรึกษาและอธิบายเพิ่มเติมเมื่อนักเรียนไม่เข้าใจ และคอยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละกลุ่ม
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 ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
  1. ควรมีการศึกษาเจตคติของนักเรียนต่อการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสานความรู้คู่ความ
สนุกสนาน    
   2. ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาแผนกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ผสมผสานความรู้คู่ความ
สนุกสนานในเนื้อหา รายวิชา และระดับชั้นอื่น ๆ 
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การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่ใช้
ปัญหาเป็นฐาน(PBL) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  เพชรบูรณ์ 
Development of math problem solving skills on equation systems using problem-

based learning management (PBL) of Mathayom Suksa 3 students, Suankularb 
School, Phetchabun 

อรอุมา ชินมาลา1  ชมภูนุช นานาพร2  และ ณัฐกานต์ พึ่งกุศล3 
Ornouma Chinmala1  Chomphunuch Nanaporn2 and Nattakarn  Phurngkusol3 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องระบบสมการ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เทียบเกณฑ์ 80/80 และเพื่อ
เปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการ
จัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
3 ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ ์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 40 จ านวน 1 ห้อง ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย(Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) จ านวน 7 
แผนและแบบทดสอบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน E1/E2 และการทดสอบค่า t – test แบบ Independent 
 ผลการวิจัยพบว่า แผนจัดการเรียนรู้แบบที่ใช้ปัญหาปัญหาเป็นฐาน เรื่อง ระบบสมการ ของช้ันมัธยมศึกษา
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 82.17/84.36 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80และทักษะการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยการจัดการเรี ยนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(PBL)สูงกว่าด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ค าส าคัญ: ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ / การจดัการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน 

ABSTRACT 
 The objectives of this research are to compare math problem solving skills About the 
equation system Of Mathayom Suksa 3 students during learning management that uses problems 
as a base (PBL) and normal learning management  and to study the effectiveness of the learning 
management plan About the equation system Of Mathayom Suksa 3 students by using problem-
based learning management (PBL) compared with 80/80 criteria The sample used in the study is 
Mathayom Suksa 3 students, 2nd semester, academic year 2018, Suankularb School, Petchabun 
College, Office of Secondary Educational Service Area 40, number 1 Which was obtained by simple 
random sampling using the classroom as a random unit The research tool is the learning 
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management plan. By using learning management using The problem is the base (PBL) 7 plans.The 
mathematical problem solving skills test on the equation system. The statistics used in data 
analysis include finding the efficiency of the learning management plan that uses the problem as 
an analytical base. Data using E1 and E2 statistics to test math problem solving skills About the 
equation system During learning management that uses problems as a base (PBL) and normal 
learning management using test scenarios t-test Dependent Samples 

The results of the research were as follows: The problem-based learning management 
plan the problem is the base of the equation system of Mathayom Suksa 3, higher than the criteria 
80/80. and Math problem solving skills on the equation system of mathayom suksa three students 
studying with problem-based learning management (PBL) is higher than by regular learning 
management With significant statistical significance at the level of 0.05  

Keyword: Math problem solving skills / Learning management that uses problems as a base 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
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2553 กล่าวถึงการศึกษา คือ กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการ ถ่ายทอดความรู้
การฝึกการอบรมการสืบสานทางวัฒนธรรมการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการการ  สร้างองค์ความรู้อัน
เกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมสังคมการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยมีความ
มุ่งหมายว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้และ
คุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุขซึ่งแนวทางในการจัด
การศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา ตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม  ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพเนื่องจาก
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติมีจุดเน้นที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ในด้านต่างๆ รอบด้านแล้ว ยังเน้นในเรื่องของ
ความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ใน  ชีวิตประจ าวันได้ (พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ 2542) 

คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากคณิตศาสตร์ช่วยให้
มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์คิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบมีแบบแผนสามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้
อย่างรอบคอบและถี่ถ้วนช่วยให้คาดการวางแผนตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
สัตว์อื่นๆ 
อันเป็นรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณภาพและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกับ
นานาชาติ การศึกษาคณิตศาสตร์จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจสังคมและความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัฒน์
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 

การเรียนคณิตศาสตร์นั้นขึ้นอยู่กับการสอนของครูเป็นส าคัญ ดังนั้นการเลือกใช้วิธีการสอนให้เหมาะสมกับ
เนื้อหาและกลุ่มผู้เรียนเป็นเรื่องที่ควรค านึงถึงแต่ละเนื้อหาอาจจะเหมาะสมกับวิธีการที่แตกต่างกันออกไป  นอกจาก
ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ถือว่าเป็นเป้าหมายส าคัญอีกประการหนึ่งในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เพื่อให้
ได้มาซึ่งค าตอบที่ถูกต้อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning หรือ PBL) เป็นรูปแบบ
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การเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่ จากการใช้ปัญหาหรือสถานการณ์ เมื่อผู้เรียนวิเคราะห์ส ารวจ ค้นคว้า ปฏิบัติ
และแก้ปัญหาในสภาพจริง ท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาท้ังความรู้และทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการให้เหตุผล (สมประสงค์  
วังหอม, 2559) และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning (PBL)) เป็นรูปแบบการสอน
ที่สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ดีมากที่สุดวิธีหนึ่ง เพราะสอดคล้องกับแนวการจัด
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 คือ ท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิด
แก้ปัญหา คิดอย่างสร้างสรรค์ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนและได้ลงมือปฏิบัติจริงมากขึ้น (อรุณรุ่ง ปภาพสิษฐ, 2559) 
นอกจากน้ีผู้เรียนยังมีโอกาสออกไปแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งทรัพยากรเรียนรู้ท าให้ผู้เรียนจะมีอ านาจในการ
จัดการควบคุมตนเอง ซึ่งเป็นรูปแบบที่จะน าไปสู่การปฏิรูปการศึกษาอย่างแท้จริงที่จะส่งผลถึงการเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ เนื่องจากการศึกษางานวิจัยท้ังในประเทศและนอกประเทศยังพบว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนั้น
สามารถพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการให้เหตุผล ความสามารถในกระบวนการกลุ่มและ
ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย 

ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดรายวิชา ค 23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์จัดการเรียนสอนในภาคเรียนที่ 2 ทุกปีการศึกษา ส่วนมากรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนที่ใช้เป็นแบบปกติ จากการที่ได้พบว่าจากการเรียนที่มีบทเรียนเกี่ยวข้องกับโจทย์ปัญหาที่ผ่านมานั้น
นักเรียนเกิดปัญหาการท าความเข้าใจโจทย์ปัญหาซึ่งนักเรียนต้องให้ครูผู้สอนอธิบายโจทย์และช้ีน าให้ผู้เรียนก่อนเสมอ 
เนื่องมาจากนักเรียนไม่สามารถท าความเข้าใจกับโจทย์ปัญหาเองได้ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะส่งผลเสียต่อการท าข้อสอบ
อัตนัยและท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนต่ าลง (วรกมล วงศธรบุญรัศมิ์ , 2557) และจากผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-net) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 26.30 คะแนน ในวิชาคณิตศาสตร์วิชา
คณิตศาสตร์ จากการประเมินผลในระดับประเทศ(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2560) 
และจากแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.6) รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 (ค32202) ภาคเรียนที่ 2 
(งานวัดผล: สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์, 2559-2560) ที่ผ่านมาพบว่านักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้
คะแนนเฉลี่ยจากการสอบวิชาคณิตศาสตร์ ร้อยละ 66.00 และ 67.50 ตามล าดับซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าเกณฑ์ที่
ครูผู้สอนได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้คือ ร้อยละ 80.00 และจากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนพบว่านักเรียนมีความบกพร่องในเรื่อง
ของการท าความเข้าใจโจทย์ปัญหาในเรื่องระบบสมการ 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบ
สมการ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน(PBL)ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย  เพชรบูรณ์ 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องระบบสมการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โดยการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เทียบเกณฑ์ 80/80 

2.  เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
3 ระหว่างการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

สมมติฐานของการวิจัย 
    1.  แผนจัดการเรียนรู้แบบที่ใช้ปัญหาปัญหาเป็นฐาน เรื่อง ระบบสมการ ของช้ันมัธยมศึกษาช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 
    2.  ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนด้วย
การจัดการเรยีนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) สูงกว่าด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปกต ิ
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1.  การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ที่

ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้จากปัญหาหรือสถานการณ์ที่สนใจ ผ่านกระบวนการท างานกลุ่ม การสืบค้น กระบวนการท า
ความเข้าใจและแก้ไขปัญหาด้วยเหตุผล ซึ่งตัวปัญหานั้นจะมีความสัมพันธ์กับชีวิตจริงและเป็นจุ ดตั้งต้นของ
กระบวนการเรียนรู้ ครูผู้สอนเป็นเพียงผู้คอยให้ค าแนะน าและจัดสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้โดยขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู้ 
 6 ขั้นตอน ดังนี ้

 1.1 ก าหนดปัญหา หมายถึง ข้ันท่ีผู้สอนจัดสถานการณ์ต่างๆกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและมองเห็น
ปัญหาสามารถก าหนดสิ่งที่เป็นปัญหาที่ผู้เรียนอยากรู้อยากเรียนได้ และเกิดความสนใจที่จะค้นหาค าตอบ  

 1.2 ท าความเข้าใจกับปัญหา หมายถึง ขั้นที่ผู้เรียนจะต้องท าความเข้าใจปัญหาที่ต้องการเรียนรู้ ซึ่ง
ผู้เรียนจะต้องสามารถอธิบายสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหาได้  

 1.3 การด าเนินการศึกษาค้นคว้า หมายถึง ข้ันท่ีผู้เรียนก าหนดสิ่งที่ต้องการเรียน ด าเนินการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย  

 1.4 สังเคราะห์ความรู้ หมายถึง ข้ันท่ีผู้เรียนน าความรู้ที่ได้ค้นคว้ามาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกัน อภิปราย
ผลและสังเคราะห์ความรู้ที่ได้มาว่ามีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด  

 1.5 สรุปและประเมินค่าของค าตอบ หมายถึง ขั้นที่ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสรุปผลงานของ  กลุ่มตนเองและ
ประเมินผลงานว่าข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้ามคีวามเหมาะสมหรือไม่เพียงใด โดยพยายาม ตรวจสอบแนวคิดภายในกลุ่มของ
ตนเองอย่างอิสระ ทุกกลุ่มช่วยกันสรุปองค์ความรู้ในภาพรวมของ ปัญหาอีกครั้ง  

 1.6 น าเสนอและประเมินผลงาน หมายถึง ข้ันท่ีผู้เรียนน าข้อมูลที่ได้มาจัดระบบองค์ ความรู้และน าเสนอ
เป็นผลงานในรูปแบบท่ีหลากหลาย ผู้เรียนทุกกลุ่มรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ร่วมกันประเมินผลงาน 

2.  การจัดการเรียนรู้แบบปกติ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์เพื่อให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน ข้ันด าเนินการสอน ข้ันสรุป  

3. ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หมายถึง การใช้ความรู้ ทักษะกระบวนการ การด าเนินการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยก าหนดทางเลือกหลายๆ ทางส าหรับการแก้ปัญหาคิดค านวณ คิดวิเคราะห์ เพื่อหา
ค าตอบตามสถานการณ์หรือโจทย์ท่ีก าหนดตามกระบวนการอย่างมีข้ันตอนใน กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง ระบบสมการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนได้รับการพัฒนา ผ่านตัวช้ีวัดตาม 
สาระที่ 6 และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสามารถวัดได้จากคะแนนจากการท าแบบทดสอบทักษะการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการ เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 
   4. ประสิทธิภาพของแผนจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) หมายถึง แผนจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหา
เป็นฐาน (PBL) ที่ได้ประเมินตามเกณฑ์โดยเทียบเกณฑ์ 80/80 ของคะแนนท้ังหมด 
  80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนที่ได้จากการท าแบบฝึกปฏิบัติและกิจกรรมการเรียนระหว่างเรียนในแต่เรื่องของ
นักเรียนท้ังหมด คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนท้ังหมด 
  80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบทักษะการแก้ปัญหาหลังเรียนของนักเรียนทั้งหมด 
คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนท้ังหมด 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากร 
  ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ก าลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2561  ของ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40  จ านวน 3 ห้องมีนักเรียน
ทั้งหมด  88  คน 

กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสวนกุหลาบ

วิทยาลัย เพชรบูรณ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 จ านวน 1 ห้อง ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย
(Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม  
  ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรต้น   คือ  การจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)  เรื่อง ระบบสมการ 
 ตัวแปรตาม  คือ   1.  ประสิทธิภาพของแผนจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
                       2.  ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการ 
      เนื้อหา 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ระบบสมการ หลักสูตรกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์  
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
  
         

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การจัดการเรยีนรู้ที ่
ใช้ปัญหาเป็นฐาน(PBL) 

และการจัดการเรยีนรู้แบบปกต ิ
เรื่อง ระบบสมการ 

 

 

1.  ประสิทธิภาพของแผนจดัการเรียนรู้  
    ที่ใช้ปัญหาเป็นฐานตามเกณฑ์ 80/80 
2.  ทักษะการแก้ปญัหาทาง   
     คณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการ 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 จังหวัดเพชรบูรณ์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีการจัดห้องเรียนแบบคละ
ความสามารถ มีทั้งนักเรียนท่ีมีความสามารถในระดับเก่ง ปานกลาง อ่อน ในห้องเดียวกัน จ านวน 3 ห้อง รวม 88 คน 
   กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย เพชรบูรณ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 จ านวน 1 ห้อง ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม  

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.  แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) จ านวน 7 แผน จ านวน 7 
ช่ัวโมง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
            2.  แบบทดสอบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึน้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน  
 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  
  ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ 
 1.  แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) และแผนการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) และแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
ปกติกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยดังนี้ 

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ระบบสมการ โดยมีขั้นตอนสร้างดังนี้ 
 1.1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เอกสาร ต ารา ขอบข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดให้สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาและ
จุดประสงค์การเรียนรู้ในหลักสูตร 

 1.2. ศึกษาผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 1.3. ศึกษาทฤษฎี หลักการ และขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 1.4. เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง ระบบสมการ 
 1.5. น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเรียบร้อยแล้วซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาและแบบฝึกทักษะอยู่ใน

แผนเดียวกันเสนอต่อผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านโดยใช้แบบประเมินแผนของ(วรกมล วงศธรบุญรัศมิ์ , 2557)เพื่อ
พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของเนื้อหาสาระ ตัวช้ีวัด การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การ
วัดและประเมินผล เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมขององค์ประกอบต่าง ๆ ในแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  ความชัดเจนความถูกต้องเหมาะสมของภาษาที่ใช้ 
ผู้เชี่ยวชาญให้ค าแนะน าในเรื่องการใช้ภาษาที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ผู้รายงาน
ได้น าไปแก้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ 

    1.6. น าแผนการจัดการเรียนรู้โดยประกอบดว้ยท่ีไดป้รับปรงุแล้วตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ ไปทดลอง
ใช้ (Try out) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์ จ านวน 27 คน ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องก่อนน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จริง 
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  2.  แบบทดสอบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
แบบทดสอบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก และค าถาม
สอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและครอบคลุมเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีขั้นตอนในการสร้างและหาประสิทธิภาพ ดังนี้  
  2.1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
  2.2. ศึกษาหลักสูตร คู่มือครู เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
จุดประสงค์ที่ต้องการจะวัด  
  2.3. สร้างแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหาที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตรจ านวน 25 ข้อ เกณฑ์การให้คะแนน ตอบถูกได้ 1 คะแนน และตอบผิดได้ 0 คะแนน 
  2.4. น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้น ไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่านประเมิน โดยมีผู้เช่ียวชาญให้
ข้อเสนอแนะ ตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหาและโครงสร้าง โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้  
 ถ้าแน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดไดต้รงตามจุดประสงค ์ให้คะแนนเป็น          +1 
 ถ้าแน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดไดต้รงตามจุดประสงค์หรือไม ่ให้คะแนนเปน็   0 
 ถ้าแน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดไดไ้มต่รงตามจุดประสงค ์ให้คะแนนเป็น        -1 
  2.5. น าแบบทดสอบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการ ที่ได้รับการประเมินจาก
ผู้เช่ียวชาญมาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับข้อสอบ (IOC) แล้วคัดเลือกเอาข้อสอบที่มีค่า 
IOC ตั้งแต่ 0.60 – 1.00 แสดงว่าแบบทดสอบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการ นั้นมีความ
เหมาะสมและน ามาใช้ได้  
  2.6. น าแบบทดสอบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการ ไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั เพชรบูรณ์ ต าบลท่าพล อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 27 คน 

 2.7. น าคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (P) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของข้อสอบ แล้วเลือก
ข้อสอบที่มีความยากง่ายรายข้อ ตั้งแต่ 0.2 - 0.8 โดยแบบทดสอบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มีความยากง่าย
รายข้อ ระหว่าง 0.3 – 0.8 และค่าอ านาจจ าแนกรายข้อตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไปโดยได้แบบทดสอบทักษะการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อระหว่าง0.5 – 0.8ได้จ านวนข้อสอบที่ได้ตามเกณฑ์ จ านวน 20 ข้อ 20 คะแนน 
 2.8. น าแบบทดสอบที่คัดเลือกไว้มาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับโดยใช้สูตร KR – 20                     
ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.74 
 2.9. น าแบบทดสอบที่ผ่านเกณฑ์แล้วไปใช้ทดสอบทักษะการแก้ปัญหากับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ จ านวน 58 คน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยนี้ในครั้งนี้เป็นการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องระบบ
สมการ โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 การวิจัยนี้ในครั้งนี้เป็นการวิจัย
เชิงทดลอง (Experimental Research) ซึ่งเป็นการวิจัยในรูปแบบกลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่มกับกลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม ซึ่ง
ผู้วิจัยใช้แบบแผนการทดลองแบบ Posttest only experimental design ดังตารางแผนการทดลอง ดังนี้           
(อนุวัติ คูณแก้ว, 2559 : 284) 
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ตารางที่ 1  แสดงแบบแผนการวิจัย 
การจัดการเรยีนรู ้ ทดลอง ทดสอบหลังเรียน 

ด้วยวิธีปัญหาเป็นฐาน x T1
 

วิธีปกต ิ ~x T1
 

 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการทดลอง 

x    แทน การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการ โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

~x   แทน การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการ โดยใช้วิธี
ปกติ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

T1     แทน การทดสอบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียน เรื่องระบบสมการ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

1. ด าเนินการเลือกตัวอย่างโดยการสุ่มนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 จ านวน 1 ห้อง ซึ่งได้มาจาก
การสุ่มอย่างง่าย(Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม  
 2. ด าเนินการใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
เรื่อง ระบบสมการ จ านวน 7 แผน ที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้น ใช้เวลาในการทดลอง 7 คาบ คาบละ 50 นาที เก็บคะแนนจาก
การท าแบบฝึกหัดของนักเรียนท้ัง 7 แผน 
 3. ให้นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ใช้เวลาในการทดลอง 1 คาบ คาบละ 50 นาท ี
 4. น าคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียน มาวิเคราะห์ด้วยวิธีทาง
สถิติ โดยใช้โปรแกรม IBM SPSS Statistics Version 25 เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1.  หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก ่ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนท่ีได้
จากแบบทดสอบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียน 
   2.  วิเคราะห์หาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรยีนรู้โดยใช้สูตร E1/E2 (ธีนภัทร สุวรรณวงศ,์ 2548 อ้างถึงใน 
ชมภูนุช นานาพร, 2550)    
  3.  เปรยีบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ระหว่างการจดัการเรยีนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานกับการ
จัดการเรียนรู้แบปกต ิโดยใช้สถิตทิดสอบที (t – test แบบ Independent)  

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที ่1 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรยีนรู้ เรื่องระบบสมการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เทียบเกณฑ์ 80/80 กับนักเรียน 31 คน ที่เป็นกลุม่ตัวอย่าง ผล
การวิเคราะห์ข้อมลูปรากฏดังตารางที่ 2 ดังนี ้
ตารางที่ 2 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เรือ่งระบบสมการ ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
โดยการจัดการเรยีนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เทียบเกณฑ์ 80/80 
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นักเรียน 

คนท่ี 

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากท าแบบฝึกหัดระหว่างการทดลองใช้
แผนการจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

ร้อยละของคะแนน
ทดสอบหลังเรียน 

แผนที่ 1 แผนที ่2 แผนที ่3 แผนที ่4 แผนที่ 5 แผนที่ 6 แผนที่ 7 

เฉลี่ยร้อยละ     83.23 80.65 81.29 84.19 81.94 82.26 82.58 84.36 

ประสิทธิภาพของแผนจัดการเรยีนรู้/ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E1/E2) = 82.17/84.36 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า แผนจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีประสิทธิภาพของแผนจัดการเรียนรู้เท่ากับ  

82.17 มีประสิทธิภาพของผลลัพธ์เท่ากับ 84.36 แสดงว่าแผนจัดการรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีประสิทธิภาพ 
82.17/84.36  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 

 
 ตอนที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการ ของนักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่างการจัดการเรยีนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลปรากฏดังตารางที ่3 ดังนี ้
ตารางที่ 3 การเปรยีบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ เรือ่งระบบสมการ ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 3
ระหว่างการจดัการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)กับการจัดการเรยีนรู้แบบปกต ิ
 

การจัดการเรียนรู้  จ านวนคน X  

 

S.D. t Sig. 

แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  31 16.87 1.18 12.48 .000 

แบบปกต ิ  29 11.48 2.03   

** มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 3 พบวาค่าสถิติทดสอบที (t-test) มีค่าเท่ากับ 12.476 และค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า
ระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้คือ 0.05 ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่า ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ระหว่างการ
จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานกับการจัดการเรยีนรูแ้บบปกติ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังเรียนด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่าหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 

สรุปผลการวิจัย 
 1. แผนจัดการเรียนรู้แบบท่ีใช้ปัญหาปัญหาเป็นฐาน เรื่อง ระบบสมการ ของชั้นมัธยมศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปี

ที่ 3 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 และเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 
 2. ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์เรื่อง ระบบสมการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนด้วยการ

จัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ( X = 16.87,  S.D. = 1.18) สูงกว่าด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 ( X =11.48,  S.D. = 2.03) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 
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อธิปรายผล 
 ผลการวิจัยการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่ใช้
ปัญหาเป็นฐาน(PBL)ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผู้วิจัยอภิปรายผลจาก
ข้อค้นพบในการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 1. จากศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องระบบสมการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โดยการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เทียบเกณฑ์ 80/80 พบว่า แผนจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานมี
ประสิทธิภาพของแผนจัดการเรียนรู้เท่ากับ  82.17 มีประสิทธิภาพของผลลัพธ์เท่ากับ 84.36 แสดงว่าแผนจัดการรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีประสิทธิภาพ 82.17/84.36  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้เกณฑ์80/80 แสดงว่า แผนจัดการเรียนรู้ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นนี้ เป็นแผนจัดการเรียนรู้ที่ท าให้นักเรียนมีความเข้าใจในบทเรียนและเกิดทักษะการแก้ปัญหา ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของณพสร สวัสดิบุญญา(2554, : 392) พิศอุดม พงษ์พวงเพชรและคณะ(2557, : 99) อนุรักษ์ 
เร่งรัด(2557, : 153) แมน จตุพงศ์ชัยและคณะ(2558, : 86) และฉวีวรรณ อุปมานะ(2560, : 1,059) ที่พบว่า แผน
จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาฐานที่ได้สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ 80/80 เนื่องจากนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้และเกิดความเข้าใจในเนื้อหาจากการท ากิจกรรมที่ใช้ปัญหาเป็นฐานท าให้เกิดการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาได้ดี
ยิ่งข้ึน 

2. จากเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ระหว่างการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ พบว่า หลังเรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่าหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งสอดคล้องกับส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550 : 7) สุภามาส เทียนทอง(2553 : 81) พรรณพร นามโนริ
นทร์และลัดดา ศิลาน้อย (2555, 92) กรกนก ค าเพชร และคณะ(2557, : 41-42) วรกมล วงศธรบุญรัศมิ์          
(2557, : 64 -65)    และวิชุดา วงศ์เจริญ (2561 : 106-108) ที่ว่าการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เป็น
กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้จากปัญหาหรือสถานการณ์ที่สนใจ ผ่านกระบวนการท างานกลุ่ม การ
สืบค้น กระบวนการท าความเข้าใจและแก้ไขปัญหาด้วยเหตุผล ซึ่งตัวปัญหานั้นจะมีความสัมพันธ์กับชีวิตจริงและเป็น
จุดตั้งต้นของกระบวนการเรียนรู้ ครูผู้สอนเป็นเพียงผู้คอยให้ค าแนะน าและจัดสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน เช่น ผู้เรียนก าหนดสิ่งที่ต้องการเรียน ด าเนินการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย เป็น
ต้นและเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เมื่อนักเรียนได้รับ
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแล้วท าให้ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนสูงขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนั้น ท าให้ผู้เรียนเกิดแรงกระตุ้นในการเรียนรู้ มีความตื่นตัวในการ
เรียนรู้เสมอ ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ด้วยตนเองมีความกล้าแสดงออก จึงเป็นวิธีการสอนวิธีการหนึ่งที่ควรน าไปสอนใน
สาขาวิชาอื่นๆและเนื้อหาอื่นๆ 
 2.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ครูควรกระตุ้นให้นักเรียนท างานเป็นกลุ่มโดยปรึกษากัน
อย่างสม่ าเสมอ และมีน้ าใจต่อกัน เพื่อให้การแก้ปัญหาประสบผลส าเร็จได้ด้วยดีและในการจัดกลุ่มครูควรจัดกลมแบบ
คละความสามารถผู้เรียนแบบ เก่ง ปานกลาง อ่อน เพื่อให้ผู้เรียนส่งเสริมการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
 3. เนื้อหาที่ใช้ในการเรียน ควรเป็นเนื้อหาที่เป็นความรู้ที่สามารถสร้างความสนใจของนักเรียนไม่ยาวเกินไป 
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 4. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานบางครั้งใช้เวลาค่อนข้างสูงมากผู้สอนจึงควรจดสรรเวลาให้
เหมาะสม 

5. ผู้สอนควรแนะน าแหล่งความรู้อื่นให้กับผู้เรียน เช่น จากอินเตอร์เน็ต ห้องสมุด เป็นต้น 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนทุกระดับช้ัน เพื่อให้นักเรียนได้รับ
โอกาสที่จะได้รับการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาต่อไป 
 2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการแก้ปัญหาของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ เพื่อให้
นักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหาในระดับสูงขึ้น 
 3. การวิจัยครั้งนี้ได้มีการเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
ซึ่ง วิธีการเรียนรู้มีด้วยกันอย่างหลากหลาย ดังน้ันจึงควรท าการเปรียบเทียบการจดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับ
การเรียนรู้แบบอ่ืนๆ ด้วย 
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การศึกษาความสามารถทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
เรื่อง  ความน่าจะเป็น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

A study of mathematics learning achievement with cooperative learning 
management Probability for Mathayom 3 students 

พรทิพา  แก้วเถาว์1 ศุภฤกษ์ บัวเสนาะ2 และ ณัฐกานต์ พึ่งกุศล3 

1นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์ 
2ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนน้ าหนาววิทยาคม จังหวัดเพชรบรูณ์ 

3อาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์ 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง ความน่าจะเป็น 

เทียบกับเกณฑ์ 80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
และศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนน้ าหนาววิทยาคม 
อ าเภอน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 1 ห้อง นักเรียน 26 คน โดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ที่มีห้องเรียนเป็ น
หน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเรื่องความน่าจะเป็น แบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ เกณฑ์E1/E2, t-test dependent, การหาค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เท่ากับ  84.36 มี

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์เท่ากับ 89.49 แสดงว่า แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือมีประสิทธิภาพ 84.36/ 89.49 ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความน่าจะเป็น หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3. ความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังจากการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เรื่อง ความน่าจะเป็น อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.42 

ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ/ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์/ ความพึงพอใจ 

ABSTRACT 
 The purpose of this research was to study the efficiency of cooperative learning 
management on probability. Compared to the criteria 80/80 comparing learning achievement 
Before and after learning by cooperative learning management And study the satisfaction of 
learning by cooperating learning management. The samples used in this research were Mathayom 3 
students studying in the second semester of the academic year 2018 of Nam Nao Wittayakom 
School, Nam Nao District, Phetchabun Province, 1 room, 26 students by simple sampling With a 
classroom in random units. The tools used in the research are Collaborative Learning Plan on 
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Probability Mathematics learning achievement model And questionnaire for satisfaction with 
learning by cooperative learning management Analyzing data using E1 / E2 criteria, t-test 
dependent, average finding And standard deviation. 
 The research found that  
 1. Cooperative Learning Management Plan With the efficiency of the learning management 
plan equal to 84.36, with the efficiency of the result equal to 89.49, indicating that the cooperative 
learning management plan is effective 84.36 / 89.49 which is higher than the 80/80 criteria. 
 2. Learning achievement on probability After studying higher than before With cooperative 
learning management With statistical significance at the level of 0.05. 
 3. Satisfaction with students learning mathematics after learning through cooperative 
learning management on probability At a high level With an average of 3.19 and a standard 
deviation of 0.42 

Key word : cooperative learning/ Mathematics learning achievement/ satisfaction 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
โลกปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเทคโนโลยี ข้อมูล ข่าวสารต่างๆเป็นผลให้ทุกประเทศทั่ว

โลกมุ่งพัฒนาบุคลากรของตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกปัจจุบัน   โลก
ปัจจุบันเจริญขึ้น เพราะการคิดค้นวิทยาศาสตร์ ซึ่งต้องอาศัยความรู้ทางคณิตศาสตร์ นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังช่วย
พัฒนาให้แต่ละบุคคลเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองดีเพราะคณิตศาสตร์ช่วยเสริมสร้างความมีเหตุผล เป็นคนช่าง
คิด ช่างริเริ่มสร้างสรรค์ มีระบบระเบียบในการคิดมีการวางแผนในการท างานมีความสามารถในการตัดสินใจมีความ
รับผิดชอบต่อการท างานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนมีความลักษณะของความเป็นผู้น าในสังคม  (จรูญศรี แจบไธสง, 
2556, หน้า 1) 

คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อ ความส าเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากคณิตศาสตร์ช่วยให้
มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์คิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบมีแบบแผนสามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้
อย่างรอบคอบและถี่ถ้วนช่วยให้คาดการวางแผนตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือ ในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
สัตว์อื่นๆอันเป็นรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณภาพและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้
ทัดเทียมกับนานาชาติ การศึกษาคณิตศาสตร์จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจสังคมและความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ 
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ , 2561, หน้า 3) อีกทั้งคณิตศาสตร์เป็น
พื้นฐานที่ ส าคัญต่อการศึกษาในระดับสูง และการจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 หมวด 4 มาตราที่ 22 และมาตราที่ 24 การจัดการศึกษาต้องยึดหลัก ว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ และ ถือว่าผู้เรียน มีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติ และเต็ม ศักยภาพ ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการ
ประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542, หน้า 19-20) 

ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ควรจะต้องค านึงถึงความแตกต่างใน
ความสามารถทางการเรียนการสอนของนักเรียนเพื่อประกอบการเลือกกิจกรรมในการเรียนการสอน ซึ่งในการสอน
นักเรียนในระดับช้ันเดียวกันแต่มีความสามารถแตกต่างกัน ในการเรียนคณิตศาสตร์นั้นจะเป็นผลดี เมื่อมีการจัด
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กิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความสามารถของแต่ละบุคคล (สาคร  บุญดาว , 2553, หน้า 118-
132) การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในปัจจุบัน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ตกต่ า เพราะนักเรียนไม่สามารถเรียงล าดับความคิดอธิบายวิธีการวิเคราะห์ปัญหาและขั้นตอน ในการ
แก้ปัญหาได้ ปัญหาดังกล่าวอาจเป็นเพราะธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์เป็นเนื้อหาที่มีลักษณะเป็นนามธรรม เป็น
ตัวเลขและสัญลักษณ์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558, หน้า 2) ท าให้นักเรียนเข้าใจยาก ขาดประสบการณ์ และปัญหาที่
ส าคัญอีกอย่างหนึ่งที่มีผลกระทบต่อการเรียนคณิตศาสตร์และทักษะการคิดของนักเรียน คือวิธีการจัดการเรียนการ
สอน น่ันคือการจัดการเรียนการสอนของครูในปัจจุบันยังไม่เอื้ออ านวยให้เกิดการเรียนรู้ การคิดและกระบวนการถ่าย
โยงการเรียนรู้เท่าที่ควร เพราะครูต้องใช้การทุ่มเทและความพยายามที่จะพัฒนารูปแบบการสอนที่จะพัฒนา
กระบวนการคิดให้กับนักเรียน และครูบางคนยังไม่เข้าใจการสอนที่พัฒนาการคิด ดังนั้นจึงเป็นปัญหาที่ยุ่งยาก ครูส่วน
ใหญ่จึงจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะพื้นฐานคือการอ่านและการจดจ าเท่านั้น (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2551, หน้า 8)  

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยๆส่งเสริมให้
นักเรียนท างานร่วมกัน โดยในกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกท่ีมีความสามารถแตกต่างกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มี
การช่วยเหลือพ่ึงพาซึ่งกันและกัน และมีความรับผิดชอบร่วมกัน ทั้งในส่วนตนและส่วนรวม เพื่อให้ตนเองและสมาชิก
ทุกคนในกลุ่มประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ (ยรรยง สินธุ์งาม, 2550, หน้า 7-8) ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือนับว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้กระบวนการกลุ่มให้ผู้เรียนได้มีโอกาสท างาน
ร่วมกันเพื่อผลประโยชน์และเกิดความส าเร็จร่วมกันของกลุ่ม เช่น ท ารายงาน ท ากิจกรรมประดิษฐ์หรือสร้างช้ินงาน 
อภิปราย ตลอดจนปฏิบัติการทดลอง แล้วผู้สอนท าหน้าที่สรุปความรู้ด้วยตนเองเท่านั้น แต่ผู้สอนต้องพยายามใช้กล
ยุทธ์วิธีให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการประมวลสิ่งที่มาจากการท ากิจกรรมต่างๆ จัดระบบความรู้สรุปเป็นองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง (พิมพันธ์ เตชะคุปต์, 2554, หน้า 15) 

จากสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะหานวัตกรรมทางการศกึษา ที่จะท าให้นักเรียนมีผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้น่าสนใจ นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์และมีความสุขในการเรียน ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
    1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยเทียบกับเกณฑ์ 
80/80 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดย
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง ความน่าจะเป็น 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็น 

สมมติฐานของการวิจัย 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง ความ
น่าจะเป็น สูงกว่า ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่องความน่าจะเป็น  
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ตัวแปรที่ศึกษา 

ตวัแปรที่ศึกษา คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น 
    เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ใช้เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ความน่าจะเป็น ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 
   ระยะเวลาในการทดลองด าเนินการในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561  
ใช้เวลาทดลอง 3 สัปดาห์ จ านวน 9 คาบ 

กรอบแนวคิด 
   ตัวแปรต้น        ตัวแปรตาม 
 
 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 
ประชากรเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ก าลังศึกษาอยู่ใน ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 ของ

โรงเรียนน้ าหนาววิทยาคม อ าเภอน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 2 ห้อง นักเรียนทั้งหมด 50 คน 
กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ก าลังศึกษาอยู่ใน ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2561 ของ

โรงเรียนน้ าหนาววิทยาคม อ าเภอน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 1 ห้อง นักเรียนทัง้หมด 26 คน โดยการสุ่มอย่าง
ง่าย ท่ีมีห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง ความน่าจะเป็น ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
    1.1 ศึกษาหลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตร ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
    1.2 ศึกษาความหมาย องค์ประกอบ จุดมุ่งหมาย ขั้นตอน การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
    1.3 ด าเนินการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความน่าจะเป็น 
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ จ านวน 9 แผน 
    1.4 น าแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง ความน่าจะเป็นโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ที่จัดท าขึ้น
ไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา และตรวจพิจารณาความถูกต้องของเนื้อหาและภาษาที่ใช้เขียน  
    1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง ความน่าจะเป็นโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ไปให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง ความน่าจะเป็นโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ในด้านต่างๆจ านวน 3 ท่าน มีคุณภาพด้านความเที่ยงตรงโดยการหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค านวณหาค่า IOC และคัดเลือกแผนการเรียนรู้ที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป พบว่า มี
ค่า IOC อยู่ในเกณฑ์ จ านวน 9 แผน คือ มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 – 1.00 พร้อมน าผลมาปรับปรุง  

การจัดการเรยีนรู ้
แบบร่วมมือ 

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 ความพึงพอใจ 
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    1.6 แก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ และน าแผนการจัดการเรียนรู้จัดพิมพ์เป็น
ฉบับจริง เพื่อน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 2. แบบทดสอบวัดความสามารถทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น  
ข้อสอบแบบปรนัย  ชนิด  4 ตัวเลือก  จ านวน 12 ข้อ  
    2.1 ศึกษารูปแบบการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น 
    2.2 สร้างแบบทดสอบวัดวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น เป็น
แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัว จ านวน 15 ข้อ  
    2.3 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ไปให้ผู้เช่ียวชาญ
ตรวจสอบความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น เพื่อหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ในด้านต่างๆจ านวน 3 ท่าน ค านวณหาค่า IOC และคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 
0.50 ข้ึนไป พบว่า มีค่า IOC อยู่ในเกณฑ์ จ านวน 12 ข้อ คือ มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 – 1.00 แล้วจัดพิมพ์แบบทดสอบ
ฉบับใหม่ 
    2.4 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น แบบปรนัยไป
ทดลองใช้กับนักศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาค่าความยากง่าย (p) ค านวณหาค่า p และ
คัดเลือกข้อค าถามที่มีค่า 0.20 – 0.80 พบว่า มีค่า p อยู่ในเกณฑ์ จ านวน 12 ข้อ มีค่า p อยู่ระหว่าง 0.42 – 0.54 
และหาค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ ค านวณหาค่า r และคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่าตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไปพบว่า มี
ค่า r อยู่ในเกณฑ์ จ านวน 12 ข้อ มีค่า r อยู่ระหว่าง 0.20 – 0.24  
    2.5 น าแบบทดสอบมาหาค่าความเช่ือมั่น โดยใช้สูตรการหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบของ คูเดอร์  
ริชาสัน (KR-20) พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.829 
    2.6 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ไปใช้ในกลุ่ม
ตัวอย่างนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนน้ าหนาววิทยาคม 
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจทีมีต่อการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีขั้นตอนการสร้างและ
การหาคุณภาพ ดังนี้ 
    3.1 ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถาม 
    3.2 วิเคราะห์เนื้อหาที่จะวัด เลือกรูปแบบเครื่องมือท่ีจะวัดและก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 
    3.3 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ ลักษณะของแบบวัดเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า         
(Rating scale) จ านวน 15 ข้อ มี 5 ตัวเลือก มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ พึงพอใจมากที่สุด 5 คะแนน พึงพอใจมาก 4 
คะแนน พึงพอใจปานกลาง 3 คะแนน พึงพอใจน้อย 2 คะแนน และพึงพอใจน้อยท่ีสุด 1 คะแนน 
    3.4 น าแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ไปให้ผู้เช่ียวชาญทางด้านการศึกษาและวัดผล
การศึกษา จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา (Content validity) โดยประเมินความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหา ซึ่งมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
  +1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามวัดเนื้อหา 
  0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามวัดเนื้อหา 
  -1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามไม่ได้วัดเนื้อหา 
 น าผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ ค านวณหาค่า IOC และคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 
พบว่า มีค่า IOC อยู่ในเกณฑ์ จ านวน 15 ข้อ คือ มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 – 1.00 แล้วจัดพิมพ์แบบทดสอบฉบับใหม่ 
 3.5 น าแบบสอบถามความพึงพอใจ ไปทดลองสอบกับนักเรียนซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
3 โรงเรียนน้ าหนาววิทยาคม จ านวน 28 คน เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น โดยใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟา  
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( - Coefficient) ของ ครอนบาค (Cronbach) พบว่า มีค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.8322 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี ้
 1. ท าการทดสอบก่อนใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น จ านวน 12 ข้อ แล้วบันทึกผลการสอบไว้เป็นคะแนนก่อนเรียน 
 2. ด าเนินการสอน โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ จ านวน 9 แผน ใช้เวลาในการทดลองทั้งสิ้น 9 
ช่ัวโมง สัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง 
 3. ท าการทดสอบหลังใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น จ านวน 12 ข้อ แล้วบันทึกผลการสอบไว้เป็นคะแนนหลังเรียน โดยใช้
แบบทดสอบชุดเดิม และท าแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง ความน่าจะเป็น 

 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยเทียบกับเกณฑ์ 80/80 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ค่า E1/ E2  
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ความน่าจะเป็น ก่อนการใช้และหลังการใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้สถิติ t-test แบบ Dependent 
 3. ความพึงพอใจ หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลความหมายค่าเฉลี่ย  
ดังนี ้
 4.50 – 5.00 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ระดับมากท่ีสุด 
 3.50 – 4.49 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ระดับมาก 
 2.50 – 3. 49 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ระดับปานกลาง  
 1.50 – 2. 49 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ระดับน้อย 
 4.00 – 1. 49 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ระดับน้อยท่ีสุด 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เร่ือง ความน่าจะเป็น 
ตารางที่ 1 แสดงผลการศึกษาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง ความน่าจะเป็นของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เทียบกับเกณฑ์ 80/80 
 

 

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบฝึกหัดระหว่างการทดลองใช้ 
แผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ ร้อยละของคะแนน 

ทดสอบหลังเรียน แผนที่ 
1 

แผนที่ 
2 

แผนที่ 
3 

แผนที่ 
4 

แผนที่ 
5 

แผนที่ 
6 

แผนที่ 
7 

แผนที่ 
8 

แผนที ่
9 

เฉลี่ย
ร้อยละ 

81.15 86.54 82.69 85.38 80.38 80.00 89.23 85.00 88.85 89.49 

ประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู/้ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ = E1/E2 = 84.36/ 89.49 
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 จากตาราง 1 พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เท่ากับ  
84.36 มีประสิทธิภาพของผลลัพธ์เท่ากับ 89.49 แสดงว่า แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือมีประสิทธิ์ภาพ 84.36/ 
89.49 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 

 2. การเปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น 
ก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ความน่าจะเป็น 
ก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยสถิติทดสอบ t – test dependent 
 

การทดสอบ n X  S.D. DX  DS.D.  t Sig. 

ก่อนเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ 

26 5.12 1.07 5.08 1.38 18.71  .0000 

หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ 

26 10.19 1.13 

 
 จากตาราง 2 พบว่า ค่าสถิติทดสอบที (t – test) มีค่าเท่ากับ 18.17 และค่า Sig เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 
ระดับนัยส าคัญที่ก าหนดไว้คือ 0.05 สามารถสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 3. การวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เร่ือง ความน่าจะเป็น 
ตาราง 3 แสดงผลการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง ความน่าจะเป็น 
 

รายการที่ประเมิน X  S.D. 
การแปล

ผล 
1. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือมีความแปลกใหม่ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

4.31 0.62 มาก 

2. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือมีการน าเข้าสู่บทเรียนน่าสนใจ กระตุ้นให้
นักเรียนคิด 

3.73 0.83 มาก 

3. เนื้อหาที่ก าหนดในกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน 4.46 0.58 มาก 
4. กิจกรรมในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือมีความเหมาะสมกับผู้เรียน 3.96 0.77 มาก 
5. กิจกรรมการเรียนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียน 4.27 0.72 มาก 
6. กิจกรรมการเรียนสนุกและน่าสนใจ 4.15 0.73 มาก 
7. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือมีภาพประกอบ มีการวางรูปแบบที่ดี 4.00 0.75 มาก 
8. เวลาที่ใช้ในการท ากิจกรรมเพียงพอและเหมาะสม 3.65 0.85 มาก 
9. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือมีความท้าทายความสามารถของผู้เรียน 3.62 0.70 มาก 
10. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด โดยอาศัย
ความรู้ ความเข้าใจความหมายได้ดี น าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 

3.85 0.78 มาก 
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11. กิจกรรมในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือท าให้นั กเรียนทราบ
ความก้าวหน้าของตนเอง 

3.92 0.84 มาก 

12. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือมีเนื้อหาท่ีทันสมัย สอดคล้องกับเนื้อหา 3.88 0.71 มาก 
13. ผู้เรียนได้รับความรู้ จากการท ากิจกรรมในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 3.50 0.91 มาก 
14. ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 3.69 0.93 มาก 
15. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3.65 0.85 มาก 

รวม 3.91 0.42 มาก 
  
 จากตารางที่ 3 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วย การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง ความ
น่าจะเป็น อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.42 เมื่อ พิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า กิจกรรมในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือมีความเหมาะสมกับผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ กิจกรรม
ในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือท าให้นักเรียนทราบความก้าวหน้าของตนเอง และการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือมี
เนื้อหาท่ีทันสมัย สอดคล้องกับเนื้อหา ตามล าดับ 

สรุปผลการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เท่ากับ 84.36 มี
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์เท่ากับ 89.49 แสดงว่า แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือมีประสิทธิภาพ 84.36/ 89.49 ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือหลังเรียน ( X = 10.19, S.D. = 1.13) สูงกว่า ก่อนเรียน ( X = 5.12, S.D. = 1.07) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 3. ความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังจากการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เรื่อง ความน่าจะเป็น อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.42 

อภิปรายผล 
 1. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง ความน่าจะเป็น ผลการวิจัยพบว่า มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
แสดงว่า เป็นตามสมมติฐานข้อ1 คือ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.15/89.49, 86.54/89.49, 82.69/89.49, 
85.38/89.49, 80.38/89.49, 80.00/89.49, 89.23/89.49, 85.00/89.49, และ 88.85/89.49 แสดงว่านักเรียนที่
ได้รับการเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีคะแนนที่ได้จากการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียน ด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 81.15, 86.54, 82.69, 85.38, 80.38, 80.00, 89.23, 85.00 และ 
88.85ตามล าดับ และคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบหลังการเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีคะแนน
เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 89.49, 89.49, 89.49, 89.49, 89.49, 89.49, 89.49, 89.49, และ 89.49 ตามล าดับ ดังนั้น การ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือจึงมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ แสดงว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นนี้ เป็น
นวัตกรรมทางการศึกษาที่ท าให้นักเรียนมีความเข้าใจในบทเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิตติยา  ฤทธิ์โต  
(2553, หน้า 33) และ ศิริลักษณ์  พุ่มก าพล  (2556 , หน้า 68-76) ทีพ่บว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ได้สร้างขึ้น
มีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ 80/80 เนื่องจาก นักเรียนเกิดทักษะและกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์  ท าให้นักเรียน
เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง และมีโอกาสได้ทบทวนจากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เมื่อไม่เข้าใจ 
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 2. จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือท าให้นักเรียนก้าวหน้าในการเรียนจริง ซึ่ง
ผลการวิจัยครั้งนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เตือนใจ  ตรีเนตร (2554, หน้า 46) และอังศุมาลิน  เพิ่มผล (2552, หน้า 
49) ที่พบว่า นักเรียนท่ีได้รับการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 เช่นกัน 
 3. จากการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง ความ
น่าจะเป็น  พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีความพึงพอใจมาก แสดงว่า 
การเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ท าให้นักเรียนมีความพึงพอใจที่ดีต่อการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ ให้ความสนใจและตั้งใจเรียนมากขึ้น ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพลินพิศ กาสลัก (2552, 
หน้า 180) และชุลีพร  แจ่มถนอม (2552, หน้า 166) ที่พบว่า นักเรียนที่ได้รับการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือมีความพึงพอใจมากต่อการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง การบวกจ านวนเต็ม 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนี้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ซึ่งครูสามารถน าการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือนี้ ไปใช้ในการสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อใช้แก้ปัญหานักเรียน
ที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ าได้ 
 2. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และได้ท างานร่ วมกัน
กับเพื่อน ดังนั้น จะใช้ได้ผลดีกับนักเรียนท่ีมีความสามารถทักษะการพูด และทักษะการท างานเป็นกลุ่ม 
 3. คณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ยาก นักเรียนต้องมีเวลาในการศึกษาและมีเวลาในการทบทวนหรือฝึกท า
หลายครั้ง การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นวิธีการสอนอย่างหนึ่งที่ท าให้นักเรียนได้มีโอกาสสนทนาและปรึกษาหารือ
กันได้ภายในกลุ่ม เมื่อไม่เข้าใจในบทเรียน และนักเรียนมีอิสระในการท าแบบฝึกหัด สามารถปรึกษาหารือกับเพื่อนๆ
ในขณะท าแบบฝึก ท าให้ได้แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน จึงท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้สูงขึ้น 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัย 
 1. ควรมีการสร้างการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในวิชาอื่นๆ เช่น วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย เป็น
ต้น เพื่อน าไปใช้ในการสอนที่รูปแบบการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น 
 2. ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ เช่น ความคงทนในการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ทางด้านคณิตศาสตร์ เป็นต้น 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น 
โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่ม

ผลสัมฤทธิ์ (STAD) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
Development of the Mathematical Learning Achievement on Probability Using 

Problem-Based Learning and Student Teams Achievement Divisions Methods for 
Student in Mathayom 3 

สันติ ค าอ่อน1 อาชัญ สุพรรณกลาง2 พรพิมล อ่อนศรี3 
Santi Kham-on1 Archan Supanklang2 Pornpimol Onsri3 

1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบรูณ์  
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้

ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) เรื่อง ความน่าจะเป็น ส าหรับ
นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง   
ความน่าจะเป็น ที่เรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น โดยใช้เกณฑ์ผ่านร้อยละ 50 ของคะแนนที่ถูกหักออก
จากการทดสอบก่อนเรียน และ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ กับเกณฑ์ร้อยละ 80 โดยใช้
สถิติ   t-test แบบ One Sample 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/8 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 โรงเรียน
วิทยาวิทยานุกูลนารี อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 47 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือ   
ที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่ม
ผลสัมฤทธ์ิ (STAD) เรื่อง ความน่าจะเป็น และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
 ผลการวิจัย พบว่า 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ     
แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.87/87.58 ซึ่งสอดคล้องตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 2) 
คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 20.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ผ่านเฉลี่ยร้อยละ 50 ของคะแนนที่ถูกหักออกจาก
การทดสอบก่อนเรียน (16.13 คะแนน) และ 3) เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยกับเกณฑ์ร้อยละ 80           
(20 คะแนน จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน) นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 87.58 (20.17 คะแนน) ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ทีก่ าหนดไว ้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ค าส าคัญ: ความน่าจะเป็น / การจัดการเรยีนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) / การเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่ม 

ผลสัมฤทธ์ิ (STAD) / นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

 

 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

927 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

ABSTRACT 
The purposes of this research are 1) to construct an effective lesson plan using problem-

based learning and student teams achievement divisions methods on probability for students in 
Mathayom 3 by standard of 80/80, 2) to compare the development of the mathematical learning 
achievement on Probability for students who study in this lesson plan. The development criterion 
is 50 percent of deducted scores from pre-test exam, and 3) to compare the mathematical learning 
achievement with the 80 percent criterion using one sample t-test. 

The sample is 47 students of classroom in Mathayom 3/8 enrolling in the second semester 
of 2018 academic year at Wittayanukulnaree school, Phetchabun. The sample is selected randomly 
through cluster random sampling technique. The research instruments are the lesson plan of 
probability using problem-based learning and student teams achievement divisions methods, and 
achievement tests. 

The results indicate that 1) the efficiency of the lesson plan using problem-based learning 
and student teams achievement divisions methods is 82.87/87.58 which is higher than the standard, 
2) the average achievement score is 20.17 which is higher than the 50 percent of deducted scores 
from pre-test exam, that is 16.13, and 3) the average achievement score, 20.17, is however 
statistically significant higher than 80 percent criterion, which is 20 points from 25, at 0.05 level. 

Keyword: Probability / Problem-Based Learning / Student Teams Achievement Divisions / 

Students  Mathayom 3 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 การเรียนการสอนคณิตศาสตร์จากอดีตถึงปัจจุบัน การจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่ครูเป็นผู้บรรยาย และ
สรุปให้ผู้เรียน ผู้เรียนไม่ได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง จนท าให้ผู้เรียนขาดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ขาดการฝึกคิด
ฝึกแก้ปัญหา และขาดการเช่ือมโยงความรู้กับสถานการณ์อื่นๆ อีกทั้งธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีเนื้อหา
เป็นนามธรรม ท าให้ยากท่ีจะอธิบายให้เด็กเข้าใจได้โดยง่าย ผู้เรียนจึงรู้สึกเบื่อหน่าย ส่งผลให้ประสิทธิผลในการสอนไม่
ดีเท่าท่ีควร จากปัญหาดังกล่าวจึงท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระคณิตศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ต่ า พิจารณาได้
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test: O-NET) ที่บ่งช้ีว่า
ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่ ากว่าร้อยละ 50 ซึ่งเป็นมาตรฐาน
ขั้นต่ า (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2560, น. 5) จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
O-NET  ปีการศึกษา 2560 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 26.30 คะแนน และยังพบว่าผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ในวิชาคณิตศาสตร์คะแนนเฉลี่ยของประเทศสองปีย้อนหลัง (2558 - 2559) 
มีผลคะแนนเฉลี่ยลดลง ปีการศึกษา 2558 มีคะแนนเฉลี่ย 29.65 คะแนน และปีการศึกษา 2559 มีคะแนนเฉลี่ย 
29.31 คะแนน (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2560) จากการประเมินผลในระดับประเทศ สะท้อนให้เห็นว่า
การเรียนคณิตศาสตร์ในประเทศไทยนั้น จะต้องรีบปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้ดีขึ้น 
 เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุที่ท าให้การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ไม่ประสบผลส าเร็จนั้น พบว่า มีหลายสาเหตุ
ด้วยกัน เช่น ครูผู้สอนขาดความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร ทฤษฎี/หลักการสอน ครูใช้วิธีการสอนแบบเดิมในการสอน
คณิตศาสตร์ ส าหรับการสอนคณิตศาสตร์ครูต้องน าหลักการสอน 8 ข้อไปใช้ดังนี้ 1)  ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสิ่งที่เป็น
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รูปธรรมไปหานามธรรม 2) ให้ผู้เรียนได้เรยีนรู้จากสิ่งท่ีอยู่ใกล้ตัวก่อนที่จะเรียนรูส้ิ่งที่อยู่ไกลตวั 3) เรียนรู้จากเรื่องที่ง่าย
ก่อนไปเรื่องที่ยาก 4) เรียนรู้ให้ตรงตามเนื้อหาที่ต้องการ 5) เรียนรู้ตามล าดับขั้นตอนโดยใช้ความคิดอย่างมีเหตุผล          
6) ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนาน 7) ครูต้องมีจิตวิทยา สร้างแรงจูงใจเสริมก าลังใจให้ผู้เรียน 8) 
จัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการกับเรื่องอื่นๆ (สิริพร ทิพย์คง, 2545, น. 110-111) จากหลักการทั้งหมดท าให้สรุปได้ว่า 
ครูต้องทราบเนื้อหาคณิตศาสตร์พื้นฐานก่อนแล้วจัดการเรียนรู้ด้านเนื้อหาให้สัมพันธ์กับทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์พิจารณากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสอนนักเรียน ซึ่งการเลือกกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนต้องเป็นผู้กระท า      
มีส่วนร่วมในกิจกรรม เข้าใจว่าตนก าลังเรียนอะไร ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลมีการเสริมแรงเห็นคุณค่าใน
สิ่งที่เรียน ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย นอกจากนี้ ครูต้องมีสิ่งที่ยั่วยุให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ และ
กระตุ้นการคิดของผู้เรียน 
 กระบวนการเรียนรู้จึงส าคัญและจ าเป็นในการเพิ่มขีดความสามารถในการเรี ยนรู้ให้กับผู้เรียนต้องปรับ
พฤติกรรมการสอนของครูและการเรียนรู้ของนักเรียน และมีกลวิธีที่เอื้อให้การสอนคณิตศาสตร์มีความน่าสนใจ ซึ่งจะ
ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้ ดังนั้นการเลือกรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมหรือประสบการณ์
ต่างๆ ให้กับนักเรียน ต้องผนวกไปกับการท าแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้จะเป็นขั้นตอนที่เช่ือมโยง
ตัวหลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้ และคุณภาพผู้เรียนที่ประเทศชาติและโรงเรียนหรือสถานศึกษาแต่ละแห่งต้องการ
เข้าถึงตัวผู้เรียนได้อย่างแท้จริง แผนการจัดการเรียนรู้จึงเปน็หัวใจของคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนจึงต้องมีการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้อย่างถูกต้องตามหลักการ เป็นล าดับขั้นตอนสอนอย่างมีแนวทางและ มีเป้าหมาย และน าวิธีการ
สอนที่หลากหลายมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนานักเรียน ซึ่งเป็นการสอนที่ให้คุณค่าแก่ผู้เรียน มีการประเมินผล และครู
สามารถน าประเมินผลที่ได้จากการจัดการเรยีนรู้น าไปพัฒนาและปรับปรุงต่อไป ซึ่งจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการสอน
ครั้งต่อไปดีขึ้น 
 จากการศึกษาพบว่าการสอนคณิตศาสตร์ให้ได้ผลดีนั้นควรเริ่มจากการทบทวนความรู้เดิมแล้วเช่ือมโยงสู่
ความรู้ใหม่ ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง การจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem Based Learning) หรือเรียกย่อๆ ว่า PBL เป็นการเรียนรู้จากกระบวนการท างานที่มุ่งท าความเข้าใจและ
แก้ปัญหา โดยผู้สอนน าเสนอสถานการณ์หรอืปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน ซึ่งเป็นสิ่งกระตุ้นให้ผู้เรียนได้อภปิราย 
ค้นคว้า แสวงหาข้อมูล และตัดสินใจแก้ปัญหา การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักมีรากฐานมาจากทฤษฎีทางการศึกษา
หลายทฤษฎี เช่น ทฤษฎีการศึกษาแบบพิพัฒนาการ (Progressive Education) ของดิวอี้ (Dewey) ที่เน้นการจัด
ประสบการณ์โดยค านึงถึงความถนัดและความสนใจของผู้ เรียน ให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของกิจกรรม และเมื่อ
สามารถเช่ือมโยงการท างานกับผลที่เกิดขึ้นได้ ผู้เรียนจะเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์
นิยม (Constructivism) ที่มีรากฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ของเพียเจต์ (Piaget) และไวกอตสกี (Vygotsky) ที่เน้นว่า
การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสติปัญญาที่ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองจากการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและเกิด
การปรับโครงสร้างสติปัญญาให้เข้ากับประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับ การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานจึงมีแนวคิดส าคัญคือ             
การให้ผู้เรียนได้เผชิญปัญหาหรือสถานการณ์ในชีวิตจริงหรือที่ใกล้เคียง จะท าให้ผู้เรียนเกิดความ อยากรู้ อยากเห็น 
และต้องการแก้ปัญหานั้นๆ ท าให้เกิดกระบวนการคิด แสวงหาข้อมูล อภิปราย และตัดสินใจแก้ปัญหา ซึ่งกระบวนการ
ดังกล่าวจะท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้ และพัฒนาทักษะที่จะเป็นประโยชน์ต่อสถานการณ์ในชีวิตจริง (อัมพร ม้าคะนอง, 
2553, น. 74) 
 นอกจากการใช้รูปแบบการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานแล้ว การเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ 
(STAD: Student Team Achievement Divisions) เป็นรูปแบบการสอนที่มีวิธีการจัดการสอนที่ดี ซึ่งเป็นรูปแบบการ
เรียนรู้ที่ก าหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้เป็นกลุ่มขนาดเล็ก ประกอบด้วยเด็กเรียนเก่ง เด็กเรียนปานกลาง และเด็กเรียนอ่อนมา
เรียนรู้ร่วมกัน ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถท ากิจกรรมแก้ปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่มโดยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
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ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย นั่นคือคะแนนในการพัฒนาของกลุ่ม มีการยอมรับฟังความ
คิดเห็นของกลุ่ม มีการเห็นใจเพื่อนที่มีความสามารถแตกต่างและตัดความเห็นแก่ตัวของนักเรียนที่เก่งออกไป นักเรียน
ที่มีความสามารถทางการเรียนสูงในแต่ละกลุ่มที่เข้าใจการอธิบายของครูแล้ว สามารถน าไปอธิบายให้เพื่อนนักเรียนได้ 
ซึ่งการอธิบายของเพื่อนในวัยเดียวกันอาจมีการสื่อสารที่เข้าใจตรงกันได้ง่ายขึ้น นักเรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสาร ทักษะ
ทางสังคม การท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมของผู้เรียนที่สอดคล้องกับวัย
เรียนของผู้เรียน เพราะวัยรุ่นเป็นวัยท่ีก าลังสนใจในการรวมกลุ่มกับผู้ที่อยู่วัยเดียวกันและต้องการยอมรับจากเพื่อน ซึ่ง
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์นั้นมี 5 ขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นน าเสนอบทเรียน 2) ขั้นศึกษากลุ่ม
ย่อย 3) ขั้นการทดสอบย่อย 4) คะแนนในการพัฒนาตนเอง 5) ขั้นกลุ่มที่ได้รับการยกย่องและยอมรับ 
 จากการศึกษารูปแบบการสอนและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่ารูปแบบการสอนทั้งแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
และแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ ช่วยให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความคิดที่จะน ารูปแบบ
การสอนทั้งสองแบบมาใช้เพื่อแก้ไขและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ซึ่งคาดว่าจะท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงขึ้น 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับการเรียน
แบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) เรื่อง ความน่าจะเป็น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 
 2. เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความน่าจะเป็น ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือแบบ
แบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD) โดยใช้เกณฑ์ผ่านร้อยละ 50 ของคะแนนท่ีถูกหักออกจากการทดสอบก่อนเรียน 
 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ส าหรับนักเ รียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือแบบ
แบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD) กับเกณฑ์ร้อยละ 80 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ
แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) เรื่อง ความน่าจะเป็น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์ 80/80 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความน่าจะเป็น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD) สูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 50 ของคะแนนท่ีถูกหักออกจากการทดสอบก่อนเรียน 
 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดย
ใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD) สูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
     ประชากร 

    ประชากรเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ก าลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของ
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 12 ห้อง มีนักเรียนทั้งหมด 540 คน 
     กลุ่มตัวอย่าง 
     กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ก าลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของ
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 1 ห้อง คือ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/8 มีนักเรียน 
47 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) 
 2. ตัวแปรที่ศึกษา 
     ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือแบบ
แบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD) 
     ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ที่ได้จากคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 3. เนื้อหา 
     ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พุทธศักราช 2551 
 4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
     ระยะเวลาในการทดลองด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาทดลอง 2 สัปดาห์ๆละ       
3 คาบ รวม 6 คาบ 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ 
(STAD) หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละ  4-5 คน ประกอบด้วยนักเรียนที่มี
ความสามารถทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับเก่ง 1 คน ระดับปานกลาง 2-3 คน และระดับอ่อน 1 คน สมาชิกใน
กลุ่มจะศึกษาและท าความเข้าใจบทเรียนร่วมกันจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีล าดับการสอน 6 ขั้นตอน ดังนี ้

   1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน เป็นขั้นตอนการท ากิจกรรม ท่ีครูเสนอสถานการณ์ปัญหาสมมุติให้นักเรียนร่วมกัน
สนทนาเกี่ยวกบัปัญหาอธิบายถึงปัญหาที่เกิดขึ้นตามความรู้สึกของนักเรียน 

   2. ขั้นน าเสนอบทเรียน โดยครูน าเสนอเนื้อหาของบทเรียนต่อนักเรียนทั้งห้อง โดยใช้เทคนิคการสอนที่
เหมาะสมตามลักษณะของเนื้อหาบทเรียน 

   3. ขั้นการศึกษากลุ่มย่อย ประกอบด้วย ขั้นระดมความคิดในการวิเคราะห์และระบุทางเลือกแก้ปัญหา 
และขั้นวางแผนแก้ปัญหา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

       3.1 ขั้นระดมความคิดในการวิเคราะห์และระบุทางเลือกแก้ปัญหา เป็นขั้นตอนการท ากิจกรรมที่ให้
นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาระดมสมองคิดหาทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่เหมาะสมและน่าสนใจ โดยศึกษาความรู้จาก
เอกสารใบความรู้ประกอบ 

       3.2 ขั้นวางแผนแก้ปัญหา เป็นขั้นตอนการท ากิจกรรมที่นักเรียนร่วมกันน าวิธีการแก้ปัญหาที่ค้นพบจาก
การคิดค้นหาค าตอบมาพิจารณาก าหนดรายละเอียด วิธีการ ข้ันตอนการ ปฏิบัติจริง ตามทางเลือกที่เป็นไปได้ 
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   4. ขั้นการทดสอบ เป็นขั้นตอนการท ากิจกรรมที่ให้นักเรียนเลือกทางเลือกที่วางแผนไว้มาทดลองแก้ปัญหา
ตามแผนที่ก าหนดหรือวางแผนไว้ในข้ันวางแผนแก้ปัญหา 

   5. ขั้นน าเสนอผลงาน เป็นขั้นตอนที่นักเรียนแต่ละกลุ่มน าผลที่ได้จากขั้นทดลองและลงมือแก้ปัญหามา
น าเสนอผลงานของกลุ่มต่อช้ันเรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย โดยใช้สัญลักษณ์ สูตร สมการ รูปภาพหรือแผนภูมิ นักเรียน
ทั้งช้ันร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ครู แนะน าส่วนท่ีผิดหรือบกพร่อง 

   6. ขั้นประเมินผล ประกอบด้วย คะแนนการพัฒนาตนเอง และขั้นได้รับการยกย่องและยอมรับ เป็น
ขั้นตอนการท ากิจกรรมที่ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนและร่วมกันสรุปองค์ความรู้ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการน า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ครู เสนอและการปฏิบัติงานของกลุ่ม อธิบาย สรุปประเด็นและขยายแนวคิดของนักเรียน
ให้ชัดเจน ทบทวนความรู้พื้นฐาน กล่าวถึงเนื้อหาสาระทางคณิตศาสตร์ พร้อมทั้งสอดแทรกการกล่าวถึงกระบวนการ
แก้ปัญหา และวิธีแก้ปัญหาที่สามารถน ามาใช้ได้อย่างหลากหลาย โดยน าคะแนนมาเปรียบเทียบคะแนนที่สอบได้กับ
คะแนนฐาน โดยคะแนนที่ได้จะเป็นคะแนนพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละบุคคลและน ามาหาคะแนนของกลุ่ม  และกลุ่ม
จะได้รับรางวัลเมื่อคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มเกินเกณฑ์ที่ตั้งไว้ กลุ่มระดับยอดเยี่ยม กลุ่มระดับเก่งมาก และกลุ่มระดับเก่ง 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ หมายถึง คะแนนความรู้ความสามารถ ในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ในบทเรียน  เรื่อง ความน่าจะเป็น ที่ได้จากการท า
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ความน่าจะเป็น 
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบที่สามารถน าไปใช้เพื่อประเมินความรู้
ความสามารถของผู้เรียน โดยผู้วิจัยเป็นผู้สร้างขึ้นและผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ มีความยากง่ายพอเหมาะ ใช้
ค าถามที่ชัดเจนครอบคลุมเนื้อหา สามารถแยกความสามารถของนักเรียนได้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 25 ข้อ 
 4. ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ หมายถึง คุณภาพของการจัดการเรียนรู้ด้านกระบวนการและผลลัพธ์
ตามเกณฑ์ 80/80 ซึ่งมีความหมายดังนี้ 

   80 ตัวแรก หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการ ซึ่งหาได้จาก ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการท า   
ใบกิจกรรม ใบงาน และการสังเกตพฤติกรรมการเรียนในแต่ละแผนรวม 6 แผนของนักเรียนทุกคน 

   80 ตัวหลัง หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ซึ่งหาได้จากร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกคน
จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 5. เกณฑ์ผ่านร้อยละ 50 ของคะแนนท่ีถูกหักออกจากการทดสอบก่อนเรียน หมายถึง  คะแนนสอบหลังเรียน
ที่นักเรียนแต่ละคนต้องได้ซึ่งเท่ากับคะแนนสอบก่อนเรียนบวกกับร้อยละ 50 ของคะแนนที่ถูกหักออกจากการทดสอบ  
ก่อนเรียน 
 6. เกณฑ์ 80 หมายถึง เกณฑ์ที่ก าหนดทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการวัดและประเมินผลจากการ
ทดสอบหลังเรียน โดยก าหนดขึ้นเพื่อหาคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกคนซึ่งต้องผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 
 
 

 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร 

    ประชากรเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ก าลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของ
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 12 ห้อง มีนักเรียนทั้งหมด 540 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง 
     กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ก าลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของ
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 1 ห้อง คือ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/8 มีนักเรียน 
47 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) 

 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1. ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 

     1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวิทยานุกูลนารี 
ทฤษฎี หลักการ งานวิจัยและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) เพื่อน าทั้งสองรูปแบบมาก าหนดขั้นตอนในการจัด
กิจกรรมร่วมกัน และได้ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) โดยน ามาผสมผสานร่วมกันกลายเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามรูปแบบโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD) 
      2. ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตร สาระการเรียนรูร้ายวิชาคณติศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2  
ผู้ท าการวิจัยเลือกหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ความน่าจะเป็น มาศึกษาและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ 
     3. วิเคราะห์และพิจารณาหน่วยการเรียนรู้ที่น ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อก าหนดเนื้อหา จุดประสงค์
การเรียนรู้ และจ านวนคาบสอน 
     4. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยเป็นแผน 
การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD) 

     5. น าแผนการจัดการเรียนรู้เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
               6. น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขตามอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้วเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ      

3 ท่าน เพื่อประเมินค่าความเหมาะสมตามค่าเฉลี่ยเลขคณิตขององค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ สาระ 

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 

การจัดการเรยีนรู้แบบใช้ปัญหาเปน็ฐาน 

(PBL) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมอืแบบ

แบ่งกลุ่มผลสมัฤทธ์ิ (STAD) 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ์ที่ได้จากคะแนน

แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง 

ความน่าจะเป็น ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
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การเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู ้เนื้อหากิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียน และการวัดผลประเมินผล โดยน าไปเทียบกับ
เกณฑ์ที่มีลักษณะประเมินเป็นแบบมาตรฐานส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) ซึ่งคะแนน
เฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญเฉลี่ยแต่ละข้อตั้งแต่ 4.67 ถึง 1.00 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตั้งแต ่0 ถึง 0.58 
    7. น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญ  เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง 
    8. น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แล้วไปทดลองสอนกับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 3 กลุ่มย่อย กลุ่มละ 4-5 คน ประกอบด้วย เด็กเก่ง 1 คน ปานกลาง 2-3 คนและ
อ่อน 1 คน เพื่อหาข้อบกพร่อง ความเหมาะสมด้านเวลา ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขให้
เรียบร้อย 
    9. น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการปรับปรุงแล้วไปทดลองกับกลุ่มทดลอง ผู้วิจัยแบ่งกลุ่มทดลองเป็น
กลุ่มย่อย กลุ่มละ 4-5 คน ประกอบด้วยเด็กเก่ง 1 คน ปานกลาง 2-3 คนและอ่อน 1 คน 
    10. น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ วิจารณ์ ตีความและสรุปในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป 

 2. ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
     1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักการวัดผล เทคนิควิธีการสร้างแบบทดสอบและวิธีการวิเคราะห์ข้อสอบ 

     2. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็น ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3       
เพื่อสร้างตารางวิเคราะห์เนื้อหา 

     3. วิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

     4. สร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องความน่าจะเป็น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 42 ข้อ (ใช้จริง 25 ข้อ) 

     5. น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง 

     6. น าข้อสอบที่ปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้วไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน      
3 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) โดย
ใช้แบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

     7. คัดเลือกข้อสอบที่ครอบคลุมทุกจุดประสงค์การเรียนรู้ จ านวน 36 ข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 
0.67-1.00 แล้วแก้ไขตามค าแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ 

     8. น าข้อสอบที่ปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือพิจารณา
ความเหมาะสม แล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ผ่านการ
เรียนเรื่องความน่าจะเป็นมาแล้วจ านวน 1 ห้องเรียน 

     9. น าข้อสอบมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (P) และค่าอ านาจจ าแนก (r) แล้วท าการคัดเลือกข้อสอบที่
มีค่าความยากง่ายอยู่ตั้งแต่ 0.33 ถึง 0.73 มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ตั้งแต่ 0.27 ถึง 0.67 และครอบคลุมจุดประสงค์         
การเรียนรู้ไว้ จ านวน 25 ข้อ 
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     10. น าแบบทดสอบมาหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ ใช้สูตรของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน        
(Kuder Richardson) โดยได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบที่มีค่า 0.87 หลังจากนั้นส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบ แล้วจัดท าแบบทดสอบฉบับจริง เพื่อน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

 การด าเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. สุ่มนักเรียนจากกลุ่มประชากรมา 1 ห้องเรียน โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) ซึ่งได้นักเรียน
ห้องมัธยมศึกษาปีท่ี 3/8 เพื่อเป็นกลุ่มทดลอง แล้วท าการจัดเรียงนักเรียนเข้ากลุ่มตามรูปแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD) โดยมีนักเรียนคละความสามารถเก่ง ปานกลางและอ่อน 
 2. แนะน าขั้นตอนการจัดกิจกรรมและบทบาทของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเห็น
ความส าคัญของการเรียนแบบร่วมมือ 
 3. ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
ความน่าจะเป็น 
 4. ด าเนินการสอนโดยผู้วิจัย โดยใช้เวลา 6 คาบๆ ละ 50 นาที ท าการวัดการประเมินตามกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ โดยมีการเก็บคะแนนระหว่างเรียนจากการท าใบกิจกรรม ใบงาน แบบสังเกตพฤติกรรมในการเรียน และ
หลังการจัดการเรียนรู้ มีการทดสอบย่อยแต่ละแผนรวมทั้งหมด 6 แผน แล้วน ามาหาค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ 
(E1) โดยน าข้อมูลจากคะแนนพฤติกรรม การตอบใบกิจกรรม และใบงานทั้ง 6 แผน น ามาหาอัตราส่วน 30 : 30 : 40 
แล้วน าผลที่ได้มาหาอัตราส่วนคะแนนเฉลี่ย 
 5. เมื่อเสร็จสิ้นการทดลอง ท าการทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง ความน่าจะเป็น แล้วน าคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมาวิเคราะห์หา
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) โดยหาได้จากคะแนนเฉลี่ยของคะแนน  ที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง ความน่าจะเป็น ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 25 ข้อ 
 6. น าผลคะแนนจากทดสอบหลังเรียนมาเปรียบเทียบพัฒนาการกับคะแนนสอบก่อนเรียน เทียบกับเกณฑ์  
ร้อยละ 50 ของคะแนน โดยหักคะแนนการทดสอบก่อนเรียนออก 
 7. น าผลคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มาเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 โดยใช้สถิติแบบ 
One Sample t-test 

 การจัดท าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ค านวณค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย ค่าความแปรปรวนของคะแนนและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2. หาค่าประสิทธิภาพของกระบวนการของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับการเรียน
แบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD) 
 3. น าคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเปรียบเทียบ
เกณฑ์ที่ก าหนด คือ ร้อยละ 80 โดยใช้การทดสอบค่า t-test แบบ One Sample (สมโภชน ์อเนกสุข, 2553, น. 111) 
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 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติพ้ืนฐาน 
     1) สูตรหาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) โดยใช้สูตร (ล้วน สายยศ, และอังคณา สายยศ, 2538, น. 73) 
     2) สูตรหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้สูตร (ล้วน สายยศ, และอังคณา สายยศ, 2538, น. 75) 
     3) สูตรหาค่าความแปรปรวน (Variance) 
 2. สถิติที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
     1) การหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) ของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน (พวงรัตน์ ทวีรัตน,์ 2540, น. 117) 
     2) การหาค่าความยากง่าย (P) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดย
ใช้เทคนิค 50 % หลังจากนั้นน าผลที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์การพิจารณาค่า P, r (สมนึก ภัททิยธน,ี 2555, น. 199-201) 
     3) การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สูตรการค านวณของ KR 20 
(Kuder Richardson-20) (ล้วน สายยศ, และอังคณา สายยศ, 2538, น. 197-198) 
     4)  การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับการเรียนแบบ
ร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD) จะใช้สูตร E1/E2 ตามเกณฑ์ 80/80 (ชัยยงค ์พรหมวงศ,์ 2537, น. 538-539) 
 3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
     1. เกณฑ์ผ่านส าหรับคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เท่ากับคะแนนสอบก่อนเรียนบวกกับ b %  ของคะแนนที่ถูกหักออกจากการทดสอบก่อน
เรียน โดยก าหนดเกณฑ์คะแนนความรู้ดังนี้ 

     การก าหนดเกณฑ์คะแนนความรู้ 
     รองศาสตราจารย์ ดร.อ าพล ธรรมเจริญ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
(อ้างถึงใน กฤษดา นรินทร์, 2555, น. 88) กล่าวโดยสรุปดังนี้ 
     ในการตัดสินผลการทดสอบว่าผ่านหรือไม่เราสามารถตั้งเกณฑ์ไว้  ถ้าผลการทดสอบได้คะแนนสูงกว่า
เกณฑ์ ถือว่าผ่าน และถ้าคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ถือว่าไม่ผ่าน 
     การตั้งเกณฑ์ผ่าน ส าหรับคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ความน่าจะเป็น เท่ากับ คะแนนก่อนเรียน
บวกกับร้อยละ 50 ของคะแนนท่ีถูกหักออกจากการทดสอบก่อนเรียน คิดจากสูตรดังนี้ 

   
b

z a (n a)
100

 
  

  
 

         เมื่อ  z แทน คะแนนท่ีใช้เป็นเกณฑส์ าหรบัเปรยีบเทียบกับคะแนนหลังเรียน 

     a แทน คะแนนสอบก่อนเรียน 

     n แทน คะแนนเต็ม 

     b แทน เปอร์เซ็นต์ของคะแนนที่เป็นเกณฑเ์ป้าหมาย 

     2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความน่าจะเป็น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3     
ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ 
(STAD) กับเกณฑ์ร้อยละ 80 ส าหรับการเปรียบเทียบคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใช้สถิติ t-test แบบ 
One Sample (สมโภชน ์อเนกสุข, 2553, หน้า 111) 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับการเรียนแบบ
ร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) เร่ือง ความน่าจะเป็น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้สูตร 
E1/E2 ได้ผลดังตารางที่ 1 - 3 

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ของแผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)  
   ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD) เรื่อง ความน่าจะเป็น ส าหรับนักเรียนช้ัน 
   มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

นักเรียน 47 คน 

คะแนนระหวา่งเรียน 
คะแนนรวมระหว่างเรียน 

(100%) 
แบบสังเกต
พฤติกรรม 

(30%) 

ใบกิจกรรม 
(30%) 

ใบงาน 
(40%) 

รวม 932.19 829.08 1139.33 2900.59 
เฉลี่ย 26.64 23.69 32.55 82.87 
S.D. 2.32 1.96 3.20 6.24 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ 82.87 
 

 ตารางที่ 1 พบว่า คะแนนของนักเรียนทั้งหมดจ านวน 47 คน มีผลรวมของคะแนนเท่ากับ 2900.59 ซึ่งมี
คะแนนเฉลี่ยจากแบบสังเกตพฤติกรรมเท่ากับ 26.64 คะแนนเฉลี่ยจากใบกิจกรรมเท่ากับ 23.69 คะแนนเฉลี่ยจาก     
ใบงานเท่ากับ 32.55 ผลคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 82.87 ของคะแนนเต็ม แสดงว่าประสิทธิภาพของกระบวนการ    
คิดเป็นร้อยละ 82.87 

 
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) ของแผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)  
  ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD) เรื่อง ความน่าจะเป็น ส าหรับนักเรียนช้ัน 
  มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

คะแนน 
คะแนน 
สูงสุด 

คะแนน 
ต่ าสุด 

คะแนนรวม 
คะแนน
เฉลี่ย 

S.D. 
คิดเป็น   
ร้อยละ 

คะแนนทดสอบ 
หลังเรียน 

(เต็ม 25 คะแนน) 
25 16 706 20.17 3.17 87.58 

 
 ตารางที่ 2 พบว่า คะแนนของนักเรียนทั้งหมดจ านวน 47 คน มีนักเรียนได้คะแนนสูงสุด 25 คะแนน และ
คะแนนต่ าสุด 16 คะแนน คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเท่ากับ 20.17 คิดเป็นร้อยละ 87.58 ของคะแนน
เต็ม โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.71 ดังนั้นประสิทธิภาพของผลลัพธ์ เท่ากับ 87.58 
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 ตารางที่ 3 ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับการเรียนแบบ
ร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD) เรื่อง ความน่าจะเป็น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

คะแนน คะแนนเตม็ X S.D. 
ร้อยละของคะแนน

เฉลี่ย 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 100 82.87 6.24 82.87 
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) 25 20.17 3.17 87.58 

 
 ตารางที่ 3 พบว่า ประสิทธิภาพด้านกระบวนการ (E1) คิดเป็นร้อยละ 82.87 และประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ 
(E2) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 87.58 จึงสรุปได้ว่า แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับการเรียนแบบ
ร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD) เรื่อง ความน่าจะเป็น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพสูง
กว่าเกณฑ์ 80/80 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่ 1 

 2. ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ความน่าจะเป็น ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือแบบ
แบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) โดยใช้เกณฑ์ผ่านร้อยละ 50 ของคะแนนที่ถูกหักออกจากการทดสอบก่อนเรียน 
ได้ผลดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบพัฒนาการเฉลีย่ของคะแนนสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างกับ
เกณฑผ์่าน z 
 

กลุ่ม 
เกณฑผ์่านเฉลี่ย   

( z ) 
คะแนนเฉลีย่หลังเรียน 

(เต็ม 25 คะแนน) 

จ านวนนักเรียนท่ี
ผ่านเกณฑ์ (ทั้งหมด 

47 คน) 

ร้อยละของจ านวน
นักเรียนท่ีผ่านเกณฑ ์

กลุ่มทดลอง 16.13 20.17 38 80.00 
 

 ตารางที่ 4 พบว่า มีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ z จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของนักเรียนทั้งหมด และ
จ านวนนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ z จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของนักเรียนทั้งหมด และคะแนนเฉลี่ยของ
เกณฑ์ผ่าน z คือ 16.13 คะแนน จะเห็นได้ว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน คือ 20.17 นั่นคือ คะแนนสอบเฉลี่ย
ส าหรับนักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่ม
ผลสัมฤทธ์ิ (STAD) เรื่อง ความน่าจะเป็น สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของเกณฑ์ผ่าน z ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่ 2 

  
 3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือแบบ
แบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) กับเกณฑ์ร้อยละ 80 ได้ผลดังตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรือ่ง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
3 ท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับการเรยีนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุม่ผลสัมฤทธ์ิ 
(STAD) กับเกณฑร์้อยละ 80 
 

กลุ่มทดลอง n เกณฑ ์
(เต็ม 25 คะแนน) 

X S.D. df t P 
(1-tailed) 

หลังการเรียน 47 20 20.17 3.17 34 1.072 0.146 
 

 ตารางที่ 5 พบว่า คะแนนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังจากเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือแบบ
แบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 20.17 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.71 จาก
ตารางได้ค่า p = 0.146 > 0.05 สรุปได้ว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80         
(20 คะแนน จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับการ
เรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) เรื่อง ความน่าจะเป็น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 82.87/87.58 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 
 2. พัฒนาการของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) เรื่อง ความน่าจะเป็น นักเรียน    
แต่ละคนจะถือว่ามีพัฒนาการของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ์ผ่านร้อยละ 50 ของคะแนนที่ถูกหักออกจากการ
ทดสอบก่อนเรียน นั่นคือ ต้องได้คะแนนสอบหลังเรียนมากกว่าหรือเท่ากับ ผลบวกของคะแนนสอบก่อนเรียนกับร้อย
ละ 50 ของคะแนนที่ถูกหักออกจากการทดสอบก่อนเรียน ผลการทดลองพบว่า กลุ่มทดลองได้คะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ 6.26 มีคะแนนเกณฑ์ผ่านเฉลี่ยเท่ากับ 16.13 และได้คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียน
เท่ากับ 20.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียน
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) 
นักเรียนได้คะแนนสอบเฉลี่ยหลังเรียน 20.17 คะแนน และร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 25 คะแนน คือ 20 คะแนน 
จากการทดสอบทางสถิติ พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ที่
ระดับนัยส าคัญ 0.05 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  เรื่อง ความน่าจะเป็น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี โดยการจัดการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) สรุปผลการวิจัยและมี
ประเด็นการอภิปรายดังนี้ 
 1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือแบบ
แบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD)  มีค่า 82.87/87.58 หมายความว่า ประสิทธิภาพของกระบวนการ โดยคะแนนได้จากการ
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พฤติกรรมการร่วมกิจกรรม ใบกิจกรรม และใบงานมีค่า 82.87  และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ โดยคะแนนได้จากการ
ทดสอบหลังเรียนมีค่า 87.58 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 80/80 ผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) เรื่อง ความน่าจะเป็น ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีวิธีการเรียนที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม เป็นการจัดประสบการณ์ที่เน้นให้
นักเรียนคิดและค้นคว้าด้วยตนเอง มีบทบาทในการท ากิจกรรม รู้จักการวางแผนในการท ากิจกรรม อีกทั้งได้ปฏิบัติจริง
จนสามารถสรุปผลของกิจกรรมได้ 
 2. ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้
เกณฑ์ผ่านร้อยละ 50 ของคะแนนที่ถูกหักออกจากการทดสอบก่อนเรียนนั้น พบว่า คะแนนเฉลี่ยของคะแนนสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเท่ากับ 20.17 คะแนน มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ผ่านเฉลี่ยที่ก าหนดไว้ 16.13 คะแนน (ค านวณมา
จากคะแนนทดสอบก่อนเรียนบวกกับร้อยละ 50 ของคะแนนที่ถูกหักจากการทดสอบก่อนเรียน) นักเรียนมีพัฒนาการ
เฉลี่ยเท่ากับ 4.04 โดยมีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์จ านวน 38 คนจากท้ังหมด 47 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 80.00 ของนักเรียน
ทั้งหมด จึงสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัย พัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นนี้อาจเกิดจาก ก่อน
เรียนผู้เรียนไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องความน่าจะเป็น และเมื่อได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ซึ่งนักเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ ค้นพบและสรุปด้วยตนเอง 
และการที่ผู้เรียนปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเองนั้นส่งผลให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนได้ถ่องแท้มากขึ้น  ท าให้
นักเรียนเห็นภาพได้ง่ายขึ้น 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียน
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 20.17 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.58 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3 ทั้งนี้ผลการทดสอบหลังเรียนของนักเรียนนั้น เป็นการสอบครั้งสุดท้ายซึ่ง
เป็นการสอบที่ครอบคลุมทุกเนื้อหา นักเรียนบางส่วนจึงเตรียมตัวและทบทวนความรู้ก่อนสอบอย่างมาอย่างดี จากการ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจึงยังท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวิจัยไปใช้ 

 1. ควรส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่ม
ผลสัมฤทธ์ิ (STAD) วิชาคณิตศาสตร์ในบทเรียนหรือเนื้อหาอื่นๆ 
 2. ควรท าการปฐมนิเทศนักเรียนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในข้ันตอนการจัดกิจรรม  เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้
ถูกต้องและไม่เกิดปัญหา ตลอดจนช้ีให้เห็นถึงประโยชน์ของการร่วมมือช่วยเหลอืกันเพื่อสรา้งบรรยากาศของการเรยีนรู้ 
 3. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่ม
ผลสัมฤทธ์ิ (STAD) ต้องใช้เวลาในการจัดกิจกรรมค่อนข้างมาก ควรมีการปรับความยืดหยุ่นเวลาให้เหมาะสม 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับการเรียนแบบ
ร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD) กับการจัดการเรียนรู้รูปแบบอ่ืนๆ 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับตัวแปรตามอื่นๆ ที่จัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (PBL) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) เช่น เจตคติ ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และเจตคตติ่อคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของ
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา 

 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
A study of Mathematics achievement and attitude toward Mathematical on linear 

equations with one variable using the problem solving process of Polya 
for Students grade 8 

จุฑามาศ พุทธโศภิษฐ์1 แสงทอง น้อยเกิด2 และอุไรวรรณ ปานทโชติ3 
Chutamas  Phuttasopit1 Sangthong Noikerd2 and Uraiwan Pantachord3 

1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
2ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัชรวิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

3อาจารย์โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ระหว่างก่อนเรียนและหลัง
เรียน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังเรียนกับเกณฑ์ ร้อยละ 70 และศึกษาเจตคติต่อ
คณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของ
โพลยา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวัชรวิทยา จ านวน 40 
คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาของโพลยา แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ แบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที  
   ผลการวิจัยพบว่า 
   1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว หลังการใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
   2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว หลังการใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
   3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การประยุกต์ของ
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นในการค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา คือ ข้าพเจ้ารู้สึกสนุกกับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และข้าพเจ้าชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากกว่าวิชา
อื่น ๆ โดยเฉพาะวิชาที่ต้องท่องจ า ตามล าดับ 

ค าส าคัญ: กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา / ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ / เจตคติต่อคณิตศาสตร์ 
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ABSTRACT 
 This research aimed to compare achievement in Mathematics, to compare of achievement 
in Mathematics 70% of criterion, to study attitude toward Mathematics after using the problem 
solving process by Ploya in Mathematics probability for students grade 8. The subjects were 40  
students grade 8 in the second semester of the 2018 academic year at Watcharawittaya School 
Khampangphet. They were randomly by cluster random sampling. The instruments including the 
Lesson Plan focus on problem solving process by Ploya, the achievement in Mathematics test, and 
the questionnaire about attitude toward Mathematics. Data analyzed, mean, standard deviation, 
Dependent Sample t-test, and One Sample t-test. 
 The result found that: 
 1. The students in grade 8 had achievement in Mathematics learning on the linear 
equations with one variable after using the problem solving process by Ploya higher than before at 
the .05 level of significance. 
 2. The students in grade 8 had Achievement in Mathematical learning on linear equations 
with one variable after using the problem solving process of Ploya higher than 70% at the .05 level 
of significance. 
 3. The students in grade 8 had attitude toward Mathematics after using the problem 
solving process by Ploya on linear equations with one variable was a highest level. The highest 
average score on Mathematics is a subject that I always enthusiasm to find the knowledge, I feel 
fun with solving problem in Mathematics. and I like to learning mathematics more than other the 
subjects especially subjects that need to be memorized. 

Keywords: the problem solving process by Ploya / achievement in Mathematics / attitude toward 

Mathematics. 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ที่มีความส าคัญที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ เพราะมีบทบาทต่อการพัฒนา ความคิดของ
มนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์  คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหา
และสถานการณ์ได้อย่างถ่ีถ้วนรอบคอบ  ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหาและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการ ด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จึงก าหนดให้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์เป็น กลุ่มสาระที่สถานศึกษาต้องใช้เป็นหลักในการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างพื้นฐานการคิด
และเป็นกล ยุทธ์ในการแก้สถานการณ์ปัญหาในการด าเนินชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) แต่ “ประเทศไทยก าลัง
ประสบปัญหาผู้เรยีนเกิดความเบื่อหน่ายไมช่อบเรียนวิชา คณิตศาสตร์ ซึ่งส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน เบื่อหน่ายและไม่สนใจเรียน พิจารณาสาเหตุมี 3 ด้านได้แก่ ด้านครูผู้สอนคณิตศาสตร์ พบว่า โดยส่วนใหญ่
ครูชอบสอนแบบ บรรยาย กิจกรรมไม่หลากหลาย และให้แบบฝึกหัดครั้งละมากๆ โดยไม่ค านึงถึงว่านักเรียนมีความ
เข้าใจ มากน้อยแค่ไหน ด้านเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์และกระบวนการวัด/ประเมินผล พบว่า คณิตศาสตร์เป็น วิชาที่
เนื้อหาค่อนข้างมากและเป็นนามธรรมต้องใช้จินตนาการและความตั้งใจในการเรียนเป็นพิเศษ ซึ่งถ้าผู้เรียนไม่เข้าใจ
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ตั้งแต่เริ่มต้น ยิ่งเรียนไปก็จะยิ่งไม่เข้าใจมากขึ้น ในการสอบก็เน้นการท าข้อสอบ มากกว่ากระบวนการท าให้นักเรียน
ขาดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ด้านตัวนักเรียน พบว่า การที่นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยความสนใจและตั้งใจเรียน
ด้วยตนเอง ภายใต้บรรยากาศการเรียนที่ สนุกสนาน จะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้นและมีเจตคติที่ดีต่อ
คณิตศาสตร์ ดังนั้นจึงต้องจัด กิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน” (วิสุทธิ์ คงกัลป์, 2550) 
จากสาเหตุของปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จะเห็นได้ว่าปัจจัยส าคัญที่ช่วยแก้ปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยเหตุนี้  ครูควรเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดประสบการณ์ให้กับนักเรียน การจัดการเรียน
การสอนครูผู้สอนต้องเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาจิตใจและ สังคม โดย
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ กระบวนการเรียนรู้มาก
ที่สุด มีบทบาทมากที่สุด ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย (นภาลักษณ์ รุ่งสุวรรณ, 2549)    
 ความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นสิ่งส าคัญ ถือได้ว่าเป็นหัวใจส าคัญในการเรียนคณิตศาสตร์เพราะช่วยฝึก
กระบวนการคิด ให้ผู้เรียนคิดเป็นและแก้ปัญหาเป็น โดยสามารถเช่ือมโยงสาระความรู้และทักษะในการแก้ปัญหาเข้า
ด้วยกันท าให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ จากการรายงานการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2560 ของโรงเรียนวัชรวิทยา ที่ผ่านมาพบว่า วิชาคณิตศาสตร์มี
คะแนนเฉลี่ย 38.10 คะแนน จาก 100 คะแนน สาระเรขาคณิต มีคะแนนเฉลี่ย 40.00 คะแนน จาก 100 คะแนน และ
มาตรฐาน ค 3.2 มีคะแนนเฉลี่ย 34.74 คะแนน จาก 100 คะแนนซึ่งเป็นวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยที่ยังต่ ากว่าเกณฑ์อยู่ในปี 
2560 (สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ, 2560)  จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นจะสะท้อนให้เห็นว่า การเรียนการสอน
วิชาคณิตศาสตร์ยังคงเป็นปัญหา และจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
และพบว่าทักษะในด้านการแก้ปัญหาต่ ากว่าทักษะในด้านอื่น ๆ ดังนั้นผู้วิจัยได้ตระหนักถึ งปัญหาดังกล่าว จึง
ท าการศึกษาค้นคว้าแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่ามีหลายวิธี แต่ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา (Polya) มี 4 ขั้นตอนคือ ขั้นท าความเข้าใจปัญหา ขั้น
วางแผนการแก้ปัญหา และขั้นตรวจสอบค าตอบ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี , 2555) จาก
การศึกษาวิจัยของ (สุธิดา สุขสิงห์, 2549) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ที่ได้รับการสอนโดยใช้วิธีสอน
แบบแก้ปัญหาของโพลยา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และส่งผลให้เจตคติต่อคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่ อนเรียน 
และวิจัยของ (อัมพัน ชัยฤทธิ์, 2559) พบว่า นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการแก้ปัญหา
ของโพลยาร่วมกับเทคนิคการจัดกลุ่มแบบรายบุคคล (TAI) มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 และเจตคติต่อการจัด
กิจกรรมาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับเทคนิคการจัดกลุ่มแบบรายบุคคล (TAI) 
พบว่า ผู้เรียนมีเจตคติต่อกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 จากความเป็นมาดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน าวิธีการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบนี้มาใช้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัชรวิทยาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของผู้เรียน โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เพื่อให้ผู้เรียนสมารถน าความรู้ ทักษะกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวันได้ และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
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ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังเรียนกับเกณฑ์ ร้อยละ 70 
 3. เพื่อศึกษาเจตคติต่อคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2   

สมมติฐานการวิจัย 
  1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว หลังการใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว หลังการใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 

ขอบเขตการวิจัย 
  ด้านเนื้อหา 
  เนื้อหาท่ีใช้ คือ เนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่องการประยุกต์ของ
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 
  ด้านตัวแปร 
   ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา 
   ตัวแปรตาม ได้แก่   - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์  
    - เจตคติต่อคณิตศาสตร์ 

กรอบแนวคิดวิจัย 

 

 

 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 

 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัชรวิทยา มีทั้งหมด 9 ห้องเรียน 
จ านวน 357 คน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ปีการศึกษา 2561 
  กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 6 โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 40 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบ
แบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 

    

การจัดการเรยีนรู้โดยใช้

กระบวนการแก้ปญัหาของโพลยา 

 

- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร์ 
- เจตคติต่อคณิตศาสตร ์
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 เคร่ืองมือในการวิจัย 
  1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 จ านวน 8 แผน 
 2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ชนิดปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ค่าความเช่ือมั่นโดยวิธีการของคูเดอร์ริ
ชาร์ทสัน (KR-20) พบว่า เท่ากับ 0.92 ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.50 – 0.77 และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่
ระหว่าง 0.20 – 0.67 
  3. แบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ เป็นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับตามแบบของลิเคอร์ท (Likert scale) 
จ านวน 10 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 
0.67 – 1.00 ค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีการของคอนบราค พบว่า เท่ากับ 0.69 

   การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   1. นักเรียนท าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
ก่อนเรียน 
   2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง 
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว จ านวน 8 ช่ัวโมง 
   3. นักเรียนท าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
และแบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา  

  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลัง
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาใช้การทดสอบค่าที (t-test dependent) 
 2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ใช้การทดสอบค่าที (One sample t-test) 
  3. การศึกษาเจตคติต่อคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้

กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล
ค่าเฉลี่ย (พิกุลทอง บุญค า, 2557: 50) ดังนี ้
 เกณฑ์การแปลความหมาย 
  ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 แปลความหมาย มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์ระดับมากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 แปลความหมาย มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์ระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 แปลความหมาย มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์ระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 แปลความหมาย มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์ระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 แปลความหมาย มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์ระดับน้อยท่ีสุด  
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
ตาราง 1  แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว โดยใช้กระบวนการแก้ปญัหาของโพลยา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ์ n X̅ S.D. t Sig. 

ก่อนการจัดการเรียนรู ้ 40 11.20 1.74 
34.58 .00 

หลังการจดัการเรียนรู ้ 40 23.98 1.69 

 p < .05 

 จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์
ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว หลังการใช้กระบวนการแก้ปญัหาของโพลยา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรยีน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 34.58 และค่า Sig. = .00 

 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังเรียนกับเกณฑ์ ร้อยละ 70 
ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว โดยใช้กระบวนการแก้ปญัหาของโพลยา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังเรียนกับเกณฑ์ ร้อยละ 70 

p < .05 

  จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์
ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว หลังการใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t =11.15 และค่า Sig. = .00 

 3. การศึกษาเจตคติต่อคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เจตคตติ่อคณติศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การประยุกต์
ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 2 

เจตคตติ่อคณติศาสตร ์ X  S.D. ระดับ 

1. คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นในการค้นคว้าหา
ความรู้อยู่เสมอ 

4.73 0.45 มากที่สุด 

2. ข้าพเจ้าชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากกว่าวิชาอื่น ๆโดยเฉพาะวิชาที่
ต้องท่องจ า 

4.58 

 

0.55 

 

มากที่สุด 

 

 n k X̅ S.D. t Sig. 

ทักษะการคิดวิเคราะห ์ 40 21 23.98 1.69 11.15 .00 
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3. ข้าพเจ้ารู้สึกสนุกกับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 4.63 0.54 มากที่สุด 

4. ข้าพเจ้าสบายใจเมื่อได้ท ากิจกรรมหรืองานเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ 4.35 0.62 มาก 

5. คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เรียนแล้วรู้สึกสนุก 

6. วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เบื่อหน่าย 

7. ข้าพเจ้าไม่อยากท าการบ้านวิชาคณิตศาสตร์ 

4.40 

4.53 

4.53 

0.63 

0.55 

0.60 

มาก 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

8. ข้าพเจ้าไม่สนุกกับการคิดค านวณที่ซับซ้อน 

9. ข้าพเจ้าคิดว่าควรลดช่ัวโมงเรียนวิชาคณิตศาสตร์และเพิ่มช่ัวโมงเรียน
วิชาอื่นแทน 

10. ข้าพเจ้าเกิดความวิตกกังวลทุกครั้งท่ีเข้าห้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

4.45 

4.40 

 

4.53 

0.60 

0.55 

 

0.51 

มาก 

มาก 

 

มากที่สุด 

รวม 4.51 0.56 มากที่สุด 

  จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การ
ประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา โดยรวมอยู่ในระดับ  มากที่สุด         

( X = 4.51 และ S.D. = 0.56 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นใน

การค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.73 และ S.D. = 0.45) รองลงมา คือ ข้าพเจ้ารู้สึกสนุกกับการ

แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ( X = 4.63 และ S.D. = 0.54) และข้าพเจ้าชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากกว่าวิชาอื่น ๆ 

โดยเฉพาะวิชาที่ต้องท่องจ า ( X = 4.58 และ S.D. = 0.55) ตามล าดับ 

สรุปผลการวิจัย 
  1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว หลังการใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
  2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว หลังการใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
  3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การประยุกต์ของ
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นในการค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา คือ ข้าพเจ้ารู้สึกสนุกกับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และข้าพเจ้าชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากกว่าวิชา
อื่น ๆ โดยเฉพาะวิชาที่ต้องท่องจ า ตามล าดับ 
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อภิปรายผล  

 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา สามารถแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนมีวิธีคิดในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อย่างเป็นขั้นตอน คือ 1. การท าความเข้าใจ
ปัญหา (Understanding the problem) นักเรียนต้องท าความเข้าใจปัญหาและระบุส่วนส าคัญของปัญหา 2. การ
วางแผนการแก้ปัญหา (Devising a plan) ขั้นตอนนี้ต้องการให้นักเรียนค้นหาความเชื่อมโยงหรือความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อมูลและตัวไม่รู้ค่าแล้วน าความสัมพันธ์นั้นมาผสมผสานกับประสบการณ์ใน 3. การแก้ปัญหาการด าเนินการตามแผน 
(Carrying out the plan) เป็นขั้นตอนที่นักเรียนลงมือปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ จนกระทั้งสามารถหาค าตอบได้
หรือค้นพบวิธีการแก้ปัญหาใหม่ 4. การตรวจสอบผล (Looking back) เป็นขั้นตอนที่นักเรียนมองย้อนกลับไปยัง
ค าตอบท่ีได้มา ถ้าหากไม่ถูกต้องให้กลับไปคิดวางแผนการแก้ปัญหาใหม่ และท าตามขั้นตอนตามล าดับ ท าให้นักเรียน
เกิดวิธีคิดที่หลากหลาย เป็นวิธีคิดใหม่ ๆ เปิดโอกาสให้นักเรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเป็นล าดับขั้นตอน จึงท าให้
นักเรียนไม่เบื่อหน่ายและรู้สึกสนุกกับการแก้ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัมพร ม้าคนอง (2553) การ
แก้ปัญหาตามกระบวนการของโพลยา นับเป็นสิ่งที่ผู้สอนและนักเรียนคุ้นเคยและถูกใช้มานานมากในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ ซึ่งในทางปฏิบัติการด าเนินการตามกระบวนนี้อาจท าบางขั้นตอนให้กระชับขึ้น เช่น ตรวจสอบเพียงความ
สมเหตุสมผลในขั้นตรวจยอ้นกลับทั้งนี้ เพื่อให้การแก้ปัญหามีความกระชับและรวดเร็วข้ึน และเพื่อไม่ให้นักเรียนรู้สึกว่า
การแก้ปัญหาเป็นสิ่งซับซ้อน กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เป็นกระบวนการที่มีประโยชน์มาก เนื่องจากช่วยให้
นักเรียนมีหลักคิด ท าให้นักเรียนได้ฝึกการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบมีการวางแผนและการท างานอย่างต่อเนื่อง และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรียาภรณ์ เกลาเกลี้ยง (2556) ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ความน่าจะ
เป็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยชุดการสอน เรื่อง ความน่าจะเป็น ที่เน้นยุทธวิธีการแก้ปัญหาตาม
รูปแบบการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 
 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาได้ฝึกให้
นักเรียนได้สร้างองค์ความรู้ความเข้าใจด้วยตนเอง นักเรียนเป็นผู้เลือกใช้วิธีคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง และเกิดวิธี คิด
แก้ปัญหาใหม่ๆ จนนักเรียนสามารถแก้ปัญหานั้น ๆ ได้ จึงท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ นิธินันท์ กลั่นคูวัฒน์ (2559) ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง เรื่องการแก้โจทย์สมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบ TAI ร่วมกับ
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การประยุกต์ของ
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นในการค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา คือ ข้าพเจ้ารู้สึกสนุกกับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และข้าพเจ้าชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากกว่าวิชา
อื่น ๆ โดยเฉพาะวิชาที่ต้องท่องจ า ตามล าดับ ผลดังกล่าวอาจเป็นเพราะการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา
ของโพลยา จึงท าให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น รู้สึกสนุกที่จะเรียนรู้และคิดห า
แนวทาง วิธีการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลาย สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัมพร ม้าคนอง (2556) ได้กล่าวว่า 
เจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์เป็น ความรู้สึกของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เป็นผลให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรม
ในลักษณะต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เช่น ตระหนักในคุณค่าหรือประโยชน์ของคณิตศาสตร์ ชอบ
หรือพอใจที่จะเรียนคณิตศาสตร์ พร้อมที่จะเรียนหรือแข่งขันทางคณิตศาสตร์   
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ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
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 2. ควรศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาและคุณลักษณะที่จ าเป็นส าหรับ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา

ลาดพร้าว. 
นภาลักษณ์ รุ่งสุวรรณ. (2549, กันยายน). “การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ,” วิทยาจารย์. 

105(11), 42-48. 
นิธินันท์ กลั่นคูวัฒน์. (2559). ผลการจัดการเรียนการสอนแบบ TAI ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาที่

ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง การแก้โจทย์
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 . วิทยานิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยบูรพา. 

ปรียาภรณ์ เกลาเกลี้ยง. (2556). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ที่เรียนด้วยชุดการสอนเร่ือง
ความน่าจะเป็นที่เน้นยุทธวิธีการแก้ปัญหาตามรูปแบบการแก้โจทย์ของโพลยา.  วิทยานิพนธ์กศ.ม. ,
มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี. 

พิกุลทอง บุญค า. (2557). การสร้างบทเรียนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์เร่ือง ระบบจ านวนเต็มส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1. วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา. 

วิสุทธิ์ คงกัลป์. (2558). วารสารวิชาการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เมษายน – 
มิถุนายน 2550. 30 กรกฎาคม. 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน). (2560). คู่มือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 . กรุงเทพฯ : สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน). 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2555). การวัดผลประเมินผลวิทยาศาสตร์. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยู
นิเคชัน. 

สุธิดา สุขสิงห์. (2549). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อคณิตศาสตร์ เร่ืองโจทย์ปัญหา การ
บวก ลบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ที่ได้รับการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบแก้ปัญหาของโพลยากับ
วิธีการสอนแบบแก้ปัญหาที่เน้นประสบการณ์ทางภาษา. วิทยานิพนธ,์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. 

อัมพร ชัยฤทธิ์. (2559). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับเทคนิคการจัด
กลุ่มแบบรายบุคคล (TAI) เพ่ือส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดแก้ปัญหา และเจตคติต่อกิจกรรม



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

950 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. วิทยานิพนธ์ กศ.ม., หลักสูตรและการสอน, มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม. 

อัมพร ม้าคนอง. (2553). ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์: การพัฒนาเพื่อพัฒนาการ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

อัมพร ม้าคนอง. (2556). การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและพัฒนาการเรียนการสอน คณิตศาสตร์. ในประมวล
สาระชุดวิชาสารัตถะและวิทยวิธีทางคณิตศาสตร์ Foundations and Methodologies of 
Mathematics Instruction หน่วยที่ 1 – 5 (พิมพ์ครั้งที่ 2) (หน้า 1 – 36). นนทบุรี: สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

951 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

การศึกษาความสามารถในการจ าทฤษฎีบท เรื่องการให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยม 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ที่ได้รับการสอนโดยใช้วิธีการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์  
The study of the ability to remember the theorem Reasons about triangles and 
squares of Mathayomsuksa 3.4 Students, Chalermkwansatree school That has 

been taught by using Cornell notes. 

ณัฐณาภรณ์ พัฒนโพธิ์1  นิภาพร ไทยหล่อ2  อุเทน ปุ่มสันเทียะ3  
Nattanaporn Pattanapo1 Nipaporn Thailor2 Uthen Pumsanthai3 

1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
2ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก 

3อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้น าเสนอเพื่อศึกษาความสามารถในการจ าวิชาคณิตศาสตร์ ค20206 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยม โดยวิธีการด าเนินการกับกลุ่มเป้าหมาย 
คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ห้อง 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จ านวน 46 คน โดยเป็นนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่เลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ วิธีการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ แผนการเรียนรู้โดย
วิธีการสอนปกติและแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจดแบบคอร์เนลล์ และแบบสัมภาษณ์ของนักเรียนที่มีต่อการ
เรียนด้วยวิธีการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ สถิติที่ใช้ ได้แก่ คะแนนรวม ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ 
 จากการศึกษา พบว่า ความสามารถในการให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยม ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3.4 โดยใช้วิธีการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ ท่ีสร้างขึ้นนั้น มีคะแนนรวม ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ ท่ีสูงกว่า
การเรียนโดยวิธีการสอนปกติ 

ABSTRACT 
This paper presents the study of the ability to remember mathematics in 20206, 

Mathayomsuksa 3, unit 1, about reasoning about triangles and squares. By means of proceeding 
with the target group, namely, Mattayom 3 students, 4th room, 2nd semester, academic year 2018, 
Chalermkwan Satri School, Muang District, Phitsanulok The Office of Secondary Educational Service 
Area 39, number 46, is a sample group selected by purposive sampling. The tools used in the study 
are Cornell notes. Learning plans using normal teaching methods and learning management plans 
using Cornell method And the interview form of the students towards the study with the Cornell 
record-taking method. The statistics used were the total score, average and percentage. 

The study found that the ability to reason about rectangular triangles Of Mathayom Suksa 
3.4 students using Cornell method Created that has a combined score, average and percentage 
Which is higher than the normal teaching methods 
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
 คณิตศาสตร์เป็นวิชาหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถ่ีถ้วนรอบคอบท า
ให้สามารถคาดการณ์วางแผน ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 1) คณิตศาสตร์
ยังเป็นพื้นฐานในการศึกษาขั้นสูง และวิทยาการสาขาต่าง ๆ และความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ล้วนแต่อาศัยความรู้ทางคณิตศาสตร์ แต่นักเรียนส่วนมากไม่ประสบผลส าเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์ (สิริ
พร ทิพย์คง.2547:123) ซึ่งผู้สอนมักจะสอนโดยมุ่งเน้นที่เทคนิคของวิธีการสอนมากกว่าแก่นส าคัญของวิธีการสอน
เนื่องจากเทคนิคต่าง ๆ น้ันเห็นเด่นชัดมากกว่าแก่นซึ่งมักจะซ่อนอยู่ภายใน การสอนขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากผู้สอน
ไม่ทราบ หรือไม่เข้าใจถึงแก่นคือองค์ประกอบ และขั้นตอนท่ีขาดไม่ได้ของวิธีนั้น ๆ (ทิศนา แขมมณี.2548:324) จึงเป็น
สิ่งจ าเป็นที่ครูต้องมุ่งแสวงหาวิธีการที่จะท าให้นักเรียนประสบความส าเร็จ ด้วยการเป็นผู้ก ากับตัวเอง เป็นนักแก้ปัญหา
ที่ได้ผล และเป็นนักคิด เพื่อให้สามารถสนองความสามารถที่แตกต่างของนักเรียน วิธีการสอนที่หลากหลาย ไม่ได้เป็น
เพียงเครื่องมือของครู แต่เป็นปรัชญาท่ีครูต้องน าไปใช้เพื่อสนองความต้องการของนักเรียน วิธีการสอนที่หลากหลายท า
ให้นักเรียนมีทางเลือกและเป็นทางเลือกให้นักเรียนประสบความส าเร็จ (อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง. 2545: 8) ครูผู้สอนจึงต้อง
ศึกษาค้นคว้าหาวิธีการและแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นที่น่าสนใน มีสิ่งจูงใจให้นักเรียนเกิด
ความคิดที่อยากรู้อยากเรียนมีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย มีทักษะกระบวนการ มีการเช่ือมโยงวิธีการเรียนรู้
ในเนื้อหาสาระคณิตศาสตร์กับชีวิตจริง (จิราภรณ์ ศิริทวี. 2541:35 ) อย่างไรก็ตามบทบาทของครูตามค่านิยมเดิมยังคง
ฝังแน่นอยู่ในลักษณะครูเป็นศูนย์กลาง เป็นผู้สอน ใช้การอธิบาย บรรยาย บอก แสดงการสาธิต เพื่อให้นักเรียนรู้ จ า 
เข้าใจ และปฏิบัติตาม แต่ต่อมาภายหลังเทคโนโลยีทางการศึกษาเจริญก้าวหน้าท าให้นวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน
พัฒนามากยิ่งข้ึน 
 รายวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นนามธรรม เข้าใจยาก น่าเบื่อ ซึ่งนักเรียนต้องเรียนรู้กฎ สมบัติ สัญลักษณ์
ทางคณิตศาสตร์ ความหมาย รูปทรง นิยาม สัจพจน์ และทฤษฎีบทต่าง ๆ และต้องใช้ทักษะในการคิดค านวณเกี่ยวกับ
ตัวเลข ซึ่งค่อนข้างซับซ้อน นักเรียนไม่ถนัด ไม่ชอบคิดค านวณ จึงไม่สนใจเรียนคณิตศาสตร์ และนักเรี ยนไม่เห็น
ความส าคัญในการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 จากการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ชอบการเรียนคณิตศาสตร์ ไม่ชอบการบ้าน ไม่
กลับไปทบทวน ไม่ติดตาม ไม่ชอบจด หรือเขียนสิ่งต่าง ๆ ที่ครูสอนบนกระดาน ไม่มีสมาธิในการนั่งฟังนาน ๆ จึงมี
ปัญหาในเรื่องการจ าสูตร นิยาม หลักการ และทฤษฎีบทต่าง ๆ ไม่ได้ ซึ่งไม่สามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือท า
แบบฝึกหัดได้ และส่งผลให้มีผลการเรียนท่ีตกต่ า 
 ในเรื่องของการให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม ประกอบด้วยส่วนที่ส าคัญอยู่ 4 ส่วน คือ 
อนิยาม นิยาม สัจพจน์ และทฤษฎีบท ซึ่งการให้เหตุผลเป็นการน าอนิยาม บทนิยาม สัจพจน์ และทฤษฎีบทมาใช้ใน
การพิสูจน์ได้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงหาวิธีการที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนสามารถจดจ าทฤษฎีบทต่าง ๆ ได้ดีขึ้น 
 การจดบันทึกจะช่วยในการเตือนความจ า และสร้างความเช่ือมโยงระหว่างเนื้อหากับนักเรี ยนให้เห็นเป็น
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังท าให้นักเรียนจัดล าดับการเรียนรู้ของเนื้อหาได้อย่างเป็นระบบส่งผลให้เกิดความ
เข้าใจในการเรียน และจะส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น 
 ผัสสพรรณ ถนอมพงษ์ชาติ (2550) กล่าวว่า วิธีการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์เป็นวิธีการที่ช่วยพัฒนานักเรียน
อย่างเป็นระบบ ช่วยให้นักเรียนจดบันทึก และทบทวนได้ง่าย และมีประสิทธิภาพ Pauk (1984, อ้างในผัสสพรรณ) นัก
การศึกษามหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ ผู้เสนอวิธีการบันทึกแบบคอร์เนลล์ (The Cornell Note-talking Medthod) พบว่า 
การที่ผลการเรียนของนักเรียนมีพัฒนาการที่ดี ความเครียดของการเรียนลดลงและนักเรียนสามารถเข้าใจบทเรียนได้ดี
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ขึ้นนั้นเป็นผลจากการที่นักเรียนใช้การบันทึกแบบคอร์เนลล์ ซึ่งผลดังกล่าวสอดคล้องกับประโยชน์ของการบันทึกวิธีอื่น
ในการสอนภาษาอังกฤษ (Oxford. 1990: สรารัตน์ จันกลิ่น. 2544 อ้างใน ผัสสพรรณ ถนอมพงษ์ชาติ. 2550)  
 จากปัญหาและเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะน าวิธีการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์มาใช้ในการ
ส่งเสริมความสามารถด้านการให้เหตุผลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3.5 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เพื่อน าผลที่ได้มา
ใช้ในการปรับปรุงและเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้น่าสนใจ และมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึนต่อไป 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาความสามารถในการจ า เรื่อง การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนที่
ได้รับการสอนโดยใช้วิธีการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ  
 1. การจดบันทึก หมายถึง การเขียนใจความหลัก หรือประเด็นส าคัญของข้อมูล หรือสรุปย่อข้อมูลให้มี
เนื้อหาสั้นลง ช่วยลดค าที่ต้องจ า เพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจ และสามารถจดจ าข้อความส าคัญ ๆ ได้ถูกต้อง แม่นย า 
 2. การจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ หมายถึง การจดบันทึกลงในกระดาษที่แบ่งหน้ากระดาษออกเป็น 3 ส่วน 
เริ่มจากตีเส้นแนวดดิ่ง แบ่งกระดาษออกเป็น 2 ส่วนโดยส่วนที่อยู่ขวามือกว้างกว่าซ้ายมือ และส่วนท้ายตีเส้นในแนว
ขวางเหนือจากท้ายกระดาษประมาณ  2 นิ้ว หลังจากนั้นให้นักเรียนเขียนช่ือทฤษฎีบทในช่องด้านซ้ายที่ช่ือว่า Recall 
Column ต่อไปเขียนเนื้อทฤษฎีบทช่องขวามือที่ช่ือว่า Note-taking Column และช่องสุดท้ายที่ช่ือ Summary ใน
ช่องที่อยู่ล่างสุดในแนวขวาง ให้นักเรียนเขียนสรุปเป็นค า คีย์เวิร์ด ท่ีสามารถช่วยให้นักเรียนจ าได้ง่ายขึ้น 
 3. ความสามารถในการจ า หมายถึง ความสามารถในการจดจ าทฤษฎีบทต่าง ๆ หลังจากที่ได้จดบันทึก 
ระลึกได้ และสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นประโยคได้ 
 4. ทฤษฎีบท คือ ข้อความที่ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าเป็นจริง โดยอาศัยค าอนิยาม นิยาม และสัจพจน์มาช่วยใน
การพิสูจน์ ทฤษฎีบทใน เรื่องการให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม ได้แก่ ทฤษฎีบทเกี่ยวกับเส้นตรง
และเส้นขนาน ทฤษฎีบทเกี่ยวกับความเท่ากันทุกประการขอรูปสามเหลี่ยม และทฤษฎีบทเกี่ยวกับสี่เหลี่ยมด้านขนาน  

 วิธีการด าเนินการวิจัย 
 กลุ่มเป้าหมาย   
 กลุ่มเป้าหมายในการท าวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 4 ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียน
เฉลิมขวัญสตรี ปีการศึกษา 2561 จ านวน 46 คน 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบบเขียนทฤษฎีบท จ านวน 3 ชุด ดังนี ้
  ครั้งท่ี 1 เขียนทฤษฎีบทเกี่ยวกับเส้นตรง และเส้นขนาน 
  ครั้งท่ี 2 เขียนทฤษฎีบทเกี่ยวกับความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม 
  ครั้งท่ี 3 เขียนทฤษฎีบทเกี่ยวกับสี่เหลี่ยมด้านชนาน 
 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
หนังสือเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เล่ม 2  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
 2. วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระส าคัญ และขอบข่ายของเนื้อหา 
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3. ศึกษาคูมือครูแบบเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  เล่มที่ 2 เรื่อง การให้เหตุผล    
เกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยม ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          
กระทรวงศึกษาธิการ 

4. ศึกษาทฤษฎีบท เรื่อง การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม 
5. ก าหนดเนื้อหาท่ีจะทดสอบเขียน เรื่อง การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม ดังนี้ 

  ครั้งท่ี 1 เขียนทฤษฎีบทเกี่ยวกับเส้นตรง และเส้นขนาน 
  ครั้งท่ี 2 เขียนทฤษฎีบทเกี่ยวกับความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม 
  ครั้งท่ี 3 เขียนทฤษฎีบทเกี่ยวกับสี่เหลี่ยมด้านชนาน 
 6. สร้างแบบทดสอบข้อเขียน เพื่อใช้ในการทดสอบเขียนทฤษฎีบท จ านวน 3 ชุด  
 7. ศึกษา และสร้างเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบิคสกอริ่ง และสร้างแบบบันทึกคะแนนการทดสอบ     
เขียนทฤษฎีบทของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3.4 และ 3.5 
 8. น าแบบทดสอบข้อเขียน และเกณฑ์การประเมินที่สร้างขึ้นไปเสนอต่อครูพี่เลี้ยง และอาจารยนิเทศ     เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง  
 9. น าแบบทดสอบเขียนทฤษฎีบทไปใช้ในการเก็บข้อมูล 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 1. ด าเนินการตามแผนการสอน ดังนี้ 
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3.5 
 ช่ัวโมงท่ี 1 ด าเนินการสอน เรื่อง ทฤษฎีบทเกี่ยวกับเส้นตรง และเส้นขนาน โดยใช้วิธีการสอนแบบปกติ แล้ว
ทดสอบเขียนทฤษฎีบทท้ายช่ัวโมงครั้งท่ี 1  
  ช่ัวโมงท่ี 2 ด าเนินการสอน เรื่อง ทฤษฎีบทเกี่ยวกับความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมโดยใช้วิธีการ
สอนแบบปกติ แล้วทดสอบเขียนทฤษฎีบทท้ายช่ัวโมงครั้งท่ี 2  
 ช่ัวโมงที่ 3 ด าเนินการสอน เรื่อง ทฤษฎีบทเกี่ยวกับสี่เหลี่ยมด้านขนาน โดยใช้วิธีการสอนแบบปกติแล้ว
ทดสอบเขียนทฤษฎีบทท้ายช่ัวโมงครั้งท่ี 3  
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3.4 
 ช่ัวโมงท่ี 1  อธิบายรูปแบบข้ันตอน และวิธีการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ ให้นักเรียนเข้าใจ และให้นักเรียนจด
บันทึกแบบคอร์เนลล์ ด าเนินการสอน เรื่องทฤษฎีบทเกี่ยวกับเส้นตรง และเส้นขนาน โดยวิธีการจดบันทึกแบบ      
คอร์เนลล์ แล้วทดสอบเขียนทฤษฎีบทท้ายช่ัวโมงท่ี 1 
  ช่ัวโมงท่ี 2 ด าเนินการสอน เรื่องทฤษฎีบทเกี่ยวกับความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมโดยวิธีการจด
บันทึกแบบคอร์เนลล์ แล้วทดสอบเขียนทฤษฎีบทท้ายช่ัวโมงท่ี 2 
 ช่ัวโมงที่ 3 ด าเนินการสอน เรื่องทฤษฎีบทเกี่ยวกับสี่เหลี่ยมด้านขนานโดยวิธีการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ 
แล้วทดสอบเขียนทฤษฎีบทท้ายช่ัวโมงท่ี 3 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง สถิติ โดยใช้สถิติ
ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้

1.  หาค่าสถิตพื้นฐาน คือ คะแนนรวม ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ของคะแนนที่ได้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนการทดสอบเขียนทฤษฎีบท เรื่อง การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูป
สามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมของนักเรียนท่ีได้รับการสอนด้วยวิธีปกติและใช้วิธีการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ 
ตารางที ่1 ตารางสรุปคะแนนรวม ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละของคะแนนการทดสอบเขียนทฤษฎีบทของนักเรียนที่ได้รับ
การสอนด้วยวิธีปกติ และใช้วิธีการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ 
 

การทดสอบคร้ังท่ี คะแนนรวม ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ 

1 180 3.21 53.57 

2 262 4.68 77.98 

3 182 3.25 54.17 

4 258 4.61 76.79 

5 231 4.13 68.75 

6 306 5.46 91.07 

 จากตารางที่  1 พบว่าคะแนนรวมของการทดสอบเขียนทฤษฎีบทครั้งที่ 1  เท่ากับ 180 คะแนน ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.21 คิดเป็นร้อยละ 53.57 ครั้งที่ 2 เท่ากับ 262 คะแนน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 คิดเป็นรร้อยละ 77.98 ครั้งที่ 
3 เท่ากับ 0.87 คะแนน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 คิดเป็นร้อยละ 54.17 ครั้งที่ 4 เท่ากับ 258 คะแนน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.61 คิดเป็นร้อยละ 76.79 ครั้งท่ี 5 เท่ากับ 231 คะแนน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 คิดเป็นร้อยละ 68.75 ครั้งที่ 6 เท่ากับ 
306 คะแนน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.46 คิดเป็นร้อยละ 91.07 
 
 ตารางที่ 2 แสดงคะแนนรวม ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละของคะแนนการทดสอบเขียนทฤษฎีบทโดยใช้วิธีการสอน
ปกติ กับใช้วิธีการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ 

วิธีการสอน คะแนนรวม 
ค่าเฉลี่ยรวมของคะแนน

สอบ 
ค่าร้อยละของคะแนน

สอบ 

วิธีการสอนแบบปกต ิ 593 3.53 58.83 

วิธีการจดบันทึกแบบคอรเ์นลล ์ 826 4.92 81.95 

 จากตาราง พบว่าคะแนนรวมของการทดสอบการเขียนทฤษฎีบทโดยวิธีการสอนปกติ เท่ากับ 593 คะแนน 
และการสอนโดยใช้วิธีการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ เท่ากับ 826 คะแนน ค่าเฉลี่ยรวมของคะแนนการทดสอบเขียน
ทฤษฎีบทโดยวิธีการสอนปกติ เท่ากับ 3.53 และการสอนโดยใช้วิธีการจดบนัทึกแบบคอร์เนลล์ เท่ากับ 4.92 ค่าร้อยละ
ของคะแนนการทดสอบเขียนทฤษฎีบทโดยวิธีการสอนปกติ เท่ากับ 58.83 และการสอนโดยใช้วิธีการจดบันทึกแบบ
คอร์เนลล์ เท่ากับ 81.95 
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 สรุปได้ว่า คะแนนรวม ค่าเฉลี่ย ของคะแนนการทดสอบเขียนทฤษฎีบท เรื่อง การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูป
สามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้วิธีการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์สูงกว่าวิธีการสอนแบบ
ปกติ ดังนั้นวิธีการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ช่วยส่งเสริมความสามารถในการจ าทฤษฎีบทของนักเรียนให้ดีขึ้น 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนการทดสอบเขียนทฤษฎีบท เรื่อง การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูป
สี่เหลี่ยมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3.4 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พบว่า คะแนนรวมของการทดสอบเขียนทฤษฎีบท
โดยวิธีการสอนปกติ เท่ากับ 593 คะแนน และการสอนโดยใช้วิธีการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ เท่ากับ 826 คะแนน 
ค่าเฉลี่ยรวมของคะแนนการทดสอบเขียนทฤษฎีบทโดยวิธีการสอนปกติ เท่ากับ 3.53 และการสอนโดยวิธีการจดบันทึก
แบบคอร์เนลล์ เท่ากับ 4.92 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบเขียนทฤษฎีบทโดยวิธีการสอน
ปกติ 0.15 เท่ากับ และการสอนโดยวิธีการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ เท่ากับ 0.08 พบว่าคะแนนรวม ค่าเฉลี่ยรวม ของ
คะแนนการทดสอบเขียนทฤษฎีบทของการสอนโดยใช้วิธีการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์สูงกว่าการสอนแบบปกติ 
 ดังนั้น ผลการสอนโดยใช้วิธีการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ช่วยส่งเสริมความสามารถในการจ าทฤษฎีบทของ
นักเรียนให้ดีขึ้น 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาในครั้งนี้เป็นการน าวิธีการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์มาประยุกต์ใช้ในการช่วยส่งเสริม
ความสามารถในการจ าทฤษฎีบทเรื่องการให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3.4 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ซึ่งสามารถอภิปรายได้ดังนี ้
 ผลการศึกษาพบว่า คะแนนรวม ค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบเขียนทฤษฎีบท เรื่องการให้เหตุผลเกี่ยวกับ
รูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3.4 ที่ใช้วิธีการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์สูงกว่าการสอน
แบบปกติ  
 เนื่องจาก วิธีการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์เป็นวิธีการหนึ่งที่ท าให้ผู้เรียนได้วางแผนการใช้พื้นที่กระดาษให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการแบ่งพ้ืนท่ีกระดาษออกเป็นสามส่วนช่วยให้ผู้เรียนได้การจดสาระส าคัญลงไป และได้สรุป
เป็นความรู้รวบยอด มีประโยชน์ในการช่วยเตือนความจ า และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีบทกับนักเรียนให้เห็น
เป็นรูปธรรมมากข้ึน  นอกจากนั้นยังท าให้นักเรียนจัดล าดับการเรียนรู้ได้อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้เกิดความเข้าใจ และ
สามารถจดจ าเนื้อหา ทฤษฎีบทได้ 
 นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปณิดามัณยานนท์ (2555 : หน้า 50-56) ที่ได้ใช้วิธีการจดบันทึกแบบ
คอร์เนลล์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและความสนใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
นวมราชานุสรณ์ ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนท่ีได้เรียนการอ่านโดยใช้วิธีการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์มีความสามารถ
ในการอ่านภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 2) นักเรียนที่ได้เรียนการอ่านโดยใช้วิธีการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์มี
ความสนใจในการอ่านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น และงานวิจัยของ  
ผัสสพรรณ ถนอมพงษ์ชาติ (2549) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้วิธีการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์ ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการ
เรียนที่ประเมินโดยครู แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานวิจัย และค่าเฉลี่ย
คะแนนพฤติกรรมการเรียนที่ประเมินโดยเพื่อน และโดยตนเอง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยในช้ันเรียนเรื่อง การส่งเสริมความสามารถในการจ าทฤษฎีบท เรื่องการให้เหตุผลเกี่ยวกับรูป
สามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3.4 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โดยวิธีการจดบันทึกแบบคอร์
เนลล์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. การจดบันทึกแบบคอร์เนลล์เป็นเพียงรูปแบบหน่ึงของอการจดบันทึกที่จะส่งเสริมให้เกิดความสามารถใน
การจ าและท าความเข้าใจที่แตกต่างกัน ส าหรับการวิจัยในครั้งหน้า อาจจะเป็นการค้นหารูปแบบการจดบันทึกที่
หลากหลายในการส่งเสริมความจ าเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและการเรียนรู้ที่ดีขึ้น 
 2. ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพียงชนิดเดียว คือ 
แบบทดสอบเขียนทฤษฎีบท ซึ่งอาจจะไม่ได้รับข้อมูลที่พียงพอ ส าหรับการวิจัยในนครั้งหน้า ผู้วิจัยจึงเสนอแนะให้ใช้
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อที่จะได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากขึ้น 
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การศึกษาความสามารถในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
ที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
The study Posing Mathematical Problem Abilities is Linear Equation of One 

Variable That Affect the Ability of Solving Mathematical Problem  
of Grade 8 Students 

เบญจรัตน์ บุญลือ1 และ อรยา  ภูตาลุน2 และ อุเทน  ปุ่มสันเทียะ3 
Bencharat  Boonlue1 and Oraya  Putalun2 and Uthen  Pumsanthia3 

1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
2อาจารย์โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว ที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จังหวัดพิษณุโลก 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวนนักเรียน 45 คน เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว โดยใช้การตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ แบบฝึกทักษะการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว และแบบทดสอบการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ซึ่งมีค่าดัชนีความ
สอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่านักเรียนกลุ่ม PG1 มีคะแนนแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์         
เฉลี่ย 10.53 ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีคะแนนสูงสุด ล าดับต่อมานักเรียนกลุ่ม PG2 มีคะแนนแบบทดสอบความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เฉลี่ย 8.13 และนักเรียนกลุ่ม PG3 มีคะแนนแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์เฉลี่ย 2.79 ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีคะแนนต่ าสุด ปรากฏว่านักเรียนที่มีความสามารถในการตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตร์สูง มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่มีความสามารถในการตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ต่ า 

ค าส าคัญ :   ปัญหาทางคณิตศาสตร์/ การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์/ การตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

ABSTRACT 
 The purpose of this research were to study posing mathematical problem abilities on 
Linear equation in one variable that affect the ability of solving mathematical problem of grade 8 
students.  The target group for this research consists of 45 grade 8/6 students in the second 
semester of the academic year 2018 of Buddhachinnarajpittaya School. The research instruments 
were posing mathematical problem lesson plans on linear equation in one variable which 
composed of skill training tests on posing mathematical problem on linear equation in one variable 
and test on solving mathematical problem on linear equation in one variable with the index of 
Item Objective Congruence (IOC) values from 0.67 – 1.00. The data were statistically analyzed using 
an average and standard deviation.            
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 The results of research showed that student group PG1 has an average score ability of 
solving mathematical problem tests 10.53 which is the group with the most points later student 
group PG2 has an average score ability of solving mathematical problem tests 8.13 and student 
group PG3 has an average score ability of solving mathematical problem tests 2.79 which is the 
group with the lowest points. It appears that students with high posing mathematical problem 
ability have the ability of solving mathematical problem higher than students with low posing 
mathematical problem ability.  

Keywords: mathematical problem / solving mathematical problem / posing mathematical 
problem    

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 คณิตศาสตร์เป็นวิชาหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ 
คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้
คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหาและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์
ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศาสตร์อื่นๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการ
ด ารงชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
สอดคล้องกับค ากล่าวของ (ยุพิน พิพิธกุล, 2546) ที่ว่า “คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เกี่ยวกับความคิด การคิดทาง
คณิตศาสตร์นั้นต้องมีแบบแผน มีแบบรูป (Pattern) ทุกขั้นตอน จะตอบได้และจ าแนกออกมาให้เห็นจริง ท าให้
สามารถน าคณิตศาสตร์ไปแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ได้ คณิตศาสตร์ช่วยให้เราเป็นผู้มีเหตุผลเป็นคนใฝ่รู้ ตลอดจน
พยายามคิดสิ่งที่แปลกใหม่ ดังนั้นคณิตศาสตร์จึงเป็นรากฐานแห่งความเจริญของเทคโนโลยีด้านต่างๆ” ถึงแม้ว่าวิชา
คณิตศาสตร์จะเป็นวิชาที่มีความส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อมนุษย์แต่ในสภาพการจัดการเรียนการสอนใน
ปัจจุบนั พบว่ายังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร 
 การที่ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนอยู่ในระดับต่ านั้นอาจเกิดมาจากหลายสาเหตุ สาเหตุหนึ่งอาจเกิดจากแต่เดิม
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์เน้นการสอนความรู้และทักษะในการคิดค านวณเป็นหลัก ซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพ
ปัจจุบัน เพราะความรู้ต่างๆ มีมากมาย ผู้สอนอาจสอนได้ไม่หมด และปัญหาที่พบในชีวิตจริงมักเป็นปัญหาที่มีความ
ซับซ้อนที่ต้องใช้ความรู้มากกว่าทักษะการค านวณ การเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาทักษะที่ปราศจากการประยุกต์ใช้และ
จดจ ากฎเกณฑ์ต่างๆ โดยปราศจากความเข้าใจไม่เพียงพอท่ีจะน าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ ดังนั้นจุดเน้นของการ
เรียนการสอนจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนจากท่ีเน้นการจดจ าข้อมูล ทักษะพื้นฐานเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจใน
หลักการทางคณิตศาสตร์ มีทักษะพื้นฐานที่เพียงพอในการน าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ต้อง
เผชิญ ผู้เรียนจะต้องได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายจะช่วยให้เกิดความเข้าใจจากการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ด้วยตัว
ผู้เรียนเอง (สมเดช บุญประจักษ์, 2544) การเรียนการสอนต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดและแก้ปัญหาด้วยตนเอง
อย่างอิสระ ซึ่งผู้สอนมีส่วนช่วยในการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน
โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้สอนควรท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าช้ีแนะในข้อบกพร่องของ
ผู้เรียน นอกจากนั้นการจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียน        เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มมีการร่วมคิดแก้ปัญหา
ปรึกษาหารือ อภิปรายและแสดงความคิดเห็นด้วยเหตุผลซึ่งกันและกันจะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ทักษะ
กระบวนการคิดและมีประสบการณ์มากขึ้น (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2545) 
 การที่ผู้เรียนจะสามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น การเรียนคณิตศาสตร์ก็มีส่วน
ช่วยให้ผู้เรียนแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่ง ทั้งนี้เนื่องจากการแก้ปัญหาเป็นหัวใจของคณิตศาสตร์ผู้เรียนต้องอาศัยความคิด
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รวบยอด ทักษะการคิดค านวณ หลักการ กฎ และสูตรต่างๆ น าไปใช้แก้ปัญหาโดยเฉพาะทักษะในการแก้ปัญหามี
ความส าคัญต่อชีวิตและความสามารถ สร้างให้เกิดขึ้นได้ ดังนั้นทักษะในการแก้ปัญหาจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ผู้เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาโดยเฉพาะผู้สอนจะต้องตระหนักถึงความส าคัญนี้ 
 กิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มีหลาย
แนวทาง ดังที่นักการศึกษาหลายท่านได้เสนอไว้ สรุปได้ว่ากระบวนการเรียนที่ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และของผู้เรียนนั้น ควรจะจัดให้ผู้เรียนได้เผชิญกับปัญหาหรือสถานการณ์ปัญหาที่เกี่ยวกับ
ชีวิตจริงหลายๆ รูปแบบและกระตุ้นความสนใจ มีวิธีการหาค าตอบหลากหลายวิธี การแก้ปัญหาควรท าเป็นกลุ่มย่อย
เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการอภปิรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันมีการวางแผนการแก้ปัญหาเป็นขั้นตอน การศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมและค้นหากลวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายเพื่อแก้ปัญหาและควรมีการฝึกคาดคะเนค าตอบและ
ตรวจสอบค าตอบท่ีได้ (ปรีชา เนาว์เย็นผล, 2538) จึงเป็นหน้าที่ของผู้สอนที่จะต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาซึ่งจะส่งผลดีแก่ผู้เรียนต่อไป 
 การตั้งปัญหาเป็นเทคนิคหนึ่งที่ครูผู้สอนมุ่งน าเสนอสถานการณ์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโลกของความเป็นจริง 
โดยผู้สอนจะใช้วิธีการตั้งปัญหาหรือเสนอปัญหาที่ท้าทายหรือซับซ้อน เพื่อยั่วยุให้นักเรียนสนใจ กระหายที่จะใช้
ศักยภาพที่ตนเองมีอยู่ในการแก้ปัญหา เกิดความสนใจและเกิดความท้าทายที่จะแก้ปัญหานั้นนั้นๆ (สุริเยส สุขแสวง, 
2548) สอดคล้องกับข้อสรุปที่ว่า การสอนโดยใช้การตั้งปัญหาเป็นการน าเสนอปัญหาที่ท้าทายโดยครูหรือนักเรียนใน
ห้องเรียนเสนอปัญหา เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนหรือเพื่อนนักเรียนคนอ่ืนมีความต้องการที่จะแก้ปัญหาและคิดหาทางที่จะ
แก้ปัญหานั้นๆ สรุปได้ว่าการตั้งปัญหามีส่วนช่วยท าให้ ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนสูงขึ้น ถือว่าเป็น
วิธีการหนึ่งที่ช่วยในการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน และการตั้งปัญหายังมีความส าคัญต่อการ
ส่งเสริมทางด้านกระบวนการคิด และเป็นวิธีการที่ท าให้นักเรียนเข้าใจการแก้ปัญหามากขึ้น 
 จากความส าคัญของการตั้งปัญหาดังกล่าว จะเห็นว่าการตั้งปัญหาเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนมีอิสระใน
การคิดและหาค าตอบ สร้างความตื่นเต้นและก่อให้เกิดแรงกระตุ้นให้นักเรียนพยายามใช้ศักยภาพของตนเองเพื่อช่วย
ในการหาค าตอบ อีกทั้งการตั้งปัญหาจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ปัญหามากขึ้น 
ดังนั้นผู้วิจัย จึงสนใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ ในการเรียนการ
สอนวิชาคณิตศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์  

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาความสามารถในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์  เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ที่ส่งผลต่อ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ด้านเนื้อหา 
 เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัย คือ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 ด้านตัวแปร  
 ตัวแปรที่ศึกษา คือ ผลของการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 จ านวนนักเรียน 45 คน 
 เคร่ืองมือวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้การตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ จ านวน 3 
แผน แผนละ 50 นาที  
 2. แบบฝึกทักษะการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว จ านวน 2 ชุด 
 3. แบบทดสอบการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว จ านวน 5 ข้อ 

 การสร้างเคร่ืองมือ 
 ผู้วิจัยสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้การตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ ใช้
เวลาในการสอน 4 คาบ คาบละ 50 นาที โดยศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เกี่ยวกับ
โครงสร้างการ   จัดเวลาเรียน สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ช่วงช้ันที่ 3 แล้ววิเคราะห์หลักสูตร เรื่อง สมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว เพื่อหาความ สัมพันธ์ระหว่างเนื้อหา มาตรฐานการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ และศึกษาหนังสือและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว จากนั้นด าเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว โดยใช้การตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ เมื่อสร้างแผนการจัดการเรียนรู้เสร็จน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย 
เพื่อตรวจพิจารณาความถูกต้องและความเหมาะสมแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามค าแนะน า แล้วน าแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอผู้เช่ียวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์จ านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาจุดประสงค์
การเรียนรู้และความถูกต้องของเนื้อหา         ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหา 
มาตรฐานการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) อยู่ในช่วงระหว่าง 0.67-1.00 
 ผู้วิจัยสร้างแบบฝึกทักษะการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยศึกษาแนวทาง 
หลักการและวิธีการในการสร้างแบบฝึกทักษะการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ และศึกษาสาระการเรียนรู้ หลักการ 
ความคิดรวบยอดและจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เพื่อก าหนดขอบเขต
ของเนื้อหาในแบบฝึกทักษะการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว จากนั้นสร้างแบบฝึกทักษะ
การตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว จ านวน 2 ใบงาน ใบงานละ 2 ข้อ รวมเป็น 4 ข้อ ข้อ
ละ 3 คะแนน โดยครอบคลุมเนื้อหา เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 3 คะแนน หมายถึง
สามารถสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวได้ตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนดให้ได้ พร้อมทั้งสามารถแสดงวิธีท าได้ถูกต้อง
ครบถ้วนทุกข้ันตอน 2 คะแนน หมายถึงสามารถสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวได้ตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนดให้ได้ แต่
ยังมีบางส่วนท่ีไม่ชัดเจนหรือแสดงวิธีท าถูกต้องเพียงบางส่วน 1 คะแนน หมายถึงสามารถสร้างสมการทางคณิตศาสตร์
ได้ แต่ไม่เป็นสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวหรือไม่ตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนดให้ได้ 0 คะแนน หมายถึงไม่สามารถสร้าง
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและแสดงวิธีท าได้ถูกต้องหรือไม่สร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเมื่อสร้างแบบฝึกทักษะ
เสร็จน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย เพื่อพิจารณาความรอบคอบของเนื้อหา ความชัดเจนและความเหมาะสม
ของข้อค าถามแล้วน าแบบฝึกทักษะมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมแล้วน าแบบฝึกทักษะที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์จ านวน 3 ท่านเพื่อพิจารณาความครอบคลุมของเนื้อหาและความชัดเจนของข้อ
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ค าถาม ซึ่งแบบฝึกทักษะมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบฝึกทักษะกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ( IOC) อยู่ในช่วง
ระหว่าง 0.67-1.00  
 ผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยศึกษาสาระการ
เรียนรู้ หลักการ ความคิดรวบยอดและจุดประสงค์การเรียนรู้ในการแก้ปัญหา เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 จากเอกสารประกอบการสอนหลักสูตร คู่มือและหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อก าหนดเนื้อหาใน
แบบทดสอบการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ก าหนดพฤติกรรมที่ต้องการวัด ได้แก่ การ
ด าเนินการแก้สมการ โดยค าตอบที่ได้จะต้องมีความเป็นไปได้กับสภาพความเป็นจริง จากนั้นสร้างแบบทดสอบที่ให้
นักเรียนแสดงวิธีท าและหาค าตอบ จ านวน 5 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน โดยครอบคลุมเนื้อหา เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 3 คะแนน หมายถึงแสดงวิธีท าได้และให้ค าตอบถูกต้องสอดคล้องกับความเป็นจริง 2 
คะแนน หมายถึงแสดงวิธีท าได้แต่ค าตอบผดิ เนื่องจากค านวณผิดพลาดหรือคาดเคลือ่น 1 คะแนน หมายถึงแสดงวิธีท า
ได้บางส่วน แต่ยังหาค าตอบไม่ได้ 0 คะแนน หมายถึงไม่แสดงวิธีท า หรือแสดงวิธีท าไม่ถูกต้อง เมื่อสร้างแบบทดสอบ
เสร็จน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย เพื่อพิจารณาความครอบคลุมของเนื้อหาและความชัดเจนของข้อค าถาม 
แล้วน าแบบทดสอบมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมแล้วน าแบบทดสอบที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอผู้เช่ียวชาญด้านการ
สอนคณิตศาสตร์จ านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาความครอบคลุมของเนื้อหาและความชัดเจนของข้อค าถาม ซึ่ง
แบบทดสอบมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) อยู่ในช่วง 1.00 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ด าเนินการสอน เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้การตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์จ านวน 4 คาบ 
คาบละ 50 นาที แล้วท าแบบฝึกทักษะหลังเรียน หลังการสอนสิ้นสุดลงทุกคาบ 
 2. น าข้อมูลที่ได้จากการท าแบบฝึกทักษะหลังเรียน จ านวน 2 ใบงาน ใบงานละ 2 ข้อ รวมเป็น 4 ข้อ ข้อละ 
3 คะแนน รวมเป็น 12 คะแนน มาแบ่งกลุ่มระดับความสามารถในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 
 9  -  12    คะแนน   หมายถึง   นักเรียนสามารถสร้างสมการเ ชิงเส้นตัวแปรเดียวได้ตรงตามเง่ือนไขที่
ก าหนดให้ได้ พร้อมทั้งสามารถแสดงวิธีท าไดถู้กต้องครบถ้วนทุกข้ันตอน (Problem Posing Group 1 : PG1) 
 5  -  8      คะแนน   หมายถึง    นักเรียนสามารถสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวได้ตรงตามเง่ือนไขที่
ก าหนดให้ได้ แต่ยังมีบางส่วนท่ีไม่ชัดเจนหรือแสดงวิธีท าถูกต้องเพียงบางส่วน (Problem Posing Group 2 : PG2) 
 0  -  4      คะแนน   หมายถึง    นักเรียนไม่สามารถสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและ แ ส ด ง วิ ธี ท า ไ ด้
ถูกต้องหรือไม่สร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (Problem Posing Group 3 : PG3) 
 3. ทดสอบการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยแบบทดสอบหลังเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยเป็นแบบทดสอบแบบ
อัตนัยจ านวน 5 ข้อ ใช้เวลา 50 นาที 
 4. น าผลการทดสอบการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนมาหา
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ความสามารถในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ของกลุ่มเป้าหมาย จากคะแนน
แบบฝึกทักษะการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนตามระดับ
ความสามารถในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ ดังนี้ 
 PG1 (Problem Posing Group 1) คือ นักเรียนสามารถสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวได้ตรงตามเง่ือนไข
ทีก่ าหนดให้ได้ พร้อมทั้งสามารถแสดงวิธีท าได้ถูกต้องครบถ้วนทุกข้ันตอน ซึ่งมีคะแนนอยู่ในช่วง 9 – 12 คะแนน 
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 PG2 (Problem Posing Group 2) คือ นักเรียนสามารถสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวได้ตรงตามเง่ือนไข
ที่ก าหนดให้ได้ แต่แสดงวิธีท าถูกต้องเพียงบางส่วน ซึ่งมีคะแนนอยู่ในช่วง 5 – 8 คะแนน 
 PG3 (Problem Posing Group 3) คือ นักเรียนไม่สามารถสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและแสดงวิธีท า
ได้ถูกต้องหรือไม่สร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ซึ่งมีคะแนนอยู่ในช่วง 0 – 4 คะแนน 
 หลังจากนั้นท าการวิเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม จาก
คะแนนแบบทดสอบการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยพิจารณาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
เลขคณิตและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของนักเรียน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม PG1 กลุ่ม PG2 และ กลุ่ม PG3 เพื่อตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ของความสามารถในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์กับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/6 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ของกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้คะแนน
จากแบบฝึกทักษะการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  
ตารางที่ 1 ผลการผลการวิเคราะห์ความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณติศาสตรข์องกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้คะแนนจาก
แบบฝึกทักษะการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  
เลขที ่ คะแนน กลุ่ม เลขที ่ คะแนน กลุ่ม เลขที ่ คะแนน กลุ่ม 

1 3 PG3 16 3 PG3 31 12 PG1 

2 2 PG3 17 9 PG1 32 9 PG1 

3 5 PG2 18 9 PG1 33 9 PG1 

4 12 PG1 19 4 PG3 34 7 PG2 

5 2 PG3 20 1 PG3 35 10 PG1 

6 1 PG3 21 6 PG2 36 6 PG2 

7 5 PG2 22 10 PG1 37 9 PG1 

8 7 PG2 23 6 PG2 38 12 PG1 

9 12 PG1 24 4 PG3 39 10 PG1 

10 10 PG1 25 6 PG2 40 4 PG3 

11 5 PG2 26 4 PG3 41 5 PG2 

12 2 PG3 27 6 PG2 42 4 PG3 

13 8 PG2 28 7 PG2 43 10 PG1 

14 8 PG2 29 0 PG3 44 8 PG2 

15 11 PG1 30 6 PG2 45 4 PG3 
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 หมายเหตุ :  PG1 (Problem Posing Group 1) คือ นักเรียนสามารถสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวได้
ตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนดให้ได้ พร้อมทั้งสามารถแสดงวิธีท าได้ถูกต้องครบถ้วนทุกขั้นตอน ซึ่งมีคะแนนอยู่ในช่วง 9 – 
12 คะแนน 
 PG2 (Problem Posing Group 2) คือ นักเรียนสามารถสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวได้ตรงตามเง่ือนไข
ที่ก าหนดให้ได้ แต่แสดงวิธีท าถูกต้องเพียงบางส่วน ซึ่งมีคะแนนอยู่ในช่วง 5 – 8 คะแนน 
 PG3 (Problem Posing Group 3) คือ นักเรียนไม่สามารถสร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและแสดงวิธีท า
ได้ถูกต้องหรือไม่สร้างสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ซึ่งมีคะแนนอยู่ในช่วง 0 – 4 คะแนน 
 จากตารางที่ 1 พบว่ามีนักเรียนที่อยู่ในกลุ่ม PG1 จ านวน 15 คน กลุ่ม PG2 จ านวน 16 คน และกลุ่ม PG3 
จ านวน 14 คน 

 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของกลุ่มเป้าหมายโดยใช้คะแนน
จากแบบทดสอบการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (  ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) ของคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม (คะแนนเต็ม 15 คะแนน) 
 

กลุ่ม จ านวนนักเรียน ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (  ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( ) 

PG1 15 10.53 1.88 

PG2 16 8.13 2.75 

PG3 14 2.79 1.58 

  
 จากตารางที่ 2 พบว่าการท าแบบทดสอบการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
ของนักเรียนที่อยู่ในกลุ่ม PG1 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.53 นักเรียนที่อยู่ในกลุ่ม PG2 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.13 
และนักเรียนท่ีอยู่ในกลุ่ม PG3 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.79  
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ภาพที่ 1  คะแนนแบบทดสอบจ าแนกตามกลุ่มของนักเรียนที่มีระดับความสามารถในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
(คะแนนเต็ม 15 คะแนน) 

 จากการวิจัยพบว่านักเรียนกลุ่ม PG1 ได้คะแนนแบบทดสอบเฉลี่ย 10.53 ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีคะแนนสูงสุด 
นักเรียนกลุ่ม PG2 ได้คะแนนแบบทดสอบเฉลี่ย 8.13 ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีคะแนนปานกลาง และนักเรียนกลุ่ม PG3 ได้
คะแนนแบบทดสอบเฉลี่ย 2.79 ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีคะแนนต่ าสุด ดังภาพท่ี 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ภาพที่ 2  คะแนนแบบทดสอบรายบุคคลของนักเรยีนตามระดับความสามารถในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร ์
(คะแนนเต็ม 15 คะแนน) 

 จากภาพท่ี 2 พบว่านักเรียนที่ได้คะแนนต่ าสุดในกลุ่ม PG1 คือ 8 คะแนน ซึ่งมากกว่าคะแนนของนักเรียนที่
ได้คะแนนสูงสุดในกลุ่ม PG3 คือ 5 คะแนน นั่นหมายความว่านักเรียนที่มีความสามารถในการตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตร์สูง จะมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่มีความสามารถในการตั้งปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ต่ า และจะเห็นว่าคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่ม PG2 มีการ
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กระจายค่อนข้างมากเป็นผลมาจากนักเรียนบางคนในกลุ่มนี้สามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ แต่นักเรียนบางคน
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ถูกต้องเพียงบางส่วน 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบว่านักเรียนกลุ่ม PG1 มีคะแนนแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์         
เฉลี่ย 10.53 ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีคะแนนสูงสุด ล าดับต่อมานักเรียนกลุ่ม PG2 มีคะแนนแบบทดสอบความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เฉลี่ย 8.13 และนักเรียนกลุ่ม PG3 มีคะแนนแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์เฉลี่ย 2.79 ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีคะแนนต่ าสุด ปรากฏว่านักเรียนที่มีความสามารถในการตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตร์สูงมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่มีความสามารถในการตั้งปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ต่ า 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย เรื่องการศึกษาความสามารถในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว ท่ีส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปรากฏว่านักเรียนที่มี
ความสามารถในการตั้งปัญหาทางคณติศาสตร์สูง จะมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนท่ีมี
ความสามารถในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ต่ า ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (สุริเยส  สุขแสวง, 2548) ที่ศึกษาผล
ของการจัดการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตั้งปัญหาที่มีผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดสุรินทร์ ผลการวิจัยพบว่าคะแนนเฉลี่ย
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของกลุ่มทดลองสูงกว่าที่ก าหนด ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้
เทคนิคการตั้งปัญหาสอดคล้องกับกระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ของผู้เรียน และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (ปนัดดา  แก้วเสทือน, 2554) ได้ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เทคนิคการตั้งปัญหา เรื่อง ความน่าจะเป็น ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
กับเกณฑ์ร้อยละ 75 ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรม
การเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคการตั้งปัญหา เรื่อง ความน่าจะเป็น ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 
อย่างมีนัยส าคัญที่สถิติทางระดับ 0.05 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังนี้ 
 1. ครูผู้สอนควรจัดเนื้อหา และเวลาให้เพียงพอต่อการเรียนรู้และการท ากิจกรรม เนื่องจากนักเรียนต้องใช้
เวลาในการคิดค านวณ   
 2. ครูผู้สอนควรน ากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้การตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ในกลุ่มสาระและระดับช้ันอ่ืนๆ  
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป   
 1. ควรท าแบบฝึกทักษะการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ในทุกหน่วยการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนเกิดกระบวนการ
เรียนรู้ในการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์มากขึ้น ซึ่งจะน าไปสู่ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ดียิ่งข้ึน 
 2. ควรมีการวิจัยผลการเรียนแบบใช้การตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ส่งผลต่อทักษะอื่นๆ เช่น การให้เหตุผล           
การสื่อสารและการสื่อความหมาย การเชื่อมโยง ความคงทนในการเรียนรู้ เป็นต้น  
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การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นอนุบาล1 โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษา 
Development of mathematical skills for early childhood  

by educational game activities 

ณัชชา สุวรรณธัย1   เกสร กอกอง2  และกมลลักษณ์ นามวงษ์3 

Natcha Suwannathai1   Kasorn  Kokong2  and  Kamonlak  Namwong3   

    1นักศึกษา: สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 
                    2อาจารย์ที่ปรึกษาสาขาการศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

3ครูสาขาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

บทคัดย่อ 
 การทดลองและวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนและ
หลังที่ได้รับการกิจกรรมเกมการศึกษา ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัยที่มี อายุ 3-4 ปี โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 1 ห้อง มีจ านวน
นักเรียนท้ังหมด 40 คน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคือ เด็กปฐมวัยที่มี อายุ 3-4 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 15 คน ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ ด าเนินการสอนในภาคเรียนท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยใช้เวลาในการทดลอง 12 ครั้ง จ านวน 6 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 30 นาที 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแผนการจัดกิจกรรมและเกมการศึกษา จ านวน 6 กิจกรรม แบบทดสอบวัด
ความสามารถทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ด้วยสถิติ (t-test dependent sample ) 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 เด็กปฐมวัยที่ได้รับการด าเนินจัดกิจกรรมโดยเกมการศึกษามีทักษะทางคณิตศาสตร์สูงขึ้นกว่าก่อนการจัด
กิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ค าส าคัญ : เด็กปฐมวัย / เกมการศึกษา/ ทักษะทางคณิตศาสตร์  

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 เด็กปฐมวัยถือเป็นวัยทองแห่งการเรียนรู้ เพราะเป็นช่วงเวลาที่สมองพัฒนาสูงสุดและส่งผลต่อ สติปัญญา 
บุคลิกภาพ และความฉลาดทางอารมณ์ การพัฒนาเด็กในช่วงวัยนี้จึงเป็นพื้นฐานส าคัญในการพัฒนา ทักษะ
ความสามารถในระดับที่สูงขึ้น จนกระทั่งเด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็นก าลังส าคัญใน การพัฒนาประเทศ
ต่อไป โดยกาลงทุนเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเด็กปฐมวัยถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าท่ีสุดจะได้ผลตอบแทนกลับคืนมา
ในอนาคตถึง 7 เท่า (ดุษฎี อุปการ และ อรปรียา ญาณะชัย, 2561) ดังนั้นการพัฒนาคนนอกจาก ด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคมแล้ว จึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญในด้านการศึกษาด้วยแต่ผลการศึกษาสภาพ การจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก ให้มีการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ที่ชัดเจน เป็นรูปแบบกิจกรรม ที่เหมาะสมและเกิดจาก
ความต้องการของเด็ก จึงต้องการพัฒนาการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการ เรียนรู้ด้านการพัฒนาสมอง 
(ฐิตพัฒน์ สตางค์จันทร์, 2561) 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

969 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

 คณิตศาสตร์มีบทบาทอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ไม่ว่าจะอยู่ในสังคมใดก็ตาม เด็ก หรือผู้ใหญ่อยู่ที่ใด 
หรือสถานการณ์ใดการติดต่อสื่อสารด้วยข้อมูลหรือการประกอบกิจกรรมประจ าวัน คณิตศาสตร์จะเป็นส่วนหนึ่งใน
ชีวิตประจ าวันของเราทั้งสิ้น จึงสามารถกล่าวได้ว่าประสบการณ์ใน ชีวิตประจ าวันของเราเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์และ
จ าเป็นต้องใช้คณิตศาสตร์อยู่เสมอ ซึ่งการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ให้แก่เด็กปฐมวัยนั้น      
มีความแตกต่างจากการเรียน คณิตศาสตร์ในระดับอื่น เนื่องจากพัฒนาการของเด็กปฐมวัยมีความแตกต่างจากเด็กใน
วัยอื่น ไม่ว่า จะเป็นความเข้าใจหรือความคิดรวบยอด เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับคณิตศาสตร์แล้วยังต้องอาศัย
การวางแผนและเตรียมการเป็น อย่างดีจากครูโดยเปิดโอกาสให้เด็กได้มีโอกาสค้นคว้า แก้ปัญหา เรียนรู้และพัฒนา
ความคิดรวบยอด เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ความรู้ด้านจ านวน มิติ การเปรียบเทียบ 
การนับและตัวเลข ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะเป็นพ้ืนฐานส าหรับการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้นและ   เป็นทักษะที่ใช้
ชีวิตประจ าวันต่อไป (เพ็ญจันทร์ เงียบประเสริฐ, 2555)  

เกมการศึกษาเป็นกิจกรรมการสอนชนิดหนึ่งที่สนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้ของเด็ก คือ จัดให้เด็กได้เรียนรู้จาก
การเล่นสิ่งท่ีเป็นรูปธรรม เกมการศึกษาจึงเป็นกิจกรรมการเล่นท่ีช่วยฝึกทักษะการคิดในด้านต่าง ๆ อันเป็นพื้นฐานการ
เรียนในระดับประถมศึกษา ซึ่งมุ่งให้เด็กได้ใช้ทักษะการคิดในการ5สังเกต คิดเชิงวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยเวลาน้อย
ที่สุด นอกจากนี้ยังช่วยฝึกการแก้ปัญหา การคิดหาเหตุผล การสังเกตเปรียบเทียบ การจ าแนก การจัดหมวดหมู่ อัน
เป็นทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้วย (ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ , 2541: 145) ซึ่งมีความ
ความสัมพันธ์และสอดคล้อง วรรณี วัจนสวัสดิ์ (2552) จึงสรุปแนวทางในการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
ประกอบด้วย การนับการเปรียบเทียบและการจัดล าดับ เพื่อให้เด็กปฐมวัยน าไปใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาต่อไปจากความส าคัญและเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้สนใจที่จะศึกษาการจัดประสบการณ์โดยใช้
เกมการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และการคิดเชิงวิเคราะห์ ส าหรับเด็กปฐมวัย ทั้งนี้เพื่อเป็น
แนวทางในการส่งเสริมการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อไป 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้เกม
การศึกษา 

สมมติฐานในการวิจัย 
 ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมการศึกษา สูงกว่าก่อนการ
จัดประสบการณ์ 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัยที่มี อายุ 3-4 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม จ านวน 40 คน ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ เด็กปฐมวัยที่มี อายุ 3-4 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ระดับช้ันอนุบาล 1 ห้องดอกมะลิ จ านวน 15 คน โดย
การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive  sampling )  
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 ระยะเวลาในการทดลอง 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ท าการด าเนินการศึกษาและทดลองในภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 
2561 โดยใช้เวลาในการทดลอง 12 ครั้ง จ านวน 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 30 นาที 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ตัวแปรต้น คือ การจัดประสบการณ์โดยใช้เกมการศึกษา 
 2. ตัวแปรตาม คือ ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 

ขอบเขตเนื้อหา 

 เนื้อหาและเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และการคิดเชิงวิเคราะห์ ตามแผนการจัด
ประสบการณ์ ช้ันอนุบาลปีที่ 1 มีทั้งหมด 3 เนื้อหาดังนี้ การนับ, การจ าแนกประเภท และการเปรียบเทียบ (ยาวกว่า 
สั้นกว่า เบากว่า สูงกว่า)  

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. เกมการศึกษา หมายถึง กิจกรรมการเล่นที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาการด้านทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ 

ซึ่งต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขที่ก าหนด ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้เกิดการเรียนรู้ เกิดทักษะการคิดเพื่อ ส่งเสริม
พัฒนาการทางด้านสติปัญญา และตอบสนองความต้องการตามวัยของเด็กปฐมวัย ได้แก่ เกมจับคู่ภาพเหมือน เกมจับคู่
ภาพกับเงา เกมจับคู่ภาพกับจ านวน จ านวนทั้งหมด 6 เกม โดยแบ่งเป็นเรื่องละ 2 เกม 

2. การจัดประสบการณ์โดยใช้เกมการศึกษา หมายถึง การจัดกิจกรรมที่ใช้เกมการศึกษาประกอบการจัด
ประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย ตามแผนการจัดประสบการณ์ โดยใช้กิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้ทักษะทางคณิตศาสตร์ 
เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญา โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
          2.1 ขั้นวางแผนและชี้แจง หมายถึง การวางแผนเพื่อปฏิบัติการโดยการใช้แผนการจัด 
ประสบการณ์ให้สอดคล้องกับการใช้เกมการศึกษา เพื่อช้ีแจงการใช้เกมการศึกษา ข้ันตอนในการใช้ 
กติกา อุปกรณ์และการจัดเตรียมสถานท่ีต่าง ๆ ให้ผู้เล่นได้ทราบ 
          2.2 ขั้นด าเนินการ (การใช้เกมการศึกษา) หมายถึง การด าเนินการโดยการใช้เกมการศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะทางด้านสติปัญญาของเด็กได้เรียนรู้ให้ได้มากท่ีสุด 
          2.3 ขั้นประเมินผล หมายถึง การสรุปผลการเรียนรู้ทั้งหมดจากการใช้เกมการศึกษาว่า 
ผู้เล่นเกิดการเรียนรู้อะไรจากการใช้เกมการศึกษา เด็กได้พัฒนาการอะไรบ้างจากการเรียนรู้ 

3. ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถพ้ืนฐานของเด็กปฐมวัยทางด้าน 
คณิตศาสตร์ โดยการวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 3 ด้าน คือ ด้านการนับ การ 
เปรียบเทียบ การจัดล าดับ รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 
         3.1 การนับ หมายถึง ความสามารถในการรู้ค่าจ านวนนับ 1–10 และสามารถจับคู่ระหว่างจ านวนนับกับ
จ านวนสิ่งของที่ก าหนดให ้
         3.2 การเปรียบเทียบ หมายถึง ความสามารถในการสังเกตเปรียบเทียบโดยอาศัย 
ความสัมพันธ์ระหว่างของ 2 สิ่งหรือมากกว่า ที่มีลักษณะแตกต่างกัน เช่น สั้นกว่า–ยาวกว่า หนักกว่า- 
เบากวา่ หนากว่า-บางกว่า เท่ากัน-ไม่เท่ากัน มากกว่า-น้อยกว่า ใกล้–ไกล สูงกว่า-ต่ ากว่า 
          3.3 การจัดล าดับ หมายถึง ความสามารถในการหาความสัมพันธ์ของสิ่งที่ก าหนดให้และ 
จัดเรียงล าดับสิ่งของตามความสัมพันธ์นั้นได้ถูกต้อง เช่น การจัดล าดับความเปลี่ยนแปลงอย่างมีระบบของภาพและเลข
จ านวนที่ก าหนดให้ได้มีความสัมพันธ์กัน โดยหาแนวโน้มของภาพชุดแรกว่าภาพต่อไปควรเป็นภาพและตัวเลขใด การ
จัดบล็อก 5 แท่ง ท่ีมีความยาวไม่เท่ากันให้เรียงตามล าดับจากสูงไปต่ าหรือจากสั้นไปยาว ฯลฯ 
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4. เด็กปฐมวัย หมายถึง นักเรียนชาย - หญิง ปฐมวัยที่มี อายุ 3-4 ปี ระดับช้ันอนุบาล โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. น าแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านการนับเลข การจ าแนกประเภท และการ
เปรียบเทียบ ส าหรับเด็กปฐมวัยก่อนเรียนไปทดลองกับเด็กอนุบาลปีท่ี 1 แล้วเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2. การทดลองครั้งนี้ด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2561  ท าการทดลองเป็นเวลาจ านวน   6  
สัปดาห์  โดยเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม  สัปดาหละ  2  วัน  (วันอังคาร, วันพฤหัสบดี)  วันละ 30 นาที   เวลา  16.30 – 
17.00 น.  รวมทั้งสิ้น  12  ครั้ง  โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ด้านการนับตัวเลข  
ด้านการจ าแนกประเภท  และการเปรียบเทียบส าหรับเด็กปฐมวัย ด้านละ 2 เกมการศึกษา โดยมีเกมการศึกษาท้ังหมด 
6 ชุด ได้แก่ 1.เกมสนุกกับจ านวนนับ  2.จับคู่แสนเพลิน  3.เกมหนักเบาแสนสนุก 4.เกมอะไรเอ่ยพวกเดียวกัน  5.เกม
ภาพกับเงา  6.เกมสูง-ต่ าแสนเพลิน   
 3. หลังจากด าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์  จะด าเนินการเก็บรวบรวม  โดยการน า
แบบทดสอบวัดทักษะคณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการปฏิบัติกิจกรรมแบบทดสอบวัดทักษะ
คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับเด็กปฐมวัย  มาตรวจคะแนน 
 4.  น าคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์ตามวิธีการต่อไป 

 การสร้างเกมการศึกษา 
1. ด าเนินการศึกษาและวิเคราะหแ์ผนการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ ระดับปฐมวัย รวมไปถึงการก าหนดเนื้อหา

คณิตศาสตร์ที่จะใช้ในการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ และวิเคราะห์เหตุผลที่ใช้เกมการศึกษา ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้
เกมการศึกษา 

2. สร้างเกมการศึกษาที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย ประกอบไปด้วย การก าหนดจุดประสงค์ จ านวนผู้เล่น สื่อ/
อุปกรณ์ รูปแบบการเล่น กติกา และวิธีเล่น ทั้งนี้มีลักษณะ รูปแบบ ของเกมการศึกษาตามแผนการจัดกิจกรรม
คณิตศาสตร์ ระดับปฐมวัย และ ข้ันตอนการด าเนินการในการเล่นเกมการศึกษาดังนี้ 

   2.1 ลักษณะของเกมการศึกษาก าหนดให้สอดคล้องตามแผนการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ ระดับปฐมวัย คือ  
 1.  เกมจับคู่ ท าได้หลากหลายรูปแบบ เช่น จับคู่ภาพเหมือน เป็นต้น 
 2.  เกมโดมิโน (Domino) ใช้หลักการคล้ายกับการจับคู่ 

กิจกรรมเกมการศึกษา 

ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 

- การนับ 

- การจ าแนกประเภท 

- การเปรียบเทียบ (ยาวกว่า สั้นกว่า เบา

กว่า สูงกว่า) 
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  3. เกมลอตโต (Lotto) ประกอบด้วยภาพใหญ่หนึ่งภาพและภาพเล็กที่เป็นส่วนประกอบของภาพ
ใหญ่ จะต้องเลือกภาพมาวางในตารางตามค าสั่งให้ถูกต้อง 
  4. เกมภาพตัดต่อ (Jigsaw Puzzle) ประกอบด้วยภาพเหมือนกันสองภาพ ภาพหนึ่งเป็นต้นแบบ
อีกภาพตัดเป็นช้ินๆ ประมาณ 4-5 ช้ิน จะต้องเรียงภาพให้เหมือนภาพต้นฉบับ 
  5. เกมการจัดหมวดหมู่ ประกอบด้วยภาพต้นแบบ ซึ่งมีทั้งภาพหรือตัวเลข จะต้องหาภาพที่มี
จ านวนตรงกับตัวเลขมาวางต่อให้หมด หรือรูปภาพท่ีมีรูปร่างเหมือนรูปเรขาคณิตต้นแบบมาต่อให้หมด 

2.2 หลักการของเกมการศึกษาตามแผนการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ ระดับปฐมวัย มีดังนี้ 
  1. เด็กนั่งเล่นเกมอยู่กับท่ี 

 2. เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสดังนี้ 
    การดู (Visual) 
    การฟังค าสั่ง 
    การหยิบจับอุปกรณ์เกมการศึกษา 

 2.3 ขั้นตอนการด าเนินการในการเล่นเกมการศึกษาตามแผนการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ ระดับปฐมวัย 
ผู้วิจัยได้อาศัยหลักการสอนเกม และการละเล่นของ พูนสุข บุณย์สวัสดิ์ เป็นเกณฑ์ ดังนี้ 
  1.  จัดรูปแบบการเล่นพร้อมอุปกรณ์ตามลักษณะการเล่นนั้น 

 2.  อธิบายวิธีเล่น และกติกาการเล่น 
 3.  สาธิตการเล่นโดยครู ครูกับเด็ก และเด็ก 
 4.  ให้เด็กทดลองเล่น และแนะน าข้อบกพร่อง 
 5.  ให้เด็กเล่นจริงตามกติกา 
 6.  สรุปผลและประเมินผลการเล่นโดยครู และเด็กอภิปรายร่วมกัน 

 2.4 น าเกมการศึกษาที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน ตรวจพิจารณา และให้ข้อคิดเห็นในเรื่อง 
ความชัดเจนเหมาะสม ของเนื้อหา สื่อ/อุปกรณ์ ตลอดจนวิธีการด าเนินกิจกรรมการเล่นต่างๆ ในเกมการศึกษา เพื่อให้
มีความเหมาะสมและสอดคล้องพัฒนาการของเด็กปฐมวัยและข้อเสนอแนะอื่นๆ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข ซึ่ง
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 
 2.4.1 นางกมลลักษณ์ นามวงศ์ ครูปฏิบัติการ สาขาการศึกษาปฐมวัย  
        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 2.4.2 นางสุพัตรา ประเสริฐกุล ครูปฏิบัติการ สาขาการศึกษาปฐมวัย  
        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 2.4.3 นางสาวเสาวรส อยู่ปั้น ครูปฏิบัติการ สาขาการศึกษาปฐมวัย 
         โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 2.5 น าเกมการศึกษาที่สร้างขึ้นและปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิไปทดลอง (try-out) กับเด็ก
นักเรียนช้ันอนุบาล 1 จ านวน 15 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย แต่ต้องไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้เพื่อศึกษาปัญหา
สิ่งที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ตลอดจนข้อมูลประกอบการตัดสินใจบางประการเกี่ยวกับ สื่อ/อุปกรณ์ และวิธีการเล่น 
แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง 
 2.6 น าเกมการศึกษาที่สร้างขึ้นและปรับปรุงแก้ไขไปแล้วไปทดลอง (try-out) กับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษา คือ เด็กปฐมวัยที่มี อายุ 3-4 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ระดับช้ันอนุบาล 1 ห้องดอกมะลิ จ านวน 15 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive  Sampling) และรวบรวมข้อมูลในการวิจัย 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

973 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

 การสร้างแบบทดสอบวัดพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 
 1. การด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบวัดพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยมี
ขั้นตอนในการสร้างดังนี ้
  1.1 ศึกษาเนื้อหาการวัดพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย แล้วจัดล าดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก โดย
จัดขอบเขตที่เหมาะสมส าหรับเด็กระดับอายุ 3-4 ป ี
  1.2 ศึกษาเอกสาร งานวิจัย เกี่ยวกับแบบทดสอบการวัดพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 
  1.3 สร้างแบบทดสอบการวัดพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย เป็นแบบเลือกตอบ 2 ตัวเลือก ซึ่ง
มีตัวเลือกเป็นภาพทั้งหมด และใช้ภาพเป็นสัญลักษณ์แทนข้อ รวมแบบทดสอบทั้งหมด 15 ข้อ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ฉบับ 
รายละเอียดแต่ละฉบับมีดังนี้ 
   ฉบับท่ี 1 แบบทดสอบวัดความรู้การนับ 
   ฉบับท่ี 2 แบบทดสอบวัดความรู้การจ าแนกประเภท 
   ฉบับท่ี 3 แบบทดสอบวัดความรู้การเปรียบเทียบ 
 2. สร้างคู่มือการใช้แบบทดสอบการวัดพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ประกอบด้วยค าอธิบาย 
วิธีการทดสอบ การใช้ค าถาม เกณฑ์การใช้คะแนน ซึ่งได้ก าหนดให้คะแนนคือ ตอบถูกและทันเวลาให้ 1 คะแนน ถ้า
ตอบถูกแต่ไม่ทันเวลา หรือ ตอบไม่ถูกต้องให้ 0 คะแนน 
 3. น าแบบทดสอบการวัดพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจพิจารณา
ในเรื่อง เนื้อหา ความชัดเจนของภาพ ค าถาม ค าสั่ง แล้วน ามาปรับปรุง โดยใช้ค่า IOC ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจพิจารณา
จ านวน 3 ท่าน ประกอบไปด้วย 
 3.1 นางกมลลักษณ์ นามวงศ์ ครูปฏิบัติการ สาขาการศึกษาปฐมวัย  
      โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 3.2 นางสุพตัรา ประเสริฐกุล ครูปฏิบัติการ สาขาการศึกษาปฐมวัย  
      โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 3.3 นางสาวเสาวรส อยู่ปั้น ครูปฏิบัติการ สาขาการศึกษาปฐมวัย  
     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 ผลการตรวจพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้เกณฑ์ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับ
จุดประสงค์ (IOC) เท่ากับ 0.67–1.00 และมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงภาพให้มีความชัดเจน ปรับตัวเลือกของ
แบบทดสอบให้มีความใกล้เคียงกัน ปรับภาษาในค าสั่งบางข้อให้มีความเข้าใจง่ายและสอดคล้องกับนิยามที่ต้องการวัด
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ด้านการสังเกตเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู่การเรียงล าดับ การรู้ค่าจ านวน และ
ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบและคู่มือด าเนินการทดสอบตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 
      4. น าแบบทดสอบการวัดพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ไปทดลองใช้กับเด็กอนุบาล 1 โดยต้อง
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างทีก่ าหนดไว้ จ านวน 30 คน การทดลองใช้แบบทดสอบครั้งนี้เพื่อหาข้อบกพร่องของข้อสอบในแต่ละ
ส่วน แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขให้เป็นแบบทดสอบที่ดีรวมทั้งแก้ไขวิธีด าเนินการสอนด้วย 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 แบบแผนการทดลอง 
 การด าเนินการวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบ กลุ่มทดลองเดียว, วัดผล
ก่อนและหลังการทดลอง (The single group, Pretest-Posttest design) 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 2 ผังการทดลองแบบกลุ่มทดลองเดียว, วัดผลก่อนและหลังการทดลอง 
(The single group, Pretest-Posttest design) 

   
 ความหมายของสัญลักษณ์ 
  T1  แทน  การทดสอบก่อนท ากิจกรรม 
  T2   แทน  การทดสอบหลังท ากิจกรรม 
  X  แทน  การจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
 

 วิธีด าเนินการทดลอง 
 การด าเนินการทดลองครั้งนี้ ด าเนินการในภาคเรียนท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยใช้เวลาในการทดลอง 
12 ครั้ง จ านวน 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 30 นาที โดยมีล าดับขั้นตอนดังนี้ 
 1. สร้างความคุ้นเคยกับกลุ่มตัวอย่างที่จะท าการทดลอง อาจารย์ประจ าชั้น หรือ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยใช้
เวลาประมาณ 5 วัน พร้อมท้ังฝึกจ าช่ือเด็กและพูดคุยซักถาม 
 2. น าแบบทดสอบวัดทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาทดสอบก่อนทดลองกับกลุ่ม
ตัวอย่าง (Pre-test) 
 3. ด าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง โดยการใช้เกมการศึกษา เป็นเวลา 6 สัปดาห์สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 
30 นาที โดยล าดับขั้นตอนการด าเนินการทดลองมีดังนี้ 
    3.1 จัดรูปแบบการเล่น และจัดสื่อ/อุปกรณ์ 
    3.2 อธิบายวิธีการเล่น – กติกา 
    3.3 สาธิตการเล่น 
    3.4 ให้ทดลองเล่นเกมการศึกษา 
    3.5 เล่นเกมการศึกษาตามที่อธิบายไว้ 
    3.6 สนทนากับผู้วิจัยเกี่ยวกับผลการเล่น 
 4. เมื่อด าเนินการทดลองครบ 8 สัปดาห์ ผู้วิจัยท าการทดสอบ (Posttest) กับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบที่ใช้ก่อนการทดลอง น าคะแนนที่
ได้จากการทดสอบไปท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
  
 
 

T1  X T2 
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 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. หาค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนจากแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการทดลอง 
โดยน าข้อมูลไปหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

S. D = √
n ∑ x2 − (∑ x)2

n(n − 1)
 

 

     เมื่อ S. D  แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

      ∑ x  แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนน 

      ∑ x2  แทน ผลรวมของคะแนนแตล่ะตัวยกก าลังสอง 

      𝑛   แทน จ านวนนักเรียนในกลุม่ตัวอย่าง 
 
 2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  3.1 หาค่าคะแนนเฉลีย่ (Mean) โดยค านวณจากสตูร (ล้วน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 
2538: 73) ดังนี ้

�̅�=   
∑ 𝑋

𝑛
 

     เมื่อ  �̅�  แทน ค่าเฉลี่ย 

      ∑ 𝑋  แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมดในกลุม่ 

       𝑛  แทน จ านวนกลุ่มตัวอยา่ง 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้นอนุบาล1 โดยใช้กิจกรรมเกม
การศึกษา  ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิเคราะห์  จ านวน  2 ตอนดังน้ี 
 ตอนที่ 1  ผลการเปรียบเทียบคะแนนของแบบทดสอบวัดความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 
ช้ันอนุบาล 1 ก่อนทดสอบและหลังทดสอบ 
ตารางที่ 2   ตารางคะแนนท าแบบทดสอบวัดความสามารถทางด้านทักษะคณิตศาสตร์ก่อนทดสอบและหลังทดสอบ 
 

 

ล าดับ 

Pre-test Post-test คะแนนผลต่าง 

X X2 X X2 D D2 

1 7 49 15 225 8 64 

2 8 64 15 225 7 49 

3 6 36 13 169 7 49 

4 6 36 12 144 6 36 

5 7 49 15 225 8 64 
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6 5 25 12 144 7 49 

7 8 64 13 169 5 25 

8 3 9 13 169 10 100 

9 7 49 15 225 8 64 

10 6 36 14 196 8 64 

11 4 16 13 169 9 81 

12 7 49 15 225 8 64 

13 3 9 14 196 11 121 

14 4 16 15 225 11 121 

15 6 36 13 169 7 49 

รวม ∑ X= 

87 

∑ 2X
= 

543 

∑ X= 

207 

∑ 2X
= 

2875 

∑ D= 

120 

∑ 2D = 

1000 

 
 ตอนที่  2  ผลการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากแบบทดสอบก่อนและหลังการ
ทดสอบ 
ตารางที่ 3 คะแนนแสดงค่าคะแนนเฉลี่ยความเบี่ยงเบนมาตรฐานและคะแนนการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
คะแนนก่อนและหลังการทดสอบ120/15000-14400 
 

 

การทดลอง 

 

N 

 

�̅� 

 

S.D 

ก่อนการทดลอง 15 5.80 2.74 

หลังการทดลอง 15 13.80 1.31 

 
จากตารางที่ 2 แสดงว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 15 คน มีค่าเฉลี่ยก่อนการทดลอง 5.80 ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 2.74 และคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลอง 13.80 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังการทดลอง 1.31เมื่อ
เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนก่อนและหลังการทดลองมีค่าเท่ากับ 9.16 อย่างมีนัยส าคัญที่ .05 แสดงว่าหลัง
การทดลองและก่อนการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ภาพประกอบที่ 3 แผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผลการทดสอบก่อนและหลังการท า
กิจกรรมการศึกษา 

ตารางที่ 4  ตารางคะแนนท าแบบทดสอบวัดความสามารถทางด้านทักษะคณิตศาสตร์ก่อนทดสอบและหลังทดสอบ
แบบแยกชุดการทดสอบ จ านวนท้ังหมด 3 ชุดๆ ละ 5 ข้อ รวม 15 ข้อ 
 

 

ล าดับ 

ชุดที่ 1  ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 

ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง 

1 4 5 2 5 1 5 

2 3 5 2 5 2 5 

3 2 5 2 4 2 4 

4 2 4 1 4 3 4 

5 2 5 2 5 3 5 

6 2 5 1 4 2 3 

7 3 4 3 5 2 4 

8 1 5 1 4 1 4 

9 4 5 2 5 1 5 

10 3 5 2 5 1 4 

11 1 4 0 5 3 4 

12 2 5 0 5 5 5 

13 1 4 1 5 1 5 
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แผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผล
การทดสอบก่อนและหลังการท ากิจกรรมการศกึษา 

ค่าเฉลี่ย 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษา การใช้เกมการศึกษาที่ส่งเสริมทางด้านทักษะคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย พบว่าเด็กปฐมวัย
เมื่อใช้เกมการศึกษาที่ส่งเสริมทางด้านทักษะคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ส่งผลให้มี ความสามารถทางด้านทักษะ
คณิตศาสตร์ของเด็กเพิ่มขึ้น 
 ความสามารถในด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังที่ใช้เกมการศึกษามีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังการทดลองของเด็กปฐมวัย ส่งผลให้มีความสามารถทางด้านทักษะคณิตศาสตร์
ของเด็กเพิ่มขึน้ ทักษะทางด้านคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนท าการทดลอง 

อภิปรายผล 
 เมื่อเสร็จสิ้นการทดลองฝึกเด็กปฐมวัย กลุ่มที่ได้รับการฝึกด้วยเกมการศึกษา ปรากฏว่าค่าเฉลี่ยของคะแนน
การทดสอบทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยหลังจากได้ทดลองใช้เกมการศึกษาสูงกว่าก่อนที่จะได้รับการทดลองใช้เกม
การศึกษา โดยสังเกตุจากเด็กสองคนที่มีคะแนนการทดสอบก่อนท ากิจกรรมเกมการศึกษาน้อยที่สุด ที่ 4 คะแนน
เท่ากัน เมื่อท ากิจกรรมเกมการศึกษาแล้วพบว่าเด็กทั้งสองคนมีคะแนนการทดสอบหลังการท ากิจกรรมเพิ่มขึ้นเป็น 16 
และ 18 คะแนน ซึ่งคะแนนการทดสอบหลังการท ากิจกรรมเกมการศึกษาเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
นั่นแสดงให้เห็นว่า เกมการศึกษาช่วยพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยให้สูงขึ้นได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 
 1. การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อให้เกิดความพร้อมทางทักษะทางคณิตศาสตร์นั้น จัดให้เด็กกระท า
กิจกรรมการเล่นด้วยตนเองและได้กระท ากับวัตถุจริง ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ เพียเจท์ (piaget, 1964) ที่ว่า การ
สอนคณิตศาสตร์ให้แก่เด็กเล็ก ควรให้เด็กได้มีโอกาสท ากิจกรรมด้วยตนเอง ได้สัมผัสได้จัดกระท าวัตถุของจริงมี
ประสบการณ์กับสิ่งท่ีเป็นรปูธรรม และในการสัมผัสจัดกระท ากับวัตถุนั้น มิใช่การสัมผัสอย่างผิวเผินเท่านั้น แต่เป็นการ
ใช้กล้ามเนื้อเคลื่อนไหวไปตามทุกส่วนของวัตถุนั้นๆ ซึ่งจะท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้แล้วพัฒนาขึ้นเป็นโครงสร้างทาง
สติปัญญา สอดคล้องกับแนวคิดของ มอนเตสซอรี่ (Montessori, 1980) และเฟอร์นาลด์ (Fernald, 1945) ที่กล่าวถึง 
การเรียนรู้อันเกิดจากการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อไปตามทุกส่วนของวัตถุซึ่ง Montessori เรียกว่า Muscular Sense 
ส่วน Fernald เรียกว่า Kinesthetic นอกจากน้ียังสอดคล้องกับผลวิจัยของ เตือนใจ ทองส าริด ซึ่งทดลองใช้วิธีการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษา ในการสร้างมโนทัศน์พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กก่อนประถมศึกษาผลการทดลองพบว่า 
มโนทัศน์พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กก่อนประถมศึกษาสูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
 2. จากการศึกษาในครั้งนี้ นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ในการด าเนินการทดลองเพื่อวัด
พัฒนาการทางด้านทักษะคณิตศาสตร์ มีพัฒนาการสูงขึ้นจากข้อมูลที่ได้ คือ คะแนนรวมก่อนและหลังการท ากิจกรรม
เกมการศึกษาจะสังเกตุได้ว่าคะแนนรวมหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามีผลรวมคะแนนที่สูงกว่าก่อนการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษา ทั้งนี้ อาจเพราะกลุ่มตัวอย่างในการทดลองได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางด้านคณิตศาสตร์ จากเกมการศึกษาจ านวนทั้งหมด 3 เนื้อหา 6 เกม ซึ่งท าให้นักเรียนเกิดทักษะทางด้าน
คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น ซึ่งจะสอดคล้องกับ ฮอง (Hong, 1999) ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์จากนักเรียน
ระดับช้ันอนุบาล 1 จ านวน 15 คน โดยกลุ่มตัวอย่างแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมเกมการศึกษาส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการ
ทางการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ได้ดีขึ้น กว่าการสอนปกติที่เน้นแต่การอธิบาย ซึ่งจากผลการทดลองอาจน าไปใช้กับ
รายวิชาอื่นๆ ได้ 
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ข้อเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1. ครูจึงต้องจัดให้เด็กได้เรียนรู้ โดยการกระท าและคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาก าลังท าด้วย และต้องไม่หวังให้กับ
เด็กเปลี่ยนแปลงความคิดอย่างรวดเร็ว 
 2. ครูควรจัดให้เด็กมีโอกาสเล่น หรือกระท าซ้ ากับอุปกรณ์ที่ใช้ในเกมการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็ก
สะสมประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์เป็นการเรียนรู้ระยะยาวต่อไป 
 3. ในกรณีที่สื่อ อุปกรณ์ ในเกมการศึกษามีจ านวนไม่เพียงพอกับจ านวนเด็ก สามารถแก้ไขโดยการจัดเด็ก
เป็นกลุ่มย่อย ทีละกลุ่ม การจัดกลุ่มย่อยนี้ ควรจัดเด็กเก่งอยู่กลุ่มเดียวกันกับเด็กอ่อน เพื่อให้เด็กช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน หรือเรียนรู้การท ากิจกรรมการเล่นท่ีถูกต้อง 
 ขอเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรจะได้มีการท าวิจัยในเรื่องเดียวกันนี้กับนักเรียนระดับช้ันอื่นๆ และใช้เวลาทดลองสอนอย่างต่อเนื่อง
ตลอด 1 ภาคการศึกษา เพื่อศึกษาว่าเกมการศึกษาเมื่อน ามาใช้กับนักเรียนระดับชั้นอื่นๆ จะได้ผลมากน้อยเพียงใด 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับการน าเกมการศึกษามาประกอบการสอนในรายวิชา หรือการเรียนรู้ด้านอ่ืน 
 3. ควนมีการวิจัยเพื่อวัดความคงทนด้านความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยหลังจากเรียนด้วยเกม
การศึกษาในช่วงเวลา 1-2 สัปดาห์ หรือ 1-2 เดือนเป็นต้น 
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The study of factors influencing mathematics learning achievement  
of grade 9 students at Watyangen School (Prachanukhro) 

 

กัณณวันต์  สุทธิ 1 และ อนันตพร  ดีสะท้าน 2 และ  จารุวรรณ  สอนแปง 3 
kannawan  Suthi1 and Anantaporn  Deesatan2 and Jaruwan  Sonpang3 

                                                   1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 
2อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดยางเอน( ประชานุเคราะห์) 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง ได้จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนท้ังสิ้น 30 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาสภาพท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 3 โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือด้านความ
ตรง เชิงเนื้อหา โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ได้ค่าอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 คุณภาพ
เครื่องมือด้านความ เที่ยง ใช้การตรวจสอบความสอดคล้องภายใน โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ได้ค่า
ความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ 0.92 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป spss หาค่าสถิติพื้นฐาน 
และวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่าง ๆ 
 ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับผลการเรียนค่อนข้างดี สภาพที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ คือ ด้านการสอนของครู  ด้านเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ด้านแรงจูงใจ
สถานศึกษา    ซึ่งปราฏกว่า ด้านการสอนของครูส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมากท่ีสุด และรองลงมาก็คือ ด้านเจต
คติต่อวิชาคณิตศาสตร์และด้านแรงจูงใจสถานศึกษา 

ค าส าคัญ:  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ / สภาพที่ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์

ABSTRACT 
 The purpose of this study is to study factors influencing mathematics learning achievement 
of grade 9 students studying in the 2nd semester of academic year 2018 in Watyangen School 
(Prachanukhro), Muang District, Phitsanulok by random sampling in 1 classroom with total of 30 
students. The tools used for collecting data were questionnaires about the study of factors 
influencing mathematics learning achievement of grade 9 students at Watyangen School 
(Prachanukhro). There was a quality examination of the content validity tool by using the 
consistency index of 3 experts, the value was between 0.67-1.00. For the reliability of the 
instrument quality, internal consistency checks were used by Cronbach's alpha coefficient formula, 
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with the reliability of 0.92. Data analysis was done by using a SPSS computer program to find basic 
statistics, and to analyze data in various fields.  
 The results of the study presented that students had learning achievement at a fairly 
good level. Factors influencing the mathematics learning achievement were directly influenced by 
3 variables, namely, the factors of teachers’ teaching, attitude towards mathematics, and 
motivation of educational institutions. It showed that the factor of teachers’ teaching affected the 
most achievement. The next factors are the attitude towards mathematics and motivation, 
respectively. 

Keywords: Mathematics Learning Achievement, Factors Influencing Mathematics Learning 
Achievement 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
      ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักว่ามนุษย์ทุกคนมีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
ซึ่ง กล่าวได้ว่าการศึกษาเป็นส่วนขับเคลื่อนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจ
และตอบสนองความต้องการของบุคคลโดยผ่านการฝึกปฏิบัติเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและการเปิดโอกาสให้บุคคล
ในสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและเนื่องจากยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาท าให้การศึกษาต้องมีการ
ปรับปรุงเพื่อให้คนมีความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหากับสภาวะการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและนอกจากนี้การจะพัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพของมนุษย์ล้วนต้องอาศัยความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีพื้นฐานความรู้
ทางคณิตศาสตร์เป็นส าคัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันวิชาคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือท่ีจะน าไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในทุก 
ๆ ด้านจึงถือได้ว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาคุณภาพของมนุษย์เนื่องด้วยวิชาคณิตศาสตร์มีความเกี่ยวข้องกับ
หลักการความคิดเป็นเหตุเป็นผลจึงท าให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
             การจัดการเรียนคณิตศาสตร์นั้นจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยครูผู้สอนจะต้อง
ค านึงถึงความสนใจความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยการจัดกิจกรรมที่ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ ฝึกคิด
วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาในสถานการ์ต่าง ๆ ที่หลากหลายและจัดสื่ออุปกรณ์ที่น่าสนใจมีความแปลกใหม่สอดแทรก
ความคิดรวบยอดที่ผู้เรียนควรจะได้รับจากวิชาคณิตศาสตร์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และเกิด
ทัศนคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
            นอกจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ที่ดีแล้วต้องอาศัยปัจจัยหลายประการซึ่งจากการศึกษาค้นคว้าพบว่าปัจจัยที่เป็นตัวตัดสินหรือเกี่ยวข้องกับ
ระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์มีอยู่หลายปัจจัย เช่น ปัจจัยเรื่อง เพศ โดยจากการศึกษาของ นิตยา จัน
ตะคุณ (2560) พบว่าผู้เรียนท่ีมีเพศแตกต่างกันมีคะแนนเฉลี่ยในวิชาคณิตศาสตร์แตกต่างกันและจากนี้ Egalie  2016 
พบว่าเจตคติต่อการเรียนและพฤติกรรมการสอนส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและจากการศึกษาของ 
อาภรณ์ อินต๊ะชัย (2556) พบว่าปัจจัยที่สามารถส่งต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ คุณภาพการสอน เจตคติต่อการ
เรียน และสภาพแวดล้อมในการเรียน 
            จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท าให้สามารถสรุปสภาพที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ดังนี้ คือ เพศ  
ผลการเรียน เจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ พฤติกรรมการสอนของครู  แรงจูงใจด้านสถานศึกษา  ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะน าสภาพที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุ
เคราะห์) จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้แบบสอบถามแบบปลายปิดโดยให้ผู้ตอบได้เลือกตอบตามข้อเท็จจริงตามความรู้สึก
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หรือตามความคิดเห็นของผู้ตอบเพียง 1 ค าตอบ โดยใช้เครื่องมือโปรแกรมส าเร็จรูป spss ในการวิเคราะห์ ซึ่งสามารถ
น าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปพิจารณาตัดสินและปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัว
ผู้เรียน อาจารย์ผู้สอน ผู้บริหาร รวมถึงผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการศึกษาน าผลที่ได้ไปจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและปรับปรุงผลสัมฤทธ์ิวิขาคณิตศาสตร์ของนักเรียนให้สูงขึ้น 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
           เพื่อศึกษาสภาพท่ีมีผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 3  
โรงเรียนวดัยางเอน (ประชานเุคราะห์) 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถของผู้เรียนในการเรียนรู้จากวิธีการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ โดยคิดออกมาเป็นเกรดเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร์ของภาคเรียนที่ 1 ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่   
 สภาพที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หมายถึง แรงจูงใจของผู้เรียนในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ ประกอบด้วย เจตคณิตต่อวิชาคณิตศาสตร์ พฤติกรรมการสอนของครู และแรงจูงใจจากสถานศึกษา 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
           ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 3 ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 โรงเรียนวัดยางเอน ( ประชานุเคราะห์) อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 1 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 
30 คน 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
            กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ก าลังศึกษาอยู่ใ นภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดยางเอน( ประชานุเคราะห์) อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง ได้
จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนท้ังสิ้น 30 คน  
        ด้านเนื้อหา 
            การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาสภาพท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งจะท าการเก็บข้อมูลที่
โรงเรียนวดัยางเอน (ประชานเุคราะห์) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน้ ทั้งหมด 3 ด้าน คือ  พฤติกรรมการสอนของครู  
เจตคตติ่อวิชาคณติศาสตร์   แรงจงูใจจากสถานศึกษา 

         ด้านตัวแปร 
                    ตัวแปรอิสระ   สภาพที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน 3 ด้าน คือ  พฤติกรรมการสอนของครู  
เจตคตติ่อวิชาคณติศาสตร์  แรงจูงใจในสถานศึกษา 
                    ตัวแปรตาม    ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

                         
 
 
 
 
 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาสภาพท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 3 โรงเรียน
วัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) คณะผู้จัดท าได้ด าเนินการตามรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
            ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 3 ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 โรงเรียนวัดยางเอน( ประชานุเคราะห์) จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 1 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 30 คน 
            กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 โรงเรียนวัดยางเอน( ประชานุเคราะห์) จังหวัดพิษณุโลก ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง ได้จ านวน 1
ห้องเรียน จ านวนท้ังสิ้น 30 คน 

 เคร่ืองมือการวิจัยท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในขั้นตอนนี้คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาสภาพที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 3 โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) ซึ่งมี 2 ขั้นตอน ดังนี ้
 ตอนท่ี 1 ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ และ ผลการเรียน 
 ตอนท่ี 2 สภาพท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
วัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) มีจ านวน 30 ข้อ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย น้อยที่สุด  

 ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 ในการสร้างเครื่องมือวิจัยมีขั้นตอนการสร้าง และหาคุณภาพเครื่องมือดังน้ี 
          1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถาม 
          2. สร้างประเด็นค าถามเกีย่วกับการศึกษาสภาพที่มผีลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน
มัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 3 โรงเรียนวดัยางเอน (ประชานุเคราะห์) 
          3. น าแบบบันทึกท่ีสร้างขึ้นให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา และตรวจสอบความเป็นปรนัยของข้อ 
ค าถาม มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 
          4. น าแบบสอบถามมาปรบัปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะตามผูเ้ช่ียวชาญ 

ตัวแปรต้น 

  1. พฤติกรรมการสอนของครู 

  2. เจตคติต่อวิชาคณติศาสตร ์

  3. แรงจูงใจในสถานศึกษา 

              ตัวแปรตาม 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร ์
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          5. น าเครื่องที่ผ่านการหาคุณภาพแล้วไปเก็บข้อมูลในโรงเรยีนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) ช้ันมัธยมศึกษา 
ช้ันปีท่ี 3 ในกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 30 คน 
          6. จัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยต่อไป 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 โดยใช้วิธีการ
เก็บข้อมูลด้วยตนเอง รวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์และให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
ก าหนดและ น าผลแบบทดสอบมาค านวณเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการประมวลผลข้อมูลทาง

สถิติซึ่งมีการประมวลข้อมูลเป็นขั้นตอนโดยใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูล

ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าความถี่ และค่าร้อยละ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา สภาพที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เป็นการ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้การวิเคราะห์สถิติเบื้องต้น ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปใช้เกณฑ์ในการแปลผลคะแนนเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 5 ระดับ  
ดังต่อไปนี้ (บุญชม สีสะอาด, 2553) 

ระดับค่าเฉลี่ย                                                     การแปลความหมาย 

4.21 - 5.00                      มีข้อเท็จจริงอยู่ในระดับมากที่สุด 
3.41 - 4.20                                                    มีข้อเท็จจริงอยู่ในระดับมาก 
2.61 - 3.40                                                    มีข้อเท็จจริงอยู่ในระดับปานกลาง 
1.81 - 2.60                                                    มีข้อเท็จจริงอยู่ในระดับน้อย 
1.00 - 1.80                                                    มีข้อเท็จจริงอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

 3. วิเคราะห์ปัจจัยด้านพฤติกรรมการสอนของครู ด้านแรงจูงใจจากสถานศึกษา และ ด้านเจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 3 โรงเรียนวัดยางเอน 
(ประชานุเคราะห์) โดยใช้ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าร้อยละ (percent) 

 สรุปผล 
 1. สภาพที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก และแต่ละ
ด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัยพบว่า 
 1.1 เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคิดเป็น 3.97  
 1.2 แรงจูงใจด้านสถานศึกษาส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคิดเป็น 3.97 
 1.3 พฤติกรรมการสอนของครูส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคิดเป็น 4.27 
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ตารางแสดงค่าเฉลี่ย(mean) ของ ด้านพฤติกรรมการสอน ด้านแรงจูงใจในสถานศกึษา  

และ ด้านเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ 

 
ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
 2. สภาพท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) จังหวัดพิษณุโลก ด้านพฤติกรรมการสอนของครู ด้านเจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์  ด้านแรงจูงในสถานศึกษา 
 ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับผลการเรียนค่อนข้างดี สภาพที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 3 ด้าน คือ ด้านการสอนของครู  ด้านเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ด้าน
แรงจูงใจสถานศึกษา ซึ่งปราฏกว่า ด้านการสอนของครูส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากที่สุด และรองลงมาก็คือ 
ด้านเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ด้านแรงจูงใจสถานศึกษา 

การอภิปรายผล 
          ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์ ) จังหวัดพิษณุโลก น ามาอภิปรายผลดังนี้ 
           ตัวแปรที่มีอิทธิพลที่เป็นสาเหตุต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้แก่ 
พฤติกรรมการสอนของครู เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ แรงจูงใจด้านสถานศึกษา 
           ตัวแปรที่มีอิทธิพลในรูปที่เป็นสาเหตุทางตรงที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางกเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มีดังน้ี 
 1. พฤติกรรมการสอนของครู เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 3 โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) จังหวัดพิษณุโลก ผู้สอนที่มีพฤติกรรมการสอน
ที่ดีดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนเห็นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางจะสง่ผลให้ผูเ้รยีนสามารถเรียนรูแ้ละพัฒนาตัวเองได้อย่างเต็มศักยภาพ
และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเรียนครั้งต่อไปได้อย่างต่อเนื่องดังนั้นพฤติกรรมการสอนของครูจึงส่งผลทางตรง
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ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) 
จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งสอดคล้องกับกับ วาสนา กลิ่นหอม (2559) ที่พบว่า พฤติกรรมการสอนของครู มีอิทธิพลทางตรง
ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 2. เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ เป็นตัวแปรที่มีผลทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) จังหวัดพิษณุโลก พบว่าตัวแปรที่มีอิทธิพลโดยตรง
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่ พฤติกรรมการสอนของครู เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ แรงจูงใน
สถานศึกษา เพระว่านักเรียนที่มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์มีความรู้สึกว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ส าคัญ 
รักที่จะเรียนคณิตศาสตร์ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความตั้งใจเรียน เนื่องจากเห็นประโยชน์และความจ าเป็นต่อการศึกษา จึงให้
ความสนใจเอาใจใส่ต่อการเรียนสม่ าเสมอเป็นเหตุให้ผลการเรียนดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ ประสาท อิศรปรีชา (2557 : 
17) ที่กล่าวว่า เจตคติเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึก ความเช่ือ ความคิดเห็น ถ้ามีความรู้สึกที่ดีต่อสิ่งใดจะสามารถท าสิ่ง
นั้นได้ดี หากนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ก็จะส่งผลให้ตัวเขามีความรู้สึกที่ดีและความเช่ือมั่นในตัวเองสูง 
เชื่อว่าตนเองจะสามารถประสบความส าเร็จในการเรียนได้มีก าลังใจต่อสู้อุปสรรคต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนเป็นอย่างดี 
ผลการวิจัยนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ประเสริฐ เทพศร (2536 : 69) ; ศรีนวล วรรณสุธี (2536 : 94) ; อเนก 
เตชะสุข (2542 : 90-91) ที่พบว่า เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิวิชาคณิตศาสตร์  
 3. แรงจูงใจในสถานศึกษา เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) จังหวัดพิษณุโลก เมื่อนักเรียนเกิดแรงจูงใจในการ
ท าสิ่งใด จะแสดงพฤติกรรมที่น าไปสู่การเรียนรู้ตามเป้าหมาย โดยบรรยากาศในช้ันเรียนส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ
และใส่ใจต่อวิชาที่มีการจัดบรรยากาศในช้ันเรียนได้อย่างน่าสนใจและเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้เรียนกล้าแสดงความคิดเห็น
และเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ผลการวิจัยนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ โรสนี จริยะมา
การ (2561) ที่พบวา่ แรงจูงใจในสถานศึกษามีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

สรุปผลการวิจัย 
          การศึกษาสภาพท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
วัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) จังหวัดพิษณุโลก  เป็นข้อมูลที่ท าให้ผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาใช้เป็นแนวทางใน
การก าหนดหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้น   นอกจากนี้ยังท าให้เห็นว่าสภาพที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ทั้งระดับ
ผู้เรียนและระดับห้องเรียนยังมีอีกหลายปัจจัยที่น่าสนใจน า มาศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่จะน าไปแก้ไขปัญหา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษาได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
 จากผลการวิเคราะห์สภาพท่ีมีผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์มขี้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการ 
วิจัยไปใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนโดยจากผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมการ
สอนของครู มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ดังนั้นคณะและอาจารย์ผู้สอนจึงมีบทบาทส าคัญใน
การจัดการเรียนรู้ และ เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับนักเรียนมากที่สุดควรมุ่งเน้นการเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดย
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบ สนองความต้องการของผู้เรียนทั้งเพศชายและเพศหญิง และจัดการศึกษาในห้องเรียน
ให้เกิดความเท่าเทียมกันในการเรียนรู้ มีการ สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
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 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เช่น ตัวแปร  
ระดับผู้เรียน เช่น การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว แรงจูงใจในการเรียน พื้นฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์การท าการบ้าน 
เป็นต้น ตัวแปรระดับห้องเรียน เช่น ขนาดของห้องเรียน ภาระงานของครู เป็นต้น 
 2. ควรมีการศึกษาปัจจัยในระดับอ่ืน ๆ เช่น ระดับภายในตัวผู้เรียน ระดับคณะ เป็นต้น ตัวแปรระดับ ภายใน
ตัวผู้เรียน เช่น การซ้ าช้ันของนักศึกษา ความถนัดด้านการค านวณ เชาว์ปัญญา เป็นต้น ส่วนตัวแปรระดับคณะ เช่น 
ขนาดของคณะ ความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร การนิเทศการเรียนการสอนของคณะ เป็นต้น ซึ่งจะท า ให้
ทราบปัจจัย ต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ จะได้วางนโยบาย ส่งเ สริม และ 
สนับสนุนต่อไป 
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การศึกษาผลการเรียนรู้ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง พ้ืนที่สามเหลี่ยม  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล ( K-W-D-L ) 
The study effects of learning mathematics problems on the triangle area of grade 

5 students by using K-W-L-D learning management  

จุฑารัตน์ สมวรรณ1 และ เบญจวรรณ ลิขิตรัตน์เจริญ1 และ จารุวรรณ สอนแปง2 
Jutarat Somwan1 and Benjawan Likitratjaroen1 and Jaruwan Sonpang2 

1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
2อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง พ้ืนท่ีสามเหลี่ยม ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล ( K-W-D-L ) 2) เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล ( K-W-D-L ) โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่สามเหลี่ยม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 1 
ห้อง โดยมีนักเรียนจ านวนทั้งสิ้น 10 คน เป็นนักเรียนชาย จ านวน 7 คน และนักเรียนหญิง จ านวน 3 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค KWDL เรื่อง พื้นที่
สามเหลี่ยม จ านวน 1 แผน แบบทดสอบ   วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนที่
เรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL เรื่อง พ้ืนท่ีสามเหลี่ยมเป็นแบบอัตนัยจ านวน  4 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่มีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค KWDL จ านวนทั้งหมด 15 ข้อ แบ่งเป็น 3 
ด้านละ 5 ข้อ ได้แก่ ด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการร่วม
กิจกรรม ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า 
  1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง พ้ืนท่ีสามเหลี่ยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
5 โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน คือ 7.2 คิดเป็นร้อยละ 36 
และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน คือ 15.5 คิดเป็นร้อยละ 77.5 นั่นคือคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 
  2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้เทคนิค KWDL เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พื้นที่สามเหลี่ยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึง
พอใจมาก ในด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ระดับ 4.46 ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรม ที่ระดับ 4.32 และด้าน
บรรยากาศการจัดการเรียนรู้ ท่ีระดับ 4.24 

ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบ เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล ( K-W-D-L ) / โจทย์ปัญหา / ความพึงพอใจ 

 
 
 
 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

990 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

ABSTRACT 
 The purpose of this study is to: 1) study the effects of learning mathematics problems on 
the triangle area of grade 5 students by using K-W-L-D learning management, 2) study the 
satisfaction of grade 5 students on K-W-D-L learning management about math problems on the 
triangle area. The sample group used in the study was students studying in grade 5, 2nd semester 2 
of academic year 2018 of Matongprachasan School, Phrom Phiram District, Phitsanulok, in 1 
classroom with 10 students, divided into 7 male students and 3 female students. The tools used in 
the study consisted of 1 learning plan in mathematics problems solving by using KWDL techniques 
of triangle area, 4 items of the achievement subjective test for Mathematics Learning Department 
of students learning by using the KWDL technique on the triangle area, and 15 items of the 
satisfaction questionnaire of grade 5 students towards learning mathematics by using KWDL 
technique divided into 3 areas, 5 aspects each, namely, atmosphere in learning management, 
learning activities, and the benefits received from participation in activities. Data were analyzed by 
using percentage, mean and standard deviation. 
 The results of the study found that 

 1. Mathematics learning achievement on the triangle area of grade 5 students in 
Matongprachasan School, Phrom Phiram, Phitsanulok has mean score before studying with 7.2, 
representing 36%, and the mean score after studying with 15.5, representing 77.5%, that is the 
mean score after studying higher than before studying. 
 2. Students' satisfaction with learning problem solving by using KWDL technique for the 
development of learning achievement on the triangle area of grade 5 students is at a high level of 
satisfaction 4.46, the benefits received from participation in activities at the level of 4.32, and the 
learning management atmosphere at the level of 4.24. 

Keywords: K-W-L-D learning management / Sentence problems / Satisfaction 

ความเป็นมาและความส าคญั 
 การศึกษาเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาให้เกิดความรู้ ความรู้นั้นสามารถน ามาใช้พัฒนาคนให้มีความสามารถที่
จะใช้ประกอบอาชีพและเอาตัวรอดได้ รวมทั้งช่วยขัดเกลาให้ผู้ได้รับการศึกษามีจิตใจอันดีงาม มีจิตส านึกและคุณธรรม 
รู้ว่าสิ่งใดควรท า สิ่งใดไม่ควรท า ช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข สามารถประกอบอาชีพท่ี เลี้ยงดู
ตนเองและครอบครัวได้ ซึ่งคนเหล่านี้นอกจากจะสามารถพัฒนาตนเองแล้ว ยังส่งผลต่อสังคมและประเทศชาติให้
เจริญรุ่งเรืองช่วยเกื้อหนุนประเทศชาติให้สามารถธ ารงอยู่สืบไปอย่างมั่นคง สืบเนื่องจากการศึกษานั้น จะเป็นการ
ปลูกฝังให้ผู้ได้รับการศึกษารู้จักรักและหวงแหนในประเทศชาติของตน จะท าให้มีพลเมืองมีศักยภาพ ส่งผลให้การ
พัฒนาประเทศก้าวล้ าตามไปด้วย ซึ่งอาจส่งผลให้ทัดเทียมต่อนานาอารยประเทศได้ 
 วิชาคณิตศาสตร์เป็นศาสตร์หนึ่งที่มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีการคิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่
ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ ดังนั้น
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คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข 
 แต่อย่างไรก็ตาม สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้มีการเปิดเผย คะแนนของการสอบ
แบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือ โอเน็ต (O-net) ในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปี
การศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จ านวน 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ และในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 3 -4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
จ านวน 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ พบว่า ในรายวิชาคณิตศาสตร์นั กเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีผู้เข้าสอบ 704,633 คน คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 37.12 คะแนน และนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผู้เข้าสอบ 643,772 คน คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 26.30 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
ส าหรับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เมื่อเทียบกับ  คะแนนวิชาอื่นจะอยู่ในล าดับรองสุดท้าย และส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
เมื่อเทียบกับคะแนนวิชาอื่นจะอยู่ในล าดับสุดท้าย ซึ่งจากการวิเคราะห์ ในภาพรวมผลปรากฏว่ารายวิชาคณิตศาสตร์มี
คะแนนอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ ามาก 
 การจัดการเรียนรู้แบบ เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล ( K-W-D-L ) มีการพัฒนาโดย Ogle เป็นการสอนที่ช่วยส่งเสริม
ความสามารถของผู้เรียนในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยการให้นักเรียนได้ช่วยเหลือกันในการเรียนรู้และหา
ค าตอบจากโจทย์ที่ก าหนดจาก 4 ค าถาม คือ 
 K : What we know 
 W : What we want to know 
 D : What we do to find out 
 L : What we learned 
การสอนนี้มีประโยชน์มากในการพัฒนาผู้เรียนทางสติปัญญา ทักษะทางสังคม ทักษะการแก้โจทย์ปัญหา ทักษะการคิด
วิเคราะห์แยกแยะข้อมูลจากโจทย์ปัญหา และยังช่วยให้ผู้เรียนที่มีระดับสติปัญญาหลากหลายทั้งเก่ง ปานกลางและ
อ่อนมาเรียนรู้ร่วมกัน ได้ฝึกคิดอย่างเป็นระบบและมีการคิดที่เป็นกระบวนการชัดเจน 
 เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบ เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล ( K-W-D-L ) ช่วยผู้เรียนเกิดทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ ซัฟฟียะห์ สาและ             
(2559, หน้า 68-69) พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล ( K-W-D-L )       
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและมีความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับ       
การจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ เค 
ดับเบิ้ลยู ดี แอล ( K-W-D-L ) ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 5 อยู่ในระดับมากขึ้นไปด้วย ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาผลการเรียนรู้  โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ที่มีการจัดการเรียนรู้แบบ เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล              
( K-W-D-L ) โดยเลือกศึกษา  เรื่อง พ้ืนท่ีสามเหลี่ยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งจุดมุ่งหมายไว้ ดังนี้ 
 1.เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง พ้ืนที่สามเหลี่ยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล ( K-W-D-L ) 
 2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ เค ดับเบิ้ลยู ดี 
แอล  ( K-W-D-L ) โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง พ้ืนท่ีสามเหลี่ยม 
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สมมติฐานการวิจัย 
 1. นักเรียนมีผลการเรียนรู้ที่ดีขึ้น ในเรื่องโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่สามเหลี่ยม โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบ เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล ( K-W-D-L )  
 2. นักเรียนมีความคิดเห็นหลังจากการเรียนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่สามเหลี่ยม โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบ เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล ( K-W-D-L ) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 อยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด 

ขอบเขตการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ผู้วิจัยได้สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง รูปสามเหลี่ยม แผนการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง 
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2551 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 2. ขอบเขตด้านตัวแปร 
 2.1 ตัวแปรต้น (Independent Variable) ได้แก่ วิธีสอนแบบเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล ( K-W-D-L ) 
 2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ผลการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่
สามเหลี่ยมความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล ( K-W-D-L ) 
 3. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ใช้เวลาด าเนินการตั้งแต่ 09.30-10.30น. เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง ในวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562   
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

             ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     การศึกษาผลการเรียนรู้ 

โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง 

พื้นที่สามเหลี่ยม ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษา  ปีที่ 5 โดยใช้

ก า ร จั ด ก า ร เ รี ยน รู้ แ บบ  เ ค 

ดับเบิ้ลยู ดี แอล ( K-W-D-L ) 

1. ผลการเรียนรู้จากการเรียนโจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์  เ รื่ อง  พื้นที่
ส า ม เ ห ลี่ ย ม  ข อ ง นั ก เ รี ย น ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัด 
การเรียนรู้แบบ เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล  
( K-W-D-L ) 
2. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  5 ที่มีต่อการจัด 
การเรียนรู้แบบ เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล 
(K-W-D-L) โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง พื้นที่สามเหลี่ยม 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาผลการเรียนรู้ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่สามเหลี่ยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล ( K-W-D-L ) คณะผู้จัดท าได้ด าเนินการตามรายละเอียดต่อไปนี้ 
 กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาช้ันปีที่ 5 ก าลังศึกษาอยู่ ใน ภาคเรียนที่ 2            
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 1 ห้อง โดยมีนักเรียน
จ านวนทั้งสิ้น 10 คน   เป็นนักเรียนชาย จ านวน 7 คน และนักเรียนหญิง จ านวน 3 คน 

 เคร่ืองมือวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค KWDL 
เรื่อง พื้นที่สามเหลี่ยม จ านวน 1 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ของ
นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL เรื่อง พื้นที่สามเหลี่ยมเป็นแบบอัตนัยจ านวน 4 ข้อ และแบบสอบถามความพึง
พอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค KWDL จ านวนทั้งหมด 15 ข้อ 
แบ่งเป็น 3 ด้านละ 5 ข้อ ได้แก่ ด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ที่ ได้รับ
จากการร่วมกิจกรรมมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันท่ี 18 กุมภาพันธ์  – 28 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 โดยใช้วิธีการ
เก็บข้อมูลด้วยตนเอง ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 1. น าแบบสอบถาม ด าเนินการเก็บข้อมูลนักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายตอบแบบสอบถาม และรวบรวมเก็บ
ข้อมูลด้วยตนเอง 
 2. รวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์และให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 3. น าผลแบบทดสอบมาค านวณเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แผนการจัดการ
เรียนรู้ และแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนรู้เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพ้ืนท่ีสามเหลี่ยม 
 2. ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพ้ืนท่ีสามเหลี่ยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
5 โดยการใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่สามเหลี่ยม แล้วน าคะแนนเฉลี่ยมาเทียบกับ
เกณฑ์เป็นร้อยละ 
 3. วิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่สามเหลี่ยม ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยการใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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รูปภาพท่ี 1 แสดงการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบก่อนเรยีน 
เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพ้ืนท่ีสามเหลีย่ม 

 

 

รูปภาพท่ี 2 แสดงการเก็บข้อมูลโดยใช้แผนการจดัการเรียนรู้โจทยป์ัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่สามเหลีย่ม 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้การจัดการเรยีนรู้แบบ เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล ( K-W-D-L ) 

 

 

รูปภาพท่ี 3 แสดงการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่มีต่อ 
การจัดการเรยีนรู้แบบ เค ดับเบิล้ยู ดี แอล ( K-W-D-L ) โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง พ้ืนท่ีสามเหลีย่ม 
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รูปภาพท่ี 4 แสดงการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบหลังเรียน 
เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพ้ืนท่ีสามเหลีย่ม 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 ผลการทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เร่ือง พ้ืนที่สามเหลี่ยม 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล ( K-W-D-L ) 
ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการใช้และหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง พ้ืนท่ีสามเหลี่ยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 
เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล ( K-W-D-L ) 
 

กลุ่มทดลอง N  X  S.D.  ร้อยละ 

ทดสอบก่อนเรียน 10 7.2 5.03 36 

ทดสอบหลังเรียน 10 15.5 3.98 77.5 

 จากตารางที่ 1 จะพบว่าการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันศึกษาประถมปีที่ 5 มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 7.2 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 36 และ 15.5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.5 ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน  
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 ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ           
เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล ( K-W-D-L ) โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เร่ือง พื้นที่สามเหลี่ยม 

ข้อ รายการ 

 

1 

ด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ 

นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู ้

2 นักเรียนเรียนรู้อยา่งมีความสุข 

3 นักเรียนอยากตอบปัญหาในกิจกรรมการเรียนรู้ 

4 นักเรียนได้รับความสนุกสนานในการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 

5 นักเรียนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในห้องเรียน 

 

6 

ด้านกิจกรรมการเรียนรู ้

นักเรียนได้ฝึกข้ันตอนการแก้ปญัหาอย่างเป็นล าดบัขั้นตอน 

7 นักเรียนได้รับการฝึกและพัฒนาทกัษะการอ่านจับใจความส าคญั 

8 

  

นักเรียนมสี่วนร่วมในการแก้ปัญหาแบบ เค ดับเบิล้ยู ดี แอล    
(K-W-D-L ) ท าให้มีเทคนิคในการแก้ปัญหา 

9 

  
นักเรียนได้ร่วมอภิปรายเพื่อหาแนวทางในขั้นตอนต่างๆ ของ 
เทคนิค เค ดับเบิล้ยู ดี แอล (K-W-D-L ) 

10 

  

นักเรียนได้ร่วมแสวงหาความรู้และแนวทางในการแก้ปัญหาด้วย
ตัวเอง 
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ข้อ รายการ 

 

11 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรม 

นักเรียนได้รับประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ 

12 นักเรียนมีทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ดียิ่งข้ึน 

13 นักเรียนท างานอย่างรอบคอบและเป็นระเบียบ 

14 
นักเรียนเขียนอธิบายวิธีแก้ปัญหาได้ถูกต้องตามหลักคณติศาสตร์ 

มีความละเอียดลออ 

15 นักเรียนมีทักษะการวิเคราะหเ์พิ่มขึ้น 

 

 ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบ เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล ( K-W-D-L ) โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง พ้ืนท่ีสามเหลี่ยม 

ค่าสถิติ 
ด้านบรรยากาศ 

การจัดการเรียนรู้ 
ด้านกิจกรรมการเรียนรู ้

ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 

จากการร่วมกิจกรรม 

X  21.20 22.30 21.60 

S.D.  3.01 2.16 2.91 

ระดับการประเมิน 4.24 4.46 4.32 

 จากตารางที่ 2 พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรยีนรู้การแกโ้จทย์ปัญหาโดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบ เค ดับเบิล้ยู ดี แอล ( K-W-D-L ) เรื่อง พ้ืนท่ีสามเหลี่ยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ในด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ระดับ 4.46 ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรม ท่ี
ระดับ 4.32 และด้านบรรยากาศการจัดการเรยีนรู้ ที่ระดับ 4.24 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลการเรียนรู้ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่สามเหลี่ยม  ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล ( K-W-D-L ) ดังนี ้
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่สามเหลี่ยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
5 โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน คือ 7.2 คิดเป็นร้อยละ 36 
และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน คือ 15.5 คิดเป็นร้อยละ 77.5 นั่นคือคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 
  2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้เทคนิค KWDL เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พื้นที่สามเหลี่ยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึง
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พอใจมาก ในด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ระดับ 4.46 ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรม ที่ระดับ 4.32 และด้าน
บรรยากาศการจัดการเรียนรู้ ท่ีระดับ 4.24 

อภิปรายผล 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่สามเหลี่ยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
5 โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน คือ 7.2 คิดเป็นร้อยละ 36 
และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน คือ 15.5 คิดเป็นร้อยละ 77.5 นั่นคือคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ด้วยเหตุผลว่านักเรียนได้ท ากิจกรรมกลุม่ที่มีเพื่อนช่วยสอน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิค KWDL มีวิธีการคิดอย่างชัดเจน สอดคล้องกับผลการวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้
เทคนิค KWDL เรื่องการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปี ที่ 2/1      ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม จ านวน 37 คน ซึ่งได้มาโดย
การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster RandomSampling) เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค KWDL จ านวน 12 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นแบบทดสอบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค KWDL เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 20 ข้อ 
ผลการวิจัยพบว่าผลการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีได้เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้
เทคนิค KWDL เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (มะลิ ศรีสารคาม, 2553)  
 2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้เทคนิค KWDL เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พื้นที่สามเหลี่ยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึง
พอใจมาก ในด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ระดับ 4.46 ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรม ท่ีระดับ 4.32 และด้าน
บรรยากาศการจัดการเรียนรู้ ที่ระดับ 4.24 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ด้วย เหตุว่านักเรียนได้ท ากิจกรรม
การเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนท าให้นักเรียนสนุกกับการเรียนมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยการพัฒนาแบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคการจัดการเรียนรู้ KWDL เรื่อง ล าดับดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพานพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2556 ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 30 คน มีขั้นตอนการสอน
ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ทบทวนความรู้เดิม โดยการน าเสนอสถานการณ์ของโจทย์ปัญหาหรือเกม
คณิตศาสตร์ขั้นตอนที่ 2 ขั้นด าเนินการสอนใช้เทคนิค KWDL ในการสอนแก้โจทย์ปัญหา ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 
สรุปสิ่งที่ได้จากการเรียน ขั้นตอนท่ี 3 ข้ันฝึกทักษะนักเรียนท า      แบบฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ุ ขั้นตอน
ที่ 4 ขั้นวัดและประเมินผล สังเกตการณ์ ร่วมกิจกรรมตรวจงานกลุ่มและแบบฝึกหัด ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคการจัด การเรียนรู้ KWDL โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 (นรมน ดีหล้า, 2556) 
 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การศึกษาผลการเรียนรู้ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่สามเหลี่ยม ของนักเรียน            
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล ( K-W-D-L ) จึงส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์          
ทางการเรียนคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและนักเรียนมีความพึงพอใจท่ีดีต่อการเรียนการสอน
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการด าเนินการวิจัยในลักษณะเช่นนี้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ให้ควบคุมทุกบทและทุก
เนื้อหา อื่น ๆ เพื่อพัฒนาทักษะหรือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงข้ึน 
 2. การศึกษาครั้งนี้ศึกษาผู้วิจัยศึกษาเฉพาะนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 เท่านั้นจึงควรมีการศึกษากับ
นักเรียนในระดับชั้นอื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของผู้เรียน 

เอกสารอ้างอิง 
อรสา  จังหวัดสุช.  (2554).  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เร่ืองโจทย์ปัญหาการแปรผันของ 
 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ที่มีผลการเรียนต่ าโดยการใช้จุดกิจกรรมซ่อมเสริม
 คณิตศาสตร์.  สารนิพนธ์.  (การมัธยมศึกษา). บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
ชญาณิศา เป็งจันทร.  (2560).  การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 คณิตศาสตร์เร่ืองโจทย์ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 .  บทความ.  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 เชียงราย. 
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ผลการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ทักษะการท างานเป็นทีมและความมุ่งม่ันในการท างาน  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

พัสวี กสิพันธุ์1  เกตุสุนีย์ ถุงทันพิมพ์2 และยุภาดี  ปณะราช3 
Patsawee Kasipan1  Katsunee thungtanpim2 and  Yupadee  Panarach3   

1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
2ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

3อาจารย์โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการใช้
กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการ
เรียนรู้คู่ความสนุกสนานกับเกณฑ์ เพื่อศึกษาทักษะการท างานเป็นทีมและความมุ่งมั่นในการท างานหลังการใช้
กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยา
คม จ านวน 40 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แผนการจัดการจัดการเรียนรู้การใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน แบบวัดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
แบบวัดทักษะการท างานเป็นทีมและแบบวัดความมุ่งมั่นในการท างาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Dependent Sample  
t-test , One Sample t-test , ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  ผลการวิจัยพบว่า 
 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนการใช้กระบวนการ
เรียนรู้คู่ความสนุกสนาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความ
สนุกสนาน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีทักษะการท างานเป็นทีมหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนให้ความส าคัญกับการท างานกลุ่ม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา คือ นักเรียนท างานกลุ่มส าเร็จตามเป้าหมาย และนักเรียนร่วมกันคิดวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายและ
ยอมรับมติกลุ่ม ตามล าดับ 
  4. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีความมุ่งมั่นในการท างานหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนตั้งใจท างานที่ได้รับมอบหมาย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา คือ นักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง และนักเรียนอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหาในการท างาน 
ตามล าดับ 

ค าส าคัญ: การใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน / ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ /ทักษะการท างานเป็นทีม / 

ความมุ่งมั่นในการท างาน 
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 The effect of using Learning and Enjoying Model (5T Model) to promote 
Mathematical Problem Solving Skills,  Teamwork Skills, and Commitment to Work for Grade 7 
students 

ABSTRACT 
 This research aimed to compare Mathematical Problem Solving Skills before and after 
using the Learning and Enjoying Model (5T Model) , to compare Mathematical Problem Solving 
Skills after using 5T Model and to study teamwork skills and commitment to work after using 5T 
Model. The sample were 40 students from Kamphaengphet Pittayakom School by cluster random 
sampling. The instrument include lesson Plan , Mathematical Problem Solving Skills Test , the 
questionaires about teamwork skills and commitment to work. Data analyzed by Dependent 
Sample t-test , One Sample t-test , Mean , and Standard Deviation. 
 The research found that ; 
  1. The students had Mathematical Problem Solving Skills after using 5T Model higher than 
before at .05 Level of significance. 
  2. The students had Mathematical Problem Solving Skills after using 5T Model higher than 
70% at .05 Level of significance. 
 3. The students had teamwork skills after using 5T Model overall at a high level. The 
highest score was the students focus on group work. , then the Students work in groups to 
accomplish their goals, and students together think of various solutions to problems and accept 
group resolutions, respectively. 
  4. The students had Attitude towards Mathematics after using 5T Model Overall at a high 
level. The highest score was students intend to work assigned, Then the students are proud of their 
work, and students are proud of their work. And students are patient, not indefatigable for work 
problems, respectively. 

Keywords: Learning and Enjoying Model (5T Model) / Mathematical Problem Solving Skills / Teamwork 
Skills / Commitment to Work 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
  ประเทศต่างๆ ท่ัวโลกให้ความส าคัญกับทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) 
ที่จ าเป็นส าหรับคริสต์ศตวรรษที่ 21 (Partnership for the 21st Century Skills, 2016) ได้แก่ การคิดแบบมี
วิจารณญาณและการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem-Solving) การสื่อสาร (Communication) การ
ร่วมมือ (Collaboration) และการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ควบคู่ไปกับ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ,2560 :4) ซึ่งทักษะการแก้ปัญหาเป็นทักษะ
ของคนในศตวรรษท่ี 21 (วิจารณ์ พานิช, 2555 :19 ) 
 การแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการท า ความเข้าใจปัญหา คิดวิเคราะห์วางแผนแก้ปัญหา และเลือกใช้
วิธีการที่เหมาะสม โดยค านึงถึงความสมเหตุสมผลของค า ตอบพร้อมทั้ง ตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งทักษะกระบวนการ
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คณิตศาสตร์ มีทักษะการแก้ปัญหาที่ต้องการพัฒนาผู้เรียน  (กระทรวงศึกษาธิการ,2560 :4)  กระบวนการแก้ปัญหาที่
นิยมใช้นั้นคือ ข้ันตอนการแก้ปัญหาของโพลย่า ในการพัฒนาการเรียน (นิธินันท์ กลัดคูวัฒน,์ 2559 :86)  
 หลักสูตร การสอน และการวัดผลประเมินผล เป็นองค์ประกอบหลัก ที่ส าคัญในการออกแบบแนวทางการ
จัดการเรียนรู้หากมีการเปลี่ยนแปลง องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง จะส่งผลต่อองค์ประกอบอื่นตามไปด้วย ซึ่ง
หลักสูตรได้ก าหนดทักษะการแก้ปัญหาเป็นทักษะหนึ่งในการเรียนรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ,2560 :88) ซึ่งเทคนิคการ
สอนที่บูรณาการเทคนิคที่หลากหลายในการใช้ในการจัดการเรียนรู ้ผู้จัดท าได้สนใจเทคนิคการสอนที่เป็นแนวคิดในการ
จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการจาก 3 แนวคิดหลักด้วยกัน ได้แก่ การใช้กระบวนการเรียนรู้คู่กับความสนุกสนาน (5T 
Model) (ยุภาดี ปณะราช, 2558) ซึ่งได้รวม การจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (CIPPA 
Model) ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นจนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ (ทิศนา  แขมมณี, 2555) ร่วมกับแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ 
(Student Teams Achievement Divisions : STAD) ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้แบบเป็นทีมที่ผสมความรู้
ความสามารถ สนุกสนาน มีการปฏิสัมพันธ์กัน (Slavin, 1995) และรูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่มแข่งขัน (Team Game 
Tournament : TGT) ซึ่งจะท าให้นักเรียนเกิดทักษะการท างานเป็นทีม และความมุ่งมั่นในการท างานของนักเรียน 
 จากท่ีกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้สนใจที่จะพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ และทักษะการแก้ปัญหา
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
ก าแพงเพชรพิทยาคม โดยการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่กับความสนุกสนาน (5T Model) (ยุภาดี ปณะราช,2558) ให้
สูงขึ้นและมีประสิทธิภาพต่อไป 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
  1. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความ
สนุกสนาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
 2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 
  3. เพื่อศึกษาทักษะการท างานเป็นทีมหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1  
 4. เพื่อศึกษาความมุ่งมั่นในการท างานหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1  

สมมติฐานของการวิจัย 
 1.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนการใช้กระบวนการเรียนรู้
คู่ความสนุกสนาน 
  2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความ
สนุกสนาน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
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ขอบเขตการวิจัย 
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
      1.1 ประชากร 
      ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ทั้งหมด 11 ห้อง โรงเรียนก าแพงเพชร
พิทยาคม จังหวัดก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 425 คน 
      1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
     กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม 
จังหวัดก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 40 คน ได้มาโดยการเลือกแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling) 
  2. เนื้อหา 
      เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เรื่อง กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 2560 
  3. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
      ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยด าเนินการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้จ านวน 10 แผน และเก็บรวบรวมข้อมูล  
 4. ตัวแปร 
    ตัวแปรต้น ได้แก่ การใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
    ตัวแปรตาม ได้แก่   1. ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
     2. ทักษะการท างานเป็นทีม 
     3. ความมุ่งมั่นในการท างาน 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการเรียนรู้คู่ความ

สนุกสนาน 

 

ทักษะการแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ (K) 

ทักษะการท างานเป็นทีม (P) 

ความมุ่งมั่นในการท างาน (A) 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
  กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนโรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม     จ านวน  40 คน เป็น
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/10  ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) 

 เคร่ืองมือวิจัย 
  1. แผนการจัดการเรียนรู้การใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน เรื่อง กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 จ านวน 10 แผน ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพ 
  2. แบบวัดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มีค่าความ
เที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 1.00 ค่าความเช่ือมั่นโดย
วิธีการของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (KR-20) พบว่า เท่ากับ 0.78 ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.42 – 0.73 และค่า
อ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.22 – 0.58 
  3. แบบวัดทักษะการท างานเป็นทีม เป็นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับตามแบบของลิเคอร์ท (Likert scale) 
จ านวน 8 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 

0.67 – 1.00 ค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีการของคอนบราค (α) พบว่า เท่ากับ 0.63 
   4. แบบวัดความมุ่งมั่นในการท างาน เป็นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับตามแบบของลิเคอร์ท (Likert scale) 
จ านวน 8 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ( IOC) อยู่ระหว่าง 
0.67 – 1.00 ค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีการของคอนบราค (สัมประสิทธ์ิแอลฟา) พบว่า เท่ากับ 0.61 

  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท าแบบวัดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
   2. จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน จ านวน 10 ครั้ง ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
   3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ท าแบบวัดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ แบบวัดทักษะการท างาน
เป็นทีม และแบบวัดความมุ่งมั่นในการท างาน 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   1. การเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความ
สนุกสนาน  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Dependent Sample t-test  
   2. การเปรียบเทียบทักษะการการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ One Sample t-test  

   3. การศึกษาทักษะการท างานเป็นทีมและความมุ่งมั่นในการท างานหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความ
สนุกสนาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผล
ค่าเฉลี่ย ดังน้ี 
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 ค่าเฉลี่ย  4.50 – 5.00  ทักษะการท างานเป็นทีม/ความมุ่งมั่นในการท างานระดับมากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ย  3.50 – 4.49  ทักษะการท างานเป็นทีมความมุ่งมั่นในการท างานระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย  2.50 – 3.49  ทักษะการท างานเป็นทีม/ความมุ่งมั่นในการท างาน ระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย  1.50 – 2.49  ทักษะการท างานเป็นทีม/ความมุ่งมั่นในการท างานระดับน้อย 
   ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.49  ทักษะการท างานเป็นทีม/ความมุ่งมั่นในการท างานระดับน้อยท่ีสุด 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. การเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความ
สนุกสนาน  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ตาราง 1 การเปรยีบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความ
สนุกสนาน  ของช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 1 

ทักษะการแกป้ัญหาทางคณิตศาสตร ์ n �̅� S.D. t Sig. 

ก่อนการจัดการเรียนรู ้ 40 8.68 2.42 
26.15 .00 

หลังการจดัการเรียนรู ้ 40 24.60 2.60 

 p < .05 

  จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนการ
ใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 2. การเปรียบเทียบทักษะการแกป้ัญหาทางคณติศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 
ตาราง 2 การเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 

 n k �̅� S.D. t Sig. 

ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตสาสตร ์ 40 21 24.60 2.60 8.76 .00 

 p < .05 

 จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีทักษะการแก้ปญัหาทางคณติศาสตร์หลังการใช้
กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน สูงกว่าเกณฑร์้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05  
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 3. การศึกษาทักษะการท างานเป็นทีมหลังการใช้กระบวนการเรียนรูคู้่ความสนุกสนาน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะการท างานเป็นทีมหลังการใช้กระบวนการเรียนรูคู้ค่วาม
สนุกสนาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 

ทักษะการท างานเป็นทีม �̅� S.D. ระดับ 

1. นักเรียนให้ความส าคัญกับการท างานกลุ่ม 4.53 0.60 มากที่สุด 

2. นักเรียนมีแลกเปลีย่นความคดิเห็นกับเพ่ือนในกลุ่ม 4.00 0.72 มาก 

3. นักเรียนยอมรบัความคดิเห็นของกลุ่ม 4.10 0.74 มาก 

4. นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการท างานของกลุ่ม 4.25 0.67 มาก 

5. นักเรียนรับผิดชอบในหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่ม 4.13 0.76 มาก 

6. นักเรียนร่วมกันคดิวิธีการแก้ปญัหาที่หลากหลายและยอมรับมตกิลุ่ม 4.33 0.66 มาก 

7. นักเรียนให้ความร่วมมือกับการท างานกลุ่มอย่างเตม็ใจ 4.30 0.61 มาก 

8. นักเรียนท างานกลุ่มส าเร็จตามเป้าหมาย 4.43 0.64 มาก 

 4.26 0.67 มาก 

 p < .05 

  จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีทักษะการท างานเป็นทีมหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้

คู่ความสนุกสนาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.26 และ S.D. = 0.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนให้

ความส าคัญกับการท างานกลุ่ม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (�̅� = 4.53 และ S.D. = 0.60) รองลงมา คือ นักเรียนท างานกลุ่ม

ส าเร็จตามเป้าหมาย มีค่าเฉลี่ย (�̅� = 4.43 และ S.D. = 0.64) และ นักเรียนร่วมกันคิดวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย

และยอมรับมติกลุ่ม มีค่าเฉลี่ย (�̅� = 4.33 และ S.D. = 0.66) ตามล าดับ 
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 4. การศึกษาความมุ่งมั่นในการท างานหลังการใช้กระบวนการเรียนรูคู้่ความสนุกสนาน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ตาราง 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความมุ่งมั่นในการ างานหลังการใช้กระบวนการเรยีนรู้คู่ความ
สนุกสนาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 

ความมุ่งมั่นในการท างาน �̅� S.D. ระดับ 

1. นักเรียนตั้งใจท างานท่ีไดร้ับมอบหมาย 4.55 0.50 มากที่สุด 

2. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 4.03 0.86 มาก 

3. นักเรียนมีเป้าหมายในการท างานท่ีชัดเจน 4.18 0.75 มาก 

4. นักเรียนพยายามท างานให้ส าเรจ็ด้วยตนเอง 4.13 0.56 มาก 

5. นักเรียนอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหาในการท างาน 4.23 0.70 มาก 

6. นักเรียนปฏิบตัิงานอย่างเต็มความสามารถ 4.13 0.79 มาก 

7. นักเรียนปรับปรุงและพัฒนาการท างานด้วยตัวเอง 4.08 0.66 มาก 

8. นักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 4.28 0.75 มาก 

 4.20 0.70 มาก 

 p < .05 

  จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีความมุ่งมั่นในการท างานหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้

คู่ความสนุกสนาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.20 และ S.D. = 0.70) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียน

ตั้งใจท างานท่ีได้รับมอบหมาย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (�̅� = 4.53 และ S.D. = 0.60) รองลงมา คือ นักเรียนมีความภาคภูมิใจ

ในผลงานของตนเอง มีค่าเฉลี่ย (�̅� = 4.28 และ S.D. = 0.75) และ นักเรียนอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหาในการท างาน มี

ค่าเฉลี่ย (�̅� = 4.23 และ S.D. = 0.70) ตามล าดับ 

สรุปผลการวิจัย 
  1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนการใช้กระบวนการ
เรียนรู้คู่ความสนุกสนาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความ
สนุกสนาน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีทักษะการท างานเป็นทีมหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนให้ความส าคัญกับการท างานกลุ่ม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา คือ นักเรียนท างานกลุ่มส าเร็จตามเป้าหมาย และนักเรียนร่วมกันคิดวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายและ
ยอมรับมติกลุ่ม ตามล าดับ 
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  4. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีความมุ่งมั่นในการท างานหลังการใช้กระบวนการเรยีนรู้คู่ความสนุกสนาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนตั้งใจท างานท่ีได้รับมอบหมาย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา คือ นักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง และนกัเรียนอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหาในการท างาน 
ตามล าดับ 

อภิปรายผล 
 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีทักษะการแก้ปัญหาหลังสูงกว่าก่อน และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลดังกล่าว เกิดจากการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนานเป็นวิธีการที่เน้นให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มและท ากิจกรรมเกมการแข่งขันระหว่างกลุ่ม พร้อมทั้งท า
แบบทดสอบรายบุคคลและแลกเปลี่ยนกับเพื่อนเพื่อร่วมกันเฉลยค าตอบ ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น ผล
ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุภาดี ปณะราช (2558) พบว่า แนวคิดของรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้น
กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน (5T Model) ช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ในท านองเดียวกัน
กับงานวิจัยของ อารีรีตน์ ปะวะเสริม (2555) พบว่า การจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา (CIPPA MODEL) ช่วยให้
นักเรียนมีมีกระบวนการแก้ปัญหาในระดับดี และงานวิจัยของ วีระชัย เจริญวัฒนะตะกูล (2550) พบว่า การจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT ช่วยให้นักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
และงานวิจัยของ อุทัยวัน ธะนะค ามา, เกื้อจิตต์ ฉิมทิมและเจียมศักดิ์ ตรีศิริรัตน์ (255) พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิค STAD ช่วยให้นักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งการจัดการเรียนรู้
ดังกล่าวสอดคล้องกับรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน (5T Model) 
  2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีทักษะการท างานเป็นทีมหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลดังกล่าวเกิดจากการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน เน้นการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการกลุ่ม มีการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ท ากิจกรรมเกมการแข่งขันระหว่างกลุ่ม ภายในกลุ่มมีการวางแผนการ
ท างานและแบ่งหน้าท่ี ท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะการท างานเป็นทีม พร้อมทั้งกล้าแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน มีการช่วยเหลือกัน ผลดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ จันจิรา หมุดหวัน (2552) พบว่า การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD ช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการท างานกลุ่มอยู่ในระดับมาก และงานวิจัยของ 
สุรินทร์ ตันสกุล (2553) พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา ช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการท างานเป็น
กลุ่มอยู่ในระดับสูง ซึ่งการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวเช่ือมโยงกับรูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้
คู่ความสนุกสนาน (5T Model) 
 3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  มีความมุ่งมั่นในการท างานหลังการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลดังกล่าวเกิดจากการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ที่เน้นการเรียนรู้เป็นกลุ่มมี
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกลุ่มและการจัดการแข่งขัน ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน นักเรียนปฏิบัติ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจและมีความพยายามในการท างาน ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ให้ส าเร็จต าม
เป้าหมาย  
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ข้อเสนอแนะ 

  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 วิธีการสอนโดยการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนานไปใช้ ในขั้นตอนการท าแบบทดสอบพิจารณา
ความยากง่ายของแบบทดสอบเพื่อจะได้ก าหนดเวลาในการท า เพราะแต่ละแบบทดสอบมีความยากง่ายแตกต่างกัน 
ควรก าหนดเวลาของการท าให้ชัดเจน 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 
 1. ควรน าวิธีการสอนโดยการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ในเนื้อหาอ่ืนๆ และระดับชั้นอื่นๆ 
  2. ควรศึกษาวิธีการสอนโดยการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน ร่วมกับทักษะการแก้ปัญหาร่วมกับ
ความภาคภูมิใจในการเรียน 
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การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา 

Developing Mathematical Problem Solving Ability in Ratio Proportion and 
Percentage of Grade 7 Students using Polya Problem Solving 

วิชากร  ลื้อขนั1 และ อุเทน  ปุ่มสันเทียะ2 

Wichakorn Leukhan1 and Uthen Pumsanthia2 

1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
2อาจารย์โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน 
สัดส่วน และร้อยละ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กระบวนการของโพลยา กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวังทองพิทยาคม จังหวัดพิษณุโล ก จ านวน 34 คน 
เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา และแบบวัดความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ ซึ่งมีค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.20 - 0.90 ค่า
อ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.2 - 1.0 และค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.89 มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที (t-test one sample) 
 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีคะแนนทดสอบหลังเรียนเฉลี่ย 14.41 คะแนน คิดเป็นร้อย
ละ 72.06 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์ คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1.4 สูงกว่าเกณฑ์ร้อย
ละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ค าส าคัญ :  กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา/ การแก้ปัญหา/ กรบวนการแก้ปัญหา 

ABSTRACT 
The purposes of this research were to develop abilities to solve math problems is ratio, 

proportion and percent for mathayom 1 Students by using the process of Polya. The sample used 
in this study consisted of 34 mattayom 1.4 students in the second semester of the academic year 
2018 of Wangthongpittakom School. The instrument used in the study were lesson plan were 
Polya’s solution process  and problem solving abilities on mathematics is ratio, proportion and 
percent difficulty value is between 0.20-0.90, discrimination is between 0.2-1.0 and reliability is 0.89. 
Statistics used were average, standard deviation, t-test dependent samples. The results of the 
study were post-test scores of the students mathayom 1 Students average 14.41 points 72.06%. 
Compare criteria Post-test scores of the students mathayom 1 Students higher than 70 percent at 
the level of statistical significant .05. 

Keyword : Polya’s solution process  / Problem solving /  Problem solving process 
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
 สังคมปัจจุบันมนุษย์ต้องเผชิญปัญหาตา่ง ๆ มากมาย มนุษย์จึงต้องรู้จักการคิดวิเคราะห์ เพื่อหาทางแก้ปัญหา
ต่าง ๆ เหล่านั้น โดยใช้เหตุผลต่าง ๆ มาประกอบการแก้ปัญหา คณิตศาสตร์เป็นวิชาหนึ่งที่มีความส าคัญยิ่งต่อ
ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ เป็นเครื่องมือท่ีน าความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม 
ตลอดจนเป็นพื้นฐานของการค้นคว้าวิจัยทุกประเภท เป็นที่ยอมรับกันว่าคณิตศาสตร์เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนา
คุณภาพของมนุษย์ เพราะคณิตศาสตร์ช่วยพัฒนาความคิดของนักเรียนให้สามารถคิดได้อย่างเป็นระบบ มีเหตุผล 
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรูว้ิชาอื่น ๆ ได้ด้วย (กรมวิชาการ, 2555, 
หนา้ 1) และคณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือท่ีช่วยพัฒนาเยาวชนให้เป็น ผู้มีศักยภาพเป็นพลเมืองที่มีคุณค่า (Productive 
citizen) เพราะโดยธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์นั้น จะช่วยพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้รู้จักคิดวิเคราะห์ ช่างสังเกต มี
ความคิดเป็นล าดับขั้นตอน มีระเบียบวินัย มีเหตุมีผล และคณิตศาสตร์ยังเป็นศาสตร์ที่ช่วยพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพ
ทางคณิตศาสตร์ (Mathematical power) กล่าวคือ เป็นผู้ที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มี
ความสามารถในการแก้ปัญหา มีความสามารถในการอุปนัย และนิรนัยสถานการณ์หรือปัญหาต่าง ๆ มีความสามารถ
ในการคาดเดา มีความสามารถในการเชื่อมโยง และมีความสามารถในการให้เหตุผล ตลอดจนมีวิสัยทัศน์และมคีวามคดิ
ริเริ่มสร้างสรรค์ (ปานวาด กุลนาทศิริ, 2550, หน้า 13)   
 ส าหรับประเทศไทย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้ก าหนดให้ทักษะและกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เป็นทักษะหนึ่งใน
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ดังนั้น การแก้ปัญหา จึงเป็นกระบวนการที่นักเรียน ควรจะเรียนรู้ ฝึกฝน และ
พัฒนาให้เกิดทักษะขึ้นในตนเอง เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อให้นักเรียนมีแนวทางในการคิดที่หลากหลาย รู้จัก
ประยุกต์และปรับเปลี่ยนวิธีกรแก้ปัญหาให้เหมาะสม รู้จักตรวจสอบและสะท้อนกระบวนการแก้ปัญหา มีนิสัย
กระตือรือร้น ไม่ย่อท้อ รวมถึงมีความมั่นใจในการแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน นอกจากนี้ การ
แก้ปัญหายังเป็นทักษะพื้นฐานที่นักเรียนสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ การส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการ
แก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิผล ควรใช้สถานการณ์หรือปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่กระตุ้น ดึงดูดความสนใจ ส่งเสริมให้มี
การประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ขั้นตอน/กระบวนการแก้ปัญหา และยุทธวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลาย  (สสวท. , 
2560, หน้า 44)  ซึ่งสอดคล้องกับ พวงรัตน์ ทวีวัตน์ (2549, หน้า 29) ได้กล่าวว่า บุคคลที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ที่ดีคือบุคคลที่สามารถประยกุตค์วามรูท้าง คณิตศาสตร์ ข้ันตอน/กระบวนการและใช้ประสบการณ์ไปใช้ใน
การแก้ปัญหา   
 จากความส าคัญที่กล่าวมาแล้วเบื้องต้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เป็นสิ่งส าคัญ แต่จากการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวังทองพิทยาคม ประจ าปี
การศึกษา 2560 อยู่ในระดับที่ไม่ประสบความส าเรจ็เท่าที่ควรพิจารณาได้ จากผลคะแนนการสอบวิชาคณิตศาสตร์ของ
สถาบันทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ประจ าปีการศึกษา  2560 มีคะแนนเฉลี่ย 26.30 จากคะแนน 100 
คะแนนตามล าดับ เมื่อพิจารณาในสาระที่ 1  จ านวนและพีชคณิต มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการ
แสดงจ านวนระบบจ านวนการด าเนินการของจ านวน ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการสมบัติของการด าเนินการ และ
น าไปใช้ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ พบว่า เนื้อหาเรื่องอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ เป็นเนื้อหาที่ว่าด้วย
สถานการณ์ที่ ประกอบไปด้วยข้อความและตัวเลขที่ต้องการค าตอบโดยอาศัยความรู้ทางคณิตศาสตร์และมีทักษะ 
กระบวนการในการแก้ปัญหาซึ่งนักเรียนท าคะแนนได้ต่ า เฉลี่ยแล้วนักเรียนทั้งระดับช้ัน มีคะแนนเฉลี่ย 29.91 ถือว่า
คะแนนที่ได้ต่ ากว่ามาตรฐานอื่น ๆ โดยนักเรียนส่วนใหญ่ท าคะแนนได้น้อยเนื่องมาจาก นักเรียนไม่สามารถแสดง
ความสัมพันธ์ของสิ่งที่ต้องการหามีความสัมพันธ์กับข้อมูลที่ให้มาได้ และแสดงการแก้ปัญหาเป็นล าดับขั้นตอนได้ไม่
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ชัดเจนจึงท าให้นักเรียนไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละได้ ซึ่งการที่นักเรียนจะแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ได้นั้น  มีนักการศึกษาได้ให้ความหมายไว้ดังน้ี 
 เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร (2555, หน้า 109) ได้กล่าวว่า นักเรียนจะต้องประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ 
ขั้นตอน กระบวนการแก้ปัญหา กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา และประสบการณ์เดิม ประมวลเข้ากับสถานการณ์ใหม่ที่
ก าหนดให้ในปัญหานั้น ๆ   
 การจัดการเรียนการสอนแบบแก้ปัญหาตามรูปแบบการแก้ปัญหาของโพลยานั้น สนิทศิริ (อ้างอิงใน ธัญญ 
รัตน์ กันทะลือ, 2548 , หน้า 18-19) ได้กล่าวไว้ว่าจะมีการใช้ขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหา 4 ขั้นตอน ซึ่งแต่ละ 
ขั้นตอนของโพลยาจะมีจุดเน้นที่ชัดเจน กล่าวคือ ขั้นที่ 1 เป็นข้ันท าความเข้าใจปัญหา นั่นคือเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่ไม่ รู้ 
อะไรคือข้อมูลโจทย์ ก าหนดเง่ือนไขอะไรบ้าง และเพียงพอที่จะแก้หรือไม่และควรแยกสภาพการณ์หรือเง่ือนไข 
ออกเป็นส่วนๆ โดยการเขียนลงบนกระดาษจะท าให้เข้าใจโจทย์ปัญหามากขึ้น ขั้นที่ 2 การวางแผนแก้ปัญหา เป็นขั้นที่
ค้นหาความเชื่อมโยงระหว่างข้อมูล กับสิ่งท่ีไม่รู้ ขั้นที่ 3 การด าเนินการตามแผน เป็นขั้นของการปฏิบัติตามแผนที่วาง
ไว้ และ ต้องตรวจสอบแต่ละขั้นตอนที่ปฏิบัติว่าถูกต้องหรือไม่ และขั้นที่ 4 การตรวจสอบผล เป็นการตรวจสอบการ
แก้ปัญหา ว่าถูกต้องหรือไม่ โดยจะต้องมีการตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้ว่าถูกต้องโดยอาจใช้วิธีการอีกวิธีหนึ่งตรวจสอบเพื่อ
ดูว่า ผลลัพธ์ได้ตรงกันหรืออาจใช้การประมาณค่าตอบอย่างคร่าวๆ 
 จากสภาพปัญหาและเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย 
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเพื่อให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมเรียนรู้ด้วย
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา จึงก าหนดเกณฑ์การประเมิน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ไว้ที่ร้อยละ 70 ซึ่งอยู่ในระดับดี ตามกระทรวงศึกษาธิการ (2552, หน้า 22) ซึ่งทางโรงเรียนได้ใช้
เกณฑ์การประเมินตาม กระทรวงศึกษาธิการด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียน 
การสอนคณิตศาสตร์ และเพื่อเป็นแนวทางส าหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ที่จะน าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาไปประยุกต์ใช้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 เพื่อเปรียบเทียบการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยากับเกณฑ์ร้อยละ 70 

ขอบเขตของงานวิจัย 
การวจิัยครั้งนี้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วน 

สัดส่วน และร้อยละ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา โดยผู้วิจัยได้ก าหนด
ขอบเขตในแต่ละขั้นตอนออกเป็น 3 ด้าน คือ ขอบเขตเนื้อหา ขอบเขตกลุ่มเป้าหมาย และขอบเขตตัวแปร ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. ขอบเขตเนื้อหา 
เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และ

ร้อยละ สาระที่ 1  จ านวนและพีชคณิต  มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ านวน ระบบจ านวน 
การด าเนินการของจ านวน ผลที่เกิดขึ้นจาการด าเนินการ สมบัติของการด าเนินการ และน าไปใช้ 

2. ขอบเขตกลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง 4  โรงเรียนวังทองพิทยาคม จ านวน 34 คน  
ปีการศึกษา 2561 
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 3. ขอบเขตตัวแปร 
    3.1 ตัวแปรต้น  ได้แก่  วิธีการสอนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา 
    3.2 ตัวแปรตาม  ได้แก่  ความสามารถในการแก้ปัญหา 

สมมติฐานการวิจัย  
 นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาหลังจากการได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนกร
แก้ปัญหาของโพลยาสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 

นิยามศัพท์เฉพาะ  
 การแก้ปัญหา  หมายถึง  กระบวนการในการประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ขั้นตอน กระบวนการ
แก้ปัญหา และประสบการณ์ที่มีอยู่ไปใช้ในการหาค าตอบของปัญหาคณิตศาสตร์ 
 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  หมายถึง การน าความรู้และประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการ
แก้ปัญหาของนักเรียน โดยตรวจสอบจากแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา มีทั้งหมด 4 ขั้นตอน ได้แก่ 
 ขั้นที่ 1 การท าความเข้าใจปัญหา (Understanding the problem) เป็นการมองไปท่ีตัวปัญหาโดยพิจารณา
ว่าโจทย์ถามอะไร โจทย์ก าหนดอะไรมาให้บ้างมีสาระความรู้ใดท่ีเกี่ยวข้องบ้าง มีความเพียงพอส าหรับการแก้ปัญหานั้น
หรือไม่ และค าตอบของปัญหาจะอยู่ในรูปแบบใดจนกระทั่งสามารถสรุปปัญหาออกมาเป็นภาษาของตนเองได้ ถ้าหาก
ยังไม่ชัดเจนในโจทย์อาจใช้วิธีการต่าง ๆ ช่วย เช่น การวาดรูป เขียนแผนภูมิ หรือแยกแยะสถานการณ์โดยเขียนสาระ
ของปัญหาด้วยถ้อยค าของนักเรียนเอง แล้วแบ่งเงื่อนไขในโจทย์ออกเป็นส่วน ๆ ซึ่งจะท าให้เข้าใจโจทย์ปัญหามากขึ้น  
 ขั้นที่ 2 การวางแผนการแก้ปัญหา (Devising a plan) เป็นขั้นตอนส าคัญที่จะต้องพิจารณาว่าจะแก้ปัญหา
ด้วยวิธีใดจะแก้ปัญหาอย่างไรนักเรียนต้องมองเห็นความส าคัญของข้อมูลต่าง ๆ ในโจทย์ปัญหาอย่างชัดเจนมากขึ้น ซึ่ง
เป็นขั้นที่ค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่โจทย์ถามกับข้อมูลหรือสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้ ถ้าหากไม่สามารถหา
ความสัมพันธ์ได้ก็ควรอาศัยหลักการของการวางแผนแก้ปัญหา ดังน้ี  
 1. โจทย์ปัญหาลักษณะนี้เคยพบมาก่อนหรือไม่และมีลักษณะคล้ายคลึงกับโจทย์ปัญหาที่เคยท ามาแล้ว
อย่างไร   
 2. เคยพบโจทย์ปัญหานี้เมื่อไรและใช้วิธีการใดในการแก้ปัญหา   
 3. ถ้าอ่านในโจทย์ปัญหาครั้งแรกแล้วไม่เข้าใจควรอ่านโจทย์ปัญหาอีกครั้งแล้ววิเคราะห์ ความแตกต่างของ
ปัญหานี้กับปัญหาที่เคยท ามาก่อน ดังนั้นการวางแผนการแก้ปัญหาที่เคยท ามาก่อน ดังนั้นการวางแผนการแก้ปัญหา
เป็นขั้นตอนท่ีผู้แก้ปัญหาพิจารณาความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ในปัญหาผสมผสานกับประสบการณ์ในการแก้ปัญหาที่ผู้
แก้ปัญหามีอยู่แล้วน ามาก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหา   
 ขั้นที่ 3 การด าเนินการตามแผน (Carrying out the plan) เป็นขั้นตอนที่ลงมือปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้
เพื่อให้ได้ค าตอบของปัญหาด้วยการรู้จักเลือกวิธีการคิดค านวณ กฎ หรือสูตรที่เหมาะสมมาใช้โดยเริ่มจากการ
ตรวจสอบความเป็นไปได้ของแผนเพิ่มเติมรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนให้ชัดเจนแล้วลงมือปฏิบัติจนกระทั้งสามารถหา
ค าตอบได้หรือค้นพบวิธีการแก้ปัญหาใหม่   
 ขัน้ท่ี 4 การตรวจสอบผล (Looking back) เป็นขั้นตอนท่ีผู้แก้ปัญหามองย้อนกลับไปที่ขั้นตอนต่าง ๆ ที่ผ่าน
มาเป็นการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์ท่ีได้ถูกต้องสมบูรณโ์ดย พิจารณาและตรวจดูว่าผลลัพธ์ถูกต้องและมีเหตุผล
ที่น่าเชื่อถือได้หรือไม่ตลอดจนกระบวนการในการแก้ปัญหา 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
 กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง 4  โรงเรียนวังทองพิทยาคม จ านวน 34 คน  ปีการศึกษา 2561  
 เครื่องมือวิจัย 
 1.  แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ โดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา จ านวน 10 แผน รวม 10 ช่ัวโมง  
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ เป็นแบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ  

 การสร้างเคร่ืองมือวิจัย 
 ผู้วิจัยสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพล
ยา จ านวน 10 แผน แผนละ 1 ช่ัวโมง หลังจากสร้างแผนการจัดการเรียนรู้เสร็จ ผู้วิจัยน าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้าง
ขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจ และน ามาแก้ไข จากนั้นน าไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของเครื่องมือวิจัย 
แล้วเตรียมน าไปใช้ในการสอนนักเรียนกลุ่มเป้าหมายต่อไป 
 ผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ 
โดยค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และท าการวิเคราะห์หลักสูตร เนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อน ามา
ก าหนดแบบทดสอบให้คลอบคลุมเนื้อหา และจุดประสงค์การเรียนรู้ จากนั้นด าเนินการสร้างแบบทดสอบเป็น
แบบทดสอบปรนัย เมื่อสร้างแบบทดสอบเสร็จแล้ว น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย เพื่อขอค าแนะน า แก้ไขส่วน
ที่ยังบกพร่อง น ามาปรับปรุง จากนั้นน าไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจตรวจสอบความเหมาะสมของเครื่องมือวิจัย ซึ่ง
แบบทดสอบมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบวัดกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) อยู่ในช่วงระหว่าง 0.67 – 1.00 
จากนั้นน าแบบทดสอบดังกล่าวไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2.4 ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายจ านวน 36 คน 
จากนั้นท าการคัดเลือกแบบทดสอบที่ใช้ได้จ านวน 20 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.20 - 0.80 ค่าอ านาจจ าแนก
อยู่ระหว่าง 0.20 – 1.00 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.  ผู้วิจัยด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ จ านวน 10 แผน ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละแผนครูจะให้
นักเรียนได้ท าการแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา แล้วให้นักเรียนคิดหาวิธีการแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์ที่ครูก าหนดให้ 
 2.  หลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้วิจัยด าเนินการวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา โดยให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ 
โดยน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาตรวจให้คะแนน โดยให้ข้อที่ถูกต้องได้ 1 คะแนน  ข้อที่ผิด ไม่ตอบ 
หรือตอบมากกว่าตัวเลือกได้ 0 คะแนน และวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาแบบโพลยา กับเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยใช้สถิติทดสอบ t-test one-sample 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง 
อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ โดยพิจารณาจากการแก้ปัญหาของนักเรียนด้วยกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ดังน้ี 
 อัตราส่วน หลังจากที่ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาแบบโพลยา เข้ามาใช้ในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ในเรื่องของอัตราส่วน จะเห็นได้ว่า เมื่อก าหนดโจทย์ปัญหามาให้นักเรียน นักเรียนสามารถ
ด าเนินการแก้ปัญหาตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว้ โดยในขั้นที่ 1 ขั้นท าความเข้าใจโจทย์ปัญหา ซึ่งนักเรียนสามารถอธิบาย
ถึงสิ่งที่โจทย์ต้องการ และสิ่งที่โจทย์ข้อนี้ให้มาได้เป็นอย่างดี คือ โจทย์ให้อัตราส่วนของ ไนโตรเจนต่อฟอสฟอรัสต่อ
โพแทสเซียม เป็น 8 : 24 : 24 โดยต้องการทราบว่า ถ้าในปุ๋ยมีโพแทสเซียม 9 กิโลกรัม จะมีส่วนผสมทั้งหมดกี่กิโลกรัม 
ดังท่ีปรากฏในรูปที่ 1 ข้ันท่ี 2 ข้ันการวางแผนแก้ปัญหา นักเรียนสามารถก าหนดตัวแปรให้แทนสถานการณ์ที่ต้องการ

หาค าตอบ และสามารถวางแผนในการหาค าตอบได้ โดยนักเรียนน าอัตราส่วนท่ีให้มาไปคูณกับ 3

8
 เพื่อที่จะท าให้ส่วน

ของโพแทสเซียม มี 9 ส่วน ดังที่ปรากฏในรูปที่ 2 ขั้นที่ 3 ขั้นด าเนินการตามแผน จากรูปที่ 3 จะเห็นได้ว่า นักเรียน
สามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามการวางแผนในขั้นตอนก่อนหน้าโดยด าเนินการคูณอัตราส่วนด้วยจ านวนที่
ก าหนดขึ้นในขั้นตอนที่ 2 ซึ่งจะได้อัตราส่วนขึ้นมาใหม่ จากนั้นดูว่ามีส่วนผสมทั้งหมดกี่กิโลกรัมโดยการน ามาบวกกัน
ทั้งหมด และขั้นท่ี 4 ข้ันตรวจสอบ โดยนักเรียนจะท าการตรวจสอบผล จากผลลัพธ์ในขั้นตอนที่ 3 เป็นการตรวจสอบ
ความถูกต้องของการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ดังท่ีปรากฏในรูปที่ 4 
ตัวอย่างโจทย์ปัญหา 
 ปุ๋ย NPK สูตร 8-24-24 หมายถึง ปุ๋ยที่มีไนโตรเจน 8 ส่วน ฟอสฟอรัส 24 ส่วน และโพแทสเซียม 24 ส่วน 
โดยน้ าหนัก ถ้าในปุ๋ยมีโพแทสเซียม 9 กิโลกรัม จะมีส่วนผสมทั้งหมดกี่กิโลกรัม 
 

 
 รูปที่ 1 แสดงการท าความเข้าใจโจทย์ปัญหาเรื่องอัตราส่วนของนักเรียน  
 

 
 รูปที่ 2 แสดงการวางแผนแก้ปญัหาเรื่องอัตราส่วนของนักเรียน  

  
 รูปที่ 3 แสดงการด าเนินการแก้ปญัหาเรื่องอัตราส่วนของนักเรยีน 
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 รูปที่ 4 แสดงการตรวจสอบการแก้ปัญหาเรื่องอัตราส่วนของนักเรยีน 
   
 สัดส่วน หลังจากที่ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาแบบโพลยา เข้ามาใช้ในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ในเรื่องสัดส่วน ซึ่งในเรื่องนี้จะเป็นการต่อยอดทางความรู้มาจากเรื่องอัตราส่วน เป็นการ
แสดงการเท่ากันของอัตราส่วนสองอัตราส่วน จะเห็นได้ว่า เมื่อก าหนดโจทย์ปัญหามาให้นักเรียน นักเรียนสามารถ
ด าเนินการแก้ปัญหาตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว้ โดยในขั้นที่ 1 ขั้นท าความเช้าใจโจทย์ปัญหา ซึ่งนักเรียนสามารถอธิบาย
ถึงสิ่งที่โจทย์ต้องการ และสิ่งที่โจทย์ข้อนี้ให้มา เช่นนักเรียนบอกได้ว่า ต้องจ่ายค่าตู้เย็นที่ลดราคากี่บาท จากการลด
ราคาในสัดส่วนที่เท่ากันของเครื่องเสียงกับตู้เย็น ดังที่ปรากฏในรูปที่ 5 ขั้นที่ 2 ขั้นการวางแผนแก้ปัญหา นักเรียน
สามารถก าหนดตัวแปรให้แทนสถานการณ์ที่ต้องการหาค าตอบ และสามารถวางแผนในการหาค าตอบได้ โดยนักเรียน
ได้ก าหนดตัวแปร x  แทนสิ่งทีโจทย์ถามหา หรือ แทนราคาตู้เย็นที่ลดราคาแล้ว ดังที่ปรากฏในรูปที่ 6 ขั้นที่ 3 ขั้น
ด าเนินการตามแผน จากรูปที่ 7 จะเห็นได้ว่า นักเรียนสามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามการวางแผนในขั้นตอน
ก่อนหน้า และขั้นที่ 4 ข้ันตรวจสอบ โดยนักเรียนจะท าการตรวจสอบผล จากผลลัพธ์ในขั้นตอนท่ี 3 เป็นการตรวจสอบ
ความถูกต้องของการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ดังท่ีปรากฏในรูปที่ 8 
ตัวอย่างโจทย์ 
 ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งประกาศลดราคาครั้งใหญ่ โดยลดราคาสินค้าทุกชนิดในอัตราเดียวกัน สมทรงซื้อ
เครื่องเสียง จากห้างแห่งนี้ในราคา 33,000 บาท จากราคาเดิม 48,000 บาท ถ้าชิดชนกต้องการซื้อตู้เย็นซึ่งติดราคาไว้ 
84,000 บาท ชิดชนกต้องจ่ายค่าตู้เย็นหลังจากลดราคาแล้วก่ีบาท 

 
 รูปที่ 5 แสดงการท าความเข้าใจโจทย์ปัญหาเรื่อง สัดส่วน ของนักเรียน 

 
 รูปที่ 6 แสดงการวางแผนแก้ปัญหาเรื่อง สัดส่วน ของนักเรียน 
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 รูปที่ 7 แสดงการด าเนินการแก้ปญัหาเรื่อง สัดส่วน ของนักเรียน 
 

 
 รูปที่ 8 แสดงการตรวจสอบการแก้ปัญหาเรื่อง สัดส่วน ของนักเรียน 
 
 ร้อยละ หลังจากที่ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาแบบโพลยา เข้ามาใช้ใน การ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ในเรื่อง ร้อยละ ซึ่งในเรื่องนี้จะเป็นการต่อยอดทางความรู้มาจากเรื่อง อัตราส่วน และ
สัดส่วน เป็นการแสดงการเปรียบเทียบปริมาณใดปริมาณหนึ่งต่อ 100 จะเห็นได้ว่า เมื่อก าหนดโจทย์ปัญหามาให้
นักเรียน นักเรียนสามารถด าเนินการแก้ปัญหาตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ โดยในข้ันท่ี 1 ข้ันท าความเช้าใจโจทย์ปัญหา ซึ่ง
นักเรียนสามารถอธิบายถึงสิ่งที่โจทย์ต้องการ และสิ่งที่โจทย์ข้อน้ีให้มา โดยในตัวอย่างที่ให้มา โจทย์ข้อนี้ต้องการทราบ
ว่าจะต้องผ่อนช าระเดือนละเท่าใด โดยหักจากเงินดาวน์ 10% แล้ว ดังที่ปรากฏในรูปที่ 17 และรูปที่ 18 ขั้นที่ 2 ขั้น
การวางแผนแก้ปัญหา นักเรียนสามารถก าหนดตัวแปรให้แทนสถานการณ์ที่ต้องการหาค าตอบ และสามารถวางแผนใน
การหาค าตอบได้ จะได้ว่า นักเรียนแบ่งการแก้ปัญหาออกเป็นสองตอน คือตอนที่ 1 ค านวณหาเงินดาวน์ 10% ของ
จ านวนราคารถท้ังหมด จากน้ันตอนที่ 2 นักเรียนจะก าหนดตัวแปรขึ้นมา 1 ตัวแปรแล้วสร้างสมการจากจ านวนเงินที่
เหลือจากเงินดาวน์ แล้วน าไปแบ่งเป็น24 เดือนตามที่โจทย์ก าหนด ดังที่ปรากฏในรูปที่ 19 และรูปที่ 20 ขั้นที่ 3 ขั้น
ด าเนินการตามแผน จากรูปที่ 21 และรูปที่ 22 จะเห็นได้ว่า นักเรียนแก้สมการจากขั้นตอนการวางแผน โดยการหาเงิน
ดาวน์ก่อน จากนั้นน ามาลบกับราคาทั้งหมด แล้วคิดอัตราดอกเบี้ย 20% จากราคาที่หักจากเงินดาวน์แล้ว จากนั้น
น ามาแบ่งออกเป็น 24 เดือน โดยจะได้เดือนละ 2,025 บาท และขั้นที่ 4 ขั้นตรวจสอบ โดยนักเรียนจะท าการ
ตรวจสอบผล จากผลลัพธ์ในขั้นตอนที่ 3 เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา จะได้ว่า นักเรียนน าค่าตัวแปรที่ได้ ไปใส่ในสมการที่ตั้งไว้ เมื่อสมการเป็นจริง จะได้
ว่าค าตอบท่ีได้นั้นมีความถูกต้อง ดังที่ปรากฏในรูปท่ี 23 และรูปท่ี 24 
ตัวอย่างโจทย์  
 โดยทั่วไปในการผ่อนสินค้าเงินผ่อน ผู้ซื้อต้องวางเงินดาวน์ไว้ส่วนหนึ่ง ค่าสินค้าที่เหลือผู้ขายจะน าไปคิด
ดอกเบี้ยเต็มช่วงเวลาผ่อนช าระแล้วน าดอกเบี้ยที่ค านวณได้ไปรวมกับค่าสินค้าท่ีเหลือ ต่อจากนั้นจึงเฉลี่ยเงินรวมนี้ตาม
จ านวนงวดที่ต้องผ่อนช าระ เพื่อหาว่าแต่ละงวดผู้ซื้อต้องผ่อนช าระเท่าใด 
 รถจักรยานยนต์คันหนึ่งราคา 45,000 บาท ถ้าต้องการซื้อโดยผ่อนช าระต้องวางเงินดาวน์ 10% ของราคา
ขาย ท่ีเหลือผ่อนช าระ 24 เดือน เดือนละเท่า ๆ กัน โดยบริษัทคิดอัตราดอกเบี้ย 20% ต่อปี จะต้องผ่อนช าระเดือนละ
กี่บาท 
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 รูปที่ 9 แสดงการท าความเข้าใจโจทย์ปัญหาเรื่อง ร้อยละ ของนักเรียน 
 

 
 รูปที่ 10 แสดงการวางแผนแก้ปัญหาเรื่อง ร้อยละ ของนักเรียน 
 

 
 รูปที่ 11 แสดงการด าเนินการแก้ปัญหาเรื่อง ร้อยละ ของนักเรียน 
 

 
 รูปที่ 12 แสดงการตรวจสอบการแก้ปัญหาเรื่อง ร้อยละ ของนักเรียน 
 
 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระกวนการแก้ปัญหาของโพลยา วัดจากแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ซึ่งนักเรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนนของการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อยู่ที่ 14.41 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 72.06 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์กับ คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน  พบว่า  
คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1.4 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบหลังเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่องอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ข้องนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กับเกณฑ์ร้อย
ละ 70 
การทดสอบ n คะแนนเต็ม x  . .S D  % of Mean t Sig(1-tailed) 

หลังเรียน 34 20 14.41 2.19 72.06 1.10* 0.1404 

* P < 0.5 
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อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน 
และร้อยละ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของนักเรียนจะต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า 
14 คะแนน ปรากฏว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเฉลี่ย 14.41 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 72 .06 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ โดยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
จุดประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งเป็นผลมาจาก ในขณะท ากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง
อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ โดยผู้วิจัยได้ทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1.4 จ านวน 34 คน และได้
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ดียิ่งข้ึน ซึ่งผู้วิจัยได้
น ากระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา มาใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนสอน ซึ่งประกอบไปด้วย กระบวนการ
แก้ปัญหา 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นท าความเข้าใจปัญหา 2) ขั้นวางแผนแก้ปัญหา 3) ขั้นด าเนินการแก้ปัญหา 4) ขั้น
ตรวจสอบผล จากข้ันตอนการแก้ปัญหาดังกล่าว จะท าให้นักเรียน เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นระบบ มีการตรวจสอบ
ผลได้ ซึ่งหากได้ผลที่ผิดพลาดสามารถย้อนกลับไปแก้ปัญหาที่ เกิดขึ้นได้ ซึ่งสอดคล้องกับ อารมณ์ จันทร์ลาม (2550 , 
หน้า 93) ได้ท าการวิจัยศึกษาผลของการสอนแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนโดยใช้กระบวน การแก้ปัญหาของโพลยาที่มีต่อ
ทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า 1) ความสามารถของนักเรียนในการแก้โจทย์ปัญหา
เศษส่วนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา หลังจากเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 มีนักเรียนที่มีผลการสอบหลังเรียนผ่านเกณฑ์ 60% คิดเป็นร้อยละ 90.20 และนักเรียนมีความพึงพอใจของ
นักเรียนต่อการเรียนโจทย์ปัญหาเศษส่วน หลังการเรียนโดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาอยู่ในระดับดีมาก 
และสอดคล้องกับ ดารารัตน์ รื่นรส (2554) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาของโพลยา เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ดังนี้ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนและหลังเรียนกับเกณฑ์
ร้อยละ 75 ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา เรื่องอัตราส่วนและร้อยละแบบทดสอบวัดความสามารถการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1. เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เป็นการแก้ปัญหาที่เป็น
ระบบ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ดังนั้น เพื่อให้นักเรียนมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น สามารถท างานอย่างเป็ นระบบ 
ควรจะมีการสอดแทรกกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาเข้าสู่การแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
 2. ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ามแนวคิดการแก้ปัญหาของโพลยา ครูผู้สอนควรมีความรู้และความเข้าใจ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามคิดการแก้ปัญหาของโพลยาได้เป็นอย่างดี และควรวางแผนการจั ดการเรียนรู้อย่าง
รอบคอบและมีประสิทธิภาพเมื่อจัดกิจกรรม 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ในระดับช้ันอื่น ๆ โดยมีการศึกษาตัวแปร
อื่นร่วมด้วย เช่น การก ากับตนเอง การพัฒนาทักษะ การคิดให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
คณิตศาสตร์ เป็นต้น 
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 2. ควรมีการศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 

 

ที่ ชื่อ-สกุล สังกัด 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนัญชิดา ศิริเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ภูมิสิทธิพร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัคพล ปรีชาศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สลักจิต ตรีรณโอภาส มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาวิดา มหาวงศ ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
6 ดร.วศินสุข สมบูรณ์วงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทาน บุญเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกพสิษฐ์ พชรกุศลพงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัญรัตน์ อ ่าดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยศจรัส ตือขุนทด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
12 ว่าที  ร.ต.ดร.บัญชา ส่ารวยรื น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิรดา เวชญาลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
15 ดร.อดุลย์ วังศรีคูณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
16 ดร.สมหมาย อ ่าดอนกลอย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม นาคอ้าย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพย์สุดา อินทะพันธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
19 ดร.เทิน สีนวน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
20 ดร.เกสร กอกอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
21 ดร.ปิยลักษณ์ พฤกษะวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
22 ดร.พิเชฐ สยมภูวนาถ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มงคล อักษรดิษฐ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญเลิศ เจิมปลั ง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดนยา วงศ์ธนะชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
26 ดร.พรทิพย์ ครามจันทึก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ แก้วนุช มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
28 รองศาสตราจารย์ ดร.สุขแก้ว ค่าสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณวิชญ์ ใบกุหลาบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
31 ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
32 ดร.สวนีย์ เสริมสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
33 รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพร ริมชลการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
34 ดร.ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 

 

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

ที่ ชื่อ-สกุล สังกัด 
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมชัย สังโยคะ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
36 ดร.อรรฎชณม์ สัจจะพัฒนกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
37 ดร.อารีย์ ปรีดีกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
38 ดร.ธัญญาพร ก่องขันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ที่ ชื่อ-สกุล สังกัด 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอ้ือมพร หลินเจริญ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยากาญจน์ โตพิทักษ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
3 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย กุลโสภิต สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพัฒน์ รักพรมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
6 รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาดี ปณะราช มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
8 ดร.ศรวัส ศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
9 ดร.วรพรรณ ขาวประทุม มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
10 ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูวิทย์ กมุทธภิไชย มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ เตชะ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
14 ดร.วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
15 ดร.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
16 ดร.ไตรรงค์ เปลี ยนแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
17 รองศาสตราจารย์ ดร.สุณี บุญพิทักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
19 รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลชลิตา กมุทธภิไชย มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุสิษฐ์ พันธ์กล ่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมรา ศรีแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพิพัฒน์  รักพรมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
25 ดร.ประจบ ขวัญมั น มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
26 ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภา มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
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ที่ ชื่อ-สกุล สังกัด 
27 ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรัฎฐ์  เพ็งแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
29 ดร.ขวัญชัย ขัวนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
30 ดร.สุวดี  อุปปินใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
31 ดร.พูนชัย  ยาวิราช มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
32 ดร.กิตติศักดิ์ นิวรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส ณ พิกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
34 ดร.จิราภรณ์ ปาล ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัตฐิยา ชัยชนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
36 ดร.สุดาพร ปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
37 ดร.เกศรินทร์ ศรีธนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
38 ดร.วิชิต เทพประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงระวี ณ ล่าพูน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชราภรณ์  ทาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
41 ดร.พัชราวรินทร์ เรือนโต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
42 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ติ๊บค่าป้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
43 ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
44 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมฤทัย ตันมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
45 ดร.รักษ์ วรุณวนารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
46 ดร.สุภาพร เตวิยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
47 ดร.บุญทิวา  สิริชยานุกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
48 ดร.วันชนะ จิตอารีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
49 ดร.โชคฑีรภัคญ์ ธนเศรษฐวัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
50 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดารุณี  นิพัทธ์ศานต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
51 ดร.กิตติยา ปลอดแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
52 ดร.พงศ์วัชร ฟองกันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
53 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ พรหมขันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
54 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มะยุรีย์ พิทยาเสนีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
55 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุติมา เมทนีธร มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
56 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐ์กานต์  ปันแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
57 ดร.สุธิษณา โตธนายานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
58 ดร.สายชล  เพียรผดุงพร มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
59 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราพร กุลนานันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
60 ดร.ไกรวิชญ์  ดีเอม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
61 ดร.วุฒิชัย  พิลึก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
62 ดร.พรรณราย  เทียมทัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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ที่ ชื่อ-สกุล สังกัด 
63 ดร.สยาม  ทองใบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
64 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาติ  จันทร์ดอกไม้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
65 ดร.ทินกร ช้อมพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
66 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
67 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไอริณ ชุ่มเมืองเย็น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
68 รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี เกสทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
69 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร  ทรัพย์รวงทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
70 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทีปพิพัฒน์  สันตะวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
71 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
72 ดร.สายทิตย์  ยะฟู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
73 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทิพย์  งามนิล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
74 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
75 รองศาสตราจารย์ ดร.สรวงพร กุศลส่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
76 ดร.แขก บุญมาทัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
77 ดร. ประสิทธิ์  ไชยศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
78 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ  กงเติม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
79 รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัติ คูณแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

80 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลฉัตร กล่อมอิ ม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

81 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แขขวัญ   สุนทรศารทูล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

82 ดร.สุเนตร ทองค่าพงษ์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก 

83 ดร.เรณู บุญเสรฐ นักวิชาการอิสระ 
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ค าน า 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์

ศึกษา ครั้งที่ 2” ในวันที่ 21- 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการพัฒนาองค์ความรู้และ

นวัตกรรมทางการศึกษาของอาจารย์ นักศึกษา และครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถาบันการอาชีวศึกษา

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งนักวิชาการด้านการศึกษาในทุกสังกัด ซึ่งเป็นการ

ส่งเสริมศักยภาพ และความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยระหว่างอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา  ครูใน

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนักศึกษาวิชาชีพครู รวมถึงนักวิชาการด้านการศึกษาในทุกสังกัด ตลอดจน

บุคลากรคณะครุศาสตร์เครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจบทความ วิพากษ์

บทความวิจัยทั้งแบบบรรยาย (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)  

การจัดท ารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2” แบ่งเป็น 12 

กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ บริหารการศึกษาวัด/ประเมินผลการศึกษา/วิจัยทางการศึกษา/หลักสูตรและการสอน

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การศึกษาปฐมวัย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี/ชีววิทยา สังคมศึกษา                 

พลศึกษา ภาษาจีน คอมพิวเตอร์ศึกษา และประถมศึกษา ซึ่งทุกบทความวิจัย นักวิจัยได้ปรับแก้ไขรายละเอียด

ตามท่ีผู้ทรงคุณวุฒิแนะน าจากการประเมินบทความวิจัยและการวิพากษ์วิจัย 

คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2” ขอขอบพระคุณทุกท่านที่

มีส่วนร่วมในการด าเนินงานในทุกกิจกรรมด้วยดี และหวังว่าผู้อ่านบทความวิจัยจะได้รับความรู้และน าไป

พัฒนางานขององค์กรให้เกิดประโยชน์ต่อไป 

 

 

 

คณะกรรมการจัดท ารายงานสืบเนื่อง 

จากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2” 
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สารบญั 

แบบบรรยาย 
กลุม่ที ่6 วทิยาศาสตร/์ฟสิกิส/์เคม/ีชวีวทิยา 

หนา้ 

 
ผลการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ CCR ทีม่ตีอ่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์                           
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรแ์ละเจตคตติอ่วทิยาศาสตร ์เรือ่ง แรงทีก่ระท าตอ่วตัถ ุ                              
ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 
กชพร  ชูอิทธ์ิ  เนตรนภา  ไถวฤทธ์ิ  ธนรัตน์  ปิติพืช  สายยนต์  สีมา  และ  ปราณี  เลิศแก้ว 

 
1 

 
การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ทกัษะการท างานรว่มกบัผูอ้ืน่ และเจตคตติอ่วิชา
วทิยาศาสตรข์องนกัเรยีน ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 โดยใชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบ CCR 
เรือ่ง ดวงดาวบนทอ้งฟา้และเทคโนโลยอีวกาศ 
จตุพร  ค าภีร์  ทัศนีย์  ศรีชัยมงคล  และ  ธิดารัตน์  พรหมมา 

 
13 

 
การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเรือ่งโมเมนตข์องแรง โดยการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหา
ความรู ้5E รว่มกบัการเรยีนรูแ้บบใฝรู่ ้(Active Learning) กลุม่สาระวทิยาศาสตร ์ของนกัเรยีน
ชัน้มัธยมศกึษาปทีี ่3 โรงเรยีนสวา่งอารมณว์ทิยาคม  
จุฑารัตน์  ไทยเจริญ และ ดารารัตน์  ชัยพิลา 

 
28 

 
การพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรือ่ง การถา่ยทอดลกัษณะทางพนัธกุรรม โดยใชส้ือ่ 
Application Plickers ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 โรงเรยีนกาญจนาภเิษก                                                   
วทิยาลยั อทุยัธาน ี                                                                                                          
จามจรุี  ค าดี  วัชรศักดิ์  มาเกิด  

 
40 

 
การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรือ่งโครงสรา้งภายในโลก กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ 
โดยใชว้ธิกีารสอนแบบสบืเสาะหาความรู(้5E)รว่มกบัการสอนแบบรว่มมอืดว้ยเทคนคิการตอ่                    
เรือ่งราว (Jigsaw) ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2 โรงเรยีนสวา่งอารมณว์ทิยาคม                      
ทิพวรรณ  ละมลูนอก  ดารารัตน์  ชัยพิลา  

 
50 
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การพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์เรือ่ง ปรากฏการณก์ารขึน้ตกของดวง
อาทติย ์และดวงจนัทร ์ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่3 โดยใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ย
สอน (CAI)                  
ณิชกานต์  อยู่พ่วง  อุษณีย์  ดวงบ้านยาง  ณัฐวุฒิ  ขาวสะอาด   และ  อัญญณี  สุวรรณโรจน ์                      

60 

 
การพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์โดยการใช้ชดุกจิกรรมการเรยีนรู ้เรือ่งดนิ
นา่รู ้ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่2 โรงเรยีนวดัคุง้วาร ี(อ าพนัอปุถมัภ)์ จงัหวดัพษิณโุลก 
จุฑามาศ  จอมสาร  คงคณัณ  ศรีระพงษ์  ณัฐวุฒิ  ขาวสะอาด  และ  อัญญณี  สุวรรณโรจน ์

 
70 

 
การพฒันากจิกรรมการเรยีนรูเ้พือ่เสรมิสรา้งทกัษะการท างานเปน็ทมี โดยการจดัการเรยีนการ
สอนแบบสบืเสาะหาความรู ้(5E) เรือ่ง สถานะของสสาร ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่4 
โรงเรยีนวดัศรวีสิทุธาราม (วไิลราษฎรอ์ปุถมัภ)์                                                             
ดวงใจ  แซ่หลอ  วรรณา  ม่วงทอง  บุญชอบ  อินทโชต ิ ณัฐวุฒิ  ขาวสะอาด                                
และ  อัญญณี  สุวรรณโรจน ์

 
82 

 
การสรา้งชดุกจิกรรมการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์หนว่ยที ่5 
เรือ่ง บรรยากาศของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1โรงเรยีนวดัยางเอน (ประชานเุคราะห)์               
พรทิพย์  ทันเที่ยง  หฤทยา  ทองเพ็ชร  ณัฐวุฒิ  ขาวสะอาด  และ  อัญญณี  สุวรรณโรจน ์

 
96 

 
การพฒันาแบบฝกึการค านวณปรมิาณความรอ้น เพือ่พฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนส าหรบั
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 โรงเรยีนนครไทย                                                                                 
วรัญญู  คงสีไพร  นงนุช  กันแย้ม  ณัฐวุฒิ  ขาวสะอาด  และ  อัญญณี  สุวรรณโรจน์                      

 
109 

 
การพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี่ 3 โรงเรยีนวดัคุง้วาร ี                     
(อ าพนัอปุถมัภ)์ ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูด้ว้ยชดุกจิกรรมวทิยาศาสตรห์นว่ยการเรยีนรูท้ี ่7                             
เรือ่ง ปรากฏการณข์องโลกและดวงอาทติย์                                                                                
ขวัญเรือน  ป้อมมอญ  วิวัฒน์  พิพัฒน์ศาสตร ์ ณัฐวุฒิ  ขาวสะอาด  และ  อัญญณีสุวรรณโรจน ์

 
118 

 
การจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิสะเตม็ศกึษา (STEM Education) ทีม่ตีอ่ความคดิสรา้งสรรค ์
ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2                                                                                     
ฉัตรมงคล  สมิลี  ทวีทรพัย์  โพธิสมภาร  และ  อาทิตยา  ขาวพราย 

 
135 
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ผลการจดักจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยวิธกีารเรยีนเชงิรกุ (Active Learning) ทีม่ผีลตอ่ 
แนวคดิวทิยาศาสตร ์เรือ่ง ปฏสิมัพนัธใ์นระบบสรุยิะของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 
ธีรวุฒิ  อ่อนศรี  พรพนา  แก้วกาหลง  และ  อาทิตยา  ขาวพราย 

149 

 
การจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ (7E) เรือ่ง พลงังานไฟฟา้ทีม่ตีอ่ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน และความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3                               
บุณยนัดดา  ถาวรกูล  พิชัย  นิลนวล  และ  สุปราณี  พิศมัย 

 
164 

 
การจดัการเรยีนรูโ้ดยกระบวนการสบืเสาะหาความรูเ้สรมิดว้ยเทคนคิการใช้แผนผงัความคดิ          
ทีม่ผีลตอ่แนวคดิวทิยาศาสตรห์นว่ย ไฟฟา้ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3                                                                      
รัฐพล  ทองลอง  ปานทิพย์  ศรีสงัข์  และ  สุปราณี  พิศมัย 

 
178 

 
ผลของการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้จิกรรมเปน็ฐานตอ่การพฒันาความคงทนในการเรยีนรู ้ 
เรือ่ง กระบวนการเปลีย่นแปลงลมฟา้อากาศ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1  
สุภาพร  แสงโสด  ชโลธร  กีรติศักดิ์กลุ  และ  นันทวัน  พัวพัน 

 
188 

 
การจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิสะเตม็ศกึษา โดยใชร้ปูแบบการจดัการเรยีนรูก้ารออกแบบเชงิ
วิศวกรรมเพือ่สง่เสรมิทกัษะการสรา้งแบบจ าลอง ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1                            
นิตยา  บุดดา  สันติสุข  คอยซิ  และ  กติญา  บุญสวน 

 
202 

 
การจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้ชงิรกุดว้ยเทคนคิ KWL เพือ่พฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน                     
วิชาวทิยาศาสตรเ์รือ่ง ระบบหายใจ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2                                                                     
ธัญลักษณ์  มณีวรรณ  และ  พงศ์วัชร  ฟองกันทา                                                            

 
218 

 
การใชเ้ทคโนโลยโีลกเสมอืนผสานโลกจรงิเพือ่พฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและเจตคติ                  
ตอ่วิชาวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 โรงเรยีนบา้นแมท่ะ จงัหวดัล าปาง                              
แพรวพรรณ  สุค า  พงศ์วัชร  ฟองกันทา  
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แบบโปสเตอร ์
กลุม่ที ่6 วทิยาศาสตร/์ฟสิกิส/์เคม/ีชวีวทิยา 
 
การพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตรโ์ดยใช้ชดุการเรยีน เรือ่ง บรรยากาศ               
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 โรงเรยีนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระศรนีครนิทรก์ าแพงเพชร                  
พิสุทธิลกัษณ์  พงโอสถ  นันทวัน  ขวัญศรีทองมั่น  และ  มณฑา  หมีไพรพฤกษ์                         

 
238 

 
การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์เรือ่ง แรงและการเคลือ่นที ่ของนกัเรยีน           
ชัน้มัธยมศกึษาชัน้ปทีี ่2 ทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชช้ดุกจิกรรมแรงและการเคลือ่นที่                                                                                    
อมิตา  กลิ่นกาหลง  อรวรรณ  บุญรอด  ศุภวัฒน์  วิสิฐศิริกลุ                                                                                                   

 
253 

 
สมบตัทิางกายภาพ ปรมิาณสารแอนโทไซยานนิและสารตา้นอนมุลูอสิระ                                       
ในแชมพผูสมสมนุไพรผสมสมนุไพร 7 ชนดิ                                                                                            
อัจฉรา  พุทธิมา  วรรณลักษณ์  เนตรกล่ า  และ  มณฑา  หมีไพรพฤกษ์ 

 
267 

 
บทความวจิยัในชั้นเรยีน เรือ่ง การศกึษาเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ์
ทกัษะในการท างานเปน็ทมี และเจตคตติอ่วชิาวทิยาศาสตร ์ในระดบัชัน้ประถมศกึษาปทีี ่5 โดย
ใชแ้นวคดิ จติตปญัญาศกึษา ระบบพีเ่ลีย้ง และการวจิยัเปน็ฐาน (CCR) เรือ่ง แรงและความดนั 
จุฑาวรรณ  เขตกัน  สุมามาลณ์  ฉลาด  ไตรรงค์  เปลี่ยนแสง 

 
280 

 
การศกึษาสตูรอาหารเพาะเลีย้งอยา่งงา่ยตอ่การเจรญิเตบิโตของกลว้ยไมก้ะเรกะรอ่น 
(Cymbidium aloifolium (L.) Sw.) และกลว้ยไมม้า้วิง่ (Doritis pulcherrima  Lindl.) 
ปวีณา  ยอดศร  ฤทัยรัตน์  รักชาติ  และ  ณัตฐิยา  ชัยชนะ  

 
291 

 
การศกึษาประสทิธภิาพของสารสกดัสมนุไพรในจงัหวดัเชยีงราย                                                     
สูต่น้แบบผลติภณัฑย์บัยัง้โรคไหมข้า้ว                                                                                  
นิพาดา  โสลา  นุจรินทร์  ก้อนแก้ว  นุจรินทร์  บัวหลวง  ธันยชนก  มากนวล                                
ปิยะภรณ์  เต็มมือ  พิมพิไล  ใจด ี ศศิภา  บุญแรง  กรองกาญจน์  จันต๊ะ  และ                                
วัชราภรณ์  ทาหาร 

 
298 
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การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน โดยใชช้ดุกจิกรรมสะเตม็ศกึษา เรือ่ง เสยีงและการไดย้นิ  
ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่5 โรงเรยีนเทศบาล 2 ( วดัคหูาสวรรค ์)                                          
นัฐวรรณ  ทิพย์เนตร์  จินตนา  เพชรทอง  เฉลมิชัย  สังโยคะ  และ  ธนสาร  เพ็งพุ่ม                                                                                                                                                                 

315 

 
การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ์เรือ่ง วสัดรุอบตวัเราโดยใชแ้บบฝกึทกัษะ                  
ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่2                                                                            
อรวรรณ  มหาวงษ์  และ  น้ าค้าง  สุขเกษ            

 
328 

 
การศกึษาวิธกีารสอนแบบสบืเสาะหาความรู ้(5Es) สง่ผลตอ่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกลุม่               
สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์ละทกัษะการท างานกลุม่เปน็ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่5      
จิตาภา  แก้วสมบัติ  และ  น้ าค้าง  สุขเกษ 

 
344 

 
การน าแนวคดิสะเตม็ศกึษามาเชือ่มโยงกบัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเปน็ฐาน เพือ่พฒันา
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์เรือ่ง วสัดรุอบตวั และความสามารถในการแกป้ญัหา
ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่3 
ลัดดาวัลย์  พุ่มพวง  จันทนา  สอนกองแดง  และ  น้ าค้าง  สุขเกษ  

 
351 

 
การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีส่อนโดยใชช้ดุกจิกรรมการทดลองรว่มกบัการใชส้ือ่                   
ของเลน่เชงิวทิยาศาสตร ์ เรือ่ง เสยีงกบัการไดย้นิ ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่5                                       
อรทัย  สังข์ค า  นพพร  มีช้าง  เฉลิมชัย  สังโยคะ  และ  ธนสาร  เพ็งพุ่ม                                            

 
367 

 
การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์โดยใช้ชดุกจิกรรมการเรยีนรู ้                        
เรือ่ง แรงแมเ่หลก็ ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่2 โรงเรยีนเทศบาล 2 (วดัคหูาสวรรค)์           
อารี  จันทะวงษ์  กานต์ชลัช  ขาวป้อม  เฉลิมชัย  สังโยฆะ  และ  ธนสาร  เพ็งพุ่ม 

 
380 

 
การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนดว้ยการจดัการเรยีนรูแ้บบสะเตม็ศกึษา เรือ่ง ระบบตา่งๆ                    
ในรา่งกายมนษุยแ์ละสตัว ์ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2 โรงเรยีนวงัทองพทิยาคม             
กัณฐิกา  มาสิงห์  อรพรรณ  ธนะขว้าง  ปัณณวิชญ์  ใบกุหลาบ  และ  ประนอม  วิชัยดิษฐ์  

 
390 
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การใชก้ระบวนการเรยีนการสอนแบบ jigsaw ในรายวชิาโลกดาราสาสตรแ์ละอวกาศ 
เรือ่ง ดาวเทยีม ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่5 โรงเรยีนสหสาสตรศ์กึษา จงัหวดัเชยีงราย                          
ดลยา  ด าด ี  อาโด  อินต๊ะจักร  มีชัย  เทพนุรัตน์  รักเดียว  เมืองมา  ขนิษฐา  สุภาวรรณ์ 
อนุสรณ์  ตองอ่อน  และ  ปรญิญา  สาเพชร 

 

400 

 
การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนโดยการจดัการเรยีนรูแ้บบ Backward design รว่มกบั
กระบวนการจติตปญัญาของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี่ 2 เรือ่งระบบตา่ง ๆ ในรา่งกาย                 
ขวัญตา  โรจน์ธนากร  เสาวนีย์  บ ารุงเมือง   และ  มลวิภา  เมืองพระฝาง 

 
411 

 
การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกอ่นเรยีนและหลงัเรยีน รายวิชาวทิยาศาสตร ์นกัเรยีน                   
ชัน้มัธยมศกึษาปทีี ่2 หนว่ยการเรยีนรูท้ี ่9 เรือ่ง โลกและการเปลีย่นแปลง โดยใช้แอพพลเิคชัน่ 
ธนวรรณ  ทองธรรม  ขวัญใจ  สังข์จันทร์  เฉลมิชัย  สังโยคะ  และ  ธนสาร  เพ็งพุ่ม 

 
421 

 
การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความคดิสรา้งสรรค ์ดว้ยชดุกจิกรรมพฒันาการเรยีนรู้
วทิยาศาสตร ์เรือ่ง หนิและดนิ ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่2 
ธนาธิป  ลาค า  อรพรรณ  ธนะขว้าง  ปัณณวิชญ์  ใบกุหลาบ  และ  อรสา  กองดิน  

 
432 

 
การพฒันาชดุสือ่การสอนวชิาวทิยาศาสตรเ์นน้ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ัน้พืน้ฐาน
แบบเรยีนรว่ม ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6                                                              
พิสิฐธ์ชัย  หังสพฤกษ์  อรพรรณ  ธนะขว้าง  ปัณณวิชญ์  ใบกุหลาบ  และ  ทัศนีย์  เฮงตระกลู 

 
442 

 
การพฒันาแบบฝกึทกัษะการค านวณ เรือ่ง สมดลุความรอ้น                                                        
ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 
ภูมิ  ค ายอด  วนิจดา  เอี่ยมประเสรฐิ  มลวิภา  เมืองพระฝาง 

 
453 

 
ศกึษาคะแนนการเปลีย่นแปลงสมัพทัธข์องการจดัการเรยีนรูด้้วยกจิกรรมการแกป้ญัหา               
ทางวทิยาศาสตร ์เรือ่ง การจ าแนกหนิ ทีม่ตีอ่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ์                                     
ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6                                                                                                     
มัณฑนา  เก๋วัน  อรพรรณ  ธนะขว้าง  ปัณณวิชญ์  ใบกุหลาบ  และ  นิตยา  จันทร์เมือง 

 
460 
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รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ์โดยใชช้ดุกจิกรรมการเรยีนรู ้                             
เรือ่ง สมบตัทิางกายภาพของวสัด ุชัน้ประถมศกึษาปทีี ่4 โรงเรยีนอนบุาลเทศบาลนคร 
รุ่งนภา  ฉิมใจงาม  ลภัสรดา  เกตเมฆ  เฉลมิชัย  สังโยคะ  และ  ธนสาร  เพ็งพุ่ม                                 

466 

 
การพฒันาเอกสารประกอบการเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตร ์เรือ่ง ระบบสรุยิะ  ส าหรบันกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปทีี ่4 ของโรงเรยีนเทศบาล 3 (วัดทา่มะปราง) จงัหวดัพษิณโุลก                            
สิญากาญจน์  ทองใบ  กรรณิการ์  ลือชา  ศักย์ชัย  เพชรสุวรรณ  และ  นงลกัษณ์  ใจฉลาด 

 
477 

 
การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนโดยใช้ชดุกจิกรรมการเรยีนรู ้กลุม่สาระการเรยีนรู้
วทิยาศาสตร ์เรือ่ง ระบบตา่งๆ ในรา่งกายมนษุยแ์ละสตัว ์ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2 โรงเรยีนวดั
จนัทรต์ะวนัออก                                                                                                                                                              
อภิชญา  อุตทาสา  กิตยาพร  ม่วงปั้น  เฉลมิชัย  สังโยคะ  และ  ธนสาร  เพ็งพุม่ 

 
492 

 
การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความพงึพอใจของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่5               
ด้วยชดุกจิกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรือ่ง ปรากฏการณล์มฟา้อากาศ   
โยธกา  กล้าแข็ง  จิรศักดิ์  ไกรเกรียงศรี  และ  มลวิภา  เมอืงพระฝาง   

 
502 

 
การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปทีี ่2                                       
ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ เรือ่ง แสง                                                          
กัลยรัตน์  ค าช่ืน  มลวิภา  เมืองพระฝาง  ปิยมนสั  วรวิทย์รตันกุล  ชลัยรัตน์  อ่ ามาก  

 
513 

 
การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความพงึพอใจทีม่ตีอ่การจดัการเรยีนรูว้ชิาพืน้ฐาน
วทิยาศาสตร ์เรือ่งวสัดแุละสาร โดยใชเ้กมส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่4                                                                                              
โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม                                                             
จรรญา  รอดฉ่ า  อรุณรัตน์  ณ  น่าน  เจษฎาภรณ์  สร้อยจอม  นงลักษณ์  ใจฉลาด                        
และ  ศักย์ชัย  เพชรสุวรรณ                                                          

 
526 

 
การพฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรโ์ดยใชก้จิกรรมการเรยีนรูแ้บบ Active learning                     
รายวิชาวทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน เรือ่ง ดวงดาวบนทอ้งฟา้ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3                        
โรงเรยีนพษิณโุลกพทิยาคม                                                                                                      
จิตตนันท์  ดีใหม่  พัชรินทร์  สมฤทัย  และ  มลวิภา  เมืองพระฝาง 
 

 
538 
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รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

ผลการศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรือ่ง ระบบตา่ง ๆ ในรา่งกายมนษุยแ์ละสตัว ์                       
โดยใชส้ือ่แบบจ าลองรว่มกบัเทคนคิรว่มมอืแบบ TGT ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2 
โรงเรยีนบางกระทุม่พทิยาคม                         
ปัทมาพร  แขกเมือง  เตือนใจ  สัจจวิมลกลุ  มลวิภา  เมืองพระฝาง  และ ศักย์ชัย เพชรสุวรรณ 

547 

 
การศกึษาผลการจดัการเรยีนรูด้ว้ยชดุกจิกรรม เรือ่ง โลกและการเปลีย่นแปลง                                  
ทีม่ตีอ่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีน ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2 
รุ่งอรุณ  วรพฤติสกุล  อรพรรณ  ธนะขว้าง  ปัณณวิชญ์  ใบกุหลาบ  และ  สุต ิ คงเผื่อน                                

 
561 

 
การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรือ่ง การถา่ยโอนความรอ้น ส าหรบันกัเรยีน                              
ชัน้มัธยมศกึษาปทีี ่1 ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเปน็ฐานรว่มกบัทฤษฎพีหปุญัญา 
วิษณุ  ทิศวงศ์  สุภาพ  อมรประภา  ศักย์ชัย  เพชรสุวรรณ  และ  นงลักษณ์  ใจฉลาด 

 
573 

 
การศกึษาประสทิธภิาพของชดุกจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตร ์ว14101                                   
ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่4 หนว่ยการเรยีนรูท้ี ่1 เรือ่ง พชืรอบตวัเรา                                          
ส าเภา  เกษช่ืน  ปราณี  ดวงสว่าง  เฉลิมชัย  สังโยคะ  และ  ธนสาร  เพง็พุ่ม 

 
583 

 

การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์เรือ่ง น้ าเพือ่ชวีติ โดยใช้ชดุกจิกรรมการ
เรยีนรู ้ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่3                                                                                     
สุนิษา  แก้วน่าน  เสนห่์  พรหมมาศ  เฉลิมชัย  สังโยคะ  และ  ธนสาร  เพ็งพุ่ม                                             

 
598 

 

การพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ์ โดยการจดัการเรยีนการสอนทีเ่นน้วธิสีอน
แบบสบืเสาะหาความรูร้ว่มกบัเทคนคิเอสควิสามอาร ์เรือ่งเทคโนโลยอีวกาศ ส าหรบันกัเรยีน                          
สุนิสา  แย้มเสมอ  เกตุการ  ยะไข่  และ  มลวิภา  เมืองพระฝาง 

 

608 

 
การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรือ่งระบบนเิวศของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3  
โดยใชส้ือ่แบบจ าลองรว่มกบัเทคนคิรว่มมอืแบบ TGT                                                               
เบญจวรรณ  อยู่ตาล  พัชรี  กลิ่นบญุ  มลวิภา  เมืองพระฝาง  และ  ศักย์ชัย  เพชรสุวรรณ 

 
614 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

 

 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

การศกึษาเกีย่วกบัพฤตกิรรมดา้นความมวีนิยัและความรบัผดิชอบกอ่นและหลงั การใชว้ธิกีาร
เสรมิแรงทางบวกตามทฤษฏกีารเรยีนรูข้องสกนิเนอร ์(Skinner) ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา            
ปทีี ่1/1 โรงเรยีนกงไกรลาศวทิยา ปกีารศกึษา 2561                                                               
หทัยทิพย์  ถ่ินนุช  อรพรรณ  ธนะขว้าง  ปัณณวิชญ์  ใบกุหลาบ  และ  จารึก  ใบก ุ

625 

 
การพฒันาทกัษะดา้นการทดลองเรือ่ง แสง ดว้ยวิธกีารสอนแบบปฏบิตักิาร รว่มกบัเทคนคิ
กระบวนการกลุม่ ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2 โรงเรยีนสวนหลวงสาธติ สจป.อตรุดติถ ์  
กันยารัตน์  ท้องธาร  ศศิธร  มากคล้าย  คชาภรณ์  อุดเลิศ  และ  เอมอร  วันเอก                          

 
634 

 
การพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์เรือ่ง ระบบตา่งๆ ในรา่งกายมนษุย ์                
และสตัว ์โดยใชส้ือ่อนิโฟกราฟกิส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2                                          
โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดติถ์                                                                                                                                                 
จุฬารัตน์  แดงอิ่ม  คชาภรณ์  อุดเลิศ  และ  จริยา  พิชัยค า                                                                       

 
650 

 
การพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ์เรือ่ง แรงและการเคลือ่นที ่โดยใชช้ดุกจิกรรม
การเรยีนรูร้ปูแบบ ซปิปา  โมเดล บรณูาการกบัการสอนแบบรว่มมอืรว่มกบัเทคนคิจิก๊ซอว ์
ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 โรงเรยีนบา้นหลวง อ าเภอบา้นหลวง จงัหวดันา่น                                        
ชนกานต ์ ขันทะบตร  อภิญญา  สุขส าราญ  ชลายุทธ  ครุฑเมือง  และ  เอมอร  วันเอก       

 
662 

 
ชุดกจิกรรมพฒันาทกัษะการค านวณทางวทิยาศาสตร ์ เรือ่ง สารละลาย                                              
โดยใชก้ระบวนการสบืเสาะหาความรู ้ แบบ 5Es และทฤษฎกีารเรยีนรูด้ว้ยตนเอง                                     
ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 โรงเรยีนบา้นบงึทา่ยวน                                                                                                         
ธมลพร  จันทร์มณ ี จิตริน  ด้วงแห้ว  และ  เอมอร  วันเอก 

 
677 

 
การศกึษาการใชช้ดุการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรเ์รือ่งแรงและการเคลือ่นที ่พลงังานโดยใชส้ือ่การ
เรยีนรูอ้อนไลนเ์ชือ่มโยงองคค์วามรู ้ส าหรบันกัเรยีนมธัยมศกึษาปทีี ่3 โรงเรยีนอนบุาลอตุรดติถ ์                
อ าเภอเมอืง จงัหวดัอตุรดติถ์                                                                                                
พรพรรณ  เชียงภูกอ  อ าพร  ศิริกันทา  และ  จริยา  พิชัยค า                                             

 
689 
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  ผลการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ CCR ทีม่ตีอ่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์                          
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The effects of CCR Concept Integration in Learning Activities on Science Learning 

Achievement, Scientific Process Skills and Attitude Towards Science on Topic of Force 
Act on Object of Grade 7 Students        
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บทคัดย่อ          

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงที่กระท าต่อ
วัตถุ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลัง พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนไทร
งามพิทยาคม จ านวน 22 คน โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 
CCR เรื่อง แรงที่กระท าต่อวัตถุ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงที่กระท าต่อวัตถุ แบบ
สังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และแบบประเมินการมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t - test for dependent sample   
 ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงที่กระท าต่อวัตถุ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนมีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ หลังเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 เจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ หลังจัดกิจกรรมอยู่ระดับมาก  

ค าส าคัญ : การบูรณาการแนวคิด CCR / ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ / เจตคติต่อวิทยาศาสตร์  
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ABSTRACT          
 The purposes of this research were to compare science learning achievement on topic of 
force act on object of grade 7 students after learning CCR concept in order to base upon seventy 
percentage criteria, to compare science learning achievement between before and after learning, the 
development basic science process skill before and after learning and study students' attitude toward 
science. The sample group was 22 grade 7 students of the academic year 2018 at Saingampittayakom 
school. They were selected by Cluster Random Sampling. The instruments used in this research were 
plan of learning activities by using CCR on topic of force act on object, science achievement test on 
topic of force act on object, to observation form basic science process skill and the students' attitude 
toward science. Statistics used for data analysis wear mean, standard deviation and dependent sample 
t – test.           
 The research found that science learning achievement on topic of force act on object of grade 
7 students after learning CCR concept was higher than seventy percentage criteria with statistical 
significance at 0.05, science learning achievement shown that after learning was higher than before 
learning at the 0.05 level of significance. The students' basic science process skill development after 
activity higher than before with statistical significance at 0.05, the student’s attitude toward science 
was good. 

Keyword : CCR / science learning achievement / attitude towards science 

ความเปน็มาและความส าคญั 
  การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนไทรงามพิทยาคม สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาก าแพงเพชร เขต 41 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา เปิดสอนตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ซ่ึงผู้วิจัยปฏิบัติ
หน้าที่การสอนในปัจจุบัน โดยจากการประเมินสภาพปัญหาการเรียนการสอน พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2559 มีค่าเฉลี่ยที่ร้อยละ 54.40 และในปีการศึกษา 2560 
มีค่าเฉลี่ยที่ร้อยละ 58.35 ซ่ึงเป็นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดไว้ คือ ค่าเฉลี่ยที่ร้อยละ 70 
และยังพบว่ายังมีนักเรียนจ านวนไม่น้อยมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์และประสบปัญหาในการเรียนรู้ เรื่อง แรง
ที่กระท าต่อวัตถุ ซ่ึงปัญหาน้ีท าให้ผู้เรียนไม่สามารถน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ า วันและใน
การศึกษาต่อยอดอย่างมีประสิทธิภาพได้ จึงจ าเป็นที่ต้องมีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ดังกล่าว เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้ได้มาตรฐานและผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 รูปแบบการเรียนการสอนที่สามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและช่วยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ตลอดจนการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิชาวิทยาศาสตร์น้ัน มีมากมายหลายรูปแบบ 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมจัดเป็นนวัตกรรมในการศึกษารูปแบบหน่ึงที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (กรมวิชาการ, 
2552) ที่ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์สูงขึ้น อีกทั้งชุดกิจกรรมการเรียนรู้ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้สอนด าเนินการสอนเป็นไปตามล าดับขั้นตอน 
ช่วยให้การถ่ายทอดเน้ือหาหรือประสบการณ์เป็นไปอย่างเหมาะสมเป็นนามธรรมได้ มีอุปกรณ์การสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้
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เรียนรู้ กระทั่งประสบผลส าเร็จได้เร็ว ท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น (นุจรินทร์ สิทธิประสิทธ์ิ, 2552) 
ดังน้ันการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR เรื่อง แรงที่กระท าต่อวัตถุ ซ่ึงกรมวิชาการได้ก าหนดไว้ในสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ซ่ึงเป็นเน้ือหาเก่ียวกับแรงและการเคลื่อนที่ โดยในเน้ือหาจะมีหลักการ 
วิธีการวิเคราะห์และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ซ่ึงจะช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น สามารถแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ระดับสูงและปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2559)      
จึงถือได้ว่าความรู้เรื่องแรงที่กระท าต่อวัตถุ มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เรียนต้องศึกษาค้นคว้า  

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR เป็นการจัดการเรียนการสอน โดยประกอบด้วย C = Contemplative 
คือ การสอนแบบจิตตปัญญา ซ่ึงเป็นการสอนที่ค านึงถึงจิตใจของผู้เรียนที่ต้องการเรียนรู้อย่างมีความสุขควบคู่ไปกับการ
พัฒนาปัญญา เน้นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการปฏิบัติจริงและใช้กิจกรรม
เป็นฐานประกอบกับการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม C = Coaching คือ ระบบพี่เลี้ยง เป็นการสอนแบบสร้างความตื่นตัว
ให้กับผู้เรียน โดยผู้สอนจะคอยตั้งค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิด วิเคราะห์ และเรียนรู้จนสามารถน าความรู้ ไป
เชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ R = Research Base Learning คือ การน ากระบวนการวิจัยมาเป็นฐานในการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะการวิจัยและเรียนรู้ด้วยตัวเอง โดยมีรูปแบบการสอนที่
หลากหลาย (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2553)  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะเป็นผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จึงเล็งเห็นความส าคัญที่ต้องมีการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR เป็นรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน
วิชาวิทยาศาสตร์ที่สูงขึ้น อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนของผู้สอนท่านอ่ืน ๆ ต่อไป 

จดุมุง่หมายของการวจิยั 
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงที่กระท าต่อวัตถุ ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงที่กระท าต่อวัตถุ ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR 
3. เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยเปรียบเทียบผลก่อน

และหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR  
4. เพื่อศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR 

สมมตฐิานการวจิยั 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ CCR ส่งเสริมผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ พัฒนาทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ และมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

ขอบเขตการวจิยั  
1. เน้ือหา  

 การวิจัยครั้งน้ีมุ่งศึกษา เรื่อง แรงที่กระท าต่อวัตถุ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR ซ่ึงเป็นหน่วยการ
เรียนรู้ ที่ 5 ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยยึดหลักสูตร
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สถานศึกษา โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาก าแพงเพชร เขต 41 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซ่ึงประกอบด้วยเน้ือหาดังน้ี 
    1.1 ความเร่งและความเร่งเน่ืองจากแรงโน้มถ่วงของโลก 
    1.2 แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา 
    1.3 แรงลอยตัวหรือแรงพยุงของของเหลว 
    1.4 แรงเสียดทานและการน าความรู้เรื่องแรงเสียดทานไปใช้ประโยชน์    

2. ตัวแปร 
    ตัวแปรต้น   ได้แก่    การสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR 
    ตัวแปรตาม  ได้แก่   1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  
        2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์     
                   3. เจตคติทางวิทยาศาสตร์  
 3. ขอบเขตด้านระยะเวลา 

   ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากปัญหาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ มีสาเหตุมาจากหลายประการ ที่ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ และวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ CCR เป็นวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพอีกวิธี
หน่ึง โดยจากผลการศึกษา ทฤษฏี เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดกรอบแนวคิด ดังต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง        

 1. ประชากร         
     ในการวิจัยครั้งน้ี ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาก าแพงเพชร เขต 41 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 4 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น                        
97 คน             
 2. กลุ่มตัวอย่าง         
    ในการวิจัยครั้งน้ี กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาก าแพงเพชร เขต 41 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 22 คน ซ่ึงได้มา
โดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 

 

การจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้แบบ CCR 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
3. เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย        
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบ CCR เรื่อง แรงที่กระท าต่อวัตถุ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงที่กระท าต่อ
วัตถุ แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และแบบสังเกตการมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ โดยมีรายละเอียด
ดังน้ี 

    1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบ CCR เรื่อง แรงที่กระท าต่อวัตถุ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
ลักษณะของแผนการจัดกาเรียนรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นครั้งน้ี มีระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้ 8 ชั่วโมง จ านวน 6 แผนการ
เรียนรู้ ได้ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพ ดังน้ี   

       1.1) ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบ CCR  
        1.2) ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบ CCR 
                   1.3) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และก าหนดเน้ือหาในแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบ CCR 
                  1.4) ด าเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบ CCR โดยรายละเอียดต้องสอดคล้องกับนิยามศัพท์ใน       
บทที่ 1 
                  1.5) น าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ CCR ไปให้ครูพี่เลี้ยง และหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสมและปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 
                  1.6) น าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ CCR ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสมและปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า           
       1.7) ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้แบบ CCR ให้สมบูรณ์และพร้อมที่จะน าไปใช้จริงต่อไป  
               2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงที่กระท าต่อวัตถุส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพื่อน าไปใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
จ านวน 30 ข้อ โดยสร้างเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยด าเนินการสร้าง และหาคุณภาพดังน้ี 
       2.1) ศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับตัวแปร 
       2.2) ศึกษาเก่ียวกับหลักการสร้างแบบทดสอบ 
       2.3) สร้างแบบทดสอบ 
                  2.4) น าไปให้ครูพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยและหัวหน้าฝ่ายวิชาการตรวจเพื่อหาความเที่ยง                      
ใช้วิธีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (ถ้า IOC เป็นการวิเคราะห์เน้ือหาขึ้นอยู่กับตัวแปร 
เป็นคุณภาพรายข้อ ทุกข้อควรมีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป) พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.50 – 1.0  
       2.5) ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของครูพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยและหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
                 2.6) น าไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 30 คน (อย่างน้อย 30 ข้อ) แล้วน ามา
วิเคราะห์ ดังน้ี           
  ค่าความเชื่อม่ันโดยวิธีการของ KR – 20 พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.90 ขึ้นไป ใช้ได้  
  ค่าความยากง่าย พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.28 – 0.    
  ค่าอ านาจจ าแนก พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.29 – 0.48 
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                2.7) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงที่กระท าต่อวัตถุ ไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนไทรงามพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน                 
22 คน 
          3. แบบสังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์       

    การวัดความสามารถและความเชี่ยวชาญในทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ครั้งน้ี ผู้วิจัยใช้แบบ
ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลังจากได้รับการสอนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบ CCR โดยด าเนินการ
สร้างและหาคุณภาพ ดังน้ี       
       3.1) ศึกษาเก่ียวกับตัวแปร 
      3.2) ศึกษาเก่ียวกับการสร้างแบบสอบถาม  
                 3.3) สร้างแบบสอบถาม  
                 3.4) น าไปให้ครูพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย และหัวหน้าฝ่ายวิชาการตรวจสอบ เพื่อหาความเที่ยง 
โดยใช้วิธีการหาค่า IOC (ถ้า IOC เป็นการวิเคราะห์เน้ือหา ขึ้นอยู่กับตัวแปร เป็นคุณภาพรายข้อ ทุกข้อควรมีค่าตั้งแต่ 
0.5 ขึ้นไป) พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.50 – 1.0  
       3.5) ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของครูพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย และหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
      3.6) น าไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 30 คน แล้วน ามาวิเคราะห์ ค่าความเชื่อม่ัน

โดยวิธีการของ ∝ - Coefficient (สัมประสิทธ์ิแอลฟา) พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.92 ขึ้นไป ใช้ได้   
                 3.7) น าแบบสังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ของโรงเรียนไทรงามพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 22 คน        
 4. แบบประเมินการมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

   การวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ครั้งน้ี ผู้วิจัยใช้แบบวัดการมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ที่ประกอบด้วย ประโยค
บอกเล่าเก่ียวกับความคิดที่มีต่อวิทยาศาสตร์ หลังจากได้รับการสอนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบ CCR โดยด าเนินการ
สร้างและหาคุณภาพ ดังน้ี          
    4.1) ศึกษาเก่ียวกับตัวแปร 
    4.2) ศึกษาเก่ียวกับการสร้างแบบสอบถาม  
    4.3) สร้างแบบสอบถาม  
               4.4) น าไปให้ครูพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย และหัวหน้าฝ่ายวิชาการตรวจสอบ เพื่อหาความเที่ยง โดย
ใช้วิธีการหาค่า IOC (ถ้า IOC เป็นการวิเคราะห์เน้ือหา ขึ้นอยู่กับตัวแปร เป็นคุณภาพรายข้อ ทุกข้อควรมีค่าตั้ งแต่ 0.5 
ขึ้นไป) พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.50 – 1.0 
    4.5) ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของครูพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย และหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
               4.6) น าไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 30 คน (อย่างน้อย 30) แล้วน ามาวิเคราะห์ 

ค่าความเชื่อม่ันโดยวิธีการของ ∝ - Coefficient (สัมประสิทธ์ิแอลฟา) พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.90 ขึ้นไป ใช้ได้  
              4.7) น าแบบประเมินการมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ของโรงเรียนไทรงามพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 22 คน    
 การเก็บรวบรวมข้อมูล        
 1. นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงที่กระท า
ต่อวัตถุ ก่อนเรียน          
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 2. นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างท าแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียน 
 3. ด าเนินการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR เรื่อง แรงที่กระท าต่อวัตถุ จ านวน 6 แผนการ
เรียนรู้ จ านวน 6 คาบใช้ระยะเวลา 8 ช่ัวโมง ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยที่สังเกตละบันทึกผลพฤติกรรม
การเรียนรู้ คะแนนการเรียนรู้ระหว่างเรียนของนักเรียนอย่างละเอียดทุกขั้นตอน    
 4. ทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงที่กระท าต่อวัตถุ 
ซ่ึงเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ และน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ    
 5. ครูผู้สอนประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนด้วยการสังเกตการท างานของนักเรียน
ขณะด าเนินกิจกรรมด้วยแบบสังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    
 6. นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงที่กระท า
ต่อวัตถุ หลังเรียน          
 7. นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างท าแบบประเมินการมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ หลังเรียน  
 การวิเคราะห์ข้อมูล         
 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง  แรงที่กระท าต่อวัตถุ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 ใช้การทดสอบค่าที่ (t – test One 
Group)           
 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงที่กระท าต่อวัตถุ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR ใช้การทดสอบค่าที่ (t – test Dependent) 
 3. การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยเปรียบเทียบผลก่อน
และหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR ใช้การทดสอบค่าที่ (t – test Dependent)   
 4. การศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR 
วิเคราะห์ข้อค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลค่าเฉลี่ย ดังน้ี 

ค่าเฉลี่ย  4.50 – 5.00 เจตคติต่อวิทยาศาสตร์  ระดับมากที่สุด   
   ค่าเฉลี่ย  3.50 – 4.49 เจตคติต่อวิทยาศาสตร์  ระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย  2.50 – 3.49 เจตคติต่อวิทยาศาสตร์  ระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย  1.50 – 2.49 เจตคติต่อวิทยาศาสตร์  ระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.49 เจตคติต่อวิทยาศาสตร์  ระดับน้อยที่สุด   
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงที่กระท าต่อวัตถุ ทักษะกระบวนการและเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR 
ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 

1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงที่กระท าต่อวัตถุ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR กับเกณฑ์ ร้อยละ 70  

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงที่กระท าต่อวัตถุ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR   
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3. การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยเปรียบเทียบผลก่อน
และหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR  

4. การศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ตาราง 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงที่กระท าต่อวัตถุ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 
 

การทดสอบ n 𝐗 S.D. 𝛍𝟎(𝟕𝟎%) t p 

ผลสัมฤทธ์ทางการเรียน 22 24.04 2.39 21 1.5167 .000 

     * P < .05 
จากตาราง พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงที่กระท าต่อวัตถุ ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

ตารางที ่2  แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงที่กระท าต่อวัตถุ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR   
 

การทดสอบ N �̅� S.D. t p 
ก่อนเรียน 22 12.72 3.20 1.467 .000 

หลังเรียน 22 24.04 2.99 

     * P < .05 
จากตารางที่ 2 พบว่า การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR  เรื่อง แรง

ที่กระท าต่อวัตถุ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 12.00 คะแนน และเม่ือเปรียบเทียบ
ระหว่างคะแนนก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียน พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

ตารางที่ 3  แสดงผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย
เปรียบเทียบผลก่อนและหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR 
 

การทดสอบ N �̅� S.D. t p 

ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 22 31.20 1.05 1.06 .000 

หลังเข้าร่วมกิจกรรม 22 42.20 .67 

     * P < .05 
จากตารางที่ 3 พบว่า ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยผลหลังเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR  

เรื่อง แรงที่กระท าต่อวัตถุของนักเรียน สูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR  เรื่อง แรงที่กระท าต่อวัตถุของ
นักเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที ่4  แสดงผลการศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ CCR 

 

ข้อที่ เจตคติทางวิทยาศาสตร์  �̅� S.D. ความหมาย 

1 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ไม่ว่าในอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต มีส่วนช่วยสนับสนุน
ให้การศึกษาค้นคว้าวิทยาศาสตร์มีความน่าสนใจ  

4.45 0.50 มาก 

2 วิทยาศาสตร์มีบทบาทอย่างมากในการด ารงชีวิตประจ าวันของนักเรียน 4.60 0.55 มากที่สุด 

3 นักเรียนมีความตั้งใจที่จะเข้าเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ทุกครั้ง 4.68 0.55 มากที่สุด 

4 เม่ือครูให้นักเรียนท าการทดลอง นักเรียนมีความกระตือรือร้น สนใจ และ
อยากให้มีการทดลองบ่อย ๆ 

4.53 0.60 มากที่สุด 

5 ก่อนที่จะเรียนทุกครั้ง นักเรียนจะอ่านเน้ือหาในหนังสือก่อนเสมอ เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการเรียน 

4.40 0.63 มาก 

6 ครูสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้มีความเป็นกันเอง จึงท าให้นักเรียนอยาก
เรียนรู้และกล้าแสดงความคิดเห็น 

2.48 0.47 น้อย 

7 นักเรียนอยากให้มีเวลาในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์มากกว่าน้ี 2.31 0.53 น้อย 

8 นักเรียนมีความต้องการศึกษาหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม เน่ืองจาก
เห็นว่าวิทยาศาสตร์มีความส าคัญมากกับการด ารงชีวิตของนักเรียน 

4.38 0.59 มาก 

9 กิจกรรมที่นักเรียนได้ปฏิบัติมีความน่าสนใจ 3.20 0.51 น้อย 

10 ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ 2.45 0.43 น้อยที่สุด 

 เฉลี่ย 4.42 0.58 มาก 

* P < .05 
จากตารางที่ 4 พบว่า นักเรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ หลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR อยู่ระดับมาก มี

ค่า X̅ เท่ากับ 4.42 มีค่า S.D. เท่ากับ 0.58 เ ม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า นักเรียนมีความตั้งใจที่จะเข้าเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ทุกครั้ง เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนอยู่ในระดับมากท มีค่า X̅ เท่ากับ 4.68 มีค่า S.D. เท่ากับ 0.55 
ลองลงมาคือ วิทยาศาสตร์มีบทบาทอย่างมากในการด ารงชีวิตประจ าวันของนักเรียน  เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียน มีค่า X̅ เท่ากับ 4.60 มีค่า S.D. เท่ากับ 0.55 และเม่ือครูให้นักเรียนท าการทดลอง นักเรียนมีความกระตือรือร้น 
สนใจ และอยากให้มีการทดลองบ่อย ๆ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน มีค่า X̅ เท่ากับ 4.53 มีค่า S.D. เท่ากับ 
0.60  
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สรุปผลการวิจัย          

 จากการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงที่กระท าต่อวัตถุ ทักษะกระบวนการและเจต
คติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
CCR           
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงที่กระท าต่อวัตถุ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลัง
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงที่กระท าต่อวัตถุ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
 3. นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลังเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR เรื่อง แรงที่กระท า
ต่อวัตถุของนักเรียน สูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 4. นักเรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ หลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR อยู่ระดับมาก มีค่า X̅  เท่ากับ 4.42 
มีค่า S.D. เท่ากับ 0.58 เม่ือพิจารณารายข้อ เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า นักเรียนมีความตั้งใจที่จะเข้าเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ทุกครั้ง เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนอยู่ในระดับมาก มีค่า X̅  เท่ากับ 4.68 มีค่า S.D. เท่ากับ 0.55 
ลองลงมาคือ วิทยาศาสตร์มีบทบาทอย่างมากในการด ารงชีวิตประจ าวันของนักเรียน เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียน มีค่า X̅  เท่ากับ 4.60 มีค่า S.D. เท่ากับ 0.55 และเม่ือครูให้นักเรียนท าการทดลอง นักเรียนมีความกระตือรือร้น 
สนใจ และอยากให้มีการทดลองบ่อย ๆ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน มีค่า X̅  เท่ากับ 4.53 มีค่า S.D. เท่ากับ 
0.60             

อภิปรายผลการวิจัย         

 1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงที่กระท าต่อวัตถุ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เน่ืองจากการกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น ซ่ึงเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่มี
ครูเป็นผู้ให้ค าปรึกษาและดูแลอย่างใกล้ชิด ประกอบกับการเอาใจใส่โดยค านึงถึงจิตใจผู้เรียนเป็นส าคัญ จึงส่งผลให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธงชัย ช่อพฤกษา (2552) ที่ได้ท าการศึกษาผลการ
ใช้วิธีสอนด้วยการใช้กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาบูรณาการในกิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นอีกกระบวนการหน่ึงใน
กระบวนการสอนแบบ CCR พบว่าวิธีการสอนด้วยการใช้กิจกรรมเชิงจิตตปัญญาศึกษาท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05           
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงที่กระท าต่อวัตถุ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 เน่ืองจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR มีกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้ครูเป็นพี่เลี้ยงคอยให้ค าปรึกษา
อย่างใกล้ชิดและตั้งค าถามเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ จึงส่งผลให้คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สมเกียรติ   ทานอก และคณะ (2556) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาครู โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่
เลี้ยง Coaching and Mentoring ซ่ึงเป็นอีกกระบวนการหน่ึงในกระบวนการสอนแบบ CCR ผลการวิจัยพบว่า 
สมรรถนะพื้นฐานด้านความรู้ของครูหลังเข้าร่วมโครงการสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ส่วนสมรรถนะพื้นฐานด้านการปฏิบัติงานของครูหลังเข้าร่วมโครงการสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการอย่างมีนัยส าคัญ
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ทางสถิติที่ระดับ .01          
 3. นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลังเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR  เรื่อง แรงที่
กระท าต่อวัตถุของนักเรียน สูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 เน่ืองจากกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ CCR เป็นการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานซ่ึงผู้เรียนจะได้ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในหลายๆด้าน
อย่างเต็มที่ในการใช้ศึกษาหาความรู้และแก้ปัญหา จึงส่งผลให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้น ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไชยยันต์ จรูญเสาวภกิจ (2552) ที่ได้ท าการวิจัยการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กิจกรรมการเรียนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน พบว่า นักเรียน
ที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการหลังเรียน
โดยรวมและเป็นรายด้าน 5 ด้าน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
 4. ผลการศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ หลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR พบว่า นักเรียนมีเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์อยู่ระดับมาก มีค่า X̅  เท่ากับ 4.42 มีค่า S.D. เท่ากับ 0.58 เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า นักเรียนมีความตั้งใจ
ที่จะเข้าเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ทุกครั้ง เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่า X̅  เท่ากับ 4.68 มี
ค่า S.D. เท่ากับ 0.55 รองลงมา คือ วิทยาศาสตร์มีบทบาทอย่างมากในการด ารงชีวิตประจ าวันของนักเรียน เจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน มีค่า X̅  เท่ากับ 4.60 มีค่า S.D. เท่ากับ 0.55 และเม่ือครูให้นักเรียนท าการทดลองนักเรียนมี
ความกระตือรือร้น สนใจและอยากให้มีการทดลองบ่อย ๆ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน มีค่า X̅  เท่ากับ 4.53 มี
ค่า S.D. เท่ากับ 0.60 ซ่ึงการกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR จะเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ค านึงถึงจิตใจผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โดยจะสอบถามความคิดเห็น ความต้องการของผู้เรียนและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมกิจกรรม
ร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่มเพื่อช่วยกันหาค าตอบและแก้ปัญหาอย่างมีหลักการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนจึงเกิดความท้าทาย
และมีความสุขขณะที่เรียน จึงส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์อยู่ระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จินตนา รุกขชาติ (2556) ที่ศึกษาเจตคติของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษา ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบจิตต
ปัญญาศึกษา อยู่ในระดับสูง นอกจากน้ันการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษาในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
ร่างกายมนุษย์ ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน มีการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับเพื่อนเป็น
กิจกรรมกลุ่มเพื่อช่วยกันหาค าตอบและแก้ปัญหาอย่างมีหลักการทางวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมเป็นรายบุคคล นักเรียน
จึงไม่เกิดความเบื่อหน่ายและมีความสุขขณะที่เรียน  

ข้อเสนอแนะในการวิจัย         

 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้       
 1. ก่อนที่จะน าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ CCR เรื่อง แรงที่กระท าต่อวัตถุ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 ไปใช้ ผู้สอนควรศึกษาขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ให้ดี อันจะท าให้กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ควรส่งเสริมให้นักเรียนใช้กระบวนการคิด ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์เก่ียวกับ
สถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับแรงที่กระท าต่อวัตถุได้และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้  
 3. ครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยครูเป็นผู้กระตุ้น ชี้แนะ และให้ความช่วยเหลือในกรณี
จ าเป็น เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด เกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์และใช้ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้        
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป        
 1. ควรสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบ CCR ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในเน้ือหาอ่ืน ๆ หรือในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืน แต่ต้องค านึงถึงธรรมชาติของรายวิชาน้ัน ๆ ด้วย     
 2. การเลือกพัฒนาแผนการเรียนรู้หรือชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ควรเลือกเน้ือหาให้เหมาะสมกับผู้เรียนและ
ก าหนดเวลาให้เพียงพอในการท ากิจกรรม ในแต่ละชุดกิจกรรมการเรียนรู้      

เอกสารอา้งองิ                                             
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การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ทกัษะการท างานรว่มกบัผูอ้ืน่ และเจตคตติอ่วิชาวทิยาศาสตร ์                
ของนกัเรยีน ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 โดยใชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบ CCR                                                    

เรือ่ง ดวงดาวบนทอ้งฟา้และเทคโนโลยอีวกาศ 
Learning Achievement Collaborative Skills and Attitudes Towards Science of Grade 9 

Students Using CCR Learning Activities on Topic of Stars and Space Technology 

จตพุร ค าภรี1์ ทศันยี์ ศรชียัมงคล2 และธดิารตัน ์พรหมมา3 
Jatuporn Kampee1 Tassanee Srichaimongkol2 and Thidarat Promma3 

1นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 2ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนผดุงปัญญา อ าเภอเมือง จังหวัดตาก  

3อาจารย์โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

บทคัดย่อ          
 การวิจัยน้ีมีจุดประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้แบบ CCR 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กับเกณฑ์ร้อยละ 
70 ศึกษาทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และศึกษาเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีวิธีการด าเนินการกับกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน 31 คน ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3              
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนผดุงปัญญา โดยเป็นนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่เลือกแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster 
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ CCR แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้าและเทคโนโลยีอวกาศ แบบวัดทักษะการท างานร่วมกันกับผู้อ่ืน และแบบสอบถามวัดเจตคติที่มี
ต่อวิชาวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน , t-test และ  z-test.  
 ผลการวิจัยพบว่า :         
 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้แบบ CCR 
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธ์ิหลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05         
 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืนหลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก           
 4. นักเรียนมีเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  

ค าส าคญั : การจัดการเรียนรู้แบบ CCR, ทักษะการท างานร่วมกันกับผู้อ่ืน, เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 
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ABSTRACT          
 The purposes of this research were to compare the learning achievement before and after 
CCR learning activities, to compare the learning achievement after CCR learning with 70 percent criteria, 
to study Collaborative skills and study the attitude towards science after the CCR learning of grade 9 
students. The target group for this experiment was 31 students in grade 9 during the second semester 
in the academic year of 2018 of Phadungpanya School. Data analyzed by mean, standard deviation,     
t-test and z-test. 

Research Results were found that: 
1. Grade 9 students shown that after learning was higher than before learning at the 0.05 

level of significance. 
2. Grade 9 students had learning achievement after using CCR concept integration in learning 

activities was higher than 70% at the 0.05 level of significance.  
3. The students have the collaborative skills after using CCR learning activities were good.  
4. Students’ attitudes towards science by using CCR learning activities were fair. 

Keyword : CCR learning activities, collaborative skills, attitudes towards science 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
การศึกษาเป็นกระบวนการที่ มุ่งพัฒนาคนในด้านต่าง ๆ ตลอดช่วงชี วิตให้เป็นมนุษย์ ที่ มีคุณภาพมี

ความสามารถเต็มศักยภาพและขีดความสามารถที่จะด ารงชีพได้อย่างมีความสุข และมีพัฒนาการที่สมดุลทั้งปัญญา 
จิตใจ ร่างกาย และสังคม เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศอย่าง
ยั่งยืนได้ กระบวนการศึกษาจ าเป็นต้องมี “ผู้เรียน” เป็นเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนา และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 4 มาตรา 22 กล่าวว่า “การจัดการศึกษาต้องยึด
หลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” และมาตรา 24 ระบุว่า “การ
จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ต้องให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล” กล่าวคือ ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้เองได้หากได้รับการฝึกฝนให้รู้วิธีการเรียนรู้ (Learning 
how to learn) กระบวนการเรียนรู้จึงเป็นบทบาทของผู้เรียนที่จะต้องฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการและการ
ประยุกต์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนส าคัญ
ที่สุด  

วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เ ก่ียวข้องกับ
ชีวิตประจ าวันและการงานอาชีพต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยี ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมากมาย วิทยาศาสตร์ท าให้คนได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลคิดสร้างสรรค์ คิด
วิเคราะห์ คิดวิจารณ์ และมีการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ ส าหรับประเทศไทยมีสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) ท าหน้าที่พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะ
วิทยาศาสตร์ ได้เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนที่เน้นผู้สอนเป็นศูนย์กลางมาเป็นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
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ศูนย์กลาง โดยใช้การสอนแบบกระบวนการสืบเสาะ เน้นการใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา ให้มีการลงมือ
ปฏิบัติจริงในการท ากิจกรรมต่างๆ แต่ในปัจจุบันน้ีการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร
เน่ืองจากการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์น้ันเน้นการถ่ายทอดความรู้ จากผู้สอนมากกว่าที่จะให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ
อย่างเป็นระบบ จึงท าให้ผู้เรียนขาดทักษะกระบวนการคิดในด้านต่างๆ โดยเฉพาะทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ดังน้ัน ในการที่จัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ครูจ าเป็นต้องมีทักษะการจัดการเรียนรู้ ซ่ึงหมายถึง 
ความสามารถในการด าเนินการจัดการเรียนรู้ให้ได้ผลอย่างคล่องแคล่ว ว่องไวและช านาญ เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดประสงค์ 

การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด CCR ในการจัดการเรียนการสอน เรื่องดวงดาวบนท้องฟ้าและเทคโนโลยี
อวกาศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลัก
ว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด เชื่อว่า ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ยึดประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียน 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนา ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ ทางสมอง เน้นให้ความส าคัญทั้งความรู้และคุณธรรม ซ่ึงประกอบด้วย  

C = Contemplative (จิตตปัญญาศึกษา) เป็นการศึกษาที่เน้นการพัฒนาจิตใจและปัญญาอย่างแท้จริงเห็น
คุณค่าและใส่ใจในจิตใจของมนุษย์ โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพด้านในหรือมิติทางด้านจิตใจและจิตวิญญาณของมนุษย์ และ
การตระหนักรู้ในตนเอง (ศศิลักษณ์ ขยันกิจ, 2553)      
 C = Coaching เป็นการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยงในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
โดยครูมีบทบาทหน้าที่ค่อยให้ค าปรึกษาและแนะน าช่วยเหลือให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ (อัญชลี ธรรมะวิธี
กุล, 2552)          
 R = Research-Based Learning (RBL) หมายถึง การจัดสภาพการณ์ของการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนใช้
กระบวนการวิจัย หรือผลการวิจัยเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เน้ือหาเรื่องดวงดาวบนท้องฟ้าและเทคโนโลยีอวกาศโดย
อาจใช้การประมวลผลงานวิจัยมาประกอบการเรียนการสอน ใช้ผลของการวิจัยมาเป็นเน้ือหาสาระในการเรียนรู้ และใช้
กระบวนการวิจัยในการศึกษาเน้ือหา 

จากหลักการและเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบ CCR เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้าและเทคโนโลยีอวกาศเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงขึ้นและน าไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ส าหรับการจัดการเรียนรู้ในอนาคตต่อไป 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR ของนักเรียน                               

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
3. เพื่อศึกษาทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืนหลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา                 

ปีที่ 3           
 4. เพื่อศึกษาเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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ขอบเขตการวิจัย          

 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนในครั้งน้ีมีขอบเขต ดังต่อไปน้ี    
 ขอบเขตดา้นประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง      
 1. ประชากร         
    ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนผดุงปัญญา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จ านวน 269 คน   
 2. กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนผดุงปัญญา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จ านวน 31 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 

ขอบเขตดา้นเนื้อหา        
 เป็นเน้ือหาที่ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้าและเทคโนโลยีอวกาศ    
 ขอบเขตด้านตัวแปร        
 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบ CCR เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้าและเทคโนโลยีอวกาศ ชั้นมัธยมศึกษา      
ปีที่ 3 

ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ทักษะการท างานร่วมกันกับผู้อ่ืน และเจตคติต่อวิชา
วิทยาศาสตร์          
 ขอบเขตด้านระยะเวลา        
 ระยะเวลาในการวิจัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

สมมติฐานการวิจัย         

 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR สูงกว่าผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนการจัดการเรียนรู้แบบ CCR 

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้แบบCCR สูงกว่าเกณฑ์ร้อย
ละ 70 

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืนหลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR  
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR  

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

                      ตัวแปรต้น                ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทักษะการ

ท างานร่วมกันกับผู้อ่ืน และเจตคติต่อ

วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนผดุงปัญญา 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้การ

จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ 

CCR เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
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วิธีการด าเนินงานวิจัย 
ในการวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์

ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ CCR เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้าและเทคโนโลยีอวกาศเป็น
การวิจัยเชิงทดลองด าเนินการทดลองตามแผนการวิจัยขั้นพื้นฐาน แบบสอบก่อนและหลังเรียน โดยมีขั้นตอนและ
รายละเอียดในการด าเนินการวิจัย ดังน้ี 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง        
 1.ประชากร        
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียน
ผดุงปัญญา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จ านวน 269 คน    
 2. กลุ่มตัวอย่าง         
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนผดุงปัญญา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จ านวน 31 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย        
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ CCR แบบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้าและเทคโนโลยีอวกาศ แบบวัดทักษะการท างานร่วมกันกับผู้อ่ืน และแบบสอบถาม
วัดเจตคติที่มีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ รายละเอียด ดังน้ี         
 1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ CCR เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้าและเทคโนโลยีอวกาศ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 9 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
    1.1 ศึกษาเอกสาร หนังสือ และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบ CCR  
    1.2 ศึกษาเอกสาร หนังสือ และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบ CCR        
    1.3 ศึ กษาหลักสู ต รแกนกลา งการศึ กษาขั้ นพื้ นฐ าน พุทธศั กราช  2551 การ จัดการ เ รี ย น รู้                                                                        
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดค าอธิบาย รายวิชา สาระส าคัญ วิชาวิทยาศาสตร์ 
เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้าและเทคโนโลยีอวกาศ       
    1.4 ด าเนินการสร้างท าแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้าและเทคโนโลยีอวกาศ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 รวมทั้งสิ้น 9 แผน                
    1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ ไปให้ครูพี่เลี้ยงและอาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม หากมี
ข้อผิดพลาดปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า       
    1.6 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ CCR ให้สมบูรณ์และพร้อมที่จะน าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง คือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนผดุงปัญญา จ านวน 31 คน 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้าและเทคโนโลยีอวกาศ ที่ใช้
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปน้ี  
    2.1 ศึกษาความรู้เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้าและเทคโนโลยีอวกาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3         
    2.2 ศึกษาทฤษฎีและแนวทางการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามแนวการวัดผลและ
เทคนิคการเขียนข้อสอบ และศึกษาการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิแบบอิงเกณฑ์ของบุญชม ศรีสะอาด (2543)
    2.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 45 ข้อ 
โดยให้ครอบคลุมเน้ือหา         
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    2.4 น าไปให้ครูพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าฝ่ายวิชาการ เพื่อหาความเที่ยงใช้วิธีการวิเคราะห์ความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) โดยยึดเกณฑ์ค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ซ่ึงปรากฏว่าข้อสอบที่สร้าง
ขึ้นมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00             
    2.5 ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของครูพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  
    2.6 น าไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 38 แล้วน ามาวิเคราะห์ ดังน้ี 

         - ค่าความเชื่อม่ัน โดยใช้วิธีของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.90 
         - ค่าความยากง่ายพบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.37 - 0.74 
         - ค่าอ านาจจ าแนกพบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.00 - 0.89    

 3. แบบวัดทักษะการท างานร่วมกันกับผู้อ่ืน ในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้าและเทคโนโลยี
อวกาศ ที่ใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
    3.1 ศึกษาเก่ียวกับทักษะการท างานร่วมกันกับผู้อ่ืน     
    3.2 ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถามวัดทักษะการท างานร่วมกันกับผู้อ่ืน   
    3.3 สร้างแบบสอบถามวัดทักษะการท างานร่วมกันกับผู้อ่ืน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
    3.4 น าไปให้ครูพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าฝ่ายวิชาการ เพื่อหาความเที่ยงใช้วิธีการวิเคราะห์ความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00       
    3.5 ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของครูพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  
    3.6 น าไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 38 แล้วน ามาวิเคราะห์ ค่าความเชื่อม่ัน โดยวิธี
ของครอนบาค พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.89        
 4. แบบวัดเจตคติที่มีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน 
ดังต่อไปน้ี           
    4.1 ศึกษาความหมายของเจตคติที่มีต่อวิชาวิทยาศาสตร์     
    4.2 ศึกษารูปแบบการสร้างแบบสอบถามวัดเจตคติ     
    4.3 สร้างแบบสอบถามวัดเจตคติที่มีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
    4.4 น าไปให้ครูพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าฝ่ายวิชาการ เพื่อหาความเที่ยงใช้วิธีการวิเคราะห์ความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.33 – 1.00        
    4.5 ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของครูพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  
    4.6 น าไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 38 แล้วน ามาวิเคราะห์ ค่าความเชื่อม่ัน โดยวิธี
ของครอนบาค พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.89        
 การเก็บรวบรวมข้อมูล        
 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนผดุงปัญญา อ าเภอเมือง จังหวัด
ตาก จ านวน 31 คน ท าแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อทดสอบผลการเรียนรู้ เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้าและเทคโนโลยีอวกาศ
 2. จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบ CCR ระยะเวลาที่ใช้เป็นเวลา 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 
ชั่วโมง รวม 9 ชั่วโมง         
 3. ผู้วิจัยน าแบบทดสอบหลังเรียนไปทดสอบกับนักเรียนเพื่อทดสอบผลการเรียนรู้ เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้า
และเทคโนโลยีอวกาศ และน าแบบวัดทักษะการท างานร่วมกันกับผู้ อ่ืน และแบบสอบถามวัดเจตคติที่มีต่อวิชา
วิทยาศาสตร์ ไปสอบถามกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จากน้ันน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติและแปลผลข้อมูล 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล       
 ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี      
 1. สถิติพรรณนา         
     1.1 ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) กรณีค านวณค่าเฉลี่ยเลขคณิตส าหรับข้อมูลแจกแจงความถี่ ใช้สูตร ดังน้ี 

                        x   =   
∑𝑓𝑥

𝑁
 

      โดยที่   x   แทน  ตัวกลางเลขคณิตหรือค่าเฉลี่ย 
 ∑fx  แทน  ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด 
  N  แทน  จ านวนข้อมูลทั้งหมดจากกลุ่มตัวอย่าง  

  
    1.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้สูตร ดังน้ี 

                                   

                          S. D.  =      √
𝑛∑𝑓𝑥2 –(∑fx)2

𝑛(𝑛−1)
 

      โดยที่   S.D.  แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
  X  แทน  ค่าของข้อมูลแต่ละตัวหรือจุดก่ึงกลางชั้นแต่ละชั้น 
  n  แทน  จ านวนข้อมูลทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่าง 
   f  แทน  ค่าความถี่ของข้อมูลแต่ละชั้น    

2. สถิติอ้างอิง 
 2.1 สถิติที่ใช้เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนใช้ Dependent Sample t-test 

t  =   
∑ 𝐷

√𝑛 ∑ 𝐷2 − (∑ 𝐷)2

𝑛 − 1

 

      โดยที่    D  แทน  ผลต่างระหว่างข้อมูลแต่ละคู่ 
  n  แทน  จ านวนคู่  

    2.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ CCR เรื่อง ระบบสุริยะ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 วิเคราะห์ข้อมู ลโดยใช้ One 
Sample z-test 

z =   
�̅� − 𝜇

𝑠

√𝑛

 

      โดยที่    µ  แทน  ค่าเฉลี่ยของประชากรที่ต้องการทดสอง 
  x   แทน  ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
  S  แทน  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง 

             n  แทน  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
3. สถิติที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 3.1 การหาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของแบบสอบถามโดยใช้ วิธีหาดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ของวิชา (IOC) (บุญชม ศรีสะอาด, 2543) ดังน้ี 
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      IOC = 
N

R  

      โดยที่   IOC   แทน  ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ 
  ∑R  แทน  ผลรวมของคะแนนจากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 

      N  แทน  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
   ค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป คัดเลือกข้อสอบข้อน้ันไว้ใช้ได้ แต่ถ้าได้ค่า IOC ต่ ากว่า 0.5 ควรพิจารณาแก้ไข

ปรับปรุง หรือตัดทิ้ง          
    3.2 หาความยากง่าย (p) และหาค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ โดยวิเคราะห์ข้อสอบ
เป็นรายข้อ ด้วยสูตรต่อไปน้ี (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2530)  

หาความยากง่าย    𝑃 =
𝑅

𝑁
 

      โดยที่     P  แทน  ค่าความยากง่ายของค าถามข้อน้ัน 
   R  แทน  จ านวนผู้ตอบถูกในข้อน้ัน 
   N  แทน  จ านวนผู้ตอบทั้งหมด 

หาค่าอ านาจจ าแนก  𝑟 =
𝑅𝑢 − 𝑅𝑒

𝑁

2

 

    โดยที่       r  แทน  ค่าอ านาจจ าแนก 
   Ru  แทน  จ านวนผู้ที่ตอบถูกในกลุ่มเก่ง 
   Re   แทน  จ านวนผู้ที่ตอบถูกในกลุ่มอ่อน 
   N  แทน  จ านวนคนเข้าสอบ 

   3.3 หาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใช้สูตรของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน  

            𝐾𝑅20; 𝑟𝑡𝑡 =
𝑛

𝑛−1
[1 −

∑ 𝑝𝑞

𝑆𝑡
2 ] 

      

 โดยที ่        rtt  แทน  ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบับ 
   n  แทน  จ านวนข้อสอบทั้งฉบับ 
   p  แทน  สัดส่วนของผู้ตอบถูกในแต่ละข้อ 
   q  แทน  สัดส่วนของผู้ตอบผิดในแต่ละข้อ 
   St

2  แทน  ค่าความแปรปรวนของคะแนนผู้เข้าสอบทุกคน 
   3.4 หาความเชื่อม่ันของแบบวัดทักษะการท างานร่วมกันกับผู้อ่ืนและแบบวัดเจตคติที่มีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 

ใช้สูตรของครอนบาค (สุรชัย โกศิยะกุล, ม.ป.ป.) 

      𝛼 =
𝑛

𝑛−1
[1 −

∑ 𝑆𝑖
2

𝑆𝑡
2 ] 

  โดยที ่     α  แทน  ค่าสัมประสิทธ์ิของความเชื่อม่ัน 
      n  แทน  จ านวนข้อของเครื่องมือวัด 

      𝑆𝑡
2  แทน  คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือน้ันทั้งฉบับ 

    𝑆𝑖
2  แทน  คะแนนความแปรปรวนเป็นรายข้อ 
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ผลการวิจัย         
 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 พบดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน n  S.D. t 

ก่อนการจดัการเรยีนรู ้ 31 8.52 2.69 
22.67 

หลงัการจดัการเรยีนรู ้ 31 22.58 2.16 
P < .05 

   

จากตารางที่ 1 เม่ือสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบ CCR เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้าและเทคโนโลยีอวกาศ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้แบบ 
CCR อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 22.67     
 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 พบดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่3 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 
 

 n k  S.D. z 

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 31 21 22.58 2.16 4.08 

P < .05 
 

จากตารางที่ 2 เม่ือสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบ CCR เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้าและเทคโนโลยีอวกาศ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธ์ิหลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR สูงกว่าเกณฑ์ 
ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า z = 4.08     
 ผลการศึกษาทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืนหลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
พบดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืนหลังการจัดการเรียน 
แบบ CCR ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 
 

ข้อ รายการ  S.D. ระดบั 
1 ข้าพเจ้ากับสมาชิกในกลุ่มร่วมกันวางเป้าหมายของการท างานก่อนลง

มือปฏิบัติงาน 
4.00 0.85 มาก 

2 ข้าพเจ้ายินดีที่จะร่วมท างานโดยไม่ต้องมีการร้องขอ 3.55 0.74 มาก 

4 สมาชิกในกลุ่มพูดคุยกันโดยไม่ใช้อารมณ์ 3.58 0.99 มาก 
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ข้อ รายการ  S.D. ระดบั 
6 ขณะท างานร่วมกัน ข้าพเจ้าพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิก

ในกลุ่ม 
3.64 0.77 มาก 

7 ข้าพเจ้าแสดงความคิดเห็นด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส 4.03 0.87 มาก 

8 ข้าพเจ้าซักถามข้อสงสัยในการท างานกับสมาชิกในกลุ่ม 3.70 0.80 มาก 

9 ข้าพเจ้าเชื่อว่าสมาชิกในกลุ่มทุกคนสามารถท างานให้บรรลุเป้าหมาย 3.70 0.94 มาก 

10 สมาชิกในกลุ่มมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และลงมือท างาน 4.03 0.87 มาก 

11 ข้าพเจ้าท างานที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นงาน
ที่ถนัดหรือไม่ก็ตาม 

3.70 0.94 มาก 

12 สมาชิกในกลุ่มมีการปรึกษาหารือกันโดยใช้เหตุผลในการท างานให้
บรรลุเป้าหมาย 

3.94 0.85 มาก 

13 ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการท างานทั้งในส่วนที่ได้รับมอบหมายโดยตรง
และส่วนอ่ืนๆ ตามที่สมาชิกขอให้ช่วย 

3.82 0.90 มาก 

14 ถึงแม้บางครั้งต้องท างานมากกว่าคนอ่ืนในกลุ่ม ข้าพเจ้าก็เต็มใจที่จะ
ท างานโดยไม่คิดเสียเปรียบ 

3.64 0.88 มาก 

15 ข้าพเจ้าร่วมแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนในกลุ่มทุกครั้งที่มีประชุม
เพื่อให้งานส าเร็จ 

3.78 0.70 มาก 

16 ข้าพเจ้าพูดคุยกับสมาชิกในกลุ่มด้วยวาจาสุภาพถึงแม้บางครั้งจะมี
ความคิดเห็นที่ขัดแย้งกัน 

3.21 0.88 ปานกลาง 

17 ข้าพเจ้าสามารถเก็บอารมณ์ได้เม่ือไม่พอใจการท างานของเพื่อนใน
กลุ่ม 

3.52 0.99 มาก 

18 เม่ือเพื่อนในกลุ่มท างานผิดพลาด ข้าพเจ้าพร้อมที่จะช่วยแก้ไข 3.61 0.92 มาก 

19 ข้าพเจ้าร่วมปรับปรุงงานของกลุ่มจนบรรลุเป้าหมายของงานได้ 3.79 0.84 มาก 

20 เม่ือข้าพเจ้าต้องเป็นตัวแทนกลุ่มข้าพเจ้าจะเตรียมตัวอย่างเต็มที่
เพื่อให้งานที่น าเสนอออกมาได้ดีที่สุด 

3.67 0.97 มาก 

รวม 3.71 0.87 มาก 
 

จากตารางที่ 3 เม่ือสอนนักเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบ CCR เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้าและ
เทคโนโลยีอวกาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืนหลังการ
จัดการเรียนรู้แบบ CCR โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.71 และ S.D. = 0.87) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
นักเรียนแสดงความคิดเห็นด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส และสมาชิกในกลุ่มนักเรียนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และลง
มือท างาน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (  = 4.03 และ S.D. = 0.87) รองลงมา คือ นักเรียนกับสมาชิกในกลุ่มร่วมกันวางเป้าหมาย
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ของการท างานก่อนลงมือปฏิบัติงาน (  = 4.00 และ S.D. = 0.85) และสมาชิกในกลุ่มมีการปรึกษาหารือกันโดยใช้
เหตุผลในการท างานให้บรรลุเป้าหมาย (  = 3.94 และ S.D. = 0.85) ตามล าดับ 

ผลการศึกษาเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบ
ดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบ  
CCR ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 
 

ข้อ รายการ  S.D. ระดบั 

ดา้นความสนใจใฝรู่ ้
1 เม่ือเกิดความสงสัยในเรื่องต่างๆ ข้าพเจ้ามักจะซักถามในเรื่องน้ันหลายๆ ครั้ง 3.76 0.89 มาก 

2 ข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นในการสืบเสาะแสวงหาความรู้ในสถานการณ์และ
ปัญหาใหม่ๆ อยู่เสมอ 

3.67 0.88 มาก 

3 ข้าพเจ้าจะรู้สึกท้อแท้เม่ือท าการทดลองไม่ประสบความส าเร็จ 3.12 1.20 ปานกลาง 

4 ข้าพเจ้าชอบชมนิทรรศการทางด้านวิทยาศาสตร์อยู่เสมอ 3.88 0.88 มาก 

5 ในชั่วโมงวิทยาศาสตร์ข้าพเจ้าชอบแอบอ่านหนังสือการ์ตูนอยู่เสมอ 3.06 1.48 ปานกลาง 

6 ในขณะที่ท าการทดลองวิทยาศาสตร์ถ้าผลการทดลองไม่ตรงกับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ ข้าพเจ้าจะรู้สึกท้อแท้ใจและล้มเลิกการทดลองทันที 

3.05 1.08 ปานกลาง 

ดา้นความมเีหตผุล 

7 ถ้าต้องการพิสูจน์หรือค้นคว้าข้อเท็จจริง ข้าพเจ้าจะใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 3.61 0.95 มาก 
8 ในการทดลองข้าพเจ้าจะพยายามหาสาเหตุของการทดลองที่ผิดพลาด 3.67 0.88 มาก 

9 ข้าพเจ้าจะรวบรวมข้อมูลหรือหลักฐานต่างๆ จนแน่ใจจึงด าเนินการสรุป 3.67 0.94 มาก 

10 ข้าพเจ้าจะรีบอธิษฐานของสิ่งที่ต้องการ เม่ือเห็นดาวตก 3.52 1.05 มาก 

11 เม่ือเกิดปรากฏการจันทรุปราคา ข้าพเจ้าจะจุดประทัดหรือส่งเสียงดัง 2.70 1.38 ปานกลาง 
ดา้นความซือ่สตัย ์

12 ข้าพเจ้าไม่แอบอ้างผลงานของผู้อ่ืนว่าเป็นผลงานของตนเอง 3.45 1.37 ปานกลาง 

13 เม่ือครูให้เขียนผลการทดลอง ข้าพเจ้าให้เพื่อนเขียนให้เสมอ 3.36 1.41 ปานกลาง 

14 เม่ือท าการทดลองเสร็จแล้ว ข้าพเจ้าจะตรวจสอบข้อมูลที่ได้อย่างละเอียดรอบคอบ 3.73 0.96 มาก 
15 ถ้าท าการทดลองได้ผลอย่างหน่ึงแต่ปรากฏว่าเพื่อนในห้องได้ผลอีกอย่างหน่ึง 

ข้าพเจ้ามักแกผลการทดลองตามเพื่อน 
2.88 1.12 ปานกลาง 

16 ข้าพเจ้าน าเสนอข้อมูลจริงที่ได้จากผลการวิเคราะห์ 3.73 0.86 มาก 
ดา้นความรบัผดิชอบ มุง่มัน่ อดทน และเพยีรพยายาม 

18 เม่ือถึงเวลาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ข้าพเจ้ามักเข้าเรียนสาย 3.24 1.26 ปานกลาง 

19 เม่ือข้าพเจ้าเกิดข้อสงสัย ข้าพเจ้าจะพยายามหาค าตอบทันที 3.55 0.78 มาก 

20 ข้าพเจ้าท างานที่ได้รับมอบหมายให้สมบูรณ์ตามก าหนด 3.67 0.94 มาก 
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21 ข้าพเจ้ามีความอดทนแม้การด าเนินการแก้ปัญหาจะยุ่งยากและใช้เวลามากใน
การแก้ปัญหา 

3.70 0.72 มาก 

22 ข้าพเจ้ารู้สึกท้อถอยในการท างาน เม่ือมีอุปสรรคหรือล้มเหลว 3.30 1.11 ปานกลาง  

ข้อ รายการ  S.D. ระดบั 

ดา้นการยอมรบัฟงัความคดิเห็นของผูอ้ื่น 

23 ถ้ามีใครมาแนะน าข้อบกพร่องของผลงาน ข้าพเจ้าจะดีใจแล้วน าไปปรับปรุง
แก้ไข 

3.91 0.90 มาก 

24 เม่ือเกิดข้อขัดแย้ง ข้าพเจ้าจะรับฟังแล้วหันหน้ามาปรึกษากัน 3.94 0.89 มาก 

25 ข้าพเจ้ายึดม่ันในความคิดของจนเองและไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 3.06 1.07 ปานกลาง 

26 ข้าพเจ้ารับฟังความคิดเห็นที่ตัวเองยังไม่เข้าใจและพร้อมที่จะท าความเข้าใจ 3.48 1.05 ปานกลาง 
27 ข้าพเจ้ามักจะวิจารณ์ผลงานของผู้อ่ืนโดยยึดความคิดของตนเองเป็นหลัก 3.09 1.16 ปานกลาง 

28 ในการอภิปรายหลังการทดลอง หากใครโต้แย้งหรือผลการทดลอง ข้าพเจ้าจะ
รู้สึกหงุดหงิดและไม่พอใจ 

3.00 0.98 ปานกลาง 

รวม 3.42 1.11 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4 เม่ือสอนนักเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบ CCR เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้าและ
เทคโนโลยีอวกาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์หลังการจัดการ
เรียนรู้แบบ CCR โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.42 และ S.D. = 1.11) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า เม่ือ
เกิดข้อขัดแย้ง นักเรียนจะรับฟังแล้วหันหน้ามาปรึกษากัน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (  = 3.94 และ S.D. = 0.89) รองลงมา 
คือ ถ้ามีใครมาแนะน าข้อบกพร่องของผลงาน นักเรียนจะดีใจแล้วน าไปปรับปรุงแก้ไข (  = 3.91 และ S.D. = 0.90) 
และนักเรียนชอบชมนิทรรศการทางด้านวิทยาศาสตร์อยู่เสมอ (  = 3.88 และ S.D. = 0.88) ตามล าดับ 

สรุปผลการวิจัย          
 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้แบบ CCR อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05         
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธ์ิหลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05         
 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืนหลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนแสดงความคิดเห็นด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส และสมาชิกในกลุ่ม
นักเรียนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น และลงมือท างาน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ นักเรียนกับสมาชิกในกลุ่ม
ร่วมกันวางเป้าหมายของการท างานก่อนลงมือปฏิบัติงาน และสมาชิกในกลุ่มมีการปรึกษาหารือกันโดยใช้เหตุผลในการ
ท างานให้บรรลุเป้าหมาย ตามล าดับ        
 4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า เม่ือเกิดข้อขัดแย้ง นักเรียนจะรับฟังแล้วหันหน้ามาปรึกษากัน                         
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มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ถ้ามีใครมาแนะน าข้อบกพร่องของผลงาน นักเรียนจะดีใจแล้วน าไปปรับปรุงแก้ไข และ
นักเรียนชอบชมนิทรรศการทางด้านวิทยาศาสตร์อยู่เสมอ ตามล าดับ 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ CCR เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้าและเทคโนโลยีอวกาศสามารถ
อภิปรายผลได้ดังน้ี 

1. เม่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้แบบ 
CCR อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะนักเรียนได้รับการชี้แนะ 
การแนะน าจากครูผู้สอนอย่างมีขั้นตอน และให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ มีการติดตามการเรียน การท างานเพื่อให้นักเรียน
น าไปใช้ปรับปรุงการเรียนให้ดีขึ้น ช่วยพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ คิดเป็น ท าเป็น และช่วยแก้ปัญหาการเรียน        
(ชนิตว์สรณ์ ตรีทยาภูมิ, 2558) 

2. เม่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธ์ิหลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR สูงกว่าเกณฑ์ 
ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะนักเรียนมีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ของบุคคล ซ่ึงเป็นผลมาจากการจัดการเรียนรู้ จึงท าให้นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในด้านต่าง ๆ ซ่ึงตรวจสอบได้จากการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (น่ิมน้อย แพงปัสสา , 2551) และนักเรียน
ได้รับการพัฒนาให้สามารถใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ คิดค้นค าตอบและตัดสินใจในการ
เรียนรู้ของตนเองและผู้เรียนได้เรียนรู้และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อแสวงหาความรู้ใหม่หรือค้นหาค าตอบที่
เชื่อถือได้โดยอาศัยกระบวนการสืบสอบในศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่ศึกษาวิจัยในการด าเนินการสืบค้น พิสูจน์ ทดสอบ 
เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล (พวงผกา ปวีณบ าเพ็ญ, 2560) ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลัง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR สูงกว่าก่อนเรียน 

3. เม่ือศึกษาทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืนหลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืนหลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 3.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.87 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะนักเรียนรู้ข้อดี
ข้อบกพร่องของตนเอง รู้บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ (ปิยนาฏ สิทธิฤทธ์ิ, 2549) รู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง
ในสถานการณ์ต่าง ๆ รู้สาเหตุและผลของการแสดงออกทางอารมณ์ มีความม่ันใจในความมีคุณค่าและความสามารถของ
ตนเอง (ทัศนีย์ สุริยะไชย, 2554) ในการปฏิบัติงานร่วมกันกับผู้อ่ืนเพื่อให้ส าเร็จตามจุดประสงค์ที่ได้วางไว้ 

4. การศึกษาเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 3.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.11 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของธนพร 
เรียนทับ และคณะ (2560) ที่ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้ตามเทคนิค CCR เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และส่งเสริมเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์  สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนชากังราววิทยา โดยพบว่า นักเรียนมีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบ 
CCR โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 3.47 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.91 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ในการน าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR ไปใช้ในการเรียนการสอน ผู้สอนควรศึกษา ตัวชี้วัด 

จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหา แผนการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ แล้วจึงชี้แนะให้นักเรียนปฏิบัติในขั้นตอน
ต่าง ๆ อย่างถูกต้อง เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR มีประสิทธิภาพ 

2. ควรเสริมแรงด้านบวก เพื่อแสดงให้เห็นว่า การให้ก าลังใจ กล่าวชมเชย ขณะที่นักเรียนท ากิจกรรม และ
น าเสนอผลงานได้ถูกต้อง เป็นการส่งเสริมให้เห็นถึงการท ากิจกรรมร่วมกันในด้านบวก เป็นกระบวนการคิดที่สร้างสรรค์ 
มีคุณค่า มีประโยชน์ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป       
 1. ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับชั้น และเน้ือหาอ่ืน ๆ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน     
 2. ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR ที่ส่งผลต่อตัวแปรอ่ืน ๆ เช่น ความคงทนในการเรียนรู้ 
ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น         
 3. ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR ส าหรับใช้ในการเรียนการสอนวิชาอ่ืน ๆ 
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บทคัดย่อ          

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องโมเมนต์ของแรงก่อนเรียนและ
หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการสืบเสาะแบบ 5E
ร่วมกับการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการสืบเสาะแบบ 5E ร่วมกับการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ และก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา
ที่ 2/2561 จ านวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้การ
จัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ร่วมกับการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว
อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 20 ข้อ และ 3) แบบสอบถามความ
พึงพอใจในการเรียน จ านวน 15 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ใช้วิธีทางสถิติ t-test การหาค่าเฉลี่ย  

( X ) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องโมเมนต์ของแรง ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่  3 ที่ ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคสืบเสาะหาความรู้  5E ร่วมกับการเรียนรู้แบบใฝ่รู ้
 (Active Learning) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ นักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ร่วมกับการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) มีความพึงพอใจในการเรียนในระดับ
มาก 

ค าส าคญั : การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ร่วมกับการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) /ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนเรื่องโมเมนต์ของแรง / ความพึงพอใจในการเรียน
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ABSTRACT          
 The purposes of research were 1) to compare the achievement pre-test and post-test of 
moment of force for Matthayomsuksa 3 students by learning Inquiry 5E with active Learning. 2) to 
study the learning satisfaction of students attending of Matthayomsuksa 3 students by learning 
Inquiry 5E with active learning. The sample used in this research were 10 students in 
matthayomsuksa 3 didn’t pass the criteria and studying in second semester of the academic year 
2018. The research instruments were 1) the lesson plan of learning Inquiry 5E with active learning 
quality checks in the most suitable level. 2) Achievement test 20 questions. and 3) learning 
satisfaction questionnaire were 15 items. The statistics used in the data analysis consisted of t-test, 

average ( X  ), standard deviation (S.D.).  
The results of this study were the post-test scores were increased from the pre-test that was 

statistically significant at .05 level and students have been learning Inquiry 5E with active learning have 
satisfaction in high levels. 

Keywords : learning Inquiry 5E / Active Learning / The achievement of the moment / Satisfaction in 

learning 

ความเปน็มาและความส าคญั 
 วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของการเรียนรู้เก่ียวกับธรรมชาติ โดยมนุษย์ใช้กระบวนการสังเกต ส ารวจตรวจสอบ และ
การทดลองเก่ียวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและน าผลมาจัดระบบ หลักการ แนวคิดและทฤษฏี ดังน้ัน การเรียนรู้การ
สอนวิทยาศาสตร์จึงมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ค้นพบด้วยตนเองมากที่สุด น่ันคือให้ได้ทั้งกระบวนการ และองค์ความรู้ ตั้งแต่
วัยเริ่มแรกก่อนเข้าเรียน เม่ืออยู่ในสถานศึกษา และเม่ือออกจากสถาบันศึกษาไปประกอบอาชีพแล้ว การจัดการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ในสถานศึกษามีเป้าหมายส าคัญคือ เพื่อให้เข้าใจหลักการ ทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานในวิทยาศาสตร์  
เพื่อให้เข้าใจขอบเขต ธรรมชาติและข้อจ ากัดของวิทยาศาสตร์ เพื่อให้มีทักษะที่ส าคัญในการศึกษาค้นคว้า และคิดค้น
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ เพื่อให้ตระหนักถึงความสัมพันธ์
ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มวลมนุษย์และสภาพแวดล้อมในเชิงที่มีอิทธิพลและผลกระทบซ่ึงกันและกัน เพื่อน า
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการด ารงชีวิต และเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้เป็นคนมีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ (กรมวิชาการ, 2545) 
 การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E 
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ การสร้างความสนใจ (Engagement) การส ารวจและค้นหา (Exploration) การอธิบายและ
ลงข้อสรุป (Explanation) การขยายความรู้ (Elaboration) และการประเมิน (Evaluation) (เลิศชาย ปานมุข, 2558) 
เป็นวิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้  ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองเป็นการกระตุ้น
ให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจและใฝ่รู้ตลอดเวลา ผู้เรียนได้ฝึกการคิด รู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การลงมือปฏิบัติท าให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้วิธีจัดระบบความคิดและวิธีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้ให้ค าแนะน าหรือให้ข้อเสนอแนะ และ
ช่วยเหลือเม่ือมีปัญหา วิธีสอนแบบน้ีจะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและเป็นการส่งเสริมพัฒนาการการ
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เรียนรู้ของผู้เรียนมากกว่าการเรียนการสอนแบบเดิมที่มุ่งเน้นไปที่การให้เน้ือหาสาระแก่ผู้เรียนเป็นหลัก โดยขาดการ
มุ่งเน้นที่กระบวนการการเรียนรู้และกระบวนการคิดที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ดังพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 22 ได้ระบุว่า การจัดการ
ศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคั ญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ
, 2542) 
 ผู้วิจัยได้รับมอบหมายให้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องโมเมนต์ของแรง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซ่ึงได้จัดการเรียน
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  ( Inquiry Method : 5E) เน้นกระบวนการปฏิบัติ เน้นกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ เน้นกระบวนการกลุ่ม และใช้ทักษะกระบวนการเผชิญสถานการณ์ แต่ยังพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี  
ที่ 3 บางคนยังมีปัญหาด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ไม่ผ่านเกณฑ์ ในเรื่องโมเมนต์ของแรง จากจัดการเรียนการสอนโดย
วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เพียงอย่างเดียว ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาวิธีการสอนในรูปแบบอ่ืนๆ และได้ศึกษา
การจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) ซ่ึงเป็นการเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติและสร้างความรู้จากสิ่งที่ปฏิบัติ
ในระหว่างการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมโดยตรงในกิจกรรมการเรียนรู้ 
ได้พัฒนาการเรียนรู้ตามศักยภาพตามต้องการ ความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล โดยได้คิดเอง ท าเอง ลงมือ
ปฏิบัติได้มีโอกาสสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ มีโอกาสได้ประยุกต์ใช้ความรู้                 
อย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนได้แก่ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เข้าเป็นส่วนหน่ึงของ                    
กิจกรรมน้ัน ๆ การใช้การแก้ปัญหา การสอนกลุ่มย่อยแบบไม่เป็นทางการ การส ารวจข้อมูล  การทดลอง  
การแก้ปัญหา การอภิปรายเป็นต้น เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ลดกระบวนการสื่อสารและการถ่ายทอดเน้ือหาให้กับ
ผู้เรียนเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาความคิดระดับสูง องค์ประกอบของการจัดการเรียนการ
สอนแบบใฝ่รู้ (Active Learning) คือการแลกเปลีย่นประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน การน าเสนอความรู้ และ
การลงมือปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ (สุภาพร ศรศิลป์, 2555) 

จากการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องโมเมนต์ของแรง จึงทราบว่า
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ไม่ผ่านเกณฑ์น้ัน ยังไม่ค่อยเข้าใจและไม่กล้าถามครูผู้สอนเก่ียวกับหลักการของ
โมเมนต์ การค านวณหาค่าโมเมนต์ของแรงต่างๆ รวมถึงการน าโมเมนต์ของแรงไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบของคาน
ประเภทต่างๆ ซ่ึงเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเข้าใจยาก แม้ว่าจะเป็นเรื่องใกล้ตัวเรา ผู้วิจัยเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น
กระบวนการปฏิบัติ เน้นกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เน้นกระบวนการกลุ่ม การใช้ทักษะกระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมโดยตรงในกิจกรรมการเรียนรู้ จะช่วยให้ปัญหา
ดังกล่าวลดน้อยลง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น  

ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลสัมฤทธ์ิจากการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องโมเมนต์ของแรง ด้วย
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ร่วมกับการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ร่วมกับการเรียนรู้แบบใฝ่รู้   
(Active Learning) 
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จุดมุ่งหมายของการวิจัย  
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องโมเมนต์ของแรงก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการสืบเสาะแบบ 5E ร่วมกับการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ 
(Active Learning) 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ด้วยกระบวนการสืบเสาะแบบ 5E ร่วมกับการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) 

ขอบเขตการวจิยั          
 ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง       
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม ที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในปีการศึกษาที่ 2/2561 จ านวน 38 คน           
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ และก าลังศึกษาอยู่
ในปีการศึกษาที่ 2/2561 จ านวน 10 คน       
 ขอบเขตดา้นเนื้อหา         
 ในการวิจัยครั้งน้ีใช้เน้ือหารายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องโมเมนต์ของแรง จ านวน 3 คาบ ที่ได้ด าเนินการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ร่วมกับการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) ในวันที่ 
28 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2561 โดยมีเน้ือหาโดยสังเขปดังน้ี      
 1. โมเมนต์ของแรง         
 2. หลักการของโมเมนต์        
 3. การน าโมเมนต์ของแรงไปใช้ประโยชน์  

ขอบเขตดา้นตวัแปร        
 1. ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการสืบเสาะแบบ 5E ร่วมกับการเรียนรู้แบบ
ใฝ่รู้ (Active Learning)         
 2. ตัวแปรตาม มี 2 ตัวแปร ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียน 

ขอบเขตดา้นระยะเวลาและสถานที ่ 
ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้วิจัยใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม อ าเภอสว่าง

อารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 

สมมตฐิานการวจิยั 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สูงกว่าก่อนเรียน 
ร้อยละ 60 เม่ือใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ร่วมกับการเรียนรู้แบบใฝ่รู้  
(Active Learning)   
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ มีความพึงพอใจในเรียนวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการสืบเสาะ
แบบ 5E ร่วมกับการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) ในระดับเกณฑ์มาก 
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นยิามศพัทเ์ฉพาะ 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวน การสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ร่วมกับการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active 
Learning) หมายถึง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อใช้พัฒนาผล สัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์  ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ร่วมกับการเรียนรู้
แบบใฝ่รู้ (Active Learning) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นสร้างความสนใจ ขั้นส ารวจและค้นหาร่วมกับการเรียนรู้
แบบใฝ่รู้ ขั้นอธิบายและลงข้อสรุปร่วมกับการเรียนรู้แบบใฝ่รู้  ขั้นขยายความรู้ร่วมกับการเรียนรู้แบบใฝ่รู้  และขั้น
ประเมินผล           
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ หมายถึง ชุดของข้อค าถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อใช้วัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ลักษณะของแบบทดสอบเป็นแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ  5E ร่วมกับการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ 
(Active Learning) โดยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนการทดลองและหลังการทดลองจะเป็น
ชุดเดียวกัน 

กรอบแนวคดิในการท าวจิยั 

          ตวัแปรอสิระ                       ตวัแปรตาม 

 

  

 

 
วิธดี าเนินการวิจยั 
  

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น (Pre-experimental Research) ใช้แผนแบบการวิจัยกลุ่มเดียว
สอบก่อนและหลัง (One Group Pretest-posttest Design) โดยมีรายละเอียดการด าเนินการวิจัยตามล าดับ ดังน้ี 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั           
 1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โมเมนต์ของแรง กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ 5E ร่วมกับการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning)  จ านวน 3 แผน ดังน้ี      
 1.1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องโมเมนต์ของแรง จ านวน 1 แผนการเรียนรู้ เวลา 1 ชั่วโมง 
 1.1.2 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องหลักการของโมเมนต์ จ านวน 1 แผนการเรียนรู้ เวลา 1 ชั่วโมง 
 1.1.3 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการน าโมเมนต์ของแรงไปใช้ประโยชน์ จ านวน 1 แผนการเรียนรู้ เวลา 1 
ชั่วโมง            
  

 
 

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้แบบ 5Eร่วมกับการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ 
(Active Learning) 
- แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องโมเมนต์ของแรง 
- แบบทดสอบ 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 

 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และความพึงพอใจ

ในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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โดยผู้วิจัยสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

ภาพ 1 แสดงขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

   1.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นแบบทดสอบชนิดปรนัยเลือกตอบ  
4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ  
    โดยผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ขึ้นตามล าดับดังน้ี   
    1.2.1 ศึกษาหลักสูตรและจุดประสงค์การเรียนรู้      
    1.2.2 สร้างผังวิเคราะห์ข้อสอบก าหนดเน้ือหา พฤติกรรมที่ต้องการวัด และจ านวนข้อสอบที่ต้องการ 
จ านวน 20 ข้อ          
    1.2.3 สร้างข้อสอบจ านวน 20 ข้อ       
    1.2.4 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยน าไปให้
ผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดการเรียนรู้ 3 คน ประเมิน โดยใช้เกณฑ์การประเมินดังน้ี    

ศึกษาขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) 
 ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสร้างองค์
ความรู้ร่วมกัน การน าเสนอความรู้ และการลงมือปฏิบัติหรือประยุกต์ใช ้

 

 
วิเคราะห์หลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

ในด้านเน้ือหา และจุดประสงค์การเรียนรู้ 

ออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ร่วมกับการ
เรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นสร้างความสนใจ                        

ขั้นส ารวจและค้นหาร่วมกับการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ขั้นอธิบายและลงข้อสรุปร่วมกับการเรียนรู้     
แบบใฝ่รู้ ขั้นขยายความรู้ร่วมกับการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ และขั้นประเมินผล 

 

สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 

ประเมินคุณภาพของแผนการสอนทั้ง 3 แผน โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มีต าแหน่งทาง

วิชาการตั้งแต่ต าแหน่งครูช านาญพิเศษขึ้นไป หรือศึกษานิเทศก์ จ านวน 3 คน  

น าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปล
ความหมาย ถ้าค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินของผู้เชี่ยวชาญมีค่าตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป และมีค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐานไม่เกิน 1.00 แสดงว่าองค์ประกอบของแผนการสอนมีความเหมาะสมสอดคล้องกัน  
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+1 ถ้าแน่ใจว่าข้อสอบน้ันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด   
 0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อสอบน้ันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด   
 - 1 ถ้าแน่ใจว่าข้อสอบน้ันไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด 

แล้วน าผลการประเมินมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (IOC) พบว่ามีค่า อยู่ระหว่าง 
0.67-1.00 โดยผู้วิจัยได้คัดเลือกข้อที่มีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ได้จ านวน 20 ข้อ 
    1.2.5 น าข้อสอบไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มทดลองแล้วตรวจสอบความยากง่าย และอ านาจจ าแนกของ
ข้อสอบ พบว่า ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.30 – 0.70 และค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.40 – 0.60 
       1.3 แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า  
(Rating Scale) 3 ระดับ จ านวน 15 ข้อ 
        โดยผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนตามล าดับดังน้ี   
        1.3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับความพึงพอใจในการเรียน   
        1.3.2 ก าหนดประเด็นในการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน และด้านเทคนิควิธีการสอน และการวัดและประเมินผลการเรียน  
        1.3.3 เขียนข้อค าถามในแต่ละด้าน รวมทั้งหมด 15 ข้อ 

       1.3.4 ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน โดยน าไปให้
ผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดการเรียนรู้ 3 คน ประเมิน โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มีต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ ต าแหน่งครูช านาญ
พิเศษขึ้นไป หรือศึกษานิเทศก์ จ านวน 3 คน เป็นผู้ประเมินตามแบบประเมินแผนการสอนที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้น 
        1.3.5 น าผลการประเมินมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างความคิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญ (IOC) พบว่า
มีค่า อยู่ในช่วง 1.00 โดยผู้วิจัยได้คัดเลือกข้อที่มีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ได้จ านวน 15 ข้อ   
 การเก็บรวบรวมข้อมูล        
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยน าแบบประเมิน แบบทดสอบ แบบสอบถาม และแผนการจัดการ
เรียนรู้ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างตามล าดับดังน้ี 
 1. ทดสอบก่อนเรียนกับนักเรียน ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ด้วยแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน บันทึกคะแนนสอบไว้เป็นคะแนนก่อนเรียน  
 2. ทดลองสอนกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นในวันที่ 28 พฤศจิกายน 
2561และทดสอบหลังเรียนกับนักเรียน ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ บันทึกคะแนนสอบไว้เป็นคะแนนหลังเรียน     
 การวเิคราะหข์อ้มลูและสถติทิีใ่ชใ้นการวิจยั 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังน้ี 
 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง โมเมนต์ของแรง กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและ
หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคแบบสืบ
เสาะหาความรู้ 5E ร่วมกับการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) โดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนน
พัฒนาการผลการเรียนรู้ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าทางสถิติ t-test 
 2. การศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 
ที่เรียนรู้ด้วยเทคนิคแบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ร่วมกับการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) เรื่อง โมเมนต์ของแรง 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  
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ผลการวเิคราะหข์้อมูล  
 ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยเป็น 2 ตอน ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องโมเมนต์ของแรง ก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5E ร่วมกับการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ 
(Active Learning) น าเสนอ ดังตารางที่ 4.1 และ ตารางที่ 4.2 
 ตารางที่ 4.1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องโมเมนต์ของแรง ก่อนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5E ร่วมกับการเรียนรู้
แบบใฝ่รู้ (Active Learning) 
 

คนที ่ ก่อนเรยีน หลงัเรยีน ผลตา่ง แปลผล 

1 5 9 +4 มีพัฒนาการน้อย 

2 5 10 +5 มีพัฒนาการปานกลาง 

3 8 15 +7 มีพัฒนาการมาก 

4 7 17 +10 มีพัฒนาการมากที่สุด 

5 6 13 +7 มีพัฒนาการปานกลาง 

6 7 15 +8 มีพัฒนาการมาก 

7 10 17 +7 มีพัฒนาการมาก 

8 7 10 +3 มีพัฒนาการน้อย 

9 8 15 +7 มีพัฒนาการมาก 

10 7 12 +5 มีพัฒนาการปานกลาง 

รวมคะแนน 6.3 มีพัฒนาการมาก 

 
จากตารางที่ 4.1 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E 

ร่วมกับการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องโมเมนต์ของแรง หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนโดยนักเรียนกลุ่มน้ี มีผลการพัฒนาการ (6.3)  และเม่ือพิจารณาผลการพัฒนารายบุคคล พบว่า มีพัฒนาการ 10 คน 
  ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการศึกษาเปรียบเทียบคะแนนการพัฒนาการการเรียนรู้ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดย
การพิจารณาค่าความถี่ในรายบุคคล  และค่าคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมทั้งชั้น ดังน้ี 

1. ในกรณีผลการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คะแนนมีค่าเป็นบวก (+) แสดงว่าผลการเรียนของนักเรียน
คนน้ัน หรือคะแนนรวมของห้องน้ันโดยเฉลี่ยมีการพัฒนาการ ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ไว้ดังน้ี   
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  9  -  10    หมายถึง     มีพัฒนาการมากที่สุด     
  7  -  8     หมายถึง     มีพัฒนาการมาก     
  5  -  6     หมายถึง     มีพัฒนาการปานกลาง 
  3  -  4     หมายถึง     มีพัฒนาการน้อย 
  1  -  2     หมายถึง     มีพัฒนาการน้อยที่สุด     
 2. ในกรณีผลการเรียนหลังเรียนต่ ากว่าโดยมีค่าเป็นลบ (-) แปลความหมายว่าผลการเรียนของนักเรียนคนน้ัน 
หรือผลการเรียนของห้องน้ันโดยเฉลี่ยไม่มีการพัฒนาการ 
 3. ในกรณีผลการเรียนหลังเรียนเท่ากับก่อนเรียนโดยมีค่าผลต่างเป็นศูนย์ (0) แปลความหมายว่าผลการเรียน
ของนักเรียนคนน้ัน หรือผลการเรียนของห้องน้ันโดยเฉลี่ยไม่มีการพัฒนาการ 

ตารางที่ 4.2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องโมเมนต์ของแรง ก่อนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5E ร่วมกับการเรียนรู้
แบบใฝ่รู้ (Active Learning)  

การทดสอบ คา่เฉลีย่  ( X ) 
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  

(S.D.) 
t-test sig 

ก่อนเรียน 7.00 1.49 
9.6828 0.000 

หลังเรียน 13.30 2.95 

N = 10, dt = 9, นัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05  
 จากตารางที่  4.2 พบว่า ผลการเรียนของนักเรียนชั้ น มัธยมศึกษาปีที่  3 เรื่ อง โมเมนต์ของแรง  
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม ที่จัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิคแบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ร่วมกับการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ 
(Active Learning) การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.00 และ 13.30 ตามล าดับ และเม่ือ
เปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสว่างอารมณ์
วิทยาคม ที่มีต่อการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ร่วมกับการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) น าเสนอ ดัง
ตารางที่ 4.3          
 ตารางที่  4.3 แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม ที่มีต่อการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ร่วมกับการเรียนรู้แบบใฝ่รู้   
(Active Learning) 

 

ล าดบั
ข้อ 

ข้อค าถาม คา่เฉลีย่ ( X ) 
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  

(S.D.) 
ความหมาย 

1. มีความพึงพอใจในการเรียนรู้แบบน ี้ 2.89 0.3333 พอใจระดับมาก 

2. อยากให้มีกิจกรรมการเรียนเช่นน้ี 2.78 0.4830 พอใจระดับมาก 
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3. นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 2.67 0.5000 พอใจระดับมาก 

ล าดบั
ข้อ 

ข้อค าถาม คา่เฉลีย่ ( X ) 
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  

(S.D.) 
ความหมาย 

4. 
การเตรียมการสอนของอาจารย์ผู้สอนมี
ความพร้อม 

2.89 0.3333 พอใจระดับมาก 

5. บรรยากาศในการเรียนการสอนดีเป็นกันเอง 2.67 0.5000 พอใจระดับมาก 

6. นักเรียนมีส่วนร่วมในท ากิจกรรม 2.44 0.5270 พอใจระดับมาก 

7. 
การเรียนการสอนในลักษณะน้ีท าให้นักเรียน
ได้ลงมือปฏิบัติ 

2.56 0.5270 พอใจระดับมาก 

8. นักเรียนสนุกกับการเรียน 2.78 0.4410 พอใจระดับมาก 

9. นักเรียนมีความกังวลต่อการเรียนลดลง 2.56 0.5270 พอใจระดับมาก 

10. นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 2.78 0.4410 พอใจระดับมาก 

11. 
เป็นเรื่องที่นักเรียนสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ 

2.78 0.4410 พอใจระดับมาก 

12. มีสื่อและอุปกรณ์เพียงพอต่อการเรียน 2.56 0.5270 พอใจระดับมาก 

13. 
ฉันและเพื่อนๆได้เรียนเป็นกลุ่มและช่วยกัน
ท างานกลุ่ม 

2.89 0.3333 พอใจระดับมาก 

14. มีการทดสอบก่อนและหลังเรียน 3.00 0.0000 พอใจระดับมาก 

15. ประทับใจในการเรียนวิชาน้ี 2.78 0.4410 พอใจระดับมาก 

รวม 2.73 0.4237 พอใจระดับมาก 

  

จากตารางที่ 4.3 พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยเทคนิคแบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ร่วมกับการ
เรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 2.73 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าสูงสุดคือข้อ 
14 รองลงมา คือข้อ 1  และข้อ 13  และส่วนที่มีค่าพึงพอใจต่ าสุด คือข้อ 6 ซ่ึงอยู่ในระดับมาก ( S.D. = 2.44 ) 
 การศึกษาความพึงพอใจในการเรียน  ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การแปลค่าเฉลี่ย และน าค่าที่ได้มาแปลความ 
หมายตามเกณฑ์ที่ผู้ศึกษาก าหนดตามแนวคิดของ วิเชียร เกตุสิงห์ (2538 : 9) อ้างอิงใน พัชรีวรรณ กิจมี และ 
 สุกัญญา นิมานันท์ (2559 : 50-51) ดังน้ี 
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ค่าเฉลี่ย  2.34 – 3.00 หมายถึง      พอใจระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย  1.67 – 2.33 หมายถึง      พอใจระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.66 หมายถึง      พอใจระดับน้อย 

สรปุผลการวจิยั 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง โมเมนต์ของแรง กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียน
แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ร่วมกับการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 2.  นัก เ รี ยนที่ ได้ รั บการ จั ดการ เ รี ย น แบบสืบ เ ส าะห าค วามรู้  5E ร่ วม กับการ เ รี ย นรู้ แบ บ ใ ฝ่ รู้   
(Active Learning) มีความพึงพอใจในการเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ร่วมกับการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) พบว่า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง โมเมนต์ของแรง กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 โดย
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการพัฒนาการ (6.3) พัฒนาการมาก ทั้งน้ี
เน่ืองมาจากหลักการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ที่ว่า Active Learning เป็นระบบการจัดการเรียนการสอนที่เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมโดยตรง ได้พัฒนาการเรียนรู้ตามศักยภาพความต้องการ ความสนใจและความถนัดของแต่
ละบุคคล โดยผู้เรียนได้คิดเองท าเอง ได้ลงมือปฏิบัติ ได้มีโอกาสสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ อีกทั้งได้มีโอกาสประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (บัญญัติ ช านาญกิจ, 2551) และสอดคล้องกับหลักการ
เรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ที่ว่า เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้วิธีการหน่ึงที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ คิดและแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองอย่างมีระบบของการคิด ใช้กระบวนการของการค้นคว้าหาความรู้ ซ่ึง
ประกอบด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ ครูมีหน้าที่จัดบรรยากาศ
การสอนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ คิดแก้ปัญหาโดยใช้การทดลอง และอภิปรายซักถามเป็นกิจกรรมหลักในการสอน จึงนับว่า
เป็นวิธีเรียนที่ควรน ามาใช้ได้ดีกับการเรียนการสอนปัจจุบันเพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
จิรพันธ์ุ ทัศนศรี (2548 : 24) อ้างอิงใน ประถมพร โคตา (2554 : 28) ส าหรับนักเรียนที่มีพัฒนาการน้อย เน่ืองมาจาก 
นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมไม่มากเท่าที่ควร และสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนที่มีพัฒนาการน้อยเหมือนกัน จึง
ท าให้นักเรียนกลุ่มน้ีมีพัฒนาการน้อย 
 การศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ร่วมกับการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active 
Learning) เรื่อง โมเมนต์ของแรง กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า มีความพึงพอใจใน
การเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 เน่ืองมาจากการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
5E ร่วมกับการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) ในครั้งน้ี นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน ได้สนทนาสิ่งที่ได้
เรียนรู้กับเพื่อนโดยต่างคนต่างเป็นผู้ตรวจสอบความรู้ให้กันและกัน ได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ได้
แสดงความคิดเห็นต่างๆ เก่ียวกับเรื่องที่ศึกษา โดยมีบรรยากาศของการเรียนการสอนที่เป็นกันเองปราศจากความเครียด
และความกดดัน 
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 การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ร่วมกับการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) ท าให้ผู้วิจัย พบว่า 
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีบรรยากาศของการเรียนการสอนที่เป็นกันเอง ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติท าการทดลอง 
สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันในชั้นเรียน ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ท าให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกทางความคิดของ
ตนเองกับเพื่อน โดยมีเพื่อนเป็นผู้ตรวจสอบความรู้ให้กันและกัน จนเกิดความเข้าใจ และมีความรู้ที่คงทนถาวร  

ขอ้เสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช ้
 จากผลการวิจัยน้ี ควรน าการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ร่วมกับการเรียนรู้แบบ
ใฝ่รู้ (Active Learning) ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกระดับการศึกษาและทุกชั้นปี เพื่อให้การพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นผู้เรียนแบบใฝ่รู้ อันจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาออกไปมีคุณภาพมาตรฐานของโรงเรียน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และของชาติ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ร่วมกับการเรียนรู้
แบบใฝ่รู้ (Active Learning) ถ้าหากในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการใช้เทคนิคอ่ืน หรือใช้หลายเทคนิคร่วมกัน ว่ามี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงหรือดีกว่าน้ี หรือไม่    
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การพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรือ่ง การถา่ยทอดลกัษณะทางพนัธกุรรม โดยใชส้ือ่ Application        
Plickers ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยั อทุยัธาน ี

     Achievement of heredity transportation by Matthayom 3 students  
              Kanjanapisek Witthayalai Uthaithani school 
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Jamjuree Kamdee1* ,Watcharasak Makerd 2 

1 นักศึกษา : สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์                                                                                    
2 อาจารย์ :  สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  

บทคดัยอ่      
          การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้สื่อ Application Plickers และศึกษาความพึงพอใจในการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้สื่อ Application Plickers ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 41 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ Application Plickers ผ่าน

การตรวจสอบคุณภาพอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด ( X  = 4.86) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.284  แบบทดสอบ
เปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนและหลังเรียน จ านวน 10 ข้อ ค่าดัชนีความสอดคล้องจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
(IOC) พบว่ามีค่า อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน จ านวน 15 ข้อ ใช้วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการวิเคราะห์เน้ือหาและแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้ทางสถิติค่าเฉลี่ย ( X )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าทางสถิติ t-test ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือ Application Plickers  สูงกว่าก่อนเรียนเฉลี่ย 3.29  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
เน่ืองจากนักเรียนได้รับความรู้และเข้าใจจากการเรียนใช้สื่อ Application Plickers และมีความพึงพอใจในการเรียน
โดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.38ฃ 

ค าส าคัญ : application Plickers/ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน/ความพึงพอใจในการเรียน/การถ่ายทอดลักษณะทาง

พันธุกรรม
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ABSTRACT          
 The purposes of this research were to compares the achievement in basic science courses 
and academic satisfaction of students in Mathayomsuksa 3 before and after learning by using 
application Plickers. The research instruments consisted of  a lesson plan of basics science of students 

learning by using application Plickers quality checks are the most appropriate level ( X= 4.86) and 
standard deviation were 0.284.   A comparative test results before and after learning 10 item. The 
index value of the consistency about the opinions  from experts were 0.67 to 1.00. and learning 
satisfaction questionnaire were 15 item used data analysis by analyzing the content and queries. The 
statistics used to analyze the data consisted of mean, standard deviation and t-test. The results of this 
research were achievement of science of the genetic manner inheritance of student Matthayom 3 
managed learning by using application Plickers higher than before learned the average 3.29 statistically 
significant at the 0.05 level. and students learn by using application Plickers have the satisfaction of 
learning on hight level the average 4.38. 

Keywords : application Plickers/The achievement/Satisfaction of learning/the genetic manner 

inheritance 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา       

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญามี
ความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ จึงก าหนดความสามารถในการคิดเป็นหน่ึงในจุดมุ่งหมายเพื่อให้
เกิดกับผู้เรียน เม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิดการแก้ปัญหา การใช้
เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศ าสตร์ได้
ก าหนดคุณลักษณะของผู้เรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้กรอบความคิดในเรื่องการพัฒนาการศึกษาเพื่อเตรียมคนใน
สังคมแห่งความรู้และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 คือ ผู้เรียนควรสามารถน าความรู้และ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การคิดอย่างเป็นเหตุ
เป็นผล คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และมีจิตวิทยาศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ , (2551) ประชาชนต้องได้รับการศึกษา
ด้านความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเป็นอย่างดีรวมทั้งได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ
นอกห้องเรียน           
 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการศึกษาของไทยเริ่มคุณภาพด้อยลงยังก้าวเข้าสู่การเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญไม่มาก
เท่าที่ควร ติดกรอบการท างานเชิงระเบียบกฎเกณฑ์แบบแผนดั้งเดิมที่สั่งสมกันมา นวัตกรรมแนวคิดใหม่ๆ ไม่สามารถ
สอดแทรกเข้าสู่กระแสหลัก ระบบใหญ่ที่ปฏิบัติกันจนเคยชินได้มากนักหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ยังคงยึดเน้ือหาและ
ครูเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดเวลาประชาธิปไตยมีเพียงรูปแบบตายตัว ส าเร็จรูปเหมือนกันทั้งประเทศ ตองเตย , 
(2553) จึงพบปัญหานักเรียนไม่เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ประสิทธิภาพการคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหาต่ า 
ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ต่ าลงไปด้วย ซ่ึงการแก้ปัญหามีความส าคัญอย่างยิ่งเพื่อให้การจัดการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต้องใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้สื่อการสอน
เข้ามาช่วย กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E การเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning)  การจัดการเรียนการสอน
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แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) รวมทั้งการใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอน
มากขึ้น ทั้งน้ีการใช้ Application Plickers ในการจัดการชั้นเรียนยังมีความทันสมัย อีกทั้งในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามา
มีบทบาทในชีวิตประจ าวันทั้งในและนอกห้องเรียนเป็นอย่างมากการประยุกต์ให้นักเรียนเห็นประโยชน์ของเทคโนโลยีกับ
ชีวิตก็เป็นเรื่องที่ต้องพัฒนาอย่างยิ่ง นัชท์ชา, (2560) ดังน้ันแล้วผู้จัดท างานวิจัยจึงได้ลองหาเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วย
แก้ปัญหาเรื่องการจัดการในชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพและ Application Plickers เป็น application ที่น่าสนใจ
นอกจากจะช่วยในการเช็คชื่อ เก็บคะแนนแล้วยังสามารถเก็บค าตอบของนักเรียนทั้งชั้นได้พร้อมกัน ผ่าน AR code เก็บ
สถิติไว้เพื่อประเมินผลได้อีกด้วย        
 จากการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน จากครูพี่เลี้ยงจึงทราบ
ว่านักเรียนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ส่วนมากยังไม่ค่อยเข้าใจ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เน่ืองจาก
เป็นเรื่องที่ซับซ้อนเห็นเป็นรูปธรรมยากกว่าเรื่องอ่ืน แม้ว่าจะเป็นเรื่องใกล้ตัวอยู่ในระบบร่างกายของเราก็ตาม ทั้งน้ี
กาญจนา, (2558) ได้ศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นด้านการจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยา จากครูผู้สอนทั้งทางด้านเน้ือหาที่ เป็น
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ จึงได้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นปรากฏว่านักเรียนที่เรียนวิชาชีววิทยาส่วนใหญ่ จะไม่ค่อยเข้าใจ
เน้ือหา เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เน่ืองจากเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดของเน้ือหา มีเน้ือหาที่ค่อนข้างจะ
เป็นนามธรรม ซ่ึงเป็นปัญหาที่ส าคัญของการศึกษาในเรื่องน้ี และจ าเป็นที่จะต้องสร้างความเข้าใจให้กับผู้เรียนเป็น
รายบุคคล เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่แท้จริง ผู้วิจัยเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการใช้
สื่อเทคโนโลยีเข้ามาบูรณาการกับการเรียนการสอน ใช้นวัตกรรมทางการศึกษาเข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนรู้จะ
ช่วยให้ปัญหาดังกล่าวลดน้อยลง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น   
 ดังน้ันในการท าวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้น าสื่อ Application Plickers มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนท าให้เด็กเกิด
ความสนใจเรียนมากขึ้น เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทาง  
พันธุกรรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซ่ึงจะฝึกทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา การวิเคราะห์ และมีเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นแนวทางหน่ึงในการเตรียมความพร้อมนักเรียนก้าวสู่การศึกษาไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0  

จุดมุ่งหมายของการวิจัย         

 1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โดยใช้สื่อ Application 
Plickers ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี   
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ Application Plickers เป็นเครื่องมือช่วยจัดการ
เรียนการสอน 

ขอบเขตในการศึกษา         

 ขอบเขตเนื้อหา         
 การวิจัยครั้งน้ีได้ใช้เน้ือหารายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551     
 ขอบเขตตัวแปร         
 1. ตัวแปรต้น คือ สื่อ Application Plickers      
 2. ตัวแปรตาม มี 2 ตัวแปร ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม และความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือ Application Plickers   
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 ขอบเขตกลุ่มตัวอย่าง        
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 41 คน โดยวิธีสุ่ม
ตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster sampling)        
 ขอบเขตเวลาและสถานที่        
 การวิจัยครั้งน้ีมีก าหนดระยะเวลาในการศึกษา 1 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนกาญจนาภิเษก        
วิทยาลัย อุทัยธานี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ         
 Plickers (Paper + Clicker) หมายถึง เครื่องมือในการช่วยสอนส าหรับเก็บข้อมูลของนักเรียน โดยจะมี
กระดาษเป็นโค้ดให้นักเรียนถือ ซ่ึงกระดาษดังกล่าวจะมีด้านที่ต่างกันทั้ง 4 ด้าน และมีตัวเลขเฉพาะของนักเรียนแต่ละ
คนอยู่ที่มุมกระดาษ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานและตัวชี้วัด
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลัง หมายถึง การน าผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สื่อ 
Application Plickers เป็นเครื่องมือช่วยจัดการเรียนการสอนเรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 มาเปรียบเทียบเพื่อประเมินประสิทธิภาพของการทดสอบแบบเดิมและแบบใช้ Application Plicker 

วิธีด าเนินการวิจัย         
 ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยดังน้ี        
 ขั้นตอนในการวิจัย         
 1. ศึกษางานวิจัยเก่ียวข้องกับการใช้ Application Plickers ในการจัดการเรียนการสอน  
 2. จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์   
 3. ผู้วิจัยให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  
 4. ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Application Plickers ในการท าแบบทดสอบหลังเรียน
 5. ผู้วิจัยท าแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนการสอนโดยใช้ Application Plickers  
 6. ผู้วิจัยวิเคราะห์ สรุปผลการวิจัยและจัดท ารายงานวิจัย     
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย         
 ในการวิจัยครั้งน้ี มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 3 ประเภท คือ    
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้
สื่อ Application Plickers 1 แผน จ านวน 2 ชั่วโมง      
 โดยผู้วิจัยพัฒนาเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพดังน้ี     
   1.1 ศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Application Plickers     
    1.2 วิเคราะห์เน้ือหาหลักสูตร มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งจุดประสงค์การเรียนรู้   
    1.3 ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนใช้ Application Plickers    
    1.4 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม   
    1.5 ประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้  โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน เป็นผู้ประเมินตามแบบ
ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้        
    1.6 น าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าเฉลี่ย (�̅� ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปล
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ความหมาย           
 2. แบบทดสอบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ     
     2.1 สร้างผังวิเคราะห์ข้อสอบก าหนดเน้ือหา พฤติกรรมที่ต้องการวัด และจ านวนข้อสอบที่ต้องการ                         
จ านวน 10 ข้อ          
     2.2 สรา้งแบบทดสอบปรนัย จ านวน 10 ข้อ      
     2.3 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเ น้ือหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยน าไปให้
ผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดการเรียนรู้ 3 คน ประเมิน โดยใช้เกณฑ์การประเมินดังน้ี   
  +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อสอบน้ันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด   
  0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อสอบน้ันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด   
  - 1 ถ้าแน่ใจว่าข้อสอบน้ันไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด   
    2.4 น าผลการประเมินมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (IOC) พบว่ามีค่า
อยู่ระหว่าง 0.50-1.00 โดยคัดเลือกข้อที่มีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ได้จ านวน 10 ข้อ   
    2.5 น าแบบทดสอบไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลองแล้วตรวจสอบความยากง่ายและอ านาจจ าแนกของ
แบบทดสอบ พบว่าค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.7-0.8 และค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.2-0.4 
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า5ระดบัจ านวน15 ข้อ 
    3.1 ก าหนดประเด็นในการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน   
    3.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนโดยใช้ Application Plickers  
    3.3 ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน โดยน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญใน
ด้านการจัดการเรียนรู้ 3 คน         
    3.4 น าผลการประเมินมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ( IOC) พบว่ามีค่า
อยู่ระหว่าง 0.50-1.00 โดยคัดเลือกข้อที่มีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ได้จ านวน 15 ข้อ   
 การเก็บรวบรวมข้อมูล        
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยน าแบบทดสอบ แบบสอบถาม และแผนการจัดการเรียนรู้ ไปทดลอง
ใช้กับกลุ่มตัวอย่างตามล าดับดังน้ี        
 1. ทดสอบก่อนเรียนกับเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม          
 2. ทดลองสอนนักเรียนด้วยตนเอง โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดท าขึ้น และทดสอบหลังเรียน จากน้ัน
เปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน      
 3. ส ารวจความพึงพอใจในการจัดเรียนการสอนด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนโดยใช้สื่อ 
Application Plickers          
 การวิเคราะห์ข้อมูล          
 1. การเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี ที่ได้รับการเรียนโดยใช้สื่อ Application 

Plickers โดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าทางสถิติ t-test  
 2. การศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
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อุทัยธานี ที่ได้รับการเรียนโดยใช้สื่อ Application Plickers เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรร โดยการวิเคราะห์

ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)      
 ผลการวิจัย          
 ตารางที ่4.1 แสดงผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมก่อนเรียน
และหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการเรียนโดยใช้ส่ือ Application Plickers 

การทดสอบ คา่เฉลีย่  ( X ) 
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  

(S.D.) 
t-test Sig.(1-tailed) 

ก่อนเรียน 5.29 1.89 
14.6817 0.0000 

หลังเรียน 8.58 1.61 
N = 41, dt = 39, นัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05  

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการเรียนโดยใช้ส่ือ 
Application Plickers เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 5.29 และ 8.58 ตามล าดับ และเม่ือเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียน
ของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 แสดงการสแกน AR Code ท าแบบทดสอบโดยใช้ส่ือ 
Application Plickers 
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ภาพ 2 นักเรียนแสดง AR Code Plickers 

 

ภาพ 3 ผลการสแกนจากแผ้น AR Code Plickers 
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ตารางที ่4.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือ Application Plickers ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3    

 

จากตาราง 4.2 พบว่า ผลการศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่ได้รับการ
เรียนโดยใช้สื่อ Application Plickers โดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.72 

 

สรุปผลการวิจัย          
 ผลการวิจัยครั้งน้ีพบว่า        

 1. ผลการเปรียบเทียบแบบทดสอบก่อนเรียนและหลัง เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม กลุ่มสาระ  

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ Application Plickers สูง
กว่าก่อนเรียนเฉลี่ย 3.29  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ Application Plickers มีความพึงพอใจในการเรียนโดยรวมอยู่
ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.38 
 

 
 

ที ่ รายการ/ข้อค าถาม �̅� S.D. แปลความหมาย อันดบัที ่

1 เริ่มและเลิกสอนตรงเวลาสม่ าเสมอ 4 0.82 พึงพอใจระดับมาก  

2 การเตรียมความพร้อมในการสอน 4.29 0.69 พึงพอใจระดับมาก  

3 แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 4.40 0.68 พึงพอใจระดับมาก  
4 มีความเมตตาต่อศิษย์ 4.17 0.80 พึงพอใจระดับมาก  

5 บุคลิกภาพโดยรวมของครูผู้สอน 4.43 0.59 พึงพอใจระดับมาก  

6 ความรอบรู้และเชี่ยวชาญในเน้ือหาที่สอน 4.45 0.67 พึงพอใจระดับมาก  
7 ความน่าสนใจ  ทันสมัย 4.50 0.71 พึงพอใจระดับมากที่สุด  

8 เน้ือหาเหมาะสมกับผู้เรียน 4.55 0.67 พึงพอใจระดับมากที่สุด  

9 มีสื่อและอุปกรณ์เพียงพอต่อการเรียน 4.36 0.70 พึงพอใจระดับมาก  

10 นักเรียนมีความกังวลต่อการเรียนลดลง 4.19 0.86 พึงพอใจระดับมาก  

11 
เปิดโอกาสให้ซักถามและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

4.33 0.80 พึงพอใจระดับมาก  

12 นักเรียนมีส่วนร่วมในท ากิจกรรม 4.48 0.64 พึงพอใจระดับมาก  
13 นักเรียนสนุกกับการเรียน 4.57 0.80 พึงพอใจระดับมากที่สุด  

14 นักเรียนได้มีบทบาทในการเรียนมากขึ้นกว่าเดิม 4.60 0.64 พึงพอใจระดับมากที่สุด 1 

15 มีการทดสอบก่อนและหลังเรียน 4.40 0.79 พึงพอใจระดับมาก  

รวม (เฉลีย่)  N = 41 4.38 0.72 พงึพอใจระดบัมาก  
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อภิปรายผลการวิจัย 
จากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ Application Plickers เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ามาเป็นสื่อช่วยกระตุ้นความสนใจของนักเรียน พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักเรียนกลุ่มน้ีมีพัฒนาการ (3.48) และเม่ือพิจารณาผลการ
พัฒนารายบุคคล พบว่า มีพัฒนาการทั้งหมด 41 คน เน่ืองจากนักเรียนได้รับการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจของ
ตนเอง ซ่ึงสอดคล้องกับ สุระ, (2560) การใช้ Plickers นอกจากจะแก้ปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดีแล้วยังส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน การให้ผลย้อนกลับทันทีและสามารถระบุชื่อของผู้เรียนได้ว่าใคร
ตอบข้อใดบ้าง จึงท าให้ง่ายกับผู้สอนในการเลือกผู้เรียนเพื่อมาอภิปรายผลการตอบร่วมกัน นอกจากประโยชน์ในด้าน
การวัดและประเมินผลความเข้าใจในเน้ือหาแล้ว Plickers ยังอ านวยความสะดวกในเรื่องของการตรวจสอบรายชื่อ
ผู้เรียนที่เข้าเรียน ซ่ึงช่วยให้ประหยัดเวลาและท าให้ผู้สอนสามารถเก็บข้อมูลของผู้เรียนได้อย่างครบถ้วน อย่างไรก็ตาม 
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โดยใช้สื่อ Application Plickers ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อาจจะมีผู้เรียนบางคนที่ยังเข้าใจในรายละเอียดของเรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมได้ไม่ดีเท่าที่ควร เน่ืองจากต้องใช้เวลาและสื่ออุปกรณ์การทดลองให้ผู้เรียนเห็นเป็นรูปธรรมมากกว่าน้ี  

จากการศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สือ่ Application Plickers เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจในการเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.38 และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนได้มีบทบาทในการ
เรียนมากขึ้นกว่าเดิม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 รองลงมา คือ นักเรียนสนุกกับการเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 ซ่ึงสอดคล้อง
กับ ซูลัยดา, (2561) ที่ศึกษาการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการเรียนการสอน VDO 
และแอปพลิเคชัน Plickers อยู่ในระดับมากที่สุด และนรีลักษณ์, (2558) ที่ศึกษาการใช้สื่อการสอน Kahoot เพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชา Fundamental English ความพึงพอใจในการใช้
สื่อการสอน Kahoot ของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก (�̅�=4.28) และค่า S.D. เท่ากับ 0.5  ดังน้ัน การใช้นวัตกรรม
ทางการศึกษาโดยเฉพาะสื่อ Application Plickers จึงช่วยให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น สนุกสนาน และมีบทบาทใน
การเรียนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์อีกด้วย 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
จากผลการวิจัยน้ี ควรน าวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ Application Plickers ไปใช้ในการจัดการเรียนการ

สอนทุกระดับการศึกษาตามความเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้เรียนที่มีศักยภาพ ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา
พร้อมก้าวสู่การศึกษาไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างสมบูรณ์แบบ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ใช้สื่อ Application Plickers ในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ถ้าหากในการ
วิจัยครั้งต่อไป น่าจะมีการใช้ส่ือเทคโนโลยีอ่ืนหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาบูรณาการร่วมกันเพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในรายวิชาต่าง ๆ ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด เช่น Application Kahoot เป็นต้น 
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การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรือ่งโครงสรา้งภายในโลก กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ 
โดยใชว้ธิกีารสอนแบบสบืเสาะหาความรู(้5E)รว่มกบัการสอนแบบรว่มมอืดว้ยเทคนคิการตอ่                    

เรือ่งราว (Jigsaw) ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2 โรงเรยีนสวา่งอารมณว์ทิยาคม 
Study of educational achievement of the earth's internal structure by Learning Area of 

Science using teaching methods Inquiry (5E) and cooperative teaching techniques to the 
story (Jigsaw) of matthayomsuksa 2 students of Sawangarom Witthayakhom School 

ทพิวรรณ ละมลูนอก1*,ดารารตัน ์ชยัพลิา 2  
Tippawan Lamoonnok1*,Dararat Chaipila2 

1 นักศึกษา: สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์                                                                               
2 อาจารย์:  สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  

บทคดัย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน                  
เรื่องโครงสร้างภายในโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการ
สอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคการต่อเรื่องราว (Jigsaw) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม        
2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคการต่อเรื่องราว 
(Jigsaw) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2/2561 จ านวน 30 คน โดยใช้กลุ่ม
ตัวอย่าง ซ่ึงได้มาจากผู้ที่ไม่ผ่านการวัดประเมินผลการเรียน จ านวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แผนการ
สอนเรื่องโครงสร้างภายในโลก กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้(5E) 
ร่วมกับการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคการต่อเรื่องราว (Jigsaw) ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว อยู่ในระดับเหมาะสม
มากที่สุด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 20 ข้อ ค่าความเชื่อม่ัน 1.00 3) แบบสอบถามความพึง
พอใจในการเรียน จ านวน 15 ข้อมีค่าความเชื่อม่ัน .78  

ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องโครงสร้างภายในโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้
วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้(5E) ร่วมกับการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคการต่อเรื่องราว (Jigsaw) ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคการต่อเรื่องราว (Jigsaw) มีความ
พึงพอใจในการเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

ค าส าคัญ : วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้(5E) / การสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคการต่อเรื่องราว(Jigsaw) / 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องโครงสร้างภายในโลก / ความพึงพอใจในการเรียน 
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ABSTRACT           

 The purpose of this study were to 1) compare the academic achievement before and after 
learning and 2) to study the satisfaction in learning of students of the earth's internal structure by 
learning area of science by using Inquiry (5E) with Jigsaw of student’s matthayom 2, Sawang-arom 
witthayakhom School in second semester of the academic year 2018, The Secondary Education Service 
Area Office 42. The sample of this research were 10 students who did not pass the assessment. The 
instruments used in this research include : a lesson  plan using Inquiry (5E) methods  with Jigsaw, and 
were assessed by the expert in the most appropriate level, achievement test consisted of 20 questions 
the reliability were 1.00 and satisfaction in the study were 15 items with the reliability .78. 
 The research found that the achievement after learning higher than before the study and 
there is a satisfaction in learning on most levels. 

Keywords : teaching Inquiry (5E) methods Jigsaw / achievement within the global structure / 

satisfaction in learning.           

ความเปน็มาและความส าคญัของปญัหา 
วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของการเรียนรู้เก่ียวกับธรรมชาติ โดยมนุษย์ใช้กระบวนการสังเกต ส ารวจตรวจสอบ และ

การทดลองเก่ียวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและน าผลมาจัดระบบ หลักการ แนวคิดและทฤษฏี ดังน้ัน การเรียนรู้การ
สอนวิทยาศาสตร์จึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เป็นผู้เรียน และค้นพบด้วยตนเองมากที่สุด น่ันคือให้ได้ทั้งกระบวนการ และองค์
ความรู้ ตั้งแต่วัยเริ่มแรกก่อนเข้าเรียน เม่ืออยู่ในสถานศึกษา และเม่ือออกจากสถาบันศึกษาไปประกอบอาชีพแล้ว การ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในสถานศึกษามีเป้าหมายส าคัญ ได้แก่ เพื่อให้เข้าใจหลักการ ทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานใน
วิทยาศาสตร์ เข้าใจขอบเขต ธรรมชาติและข้อจ ากัดของวิทยาศาสตร์ มีทักษะที่ส าคัญในการศึกษาค้นคว้าและคิดค้นทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ให้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มวลมนุษย์และสภาพแวดล้อมในเชิงที่มีอิทธิพลและผลกระทบซ่ึงกันและกัน น าความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการด ารงชีวิต และเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้เป็นคนมีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551.) 

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5E เป็นกระบวนการที่ผู้เรียนจะต้องสืบค้น
เสาะหา ส ารวจตรวจสอบ และค้นคว้าด้วยวิธีการต่างๆจนท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและเกิดการรับรู้ความรู้ น้ันอย่างมี
ความหมายจึงจะสามารถสร้างเป็นองค์ความรู้ของผู้เรียนเองและเก็บเป็นข้อมูลไว้ในสมองได้อย่างยาวนานสามารถ
น ามาใช้ได้เม่ือมีสถานการณ์ใดๆมาเผชิญหน้าสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกผู้เรียน
ด าเนินการศึกษาได้ด้วยตนเองมีโอกาสใช้ความคิดอย่า งเต็มที่ ลลิตา เอียดนุสรณ์ (2550  : 97-98) อ้างอิงใน  
จุฑามาส ทวีบุตร (2561 : 101-102)  

ผู้วิจัยได้รับมอบหมายให้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซ่ึงได้จัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการสอน
ในแบบต่างๆมากมาย อาทิ เน้นกระบวนการสร้างความตระหนัก แบบค้นพบ (Discovery Method) แบบกระบวนการ
กลุ่มสัมพันธ์ แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) แบบทดลอง ใช้การสาธิต เน้นกระบวนการปฏิบัติ เน้น
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กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การจัดการเรียนรู้แบบร่ วมมือ เน้นกระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ เน้น
กระบวนการกลุ่ม เน้นกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด และใช้ทักษะกระบวนการเผชิญสถานการณ์ แต่ยังพบว่า 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ยังมีปัญหาด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ไม่ผ่านเกณฑ์ ในเรื่องโครงสร้างภายในโลก                 
ที่ผู้วิจัยได้สอนโดยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เพียงอย่างเดียว จึงได้ท าการศึกษาวิธีการสอนในรูปแบบอ่ืนๆ 
และได้ศึกษาวิธีการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคการต่อเรื่องราว ( Jigsaw) เป็นการจัดการเรียนการสอน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนรู้แก่ผู้เรียน โดยนอกเหนือจากการได้รับความรู้ในเน้ือหาวิชาแล้ว ผู้เรียนควรมีพัฒนาด้านทักษะ
การคิดควบคู่กัน ซ่ึงเทคนิคจ๊ิกซอว์ สามารถพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการท างานเป็นกลุ่ม ที่เป็นการรวมกลุ่ม
ผู้เรียนแบบคละความสามารถ ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง มีการให้ความช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม 
และช่วยกันคิดแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อให้กลุ่มประสบความส าเร็จในการท ากิจกรรมที่มอบหมาย อันเป็นกระบวนการฝึก
ทักษะการคิดควบคู่กับการท างานเป็นกลุ่ม ซ่ึงเป็นวิธีการพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้โดยเฉพาะ
ในด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขและการสื่อสาร (อุไรวรรณ วรกุลรังสรรค์. 2556.) 

จากการที่ได้ศึกษาการสอนทั้งสองวิธีมาแล้วน้ัน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
ก่อนเรียนและหลังเรียน จากการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ เรื่องโครงสร้างภายในโลก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการสอนแบบร่วมมือ
ด้วยเทคนิคการต่อเรื่องราว (Jigsaw) ซ่ึงท าให้ผู้เรียนมีความสนใจในเน้ือหา ได้รับความรู้มากขึ้น ได้ทบทวนจากการน าไป
ถ่ายทอด และได้ลงมือปฏิบัติ ซ่ึงจะท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเพิ่มขึ้น และมีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนวิทยาศาสตร์  

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องโครงสร้างภายในโลก กลุ่มสาระ

วิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคการต่อเรื่องราว 
(Jigsaw) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม ที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคการต่อ
เรื่องราว (Jigsaw) 

ขอบเขตในการศกึษา         

 ขอบเขตเนื้อหา 
ในการวิจัยครั้งน้ีใช้เน้ือหารายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องโครงสร้างภายในโลก จ านวน 2 ชั่วโมง ที่ได้ด าเนินการ

จัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้(5E) ร่วมกับการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคการต่อ
เรื่องราว(Jigsaw)           
 ขอบเขตตัวแปร 

1. ตวัแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการสอนแบบร่วมมือด้วย
เทคนิคการต่อเรื่องราว (Jigsaw) และแบบประเมินความพึงพอใจ 
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2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องโครงสร้างภายในโลก และความพึงพอใจ
ในการเรียน          
 ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต42 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2/2561 จ านวน 30 คน โดยใช้กลุ่ม
ตัวอย่างซ่ึงได้มาจากผู้ที่ไม่ผ่านการวัดประเมินผลการเรียน จ านวน 10 คน     
 ขอบเขตเวลาและสถานที่ 
    ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัย จ านวน 1 สัปดาห์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสว่าง
อารมณ์วิทยาคม อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 

สมมติฐานการวิจัย 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องโครงสร้างภายในโลก กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหา

ความรู้(5E) ร่วมกับการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคการต่อเรื่องราว(Jigsaw) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
สว่างอารมณ์วิทยาคม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคการต่อเรื่องราว (Jigsaw) 

หมายถึง วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเองโดย
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือโดยได้บูรณาการร่วมกับการจัดการ
เรียนการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคการต่อเรื่องราว (Jigsaw) ลงในขั้นที่ 2 ขั้นส ารวจและค้นหา และขั้นที่ 3 ขั้นอธิบาย
และลงข้อสรุป ของวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)   

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหมายถึง ผลคะแนนที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) ร่วมกับการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคการต่อเรื่องราว (Jigsaw) ด้วยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
ที่จะท าให้นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และสามารถวัดได้โดยการแสดงออกมาทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย 
ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 
ร่วมกับการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคการต่อเรื่องราว (Jigsaw)ของนักเรียน 

นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 ปีการศึกษา 2/2561 

วิธีด าเนินการวิจัย         
 ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยดังน้ี        
 ขั้นตอนในการวิจัย 

1. ศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) และการสอน
แบบร่วมมือด้วยเทคนิคการต่อเรื่องราว (Jigsaw) 
    2. จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
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3. ผู้วิจัยให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง โครงสร้างภายในโลก 
4. ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) และการสอนแบบ

ร่วมมือด้วยเทคนิคการต่อเรื่องราว (Jigsaw) 
5. ผู้วิจัยท าแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 

และการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคการต่อเรื่องราว (Jigsaw) 
6. ผู้วิจัยวิเคราะห์ สรุปผลการวิจัยและจัดท ารายงานวิจัย     

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   
ในการวิจัยครั้งน้ี มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 3 ประเภท คือ 
1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องโครงสร้างภายในโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีการสอนแบบ

สืบเสาะหาความรู้ (5E) และการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคการต่อเรื่องราว (Jigsaw) จ านวน 1 แผน จ านวน 2 คาบ
 โดยผู้วิจัยพัฒนาเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพดังน้ี 

  1. ศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) และการสอนแบบร่วมมือด้วย
เทคนิคการต่อเรื่องราว (Jigsaw) 

  2. วิเคราะห์เน้ือหาหลักสูตร มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งจุดประสงค์การเรียนรู้  
  3. ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) และการสอนแบบ

ร่วมมือด้วยเทคนิคการต่อเรื่องราว (Jigsaw)                        
   4. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องโครงสร้างภายในโลก     
   5. ประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน เป็นผู้ประเมินตาม 
แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้                   

   6. น าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าเฉลี่ย (x ̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปล 
ความหมาย ถ้าค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินของผู้เชี่ยวชาญมีค่าตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 
แสดงว่าองค์ประกอบของแผนการสอนมีความเหมาะสมสอดคล้องกัน                     

2. แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน จ านวน 20 ข้อ ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ขึ้น
ตามล าดับดังน้ี 

   1. ศึกษาหลักสูตรและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
   2. สร้างผังวิเคราะห์ข้อสอบ (test blueprint) ก าหนดเน้ือหา พฤติกรรมที่ต้องการวัด และจ านวนข้อสอบที่

ต้องการ จ านวน 20 ข้อ 
   3. เขียนข้อสอบจ านวน 20 ข้อ 
   4. ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ

ในด้านการจัดการเรียนรู้ 3 คน ประเมิน แล้วน าผลการประเมินมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ (IOC)  

   5. น าข้อสอบไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มทดลองแล้วตรวจสอบความยากง่ายและอ านาจจ าแนกของ
ข้อสอบ พบว่า ค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง 0.2 – 0.8 และค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.2 – 0.8  
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน จ านวน 15 ข้อ คณะผู้วิจัยได้พัฒนาแบบสอบถามความพึงพอใจใน
การเรียนตามล าดับดังน้ี            
   1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับความพึงพอใจในการเรียน 
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   2. ก าหนดประเด็นในการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการมี
ส่วนร่วมในการเรียนการสอน และด้านเทคนิควิธีการสอน สื่ออุปกรณ์ และการวัดและประเมินผลการเรียน 
    3. เขียนข้อค าถามในแต่ละด้าน รวมทั้งหมด 15 ข้อ     
    4. ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน โดยน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญใน
ด้านการจัดการเรียนรู้ 3 คน ประเมินแล้วน าผลการประเมินมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ (IOC)          
 การเก็บรวบรวมข้อมูล        
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล โดยน าแบบประเมิน แบบทดสอบ แบบสอบถาม และแผนการจัดการเรียนรู้ ไป
ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างตามล าดับดังน้ี       
 1. ทดสอบก่อนเรียน ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบันทึกคะแนนสอบไว้เป็นคะแนนก่อนเรียน 
 2. ทดลองสอนนักเรียน โดยใช้ แผนการจัดการเรียนรู้ ที่พัฒนาขึ้น และทดสอบหลังเรียนกับนักเรียน ด้วย
แบบทดสอบหลังเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจ บันทึกคะแนนสอบไว้เป็นคะแนนหลังเรียน  
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
   ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังน้ี 

1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องโครงสร้างภายในโลก กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคการต่อ
เรื่องราว (Jigsaw) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม โดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( X ) 
ของคะแนนพัฒนาการผลการเรียนรู้ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าทางสถิติ t-test 

2. การศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม ที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคการต่อ
เรื่องราว (Jigsaw) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
 ผลการวิจัย          
 ตารางที่ 4.1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องโครงสร้างภายในโลก ก่อนเรียนและหลัง
เรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้(5E) ร่วมกับการ
สอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคการต่อเรื่องราว(Jigsaw) 

คนที่ ก่อนเรียน หลังเรียน ผลต่าง แปลผล 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

6 
8 
8 
9 
9 
9 
7 
9 
4 
5 

12 
13 
17 
12 
12 
15 
14 
11 
12 
12 

+6 
+5 
+9 
+3 
+3 
+6 
+7 
+2 
+8 
+7 

มีพัฒนาการปานกลาง 
มีพัฒนาการปานกลาง 
มีพัฒนาการมากที่สุด 
มีพัฒนาการน้อย 
มีพัฒนาการน้อย 
มีพัฒนาการปานกลาง 
มีพัฒนาการมาก 
มีพัฒนาการน้อยที่สุด 
มีพัฒนาการมาก 
มีพัฒนาการมาก 

  
 

  



 

 
 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

 

56 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

รวมคะแนน 5.6 มีพัฒนาการปานกลาง 

จากตารางที่ 4.1 พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคการต่อเรื่องราว (Jigsaw) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง
โครงสร้างภายในโลกหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยนักเรียนกลุ่มน้ีมีผลการพัฒนาการปานกลาง (5.60)  และเม่ือ
พิจารณาผลการพัฒนารายบุคคล พบว่า มีพัฒนาการ 10 คน      
  ในการศึกษาเปรียบเทียบคะแนนการพัฒนาการการเรียนรู้ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการพิจารณา
ค่าความถี่ในรายบุคคล  และค่าคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมทั้งชั้น โดยผู้วิจัยใช้เกณฑ์ ดังน้ี 

1. ในกรณีผลการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คะแนนมีค่าเป็นบวก (+) แสดงว่าผลการเรียนของนักเรียน
คนน้ัน หรือคะแนนรวมของห้องน้ันโดยเฉลี่ยมีการพัฒนาการ ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ไว้ดังน้ี 
  9 - 10    หมายถึง     มีพัฒนาการมากที่สุด 
  7 - 8     หมายถึง     มีพัฒนาการมาก 
  5 - 6     หมายถึง     มีพัฒนาการปานกลาง 
  3 - 4     หมายถึง     มีพัฒนาการน้อย 
  1 - 2     หมายถึง     มีพัฒนาการน้อยที่สุด 

2. ในกรณีผลการเรียนหลังเรียนต่ ากว่าโดยมีค่าเป็นลบ (-) แปลความหมายว่าผลการเรียนของนักเรียน 
คนน้ัน หรือผลการเรียนของห้องน้ันโดยเฉลี่ยไม่มีการพัฒนาการ 

3. ในกรณีผลการเรียนหลังเรียนเท่ากับก่อนเรียนโดยมีค่าผลต่างเป็นศูนย์ (0) แปลความหมายว่าผลการ 
เรียนของนักเรียนคนน้ัน หรือผลการเรียนของห้องน้ันโดยเฉลี่ยไม่มีการพัฒนาการ 

ตารางที ่4.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจในการเรียน ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนสว่างอารมณ์
วิทยาคม ที่มีต่อการเรียนด้วยการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้(5E) ร่วมกับการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคการต่อ
เรื่องราว(Jigsaw) 

ที ่ รายการ/ข้อค าถาม µ   แปลความหมาย อันดับที่ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

มีความพึงพอใจในการเรียนรู้แบบนี้ 

อยากให้มีกิจกรรมการเรียนเช่นนี้ 

นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 

การเตรียมการสอนของอาจารย์ผู้สอนมีความพร้อม 

บรรยากาศในการเรียนการสอนดีเป็นกันเอง 

นักเรียนมีส่วนร่วมในท ากิจกรรม 

การสอนในลักษณะนี้ท าให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ 

นักเรียนสนุกกับการเรียน 

นักเรียนมีความกังวลต่อการเรียนลดลง 

2.97 

2.8 

2.87 

2.97 

2.63 

2.63 

2.73 

2.83 

2.70 

0.18 

0.43 

0.35 

0.18 

0.50 

0.50 

0.45 

0.38 

0.47 

พึงพอใจระดับมาก 

พึงพอใจระดับมาก 

พึงพอใจระดับมาก 

พึงพอใจระดับมาก 

พึงพอใจระดับมาก 

พึงพอใจระดับมาก 

พึงพอใจระดับมาก 

พึงพอใจระดับมาก 

พึงพอใจระดับมาก 

2 

10 

7 

3 

14 

15 

12 

8 

13 
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ที ่ รายการ/ข้อค าถาม µ   แปลความหมาย อันดับที่ 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

นักเรียนได้ศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง 

เป็นเร่ืองที่นักเรียนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

มีสื่อและอุปกรณ์เพียงพอต่อการเรียน 

ฉันและเพ่ือนๆได้เรียนเป็นกลุ่มและท างานกลุ่ม 

มีการทดสอบก่อนและหลังเรียน 

ประทับใจในการเรียนวิชานี้ 

2.83 

2.90 

2.77 

2.90 

3.00 

2.87 

0.38 

0.31 

0.43 

0.30 

0 

0.35 

 

พึงพอใจระดับมาก 

พึงพอใจระดับมาก 

พึงพอใจระดับมาก 

พึงพอใจระดับมาก 

พึงพอใจระดับมาก 

พึงพอใจระดับมาก 

9 

5 

11 

4 

1 

6 

รวม (เฉลี่ย)  N = 10 2.80 0.14 พึงพอใจระดับมาก  

จากตาราง พบว่า ผลการศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนด้วย
การเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้(5E) ร่วมกับการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคการต่อเรื่องราว(Jigsaw) โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (µ = 2.80) เม่ือพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่สูงที่สุดคือข้อ 14 รองลงมาคือข้อ 1 , 4 , 11 และส่วนที่มีค่าพึง
พอใจต่ าที่สุดคือข้อ 6 ซ่ึงอยู่ในระดับความพึงพอใจระดับมาก (µ = 2.63) 

ในการศึกษาความพึงพอใจในการเรียน ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การแปลค่าเฉลี่ย และน าค่าที่ได้มาแปล
ความหมายตามเกณฑ์ที่ผู้ศึกษาก าหนด (พัชรีวรรณ กิจมี และสุกัญญา นิมานันท์. 2559: 50-51) ดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ย  2.34 – 3.00 หมายถึง      พอใจระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย  1.67 – 2.33 หมายถึง      พอใจระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.66 หมายถึง      พอใจระดับน้อย 

สรปุผลการวจิยั 
ผลการวิจัยครั้งน้ีพบว่า 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องโครงสร้างภายในโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีการสอน

แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค 
การต่อเรื่องราว (Jigsaw) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม  
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

2. นักเรียนที่ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการสอนแบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคการต่อเรื่องราว (Jigsaw) มีความพึงพอใจในการเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
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อภปิรายผลการวจิยั 
 จากการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคการต่อเรื่องราว (Jigsaw) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องโครงสร้างภายในโลก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนกลุ่มน้ีมีพัฒนาการปานกลาง 
(5.6) และเม่ือพิจารณาผลการพัฒนารายบุคคล พบว่า มีพัฒนาการทั้งหมด 10 คน เน่ืองจากนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ 
ท างานเป็นกลุ่ม ท าให้ได้เน้ือหาสาระครบทุกหัวข้อย่อย และเกิดการเรียนรู้เน้ือหาสาระทั้งเรื่อง ซ่ึงสอดคล้องกับการสอน
แบบร่วมมือด้วยเทคนิคการต่อเรื่องราว (Jigsaw)  เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นกลุ่ม โดยคละความสามารถ
กลุ่มละประมาณ 4-5 คน เรียกว่ากลุ่มบ้าน แต่ละกลุ่มได้รับมอบหมายให้ท ากิจกรรมเหมือนกันทุกกลุ่ม โดยมีหัวข้อย่อย
เท่ากับจ านวนสมาชิกแต่ละกลุ่ม สมาชิกแบ่งเน้ือหาคนละหัวข้อ แล้วน าเน้ือหาที่ตนเองได้รับไปศึกษาร่วมกับสมาชิกกลุ่ม
อ่ืนที่ได้เน้ือหาเหมือนกัน เรียกว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ หลังจากน้ันผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนกลับมาที่กลุ่มบ้านกลุ่มเดิม เพื่อ
อธิบายความรู้ให้เพื่อนในกลุ่มเข้าใจ เม่ือจบบทเรียนจะมีการทดสอบรายบุคคล แล้วน าคะแนนของสมาชิกในกลุม่บ้านมา
รวมกัน กลุ่มใดได้คะแนนรวมสูงสุดครูมีการเสริมแรงด้วยรางวัลหรือกล่าวชมเชย(รัชนี ทาเหล็ก. 2556.) และสอดคล้อง
กับหลักการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ที่ว่า กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E เป็นรูปแบบหน่ึงซ่ึงผู้เรียน
สามารถเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ได้ใ ช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบมีเหตุผลมุ่งให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์แสวงหาความจริงจากการสืบเสาะหาข้อมูลรู้จักการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ซ่ึงเป็นวิธีการสอนที่เหมาะแก่การ
น ามาพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (มิสวันดี จูเปี่ยม. 2557.)  

การศึกษาความพึงพอใจในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคการ
ต่อเรื่องราว (Jigsaw) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องโครงสร้างภายในโลก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
พบว่า พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก เน่ืองมาจากผู้เรียนได้เลือกศึกษาหัวข้อที่
ก าหนดให้ตามความถนัดและความสนใจของตนเอง และท างานร่วมกับผู้อ่ืนในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งได้เน้นย้ าความรู้
จากการน าความรู้ถ่ายทอดให้กลุ่มบ้าน 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากการวิจัยครั้งน้ี คณะผู้วิจัยได้พบข้อสังเกตบางประการ ซ่ึงจะขอเสนอแนะดังต่อไปน้ี 
1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

 จากผลการวิจัยน้ี ควรน าวิธีการจัดการเรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้(5E) ร่วมกับการสอนแบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคการต่อเรื่องราว(Jigsaw) ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกระดับการศึกษาและทุกชั้นปี เพื่อให้การ
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้เรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5E อันจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาออกไปมี
คุณภาพมาตรฐานของโรงเรียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และของชาติ  

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้(5E) ร่วมกับการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค
การต่อเรื่องราว(Jigsaw) ถ้าหากในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการใช้เทคนิคอ่ืน หรือใช้หลายเทคนิคร่วมกัน ว่ามีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงหรือดีกว่าน้ี หรือไม่ 
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THE DEVELOPMENT OF LEARNING ACHIEVEMENT IN SCIENCE IN THE PHENOMENA OF 
RISING AND SETTING OF THE SUN AND THE MOON OF PRATOMSUKSA III                        

STUDENTS USING CAI 

ณิชกานต ์ อยูพ่ว่ง1  อษุณยี ์ ดวงบา้นยาง2  ณฐัวฒุ ิ ขาวสะอาด3* และอญัญณ ีสวุรรณโรจน3์                      
Nitchakan Yupuang1 Usanee Duangbanyang2 Nattawut Khaosaad3*                              

and Anyanee Suwannaord3 

                          1นักศึกษาสาขาวิชาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม2

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร ์โรงเรียนวดัยางเอน (ประชานุเคราะห์) อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก                       
3อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตรท์ั่วไป คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

บทคัดย่อ          

  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ปรากฏการณ์การขึ้นตก
ของดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนจากการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มเป้าหมายได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) จ านวน 27 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ปรากฏการณ์การขึ้นตกของดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน  แบบประเมินความพึงพอใจบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าการทดสอบประสิทธิภาพ E1/E2 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่า t-test (dependent samples) ผลการวิจัยพบว่า บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  81.85/85.19 เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนด ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลังเรียนสูงกว่าก่อน

เรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�= 3.41, 
S.D. = 0.16)  

ค าส าคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน,ประสิทธิภาพ,ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน,ความพึงพอใจ 

ABSTRACT          

 The purposes of this research were first to develop CAI in the phenomena of rising and setting 
of the sun and the moon lesson for Pratomsuksa III students at Wat Yang En School to meet the 
efficiency criterion of 80/80. Furthermore, the research aimed to compare the achievement in science 
before and after using CAI and to study student satisfaction towards CAI learning. The samples of this 
research were 27 Pratomsuksa III students at Wat Yang En School who studied in the second semester 
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in the academic year 2018. The research instruments were CAI in the phenomena of rising and setting 
of the sun and the moon lesson, science achievement test, student satisfaction towards CAI evaluation 
form. The data were analyzed through E1/E2 model of efficiency test, average, standard deviation and 
t-test dependent samples. The findings were as follows: The efficiency of CAI learning met the criterion 
of 81.85/81.57.The student achievement in science after using CAI was found significantly different at 
.05 and The student satisfaction towards CAI in the phenomena of rising and setting of the sun and 

the moon lesson achieved high level (�̅�= 3.41, S.D. = 0.16) 

Keyword : Computer Assisted Instruction (CAI), Efficiency, Achievement, Satisfaction 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา       
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคตเพราะวิทยาศาสตร์เก่ียวข้องกับทุกคนทั้งใน
ชีวิตประจ าวันและอาชีพต่างๆตลอดจนทางด้านเทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่างๆที่มนุษย์ได้ใช้เพื่ออ านวย
ความสะดวกในชีวิตและการท างาน เหล่าน้ีล้วนเป็นผลของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์คิด
วิเคราะห์วิจารณ์มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้และความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบสามารถ
ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ 
สังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge-Base Society) ดังน้ันทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์เพื่อที่จะ
มีความรู้ ความเข้าใจในธรรมชาติ และเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นโดยสามารถที่จะน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล
สร้างสรรค์และมีคุณธรรม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 มาตรา 22 ก าหนด
แนวทางการจัดการศึกษาไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
และถือว่าผู้เรียนมีความสส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ ของตนเอง การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ส าหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ที่เป็นกระบวนการไปสู่การสร้างองค์ความรู้ โดยที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนทุกขั้นตอนผู้เรียนได้ท า
กิจกรรมที่หลากหลายทั้งเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล โดยที่ผู้สอนมีบทบาทในการวางแผนการเรียนรู้ กระตุ้น แนะน า 
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และจัดให้สอดคล้องกับปรัชญาเป้าหมายการเรียนวิทยาศาสตร์ ภายใต้กรอบสาระและ
มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรมวิชาการ2544 : 35) การจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้สื่อและ
นวัตกรรมที่หลากหลาย เพื่อต้องการให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการ
ผสมผสาน การให้ความรู้กับการปฏิบัติจริง ทันต่อความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่างๆ ซ่ึงการปฏิรูปการศึกษามี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยต่างๆมากมาย ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของสถานศึกษา เช่น บุคลากร หลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้การวัดและประเมินผล ทรัพยากร การบริหารจัดการ สภาพแวดล้อม และบริบทของ
สถานศึกษา จึงท าให้การปฏิรูปการศึกษาในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึก ษา              
2548 : 1)          
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลางในการถ่ายโยง
เน้ือหาความรู้เดิมไปสู่ผู้เรียน จะช่วยเร้าความสนใจของผู้เรียน และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อการสอนที่
นักเรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง ใช้เวลามากน้อยตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล โดยอาศัยค าแนะน าจากครู
เพียงเล็กน้อย หลักการของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้รับอิทธิพลจากแนวความคิดของนักจิตวิทยาในกลุ่ม
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พฤติกรรมนิยม ที่มีความเชื่อว่า การสอนที่ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ล่วงหน้าเป็นอย่างดี มีความเหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละ
คน โดยจัดรูปแบบการน าเสนอความรู้เป็นหน่วยย่อยที่สัมพันธ์กันเป็นล าดับจะช่วยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์และ
บรรลุผลการเรียนอย่างต่อเน่ือง เกิดการเรียนรู้แบบเอกัตภาพ (วุฒิชัย ประสารลอย 2543 : 1-10)  
 จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 พบว่าการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส่วนใหญ่มีทฤษฏี เน้ือหามากและการจัดการเรียนการสอนยังใช้การสอนแบบครูเป็นผู้บรรยาย 
จึงท าให้นักเรียนเกิดความไม่เข้าใจ เกิดความสับสนในเน้ือหาแต่ละเรื่องจนเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนจนส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน         
 ปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยคิดว่าการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซ่ึงเป็นการถ่ายทอดเน้ือหาบทเรียนหรือ
องค์ความรู้ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับการสอนจริงในห้องเรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในการเรียน เพิ่มความน่าสนใจ
ในการเรียนและท าให้นักเรียนเรียนรู้หรือทบทวนบทเรียนได้ด้วยตนเอง ผู้วิจัยจึงเห็นว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
สามารถช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี       

จุดมุ่งหมายของการวิจัย         
 1. เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ปรากฏการณ์การขึ้นตกของดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80     
 2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่อง ปรากฏการณ์การขึ้นตกของดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ปรากฏการณ์การขึ้นตก
ของดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ ของนักเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

สมมติฐานการวิจัย         
 1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปรากฏการณ์การขึ้นตกของดวง
อาทิตย์ และดวงจันทร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง ปรากฏการณ์การขึ้นตกของดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

ขอบเขตการวิจัย          

 ขอบเขตดา้นประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง      
 กลุ่มประชากร คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัด           
ยางเอน (ประชานุเคราะห์) อ าเภอ เมือง จังหวัด พิษณุโลก จ านวน 35  คน    
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัด              
ยางเอน (ประชานุเคราะห์) อ าเภอ เมือง จังหวัด พิษณุโลก  จ านวนนักเรียน 27 คน ซ่ึงได้มาจากการสุ่มแบบง่าย
 ขอบเขตด้านเนื้อหา         
 ผู้วิจัยได้สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ปรากฏการณ์การขึ้นตกของ ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ ใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
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2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ มาตรฐาน ว 7.1  
 ขอบเขตด้านเวลา          
 ผู้วิจัยได้เริ่มต้นตลอดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561     
 ขอบเขตด้านตัวแปร        
 ตัวแปรต้น  ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน      
 ตัวแปรตาม ได้แก่          
 1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน      
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน         
 3. ความพึงพอใจของนักเรียน    

วิธีด าเนินการวิจัย         
 กลุ่มตัวอย่าง         
 กลุ่มตัวอย่างเป็น นักเรียนโรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) จ านวน 27 คน เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ซ่ึงได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย        
 เครื่องมือวิจัย         
 1.บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ปรากฏการณ์การขึ้นตกของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 4 เรื่องย่อย คือ       
    1. การขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์        
    2. การขึ้น-ตกของดวงจันทร์          
     3. การเกิดกลางวันและกลางคืน        
    4. การก าหนดทิศ        
 2. แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจ านวน 20 ข้อ
 3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ปรากฏการณ์การขึ้นตก
ของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ
ซ่ึงทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้ค่าเฉลี่ยเทียบเกณฑ์การประเมินดังน้ี
  ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด      
  ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก      
  ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง      
  ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจน้อย      
  ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด      
 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย         
 1. น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและคู่มือการใช้บทเรียนที่สร้างแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญทดสอบการใช้งานใน
ด้านการน าเสนอ เน้ือหา ด้านการออกแบบหน้าจอ กราฟิก การเชื่อมโยง การให้ผลป้อนกลับและคู่มือการใช้บทเรียน ผล
การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญพบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการน าไปเก็บข้อมูลได้
 2. น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนดังกล่าวไปใช้จริง ซ่ึงมีขั้นตอนดังน้ี    
    2.1. การทดลองแบบหน่ึงต่อหน่ึง (One - to - One Testing) ผู้วิจัยได้นาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผ่านการ



 

 
 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

 

64 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหาและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบไปทดลองแบบ 1:1 กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 
ที่ 3 โรงเรียนวันคุ้งวารี(อ าพันอุปถัมภ์) จ านวน 3 คน โดยท าการทดสอบการใช้งานครั้งละ 1 คน แล้วหาข้อบกพร่องทั้ง
ในด้านเน้ือหา และการท างานของโปรแกรมแล้วน าข้อบกพร่องที่ได้จากนักเรียนทั้ง 3 คน มาท าการปรับปรุงแก้ไข ซ่ึงมี
รายละเอียด ได้แก่ ปุ่มควบคุมบางปุ่มเชื่อมโยงผิดหน้า ผู้วิจัยได้ท าการแก้ไขการเชื่อมโยงให้ไปยังหน้าที่ถูกต้องแล้ว
    2.2 การทดสอบกลุ่มเล็ก (Small Group Testing) ผู้วิจัยได้น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไขจากการทดสอบการใช้งานแบบหน่ึงต่อหน่ึงไปทดสอบการใช้งานครั้งที่ 2 กับนักเรียนกลุ่มเล็ก คือ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 จ านวน 6 คน โรงเรียนวันคุ้งวารี(อ าพันอุปถัมภ์) เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน โดยด า เนินการดังน้ี            
     1) อธิบายให้นักเรียนเข้าใจขั้นตอนต่าง ๆ ก่อนการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ระบบสุริยะ
     2) หลังจากน้ันให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วจึงให้ศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พร้อมทั้ง
ท าแบบทดสอบหลังเรียนเม่ือนักเรียนเรียนจบทั้ง 4 เรื่องการเรียนรู้ แล้วให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนน าคะแนนที่
ได้มาหาค่าเฉลี่ย          
    2.3 ทดสอบภาคสนาม (Field Testing) ผู้วิจัยได้น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผ่านการทดสอบกลุ่ม
เล็กแล้วมาใช้จริงกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) ในภา คเรียนที่ 2 ปี 
การศึกษา 2561 จ านวน 27 คนใช้เวลา 4 ชั่วโมง ซ่ึงการทดสอบผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ตาม
ขั้นตอนดังน้ี            
   1) ประสานงานกับครูประจ าห้องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ห้องในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
   2) จัดเตรียมห้องคอมพิวเตอร์เป็นสถานที่ในการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยจัดเตรียมเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่องมือที่ใช้ในการเรียน เช่นหูฟัง เม้าส์ คีย์บอร์ดและติดตั้งโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
   3) จัดเตรียมนักเรียนน่ังประจ าที่โดยนักเรียน 1 คน ต่อคอมพิวเตอร์ 1 เครื่องและชี้แจงให้นั กเรียนทราบ
เก่ียวกับการใช้งานและขั้นตอนในการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน    
   4) นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 20 ข้อเวลา 30 นาที    
   5) นักเรียนเริ่มเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในแต่ละหัวข้อและท าแบบทดสอบหลังเรียน จ านวน 
20 ข้อ เวลา 30 นาที         
  6) ผู้เรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน     
  7) น าผลการทดสอบ และผลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนมาวิเคราะห์และ
สรุปผล           
 สรุปผล          
 จากผลการทดลองโดยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปรากฏการณ์การขึ้นตก
ของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ มีรายละเอียดดังน้ี        
 1.ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ปรากฏการณ์การขึ้นตกของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ 
ประสิทธิภาพ E1 / E2 ของ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่า มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.85/85.19  ซ่ึง
ประสิทธิภาพเป็นไปตามที่ก าหนดไว้คือ 80/80 ซ่ึงตรงวัตถุประสงค์ก าหนดและสมมุติฐานที่ได้ก าหนดดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ปรากฏการณ์การขึ้นตกของดวงอาทิตย์และ
ดวงจันทร์  

คะแนน คะแนนเตม็ คะแนนเฉลีย่ รอ้ยละของคะแนนเตม็ 

1. คะแนนที่นักเรียนท าแบบทดสอบระหว่างเรียน 10 8.19 81.85 

2. คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน 20 17.04 85.19 

E1/ E2 81.85/ 85.19 

  

 จากตารางที ่1 จากการน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ปรากฏการณ์การขึ้นตกของดวงอาทิตย์ และดวง
จันทร์ ใช้กับกลุ่มตัวอย่าง สรุปการค านวณ ประสิทธิภาพ  E1 / E2 ของ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่องปรากฏการณ์
การขึ้นตกของดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ พบว่า มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.85/ 85.19 ผลคือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน  เรื่อง ปรากฏการณ์การขึ้นตกของดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ มีประสิทธิภาพเป็นไปตามที่ก าหนดไว้คือ 80/80  

 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ปรากฏการณ์การขึ้นตก
ของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ พบว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดัง
ตารางที่ 2          
 ตารางที่ 2  ค่าคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า (t– test) ของคะแนนการทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ปรากฏการณ์การขึ้นตกของดวงอาทิตย์และดวง
จันทร์ 

กลุม่ทดลอง N X  S.D. t 

แบบทดสอบกอ่นเรยีน 27 13.30 0.99 
22.41** 

แบบทดสอบหลงัเรยีน 27 18.67 1.00 

 **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางที่  2 พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนนและหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง 
ปรากฏการณ์การขึ้นตกของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 จากการทดสอบค่าที ( t ) ที่ค านวณได้คือ 22.41 สูงกว่าเกณฑ์แปลว่าการเรียนรู้หลังการใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ปรากฏการณ์การขึ้นตกของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้น
กว่าก่อนการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน       
 3. ความพึงพอใจการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ปรากฏการณ์การขึ้นตกของดวงอาทิตย์และดวง
จันทร์พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนซ่ึงอยู่ในระดับ มาก โดย
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.41 ดังตารางที่ 3       
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 ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่
มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง ปรากฏการณ์การขึ้นตกของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ 

 

ข้อ รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ ( ร้อยละ ) 

  

�̅� 
 

S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ค าแนะน าการใช้และการแจ้งข้อมูลพื้นฐานของบทเรียนเหมาะสม 3.63 0.72 มากที่สุด 

3. เน้ือหามีความถูกต้องชัดเจนตามสาระวิชา 3.57 0.50 มากที่สุด 

4. การใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม สื่อความหมายได้ชัดเจน 3.40 0.77 มาก 

5. โครงสร้างเน้ือหาครอบคลุมและมีการเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้
ใหม่ 

3.43 0.90 มาก 

6. ค าถามและแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้มีความเหมาะสม 3.63 0.49 มากที่สุด 

7. ขนาดตัวอักษร สีตัวอักษร อ่านง่าย และสีพื้นมีความเหมาะสม 3.37 0.89 มาก 

8. ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว และวีดิทัศน์ ชัดเจน สอดคล้องกับเน้ือหา 3.4 0.72 มาก 

9. เสียงบรรยาย และเสียงประกอบ มีความเหมาะสม 3.2 0.76 มาก 

10. ปุ่มควบคุมบทเรียนใช้งานง่ายและสื่อความหมายได้ชัดเจน 3 0.98 ปานกลาง 

รวม 3.41 0.16 มาก 
 

 จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง 
ปรากฏการณ์การขึ้นตกของดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41    

สรุปผล           
 1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง ปรากฏการณ์การขึ้นตกของดวงอาทิตย์ และดวง
จันทร์ ประสิทธิภาพ  E1 / E2 ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนพบว่า มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.85/ 85.19ซ่ึง
ประสิทธิภาพเป็นไปตามที่ก าหนดไว้คือ 80/80  ซ่ึงตรงวัตถุประสงค์ก าหนดและสมมุติฐานที่ได้ก าหนดไว้ 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง  ปรากฏการณ์การขึ้นตก
ของดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ พบว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 3. ความพึงพอใจการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ปรากฏการณ์การขึ้นตกของดวงอาทิตย์ และดวง
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จันทร์  พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง ปรากฏการณ์การขึ้น
ตกของดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.41     

อภิปรายผล          
 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ปรากฏการณ์การขึ้นตกของดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ ประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเท่ากับ 81.85/85.19 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากได้ผ่าน
การศึกษา พัฒนาอย่างเป็นระบบ และมีการปรับปรุงในแต่ละขั้นตอน อีกทั้งได้ผู้เชี่ยวชาญได้ช่วยตรวจเครื่องมือและ
ประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท าให้ได้เครื่องมือต่างๆ มีประสิท ธิภาพ อีกทั้งยังได้ใช้เวลาและ
กระบวนการในการด าเนินการทดลอง 2 ครั้ง คือ แบบเดี่ยว แบบกลุ่ม ควบคู่ไปกับการปรับปรุงแก้ไขทุกครั้งที่มีผลการ
ประเมินประสิทธิภาพออกมา ก่อนที่จะน ามาใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ส่งผลให้ผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความสมบูรณ์และเหมาะสมที่สุดสอดคล้องกับงานวิจัยของปาริฉัตร วรวงษ์ (2557 : บทคัดย่อ) ที่
ศึกษาผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
เรื่อง ภูมิลักษณ์ของภูมิภาคต่างๆผลการวิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีประสิทธิภาพ 80.56/81.89  
สอดคล้องกับเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับวรรณพร ทองสมนึก (2554 : บทคัดย่อ ) ที่พัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ผลการวิจัยพบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อัตราส่วนและ
ร้อยละ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.67/79.10 สอดคล้องกับเกณฑ์ 70/70 ที่ตั้งไว้
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ปรากฏการณ์การขึ้น
ตกของดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 3 พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนมีคะแนนเฉลี่ย�̅�ก่อนเรียนเท่ากับ 13.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.99 และคะแนนเฉลี่ย�̅�หลัง
เรียนเท่ากับ 18.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.00 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน
พบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งน้ี
เน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ปรากฏการณ์การขึ้นตกของดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ มีการน า
ภาพกราฟิก ภาพการ์ตูน ข้อความ เสียง ภาพเคลื่อนไหว มาผสมผสานกัน จึงท าให้ผู้เรียนจดจ าสาระสาคัญและเข้าใจ
เน้ือหาของบทเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน นอกจากน้ีบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นยัง
เป็นสื่อที่สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล เน่ืองจากเป็นบทเรียนที่ผู้เรียนสามารถควบคุมความก้าวหน้าใน
การเรียนด้วยตนเองได้ โดยที่ผู้เรียนที่เรียนเก่งไม่ต้องรอผู้เรียนที่เรียนอ่อน เน่ืองจากเป็นการเรียนแบบตัวต่อตั ว คือ 
ผู้เรียนหน่ึงคนต่อคอมพิวเตอร์หน่ึงเครื่อง และในการท าแบบฝึกหัดนักเรียนสามารถรู้ผลได้ทันทีว่าตนเข้าใจหรือไม่
อย่างไร ถือเป็นการประเมินผลของการเรียนของตนเองไปพร้อม ๆ กัน ถ้าเกิดความไม่เข้าใจก็สามารถย้อนกลับไปเรียน
ทบทวนเพิ่มเติมได้ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ กิดานันท์  มลิทอง (2540: 240 – 241) ได้กล่าวถึงข้อดีของคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนไว้ดังน้ีข้อดีของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน        
 1. คอมพิวเตอร์จะช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนให้แก่ผู้เรียน เน่ืองจากการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์น้ันเป็น
ประสบการณ์ที่แปลกและใหม่         
 2. การใช้สี ภาพลายเส้นที่แลดูคล้ายเคลื่อนไหว  ตลอดจนเสียงดนตรี  จะเป็นการเพิ่มความเหมือนจริงและเร้า
ใจผู้เรียนให้เกิดความอยากเรียนรู้ ท าแบบฝึกหัด  หรือท ากิจกรรมต่าง ๆ เหล่าน้ี  เป็นต้น   
 3. ความสามารถของหน่วยความจ าของเครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยในการบันทึกคะแนนและพฤติกรรมต่างๆ  ของ
ผู้เรียนไว้เพื่อใช้ในการวางแผนบทเรียนขั้นต่อไปได้       
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 4. ความสามารถในการเก็บข้อมูลของเครื่อง  ท าให้สามารถน ามาใช้ในลักษณะของการศึกษารายบุคคลได้เป็น
อย่างดี  โดยสามารถก าหนดบทเรียนให้แก่ผู้เรียนแต่ละคนและแสดงผลความก้าวหน้าให้เห็นได้ทันที   
 5. ลักษณะของโปรแกรมบทเรียนที่ให้ความเป็นส่วนตัวแก่ผู้เรียนเป็นการช่วยให้ผู้เรียนที่เรียนช้า  สามารถ
เรียนไปตามความสามารถของตนโดยเฉพาะอย่างไม่รีบเร่งโดยไม่ต้องอายผู้อ่ืนและไม่ต้องอายเครื่องเม่ือตอบค าถามผิด  
 6. เป็นการช่วยขยายขีดความสามารถของผู้สอนในการคบคุมผู้ เรียนได้อย่างใกล้ชิดเน่ืองจากสามารถบรรลุ

ข้อมูลได้ง่ายและสะดวกในการน ามาใช้เห็นได้ ว่าการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีส่วนช่วยให้การ เรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพ และยังเป็นการแก้ปัญหาความแตกต่างระหว่างบุคคลได้เป็นอย่างดีจากการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนที่มีความยืดหยุ่นมากพอ ที่จะให้ผู้เรียนมีอิสระในการควบคุมการเรียนของตน  รวมทั้งการเลือกรูปแบบที่
เหมาะสมกับตน ได้ควบคุมการเรียนทั้งด้านเน้ือหา ได้แก่ การเลือกที่เรียนในส่วนใด หรือข้าม การออกจากบทเรียน และ
การกลับเข้ามาศึกษาใหม่ การควบคุมล าดับการเรียน ได้แก่ การเลือกเรียนส่วนใดก่อนหลังหรือการสร้างล าดับการเรียน
ด้วยตนเอง การควบคุมการฝึกปฏิบัติหรือการทดสอบ ซ่ึงเป็นแนวทางการปรับปรุงการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้ดีขึ้นต่อไป 

ข้อเสนอแนะ          
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้       
 1. ครูผู้สอนที่จะใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ควรศึกษาวิธีการและขั้นตอนการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนให้เข้าใจอย่างชัดเจนก่อนที่จะน าไปใช้กับนักเรียน เพื่อจะได้ช่วยดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างถูกต้อง 
 2. นักเรียนสามารถน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ปรากฏการณ์การขึ้นตกของดวงอาทิตย์ และดวง
จันทร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่        
 3. ไปใช้ในการเรียนด้วยตนเองอย่างอิสระทั้งในและนอกเวลาเรียนตามความพร้อมและความสนใจ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป       
 1. ควรมีการศึกษาการวิจัยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบแก้ปัญหาในเน้ือหาวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องอ่ื น 
หรืออาจจะน าไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาอ่ืนๆ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีบทเรียนซ่ึงสามารถทบทวนได้
ด้วยตนเองและกระตุ้นความสนใจในรายวิชาน้ันๆ       
 2. ควรศึกษาถึงตัวแปรในการทดลอง เช่น เพศ ความถนัดทางภาษา เวลา การออกแบบเครื่องมือซ่ึงอาจส่งผล
ต่อการทดลองในการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
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การพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์โดยการใช้ชดุกจิกรรมการเรยีนรู ้เรือ่งดนินา่รู ้ 
ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่2 โรงเรยีนวดัคุง้วาร ี(อ าพนัอปุถมัภ)์ จงัหวดัพษิณโุลก 

THE DEVELOPMENT ON AHIEVEMENT IN SCIENCE BY USING LEARNING ACTIVITIES UNIT OF 
SOIL OF PRATOMSUKSA II WATKHUNGWAREE SCHOOL PHITSANULOK 

จฑุามาศ จอมสาร1 คงคณณั ศรรีะพงษ2์  ณฐัวฒุ ิขาวสะอาด3* และอญัญณ ีสวุรรณโรจน์4 
Juthamat Jomsan1 Kongkanun Sriraphong2 Nattawut Khaosaad3*                            

Anyanee Suwannarod4 

1นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
   2ครูพ่ีเล้ียงกลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ โรงเรียนวดัคุ้งวารี(อ าพันอุปถัมภ์) อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  

3อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตรท์ั่วไป คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 
4อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตรท์ั่วไป คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

บทคัดย่อ          
 บทความวิจัยน้ีน าเสนอผลการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยการใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้เรื่อง ดินน่ารู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรม กลุ่มเป้าหมายคือ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดคุ้งวารี (อ าพันอุปถัมภ์) จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 10 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่ม
อย่างง่าย (Simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง
ดินน่ารู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบประเมินความพึงพอใจสถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานและการทดสอบค่า t-test (dependent samples) ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องดินน่ารู้ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องดินน่ารู้ อยู่ในระดับพอใจ

มากที่สุด (X̅=  4.66 , S.D. = 0.57 ) 

ค าส าคัญ : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้/ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ABSTRACT          
 The research of this were article presents the results on the development of science learning 
achievement by using learning activities, Unit of soil, for Pratomsuksa II .  Furthermore, the research 
aimed to development the achievement in science  using learning activities and to study student 
satisfaction towards science activity learning. samples of this research were 10 Pratomsuksa II students 
at Watkhungwaree school, Phitsanulok by simple random sampling. The research instruments were 
science activity learning unit of soil,  science achievement test, student satisfaction towards science 
activity learning. The data were analyzed through average, standard deviation and  t-test dependent 
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samples. The findings were as follows : The student achievement in science after using learning 
activities was found significantly different at .05 and the student satisfaction towards science learning 

activities achieved most high level. (X̅=  4.66 , S.D. = 0.57 ) 

Keywords : learning activity/ learning achievement 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา       
 ในปัจจุบันการศึกษาเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาประเทศไปสู่ความม่ันคงและยั่งยืน จึงต้องส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคนไปเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศ และสามารถรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21 ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้กล่าวไว้ส่วนหน่ึงว่า รัฐต้อง
เร่งรัดและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศนับได้ว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่กล่าวถึง
บทบาทของวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญ การที่จะไปสู่เป้าหมายดังกล่าวได้ จ าเป็ นต้องพัฒนาการจัด
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์อย่างจริงจัง ในส่วนของการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์น้ัน ต้องให้เกิดทั้งความรู้ ทักษะ และเจต
คติด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการเรียน การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน (กรมวิชาการ. 2544)    
 การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้นับเป็นความท้าทายส าหรับผู้สอนเป็นอย่างมาก 
เน่ืองจากปัจจุบันประเทศไทยนับว่า เป็นประเทศหน่ึงที่มีปัญหาเก่ียวกับการจัดการศึกษาในเรื่องของคุณภาพของ
การศึกษา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ที่มีแนวโน้มต่ าลง อีกทั้งยังไม่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้
ความสามารถและทักษะส าหรับโลกยุคใหม่อย่างเพียงพอ เน่ืองจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการท่องจ า 
เพื่อสอบมากกว่ามุ่งคิดวิเคราะห์และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ท าให้เด็กไทยจ านวนมากคิดไม่เป็น ไม่ชอบอ่านหนังสือ 
ไม่รู้วิธีเรียน (ไสว. 2544)         
 จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 พบว่าหนังสือเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีเน้ือหาสาระไม่เพียงพอต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน ท าให้ผู้เรียนไม่สนใจในเน้ือหาในขณะเวลาเรียนจึงส่งผลให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในภาค
เรียนที่ 1/2561 อยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจเท่าที่ควร      
 จากสภาพปัญหาและแนวความคิดดังกล่าว ผู้วิจัยสนใจพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความ
พึงพอใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาหาความรู้ของนักเรียนและเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพของผู้สอนต่อไป 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ดังน้ี 

1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ว12101                   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องดินน่ารู้ 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ว12101                               
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องดินน่ารู้ 
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ขอบเขตของการวิจัย 

 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนในครั้งน้ีมีขอบเขต ดังต่อไปน้ี 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ผู้วิจัยได้สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ดินและการใช้ประโยชน์ วิชาวิทยาศาสตร์ ว12101 ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก มาตรฐานการเรียนรู้ ว 6.1 เรื่อง ดินน่ารู้ ประกอบด้วยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ จ านวน  4 ชุด ดังน้ี         
   ชุดที่  1 องค์ประกอบของดิน        
   ชุดที่  2 ประเภทและสมบัติของดิน       
   ชุดที่  3 ประโยชน์ของดิน       
   ชุดที่  4 การถูกท าลายของดินและวิธีดูแลรักษาดิน    
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง       
 1. ประชากรในการศึกษาพัฒนาครั้งน้ีเป็นนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดคุ้งวารี (อ าพันอุปถัมภ์) 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในห้องที่นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียน เก่ง ปานกลาง และอ่อน จ านวน 18 คน
 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนวัดคุ้งวารี (อ าพันอุปถัมภ์) ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 จ านวน 10 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling)  
 ขอบเขตด้านตัวแปร         
 1. ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ว12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องดินน่ารู้        
 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และความพึงพอใจ ของ
นักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ว12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 
4 เรื่อง ดินน่ารู้           
 ขอบเขตด้านระยะเวลา        
 ผู้วิจัยก าหนดระยะเวลาเพื่อด าเนินการวิจัยระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 

สมมติฐานการวิจัย 
 1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์                      
ว12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องดินน่ารู้ สูงกว่าก่อนเรียน 
 2.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์                    
ว12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องดินน่ารู้ อยู่ในระดับพอใจมาก 

วิธีด าเนินการวิจัย 
      การสร้างชุดกิจกรรม 
ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือ และหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังน้ี 
  1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ การสร้างชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ แล้วน ามาเป็นกรอบแนวคิดในการชุดกิจกรรมการเรียนรู้         
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 2. ออกแบบและสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
แบ่งเน้ือหาสาระออกเป็นตอนๆ แต่ละตอนประกอบด้วย จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหาสาระที่เป็นหัวข้อเรื่อง จัดล าดับ
ความส าคัญก่อนหลัง มีกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในตอนท้ายของแต่ละหน่วยมี
แบบทดสอบและแนวทางการเฉลยแต่ละกิจกรรม ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ดินน่ารู้ 
  1) องค์ประกอบของดิน 
  2) ประเภทและสมบัติของดิน  
   3) ประโยชน์ของดิน 
   4) การถูกท าลายของดินและวิธีดูแลรักษาดิน  
 3. น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ นายวิวัฒน์ พิพัฒน์ศาสตร์                                       
นายคงคณัณ ศรีระพงษ์ และนางสุจินดา คงกรุด เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในองค์ประกอบต่างๆ ซ่ึงเป็นแบบประเมิน
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แสดงความเหมาะสม 5 ระดับ (เหมาะสมมากที่สุด - น้อยที่สุด) ก าหนด

เกณฑ์การพิจารณาระดับความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยก าหนดเกณฑ์ ดังน้ี  X ≥ 3.5 และ S.D. ≤1 
 4. น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้ง 4 ชุด ไปปรับแก้ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะน าเพื่อจัดท าฉบับสมบูรณ์ก่อนน าไปใช้
กับกลุ่มเป้าหมาย          
  สรุปขั้นตอนการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ว12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 4 เรื่องดินน่ารู้ ดังน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ภาพ 1 แสดงขั้นตอนการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้  

ศึกษาหลักสูตรและสภาพปัญหา 

วิเคราะห์สาระการเรียนรู้/จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ตรวจสอบความสอดคล้องโดยการประเมินของ

ผู้ทรงคุณวุฒิผ่าน IOC 

จัดท าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ปรับปรุงแก้ไข 

ได้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ที่น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

ศึกษาการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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การสร้างเครือ่งมอืแบบทดสอบ 

 1. ศึกษาหนังสือ เอกสาร หลักสูตรและวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากหนังสือการ
วัดผลและประเมินผลทางการศึกษา วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ดินน่ารู้ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 2. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพื่อวัดความรู้ ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ 
และการสังเคราะห์ จ านวน 25 ข้อ วัดตามจุดประสงค์ที่ได้ท าการวิเคราะห์ไว้เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก 
 3. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน ซ่ึงเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิม เพื่อหาดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence : IOC) โดยใช้ค่า IOC ดังน
  +1 หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพตามประเด็นที่ก าหนด 
    0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพตามประเด็นที่ก าหนด 
  - 1 หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้ไม่มีคุณภาพตามประเด็นที่ก าหนด 
 4. คัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ที่มีความตรงเชิงเน้ือหา และสอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ โดยพิจารณาค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.50 - 1.00 ได้ข้อสอบที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด จ านวน 20 ข้อ 
 5. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ฉบับร่างที่มีความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาน าไปทดสอบกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก จ านวน 18 คน และน าผลการทดสอบมาหาคุณภาพข้อสอบ ค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนกของ
แบบทดสอบ  
 6. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ที่ผ่านการคัดเลือกไว้ 20 ข้อ จากการหาค่าอ านาจจ าแนก น าผล
การตอบมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบับ ได้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทา งการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่องดินน่ารู้ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 20 ข้อ ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว ไป
จัดพิมพ์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป สรุปขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้ 
ดังน้ี 
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ภาพ 2 แสดงการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองตามล าดับ ดังน้ี 
 1. เลือกกลุ่มทดลองใช้จริงเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนวัดคุ้งวารี (อ าพันอุปถัมภ์) ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 10 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบง่าย 
 2. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจ านวน 20 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นทดสอบก่อนเรียน (Pre - test) 
ด าเนินการทดลองโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ว12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
เรื่องดินน่ารู้ กับกลุ่มทดลองใช้จริง ซ่ึงระยะเวลาในการศึกษา คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยผู้วิจัยด าเนินการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามขั้นตอน 
 3. หลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ว12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง
ดินน่ารู้ ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 20 ข้อที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นทดสอบหลังเรียน (Post-
test) 
 4. น าผลคะแนนจากการท าแบบทดสอบทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการทางสถิติพื้นฐาน

ค่าเฉลี่ย X ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. และ t - test dependent 
 การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 
 1 ศึกษาเอกสารต าราคู่มือครูและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้เป็นแนวคิดในการก าหนดกรอบ
รายการประเมินที่จะใช้ในการวัดระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา
วิทยาศาสตร์ ว12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องดินน่ารู้ 

ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธ์ิ  โดย

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ศึกษาหลักสูตรและเอกสารเก่ียวกับการวัดผล 

วิเคราะห์สาระการเรียนรู้/จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

คัดเลือกแบบทดสอบที่มีความตรงเชิงเน้ือหาตามการพิจารณาของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

น าแบบทดสอบที่ผ่านการคัดเลือกไปทดลองใช้หาอ านาจจ าแนกของ
แบบทดสอบ 

ได้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจ านวน  20 ข้อ เพื่อน าไปใช้จริง 
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 2. ศึกษาวิธีสร้างแบบประเมินก าหนดรูปแบบประเมิน เป็นแบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ ดังน้ี 
  5  หมายถึง  มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้เอกสารในระดับมากที่สุด 
  4  หมายถึง  มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้เอกสารในระดับมาก 
  3  หมายถึง  มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้เอกสารในระดับปานกลาง 
  2  หมายถึง  มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้เอกสารในระดับน้อย 
  1  หมายถึง  มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้เอกสารในระดับน้อยที่สุด 
 3. สร้างแบบประเมินฉบับร่าง แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
วิชาวิทยาศาสตร์ ว12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องดินน่ารู้  
 4. จัดพิมพ์ และน าแบบประเมินความพึงพอใจให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน พิจารณาความสอดคล้องของแบบ
สอบค าถาม โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ซ่ึงเป็นกลุ่มเดียวกันกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
 5. น าแบบประเมินให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน3 ท่าน พิจารณาความสอดคล้องของแบบประเมินความพึงพอใจ โดย
การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) ซ่ึงพิจารณาค่าเฉลี่ยระดับความสอดคล้องของผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ตั้งแต่ 0.5 - 1.0  
 6. น าผลจากการประเมินมาปรับปรุงแบบประเมิน ได้แบบประเมินความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อการเรียน
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ว12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องดินน่ารู้ 
 7. จัดพิมพ์เป็นแบบประเมินที่สมบูรณ์ เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา
วิทยาศาสตร์ ว12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องดินน่ารู้ 
 สรุปขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้  วิชาวิทยาศาสตร์                      
ว12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องดินน่ารู้ ได้ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ภาพ 3 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรม 

ศึกษาเอกสารหลักสูตรคู่มือครู                           

และหลักในการสร้างแบบสอบถาม 

สร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 

ของนักเรียน ฉบับร่าง 

เสนอผู้ทรงคุณวุฒิและแก้ไขตามค าแนะน า 

ได้แบบประเมินฉบับจริง 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. เก็บข้อมูลทั้งหมดเม่ือเสร็จสิ้นการทดลอง โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ว12101 ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องดินน่ารู้ ผู้วิจัยแจกแบบประเมินความพึงพอใจ ให้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
พร้อมทั้งอธิบายวิธีการกรอกให้นักเรียนเข้าใจ 

 2. น าแบบประเมินความพึงพอใจมาตรวจนับคะแนนหาค่าเฉลี่ย x ̅  ในแต่ละรายการ แล้วแปลความหมายของ
ค่าเฉลี่ยให้เป็นระดับความเหมาะสม โดยใช้เกณฑ์การค านวณอันตรภาคชั้น ดังน้ี 
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง  4.51 - 5.00  หมายถึง มีระดับความเหมาะสมมากที่สุด 
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.51 - 4.50  หมายถึง  มีระดับความเหมาะสมมาก 
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.51 - 3.50  หมายถึง  มีระดับความเหมาะสมปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.51 - 2.50  หมายถึง  มีระดับความเหมาะสมน้อย 
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00 - 1.50  หมายถึง  มีระดับความเหมาะสมน้อยที่สุด 
 3. ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาระดับความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องดินน่ารู้ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยก าหนดเกณฑ์ ดังน้ี  x ̅ ≥ 3.5 และ S.D. ≤1 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปรผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน าเสนอตามล าดับขั้น ดังน้ี 
 1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ว12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องดินน่ารู้  
 ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนการใช้และหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์ ว12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องดินน่ารู้ 

กลุม่ทดลอง N mean S.D. T df sig 

ทดสอบก่อนเรียน 10 12.50 0.72  
24.60 9.00 0.00* 

ทดสอบหลังเรียน 10 18.00 0.89 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 1 จะพบว่าการทดสอบก่อนเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 10 คน มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 12.50 คะแนน ส่วนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 18.00 คะแนน และเม่ือเปรียบเทียบ
พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องดินน่ารู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 คะแนนสอบหลังเรียนสูง
กว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ว12101
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องดินน่ารู้      
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 ตารางที่ 2 : แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 2  ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ ว12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องดินน่ารู้ 

รายการประเมิน X̅ S.D. ความหมาย 

1. ชุดกิจกรรมเรื่องดินน่ารู้ช่วยให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้น 4.80 0.42 พอใจมากที่สุด 
2. ชุดกิจกรรมเรื่องดินน่ารู้ช่วยให้นักเรียนสนุกสนานกับการเรียนรู้ 4.60 0.70 

พอใจมากที่สุด 

3. ชุดกิจกรรมเรื่องดินน่ารู้ช่วยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาด้วยตนเอง 
ท าให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ 

4.00 0.82 พอใจมาก 

4. การเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องดินน่ารู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้ท า
กิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

4.90 0.32 พอใจมากที่สุด 

5. การเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องดินน่ารู้ส่งเสริมให้นักเรียน
กระตือรือร้นต่อการเรียน 

4.70 0.48 พอใจมากที่สุด 

6. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีภาพประกอบช่วยให้สนใจ 4.90 0.32 พอใจมากที่สุด 

7. การเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียน
เป็นที่พึงพอใจของนักเรียน 

4.50 0.53 พอใจมาก 

8. การเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนน าความรู้ ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

4.50 0.71 พอใจมาก 

9. การเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ
ในการเรียนรู้ และมีวินัยในตนเอง 

4.90 0.32 พอใจมากที่สุด 

10. ชุดกิจกรรมเรื่องดินน่ารู้ช่วยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ท างานและ
เรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน 

4.80 0.42 พอใจมากที่สุด 

รวม 4.66 0.57 พอใจมากที่สุด 

 จากตารางที่ 2 พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดคุ้งวารี (อ าพันอุปถัมภ์) มีความพึงพอใจต่อชุด
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ว12101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ดินน่ารู้ ในรายข้อส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใจ

มากที่สุด และพอใจมาก และเม่ือพิจารณาในภาพรวม ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด (X̅=  4.66 , S.D. = 0.57 ) 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ว12101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องดิน
น่ารู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 
 2. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้
ที่ 4 เรื่องดินน่ารู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด 
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อภิปรายผล 
 จากผลการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ดินน่ารู้ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ผลการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน ด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ว12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องดินน่ารู้ คะแนนระหว่าง

ก่อนเรียนและหลังเรียน ค่าเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ  12.50 (X̅ = 12.50, S.D. = 0.72) ส่วนค่าเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 

18.00 (X̅ = 18.00, S.D. = 0.89) คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 อาจจะเน่ืองมาจากแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ว12101 ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องดินน่ารู้ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นซ่ึง
เกิดจากผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าขั้นตอน วิธีการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามหลักการวัดประเมินผลทางการ
ตรวจสอบ และหาค่าความเชื่อม่ันจากผู้ทรงคุณวุฒิ และน าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กับผู้เรียนที่มีลักษณะ
คล้ายกับกลุ่มเป้าหมาย(try out) โดยน าผลการทดลองมาหาคุณภาพของข้อสอบ หาค่าความยาก (p) ค่าอ านาจจ าแนก 
(r) หาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบับ ท าให้แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ ว12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องดินน่ารู้ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงและ
เหมาะสมแก่การน ามาใช้ในการวิจัย ซ่ึงสอดคล้องกับ สมนึก. (2546) กล่าวถึงหลักในการวัดผลไว้สอดคล้องกันดังน้ี 1) 
วัดให้ตรงกับจุดมุ่งหมายการวัดและประเมินผลการศึกษาเป็นกระบวนการตรวจสอบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ได้จัดให้กับผู้เรียนน้ัน ผู้เรียนสามารถบรรลุตามจุดมุ่งหมายมากน้อยเพียงใด ดังน้ันการวัดและประเมินผลแต่ละ
ครั้ง จึงต้องมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนในการวัด หากการวัดแต่ละครั้งไม่ตรงกับจุดมุ่งหมายที่จะวัดผลของการวัดก็จะไม่มี
ความหมาย และก่อให้เกิดความผิดพลาดในการน าผลการวัดไปใช้  2) ใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพ แม้ว่าจะมีจุดประสงค์ใน
การวัดที่ชัดเจนเลือกเครื่องมือวัดได้สอดคล้องกับจุดประสงค์แล้วก็ตาม แต่หากเครื่องมือขาดคุณภาพผลการวัดก็จะขาด
คุณภาพไปด้วย 3) ค านึงถึงความยุติธรรม ความยุติธรรมเป็นคุณธรรมที่ส าคัญประการหน่ึงของผู้ที่ท าหน้าที่ประเมินผล
เป็นสิ่งที่ครูจะต้องค านึงถึงทุกครั้งที่ท าการวัด และประเมินผลกล่าวคือต้องไม่ล าเอียงหรืออคติ ควรตัดสินตามหลักวิชา 
เช่นการตรวจข้อสอบโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันจะกระท าให้ผู้ถูกวัดอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน ตัดสินผลการวัดโดยใช้
เกณฑ์เดียวกัน 4) การแปลผลให้ถูกต้อง การวัดผลและประเมินผลการศึกษามีเป้าหมาย เพื่อน าผลไปใช้อธิบายหรือ
เปรียบเทียบกันในคุณลักษณะน้ันๆ ดังน้ัน การแปลผลที่ได้จะต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนโดยค านึงถึงหลักเกณฑ์ และ
วิธีการแปลความหมายเป็นส าคัญ 5) ใช้ผลของการวัดและประเมินให้คุ้มค่า ซ่ึงการวัดและประเมินผลในแต่ละครั้ง เป็น
งานที่ต้องลงทุนทั้งในด้านพลังความคิด ก าลังกาย และงบประมาณ เพื่อให้สามารถวัดผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หาก
ผลการวัดที่ครูท าน ามาเพียงตัดสินผู้เรียนเท่าน้ัน นับว่าเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่า นอกจากน้ี ภาณุวัฒน์. (2556)  ได้ ท า
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบนิเวศน้ าจืด ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยจัดท าชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 6 กิจกรรม และน าไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 
จังหวัดสระบุรี ผลปรากฏว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบนิเวศน้ าจืด มีประสิทธิภาพ 82.98/80.53 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีเจตคติของนักเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการเรียนในระดับดีมาก และ
นอกจากการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วย

การเรียนรู้ที่ 4 เรื่องดินน่ารู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับดีมาก ( X̅  =  4.66 , S.D. = 0.57 ) สาโรช. (2534) 
กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นปัจจัยประการส าคัญหน่ึง ที่ช่วยให้งานประสบผลส าเร็จ ดังน้ัน ระดับความพึงพอใจในการ
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เรียน จึงส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน นอกจากน้ี สถาพร. (2556) ได้ท าการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลปรากฏว่าชุดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
มีประสิทธิภาพ 83.13/84.38 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด และผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมฯ พบว่านักเรียนมีความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียน
มีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น อยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.53 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1. ครูผู้สอนสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางการจัดท าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ
กลุ่มสาระอ่ืนๆ ในระดับชั้นต่างๆได้ 
 2. หลังการจัดกิจกรรมครูผู้สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ควรสัมภาษณ์นักเรียนถึงความ
ยากง่ายของชุดกิจกรรม 
 3. ในการใช้ชุดกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ ว12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องดินน่ารู้ อาจ
ปรับรายละเอียดกิจกรรม หรือเวลาที่ใช้ให้เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน   
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรท าการศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ ว12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 4 เรื่องดินน่ารู้  
 2. ควรมีการเปรียบเทียบคุณภาพของชุดกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ ว12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 4 เรื่องดินน่ารู้ กับชุดกิจกรรมอ่ืนๆ 
 

เอกสารอา้งองิ 

บุญชม ศรีสะอาด. (2535). การวิจัยเบื้องต้น. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น.   

บุญเรียง ขจรศิลป์. (2528). สถิติวิจัย 1. กรุงเทพ ฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์. 
พวงรัตน์ ทวีรัตน์. (2530). การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์. กรุงเทพฯ : ส านักทดสอบทางการศึกษา 
                  และจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. 

โรงเรียนวัดคุ้งวารี (อ าพันอุปถัมภ์). หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดคุ้งวารี (อ าพันอุปถัมภ์)พุทธศักราช 2546 

 (ฉบับปรับปรุง 2548). เอกสารอัดส าเนา. 
ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. (2538). เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพ ฯ : สุวีริยาสาส์น. 

วรรณา ม่วงทอง. (2550). รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. เอกสารอัดส าเนา. 
วาโร เพ็งสวัสดิ์. (2546). การวิจัยในชั้นเรียน. กรุงเทพ ฯ : สุวีริยาสาส์น. 

วิชาการ, กรม. (2544).  คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์. กรุงเทพมหานคร :  
                  โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์(ร.ส.พ.). 



 

 
 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

 

81 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

ศักรินทร์ สุวรรณโรจน์. (2535). คู่มือการจัดท าผลงานทางวิชาการ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ปดิพัทธ์. 
สมบูรณ์ ชิตพงศ์. (2539). สถิติวิจัย และการประเมินผลการศึกษา(เล่ม 2). (พิมพ์ครั้งที่ 6).   

ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ภาณุวัฒน์ เปรมปรี. (2556). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องระบบนิเวศน้ าจืด ส าหรับนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน จังหวัดสระบุรี. ปริญญานิพนธ์ กศม.  
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. 

วิชาการ , กรม. (2544).  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551.  
  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (รสพ.). 

ประคอง กรรมสูตร (2520). สถิติประยุกต์ส าหรับครู. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ : ไทยวัฒนาพานิช. 

ภัทรา นิคมานนท์. (2534). การประเมินผลและการสร้างแบบทดสอบ. พิมพ์ครั้งที่ 5 กรุงเทพฯ :  
อักษราพิพัฒน์ 

สมนึก ภัททิยธนี. (2546). การวัดผลการศึกษา. พิมพครั้งที่ 4. กาฬสินธ์ุ : ประสานการพิมพ์. 
สถาพร พลราชม. (2556). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อ 
                เสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา  
                ปีที่ 6. วารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 10. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 
 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

 

82 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

การพฒันากจิกรรมการเรยีนรูเ้พือ่เสรมิสรา้งทกัษะการท างานเปน็ทมี โดยการจดัการเรยีนการสอน 
แบบสบืเสาะหาความรู ้(5E) เรือ่ง สถานะของสสาร ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่4 

โรงเรยีนวดัศรวีสิทุธาราม (วไิลราษฎรอ์ปุถมัภ)์ 
The Development of Learning Activities to Enhance Group Work Skills by Learning 

Management Using Inquiry Method (5E) on Topic of State of Matter for Prathomsuksa 4 
Watsriwisuttharam (Wilairat Uppatham) School  

ดวงใจ  แซห่ลอ1วรรณา มว่งทอง2  บญุชอบ อนิทโชต3ิณฐัวฒุ ิขาวสะอาด4   
และอญัญณ ี สวุรรณโรจน์5 

Duangjai Saeloh1 Wanna Muangthong2 Bunchob Intacho3Nattawut Khaosaad4                
and Ananee Suwanroj5 

1นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป  คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 
2ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

3อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตรท์ั่วไป คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

บทคดัยอ่ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะการท างานเป็นทีมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน  
วัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องสถานะของสสาร โดยใช้การจัดการเรียนการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ร้อยละ 80 ผู้วิจัยได้น ากิจกรรมที่พัฒนาขึ้นไปเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา โดยใช้การสังเกตการณ์เรียนการสอน และการบันทึกระหว่างการจัดการเรียน 
โดยกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ซ่ึงก าลัง
ศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 35 คน ที่ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้เวลาในการทดลองในภาค
เรียนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2561 - วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.  2562 ซ่ึงผลจากการวิจัยพบว่าการประเมินกิจกรรม
การท างานเป็นกลุ่มของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับที่นักเรียนร่วมท ากิจกรรมกลุ่มมาก การสังเกตพฤติกรรมการ
ท างานกลุ่มของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับที่นักเรียนมีความร่วมมือในการท างานเป็นกลุ่มมากที่สุด การประเมิน
คุณภาพผลงานของนักเรียนพบว่าผลงานของนักเรียนมีคุณภาพในระดับมากที่สุด ซ่ึงมีประสิทธิภาพเกินเกณฑ์ ร้อยละ 
80 ในทุก ๆ ด้าน 

ค าส าคญั : การท างานเป็นทีม/ทักษะ/แผนการสอน/การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)/การวัดและ

ประเมินผล/ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ร้อยละ 80 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research was to enhance teamwork skills by using inquiry method (5 E) in 
state of matter science course for Prathomsuksa 4 according to standard criteria 80 percent. The 
researchers used the developed activities to collect data from the target groups by using group 
reflection methods Teaching observation And recording during class management. The sample 
consisted of 35 students at Watsriwisuttharam (wilairat uppatham) Schoolin the second semester of 
the 2018 academic year. The result ofthis study revealed that the assessment of group teamwork work 
activities high level. The result of this study revealed that the average of the assessment of student's 
teamwork of work group is high level which the students are very good teamwork to do group work 
very well. The efficiency regard to standard criterion 80 percent in all aspects. 

ความเป็นมาและความส าคัญ        

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเน่ือง การท า งาน และการอยู่
ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืนได้ และการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 เป็นแนวทางให้ผู้เรียน
และผูส้อนได้เรียนรู้ร่วมกัน ในภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกัน ผู้สอนต้องจัดการเรียนรู้โดยวิธีที่หลากหลายและเน้นการใช้วิธี
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ควรใช้สื่อต่าง ๆ และการลงมือปฏิบัติให้มากกว่าวิธี บรรยายจึงท าให้การเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ประสบผลส าเร็จทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและก้าวข้ามไปสู่ยุคอนาคตได้อย่างม่ันใจ (มาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) : 40 )      
 ซ่ึงการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความสามารถของผู้เรียน ตามวัย อายุ 
พัฒนาการ และความเหมะสมในการจัดการเรียนการสอนในเน้ือหารายวิชาวิทยาศาสตร์ และเน่ืองจากความรู้ที่มีมากขึ้น
ในแต่ละวันแล้วมีการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น และควบคุม
มาตรฐานโดยใช้สาระแกนกลาง ตัวชี้วัดร่วมกันทั้งประเทศ หรือที่เรียกว่า หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 
2551 (ฉบับปรับปรุง 60) โดยมี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีการปรับปรุงหลักสูตรเป็นปี
แรกที่ลดสาระการเรียนรู้ให้เหลือแค่ 4 กลุ่มสาระ ได้แก่สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ 
สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์ และอวกาศ และสาระที่ 4 เทคโนโลยี ซ่ึงการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในรูปแบบจึงไม่
เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท าให้ผู้เรียนไม่ค่อยสนใจการเรียนการสอนที่ครูจัดให้
ซ่ึงการสอนวิทยาศาสตร์เป็นการเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจในเน้ือหาโดยผ่านการค้นคว้า สืบเสาะ และการทดลอง 
โดยส่วนใหญ่จะต้องท างานเป็นทีมเพื่อให้ได้ผลงานออกมาอย่างมีคุณภาพ ซ่ึงในปัจจุบันการท างานเป็นทีมเป็นสิ่งส าคัญ
และยังมีบทบาทเป็นอย่างมาก เพราะการท างานเป็นทีมจะท าให้งานมีประสิทธิภาพและประสบความส า เร็จกว่าการ
ท างานคนเดียว เน่ืองจากทุกคนมีความสามารถที่แตกต่างกัน การน าความสามารถของทุกคนมารวมกันจึงจะเกิดผลงาน
ที่ดีมากยิ่งขึ้น และงานบางอย่างต้องการความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่าผู้เรียนขาดทักษะของการท างานเป็นทีม ขาดความร่วมมือในการท างาน ไม่
แบ่งภาระงานที่ชัดเจน และขาดความรับผิดชอบในการท างานร่วมกับผู้ อ่ืนในทีม ท าให้งานที่ออกมาไม่ ประสบ
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ความส าเร็จ งานขาดประสิทธิภาพ เน่ืองจากการจัดการเรียนการสอนในทิศทางเดียว ท าให้ผู้เรียนเข้าใจกลไกการเรียน
ของวิทยาศาสตร์ได้ยาก จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาและปรับเปลี่ยนการสอนให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของนักเรียนให้มาก
ที่สุด           
 ดังน้ันในการวิจัยน้ีมีจุดประสงค์เพื่อการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการท างานเป็นทีม  
โดยการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเ สาะหาความรู้  (5E) เรื่ อง สถานะของสสาร รายวิชาวิทยาศาสตร์   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)     

จุดมุ่งหมายการวิจัย         

 เพื่อส่งเสริมทักษะการท างานเป็นทีมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์
อุปถัมภ์) ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องสถานะของสสาร โดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ร้อยละ 80     

ขอบเขตการวจิยั          

 ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์

อุปถัมภ์) จังหวัดพิษณุโลก ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561จ านวน 3 ห้องเรียน ป.4.1 จ านวน 35 คน , 
ป.4.2 จ านวน 35 คน และป.4.3 จ านวน 36 คน รวมจ านวนนักเรียนทั้งหมด106 คน   
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรยีนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)  
ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องเรียนจ านวนนักเรียน 35 คน ซ่ึงได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย
โดยการจับสลาก 

ขอบเขตดา้นตวัแปร  
 ตัวแปรต้น : การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง สถานะของสสาร  
 ตัวแปรตาม : นักเรียนมีทักษะการท างานเป็นทีม ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ร้อยละ 80  

ขอบเขตดา้นระยะเวลาที่ใชใ้นการวิจยั 
ระยะเวลาในภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 10 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 - วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ.  2562  

สมมตฐิานการวจิยั 
นักเรียนโรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ชั้นประถมศึกษาที่ 4.2 ที่เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 

โดยการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการท างานเป็นทีม โดยการจัดการ
เรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง สถานะของสสาร หลังเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ร้อยละ 80 เป็นไป
ตามที่ก าหนดไว้ 

วิธกีารด าเนนิการวจิยั 
เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั        

 1. แผนการจัดการเรียนรู้        
 2. แบบประเมินกิจกรรมการท างานเป็นทีม      
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 3. แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม        
 4. แบบประเมินผลงาน        
 5. แบบสะท้อนการเรียนรู้รายกลุ่ม 

ขั้นตอนการสรา้งและหาประสทิธภิาพของเครื่องมือ     
 ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือ ดังน้ี     
 แผนการจดัการเรยีนรู ้        
 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ผู้วิจัยด าเนินการดังน้ี     
 1. ศึกษาหลักสูตร ค าอธิบายรายวิชา มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และเน้ือหา รายวิชาวิทยาศาสตร์ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 60) เพื่อก าหนดจุดประสงค์และขอบข่ายเน้ือหา
 2. ก าหนดขอบข่ายเน้ือหา         
 3. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 5 แผน คาบละ 2 ชั่วโมง คือ แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 
4 เรื่อง สถานะของสสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยก าหนดขั้นตอนกิจกรรมการเรียนการสอน ดังน้ี     
    3.1 สาระส าคัญ         
    3.2 มาตรฐาน         
    3.3 ตัวชี้วัด         
    3.4 จุดประสงค์การเรียนรู้        
    3.5 สาระการเรียนรู้        
    3.6 ทักษะในศตวรรษที่21        
    3.7 คุณลักษณะอันพึงประสงค์       
    3.8 กิจกรรมการเรียนรู้ 5 E       
    3.8.1 ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ        
    3.8.2 ขั้นที่ 2 ส ารวจและค้นหา          
    3.8.3 ขั้นที่ 3 อธิบายและลงข้อสรุป       
    3.8.4 ขั้นที่ 4 ขยายความรู้        
    3.8.5 ขั้นที่ 5 ประเมิน        
    3.9 สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้       
    3.10 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      
    3.10.1 สิ่งที่ต้องการวัด        
    3.10.2 วิธีวัด            
    3.10.3 เครื่องมือวัด        
    3.10.4 เกณฑ์การประเมิน         
 4. น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องโดย  
นางวรรณา  ม่วงทอง (ครูพี่เลี้ยง)        
 5. แก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้วจึงน าไปใช้จริง 
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แบบประเมินกิจกรรมการท างานเป็นทมี โดยมีขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือดังน้ี   
 ขั้นที่ 1 ศึกษาการสร้างแบบประเมินกิจกรรมการท างานเป็นกลุ่ม    
 ขั้นที่ 2 จัดท าแบบประเมินกิจกรรมการท างานเป็นกลุ่ม     
 ขั้นที่ 3 น าแบบกิจกรรมการท างานเป็นกลุ่มที่สร้างขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ความถูกต้อง 
จ านวน 2 คน ได้แก่  1. นางวรรณนา ม่วงทอง (ครูพี่เลี้ยง)  และ2. นายบุญชอบ อินทโชติ (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์)          
 ขั้นที่ 4 น าแบบประเมินกิจกรรมการท างานเป็นทีมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนคาบที่ท าวิจัย  
เพื่อรวบรวมข้อมูลต่อไปโดยแบ่งคะแนนออกเป็น 3 ระดับดังน้ี 
 

 

ระดบัคณุภาพ 
คะแนน 7 - 9 คะแนน ระดับคณุภาพ 3 หมายถึง มาก 
คะแนน 4 - 6 คะแนน ระดับคณุภาพ 2 หมายถึง ปานกลาง 
คะแนน 1 - 3 คะแนน ระดับคณุภาพ 1 หมายถึง น้อย 

ผลการวเิคราะหค์่าเฉลีย่ 
คะแนน 2.33 – 3.00 หมายถึงนักเรียนท ากิจกรรมกลุ่มมาก 
คะแนน 1.67 – 2.33 หมายถึงนักเรียนท ากิจกรรมกลุ่มปานกลาง 
คะแนน 1.00 – 1.66 หมายถึงนักเรียนท ากิจกรรมกลุ่มน้อย 

วิธีการคดิ น าคุณภาพที่ได้จากประเด็นการประเมินนักเรียนทุกคนมารวมกันแล้วหารด้วยจ านวนของนักเรียนทั้งหมด  
แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม 
โดยมีขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือดังน้ี 
ขั้นที่ 1 ศึกษาการสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม 
ขั้นที่ 2 จัดท าแบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม 
ขั้นที่ 3 น าแบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่มที่สร้างขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ความถูกต้อง จ านวน 2 

คน ได้แก่ 1. นางวรรณนา ม่วงทอง (ครูพี่เลี้ยง) และ 2. นายบุญชอบ อินทโชติ (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์)  

ขั้นที่ 4 น าแบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่มไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนคาบที่ท าวิจัย เพื่อรวบรวมข้อมูลต่อไป 

ประเดน็การประเมนิ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 

1. การแบ่งกลุ่ม  ไม่มีปัญหาในการแบ่งกลุ่มและมี
ปฏิสัมพันธ์กันภายในกลุ่มเป็น
อย่างด ี

มีปัญหาบ้างเล็กน้อยในการแบ่งกลุ่ม
หรือไม่มีปฏิสัมพันธ์กันภายในกลุ่ม 

 มีปัญหาในการแบ่งกลุ่มและไม่มี
ปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่ม 

2. การแบ่งงานและหน้าที่
ก่อนการท างาน 

มีการแบ่งงานหน้าที่และมีการ
กระจายงานได้อย่างเหมาะสม 

มีการแบ่งงานหรือหน้าที่หรือการ
กระจายงานอย่างใดอย่างหนึ่งไม่
เหมาะสม 

มีการแบ่งงานหน้าที่และมีการ
กระจายงานไม่เหมาะสม 

 

3. การแสวงหาความรู ้ นักเรียนมีการชว่ยกันแสวงหา
ความรู้แหล่งเรียนรู้เพ่ิมเพ่ิมเติม
เป็นอย่างดี 

นักเรียนบางคนไม่ช่วยในการ
แสวงหาความรู้แหล่งเรียนรู้
เพ่ิมเติม 

 

นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ช่วยในการ
แสวงหาความรู้แหล่งเรียนรู้เพ่ิม
เพ่ิมเติม 
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 โดยแบ่งคะแนนออกเป็น 4 ระดับ 
 

 
ระดบัคณุภาพ 

คะแนน 17-20 คะแนน ระดับคุณภาพ 4 หมายถึง ดีมาก 
คะแนน 14-16 คะแนน ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง ดี 
คะแนน 11-13 คะแนน ระดับคุณภาพ 2 หมายถึง พอใช้ 
คะแนนต่ ากว่า 10 คะแนน ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง ปรับปรุง 

ผลการวเิคราะหค์่าเฉลีย่ 
คะแนน 3.26 – 4.00 หมายถึง นักเรียนมีความร่วมมือในการท างานเป็นกลุ่มมากที่สุด 
คะแนน 2.51 – 3.26 หมายถึง นักเรียนมีความร่วมมือในการท างานเป็นกลุ่มมาก 
คะแนน 1.76 – 2.51 หมายถึง นักเรียนมีความร่วมมือในในการท างานเป็นกลุ่มปานกลาง 
คะแนน 1.00 – 1.75 หมายถึง นักเรียนมีความร่วมมือในในการท างานเป็นกลุ่มน้อย 

ประเดน็การประเมนิ 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

4 3 2 1 
1.การแบ่งหน้าที่ - มีหัวหน้ากลุ่ม 

- รองหัวหน้ากลุ่ม 
- เลขานุการ 
- ผู้บันทึกผลการทดลอง 
- ผู้รับส่งอุปกรณ์ 
- สารวัตรกลุ่ม 

ขาดองค์ประกอบ 1 
อย่าง 

ขาดองค์ประกอบ 2 
อย่าง 

ขาดองค์ประกอบตั้งแต่ 
2 อย่างขึ้นไป 

2. ความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ 

ทุกคนมีหน้าที่และ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของ
ตนเอง 

มีผู้มีหน้าที่แต่ไม่
รับผิดชอบ 1 คน 

มีผู้มีหน้าที่แต่ไม่
รับผิดชอบ 2 คน 

มีผู้มีหน้าที่แต่ไม่
รับผิดชอบ 2 คนขึ้นไป 

3. ขั้นตอนท างาน -คัดเลือกและ 
เตรียมข้อมูลได้ 
เหมาะสม 
- มีการวางแผน 
การท างาน 
- มีการเตรียมวัสด ุ
อุปกรณ์ 
- มีการปฏิบัติตาม 
แผนการท างาน 

ขาด 1 ขั้นตอนหรือไม่
ชัดเจน 

ขาด 2 ขั้นตอนหรือไม่
ชัดเจน 

ขาดมากกว่า2 ขั้นตอน
ขึ้นไป 

4. เวลา ส่งชิ้นงานภายในเวลาที่
ก าหนด 

ส่งชิ้นงานช้ากว่า
ก าหนด 1 วัน 

ส่งชิ้นงานช้ากว่าก าหนด 
2 วัน 

ส่งชิ้นงานช้ากว่าก าหนด 
3 วัน 

5. ความร่วมมือในการ
ท างาน 

ทุกคนมีส่วนร่วมและให้
ความร่วมมือเต็มที ่

80% ของกลุ่มมี
ส่วนร่วมและให้
ความร่วมมือ 

 

60% ของกลุ่มมีส่วน
ร่วมและให้ความร่วมมือ 

40% ของกลุ่มมีส่วน
ร่วมและให้ความร่วมมือ 
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วิธีการคดิ น าคุณภาพที่ได้จากประเด็นการประเมินนักเรียนทุกคนมารวมกันแล้วหารด้วยจ านวนของนักเรียนทั้งหมด
แบบประเมินคณุภาพผลงาน โดยมีขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือดังน้ี 

ขั้นที่ 1 ศึกษาการสร้างแบบประเมินคุณภาพผลงาน 
ขั้นที่ 2 จัดท าแบบประเมินคุณภาพผลงาน 
ขั้นที่ 3 น าแบบประเมินคุณภาพผลงานที่สร้างขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง จ านวน 

2 คน ได้แก่ 1. นางวรรณนา ม่วงทอง (ครูพี่เลี้ยง) และ 2. นายบุญชอบ อินทโชติ (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์)  

ขั้นที่ 4 น าแบบประเมินคุณภาพผลงานไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนคาบที่ท าวิจัย เพื่อรวบรวมข้อมูลต่อไป
โดยแบ่งคะแนนออกเป็น 5 ระดับดังน้ี 

ประเดน็การ
ประเมนิ 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

5 4 3 2 1 

1.เนื้อหา -เนื้อหาถูกต้อง 
-เนื้อหาตรงตาม 
หัวข้อเร่ือง 
-เนื้อหาเป็นไปตามที่
ก าหนด 
-รายละเอียด 
ครอบคลุม 
-มีการเรียงล าดับ
เนื้อหา 

-เนื้อหาตรงตาม 
หัวข้อเร่ือง 
-เนื้อหาเป็นไป
ตามที่ก าหนด 
-รายละเอียด 
ครอบคลุม 
-มีการเรียงล าดับ
เนื้อหา 

-เนื้อหาเป็นไป
ตามที่ก าหนด 
-รายละเอียด
ครอบคลุม 
-มีการเรียงล าดับ
เนื้อหา 

-รายละเอียด 
ครอบคลุม 
-มีการเรียงล าดับ
เนื้อหา 

-มีการเรียงล าดับ
เนื้อหา 

2. เวลาในการส่ง
งาน 

ส่งชิ้นงานภายในเวลา
ที่ก าหนด 

ส่งชิ้นงานช้ากว่า
ก าหนด 1 วัน 

ส่งชิ้นงานช้ากว่า
ก าหนด 2 วัน 

ส่งชิ้นงานช้ากว่า
ก าหนด 3 วัน 

ส่งชิ้นงานช้ากว่า
ก าหนดเกิน 3 วัน 

3. ภาษาที่ใช ้ -มีการใช้ภาษาอย่าง
ถูกต้อง 
-ประโยคสอดคล้อง
กับเนื้อหา 
-สะกดค าถูกต้อง 
มีการเว้นวรรคโดยไม่
ฉีกค า 
-มีการใช้ภาษาอย่าง
สร้างสรรค์ 

-ประโยค 
สอดคล้องกับ 
เนื้อหา 
-สะกดค าถูกต้อง 
-มีการเว้นวรรค 
โดยไม่ฉีกค า 
-มีการใช้ภาษา 
อย่างสร้างสรรค ์

-สะกดค าถูกต้อง 
-มีการเว้นวรรค 
โดยไม่ฉีกค า 
-มีการใช้ภาษา 
อย่างสร้างสรรค ์
 

-มีการเว้นวรรค 
โดยไม่ฉีกค า 
-มีการใช้ภาษา 
อย่างสร้างสรรค ์

-มีการใช้ภาษา 
อย่างสร้างสรรค ์

4.กิจกรรม คิดวิเคราะห์และตอบ
ค าถามได้ถูกต้อง
ชัดเจนสมบูรณ์ทุกข้อ
ท างานเป็นระเบียบ
เรียบร้อยสวยงามงาน
เสร็จทันเวลาที่
ก าหนด 

คิดวิเคราะห์ตอบ
ค าถามได้ชดัเจน
เป็นสว่นใหญ่
ท างานเป็นระเบียบ
เรียบร้อยส่งงาน
ทันเวลาที่ก าหนด 

คิดวิเคราะห์ตอบ
ค าถามไม่ชัดเจน
ต้องปรับปรุงบ้างข้อ 
การท างานเป็น
ระเบียบเรียนร้อย
ส่งงานทันตาม
ก าหนด 

คิดวิเคราะห์ไม่ได้
เป็นส่วนใหญ่ ต้อง
ปรับปรุงแก้ไขการ
ท างานไม่เรียบร้อย
ส่งงานทันตาม
ก าหนด 

คิดวิเคราะห์ไม่ได้
เป็นส่วนใหญ่ ต้อง
ปรับปรุงแก้ไขการ
ท างานไม่เรียบร้อย
ส่งงานไม่ทันตาม
ก าหนด 
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ระดบัคณุภาพ 
คะแนน 17-20 คะแนน ระดับคุณภาพ 5 หมายถึง ดีมาก 
คะแนน 13-16 คะแนน ระดับคุณภาพ 4 หมายถึง ดี 
คะแนน 9-12 คะแนน ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง พอใช้ 
คะแนน 5-8 คะแนน ระดับคุณภาพ 2 หมายถึง พอใช้ 
คะแนนต่ ากว่า 4 คะแนน ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง ปรับปรุง 

ผลการวเิคราะหค์่าเฉลีย่ 
คะแนน 4.24 – 5.00 หมายถึง ผลงานของนักเรียนมีคุณภาพมากที่สุด 
คะแนน 2.43 – 4.23 หมายถึง ผลงานของนักเรียนมีคุณภาพมาก 
คะแนน 2.62 – 3.42 หมายถึง ผลงานของนักเรียนมีคุณภาพปานกลาง 
คะแนน 1.81 – 2.61 หมายถึง ผลงานของนักเรียนมีคุณภาพน้อย 
คะแนน 1.00 – 1.80 หมายถึง ผลงานของนักเรียนมีคุณภาพน้อยที่สุด 

วิธีการคดิ น าคุณภาพที่ได้จากประเด็นการประเมินนักเรียนทุกคนมารวมกันแล้วหารด้วยจ านวนของนักเรียนทั้งหมด
แบบสะท้อนการเรยีนรูร้ายกลุม่ โดยมีขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือดังน้ี 

ขั้นที่ 1 ก าหนดแนวหัวข้อที่ต้องการให้นักเรียนสะท้อนการเรียนรู้การท างานเป็นทีม 
ขั้นที่ 2 จัดท าแบบสะท้อนการเรียนรู้รายกลุ่ม 
ขั้นที่ 3 น าแบบสะท้อนการเรียนรู้รายกลุ่มที่สร้างขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง  

จ านวน 2 คน ได้แก่ 1. นางวรรณนา ม่วงทอง (ครูพี่เลี้ยง) และ 2. นายบุญชอบ อินทโชติ (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์) 

ขั้นที่ 4 น าแบบสะท้อนการเรียนรู้รายกลุ่มไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนคาบที่ท าวิจัย เพื่อรวบรวมข้อมูล
ต่อไป โดยที่แบบสะท้อนการเรียนรู้รายกลุ่มเป็นแบบสะท้อนที่ให้นักเรียนเขียนผลที่ได้รับจากการท ากิจกรรมเป็นทีม 

การวเิคราะหข์อ้มลู         
 1. น าข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินกิจกรรมการท างานเป็นมาวิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย ดังน้ี 

             1.1 วิธีการหาค่าร้อยละ ร้อยละ =
ค่าเฉลี่ยท่ีได้จริง

ผลกาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยท่ีสูงที่สุด
×100 

1.2 วิธีการหาค่าเฉลี่ย     X  =  
n

X      

    X  แทน ค่าเฉลี่ย    
       X       แทน ผลรวมของประเด็นการประเมิน

นักเรียนทุกคนมารวมกัน    n แทน  จ านวนของนักเรียนทั้งหมด2. 
น าข้อมูลที่ได้จากแบบสังเกตพฤติกรรมมาวิเคราะห์โดยใช้โดยการหาค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย  

  2.1 วิธีการหาค่าร้อยละ ร้อยละ =
ค่าเฉลี่ยท่ีได้จริง

ผลกาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยท่ีสูงที่สุด
×100 
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2.2 วิธีการหาค่าเฉลี่ย     X  =  
n

X      

    X  แทน ค่าเฉลี่ย    
       X       แทน ผลรวมของประเด็นการประเมิน

นักเรียนทุกคนมารวมกัน    n แทน  จ านวนของนักเรียนทั้งหมด 
 

 

3. น าข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินผลงานมาวิเคราะห์โดยใช้โดยการหาค่าร้อยละและค่าเฉลี่ ย 

  3.1 วิธีการหาค่าร้อยละ ร้อยละ =
ค่าเฉลี่ยท่ีได้จริง

ผลกาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยท่ีสูงที่สุด
×100 

3.2 วิธีการหาค่าเฉลี่ย     X  =  
n

X      

   X  แทน ค่าเฉลี่ย    
     X       แทน ผลรวมของประเด็นการประเมิน

นักเรียนทุกคนมารวมกัน   n แทน  จ านวนของนักเรียนทั้งหมด 

4. น าข้อมูลที่ได้จากแบบสะท้อนการเรียนรู้มาเขียนสรุปความคิด โดยรวมผลการประเมินทั้งหมด 

ผลการการวเิคราะหข์้อมลู        
 1. ผลการวิเคราะห์แบบประเมินกิจกรรมการท างานเป็นทีม     
 ผู้วิจัยได้แบ่งนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม เพื่อท าการประเมินกิจกรรมการท างานกลุ่ม โดยการหาค่าร้อยละ 
(Percentage) และค่าเฉลี่ย (X̅) จากแบบประเมินกิจกรรมการท างานทีม    
 ตาราง 1 ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยจากแบบประเมินกิจกรรมการท างานเป็นทีม 

ข้อ หัวข้อการประเมนิ ระดับคะแนน 
ระดับผลค่าเฉลีย่ 

ร้อยละ ค่าเฉลีย่ 
1 การแบ่งกลุ่ม 88.88 2.67 นักเรียนท ากิจกรรมกลุม่มาก 
2. การแบ่งงานและหน้าที่ก่อนการท างาน 83.33 2.50 นักเรียนท ากิจกรรมกลุม่มาก 
3. การแสวงหาความรู ้ 77.77 2.33 นักเรียนท ากิจกรรมกลุม่มาก 

รวม 83.32 2.5 นักเรียนท ากิจกรรมกลุม่มาก 
 

 จากตารางที่ 1 ผู้วิจัยพบว่า ผลการวิเคราะห์ประเมินการท างานเป็นกลุ่มของนักเรียนโดยวิธีการจัดการเรียนรู้ 
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) พบว่านักเรียนมีการแบ่งกลุ่ม มีการแบ่งงานและหน้าที่ก่อนการท างาน และการแสวงหา
ความรู้อยู่ในระดับผลค่าเฉลี่ยมาก และเม่ือเฉลี่ยเป็นรายด้านพบว่า ในหัวข้อด้านการแบ่ งกลุ่มพบว่าร้อยละ 88.88 
นักเรียนไม่มีปัญหาในการแบ่งกลุ่มและมีปฏิสัมพันธ์กันภายในกลุ่มเป็นอย่างดี และเกณฑ์ค่าเฉลี่ย คือ 2.50 อยู่ในระดับ
ที่นักเรียนร่วมท ากิจกรรมกลุ่มมาก หัวข้อด้านการแบ่งงานและหน้าที่ก่อนการท างานพบว่าร้อยละ 83.33 นักเรียนมีการ
แบ่งงาน หน้าที่และมีการกระจายงานได้อย่างเหมาะสม เกณฑ์ค่าเฉลี่ย คือ 2.64 อยู่ในระดับที่นักเรียนร่วมท ากิจกรรม
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กลุ่มมาก หัวข้อด้านการแสวงหาความรู้พบว่าร้อยละ 77.77 นักเรียนมีการช่วยกันแสวงหาความรู้ จากแหล่งเรี ยนรู้
เพิ่มเติมเป็นอย่างดี เกณฑ์ค่าเฉลี่ย คือ 2.33 อยู่ในระดับที่นักเรียนร่วมท ากิจกรรมกลุ่มมากเม่ือหาผลรวมการวิเคราะห์
แบบประเมินกิจกรรมการท างานเป็นกลุ่มได้ค่าร้อยละ 83.32 นักเรียนไม่มีปัญหาในการแบ่งกลุ่มและมีปฏิสัมพันธ์กัน
ภายในกลุ่มเป็นอย่างดี นักเรียนมีการแบ่งงาน หน้าที่และมีการกระจายงานได้อย่างเหมาะสม และนักเรียนมีการช่วยกัน
แสวงหาความรู้ จากแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมเป็นอย่างดี เกณฑ์ค่าเฉลี่ย คือ 2.5 ในระดับที่นักเรียนร่วมท ากิจกรรมกลุ่มมาก 

ผลการวเิคราะหแ์บบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม     
 ผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม เพื่อท าการสังเกตพฤติกรรมการท างานเป็นกลุ่ม โดยการหาค่าร้อย

ละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (X̅) จากแบบสังเกตพฤติกรรมการท างานเป็นกลุ่ม   
 ตารางที ่2 ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยจากแบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

ข้อ หัวข้อการประเมนิ ระดับคะแนน 
ระดับผลค่าเฉลีย่ 

ร้อยละ ค่าเฉลีย่ 
1 การแบ่งกลุ่ม 95.83 3.83 นักเรียนมีความร่วมมือในการท างานเปน็กลุ่มมากที่สุด 

2. ความรบัผิดชอบต่อหน้าที ่ 83.33 3.33 นักเรียนมีความร่วมมือในการท างานเปน็กลุ่มมากที่สุด 
3. ขั้นตอนการท างาน 91.67 3.67 นักเรียนมีความร่วมมือในการท างานเปน็กลุ่มมากที่สุด 
4 เวลาในการส่ง 95.83 3.83 นักเรียนมีความร่วมมือในการท างานเปน็กลุ่มมากที่สุด 

5 ความร่วมมือในการท างาน 95.83 3.83 นักเรียนมีความร่วมมือในการท างานเปน็กลุ่มมากที่สุด 

รวม 92.49 3.69 นักเรียนมีความร่วมมือในการท างานเปน็กลุ่มมากที่สุด 

จากตารางที่ 2 ผู้วิจัยพบว่า ผลการวิเคราะห์แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนโดยวิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) พบว่านักเรียนมีการแบ่งกลุ่ม ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขั้นตอนการท างาน 
เวลาในการส่งงาน และความร่วมมือในการท างาน อยู่ในระดับผลค่าเฉลี่ยมากที่สุด และเม่ือเฉลี่ยเป็นรายด้านในด้าน
ต่างๆ พบว่า ในหัวข้อการแบ่งกลุ่มพบว่าร้อยละ 95.83 นักเรียนมีการแบ่งหน้าที่หัวหน้ากลุ่ม รองหัวหน้ากลุ่ม 
เลขานุการ และ ผู้ร่วมงาน เกณฑ์ค่าเฉลี่ย คือ 3.83 อยู่ในระดับที่นักเรียนมีความร่วมมือในการท างานเป็นกลุ่มมากที่สุด 
หัวข้อด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่พบว่าร้อยละ 83.33 นักเรียนทุกคนมีหน้าที่และรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง 
เกณฑ์ค่าเฉลี่ย คือ 3.33 อยู่ในระดับที่นักเรียนมีความร่วมมือในการท างานเป็นกลุ่มมากที่สุด หัวข้อขั้นตอนการท างาน
พบว่าร้อยละ 91.67 นักเรียนมีการคัดเลือกและเตรียมข้อมูลได้เหมาะสม มีการวางแผนการท างาน มีการเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ และมีการปฏิบัติตามแผนการท างาน เกณฑ์ค่าเฉลี่ย คือ 3.67 อยู่ในระดับที่นักเรียนมีความร่วมมือในการท างาน
เป็นกลุ่มมากที่สุด หัวข้อเวลาในการส่งงานพบว่าร้อยละ 95.83 นักเรียนส่งชิ้นงานภายในเวลาที่ก าหนด เกณฑ์ค่าเฉลี่ย 
คือ 3.83 อยู่ในระดับที่นักเรียนมีความร่วมมือในการท างานเป็นกลุ่มมากที่สุด หัวข้อความร่วมมือในการท างานพบว่าร้อย
ละ 95.83 นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ เกณฑ์ค่าเฉลี่ย คือ 3.83 อยู่ในระดับที่นักเรียนมี
ความร่วมมือในการท างานเป็นกลุ่มมากที่สุดเม่ือน ามาหาผลรวมทั้งค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยที่ได้จากผลการวิเคราะห์แบบ
สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม พบว่าร้อยละ 92.49 นักเรียนสามารถแบ่งหน้าที่ได้ มีความรับผิดชอบ คัดเลือกและ
เตรียมข้อมูลได้เหมาะสม มีการวางแผนการท างาน ส่งชิ้นงานภายในเวลา ทุกคนมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมืออย่าง
เต็มที่ ส่วนค่าเฉลี่ยรวมได้ 3.69 นักเรียนมีความร่วมมือในการท างานเป็นกลุ่มมากที่สุด 
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ผลการวเิคราะหแ์บบประเมินคณุภาพผลงาน      
 ผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม เพื่อประเมินคุณภาพผลงานเป็นรายกลุ่ม โดยการหาค่าร้อยละ 

(Percentage) และค่าเฉลี่ย (X̅) จากแบบประเมินคุณภาพผลงาน     
 ตาราง 3 ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยจากแบบประเมินคุณภาพผลงาน 

ข้อ หัวข้อการประเมนิ ระดับคะแนน 
ระดับผลค่าเฉลีย่ 

ร้อยละ ค่าเฉลีย่ 
1 เนื้อหา 83.33 4.17 ผลงานของนักเรียนมคีุณภาพมาก 

2. เวลาในการส่งงาน 90.00 4.50 ผลงานของนักเรียนมคีุณภาพมากที่สุด 
3. ภาษาที่ใช้ 83.33 4.17 ผลงานของนักเรียนมคีุณภาพมาก 
4. กิจกรรม 93.33 4.67 ผลงานของนักเรียนมคีุณภาพมากที่สุด 

รวม 87.50 4.38 ผลงานของนักเรียนมคีุณภาพมากที่สุด 
 

จากตารางที่ 3 ผู้วิจัยพบว่า ผลการวิเคราะห์แบบประเมินคุณภาพผลงานของนักเรียน โดยวิธีการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) พบว่านักเรียนมีการจัดเรียงเน้ือหา เวลา ภาษาที่ใช้ และกิจกรรม อยู่ในระดับผลค่าเฉลี่ย
มากที่สุด และเม่ือแยกเป็นรายด้านในด้านต่างๆ พบว่าในหัวข้อด้านเน้ือหา พบว่าร้อยละ 83.33 นักเรียนล าดับเน้ือหา
ถูกต้องตรงตามหัวข้อเรื่อง เป็นไปตามที่ก าหนด มีรายละเอียดครอบคลุม และจัดเรียงล าดับเน้ือหาได้ถูกต้อง เกณฑ์
ค่าเฉลี่ย คือ 4.17 ผลงานของนักเรียนมีคุณภาพมาก หัวข้อด้านเวลาในการส่งงานพบว่าร้อยละ 90.00 นักเรียนส่ง
ชิ้นงานภายในเวลาที่ก าหนด เกณฑ์ค่าเฉลี่ย คือ 4.50 ผลงานของนักเรียนมีคุณภาพมากที่สุด หัวข้อด้านภาษาที่ใช้ พบว่า
ร้อยละ 83.33 นักเรียนมีการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง ประโยคสอดคล้องกับ เน้ือหา สะกดค าถูกต้อง มีการเว้นวรรค โดยไม่
ฉีกค า และมีการใช้ภาษา อย่างสร้างสรรค์ เกณฑ์ค่าเฉลี่ย คือ 4.17 ผลงานของนักเรียนมีคุณภาพมาก หัวข้อด้าน
กิจกรรมพบว่าร้อยละ 93.33 นักเรียนคิดวิเคราะห์และตอบค าถามได้ถูกต้องชัดเจนสมบูรณ์ทุกข้อท างานเป็นระเบียบ
เรียบร้อยสวยงามงานเสร็จทันเวลาที่ก าหนด เกณฑ์ค่าเฉลี่ย คือ 4.67 ผลงานของนักเรียนมีคุณภาพมากที่สุด และเม่ือน า
ผลรวมของผลการวิเคราะห์แบบประเมินคุณภาพผลงานมาคิดค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ยรวมพบร้อยละ 87.50 ของนักเรียน
สามารถล าดับเน้ือหาถูกต้องตรงตามหัวข้อเรื่องส่งชิ้นงานภายในเวลาที่ก าหนดมีการใช้ภาษาอย่างถูกต้องคิดวิเคราะห์
และตอบค าถามได้ถูกต้องชัดเจนเกณฑ์ ค่าเฉลี่ย คือ 4.38 แสดงให้เห็ นว่าผลงานของนักเรียนมีคุณภาพมากที่สุด   
 ผลการสะท้อนการเรียนรู้รายกลุ่ม 

ผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่มเพื่อให้ผู้เรียนได้สะท้อนการเรียนรู้เป็นรายกลุ่มซ่ึงนักเรียนได้สะท้อน
การเรียนรู้ ดังน้ี          
 1. นักเรียนสะท้อนสิ่งที่ได้รับจากการท างานเป็นทีม     
    1.1. ผู้เรียนมีความสามัคคีกันและมีปฏิสัมพันธ์ในการท างานกันมากขึ้น    

   1.2. ทุกคนรู้จักหน้าที่ของตนเองในการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี    
    1.3. มีการปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้       
    1.4. มีระบบในการท างานไม่ท างานซ้ าซ้อนกัน และงานส าเร็จตามเป้าหมายในระยะเวลาที่ก าหนด 
    1.5. นักเรียนสะท้อนการแบ่งหน้าที่ และขั้นตอนในการแบ่งหน้าที่    
    1.6. นักเรียนเรียนที่เลือกหัวหน้าทีมีความสามารถและความรับผิดชอบมากที่สุดในกลุ่ม สามารถวาง
แผนการท างานและกระจายงานได้อย่างเหมาะสม       
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    1.7. นักเรียนเลือกรองหัวหน้ากลุ่ม ที่มีความสามารถและท าหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มได้   
    1.8. นักเรียนเลือกเลขา จะเลือกผู้เรียนที่มีลายมือสวยงาม และมีความระเบียบเรียบร้อยในการท างาน 
    1.9. การแบ่งหน้าที่ จะกระจายงานตามความสามารถของแต่ละบุคคลแต่จะไม่ให้ภาระงานหนักที่คนใดคน
หน่ึงมากเกินไป           

2. นักเรียนสะท้อนความรู้สึกที่ได้รับจากการท างานเป็นทีม      
    2.1 มีความพึงพอใจในหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมาย      
    2.2 ดีใจที่ทีมสามารถทางานได้ประสบความส าเร็จ      
    2.3 รู้สึกดีที่ได้ท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีน้ าหน่ึงใจเดียวกัน      
    2.4 เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากว่าประโยชน์ส่วนตัว      

                2.5 รู้สึกมีความสามัคคีกันภายในกลุ่ม      
     2.6 รู้สึกมีความสุข สนุกสนาน กับการท างานร่วมกันกับผู้อ่ืน 

สรุปผลการวิจัย          
 จากการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการท างานเป็นทีม โดยการจัดการเรียนการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง สถานะของสสาร รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม  
(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) จากการประเมินกิจกรรมการท างานเป็นกลุ่มนักเรียนมีค่าเฉลี่ยในระดับที่นักเรียนร่วมท ากิจกรรม 
กลุ่มมากการสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับที่นักเรียนมีความร่วมมือในการท างาน 
เป็นกลุ่มมากที่สุดการประเมินคุณภาพผลงานของนักเรียนพบว่าผลงานของนักเรียนมีคุณภาพในระดับมากที่สุดเกือบทุก
ด้าน และจากการสะท้อนการเรียนรู้การท างานเป็นทีมท าให้นักเรียนเรียนเกิดความสามัคคีในการท างานงานประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้มีการท างานอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบนักเรียนเห็นแก่ประโยชน์ของกลุ่มมากว่า
ตนเองนักเรียนเกิดปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นส่งผลให้นักเรียนมีความร่วมมือในการท างานเป็นทีมรู้จักบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองท าให้งานประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพดังน้ันจึงสรุปได้ว่าการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)สามารถ
น าไปใช้เพื่อเสริมสร้างทักษะการท างานเป็นทีมของนักเรียนได้ 

อภิปรายผลการวิจัย         
 จากผลการวิเคราะห์แบบประเมินกิจกรรมการท างานเป็นกลุ่มของนักเรียนโดยวิธีการจัดการเรียนรู ้
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) พบว่านักเรียนมีการแบ่งกลุ่ม การแบ่งงานและหน้าที่ก่อนการท างาน และการแสวงหาความ
รู้อยู่ในระดับผลค่าเฉลี่ยที่นักเรียนร่วมท ากิจกรรมกลุ่มมาก ทั้งน้ีผู้วิจัยได้ก าหนดให้นักเรียนแบ่งกลุ่มโดยการศึกษา
พัฒนาการของนักเรียนแต่ละคนโดยแบ่งนักเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันมาอยู่ด้วยกันภายในกลุ่มเพื่อ เพิ่ม
ความสามารถที่หลากหลาย และให้เอกสารในการท างานกลุ่มทุกคนแต่ต้องส่งเอกสารพร้อมกันโดยจะต้องช่วยเหลือกัน
ในการหาค าตอบและท ากิจกรรมเพื่อให้ได้ค าตอบที่ถูกต้องมากที่สุดท าให้นักเรียนได้ช่วยกันแสวงหาความรู้และเกิดมี
ปฏิสัมพันธ์กันภายในกลุ่ม ซ่ึงสอดคล้องกับการเรียนรู้การเรียนแบบร่วมมือของที่ได้อธิบายไว้ว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เป็นการเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อยโดยที่สมาชิกในกลุ่มจะมีความสามารถที่แตกต่างกันจึงต้องมีการแบ่งกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนที่มี
ความสามารถแตกต่างกันได้ท างานร่วมกัน ซ่ึงขนาดของกลุ่มควรมีขนาดเล็ก กลุ่มขนาด 4 คนจะเป็นกลุ่มที่เหมาะสม
ที่สุด และในการท างานกลุ่มจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน เพื่อให้เกิดการพึ่งพาและเก้ือกูลกันในการท างานร่วมกัน 
และสอดคล้องกันกับการท างานเป็นกลุ่มที่นักเรียนจะต้องมีการแบ่งหน้าที่กันในการท างานและความสมัครใจในการ
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ท างาน คือ เป็นผู้แสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้กลุ่มประสบความส าเร็จในการท างาน (Johnson and Johnson, 2546: 
31-32 )           
 จากผลการวิเคราะห์แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียนโดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ตามรูปแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) พบว่านักเรียนมีการแบ่งกลุ่ม ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขั้นตอนการท างาน เวลาใน
การส่งงาน และความร่วมมือในการท างาน อยู่ในระดับที่นักเรียนมีความร่วมมือในการท างานเป็นกลุ่มมากที่สุด ทั้งน้ี
ผู้วิจัยได้ก าหนดให้สมาชิกภายในกลุ่มจะต้องมีหน้าที่ชัดเจน คือหัวหน้ากลุ่ม รองหัวหน้ากลุ่ม เลขาและสมาชิก และภาระ
งาน เพื่อให้สมาชิกแต่ละคนมีหน้าที่และภาระงานที่ชัดเจนและสมาชิกทุกคนจะต้องมีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามแผนที่ได้วางไว้ ซ่ึงผู้วิจัยเป็นผู้สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ซ่ึงสอดคล้องกันกับ การเรียนรู้
แบบร่วมมือตามรูปแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ที่มีลักษณะการเรียนรู้ คือ ครูจัดนักเรียนเข้ากลุ่มให้นักเรียนคละ
ความสามารถกัน ซ่ึงควรแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 – 5 คน ให้นักเรียนภายกลุ่มก าหนดหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคนให้
ชัดเจน และบทบาทหน้าที่ของสมาชิกให้อยู่ในลักษณะที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน จากน้ันสมาชิกภายในกลุ่มร่วมกัน วาง
แผนการท างาน สมาชิกทุกคนต้องมีความรับผิดชอบในงานส่วนของตน ดังน้ันความส าเร็จของกลุ่มเกิดจากความร่วมมือ
ของสมาชิกทุกคนภายในกลุ่มผ่านการท ากิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอนดังน้ี คือ 1. การน าเข้าสู่บทเรียน (Engagement) 
2. การส ารวจ (Exploration) 3. การอธิบาย (Explanation) 4. การลงข้อสรุป (Elaboration) ขั้นการขยายความคิด 
(Expansion phase) 5. การประเมินผล (Evaluation) (สุวัฒก์ นิยมค้า, 2531: 502 , และ สุคนธ์ สินธพานนท์, 2558: 
49-50) 
 จากผลการวิเคราะห์แบบประเมินคุณภาพผลงานของนักเรียน โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
(5E) พบว่าคุณภาพผลงานของนักเรียนอยู่ในระดับมีคุณภาพมากที่สุด โดยสามารถล าดับเน้ือหาถูกต้องตรงตามหัวข้อ
เรื่องเป็นไปตามที่ก าหนด มีรายละเอียดครอบคลุม และจัดเรียงล าดับเน้ือหาได้ถูกต้อง มีการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง 
ประโยคสอดคล้องกับเน้ือหา สะกดค าถูกต้อง มีการเว้นวรรค โดย ไม่ฉีกค า และมีการใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์  
สามารถคิดวิเคราะห์และตอบค าถามได้ถูกต้องชัดเจนสมบูรณ์ทุกข้อและท างานเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามงานเสร็จ
ทันเวลาที่ก าหนด           
 ซ่ึงจากผลการสะท้อนการเรียนรู้รายกลุ่ม ของนักเรียนพบว่า นักเรียนสะท้อนสิ่งที่ได้รับจากการท างานเป็นทีม 
ดังน้ี “ผู้เรียนมีความสามัคคีกันและมีปฏิสัมพันธ์ในการท างานกันมากขึ้น” “ทุกคนรู้จักหน้าที่ของตนเองในการเป็นผู้น า
และผู้ตามที่ดี” “มีการปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้” “มีระบบในการท างานไม่ท างานซ้ าซ้อนกัน และงานส าเร็จตาม
เป้าหมายในระยะเวลาที่ก าหนด” นักเรียนสะท้อนการแบ่งหน้าที่ และขั้นตอนในการแบ่งหน้าที่ดังน้ี “นักเรียนเรียนที่
เลือกหัวหน้าที่มีความสามารถและความรับผิดชอบมากที่สุดในกลุ่ม สามารถวางแผนการท างานและกระจายงานได้อย่าง
เหมาะสม”“นักเรียนเลือกรองหัวหน้ากลุ่ม ที่มีความสามารถและท าหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มได้” “นักเรียนเลือกเลขา จะ
เลือกผู้เรียนที่มีลายมือสวยงาม และมีความระเบียบเรียบร้อยในการท างาน “การแบ่งหน้าที่ จะกระจายงานตาม
ความสามารถของแต่ละบุคคลแต่จะไม่ให้ภาระงานหนักที่คนใดคนหน่ึงมากเกินไป” นักเรียนสะท้อนความรู้สึกที่ได้รับ
จากการท างานเป็นทีมดังน้ี“มีความพึงพอใจในหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมาย”“ดีใจที่ทีมสามารถท างานได้ประสบ
ความส าเร็จ” “รู้สึกดีที่ ได้ท างานร่วมกับผู้ อ่ืน มีน้ าหน่ึงใจเดียวกัน”“เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากว่าประโยชน์
ส่วนตัว”“รู้สึกมีความสามัคคีกันภายในกลุ่ม”“รู้สึกมีความสุข สนุกสนาน กับการท างานร่วมกันกับผู้อ่ืนซ่ึงสอดคล้องกัน
กับ การท างานเป็นกลุ่ม ที่นักเรียนมีการแบ่งหน้าที่ตามขั้นตอนของกระบวนการกลุ่ม การสร้างสัมพันธภาพภายในกลุ่ม 
และความสมัครใจในการท างาน ทั้งน้ีเพราะผู้วิจัยได้ก าหนดเป้าหมายและจุดประสงค์ในการท างานกลุ่มให้กับนักเรียนท า
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ให้นักเรียนเกิดการท างานกลุ่มที่มีเป้าหมายร่วมกัน มีการแบ่งหน้าที่กัน เพื่อให้งานประสบความส าเร็จ และการคละกลุ่ม
นักเรียนท าให้นักเรียนที่ไม่เคยท างานร่วมกันได้ท างานร่วมกันจึงเกิดปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 
1.จากการวิจัยการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการท างานเป็นทีม โดยการจัดการเรียนการ

สอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง สถานะของสสาร รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดศรีวิสุ
ทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) เหมาะต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรมและการท างานเป็นทีม  

2. ครูผู้สอนควรจัดหาสถานที่และกิจกรรมให้เหมาะสมกับนักเรียน 
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            โรงเรยีนดอนเมืองทหารอากาศบ ารงุในรายวชิาการงานอาชพีและเทคโนโลยี.ปริญญานิพนธ์การศึกษา 
            มหาบัณฑิต(ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
สุวัฒน์ นิยมค้า. (2531). ทฤษฎแีละทางปฏบิตัใินการสอนวทิยาศาสตรแ์บบสบืเสาะหาความรู.้ พิมพ์ครั้งที่ 1. 
             กรุงเทพมหานครฯ : ส านักพิมพ์เจเนอรัลบุ๊คส์ เซ็นเตอร์.      
สุคนธ์ สินธพานนท์. (2558). การจดัการเรยีนรูข้องครยูคุใหม.่เพื่อพฒันาทักษะของผูเ้รยีนในศตวรรษที ่21.  
 พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานครฯ : ส านักพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์หนังสือ  
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เรือ่ง บรรยากาศของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1โรงเรยีนวดัยางเอน (ประชานเุคราะห)์ 

THE CREATION OF  LEARNING ACTIVITY PACKAGE FOR THE DEVELOPMENT OF 
SCIENCEACHIEVEMENT UNIT 5 THE ATMOSPHERE OF MATHAYOMSUKSA I STUDENTS 

WATYANGEN SCHOOL 

พรทพิย ์ ทนัเทีย่ง1หฤทยา  ทองเพช็ร2  ณฐัวฒุ ิ ขาวสะอาด3 และอญัญณ ี สวุรรณโรจน์3 
Pornthip Thanthiang1Haruthaya Thongphet2Nuttawut Khaosaad3and 

Anyanee Suwannarod3 

       1นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
                                                        2ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนวดัยางเอน (ประชานุเคราะห์) อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
                                                                                                          3อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทั้งก่อนและ
หลังเรียนจากการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) จ านวน 27 คน 
เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าการทดสอบ
ประสิทธิภาพ E1/E2 ค่าเฉลี่ย(X̅)ร้อยละค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่า t-test (dependent 
samples)          
 ผลการวิจัย พบว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง บรรยากาศ สามารถใช้เป็นชุดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
82.31/81.67 ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิ
ทาศาสตร์เรื่อง บรรยากาศ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความพึงพอใจของนักเรียนที่
มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง บรรยากาศ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  

ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธ์ิ/ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research was to create a science learning activity package on the 
atmosphere of mathayomsuksa I students to be effective according to the criteria 80/80 to develop 
student learning achievement before and after learning from learning using Science Learning Activity 
Set on the Atmosphere of Mathayomsuksa I students for study of students' satisfaction with learning 
by science learning activity package on the atmosphere of Mathayomsuksa I students, 2nd semester, 
academic year 2018, Watyangen School (Prachanukhroh)  27 people. Tools used were science learning 
activity set, atmosphere on learning achievement test. Student satisfaction evaluation form on science 
learning activity set The statistics used were E1 / E2 performance test, mean (X̅), percentage, standard 
deviation (SD) and t-test (dependent samples) 
 The results of the research showed that the learning atmosphere activity package can be used 
as an effective learning kit 82.31 / 81.67 according to the specified criteria. The learning achievement 
of students who learned by using the learning activity set on the subject atmosphere after learning 
was significantly higher than before learning at the .05 level. Atmosphere learning activities found that 
students were satisfied at a high level. 

Keywords : Result / Learning Activities 

ความเปน็มาและความส าคญัของปญัหา 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2545 มุ่งเน้นการปฏิรูปการศึกษา
ของประเทศไทย โดยมีหลักการและความมุ่งหมายให้การจัดการศึกษาเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข ซ่ึงการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่า
ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551, หน้า ความน า) 
 การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องค านึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญาหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงก าหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในทุกช่วงชั้นซ่ึงรวมถึงสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ที่ต้องจัดการเรียนการสอนให้บรรลุผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 
2551, หน้า 8) ซ่ึงความส าคัญที่ผู้เรียนต้องเรียนวิทยาศาสตร์ เน่ืองจากวิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลก
ปัจจุบันและอนาคต วิทยาศาสตร์เก่ียวข้องกับทุกคนทั้งในชีวิตประจ าวันและการงานอาชีพต่างๆ ผลของความรู้
วิทยาศาสตร์ท าให้มนุษย์ได้ใช้เทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้ และผลผลิตต่างๆอีกทั้งวิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนา
วิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ดังน้ันทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมี
ความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ 
และมีคุณธรรม(ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551, หน้า 92) 
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 การเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ คือการประยุกต์ชุดการเรียนการสอนเข้ากับกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ หรือระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ขึ้นเพื่อใช้เป็นนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ศึกษา จะท าให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ หรือสร้างองค์ความรู้ได้อย่างมีระบบ ส่งผลให้เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาศาสตร์ 
และสามารถพัฒนาทักษะปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ได้มากขึ้น (ธานินทร์ ปัญญาวัฒนากุล, 2546, หน้า 59)การเรียนรู้ด้วย
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้น
ส่งผลให้มีผลการเรียนรู้ทั้งด้านความรู้ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมีเจตคติต่อการเรียนรู้สูงขึ้น ( 
อภิญญา เคนบุปผา, 2546, หน้า บทคัดย่อ) เพราะชุดกิจกรรมจะช่วยท าให้ผู้เรียนมีอิสระเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมโดยใช้ความสามารถตามความต้องการของตน ได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ส่งเสริมความรับผิดชอบท าให้มีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้และปฏิบัติจริง เกิดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ในทางที่ดีขึ้น และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ในส่วน
ของการจัดการเรียนการสอนเก่ียวกับเรื่องระบบร่างกายมนุษย์น้ัน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ตามเน้ือหาที่ผู้สอนบอก อธิบายให้
ฟังหรือจากในหนังสือเรียน ไม่มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรม และไม่ได้รับการฝึกทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ขาดสื่อการเรียนการสอนท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกไม่อยากเรียน เบื่อและไม่ตั้งใจเรียน การพัฒนาชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ซ่ึงประกอบด้วยส่วนที่เป็นเน้ือหาและส่วนที่เป็นกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจะช่วยท าให้
ผู้เรียนได้รับความรู้พร้อมกับการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ไม่เกิดความเบื่อหน่าย มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ส่งผลให้มีผลการเรียนรู้สูงขึ้นด้วย (สกาว แสง
อ่อน,2546, หน้า 73) 
 ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยเห็นว่าวิธีการสอนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์จะช่วยกระตุ้นความสนใจในการเรียน และ
สามารถช่วยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนได้ ผู้วิจัยจึงสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ซ่ึงถือ
เป็นนวัตกรรมทางการเรียนรู้อย่างหน่ึง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
บรรยากาศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) ทั้งน้ีเพื่อน าผลวิจัยดังกล่าวมาใช้
เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ และ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติกาศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ต่อไป  

จดุมุง่หมายของการวจิยั         
 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 5 เรื่องบรรยากาศ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ให้มีประสิทธิภาพ E1/E2= 80/80 
 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทั้งก่อนและหลังเรียน ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิ ชา
วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 5 เรื่อง บรรยากาศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 
5 เรื่อง บรรยากาศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
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สมมตฐิานของการวจิยั   
 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 5 เรื่องบรรยากาศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1มี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์E1/E2= 80/80 
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 5 เรื่อง 
บรรยากาศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับมาก 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 จ านวน 36 คน         
 2. กลุ่มตัวอย่าง เป็นเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 27 คน ที่ได้จากวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ผู้วิจัยได้สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยที่ 5 เรื่อง บรรยากาศ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัยมศึกษาปีที่ 1 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลก และ
อวกาศ มาตรฐาน ว 3.2 จ านวน 7 เรื่องได้แก่ 
  เรื่องที่ 1 องค์ประกอบของบรรยากาศ 
  เรื่องที่ 2 การแบ่งชั้นบรรยากาศ 
  เรื่องที่ 3 อุณหภูมิของอากาศ 
  เรื่องที่ 4 ความดันอากาศ 
  เรื่องที่ 5 ความชื้นอากาศ 
  เรื่องที่ 6 ลม 
  เรื่องที่ 7 การเกิดเมฆและฝน 

ขอบเขตด้านตัวแปร 
 ตัวแปรต้นได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง บรรยากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ตัวแปรตามได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง 
บรรยากาศ และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 เรื่อง บรรยากาศ         
 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 จ านวน 27 คนซ่ึงได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย(Simple random sampling) 

ขั้นตอนการสรา้งเครื่องมือแตล่ะประเภท 
 ตอนที ่1 การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 5 เรื่อง บรรยากาศ 
 1) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานการเรียนรู้กับตัวชี้ วัด สาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สาระที่ 3 
วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ มาตรฐาน ว 3.2  
 2) ก าหนดเน้ือหาสาระที่น ามาใช้ในการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์  หน่วยที่ 5 เรื่อง 
บรรยากาศ จ านวน 7 เรื่องได้แก่ 
  เรื่องที่ 1 องค์ประกอบของบรรยากาศ 
  เรื่องที่ 2 การแบ่งชั้นบรรยากาศ 
  เรื่องที่ 3 อุณหภูมิของอากาศ 
  เรื่องที่ 4 ความดันอากาศ 
  เรื่องที่ 5 ความชื้นอากาศ 
  เรื่องที่ 6 ลม 
  เรื่องที่ 7 การเกิดเมฆและฝน 
 3) ก าหนดรูปแบบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง บรรยากาศ ซ่ึงแต่ละชุดมีเน้ือหา
ตามหัวข้อต่อไปน้ี 
  1. ชื่อกิจกรรม 
  2. ค าชี้แจง 
  3. จุดประสงค์ของกิจกรรม 
  4. ใบความรู้ 
  5. ใบบันทึกกิจกรรม 
 4) น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง บรรยากาศ ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบ  
เพื่อน ามาหาค่าความเที่ยงตรงตามเน้ือหา (Validity) โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ถ้าค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 
0.50 ขึ้นไป จึงจะน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ ถ้าต ่ากว่าน้ันจะน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 
 5) การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 5 เรื่อง บรรยากาศ (ชัยยงค์พรหม
วงศ์ : 2556) 
    5.1) การทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยว(1:1)เป็นการทดสอบประสิทธิภาพที่ผู้สอน1คน ทดสอบ
ประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอนกับผู้เรียน1-3 คนโดยน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศ ไป
ทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) จ านวน 3 คน ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2561 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แต่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง  เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของชุด
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กิจกรรม ขั้นตอน และเวลาในการท ากิจกรรม และเก็บข้อมูลเพื่อน าจุดบกพร่องมาปรับปรุง แก้ไขและทดลองใช้ในครั้ง
ต่อไป และผลการทดลองใช้มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนจากการท ากิจกรรมระหว่างเรียนหรือประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมE1 = 66.67 คะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการเรียนด้วยชุดกิจกรรมหรือ
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์E2 =73.33           
    5.2) การทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่ม(1:10)เป็นการทดสอบประสิทธิภาพที่ผู้สอน1คน ทดสอบ
ประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอนกับผู้เรียน6-1คน โดยน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศ ไป
ทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) จ านวน 6 คน ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2561 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แต่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง  เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของชุด
กิจกรรม ขั้นตอน และเวลาในการท ากิจกรรม และเก็บข้อมูลเพื่อน าจุดบกพร่องมาปรับปรุง แก้ไขและทดลองใช้ในครั้ง
ต่อไป และผลการทดลองใช้มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนจากการท ากิจกรรมระหว่างเรียนหรือประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมE1 = 75.42 คะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการเรียนด้วยชุดกิจกรรมหรือ
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์E2 =77.50           
    5.3) การทดสอบประสิทธิภาพภาคสนาม(1:100)เป็นการทดสอบประสิทธิภาพที่ผู้สอน1คน ทดสอบ
ประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอนกับผู้เรียนทั้งชั้น โดยน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง บรรยากาศ ไป
ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) จ านวน 27 คน 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของชุดกิจกรรม และเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตามจุดประสงค์การวิจัย(E1/E2 = 80/80) และผลการทดลองใช้ชุด
กิจกกรมเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนจากการท ากิจกรรมระหว่างเรียนหรื อ
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมE1 = 82.31 คะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการเรียน
ดว้ยชุดกิจกรรมหรือประสิทธิภาพของผลลัพธ์E2 =81.67      
 ตอนที่2 การสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน หน่วยที่ 5 เรื่อง บรรยากาศ  
 1) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานการเรียนรู้กับตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สาระที่ 3 
วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ มาตรฐาน ว 3.2 
 2) สร้างแบบทดสอบให้มีเน้ือหาตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เรื่อง บรรยากาศแบบปรนัย 4 
ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ  
 3) น าแบบทดสอบไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบ จากน้ันน าผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์
ความสอดคล้อง (IOC) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
  ให้  +1   เม่ือแน่ใจว่าข้อน้ันมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  ให้    0   เม่ือไม่แน่ใจว่าข้อน้ันมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  ให้   -1   เม่ือแน่ใจว่าข้อน้ันไม่มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 น าแบบการประเมินแบบทดสอบที่ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์มาหาดัชนีความสอดคล้อง แล้วคัดเลือกแบบทดสอบที่
อยู่ในเกณฑ์ความเที่ยงตรงทางเน้ือหาที่ใช้ โดยใช้ค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ถึง 1.00เพื่อเก็บไว้ใช้เป็นเครื่องมือ 
 5) น าแบบทดสอบที่มีค่า IOC ผ่านเกณฑ์ไปทดลองใช้ (Try out) ใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
ชุมชนวัดวังจิก จ านวน 20 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง น าผลที่ได้มาตรวจให้คะแนน ข้อที่ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิด
หรือไม่ตอบ หรือตอบมากกว่า 1 ค าตอบ ให้ 0 คะแนน 
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 6) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (Difficulty: p) และค่าอ านาจ
จ าแนก(Discrimination: r) และค่าความเชื่อม่ัน(Reliability: r) โดยก าหนดตามเกณฑ์มาตรฐาน ค่าความยากง่าย (p) 
อยู่ระหว่าง 0.20–0.80 ค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป และค่าความเชื่อม่ันของข้อสอบทั้งฉบับด้วยสูตร KR-20 
ของคูเดอร์ -ริชาร์ดสัน (Kuder-Richarson-20) ควรมีค่า 0.60-1.00 ซ่ึงจากผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อม่ันของ
แบบทดสอบด้วยสูตร KR-20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-Richarson-20) ค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบับมี
ค่าเท่ากับ 0.78 ค่าความยากง่าย (p)  อยู่ระหว่าง 0.44 - 0.78 และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.22 – 0.78 
คัดเลือกข้อสอบจ านวน 20 ข้อ จัดท าเป็นแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฉบับจริง เพื่อน าไปทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียนกับกลุ่มตัวอย่างจริง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) จ านวน 27 คน ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างต่อไป       
 ตอนที่3 การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 
หน่วยที่ 5 เรื่อง บรรยากาศ 
 1) ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 2) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามความพึงอใจ ก าหนดเป็นค่ามาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดับ ตามวิธีของ Linkert (บุญชม ศรีสะอาด. 2553 : 121) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนและการแปลความหมาย ดังน้ี 
 เกณฑ์การให้คะแนน 
  มีความพึงพอใจมากที่สุด      ให้         5         คะแนน 
  มีความพึงพอใจมาก ให้              ให้         4         คะแนน 
  มีความพึงพอใจปานกลาง       ให้         3         คะแนน 
  มีความพึงพอใจน้อย       ให้         2         คะแนน 
  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด       ให้         1         คะแนน 
 เกณฑ์การแปลความหมาย 
  ค่าเฉลี่ย   4.51-5.00            หมายถึง         มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย   3.51-4.50            หมายถึง         มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย   2.51-3.50            หมายถึง         มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย   1.51-2.50            หมายถึง         มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย   1.00-1.50            หมายถึง         มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 3) ศึกษาข้อความแสดงความพึงพอใจ และสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ จ านวน  10  ข้อ 
 4) น าแบบสอบถามความพึงพอใจไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบ จากน้ันน าผลการประเมินของ
ผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
  ให้     +1     เม่ือแน่ใจว่าข้อน้ันมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  ให้      0      เม่ือไม่แน่ใจว่าข้อน้ันมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  ให้     -1      เม่ือแน่ใจว่าข้อน้ันไม่มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

น าแบบประเมินความพึงพอใจที่ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์มาหาดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม แล้วคัดเลือก
แบบสอบถามที่อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ โดยใช้ค่า IOC ตั้งแต่ 0.60 ถึง 1.00 
 5) น าแบบวัดความพึงพอใจที่ได้ปรับปรุงแล้วจัดพิมพ์และไปด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง คือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) จ านวน 27 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 ผลการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 5 เรื่อง บรรยากาศ 
 1. น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศ ไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 2 ครั้ง ได้แก่ 
    1) การทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยว(1:1) จ านวน 3 คน 
    2) การทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่ม(1:10) จ านวน 6 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของชุดกิจกรรม 
ขั้นตอน และเวลาในการท ากิจกรรม และเก็บข้อมูลเพื่อน าจุดบกพร่องมาปรับปรุง แก้ไขและทดลองใช้ในครั้งต่อไป
 2. น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดยางเอน 
(ประชานุเคราะห์) จ านวน 27 คน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเป็นการทดสอบประสิทธิภาพแบบภาคสนาม(1:100) เพื่อหา
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศ (E1/E2) โดยด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ และ
เก็บคะแนนจากการท ากิจกรรมระหว่างเรียนจากชุดกิจกรรมทุกชุดกิจกรรม น าคะแนนรวมทั้งหมดไปค านวณหาค่า
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม (E1) 

ตอนที่ 2 ผลการสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน หน่วยที่ 5    
เรื่อง บรรยากาศ  
 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง บรรยากาศ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผลการเรียนรู้และเน้ือหา
สาระ สร้างแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก โดยตั้งค าถามให้สอดคล้องกับเน้ือหาสาระและจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม ทั้งหมด 30 ข้อ น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา ลักษณะการใช้
ค าถาม และความถูกต้องด้านภาษา ปรับปรุงแก้ไข ตามค าแนะน าแล้วน าแบบทดสอบไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 โรงเรียนชุมชนวัดวังจิก จ านวน 20 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างน าคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และ
ค่าอ านาจจ าแนก (r) โดยความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบับ คัดเลือกข้อสอบจ านวน 20 ข้อ จัดท าเป็นแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฉบับจริง ที่ใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง ซ่ึงเม่ือสอนครบทั้ง 7 ชุดกิจกรรมให้นักเรียนท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม น าคะแนนทั้งหมดไปค านวณหาประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์ (E2) โดยวิธีการทางสถิติ โดยการทดสอบ ค่าที (t-test dependent) เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน   
 ตอนที่ 3 ผลการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 
หน่วยที่ 5 เรื่อง บรรยากาศ         
 สร้างแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 
เรื่อง บรรยากาศ ผู้วิจัยศึกษาจุดมุ่งหมายและวิธีการสร้างแบบวัดความพึงพอใจ ด าเนินการสร้าง แบบวัดความพึงพอใจ 
เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) น าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม ด้าน
ภาษา และครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ  น ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าและคัดเลือกแบบวัดความพึงพอใจ ที่มีความ
สอดคล้องตั้งแต่ โดยใช้ค่า IOC ตั้งแต่ 0.60 ถึง 1.00จ านวน 10 ข้อ จัดท าไว้เป็นแบบวัดความวัดความพึงพอใจฉบับจริง 
ส าหรับสอบถามนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจริง จากน้ันรวบรวมคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ

ชุดกิจกรรมมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (X̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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สรุปผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 5 เรื่อง บรรยากาศ ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 
 1. ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 5 เรื่อง บรรยากาศตามเกณฑ์ 80/80 ดัง
รายละเอียดปรากฏ ตามตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  เรื่อง  บรรยากาศ 

 
 
 

รายการ 

 
 
คะแนนกอ่น
เรยีน 
(20) 

 
 

ชดุกิจกรรมระหวา่งเรยีน 

 
 

คะแนนรวม
ระหวา่งเรยีน 

(40) 

 
 

คะแนนหลงั
เรยีน 
(20) 

1 
(5) 

2 
(5) 

3 
(5) 

4 
(5) 

5 
(5) 

6 
(5) 

7 
(10) 

ค่าเฉลีย่ 12.63 4.26 4.00 4.08 4.04 4.07 7.71 8.44 32.93 16.33 

S.D. 1.01 0.81 0.83 0.55 0.44 0.55 0.73 0.64 1.92 1.27 

 
 

รายการ 

 
 
คะแนนกอ่น
เรยีน 
(20) 

 
 

ชดุกิจกรรมระหวา่งเรยีน 

 
คะแนนรวม
ระหวา่งเรยีน 

(40) 

 
คะแนนหลงั

เรยีน 
(20) 

1 
(5) 

2 
(5) 

3 
(5) 

4 
(5) 

5 
(5) 

6 
(5) 

7 
(10) 

ร้อยละ 63.15 85.19 80.00 81.48 80.74 81.48 80.00 84.44 82.31 81.67 

 E1 = 82.31  ,  E2 = 81.67 
 

 จากตาราง 1 แสดงว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนที่ ได้จากการท ากิจกรรมระหว่างเรียน หรือ
ประสิทธิภาพของกระบวนการชุดที่ 1 เท่ากับ 85.19 ชุดที่ 2 เท่ากับ 80.00 ชุดที่ 3 เท่ากับ 81.48  ชุดที่ 4 เท่ากับ 
80.74 ชุดที่ 5 เท่ากับ 81.48 ชุดที่  6 เท่ากับ 80.00 และชุดที่ 7 เท่ากับ 84.44 ประสิทธิภาพของกระบวนการรวม
เท่ากับ 82.31 คะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการเรียนด้วยชุดกิจกรรม เท่ากับ
81.67 สรุปได้ว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 5 เรื่อง บรรยากาศ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.31/81.6        
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ตอนที่ 2 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทั้งก่อนและหลังเรียน ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 5 เรื่อง บรรยากาศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ตารางที่ 2 แสดงผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทั้งก่อนและหลังเรียน ด้วยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 5 เรื่อง บรรยากาศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

 
กลุม่ทดลอง 

จ านวนนกัเรยีน 
(N) 

คะแนนเฉลีย่ 
X̅ 

คา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

 
t 

 
df 

 
sig 
 

ทดสอบก่อนเรยีน 27 12.63 1.01 16.99 34 0.00* 
ทดสอบหลงัเรยีน 27 16.33 1.27 

 

 จากตาราง 2แสดงค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.63 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.01และหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.33ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.27และค่า t–test ของ
กลุ่มตัวอย่างที่ค านวณได้มีค่าเท่ากับ 16.99ซ่ึงมีค่ามากกว่าค่าที่เปิดจากตาราง (t = 2.4345) และเม่ือเปรียบเทียบ
คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 น่ันแสดงว่า การเรียนโดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 5 เรื่อง บรรยากาศ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น และสูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ตอนที ่3 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 5 เรื่อง 
บรรยากาศ          
 ตารางที ่3 แสดงความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 5 เรื่อง 
บรรยากาศ 

ข้อที ่ รายการขอความคดิเห็น 
 

X̅ 
S.D. แปลผล 

1 การจัดเรียงกิจกรรมตามความยากง่ายของเน้ือหา 3.67 0.78 มาก 

2 เน้ือหาของบทเรียนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 3.77 0.52 มาก 

3 เน้ือหามีความถูกต้องชัดเจนตามสาระวิชา 3.44 0.49 ปานกลาง 

4 การใช้ภาษาเข้าใจง่าย สื่อความหมายได้ชัดเจน 3.52 0.50 มาก 
5 โครงสร้างเน้ือหาครอบคลุมและมีการเชื่อมโยงความรู้เดิมกับ

ความรู้ใหม่ 3.44 0.63 ปานกลาง 

6 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีความเหมาะสม 3.48 0.68 ปานกลาง 
7 ชุดกิจกรรมเน้นการปฏิบัติกิจกรรมจริงของผู้เรียน 3.59 0.80 มาก 

8 ข้อค าถามในชุดกิจกรรมมีความเหมาะสม 3.48 1.01 ปานกลาง 

9 ระยะเวลาในแต่ละกิจกรรมมีความเหมาะสม 3.22 1.15 ปานกลาง 

10 สามารถวัดผลกิจกรรมได้ตรงตามจุดประสงค์ 3.67 1.29 มาก 
รวม 3.53 0.28 มาก 
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 จากตารางที่ 3 แสดงความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วย
ชุดกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศ โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.53 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ ในระดับที่สูงสุด ในเรื่อง ของเน้ือหาของ
บทเรียนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 ส่วนรายการ ที่พบว่า ค่าเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 3.22 

อภปิรายผล 
 จากผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศ สามารถอภิปรายผลได้ตามล าดับ
ขั้นตอนดังน้ี  1. ในการสร้างชุดกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยได้
วิเคราะห์ หลักสูตรและค าอธิบายรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์  ก าหนดกิจกรรมให้สอดคล้องกับเน้ือหา สาระ และ ผล
การเรียนรู้ ได้ชุดกิจกรรม เรื่องพืชใกล้ตัวเรา จ านวน 7 ชุด ขั้นตอนในการสร้างชุดกิจกรรม มีกระบวนการสร้างอย่างเป็น
ระบบ ถูกต้องตามหลักการสร้างและได้ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในส่วนที่เป็น เน้ือหา ด้านหลักสูตร และการ
วัดประเมินผล ซ่ึงท าให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้จัดไว้ในชุดกิจกรรมให้ผู้เรียน ได้ลงมือปฏิบัติ ได้ฝึกใช้กร ะบวนการคิด การ
สืบค้นข้อมูลได้ด้วยตนเอง มีการปรับปรุงแก้ไขตาม ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและผ่านการทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
โดยชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้นมี ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด E1/E2 = 80/80 คือ มีค่าเท่ากับ 82.31/81.67  ซ่ึง
ค่า E1 มากกว่าค่า E2 อาจเป็นเพราะ E1 เป็นคะแนนร้อยละที่ได้จากการท ากิจกรรมระหว่างการเรียนรู้ในแต่ละชุด ใน
ตอนน้ันผู้เรียนอาจจะมี ความจ าที่ดีหรือแบบฝึกหัดง่าย จึงท าให้ได้คะแนนมาก ส่วน E2 เป็นคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียน 
ทั้งหมดจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้มีค่าน้อยกว่า เพราะ แบบทดสอบหลัง
เรียนเป็นแบบทดสอบที่รวมเน้ือหาตั้งแต่ชุดกิจกรรมที่ 1ถึงชุดกิจกรรมที่ 7 จึงท าให้ความจ าของนักเรียนเริ่มจ าได้น้อยลง
หรือแบบทดสอบฉบับน้ียากเกินไป แต่ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นส่งผลต่อการเรียนของผู้เรียนได้
ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เพราะชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้นเป็นชุดกิจกรรมที่ผู้เรียนสสามารถปฏิบัติการทดลองจริง ท าให้ผู้เรียนมี
ความสนุกสนาน ตั้งใจท างานมากขึ้น เลยท าให้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ที่ 80/80  
 ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีของจอห์น ดิวอ้ี ที่กล่าวว่า การเรียนรู้จะเกิดได้ดีต้องเป็นการเรียนรู้ที่เกิดจาก การ
ปฏิบัติ และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ทวีศักดิ์  นวลประดิษฐ์ (2556: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา การสร้างชุดการเรียนการ
สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรง ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของชุด
การเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.57/82.22 และพลภัทร  พองโนนสูง (2550: 
บทคัดย่อ) ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ โดยใช้กระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาค อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุและสมบัติของวัสดุ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยมี ประสิทธิภาพของกระบวนการจัดกิจกรรม/ประสิทธิภาพของผลลัพธ์การจัดกิจกรรม เท่ากับ 
86.21/85.72          
 2. คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
ผู้เรียนมีความเข้าใจในเน้ือหาที่เรียนมากขึ้น การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ท าให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้จากการทดลอง ท าให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นมากขึ้น และทั้งน้ีนักเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ทุกขั้นตอน ท าให้เกิดความอยากรู้ และพยายามในการสืบเสาะหาความรู้จากการทดลองเพื่อค้นหาค าตอบ
ด้วยตนเอง เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาจากสิ่งที่ผู้เรียนก าลังปฏิบัติ เกิดความรู้ใหม่ มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันในกลุ่ม เกิด
ความสนุกสนานในการเรียนน าไปสู่ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ท าให้เกิดความส าเร็จ อีกทั้งได้พัฒนาการเรียนรู้อย่างเต็ม
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ศักยภาพ และส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกั บการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ซ่ึงเป็นกระบวนการที่ผู้เรียนจะต้องสืบค้น ค้นหา ส ารวจ ตรวจสอบ
และค้นคว้า ด้วยวิธีการต่าง ๆ จนท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ และสร้างเป็นองค์ความรู้ของผู้เรียนเองและเก็บเป็นข้อมูล
ไว้ในสมอง สามารถน ามาใช้เม่ือมีสถานการณ์ใด ๆ มาเผชิญหน้า ดังน้ันการที่ผู้เรียนจะสร้างองค์ความรู้ได้ต้องผ่าน
กระบวนการที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสืบเสาะหาความรู้ (สสวท, 2546: 219) และการใช้แหล่งเรียนรู้ ช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดประโยชน์ มากขึ้น จากเหตุผลดังกล่าวส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการ เรียนของผู้เรียนสูงขึ้น สอดคล้องกับ
งานวิจัย ที่ศึกษาเก่ียวกับการใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่จริงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท าให้ผู้เรียนมี ความ
กระตือรือร้นที่จะเรียน มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน มีความเข้าใจในเน้ือหา จากเหตุผลดังกล่าว ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ กรรณิกา อุดหนุนกาญจน์ (2553: บทคัดย่อ) และนักเรียนที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น (พลภัทร  พองโนนสูง , 
2550: บทคัดย่อ) 

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม เรื่อง บรรยากาศ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย (X̅) เท่ากับ 3.53 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.28 เน่ืองจากผู้เรียนได้ใช้ความสามารถของ
ตนเองในการเรียนรู้ จากการปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง ได้สัมผัสใช้เครื่อง มือวิทยาศาสตร์   ท าให้ผู้เรียนมีความสนใจ 
สนุกกับการเรียนรู้จากการทดลองจริง ที่ผู้เรียนได้สัมผัสด้วยตนเองควบคู่กับชุดกิจกรรมที่มีการท ากิจกรรมเป็นกลุ่มจึง
ส่งผลท าให้ผู้เรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ กรรณิกา อุดหนุน
กาญจน์ (2553: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเก่ียวกับการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องพรรณไม้ในวรรณคดีไทยตามรูปแบบ
ของงาน สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จ - พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผลการศึกษาพบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด   

ขอ้เสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้  
 1. ครูควรอธิบายชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการเรียนด้วยชุดการเรียนการสอนให้นักเรียน ทราบก่อนล่วงหน้า
เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนไปปฏิบัติกิจกรรมในชั่วโมงแรก และเน้นให้ นักเรียนเห็นความส าคัญของการ
ช่วยเหลือกันในระบบกลุ่ม ความรับผิดชอบต่อตนเอง และความรับผิดชอบต่อกลุ่ม เน่ืองจากนักเรียนอาจเคยชินกับการ
ท างานคนเดียว    
 2. ครูควรจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอกับการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มของนักเรียน และควร เตรียมวัสดุอุปกรณ์ส 
ารองไว้เม่ือวัสดุอุปกรณ์เกิดการช ารุดเสียหาย    

3. ขณะที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ครูผู้สอนควรดูแลช่วยเหลือ แนะน านักเรียนเม่ือเกิดปัญหาคอยกระตุ้นให้
ก าลังใจ คอยควบคุมเรื่องเวลาและพฤติกรรมของนักเรียน เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป    
 1. ควรพัฒนาเน้ือหาในชุดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นหลาย ๆ หน่วยการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และ
ทดลองใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์จากการทดลองจริง 
 2. ควรมีการพัฒนาชุดกิจกรรมน าไปประยุกต์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นอ่ืน ๆ และพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของผู้เรียนต่อไป 
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The Development of Heat Calculation Practice Model to Enhance Calculating Heat 
Capacity for Mathayomsuksa 1 Students Nakhonthai School. 
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บทคัดย่อ          

 บทความวิจัยน้ีน าเสนอผลการสร้างแบบฝึกการค านวณปริมาณความร้อน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทาง การเรียน
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีวิธีการด าเนินการกับกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 5 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนนครไทย อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 จ านวน 35 คน โดยเป็นนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่เลือกโดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย (Sample Random 
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบฝึก จ านวน 1 ชุด และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สถิติที่
ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การหาประสิทธิภาพ E1/E2 และการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนด้วยการทดสอบ t (t-test) การวิจัยในครั้งน้ีใช้เวลาด าเนินการ 1 สัปดาห์ จ านวน 2 ชั่วโมง  
 จากการศึกษา พบว่า แบบฝึกทักษะการค านวณ เรื่อง ปริมาณความร้อน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สร้างขึ้นน้ัน มีค่าเท่ากับร้อยละ 76.29/70.29 ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 70/70 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีค่าเท่ากับร้อยละ 36.57 แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05  

ค าส าคญั : แบบฝึกทักษะ / ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ABSTRACT          
 The purposes of this research study were aimed to construct the development of heat 
calculation practice model to enhance calculating heat capacity for Mathayomsuksa 1 students 
Nakhonthai School. The target group to be studied were 35 students of Mathayomsuksa 1.5 in the 

academic year of B.E 2561 at Nakhonthai School, the secondary Educational Service Area Office 39. The 
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students were randomized by Sampling method. The instruments used in this study were mean,  S.D., 
E1/E2, t-test. This research should take 2 hours to complete, you have 1 week to do it. 

 The results were shown  that the calculation skill practices entitled,  “The Amount of Heat” 
that were made to develop the academic achievement were 76.29 / 70.29 which were higher than 
the Standard criteria of 70/70. The academic achievement scores of Post-test were 36.57 significantly 
different which were higher than at 0.05 level. 

Keywords : Skill Practice / Academic Achievement 

ความเปน็มาและความส าคญั 

 การวิจัยเป็นเครื่องมือส าคัญประการหน่ึงที่จะช่วยให้การปฏิรูปการเรียนรู้ประสบความส าเร็จ การจัดรูปแบบ 

การเรียนรู้ในปัจจุบันจะต้องสอนให้ผู้เรียน คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น ที่ส าคัญต้องสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้
ด้วยตัวเองได้และเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต สิ่งเหล่าน้ีผู้เรียนจะต้องมีพื้นฐานมาจากการพัฒนาการคิด ดังจะเห็นได้
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ซ่ึงเป็น
กฎหมายแม่บททางการศึกษาของไทย ได้ให้ความส าคัญกับการวิจัยและก าหนดหลายมาตราที่ชี้ให้เห็นว่าการวิจัยเป็นส่วน
หน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ กล่าวคือ มาตรา 24 (5) ระบุให้ใช้การวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ผู้เรียน
สามารถใช้การวิจัยเพื่อศึกษาค้นคว้าหาค าตอบหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น การวิจัยจึงสัมพันธ์กับกระบวนการเรียนรู้ ซ่ึงจะ
ช่วยฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์หาเหตุผลในการตอบปัญหาและแก้ไขปัญหา มาตรา 30 ระบุให้ครูผู้สอนท าการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน ผู้สอน นอกจากจัดกระบวนการเรียนการสอนแล้ว ยังใช้การวิจัยเพื่อศึกษาปัญหา
หรือสิ่งที่ต้องการรู้ค าตอบพัฒนาควบคู่กันไปอย่างต่อเน่ือง โดยบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนการสอนและท าการ
วิจัยให้เป็นกระบวนการเดียวกัน         
 เป้าหมายประการหน่ึงของการจัดการเรียนรู้ คือ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี คนเก่งที่มี
ความสุขและมีความใฝ่รู้ ผู้สอนจึงมีบทบาทส าคัญในการสร้างผู้เรียน ให้ไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยจะต้องค านึงถึง
มาตรฐานคุณภาพการจัดการเรียนรู้และบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนกับการวิจัยให้เป็นกระบวนการเดียวกัน น่ัน
คือผู้สอนจะต้องจัดกระบวนการเรียนการสอน และใช้การวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ท าการวิจัยเพื่อจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา และน าผลการวิจัยมาใช้ปรับปรุงกระบวนการเรียนการ
สอน แบบฝึกเสริมทักษะถือเป็นอีกวิธีการหน่ึงที่ครูผู้สอนสามารถน ามาพัฒนาหรือแก้ปัญหาของนักเรียนได้ เพราะแบบ
ฝึกจะช่วยฝึกทักษะให้นักเรียนมีความสามารถในทักษะต่าง ๆ มากขึ้น ซ่ึง สุนันทา สุนทรประเสริฐ (2550: 2) ได้กล่าวถึง
ประโยชน์ของแบบฝึกไว้ว่า แบบฝึกจะท าให้เข้าใจบทเรียนดีขึ้น เพราะเป็นเครื่องอ านวยประโยชน์ในการเรียนรู้ แบบฝึก
ท าให้ครูทราบความเข้าใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียน และแบบฝึกจะฝึกให้เด็กมีความเชื่อม่ันและสามารถประเมินผล
ตนเองได้           
 จากการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การค านวณปริมาณความร้อน ที่ผ่านมา
ได้พบปัญหานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ า เม่ือศึกษาถึงสาเหตุ พบว่า มาจากนักเรียนขาดทักษะการค านวณ 
วิเคราะห์โจทย์ไม่ได้และไม่รู้ว่าจะเริ่มค านวณอย่างไร จึงได้ศึกษางานวิจัยของ คนึงนิจ  อุทิศ (2552) ได้ท าการศึกษาผล
ของการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง สารและสมบัติของสารส าหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัย พบว่า 
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ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เรื่อง สารและสมบัติของสาร ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เท่ากับ 81.16/80.6 
แสดงว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร โดยใช้แบบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้ จากงานวิจัยดังกล่าว ผู้วิ จัยได้แนวทางแก้ไขและพิจารณาแล้วว่าการใช้แบบฝึกในการ
จัดการเรียนรู้ น่าจะเป็นวิธีการหน่ึงที่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ ท าให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด สามารถวิเคราะห์
โจทย์ และสามารถค านวณปริมาณความร้อนได้ด้วยตนเองตามความสามารถของแต่ละบุคคลสามารถ ใช้กับเด็กจ านวน
มากในเวลาเดียวกัน ผู้วิจัยจึงหาแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 จึงได้จัดท าแบบฝึกทักษะการค านวณ เรื่อง ปริมาณความร้อน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 ขึ้น 

จดุมุง่หมายของการวจิยั         

 1. เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะการค านวณ เรื่อง ปริมาณความร้อน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70        
 2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ปริมาณความร้อน ก่อนและหลัง การใช้แบบฝึกทักษะการค านวณ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 

สมมตุฐิานการวจิยั         

 1. แบบฝึกทักษะการค านวณ เรื่อง ปริมาณความร้อน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 70/70          
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการค านวณ เรื่อง ปริมาณความร้อน 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

ขอบเขตการวจิยั          

 ประชากร          
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนนครไทย จ านวน 250 คน 
 กลุม่ตัวอย่าง         
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนนครไทย จ านวน 35 คน โดยใช้วิธี
สุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling)       
 เนื้อหา          
 เน้ือหาที่ใช้ในการวิจัย คือ การค านวณปริมาณความร้อน รายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 ตวัแปร          
 ตัวแปรต้น ได้แก่ การสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการค านวณ เรื่อง ปริมาณความร้อน  
 ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการค านวณ เรื่อง ปริมาณความร้อน และผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 เรื่อง ปริมาณความร้อน   
 ระยะเวลาในการวจิยั        
 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561       
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ข้อตกลงเบือ้งตน้         
 การวิจัยในครั้งน้ี เป็นการจัดกิจกรรมการสอนตามปกติในการพัฒนาการเรียนรู้ ซ่ึงจะด าเนินการ 1 สัปดาห ์
จ านวน 2 ชั่วโมง                   

วิธีการด าเนินการวิจัย         
 การสร้างแบบฝึกทักษะ        
 แบบฝึกทักษะการค านวณ เรื่อง ปริมาณความร้อน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนครไทย                
มีขั้นตอนการสร้าง ดังน้ี          
 1. ศึกษาเอกสาร ต ารา ขอบข่าย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1       
 2. ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาและจุดประสงค์การเรียนรู้ในหลักสูตร
เน้ือหา           
 3. ด าเนินการสร้างแบบฝึกทักษะการค านวณ เรื่อง ปริมาณความร้อน จ านวน 1 แบบฝีก       
 4. น าร่างแบบฝึกทักษะการค านวณ เรื่อง ปริมาณความร้อน ที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ด้าน 
ได้แก่ 1) ด้านนวัตกรรม 2) ด้านเน้ือหา 3) ด้านการวัดและประเมินผล เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของแบบ
ฝึกทักษะการค านวณ เรื่อง ปริมาณความร้อน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเพื่อขอค าแนะน ามาปรับปรุง
แก้ไขในส่วนที่บกพร่อง         
 5. ด าเนินการปรับปรุงแบบฝึกทักษะการค านวณ เรื่อง ปริมาณความร้อน ตามที่ปรึกษา แล้วน าไปให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร เน้ือหา กระบวนการ ภาษาและการวัดผลประเมินผลตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบคุณภาพและ
ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (IOC : Index of Objective Congruence) โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณา คือ 
  เห็นว่าสอดคล้อง  ให้คะแนน +1     
  ไม่แน่ใจ   ให้คะแนน 0     
  เห็นว่าไม่สอดคล้อง  ให้คะแนน -1     
 การวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมสอดคล้องของแบบฝึกทักษะการค านวณโดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) 
ค านวณค่าตามสูตร          

  IOC    =  (∑▒R)/N       

  ∑▒R    =  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ    
  N       =  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ         
 น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (Index 
of  Objective Congruence)ของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณค่าดัชนีความสอดคล้องแล้วเลือกค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 
0.5 ขึ้นไป 6. หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการค านวณ เรื่อง ปริมาณความร้อน โดยใช้กับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 โรงเรียนนครไทย อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 35 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random 
sampling) จากนักเรียนกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน ในอัตราส่วนเท่า ๆ กัน แล้วหาค่า E1 เท่ากับ 70 และค่า 
E2 เท่ากับ 70 เพื่อแก้ไขปรับปรุงแบบฝึกทักษะการค านวณ เรื่อง ปริมาณความร้อน (จนกระทั่งได้ค่า E1 และค่า E2 เกิน
เกณฑ์ที่ก าหนด           

 70 ตัวแรก (E1) หมายถึง ค่าเฉลี่ยร้อยละ 70 ของคะแนนที่นักเรียนท าได้จากแบบฝึกทักษะการค านวณ เรื่อง 
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ปริมาณความร้อน          
 70 ตัวหลัง (E2) หมายถึง ค่าเฉลี่ยร้อยละ 70 ของคะแนนที่นักเรียนท าได้จากแบบทดสอบหลังการใช้แบบฝึก
ทักษะการค านวณ เรื่อง ปริมาณความร้อน       
 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ปริมาณความร้อน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีขั้นตอน
การสร้าง ดังน้ี             
 1. ศึกษาหลักการและเทคนิคในการสร้างแบบทดสอบจากเอกสารการวัดและประเมินผลต่าง ๆ 
 2. สร้างแบบทดสอบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซ่ึงมีลักษณะเป็นปรนัย จ านวน 10 ข้อ ก าหนดการให้
ค่าคะแนน ตอบถูกได้ 1 คะแนน และตอบผิดได้ 0 คะแนน      

 3. น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญด้านวัดผล ได้แก่ 1. นางนงนุช  กันแย้ม 2. นางประดัด  
ชมมี 3. นางฉวีวรรณ  อินจิว ซ่ึงเป็นครูโรงเรียนนครไทย ซ่ึงได้ตรวจสอบดูความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ความ
ชัดเจน ความถูกต้องความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ และความสอดคล้องด้วยดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective 

Congruence : IOC) โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณา คือ      
  เห็นว่าสอดคล้อง  ให้คะแนน +1     
  ไม่แน่ใจ   ให้คะแนน 0     
  เห็นว่าไม่สอดคล้อง  ให้คะแนน -1     
 การวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมสอดคล้องของแบบฝึกทักษะการค านวณ โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) 

ค านวณค่าตามสูตร          

  IOC   =  
∑ R

N
        

   ∑ R   =  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ   

  N      =  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ       
 น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (Index of 

Item Objective Congruence) ของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง แล้วเลือกค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 
ขึ้นไป           

 4. ได้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจ านวน 10 ข้อ เพื่อน าไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

โรงเรียนนครไทย ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 35 คน       

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล         

 1. ทดสอบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ปริมาณความร้อน จ านวน 10 ข้อกับนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนครไทย อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ใช้เวลาในการทดสอบ  20 นาที 
 2. ด าเนินการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการค านวณ เรื่อง ปริมาณความร้อน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 
1 แบบฝึก ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยใช้เวลาให้กลุ่มทดลองท าแบบฝึกทักษะการค านวณ ทั้งหมด 2 ชั่วโมง  

 3. เม่ือสิ้นสุดการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการค านวณ เรื่อง ปริมาณความร้อน 1 แบบฝึกแล้ว ผู้วิจัยให้กลุ่ม
ตัวอย่าง ท าแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพื่อดูผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียน           
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การวิเคราะห์ข้อมูล         

 1. การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการค านวณ เรื่อง ปริมาณความร้อน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพ E1/E2 = 70/70        

 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการ
ค านวณ เรื่อง ปริมาณความร้อน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1      
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล        
 ตอนที่ 1 ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการค านวณ เรื่อง ปริมาณความร้อน ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1         
 1. ผลการสร้างแบบฝึกทักษะ        
 ผลของการสร้างแบบฝึกทักษะการค านวณ ได้แบบฝึก เรื่อง ปริมาณความร้อน จ านวน 1 แบบฝึก คือ แบบฝึก
ทักษะการค านวณ เรื่อง ปริมาณความร้อน ซ่ึงน าเสนออย่างมีสีสัน เป็นส่วนช่วยในการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ให้
เกิดความอยากที่จะเรียนรู้และอยากที่จะท ากิจกรรมต่าง ๆ  ที่ครูจัดให้ แบบฝึกทักษะน้ีจะเรียงจากง่ายไปหายาก เม่ือ
นักเรียนได้ท าแบบฝึกทักษะจะรู้สึกถึงความท้าทาย และอยากท าต่อไปเรื่อย ๆ การที่ให้นักเรียนได้ฝึกท าแบบฝึกทักษะ
นอกจากจะเป็นการวัดความรู้ที่ได้จากการเรียนในบทเรียนน้ัน ๆ แล้วยังเป็นการฝึกให้นักเรียนได้ใช้ทักษะการค านวณซ่ึง
เป็นผลดีที่จะช่วยให้นักเรียนมีทักษะที่ดีและอยู่คงทนมากกว่าการจดจ า     
 2. ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ      
 ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบหาประสิทธิภาพ เปรียบเทียบ E1 และ E2 ของแบบฝึกทักษะการค านวณเรื่อง 
ปริมาณความร้อน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 

การทดสอบหาประสทิธภิาพ N 𝑥 ̅ รอ้ยละ 

E1 

E2 

35 

35 

0.7629 

0.7028 

76.29 

70.28 

จากตารางที่ 1 พบว่าคะแนนที่ได้จากการศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการค านวณเรื่อง ปริมาณความร้อน  

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และคะแนนที่ได้จากการท าแบบฝึกระหว่างเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ ร้อยละ 76.29 / 70.29 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ แสดงว่าแบบฝึกทักษะ
การค านวณเรื่องปริมาณความร้อนส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 70/70
 ตอนที่ 2 ผลการทดลองใช้แบบฝึกทักษะการค านวณเรื่อง ปริมาณความร้อนส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
 ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนการใช้และหลังการใช้แบบฝึกทักษะการค านวณ 
เรื่อง ปริมาณความร้อน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

กลุม่ทดลอง N 𝑥 ̅ S.D. t 

ทดสอบก่อนเรียน 

ทดสอบหลังเรียน 

35 

35 

5.08 

8.74 

0.89 

0.85 

 

19.04* 
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*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

 จากตารางที่ 2 จะพบว่าการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
5.09 และ 8.74 คะแนน ตามล าดับ คิดเป็นร้อยละ 50.86 และ 87.43 ตามล าดับ และเม่ือเปรียบเทียบระหว่างคะแนน
ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สรุปผลการวิจัย          
 การวิจัยในครั้งน้ี สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังน้ี      
 1) ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการค านวณ เรื่อง ปริมาณความร้อน ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 70/70 ดังน้ี เปรียบเทียบ E1/E2 ได้เท่ากับ 76.29/70.28 

 2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะ
การค านวณ เรื่อง ปริมาณความร้อน มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 5.09 และ 8.74 คะแนน ตามล าดับ คิดเป็นร้อยละ 50.86 
และ 87.43 ตามล าดับ และเม่ือเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่า
คะแนนก่อนเรียน มีค่าเท่ากับร้อยละ 36.57 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

อภิปรายผล          
 จากผลการศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการค านวณ เรื่อง ปริมาณความร้อน ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 ผู้วิจัยเสนอการอภิปรายตามรายละเอียด ดังต่อไปน้ี   

 1) การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการค านวณ เรื่อง ปริมาณความร้อน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1/5 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 70/70 การค านวณ เรื่อง ปริมาณความร้อน มีประสิทธิภาพ E1 /E2 ที่ปรากฏผล
เช่นน้ี สืบเน่ืองมาจากฝึกทักษะที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้ผ่านการศึกษารายละเอียดเก่ียวกับรูปแบบการจัดท าแบบฝึกทักษะแล้ว
ด าเนินการตามที่ศึกษาโดยผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญในด้านหลักสูตร เน้ือหาสาระความสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ ความเหมาะสมของการใช้ภาษา การวัดผลประเมินผล การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
รวมทั้งการจัดท าภาพประกอบที่น่าสนใจ รูปเล่มกะทัดรัดสวยงาม ก่อนที่จะน าไปทดลองใช้และหาประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักเกณฑ์ ในการหาประสิทธิภาพที่ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2556, หน้า 495) กล่าวว่า เม่ือผลิตสื่อขึ้น
ใช้ประกอบการเรียน ไม่ว่าจะเป็น ชุดการสอน บทเรียนส าเร็จรูป หนังสือเรียนแบบหน่วย หรือชุดฝึกก็ตาม ควรจะได้
ประเมินประสิทธิภาพของสื่อว่าเหมาะที่จะน าไปใช้ต่อไปหรือไม่ อย่างไร จะได้หาข้อบกพร่องเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไปผล
ของการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการค านวณ เรื่อง ปริมาณความร้อน ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1/5 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เพราะนักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าเน้ือหาสาระ
และท าแบบฝึกหัดได้ด้วยตนเอง นอกจากน้ีผู้วิจัยได้ศึกษาหลักสูตรมาเป็นอย่างดี เพื่อจัดท าเน้ือหาสาระก าหนด
จุดประสงค์ กิจกรรมการเรียนรู้สื่อและเวลาให้สอดคล้องเหมาะสมกันจึงส่งผลให้แบบฝึกทักษะที่จัดท าขึ้นมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 70/70 และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึงสรุปได้ว่า นวัตกรรมประเภทแบบฝึกทักษะที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นมีประสิทธิภาพและเหมาะสมที่จะน ามาใช้ในการพัฒนาส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี 
 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการค านวณ เรื่อง 
ปริมาณความร้อน ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน น่ันคือ แบบฝึกทักษะที่ผู้ศึกษาจัดท าขึ้นท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 สูงขึ้น ข้อค้นพบดังกล่าว สอดคล้องกับสมมุติฐานของการศึกษาพัฒนาครั้งน้ีที่
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ระบุไว้ว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 ที่ได้รับการฝึกทักษะการค านวณ เรื่อง ปริมาณความร้อน มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ้น ทั้งยังพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อีกด้วย 
เม่ือแบบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด จึงส่งผลให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ 
ตามสาระการเรียนรู้ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นเป็นนักเรียนเกิดความ
เข้าใจและเกิดการรับรู้ความรู้น้ันอย่างมีความหมาย และสามารถสร้างเป็นองค์ความรู้ของตนเองที่จดจ าไปยาวนานล าดับ
และผลที่ปรากฏเช่นน้ี เน่ืองจากผู้ศึกษาได้จัดท าเอกสารขึ้นตามหลักการท าแบบฝึกทักษะที่ค านึงถึงศักยภาพของนักเรียน 
ความเหมาะสม สภาพแวดล้อมและวัยของนักเรียนซ่ึงสอดคล้องกับ สุนันทา สุนทรประเสริฐ (2550 : 88 - 91)  ที่กล่าวว่า 
เอกสารที่จัดท าขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนของครูหรือประกอบการเรียนของนักเรียนในวิชาใดวิชาหน่ึง ควรมีหัวข้อเรื่อง 
จุดประสงค์ เน้ือหาสาระและกิจกรรมเพื่อจะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ตามหลักสูตร โดยนักเรียนได้เรี ยนรู้ใน
ลักษณะองค์รวม เชื่อมโยงความสัมพันธ์ได้ นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้า ส ารวจ ตรวจสอบได้ด้วยตนเองท าให้ 

ข้อเสนอแนะ          

 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้        
 1. ครูผู้สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถน าไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนกับ
นักเรียนห้องอ่ืน ๆ ได้         
 2. การฝึกทักษะการค านวณ เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องได้รับการฝึกฝนอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้เกิดทักษะ ความรู้ 
ความเข้าใจ และสามารถน าไปใช้ในการค านวณเรื่องอ่ืน ๆ อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ   
  3. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรมีรางวัลเสริมแรงให้กับผู้เรียนที่ท ากิจกรรมได้ดี เพื่อเป็น
การกระตุ้นและเร้าให้ผู้เรียนสนใจและอยากท ากิจกรรมมากขึ้น     
  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป      
  1. ควรน าหลักการและแนวทางในการจัดท าแบบฝึกทักษะการค านวณไปสร้างและพัฒนาหรือ
แก้ปัญหาเก่ียวกับการค านวณในเรื่องอ่ืน ๆ       
  2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสอนแบบต่าง ๆ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ใช้ได้
จริง ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองในเรื่องอ่ืน ๆ       
  3. ควรมีการพัฒนาแบบฝึกทักษะในเน้ือหาอ่ืน ๆ  และระดับชั้นอ่ืน ๆ  เพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนการ
สอนวิชาวิทยาศาสตร์ได้ครบทุกระดับชั้น        
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เรือ่ง ปรากฏการณข์องโลกและดวงอาทติย ์                                                                              
The Development of learning achievement of Prathom Suksa 3 students, 

Watkhungwaree school using science activities series unit 7 World Phenomenon                 
and the sun. 

ขวญัเรอืน  ปอ้มมอญ1 ววิฒัน ์ พพิฒันศ์าสตร2์  ณฐัวฒุ ิ ขาวสะอาด3  และ อญัญณสีวุรรณโรจน4์ 
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บทคัดย่อ          
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน  และความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ว13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง 
ปรากฏการณ์ของโลกและดวงอาทิตย์  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดคุ้งวารี (อ าพันอุปถัมภ์) จ านวนนักเรียน 11คน ซ่ึงได้รับการเลือกอย่างเจาะจง
(Purposive sampling) คือนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ ากว่าระดับ 4 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความ
พึงพอใจ สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test (dependent sample) ดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) ค่าความยากและค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีความพึงพอใจในระดับมาก  

ค าส าคัญ : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ / ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน / ความพึงพอใจ 

ABSTRACT          
 The purpose of this research were to development of the pre-test and post-test achievement 
in science  and  to study the satisfaction of the students toward a learning by using science activities 
series unit 7 World Phenomenon and the sun. The sample of this research were 11 Prathomsuksa3  
students  at Watkhungwaree  School who studied in the second semester in academic year 2018. They 
were selected by  random purposive sampling. They were students with grades lower than level 4 in 
the 1st semester, academic year 2018. The research instruments  were science activities series, the 
science achievement tests and the assessment for satisfaction. The  data were analyzed through 
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average, Standard deviation, Index  of  Item – Objective  Congruence (IOC) and t-test (Dependent 
Samples) The findings were as follows : 1. The achievement in science of students after the study was 
higher than the previous at the .05 level of significance. 2. The student satisfaction towards using  
science activities series as a whole achieved at high level 

Keywords : Science activities series, the science achievement tests , The Assessment for satisfaction. 

ความเป็นมาและประเด็นส าคัญ 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีการก าหนดให้สถานศึกษาจัดสาระการเรียนรู้ให้ครบทั้ง  8 กลุ่มสาระในทุก
ช่วงชั้น  อีกทั้งวิทยาศาสตร์เป็นสาระหน่ึงที่สถานศึกษาต้องจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อหลักสูตรเพราะตั้งแต่
อดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันวิทยาศาสตร์มีความส าคัญยิ่งต่อโลกและการด าเนินชีวิตด้วยเหตุผลประการแรกคือโลก
ปัจจุบันเป็นโลกของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเราทุกคนต้องเก่ียวข้องตลอดเวลาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือช่วยให้มนุษย์สะดวกสบายและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและประการที่สองมีบทบาทที่ส า คัญยิ่งต่อการพัฒนา
ประเทศให้เจริญก้าวหน้าฉะน้ันพลเมืองทุกคนของประเทศจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 ชุดกิจกรรมเป็นการพัฒนามาจากวิธีการเรียนการสอนหลายๆระบบเข้ามาผสมผสานให้กลมกลืนกันนับตั้งแต่
การเรียนรู้ด้วยตนเองการร่วมกิจกรรมกลุ่มการใช้สื่อในรูปแบบต่างๆการเรียนการสอนวิธีน้ีเหมาะสมกับการเรียนการ
สอนที่เน้นผูเ้รียนส าคัญที่สุดจากงานวิจัยพบว่าการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท าให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้สูงขึ้น
กว่าการสอนตามคู่มือครูเพียงอย่างเดียวขณะเดียวกันก็มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อน
เรียนรูปแบบการเรียนการสอนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นแนวนามธรรมมากกว่า
รูปธรรมคือสอนแบบบรรยายอธิบายความรู้ขาดสื่อเพื่อเพิ่มความชัดเจนและกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนเน้นเน้ือหา
มากกว่าการลงมือปฏิบัติจริงส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ที่ไม่ยั่งยืนรู้แล้วลืมการจัดกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ใน
ทุกระดับการศึกษายังใช้วิธีสอนแบบเดิมคือเน้นการอภิปรายหรือสาธิตเป็นหลักเพื่อให้ผู้เรียนอ่านจดและท่องจ าโดยไม่มี
การฝึกปฏิบัติวิธีการสอนเน้นเน้ือหาซ่ึงดูเหมือนว่าผู้เรียนได้รับความรู้มากแต่เม่ือพิจารณาดูความสามารถของผู้เรียนใน
การใช้งานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่ได้เรียนไปพบว่าผู้เรียนไม่สามารถสังเคราะห์และบูรณาการความรู้ต่างๆในการท า
ความเข้าใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้ 
 จากปัญหาดังกล่าวประกอบกับผู้วิจัยเป็นผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นจึงเห็นเล็งว่าผู้เรียนในชั้น
เรียนมีความแตกต่างกันทั้งด้านความรู้ความสนใจและความถนัดท าให้ผู้เรียนมีวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันประกอบด้วย
สภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้สอนไม่ตอบสนองต่อความสนใจ
และความถนัดของผู้เรียนท าให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนขาดความสนใจใฝ่รู้ ไม่กระตือรือร้นในการเรียนและ
มีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิทยาศาสตร์ผู้วิจัยจึงสร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ขึ้นซ่ึงเป็นสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้อย่า งหน่ึงโดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดคุ้งวารี (อ าพัน
อุปถัมภ์) อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกทังน้ีเพื่อน าผลวิจัยดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์และน าไปปรับปรุงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 



 

 
 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

 

120 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

จดุมุง่หมายของการวจิยั 
 1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ว13101 ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและดวงอาทิตย์ 

สมมุติฐานในการวิจัย 
 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  เม่ือได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
 2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                 
ว13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและดวงอาทิตย์อยู่ในระดับพึงพอใจ
มาก  

ขอบเขตของการวิจัย         

 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 เน้ือหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นเน้ือหาใน 
 สาระที่ 7   ดาราศาสตร์และอวกาศ 
 มาตรฐาน ว 7.1  เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพการปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ
และผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  การสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ 
 ตัวชี้วัด  ว 7.1 ป.3/1 สังเกต และอธิบายการขึ้นตกของดวงอาทิตย์  ดวงจันทร์ การเกิดกลางวันกลางคืนและ
การก าหนดทิศ          
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย     
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดคุ้งวารี (อ าพันอุปถัมภ์) 
หมู่ที่ 8 ต าบลท่าโพธ์ิ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1  จ านวน 1 
ห้องเรียนจ านวนนักเรียน 19 คนแบ่งเป็นนักเรียนชาย จ านวน 12 คน และนักเรียนหญิงจ านวน 7 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดคุ้งวารี (อ าพันอุปถัมภ์) 
หมู่ที่ 8 ต าบลท่าโพธ์ิ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1  จ านวน
นักเรียน 11คน ซ่ึงได้รับการเลือกอย่างเจาะจง(Purposive sampling) คือนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ ากว่าระดับ 4 ใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
 ขอบเขตด้านสถานที่ 
 โรงเรียนวัดคุ้งวารี (อ าพันอุปถัมภ์)  สังกัด หมู่ที่ 8  บ้าน บ้านแขก  ต าบล ท่าโพธ์ิ  อ าเภอ เมือง  จังหวัด 
พิษณุโลก  รหัสไปรษณีย์ 65000  สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 
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ขอบเขตด้านเวลา 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยใช้แผนการสอนทั้งหมด 6 แผนการสอน เวลา 
8 ชั่วโมงระยะเวลา 4 สัปดาห์สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมงระหว่างวันที่ 4 – 26  เดือน มกราคม พ.ศ.2562 

วิธีการด าเนินการวิจัย         
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย      
  1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย        
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดคุ้งวารี (อ าพันอุปถัมภ์)  สังกัดเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1  จ านวน 1 ห้องเรียนจ านวนนักเรียน 19 คนแบ่งเป็นนักเรียนชาย จ านวน 
12 คน และนักเรียนหญิงจ านวน 7 คน        
  2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย       
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดคุ้งวารี (อ าพันอุปถัมภ์) สังกัด
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1  จ านวนนักเรียน 11คน ซ่ึงได้รับการเลือกอย่างเจาะจง(Purposive 
sampling) คือนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ ากว่าระดับ 4 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561   
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย        
  1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ว13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง 
ปรากฏการณ์ของโลกและดวงอาทิตย์        
  2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องปรากฏการณ์ของโลกและดวงอาทิตย์ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 
โดยสร้างขึ้นเป็นข้อสอบแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือกจ านวน 20 ข้อ     
  3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่ มีต่อชุด กิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ว 13101                        
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและดวงอาทิตย์   
  ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย       
 ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและตรวจสอบหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  ว13101      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและดวงอาทิตย์   
  1.1 การสร้างและประเมินความเหมาะสมองค์ประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  
  1.2 การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ E1/E2 = 80/80                              
มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี         
  1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551       
  1.2 ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง ค าอธิบายรายวิชา ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเวลาตามโครงสร้างเวลาเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 โดยน าหน่วยการเรียนรู้เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและดวงอาทิตย์ ซ่ึงใช้เวลาเรียน  6 ชั่วโมง ได้
วิเคราะห์เพื่อก าหนดเวลาเรียน        
  1.3 ออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ จากการศึกษาค้นคว้า ผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้
หลากหลายรูปแบบตามแผนการจัดการเรียนรู้       
  1.4 สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  
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จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหาสาระที่เป็นหัวข้อเรื่อง จัดล าดับความส าคัญก่อนหลัง มีกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในตอนท้ายมีแบบทดสอบและแนวทางการเฉลย    
  1.5 น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ว13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง 
ปรากฏการณ์ของโลกและดวงอาทิตย์เสนอครูพี่เลี้ยง ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอค าแนะน า 
แก้ไขส่วนที่บกพร่องเพิ่มเติมส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์       
  1.6 ปรับปรุงชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ แก้ไขส่วนที่บกพร่อง หลังจากรับข้อเสนอแนะจากครูพี่
เลี้ยง ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และอาจารย์ที่ปรึกษา จัดพิมพ์เพิ่มเติมให้สมบูรณ์ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณารอบที่ 2 
หลังจากแก้ไขแล้ว เพื่อให้สมบูรณ์มากขึ้น       
  1.7 จัดพิมพ์ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาความเหมาะสมใน
องค์ประกอบต่างๆ ซ่ึงเป็นแบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แสดงความเหมาะสม 5 ระดับ 
(เหมาะสมมากที่สุด - น้อยที่สุด) ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาระดับความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยก าหนด
เกณฑ์ ดังน้ี ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไปและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1    
  1.8 ปรับปรุงชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ในส่วนที่มีความบกพร่องตามค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อให้มีความเหมาะสม เพื่อน าไปทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพ     
  1.9 น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาที่มีการปรับปรุงแล้ว ไปจัดพิมพ์เอกสารเป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์ พร้อมที่จะ
น าไปใช้จริงกับนักเรียนกลุ่มทดลองจริง        
 สรุปขั้นตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ว13101 ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและดวงอาทิตย์  ดังน้ี 
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ภาพ 1  แสดงการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

 

ผู้วิจัยท าการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 

วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดและ

จุดประสงค์การเรียนรู้ที่เก่ียวข้อง 

ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม และความสอดคล้อง 

ของเน้ือหากับสาระ มาตรฐาน ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ 

จัดท าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ประเมินประสิทธิภาพชุดกิจกรรมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ปรับปรุงแก้ไข 

ได้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ที่มีประสิทธิภาพแสดง
ขั้นตอนการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้  

ศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องทั้งการใช้ชุดกิจกรรม และการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ศึกษาการสร้างชุดกิจกรรม 
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    1.3  การสร้างและประเมินความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผมสัมฤทธ์ิทางการเรียนของชุดกิจกรรม
การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ว13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและดวง
อาทิตย์ มีรายละเอียดดังน้ี          
 1. ศึกษาหนังสือ เอกสาร หลักสูตรและวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากหนังสือการ
วัดผลและประเมินผลทางการศึกษา         
 2. วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและดวงอาทิตย์  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
 3. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 30 ข้อ วัดตามจุดประสงค์ที่ได้ท าการวิเคราะห์ไว้
เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก        
 4. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เสนอต่อครูพี่ เลี้ยง ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เพื่อพิจารณา
ข้อแนะน าในด้านต่างๆ และปรับปรุงแก้ไขตามข้อแนะน า      
 5. จัดท าตารางวิเคราะห์แบบทดสอบสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้ครอบคลุมความรู้ ความจ าความ
เข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์และการประเมินค่า เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและดวงอาทิตย์  
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 30 ข้อ      
 6. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ที่สร้างขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน ซ่ึงเป็นกลุ่มเดียวกัน
กับผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบเอกสารประกอบการเรียน เพื่อตรวจคุณภาพความตรงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ ด้านความตรงเชิงเน้ือหา โดยพิจารณาความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  
 7. คัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ที่มีความตรงเชิงเน้ือหา และสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ โดยพิจารณาค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.50-1.00 หมายถึง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สร้างขึ้นน้ัน 
มีความตรงในการวัดตามตัวชี้วัดผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ข้อสอบที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด จ านวน 20 ข้อ
 8. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ฉบับร่างที่มีความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาน ามาหาค่าอ านาจ
จ าแนกของแบบทดสอบเป็นรายข้อ โดยน าไปทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์)  อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 20  คน และน าผลการทดสอบมา
หาคุณภาพข้อสอบ           
 9. น าผลการตรวจให้คะแนนมาวิเคราะห์ ดังน้ีหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ หาค่าความเชื่อม่ันของ
แบบทดสอบทั้งฉบับจากน้ันได้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 20 ข้อที่ผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพแล้ว ไปจัดพิมพ์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป สรุปขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนได้ ดังน้ี 

 

 

 

 



 

 
 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

 

125 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  

    1.4  การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่
มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องปรากฏการณ์ของโลกและดวงอาทิตย์    
 ขั้นตอนที ่2 การทดลองใช้และผลการศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ว13101 ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและดวงอาทิตย์   
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องปรากฏการณ์
ของโลกและดวงอาทิตย์         
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองได้แก่ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เรื่องปรากฏการณ์ของโลกและดวงอาทิตย์วิชาวิทยาศาสตร์จ านวน 1 ชุด    

 แบบแผนการทดลอง 

 
 การทดสอบก่อน การจดักระท า การทดสอบหลงั 

T1 

 

X 

 

T2 

ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ศึกษาหลักสูตรและเอกสารเก่ียวกับการวัดผล 

วิเคราะห์สาระการเรียนรู้/จุดประสงค์การเรียนรู ้

สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 

คัดเลือกแบบทดสอบที่มีความตรงเชิงเนื้อหา 

ตามการพิจารณาของผู้ทรงคุณวฒุ ิ

น าแบบทดสอบที่ผ่านการคัดเลือกไปทดลองใช้ 

ได้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน จ านวน  20ข้อเพ่ือน าไปใช้จริง 

ภาพ 2 แสดงการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการทดลอง 

เม่ือ T1 แทนการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มีต่อ
  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องปรากฏการณ์ของโลกและดวงอาทิตย์วิชาวิทยาศาสตร์ 

 X แทนการสอนด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง
 ปรากฏการณ์ของโลกและดวงอาทิตย์วิชาวิทยาศาสตร์ 

 T2 แทนการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการเรียนหลังการสอนด้วย 

  ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง 
  ปรากฏการณ์ของโลกและดวงอาทิตย์วิชาวิทยาศาสตร์    
 สรุปขั้นตอน การใช้และศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเรื่องปรากฏการณ์ของโลกและดวงอาทิตย์วิชาวิทยาศาสตร์ดังน้ี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ มีต่อ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องปรากฏการณ์ของโลกและดวงอาทิตย์ 
 มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 1. ศึกษาเอกสารต าราคู่มือครูและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้เป็นแนวคิดในการก าหนดกรอบ
รายการประเมินที่จะใช้ในการวัดระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องปรากฏการณ์ของโลกและดวงอาทิตย์วิชาวิทยาศาสตร์ 
 2. ศึกษาวิธีสร้างแบบประเมินก าหนดรูปแบบประเมิน เป็นแบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ  

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

T1    X    T2 

T1 

 

X 

 

T2 

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนกับหลัง

คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง
ปรากฏการณ์ของโลกและดวงอาทิตย์วิชาวิทยาศาสตร์ 

ภาพ 3 แสดงขั้นตอนการใช้และศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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 3. สร้างแบบประเมินฉบับร่างโดยใช้กรอบการประเมิน 3 ด้าน คือ ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการและ
ด้านผลผลิต เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องปรากฏการณ์ของโลกและดวงอาทิตย์วิชาวิทยาศาสตร์วิธีที่ศึกษาโดยได้รายการประเมิน 
ดังน้ี              
    3.1ด้านปัจจัยน าเข้า3.2 ด้านกระบวนการ 3.3ด้านผลผลิต  
 4. น าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้เสนอครูพี่เลี้ยงหรืออาจารย์ที่ปรึกษา 
ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อค าถาม และองค์ประกอบความครอบคลุมในด้านต่างๆและปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ 
 5. จัดพิมพ์ปรับแก้ไขตามค าแนะน าจากครูพี่เลี้ยงหรืออาจารย์ที่ปรึกษา และน าแบบประเมินความพึงพอใจให้
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน พิจารณาความสอดคล้องของแบบสอบค าถาม โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ซ่ึง
เป็นกลุ่มเดียวกันกับผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 6. น าแบบประเมินให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน3 ท่าน พิจารณาความสอดคล้องของแบบประเมินความพึงพอใจ โดย
การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ซ่ึงพิจารณาค่าเฉลี่ย ระดับความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตั้งแต่ 0.5-1.0 
 7. น าแบบประเมินความพึงพอใจที่สร้างขึ้น ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ในภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนจ่าการบุญ จ านวน 12 คน ที่ผ่านการเรียนด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มี
ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องปรากฏการณ์ของโลกและดวงอาทิตย์วิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อพิจารณาความชัดเจนของข้อ
ค าถาม 
 8. น าผลจากการประเมินมาปรับปรุงแบบประเมิน ได้แบบประเมินความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อการเรียน
โดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องปรากฏการณ์ของโลกและดวงอาทิตย์
วิชาวิทยาศาสตร์ 
 9. จัดพิมพ์เป็นแบบประเมินที่สมบูรณ์ เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมพัฒนาการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องปรากฏการณ์ของโลกและดวงอาทิตย์วิชาวิทยาศาสตร์ 
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สรุปขั้นตอนการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องปรากฏการณ์ของโลกและดวงอาทิตย์ดังน้ี 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

        ภาพ 4 แสดงการศึกษาแบบสอบถามความพึงพอใจ 

  

ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา  ความเหมาะสมของแบบสอบถามความ

พึงพอใจ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ศึกษาเอกสารในการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 

ก าหนดประเด็นเน้ือหาที่ต้องการสอบถามความพึงพอใจ 

สร้างสอบถามความพึงพอใจตามประเด็นที่ก าหนด 

ปรับปรุงแบบสอบถามความพึงพอใจให้มีความเหมาะสม 

ตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 

คัดเลือกแบบสอบถามที่มีความตรงเชิงเน้ือหาความเหมาะสม 

ตามการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ 

ได้แบบสอบถามความพึงพอใจที่เหมาะสมและผ่านการพิจารณา                    

จากผู้ทรงคุณวุฒิ  

จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจฉบับจริง 
 

น าแบบสอบถามความพึงพอใจไปเก็บข้อมูลจากนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล        
 การวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอนดังต่อไปน้ี    
 1.  การด าเนินการก่อนเริ่มการทดลองผู้วิจัยด าเนินการสอบวัดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ก่อนเรียนจ านวน 20 ข้อ         
 2. จัดกิจกรรมด้วยชุดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยใช้ระยะเวลา 6 ครั้งเวลาใน
การทดลองครั้งละ1ชั่วโมงโดยมีการบันทึกคะแนนระหว่างเรียนจากการทดสอบย่อยและการท ากิจกรรมในแต่ละชุด
กิจกรรม                  ;                     
 3. ด าเนินการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หลังเรียนจ านวน 40 ข้อซ่ึงเป็นแบบทดสอบ
เดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน        
 4. หลังจากเสร็จสิ้นการทดสอบหลังเรียนแล้วผู้วิจัยได้ด าเนินการวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุด
กิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ    
 การวิเคราะห์ข้อมูล        
 การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี     
 1. การวิเคราะห์การประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ว13101 ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและดวงอาทิตย์  โดยน าค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) การประเมิน
จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน มาวิเคราะห์ผลด้วยการหาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 2. การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ว13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและดวงอาทิตย์     
 3. การวิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ปรากฏการณ์ของโลกและดวงอาทิตย์ ด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ของผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 3 ท่าน ค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และความเชื่อม่ัน    
 4. การเปรียบเทียบความแตกต่างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยค่า  
t-test independent          
 5. การวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรม
การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ว13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและดวง
อาทิตย์จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน จากน้ันน ามาปรับปรุงเพื่อสร้างแบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ว13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลก
และดวงอาทิตย์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล        
 ขั้นตอนที ่1 ผลการสร้าง ประเมินและตรวจสอบหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 
ว13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและดวงอาทิตย์  
 ตารางที่  1  แสดงผลการหาประสิทธิภาพของชุด กิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์  ว 13101                           
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและดวงอาทิตย์ 

 
คน 

คะแนนกอ่น
เรยีน 
(20) 

ชดุกิจกรรมระหวา่งเรยีน คะแนนรวม
ระหวา่งเรยีน 

(87) 

คะแนนหลงั
เรยีน 
(20) 

1 
(10) 

2 
(10) 

3 
(10) 

4 
(13) 

5 
(14) 

6 
(10) 

1 7 9 8 10 13 14 7 68 18 
2 6 9 10 9 12 14 7 67 17 

3 7 10 10 10 10 14 9 70 19 

4 6 10 10 10 12 14 8 70 16 
5 6 8 10 10 13 14 8 69 17 

6 5 8.5 10 10 13 14 8 68.5 17 

7 5 9 8 10 13 14 9 68 18 

8 7 8 9 10 13 14 8 69 17 
9 8 8 10 10 11 14 8 69 19 

10 8 10 10 10 13 11 8 70 17 

11 7 8 10 8 13 14 8 68 18 
รวม 72 97.5 105 107 136 151 88 756.5 193 

(X̅) 12  8.86  9.54  9.73  12.36  13.72  8  68.77  17.54  
(S.D) 1.00  0.84  0.82  0.64  1.00  0.90  0.63  0.98  0.93  
รอ้ยละ 32 88.63 95.45 97.27 95.10 98.05 72.72 79.05 87.72 

E1/E2 E1 = 79.05 , E2 = 87.72 
 

 จากตารางที่ 1 พบว่าคะแนนที่ได้จากการสร้างชุดกิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เรื่องปรากฏการณ์ของโลกและดวงอาทิตย์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนวัดคุ้งวารี (อ าพันอุปถัมภ์) ตาม

เกณฑ์ 80/80 มีคะแนนกระบวนการมีค่าร้อยละ  79.05(E1 = 79.05) ส่วนคะแนนผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนมีค่าร้อยละ 

87.72(E2 = 87.72) แสดงให้เห็นว่าการทดสอบมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 80/80 และชุดกิจกรรม
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องปรากฏการณ์ของโลกและดวงอาทิตย์ มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 
 ขั้นตอนที่ 2 ผลการทดลองใช้และผลการศึกษาชุด กิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ว13101                    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและดวงอาทิตย์    
 ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนการใช้และหลังการใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ว13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและดวงอาทิตย์ 
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กลุม่ทดลอง N �̅� S.D. t sig 

ทดสอบก่อนเรยีน 

ทดสอบหลังเรยีน 

11 

11 

6.54 

17.54 

1.00 

0.93 

 
9.49* 

 
.000 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05        
 จากตารางที่ 2 จะพบว่าผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนการใช้และหลังการใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ว13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและดวง
อาทิตย์คะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 

6.54(�̅�=  6.54 ,S.D. = 1.00 ) และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 17.54(�̅�=  17.54 , S.D. = 0.93 ) ตามล าดับ และ
เม่ือเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05        
 ขั้นตอนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ว13101 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและดวงอาทิตย์   
 ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนที่ มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์                   
ว13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและดวงอาทิตย์ 

 
รายการประเมนิ 

 

x  

 
S.D. 

 
ระดบัความ
เหมาะสม 

1. ด้านปัจจัยน าเข้า    

1.1 ค าชี้แจงของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนเข้าใจง่าย 4.50 0.67 มากที่สุด 

1.2 รูปแบบใบความรู้ใบกิจกรรมเหมาะสมและน่าสนใจส าหรับนักเรียน 4.08 0.67 มาก 
1.3 ใบความรู้ในชุดกิจกรรมมีความหลากหลายน่าสนใจ 4.33 0.78 มาก 

1.4 นักเรียนมีเวลาเพียงพอส าหรับท าชุดกิจกรรม 4.17 0.72 มาก 

1.5 เนื้อหาที่เรียนมีความเหมาะสมกับนักเรียน 4.17 0.90 มาก 
เฉลี่ยด้านปัจจัยน าเข้า 4.30 0.74 มาก 

2. ด้านกระบวนการ    

2.1 ชุดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 4.50 0.52 มากที่สุด 
2.2 ชุดกิจกรรมท าให้นักเรียนเข้าใจเร่ืองที่เรียนง่ายขึ้น 4.50 0.67 มากที่สุด 

2.3 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน 4.42 0.79 มาก 
2.4 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม 4.33 0.65 มาก 

2. ด้านกระบวนการ    

2.5 นักเรียนได้ฝึกท าชุดกิจกรรมการเรียนรู้จากง่ายไปหายาก 4.33 0.65 มาก 
เฉลี่ยด้านกระบวนการ 4.42 0.65 มาก 

3. ด้านผลผลิต    

3.1 นักเรียนได้เรียนรู้ตามขั้นตอนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 4.50 0.67 มากที่สุด 
3.2 นักเรียนสามารถหาแนวทางแก้ปัญหาจากการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมได้ 4.42 0.79 มาก 

3.3 นักเรียนได้รับทราบความก้าวหน้าของตนเองจากการใช้ชุดกิจกรรม 4.25 0.75 มาก 
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 จากตารางที่ 3 พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดคุ้งวารี (อ าพันอุปถัมภ์) มีความพึงพอใจต่อ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  ว13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลก
และดวงอาทิตย์ในรายข้อส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด และมาก และในรายด้านอยู่ในระดับมาก  เม่ือพิจารณาใน

ภาพรวม  ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก (�̅�=  4.49 , S.D. = 0.69 ) 

สรุปผลการวิจัย          

 1. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์พบว่าคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05     
 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ว13101 ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและดวงอาทิตย์ โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ  
พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดคุ้งวารี (อ าพันอุปถัมภ์) มีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา
วิทยาศาสตร์  ว13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและดวงอาทิตย์ในราย
ข้อส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด และมาก และในรายด้านอยู่ในระดับมาก  เม่ือพิจารณาในภาพรวม  ค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับ  

อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดประสงค์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน  และความ
พึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุด กิจกรรมวิทยาศาสตร์ว13101                           
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดคุ้งวารี (อ าพันอุปถัมภ์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  หน่วยการเรียนรู้ที่ 7                
เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและดวงอาทิตย์ ผู้วิจัยเสนอการอภิปรายตามรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 
 1) การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ว13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 
เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและดวงอาทิตย์  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  80/80  ดังน้ี  
 ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ว13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดคุ้งวารี (อ าพันอุปถัมภ์) ภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2561  หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและดวงอาทิตย์ มีค่าประสิทธิภาพ E1 = 79.05 , 

E2 = 87.72ที่ปรากฏผล เช่นน้ีสืบเน่ืองมาจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  ได้ผ่านการศึกษารายละเอียด
เก่ียวกับรูปแบบการจัดท าชุดกิจกรรมการเรียนรู้แล้วด าเนินการตามที่ศึกษาโดยผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ
ในด้านหลักสูตร เน้ือหาสาระ ความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ความเหมาะสมของการใช้ภาษา การวัดผล
ประเมินผล การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมทั้งการจัดท าภาพประกอบที่น่าสนใจ รูปเล่มกะทัดรัดสวยงาม 
ก่อนที่จะน าไปทดลองใช้ และหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักเกณฑ์ ในการหาประสิทธิภาพที่ โสภณ 

 
รายการประเมนิ 

 

x  

 
S.D. 

 
ระดบัความ
เหมาะสม 

3.5 นักเรียนสามารถน าความรู้จากชุดกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 4.50 0.67 มากที่สุด 

เฉลี่ยด้านผลผลิต 4.48 0.70 มาก 

เฉลี่ยรวมทุกด้าน 4.49 0.69 มาก 
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นุ่มทอง กล่าวว่า เม่ือผลิตสื่อขึ้นใช้ประกอบการเรียน ไม่ว่าจะเป็น ชุดการสอน บทเรียนส าเร็จรูป หนังสือเรียนแบบ
หน่วย หรือชุดฝึกก็ตาม  ควรจะได้ประเมินประสิทธิภาพของสื่อว่าเหมาะที่จะน าไปใช้ต่อไปหรือไม่ อย่างไร จะได้หา
ข้อบกพร่องเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไปจึงสรุปได้ว่า นวัตกรรมประเภทชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมที่จะน ามาใช้ในการพัฒนาส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี  
 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ว 13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและดวงอาทิตย์  ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนพบว่ามีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  จากการวิจัยพบว่าหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนซ่ึงสอดคล้องกับสมมุติฐานของการศึกษาพัฒนาครั้งน้ีที่ระบุไว้ว่าผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เหตุที่เป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจาก
ชุดกิจกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ งในส่วนของเน้ือหาการใช้ภาษาสถานการณ์และ
กิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติที่จัดไว้ในชุดกิจกรรมมีการเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้กระบวนการคิดการสืบค้นข้อมูลด้วย
ตนเองจนมีความรู้ความสามารถซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของทบวงมหาวิทยาลัยที่กล่าวไว้ว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์เป็นผลการเรียนรู้ด้านเน้ือหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของอาคมขุ่นด้วงได้ศึกษาพบว่าหลังจากนักเรียนได้ใช้ชุดการสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนรู้ในกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตเรื่องพืชและสัตว์สูง
กว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ      จากเหตุผลที่กล่าว
มาจึงเป็นการสนับสนุนผลการวิจัยซ่ึงพบว่าหลังจากนักเรียนได้รับการสอนโดยใช้ชุดชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ว13101 ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและดวงอาทิตย์แล้ว นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน      3. ความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ว13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ปรากฏการณ์ของ
โลกและดวงอาทิตย์พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดคุ้งวารี (อ าพันอุปถัมภ์) มีความพึงพอใจต่อชุด
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  ว13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลก

และดวงอาทิตย์ในภาพรวม ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅�=  4.49 , S.D. = 0.69 )  ซ่ึงเมื่อแยกเป็นรายด้าน พบเหตุผลว่า

ด้านปัจจัยน าเข้า นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก (�̅�=  4.30 , S.D. = 0.74 )  เน่ืองจากรูปแบบใบความรู้ ใบ
กิจกรรมที่เน้ือหามีความเหมาะสมน่าสนใจ นักเรียนมีเวลาเพียงพอส าหรับท าชุดกิจกรรม ส่วนในด้านกระบวนการ 

นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมในระดับ มาก (�̅�=  4.42 , S.D. = 0.65 )  เน่ืองจาก นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้
ด้วยตนเอง และชุดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจในเรื่องที่เรียนได้ง่ายขึ้น  มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม  และในด้าน

ผลผลิต นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมในระดับ มาก (�̅�=  4.48 , S.D. = 0.70 )  เน่ืองจากนักเรียนได้เรียนรู้
ตามขั้นตอนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถหาแนวทางแก้ปัญหาจากการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมได้ และสามารถน า
ความรู้จากชุดกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  สอดคล้องกับงานวิจัยของ สถาพร พลราชม ศึกษาการพัฒนา
ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรม
ด้วย พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น อยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.53     จากเหตุผลและงานวิจัยที่
ผู้วิจัยได้ศึกษาประกอบในการท าวิจัย จึงพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุด กิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  ว
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13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและดวงอาทิตย์ในภาพรวม  ค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับ มาก   

ข้อเสนอแนะ         
 ข้อเสนอแนะทั่วไป        
 1. ก่อนน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการเรียนการสอนครูผู้สอนควรศึกษารายละเอียด
ทุกขั้นตอนและทดลองท ากิจกรรมของชุดกิจกรรมทุกหน่วยก่อนทุกครั้งเพื่อท าความเข้าใจและเตรียมความพร้อมทั้งด้าน
กิจกรรมการเรียนและสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม      
 2. ขณะนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมผู้สอนควรดูแลอย่างใกล้ชิดและคอยแนะน าให้นักเรียน  
 3. ผู้สอนควรแนะน าและกระตุ้นให้นักเรียนน าหลักการที่ได้เรียนรู้จากการท ากิจกรรมไปศึกษาค้นคว้า
ทดลองเพิ่มเติมและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน       
 4. ผู้สอนสามารถน ากิจกรรมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้โดยปรับให้เหมาะสมกับระดับช่วงชั้นของผู้เรียนและสภาพของสถานศึกษา  
 5. เวลาที่ใช้ในการท ากิจกรรมผู้สอนอาจยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมตามระดับความสามารถของนักเรียน
และระยะเวลาของกิจกรรมแต่ไม่ควรมากเกินไปอาจจะท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายได้  
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป      
 1. ควรศึกษาผลการเรียนรู้จากการเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์กับตัวแปรอ่ืนๆเช่นทักษะปฏิบัติทาง
วิทยาศาสตร์พฤติกรรมการท างานกลุ่มและความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์    
 2. ควรศึกษาผลการเรียนรู้ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อ่ืนๆในขั้นบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในขั้นสูงขึ้นไป       
 3. ควรส่งเสริมให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8กลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ
เพิ่มมากขึ้นและน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันตลอดจนถึงอนาคต 

เอกสารอา้งองิ 
จิราภรณ์พรมสืบ.  (2559).  การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วย
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยเทคนิคแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธ์ิ (STAD) รายวิชาวิทยาศาสตร์หน่วย
 การเรียนรู้เรื่องสารละลายกรดและเบส. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต(สาขาวิชาเคมีศึกษา), 
  มหาวิทยาลัยบูรพา. 
สถาพร  พลราชม.  (2556).  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อ
 เสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6. 
 ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน),  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ :  
 คุรุสภาลาดพร้าว, 2551. 
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การจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิสะเตม็ศกึษา (STEM Education) ทีม่ตีอ่ความคดิสรา้งสรรค ์
ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2 

Instructional of STEM Education to Promote Creative Thinking of                                     
Mattayom 2 Students. 

ฉตัรมงคล สมิล1ี*ทวทีรพัย ์โพธสิมภาร2และอาทติยา  ขาวพราย3 

ChatmongkolSimlee1*Thaweesap Potisompan2and ArthitayaKhaopraay3 
 

1นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
2ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโรงเรียนบ้านกม.35 อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

3อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

บทคดัยอ่ 

บทความวิจัยน้ีน าเสนอการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education)  ที่มีต่อความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่มี
ผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 37 คน โรงเรียนบ้านกม.35 อ าเภอหนองไผ่ จังหวัด
เพชรบูรณ์ ที่ได้จากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยประกอบด้วย 1) 
แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 2) แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์จากชิ้นงานนักเรียน 3) แบบสังเกต
ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ 4) แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือร้อยละค่าเฉลี่ย การ
ทดสอบค่าที ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเน้ือหา 

จากการศึกษาพบว่า  นักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาของโรงเรียนบ้านกม.35 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 ซ่ึง
แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีการพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ระหว่างเรียนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
เพิ่มสูงขึ้น 

ค าส าคัญ :  สะเต็มศึกษา / ความคิดสร้างสรรค์ 

ABSTRACT 
 This research article presents the instructional of STEM education to promote creative thinking 
of Mattayom 2 students.The objective is to study the results of learning management according to 
STEM Education concept with creativity Mattayom 2 students 37 people at BanKomo.35 School 
NongPhaiDistrict, Phetchabun Province obtained from a select specific sampling. The research 
instrument were 1) learning management plan according to STEM Education guidelines 2) creative 
evaluation form student work pieces 3)observation form for creativityand 4)Semi-structured interview. 
The statistics used in data analysis are percentage, average, T-test and analysis of content data. 
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The findings showed that students studying using STEM Education's learning of Mattayom 
2 students BanKomo.35 school. management approach had higher creative scores after studying at 
statistical significance level .01. The students have creative development while learning management 
according to STEM Education guidelineshas increased. 

Keywords : STEM Education / creativethinking 

ความเปน็มาและความส าคญั 
 ระบบการศึกษาของประเทศไทยได้มีการปฏิรูประบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เน้นให้ครูจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นแนวทางการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่และสิ่งประดิษฐ์ใหม่ โดยการใช้
กระบวนการทางความคิด กระบวนการทางสังคมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วมในการเรียนสามารถน าความรูไป
ประยุกต์ใช้ได้ (พิมพันธ์เตชะคุปต์ และ พเยาว์ยินดีสุข , 2548: 25) ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดได้ถ้ามีการสอนแบบเอา
ปัญหาเป็นตัวตั้ง และเปิดโอกาสให้คิดอย่างสร้างสรรค์ แต่ความเข้าใจเรื่องความคิดสร้างสรรค์ในประเทศไทยเรายังมีกัน
น้อยมาก เช่น หลายคนคิดว่า คนที่คิดสร้างสรรค์ไม่ค่อยมีเหตุผล ความจริงแล้ว ความคิดสร้างสรรค์ ใช้เหตุผลมาก 
เพราะการคิดสร้างสรรค์ คือการหาหนทาง หาค าตอบมากมายที่ต่างจากวิธีเดิมๆ ซ่ึงต้องใช้หลักการเหตุผลทั้งน้ัน โอกาส
ให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สามารถน าเอาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากการเรียนรู้ไปใช้ใน
การแก้ปัญหาในชีวิตจริง เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคต การจัดการเรียนการสอน
ตามแนวคิดของรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมทั้งหมด 6 ขั้น ได้แก่ ขั้น
ระบุปัญหา  ขั้นรวบรวมข้อมูล ขั้นออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหา ขั้นวางแผนด าเนินการแก้ไขปัญหา ขั้นทดสอบ ประเมิน 
ปรับปรุง ขั้นน าเสนอวิธีการแก้ไขผลการแก้ไข ถือเป็นเครื่องมือรูปแบบการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อ
มาแก้ไขปัญหาน้ันๆอีกทั้งยังมุ่งเน้นด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางการศึกษาได้เป็นอย่างดี ซ่ึงรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาน้ันเป็นการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการใช้ความรู้และ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือส าหรับการสร้างประสบการณ์ของตัวผู้เรียนเองน้ัน จะท าให้ผู้เรียนเห็น
ความส าคัญของวิทยาศาสตร์ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น สร้างค าถามและเป็นโอกาสให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สามารถน าเอาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากการเรียนรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิต
จริง เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคต (สุพรรณี ชาญประเสริฐ, 2557: 3)  ซ่ึงสอดคล้อง
กับค ากล่าวของ ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อ านวยการ สสวท. เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ว่า “แนวคิดในเรื่องสะเต็มศึกษาน้ัน เป็นกระบวนการเชิงระบบแบบ
วิทยาศาสตร์น ามาเชื่อมโยงในกระบวนการเรียนรู้ การสร้างสรรค์ผลงานหรือชิ้นงาน จากการคิดค้น การแก้ปัญหา การ
คิดวิเคราะห์ ซ่ึงสามารถเตรียมความพร้อมส าหรับนักเรียน โดยน าสิ่งที่เรียนรู้ ในระบบโรงเรียนไปใช้แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพได้” (สสวท, 2556: online)   
 จากบริบทของโรงเรียนบ้านกม.35 อ าเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มีการจัดการเรียนรู้ที่ยังคงเน้นรูปแบบ
การบรรยายอันเน่ืองมาจากระยะเวลาการเรียนการสอนที่มีจ านวนจ ากัดแต่เน้ือหาหลักสูตรที่มีจ านวนมาก ครูน้ันจึงต้อง
จัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับเน้ือหาสาระวิชาตามที่หลักสูตรได้ก าหนดไว้และจากการสอบถามจากผู้เรียนถึง
แนวการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องการ พบว่าส่วนใหญ่ต้องการให้ครูผู้สอนเน้นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นลงมือปฏิบัติจาก
การทดลองการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบการสืบเสาะหาความรู้ 5E โดยขั้นส ารวจและค้นหาครูให้



 

 
 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

 

137 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

นักเรียนสืบค้นข้อมูลเพื่อท าแบบจ าลอง เรื่องระบบย่อยอาหารและวัดทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน จากแบบ
สังเกตความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ และแบบวัดความคิดสร้างสรรค์จากชิ้นงาน พบว่านักเรียนน้ันขาดทักษะการ
คิดสร้างสรรค์และประดิษฐ์ชิ้นงานโดยเม่ือเทียบเกณฑ์อยู่ในระดับคุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์ ซ่ึงเป็นทักษะความคิดสร้างสรรค์
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของนักเรียนศตวรรษที่ 21 
 จากปัญหาข้างต้นผู้วิจัย จึงเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้ ที่ต้องการให้ผู้เรียนน้ันมีทักษะการคิด
สร้างสรรค์จากเน้ือหาสาระวิทยาศาสตร์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้ และแสดงให้ผู้เรียนเห็นถึงใน
ความเป็นจริงในการแก้ปัญหาน้ัน ผู้วิจัยได้สนใจศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
ซ่ึงเป็นการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ในการพัฒนานักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนบ้านกม.35  โดยการ
จัดการเรียนรู้ดังกล่าว สามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาในปัจจุบัน 
เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 

จดุมุง่หมายของการวจิยั 
 เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education)  ที่มีผลความคิดสร้างสรรค์ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ขอบเขตการวิจัย          
 ขอบเขตดา้นประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง      
 1. ในการศึกษาพัฒนาครั้งน้ีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก าลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2561  
ของโรงเรียนบ้านกม.35 อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 1 ห้อง จ านวนนักเรียน 37 คน  
 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่ก าลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของ
โรงเรียนบ้านกม.35 อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 1 ห้อง จ านวนนักเรียน 37 คน  ได้มาโดยการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)        
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 เน้ือหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องโลกของเร า
 ขอบเขตด้านตัวแปร        
 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education)    
 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   
 ขอบเขตด้านระยะเวลา 

 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

สมมุติฐานการวิจัย 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 

(STEM Education) สูงกว่าก่อนเรียน 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education)หมายถึง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนา

ขึ้นเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยให้ผู้เรียนใช้สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันหรือปัญหาที่นักเรียนสนใจ
เป็นตัวกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ซ่ึงผู้เรียนต้องคิดหาทางแก้ปัญหาจากสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นน้ันโดยการบูรณา
การศาสตร์เน้ือหาความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ผ่านกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์เน้นให้ผู้เรียน
สร้างสรรค์ชิ้นงานโดยน าความรู้ ในภาคทฤษฎีมาใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) ผู้วิจัยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบขั้นตอนกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมของ สสวท. ทั้งหมด 6
ขั้นตอน ดังน้ี 

 ขั้นที่  1  ระบุปัญหาในชีวิตจริง/นวัตกรรมที่ต้องการพัฒนาเป็นการระบุปัญหาที่เก่ียวข้องกับภัยพิบัติในเขต 
ต าบลหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์  

 ขั้นที่  2  รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เก่ียวข้องรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการสร้างสิ่งประดิษฐ์ ที่มา
แก้ปัญหาเก่ียวกับภัยพิบัติน้ัน 

 ขั้นที่   3  ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (Science+Math& Technology)การเริ่มออกแบบโครงสร้างของ
สิ่งประดิษฐ์และเครื่องมือที่ต้องใช้วิธีท าต่างๆ 

 ขั้นที่  4  วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา (Engineering)ช่วยกันวางแผนในภายในกลุ่มและช่วยกันสร้าง
สิ่งประดิษฐ์เพื่อน ามาท าการทดสอบ 

 ขั้นที่  5  ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุง (Engineering)เตรียมสิ่งประดิษฐ์มาท าการทดสอบ โดยให้ตรงกับ
เงื่อนไขที่วางไว้ และช่วยกันปรับปรุงแก้ไขอีกรอบพร้อมประเมิน 

 ขั้นที่  6  น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหา หรือผลการพัฒนานวัตกรรมน าเสนอสิ่งประดิษฐ์ วิธีการ
ท า ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นและแนวทางการ แก้ไข  

2. ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดหาค าตอบของปัญหา โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ซ่ึงสามารถวัดได้จากแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของ กิติภูมิ เลิศกิตติกุลโ ยธิน 
(2550) ซ่ึงมีองค์ประกอบ 3 ด้าน ดังน้ี          
 1. ความคล่องแคล่วในการคิดทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการคิดหาค าตอบในทางวิทยาศาสตร์
ได้มากในเวลาที่จ ากัด 

 2. ความคิดยืดหยุ่นทางวิทยาศาสตร์หมายถึง ความสามารถที่จะคิดหาค าตอบในทางวิทยาศาสตร์ได้หลาย
แนวทาง  3. ความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความคิดแปลกใหม่ทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่ ซ้ ากับคนส่วนใหญโดย
ผู้วิจัยได้สร้างแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ ใช้ประเมินความคิดสร้างสรรค์ครบทั้ ง 3 ด้าน ได้แก่ ความคิดริเริ่ม ความคิด
คล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น โดยประเมินจากชิ้นงานที่ นักเรียนได้ประดิษฐ์ ซ่ึงมีความคิดริเริ่มจะประเมินจากความ
แปลกใหม่ของชิ้นงาน ความยืดหยุ่น จะประเมินจากการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และความแข็งแรงของชิ้นงาน ความคิด
คล่องแคล่ว จะประเมินจากความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการประดิษฐ์ชิ้นงานของนักเรียน 
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กรอบแนวคดิการวจิยั 
                ตวัแปรตน้    ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่อง โลกของเรา จ านวน  1 

แผน มีรายละเอียดดังภาพที่ 1 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ ที่ใช้ประเมินความคิดสร้างสรรค์ครบทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ความคิ ดริเริ่ม 
ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น โดยประเมินจากชิ้นงานที่นักเรียนได้ประดิษฐ์ ซ่ึงมีความคิดริเริ่มจะประเมินจาก
ความแปลกใหม่ของชิ้นงาน ความยืดหยุ่น จะประเมินจากการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และความแข็งแรงของชิ้นงาน 
ความคิดคล่องแคล่ว จะประเมินจากความสามารถในการตอบได้ถูกต้องตามเวลาที่ครูก าหนด  
 2. แบบสังเกตการณ์แสดงความคิดสร้างสรรค์ เป็นแบบสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมซ่ึงเป็นแบบสังเกตที่ผู้สังเกต
ไม่ได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมหรือไม่ได้เข้าท ากิจกรรมกับผู้ถูกสังเกต โดยครูจะสังเกตการณ์แสดงความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียนละกลุ่มครบทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความคิดริเริ่ม ด้านความคิดคล่องแคล่ว และด้านความคิดยืดหยุ่น ใน
ระหว่างที่นักเรียนประดิษฐ์ชิ้นงาน จากการสังเกตครูใช้วิธีการแบบตรวจสอบรายกาย (Checklist) 

3. แบบสัมภาษณ์ความคิดสร้างสรรค์ เป็นสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง ซ่ึงจะใช้สัมภาษณ์นักเรียนนอกเวลาหลังจาก
การประดิษฐ์ชิ้นงาน โดยครูจะท าการสุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4 คน ใช้เวลาในการสัมภาษณ์คนละ 5 นาที พร้อมมีการจด
บันทึกและบันทึกเทประหว่างการสัมภาษณ์ 

การจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิ 

สะเตม็ศึกษา (STEM Education) 

1. ระบุปัญหา 
2. รวบรวมข้อมูล 
3. ออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหา 
4. วางแผนด าเนินการแก้ไข 
5. ทดสอบ ประเมิน ปรับปรุง 
6. น าเสนอแนวทางการแก้ไข 
 

ความคดิสรา้งสรรค ์

ของนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษา 

ปทีี ่2 
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S= การเรียนเน้ือหาเร่ืองการ
เปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา

T = การค้นคว้าหาความรู้เก่ียวข้องกับ
การสร้างชิ้นงาน

E = การออกแบบสร้างชิ้นงาน 
การเลิอกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีความ

หลากหลายแข็งแรง

M = การค านวณหา การวัดระยะ การ
ใช้หน่วยเปลี่ยนหน่วย การค านวณ
มูลค่าอุปกรณ์ให้เกิดความประหยัด

ขั้น 1 ระบุปัญหา

เป็นการระบุปัญหาที่เก่ียวข้องกับภัยพิบัติในเขต
อ าเภอหนองไผ่

ขั้น 2 รวบรวมขอ้มลูและแนวคดิทีเ่กี่ยวขอ้ง

รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องการสร้างชิ้นงาน เพ่ือน ามา
แก้ไขปัญหา

ขั้นที่ 3 ออกแบบวธิกีารแก้ไขปญัหา

เร่ิมออกแบบโครงสร้างของชิ้นงานและเลือกเครื่องมือ
ที่ต้องใช้วิธีท าต่างๆ

ขั้นที่ 6 น าเสนอวธิกีารแกป้ัญหา ผลการแก้ไข
ปัญหา

น าเสนอชิ้นงาน วิธีการท า ข้อผิดพลาด

ขั้นที่ 5 ทดสอบ ประเมนิผล ปรับปรุง

เตรียมสิ่งประดิษฐ์มาท าการทดสอบ โดยให้ตรงกับ
เงื่อนไขวางไว้ และช่วยกันปรับปรุง

ขั้นที่ 4 วางแผนและด าเนนิการแกไ้ขปัญหา

ช่วยกันวางแผนภายในกลุ่มและช่วยกันสร้างเพ่ือ
น ามาทดสอบ

ภาพที ่1 กระบวนด้านขั้นการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
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วิธีการสร้างเครือ่งมอื 
1. แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา  (STEM Education) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีผลต่อ

ความคิดสร้างสรรค์ มีขั้นตอนในการสร้างดังภาพที่ 2  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2. แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์จากชิ้นงานแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์จากชิ้นงาน เป็นแบบประเมิน
ที่ใช้วัดความคิดสร้างสรรค์ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความคิดริเริ่ม ด้านความคิดคล่องแคล่ว และความคิดยืดหยุ่น โดยมี
กระบวนการสร้างดังภาพที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ภาพที ่2 ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา  

ภาพที ่3 ขั้นตอนการสร้างแบบวัดความคิดสร้างสรรค์จากชิ้นงาน 

ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 

 
ศึกษาคู่มือจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 
ศึกษาเน้ือหา เรื่องโลกของเรา 

 
ศึกษาการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ STEM Education 

 
น าเสนอแผนการสอนให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนวิทยาศาสตร์ 

 
ตรวจสอบความเหมาะสมขององค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้

น าเสนอแผนการสอนให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนวิทยาศาสตร์ 

 

ข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญค านวณค่า IOC ตั้งแต่ 0.05 ขึ้นไป  

 
น าแบบประเมิน ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างการวิจัย 

 

ศึกษาเอกสารทฤษฏีที่เก่ียวกับความคิดสร้างสรรค์ 

สร้างแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์จากชิ้นงาน 

นักเรียนศึกษา 

 

น าแบบประเมินเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ 

 
น าแบบประเมินให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน 
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3. แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ เป็นแบบสังเกตที่ได้จากการสังเกตความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนในระหว่าง
การประดิษฐ์ชิ้นงานซ่ึงมีขั้นตอนการสร้างดังภาพที่ 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์ที่มีลักษณะของค าถามแบบปลายเปิดที่ระบุถึงประเด็น
ในการสนทนา ที่ใช้ศึกษาความคิดสร้างสรรค์ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความคิดริเริ่ม ด้านความคิดคล่องแคล่ว ด้านความคิด
ยืดหยุ่น ซ่ึงใช้สัมภาษณ์นักเรียนหลังจากประดิษฐ์ชิ้นงาน โดยมีขั้นตอนการสร้างดังภาพที่ 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

ภาพที ่4 ขั้นตอนการสร้างแบบสังเกตความคิดสร้างสรรค์ 

ภาพที ่5 ขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง 

 

 

ศึกษาเอกสารทฤษฏีที่เก่ียวกับการสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง 

           ก าหนดจุดประสงค์ และประเด็นที่จะสัมภาษณ์ 

นักเรียนศึกษา 

 

รวมรวมข้อค าถามที่ก าหนดที่ต้องสัมภาษณ์ตามประเด็นที่ก าหนดไว้

ตรวจสอบ  

 
น าแบบประเมินให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน 

 
ข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญค านวณค่า IOC ตั้งแต่ 0.05 ขึ้นไป  

 
             น าแบบประเมิน ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างการวิจัย 

 

ศึกษาเอกสารทฤษฏีที่เก่ียวกับความคิดสร้างสรรค์ 

 
สร้างแบบสังเกตความคิดสร้างสรรค์ ตามข้อมูลที่ได้ศึกษา 

 
น าแบบสังเกตความคิดสร้างสรรค์ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ  

 
น าแบบประเมินให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน 

 
ข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญค านวณค่า IOC ตั้งแต่ 0.05 ขึ้นไป 

 
น าแบบประเมิน ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างการวิจัย  
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สถติทิี่ใชใ้นการวจิยั 
 1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพเครื่องมือความเที่ยงตรง (Validity) หรือเรียกว่า การหาค่า IOC (Index 
of Item-objective Congruence) 
โดยมีสูตรการค านวณดังน้ี 

𝐼𝑂𝐶 =
𝑅

𝑛
 

  เม่ือ 
   IOC  คือ  ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับแบบทดสอบ 

   R   คือ ผลรวมของคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
   N      คือ จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 2. ค่าเฉลี่ย (Mean) ได้มาจากการน าข้อมูลทั้งหมดมารวมกัน แล้วหารด้วยจ านวนข้อมูลทั้งหมด ดังสูตร
ต่อไปน้ี (อนุวัติ  คูณแก้ว, 2556:173)    

  สูตร    
n

X
X


=   

  เม่ือ     X แทน  ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 

     X   แทน  ผลรวมของคะแนนของกลุ่มตัวอย่าง 
  n   แทน  จ านวนข้อมูลในกลุ่มตัวอย่าง 
 3. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (อนุวัติ  คูณแก้ว, 2556:175)   
 

  สูตร    
( )

( )1

22

−

−
=


nn

XXn
s  

 
  เม่ือ  S      แทน  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง 

    2X  แทน  ผลรวมของคะแนนเลขยกก าลังสอง 

    2)( X แทน  ยกก าลังสองของคะแนนผลรวม 

    n แทน  จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
 4. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังท าการทดลองของนักเรียนที่เรียน
ด้วยชุดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ทรัพยากรธรณี โดยการทดสอบค่า t-test 
แบบ Dependent (อนุวัติ  คูณแก้ว, 2556:201-211) 

 สูตร      
( )
1

22

−

−

=





n

DDn

D
t  

 เม่ือ D  แทน  ผลรวมของความแตกต่างระหว่างคะแนนหลังเรียนกับก่อนเรียน 

  2

D  แทน  ผลรวมของก าลังสองของความแตกต่างระหว่างคะแนนหลังเรียน 

         กับก่อนเรียน 
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  n  แทน  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
  df เท่ากับ  n-1 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระหว่างเรียน 

   1.1 ผลการวัดความคิดสร้างสรรค์จากชิ้นงานก่อนเรียนผลการประเมินความคิดสร้างสรรค์จากชิ้นงานของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาก่อนเรียนดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินความคิดสร้างสรรค์จากชิ้นงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดย
ใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ก่อนเรียน  
 

ผลการวเิคราะห์
ความคดิสรา้งสรรค์จาก

ชิ้นงาน 

ความคดิ
คล่องแคล่ว 

(111 คะแนน) 

ความคดิยดืหยุ่น 
(111คะแนน) 

ความคดิรเิริม่ 
(111คะแนน) 

รวม 
(333 คะแนน) 

คะแนนรวม 73 64 58 195 

ค่าเฉลี่ย 1.97 1.73 1.57 5.27 

ร้อยละ 65.76 57.65 52.25 58.55 
ระดบัคณุภาพผ่านเกณฑ(์รอ้ยละ) 29.72 

  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์จากชิ้นงานก่อนเรียน โดยการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ความคิดสร้างสรรค์ 3 ด้านคือ 
ความคิด คล่องแคล้ว ความคิดยืดหยุ่น และความคิดริเริ่ม มีคะแนนรวม 73 ,64 และ 58 ตามล าดับ คะแนนรวม 195 
คะแนนจากคะแนนเต็ม 333  คะแนนเฉลี่ยได้ 1.97 ,1.73และ 1.57 ตามล าดับ เฉลี่ยรวม 5.27 คิดเป็นร้อยละ 
65.76,57.65และ 52.25รวม 58.55 เม่ือเทียบระดับคุณภาพดีหรือคะแนนผ่านเกณฑ์ 7- 9 ผ่านเกณฑ์ มีนักเรียนผ่าน
เกณฑ์การประเมินจ านวน 11 คน คุณภาพระหว่าง 7-9 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 29.72 
 1.2 ผลการวัดความคิดสร้างสรรค์จากชิ้นงานหลังเรียนผลการประเมินความคิดสร้างสรรค์จากชิ้นงานของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาหลังเรียน ดังตารางที่ 2  
 ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินความคิดสร้างสรรค์จากชิ้นงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดย
ใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) หลังเรียน  

ผลการวเิคราะห์
ความคดิสรา้งสรรค์จาก

ชิ้นงาน 

ความคดิ
คล่องแคล่ว 

(111 คะแนน) 

ความคดิยดืหยุ่น 
(111คะแนน) 

ความคดิรเิริม่ 
(111คะแนน) 

รวม 
(333 คะแนน) 

รวม 96 76 73 245 
ค่าเฉลี่ย 2.59 2.05 1.97 6.62 

ร้อยละ 86.48 68.46 65.76 73.57 

ระดบัคณุภาพผ่านเกณฑ(์รอ้ยละ) 62.16 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์จากชิ้นงานหลังเรียน โดยการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ความคิดสร้างสรรค์ 3 ด้านคือ 
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ความคิด คล่องแคล้ว ความคิดยืดหยุ่น และความคิดริเริ่ม มีคะแนนรวม 96,76 และ 73ตามล าดับ คะแนนรวม 245 
คะแนนจากคะแนนเต็ม 333  คะแนนเฉลี่ยได้ 2.59 ,2.05และ 1.97 ตามล าดับ เฉลี่ยรวม 6.62 คิดเป็นร้อยละ 
86.48,68.46และ 65.76รวมคะแนนร้อยละ 73.57 เม่ือเทียบระดับคุณภาพดีหรือคะแนนผ่านเกณฑ์ 7- 9 ผ่านเกณฑ์ มี
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินจ านวน 23 คน คุณภาพระหว่าง 7-9 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 62.16 
 1.3 ผลการวัดความสามารถในการคิดสร้างสรรค์จากการสังเกต ผลการวัดความสามารถในการคิดสร้างสรรค์
จากการสังเกต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา หลังเรียน ดัง
ตารางที่ 3  

ตารางที่ 3 ตารางแสดงค่าการสังเกตความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย
ใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ก่อนเรียน 
 

ผลการวเิคราะห์
ความคดิสรา้งสรรค์จาก

ชิ้นงาน 

ความคดิ
คล่องแคล่ว 

(111 คะแนน) 

ความคดิยดืหยุ่น 
(111คะแนน) 

ความคดิรเิริม่ 
(111คะแนน) 

รวม 
(333 คะแนน) 

รวม 73 62 58 193 
ค่าเฉลี่ย 1.97 1.68 1.57 5.22 

ร้อยละ 65.76 55.85 52.25 57.95 

ระดบัคณุภาพผ่านเกณฑ(์รอ้ยละ) 32.43 
 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสังเกตความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ก่อนเรียน โดยการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ความคิดสร้างสรรค์ 3 ด้านคือ 
ความคิด คล่องแคล้ว ความคิดยืดหยุ่น และความคิดริเริ่ม มีคะแนนรวม 73,62 และ 58ตามล าดับ คะแนนรวม 193 
คะแนนจากคะแนนเต็ม 333  คะแนนเฉลี่ยได้ 1.97 ,1.68และ 1.57 ตามล าดับ เฉลี่ยรวม 5.22 คิดเป็นร้อยละ 
65.76,55.85และ 52.25รวมคะแนนร้อยละ 57.95 เม่ือเทียบระดับคุณภาพดีหรือคะแนนผ่านเกณฑ์ 7- 9 ผ่านเกณฑ์ มี
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินจ านวน 12 คน คุณภาพระหว่าง 7-9 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 32.43 
 1.4 ผลการวัดความสามารถในการคิดสร้างสรรค์จากการสังเกต ผลการวัดความสามารถในการคิดสร้างสรรค์
จากการสังเกต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา หลังเรียน                
ดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 แสดงค่าการสังเกตความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ 
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) หลังเรียน 
 

ผลการวเิคราะห์
ความคดิสรา้งสรรค์จาก

ชิ้นงาน 

ความคดิ
คล่องแคล่ว 

(111 คะแนน) 

ความคดิยดืหยุ่น 
(111คะแนน) 

ความคดิรเิริม่ 
(111คะแนน) 

รวม 
(333 คะแนน) 

รวม 97 85 76 258 

ค่าเฉลี่ย 2.62 2.30 2.05 6.97 

ร้อยละ 87.38 76.57 68.46 77.47 

ระดบัคณุภาพผ่านเกณฑ ์(รอ้ยละ) 62.16 
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 จากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสังเกตความสามารถในการคิดสร้างสรรค์หลังเรียน โดยการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ความคิดสร้างสรรค์ 3 ด้านคือ 
ความคิด คล่องแคล้ว ความคิดยืดหยุ่น และความคิดริเริ่ม มีคะแนนรวม 97,85 และ 76ตามล าดับ คะแนนรวม 258 
คะแนนจากคะแนนเต็ม 333  คะแนนเฉลี่ยได้ 2.62 ,2.30และ 2.05 ตามล าดับ เฉลี่ยรวม 6.97 คิดเป็นร้อยละ 
87.38,76.57และ 68.46รวมคะแนนร้อยละ 77.47 เม่ือเทียบระดับคุณภาพดีหรือคะแนนผ่านเกณฑ์ 7- 9 ผ่านเกณฑ์ มี
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินจ านวน 23 คน คุณภาพระหว่าง 7-9 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 62.16 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและ
หลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาดังตารางที่ 5 

ตารางที ่5 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลัง
เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) 

 

 

กลุม่ตัวอย่าง N 𝑿 S.D t Sig. 

ก่อนเรียน 37 10.49 3.042 23.366 
 

.000** 

หลังเรียน 37 13.59 2.901 
 

 จากตารางที่ 5 พบว่า ผลการประเมินความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลัง
เรียนโดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 10.49 และ
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 13.59 และเม่ือเปรียบเทียบคะแนนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนหลัง
เรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักเรียน 
 จากข้อมูลในการบันทึกเสียงที่ใช้ในการสัมภาษณ์นักเรียนหลังสร้างชิ้นงานจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเน้ือหา
พบว่านักเรียนมีความคิดคล่องแคล่วสามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีโดยค านึงถึงการแสดงความคิดเห็นของเพื่อนในกลุ่ม
เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา และสามารถปรับปรุงชิ้นงานให้ดีขึ้นได้ดังบทสัมภาษณ์น้ี 

ครู  :  นักเรียนคิดวางแผนการสร้างสิ่งประดิษฐ์ โดยยึดรูปแบบมาจากไหน 
นักเรียน : การพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อนภายในกลุ่ม 
ครู  :  เวลาเป็นข้อจ ากัดในการท าชิ้นงานของนักเรียนหรือไม่อย่างไร 
นักเรียน : ไม่มีเพราะในกลุ่มสามารถสร้างชิ้นงานได้ทันเวลาที่ก าหนดและเสร็จก่อนเวลาทุกครั้ง 
ครู  :  ปัญหาที่พบในการสร้างชิ้นงานของนักเรียนคืออะไร และแก้ไขปัญหาอย่างไร 
นักเรียน : เครื่องไม่มีเสียงจึงปรึกษากลับเพื่อนภายในกลุ่มและได้ข้อสรุปว่า เป็นที่ไฟฟ้าไหลไม่ครบ

    วงจร อุปกรณ์ไม่น าไฟฟ้า จึงท าการเปลี่ยนอุปกรณ์ให้เป็นตัวน าไฟฟ้าโดยการเปลี่ยนจาก
    ส่วนอ่ืนของเครื่องที่ไม่ได้ใช้ 

 

อภิปรายผล 
 1. หลังจากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษานักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 10.49 และ
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 13.59 และเม่ือเปรียบเทียบคะแนนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนหลัง
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เรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งน้ีเน่ืองจากการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดสะ
เต็มศึกษา กระบวนการออกแบบเชิงวิศกรรมทั้งหมด 6 ขั้น ได้แก่ ขั้นระบุปัญหา  ขั้นรวบรวมข้อมูลขั้นออกแบบวิธีการ
แก้ไขปัญหาขั้นวางแผนด าเนินการแก้ไขปัญหา ขั้นทดสอบ ประเมิน ปรับปรุง ขั้นน าเสนอวิธีการแก้ไขผลการแก้ไข ถือ
เป็นเครื่องมือรูปแบบการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อมาแก้ไขปัญหาน้ันๆอีกทั้งยังมุ่งเน้นด้านความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรมทางการศึกษาได้เป็นอย่างดี ซ่ึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาน้ันเป็นการ
เรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือส าหรับการ
สร้างประสบการณ์ของตัวผู้เรียนเองน้ัน และประสบการณ์จากการเรียนรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง (สุพรรณี ชาญ
ประเสริฐ, 2557: 3)  ความคิดสร้างสรรค์ จะเกิดได้ถ้ามีการสอนแบบ เอาปัญหาเป็นตัวตั้ง และเปิดโอกาสให้คิดอย่าง
สร้างสรรค์ แต่ความเข้าใจเรื่องความคิดสร้างสรรค์ในประเทศไทยเรายังมีกันน้อยมาก เช่น หลายคนคิดว่า คนที่คิด
สร้างสรรค์ไม่ค่อยมีเหตุผล ความจริงแล้ว ความคิดสร้างสรรค์ ใช้เหตุผลมาก เพราะการคิดสร้างสรรค์ คือการหาหนทาง 
หาค าตอบมากมายที่ต่างจากวิธีเดิมๆ ซ่ึงต้องใช้หลักการเหตุผลทั้งน้ัน (พิมพันธ์เตชะคุปต์ และ พเยาว์ยินดีสุข, 2548: 
25)   
 2. นักเรียนมีพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ระหว่างเรียนโดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
เพิ่มสูงขึ้นจากการที่นักเรียนสามารถสร้างชิ้นงานระหว่างเรียนขึ้นมาเพื่อวัดความคิดสร้างสรรค์ได้และจากวัดการสังเกต
ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ โดยนักเรียนมีความคิดคล่องแคล่วสูงสุด รองลงมาความคิดยืดหยุ่น และคว้าความคิด
ริเริ่ม ตามล าดับ  ทั้งน้ีเน่ืองมากจากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ซ่ึงสอดคล้ องกับค ากล่าวของ ดร.
พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อ านวยการ สสวท. เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) ว่า “แนวคิดในเรื่องสะเต็มศึกษาน้ัน เป็นกระบวนการเชิงระบบแบบวิทยาศาสตร์น ามาเชื่อมโยงใน
กระบวนการเรียนรู้ การสร้างสรรค์ผลงานหรือชิ้นงาน จากการคิดค้น การแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ซ่ึงสามารถเตรียม
ความพร้อมส าหรับนักเรียน โดยน าสิ่งที่เรียนรู้ในระบบโรงเรียนไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ได้” (สสวท, 2556: online)   

ข้อเสนอแนะ          
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1. ก่อนด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูผู้สอนต้องท าการศึกษาเน้ือหาของศาสตร์แขนงต่างๆให้
เข้าใจเพื่อน ามาสอนให้เกิดการเชื่อมโยงองค์ความรู้และนักเรียนสามารถน าข้อมูลสร้างชิ้นงานได้   
 2. ครูต้องเตรียมการสอนมีการวางแผนล่วงหน้าให้พร้อมเน่ืองจากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
(STEM  Education)มีอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะครูผู้สอนควรเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมเสมอ  
 3. ครูควรปรับเวลาให้มีความยืดหยุ่นในการจัดกิจกรรม เน่ืองจากกิจกรรมแต่ละกิจกรรมค่อนข้างใช้เวลานาน 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 

ควรมีการศึกษาการส่งเสริมการพัฒนาการด้านอ่ืนๆ เช่น การแก้ไขปัญหาความสนใจในการเรียน การคิด
วิเคราะห์ เป็นต้น 
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ผลการจดักจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยวิธกีารเรยีนเชงิรกุ (Active Learning)  
ทีม่ผีลตอ่แนวคดิวทิยาศาสตร ์เรือ่ง ปฏสิมัพนัธใ์นระบบสรุยิะของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 

Effect of Active Learning for science concepts about the solar system of 9th Students 

ธรีวฒุ ิ ออ่นศร1ี*  ,พรพนา  แกว้กาหลง2  และอาทติยา  ขาวพราย3 

Theerawut  Onsri1* Pornpana Kaewkalong2  and Arthitaya  Khaopraay3 

1นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
2ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี โรงเรียนบึงสามพันวทิยาคม อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

3อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

บทคดัยอ่ 
 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ปฏิสัมพันธ์
ในระบบสุริยะ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนเชิงรุก (Active Learning)  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งน้ีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 29 คน ซ่ึงได้มาจากการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive  sampling ) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบไปด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ที่
ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนเชิงรุก (Active Learning) เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ แบบสัมภาษณ์ก่ึง
โครงสร้าง และแบบบันทึกอนุทิน ผลการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนเชิงรุก (Active Learning) 
ที่มีผลต่อแนวคิดวิทยาศาสตร์เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 มีแนวคิดวิทยาศาสตร์ 
หลังการจัดการเรียนรู้สูงขึ้นกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ โดยนักเรียนมีความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์ที่สมบูรณ์ (SU) 
หลังการจัดการเรียนรู้เพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 0.68 เป็นร้อยละ 25.51 มีความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์บางส่วน (PU) 
หลังการจัดการเรียนรู้เพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 7.24 เป็นร้อยละ 46.89 และ พบว่านักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์
คลาดเคลื่อนหลังการจัดการเรียนรู้ลดลงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้  โดยนักเรียนมี ความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์เพียง
บางส่วนและแนวคิดวิทยาศาสตร์ที่คลาดเคลื่อน (PU&SM) หลังการจัดการเรียนรู้ลดลงจากร้อยละ 46.55 เป็นร้อยละ 
22.06 มีความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์คลาดเคลื่อน (SM) หลังการจัดการเรียนรู้ลดลงจากร้อยละ 45.51 เป็นร้อยละ 
5.17 และไม่มีนักเรียนที่มีไม่มีแนวคิดวิทยาศาสตร์ (NO) นักเรียนมีความตื่นเต้น สนุกสนาน และมีความสุขกับการเรียน
ดว้ยวิธีการเรียนเชิงรุก เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง ฝึกการพูด การมีเหตุผล นักเรียนมีการหาข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้ร่วมกันอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปเก่ียวกับเน้ือหาที่เรียน                                                 

ค าส าคัญ : การเรียนเชิงรุก / แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ 
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ABSTRACT          

 This research The purpose is to study the concept of science students at 3 interaction in the 
solar system. The activity-based learning approach to proactive (Active Learning) samples used in this 
study as a student 3rd Semester 2 Year 2561 Number 29, which is derived from a sample form. specific 
(purposive sampling) were used in this study consists of lesson plans using activity-based learning 
approach to proactive (active learning) faded. The interaction of the solar system Semi-structured 
interviews Diaries and notes The research found that Activity-based learning approach to proactive 
(Active Learning) affecting science concepts. The interaction of the solar grade 3 science 
concepts. After learning higher than before learning. The student understands the concept of scientific 
integrity (SU) after learning increased from 0.68 percent as of 25.51 understands the science, some 
(PU) after learning higher percentage of 7.24. and 46.89 percent of the students are learning the science 
behind the discrepancy reduced than before learning. By students Understanding the science, some 
concepts and scientific accuracy (PU & SM) after learning a decrease from the percentage of 46.55 
percent, 22.06 understands the science, dislocation (SM) after learning a decrease from the percentage 
45.51. a 5 percent. 17 and no students have no concept of science (NO) students the excitement and 
pleasure to learn how to be proactive. Learn from the practice-practice speaking, there is no reason 
for students to exchange knowledge sharing discussions to a conclusion about the class content.  

Keywords : active learning / scientific concept. 

ความเป็นมาและความส าคัญ        

 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เก่ียวข้องกับการด ารงชีวิตของ
มนุษย์ทุกคน ทั้งในชีวิตประจ าวัน การประกอบอาชีพ เทคโนโลยี อุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่างๆ ซ่ึงอาศัยความรู้ของ
วิทยาสตร์ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อ่ืนๆ วิทยาศาสตร์ท าให้มนุษย์เกิดการพัฒนาการคิด การสร้าง
องค์ความรู้ การอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆในธรรมชาติ สามารถตัดสินใจได้โดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมีหลักฐาน
สามารถตรวจสอบได้ ตั้งอยู่ในพื้นฐานของความเป็นเหตุเป็นผล (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551, หน้า 92) ทางสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จึงได้ก าหนดการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้ได้รับความรู้ความ
เข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เป็นวิสัยทัศน์ที่ส าคัญประการหน่ึงในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซ่ึงการที่ผู้สอนจะท า
ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หรือสร้างแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ได้น้ันเป็นเรื่องยาก แม้เน้ือหาวิทยาศาสตร์จะ
เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและเก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวันก็ตาม  
 อย่างไรก็ตาม จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช่วงชั้นที่ 3 (ม.3) ปีการศึกษา 
2560 ของโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ มีคะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ 32.79 คะแนน จากคะแนน 
100 คะแนน (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 2560) ซ่ึงไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 50 เป็นภาพที่สะท้อนว่าระบบ
โรงเรียนยังไม่สามารถให้การศึกษาวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศที่มีคุณภาพ และไม่สามารถเตรียมพร้อมนักเรียนให้
เป็นต้นทุนก าลังคนที่มีศักยภาพในการแข่งขันของประชาคมโลกในอนาคต จึงเป็นเหตุผลส าคัญที่จะต้องปรับปรุงเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนไทยควรจะได้รับ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
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และเทคโนโลยี, 2554, หน้า 1-4) ซ่ึงการสอนแบบน้ีเป็นปัญหาต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน มีผลต่อแนวคิดวิทยาศาสตร์ ซึง
หมายถึง ความคิดความเข้าใจโดยสรุปที่มีต่อสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัว กระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้น และปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ได้มาจากการใช้ประสาทสัมผัสในการสังเกต การจัด หมวดหมู่ การเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ผ่านประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย (ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง, 2551) ท าให้ผู้เรียนมีแนวคิด
คลาดเคลื่อน ซ่ึงการที่นักเรียนมีแนวคิดที่คลาดเคลื่อนจะส่งผลต่อการเชื่อมโยงความรู้ของนักเรียน โดยเฉพาะในเรื่อง 
ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ นักเรียนมีแนวคิดที่คลาดเคลื่อนเก่ียวกับปรากฏการณ์ต่างๆ เช่น ปรากฏการณ์น้ าขึ้นน้ าลง 
การเกิดฤดูกาล การเกิดกลางวันกลางคืน ข้างขึ้นข้างแรม อุปราคา ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการเชื่อมโยงของผู้เรียน  ซ่ึง
สอดคล้องกับค าไพย พานุสี (2553) ที่พบว่า นักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อน ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการเชื่อมโยงความรู้ในแต่
ละประเด็น โดยเฉพาะความรู้หรือหัวข้อใหม่ ๆ ที่จะเรียนรู้ต่อไป ดังน้ัน การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนต้องเกิด
จากสภาพที่แท้จริงและเน้นกระบวนการที่ท าให้ นักเรียนสามารถพัฒนาด้านการแสดงความคิดเห็น และการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง โดยการจัดการเรียนการสอน ต้องมุ่งเน้นนักเรียนเป็นส าคัญและอยู่บนพื้นฐานความรู้เดิมของนักเรียน 
ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ (สุวิทย์  คงภักดี, 2553, หน้า 101-102) ได้ส ารวจ ความเข้าใจมโนมติทางดาราศาสตร์
พื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4 ในพื้ นที่ชนบทของประเทศไทยทั้งภาคเหนือ ภาคใต้ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนมีความเข้าใจมโนมติดาราศาสตร์พื้นฐานน้อยทุกมโนมติโดย
เรียงล าดับจากน้อยไปหามาก คือ ด้านหน้าของดวงจันทร์ ฤดูกาล อุปราคา มาตราส่วน ข้างขึ้นข้างแรม  และวัฏจักร
กลางวันกลางคืน 
 การเรียนเชิงรุก (Active learning) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์
จากประสบการณ์ การลงมือกระท า และการแก้ปัญหาที่เกิดจากสถานการณ์ชวนสงสัย กิจกรรมการเรียนการสอนเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้รับข้อมูล เกิดมโนทัศน์ หรือทักษะใหม่ๆจากการเรียนรู้ (Meyers & Jones, 1993, pp. 4-11) 
Active Learning จึงถือเป็นการจัดการเรียนการสอนประเภทหน่ึงที่ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน ซ่ึงสอดคล้องกับ ลัทธวรรณ ศรีวิค า (2558) ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็น
ฐานที่มีต่อมโนมติ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่าการจัดการเรียนรู้
โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานท าให้นักเรียนมีมโนมติหลังเรียนสูง กว่าก่อนเรียน จิรัสยา นาคราช (2558) การพัฒนาแนวคิด
ทางวิทยาศาสตร์เรื่อง ระบบประสาทและความสามารถในการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ พบว่า แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบประสาท 
ของนักเรียนหลังเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้สูงกว่ากับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากลักษณะและความส าคัญของงานวิจัยที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนเชิงรุก
สามารถส่งเสริมให้ผูเรียนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ได้ดี 
 จากความเป็นมาและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาและแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนเชิงรุก (Active Learning) ที่มีวิธีการสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลาย มาใช้ออกแบบ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และเพื่อพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตร์ในเรื่อง
ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ  
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จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
เพื่อศึกษาแนวคิดวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ โดยการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนเชิงรุก (Active Learning)  

ขอบเขตของงานวิจัย         
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม จ านวน 171 คน 
2. กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 จ านวน 29 คน    

 ตัวแปรที่ศึกษา  
 1. ตัวแปรต้น คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนเชิงรุก (Active Learning)   

2. ตัวแปรตาม คือ แนวคิดวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ 
 เนื้อหา          
 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 ระยะเวลา 
 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

สมมติฐานของการวิจัย  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีแนวคิดวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ หลังได้รับการจัดการ 

เรียนรู้ สูงกว่าแนวคิดวิทยาศาสตร์ก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนเชิงรุก (Active Learning)  

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการด าเนินงานวิจัย         
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย        
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนเชิงรุก (Active Learning) เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ใน
ระบบสุริยะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนเชิงรุก (Active Learning) ดังน้ี
    1.1. การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
    1.2. กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน 

การเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนเชิงรุก (Active Learning) 

 - การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 

 - กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน 

 - การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

 

  แนวคิดวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ใน

ระบบสุริยะ 

ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม 
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    1.3. การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  
    แผนการจัดการเรียนรู้ ครอบคลุมเน้ือหาเก่ียวกับ ปรากฏการณ์ที่เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง ปรากฏการณ์
ที่เกิดจากโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในระบบโลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ ดาวเคราะห์ในระบบ
สุริยะจักรวาล พัฒนาการแบบจ าลองระบบสุริยะ        
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล      
    2.1 แบบวัดแนวคิดวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ    
    2.2 แบบบันทึกอนุทินของนักเรียน        
    2.3 แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง       
 วิธีการสร้างเครื่องมือ        
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

   1.1. แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนเชิงรุก (Active Learning) เรื่อง 
ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีการด าเนินการสร้าง ดังน้ี  

   1) ศึกษาหนังสือ เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนเชิงรุก 
(Active Learning) โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็น
ฐาน แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

   2)  ศึกษาการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   
   3)  ศึกษารายละเอียด เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อสร้างแผนการ

จัดการเรียนรู้จ านวน 4 แผน จ านวน 12 ชั่วโมง และเอกสารประกอบการสอนประกอบด้วย  
แผนที่ 1 ปรากฏการณ์ที่เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง   2 ชั่วโมง 
แผนที่ 2 ปรากฏการณ์ที่เกิดจากโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์   2 ชั่วโมง 
แผนที่ 3 ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในระบบโลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ 4 ชั่วโมง 
แผนที่ 4 ดาวเคราะห์และพัฒนาการของแบบจ าลองระบบสุริยะ  4 ชั่วโมง 

   4)  น าแผนการจัดการเรียนรู้ และเอกสารประกอบการเรียน ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบเก่ียวกับความตรงของเน้ือหา การใช้ภาษาและขั้นตอนของกิจกรรม และปรับปรุงแก้ไข  

   5) น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้ว ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง เพื่อหาข้อบกพร่องในการสื่อความหมายของกิจกรรมการเรียนรู้ ระยะเวลา ปรับปรุงแก้ไขจนเป็นแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ 
   6) น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ ไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
    2.1 แบบวัดแนวคิดวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ มีขั้นตอนในการสร้างดังน้ี 
    1) ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับการสร้างเครื่องมือ แบบวัดวัดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ 
    2) ศึกษารายละเอียดของเน้ือหา เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ ก าหนดกรอบแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ 
ได้แก่ แนวคิดปรากฏการณ์ที่เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง แนวคิดปรากฏการณ์ที่เกิดจากโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ 
แนวคิดปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในระบบโลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ แนวคิดดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจักรวาล 
แนวคิดพัฒนาการแบบจ าลองระบบสุริยะ       
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    3) น าแบบวัดเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนในเน้ือหาเก่ียวกับ ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ จ านวน 3 ท่าน 
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความตรงของเน้ือหา และความเหมาะสมของภาษา 
    4) น าแบบวัดที่ผ่านการตรวจโดยผู้เชี่ยวชาญ มาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า และน าแบบวัดแนวคิดไป
ทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
   5) น าแบบวัดแนวคิดไปปรับปรุงแก้ไขและให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจและให้ข้อเสนอแนะอีกครั้ง 
   6) น าแบบวัดแนวคิดไปใช้วัดแนวคิด กลุ่มที่ศึกษาทั้งก่อนและหลังกิจกรรมการเรียนรู้ 

  2.2. แบบบันทึกอนุทินของนักเรียน โดยผู้วิจัย มีขั้นตอนในการสร้างดังน้ี  
  1) ศึกษาเอกสารการสร้างแบบบันทึกการเรียนรู้ 

   2) สร้างแบบบันทึกการเรียนรู้ โดยมีประเด็น คือ  ความรู้ที่ได้รับในวันน้ีมีอะไรบ้าง นักเรียนมีความเข้าใจใน
เรื่องใดมากที่สุด  นักเรียนมีประเด็นข้อสงสัย และไม่เข้าใจในเรื่องใดบ้าง 
   3) น าแบบบันทึกอนุทิน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ  เพื่อตรวจสอบค าถามแต่ละข้อ วัดได้ตรงและ
ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการศึกษาหรือไม่ อีกทั้งพิจารณาแต่ละขอค าถามว่า มีความชัดเจนทางภาษาเหมาะกับการถาม
กลุ่มตัวอย่างหรือไม่ 
   4) น าแบบบันทึกอนุทินที่ผ่านการตรวจมาปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ  
   5) น าแบบบันทึกอนุทินที่ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้รวบรวมข้อมูลจริง 
3 - 5 คน ว่ามีความเข้าใจตัวค าถาม และสามารถตอบค าถามตามที่ต้องการได้หรือไม่ 
  6) ปรับปรุงข้อค าถามในแบบบันทึกอนุทิน 
             7) จัดท าแบบบันทึกอนุทินแบบสมบูรณ์และน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
  2.3. แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัย ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการจัดกิจกรรมการสอน 
โดยมีขั้นตอนการสร้าง ดังน้ี  
  1) สร้างแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง โดยมีประเด็นค าถาม ดังน้ี 
  - นักเรียนได้รับความรู้อะไรจากการเรียนในวันน้ี 
  - นักเรียนชอบกิจกรรมการเรียนในวันน้ีหรือไม่ 
  - นักเรียนอยากให้มีกิจกรรมใดเพิ่มเติมบ้าง 
  2) พิจารณาแต่ละข้อค าถามว่าถูกต้องและเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างไม่ 
  3) น าแบบสัมภาษณ์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ   
  4) ปรับปรุงและแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญและให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้ง 

 5) น าแบบสัมภาษณ์ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้สัมภาษณ์นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

 6) น ากลับมาปรับปรุงแก้ไข 
  7) น าแบบสัมภาษณ์ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขจนสมบูรณ์แล้วไปใช้สัมภาษณ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน
วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง      
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการเก็บรวมรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอน ดังน้ี 

ระยะที ่1 ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยท าการวัดแนวคิดวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ โดย
ใช้แบบวัดที่เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก และให้เหตุผลประกอบ โดยการเขียนอธิบาย และผู้วิจัยน าค าตอบมาจัด
กลุ่มค าตอบ เพื่อนไปจัดกลุ่มตามแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ โดยจ าแนกกลุ่มแนวคิดเป็น 5 กลุ่ม ดังน้ี 

1. กลุ่มที่มีแนวคิดวิทยาศาสตร์สมบูรณ์ (SU) 
2. กลุ่มที่มีแนวคิดวิทยาศาสตร์ถูกต้องบางส่วน (PU) 
3. กลุ่มที่มีแนวคิดวิทยาศาสตร์ถูกต้องบางส่วน + คลาดเคลื่อน (PU/SM) 
4. กลุ่มที่มีแนวคิดวิทยาศาสตร์คลาดเคลื่อน (SM) 
5. ไม่มีแนวคิด (NO) 
โดยข้อมูลที่ได้จากการวัดแนวคิดก่อนเรียนน้ี ผู้วิจัยน าไปใช้ในการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย

วิธีการเรียนเชิงรุก (Active Learning)  
ระยะที ่2 ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนเชิงรุก (Active Learning) เรื่อง 

ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ จ านวน 4 แผน รวมเวลา 12 ชั่วโมง ได้แก่  
แผนที่ 1 เรื่อง ปรากฏการณ์ที่เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง จ านวน 2 ชั่วโมง 
แผนที่ 2 เรื่อง ปรากฏการณ์ที่เกิดจากโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ จ านวน 2 ชั่วโมง 
แผนที่ 3 เรื่อง ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในระบบโลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ จ านวน 4 ชั่วโมง 
แผนที่ 4 เรื่อง ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจักรวาลและพัฒนาการแบบจ าลองระบบสุริยะจ านวน 4 ชั่วโมง 

 ในระหว่างจัดการเรียนรู้ในแต่ละแผน ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล โดยให้นักเรียนบันทึกอนุทินแล้วน าข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์แนวคิดวิทยาศาสตร์ และท าการสัมภาษณ์นักเรียน โดยการสุ่มนักเรียน 5 คนเพื่อสัมภาษณ์ ร่วมกับข้อมูล
จากแบบวัดแนวคิดวิทยาศาสตร์  

ระยะที่ 3 หลังการจัดกิจกรรมใน เรื่อง ผู้วิจัยท าการวัดแนวคิดวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ 
โดยใช้แบบวัดที่เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก และให้เหตุผลประกอบ โดยการเขียนอธิบายอีกครั้ง 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงตัวเลข ดังน้ี   
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนเชิงรุก (Active Learning) จะท าการ 
วิเคราะห์ข้อมูล โดยมีเกณฑ์ประเมิน ดังน้ี       

  5 คะแนน เม่ือผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ามีความเหมาะสมมากที่สุด    

  4 คะแนน เม่ือผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ามีความเหมาะสมมาก    

  3 คะแนน เม่ือผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ามีความเหมาะสมปานกลาง    

  2 คะแนน เม่ือผู้เชียวชาญเห็นว่ามีความเหมาะสมน้อย    

  1 คะแนน เม่ือผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ามีความเหมาะสมน้อยที่สุด    

 น าผลการตรวจสอบให้คะแนนตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดค านวณหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมาย ดังน้ี     



 

 
 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

 

156 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

  ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 คะแนน หมายถึง ความเหมาะสมมากที่สุด   

  ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 คะแนน หมายถึง ความเหมาะสมมาก    

  ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 คะแนน หมายถึง ความเหมาะสมปานกลาง   

  ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 คะแนน หมายถึง ความเหมาะสมน้อย   

  ค่าเฉลี่ย 0.00 – 1.49 คะแนน หมายถึง ความเหมาะสมน้อยที่สุด    

 เกณฑ์การตัดสินผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญว่ากิจกรรมการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมหรือไม่ 

โดยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.50 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 คะแนน ถือว่าเป็นกิจกรรมการ

จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม         

 2. การวิเคราะห์แนวคิด ในการวิเคราะห์แนวคิดวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ ผู้วิจัยท าการ

วิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลจากแบบวัดแนวคิดและบันทึกอนุทินการเรียนรู้ของผู้เรียน ท าการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยการ

อ่านค าตอบของนักเรียนอย่างละเอียด จัดกลุ่มค าตอบ และท าการวิเคราะห์ ดังน้ี     

    2.1 กลุ่มที่มีแนวคิดวิทยาศาสตร์สมบูรณ์ (Scientific Understanding, SU) หมายถึง นักเรียนตอบได้

สอดคล้องกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ครบทุกแนวคิด         

   2.2 กลุ่มที่มีแนวคิดวิทยาศาสตร์ถูกต้องบางส่วน (Partail Understanding, PU) หมายถึง ตอบสอดคล้อง

กับแนวคิดวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 1 องค์ประกอบ       

    2.3 กลุ่มที่ มีแนวคิดวิทยาศาสตร์ถูกต้องบางส่วน + คลาดเคลื่อน (Partail Understanding with a 

specitific misconception, PU/SM) หมายถึง นักเรียนตอบได้สอดคล้องกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์บางส่วนที่ไม่

สอดคล้อง           

    2.4. กลุ่มที่มีแนวคิดวิทยาศาสตร์คลาดเคลื่อน (Specific misconception, SM) หมายถึง ค าตอบไม่

สอดคล้องกับแนวคิดวิทยาศาสตร์        

    2.5. ไม่มีแนวคิด (No understanding, NO) หมายถึง ไม่ตอบค าถาม หรือตอบค าถามไม่ตรงประเด็น 

 3. แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาประกอบกับข้อมูลจากแบบวัดแนวคิดและแบบบันทึก

อนุทินของนักเรียนแล้วน ามาจัดกลุ่มแนวคิดวิทยาศาสตร์      

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล       

 1. สถิติพื้นฐาน         

    1.1. การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) โดยใช้สูตร (Rosenthal,2012:31) 

n

x
X


=    

เม่ือ  x     หมายถึง ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 

    X  หมายถึง ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
    n    หมายถึง จ านวนนักเรียนในกลุ่มที่ศึกษา 
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2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ     

              

N

R
IOC


=  

เม่ือ  IOC    หมายถึง    ค่าดัชนีความสอดคล้อง 

 R  หมายถึง    ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 

N       หมายถึง    จ านวนผู้เชี่ยวชาญ             
 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล        

 แนวคิดวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ โดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนเชิงรุก (Active Learning) โดยวิเคราะห์จากแบบวัดแนวคิดวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ใน
ระบบสุริยะ          
  ตารางที่ 1 : แสดงจ านวนนักเรียนและค่าร้อยละของนักเรียนที่มีต่อแนวคิดในแต่ละกลุ่ม 
  ตารางที่ 1 : แสดงจ านวนนักเรียนและค่าร้อยละของนักเรียนที่มีต่อแนวคิดในแต่ละกลุ่ม (ต่อ) 

 

แนวคิด 
จ านวนนักเรียนและค่าร้อยละของนักเรียนที่มีต่อแนวคิดในแต่ละกลุ่ม  
SU* PU* PU/SM* SM* NO* 

ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง 

3. ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในระบบโลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ 
         3.5 
สุริยุปราคา (ข้อ 7) 

0 
(0.00) 

9 
(31.03) 

2 
(6.89) 

16 
(55.17) 

14 
(48.28) 

4 
(13.79) 

13 
(44.83) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

         3.6 
จันทรุปราคา (ข้อ 8) 

1 
(3.45) 

8 
(27.59) 

3 
(10.34) 

18 
(62.07) 

15 
(51.72) 

2 
(6.89) 

10 
(34.48) 

1 
(3.45) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4. ดาวเคราะห์และพัฒนาการของแบบจ าลองระบบสุริยะ 
         4.1 ด า ว
เคราะห์ในระบบสุริยะ 
(ข้อ 9) 

0 
(0.00) 

7 
(24.14) 

0 
(0.00) 

10 
(34.48) 

6 
(20.69) 

9 
(31.03) 

23 
(53.33) 

3 
(10.34) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

         4.1 ด า ว
เคราะห์ในระบบสุริยะ 
(ข้อ 10) 

0 
(0.00) 

18 
(62.07) 

2 
(6.89) 

7 
(24.14) 

13 
(44.83) 

3 
(10.34) 

14 
(48.28) 

1 
(3.45) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 
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 หมายเหตุ * SU กลุ่มที่มีแนวคิดวิทยาศาสตร์สมบูรณ์ PU กลุ่มที่มีแนวคิดวิทยาศาสตร์ถูกต้องบางส่วน 
PU/SM กลุ่มที่มีแนวคิดวิทยาศาสตร์ถูกต้องบางส่วน + คลาดเคลื่อนSM กลุ่มที่มีแนวคิดวิทยาศาสตร์คลาดเคลื่อน NO 
กลุ่มที่มีไม่มีแนวคิดวิทยาศาสตร์ 
 เม่ือส ารวจแนวคิด ก่อนเรียน พบว่า เรื่อง ปรากฏการณ์ที่โลกหมุนรอบตัวเอง (ข้อ 1) นักเรียนมีแนวคิด
วิทยาศาสตร์ถูกต้องบางส่วน + คลาดเคลื่อน PU/SM 19 คน คิดเป็นร้อยละ 65.52 นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์
ถูกต้องบางส่วน PU 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.79 นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์คลาดเคลื่อน SM 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.24 นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์สมบูรณ์ SU 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.45 หลังเรียน พบว่า นักเรียนมีแนวคิด
วิทยาศาสตร์ถูกต้องบางส่วน PU 16 คน คิดเป็นร้อยละ 55.17 นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์ถูกต้องบางส่วน + 
คลาดเคลื่อน PU/SM 8 คน คิดเป็นร้อยละ 27.59 นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์สมบูรณ์ SU 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.24              
 ปรากฏการณ์ที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ (ข้อ 2) ก่อนเรียน พบว่า นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์ถูกต้อง
บางส่วน + คลาดเคลื่อน (PU/SM) จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 55.17 นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์คลาดเคลื่อน 
(SM) จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 34.48 นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์ถูกต้องบางส่วน (PU) จ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.34 หลังเรียน พบว่า นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์ถูกต้องบางส่วน (PU) จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 
58.62 นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์ถูกต้องบางส่วน + คลาดเคลื่อน (PU/SM) จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 27.59 
นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์คลาดเคลื่อน (SM) จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.34 นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์
สมบูรณ์ SU 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.45 
 ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในระบบโลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ ข้างขึ้นข้างแรม (ข้อ 3) ก่อนเรียน พบว่า 
นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์ถูกต้องบางส่วน + คลาดเคลื่อน (PU/SM) จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 79.31 นักเรียน
มีแนวคิดวิทยาศาสตร์คลาดเคลื่อน (SM) จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 17.24 นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์ถูกต้อง
บางส่วน (PU) จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.45 หลังเรียน พบว่า นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์ถูกต้องบางส่วน (PU) 

จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 62.01 นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์ถูกต้องบางส่วน + คลาดเคลื่อน (PU/SM) จ านวน 

แนวคิด 

จ านวนนักเรียนและค่าร้อยละของนักเรียนที่มีต่อแนวคิดในแต่ละกลุ่ม 
SU* PU* PU/SM* SM* NO* 
ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง 

1. ปรากฏการณ์ ท่ีโลกหมุนรอบ

ตัวเอง (ข้อ 1) 

1 
(3.45) 

5 
(17.24) 

4 
(13.79) 

16 
(55.17) 

19 
(65.52) 

8 
(27.59) 

5 
(17.24) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

2. ปรากฏการณ์ท่ีโลกโคจรรอบ

ดวงอาทิตย์ (ข้อ 2) 

0 
(0.00) 

1 
(3.45) 

3 
(10.34) 

17 
(58.62) 

16 
(55.17) 

8 
(27.59) 

10 
(34.48) 

3 
(10.34) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3. ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในระบบโลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ 

         3.1 ข้างข้ึนข้างแรม (ข้อ 

3) 

0 
(0.00) 

4 
(13.79) 

1 
(3.45) 

18 
(62.07) 

23 
(79.3) 

6 
(20.69) 

5 
(17.24) 

1 
(3.45) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

         3.2 ข้างข้ึนข้างแรม (ข้อ 

4) 

0 
(0.00) 

6 
(20.69) 

2 
(6.89) 

13 
(41.38) 

19 
(65.52) 

8 
(27.59) 

8 
(27.59) 

2 
(6.89) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

         3.3 น้ าข้ึนน้ าลง (ข้อ 

5) 

0 
(0.00) 

7 
(24.14) 

0 
(0.00) 

9 
(31.03) 

0 
(0.00) 

12 
(41.38) 

29 
(100.00) 

1 
(3.45) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

         3.4 น้ าข้ึนน้ าลง (ข้อ 

6) 

0 
(0.00) 

9 
(31.03) 

4 
(13.79) 

12 
(41.38) 

10 
(34.48) 

4 
(13.79) 

15 
(33.33) 

4 
(13.79) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 
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6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.69 นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์สมบูรณ์ (SU) จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.79 นักเรียนมี
แนวคิดวิทยาศาสตร์คลาดเคลื่อน (SM) จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.45  
 ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในระบบโลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ ข้างขึ้นข้างแรม (ข้อ 4) ก่อนเรียน  พบว่า 
นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์ถูกต้องบางส่วน + คลาดเคลื่อน (PU/SM) จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 65.52 นักเรียน
มีแนวคิดวิทยาศาสตร์คลาดเคลื่อน (SM) จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 27.59 นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์ถูกต้อง
บางส่วน (PU) จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.89 หลังเรียน พบว่า นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์ถูกต้องบางส่วน (PU) 
จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 41.38 นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์คลาดเคลื่อน (SM) จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.89 นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์สมบูรณ์ (SU) จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.69 นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์
ถูกต้องบางส่วน + คลาดเคลื่อน (PU/SM) จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 27.59 
 ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในระบบโลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ น้ าขึ้นน้ าลง (ข้อ 5) ก่อนเรียน พบว่า 
นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์คลาดเคลื่อน (SM) จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 100 หลังเรียน พบว่า นักเรียนมีแนวคิด
วิทยาศาสตร์สมบูรณ์ (SU) จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 24.14 นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์ถูกต้องบางส่วน + 
คลาดเคลื่อน (PU/SM) จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 41.38 นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์ถูกต้องบางส่วน (PU) 
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 31.03 นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์คลาดเคลื่อน (SM) จ านวน 1คน คิดเป็นร้อยละ 3.45
 ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในระบบโลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ น้ าขึ้นน้ าลง (ข้อ 6) ก่อนเรียน พบว่า 
นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์ถูกต้องบางส่วน + คลาดเคลื่อน (PU/SM) จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 34.48 นักเรียน
มีแนวคิดวิทยาศาสตร์ถูกต้องบางส่วน (PU) จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.79  นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์
คลาดเคลื่อน (SM) จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 51.62 หลังเรียน พบว่า นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์ถูกต้องบางส่วน 
(PU) จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 41.38 นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์ถูกต้องบางส่วน + คลาดเคลื่อน (PU/SM) 
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.79 นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์สมบูรณ์ (SU) จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 31.03 
นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์คลาดเคลื่อน (SM) จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.79 
 ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในระบบโลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ สุริยุปราคา (ข้อ 7) ก่อนเรียน พบว่า นักเรียน
มีแนวคิดวิทยาศาสตร์ถูกต้องบางส่วน + คลาดเคลื่อน (PU/SM) จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 44.83 นักเรียนมีแนวคิด
วิทยาศาสตร์คลาดเคลื่อน (SM) จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 48.28 นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์ถูกต้องบางส่วน 
(PU) จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.89 หลังเรียน พบว่า นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์ถูกต้องบางส่วน (PU) จ านวน 
16 คน คิดเป็นร้อยละ 55.17 นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์ถูกต้องบางส่วน + คลาดเคลื่อน (PU/SM) จ านวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 13.79 นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์สมบูรณ์ (SU) จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 31.03 นักเรียนมี
แนวคิดวิทยาศาสตร์คลาดเคลื่อน (SM) จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.45 
 ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในระบบโลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ จันทรุปราคา (ข้อ 8) ก่อนเรียน พบว่า  
นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์ถูกต้องบางส่วน + คลาดเคลื่อน (PU/SM) จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 51.72 นักเรียน
มีแนวคิดวิทยาศาสตร์คลาดเคลื่อน (SM) จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 31.48 นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์ถูกต้อง
บางส่วน (PU) จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.34 นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์สมบูรณ์ (SU) จ านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.45  หลังเรียน พบว่า นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์ถูกต้องบางส่วน (PU) จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 
34.48 นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์ถูกต้องบางส่วน + คลาดเคลื่อน (PU/SM) จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 51.72 
นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์สมบูรณ์ (SU) จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 27.59 นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์
คลาดเคลื่อน (SM) จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.45 
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 ดาวเคราะห์และพัฒนาการของแบบจ าลองระบบสุริยะ ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ (ข้อ 9) ก่อนเรียน พบว่า 
นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์คลาดเคลื่อน (SM) จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 79.31 นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์
ถูกต้องบางส่วน + คลาดเคลื่อน (PU/SM) จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 31.03 หลังเรียน พบว่า นักเรียนมีแนวคิด
วิทยาศาสตร์ถูกต้องบางส่วน + คลาดเคลื่อน (PU/SM) จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 31.03 นักเรียนมีแนวคิด
วิทยาศาสตร์สมบูรณ์ (SU) จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 24.14 นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์ถูกต้องบางส่วน (PU) 
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 34.48 นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์คลาดเคลื่อน (SM) จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.34 
 ดาวเคราะห์และพัฒนาการของแบบจ าลองระบบสุริยะ ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ (ข้อ 10) ก่อนเรียน พบว่า 
นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์คลาดเคลื่อน (SM) จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 48.28 นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์
ถูกต้องบางส่วน + คลาดเคลื่อน (PU/SM) จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 44.83 นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์ถูกต้อง
บางส่วน (PU) จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 6.89 หลังเรียน พบว่า นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์สมบูรณ์ (SU) 
จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 62.07 แนวคิดวิทยาศาสตร์ถูกต้องบางส่วน + คลาดเคลื่อน (PU/SM) จ านวน 3 คน คิด
เป็นร้อยละ 10.34 นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์ถูกต้องบางส่วน (PU) จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 24.14 นักเรียนมี 
นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์คลาดเคลื่อน (SM) จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.45 
 สรุปแนวคิดวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ จากแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง  
 จากการสัมภาษณ์เรื่อง ปรากฏการณ์ที่เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง ผู้ถูกสัมภาษณ์ มีแนวคิดวิทยาศาสตร์
สมบูรณ์ (SU) ให้เหตุผลครบถ้วนทุกประเด็น 3 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 ผู้ถูกสัมภาษณ์ มีแนวคิดวิทยาศาสตร์ถูกต้อง
บางส่วน (PU) ผู้ถูกสัมภาษณ์ให้เหตุผลถูกต้องบางส่วน แต่ไม่ครบถ้วนทุกประเด็น ขาดไป 1 ประเด็นของแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์ที่ก าหนด 2 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 ปรากฏการณ์ที่เกิดจากโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ ผู้ถูกสัมภาษณ์ มี
แนวคิดวิทยาศาสตร์สมบูรณ์ (SU) ให้เหตุผลครบถ้วนทุกประเด็น 2 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 ผู้ถูกสัมภาษณ์มีแนวคิด
วิทยาศาสตร์ถูกต้องบางส่วน + คลาดเคลื่อน (PU/SM)  ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบถูก ให้เหตุผลถูกแต่ไม่ครบถ้วนทุกประเด็น 
ขาดมากกว่า 2 ประเด็น และมีค าตอบบางส่วนที่ไม่ถูกต้องตามแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ก าหนด 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
60.00 ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในระบบโลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ ผู้ถูกสัมภาษณ์ มีแนวคิดวิทยาศาสตร์สมบูรณ์ 
(SU) ให้เหตุผลครบถ้วนทุกประเด็น 3 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 ผู้ถูกสัมภาษณ์ มีแนวคิดวิทยาศาสตร์ถูกต้องบางส่วน 
(PU) ผู้ถูกสัมภาษณ์ให้เหตุผลถูกต้องบางส่วน แต่ไม่ครบถ้วนทุกประเด็น ขาดไป 1 ประเด็นของแนวคิดทางวิทยาศาสตร์
ที่ก าหนด 2 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 ดาวเคราะห์และพัฒนาการของแบบจ าลองระบบสุริยะ มีแนวคิดวิทยาศาสตร์
สมบูรณ์ (SU) ให้เหตุผลครบถ้วนทุกประเด็น 4 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ถูกสัมภาษณ์ มีแนวคิดวิทยาศาสตร์ถูกต้อง
บางส่วน (PU) ผู้ถูกสัมภาษณ์ให้เหตุผลถูกต้องบางส่วน แต่ไม่ครบถ้วนทุกประเด็น ขาดไป 1 ประเด็นของแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์ที่ก าหนด 1 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 
 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนเชิงรุก (Active Learning) จากแบบบันทึกอนุทินของนักเรียน 
 ผู้วิจัยได้ตรวจความคิดเห็นจากแบบบันทึกอนุทินของนักเรียน ในประเด็นความคิดเห็นของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนเชิงรุก (Active 
Learning) พบว่า             
 1. นักเรียนรู้สึกอย่างไรต่อการเรียนในวันน้ี 
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 นักเรียนรู้สึกสนุกสนาน ตื่นเต้นกับกิจกรรมการเรียนไม่น่าเบื่อ นักเรียนได้ลงมือหาความรู้ ด้วยตนเอง 
กิจกรรมท าให้เป็นคนที่กล้ามากขึ้น กล้าถามครู กล้าซักถามเพื่อน จากที่ไม่เคยน าเสนองานต่อหน้าเพื่อน ก็ได้ท า ได้ฝึก
ท าให้เป็นคนที่มีความกล้ามากขึ้น          
 2. ความรู้ที่ได้รับมีอะไรบ้าง 
 ความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียน ได้รับความรู้เก่ียวกับเรื่อง ปรากฏการณ์ที่โลกหมุนรอบตัวเองคือ 
กลางวันกลางคืน ปรากฏการณ์ที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่า ฤดูกาล ปรากฏการณ์ที่ เกิดใน
ระบบโลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ ได้แก่ ปรากฏการณ์ข้างขึ้นข้างแรม น้ าขึ้นน้ าลง สุริยุปราคา จันทรุปราคา และ
เรื่องดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ พัฒนาการของแบบจ าลองในระบบสุริยะ    
 3. นักเรียนมีความเข้าใจในเรื่องใดมากที่สุด 
 นักเรียนส่วนใหญ่มีความเข้าใจในเรื่อง ปรากฏการณ์ที่โลกหมุนรอบตัวเอง ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ 
พัฒนาการของแบบจ าลองในระบบสุริยะ ปรากฏการณ์ที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ ปรากฏการณ์ที่เกิดในระบบโลก ดวง
จันทร์ และดวงอาทิตย์ ตามล าดับ           
 4. นักเรียนมีประเด็นข้อสงสัย และไม่เข้าใจในเรื่องใดบ้าง 
 นักเรียนมีประเด็นข้อสงสัยในเรื่อง ปรากฏการณ์ที่เกิดในระบบโลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ ปรากฏการณ์
ที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ นักเรียนมีข้อสงสัยว่า ข้างขึ้นข้างแรม สังเกตอย่างไร ท าไมต้องเกิดปรากฏการณ์ต่างๆ ขึ้นบน
โลก               
 5. นักเรียนพบปัญหาและอุปสรรคในการเรียนรู้อย่างไรบ้าง 
 ปัญหาที่พบ คือ เรื่องเวลา เพราะ โรงเรียนมีกิจกรรมเยอะ และคาบเรียน ก็ได้เรียนในคาบแรกของวัน ครูจะ
ใช้เวลาหน้าเสาธงเพื่อท ากิจกรรมของโรงเรียนนานท าให้เหลือเวลาในการเรียนน้อยลง เวลาท ากิจกรรม อาจมีกิจกรรม
บางกิจกรรมที่ต้องให้ท ามาส่งทีหลัง 

สรุปผลการวิจัย             

 1.แนวคิดวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ โดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนเชิงรุก (Active Learning) พบว่า ก่อนการจัดการเรียนรู้นักเรียนแนวคิดวิทยาศาสตร์ทาง
วิทยาศาสตร์ที่สมบูรณ์ (SU) ร้อยละ 0.68  นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์บางส่วน (PU) ร้อยละ 7.24 
นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์ที่คลาดเคลื่อน (PU&SM) ร้อยละ 46.55 นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์คลาดเคลื่อน (SM) 
ร้อยละ 45.51 และไม่มีนักเรียนที่มีไม่มีมโนมติ (NO)  แต่หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนเชิงรุก (Active 
Learning) นักเรียนแนวคิดวิทยาศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ที่สมบูรณ์ (SU) ร้อยละ 25.51  นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์บางส่วน (PU) ร้อยละ 46.89 นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์ที่คลาดเคลื่อน (PU&SM) ร้อยละ 22.06 
นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์คลาดเคลื่อน (SM) ร้อยละ 5.17 และไม่มีนักเรียนที่มีไม่มีมโนมติ (NO)  
 2. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนเชิงรุก (Active Learning) โดยวิเคราะห์จากแบบบันทึกอนุทินของนักเรียน พบว่า เม่ือมีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนเชิงรุก (Active Learning) นักเรียนมีความตื่นเต้น สนุกสนาน และมีความสุขกับการ
เรียน นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง และนักเรียนได้ฝึกการพูด การมีเหตุผล นักเรียนมีการหาข้อมู ลเพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปเก่ียวกับเน้ือหาที่เรียน  
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อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนเชิงรุก ( Active 
Learning) ที่มีต่อแนวคิดวิทยาศาสตร์เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาแนวคิดวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ โดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนเชิงรุก (Active Learning)  
 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนเชิงรุก (Active Learning) ที่มีผลต่อแนวคิดวิทยาศาสตร์เรื่อง 
ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีแนวคิดวิทยาศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้สูงขึ้นกว่าก่อน
การจัดการเรียนรู้ โดยนักเรียนมีความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์ที่สมบูรณ์ (SU) หลังการจัดการเรียนรู้เพิ่มสูงขึ้นจากร้อย
ละ 0.68 เป็นร้อยละ 25.51 มีความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์บางส่วน (PU) หลังการจัดการเรียนรู้เพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 
7.24 เป็นร้อยละ 46.89 และ พบว่านักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์คลาดเคลื่อนหลังการจัดการเรียนรู้ลดลงกว่าก่อนการ
จัดการเรียนรู้  โดยนักเรียนมี ความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์เพียงบางส่วนและแนวคิดวิทยาศาสตร์ที่คลาดเคลื่อ น 
(PU&SM) หลังการจัดการเรียนรู้ลดลงจากร้อยละ 46.55 เป็นร้อยละ 22.06 มีความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์
คลาดเคลื่อน (SM) หลังการจัดการเรียนรู้ลดลงจากร้อยละ 45.51 เป็นร้อยละ 5.17 และไม่มีนักเรียนที่มีไม่มีแนวคิด
วิทยาศาสตร์ (NO) จากผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์ที่สมบูรณ์ (SU) หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนซ่ึงเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนเชิงรุก (Active Learning) เป็นรูปแบบการจัด
กิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนมีการลงมือปฏิบัติจริง นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆนอกเหนือจากการฟังเพียง
อย่างเดียว ซ่ึงครูจะมีหน้าที่ส่งเสริมพฤติกรรมการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น ใช้ทักษะการพูด 
ฟัง อ่าน เขียน และไตร่ตรองความคิด ซ่ึงสอดคล้องกับศริวรรณ เจษฎารมย์ (2551) ที่กล่าวว่าการจัดกิจกรรมที่ผู้เรียนได้
ลงมือปฏิบัติช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างหลักการ แนวคิดและทักษะของแต่ละวิชาขยายความรู้
ไปใช้ประโยชน์ได้นักเรียนมีการพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ โดยนักเรียนส่วนใหญ่มีแนวคิดวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในกลุ่ม
แนวคิดวิทยาศาสตร์สมบูรณ์และสอดคลอดกับจิรัสยา นาคราช (2558) ที่กล่าวว่า แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน
หลังเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เน้นการลงมือปฏิบัติ สูงกว่ากับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ และ
เม่ือพิจารณาจากตัวชี้วัด จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แล้ว พบว่านักเรียนมีแนวคิด
วิทยาศาสตร์ที่สมบูรณ์ สามารถให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้อง และครบถ้วนทุกประเด็นทางวิทยาศาสตร์ก าหนด 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนเชิงรุก (Active Learning) เป็นการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ                             
อาจปรับรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทของนักเรียน สถานที่ และระยะเวลาได้  
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การจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ (7E) เรือ่ง พลงังานไฟฟา้ทีม่ตีอ่  
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 

Effects of The 7E Learning Cycle Model of Electrical Energy on Learning  
Achievement and Abilities in Analytical Thinking of Mathayomsuksa 3 students 

บณุยนดัดา ถาวรกลู1* พชิยั นลินวล2และสปุราณ ีพศิมยั3 
Bunyanatda Thawonkun1* Pichai Ninnoun2 and Supanee Pissamai3 

1นักศึกษาสาขาวิชาวทิยาศาสตรท์ั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
2ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

3อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

บทคดัยอ่ 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่อง พลังงาน
ไฟฟ้า ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม มีนักเรียนทั้งสิ้น 46 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่องพลังงานไฟฟ้า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อย
ละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ t-test ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียน และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลังเรียน มีค่าสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05\ 

ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น(7E), ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน,ความสามารถในการคิด

วิเคราะห ์

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to study the effect of learning cycle model on Electrical 
energy towards the achievement and abilities in analytical thinking, comparisons between before and 
after of learning management. The target group used in study was 46 Mathayomsuksa 3 students.  The 
instruments are as follows to used in the research include learning management plans a learning cycle 
model step 7 (7E) electric power test achievement and test your abilities in analytical thinking. Statistics 
used were percentage, mean, standard deviation and t-test. The results of study revealed as follows: 
1. the students who were managed to learn through of the learning cycle model to learn the 7 stages 
(7E) electrical energy and abilities in analytical thinking between after learning to the students was 
significantly higher than before learning taught at .05 level. 

keywords : The 7E Learning Cycle Model, Learning Achievement, Abilities in Analytical Thinking 
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ความเป็นมาและความส าคัญ 

ในปัจจุบันการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นการสอนที่เน้นเน้ือหา และความจ ามากกว่า
กระบวนการ นักเรียนส่วนใหญ่มีทักษะไม่เพียงพอและไม่อาจตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผลเพียงพอ ครูเป็น
ศูนย์กลางของห้องเรียน ครูเป็นผู้ให้ความรู้แก่นักเรียน แต่ด้วยการสอนตลอดเวลาท าให้นักเรียน ไม่มีโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรม ผลที่ตามมาคือ นักเรียนขาดความสามารถในการแสดงความคิดเห็น การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และไม่
สามารถที่จะน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต่ าจาก
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (กรมวิชาการ, 2545) ได้กล่าวถึงการ
จัดการเรียนการสอนตามที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญว่าจ าเป็นต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนทั้งครู และนักเรียน 
กล่าวคือ ลดบทบาทของผู้สอนจากการเป็นผู้บอกเล่า บรรยาย สาธิต เป็นการวางแผน กิจกรรมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 
จะต้องเน้นที่บทบาทของนักเรียนตั้งแต่เริ่ม คือ เริ่มวางแผนการเรียน การวัดผลประเมินผล และต้องค านึงว่ากิจกรรม
การเรียนน้ันเน้นการพัฒนา กระบวนการคิดวางแผน ลงมือปฏิบัติ ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากแหล่งเรียนรู้ที่ 
หลากหลาย ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล การแก้ปัญหา การมีปฏิสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน การสร้างค าอธิบายเก่ียวกับข้อมูล
ที่สืบค้นได้เพื่อน าไปสู่ค าตอบของปัญหาหรือค าถามต่างๆในที่สุด สร้างองค์ความรู้ ทั้งน้ีกิจกรรมการเรียนรู้ ดังกล่าวต้อง
พัฒนานักเรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์สังคม และสติปัญญา (กรมวิชาการ, 2545) ได้เสนอแนวทางการจัดกิจกรรม การ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซ่ึงมีรูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น 
กระบวนสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry) กระบวนการแก้ปัญหา (Problem) กิจกรรมคิดปฏิบัติ (Hands - on Mind - on 
Activities) และการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative) โดยที่ครูผู้สอนจะต้องศึกษาท าความเข้าใจเก่ียวกับหลักการ
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พิจารณาเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับเน้ือหา ศักยภาพของผู้เรียน สภาพแวดล้อมของ
โรงเรียน รวมถึงการเลือกกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม หรือจัดประสบการณ์ต่างๆที่ดีให้กับนักเรียน เน้นให้นักเรียนได้
ฝึกคิดได้ด้วยตนเอง สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง จะสามารถพัฒนาสติปัญญาและความคิดของนักเรียนได้เป็นอย่างดี  
ดังน้ัน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ต้องเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผ่ าน
กระบวนการคิด เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณภาพทุกๆด้าน พบว่า ยังอยู่ในขอบเขตจ ากัด คือการพัฒนาผู้เรียนด้านความรู้ความเข้าใจเป็นด้านที่ได้รับการเอา
ใจใส่มากกว่าด้านอ่ืนๆ แต่ยังขาดการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งไม่สามารถพัฒนา
วิธีคิดวิเคราะห์แบบมีเหตุผลให้กับผู้เรียนได้แต่จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีรูปแบบการสอนและเทคนิคการสอน พบว่า
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นวิธีการสอนที่มีความนิยมในการสอนวิทยาสาสตร์ เน่ืองจาก เป็น
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการค้นหาค าตอบผ่านการส ารวจตรวจสอบ โดยผู้ เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
ซ่ึงมีรูปแบบเป็นวัฏจักรการเรียนรู้โดยความรู้ใหม่จะอยู่บนพื้นฐานของความรู้เดิม วัฏจักรการเรียนรู้เป็นวิธีสร้างบทเรียน
ทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงอยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ , 2554) โดยการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น(7E) เป็นรูปแบบที่พัฒนามาจากการจัดการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) แต่เน่ืองจากการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ไม่ได้เน้นการถ่ายโอนความรู้ 
และให้ความส าคัญกับการตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียน (Eisenkraft, 2003)สอดคล้องกับงานวิจัยที่กล่าวว่า การ
ตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนจะท าให้นักเรียนรู้ว่าต้องเรียนรู้อะไรก่อนที่จะเรียนเน้ือหาน้ัน ๆ นักเรียนจะสร้าง
ความรู้จากพื้นฐานความรู้เดิม ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่มีความหมาย และสิ่งส าคัญคือควรให้นักเรียนได้น าความรู้ที่ได้รับไป
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ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น มีขั้นตอนดังต่อไปน้ี คือ 1) 
ขั้นตรวจสอบความรู้ เดิม (Elicit)  2) ขั้นเร้าความสนใจ (Engage) 3) ขั้นส ารวจค้นหา (Explore)  4) ขั้นอธิบาย 
(Explain)  5) ขั้นขยายความรู้ (Elaborate) 6) ขั้นประเมินผล (Evaluate)  และ7) ขั้นน าความรู้ไปใช้ (Extend)(ณัฐมน 
เดชา, 2555)  จากงานวิจัยของ รจนา ไชยศรีฮาด (2555) ที่ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้7 ขั้น พบว่า 1) ด้าน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์นักเรียนที่เรียนโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ในจ านวน
นักเรียน 55 คน มีนักเรียนที่ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มจ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ซ่ึง
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  2) ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นักเรียนที่เรียนโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบวัฏ
จักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ในจ านวนนักเรียน 55 คน มีนักเรียนที่ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มจ านวน 47 
คน คิดเป็นร้อยละ 85.45 ซ่ึงผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญญรีย์ สมองดี (2556) ที่ศึกษา
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 
ขั้น (7E) ที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการคิดวิเคราะห์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 
4 พบว่า 1) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชีววิทยาหลังการเรียนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการ
เรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 2) การคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
หลังการเรียนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 3) เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังการเรียนโดยใช้การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) อยู่ในเกณฑ์ระดับมากระดับ 4 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

จากการศึกษาสภาพปัญหา ความส าคัญ และงานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจ ที่จะจัดการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ และเพื่อเป็น
แนวทางในการจัดการเรียนรู้ ในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ และรายวิชาอ่ืนๆ 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ที่ได้รับหลังการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ปีที่ 3 เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ที่ได้รับหลังการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) 

ขอบเขตงานวิจัย         
 การศึกษาค้นคว้าครั้งน้ี ผู้ศึกษาได้ก าหนดขอบเขต ดังน้ี     
 เนื้อหาที่ใช้ในการสอน  
 เน้ือหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ หน่วยที่ 5 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 6 ว 23102 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3       
 กลุ่มเป้าหมาย 
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 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จ านวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 46 คน    
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 ตัวแปรที่ศึกษาส าหรับการวิจัยครั้งน้ี ประกอบด้วย 2 ประเภท คือ 

ตัวแปรต้น ได้แก่ 
 1)  การจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) 

ตัวแปรตาม ได้แก่ 
 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง พลังงานไฟฟ้า 
 2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า 

ระยะเวลา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

การจัดการเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับรูปแบบ 7 ขั้น (7E) 
1) ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม 2) ขั้นเร้าความสนใจ   3) ขั้นส ารวจและค้นหา 4) ขั้นอธิบาย                                                                       
5) ขั้นขยายความคิด 6) ขั้นประเมินผล 7) ขั้นน าความรู้ไปใช้ 

 
 
 
 

 

รปูที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธดี าเนนิการวจิยั            

 เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั          
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีดังน้ี 
 - แผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)      
 - แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน       
 - แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์      
 การสร้างและหาคณุภาพเครือ่งมือ       
 - แผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)     
 - ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับหลักการและวิธีการเขียนแผน การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และการวัดผลและประเมินผล  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน                     

เรื่อง พลังงานไฟฟ้า                           

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์                            

เรื่อง พลังงานไฟฟ้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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 - ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 ด้านตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้                   
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ และวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ดังน้ี  
 1) มาตรฐาน ว 5.1 2) มาตรฐาน ว 8.13) จุดประสงค์การเรียนรู้     
 - วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ และจ านวนชั่วโมงในการสอน      
 - สร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่อง พลังงานไฟฟ้า 
ทั้งหมด 4 แผน โดยมีรายละเอียด ดังตารางที่ 1       
 ตารางที ่1 การจัดสาระการเรียนรู้/จ านวนชั่วโมงในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 

แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ จ านวนชั่วโมง 

1 กฎของโอห์ม 1 
2 ก าลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า 2 
3 ข้อมูลส าคัญในใบแจ้งค่าไฟฟ้า 1 
4 ตัวต้านทานแปรค่าได้ 2 
รวม 6 

- น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เขียนเสร็จแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณา  
ตรวจสอบส่วนประกอบต่าง ๆ ของแผน ได้แก่ ความเหมาะสมและความสอดคล้องของเน้ือหา ความสัมพันธ์ระหว่าง
สาระการเรียนรู้ สาระส าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม ภาษาและเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
น าข้อบกพร่องมาปรับปรุงและแก้ไข ตามข้อเสนอแนะ      
 - น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน3 ท่าน เพื่อ 
พิจารณาตรวจสอบความสอดคล้องและความเหมาะสมของ แผนการจัดการเรียนรู้ ซ่ึงแบบประเมินส าหรับผู้เชี่ยวชาญมี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ตามวิธีของ Likert ซ่ึงมี 5 ระดับ  
 5  หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด 
 4  หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 
 3  หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 

 2  หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย  
 1  หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยที่สุด  
วิธีการพิจารณาค่าเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) 
 คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง แผนการจัดการเรียนรู้เหมาะสมมากที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง แผนการจัดการเรียนรู้เหมาะสมมาก  
 คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง แผนการจัดการเรียนรู้เหมาะสมปานกลาง  
 คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง แผนการจัดการเรียนรู้เหมาะสมน้อย  
 คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง แผนการจัดการเรียนรู้เหมาะสมน้อยที่สุด  
 ซ่ึงค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ จากผู้เชี่ยวชาญ
ทั้ง 3 ท่านพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ เหมาะสมมาก โดยมี X = 4.40และ SD = 0.59 

- ด าเนินการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญประเด็นที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 
 - น าแผนการจัดการ ที่ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ ไปทดลองใช้ กับ 
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นักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย และยังไม่เคยศึกษา เรื่อง พลังงานไฟฟ้า เพื่อหาข้อบกพร่อง   
 - น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายจริง   
 - การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน ตามขั้นตอนดังน้ี         
 - ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบทดสอบ เพื่อสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 - ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ด้านวัดผลและเทคนิคการเขียนข้อสอบ 
 - ศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ ผลการเรียนรู้เน้ือหาสาระและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ
วิเคราะห์ข้อสอบในแต่ละเรื่อง โดยพิจารณาจาก มาตรฐานและผลการเรียนรู้    
 - สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ข้อสอบเป็นแบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ(Multiple choice) 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ใช้จริงจ านวน 20 ข้อ โดยก าหนดพฤติกรรมการเรียนรู้ที่
ต้องการวัด 4 ด้าน คือ ความรู้ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ และการวิเคราะห์    
 - น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม
และความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้กับจุดประสงค์การเรียนรู้ และพฤติกรรมที่ต้องการวัดของข้อค าถามในแต่ละข้อ 
แล้วน าส่วนที่บกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ      
 - น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอต่อ ผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมของค าถามและเน้ือหา เพื่อประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Consistency: IOC) โดยใช้สูตรของ Rowinelli and Hambleton  (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ , 
2543) ซ่ึงการพิจารณาค่า IOC จะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 จึงจะถือว่าสอดคล้องกัน โดยผลการประเมิน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้ง 30 ข้อ จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน พบว่า มีข้อสอบจ านวน1 ข้อที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์ มีค่า IOC เท่ากับ 0.30 ซ่ึงได้น ามาใช้ในแบบทดสอบฉบับที่ใช้จริง และข้อสอบจ านวน58 ข้อ ที่ผ่านเกณฑ์มีค่า 
IOC ตั้งแต่ 0.60-1.00         
 - น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ที่ผ่านการตรวจคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ มาปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ คือ การระบุหน่วยในตัวเลือก และค าที่เขียนไม่ถูกต้อง เพื่อให้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนมีความสมบูรณ์         
 - น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ กับนักเรียนที่เคยเรียน เรื่อง 
พลังงานไฟฟ้า เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ       
 - น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มาตรวจวิเคราะห์เป็นรายข้อ เพื่อหาค่าความยากง่าย และอ านาจ
จ าแนก (สมนึก ภัททิยธนี, 2549) แล้วคัดเลือกข้อสอบที่ความยากง่ายมีค่าอยู่ระหว่าง 0.20- 0.80 และมีค่าอ านาจ
จ าแนกอยู่ระหว่าง 0.20 - 1.00 จ านวน 30 ข้อ พบว่า มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.24- 0.74 และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 
0.24- 0.62          
 - หาความเชื่อมันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้สูตรของ KR-20ของ Kuder-Richardson 
(สมนึก ภัททิยธนี, 2549) ซ่ึงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.93  
 - จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ฉบับสมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้   
 - แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ผู้วิจัยได้
ด าเนินการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ตามขั้นตอนดังน้ี  
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 - ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เก่ียวกับการคิดวิเคราะห์ เพื่อสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์จากหนังสือ เอกสาร ต าราต่างๆ ตามแนวคิดของ Bloom1957 อ้างถึงใน ( สุคนธ์ สินธพานนท์ ,2555) 
 - สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ซ่ึงประกอบด้วยบทความเหตุการณ์ หรือข้อมูลที่
เก่ียวข้อง เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ข้อสอบเป็นแบบปรนัยชนิด เลือกตอบ 4 ตัวเลือกจ านวน 20 ข้อ ใช้จริง จ านวน 10 ข้อ
 - น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่สร้างขึ้น เสนอต่อ อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความถูกต้องของวิธีการเขียนข้อค าถาม  ความสอดคล้องของค าถามให้ครอบคลุมเน้ือหา แล้วน าส่วน
ที่บกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะ       
 - น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน 
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมของค าถาม และเน้ือหา เพื่อประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยใช้สูตรของ 
Rowinelli and Hambleton (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543) ซ่ึงการพิจารณา ค่า IOC จะต้องมีค่ามากกว่า
หรือเท่ากับ 0.50 จึงจะถือว่าสอดคล้องกัน โดยผลการประเมิน แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทั้ง 20 
ข้อ จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน พบว่า มีค่า IOC เท่ากับ 1.00      
 - น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ มาปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ คือ การจัดเรียงบทความในแต่ละข้อใหม่เพื่อให้แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
มีความสมบูรณ์          
 - น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ ไม่ใช่
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์   
 - น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มาตรวจวิเคราะห์เป็นรายข้อเพื่อหาความยากง่าย และ
อ านาจจ าแนก (สมนึก ภัททิยธนี, 2549) แล้วคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.20- 0.80 และมีค่า
อ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.20-1.00 จ านวน 10 ข้อพบว่า มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.31- 0.69 และมีค่าอ านาจจ าแนก
ตั้งแต่ 0.24- 0.62          
 - หาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้สูตร KR-20ของ Kuder-
Richardson (สมนึก ภัททิยธนี, 2549) ซ่ึงแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ค่าความเชื่อม่ันมีค่าเท่ากับ 
0.82           
 - จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์รายวิชาวิทยาศาสตร์  6 ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ฉบับสมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้       
 การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 
 1. ทดสอบก่อนเรียน  (Pre-test) กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น     
 2. ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้จัดการเรียนการสอนการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้7 ขั้น 
(7E) เป็นเวลา  6 ชั่วโมง         
 3. เม่ือสิ้นสุดการสอนท าการทดสอบหลังเรียน (Post -test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ 
เรียน และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซ่ึงเป็นชุดเดียวกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน 

4. ตรวจสอบผลการทดสอบแล้วน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติพื้นฐาน 

    1.1 การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538) 

=
x

X
n  

เม่ือ  x     แทน  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
    ∑X  แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
     n     แทน  จ านวนนักเรียนในกลุ่มที่ศึกษา 

  5.5.5.2 หาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538) 

                                                                    S. D. = √
n ∑ x2- (∑ x)2

n(n-1)
  

   เม่ือ  SD   แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
                                            ∑X 2  แทน  ผลรวมของก าลังสองของคะแนนแต่ละตัว 
                                          (∑X )2  แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง 

n  แทน  จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง  
   1.2 สถิติเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือในการท าวิจัย      

  - หาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (ล้วน  สายยศ, 2543) 

                                                         
=
R

IOC
N

 

                     เม่ือ  IOC  แทน   ดัชนีความสอดคล้อง 
   ∑R     แทน    ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

 N      แทน   จ านวนผู้เชี่ยวชาญ  
- วิเคราะห์หาค่าความยากง่าย ( p ) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบทดสอบ 

วัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (สมนึก ภัททิยธนี, 2549) 

         P  =
2N

L+H
 

     เม่ือ   P     แทน ค่าความยากของข้อสอบ 
             H    แทน จ านวนคนในกลุ่มสูงตอบถูก 
             L    แทน จ านวนคนในกลุ่มต่ าตอบถูก 
             N    แทน จ านวนคนทั้งหมดในกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 

- วิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนก ( r ) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบทดสอบ 
วัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (สมนึก ภัททิยธนี, 2549) 

                                    r  =
2N

L+H
    

    เม่ือ   r     แทน ค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบ 
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        H    แทน จ านวนคนในกลุ่มสูงตอบถูก 
        L    แทน จ านวนคนในกลุ่มต่ าตอบถูก 
        N    แทน จ านวนคนทั้งหมดในกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง  

- สถิติที่ใช้หาค่าความเชื่อม่ัน ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบทดสอบวัด 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (สมนึก ภัททิยธนี, 2549) 

    rt= 
 
− 

−  

n pq
1 2n 1 St

    

 เม่ือ   rt แทน ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
          N แทน จ านวนข้อของแบบทดสอบ 
          P แทน อัตราส่วนของผู้ตอบถูกในข้อน้ัน 
         q แทน อัตราส่วนของผู้ตอบผิดในข้อน้ัน 
        2tS แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการวเิคราะหเ์พื่อเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรยีน       
ตารางที ่2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ระหว่างก่อน และหลังการได้รับการจัดการ

เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7  ขั้น (7E)  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน n X  SD t P 

ก่อนเรียน 46 10.63 2.66 
14.49* .00 

หลังเรียน 46 17.45 2.70 

       *p < .05 
           จากตารางที่ 2แสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 หลังจากที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.45 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 2.70 ส่วนค่าเฉลี่ยของคะแนนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนที่จะได้รับการจัดการที่ เรียนรู้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
10.63 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.66 เ ม่ือน าค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบมาเปรียบเทียบกันด้วย t-test 
Independent พบว่า ค่า t เท่ากับ 14.49 

จึงสรุปได้ว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียน เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่ได้รับ 
หลังการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) สูงกว่าคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนได้รับ
การจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
           ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์      
           ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ระหว่างก่อน และหลังจากที่ได้รับการ จัดการ
เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)  

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ n X  SD t p 

ก่อนเรียน 46 9.73 2.54 
15.85* .00 

หลังเรียน 46 16.73 1.35 
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           * p < .05 
          จากตารางที่ 4แสดงให้เห็นว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลังเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังจากที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้  7 ขั้น (7E) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.73 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.35 ส่วนค่าเฉลี่ยของคะแนนนักเรียน  ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  9.73 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.54 

 สรุปได้ว่าความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลังเรียน เรื่อง พลังงานไฟฟ้า  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่
ได้รับหลังการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 

สรุปผลการวิจัย   
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน เรื่องพลังงานไฟฟ้า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับหลังการ

จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) สูงกว่าคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนได้รับการจัดการ
เรียนรู้           
 2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลังเรียน เรื่อง พลังงานไฟฟ้า  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับ
หลังการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) สูงกว่าความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนได้รับการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

อภิปรายผล  
     การวิจัย เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประเด็นการอภิปราย  ดังต่อไปน้ี 
    1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ระหว่างก่อน 
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) และหลังจากที่นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ พบว่า  
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ 
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัด 
จักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความส าคัญในการถ่ายโอนการเรียนรู้และการตรวจสอบความรู้ 
เดิมของนักเรียน ซ่ึงจะท าให้ครูทราบว่านักเรียนมีความรู้พื้นฐานในเรื่องที่จะเรียนเป็นอย่างไร และสามารถจัดกิจกรรมที่ 
เหมาะสมให้กับนักเรียนได้ อีกทั้งยังเป็นรูปแบบหน่ึงของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ที่เปิดโอกาสให้ 
นักเรียนได้แสดงความสามารถ และใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านการท ากิจกรรมการทดลอง ซ่ึงเป็นการ 
กระตุ้นให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เน่ืองจากนักเรียนจะต้องลงมือปฏิบัติจริง มีการวางแผน และอภิปรายผล 
ร่วมกัน ช่วยให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเน้ือหาและสามารถสรุปเป็นความรู้ของตนเองได้ สอดคล้องกับ ประสาท  
เนืองเฉลิม( 2558, หน้า143-145) ที่กล่าวว่า การจัดกิจกรรม การเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ประสาทสัมผัสมา 
ช่วยในการแก้ปัญหาผ่านการเลือกกิจกรรมการทดลองที่เหมาะสม จะเป็นการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจด้วยเหตุน้ี  
ผู้วิจัยจึงน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางช่วย 
ให้นักเรียนสามารถจัดระบบความคิดและความจ าที่มาจากความเข้าใจได้ ซ่ึงเป็นการเชื่อมโยงระหว่างความรู้เดิมที่มีอยู่ 
กับความรู้ใหม่ที่เพิ่งเรียน ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย จึงส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิที่สูงขึ้น และมี 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01ด้วยเหตุผลข้างต้นที่ได้ 
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กล่าวมา ท าให้สรุปได้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้  7 ขั้น (7E) สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ 
   2.  การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ระหว่าง 
ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) และหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ พบว่า ความสามารถใน 
การคิดวิเคราะห์หลังเรียน เรื่อง พลังงานไฟฟ้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัด 
จักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ 
เรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เน่ืองจากเป็นการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้รูปแบบหน่ึงที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และ 
สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยการให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม วางแผน ลงมือปฏิบัติ สรุปผล 
ร่วมกับนักเรียนคนอ่ืน ๆ และน าเสนอผลการทดลอง ท าให้นักเรียนได้ฝึกการสังเกต เปรียบเทียบ แยกแยะ ประยุกต์ใช้  
และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆเพื่อน าไปสู่การค้นหาค าตอบ ซ่ึงเป็นทักษะที่ส าคัญ ของการคิดวิเคราะห์ โดยมี 
ขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังต่อไปน้ี 
 - ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม ในขั้นน้ีครูจะจัดกิจกรรม หรือตั้งค าถาม เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความเข้าใจ และ
เป็นการทบทวนความรู้เดิมของนักเรียน โดยครูจะเริ่มต้นด้วยค าถาม“ นักเรียนคิดว่า ” ซ่ึงนักเรียนจะเกิดการตอบสนอง
ต่อค าถามน้ีและมีการเชื่อมโยงกับความรู้เดิม เพื่อที่ครูจะได้ทราบว่านักเรียนแต่ละคนมีความรู้พื้นฐานเป็นอย่างไร การใช้
ค าถามเป็นเทคนิค ที่ครูน ามาใช้ในการสอน การใช้ค าถามอย่างเป็นระบบ มีการค่อย ๆ พัฒนาระดับค าถามประเภท  
ต่าง ๆ อย่างต่อเน่ืองช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการในการเรียนรู้ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม และเป็นการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ในชั้นระหว่างนักเรียนกับนักเรียน และระหว่างครูกับนักเรียน (ชนาธิป พรกุล, 2554, หน้า176) 
 - ขั้นสร้างความสนใจ เป็นขั้นที่มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนสนใจและคิดเก่ียวกับหัวข้อที่จะเรียน ซ่ึงครูจะจัด
กิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น ประหลาดใจหรือเกิดความสงสัย เช่น กิจกรรมการทดลอง 
การน าเสนอข้อมูลข่าวหรือสถานการณ์ การใช้รูปภาพประกอบ หรือการใช้วีดีทัศน์ โดยครูเป็นผู้ท าหน้าที่กระตุ้นให้
นักเรียนคิดตั้งค าถาม  เพื่อน าไปสู่การตรวจสอบในขั้นต่อไป สอดคล้องกับ ประสาท เนืองเฉลิม (2558,หน้า 141)ที่กล่าว
ว่า การสืบเสาะหาความรู้โดยอาศัยการตั้งค าถาม เป็นเทคนิคที่กระตุ้นให้นักเรียนได้คิดตั้งค าถาม ประเด็นปัญหา น าไปสู่
การตั้งสมมติฐานเพื่อค้นคว้าหาค าตอบบนฐานความรู้ ตามพื้นฐานและประสบการณ์เดิม 
 - ขั้นส ารวจค้นหาเป็นขั้นที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ สังเกต รวบรวมข้อมูลออกแบบและวางแผนการตรวจสอบ 
วิเคราะห์ และลงมือปฏิบัติ โดยครูเป็นผู้กระตุ้นให้นักเรียนตรวจสอบปัญหา ตั้งค าถามแนะน า และประเมินความเข้าใจ
ซ่ึงการทดลองเป็นส าคัญของการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นการน าไปสู่การฝึกทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ ฝึกให้นักเรียนรู้จักท างานร่วมกับผู้อ่ืน (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ , 2554,หน้า94) สอดคล้องกับ ประสาท เนือง
เฉลิม (2558, หน้า144) ที่กล่าวว่าการเรียนการสอนแบบน้ีส่งผลให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง ได้ฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา มีส่วนร่วมในกิจกรรมชั้นเรียนและได้เรียนรู้
ผ่านประสาทสัมผัสของตนเอง         
 - ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป เป็นขั้นที่นักเรียนน าข้อมูลจากการส ารวจ ค้นคว้า มาวิเคราะห์ แปลผล และจัดกระท า
กับข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น ตาราง กราฟหรือรูปวาด จากน้ันครูจะช่วยให้นักเรียนรู้จักทฤษฎี กฎ หรือค าศัพท์ทาง
วิทยาศาสตร์พร้อมกับตั้งค าถามเพื่อให้นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้มาใช้ในการอธิบาย และสรุปผล เพื่ออธิบาย
ความคิดรวบยอดหรือแนวคิดของนักเรียนเป็นการช่วยฝึกให้นักเรียนรู้จัก สังเกต เปรียบเทียบ วิเคราะห์ และรวบรวม
ข้อมูล แล้วสรุปความรู้ด้วยตนเอง รูปแบบกิจกรรมดังกล่าวท าให้นักเรียนได้สร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยมีการตรวจสอบ
ความขัดแย้งระหว่างข้อมูลใหม่ กับความเข้าใจที่มีอยู่เดิม แล้วเกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญา จนท าให้นักเรียน
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เกิดความเข้าใจ และเกิดการรับรู้ น้ันอย่างมีความหมาย และเก็บเป็นข้อมูลสมองได้อย่างยาวนาน ซ่ึงสอดคล้องกับ
แนวคิดของ  Martin (1993,43) ที่สรุปว่า การสนับสนุนให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ และสร้างความรู้ด้วยตนเองช่วยท าให้
นักเรียนมีความเข้าใจที่ลึกซ้ึงขึ้น ซ่ึงเป็นลักษณะที่ส าคัญอย่างหน่ึงของความสามารถในการเรียนรู้และทักษะการคิด 
 - ขั้นขยายความรู้ เป็นขั้นที่ครูมีหน้าที่ในการจัดกิจกรรม ให้นักเรียนได้น าความรู้หรือความคิดรวบยอดที่สร้า งขึ้น
ไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิม โดยให้ประยุกต์ใช้ความรู้ในการตอบค าถามกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
รวมถึงการตั้งค าถามหรือโจทย์ปัญหา เพื่อน าไปสู่การหาแนวทางแก้ปัญหาหรือการค้นคว้าทดลองเพิ่มขึ้น  ซ่ึงเป็นการฝึก
ให้นักเรียนรู้จักการใช้ภาษาและการคิดวิเคราะห์เพื่อหาค าตอบ สอดคล้องกับแนวคิดของ ลักขณา สริวัฒน์ (2549, หน้า
23) ที่กล่าวว่า การให้โอกาสแก่เด็กได้ฝึกพูดในชั้นเรียนจะช่วยให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ในการจัดระเบียบทางความคิด 
นอกจากการพูดแล้วควรมีการฝึกในด้านการเขียนควบคู่กันไปด้วย เพราะการเขียนจะช่วยให้เด็กมีการพัฒนาด้านการคิด
จินตนาการ การคิดสร้างสรรค์ การใช้เหตุผลและการพัฒนาการทางภาษา 
 - ขั้นประเมินผลเป็นขั้นที่ครูประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน มีทั้งการประเมินระหว่างการจัดการเรียนรู้ และ
ประเมินหลังการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อเป็นการตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจของนักเรียนซ่ึงสอดคล้อง กับ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555 , หน้า1) ที่กล่าวว่า การวัดผลประเมินผลเป็นภารกิจหน่ึงที่
ส าคัญของการจัดการเรียนรู้ ผลที่ได้จาการประเมินจะช่วยให้ครูได้ทราบถึงความส าเร็จของการจัดการเรียน รวมทั้งใช้ผล
ที่ได้จากการประเมินเป็นแนวทางให้ครูน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบผู้เรียนมาก
ยิ่งขึ้น              
 - ขั้นน าความรู้ไปใช้ เป็นขั้นที่ครูจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้น าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
และเชื่อมโยงความรู้ไปสู่เรื่องอ่ืนๆต่อไป ซ่ึงเป็นการพัฒนาความคิดให้ต่อเน่ือง ช่วยให้นักเรียนสามารถถ่ายโอนการ
เรียนรู้ และสามารถน าไปปรับใช้ให้ เหมาะสมในสถานการณ์จริงได้สอดคล้องกับแนวคิดของ สิริญชา สุทธิจันทร์
(2553,หน้า117) ที่กล่าวว่า ขั้นการน าความรู้ไปใช้ หรือที่เรียกว่า การถ่ายโอนความรู้ นักเรียนจะถูกกระตุ้นให้สามารถ
น าความรู้ที่ได้รับไปสร้างความรู้ใหม่ ท าให้เกิดประโยชน์ในชีวิต 

ด้วยเหตุผลข้างต้น จึงส่งผลให้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้  7 ขั้น (7E) มีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนได้รับ
การจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐจิรัช ภูมิมะลา(2555) ซ่ึงได้ศึกษาผลการน าแหล่งเรียนรู้ในชุมชนมาใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น พบว่า หลังการจัดการ
เรียนรู้ นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ครูผู้สอนควรท าการปฐมนิเทศและแนะน า

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างลุล่วง 
2. การจัดกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน ครูควรเน้นให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วม ในการท ากิจกรรม ส่งเสริมให้

นักเรียนแสดงความคิดเห็นและสร้างบรรยากาศในชันเรียน ให้เหมาะสมต่อการท ากิจกรรม 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) กับเน้ือหาอ่ืนในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน 
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2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับตัวแปรอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อการเรียนรู้ที่เกิดจาก การเรียนรู้ด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เช่น เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ หรือความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นต้น 

3. ควรมีการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมและควร
มีการวัดผลเป็นช่วงๆ เพื่อศึกษาพัฒนาการของผู้เรียน      
 4. ครูควรเลือกเน้ือหาให้เหมาะสมกับรูปแบบการสอน 
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บทคดัยอ่ 
 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา และเปรียบเทียบแนวคิดวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เรื่อง ไฟฟ้า ก่อนและหลังเรียน โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เสริมด้วยเทคนิคการใช้แผนผังความคิด กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยใช้วิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจงเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 จ านวน 27 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการ
เรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้า โดยการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เสริ มด้วยเทคนิคการใช้แผนผังความคิด 
และเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล ได้แก่แบบวัดแนวคิดวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องไฟฟ้าพบว่า 
นักเรียนส่วนใหญ่มีแนวคิดวิทยาศาสตร์ อยู่ในกลุ่มแนวคิดวิทยาศาสตร์สมบูรณ์ (SU) ร้อยละ 29.14 แนวคิดวิทยาศาสตร์
ถูกต้องบางส่วน (PU) ร้อยละ 31.11 แต่ก็ยังมีนักเรียนบางส่วนที่มีแนวคิดวิทยาศาสตร์บางส่วนและแนวคิดวิทยาศาสตร์
คลาดเคลื่อนบางส่วน (PU/SM) ร้อยละ 21.98 ซ่ึงแนวคิดวิทยาศาสตร์หลังเรียน มีค่าสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้, แผนผังความคิด, แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ 

ABSTRACT  
The purposes of this study were to effects of instruction and the comparison of learning 

science concepts  science concepts about electricity of Matthayomsuksa 3 students.The sample used 
in  this research were 27 Matthayomsuksa 3, 2 nd semester academic year 2561 . The instruments are 
as follows: 1) Research operations including lesson plans about electricity using inquiry based learning 
approach supplemented by mind mapping technique. And 2) For used to collect details examination 
science concepts about electricity of Matthayomsuksa 3. Found that most students have the science 
concepts sound understanding (SU) 29.14 percent and Partial Understanding (PU) 31.11 percent but 
there are also some students there have the science concepts Partial Understanding with a Specific 
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Misconception (PU/SM) 21.98 percent. The developing  of  Matthayomsuksa 3 students’ science 
concepts were also significantly higher than their per score at  .05 

Keywords : Inquiry Based Learning, Mind Mapping, Science Concepts 

ความเปน็มาและความส าคญั 
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เก่ียวข้องกับการด ารงชีวิตของ
มนุษย์ทุกคน ทั้งในชีวิตประจ าวัน การประกอบอาชีพ เทคโนโลยี อุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่างๆ ซ่ึงอาศัยความรู้ของ
วิทยาสตร์ ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อ่ืนๆ วิทยาศาสตร์ท าให้มนุษย์เกิดการพัฒนาการคิด การสร้าง
องค์ความรู้ การอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆในธรรมชาติ สามารถตัดสินใจได้โดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมีหลักฐาน
สามารถตรวจสอบได้ ตั้งอยู่ในพื้นฐานของความเป็นเหตุเป็นผล (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551, หน้า 92) ทางสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จึงได้ก าหนดการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้ได้รับความรู้ความ
เข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เป็นวิสัยทัศน์ที่ส าคัญประการหน่ึงในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซ่ึงการที่ผู้สอนจะท า
ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หรือสร้างแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ได้น้ันเป็นเรื่องยาก แม้เน้ือหาวิทยาศาสตร์จะ
เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและเก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวันก็ตาม 
 ปีที่ผ่านมา พบว่าจากการทดสอบจากหน่วยงานต่างๆ ยังพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีปัญหาความคาด
เคลื่อนทางแนวคิดวิทยาศาสตร์ตามรายงานผล เช่น จากผลการทดสอบ Programme for International Student 
Assessment (PISA) ซ่ึงเป็นการสอบเก่ียวกับ 3 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และทักษะการอ่าน ที่ให้นักเรียน 
ได้อ่านและวิเคราะห์ข้อสอบ แล้วจึงตอบค าถาม จากผลการทดสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เม่ือปีการศึกษาที่
ผ่านมา (ปีการศึกษา 2560) ของโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีเกณฑ์คะแนนแบ่งออกเป็นดีมาก ดี 
พอใช้ และปรับปรุง ซ่ึงมีผลคะแนนเฉลี่ย 6.63, 35.36, 22.09 และ35.92 ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าผลคะแนนที่ควร
ปรับปรุงมีมากที่สุด และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช่วงชั้นที่ 3 (ม.3) ปีการศึกษา 
2560 มีคะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ 28.79 คะแนน จากคะแนน 100 คะแนน (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ , 
2560) ซ่ึงไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 50 และต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 32.28 คะแนนโดยเฉพาะเรื่อง ไฟฟ้า ที่
นักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อนเก่ียวกับความต่างศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และความต้านทานไฟฟ้าความสัมพันธ์ระหว่าง
ความต่างศักย์ไฟฟ้ากระแสไฟฟ้า และความต้านทานก าลังไฟฟ้าการค านวณค่าไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า
ในบ้านอย่างประหยัด และปลอดภัยการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนานการต่อวงจรไฟฟ้าในบ้านอุปกรณ์ที่ใช้
ในวงจรไฟฟ้า ซ่ึงสอดคล้องกับ ลลิต และคณะ (2559) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ซ่ึง
นักเรียนท าคะแนนได้ต่ ามาก ซ่ึงหากพิจารณาจากผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า
จ านวนนักเรียนที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าขีดจ ากัดล่างมีถึงร้อยละ 61.54 เม่ือท าการวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET 
ของนักเรียนเป็นรายข้อผู้วิจัยพบว่า สาระที่ 5 มีค่าเฉลี่ยของคะแนนต่ าสุด โดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าจากผลการทดสอบ
ดังกล่าว อาจเป็นผลมาจาก โรงเรียนมีกิจกรรมที่นักเรียนต้องเข้าร่วม และมีวันหยุดราชการท าให้เวลาเรียนของนักเรียน
มีไม่พอ และครูสอนไม่ทัน ครูจึงการจัดการเรียนสอนที่ใช้การสอนที่เป็นเน้นการบรรยาย สอนจากในหนังสือและให้ท า
แบบฝึกหัดไม่ได้ให้ผู้เรียนมีการเชื่อมโยงข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เพราะต้องการสอนให้ทันและครบตามตัวชี้วัด นอกจากน้ี 
ข้อมูลจากการนิเทศชั้นเรียนยังพบว่า ในช่วงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจหรือไม่
สามารถอธิบายเก่ียวกับปรากฏการณ์ในวงจรไฟฟ้าได้อย่างชัดเจน อาจเพราะนักเรียนมีความเข้าใจที่คลาดเค ลื่อน
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เก่ียวกับวงจรไฟฟ้าหลายประเด็น เช่น นักเรียนเข้าใจว่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าหลอดไฟจะไม่เท่ากับกระแสที่ไหลออก
เพราะถูกหลอดน าไปใช้ในการส่องสว่าง หรือเข้าใจว่ากระแสไฟฟ้าที่ขั้วบวกของถ่านไฟฉายจะมีค่ามากที่สุด เป็นต้น ซ่ึง
ปัญหาดังกล่าว ส่วนหน่ึงมาจากรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ไม่ได้เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (ฝ่ายวิชาการโรงเรียน
พุขามครุฑมณีอุทิศ, 2560) ซ่ึงการสอนแบบน้ีเป็นปัญหาต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อน ซ่ึง
การที่นักเรียนมีแนวคิดที่คลาดเคลื่อนจะส่งผลต่อการเชื่อมโยงความรู้ของนักเรียนสอดคล้องกับ พนิตานันท์ (2553) 
กล่าวว่า การเรียนที่เน้นการฟังบรรยายหรือท่องจ าเน้ือหาเป็นหลักอาจท าให้นักเรียนขาดประสบการณ์ตรง จึงมีโอกาส
ท าให้นักเรียนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้ง่าย ดังน้ัน การที่จะท าให้นักเรียนแต่ละคนมีความเข้าใจหรือมโนมติ
วิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง ครูจึงต้องหาวิธีการที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าใจมโนมติของเรื่องที่เรียนได้ด้วยตนเอง ได้
วิเคราะห์เชื่อมโยงเน้ือหา ให้มีความสัมพันธ์กัน (ทิศนา, 2556) 
 การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นแนวทางหน่ึงที่มีความสอดคล้องอย่างชัดเจนในการพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์ การให้เหตุผลเพื่อพัฒนาแนวคิด และความสามารถในการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์เน่ืองจากการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกระบวนการที่ นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการค้นหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ หรือกิจกรรม
หรือวิธีการเรียนรู้ที่นักเรียนได้ปฏิบัติและเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้วิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึง
สิ่งส าคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ก็คือการให้โอกาสนักเรียนได้ใช้ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการส ารวจตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลหรือหลักฐานต่าง ๆ มาเพื่อใช้อธิบาย
ปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือแก้ปัญหาโดยผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดค าถามเกิดความคิดและลงมือแสวงหาความรู้ (ทิศ
นา, 2557) สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไตรรัตน์ (2551) การพัฒนาแนวคิดเรื่องการหายใจระดับเซลล์ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีสืบเสาะหาความรู้ ซ่ึงต่างพบว่าการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้สามารถพัฒนาแนวคิดได้ทุกแนวคิดและมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิด (Mind Mapping) เป็นการจดบันทึกเน้ือความจากสิ่งที่อ่านมา
เขียนเป็นแผนภูมิ ซ่ึงต้องวิเคราะห์ประเมินข้อมูลที่จะเติม และแก้ไขเหตุผลเชิงวิพากษ์วิจารณ์ ผู้เรียนจะต้องแสดงถึง
ความรู้ ความคิด ความเข้าใจของผู้เรียน ที่ผ่านการประมวลความรู้ความคิดตามล าดับขั้นตอนและเชื่อมโยงความรู้เดิม
กับความรู้ใหม่ ด้วยการเขียน ค า ประโยค วลี สัญญาลักษณ์และเส้นเชื่อม โดยให้ค าส าคัญหรือหัวเรื่องอยู่ตรงกลางหรือ
ดานบนสุดของแผนผัง ส่วนใจความรองจะกระจายออกไปหรือแต่สาขาออกมา ซ่ึงส่วนประกอบไปด้วยส่วนส าคัญ 3 ส่วน 
คือค าส าคัญ เส้นเชื่อมโยง และค าหรือวลีที่แสดงถึงข้อมูลหรือค าส าคัญน้ันๆ แผนผังความคิดน้ันสามารถเชื่อมโยงอย่าง
แนบแน่กับการท างานของหัวคิด และยังสามารถน าไปใช้กับแทบทุกกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการคิด การฟื้นความจ า การ
วางแผนหรือการใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Tony, 1991) ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ สมศักดิ์ (2542) กล่าวว่า แผนผัง
ความคิด (Mind Mapping) ช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียนรู้เก่ียวกับการจัดกลุ่มเน้ือหา มีคุณค่าอย่างยิ่งส าหรับการคิด
ไตร่ตรองและการเรียนรู้ ซ่ึงการเรียนรู้ลักษณะน้ี จะช่วยให้ผู้เรียนเรียนอย่างเข้าใจอย่างถ่องแท้ ทั้งน้ีหากสามารถเลือกใช้
วิธีการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียนย่อมท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 จากความเป็นมาและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาและแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการจัดการเรียนรู้
โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้เสริมด้วยเทคนิคการใช้แผนผังความคิด ที่มีการเชื่อมโยงระหว่างความรู้เดิมและ
ความรู้ใหม่ ผู้เรียนได้วิเคราะห์ ในการท าแผนผังความคิด ท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเน้ือหาที่สมบูรณ์ และเพื่อพัฒนา
แนวคิดวิทยาศาสตร์ในเรื่องไฟฟ้า 
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จดุมุง่หมายของการวจิยั 
 1 เพื่อศึกษาแนวคิดวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ไฟฟ้า โดยการจัดการเรียนรู้โดย
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เสริมด้วยเทคนิคการใช้แผนผังความคิด  
 2 เพื่อเปรียบเทียบแนวคิดวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ไฟฟ้า ก่อนและหลังเรียน โดย
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เสริมด้วยเทคนิคการใช้แผนผังความคิด 

สมมตฐิานการวจิยั 

 เม่ือจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เสริมด้วยเทคนิคการใช้แผนผังความคิดในเรื่อง ไฟฟ้า 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ จะมีแนวคิดวิทยาศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้มากกว่า
ก่อนการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เสริมด้วยเทคนิคการใช้แผนผังความคิด 

ขอบเขตการวจิยั          
 1. ประชากร 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ จ านวน 44 คน     
           2. กลุ่มตัวอย่าง 
  ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ จ านวน 
27 คน            
   3. ตัวแปรที่ศึกษา  
   ตวัแปรต้น การจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เสริมด้วยเทคนิคการใช้แผนผังความคิด 
   ตัวแปรตาม แนวคิดวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องไฟฟ้า 
   4. เน้ือหา 
  วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วย ไฟฟ้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
   5. เครื่องมือวิจัย 
  5.1 แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ใช้การจัดการเรียนรู้โดยโดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เสริมด้วยเทคนิค
การใช้แผนผังความคิด เรื่อง ไฟฟ้า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
  5.2 แบบวัดแนวคิด เรื่อง ไฟฟ้า 

กรอบแนวคดิการวจิยั 
 

ตวัแปรตน้  ตวัแปรตาม 

 

 

 
 

 
 

การจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะหา

ความรู้ เสริมด้วยเทคนิคการใช้แผนผังความคิด 

แนวคิดวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องไฟฟา้ 
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วิธดี าเนนิการวจิยั 
 1. ก าหนดปัญหาและแนวทางการแก้ไขของงานวิจัยคือ การจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
เสริมด้วยเทคนิคการใช้แผนผังความคิด ที่มีผลต่อแนวคิดวิทยาศาสตร์หน่วย ไฟฟ้า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 2. ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 3. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ใช้การจัดการเรียนรู้โดยโดยกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ เสริมด้วยเทคนิคการใช้แผนผังความคิด เรื่อง ไฟฟ้า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีการ
ด าเนินการสร้าง ดังน้ี  
  3.1 ศึกษาหนังสือ เอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ และเทคนิคการใช้แผนผังความคิด 
  3.2 ศึกษาการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ค าอธิบายรายวิชา 
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์  
  3.2 ศึกษารายละเอียด เรื่อง ไฟฟ้า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อสร้างแผนการจัดการเรียนรู้  
  3.4 น าแผนการจัดการเรียนรู้ และเอกสารประกอบการเรียน ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบเก่ียวกับความตรงของเน้ือหา การใช้ภาษาและขั้นตอนของกิจกรรม และปรับปรุง แก้ไข จนเป็นแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ 
  3.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สมบรูณ์ ไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 4. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบวัดแนวคิด เรื่อง ไฟฟ้า เป็นแบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อใช้
วัดแนวคิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ลักษณะของแบบวัดเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก และให้เหตุผลประกอบ 
โดยการเขียนอธิบาย จ านวน 15 ข้อ โดยมีขั้นตอนในการสร้างแบบวัดแนวคิดดังน้ี 
    4.1 ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับการสร้างเครื่องมือ แบบวัดวัดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ 
    4.2 ศึกษารายละเอียดของเน้ือหา เรื่อง ไฟฟ้า ก าหนดกรอบแนวคิดทางวิทยาศาสตร์  
    4.3 น าแบบวัดเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนในเน้ือหาเก่ียวกับ ไฟฟ้า จ านวน 3 ท่าน 
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความตรงของเน้ือหา และความเหมาะสมของภาษา 
    4.4 น าแบบวัดที่ผา่นการตรวจโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ตรวจสอบเก่ียวกับความตรงของ
เน้ือหา โดยวิเคราะห์ IOC (Index of item objective congruence) ต้องมีค่าไม่ต่ ากว่า 0.50 ปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน า 
    4.5 น าแบบวัดแนวคิดไปปรับปรุงแก้ไข และน าเสนอเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจและให้ข้อเสนอแนะอีกครั้ง 
    4.6 น าแบบวัดแนวคิด ไปใช้วัดแนวคิด เรื่อง ไฟฟ้า ของกลุ่มที่ศึกษาทั้งก่อนและหลังกิจกรรมการเรียนรู้ 
 5. การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการเก็บรวมรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอน ดังน้ี 
    5.1 ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยท าการวัดแนวคิด เรื่อง ไฟฟ้า โดยใช้แบบวัดที่เป็นแบบเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก และให้เหตุผลประกอบ โดยการเขียนอธิบาย ประกอบด้วย และผู้วิจัยน าค าตอบมาจัดกลุ่มค าตอบ เพื่อนไปจัด
กลุ่มตามแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ โดยจ าแนกกลุ่มแนวคิดเป็น 5 กลุ่ม ดังน้ี 
   1) กลุ่มที่มีแนวคิดวิทยาศาสตร์สมบูรณ์ (SU) 
   2) กลุ่มที่มีแนวคิดวิทยาศาสตร์ถูกต้องบางส่วน (PU) 
   3) กลุ่มที่มีแนวคิดวิทยาศาสตร์ถูกต้องบางส่วน + คลาดเคลื่อน (PU/SM) 
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   4) กลุ่มที่มีแนวคิดวิทยาศาสตร์คลาดเคลื่อน (SM) 
   5) ไม่มีแนวคิด (NU) 
    5.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง ไฟฟ้า ตามแผนการเรียนรู้ที่จัดท าไว้  
    5.3 หลังการจัดกิจกรรม ผู้วิจัยท าการวัดแนวคิด เรื่อง ไฟฟ้า โดยใช้แบบวัดที่เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตั วเลือก 
และให้เหตุผลประกอบ โดยการเขียนอธิบาย อีกครั้ง โดยให้นักเรียนเขียนอธิบายค าตอบ และผู้วิจัยน าค าตอบมาจัด
กลุ่มค าตอบ เพื่อนไปจัดกลุ่มตามแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และน าผลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับการวัดแนวคิดวิทยาศาสตร์
ก่อนเรียน โดยจ าแนกกลุ่มแนวคิดเป็น 5 กลุ่ม ดังน้ี 
   1) กลุ่มที่มีแนวคิดวิทยาศาสตร์สมบูรณ์ (SU) 
   2) กลุ่มที่มีแนวคิดวิทยาศาสตร์ถูกต้องบางส่วน (PU) 
   3) กลุ่มที่มีแนวคิดวิทยาศาสตร์ถูกต้องบางส่วน + คลาดเคลื่อน (PU/SM) 
   4) กลุ่มที่มีแนวคิดวิทยาศาสตร์คลาดเคลื่อน (SM) 
   5) ไม่มีแนวคิด (NU) 
 6. น าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมาวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูล 

        ผลการวเิคราะหข์อ้มูล 
        ตารางที ่1 แสดงจ านวนนักเรียนและค่าร้อยละของนักเรียนที่มีต่อแนวคิดในแต่ละกลุ่ม 

 
 ตารางที่ 1 แสดงจ านวนนักเรียนและค่าร้อยละของนักเรียนที่มีต่อแนวคิดในแต่ละกลุ่ม (ต่อ)  

 

 
แนวคดิ 

จ านวนและคา่รอ้ยละของนกัเรยีนกอ่นการจดักจิกรรมการ
เรยีนรู ้

จ านวนและคา่รอ้ยละของนกัเรยีนหลงัการจดักจิกรรมการ
เรยีนรู ้

SU* PU* PU/SM* SM* NU* SU* PU* PU/SM* SM* NU* 

1. ความสัมพันธ์ของความต่างศกัย์ กระแส และความ
ต้านทานไฟฟ้า 

         

 ข้อ 1 ต่างศักย์ กระแส และความ
ต้านทานไฟฟ้า 

1 
(3.70) 

2 
(7.41) 

6 
(22.22) 

8 
(29.63) 

10 
(37.04) 

10 
(37.04) 

6 
(22.22) 

8 
(29.63) 

3 
(11.11) 

0 
(0.00) 

 ข้อ 2 ต่างศักย์ กระแส และความ
ต้านทานไฟฟ้า 

1 
(3.70) 

1 
(3.70) 

10 
(37.04) 

10 
(37.04) 

5 
(18.52) 

8 
(29.63) 

9 
(33.33) 

8 
(29.63) 

2 
(7.41) 

0 
(0.00) 

 ข้อ 3 กฎของโอห์ม 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
10 

(37.04) 
8 

(29.63) 
9 

(33.33) 
8 

(29.63) 
10 

(37.04) 
6 

(22.22) 
3 

(11.11) 
0 

(0.00) 

 ข้อ 4 กฎของโอห์ม 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
4 

(14.81) 
10 

(37.04) 
13 

(48.15) 
4 

(14.81) 
10 

(37.04) 
6 

(22.22) 
6 

(22.22) 
1 

(3.70) 

2. ก าลงัไฟฟ้า และการค านวณค่าไฟ           

 ข้อ 5 ก าลังไฟฟา้ 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
5 

(18.52) 
11 

(40.74) 
11 

(40.74) 
5 

(18.52) 
8 

(29.63) 
7 

(25.93) 
6 

(22.22) 
1 

(3.70) 

 ข้อ 6 การค านวณค่าไฟ 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
5 

(18.52) 
12 

(44.44) 
10 

(37.04) 
4 

(14.81) 
7 

(25.93) 
8 

(29.63) 
6 

(22.22) 
2 

(7.41) 

3. เครื่องใช้ไฟฟา้ และการใช้อย่างปลอดภัย           

 ข้อ 7 การใช้เครื่องใช้ไฟฟา้อย่าง
ปลอดภัย 

1 
(3.70) 

2 
(7.41) 

10 
(37.04) 

12 
(44.44) 

2 
(7.41) 

8 
(29.63) 

8 
(29.63) 

4 
(14.81) 

7 
(25.93) 

0 
(0.00) 
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แนวคดิ 

จ านวนและคา่รอ้ยละของนกัเรยีนกอ่นการจดักจิกรรมการ
เรยีนรู ้

จ านวนและคา่รอ้ยละของนกัเรยีนหลงัการจดักจิกรรม
การเรยีนรู ้

SU* PU* PU/SM* SM* NU* SU* PU* PU/SM* SM* NU* 

 ข้อ 8 เครื่องใช้ไฟฟ้า 
3 

(11.11) 
2 

(7.41) 
10 

(37.04) 
6 

(22.22) 
6 

(22.22) 
9 

(33.33) 
10 

(37.04) 
6 

(22.22) 
2 

(7.41) 
0 

(0.00) 

4. วงจรไฟฟ้า           

 ข้อ 9 การต่อวงจรไฟฟา้
แบบอนุกรม 

0 
(0.00) 

1 
(3.70) 

10 
(37.04) 

8 
(29.63) 

8 
(29.63) 

6 
(22.22) 

11 
(40.74) 

5 
(18.52) 

5 
(18.52) 

0 
(0.00) 

 ข้อ 10 การต่อวงจรไฟฟ้า
แบบขนาน 

1 
(3.70) 

1 
(3.70) 

8 
(29.63) 

8 
(29.63) 

9 
(33.33) 

8 
(29.63) 

6 
(22.22) 

6 
(22.22) 

7 
(25.93) 

0 
(0.00) 

 ข้อ 11 วงจรไฟฟา้ในบา้น 
0 

(0.00) 
1 

(3.70) 
15 

(55.56) 
9 

(33.33) 
2 

(7.41) 
10 

(37.04) 
10 

(37.04) 
4 

(14.81) 
3 

(11.11) 
0 

(0.00) 

 ข้อ 12 วงจรไฟฟา้ในบา้น 
1 

(3.70) 
1 

(3.70) 
12 

(44.44) 
12 

(44.44) 
1 

(3.70) 
11 

(40.74) 
8 

(29.63) 
3 

(11.11) 
5 

(18.52) 
0 

(0.00) 

5. อุปกรณ์ไฟฟา้ และเครื่องมือวัด
ไฟฟ้า 

          

 ข้อ 13 อปุกรณ์ไฟฟา้ 
3 

(11.11) 
4 

(14.81) 
10 

(37.04) 
6 

(22.22) 
4 

(14.81) 
16 

(59.26) 
7 

(25.93) 
2 

(7.41) 
2 

(7.41) 
0 

(0.00) 

 ข้อ 14 เครื่องมือวัดไฟฟา้ 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
2 

(7.41) 
10 

(37.04) 
15 

(55.56) 
10 

(37.04) 
7 

(25.93) 
8 

(29.63) 
1 

(3.70) 
1 

(3.70) 

 ข้อ 15 เครื่องมือวัดไฟฟา้ 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
1 

(3.70) 
9 

(33.33) 
17 

(62.96) 
1 

(3.70) 
9 

(33.33) 
8 

(29.63) 
7 

(25.93) 
2 

(7.41) 

 
 ตารางที ่1 แสดงจ านวนนักเรียนและค่าร้อยละของนักเรียนที่มีต่อแนวคิดในแต่ละกลุ่ม (ต่อ) 
 

 
 

 
 

 

หมายเหตุ* SU กลุ่มที่มีแนวคิดวิทยาศาสตร์สมบูรณ์ PU กลุ่มที่มีแนวคิดวิทยาศาสตร์ถูกต้องบางส่วน PU/SM กลุ่มที่
มีแนวคิดวิทยาศาสตร์ถูกต้องบางส่วนและแนวคิดวิทยาศาสตร์คลาดเคลื่อน SM กลุ่มที่มีแนวคิดวิทยาศาสตร์
คลาดเคลื่อน NU กลุ่มที่มีไม่มีแนวคิดวิทยาศาสตร์ 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มที่มีแนวคิดวิทยาศาสตร์สมบูรณ์ (SU) คิดเป็นร้อยละ 
2.72 กลุ่มที่มีแนวคิดวิทยาศาสตร์ถูกต้องบางส่วน (PU) คิดเป็นร้อยละ 3.70 กลุ่มที่มีแนวคิดวิทยาศาสตร์ถูกต้อง
บางส่วนและแนวคิดวิทยาศาสตร์คลาดเคลื่อน (PU/SM) คิดเป็นร้อยละ 29.14 กลุ่มที่มีแนวคิดวิทยาศาสตร์คลาดเคลื่อน 
(SM) คิดเป็นร้อยละ 34.32 และกลุ่มที่มีไม่มีแนวคิดวิทยาศาสตร์ (NU) คิดเป็นร้อยละ 30.12 หลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้
มีจ านวน กลุ่มที่มีแนวคิดวิทยาศาสตร์สมบูรณ์ (SU) คิดเป็นร้อยละ 29.14 กลุ่มที่มีแนวคิดวิทยาศาสตร์ถูกต้องบางส่วน 
(PU) คิดเป็นร้อยละ 31.11 กลุ่มที่มีแนวคิดวิทยาศาสตร์ถูกต้องบางส่วนและแนวคิดวิทยาศาสตร์คลาดเคลื่อน (PU/SM) 
คิดเป็นร้อยละ 21.98 กลุ่มที่มีแนวคิดวิทยาศาสตร์คลาดเคลื่อน (SM) คิดเป็นร้อยละ 16.05 และกลุ่มที่มีไม่มีแนวคิด
วิทยาศาสตร์ (NU) คิดเป็นร้อยละ 1.73 

 
แนวคดิ 

จ านวนและคา่รอ้ยละของนกัเรยีนกอ่นการจดักจิกรรม
การเรยีนรู ้

จ านวนและคา่รอ้ยละของนกัเรยีนหลงัการจดักจิกรรมการ
เรยีนรู ้

SU* PU* PU/SM* SM* NU* SU* PU* PU/SM* SM* NU* 

รวม 
11 

(2.72) 
15 

(3.70) 
118 

(29.14) 
139 

(34.32) 
122 

(30.12) 
118 

(29.14) 
125 

(31.11) 
89 

(21.98) 
65 

(16.05) 
7 

(1.73) 
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 ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบแนวคิดวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ระหว่างก่อน และหลังการจัดการเรียนรู้โดย
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เสริมด้วยเทคนิคการใช้แผนผังความคิด 
 

แนวคิดวิทยาศาสตร์ n X  SD t p 

ก่อนเรียน 27 17.19 5.88 
20.35 .00 

หลังเรียน 27 40.48 7.42 

       *p < .05  
 จากตารางที่ 2 พบว่า ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.19 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 5.88 
ส่วนค่าเฉลี่ยของคะแนนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 40.48 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 7.42 เม่ือน าค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบมาเปรียบเทียบกันด้วย t-test Independent พบว่า ค่า t 
เท่ากับ 20.35 ซ่ึง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สรุปผลการวิจัย          
 1. จากการศึกษาแนวคิดวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วย ไฟฟ้า โดยกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ เสริมด้วยเทคนิคการใช้แผนผังความคิด พบว่า ก่อนการจัดการเรียนรู้ นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์
ถูกต้องบางส่วนและแนวคิดวิทยาศาสตร์คลาดเคลื่อน (PU/SM) ร้อยละ 29.14 มีแนวคิดวิทยาศาสตร์คลาดเคลื่อน (SM 
) ร้อยละ 34.32 และไม่มีแนวคิดวิทยาศาสตร์ (NO) ร้อยละ 30.12 แต่หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ เสริมด้วยเทคนิคการใช้แผนผังความคิด นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์แนวคิดวิทยาศาสตร์สมบูรณ์ 
(SU) ร้อยละ 29.14 แนวคิดวิทยาศาสตร์ถูกต้องบางส่วน (PU) ร้อยละ 31.11 แต่ก็ยังมีนักเรียนบางส่วนที่มีแนวคิด
วิทยาศาสตร์ถูกต้องบางส่วนและแนวคิดวิทยาศาสตร์คลาดเคลื่อน (PU/SM) ร้อยละ21.98 และแนวคิดวิทยาศาสตร์
คลาดเคลื่อน (SM) ร้อยละ 16.05        
 2. จากการศึกษาแนวคิดวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วย ไฟฟ้า โดยกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ เสริมด้วยเทคนิคการใช้แผนผังความคิดก่อนการจัดกิจกรรมการเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.19 ส่วน
ค่าเฉลี่ยของคะแนนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังที่ได้รับการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 40.48 เม่ือน าค่าเฉลี่ย
ของคะแนนทดสอบมาเปรียบเทียบกันด้วย t-test Independent พบว่า ค่า t เท่ากับ 20.35 จะเห็นได้ว่าแนวคิด
วิทยาศาสตร์หลังเรียน หน่วย ไฟฟ้า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เสริมด้วย
เทคนิคการใช้แผนผังความคิดสูงกว่าคะแนนผลแนวคิดวิทยาศาสตร์ของนักเรียนก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้  

อภิปรายผลการวิจัย         
 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เสริมด้วยเทคนิคการใช้แผนผังความคิดที่มีผล
ต่อแนวคิดวิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีแนวคิดวิทยาศาสตร์ที่สมบูรณ์ (SU) และแนวคิด
วิทยาศาสตร์ถูกต้องบางส่วน (PU) ซ่ึงเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เสริม
ด้วยเทคนิคการใช้แผนผังความคิดซ่ึงเป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสนักเรียนได้ใช้ ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการส ารวจตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลหรือหลักฐานต่าง ๆ มาเพื่อใช้อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือ
แก้ปัญหาโดยผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดค าถามเกิดความคิดและลงมือแสวงหาความรู้ (ทิศนา, 2557) สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ไตรรัตน์ (2551) การพัฒนาแนวคิดเรื่องการหายใจระดับเซลล์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย
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การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีสืบเสาะหาความรู้ ซ่ึงต่างพบว่าการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้สามารถพัฒนา
แนวคิดได้ทุกแนวคิดและมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากและในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เสริมการใช้แผนผังความคิด น้ันสามารถเชื่อมโยงอย่างแนบแน่นกับการท างานของหัวคิด และยังสามารถน าไปใช้กับแทบ
ทุกกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการคิด การฟื้นความจ า การวางแผนหรือการใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Tony, 1991) ซ่ึง
สอดคล้องกับแนวคิดของ สมศักดิ์ (2542) กล่าวว่า แผนผังความคิด ช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียนรู้เก่ียวกับการจัด
กลุ่มเน้ือหา มีคุณค่าอย่างยิ่งส าหรับการคิดไตร่ตรองและการเรียนรู้ ท าให้นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน และแนวคิดวิทยาศาสตร์ที่คลาดเคลื่อนหลังเรียนลดลงทุกแนวคิดแสดงให้เห็นว่า เม่ือนักเรียนได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิดท าให้นักเรียนมีความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์ เพิ่มขึ้นท าให้มีผลการเรียนดีขึ้น สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ Taylor (1985) ที่พบว่าการใช้แผนผังความคิดในกิจกรรมการเรียนการจัดการเรียนรู้ท าให้นักเรียน
เกิดความรู้อย่างมากมาย โดยที่ผู้เรียนสามารถบูรณาการการคิด เจตคติและการกระท า เข้ากันได้อย่างกลมกลืน ทั้งน้ี
เน่ืองแผนผังความคิดมี ความส าคัญในการจัดการเรียนการจัดการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือส าคัญในกระบวนการการสืบเสาะ 
ทั้งน้ีที่แนวคิดทางวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้นอาจเน่ืองมาจากการจัดการเรียนรู้โดยแผนผังความคิดเป็นการจัดการเรียนรู้ที่
ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ ถึงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ที่ได้และวิธีการที่ท าให้เกิดความรู้ (ทวี มณีนิล,2542) 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 1. ในการน ารูปแบบการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ครูผู้สอนควรปรับให้สอดคล้องกับบริบทของนักเรียน สถานที่ และระยะเวลาได้ 
 2. ควรมีการศึกษาวิธีการ จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่ วมกับการใช้แบบจ าลอง สื่อวีดี โอ 
ภาพเคลื่อนไหว ที่สามารถส่งเสริมการเรียนรู้แนวคิดที่เป็นนามธรรมของผู้เรียน เพราะเป็นสิงทีจ าเป็นในการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ และเกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวันของนักเรียน 
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ผลของการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้จิกรรมเปน็ฐานตอ่การพฒันาความคงทนในการเรยีนรู ้ 
          เรือ่ง กระบวนการเปลีย่นแปลงลมฟา้อากาศ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1  

The Effects of Activity-Based-Learning for Developing Grade 7 students’ Learning 
Retention in the Topic of The Process of Changing the Weather 

สุภาพร แสงโสดา1 ชโลธร กีรติศักดิ์กุล
2
 และ นันทวัน พวัพัน3  

Supaporn Sangsoda1 Chalothorn Keeratisukgul2 and Nuntawan Phuaphan3 

1 นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
2 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 

3 อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

บทคัดย่อ          
 งานวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาแนวการปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมเป็นฐานเพื่อพัฒนาความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียน เรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ 2) เพื่อ
ศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ กลุ่มที่ศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 
33 คน ปีการศึกษา 2561 ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กระบวนการวิจัยประกอบด้วย 4 
ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นวางแผน ขั้นลงมือปฏิบัติ ขั้นสังเกต และ ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติงาน แต่ละขั้นจะมีการด าเนินการ
ต่อเน่ืองเป็นวงจร 3 วงจร เม่ือด าเนินการเสร็จสิ้นในแต่ละวงจรจะสะท้อนผลการปฏิบัติงานเพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขการ
ด าเนินงานครั้งต่อไป เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 3 แผน แบบทดสอบวัดความคงทน
ในการเรียนรู้ บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ บันทึกการเรียนรู้ของนักเรียน ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยการหาค่า
ร้อยละ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เน้ือหา ผลการวิจัย พบว่า แนวการปฏิบัติที่ดีที่ใช้ในการศึกษาการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 1) ขั้นน า ครูผู้สอนใช้กิจกรรม เตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียน เพื่อเป็นการทบทวน
ความรู้เดิม 2) ขั้นกิจกรรม นักเรียนท ากิจกรรมตามแผนที่ครูก าหนดไว้ โดยอาจเป็นกิจกรรมกลุ่มหรือกิจกรรมเดี่ยว 3) 
ขั้นอภิปราย นักเรียนออกมาน าเสนอผลงาน/ชิ้นงานของกลุ่มตนเอง และมีครูผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียนร่วมกันเสนอ
ความคิดเห็น 4) ขั้นสรุปและน าไปใช้ ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรม และ 5) ครูประเมินผู้เรียนโดยใช้กิจกรรม เช่น 
การตอบค าถาม การเล่นเกม ความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน เรื่อง 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ ส่วนความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่า คะแนนก่อนจัดการเรียนรู้โดย
ใช้กิจกรรมเป็นฐาน ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 37.57 และหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานนักเรียนมีความ
คงทนในการเรียนรู้ โดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 73.63  

ค าส าคญั : วิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน / การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน / ความคงทนในการเรียนรู้ / แนว

การปฏิบัติที่ดี 
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ABSTRACT         
 Classroom action research Objectives for the purpose of 1) study good practices learning 
management by using Activity-based-learning as a base to develop student retention in learning on 
the process of changing the weather 2) To study retention in learning of students after learning 
management. The study group was 33 Grade 7 students. The academic year 2018 from Purposive 
Sampling the research process consists of 4 steps, including plan, action, observe and reflect, Each 
step will be carried out continuously in 3 circuits. Once completed, each cycle will reflect the 
performance to improve the next operation. The tools used in the research were 3 learning plans. The 
test of learning durability Record after learning management Student learning record The researcher 
analyzed quantitative data by finding the percentage. Analyze qualitative data with content analysis.
 From learning management using Activity-based-learning as a base, it was found that the best 
practices used in the study of learning management by using activities as a base 1) The introduction 
of teachers using activities Prepare students In order to review the previous knowledge Which may be 
a group activity or a single activity 3) the stage of discussion for students to present the work/work of 
their own group And have teachers and classmates share opinions 4) Summary and use Teachers and 
students together. Summary of activities As for the learning retention of students, it was found that 
the scores before learning by using activities as a base In the overall picture, 37.57% and after learning 
by using activities as a student base, there is persistence in learning On average, 73.63 percent  

Keywords : Classroom action research / Activity-based-learning / Retention in learning / study good 

practices 

ความเปน็มาและความส าคญั 
  โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหน่ึงในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มี
การจัดการเรียนการสอนที่นักเรียนในห้องเป็นแบบคละความสามารถ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่เรียนอ่อน โดยเฉพาะ
วิชา วิทยาศาสตร์และรู้สึกว่าวิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่ยาก ซ่ึงจากการสังเกตการณ์สอนจากประสบการณ์ของผู้วิจัย 
และจากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนในโรงเรียน พบว่า ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย ไม่มีความกระตือรือร้นในการเรียน และ
จดจ าเน้ือหาได้เพียงระยะสั้น จึงเป็นผลให้ผู้เรียนขาดความคงทนในการเรียนรู้ ทั้งน้ีการเรียนการสอนส่วนใหญ่ครูเป็นผู้
อธิบายเน้ือหา โดยให้กฎ หลักการ อธิบายตัวอย่าง แล้วให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดตามหนังสือเรียน โดยไม่ได้ค านึงถึง
ความแตกต่างของนักเรียนท าให้นักเรียนที่เรียนอ่อนวิชาวิทยาศาสตร์น้ันประสบปัญหาการเรียนจากประสบการณ์การ
สอนในรายวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซ่ึงเน้ือหาสาระการเรียนรู้เก่ียวกับเรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงลม
ฟ้าอากาศ พบว่ามีปัญหาการจัดการเรียนการสอนคือ นักเรียนไม่สามารถตอบค าถามหรือสรุปบทเรียนได้ ขาดความ
เข้าใจในการตีความ และไม่สามารถการแปลความได้ จากการวิจัยของบุคคลและหน่วยงานต่างๆ พบว่า การสอน
วิทยาศาสตร์ไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูยังขาดการฝึกทักษะและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจากการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนก็พบว่า การเรียนของเด็กที่เรียนแล้วทุกข์ 
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คือ วิธีการเรียนการสอนไม่ดีมีแต่ท่องจ าดังกล่าวแล้วจึงเป็นหน้าที่ของครูผู้สอนที่ควรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่าง
มีความสุข สนุกกับการเรียน เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาต่อไป (วันวิสา กองเสน, 2558)  
   การจัดการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรมเป็นฐาน เป็นการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้ที่เน้น
กิจกรรมเป็นฐานที่เน้นให้ผู้เรียนมีความตื่นตัวกระตือรือร้น เน้นการลงมือท ากิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เกิดความรู้
และทักษะต่างๆซ่ึงดีกว่าการจัดการเรียนการสอนแบบเดิมๆ ที่เน้นให้ผู้เรียนฟังครูอธิบายในชั้นเรียนโดยการจัดการเรียน
สอนที่เน้นกิจกรรมเป็นฐานน้ันจะเน้นที่การลงมือปฏิบัติ ลงมือทดลองลงมือท ากิจกรรมที่ครูผู้สอนจัดไว้ให้ การเรียนรู้
ผ่าน การจัดการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรมเป็นฐานน้ันจะช่วยพัฒนาการอ่าน การเขียน การอภิปราย การฝึกทักษะ
ต่างๆ ผ่านกิจกรรมการแก้ปัญหา การวิเคราะห์การสังเคราะห์และการประเมินค่า (Festus, 2013) โดย Bonwell และ 
Eison (1991) ได้อธิบายว่า การเรียนรู้ที่เน้นกิจกรรมเป็นฐานน้ันเป็นกลยุทธ์หน่ึงที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ลงมือท าและได้คิด
จากสิ่งที่ตนเองลงมือท า ซ่ึง Festus ได้กล่าวต่อไปอีกว่า การสอนที่เน้นกิจกรรมเป็นฐานน้ีครูผู้สอนจะมีหน้าที่เป็นผู้
อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ไม่ได้เป็นผู้สอนเพียงอย่างเดียวและผู้เรียนจะเป็นศูนย์กลางของกระบวนการการเรียนรู้
ในห้องเรียนการสอนแบบน้ีจะท าให้ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารเพิ่มขึ้น สามารถน าความรู้ที่ได้ในชั้นเรียนไปประยุกต์ใช้
ได้มากขึ้น เกิดความสนุกสนานและช่วยให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียนเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย 
  จากหลักการทั่วไปของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน จะพบว่านักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จาก
ประสบการณ์จริงผ่านการสังเกตการลงมือท า ลงมือปฏิบัติลงมือทดลองลงมือท ากิจกรรมซ่ึงจะท าให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้เป็นการเรียนรู้ที่คงทนและเป็นการเรียนรู้ที่มีความสุข (Horsburgh, 1944 อ้างถึงใน ศศิธร ลิจันทร์พร, 2556) ใน
ขณะเดียวกันการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรมเป็นฐานช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ซ่ึงการได้มาซ่ึงความรู้น้ัน
ผู้เรียนจะต้องอาศัยความเพียรพยายามในการสังเกตวิเคราะห์และเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับกิจกรรมซ่ึง
ความเพียรพยายามในการท างานสิ่งใดสิ่งหน่ึงเป็นองค์ประกอบหน่ึงของแรงจูงใจด้วยอีกทั้งการกระตือรือร้นในการเข้า
ร่วมกิจกรรมลงมือปฏิบัติหรือท ากิจกรรม การน าเสนอการ แสดงออกทางความคิด การออกความคิดเห็นและการมี
ปฏิสัมพันธ์กับครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียนนับว่าเป็นการท าให้ผู้เรียนเรียนรู้และจดจ าได้ง่ายขึ้น 
  จากปัญหาและความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจและตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการเรียนรู้ที่
จะช่วยพัฒนาความรู้และประสบการณ์ของนักเรียน ผู้วิจัยจึงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อ
พัฒนาความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียน และศึกษาความคงทนในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ว่าการจัดการเรียนการสอนน้ีจะท าให้
ผู้เรียนมีความคงทนในการเรียนรู้เป็นอย่างไร เพื่อน าผลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

จดุมุง่หมายของการวิจยั 
  ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ ดังน้ี 
  1. เพื่อศึกษาแนวการปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน  
  2. เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน เรื่อง 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ 

ค าถามวิจยั 
  1. แนวการปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานควรเป็นอย่างไร   
  2. ความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเป็นอย่างไร   
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ขอบเขตของการวจิยั 
  ในการวิจัยครั้งน้ีมีขอบเขตการวิจัย ดังน้ี 
         ขอบเขตดา้นกลุ่มทีศ่กึษา 
  กลุ่มที่ศึกษาที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแห่งหน่ึงในจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ห้อง 1 จ านวน 33 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  ผู้วิจัยได้สร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน เรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ มาตรฐานการเรียนรู้ ว 3.2  
ซ่ึงประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 3 แผน ดังน้ี  
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง บรรยากาศของเรา 
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ลม 
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เมฆ 
  ขอบเขตด้านตัวแปร 
         ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย 
            ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 
            ตัวแปรตาม  คือ ความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
  ขอบเขตดา้นระยะเวลา  
  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

 กรอบแนวคดิของการวจิยั 
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การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 

ประกอบด้วย 5 ข้ันตอน ดงัน้ี 

  1. ข้ันน า 
  2. ข้ันกิจกรรม  
  3. ข้ันอภิปราย 
  4. ข้ันสรุปและน าไปใช้ 
  5.ข้ันประเมินผล 
 
 

ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม 

ความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
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นยิามศพัทเ์ฉพาะ 
  1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-based-learning) คือ การจัดการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์โดยใช้กิจกรรมเป็นเครื่องมือกระตุ้นความรู้ ความคิด และท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เน้ือหา พัฒนาทักษะ
และความสามารถในการท างานวิชาวิทยาศาสตร์ โดยผู้เรียนจะมีส่วนร่วมในกิจกรรม ผ่านการลงมือท า ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมที่มีความหมายด้วยตนเอง ซ่ึงขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบกิจกรรมเป็นฐาน ผู้วิจัยได้ปรับตามแนวคิด
ของนักการศึกษา (ทิศนา แขมมณี, 2545) ดังน้ี ขั้นน า คือ การเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช่นการ
ทบทวนความรู้เดิมขั้นกิจกรรม คือ การให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่เตรียมไว้ ขั้นอภิปราย คือ การให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ ความรู้สึก และการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น ขั้นสรุปและน าไปใช้ คือ 
การรวบรวมความคิดเห็นและข้อมูลต่างๆ จากขั้นกิจกรรมและอภิปรายมาประสานกันจนได้มติเป็นข้อสรุปที่ชัดเจน 
รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมน าเอาการเรียนรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติและใช้จริงในชีวิตประจ าวัน และขั้นประเมินผล คือ 
ผู้ด าเนินกิจกรรมต้องประเมินผลการบรรลุจุดมุ่งหมายของกิจกรรมที่ตั้งไว้ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 
จึงประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 3 แผน เวลา 9 ชั่วโมง ประกอบด้วยเรื่อง บรรยากาศของเรา ลม และเมฆ  
  2. ความคงทนในการเรียนรู้ หมายถึง ความสามารถในการรู้และเข้าใจเน้ือหาวิชาที่สอนเก่ียวกับ เรื่อง 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ โดยวัดจากคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ หลังจากเรียนจบแล้ว 2 สัปดาห์ (วันวิสา กองแสน, 2558) 

 วิธีการด าเนินการวิจัย 
  การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom action research) ซ่ึงขั้นวางแผนการปฏิบัติ  
(Plan) ผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนเรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ จากเอกสาร
และงานวิจัยที่เก่ียวข้องรวมถึงส ารวจและวิเคราะห์ความคงทนในการเรียนรู้ เพื่อตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนใน
บริบทเดียวกันกับกลุ่มที่ศึกษา (นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียนเดียวกัน) ซ่ึงผลที่ได้น ามา
พิจารณาประกอบการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานในแต่ละคาบ ในการออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้น้ันขึ้นอยู่กับธรรมชาติของเน้ือหา ขั้นปฏิบัติ (Act) ผู้วิจัยน าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานที่
สร้างขึ้นไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ขั้นสังเกต (Observe) ในขณะที่ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนฉัผู้วิจัยได้
สังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของนักเรียนที่มีผลต่อการท ากิจกรรมและการตอบค าถามในชั้นเรียนแล้วบันทึกข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทุกๆครั้งที่ด าเนินการสอนอย่างละเอียดลงในบันทึกหลังสอน และสุดท้ายขั้นสะท้อนผล 
(Reflect) ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสังเกตจากการบันทึกหลังสอนในแต่ละครั้งน ามาท าการวิเคราะห์เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในครั้งต่อไป ส าหรับงานวิจัยประกอบไปด้วยวงจ รการวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียนทั้งหมด 3 วงจรตามแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันทั้งหมด 3 แผน ประกอบด้วย 3 แนวคิดหลัก 
ดังน้ี บรรยากาศของเรา ลม และเมฆ ดังในภาพที่ 2 
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ภาพที ่2 วงจรการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของฉัน 
  ผู้วิจัยจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ในหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ลมฟ้าอากาศ จัดการเรียนรู้ตามแนวทางของ (ทิศนา แขมมณี, 2545) ซ่ึงมีล าดับขั้นตอนดังน้ี 1) ขั้นน า เป็นการเตรียม
ความพร้อมให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น การทบทวนความรู้เดิม 2) ขั้นกิจกรรม เป็นการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมที่เตรียมไว้ 3) ขั้นอภิปราย เป็นการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ 
ความรู้สึก และการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น 4) ขั้นสรุปและน าไปใช้ เป็นการรวบรวมความคิดเห็นและข้อมูลต่างๆ จากขั้น
กิจกรรมและอภิปรายมาประสานกันจนได้มติเป็นข้อสรุปที่ชัดเจน รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมน าเอาการเรียนรู้ที่
ได้รับไปปฏิบัติและใช้จริงในชีวิตประจ าวัน 5) ขั้นประเมินผล ผู้ด าเนินกิจกรรมต้องประเมินผลการบรรลุจุดมุ่งหมายของ
กิจกรรมที่ตั้งไว้   
  งานวิจัย น้ีเป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom action research) ผู้ วิ จัยได้ เลือกใช้
กระบวนการวิจัยที่เป็นวงจรตามรูปแบบของ Kemmis and Mc Taggart (1998) มาเป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรม
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ดังปรากฏใน (ภาพที่ 3) ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน ตามวงจร PAOR ซ่ึงสอดคล้องกับการสอนของครู กล่าวคือ 1) การวางแผนการ

ผลการส ารวจความคงทนใน
การเรียนรู้ เรื่อง 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงลม
ฟ้าอากาศ และทบทวน

เอกสารมาแล้ว 

วางแผน แผนที ่1 

ผลการวิจัยวงจรที่ 1 

แผนที ่2 

แผนที ่3 

ปฏิบัต ิ

สังเกต 

สะท้อน 

ผลการส ารวจความคงทนใน
การเรียนรู้ เรื่อง 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงลม
ฟ้าอากาศ และทบทวน

เอกสารมาแล้ว 

วางแผ

น 

ปฏิบัต ิ

สังเกต 

สะท้อน 

ผลการวิจัยวงจรที่ 2 

ผลการส ารวจความคงทนใน
การเรียนรู้ เรื่อง 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงลม
ฟ้าอากาศ และทบทวน

เอกสารมาแล้ว 

วางแผน 

ปฏิบัต ิ

สังเกต 

สะท้อน 

ผลการวิจัยวงจรที่ 3 
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ปฏิบัติงานตลอดจนการก าหนดปัญหาที่ต้องการศึกษา (Plan) 2) การด าเนินการวิจัยตามแผนที่ก าหนดไว้ (Act) 3) การ
สังเกตผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการวิจัย (Observe) และ 4) การสะท้อนผลหลังจากการด าเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว 
เพื่อให้เกิดการวิพากษ์ของเพื่อนร่วมงาน (Reflect) ในแต่ละขั้นของกระบวนการวิจัยจะมีการด าเนินการต่อเน่ืองเป็น
วงจร เม่ือด าเนินการเสร็จสิ้นในแต่ละวงจรก็จะมีการสะท้อนผลการปฏิบัติงานเพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน
ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที ่3 บทบาทของครูที่มีความสอดคล้องกับวงจร PAOR 
 
  วิธีการวิจัย 
  ผู้วิจัยจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ในหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ลมฟ้าอากาศ จัดการเรียนรู้ตามแนวทางของ (ทิศนา แขมมณี, 2545) ซ่ึงมีล าดับขั้นตอนดังน้ี 1) ขั้นน า เป็นการเตรียม
ความพร้อมให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น การทบทวนความรู้เดิม 2) ขั้นกิจกรรม เป็นการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมที่เตรียมไว้ 3) ขั้นอภิปราย เป็นการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ 
ความรู้สึก และการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น 4) ขั้นสรุปและน าไปใช้ เป็นการรวบรวมความคิดเห็นและข้อมูลต่างๆ จากขั้น
กิจกรรมและอภิปรายมาประสานกันจนได้มติเป็นข้อสรุปที่ชัดเจน รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมน าเอาการเรียนรู้ที่
ได้รับไปปฏิบัติและใช้จริงในชีวิตประจ าวัน 5) ขั้นประเมินผล ผู้ด าเนินกิจกรรมต้องประเมินผลการบรรลุจุดมุ่งหมายของ
กิจกรรมที่ตั้งไว้     
  วิธีการเกบ็ขอ้มลู 
  ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังน้ี 
  1. ด าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้  ซ่ึงมีหัวข้อ
ได้แก่ ประเมินการสอนของตนเอง การเรียนรู้ด้านความรู้ (K) การเรียนรู้ด้านทักษะ (P) การเรียนรู้ด้านเจตคติ (A) สิ่งที่
ต้องปรับปรุงในการสอนครั้งต่อไป และสิ่งที่ได้เรียนรู้ 2) บันทึกการเรียนรู้ของนักเรียน ซ่ึงมีหัวข้อได้แก่ สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก
กิจกรรม ข้อสงสัยหรือประเด็นที่ไม่เข้าใจ และความรู้สึกที่มีต่อกิจกรรมในชั้นเรียน 3) แบบทดสอบวัดความคงทนในการ
เรียนรู้เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ และแบบทดสอบอัตนัย 5 ข้อ ประกอบด้วย เรื่องที่ 1 
บรรยากาศของเรา เรื่องที่ 2 ลม และเรื่องที่ 3 เมฆ 
  2. น าแผนการจัดการเรียนรู้และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความ
ถูกต้อง แล้วส่งผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ประกอบด้วย ครูผู้มีประสบการณ์ในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 3 ท่าน 

วางแผนการสอน 

จัดกิจกรรมการเรียน

การสอน 

ประเมินการสอน 

พัฒนา ปรับปรุง 

แก้ไข 

บทบาทของครู 
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  3. ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว
น าไปใช้จริง           
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล        
 ตอบค าถามวิจัยข้อที่ 1 แนวการปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานควรเป็นอย่างไร   
 ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 (วงจรที่ 1) ครูวางแผนการจัดกิจกรรม หาคู่ดูโอ้ ซ่ึงกิจกรรมน้ีครูเตรียมบัตรภาพ 
และบัตรค าเก่ียวกับเรื่อง ชั้นบรรยากาศมาให้นักเรียนแต่ละได้ทดลองจับคู่ภาพชั้นบรรยากาศกับชื่อชั้นบรรยากาศน้ันๆ 
นักเรียนแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม หาคู่ดูโอ้ จากน้ันครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยการจับคู่ภาพ  จากน้ันครูเตรียมอุปกรณ์การ
ท าแบบจ าลองทางความคิดให้นักเรียน ได้แก่ กระดาษ 4A สีไม้ ดินสอ ยางลบ จากน้ันครูให้นักเรียนออกแบบ 
แบบจ าลองทางความคิดของตนเอง โดยให้นักเรียนค้นคว้าข้อมูลได้จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โดยให้เวลานักเรียนในการออกแบบ 30 นาที นักเรียนออกแบบแบบจ าลองทางความคิดของตนเอง จากน้ันครูสุ่ ม
นักเรียนออกมาน าเสนอแบบจ าลองทางความคิดหน้าชั้นเรียนจ านวน 2 คนครูได้อธิบายเพิ่มเติมในประเด็นที่นักเรียน
สงสัย ซ่ึงนักเรียนแต่ละคนจะต้องมีการเตรียมตัวออกมาน าเสนอแบบจ าลองของตนเองหน้าชั้นเรียน จากน้ันครูสร้าง
สถานการณ์กระตุ้นให้นักเรียนคิดเชิงเหตุผลเก่ียวกับหั วข้อ โรคมะเร็งผิวหนัง โดยครูโค้ชนักเรียนให้หาสาเหตุของ
โรคมะเร็งผิวหนัง และหาสาเหตุย่อยๆ ไปเรื่อยๆ นักเรียนเขียนผังเหตุผลจากสถานการณ์ที่ครูก าหนดให้ ครูเตรียมฉลาก
ค าถามประเมินความเข้าใจของนักเรียนโดยให้นักเรียนสุ่มจับคนละ 1 ค าถาม เป็นการ check out นักเรียนก่อนออก
จากห้อง จากน้ันนักเรียนจับฉลากค าถามคนละ 1 ค าถาม check out นักเรียนก่อนออกจากห้องเรียน ซ่ึงจากการจัด
กิจกรรม พบว่า นักเรียนสรุปองค์ความรู้จากหนังสือเรียนได้ด้วยตนเอง นักเรียนได้ความรู้เรื่อง ชั้นบรรยากาศจากการท า
แบบจ าลองทางความคิด และนักเรียนได้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบแบบจ าลองทางความคิดของตนเอง ส่วนใน
การสืบค้นข้อมูลที่นักเรียนน ามาท าแบบจ าลองทางความคิด ครูจ ากัดขอบเขตในการสืบค้นข้อมูลจ ากัดเกินไป ครูควร
เปิดโอกาสให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากแหล่งอ่ืนๆ ได้ เช่น Internet ห้องสมุดของโรงเรียน 
  ในวงจรที่ 2 ครูวางแผนจัดกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา “ไฟ ดิน น้ า ลม โป้ง” เป็นการเตรียมความพร้อมของ
นักเรียนก่อนท ากิจกรรม นักเรียนร่วมกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาทดสอบสมาธิก่อนเริ่มเรียนจากน้ันครูและนักเรียนสรุป
กิจกรรมร่วมกัน จากน้ันครูแบ่งกลุ่มนักเรียนแล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มท ากิจกรรม “ลมเจ้าไปทางใด” โดยกิจกรรมน้ีครู
ต้องการให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันวางแผนออกแบบและสร้างโมเดลเครื่องวัดทิศทางลมจากอุปกรณ์ที่ครูก าหนดให้ 
โดยให้นักเรียนหาข้อมูลได้หลายช่องทาง เช่น หนังสือเรียน และอินเทอร์เน็ต หลังจากที่นักเรียนทุกกลุ่มท าโมเดล
เครื่องวัดทิศทางลมเสร็จแล้ว ครูและนักเรียนร่วมกันน าไปทดสอบวัดทิศทางลมบริเวณสนามในโรงเรียน และครูได้
บรรยายเพิ่มเติมให้กับนักเรียนเก่ียวกับเรื่อง ลม โดยใช้ส่ือ power point นักเรียนแต่ละกลุ่มท ากิจกรรม “ลมเจ้าไปทาง
ใด” นักเรียนทุกกลุ่มออกแบบและสร้างโมเดลเครื่องวัดทิศทางลม จากน้ันครูและนักเรียนร่วมกันน าโมเดลเครื่องวัด
ทิศทางลมไปทดสอบวัดทิศทางลมบริเวณสนามในโรงเรียน ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงเครื่องมือของแต่ละกลุ่มว่า
มีประสิทธิภาพในการวัดทิศทางลมได้ดีเพียงใด และมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในระหว่างท าการทดสอบเครื่องมือ จากน้ันครู
น าวิดีโอข่าวเก่ียวกับเรื่อง ฝนกระหน่ า-ลมแรง ต้นไม้โค่นขวางถนน จากน้ันโค้ชนักเรียนโดยการตั้งค าถามว่า “จากวิดีโอ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นเกิดจากสาเหตุใดบ้าง” โดยให้นักเรียนเขียนผังเหตุผลสั้นๆ พอเข้าใจ จากน้ันครูและนักเรียน
ร่วมกันสรุปสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหายในวิดีโอ แล้วให้นักเรียนร่วมกันสรุปอีกทีว่าเครื่องมือวัดทิศทางลมน้ันมี
ประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรบ้างและนักเรียนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง นักเรียนเขียนผังเหตุผลจากข่าวที่
ครูน ามาให้ดู และสรุปถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหาย อีกทั้งบอกประโยชน์ของเครื่องวัดทิศทางลม ครูประเมินความ
เข้าใจของนักเรียนโดยให้ท าแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมง จากการจัดกิจกรรม พบว่า นักเรียนได้ฝึกสมาธิก่อนเรียนจากกิจกรรม
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จิตตปัญญาศึกษา นักเรียนแต่ละกลุ่มได้มีการวางแผนออกแบบและสร้างโมเดลเครื่องวัดทิศทางลมร่วมกัน ได้สรุปเน้ือหา
จากสื่อและจากการบรรยายของครู และได้เขียนผังเหตุผลเชื่อมโยงความรู้กับวิดีโอข่าว เรื่อง ฝนกระหน่ า-ลมแรง ต้นไม้
โค่นขวางถนน และในระหว่างที่นักเรียนสร้างโมเดลมีนักเรียนบางกลุ่มท าเสร็จไม่ทันในเวลาที่ครูก าหนดจึงท าให้ใน
ขั้นตอนการน าเสนอและการน าโมเดลเครื่องวัดทิศทางลมเลื่อนเวลาการทดสอบออกไป 
  การจัดการเรียนรู้ในวงจรสุดท้าย ครูให้นักเรียนท ากิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา เป็นการเตรียมความพร้อมก่อน
เริ่มเรียน ใช้กิจกรรม “what do you think” ครูน าภาพเมฆอาร์คัสที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีมาให้นักเรียนดู จากน้ัน
ให้นักเรียนแต่ละคนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับภาพ นักเรียนร่วมกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาแสดงความคิดเห็นจากภาพ
ตามประเด็นที่ครูก าหนดให้ จากน้ันครูให้นักเรียนไปส ารวจเมฆบริเวณกลางสนามของโรงเรียนและวาดภาพเมฆพร้อม
บันทึกข้อมูลลงในใบกิจกรรมที่ครูเตรียมให้ จากน้ันครูให้นักเรียนแต่ละคนออกมาเขียนชื่อเมฆที่ตนเองส ารวจพบบน
กระดาน เม่ือนักเรียนเขียนครบทุกคนครูพานักเรียนสรุปว่าจากการส ารวจนักเรียนพบเมฆก่ีชนิด อะไรบ้าง ครูท าหน้าที่
เตรียมอุปกรณ์การทดลองให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ในการท าการทดลอง เรื่อง การเกิดเมฆ หลังจากท ากิจกรรมเสร็จครู
มอบหมายให้ทุกกลุ่มสรุปผลการทดลอง นักเรียนส ารวจเมฆบริเวณกลางสนามโรงเรียนพร้อมบันทึกข้อมูลการส ารวจลง
ในใบบันทึกกิจกรรม จากน้ันออกมาเขียนชื่อเมฆที่ตนเองส ารวจพบบนกระดาน และทุกคนช่วยกันสรุปชนิดเมฆที่พบว่ามี
ก่ีชนิด อะไรบ้าง หลังจากน้ันได้ท าการทดลอง เรื่อง การเกิดเมฆ หลังจากท าการทดลองเสร็จแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปผล
การทดลอง ครูและนักเรียนสรุปผลและอภิปรายการทดลองร่วมกัน จากน้ันครูน าทริคในการจ าชนิดของเมฆมาอธิบาย
เพิ่มเติม โดยใช้ส่ือ power point ซ่ึงนักเรียนได้ฝึกท่องทริคในการจ าเมฆแต่ละชนิด จากน้ันครูอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับ
ชนิดของเมฆที่เก่ียวข้องและมีผลกระทบต่อชีวิตประวันของนักเรียน และประเมินนักเรียนโดยใช้แอพพิเคชัน  plickers 
ประเมินความเข้าใจของนักเรียนทันทีหลังท ากิจกรรมเสร็จสิ้นจากการจัดกิจกรรม พบว่า นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น
ในมุมมองที่หลากหลาย  มีส ารวจและเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ร่วมกันสรุปชนิดเมฆที่พบบริเวณโรงเรียนกับเพื่อนภายในชั้น
เรียน ทดลองและอธิบายการเกิดเมฆจากกิจกรรมที่ลงมือปฏิบัติกับสมาชิกในกลุ่ม  มีการสรุปองค์ความรู้เรื่อง เมฆจาก
การท าการทดลอง ได้ฝึกท่องทริคในการจ าเมฆแต่ละชนิด เช่น กลอนเมฆ และนักเรียนได้กระบวนการท างานกลุ่ม  
  จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบทั้ง 3 วงจร ผู้วิจัยพบว่า นักเรียนสามารถน าความรู้เก่ียวกับเรื่อง บรรยากาศ 
ลม และเมฆ น าไปต่อยอดในการท ากิจกรรมร่วมกันกับสมาชิกภายในกลุ่มตนเองได้ เช่น การสร้างแบบจ าลองทาง
ความคิดเรื่อง ชั้นบรรยากาศ การสร้างโมเดลเครื่องวัดทิศทางลม และท าการทดลองเรื่อง การเกิดเมฆ เม่ือนักเรียนท า
กิจกรรมผ่านไปแล้วส่งผลให้นักเรียนมีทักษะในการสร้างแบบจ าลอง ทักษะการทดลอง สามารถสังเกตและบันทึกผลการ
ทดลองได้ ซ่ึงได้อธิบายเพิ่มเติม ดังตารางที่ 2  
   นอกจากน้ีผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลบันทึกการเรียนรู้เชิงสะท้อนคิดของนักเรียนว่ามีความส าคัญช่วยในท าให้
นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้อย่างไร ท าให้ผู้วิจัยได้รับรู้ถึงสาเหตุปัญหาของการเรียนรู้ ซ่ึงจากผลของวงจรที่ 1 
นักเรียนได้เขียนอธิบายถึงสิ่งที่เรียนรู้ได้น้อย ค าตอบสั้นกะทัดรัด เช่น “ได้เรียนรู้เก่ียวกับบรรยากาศ” “ได้เรียนรู้
เก่ียวกับชั้นบรรยากาศต่างๆ” ซ่ึงนักเรียนยังไม่สามารถอธิบายสิ่งที่เรียนรู้ได้ ส่วนในหัวข้อความรู้สึก นักเรียนส่วนใหญ่
บันทึกว่า “รู้สึกตื่นเต้น” แต่มีนักเรียนส่วนน้อยที่บันทึกว่ารู้สึกเบื่อ เพราะการสร้างแบบจ าลองทางความคิดนักเรียนคิด
ว่าได้แต่วาดรูปกับระบายสีเพียงเท่าน้ัน และหัวข้อค าถามที่นักเรียนสงสัย นักเรียนส่วนใหญ่ไม่บันทึก นักเรียนส่วนน้อย
สงสัยในประเด็นที่ครูสอน ต่อมาผลของวงจรที่ 2 นักเรียนได้เขียนอธิบายสิ่งที่ได้เรียนรู้ดีขึ้น เช่น “ได้เรียนรู้ว่าลมเกิดขึ้น
ได้อย่างไร และมีเครื่องมือใดบ้างที่สามารถวัดทิศทางลมได้” ในหัวข้อความรู้สึก นักเรียนส่วนใหญ่บันทึกว่า “รู้สึกสนุก” 
เพราะว่าได้ออกแบบเครื่องวัดทิศทางลมร่วมกับสมาชิกภายในกลุ่ม และในหัวข้อค าถามที่นักเรียนสงสัย นักเรียนส่วน
ใหญ่ไม่บันทึก และนักเรียนส่วนน้อยบันทึกนอกเหนือจากประเด็นที่ครูสอน และผลของวงจรที่ 3 หัวข้อสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
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นักเรียนส่วนใหญ่ได้อธิบายได้ดีขึ้นจากเดิม เช่น “เมฆมีก่ีชนิด จ าแนกออกเป็นก่ีชั้น และเมฆที่พบเห็นในบ่อยครั้งในแต่
วันส่วนใหญ่เป็นเมฆชนิดคิวมูลัส” ในหัวข้อความรู้สึก นักเรียนส่วนใหญ่บันทึกว่า “รู้สึกตื่นเต้น” และส่วนน้อยบันทึกว่า 
“รู้สึกร้อนจากการออกไปส ารวจเมฆ” จากการเขียนบันทึกสะท้อนคิดของนักเรียนท าให้ผู้วิจัยเห็นพัฒนาการที่ดีในการ
เขียนบันทึกของนักเรียน ซ่ึงการบันทึกน้ีให้นักเรียนสามารถทบทวนได้ว่าตนเองได้เรียนรู้ในเรื่องใดบ้างในแต่ละชั่วโมง
ของการเรียนรู้ สามารถบอกได้ว่าตนเองไม่เข้าใจหรือสงในประเด็นใดบ้าง และสะท้อนความรู้สึกผ่านการเขียนได้ และยัง
ถือว่าเป็นการประเมินความเข้าใจของตนเอง จ่ึงท าให้ผู้วิจัยน าข้อมูลเหล่าน้ีมาออกแบบและพัฒนากิจกรรมการเรียนการ
สอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนในครั้งถัดไป 
  ดังน้ันแนวการปฏิบัติที่ดีที่ใช้ในการศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 1) ขั้นน า ครูผู้สอนใช้
กิจกรรม เตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียน เพื่อเป็นการทบทวนความรู้เดิม 2) ขั้นกิจกรรม นักเรียนท ากิจกรรมตามแผนที่
ครูก าหนดไว้ โดยอาจเป็นกิจกรรมกลุ่มหรือกิจกรรมเดี่ยว 3) ขั้นอภิปราย นักเรียนออกมาน าเสนอผลงาน/ชิ้นงานของ
กลุ่มตนเอง และมีครูผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียนร่วมกันเสนอความคิดเห็น 4) ขั้นสรุปและน าไปใช้ ครูและนักเรียน
ร่วมกันสรุปกิจกรรม และ 5) ครูประเมินผู้เรียนโดยใช้กิจกรรม เช่น การตอบค าถาม การเล่นเกม  
  ตอบค าถามวิจยัข้อที่ 2 ความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเป็น
อย่างไร   

ตารางที่ 1 ตารางสรุปคะแนนแบบวัดความคงทนในการเรียนรู้ 
 

คะแนน (�̅�) S.D. รอ้ยละ (%) 
ก่อนเรยีน 7.51 1.39 37.57 

หลังเรยีน ครั้งที่ 1 13.67 2.17 68.48 
ครั้งที่ 2 15.76 1.71 78.78 

รอ้ยละโดยเฉลีย่ (%) 73.63 
 

  จากผลการวิจัยจากตารางที่ 1 คะแนนความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนก่อนเรียน มีค่าเท่ากับ (X̅ = 7.51, 

S.D. = 1.39) คิดเป็นร้อยละ 37.57 คะแนนความคงทนในการเรียนรู้หลังเรียนครั้งที่ 1  มีค่าเท่ากับ (X̅ = 13.67, S.D.  

= 2.17) คิดเป็นร้อยละ 68.48 คะแนนความคงทนในการเรียนรู้หลังเรียนครั้งที่ 2 มีค่าเท่ากับ (X̅ = 15.76, S.D. = 
1.71) คิดเป็นร้อยละ 78.78  และคะแนนโดยเฉลี่ย  คิดเป็นร้อยละ  73.63 
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ตารางที่ 2 บทบาทของครูและนักเรียนในการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 

 
ตารางที่ 2 บทบาทของครูและนักเรียนในการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 

 

บทบาท วงจร 1 (แผนที ่1) วงจร 2 (แผนที ่2) วงจร 3 (แผนที ่3) 
ครทู าอะไร - ขัน้น า ครูวางแผนการจดักจิกรรม หาคู่ดูโอ้ ซ่ึง

กิจกรรมนีค้รูเตรียมบัตรภาพ และบัตรค าเกี่ยวกับ
เร่ือง ช้ันบรรยากาศมาให้นักเรียนแต่ละได้ทดลอง
จับคู่ภาพช้ันบรรยากาศกับช่ือช้ันบรรยากาศนั้นๆ 
จากนั้นครูและนกัเรียนร่วมกันเฉลยการจับคู่ภาพ 
- ขัน้กจิกรรม ครูเตรียมอุปกรณ์การท าแบบจ าลอง

ทางความคิดให้นักเรียน ได้แก่ กระดาษ 4A สีไม้ 

ดินสอ ยางลบ จากนั้นครูให้นักเรียนออกแบบ 
แบบจ าลองทางความคิดของตนเอง โดยให้
นักเรียนค้นคว้าข้อมูลได้จากหนังสือเรียน

วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1โดยให้เวลา

นักเรียนในการออกแบบ 30 นาที  
- ขัน้อภปิราย ครูสุ่มนกัเรียนออกมาน าเสนอ

แบบจ าลองทางความคิดหน้าช้ันเรียนจ านวน 2 
คน จากนั้นครูได้อธิบายเพิ่มเติมในประเด็นท่ี
นักเรียนสงสัย  
- ขัน้สรปุและน าไปใช ้ครูสร้างสถานการณ์กระตุน้
ให้นักเรียนคิดเชิงเหตุผลเกี่ยวกับหัวข้อ โรคมะเร็ง

- ขัน้น า ครูวางแผนจัดกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา 

“ไฟ ดิน น้ า ลม โป้ง” เป็นการเตรียมความพร้อม

ของนักเรียนก่อนท ากจิกรรม จากนั้นครูและนกัเรียน
สรุปกิจกรรมร่วมกัน 
- ขัน้กจิกรรม ครูแบ่งกลุ่มนกัเรียนจากนัน้ให้

นักเรียนแต่ละกลุ่มท ากิจกรรม “ลมเจ้าไปทางใด” 

โดยกิจกรรมนี้ครูต้องการให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ช่วยกันวางแผนออกแบบและสร้างโมเดลเคร่ืองวัด
ทิศทางลมจากอุปกรณ์ท่ีครูก าหนดให้ โดยให้
นักเรียนหาข้อมูลได้หลายช่องทาง เช่น หนังสือเรียน 
และอินเทอร์เน็ต หลังจากท่ีนักเรียนทุกกลุ่มท า
โมเดลเคร่ืองวัดทิศทางลมเสร็จแล้ว ครูและนักเรียน
ร่วมกันน าไปทดสอบวัดทิศทางลมบริเวณสนามใน
โรงเรียน และครูได้บรรยายเพิ่มเติมให้กับนักเรียน

เกี่ยวกับเร่ือง ลม โดยใช้ส่ือ power point  
- ขัน้อภปิราย ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึง
เคร่ืองมือของแต่ละกลุ่มว่ามีประสิทธิภาพในการวัด
ทิศทางลมได้ดีเพียงใด และมีปัญหาอะไรเกิดข้ึนใน
ระหว่างท าการทดสอบเคร่ืองมือ 

- ขัน้น า ครูให้นักเรียนท ากิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา เป็นการ

เตรียมความพร้อมก่อนเร่ิมเรียน ใช้กจิกรรม “what do 
you think” ครูน าภาพเมฆอาร์คัสท่ีเกิดข้ึนท่ีจังหวัด

อุดรธานีมาให้นักเรียนดู จากนัน้ให้นักเรียนแต่ละคนแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพ 
- ขัน้กจิกรรม ครูให้นักเรียนไปส ารวจเมฆบริเวณกลางสนาม
ของโรงเรียนและวาดภาพเมฆพร้อมบันทึกข้อมูลลงในใบ
กิจกรรมท่ีครูเตรียมให้ จากนั้นครูให้นักเรียนแต่ละคนออกมา
เขียนช่ือเมฆท่ีตนเองส ารวจพบบนกระดาน เม่ือนักเรียนเขียน
ครบทุกคนครูพานักเรียนสรุปว่าจากการส ารวจนักเรียนพบ
เมฆกี่ชนิด อะไรบ้าง ครูท าหน้าท่ีเตรียมอุปกรณ์การทดลอง
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ในการท าการทดลอง เร่ือง การเกิดเมฆ 
หลังจากท ากิจกรรมเสร็จครูมอบหมายให้ทุกกลุ่มสรุปผลการ
ทดลอง  
- ขัน้อภปิราย ครูและนักเรียนสรุปผลและอภิปรายการ
ทดลองร่วมกัน จากนั้นครูน า 
ทริคในการจ าชนดิของเมฆมาอธิบายเพิ่มเติม โดยใช้ส่ือ 

power point  

บทบาท วงจร 1 (แผนที ่1) วงจร 2 (แผนที ่2) วงจร 3 (แผนที ่3) 

ครทู าอะไร - ขั้นน า ครูวางแผนการจัดกิจกรรม หาคู่ดูโอ้ ซึ่งกิจกรรม
นี้ครูเตรียมบัตรภาพ และบัตรค าเกี่ยวกับเรื่อง ชั้น
บรรยากาศมาให้นักเรียนแต่ละได้ทดลองจับคู่ภาพชั้น
บรรยากาศกับชื่อชั้นบรรยากาศนั้นๆ จากนั้นครูและ
นักเรียนร่วมกันเฉลยการจับคู่ภาพ 
- ขัน้กจิกรรม ครูเตรียมอุปกรณ์การท าแบบจ าลองทาง
ความคิดให้นักเรียน ได้แก่ กระดาษ 4A สีไม้ ดินสอ 
ยางลบ จากนั้นครูให้นักเรียนออกแบบ แบบจ าลองทาง
ความคิดของตนเอง โดยให้นักเรียนค้นคว้าข้อมูลได้จาก
หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1โดยให้
เวลานักเรียนในการออกแบบ 30 นาที  
- ขัน้อภิปราย ครูสุ่มนักเรียนออกมาน าเสนอแบบจ าลอง
ทางความคิดหน้าชั้นเรียนจ านวน 2 คน จากนั้นครูได้
อธิบายเพิ่มเติมในประเด็นท่ีนักเรียนสงสัย  
- ขัน้สรปุและน าไปใช ้ครูสร้างสถานการณ์กระตุ้นให้
นักเรียนคิดเชิงเหตุผลเกี่ยวกับหัวข้อ โรคมะเร็งผิวหนัง 
โดยครูโค้ชนักเรียนให้หาสาเหตุของโรคมะเร็งผิวหนัง 
และหาสาเหตุย่อยๆ ไปเรื่อยๆ  
- ขัน้ประเมนิผล ครูเตรียมฉลากค าถามประเมินความ
เข้าใจของนักเรียนโดยให้นักเรียนสุ่มจับคนละ 1 ค าถาม 
เป็นการ check out นักเรียนออกจากห้อง 
 
 
 
 

- ขัน้น า ครูวางแผนจัดกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา “ไฟ 
ดิน น้ า ลม โป้ง” เป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียน
ก่อนท ากิจกรรม จากนั้นครูและนักเรียนสรุปกิจกรรม
ร่วมกัน 
- ขัน้กจิกรรม ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนจากนั้นให้นักเรียนแต่
ละกลุ่มท ากิจกรรม “ลมเจ้าไปทางใด” โดยกิจกรรมนี้ครู
ต้องการให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันวางแผนออกแบบ
และสร้างโมเดลเครื่องวัดทิศทางลมจากอุปกรณ์ท่ีครู
ก าหนดให้ โดยให้นักเรียนหาข้อมูลได้หลายช่องทาง เช่น 
หนังสือเรียน และอินเทอร์เน็ต หลังจากท่ีนักเรียนทุก
กลุ่มท าโมเดลเครื่องวัดทิศทางลมเสร็จแล้ว ครูและ
นักเรียนร่วมกันน าไปทดสอบวัดทิศทางลมบริเวณสนาม
ในโรงเรียน และครูได้บรรยายเพิ่มเติมให้กับนักเรียน
เกี่ยวกับเรื่อง ลม โดยใช้สื่อ power point  
- ขัน้อภิปราย ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึง
เครื่องมือของแต่ละกลุ่มว่ามีประสิทธิภาพในการวัด
ทิศทางลมได้ดีเพียงใด และมีปัญหาอะไรเกิดข้ึนใน
ระหว่างท าการทดสอบเครื่องมือ 
- ขัน้สรปุและน าไปใช้ ครูน าวิดีโอข่าวเกี่ยวกับเรื่อง ฝน
กระหน่ า-ลมแรง ต้นไม้โค่นขวางถนน จากนั้นโค้ช
นักเรียนโดยการตั้งค าถามว่า  
“จากวิดีโอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเกิดจากสาเหตุใดบ้าง” 
โดยให้นักเรียนเขียนผังเหตุผลสั้นๆ พอเข้าใจ จากนั้นครู
และนักเรียนร่วมกันสรุปสาเหตุท่ีก่อให้เกิดความเสียหาย
ในวิดีโอ แล้วให้นักเรียนร่วมกันสรุปอีกทีว่าเครื่องมือวัด
ทิศทางลมนั้นมีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรบ้างและ
นักเรียนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง  
- ขัน้ประเมนิ ครูประเมินความเข้าใจของนักเรียนโดยให้
ท าแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมง 

- ขัน้น า ครูให้นักเรียนท ากิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา เป็นการเตรียม
ความพร้อมก่อนเริ่มเรียน ใช้กิจกรรม “what do you think” ครูน า
ภาพเมฆอาร์คัสท่ีเกิดข้ึนท่ีจังหวัดอุดรธานีมาให้นักเรียนดู จากนั้นให้
นักเรียนแต่ละคนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพ 
- ขัน้กจิกรรม ครูให้นักเรียนไปส ารวจเมฆบริเวณกลางสนามของ
โรงเรียนและวาดภาพเมฆพร้อมบันทึกข้อมูลลงในใบกิจกรรมท่ีครู
เตรียมให้ จากนั้นครูให้นักเรียนแต่ละคนออกมาเขียนชื่อเมฆท่ีตนเอง
ส ารวจพบบนกระดาน เม่ือนักเรียนเขียนครบทุกคนครูพานักเรียน
สรุปว่าจากการส ารวจนักเรียนพบเมฆกี่ชนิด อะไรบ้าง ครูท าหน้าท่ี
เตรียมอุปกรณ์การทดลองให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ในการท าการทดลอง 
เรื่อง การเกิดเมฆ หลังจากท ากิจกรรมเสร็จครูมอบหมายให้ทุกกลุ่ม
สรุปผลการทดลอง  
- ขัน้อภิปราย ครูและนักเรียนสรุปผลและอภิปรายการทดลองร่วมกัน 
จากนั้นครูน าทริคในการจ าชนิดของเมฆมาอธิบายเพิ่มเติม โดยใช้สื่อ 
power point  
- ขัน้สรปุและน าไปใช้ ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดของเมฆท่ี
เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อชีวิตประวันของนักเรียน 
- ขัน้ประเมนิ ครูประเมินนักเรียนโดยใช้แอพพิเคชัน  plickers 
ประเมินความเข้าใจของนักเรียนทันทีหลังท ากิจกรรมเสร็จสิ้น 
 
 

บทบาท วงจร 1 (แผนที ่1) วงจร 2 (แผนที ่2) วงจร 3 (แผนที ่3) 
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รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

ผิวหนัง โดยครูโค้ชนักเรียนให้หาสาเหตุของ
โรคมะเร็งผิวหนัง และหาสาเหตุย่อยๆ ไปเร่ือยๆ  
- ขัน้ประเมนิผล ครูเตรียมฉลากค าถามประเมิน
ความเข้าใจของนักเรียนโดยให้นักเรียนสุ่มจับคน

ละ 1 ค าถาม เป็นการ check out นกัเรียน

ออกจากห้อง 
 
 
 
 

- ขัน้สรปุและน าไปใช้ ครูน าวิดีโอข่าวเกี่ยวกับเร่ือง 
ฝนกระหน่ า-ลมแรง ต้นไม้โค่นขวางถนน จากนั้น
โค้ชนักเรียนโดยการตั้งค าถามว่า  

“จากวิดีโอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเกิดจากสาเหตุ

ใดบ้าง” โดยให้นักเรียนเขียนผังเหตุผลส้ันๆ พอ

เข้าใจ จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาเหตุท่ี
ก่อให้เกิดความเสียหายในวิดีโอ แล้วให้นักเรียน
ร่วมกันสรุปอีกทีว่าเคร่ืองมือวัดทิศทางลมนั้นมี
ประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรบ้างและนักเรียน
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง 
- ขัน้ประเมนิ ครูประเมินความเข้าใจของนักเรียน
โดยให้ท าแบบฝึกหัดท้ายช่ัวโมง 

- ขัน้สรปุและน าไปใช้ ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนดิของเมฆ
ท่ีเกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อชีวิตประวันของนักเรียน 
- ขัน้ประเมนิ ครูประเมินนกัเรียนโดยใช้แอพพิเคชัน  

plickers ประเมินความเข้าใจของนักเรียนทันทีหลังท า

กิจกรรมเสร็จส้ิน 
 
 

บทบาท วงจร 1 (แผนที ่1) วงจร 2 (แผนที ่2) วงจร 3 (แผนที ่3) 

 
นกัเรยีนท า

อะไร 

- นักเรียนแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม หาคู่ดูโอ้ จากนั้นครู
และนักเรียนร่วมกนัเฉลยการจับคู่ภาพ 
- นักเรียนออกแบบแบบจ าลองทางความคิดของ
ตนเอง โดยสืบค้นข้อมูลจากหนังสือเรียนวิชา 

วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
- นักเรียนแต่ละคนเตรียมตัวออกมาน าเสนอ
แบบจ าลองของตนเองหน้าช้ันเรียน ซ่ึงครูจะท า

การสุ่มออกมาจ านวน 2 คน 
- นักเรียนเขียนผังเหตุผลจากสถานการณ์ท่ีครู
ก าหนดให้ 
- นักเรียนจับฉลากค าถามคนละ 1 ค าถาม 

check out นกัเรียนก่อนออกจากห้อง 

- นักเรียนร่วมกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา “ไฟ ดิน 

น้ า ลม โป้ง” ทดสอบสมาธิก่อนเร่ิมเรียน จากนั้นครู

และนักเรียนสรุปกิจกรรมร่วมกัน 
- นักเรียนแต่ละกลุ่มท ากจิกรรม “ลมเจ้าไปทางใด” 
นักเรียนทุกกลุ่มออกแบบและสร้างโมเดลเคร่ืองวัด
ทิศทางลม จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันน าโมเดล
เคร่ืองวัดทิศทางลมไปทดสอบวัดทิศทางลมบริเวณ
สนามในโรงเรียน 
- นักเรียนเขียนสรุปเนื้อหาจากส่ือ power 
point และจากท่ีครูบรรยายเพิ่มเติม 
- นักเรียนเขียนผังเหตุผลจากข่าวท่ีครูน ามาให้ดู 
และสรุปถึงสาเหตุท่ีก่อให้เกิดความเสียหาย อีกท้ัง
บอกประโยชน์ของเคร่ืองวัดทิศทางลม 
- ตอบค าถามในแบบฝึกหัดท้ายช่ัวโมง 

- นักเรียนร่วมกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา “what do 
you think” แสดงความคิดเห็นจากภาพตามประเด็นท่ี

ครูก าหนดให้ 
- นักเรียนส ารวจเมฆบริเวณกลางสนามโรงเรียนพร้อมบันทึก
ข้อมูลการส ารวจลงในใบบันทึกกิจกรรม  
- นักเรียนออกมาเขียนช่ือเมฆท่ีตนเองส ารวจพบบนกระดาน 
จากนั้นทุกคนช่วยกันสรุปชนิดเมฆท่ีพบว่ามีกี่ชนิด อะไรบ้าง 
- นักเรียนท าการทดลอง เร่ือง การเกดิเมฆ หลังจากนั้นแต่ละ
กลุ่มร่วมกันสรุปผลการทดลอง 
- นักเรียนฝึกท่องทริคในการจ าเมฆแต่ละชนิด 
- นักเรียนใช้แอพพิเคช่ัน  plickers สแกนค าตอบจากส่ิงท่ี

ครูถาม เพ่ือทดสอบความเข้าใจของแต่ละคน 

 - ได้สรุปองค์ความรู้จากหนังสือเรียนด้วยตนเอง  
- ได้ความรู้เร่ือง ช้ันบรรยากาศจากการท า
แบบจ าลองทางความคิด 
- ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบแบบจ าลอง
ทางความคิดของตนเอง 

- ฝึกสมาธิจากกิจกรรมจิตตปัญญา 
- วางแผนออกแบบและสร้างโมเดลเคร่ืองวัดทิศทาง
ลม 
- สรุปเนื้อหาจากส่ือและจากการบรรยายของครู 
- เขียนผังเหตุผลเช่ือมโยงความรู้กับวิดีโอข่าว เร่ือง 
ฝนกระหน่ า-ลมแรง ต้นไม้โค่นขวางถนน 

- แสดงความคิดเห็นในมุมมองท่ีหลากหลาย  
- ส ารวจและเก็บข้อมูลด้วยตนเอง 
- ร่วมกันสรุปชนิดเมฆท่ีพบบริเวณโรงเรียนกับเพ่ือนภายใน
ช้ันเรียน 
- ทดลองและอธิบายการเกิดเมฆจากกิจกรรมท่ีลงมือปฏิบัติ
กับสมาชิกในกลุ่ม 
- สรุปองค์ความรู้เร่ือง เมฆจากการท าการทดลอง 
- นักเรียนได้ฝึกท่องทริคในการจ าเมฆแต่ละชนิด  

 
ปรบั

อะไรบา้งใน
วงจรตอ่ไป 

- ในการสืบค้นข้อมูลท่ีนักเรียนน ามาท า
แบบจ าลองทางความคิด ครูจ ากัดขอบเขตในการ
สืบค้นข้อมูลจ ากัดเกนิไป ครูควรเปิดโอกาสให้
นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากแหล่งอ่ืนๆ ได้ เช่น 

Internet ห้องสมุดของโรงเรียน 

- ในระหว่างท่ีนักเรียนสร้างโมเดลมีนักเรียนบางกลุ่ม
ท าเสร็จไม่ทันในเวลาท่ีครูก าหนด จึงท าให้ใน
ข้ันตอนการน าเสนอและการน าโมเดลเคร่ืองวัด
ทิศทางลมเล่ือนเวลาการทดสอบออกไป 

- หลังจากท่ีนักเรียนท าการทดลองเสร็จส้ิน นกัเรียนส่วนใหญ่
สามารถสรุปผลการทดลองได้ และเช่ือมโยงเข้าสู่เร่ืองเมฆได้ 
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รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที2่ (Proceedings) 

 สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน พบว่า แนวการปฏิบัติที่ดีที่ใช้ในการศึกษาการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน 1) ขั้นน า ครูผู้สอนใช้กิจกรรม เตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียน เพื่อเป็นการทบทวนความรู้เดิม 
2) ขั้นกิจกรรม นักเรียนท ากิจกรรมตามแผนที่ครูก าหนดไว้ โดยอาจเป็นกิจกรรมกลุ่มหรือกิจกรรมเดี่ยว 3) ขั้นอภิปราย 
นักเรียนออกมาน าเสนอผลงาน/ชิ้นงานของกลุ่มตนเอง และมีครูผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียนร่วมกันเสนอความคิดเห็น 
4) ขั้นสรุปและน าไปใช้ ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรม และ 5) ครูประเมินผู้เรียนโดยใช้กิจกรรม เช่น การตอบ
ค าถาม การเล่นเกม  
  ความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน เรื่อง กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ พบว่า ความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนจากการวัดโดยใช้แบบวัดความคงทนในการ
เรียนรู้ของนักเรียน จ านวน 33 คน พบว่า คะแนนก่อนจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 
37.57 และ หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานนักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้จากการวัดทั้ง 2 ครั้ง โดย
เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 73.63 ทั้งน้ีเน่ืองจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน เป็นการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย 
เช่น การสร้างแบบจ าลองทางความคิดเรื่อง ชั้นบรรยากาศ การสร้างแบบจ าลองที่เป็นโมเดล เรื่อง ลม และกิจกรรม
การทดลองเรื่อง การเกิดเมฆ สอดคล้องกับงานวิจัยของ (ศศิธร ลิจันทร์พรม 2556) ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบที่
พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) สื่อการสอนบนแอพพลิเคชันเพื่อการศึกษา 2) กิจกรรมการเรียนรู้ 
3) การติดต่อสื่อสาร 4) อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ และ 5) การประเมินผล และมีขั้นตอนทั้งหมด 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) 
การกระตุ้นและให้ประสบการณ์ 2) การให้ความรู้และลงมือปฏิบัติ  3) ผลสะท้อนกลับ และ 4) การประเมินผล 
ภาพรวมความมีวินัยในแต่ละด้านอยู่ในระดับดี ซ่ึงสอดคล้องกับแบบบันทึกพฤติกรรมความมีวินัย ที่แสดงให้เห็นว่า
นักเรียนสามารถจดจ าเน้ือหาสาระจากการชมการ์ตูนแอนิเมชันได้อย่างครบถ้วน และจากการสอบถามนักเรียนด้วย
แบบสอบถาม นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นว่า สื่อการสอนท าให้ผู้เรียนเข้าใจเน้ือหาได้ง่ายและสื่อการสอนดึงดูดความ
สนใจ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ (รวิชญุฒม์ ทองแม้น, 2560) ว่าการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นท าให้การจัดการชั้นเรียนเป็นแบบเคลื่อนไหว เกิดการเรียนรู้ร่วมกันส่งผลให้พฤติกรรมการสอน
ของครูและการเรียนรู้ของนักเรียนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น มีปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนระหว่างครูกับนักเรียน และ
ระหว่างนักเรียนกับนักเรียนมากขึ้น และนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้น รวมทั้งนักเรียน ครูผู้ปกครองและผู้บริหารมีเจตคติ
ที่ดีมากต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
  ดังน้ันการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานครูผู้สอนจึงต้องมีการออกแบบกิจกรรมที่หลากหลาย ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม การแสดงความคิดเห็น การลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ตลอดจนการน าเสนอข้อมูล
จากการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ความแตกต่างของข้อมูลแต่ละกลุ่ม โดยมีครูเป็นผู้คอยให้ค าแนะน า 
 

ข้อเสนอแนะ 
  1. นักเรียนส่วนใหญ่มีความคงทนในการเรียนรู้จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ดังน้ันใน
งานวิจัยต่อไปควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืนนอกเหนือจากความคงทนในการเรียนรู้ เช่น ทักษะการสร้างแบบจ าลอง และ
ศึกษากระบวนการจัดกิจกรรมเป็นฐานที่มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อน าไปพัฒนาผู้เรียนในชั้นเรียนต่อไป 
  2. ควรท าการวัดความคงทนในการเรียนรู้ซ้ าๆ มากกว่า 2 ครั้งขึ้นไป เพื่อให้ได้ความแม่นย าของข้อมูลการ
วิจัย 
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STEM Education By Using the Engineering Design to Promote  
Scientific Modeling Skill of Grade 7 Student 
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บทคดัยอ่ 
 ในการวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อส่งเสริมทักษะการสร้างแบบจ าลอง ด้วยกระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาที่เน้นกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เรื่อง ชั้นบรรยากาศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 กลุ่มที่ศึกษาใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนแห่งหน่ึงในจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ก าลัง
ศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องเรียน นักเรียนจ านวน 42 คน ได้มา โดยการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา แบบประเมิน
ทักษะการสร้างแบบจ าลอง อนุทินสะท้อนความคิดของนักเรียนและบันทึกหลังสอนของผู้วิจัยซ่ึงท าหน้าที่เป็นครูผู้สอน 
โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการตีความและสร้างข้ อสรุปแบบอุปนัย พบว่า 
นักเรียนส่วนใหญ่มีทักษะการสร้างแบบจ าลองโดยนักเรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์ เพื่อน ามาวิเคราะห์
ข้อมูลได้ รวมถึงสามารถน าเอาข้อมูลที่รวบรวมได้มาออกแบบสร้างชิ้นงานที่ท าให้เห็นเป็นรูปธรรม พร้อมกับน าเสนอ
และพัฒนาแบบจ าลองที่สร้างขึ้นได้ด้วยตนเอง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

ค าส าคญั : การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา / ทักษะการสร้างแบบจ าลอง / รูปแบบการจัดการเรียนรู้การ 
ออกแบบเชิงวิศวกรรม 

ABSTRACT 
 The objective of this research is to promote scientific skill with the process of engineering 
design process in STEM education on the atmosphere of grade 7 student. The tools used in the 
research were the learning management plan according to the full study concept. Modeling skills 
assessment model the diaries reflect the students’ ideas and the teaching notes of the researchers 
who act as the sample group was grade 7 student in second semester of academic year 2018. One 
class of 42 student. The research instruments were learning management plan on STEM education, 
scientific modeling skill assessment, diaries reflect the student idea and the collcted date were 
analyze activities by interpreting and creating inductive conclusions to analyze data Including being 
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able to use the collrcted data to design and create pieces that make it visible along with presenting 
and developing models that can be created on their own Not less than 70 percent.  

Keywords : STEM Education / Scientific modeling skill / Engineering design 

ความเปน็มาและความส าคญั 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นวิธีการหรือเครื่องมือที่ส าคัญที่จะน ามาซ่ึงการได้มาซ่ึงความรู้ หรือ

การแก้ปัญหา ซ่ึงวิธีการหรือความสามารถเหล่าน้ีเป็นพฤติกรรมของนักวิทยาศาสตร์ที่น ามาใช้ในการส ารวจตรวจสอบ
ในทางวิทยาศาสตร์ในทุกๆ สาขาวิชา (จรรยา และณวรา, 2561) โดยเฉพาะในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ที่มีความจ าเป็นที่
ต้องฝึกฝนให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน จึงอาจกล่าวได้ว่าทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินชีวิต ดังน้ันในการจัดการเรียนรู้ในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ครูผู้สอนควรส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
อยู่อย่างสม่ าเสมอ  

โดยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีทั้งหมด 14 ทักษะ ได้แก่ 1.การสังเกต เป็นความสามารถในการใช้    
ประสารทสัมผัสอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างเพื่อหาข้อมูลหรือรายละเอียดของสิ่งต่างๆ 2.การวัด การเลือกและ
การใช้เครื่องมือท าการวัดหาปริมาณของสิ่งต่างๆออกมาเป็นตัวเลขที่แน่นอนได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง 3. การ
จ าแนกประเภท เป็นการแบ่งพวกหรือเรียงล าดับวัตถุ หรือสิ่งที่อยู่ในปรากฏการณ์ 4.การหาความสัมพันธ์ระหว่างมิติ
กับมิติและมิติกับเวลา วัตถุต่างๆในโลกน้ีจะทรงตัวอยู่ได้ล้วนแต่คลองที่ที่ว่างการครองที่ของวัตถุในที่ว่างน้ันโดยทั่วไปมี 
3 มิติ ได้แก่ มิติยาว มิติกว้าง และมิติสูงหรือหนา 5.การค านวณ การนับจ านวนของวัตถุตัวเลขแสดงจ านวนที่ นับได้มา
ค านวณโดยการบวก ลบคูณ หาร หรือหาค่าเฉลี่ย 6.การจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล เป็นการน าผลการสังเกต 
การวัด การทดลองจากแหล่งต่างๆ โดยการหาความถี่ เรียงล าดับ จัดแยกประเภท หรือค านวณหาค่าใหม่ 7.การลง
ความเห็นจากข้อมูล การเพิ่มความคิดเห็นให้กับข้อมูลที่ได้จากการสังเกตอย่างมีเหตุผลโดยอาศัยความรู้ประสบการณ์
เดิมมาช่วย 8. การพยากรณ์ การสรุปค าตอบล่วงหน้าก่อนการทดลองโดยอาศัยประสบการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ าๆ หลักการ 
กฎ หรือทฤษฎีที่มีอยู่แล้วในเรื่องน้ัน มาช่วยในการสรุป 9.การตั้งสมมติฐาน การคิดหาค าตอบล่วงหน้าก่อนการทดลอง
โดยอาศัยการสังเกต ความรู้ประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐานค าตอบที่คิดล่วงหน้า 10.การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ การ
ก าหนดความหมายและขอบเขตของสิ่งต่างๆ (ที่อยู่ในสมมุติฐานที่ต้องทดลอง) ให้เข้าใจตรงกันและสามารถสังเกตหรือ
วัดได้ 11.การก าหนดและควบคุมตัวแปร การก าหนดตัวแปรคือการชี้บ่งตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ต้องการ
ควบคุมในสมมุติฐานหน่ึงๆ การควบคุมตัวแปรเป็นการควบคุมสิ่งอ่ืนๆ นอกเหนือจากตัวแปรต้น 12. การทดลอง การ
ทดลองมี 3 ประเภท คือ การทดลองแบบแบ่งกลุ่ม เปรียบเทียบ ไม่มีกลุ่มเปรียบเทียบและลองผิดลองถูก การทดลอง
เป็นกระบวนการปฏิบัติการณ์เพื่อหาค าตอบ หรือการทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ 13. การตีความหมายข้อมูลและลง
ข้อสรุป คือ การแปลความหมายหรือการบรรยายลักษณะและสมบัติของข้อมูลที่มีอยู่และสรุปความสัมพันธ์ของข้อมูล
ทั้งหมด 14.การสร้างแบบจ าลอง น าเสนอข้อมูล แนวคิด ความคิดรวบยอดเพื่อให้ผู้ อ่ืนเข้าใจในรูปแบบจ าลองแบบ
ต่างๆ เช่น กราฟ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว วัสดุ สิ่งของ สิ่งประดิษฐ์ หุ่น เป็นต้น ในทักษะที่ 14 การสร้างแบบจ าลองน้ี
เป็นทักษะใหม่ที่สุดใน 14 ทักษะและเป็นทักษะที่ได้ใช้การบูรณาการในหลายทักษะเข้าด้วยกัน ในปัจจุบันทักษะการ
สร้างแบบจ าลองได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างมากจากสังคมการศึกษาวิทยาศาสตร์ในฐานะที่เป็นแนวทางส าคัญของ
การศึกษาวิทยาศาสตร์ร่วมสมัย (Harrison AGa and Jong OD, 2005) เน่ืองจากทักษะการสร้างแบบจ าลองเป็น
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ทักษะที่น่าสนใจคือ เป็นการน าเสนอข้อมูล แนวคิด ความคิดรวบยอดเพื่อให้ผู้อ่ืนเข้าใจในรูปของแบบจ าลองแบบต่างๆ 
เช่น กราฟ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว วัสดุ สิ่งของ สิ่งประดิษฐ์ หุ่น เป็นต้น การจัดการเรียนรู้โดยใช้การสร้างแบบจ าลอง
มีความส าคัญส าหรับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยจะสนับสนุนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 3 ประการหลัก 
คือ 1) การสร้างแบบจ าลองทางความคิดและแบบจ าลองทางการแสดงออกเพื่อน าเสนอต่อสาธารณชนซ่ึงจะช่วยพัฒนา
ความเข้าใจปรากฏการณ์ หรือข้อมูลข่าวสารต่างๆ 2) การใช้แบบจ าลองในการแสดงออกเพื่อการตรวจสอบการทดลอง
โดยเป็นส่วนช่วยให้ท าความเข้าใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 3) แบบจ าลองประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซ่ึงช่วย
ให้เกิดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ดังน้ันการน าแบบจ าลองมาใช้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เกิดการผสมผสานของ
แบบจ าลองหลากหลายชนิดที่เหมาะสมต่อปรากฏการน้ันๆที่ต้องการสื่อความหมาย (Hodson, 1993) ซ่ึงการจัดการ
เรียนการสอนที่ท าให้ผู้เรียนทักษะการสร้างแบบจ าลองน้ีจะต้องเป็นการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้คิดวิเคราะห์
สถานการณ์เก่ียวกับวิทยาศาสตร์ เพื่อน าไปสู่การสร้างแบบจ าลองได้ โดยประเภทของแบบจ าลองมี 10 ประเภท ได้แก่ 
1.แบบจ าลองที่เพิ่มหรือลดขนาด 2.แบบจ าลองสื่อการสอน3. สัญลักษณ์4.แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 5.แบบจ าลอง
ทางทฤษฎี 6.แผนที่ แผนภาพ ตาราง 7.แบบจ าลองกระบวนการ-แนวคิด 8.สถานการณ์จ าลอง 9. แบบจ าลองทางจิต 
10.แบบจ าลองที่สังเคราะห์ขึ้น (Harrison and Treagust, 2000) แต่ละประเภทจะมีจุดมุ่งหมายที่ต่างกัน เช่น ตาราง
ธาตุ แผนภาพวงจรไฟฟ้า แผนภาพ ห่วงโซ่อาหาร เพราะวิชาวิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้ การ
สร้างแบบจ าลองจึงจ าเป็นต่อการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน  

แต่การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันครูจัดการเรียนการสอนโดยไม่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
สอนโดยยึดเน้ือหาและการท่องจ ามากกว่าการพัฒนาความคิดในการคิดวิเคราะห์และการให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ ด้วยตนเอง ท าให้ประสบปัญหานักเรียนขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่จ าเป็น เน่ืองมาจากครูผู้สอน
ส่วนใหญ่ไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนท าให้ผู้เรียนขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิ
ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน (มณฑา บัวสวัสดิ์, 2547) ครูผู้สอนจึงควรหาแนวทาง
ปฏิรูปการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาโดยพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ครูควรใช้วิธีการจัดการ
เรียนรู้โดยมีการบูรณาหลายศาสตร์เข้าด้วยกัน เน้นการสร้างชิ้นงาน นวัตกรรมเพื่อท าเรื่องที่เป็นนามธรรมให้เห็นเป็น
รูปธรรมมากขึ้น เช่น เรื่อง ชั้นบรรยากาศ ที่เน้ือหาเป็นนามธรรมไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เพราะบรรยากาศ
ประกอบไปด้วยแก๊สชนิดต่างๆ ดังน้ันการจัดการเรียนรู้ต้องให้นักเรียนแสดงถึงความเข้าใจในเรื่องบรรยากาศอย่างเป็น
รูปธรรม เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการสร้างแบบจ าลอง และมีการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ รู้จักวางแผน แก้ไข
ปัญหา ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติ และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  

ซ่ึงแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถท าให้ผู้ เรียนได้ลงมื อปฏิบัติ และได้ใช้องค์ความรู้ที่
หลากหลายมาใช้เพื่อสร้างนวัตกรรมน้ันคือ แบบจ าลอง มีความสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) คือ แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ที่มุ่งแก้ไขปัญหาที่พบเห็นในชีวิตจริง เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์และเป็น
การเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการปฏิบัติงานที่ต้องใช้องค์ความรู้และทักษะกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี จุดเด่นที่ชัดเจนข้อหน่ึงของการจัดการเรียนการเรียนรู้ แบบสะเต็มคือ การผนวกแนวคิด
การออกแบบเชิงวิศวกรรมเข้ากับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ของผู้เรียน กล่าวคือ ในขณะที่
นักเรียนท ากิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ผู้เรียน
ต้องมีโอกาสน าความรู้มาออกแบบวิธีการหรือกระบวนการเพื่อตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องกับ
ชีวิตประจ าวัน เพื่อให้ได้เทคโนโลยีซ่ึงเป็นผลผลิตจากกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม กระบวนการออกแบบเชิง
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วิศวกรรมประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1.ระบุปัญหา (Problem Identification)  2.รวบรวมข้อมูลและ
แนวคิดที่เก่ียวข้องกับปัญหา (Related Information Search)  3.ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (Solution Design)  4.
วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา (Planning and Development)  5.ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการ
แก้ปัญหาหรือชิ้นงาน (Testing, Evaluation and Design Improvement)  6.น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการ
แก้ปัญหาหรือชิ้นงาน (Presentation) (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) โดยผู้เรียนรู้จักการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน มีขั้นตอนในการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาช่วยอธิบายและหาค าตอบเก่ียวกับ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น โดยเทคโนโลยีจะในการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์มาใช้ในการวัดและค านวณ เพื่อน าไปสู่กระบวนการทางวิศวกรรม เพื่อออกแบบและสร้างสิ่งประดิษฐ์ เพื่อ
ช่วยในการแก้ไขปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน จากกระบวนการดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีวางแผนและลงมือปฏิบัติ  ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการสร้างแบบจ าลอง 

ดังน้ันผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญของการจัดการองค์ความรู้ที่เป็นนามธรรม  อย่างเช่นเรื่องชั้นบรรยากาศของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพื่อท าให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะการสร้างแบบจ าลอง เน่ืองจากทักษะน้ีต้องใช้การบูรณาการระหว่างความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์เข้ามา
ช่วย ถึงจะเกิดทักษะการสร้างแบบจ าลองอย่างแท้จริง ดังน้ันผู้วิจัยจึงจะท าการส่งเสริมทักษะการสร้างแบบจ าลอง โดย
ใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวผู้เรียนต่อไป 

จดุมุง่หมายของการวจิยั 
 เพื่อส่งเสริมทักษะการสร้างแบบจ าลอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
สะเต็มศึกษา 

ขอบเขตการวจิยั 
 กลุม่ทีศ่ึกษา  
 กลุ่มที่ศึกษาเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 1 ห้องเรียน ของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
แห่งหน่ึงในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 โดยนักเรียนกลุ่มที่ ศึกษามีทั้งหมด 42 คน 

เนื้อหา 
 ในการวิจัยครั้งน้ีใช้เน้ือหาวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ชั้นบรรยากาศ 
 ตวัแปรทีศ่กึษา   
 ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
 ตัวแปรตาม คือ ส่งเสริมทักษะการสร้างแบบจ าลอง 

ระยะเวลา 
 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
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นยิามศพัทเ์ฉพาะ 
1. แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้การ

ออกแบบเชิงวิศวกรรมประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 ขั้นตอน ได้แก่ 
   1.1 ระบุปัญหา (Problem Identification) 

เป็นการท าความเข้าใจปัญหาหรือความท้าทาย วิเคราะห์เงื่อนไขหรือข้อจ ากัดของสถานการณ์ปัญหา เพื่อก าหนด
ขอบเขตของปัญหา ซ่ึงจะน าไปสู่การสร้างชิ้นงานหรือวิธีการในการแก้ปัญหา 

   1.2 รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เก่ียวข้องกับปัญหา (Related Information Search) 
เป็นการรวบรวมข้อมูลและแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับแนวทางการแก้ปัญหา
และประเมินความเป็นไปได้ ข้อดีและข้อจ ากัด       
    1.3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (Solution Design) เป็นการประยุกต์ใช้ข้อมูลและแนวคิดที่เก่ียวข้องเพื่อ
การออกแบบชิ้นงานหรือวิธีการในการแก้ปัญหา โดยค านึงถึงทรัพยากร ข้อจ ากัดและเงื่อนไขตามสถานการณ์ที่ก าหนด
    1.4 วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา (Planning and Development) เป็นการก าหนดล าดับขั้นตอน
ของการสร้างชิ้นงานหรือวิธีการ แล้วลงมือสร้างชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา  
    1.5 ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน (Testing, Evaluation  
and Design Improvement) เป็นการทดสอบและประเมินการใช้งานของชิ้นงานหรือวิธีการ โดยผลที่ได้อาจน ามาใช้
ในการปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมที่สุด   
    1.6 น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน (Presentation) เป็นการน าเสนอแนวคิดและ
ขั้นตอนการแก้ปัญหาของการสร้างชิ้นงานหรือการพัฒนาวิธีการ ให้ผู้อ่ืนเข้าใจและได้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อไป 

2. ทักษะการสร้างแบบจ าลอง  
ทักษะการสร้างแบบจ าลอง หมายถึงการน าเสนอข้อมูล แนวคิด ความคิดรวบยอดเพื่อให้ผู้อ่ืนเข้าใจในรูปของ

แบบจ าลองแบบต่างๆ เช่น กราฟ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว วัสดุ สิ่งของ สิ่งประดิษฐ์ หุ่น ซ่ึงผู้เรียนจะต้องมี
ความสามารถ 5 ด้านต่อไปน้ี 
    2.1 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์เงื่อนไขหรือข้อจ ากัดของสถานการณ์ปัญหาเพื่อก าหนดขอบเขตของปัญหาได้
    2.2 ผู้เรียนรวบรวมข้อมูลและสรุปเป็นแนวคิดของตนเอง โดยนักเรียนรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เก่ียวข้องกับ
ปรากฏการณ์น้ันๆเข้าด้วยกัน  
    2.3 ผู้เรียนออกแบบ แบบจ าลองเก่ียวกับปรากฏการณ์ที่ศึกษา โดยนักเรียนแสดงออกแบบจ าลองที่สร้าง
ขึ้นในรูปแบบต่างๆ เช่น สิ่งที่เป็นรูปธรรม ภาษา สัญลักษณ์ รูปภาพ เป็นต้น    
    2.4 ผู้เรียนน าเสนอแบบจ าลองที่ตนเองสร้างขึ้น โดยใช้องค์ความรู้เรื่องที่ศึกษามาเชื่อมโยงกับแบบจ าลอง
ที่สร้างขึ้น           
    2.5 ผู้เรียนเสนอแนวคิดและขั้นตอนการแก้ปัญหาของการสร้างชิ้นงานหรือการพัฒนาวิธีการ โดยผู้เรียน
ต่อยอดแนวคิดของแบบจ าลองที่สร้างขึ้นได้ 
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การสอนแบบ STEM Education 
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 ขั้นตอน ดังนี้  
1.ระบุปัญหา  
2.รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เก่ียวข้องกับปัญหา 
3.ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 
4.วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา  
5.ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน  
6.น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน  

กรอบแนวคดิการวจิยั 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

วิธีด าเนินงานวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยด าเนินการวิจัยตามวงจรการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ 4 ขั้น คือ 1) ขั้นวางแผน (Plan)  2) ขั้นปฏิบัติการ (Act) 3) ขั้นสังเกตการณ์ (Observe) และ 4) ขั้น
สะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect)  ซ่ึงผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

 
 
 
 

ภาพ 1  วงจรการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน  
(สุวิมล ว่องวาณิช, 2555) 

ซ่ึงผู้วิจัยได้ด าเนินการวัดทั้งหมด 3 วงรอบ ดังน้ี 
1.วางแผน (Plan) วงรอบที่ 1 ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนว

สะเต็มศึกษา และความส าคัญของการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการสร้างแบบจ าลอง ศึกษาปัญหาในชั้นเรียน จาก
การสอนและการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน จากน้ันวางแผนและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา 
การวางแผนวงรอบที่ 2-3 ผู้วิจัยวางแผนการแก้ปัญหาเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ของวงรอบก่อนหน้า 

2.ปฏิบัติ (Act) ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามที่ได้วางแผน โดยจัดการเรียนรู้วงจรละ 1 แผนการจัดการ
เรียนรู้ พร้อมทั้งบันทึกผลการจัดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงลงในบันทึกหลังการสอน 

3.สังเกต (Observe) สังเกตผลการจัดการเรียนรู้ที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติ รวมถึงพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นักเรียนที่เกิดจากการท ากิจกรรมในชั้นเรียน 

4.สะท้อนผล (Reflect) การสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ โดยแหล่งข้อมูลมาจากการสังเกตและการใช้
เครื่องมือต่างๆ เช่น อนุทิน บันทึกหลังการสอน แบบวัดทักษะการสร้างแบบจ าลอง เพื่อน าไปใช้ปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวงจรปฏิบัติการถัดไป       
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินงานวิจัย        
    แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อเสริมสร้างทักษะการสร้าง
แบบจ าลอง เรื่อง ชั้นบรรยากาศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 3 แผน ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด 

ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม 

 

ทักษะการสร้างแบบจ าลอง 5 ด้าน 
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6 ชั่วโมง ซ่ึงผู้วิจัยได้น าให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา                 
ผลปรากฏว่าคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด 

  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  - แบบประเมินทักษะการสร้างแบบจ าลอง ที่ใช้ประเมินนักเรียนหลังจากที่ได้รับการ 

การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ซ่ึงผู้วิจัยได้น าให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสม
ของแบบประเมินทักษะการสร้างแบบจ าลอง ผลปรากฏว่าคุณภาพของแบบประเมินทักษะการสร้างแบบจ าลองอยู่ใน
ระดับเหมาะสมมาก 

   - บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ ซ่ึงผู้วิจัยได้น าให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสมของแผนการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ผลปรากฏว่าคุณภาพของบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับเหมาะสม
มากที่สุด           
    - อนุทินสะท้อนความคิดของนักเรียน ซ่ึงผู้วิจัยได้น าให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสมของแผนการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ผลปรากฏว่าคุณภาพของอนุทินสะท้อนความคิดของนักเรียนรู้อยู่ในระดับ
เหมาะสมมากที่สุด 

การเก็บรวมรวมข้อมูล         
 - ท าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) เรื่องบรรยากาศ จ านวน 6  ชั่วโมง       
 - ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยจะให้นักเรียนออกแบบชั้นบรรยากาศลงในใบกิจกรรมและเม่ือ
นักเรียนลงมือสร้างแบบจ าลองชั้นบรรยากาศผู้วิจัยจะท าการประเมินนักเรียนเรียนจ านวน 7 กลุ่ม กลุ่มละ 5 -6 คน 
โดยใช้แบบประเมินทักษะการสร้างแบบจ าลอง ประเมินนักเรียนขณะท ากิจกรรม 

- หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยให้นักเรียนบันทึกอนุทินสะท้อนความคิดเก่ียวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้และ
แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นต่างๆ ที่มีต่อเน้ือหาที่เรียนและกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละคาบ และในแต่ละครั้งของ
การสอนครูบันทึกหลังการสอนเพื่อสะท้อนผล ในการปรับกิจกรรมในการวางแผน ในวงรอบถัดไป จนครบ 3 วงรอบ 

- เม่ือด าเนินการเรียนรู้ครบตามก าหนด ผู้วิจัยวิเคราะห์และรวบรวมคะแนนที่ได้หลังการจัดการเรียนรู้จาก
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินทักษะการสร้างแบบจ าลอง แบบบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ 
และอนุทินสะท้อนความคิดของนักเรียน เพื่อน าข้อมูลไปวิเคราะห์ผลต่อไป    
 การวิเคราะห์ข้อมูล  

การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการสังเกต (Observational Research) จากเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ ดังน้ี  

1. แบบประเมินทักษะการสร้างแบบจ าลอง  คะแนนของนักเรียนที่ได้จากการท าแบบประเมินทักษะ 
การสร้างแบบจ าลอง ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education)  ในงานวิจัยน้ี ผู้วิจัยพิจารณา
เพียง 5 ด้านเท่าน้ัน ซ่ึงเหมาะสมกับทักษะการสร้างแบบจ าลอง เป็นอย่างมากโดยมีเกณฑ์ระดับคุณภาพของการ
ประเมินถ้าถูกจัดอยู่ในระดับปานกลางถือว่าผ่าน  

2. บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้  ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เน้ือหาแสดงผลการน า
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้ว่าสามารถจัดกิจกรรมได้บรรลุผลการเรียนรู้หรือไม่ มีปัญหาและอุปสรรคใดบ้างที่
ต้องแก้ไขในแผนต่อไป   

3. อนุทินสะท้อนความคิดของนักเรียน  ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เน้ือหาที่แสดง 
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ให้เห็นถึงทักษะการสร้างแบบจ าลอง เรื่อง ชั้นบรรยากาศ ของนักเรียน และความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการ
เรียนการ สอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์ผลการส่งเสริมทักษะการสร้างแบบจ าลอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา จากข้อมูลการสังเกตชั้นเรียน อนุทิน และการบันทึกหลังแผน ได้ผลดังน้ี 
 วงรอบที่ 1 จัดการเรียนรู้ เรื่อง อากาศ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 6 ขั้นตอน โดย
ลักษณะการจัดกิจกรรม ครูน ารูปภาพเก่ียวกับท้องฟ้าและธรรมชาติมาให้นักเรียนดู และใช้ค าถามเพื่อตรวจสอบ
ความรู้พื้นฐานของนักเรียนในเรื่องที่เรียนก่อนจึงจะสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความเข้าใจของ
นักเรียนได้ และให้นักเรียนรวบรวมข้อมูลสรุปเป็นแนวคิดของตนเองเก่ียวกับอากาศและออกแบบจ าลองส่วนประกอบ
ของอากาศออกมาเป็นภาพวาดพร้อมทั้งน าเสนอแบบจ าลองที่ตนเองสร้างขึ้นเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ ของนักเรียนว่า
เข้าใจถูกต้องใน เน้ือหาที่เรียนหรือไม่ ดังภาพ 2  
 

 
ภาพ 2 แสดงแบบจ าลองส่วนประกอบของอากาศ 

จากภาพ 2 พบว่า นักเรียน 1 ได้วาดภาพส่วนประกอบของอากาศโดยออกแบบเป็นรูปร่างของไอศกรีม มี
การอธิบายถึงแก๊สชนิดต่างๆ ที่อยู่ในอากาศ ได้แก่ แก๊สไนโตรเจน ร้อยละ 78. 08 แก๊สออกซิเจน ร้อยละ 20.95             
แก๊สอาร์กอนประมาณ ร้อยละ 0.93 แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ ร้อยละ 0.03  

 

 
ภาพ 3 แสดงแบบจ าลองส่วนประกอบของอากาศ 
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จากภาพ 3 นักเรียน 2 ได้วาดภาพส่วนประกอบของอากาศโดยออกแบบเป็นรูปร่างวงกลม มีการอธิบายถึง
แก๊สชนิดต่างๆ ที่อยู่ในอากาศ ได้แก่ แก๊สไนโตรเจน ร้อยละ 78.08 แก๊สออกซิเจน ร้อยละ 20.95 แก๊สอาร์กอน
ประมาณ ร้อยละ 0.93 แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ ร้อยละ 0.03 ซ่ึงได้มีการอธิบายเน้ือหาเหมือนกับภาพ 2 
จากการใช้แบบประเมินทักษะการสร้างแบบจ าลองประเมินการออกแบบส่วนประกอบของอากาศให้เป็นรูปธรรมแล้ว 
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวน้ีมาดัง ภาพ 4 

ภาพ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทักษะการสร้างแบบจ าลอง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง 
ส่วนประกอบของอากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 

 
 
จากภาพ 4 การวิเคราะห์แบบประเมินทักษะการสร้างแบบจ าลอง เรื่องชั้นบรรยากาศ ทั้ง 5 ประเด็น 
พบว่า 1.นักเรียนท าความเข้าใจและวิเคราะห์ปัญหาของสถานการณ์ คิดเป็นร้อยละ 80 2.มีการรวบรวม

ข้อมูลและสรุปข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 80 3.มีการออกแบบแบบจ าลอง คิดเป็นร้อยละ 77.14 4.มีการน าเสนอสอดคล้อง
กับเน้ือหา คิดเป็นร้อยละ 82.85 5.มีการน าเสนอแนวคิดในการพัฒนาแบบจ าลอง คิดเป็นร้อยละ 74.29 

จะเห็นได้ว่า ทักษะการสร้างแบบจ าลองในด้านที่ 5 คือการน าเสนอแนวคิดในการพัฒนาแบบจ าลองน้ัน                       
ต่ าที่สุดคือ ร้อยละ 74.29 และด้านที่ 4 การน าเสนอสอดคล้องกับเน้ือหาได้สูงที่สุดคือ ร้อยละ 82.85 

หลังจากการจัดกิจกรรมครูได้ท าการสะท้อนผล กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบบันทึกหลังแผน พบว่า 
หลังจากการใช้ค าถามเพื่อกระตุ้นความคิดของนักเรียน ปรากฏว่านักเรียนให้ความสนใจกับกิจกรรมและมีความ
กระตือรือร้นในการตอบค าถาม รู้จักการสังเกต และสร้างแบบจ าลองออกมาเป็นภาพวาด แต่ยังมีนักเรียนบางส่วนที่ยัง
ไม่ให้ความสนใจ ครูผู้สอนควรสร้างสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ดึงดูดความสนใจ และการเสนอภาพชิ้นงานผลปรากฏ
ว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความเข้าใจในเน้ือหาที่เรียนซ่ึงแสดงให้เห็นว่าแบบจ าลองมีได้หลายรูปแบบเปรียบเทียบได้จาก
ภาพ 2 และภาพ 3  แบบจ าลองจะมีรูปร่างเป็นอย่างไรน้ันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้ ปกติแล้วแบบจ าลองจะ
แสดงสิ่งที่จ าลองมาให้ง่ายกว่าและมีความซับซ้อนน้อยกว่า และในการจัดการเรียนรู้ในวงรอบถัดไปครูควรมีการให้
นักเรียนได้สร้างชิ้นงานแบบจ าลองเพื่อที่สามารถใช้ท านายหรืออธิบายปรากฏการณ์ต่างๆได้ 
 วงรอบที่ 2 วางแผนและปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ชั้นบรรยากาศ โดยการจัดกิจกรรมเก่ียวกับการสร้าง
แบบจ าลองชั้นบรรยากาศ ใช้แบบสะเต็มศึกษา ครูจัดการเรียนโดยใช้ค าถามเพื่อให้นักเรียนมีการตอบค าถามก่อนการ
เรียน และพยายามเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการตอบค าถาม ครูผู้สอนสร้างสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ดึ งดูด
ความสนใจให้นักเรียนได้สร้างแบบจ าลองเพื่ออธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ที่ศึกษา เช่น สร้างสถานการณ์
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เชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน ภาพข่าวเหตุการณ์ต่างๆ ชมคลิปวิดีโอการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ ร่วมกับการใช้ค าถามที่
ให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความคิดของตนเองกับปรากฏการณ์เหล่าน้ัน เพราะจะกระตุ้นให้นักเรียนสนใจในเรื่องที่จะ
เรียนมาก เช่น ครูจัดกิจกรรม โดยที่ครูจะมีรูปภาพเก่ียวกับข่าวของชั้นบรรยากาศมาให้นักเรียนได้ดู ซ่ึงมีชื่อภาพว่า 
“มันมาจากฟ้า!” ซ่ึงมีชื่อกิจกรรมว่า “เพียงแค่คุณมองเห็น” และให้นักเรียนได้สะท้อนความรู้สึกเม่ือได้ดูรูปภาพน้ี
ออกมาว่านักเรียนรู้สึกอย่างไร และใช้ค าถามเพื่อกระตุ้นความคิดของนักเรียนแล้วจึงให้นักเรียนออกแบบและสร้าง
แบบจ าลองชั้นบรรยากาศรวมถึงให้นักเรียนน าเสนอแบบจ าลองที่ตนสร้างขึ้น โดยใช้องค์ความรู้ที่ศึกษามาเชื่อมโยงกับ
แบบจ าลองที่สร้างขึ้นและเสนอแนวคิดในการพัฒนาแบบจ าลอง ดังภาพ 5 
 

 
ภาพ 5  แสดงแบบจ าลองชั้นบรรยากาศ  

 

จากภาพ 5 พบว่า นักเรียนน าเสนอแบบจ าลองที่ตนสร้างขึ้น โดยใช้องค์ความรู้ที่ศึกษามาเชื่อมโยงกับ
แบบจ าลองที่สร้างขึ้นโดยอธิบายว่า บรรยากาศไม่ได้แบ่งเป็นชั้นที่มองเห็นได้ แต่จากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์
สามารถแบ่งชั้นบรรยากาศได้เป็น 5 ชั้น ดังน้ี 1.โทรโพสเฟียร์ 2.สตราโทสเฟียร์ 3.มีโซสเฟียร์ 4.เทอร์โมสเฟียร์ 5.เอก
โซสเฟียร์  จากการใช้แบบประเมินทักษะการสร้างแบบจ าลองประเมินการออกแบบส่วนประกอบของอากาศให้เป็น
รูปธรรมแล้ว ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวน้ีมาดัง ภาพ 6      
 ภาพ 6 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทักษะสร้างแบบจ าลอง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ชั้นบรรยากาศ          
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา  
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จากภาพ 6 การวิเคราะห์แบบประเมินทักษะการสร้างแบบจ าลอง เรื่องชั้นบรรยากาศ ทั้ง 5 ประเด็น 
พบว่า 1. นักเรียนท าความเข้าใจและวิเคราะห์ปัญหาของสถานการณ์ คิดเป็นร้อยละ 91.43 2.มีการรวบรวม

ข้อมูลและสรุปข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 82.86  3.มีการออกแบบจ าลอง คิดเป็นร้อยละ 82.86 4.มีการน าเสนอสอดคล้อง
กับเน้ือหา คิดเป็นร้อยละ 88.57  5.มีการน าเสนอแนวคิดในการพัฒนาแบบจ าลอง คิดเป็นร้อยละ 77.14 

จะเห็นได้ว่า ทักษะการสร้างแบบจ าลองในด้านที่ 5 คือการน าเสนอแนวคิดในการพัฒนาแบบจ าลองน้ัน      
ต่ าที่สุดคือ ร้อยละ 77.14 และด้านที่ 1 ท าความเข้าใจและวิเคราะห์ปัญหาของสถานการณ์ได้สูงที่สุดคือ ร้อยละ 91.43
          
 หลังจากการจัดกิจกรรมครูได้ท าการสะท้อนผล กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบบันทึกหลังแผน พบว่า 
ครูผู้สอนอาจใช้ค าถามหรือการอภิปรายก่อนเข้าสู่บทเรียนเพื่อตรวจสอบความรู้เดิมและความรู้พื้นฐานของนักเรียน ซ่ึง
ค าถามควรครอบคลุมแนวคิดที่ต้องการสอนรวมถึงแนวคิดที่เป็นพื้นฐานที่จ าเป็นในการเรียน แนวคิดใหม่ โดยค าถามที่
ใช้ต้องมีความชัดเจนและเข้าใจง่ายเพราะหากครูใช้ค าถามไม่ครอบคลุมอาจท าให้นักเรียนไม่สามารถอธิบาย
แบบจ าลองทางความคิดของตนเองได้หรือบางครั้งอาจยึดติดกับแบบจ าลองทางความคิดของตนเองที่ไม่ถูกต้องต่อไป
ส่วนค าถามที่เข้าใจยากจะท าให้นักเรียนไม่สามารถตอบค าถามได้และสุดท้ายจะส่งผลต่อการแสดงออกถึงแบบจ าลอง
ทางความคิดของนักเรียน และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกิจกรรมช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจเน้ือหาเพิ่มมากขึ้นจากการ
ค้นคว้าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเองเพื่อสร้างแบบจ าลอง ดังข้อความของนักเรียนในอนุทินสะท้อนความคิดของ
นักเรียน ที่ระบุว่า “เข้าใจเน้ือหามากขึ้นจากการค้นคว้าด้วยตนเองและเขียนสรุปความรู้ที่ได้ในการออกแบบก่อนสร้าง
แบบจ าลอง”  และที่ระบุว่า“การจัดกิจกรรมเรื่องชั้นบรรยากาศ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ไม่น่าเบื่อและ ได้ความคิด
สร้างสรรค์และการน าเสนอผลงานของตนเองให้เพื่อนฟัง ตัวเองได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มมากขึ้น” 

วงรอบที่ 3 วางแผนและการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ เรื่องชั้นบรรยากาศและประโยชน์ของบรรยากาศแต่ละ
ชั้น ครั้งน้ีครูมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนน าแบบจ าลองที่ผ่านการน าเสนอแล้วทั้งที่เป็นภาพวาดหรือค าพูดไปใช้อธิบาย
ผลการทดลองหรือปรากฏการณ์ที่ศึกษาแล้วประเมินแบบจ าลองเพื่อดูว่าแบบจ าลองที่นักเรียนสร้างขึ้นน้ันสามารถ
อธิบายปรากฏการณ์หรือสิ่งที่ต้องการศึกษาได้หรือไม่  หากพบว่าแบบจ าลองน้ันไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่
ศึกษาได้หรือได้ไม่ดีพอ นักเรียนจะต้องปรับปรุงแบบจ าลองในทันที เช่น ครูให้นักเรียนปรับปรุงแบบจ าลองเพื่อ
เปรียบเทียบประโยชน์ของบรรยากาศแต่ละชั้น ซ่ึงนักเรียนจะน าเสนอแบบจ าลอง หลังจากน้ันครูใช้ค าถาม ถาม
นักเรียนว่า “แบบจ าลองของกลุ่มสามารถอธิบายการแบ่งชั้นบรรยากาศและเปรียบเทียบประโยชน์ของบรรยากาศแต่
ละชั้นได้หรือไม่ อย่างไร” หรือ “แบบจ าลองของกลุ่มมีจุดเด่นหรือข้อจ ากัดใดอีกบ้างที่ต้องปรับปรุง” จากน้ันให้
นักเรียนร่วมกันอภิปรายภายในกลุ่มหรือระหว่างกลุ่ม ซ่ึงค าถามหรือกิจกรรมในลักษณะน้ีจะท าให้นักเรียนสามารถ
ปรับปรุงและเข้าใจข้อจ ากัดของแบบจ าลอง เพราะเม่ือแบบจ าลองที่นักเรียนสร้างขึ้นไม่สามารถอธิบายผลได้ นักเรียน
ก็จ าเป็นต้องพัฒนาแบบจ าลองเพื่อให้สามารถอธิบายผลการทดลองให้ดียิ่งขึ้น ดังภาพ 7  
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ภาพ 7 แสดงแบบจ าลองชั้นบรรยากาศที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไข 

 
จากภาพ 7 พบว่า ผลงานของนักเรียนส่วนใหญ่มีความถูกต้องของเน้ือหาและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซ่ึง

บ่งบอกถึงความเข้าใจในเรื่องชั้นบรรยากาศเป็นอย่างดี จากการใช้แบบประเมินทักษะการสร้างแบบจ าลองประเมินการ
ออกแบบส่วนประกอบของอากาศให้เป็นรูปธรรมแล้ว ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวน้ีมาดัง ภาพ 8 

ภาพ 8 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทักษะสร้างแบบจ าลอง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ชั้นบรรยากาศ
และประโยชน์ของบรรยากาศแต่ละชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 

 
 
จากภาพ 8 การวิเคราะห์แบบประเมินทักษะการสร้างแบบจ าลอง เรื่องชั้นบรรยากาศและประโยชน์ของ

บรรยากาศแต่ละชั้น ทั้ง 5 ประเด็น 
พบว่า 1.นักเรียนท าความเข้าใจและวิเคราะห์ปัญหาของสถานการณ์ คิดเป็นร้อยละ 80 2.มีการรวบรวม

ข้อมูลและสรุปข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 97.14 3.มีการออกแบบจ าลอง คิดเป็นร้อยละ 88.57 4.มีการน าเสนอสอดคล้อง
กับเน้ือหา คิดเป็นร้อยละ 94.26 5.มีการน าเสนอแนวคิดในการพัฒนาแบบจ าลอง คิดเป็นร้อยละ 85.71 

จะเห็นได้ว่า ทักษะการสร้างแบบจ าลองในด้านที่ 1 คือท าความเข้าใจและวิเคราะห์ปัญหาของสถานการณ์
น้ัน ต่ าที่สุดคือ ร้อยละ 80 และด้านที่ 2 การรวบรวมข้อมูลและสรุปข้อมูลได้สูงที่สุดคือ ร้อยละ 97.14 
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 หลังจากการจัดกิจกรรมครูได้ท าการสะท้อนผล กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบบันทึกหลังแผน พบว่า โดย
ครูผู้สอนจะต้องเปิดโอกาสและให้เวลาแก่นักเรียนในการแลกเปลี่ยนการอธิบาย โดยใช้แบบจ าลองที่สร้างขึ้นเก่ียวกับ
ผลการศึกษาของตนเองกับผู้อ่ืนพร้อมทั้งแสดงหลักฐานที่สนับสนุนค าอธิบายเสมือนการท างานของนักวิทยาศาสตร์ที่
สร้างแบบจ าลองขึ้นมาเพื่อใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ พบว่านักเรียนมีความเข้าใจในเรื่องชั้นบรรยากาศมาก
ขึ้น จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบสะเต็มศึกษา จากการที่ นักเรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ดังที่นักเรียนกล่าวว่า 
“การจัดกิจกรรม เรื่อง ชั้นบรรยากาศ โดยใช้การวิธีการสอนแบบน้ีท าให้เข้าใจในเรื่องที่เรียนมากขึ้น เพราะได้ลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง สนุกสนานและไม่เครียดเวลาเรียน จากการตรวจผลงานแบบจ าลองชั้นบรรยากาศของนักเรียน 
พบว่า ผลงานของนักเรียนส่วนใหญ่มีความถูกต้องของเน้ือหาและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซ่ึงบ่งบอกถึงความเข้าใจ
ในเรื่องชั้นบรรยากาศเป็นอย่างดี 

เม่ือท าการเปรียบเทียบทักษะสร้างแบบจ าลอง ครบทั้ง 3 วงรอบแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทักษะสร้าง
แบบจ าลอง เรื่อง ชั้นบรรยากาศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ได้
ดังน้ี 

ภาพ 9 แสดงผลการเปรียบเทียบการวิเคราะห์ข้อมูลทักษะสร้างแบบจ าลอง ทั้ง 3 วงรอบ โดยการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 

 
 

จากภาพ 9 การวิเคราะห์แบบประเมินทักษะการสร้างแบบจ าลอง ทั้ง 3 วงรอบ โดยการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษา ทั้ง 5 ประเด็น พบว่า 1.นักเรียนท าความเข้าใจและวิเคราะห์ปัญหาของสถานการณ์ คิดเป็นร้อย
ละ 83.81  2.มีการรวบรวมข้อมูลและสรุปข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 86.67 3.มีการออกแบบจ าลอง คิดเป็นร้อยละ 82.86      
4.มีการน าเสนอสอดคล้องกับเน้ือหา คิดเป็นร้อยละ 88.57 5.มีการน าเสนอแนวคิดในการพัฒนาแบบจ าลอง คิดเป็น
ร้อยละ 79. 05 จะเห็นได้ว่า ทักษะการสร้างแบบจ าลองในด้านที่ 5 คือการน าเสนอแนวคิดในการพัฒนาแบบจ าลองน้ัน
ต่ าที่สุดคือ ร้อยละ 79. 05 และด้านที่ 4 การน าเสนอสอดคล้องกับเน้ือหาได้สูงที่สุดคือ ร้อยละ 88.57  
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สรปุผลการวจิยั 
จาการด าเนินงานวิจัยตามวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 3 วงรอบพบว่า วงรอบที่ 1 พบว่า ทักษะการสร้าง

แบบจ าลองในด้านที่ 5 คือการน าเสนอแนวคิดในการพัฒนาแบบจ าลองน้ัน ต่ าที่สุดคือ ร้อยละ 74.29 และด้านที่ 4 
การน าเสนอสอดคล้องกับเน้ือหาได้สูงที่สุดคือ ร้อยละ 82.85 วงรอบที่ 2 พบว่า ทักษะการสร้างแบบจ าลองในด้านที่ 5 
คือการน าเสนอแนวคิดในการพัฒนาแบบจ าลองน้ัน ต่ าที่สุดคือ ร้อยละ 77.14 และด้านที่ 1 ท าความเข้าใจและ
วิเคราะห์ปัญหาของสถานการณ์ได้สูงที่สุดคือ ร้อยละ 91.43 และวงรอบที่ 3 พบว่า ทักษะการสร้างแบบจ าลองในด้าน
ที่ 1 คือท าความเข้าใจและวิเคราะห์ปัญหาของสถานการณ์น้ัน ต่ าที่สุดคือ ร้อยละ 80 และด้านที่ 2 การรวบรวมข้อมูล
และสรุปข้อมูลได้สูงที่สุดคือ ร้อยละ 97.14 เม่ือท าการวิเคราะห์ทั้ง 3 วงรอบ พบว่า ทักษะการสร้างแบบจ าลองในด้าน
ที่ 5 คือ การน าเสนอแนวคิดในการพัฒนาแบบจ าลองน้ัน ต่ าที่สุดคือ ร้อยละ 79. 05 และด้านที่ 4 การน าเสนอ
สอดคล้องกับเน้ือหาได้สูงที่สุดคือ ร้อยละ 88.57  

จากผลการศึกษาการการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้การ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม เพื่อส่งเสริมทักษะการสร้างแบบจ าลอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่านักเรียนส่วน
ใหญ่มีทักษะการสร้างแบบจ าลอง เน่ืองจากนักเรียนสามารถเรียนเน้ือหาราย วิชาจากประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวันที่นักเรียนสนใจ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนที่ไม่ได้เรียนเพียงแค่เน้ือหาผ่าน
ตัวอักษรที่เบื่อหน่ายในห้องเรียนที่ถูกจ ากัด แต่เป็นการเรียนเน้ือหาจากการลงมือปฏิบัติจริง สังเกตด้วยตนเอง จากการ
ที่นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเองจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ น้ันท าให้นักเรียนเข้าใจเน้ือหาวิชามากขึ้น  

อภิปรายผล          
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา จากแบบประเมินทักษะการสร้างแบบจ าลอง พบว่านักเรียน
ส่วนใหญ่มีทักษะการสร้างแบบจ าลองโดยนักเรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์ เพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูล
ได้ รวมถึงสามารถน าเอาข้อมูลที่รวบรวมได้มาออกแบบสร้างชิ้นงานที่ท าให้ เห็นเป็นรูปธรรม พร้อมกับน าเสนอและ
พัฒนาแบบจ าลองที่สร้างขึ้นได้ด้วยตนเอง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 โดยทักษะการสร้างแบบจ าลองในด้านที่ 5 คือ การ
น าเสนอแนวคิดในการพัฒนาแบบจ าลองน้ัน ต่ าที่สุดคือ ร้อยละ 79.05 และด้านที่ 4 การการน าเสนอสอดคล้องกับ
เน้ือหาได้สูงที่สุดคือ ร้อยละ 88.57 เน่ืองจากนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีการค้นคว้าหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนสนใจ ท าให้ผู้เรียนกระตือรืนร้น สนุกและมีความสุขกับการแสวงหาความรู้ด้วยการ
ลงมือปฏิบัติ เพื่อออกแบบและสร้างสิ่งประดิษฐ์ และช่วยในการแก้ไขปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ท า
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีวางแผนและลงมือปฏิบัติ  ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการสร้างแบบจ าลองมีผลต่อ
ความเข้าใจในเน้ือหามาก เพราะแบบจ าลองมีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น สอดคล้องกับณัฏฐ์นภันต์ และสุวัตต์ (2558) 
ที่ได้ท าการศึกษามโนมติของนักเรียนด้วยการสร้างแบบจ าลอง เรื่อง ไฟฟ้าเคมี พบว่าก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ MIS เพื่อศึกษาความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้าเคมี หลังการจัดการเรียนรู้
นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีคะแนนเฉลี่ยมโนมติ เรื่องไฟฟ้าเคมี สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และมีมโนมติทางวิทยาศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้นทุกมโนมติ และนักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถใน
การสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์จัดอยู่ในระดับดีมาก ดังน้ันจะเห็นว่าผู้เรียนเกิดทักษะการสร้างแบบจ าลอง และมี
การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ รู้จักวางแผน แก้ไขปัญหา ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติ และสามารถน าความรู้ที่ได้
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
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จากบันทึกหลังแผนของครูและอนุทินสะท้อนความคิดของนักเรียนพบว่า เม่ือครูผู้สอนเปิดโอกาสและให้เวลา
แก่นักเรียนในการแลกเปลี่ยนการอธิบาย โดยใช้แบบจ าลองที่สร้างขึ้นเก่ียวกับผลการศึกษาของตนเองกับผู้อ่ืนพร้อมทั้ง
แสดงหลักฐานที่สนับสนุนค าอธิบาย ผลงานของนักเรียนส่วนใหญ่มีความถูกต้องของเน้ือหาและมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ซ่ึงบ่งบอกถึงความเข้าใจในเรื่องชั้นบรรยากาศเป็นอย่างดี มีการท างานร่วมกันท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
มากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยภรทิพย์ สุภัทรชัยวงศ์ (2558) ท าผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็น
ฐานที่สามารถส่งเสริมแบบจ าลองทางความคิดเรื่องโครงสร้างอะตอมและความเข้าใจธรรมชาติของแบบจ าลองของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลจากการศึกษาพบว่า เม่ือนักเรียนได้เรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
แบบจ าลองเป็นฐาน นักเรียนส่วนใหญ่มีแบบจ าลองทางความคิดที่ถูกต้องและสอดคล้องกับแบบจ าลองทาง
วิทยาศาสตร์และมีความเข้าใจเก่ียวกับธรรมชาติของแบบจ าลองอยู่ในกลุ่มที่สอดคล้องกับแนวคิดที่นักวิทยาศาสตร์
ยอมรับเพิ่มขึ้นในทุกประเด็นที่ศึกษา 
 

ขอ้เสนอแนะ 
 การน าการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาไปใช้ครูควรพิจารณาความเหมาะสมของแบบจ าลองแต่ละ
แบบกับเน้ือหาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้เน่ืองจากแบบจ าลองแต่ละแบบมีความเหมาะสมกับเน้ือหาวิทยาศาสตร์
แตกต่างกัน รวมถึงการก าหนดสถานการณ์ควรเป็นสถานการณ์ที่เป็นปัญหาที่ต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้าไป
แก้ไขได้ จะท าให้นักเรียนเกิดทักษะการสร้างแบบจ าลองได้ดียิ่งขึ้น 
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การจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้ชงิรกุดว้ยเทคนคิ KWL เพือ่พฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร์
เรือ่ง ระบบหายใจ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2                                                                    

Using Active Learning with KWL Technique to Develop Science Learning Achievement 
in Breathing System Topic for Mathayom Suksa 2 Student 

ธญัลกัษณ ์มณีวรรณ1, และ พงศว์ชัร ฟองกนัทา2*                                                           
Thunyaluk Maneewan1, and Pongwat Fongkanta2* 

1นักศึกษาสาขาวิชาวทิยาศาสตรท์ั่วไป คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏล าปาง                                                                             
2อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

บทคดัยอ่ 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ระบบ

หายใจ ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกด้วยเทคนิค KWL และเพื่อวัดความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เชิงรุกด้วยเทคนิค KWL ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน จ านวน 34 คน โดย
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างได้มาโดยเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เชิงรุกด้วยเทคนิค KWL เรื่องระบบหายใจ แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง ระบบ
หายใจและแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกด้วยเทคนิค KWL โดยผู้วิจัยสร้างขึ้น การวิเคราะห์
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้สถิติขั้นพื้นฐานเพื่อบรรยายคุณลักษณะของข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โด ยผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์จากการกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกด้วยเทคนิค KWL เรื่อง ระบบหายใจ พบว่า
นักเรียนมีคะแนนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าคะแนนก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด 
เม่ือพิจารณารายด้าน นักเรียนมีความพึงพอใจในด้านกิจกรรมการเรียนรู้และด้านผู้เรียนเองอยู่ในระดับพึงพอใจมาก
ที่สุด เช่นเดียวกัน 

ค าส าคญั : การเรียนการสอนเชิงรุก / ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 

ABSTRACT          
 The purpose of this study is to compare the learning achievement in breathing system topic 
between pretest and posttest scores and also to measure the satisfaction of using active learning 
with KWL technique. The total of 34 samples were students in Mathayom 2 in Suanboonyopatham 
Lamphun School. Samples were selected by using purposive sampling method. The instruments of 
this study were lesson plan, Science Learning Achievement test for Breathing System topic, and Active 
Learning Satisfaction scale that all developed by researcher. Data were analyzed by mean and 
standard deviation, and also using dependent t-test hypothesis testing. The result of this study was 
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that students’ posttest score was significantly higher than students’ pretest score at the .05 level of 
significance. The level of satisfaction in using Active Learning with KWL technique was extreme 
satisfaction and also both of level of satisfaction in activities and student domain were extreme 
satisfaction. 

Keywords : Active Learning / Science Learning Achievement  

ความเป็นมาและความส าคัญ        
 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
สภาพแวดล้อม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เพื่อพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคนของชาติให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 และโลกในศตวรรษที่ 21 
(หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ในการเตรียมผู้เรียนให้
พร้อมกับชีวิตในศตวรรษที่ 21 เป็นเรื่องส าคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อ
วิถีการด ารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง ผู้สอนจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความ
พร้อมให้นักเรียนมีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลก น่ันคือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ที่ส่งผลให้มีการ
เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กมีความรู้ ความสามารถ และทักษะจ าเป็น ซ่ึงเป็นผลจากการปฏิรูป
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ เพื่อให้การศึกษามีความเท่า
ทันสากล (วิจารณ์ พานิช , 2555)         
 รวมทั้งการออกแบบกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่21 จ าเป็นต้องให้ความส าคัญการสร้าง
ความตระหนักถึงคุณค่าศักยภาพของผู้เรียนในด้านความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้
อย่างเต็มความสามารถ ซ่ึงการจัดประสบการณ์ในการเรียนรู้ มีความส าคัญและส่งผลต่อผู้เรียนทั้งปัจจุบันและอนาคต 
มุ่งให้เกิดความงอกงาม (growth) อันเป็นการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย ปัญญา และจริยธรรม โดยการจัดการเรียนรู้
ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบส าคัญ คือ กระบวนการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนซ่ึงมี
ความสัมพันธ์กัน ซ่ึงจุดเน้นส าคัญของการศึกษา คือกระบวนการเรียนรู้ ( learning process) ที่ผู้เรียนจะต้องใช้ 
กระบวนการเรียนรู้ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาตนเองในด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ ที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายการ
เรียนรู้รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรนับเป็นสิ่งส าคัญ โดยให้ผู้เรียนสร้างองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเองจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนและสิ่งแวดล้อมอย่างกระตือรือร้น แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
ในการสร้างความรู้ใหม่ โดยมีผู้สอนเป็นผู้อ านวยความ สะดวก รวมทั้งกระตุ้นด้วยค าถามที่ท้าทายเพื่อให้ผู้เรียนฝึกคิด
และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง (สุกัญญา งามบรรจง, 2559)       
 จากสภาพปัญหาของชั้นเรียนในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ นอกจากจะมีเน้ือหาในการเรียนที่
ค่อนข้างมากและต้องอาศัยความเข้าใจในการเรียนรู้ ซ่ึงในการจัดการเรียนการสอนโดยให้อ่านหนังสือเรียนในชั้นเรียน
และการบรรยายโดยใช้โปรแกรมพาวเวอร์พ้อยท์ที่ผู้สอนใช้สอนที่เป็นเน้ือหาเพียงอย่างเดียว ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ
สนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21  ส่งผลให้ผู้เรียนขาดความกระตือรือร้นในการ ใฝ่เรียนรู้ ขาด
ความสนใจในการเรียนของผู้เรียน ส่งผลให้การเรียนรู้และการรับรู้ในเน้ือหาที่เรียนลดลง เกิดความเบื่อหน่ายและมี
ความคงทนในการเรียนน้อย เกิดการให้ความสนใจในการเล่นโทรศัพท์ในเวลาเรียนมากกว่าการสนใจในการเรียน ซ่ึงจะ
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เป็นผลที่กระทบต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนและท าให้ผู้เรียนขาดทักษะในการสร้างองค์
ความรู้แก่ตนเอง           
 การเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) เป็นวิธีการสอน รูปแบบหน่ึงที่มีความเหมาะสมกับการเรียนรู้ที่ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ และการน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ซ่ึงส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ
ตื่นตัวต่อการเรียนรู้และสร้างความกระตือรือร้นด้านการรู้คิดมากกว่าวิธีการสอนโดยการท่องจ าเพียงอย่างเดียว การ
เรียนการสอน เชิงรุกจึงมีบทบาทช่วยให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้นและยังส่งผลให้ผู้เรียน เกิดความพึง
พอใจในรูปแบบการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้ลงมือท า 
(Active Learning) มากกว่าการที่ผู้เรียนเป็นฝ่ายรับความรู้เพียงอย่างเดียว (Passive learning) การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่สามารถท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในมโนทัศน์ที่สอนได้ถูกต้องและลึกซ้ึง เกิดความคงทนถาวร ผู้เรียน
สามารถเชื่อมโยงความรู้ได้เป็นอย่างดี เกิดความสนุกสนานจากกิจกรรมที่จัดขึ้นในการเรียนการสอนและสามารถบูรณา
การความรู้ที่ได้ให้เกิดประโยชน์เป็นผลสืบเน่ืองมาจากผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมหรือแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
การเรียนการสอนเชิงรุกสามารถสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้เรียนได้ด้วยตนเอง ทั้งน้ีเพราะการเรียนรู้เชิงรุกเป็นการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีการสร้างกิจกรรมในชั้นเรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการ
เรียน มีกิจกรรมสอดแทรกให้ผู้เรียนท าไปพร้อม ๆ กับการฟังบรรยาย มีกิจกรรมกลุ่มหรือกิจกรรม ออนไลน์ เพื่อเป็น
การกระตุ้นให้ผู้เรียนตื่นตัวใน การเรียนอยู่ตลอดเสมอ ดังน้ันจึงจัดได้ว่าการเรียน การสอนเชิงรุกเป็นการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างแท้จริง (ปรียานุช พรหมภาสิต, 2559) ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงได้สนใจที่
ใช้กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้เทคนิค KWL เพื่อน าไปใช้ในการแก้ปัญหาในชั้นเรียนโดยการน า
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้เทคนิค KWL มาใช้ในการการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องระบบหายใจของนักเรียน 

จดุมุง่หมายของการวจิยั         
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ระบบหายใจ ด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ดว้ยเทคนิค KWL      
 2. เพื่อวัดความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยเทคนิค KWL   

สมมตฐิานการวจิยั         
 1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง ระบบหายใจสูงกว่าก่อนเรียนหลังจากร่วมกิจกรรม 
 2. ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจในระดับมากต่อการเรียนวิทยาศาสตร์หลังการได้รับการจัดกิจกรรมกิจกรรมการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยเทคนิค KWL  

ขอบเขตการวจิยั          
 ดา้นเนือ้หา         
 เน้ือหาที่ใช้คือ เน้ือหาวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรือ่ง ระบบหายใจ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 จัดท าโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ          
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ตวัแปรทีศ่กึษา         
 ได้แก่ ตัวแปรต้น จ านวน 1 ตัวแปร คือ การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้เชงิรุก (Active Learning) ด้วยเทคนิค 
KWL และตัวแปรตาม จ านวน 2 ตัวแปร คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning) ด้วยเทคนิค KWL       
 ดา้นระยะเวลา         
 ระยะเวลาในการเก็บรวมรวมข้อมูลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 7-11 มกราคม พ.ศ.2562 

นยิามศพัทเ์ฉพาะ 

 กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) หมายถึง การใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ โดยมีเทคนิคในการ
จัดกิจกรรม ได้แก่ การจัดการเรยีนรู้เชิงรุกโดยใช้เทคนิค KWL เรื่อง ระบบหายใจ    
 ผลสัมฤทธ์ิทางเรียน หมายถึง ความรู้ ความสามารถทางสติปัญญาเรือ่ง ระบบหายใจ จากการเรียนรู้โดยการ
ใช้กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยเทคนิค KWL       
 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจของผู้เรียนที่เกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้จากการใช้
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยเทคนิค KWL เรื่อง ระบบหายใจ 

กรอบแนวคดิการวจิยั 

 

 

 

 

 

วิธดี าเนนิการวจิยั        
 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน และกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนที่ 11 จ านวน 34 คน โดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive sampling)          
 เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั         
 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยเทคนิค KWL เรื่อง ระบบหายใจ 
 2. แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบหายใจ มีจ านวน 18 ข้อแบ่งเป็น 3ตอน 
ได้แก่ ตอนที่ 1 แบบปรนัย 10 ข้อ ตอนที่ 2 แบบเติมค า 1 ข้อ แบบที่ 3 แบบอัตนัย 1 ข้อ   
 3. แบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยเทคนิค KWL เป็น
มาตรประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ คือ 5 หมายถึงพึงพอใจมากที่สุด 4 หมายถึงพึงพอใจมาก 3 หมายถึงพึง
พอใจปานกลาง 2 หมายถึงพึงพอใจน้อย และ 1 หมายถึงพึงพอใจน้อยที่สุด มีจ านวนทั้งหมด 15 ข้อ แบ่งเป็นข้อ

ตวัแปรตาม 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน                            
2. ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการ 
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  ด้วย
เทคนิค KWL 

ตวัแปรตน้ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก

(Active Learning)ด้วยเทคนิค KWL 
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ค าถามความพึงพอใจด้านกิจกรรม 7 ข้อ และด้านผู้เรียน 8 ข้อ      
 การหาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยเทคนิค 
KWL เรื่อง ระบบหายใจ แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบหายใจ และแบบวัดความ
พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยเทคนิค KWL ที่ได้รับตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยใช้เกณฑ์ตัดสินจากค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างค าถามกับ
วัตถุประสงค์ที่ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป น าผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์หาค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) และผลการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ ปรากฏว่าข้อค าถาม มี
ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50-1.00 ถือว่าน ามาใช้ได้ ซ่ึงค่า IOC ที่ได้มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  
 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู        
 ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562  
 1. ด าเนินการทดสอบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบหายใจ จ านวน 1 
ชั่วโมง และบันทึกผลคะแนน         
 2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยเทคนิค KWL 
เรื่อง ระบบหายใจ จ านวน 3 ชั่วโมง        
 3. ทดสอบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบหายใจ จ านวน 1 ชั่วโมง 
และสอบถามโดยความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบสอบถาม จ านวน 10 นาที และบันทึก
ผลคะแนน           
 การวเิคราะหข์อ้มลูและสถติทิีใ่ช ้
 ผู้วิจัยได้ใช้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 1.  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) โดยค านวณจากสูตร 

    �̅� = 
∑ 𝑥

𝑁
 

    �̅� =  ค่าคะแนนเฉลี่ย 

    ∑ 𝑥 =  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

     =  จ านวนของประชากร 

 2. การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยค านวณจากสูตร 

    S.D. = √
𝑛 ∑ 𝑥2−(∑ 𝑥)2

𝑛(𝑛−1)
  

  เม่ือ  S.D. แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

         ∑ 𝑥        แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

         ∑ 𝑥2    แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 

                                  𝑛 แทน จ านวนนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

N
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 3. สถิติใช้ทดสอบสมมติฐาน t-test for Dependent Sample โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
ค านวณผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2          
 4. เกณฑ์การแปลความหมายความพึงพอใจ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)   
  ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  
  ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก   
  ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  
  ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย   
  ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

             ผลการวิจยั          
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน และวิเคราะห์
ระดับความพึงพอใจ ดังน้ี         
 ตารางที ่1 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน (t-test for 
Dependent Sample) ของการผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก ( 
Active Learning ) ด้วยเทคนิค KWL เรื่อง ระบบหายใจ 

* p < .05. 

 จากตารางการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน ( t-test for 
Dependent Sample) ของการผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning ) ด้วยเทคนิค KWL เรื่อง ระบบหายใจ พบว่า การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.88 คะแนน และ 17.50 คะแนน ตามล าดับ   
 เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนสอบหลังเรียนของ
นักเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05  โดยค่าเฉลี่ยคะแนนสอบหลังเรียน
ของนักเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนสอบก่อนเรียนเท่ากับ 4.62 คะแนน    
  

 

 

ผลสมัฤทธิ ์ จ านวน
นักเรยีน 

 

คะแนนเตม็ คา่เฉลีย่ 
 

ส่วน
เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

 
t 

ทดสอบก่อนเรียน 34 20 12.88 1.59 
18.48* 

ทดสอบหลังเรียน 34 20 17.50 1.35 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วย
เทคนิค KWL เรื่อง ระบบหายใจ ในรายด้าน 

  

 จากตารางการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วย
เทคนิค KWL เรื่อง ระบบหายใจ พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกโดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.13 ซ่ึงความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด เม่ือ
พิจารณารายด้านนักเรียนมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้านกิจกรรมการเรียนรู้เท่ากับ 4.97 สูงกว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ในด้านผู้เรียนเท่ากับ 4.83 และความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุดในทั้งสองด้าน    

สรุปผลการวิจัย          

 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์จากการกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยเทคนิค 
KWL เรื่อง ระบบหายใจ พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05      
 2. ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยเทคนิค KWL   
เรื่อง ระบบหายใจ พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกอยู่ในระดับพึงพอใจ
มากที่สุด เม่ือพิจารณารายด้านนักเรียนมีความพึงพอใจในด้านกิจกรรมการเรียนรู้และด้านผู้เรียนเองอยู่ในระดับพึง
พอใจมากที่สุด  

อภิปรายผลการวิจัย         
 การวิจัยในครั้งน้ี ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ระบบหายใจ ด้วยการ
จัดกิจกรรม การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยเทคนิค KWL พบว่า การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ที่เป็นเช่นน้ีเพราะว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) เน้นกระบวนการความรู้ ที่ท าให้
ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงหรือสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเองได้ผ่านการลงมือปฏิบัติกิจกรรมและยึดผู้เรียนเป็น
ส าคัญในทุกกิจกรรม โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้แนะน าคอยกระตุ้นผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สอดคล้องกับ วัฒนา หงสกุล 
(2561) ได้กล่าวไว้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุกเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่อ้างอิง
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์เก่ียวกับทฤษฎีการเรียนรู้ของมนุษย์และมีการตื่นตัวในสถาบันการศึกษาหลายแห่งและน าการ
เรียนการสอนแนวน้ีมาใช้ในชั้นเรียนคือ เป็นกิจกรรมที่ยึดผู้เรียนและปัญหาเป็นส าคัญ การเลือกใช้กิจกรรมการเรียนรู้
จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการเรียนรู้ เน้ือหา เวลาและจ านวนของผู้เรียน ยังสอดคล้องกับ ไพศาล บรรจุ
สุวรรณ์ (2561) กล่าวว่า สภาพการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกทั้ง 4 รูปแบบต่างสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด

 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบีย่งเบน 
มาตรฐาน  

ระดับความพึงพอใจ 

1. ด้านกิจกรรมเรียนรู้ 4.97 0.15 มากที่สุด 
2. ด้านผู้เรียน 4.83 0.27 มากที่สุด 
รวม 4.90 0.13 มากที่สุด 
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ความรู้ความเข้าใจในความแตกต่าง และ ชลาธร วิเชียรรัตน์ และคณะ (2559) พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกสูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกน้ันเป็นขั้นตอนการจัดการ
เรียนการสอนที่อยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองและ
ร่วมกันเป็นกลุ่ม ท าให้สมาชิกภายในกลุ่มมีโอกาสอภิปราย และแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นอย่างเต็มที่จากกิจกรรม
ที่ผู้สอนจัดขึ้น และสอดคล้องกับ Lobo (2017) พบว่า นักเรียนชอบกลยุทธ์การเรียนรู้เชิงรุกและกลยุทธ์ดังกล่าว
ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างแท้จริง         
 การวัดความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยเทคนิค KWL เรื่อง 
ระบบหายใจ พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมาก
ที่สุด ที่เป็นเช่นน้ีเพราะว่า นักเรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติ ร่วมคิดแก้ปัญหาแลกเปลี่ยนความรู้และท างานร่วมกันเป็น
กลุ่ม ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและครู กิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ไม่มีการบรรยาย เน้นกิจกรรมที่ให้
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและมีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ผ่านโทรศัพท์มือถือที่สามารถดึงดูดความสนใจในการ
เรียนของนักเรียนได้ อีกทั้งรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู้เข้าใจและเข้าถึงได้ง่าย นักเรียนจะได้รับประสบการณ์ตรง
จากการได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองและท าให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้อย่างเต็มที่ และกิจกรรมยังเน้นกิจกรรมกลุ่มท าให้
นักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กล้าแสดงความคิด ผ่อนคลาย ไม่มีความกดดันท าให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี 
โดยครูเป็นผู้อานวยความสะดวกให้เท่าน้ัน จึงท าให้เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับสูงมาก สอดคล้องกับ จรรยา
รักษ์ กุลพ่วงและคณะ (2559) ได้ท าการศึกษา การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยาและเจตคติต่อการจัดการ
เรียนรู้ รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
พบว่า เจตคติต่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุกของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับ ชลาธร วิเชียรรัตน์
และคณะ (2559) ได้ท าการศึกษา การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก วิชาเคมี เรื่อง อนุพันธ์ของอนุพันธ์ของ
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติต่อวิชาเคมี หลัง
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก โดยรวมนักเรียนมีเจตคติต่อวิชาเคมีอยู่ใน
ระดับดี 

ข้อเสนอแนะในงานวิจัย        
 ข้อเสนอแนะทั่วไปในการน าผลการวิจัยไปใช้      
 1. ผู้สอนควรศึกษารูปแบบของการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ให้เหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้
และช่วงวัยของนักเรียน         
 2. ผู้สอนควรศึกษาบทบาทของผู้เรียนก่อนการจัดการเรียนรู้    
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป       
 1. การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้เทคนิค KWL เป็นการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เกิดการ
เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติอย่างแท้จริง สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในรายวิชาอ่ืนๆ ได้ เช่น ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ 
เน่ืองจากในแต่ละวิชาจะต้องมีจุดประสงค์ในการเรียนรู้ของเน้ือหาที่จะจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นการเน้นย้ าให้
ผู้เรียนตระหนักและสามารถเรียนรู้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการเรียนได้ 



 
 

 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

 

226 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที2่ (Proceedings) 

2. ควรมีการศึกษาวิธีการเรียนการสอนแบบเชิงรุกในตัวแปรอ่ืน เช่น  เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ เพราะ                        
เจตคติของผู้เรียนที่มีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นส่วนส าคัญที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ และใฝ่เรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ 
จะต้องขึ้นอยู่กับตัวของผู้เรียนด้วยว่ามีความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์มากน้อยเพียงใด 
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Using Augmented Reality Technology to Develop Learning Achievement and Attitude 
in Science for Mathayom Suksa 1 Student in Ban Maetha  School Lampang   

แพรวพรรณ สคุ า1, พงศว์ชัร ฟองกนัทา2*                                                                   
Praewpan Sukum1, Pongwat Fongkanta2* 

                                                                                                  1นักศึกษาสาขาวิชาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

                             2อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการวิจัยและประเมนิผลการศึกษา คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

บทคดัยอ่ 

 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงและศึกษาเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านแม่ทะ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง จ านวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคือ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  สื่อการเรียนรู้เรื่องเซลล์พืชและเซลล์สัตว์โดยใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง 
หนังสือเรียนเรื่องเซลล์พืชและเซลล์สัตว์โดยใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงผ่านโปรแกรม HP Reveal 
แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง เซลล์พืชและเซลล์สัตว์และแบบวัดเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ โดยผู้วิจัย
สร้างขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนและหลัง
เรียน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี ผลการ
วิเคราะห์ผลต่างผลคะแนนทดสอบก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการใช้เทคโนโลยีโลก
เสมือนผสานโลกจริง พบว่า นักเรียนทั้งหมด 15 คน มีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทุกคน โดยมีร้อยละ
ของคะแนนพัฒนาการอยู่ระหว่าง ร้อยละ 27.27 ถึง ร้อยละ 116.67และนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.87 อยู่ในระดับมากที่สุด  

ค าส าคญั :  เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง / ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ / เจตคติต่อวิชา

วิทยาศาสตร์ 

ABSTRACT           

 The purpose of this study is to compare the learning achievement between pretest and 
posttest scores and to measure the attitude toward Science for 15 students who are in the Ban 
Maetha School, Maetha district Lampang. The instruments of this study were lesson plan, learning 
media about plant and animal cells, AR plant and animal cells book through HP Reveal program, 
Science Learning Achievement test for plant and animal cells topic, and attitude scale. These were 
created by researcher. Data were analyzed by mean and standard deviation through computer 
program. The students’ pretest and posttest scores were compared to find score difference. The 
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result of this study was that all students’ posttest scores were higher than pretest scores. The 
percentage of learning achievement growth score was between 27.27 to 116.67 percent and the 
level of attitude toward in Science has extreme (M = 4.87) 

Keywords : Augmented Reality Technology / Science Learning Achievement / Attitude Towards 

Science  

ความเป็นมาและความส าคัญ        
 การศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 กระบวนการเรียนการสอนมีการเปลี่ยนแปลงโดยผู้เรียนจะเรียนด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ท าให้คุณภาพ
การศึกษามีแนวโน้มไปในทางที่ดียิ่งขึ้นรวมไปถึงรูปแบบการสอนที่มีการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ควบคู่กับการเรียน
การสอนเพื่อเพิ่มความเข้าใจและสร้างทักษะกระบวนการต่างๆ ให้ผู้เรียนได้    
 โลกแห่งการศึกษาได้เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา การศึกษาที่ยอมรับกันว่าเป็น
การสร้างความรู้ความสามารถ และพัฒนาศักยภาพของคน ได้แก่ การศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เปิดโอกาสให้
ผู้ เรียนได้ใช้ความคิดทั้งในการแก้ปัญหา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้ ในทุกระดับในลักษณะที่ เรียกว่า 
Constructionism อีกทั้ งความ ก้ า วห น้ าด้ านเ ทค โน โลยี ส า รสนเทศและการสื่ อ ส าร  ( Information and 
Communication Technology– ICT) เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้การศึกษาในอุดมคติเป็นจริงได้ เพราะสามารถแสดง
อักษร ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว รวมถึงการสร้างสถานการณ์เสมือนจริง (Virtual Situation) รวมทั้งเพิ่มการ
ปฏิสัมพันธ์(Interaction) กับผู้ใช้ได้ และสร้างเครือข่ายให้สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างไร้ขอบเขต (Chitmittraphap, 
2010) จากการายงาน เรื่อง ฟินแลนด์กับความส าเร็จด้านการศึกษา จากการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ 
(Programme for International Student Assesment หรือ PISA) โดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) ผลการประเมิน PISA 
ใน พ.ศ.2558 พบว่า ฟินแลนด์มีผลการประเมินการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ อยู่ในอันดับที่ 5 (531 คะแนน) ผลการประเมิน
การรู้เรื่องการอ่าน อยู่อันดับที่ 4 (521 คะแนน) และผลการประเมินการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ อยู่ในอันดับที่ 12 (513 
คะแนน) ส่วนประเทศไทยน้ันผลการประเมินการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ อยู่ในอันดับที่ 54 (421 คะแนน) ผลการประเมิน
การรู้เรื่องการอ่าน อยู่อันดับที่ 57 (409 คะแนน) และผลการประเมินการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ อยู่ในอันดับที่ 54 (415 
คะแนน) (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2558)    
 ปัจจุบันความก้าวหน้าในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และระบบโทรคมนาคม รวมทั้งระบบมวลชนที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามความก้าวหน้า ของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมต่อระบบเพื่อใช้งานเครือข่ายระดับโลกอย่างอินเทอร์เน็ต  ในประเทศ
ที่เจริญแล้วผู้คนจะนิยมใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นหลักในการเข้าถึงสิ่งที่พวกเข้าต้องการในอินเทอร์เน็ต การออกแบบ
โครงสร้างสถาปัตยกรรมทางอินเทอร์เน็ตยุคใหม่จึงต้องมีความเหมาะสม เพื่อให้การรับส่งข้อมูลระหว่างกันเป็นไปได้
อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซ่ึงย่อมจะส่งผลต่อสังคมในหลากหลายระบบ โดยเฉพาะระบบการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ช่วยให้ การออกแบบพัฒนา และการใช้นวัตกรรมการศึกษา กลายเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ที่ส าคัญ มีการจัดชั้นเรียน 
เลือกวิชาเรียนตามความสนใจของนักเรียนเพิ่มมากขึ้น โดยนักเรียนส่วนใหญ่จะต้องมีส่วนร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
น าเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality Technology) มาจัดการเรียนรู้ เป็นมิติใหม่ทางด้าน
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สื่อการศึกษา ผู้เรียนมีความสนใจใฝ่เรียนรู้ อยากรู้อยากเห็น เรียนรู้สิ่งใหม่ สร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ และมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ได้เพิ่มมากขึ้น สร้างผลิตผลที่มีความหมายกับตนเอง เกิดปฏิสัมพันธ์เชื่อมโยงเข้าสู่ห้องเรียน น าเอา
ประสบการณ์เข้าสู่สถานการณ์จริงที่ผสมผสานกับสถานการณ์เสมือนจริง ได้เรียนรู้เรื่องที่สอดคล้องกับความสามารถ
และความต้องการของตนเอง เป็นชุมชนที่เน้นการเรียนรู้จากบริบทของสังคมที่เป็นจริง เกิดการเรียนรู้จากกันและกันที่
สังเกตได้ สร้างความรู้และประสบการณ์ได้โดยตรง เกิดการเรียนรู้ด้วยสังคมหรือการร่วมกันเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาความรู้ขงตนเองได้มากขึ้นและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปในทางที่ดีขึ้นอีกทั้งสามารถท าให้ผู้เรียนมีเจต
คติที่ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ (วิวัฒน์ มีสุวรรณ์, 2554)     
 ในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในชั้นเรียนท าให้เห็นถึงพฤติกรรมของนักเรียน คือ นักเรี ยนมี
สมาธิสั้น ขาดความสนใจในเน้ือหาวิชา ไม่ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม มีการแอบน าโทรมือถือขึ้นมาใช้ระหว่าง
การเรียนการสอน นักเรียนส่วนมากจะให้ความสนใจกับการเรียนน้อยและให้ความส าคัญกับการท่องโลกอินเทอร์เน็ต 
นักเรียนขาดแรงจูงใจในการเรียนและจากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนท าให้ทราบว่าผลสัมฤทธ์ิในการเรียนในแต่ละหน่วย
การเรียนรู้ที่ผ่านมาค่อนข้างต่ า งานที่ครูผู้สอนหมอบหมายให้นักเรียนท ามักไม่เรียบร้อย ผู้เรียนขาดความกระตือรือร้น
ในการใฝ่เรียนรู้ ผู้วิจัยจึงได้สนใจในการที่จะแก้ไขปัญหาในชั้นเรียนโดยการน าเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง 
(Augmented Reality Technology) ร่วมกับเน้ือหาการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อสร้างความ
สนใจให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและสามารถเข้าใจในเน้ือหาการเรียนการสอนได้ง่ายขึ้น 

จดุมุง่หมายของการวจิยั         
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย
การใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality Technology)    
 2. เพื่อศึกษาเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการใช้เทคโนโลยีโลกเสมือน
ผสานโลกจริง (Augmented Reality Technology) 

สมมตฐิานการวจิยั        
 นักเรียนทุกคนที่ได้รับการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality 
Technology) มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

 ขอบเขตการวจิยั         
 ดา้นเนือ้หา         
 เน้ือหาที่ใช้คือ เน้ือหาวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรือ่ง เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 จัดท าโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ         
 ตวัแปรทีศ่กึษา         
 ได้แก่ ตัวแปรต้น จ านวน 1 ตวัแปร คือ การใช้เทคโนโลยโีลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality 
Technology) ตัวแปรตาม จ านวน 2 ตัวแปร คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 
 ดา้นระยะเวลา        
 ระยะเวลาในการเก็บรวมรวมข้อมูลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 7-11 มกราคม พ.ศ.2562 
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นิยามศพัทเ์ฉพาะ        
 เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality Technology) หมายถึง การน าเทคโนโลยีมาใช้
ร่วมกับเน้ือหาในการเรียนการสอน เรื่อง เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีลักษณะการใช้งานโดย
การใช้แอพพลิเคชั่น HP Reveal สแกนจากหนังสือที่ผู้วิจัยได้จัดท าขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอน  
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลคะแนนที่ได้จากการวัดโดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง 
เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1       
 เจตคติ หมายถึง ท่าทีหรือความรู้สึกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อวิชา วิทยาศาสตร์ หลังจากเรียน 
เรื่อง เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ โดยผ่านการใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality Technology) 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

  ตัวแปรต้น                ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

วิธีด าเนินการวิจัย        
 ประชากร        
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านแม่ทะ อ าเภอแม่ทะ จังหวัด
ล าปาง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 15 คน
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย        
 1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality Technology) 
เรื่อง เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ จ านวน 1 แผน เป็นเวลา 2 ชั่วโมง     
 2. สื่อการเรียนรู้ เรื่อง เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ โดยใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented 
Reality Technology)           
 3.หนังสือเรียน เรื่อง เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนผสาน
โลกจริง (Augmented Reality Technology) ผ่านโปรแกรม HP Reveal    
 4. แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
จ านวน 20 ข้อ โดยผู้วิจัยสร้างขึ้น        
 5. แบบวัดเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นมาตรประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ คือ 5 หมายถึงเห็นด้วย
มากที่สุด 4 หมายถึงเห็นด้วยมาก 3 หมายถึงเห็นด้วยปานกลาง 2 หมายถึงเห็นด้วยน้อย และ 1 หมายถึงเห็นด้วยน้อย
ที่สุด มีจ านวนทั้งหมด 10 ข้อ โดยผู้วิจัยสร้างขึ้น        

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

การใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนผสาน

โลกจริง (Augmented Reality 

Technology) 
เจคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 
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โดยมีขั้นตอ นการสร้างเครื่องมือในการวิจัย มีดังน้ี      
 1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality Technology) 
เรื่อง เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ มีขั้นตอนการสร้าง ดังน้ี      
    1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรปรับปรุง 2560) สาระการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ในส่วนของมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด       
    1.2 ท าการศึกษาเน้ือหาจากหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องเซลล์พืช
และเซลล์สัตว์          
    1.3 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง 
(Augmented Reality Technology) เรื่อง เซลล์พืชและเซลล์สัตว์     
 2. สื่อการเรียนรู้ เรื่อง เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ โดยใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented 
Reality Technology) มีขั้นตอนการสร้าง ดังน้ี       
    2.1 ศึกษาการใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality Technology) จากเว็บไซต์ 
HP Reveal Studio          
    2.2 ออกแบบสื่อโดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint เพื่อเป็นองค์ประกอบในการท าสื่อบนเว็บไซต์ 
HP Reveal Studio          
    2.3 ลงข้อมูลทั้งหมดของสื่อการเรียนรู้ไว้ในช่องของผู้วิจัยบนเว็บไซต์ HP Reveal Studio โดยการตั้งค่า
เป็นสาธารณะ          
 3. หนังสือเรียน เรื่อง เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนผสาน
โลกจริง            
    3.1 ศึกษาจากหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
    3.2 รวบรวมรายละเอียดด้านเน้ือหา รูปภาพและวิดีโอที่มีความเก่ียวข้องกับเรื่องที่ท าการเรียนการสอน
    3.3 ออกแบบหนังสือผ่านโปรแกรม Microsoft PowerPoint    
 4. แบบทดสอบ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ มีขั้นตอนการสร้าง ดังน้ี   
    4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวกับแนวการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์          
    4.2 วิเคราะห์เน้ือหาจากหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องเซลล์พืช
และเซลล์สัตว์           
    4.3 สร้างแบบทดสอบให้ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้  
    4.4 ท าการตรวจสอบค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ ข้อที่มี
ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ( IOC) ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ถือว่าใช้ได้ และ น าข้อที่ค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) ต่ ากว่า 0.50 ไปปรับปรุง   
    4.5 ปรับปรุง แก้ไขแบบทดสอบ       
 5. แบบวัดเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ แบบ 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ มีขั้นตอนการสร้าง ดังน้ี  
    5.1 ท าการศึกษาแบบวัดเจตคติจากนักการศึกษา      
    5.2 สร้างแบบวัดเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์       
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การเก็บรวบรวมข้อมูล        
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลตามล าดับดังน้ี     
 1. ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านแม่ทะ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง ปีการศึกษา 
2561 จ านวน 15 คน          
 2. ชี้แจงกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อการเรียนรู้โดยการใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง 
(Augmented Reality Technology) เรื่อง เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 3. ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กับประชากร ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เซลล์พืช
และเซลล์สัตว์          
 4. ผู้เรียนศึกษาจากสื่อการเรียนรู้โดยการโดยการใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented 
Reality Technology) เรื่อง เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ด้วยตนเองโดยใช้เวลา 1 ชั่วโมง   
 5. เม่ือผู้เรียนได้ศึกษาสื่อการเรียนรู้โดยการใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality 
Technology) เรื่อง เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ เรียบร้อยแล้ว จึงท าการทดสอบผู้เรียนโดยใช้แบบทดสอบหลังเรียน 
(Posttest) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ ซ่ึงเอกสารทั้งสองฉบับเป็นชุดเดียวกัน   
 6. น าคะแนนจากการตรวจสอบแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน มาวิเคราะห์ข้อมูล   
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้       
 ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย(µ)ของคะแนนของแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 

และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)σ) ของคะแนนก่อนเรียน-หลังเรียน ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านโปรแกรม
คอมพิวเตอร์          
 เกณฑ์การแปลความหมายของแบบทดสอบ แบบทดสอบที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ก าหนด
เกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี ข้อที่ถูกให้คะแนนเป็น 1 คะแนน ข้อที่ตอบผิดให้ 0 คะแนน คะแนนเต็มของแบบทดสอบ
เท่ากับ 20 คะแนน          
 เกณฑ์การแปลความหมายเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์     
  คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีเจตคติที่ดีในระดับมากที่สุด  
  คะแนนเฉลี่ย 3.41 –  4 .20 หมายถึง มีเจตคติที่ดีในระดับมาก  
  คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49  หมายถึง มีเจตคติที่ดีในระดับปานกลาง  
  คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49  หมายถึง มีเจตคติที่ดีในระดับน้อย  
  คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49  หมายถึง มีเจตคติที่ดีในระดับน้อยที่สุด 
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ผลการวิจยั         
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาผลต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน และวิเคราะห์
คะแนนเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ดังน้ี        
 ตารางที ่1  แสดงคะแนนผลการทดสอบก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการใช้
เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality Technology) 

 

คนที ่ ผลการทดสอบก่อนเรยีน ผลการทดสอบหลงัเรยีน ผลตา่งของคะแนน
หลงัเรยีน- กอ่นเรยีน 

รอ้ยละของคะแนน
พฒันาการ 

1 8 14 6 75.00 

2 9 16 7 77.78 

3 8 12 4 50.00 

4 10 15 5 50.00 

5 8 14 6 75.00 

6 7 13 6 85.71 

7 7 12 5 71.43 

8 9 16 7 77.78 

9 11 14 3 27.27 

10 7 15 8 114.29 

11 6 12 6 100.00 

12 6 13 7 116.67 

13 7 14 7 100.00 

14 8 16 8 100.00 

15 9 17 8 88.89 

µ 8.00 14.20 6.2  

σ  1.41 1.61   
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 จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ผลต่างผลคะแนนทดสอบก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1  โดยการใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality Technology) พบว่า นักเรียนทั้งหมด 15 
คน มีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทุกคน คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 14.20 คะแนนและคะแนนเฉลี่ย
ก่อนเรียนเท่ากับ 8.00 คะแนน ร้อยละของคะแนนพัฒนาการ มีค่าตั้งแต่ ร้อยละ 27.27 ถึง ร้อยละ 116.67 เม่ือ
พิจารณาคะแนนสูงสุดพบว่า คะแนนหลังเรียนสูงสุดเท่ากับ 17 คะแนน คะแนนหลังเรียนต่ าสุดเท่ากับ 12 คะแนน
 ตารางที ่3  แสดงผลคะแนนเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์หลังจากจบการเรียน โดยการใช้เทคโนโลยีโลกเสมือน
ผสานโลกจริง (Augmented Reality Technology) 

 

 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมของคะแนนเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าเท่ากับ 4.87 และมีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.30 แปลความหมายได้ว่า นักเรียนทีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ในระดับมากที่สุด เม่ือ
พิจารณารายข้อ พบว่า รายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยค่าสูงที่สุด คือ ข้อที่ 1 ข้าพเจ้ามีความสุขเม่ือได้เรียนวิทยาศาสตร์ 
เท่ากับ 5 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.00 และรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อที่ 4 วิทยาศาสตร์เป็น
วิชาที่มนุษย์น าไปพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า เท่ากับ 4.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.51 

 

 

ข้อที ่ รายการประเมิน µ σ การแปลความหมาย 

1 ข้าพเจ้ามีความสุขเม่ือได้เรียนวิทยาศาสตร์ 5.00 0.00 มากที่สุด 

2 วิทยาศาสตร์มีกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถ 4.87 0.35 มากที่สุด 

3 วิทยาศาสตร์ท าให้คนเรามีเหตุผล 4.80 0.41 มากที่สุด 

4 วิทยาศาสตร์ เป็น วิชาที่ ม นุษย์น าไปพัฒนา
ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า 

4.60 0.51 มากที่สุด 

5 วิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่เรียนสนุก 4.93 0.26 มากที่สุด 

6 ข้าพเจ้ารู้สึกพร้อมในการเรียนทุกครั้งเม่ือเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ 

4.87 0.35 มากที่สุด 

7 วิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่ช่วยให้สังคมก้าวหน้า 4.87 0.35 มากที่สุด 

8 เ ม่ือผู้สอนให้ท าการทดลองหรือท ากิจกรรม
ข้าพเจ้าตั้งใจท าอย่างดี 

4.93 0.26 มากที่สุด 

9 วิทยาศาสตร์ เป็น วิชาที่ ม นุษย์น าไปพัฒนา
ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า 

4.93 0.26 มากที่สุด 

10 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถเรียนร่วมกัน
ได้และท าให้ข้าพเจ้าเกิดการเรียนรู้ 

4.93 0.26 มากที่สุด 

 รวม 4.87 0.30 มากที่สุด 
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สรุปผลการวิจัย          
 1. ผลการวิเคราะห์ผลต่างผลคะแนนทดสอบก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการใช้
เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality Technology) พบว่า นักเรียนทั้งหมด 15 คน มีคะแนน
ทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทุกคน โดยมีร้อยละของคะแนนพัฒนาการอยู่ระหว่าง ร้อยละ 27.27 ถึง ร้อยละ 
116.67           
 2. เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์หลังการใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality 
Technology) พบว่า นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 อยู่ในระดับมากที่สุด  

อภิปรายผลการวิจัย         
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality Technology) เรื่อง เซลล์พืช
และเซลล์สัตว์และเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ จากการศึกษาค้นคว้าสามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี  
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง 
(Augmented Reality Technology) พบว่า นักเรียนทั้งหมด 15 คน มีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทุก
คน เน่ืองจาก การเรียนรู้ผ่านการใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality Technology) เป็นการ
สร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้กับผู้เรียน เหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียน สามารถสร้างความสนใจในการเรียนและ
ดึงดูดให้ผู้เรียนได้ อีกทั้งยังมีมัลติมีเดีย ทั้งภาพสาม เสียง และวิดีโอ ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีมากขึ้น 
ผู้เรียนกระตือรือร้นในการเรียน และให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมเป็นอย่างดี สอดคล้องกับ ธันยา นวลละออง 
และนงลักษณ์ ปรีชาดิเรก (2558) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การสร้างเกมการเรียนรู้สามมิติเพื่อเสริมสร้างทักษะ
ภาษาอังกฤษตามทฤษฎีพหุปัญญาของนักเรียนผ่านเทคโนโลยี Augmented Reality บนอุปกรณ์ แท็บเล็ต พบว่า 
คะแนนทดสอบหลังเรียนของกลุ่มทดลองที่เรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชั่นสูงขึ้น 9.07 คะแนน  มากกว่าคะแนนทดสอบหลัง
เรียนของกลุ่มควบคุมที่เรียนรู้ผ่านการท่องจ าซ่ึงสูงขึ้น 4.39 คะแนน ดังน้ัน สื่อการเรียนรู้ที่สามารถดึงดูดความสนใจ
ของผู้เรียนจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ได้ สื่อการเรียนรู้ต้นแบบสามารถช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กให้มี
มากขึ้นกว่าการอ่านหนังสือโดยทั่วไป หรือการอ่านหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ เน่ืองจากเม่ือน าเทคโนโลยีAR มาผสมผสาน
กับหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ นักพัฒนาสามารถใส่มัลติมีเดีย ทั้งภาพสามมิติเสียง และดนตรี ซ่ึงจะท าให้สื่อการเรียนรู้
เกิดความน่าสนใจมากกว่าสื่อต่างๆ ที่เคยมีมา นอกจากน้ี อุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา(2559) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การเพิ่ม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยสื่อประกอบการสอนที่ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นบนแผนที่ภูมิศาสตร์และน าเสนอเน้ือหาผ่านสื่อโลกเสมือนผสมโลกจริง การวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คะแนนสอบของนักเรียนหลังเรียนด้วยสื่อประกอบการสอนสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ยังสอดคล้องกับ ภูวภัสสร์ อินอ้าย และคณะ (2557) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดการสอนด้วย
เทคโนโลยีออคเมนเต็ดเรียลลิ พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยชุดการสอนเทคโนโลยีออคเมนเต็ดเรียลลิตีมีคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เน่ืองจากชุดการสอนที่ผู้วิจัย
สร้าง มีข้อความ ภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ ท าให้ผู้เรียนมีความกระตือรืนร้น มีความอยากรู้อยากเห็นใน
การเรียนการสอน โดยผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบตามขั้นตอนและประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ จึง
ช่วยท าให้ชุดการสอนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้นส่งผลต่อการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียน รวมไปถึง พรทิพย์ ปริยวาทิต (2558) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ผลของการใช้บทเรียน Augmented Reality 



 
 

 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

 

236 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที2่ (Proceedings) 

Code เรื่องค าศัพท์ภาษาจีนพื้นฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01       
 2. จากผลการศึกษาเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการใช้เทคโนโลยี
โลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality Technology) พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 
มีค่าเท่ากับ 4.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.30 แปลความหมายได้ว่า นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 
ในระดับมากที่สุด ที่ เป็นเช่นน้ีเ น่ืองจาก การใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง ( Augmented Reality 
Technology) มีขั้นตอนในการเรียนรู้ที่ง่าย ใช้งานได้ง่าย เห็นภาพในการเรียนรู้ได้อย่างชัดเจน หนังสือที่ผู้เรียนได้จัด
ขึ้นมีสีสันที่สวยงาม มีในส่วนของตัวหนังสือน้อย โดยจะเน้นภาพ เสียง และวิดีโอเป็นส่วนใหญ่ อีกทั้งรูปแบบของ
กิจกรรมยังเป็นกิจกรรมกลุ่ม ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมอย่างเต็มที่ โดยมีครูผู้สอนเป็นเพียงคนแนะน าในกิจกรรม
เท่าน้ัน จึงส่งผลให้เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์โดยการใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality 
Technology) มีค่ามากที่สุด ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัฉราวุฒิ ศรีประไหม และพจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์ (2560) 
ได้ท าการวิจัย เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริง ส่งเสริมการท่องเที่ยววัดมหาธาตุ ผลปรากฏว่า ความพึงพอใจของ
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชันที่มีต่อเทคโนโลยีเสมือนจริงส่งเสริมการท่องเที่ยววัดมหาธาตุ
สุโขทัย ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด นอกจากน้ี ชาตรี ชัยลอมและคณะ (2558) ได้ศึกษาการพัฒนาสื่อการสอนระบบ
เทคโนโลยี AR โดยการผลิตสื่อสามมิติระบบปฏิสัมพันธ์ เรื่อง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้เทคโนโลยี AR บน
มือถือ พบว่า นักศึกษาสาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความพึงพอใจต่อสื่อการสอนระบบเทคโนโลยี AR โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และยังสอดคล้องกับ Shelton and Hedley (2002) ท าการศึกษาเรื่องการใช้เทคโนโลยี
ออกเมนต์เตลเรียลริตี้ AR Toolkit พบว่านักศึกษามีความเข้าใจที่ดีขึ้นหลังจากท าแบบฝึกหัดที่ใช้เทคโนโลยี AR รวมไป
ถึง Litaz (2012) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ระบบเทคโนโลยีออกเมนต์เตดเรียลริตี้ ในพิพิธภัณฑ์ Banaff Park (BPM) ของ
โบราณสถานแห่งชาติประเทศแคนาดา ผลการวิจัยน้ีพบว่าความสนใจของนักท่องเที่ยวในพิพิธภัณฑ์เพิ่มมากขึ้นและมี
เจตคติต่อพิพิธพันธ์เพิ่มขึ้น 

ข้อเสนอแนะในงานวิจัย        
 ข้อเสนอแนะทั่วไปในการนาผลการวิจัยไปใช้      
 1. การเรียนรู้โดยการใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality Technology) จะต้องใช้
ร่วมกับแท็บเลต หรือสมาร์ทโฟน ที่รองรับการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น HP Reveal Studio หรือแอพพลิเคชั่นอ่ืนๆ  
ที่ใช้งานกับเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality Technology) ได้   
 2. การใช้งานเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality Technology) ต้องเรียนผ่าน
อินเทอร์เน็ตจากโทรศัพท์มือถือของตัวผู้เรียน หรืออินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ซ่ึงผู้สอนควรมีการเตรียมพร้อม เพื่อ
ไม่ให้เสียเวลาในการเรียน         
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป       
 1. ควรมีการพัฒนาการเรียนรู้เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง (Augmented Reality Technology) ใน
รายวิชาอ่ืนๆ ได้แก่ รายวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย เป็นต้น เพื่อเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ และสามารถดึงดูดความ
สนใจของผู้เรียนให้มีมากขึ้น         
 2. การออกแบบสื่อการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนควรออกแบบให้เหมาะสมกับช่วงวัย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้
อย่างแท้จริง 
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The Development of Learning Achievement in Science By Using The Atmosphere 
Learning Activity For 7th Grade Students: Srinagarindra The Princess Mother                           
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พสิทุธลิกัษณ ์พงโอสถ1, นนัทวนั ขวญัศรทีองมัน่2 และ มณฑา หมไีพรพฤกษ3์                          
Phisuttilak Phongosot1, Nantawan Kwansrithongman2 and Montha Meepripruk3 

บทคัดย่อ         
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดการเรียน เรื่อง บรรยากาศให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด 80/80 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการ
เรียน เรื่อง บรรยากาศ ก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพื่อสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ชุดการเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561โรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 30 คน ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียน เรื่อง บรรยากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่า t-test แบบ Dependent
 ผลการวิจัยพบว่า ค่าประสิทธิภาพของชุดการเรียน มีค่าเท่ากับ 86.00/84.30 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
คือ 80/80 คะแนนผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 นักเรียนมีความพึงพอใจโดยใช้ชุด
การเรียนอยู่ในระดับมาก มีเฉลี่ยเท่ากับ 3.91±0.16 โดยนักเรียนรู้สึกสนุกกับการเรียน มีความพึงพอใจสูงที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01±0.67 รองลงมา คือ การใช้ภาษาเข้าใจง่าย มีเฉลี่ยเท่ากับ 3.96±0.62 ตามล าดับ 

ค าส าคัญ : ชุดการเรียน / ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน / วิทยาศาสตร์ 

ABSTRACT          
 The research aimed to (1) development of the atmosphere learning activity set according to 
the standard of 80/80 (2) study student’s learning achievement in science by using the atmosphere 
learning activity before and after studying (3) student’s satisfaction of the learning activity set. The 
samples consisted of 30 students of 7th grade students studying during the first semester in the 
academic semester 2 year 2018 of Srinagarindra the Princess Mother School, Kamphaengphet. 
Mueang District, Kamphaengphet province. The instruments used to collect data were 1) The 
atmosphere learning activity for 7th grade Students 2) the science achievement test 3) The student’s 
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 research results appear as following (1) Efficiency of the atmosphere learning activity set 
indicated of 86.00 / 84.30 which is higher than the standard of 80/80. The achievement of the student 
after studying by using the atmosphere learning activity set show higher than before studying at 
significant level of 0.05. The student’s satisfactory with the atmosphere learning activity set in a high 
level (3 . 9 1±0 . 1 6 )  which students having fun learning present high level (4.01±0.67) follow by use 
language that easy to understand (3.96±0.62), respectively 

Keywords : Learning activity set / Learning achievement / Science 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา      
 ปัจจุบันน้ีเป็นที่ยอมรับกันว่าเรื่องส าคัญที่สุดในแวดวงการศึกษาไทยก็คือ การปฏิรูปการศึกษา เพราะในอดีต
ที่ผ่านมาการเรียนการสอนของไทยมีอยู่เฉพาะในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆ มีผู้สอนท าหน้าที่พูด ผู้เรียน มีหน้าที่ฟัง และท่อง
หนังสือหรือยึดต าราเป็นหลัก ไม่สามารถเผชิญและแก้ปัญหาได้เพราะโลกแห่งวิชา ในห้องเรียนกับโลกแห่งความเป็น
จริงต่างกัน ดังน้ันการปฏิรูปการศึกษาจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องเร่งด าเนินการ (อนันต์  รัตนภานุศร, 2546:44-45) เพื่อให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545 มาตรา 22 ที่ก าหนดว่า 
การศึกษาต้องยึดหลักผู้เรียน ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มธรรมชาตินอกจากน้ันในมาตรา 
24 ยังได้ก าหนดรายละเอียดของการจัดกระบวนการเรียนรู้ว่าให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้องด าเนินการจัด
เน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้สอนสามารถจัด
บรรยากาศ  สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) การที่จะท าให้การปฏิรูปการศึกษาส าเร็จตามความมุ่งหมาย 
ผู้เรียนและผู้จัดการศึกษาจะต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเป็นผู้ชี้น าให้จ า  ผู้ถ่ายทอดความรู้มาเป็นผู้ช่วยเหลือ  
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้เรียน เพื่อ
น าไปสร้างสรรค์ความรู้ของตนไปใช้ประโยชน์ต่อไป (กรมวิชาการ, 2544: 3)    
 อย่างไรก็ตามในการจัดการเรียนการสอนก็พบปัญหาและอุปสรรคบางประการที่ท าให้การเรียนการสอนยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยส่วนใหญ่รูปแบบการเรียนการสอนเป็นแนวนามธรรมมากกว่ารูปธรรม คื อสอนแบบ
บรรยายอธิบายความรู้ ขาดสื่อเพื่อเพิ่มความชัดเจนและกระตุ้นความสนใจของผู้ เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ที่ไม่
ยั่งยืน  รู้แล้วลืม  ท าให้ผู้เรียนไม่สามารถสังเคราะห์และบูรณาการความรู้ต่างๆ ในการท าความเข้าใจธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมรอบตัวไว้ (ส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาแห่งชาติ, 2544: 34)   
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีก าหนดให้สถานศึกษาจัดสาระการเรียนรู้ให้ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระ             
ในทุกช่วงชั้น วิทยาศาสตร์เป็นสาระหน่ึงที่สถานศึกษาต้องจัดการเรียนการสอนที่ ตอบสนองต่อหลักสูตรใหม่             
เพราะตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันวิทยาศาสตร์มีความส าคัญยิ่งต่อโลกและการด าเนินชี วิต เพราะโลกปัจจุบันเป็น
โลกของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเราทุกคนต้องเก่ียวข้องตลอดเวลาไม่ว่าทางใดก็ทางหน่ึง อีกทั้งยังส าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ดังน้ันพลเมืองของประเทศจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพื่อชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต (กรมวิชาการ, 2542:1) 
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ชุดฝึกกิจกรรมเป็นการพัฒนามาจากวิธีการเรียนการสอนหลายๆระบบเข้ามาผสมผสานให้กลมกลืนกัน
นับตั้งแต่การเรียนรู้ด้วยตนเองการร่วมกิจกรรมกลุ่มการใช้สื่อในรูปแบบต่างๆการเรียนการสอนวิธีน้ีเหมาะสมกับการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนส าคัญที่สุด (สุนันทา สุนทรประเสริฐ, 2543: 107) ในส่วนของชุดฝึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์
คือ การประยุกต์ชุดการเรียนการสอนเข้ากับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ขึ้น  
เพื่อใช้เป็นนวัตกรรมการสอนทางวิทยาศาสตร์ศึกษาจะท าให้ผู้เรียนเรียนรู้หรือสร้างองค์ความรู้ได้อย่างมีระบบส่งผล
ให้เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จิตวิทยาศาสตร์และสามารถพัฒนาทักษะปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ได้มากขึ้น 
(ธานินทร์ปัญญาวัฒนากุล, 2546) และจากงานวิจัยพบว่าการสอนโดยใช้ ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท าให้ผู้เรียนมีผล
การเรียนรู้สูงขึ้นกว่าการสอนตามคู่มือครูเพียงอย่างเดียวขณะเดียวกันก็มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลัง
เรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน (กรรณิการ์ไผทฉันท์, 2541: บทคัดย่อ;  เน้ือทองนายี่. 2544: บทคัดย่อ)  
 การเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้
ผู้เรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้นส่งผลให้มีผลการเรียนรู้ทั้งด้านความรู้ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
มีเจตคติต่อการเรียนรู้สูงขึ้น (พูลทรัพย์โพธ์ิสุ. 2546:บทคัดย่อ; อภิญญาเคนบุปผา. 2546: บทคัดย่อ) เพราะชุดฝึก
กิจกรรมจะช่วยท าให้ผู้เรียนมีอิสระเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมโดยใช้ความสามารถตาม
ความต้องการของตนได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส่งเสริมความรับผิดชอบท าให้มีความกระตือรือร้นที่จะ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกิดการเรียนรู้และปฏิบัติจริงเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
ในทางที่ดีขึ้นและสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้      
 การที่ผู้เรียนในชั้นเรียนมีความแตกต่างกันทั้งด้านความรู้ความสนใจและความถนัดท าให้ผู้เรียนมีวิธีการ
เรียนรู้ที่แตกต่างกันประกอบด้วยสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
ผู้สอนไม่ตอบสนองต่อความสนใจและความถนัดของผู้เรียนท าให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนขาดความสนใจ
ใฝ่รู้ไม่กระตือรือร้นในการเรียนและมีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิทยาศาสตร์ผู้วิจัยจึงสร้างชุดการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์น้ีขึ้นซ่ึง
เป็นสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้อย่างหน่ึงโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความพึง
พอใจในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียน เรื่อง บรรยากาศ ทั้งน้ีเพื่อน าผลวิจัยดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และน าไปปรับปรุงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

จดุมุง่หมายของการวจิยั          
 1. เพื่อพัฒนาชุดการเรียน เรื่อง บรรยากาศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 80/80       
 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ชุดการเรียน เรื่อง บรรยากาศก่อนเรียนและหลังเรียน       
 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียน 
เรื่อง บรรยากาศ 
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สมมตฐิานการวจิยั         
 1. การพัฒนาชุดการเรียน เรื่อง บรรยากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 80/80      
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียน เรื่องบรรยากาศ มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05     
 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียน เรื่อง บรรยากาศ 
อยู่ในระดับมาก 

ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตของการด าเนินการศึกษามีดังต่อไปน้ี      

 ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง      
 ประชากร         
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561โรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 89 คน 
 กลุม่ตัวอย่าง              
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561โรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 30 คน โดยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง           
 เนื้อหา          
 เน้ือหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นเน้ือหา เรื่อง บรรยากาศสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยมีหัวข้อย่อยดังน้ี
 1. ชั้นบรรยากาศ          
 2. องค์ประกอบของ ลม ฟ้า อากาศ      
 เครือ่งมือในการท าวิจยั        
 1. ชุดการเรียน เรื่อง บรรยากาศ       
 2. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนชุดการเรียน เรื่อง บรรยากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
จ านวน 1 ชุด          
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการ
เรียน เรื่อง บรรยากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จ านวน 1 ชุด    
 ดา้นตวัแปร          
 ตัวแปรต้น  การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียน      
 ตัวแปรตาม  1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียน
      2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียน  
 ดา้นระยะเวลาทีใ่ชใ้นการวิจยั        
 ใช้เวลาทั้งหมดจ านวน 12 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 13 ธันวาคม 2561 
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กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

วิธดี าเนนิการวจิยั         
 การก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง        
 1. ประชากร         
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561โรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 89 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง              
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 30 คนโดยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง           
 แบบแผนการวิจยั         
 การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลองโดยใช้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว (One Group Pretest -Posttest 
Design) (พวงรัตน์ทวีรัตน์. 2538: 60 - 61) ดังน้ี 

กลุม่ตัวอย่าง สอบกอ่น ทดลอง สอบหลงั 

E T1 X T2 
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สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการทดลอง 

 E แทน กลุ่มทดลอง 

T1 แทน การทดสอบก่อนเรียน 

 X แทน การจัดกระท าหรือการให้ตัวแปรทดลองโดยใช้ชุดฝึกกิจกรรม 

  T2 แทน การทดสอบหลังเรียน 

การสร้างและหาประสิทธภิาพเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวิจยั     
 ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือในการวิจัย      
 1. ชุดการเรียน         
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์     
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจ       
 ขั้นตอนการสรา้งชดุการเรยีนวทิยาศาสตร ์      
 ในการสร้างชุดการเรียนผู้วิจัยด าเนินการสร้างตามขั้นตอนดังน้ี    
 1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คู่มือการใช้หลักสูตรคู่มือครูและหนังสือแบบเรียนวิทยาศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1          
    1.1 สร้างชุดการเรียน เรื่อง บรรยากาศ      
 2. คู่มือการใช้ชุดการเรียนมีขั้นตอนในการสร้างดังน้ี     
    2.1 ศึกษาหลักสูตรคู่มือครูในด้านมาตรฐานการเรียนรู้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสาระการเรียนรู้
กระบวนการเรียนรู้ เพื่อน าไปสร้างคู่มือครูประกอบการสอนชุดการเรียน    
    2.2 ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้แต่ละชุดการเรียน     
    2.3 จัดท าคู่มือครูประกอบการสอนชุดการเรียนโดยแต่ละหน่วยของชุดการเรียนประกอบด้วยรายละเอียด
ดังน้ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ค าชี้แจง กิจกรรม จุดประสงค์ของกิจกรรม ค าชี้แจงของกิจกรรม เวลาที่ใช้ สื่อการเรียนการ
สอน วิธีท ากิจกรรม แบบบันทึกผลกิจกรรม แบบฝึกหัดท้ายกิจกรรม แบบทดสอบก่อน – หลังหน่วยการเรียนรู้ และ
เฉลยแบบทดสอบก่อน – หลังหน่วยการเรียนรู้       
 3. น าคู่มือการใช้ชุดการเรียนไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสม แล้ว
น ามาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ        
 4. หาค่าประสิทธิภาพของชุดการเรียน โดยใช้สูตร E1/E2 เทียบตามเกณฑ์ 80/80    
 80 ตัวแรกหมายถึงคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดที่ตอบค าถามระหว่างเรียนในชุดการเรียน เรื่อง 
บรรยากาศ ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 80%        
 80 ตัวหลังหมายถึงคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดที่ท าแบบทดสอบท้ายชุดกิจกรรมการเรียนเรื่อง 
บรรยากาศ ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 80%         
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ขั้นตอนการสรา้งและหาประสทิธภิาพของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร์ 
 ผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบวัดผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์มีขั้นตอนการด าเนินการดังน้ี 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวกับแนวการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
 2. วิเคราะห์เน้ือหาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของชุดการเรียน มาสร้างแบบทดสอบวัดผลผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน          
 3. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจ านวน 20 ข้อ
 4. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
ความถูกต้องและเหมาะสม แล้วน ามาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ     
 ขั้นตอนการสรา้งแบบสอบถามความพงึพอใจ      
 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามที่ประกอบด้วยประโยคบอกเล่าเก่ียวกับความคิดความรู้สึกที่มีต่อวิทยาศาสตร์หลังจาก
ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการเรียน โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการดังน้ี     
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ  
 2. ศึกษาและวิเคราะห์หาพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความพึงพอใจ เพื่อใช้ในการก าหนดแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถามความพึงพอใจ         
 3. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อชุดการเรียนเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดับ
ของลิเคิร์ทข้อค าถามจ านวน 10ข้อ โดยก าหนดค่าระดับความคิดเห็นแต่ละช่วงคะแนนและความหมาย ดังน้ี 
  ระดับ  1 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด   
  ระดับ  2 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย    
  ระดับ  3 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง   
  ระดับ  4 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก    
  ระดับ  5 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด   
 ส าหรับการให้ความหมายของค่าที่วัดได้ ผู้ค้นคว้าได้ก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้ความหมาย โดยได้ จาก
แนวคิดของเบสท์ (Best 1986: 195) การให้ความหมายโดยการให้ค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านและรายข้อ ดังน้ี 
  1.00 - 1.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
  1.51 - 2.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย   
  2.51 - 3.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง   
  3.51 - 4.50 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับ มาก   
  4.51 - 5.00 หมายถึง  เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด  
 4. น าแบบสอบถามความพึงพอใจให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมแล้วน ามา
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

 

 

 



 
 

 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

 

245 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที2่ (Proceedings) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล        
 ในการทดลอง ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามแผนการวิจัย  ดังน้ี     
 1. จัดท าเอกสารแผนการจัดการเรียนรู้ชุดการเรียนแบบสอบถามความพึงใจ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ก่อน-หลังเรียน เรื่อง บรรยากาศ        
 2. น าเอกสารแผนการจัดการเรียนรู้ และชุดการเรียน เรื่อง บรรยากาศ ที่สร้างและพัฒนาขึ้นโดยผู้ วิจัย
น ามาใช้จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างซ่ึงต้องท าการทดสอบความรู้พื้นฐานของผู้เรียนด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน        
 3. เม่ือสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้เรื่องบรรยากาศ ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบผู้เรียน หลังจากใช้ชุดการเรียนด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน พร้อมกับให้ผู้เรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจด้วยแบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยจัดท า
ขึ้น           
 4. น าผลคะแนนจากการทดสอบก่อนและหลังเรียนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ และคะแนน จาก
แบบสอบถามความพึงพอใจมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t - test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศ  ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 แล้วบันทึกผลลงในตารางเก็บรวบรวมข้อมูล 

วิธีด าเนินการศึกษา         
 ผูวิ้จัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี       
 1.  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยชุดการเรียน เรื่อง บรรยากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มาตรวจให้คะแนน โดยให้คะแนนเต็มข้อละ 1 คะแนน ถ้าท าถูกให้คะแนน 1 
คะแนน ถ้าท าผิดให้คะแนน 0 คะแนน        

 2.  รวมคะแนนของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดแล้วน ามาค านวณหาค่าเฉลี่ย (      X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 
ค่าร้อยละ และค่า t - test          
 3.  รวมคะแนนแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต่อการเรียนรู้โดยใช้ ชุดการ
เรียน เรื่อง บรรยากาศ แล้วน ามาค านวณหาข้อมูลในภาพรวม และจ าแนกรายข้อมูล แล้วน ามาค านวณหาค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน         
 จากน้ันน าค่า E1 / E2ที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้โดยทั่วไปแล้วนิยมตั้งไว้ที่ 80/80 ถ้าต่ ากว่าก็ต้องท า
การปรับปรุงชุดการเรียน ถ้าสูงกว่าก็ถือว่าใช้ได้       
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล       
 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ชุดการเรียน เรื่อง บรรยากาศ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถสรุปได้ ดังน้ี        
 1. ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียน เรื่อง บรรยากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 ให้มีประสิทธิภาพ 80/80 พบว่า ผลคะแนนระหว่างเรียน (E1) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 86.00 และผลคะแนนหลังเรียน (E2) 
มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 84.30 แสดงว่า การพัฒนาชุดการเรียน เรื่อง บรรยากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 86.00/84.30 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80   
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียน เรื่อง บรรยากาศ มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
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3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียน เรื่อง บรรยากาศ 

อยู่ในระดับมาก มีค่า  เท่ากับ 3.91 มีค่า S.D. เท่ากับ 0.16 
ตาราง 7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู้ โดยใช้ชุดการ

เรียน เรื่อง บรรยากาศ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

หัวขอ้ประเมิน   

S.D. แปลผล 

ตวัอักษรและเสยีงบรรยาย 
1.  การใช้ภาษาเข้าใจง่าย 

3.96 0.62 

 

มาก 

2.  ตัวหนังสือมีคุณภาพง่ายต่อการอ่าน 3.83 0.69 มาก 

การน าเสนอ 
3.  ภาพเคลื่อนไหวช่วยสื่อความหมายบทเรียนดีขึ้น 

3.75 0.67 

 

มาก 

4.  นักเรียนพอใจกับการแสดงความก้าวหน้าของการเรียน 3.93 0.69 มาก 

การสอน 
5.  มีอิสระในขณะเรียน 3.93 0.66 

มาก 

6.  ต้องการเรียนด้วยบทเรียนในลักษณะน้ีกับบทเรียนอ่ืนๆ 3.93 0.69 มาก 

7.  นักเรียนรู้สึกสนุกกับการเรียน 4.01 0.67 มาก 

8.  นักเรียนมีความตั้งใจ และสนใจในการท าแบบฝึกหัด 3.90 0.68 มาก 

เนื้อหา 
9.  ระดับความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน 3.90 0.68 

มาก 

10.ระยะเวลาเหมาะสมกับเน้ือหา 3.95 0.69 มาก 

รวม 3.91 0.16 มาก 

 

อภิปรายผลการวิจัย         
 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ชุดการเรียน เรื่อง บรรยากาศ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี       
 1. การหาประสิทธิภาพ ของชุดการเรียนที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง บรรยากาศวิชาวิทยาศาสตร์ 
พบว่าชุดการเรียนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 เน่ืองจากเป็นนวัตกรรมประกอบการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนเป็นผู้ศึกษาและวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ  
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ส่งผลให้นักเรียนท าคะแนนระหว่างเรียนและหลังเรียนได้ดี เม่ือน าไปหาประสิทธิภาพ E1/E2 จึงมีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ดังที่ นันทิพิทย์ รองเดช (2549: 26)  ได้กล่าวไว้ว่า ชุดการเรียนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการ
จัดการเรียนการสอนหรือการจัดกิจกรรมต่างๆ ของผู้สอนและส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติ การแสดงความคิดเห็น การแสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์ ท าให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง และมีความสุขกับการเรียน       
 2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียน เรื่อง บรรยากาศ วิชาวิทยาศาสตร์มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซ่ึงสอดคล้องสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ เน่ืองจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุด
การเรียน เรื่อง บรรยากาศ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยให้ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการ
คิด เกิดความสนใจและอยากเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีโอกาสในการวางแผนการเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติการเรียนรู้ตามแผน รู้จัก
การค้นคว้าข้อมูลในแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเรียนรู้ มาวิเคราะห์อภิปราย และ
สรุปเป็นองค์ความรู้ของตน จัดท าชิ้นงาน เพื่อรายงานผลการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ตามความ
สนใจ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน จึงท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ไม่เครียด มีอิสระในการเรียน และเกิด
ความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ ท าให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างเต็มที่ สอดคล้องกับ (ทิศนา แขมมณี, 2545: 70) ที่เชื่อ
ว่ามนุษย์จะสามารถพัฒนาตนเองได้ดีหากอยู่ในสภาพการณ์ที่ผ่อนคลายและเป็นอิสระ การจัดบรรยากาศการเรียนที่
ผ่อนคลายและเอ้ือต่อการเรียนรู้และเน้นให้ผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่นเดียวกันกับ Dewey (สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์, 2546 
:18-19) ที่มีแนวคิดว่า การศึกษา คือ ชีวิต การจัดการเรียนการสอนควรยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมความร่วมมือ
ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกกิจกรรม ท าให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างเต็มที่ มีความสุขและ
เกิดความรักในวิชาวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น ซ่ึงภายในชุดฝึกกิจกรรมน้ี ผู้วิจัยใช้รูปแบบการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง(สมจิต สวธนไพบูลย์และคณะ, 2546: 7) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นการหาความรู้ ขั้นตอนน้ี
เป็นการทบทวนความรู้เดิมและเพิ่มเติมความรู้ใหม่ๆโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ศึกษาสังเกต ส ารวจ
ตรวจสอบ และสืบค้นความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ค้นคว้าข้อมูลจากสถานการณ์ที่ก าหนดให้ ได้แก่ การให้
ศึกษาจากข้อความเอกสาร ภาพจากแหล่งการเรียนรู้ การทดลอง การปฏิบัติจากการส ารวจตรวจสอบ เพื่อน าข้อมูลมา
จัดกระท าอย่างมีความหมายด้วยการสร้างความรู้ นักเรียนจะได้พัฒนาตนแบบองค์รวม น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ได้
จากการสืบเสาะค้นหาความรู้มาจัดกระท าข้อมูล เพื่อเชื่อมโยงและสรุปความรู้ให้เป็นระบบการเรียนรู้ ขั้นตอนน้ี
นักเรียนมีการท างานร่วมกันร่วมวางแผนการเรียนรู้ เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนได้วางแผนการเรียนรู้ของตนเอง โดยร่วมกัน
ก าหนดขอบเขตแนวทางวิธีการเรียนรู้ แนวทางการบันทึก และสรุปผลการเรียนรู้ ลงมือเรียนรู้ตามแผนที่ได้วางไว้และ
น าข้อมูล ข้อค้นพบที่ได้จากการเรียนรู้ มาร่วมกันวิเคราะห์ อภิปราย ประเมินค่า สรุปความคิดรวบยอดและสรุป
ขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้ของตนเองการซึมซับความรู้ ขั้นตอนน้ีนักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกันประเมิน
ปรับปรุงผลการเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ของตนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นักเรียนจะได้ตรวจสอบปรับปรุงผลงานอย่างเป็น
ระบบ โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ พร้อมทั้งฝึกทักษะกระบวนการเผยแพร่ผลงานด้วยการ
ประชาสัมพันธ์ โดยการพูด การเขียน เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเม่ือเรียนจบแล้ว ในแต่ละขั้นจะมี
แบบฝึกหัดให้นักเรียนตรวจสอบความเข้าใจในเรื่องน้ันๆ ซ่ึงเม่ือพบว่า เรื่องใดที่ยังไม่เข้าใจหรือท าแบบฝึกหัดไม่ได้ 
สามารถกลับไปศึกษาใหม่ให้เข้าใจได้ ตามความต้องการของนักเรียนท าให้นักเรียนได้ตรวจสอบตัวเองในเรื่องต่างๆที่ได้ 
เรียนมาแล้วท าให้นักเรียนสามารถแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองได้เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้
 จากเหตุผลดังกล่าวมาน้ีจึงท าให้นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียน เรื่อง  บรรยากาศ วิชาวิทยาศาสตร์ มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนสอดคล้องกับงานวิจัย ชมทิศา ขันภักดี (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
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ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง PDCA ที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์และความสามารถในการน่าเสนอความรู้ด้วยหนังสือการ์ตูนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3พบว่า
นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง PDCA มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลัก
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนนอกจากน้ีนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิ ทยาศาสตร์ด้วยตนเอง PDCA มี
ความสามารถในการน่าเสนอความรู้อยู่ในระดับดี ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของนพคุณ แดงบุญ  (2552 : บทคัดย่อ) ที่
ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียน
ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน    
 3. การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียน เรื่อง บรรยากาศ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 
นักเรียนมีค่าเฉลี่ย 3.91 ซ่ึงอยู่ในระดับมาก และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.16 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดย
ภาพรวมนักเรียนมีความชอบ ในการใช้ชุดการเรียน เรื่อง บรรยากาศ ทั้งน้ีเน่ืองจากในการสร้างชุดการเรียนได้ค านึงถึง 
ความสวยงาม สะอาดตา มีภาพการ์ตูนแทรกในเน้ือหา ใบกิจกรรมประกอบ เพื่อกระตุ้นความน่าสนใจของนักเรียน ใน
ขณะเดียวกันในชุดการเรียน ได้อธิบายและบอกแนวทางการใช้ชุดการเรียน ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนไว้
แล้ว ซ่ึงนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ต่อเน่ืองพร้อมทั้งตรวจสอบค าตอบได้ทันทีจากชุดการเรียน โดยมีครูเป็น
ที่ปรึกษา และเปิดโอกาสให้นักเรียนมีอิสระในการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย สุภาพร ข าตรี 
(2555: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผล การใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องแสงและสมบัติของแสงส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการศึกษา พบว่า ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
แสงและสมบัติของแสง ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.76/80.11 และ ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เรื่อง แสงและสมบัติของแสง ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ได้คะแนน เฉลี่ย 4.56 ซ่ึงมีค่าอยู่ในระดับมากที่สุด 

ขอ้เสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 

1. จากผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับ
การสอนโดยใช้ชุดการเรียน เรื่อง บรรยากาศ ของนักเรียนสูงขึ้นและนักเรียนสามารถน าความรู้ ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ ดังน้ันครูผู้สอนควรน าเทคนิคการสร้างชุดการเรียนน้ีไปใช้กับเน้ือหาสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใน
สาระการเรียนรู้อ่ืนๆ โดยสาระที่เหมาะสมกับความสนใจและระดับชั้นเรียน เพื่อช่วยเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียน เสริมสร้างความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และเพื่อให้เกิดผลดีในด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
ของนักเรียนต่อไป 

2. การสร้างชุดการเรียนควรค านึงถึงเวลา เน้ือหาไม่มากเกินไป เพราะถ้าเน้ือหามากเกินไปจะท าให้
นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนรู้ และมีความสนใจน้อยลง                           
.               3. ครูผู้สอนมีบทบาทส าคัญมากต่อการจัดกิจกรรมการสอนโดยใช้ชุดการเรียนครูผู้สอนควรเป็นผู้แนะน า 
เป็นผู้สร้างบรรยากาศ ให้ก าลังใจแก่นักเรียน ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และครูผู้สอนสร้างบรรยากาศการ
เป็นกันเองกับนักเรียนและชี้แนะแนวทางการคิดแก้ปัญหาให้นักเรียนปฏิบัติได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
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4. ครูผู้สอนสามารถปรับเน้ือหาสาระและสื่อที่ใช้เพื่อให้เหมาะสมกับระดับชั้นอ่ืนๆ และหลักสูตร
สถานศึกษา แล้วจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียน น าไปใช้ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณได้ทุกระดับชั้น                      
.                5. การวัดประเมินผล ครูผู้สอนควรใช้วิธีการวัดประเมินผลที่หลากหลาย                                                  
.               ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครั้งต่อไป                           
.               1. ควรน าชุดการเรียน เรื่อง บรรยากาศ ไปท าการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกับสื่อการสอนประเภท
อ่ืน ๆ                                   
.               2. ควรน าชุดการเรียน เรื่อง บรรยากาศ ไปเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับการสอนแบบปกติ               
.             . 3. ควรมีการเปรียบเทียบความคงทนของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการเรียนเรื่อง บรรยากาศ เพื่อ
สนับสนุนประสิทธิภาพของการสอนแบบน้ี                                        
.              4. ควรมีการบูรณาการ การเรียนการสอน โดยไปใช้ชุดการเรียนน้ี ไปประยุกต์ใช้กับวิธีการสอนแบบอ่ืนๆ 
เพื่อให้การศึกษาค้นคว้ามีข้อมูลทางเลือกที่หลากหลาย 

เอกสารอา้งองิ 
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A study of learning achievement in science subject force and movement Of second 
grade students who are taught by using force and movement activities 
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บทคัดย่อ           
 การศึกษาครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง แรงและการ
เคลื่อนที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์ร้อยละ 70/70 และ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนนาบ่อค าวิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษ า
มัธยมศึกษา เขต 41 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 35 คน ซ่ึงได้มาโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา คือ ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุด
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุด แรงและการเคลื่อนที่ จ านวน 1 เล่ม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ จ านวน 20 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.60 ถึง 1.00  มีค่า
ความยากง่าย ระหว่าง 0.40 ถึง 0.80 และมีค่าอ านาจจ าแนก ระหว่าง 0.22 ถึง 0.61 และมีค่าความเที่ยง (Reliability) 
เท่ากับ 0.95 แบบแผนการวิจัย คือ One Group Pretest – Posttest Design สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 

ค่าเฉลี่ย (X ) ร้อยละ (%) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t – test dependent) 
 จากการศึกษา พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สร้างขึ้นน้ัน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 70/70 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 

ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน/ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้/ แรงและการเคลื่อนที่ 
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ABSTRACT          
 This study aims to create and find the effectiveness of the learning activity package. Force 
and Motion Group learning science For students of grade 2 in accordance with the criteria 70/70 and 
comparing learning achievement on the subject of force and movement Between before and after 
learning by using force and movement learning activities For Mathayom 2 students, the sample group 
used in the study was Mattayom 2/2 students, Na Bo Kham Wittayakom School, Muang District, 
Kamphaeng Phet Province. Office of Secondary Educational Service Area 41, 2nd semester, academic 
year 2018, 35 students were obtained by Simple Random Sampling. The duration of study was the 
second semester, academic year 2018. The tools used in the study were set. Activity to promote the 
potential of learning science, force and movement, number 1, learning achievement test, subject 
force and movement 20 items with the IOC (IOC), from 0.60 to 1.00 0.40 to 0.80 between the difficulty 
and discrimination power between 0.22 to 0.61, and the reliability. (Reliability) is 0.95. The research 

plan is One Group Pretest - Posttest Design. The statistics used in data analysis are mean (X ), 
percentage (%), standard deviation (S.D.) and t-test dependent.    
 From the study, it was found that the science learning activity set about force and movement 
Group learning science For the grade 2 students created With efficiency according to the standard 
70/70, learning achievement after learning was significantly higher than before learning at 0.05 level 
of significance 

Keywords : Learning Achievement / Learning Activity Science / Force and Movement  

ความเป็นมาและความส าคัญ       
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เก่ียวข้องกับทุกคน ทั้งในชีวิต 
ประจ าวันและการงานอาชีพต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่างๆ ที่มนุษย์ได้ใช้เพื่ออ านวยความ           
สะดวกในชีวิตและการท างาน เหล่าน้ีล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์                   
อ่ืน  ๆวิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะส าคัญ         
ในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล ที่หลากหลายและมีประจักษ์
พยานที่ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซ่ึงเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (knowledge-based society)         
ดังน้ันทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้ วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่                
มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม ซ่ึงถือว่าเป็นตัวแปรที่ส าคัญที่ต้องมีใน          
ตัวบุคคลเพื่อให้การเรียนรู้ ในสังคมแห่งศตวรรษที่  21 มีผู้ เรียนที่ มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพในการพัฒนา            
ประเทศชาติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551:92)   
 การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันน้ันยังมีปัญหาอยู่มาก เช่น จ านวนนักเรียนต่อครูไม่สมดุลกัน การจัดการเรียน
การสอนของครูไม่มีประสิทธิภาพ ครูยังขาดความสามารถพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ขาด
การน าเอกสารเสริมหลักสูตรหรือคู่มือไปใช้ในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนอย่างจริงจัง ขาดสื่อ และการใช้สื่อการ
สอนยังไม่มีประสิทธิภาพการประเมินผลการเรียนในช้ันเรียนยังขาดประสิทธิภาพ ครูส่วนใหญ่ไม่นิยมจัดกิจกรรมการเรียน
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การสอนตามแผนการสอน และสอนโดยไม่เน้นทักษะกระบวนการ นอกจากน้ีนักเรียนแต่ละคนยังมีความแตกต่าง
ทางด้านความพร้อมและความสามารถ ซ่ึงอาจท าให้การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด าเนินไปได้ไม่เต็มที่ 
เน่ืองจากครูไม่สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง และไม่สามารถค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลได้อย่างเต็มที่ จึงเป็น
สาเหตุให้เด็กเก่งเบื่อหน่าย เด็กอ่อนท้อใจไม่ตั้งใจเรียนเท่าที่ควร การที่ครูคนเดียวจะสอนนักเรียนแต่ละคนให้ได้ผลดีตาม
ต้องการน้ันเป็นเรื่องยาก การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพได้ผลส าเร็จตามหลักสูตรน้ันครูผู้สอน
จะต้องไม่เน้นแต่เพียงข้อเท็จจริงเท่าน้ัน การสอนจะต้องเน้นให้นักเรียนได้ใช้ ศักยภาพของตนเองให้มากที่สุด จัดให้
นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมให้มากที่สุดโดยเฉพาะการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จัดเน้ือหาและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียนและค านึงถึง
ความต้องการของผู้เรียนด้วย (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2550, ออนไลน์) ส าหรับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2559 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
54.72 และปีการศึกษา 2560 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 54.97 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ผ่านมายังไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด จึงต้องด าเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาต่อไปอีก เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น         
 จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความส าคัญว่าเป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไข จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่
จะสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ เพื่อที่จะน าไปศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนาบ่อค าวิทยาคม เพื่อที่จะพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ให้สูงขึ้นและเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ต่อไป 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย         
 ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ตั้งจุดมุ่งหมายไว้ ดังน้ี      
 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุด แรงและการ
เคลื่อนที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์ ร้อยละ 70/70  
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุด
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุด แรงและการเคลื่อนที่  

ขอบเขตการวจิยั          
 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนในครั้งน้ีมีขอบเขต ดังต่อไปน้ี    
 ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง       
 1. ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนนาบ่อค าวิทยาคม 
อ าเภอเมือง จังหวังก าแพงเพชร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จ านวน 65 คน      
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนนาบ่อค าวิทยาคม อ าเภอเมือง 
จังหวังก าแพงเพชร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จ านวน 35 คน ได้มาโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) จากจ านวนทั้งหมด 2 ห้องเรียน    
 ขอบเขตดา้นเนื้อหา         
 เน้ือหาที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี เป็นเน้ือหากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตาม
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หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยท าเป็นชุดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
จ านวน 1 เล่ม ดังน้ี เล่มที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่    

ขอบเขตดา้นตวัแปร         
 ตัวแปรต้น ได้แก่ การเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการ
เคลื่อนที่  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    
 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง แรงและการเคลือ่นที่    
 ขอบเขตดา้นระยะเวลา        
 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

สมมติฐานการวิจัย         
 1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุด แรงและการเคลื่อนที่  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70/70   
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุด แรงและการ
เคลื่อนที่ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  

นิยามศพัทเ์ฉพาะ         
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่นักเรียนท าไดจากการตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนชุดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เรื่อง แร งและการเคลื่อนที่  กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น มีลักษณะเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ        
 2. ชุดกิจกรรม หมายถึง ชุดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้รายงานได้สร้างขึ้นเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่  จ านวน 1 เล่ม ดังน้ี เล่มที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่   
 ใบความรู้ หมายถึง เอกสารที่ครูจัดท าขึ้นส าหรับใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ซ่ึงก าหนดรายละเอียดของ
เน้ือหาสาระที่สอดคล้องและตรงตามผลการเรียนรู้       
 ใบกิจกรรม หมายถึง เอกสารส าหรับปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูจัดท าขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริง      
 ใบบันทึกกิจกรรม หมายถึง เอกสารปฏิบัติงานหรือกิจกรรมที่ครูสร้างขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนได้
ใช้ความรู้ความเข้าใจสะสมที่ได้รับจากใบความรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ในแต่ละเน้ือหาสาระ  
 3. แรงและการเคลื่อนที่ หมายถึง อ านาจภายนอกที่สามารถท าให้วัตถุเปลี่ยนสถานะได้ เช่น ท าให้วัตถุที่อยู่ 
น่ิงเคลื่อนที่ไป ท าให้วัตถุที่เคลื่อนที่อยู่แล้วเคลื่อนที่เร็วหรือช้าลง ท าให้วัตถุมีการเปลี่ยนทิศตลอดจนท าให้วั ตถุมีการ
เปลี่ยนขนาดหรือรูปทรงไปจากเดิมได้ แรงเป็น ปริมาณเวกเตอร์ ที่มีทั้งขนาดและทิศทาง การรวมหรือหักล้างกันของ
แรงจึงต้องเป็นไป ตามแบบเวกเตอร์ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

  

 

วิธีด าเนินการศึกษา         
 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ชุดกิจกรรม
ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุด แรงและการเคลื่อนที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีขั้นตอนการด าเนินการ ดังน้ี      
 ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุด แรง
และการเคลื่อนที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์ ร้อยละ 70/70
 1.1 การสร้างและประเมินความเหมาะสมองค์ประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร ์ เรื่อง แรง
และการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2         
 1.2 การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพ E1/E2 = 70/70 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    
 สรุปขั้นตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
จ านวน 1 ชุด ได้ ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          ภาพ 1 แสดงขั้นตอนการสร้าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

การศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการ
เคลื่อนที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 

ศึกษาหลักสูตรและสภาพปัญหา 

ศึกษาเอกสารและแนวทางการสร้างชุดกิจกรรม 

ก าหนดกรอบในการพัฒนาชุดกิจกรรม 

ด าเนินการสร้างชุดกิจกรรม 

น าเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 

ตรวจสอบประสิทธิภาพทดลองใช้กับนักเรียน 

ปรับปรุงแก้ไข 

ได้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีมีประสิทธิภาพ 
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 ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ชุดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชุด แรงและการเคลื่อนที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่าง
ก่อนเรียน และหลังเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุด แรงและการเคลื่อนที่ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2     
 2.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้
ชุดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุด แรงและการเคลื่อนที่    
 2.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการ
เคลื่อนที่ กับเกณฑ์ร้อยละ 70         
 สรุปขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้ ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 2 แสดงการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

 

ศึกษาหลักสูตรและเอกสารเก่ียวกับการวัดผล 

วิเคราะห์สาระการเรียนรู้/จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบ 

สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ โดยผู้เชี่ยวชาญ 

คัดเลือกแบบทดสอบที่มีความตรงเชิงเน้ือหาตามการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 

น าแบบทดสอบที่ผ่านการคัดเลือกไปทดลองใช้หาอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ

และหาค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 

ได้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจ านวน 20 ข้อ เพื่อน าไปใช้จริง 
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สรุปขั้นตอน การใช้และศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรง
และการเคลื่อนที่ กับเกณฑ์ร้อยละ 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 3 แสดงขั้นตอนการใช้และศึกษาผลการใช้ชุดกจิ กรรมการเรียนรู้ 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล        
 สถิติที่ใช้ ได้แก่           
 1. ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC : Index of Item Objective Congruence) ของ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ค านวณจากสูตรของ สมนึก ภัททิยธนี (2546, หน้า 220) ดังน้ี 

  
R

IOC
N

=
  

เม่ือ IOC  แทน ดัชนีความสอดคล้อง  

 R  แทน คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ 

 N     แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

2. การหาค่าความยาก (Difficulty) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายข้อค านวณจากสูตรของ
สมนึก ภัททิยธนี (2549, หน้า 199-200) 

2

H L
P

N

+
=   

 เม่ือ P  แทน  ระดับความยากง่าย 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนนาบ่อค าวิทยาคม จ านวน 35 คน 

T1 X T2 

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนกับหลังเรียน 

คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 
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  H   แทน  จ านวนคนในกลุ่มสูงตอบถูก 

  L  แทน  จ านวนคนในกลุ่มต่ าตอบถูก 

  N   แทน  จ านวนคนทั้งหมดในกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 

3. หาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทาง การเรียนรายข้อค านวณจากสูตรของ
สมนึก ภัททิยธนี (2549, หน้า 199-200) 

H L
r

N

+
=   

เม่ือ  r   แทน  ค่าอ านาจจ าแนก 

 H   แทน  จ านวนคนในกลุ่มสูงตอบถูก 

 L  แทน  จ านวนคนในกลุ่มต่ าตอบถูก 

 N   แทน  จ านวนคนทั้งหมดในกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 

4. หาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้งฉบับโดยใช้วิธีของ Kuder-
Richardson สูตร KR-20 ค านวณจากสูตรของสมนึก ภัททิยธนี (2549, หน้า 223-225) 

     2
1

1
tt

pqK
r

K S

 
= − 

−  


 

เม่ือ  ttr  แทน  ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบับ 

 K  แทน  จ านวนข้อของแบบทดสอบทั้งฉบับ 

 p  แทน  อัตราส่วนของผู้ตอบถูกในข้อน้ัน 

          q   แทน  อัตราส่วนของผู้ตอบผิดในข้อน้ัน 

 
2S  แทน  ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ  

ความแปรปรวนค านวณจากสูตร  

 

( )
( )
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เม่ือ  
2S  แทน  ความแปรปรวนของคะแนนจากผลการทดสอบทั้งฉบับ 
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 x  แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

 2X  แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 

     ( )
2

x  แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง 

 N  แทน  จ านวนนักเรียนทั้งหมด 

5. ค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุด แรงและการเคลื่อนที่  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 70/70 ค านวณจากสูตรของไชยยศ เรืองสุวรรณ 
(2547, หน้า 125 - 126) ดังน้ี 

   1

100

X
E

N

A

=



  

เม่ือ  1E  แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไว้ในหนังสือคิดเป็นร้อยละจากการท า
กิจกรรมระหว่างเรียนแต่ละเล่ม 

       X  แทน คะแนนรวมจากการท ากิจกรรมระหว่างเรียนแต่ละเล่ม 

 A  แทน คะแนนเต็มของกิจกรรมระหว่างเรียนแต่ละเล่ม 

 N  แทน จ านวนนักเรียน 

 2

100

Y
E

N

B

=



  

เม่ือ 2E  แทน  ประสิทธิภาพของผลลัพธ์จากการท าแบบทดสอบหลังเรียน                 
แต่ละเล่มคิดเป็นร้อยละ 

 Y  แทน  คะแนนรวมของผลการทดสอบหลังเรียน 

 B  แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียนแต่ละเล่ม 

 N  แทน จ านวนนักเรียน 

6. ค่าทีแบบกลุ่มไม่อิสระ (t - test for dependent samples) ในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนาบ่อค าวิทยาคม ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชุด แรงและการเคลื่อนที่  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้
สูตรของ บุญชม ศรีสะอาด (2545, หน้า 112) ดังน้ี 
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   เม่ือ  t   แทน ค่าสถิติที่ใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤตจากการแจกแจงแบบ t  
      เพื่อทราบความมีนัยส าคัญ 

   D  แทน ผลต่างของคะแนนของคะแนนในแต่ละคู่ 

         N แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่างหรือจ านวนคู่คะแนน 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล        
 1. ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ตามเกณฑ์ ร้อยละ 70/70   
 การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ เรื ่อง แรงและการเคลื ่อนที ่ กลุ ่มสาระ การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ตามเกณฑ์ร้อยละ 70/70 ผูร้ายงานได้น า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไปหาประสิทธิภาพจ านวน 3 ครั้ง โดยท าการทดลองใช้กับ
นักเรียนซ่ึงไม่ใช่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ดังน้ี       
 ขั้นทดลองแบบหน่ึงต่อหน่ึง ผู้รายงานน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ กลุ่มสาระการ    
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ไปทดลองหาประสิทธิภาพกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561             
โรงเรียนนาบ่อค าวิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวังก าแพงเพชร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จ านวน     
3 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ที่มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ เก่ง ปานกลาง และอ่อน อย่างละ 1 
คน เพื่อทดสอบในเรื่อง เวลา ภาษา การสื่อความหมายและความเข้าใจของนักเรียน และน าข้อมูลไปปรับปรุงแก้ไข          
เตรียมน าไปทดลองในครั้งต่อไป       
 ขั้นทดลองกลุ่มเล็ก ผู้รายงานน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปหา
ประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ร้อยละ 70/70 โดยใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561           
โรงเรียนนาบ่อค าวิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวังก าแพงเพชร ส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41             
จ านวน 9 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ที่มีผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับ เก่ง ปานกลาง และ
อ่อน อย่างละ 3 คน โดยท าการทดลองสอนควบคู่กับการใช้คู่มือครูส าหรับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2            
เก็บคะแนนจากการท ากิจกรรมระหว่างเรียน และคะแนนจากการท าแบบทดสอบหลังเรียนในแต่ละเรื่อง น าไป
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่  มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 66.8/66.1 ซ่ึงยังไม่เป็นประสิทธิภาพ 70/70 ผู้รายงานจึงได้ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องแล้วน าไปหา
ประสิทธิภาพอีกครั้งหน่ึง          
 ขั้นทดลองภาคสนาม ผู้รายงานน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไป
หาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ร้อยละ 70/70 โดยใช้กับนักเรียนทั้งห้องเรียน คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2         
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนนาบ่อค าวิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวังก าแพงเพชร ส านักงานเขตพื้นที่
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การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จ านวน 35 คน โดยท าการทดลองสอนควบคู่กับการใช้คู่มือครูส าหรับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียน              
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เก็บคะแนนจากการท ากิจกรรมระหว่างเรียน และคะแนนจากการท าแบบทดสอบหลังเรียนใน    
แต่ละเรื่อง น าไปวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ผลปรากฏดังตาราง 1 ดังน้ี  
 ตาราง 1 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ภาคเรียนที่ 2  
 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนนาบ่อค าวิทยาคม จ านวน 35 คน (ขั้นใช้จริง กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ตามเกณฑ์ 
ร้อยละ 70/70 ) 

จ านวน
นักเรยีน 

(คน) 

แบบฝึกหดั ทดสอบหลงัเรยีน  
ประสทิธภิาพ 

E1 / E2 
คะแนนเตม็ คะแนนเฉลีย่ 

 
คะแนนเตม็ คะแนนเฉลีย่ 

35 20 17 20 15.56 85/77.8 
 

 จากตาราง 1 พบว่า ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 และคะแนนที่ได้จากการท าแบบฝึกระหว่างเรียนและแบบทดสอบ
หลังเรียน มีประสิทธิภาพเท่ากับร้อยละ 85/77.8 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ แสดงว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์                
เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 70/70 
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  ผู้รายงานชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้น าไปทดลองหาประสิทธิภาพมาแล้วมาใช้จริงกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนนาบ่อค าวิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวังก าแพงเพชร 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  จ านวน 35 คน โดยท าการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2  และท าการสอนควบคู่กับการใช้คู่มือครูส าหรับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงและ
การเคลื่อนที่ เก็บคะแนนจากการท ากิจกรรมระหว่างเรียน และคะแนนจากการท า แบบทดสอบหลังเรียนในแต่
ละเรื่อง น าผลคะแนนมาวิเคราะห์เพื่อหาค่าเฉลี่ย และน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70/70 และเม่ือเรียนจบแลว้ได้
ท าการทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ฉบับเดียวกับการทดสอบก่อนเรียน จากน้ันผู้รายงานได้ท าการวิเคราะห์
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุด
กิจกรรม การเรียนรู้ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่  ใช้รูปแบบการวิจัย One Group Pretest – Posttest Design ใช้สถิติ
การทดสอบค่าที     (t – test dependent)  ผลปรากฏดังตาราง 2 ดังน้ี    
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 ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ระหว่างก่อนเรียน
และหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

การทดสอบ n คะแนนเตม็ X  
S.D t 

ก่อนเรียน 35 20 9.74 2.38 
16.38** 

หลังเรียน 35 20 15.56 1.80 

 p < .05             
 จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 9.74 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ย    
หลังเรียน 15.56 คะแนน และเม่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังเรียน พบว่า ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 16.38   

สรุปผลการวิจัย            

 ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สรุปได้ดังน้ี       
 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85/77.8      
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 16.38  

อภิปรายผล          
 จากผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ผู้รายงานได้น าประเด็นส าคัญที่ค้นพบมาอภิปรายโดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน      
ตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาได้ ดังน้ี        
 1 ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 1 เล่ม ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญมีความ

เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.62) เม่ือน าไปหาประสิทธิภาพพบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85/77.8 สูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ส าเร็จ เกิดกล้า (2553) ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผู้รายงานได้ศึกษาเอกสาร
เก่ียวกับการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จนเข้าใจเป็นอย่างดี ท าให้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สร้างขึ้นมีองค์ประกอบที่ดี 
คือ ด้านลักษณะรูปเล่ม มีรูปเล่มสวยงาม ขนาด ความหนาของรูปเล่มมีความเหมาะสม และสะดวกในการน าไปใช้ ปก
ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ มีขนาดของตัวอักษรเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ด้านเน้ือหา
สาระ มีเน้ือหามีความสอดคล้องกับตัวชี้วัด มีความชัดเจน สามารถสื่อความหมายให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย  เหมาะสมกับ
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วัยและความต้องการของผู้เรียน มีความยากง่าย เหมาะสมกับวัย ด้านการใช้ภาษาและภาพประกอบ ใช้ภาษามีความ
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน สื่อความหมาย อ่านเข้าใจง่าย ถูกต้องชัดเจน ภาพประกอบสวยงามและชัดเจนและ
สอดคล้องกับเน้ือหาด้านความสอดคล้องของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีสอดคล้องกับหลักสูตร สาระและมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัด ช่วยส่งเสริมการพัฒนาทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน เสริมความรู้นอกเหนือจากเน้ื อหาใน
หลักสูตร ช่วยปลูกฝังคุณลักษณะและเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์  ผู้เรียนสามารถน าเรื่องราวที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้
กับชีวิตประจ าวันได้ อีกทั้งยังช่วยสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนมีความสนใจใคร่รู้และศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม   
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ บัวลอย 
อุ่นนันกาศ (2554) โดยมีค่า t = 16.38 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผู้รายงานได้สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการที่ดี
ดังที่กล่าวมาแล้ว นอกจากน้ียังได้น าเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสม แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะจนได้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ แล้วยังได้น าไปทดลอง ใช้เพื่อหาประสิทธิภาพตามกระบวนการ
ของการวิจัย น ามาปรับปรุงแก้ไขจนได้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เม่ือนักเรียนได้
เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ จึงสามารถเข้าใจท าให้เกิดความรู้เพิ่มขึ้น และประสบ
ความส าเร็จจากการเรียนเป็นอย่างดี  ท าให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนได้ถูกต้อง 
ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  

ข้อเสนอแนะ           
 1. ครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สามารถน าชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ชุด แรงและการเคลื่อนที่          
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเวลาปกติหรือซ่อมเสริม
ได้            
 2. ก่อนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ควรศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ ค าแนะน าการใช้ การท ากิจกรรม 
ให้เข้าใจ เพื่อท าให้การน าแบบฝึกไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
 3. นักเรียนสามารถน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไปศึกษาต่อในเวลาว่างได้ เพื่อเป็นการทบทวน
บทเรียน จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจสิ่งที่เรียนได้ชัดเจน  
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สมบตัทิางกายภาพ ปรมิาณสารแอนโทไซยานนิและสารตา้นอนมุลูอสิระ                                         
ในแชมพผูสมสมนุไพรผสมสมนุไพร 7 ชนดิ                                                                                            

Physical Property, Total Anthocyanin Content and Antioxidant Activity                           
Shampoo Mixed with 7 Herbals. 

อจัฉรา  พทุธมิา1, วรรณลกัษณ ์ เนตรกล่ า1 และมณฑา หมไีพรพฤกษ1์ 

Ajchara Putthima1, Wannalak Netklam1 and Montha Meepripruk1 
 

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

บทคดัยอ่ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ สารแอนโทไซยานินและปริมาณสารต้านอนุมูล
อิสระของผลิตภัณฑ์แชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิดผสมสมุนไพร 7 ชนิด  โดยผลิตภัณฑ์แชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิดผสม
สมุนไพรใช ้7 ชนิด ได้แก่ ข้าวเหนียวด าพันธ์ุลืมผัว ขิง อัญชัน มะกรูด ดอกดาวเรือง ใบย่านาง และว่านหางจระเข้ และ
ใช้ข้าวเหนียวด าพันธ์ุลืมผัว 2 วิธี คือ ระเหยน้ าข้าวเหนียวด าพันธ์ุลืมผัว และไม่ระเหยน้ าข้าวเหนียวด าพันธ์ุลืมผัว มี
จ านวนแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิด 4 สูตร ได้แก่ อัตราส่วนของส่วนผสมหลัก: น้ าสมุนไพร (55:45) ในสูตร 1 และสูตร 
2 ใช้วิธีการไม่ระเหยน้ าข้าวเหนียวด าพันธ์ุลืมผัว อัตราส่วนของส่วนผสมหลัก: น้ าสมุนไพร (60:40) ในสูตร 3 และสูตร 
4 ใช้วิธีการระเหยน้ าข้าวเหนียวด าพันธ์ุลืมผัว ผลการวิจัยพบว่า แชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิดผสมสมุนไพร 7 ชนิดทั้ง 4 
สูตร มีค่าความเป็นกรด-เบส (pH) อยู่ในช่วง 5.42 - 5.47 แชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิดผสมสมุนไพร 7 ชนิด สูตรที่ 4 มี
ปริมาณสารแอนโทไซยานินสูงสุด รองลงมา คือ แชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิดผสมสมุนไพร 7 ชนิด 3 สูตร 2 และสูตร 1 
อยู่ในช่วง  3.80 - 5.28 มิลลิกรัม/ลิตร โดยแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิดผสมสมุนไพร 7 ชนิด สูตร 1 มีปริมาณสารต้าน
อนุมูลอิสระสูงสุด รองลงมา คือ แชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิดผสมสมุนไพร 7 ชนิด สูตร 2 สูตร 3 และสูตร 4 มีปริมาณ
สารต้านอนุมูลอิสระอยู่ในช่วงร้อยละ เท่ากับ 38.50 - 60.25 มิลลิกรัม/100 กรัม 

ค าส าคญั : น้ าข้าวเหนียวด าพันธ์ุลืมผัว/แชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิดสมุนไพร/สารต้านอนุมูลอิสระ/                                  

สารแอนโทไซยานิน 

ABSTRACT          
 This research aims to study the physical property, total anthocyanin content and antioxidant 
activity and customer’s satisfaction of shampoo mixed with 7 Herbals. The 7  herbals consisted of 
Luem Pua black glutinous rice, ginger, butterfly pea, kaffir lime, Marigold, Tiliacora triandra (Colebr.) 
Diels, Aloe Vera. The 2 methods was use to prepare Luem Pua black glutinous rice as evaporated of 
Luem Pua black glutinous rice water and no evaporated of Luem Pua black glutinous rice water. 
There are 4 formulas of shampoo mixed 7 herbals included of the ratio of main ingredients: herbals 
water (55:45) in formula 1 and formula 2 with no evaporated of Luem Pua black glutinous rice water 
and the ratio of main ingredients: herbals water (60:40) in formula 3 and formula 4 with evaporated 
of Luem Pua black glutinous rice water. The result found that pH value of 7 shampoo mixed with 7 
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herbal 4 formulas were 5.42 - 5.47. The shampoo mixed with 7 herbs 7 of formula 4 have highest 
values of anthocyanin content follow, by formula 3, formula 2 and formula 1 with anthocyanin 
content in the range of 3.80 - 5.28 mg /L. The Shampoo mixed with 7 herbs of formula 1 have highest 
value of antioxidant content, followed formula 2, formula 3 and formula 4, with antioxidants in the 
range of 38.50 - 60.25 mg / 100 g.  

Keywords : Luem Pua black glutinous rice/ Herbal Shampoo/ Antioxidant/ Anthocyanin 

ความเป็นมาและความส าคัญ        
 ในชีวิตประจ าวันแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิดเป็นสิ่งที่จ าเป็นและถือว่าขาดไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสุภาพสตรี
ต้องหาซ้ือมาท าความสะอาดและบ ารุงเส้นผม เพื่อให้เส้นผมนุ่มสลวยอยู่เสมอ แชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิด หรือ ยาสระ
ผม เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรูปของของเหลวหนืด ใช้ส าหรับท าความสะอาดเส้นผม ดังน้ันธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดหนังศรีษะเป็นธุรกิจที่ท าเงินมหาศาล มีทั้งบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ไปจนถึง
กลุ่มแม่บ้านที่ต้องการผลิตสินค้าออกมาเอาใจผู้บริโภค       
 แอนโทไซยานินจัดสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) กลุ่มฟลาโวนอยด์ (Flavonoid) ช่วยควบคุมอนุมูลอิสระให้
อยู่ในปริมาณที่สมดุล เพราะสารต้านอนุมูลอิสระจะคอยท าลายสิ่งแปลกปลอมที่ได้รับจากสภาพแวดล้อมภายนอก ทั้ง
มลพิษในอากาศ แสงแดดจัด หนังศีรษะที่มีความมันมากเกินไป และพวกควันของปิ้งย่างทั้งหลาย ซ่ึงถ้าเส้นผมได้รับสิ่ง
เหล่าน้ีมากๆ เข้า อนุมูลอิสระก็จะยิ่งสะสมกลายเป็นสารพิษบ่อเกิดของโรคผมร่วง ผมบางได้ ดังน้ันร่างกายจึงสร้าง 
สารต้านอนุมูลอิสระ ขึ้นมาเพื่อควบคุมเจ้าอนุมูลอิสระตัวร้ายให้อยู่อย่างเป็นระเบียบ แต่เม่ืออายุมากขึ้น ร่างกายอาจ
ไม่สามารถควบคุมความสมดุลของสารต้านอนุมูลอิสระได้เหมือนแต่ก่อน การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แชมพูผสมสมุนไพร 7 
ชนิดที่มีสมุนไพรที่มีสารแอนโทไซยานินจึงจ าเป็นอย่างมาก เพราะสารต้านอนุมูลอิสระจากแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิด
สมุนไพรจะเข้าไปช่วยเสริมทัพได้  จากผลการวิจัยพบว่าแอนโทไซยานินมีส่วนส าคัญในการช่วยชะลอผมหงอก และ
กระตุ้นให้เส้นผมดกด าได้ (กรมวิทยาศาสตร์บริการ , 2553) ‘ข้าวลืมผัว’ หรือข้าวก่ า ที่มีองค์ประกอบทางเคมีที่มีชื่อว่า
แอนโทไซยานิน ซ่ึงเป็นรงควัตถุที่พบมากในบริเวณเยื่อหุ้มเมล็ด โดยมีรายงานว่าแอนโทไซยานินเป็นสารที่มีคุณสมบัติ
ในการต่อต้านมะเร็งท าให้เซลล์ร่างกายท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันการเกิดโรคความดันโลหิตสูง 
โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ลดริ้วรอยท าให้ผิวพรรณสดใสและยังช่วยท าให้เซลล์สมองท างานได้ดี จึงท าให้ปัจจุบันยังมีการ
น าข้าวสายพันธ์ุต่างๆ น้ีไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องส าอาง อาหาร และเครื่องดื่ม 
เป็นต้น (อานนท์และคณะ, 2559)        
 กลุ่มสหกรณ์การเกษตรไทรงาม ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.ก าแพงเพชร ได้มีการจัดจ าหน่ายผลผลิตจากข้าวลืม
ผัว จึงท าให้กลุ่มผู้วิจัยมีความสนใจ เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากข้าวลืมผัวจากกลุ่มสหกรณ์
การเกษตรไทรงาม มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิด และศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ สารแอนโท
ไซยานินและสารต้านอนุมูลอิสระ เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมการใช้วัตถุดิบในชุมชนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
และเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ชาวบ้านและชุมชน 
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จุดมุ่งหมายของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิดสมุนไพร 
 2. เพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพ ปริมาณสารแอนโทไซยานินและสารต้านอนุมูลอิสระในแชมพูผสมสมุนไพร 
7 ชนิดสมุนไพร 

ขอบเขตการวิจัย         
 งานวิจัยน้ีศึกษาสมบัติทางกายภาพ สารแอนโทไซยานินและสารต้านอนุมูลอิสระในแชมพูผสมสมุนไพร 7 
ชนิด สมุนไพรทั้งหมด 7 ชนิด ได้แก่ ข้าวเหนียวด าพันธ์ุลืมผัว ขิง อัญชัน มะกรูด ดอกดาวเรือง ใบย่านาง และว่านหาง
จระเข้ เป็นส่วนผสมในการท าแชมพู มีขอบเขตการวิจัยดังน้ี     
 ขอบเขตด้านเนื้อหา         
 1. แชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิด 4 สูตร แต่ละสูตรมีอัตราส่วนของ ส่วนผสมหลัก:  ส่วนผสมน้ าสมุนไพร 2 
อัตราส่วน คือ 55 : 45 และ 60 : 40 โดยใช้น้ าข้าวที่ไม่ผ่านการะเหยกับน้ าข้าวที่ผ่านการระเหย   
 2. ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ และทางเคมีของแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิด ได้แก่ การทดสอบค่าความ
เป็นกรด – ด่าง (pH) และหาปริมาณสารแอนโทไซยานิน และสารต้านอนุมูลอิสระในแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิด
 ขอบเขตการวิจัยด้านตัวแปร       
 ตัวแปรต้น แชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิด      
 ตัวแปรตาม ปริมาณสารแอนโทไซยานินและสารต้านอนุมูลอิสระ  

นยิามศพัทเ์ฉพาะ       
 แชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิด คือ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ขจัดสิ่งสกปรกออกจากเส้นผมและหนังศีรษะ มีผสมสารสกัด
จากสมุนไพร เช่น มะกรูด ดอกอัญชัน น้ าข้าวเหนียวด าลืมผัว น้ าดอกดาวเรือง น้ าดอกอัญชัน น้ าใบย่านาง น้ าขิง 
น้ ามันผิวมะกรูด น้ าว่านหางจระเข้      
 สมบัติทางกายภาพ  ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง สี กลิ่น การแยกชั้นของของเหลว ความคงสภาพ  
 สมบัติทางเคมี เป็นสมบัติที่เก่ียวข้องกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี หรือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสาร เช่น 
ปริมาณสารแอนโทไซยานิน และปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ      
 สารแอนโทไซยานิน เป็นรงควัตถุหรือสารสี ที่ให้สีแดง ม่วง และน้ าเงิน เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ที่มีอยู่ใน
แชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิดสมุนไพร     
 สารต้านอนุมูลอิสระ สารที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระ (Free Radicals) ที่มีอยู่ในแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิด
สมุนไพร 
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กรอบแนวความคดิการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธดี าเนนิการวจิยั         
 การเตรยีมตวัอยา่ง         
 1. การเตรียมน้ าสมุนไพร         
    1.1 น้ ามะกรูด น าผลมะกรูดสดผ่าแกะเมล็ดออก แล้วคั้นน้ าด้วยเครื่องคั้น น้ าที่ได้กรองด้วยผ้าขาวบาง (สุ
มนต์ทิพย์ คงตัน จันทร์ฟัก, 2554)        
    1.2 น้ าว่านหางจระเข้ น้ าว่านหางจระเข้ปอกเปลือก ล้างเอายางสีเหลืองออก น าเอาวุ้นว่านหางจระเข้ที่

ได้มาปั่น ให้ละเอียด กรองน้ าด้วยผ้าขาวบาง (สุมนต์ทิพย์ คงตัน จันทร์ฟัก, 2554)   
    1.3 น้ าอัญชัน น าดอกอัญชันสดมาล้างให้สะอาดใส่น้ า อัตราส่วน 1:20 ต้มให้เดือด นาน 30 นาที ตั้งทิ้งไว้
ให้เย็น กรองน้ าด้วยผ้าขาวบาง (สุมนต์ทิพย์ คงตัน จันทร์ฟัก, 2554)     
    1.4 น้ าใบย่านาง น าใบย่านางแก่มาล้างน้ าให้สะอาด แล้วน ามาปั่นกับน้ าอัตราส่วน 1:10 กรองด้วยผ้าขาว
บาง (ส านักงานข้อมูลสมุนไพร มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556) 

    1.5 น้ าดาวเรือง น าดอกดาวเรืองเลือกดอกสีเหลืองมาแช่ในน้ าเป็นเวลา 15 นาที น าไปต้มไฟอ่อน
เป็นเวลา เวลา 15 นาที (กาญจนา วงศ์กระจ่าง, 2560)        
    1.6 น้ าผิวมะกรูด น ามะกรูดสดล้างน้ าให้สะอาด ใช้เฉพาะผิวมะกรูด (โดยเลือกเฉพาะส่วนที่ดี ส่วนที่
เป็นรอยด าหรือแมลงกัดให้ตัดทิ้ง) หั่นผิวมะกรูดให้ละเอียด ชั่งผิวมะกรูดที่หั่นละเอียด 100 กรัม เติมน้ า 300 มิลลิลิตร 
ต้มไฟอ่อนจนเดือด แล้วต้มต่ออีก 5 นาที น ามากรองขณะร้อนด้วยผ้าขาวบางหลายๆ ชั้น เก็บส่วนที่เป็นน้ าในภาชนะที่
สะอาด (เก็บในตู้เย็นได้ 2- 3 วัน (ส านักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ)   
    1.7 น้ าข้าวเหนียวด าพันธ์ุลืมผัว น าข้าวเหนียวด าพันธ์ุลืมผัว ในอัตราส่วน 100 กรัม ต่อน้ า 300 

น้ าข้าวเหนียวลืมผัว น้ าขิง  

น้ าอัญชัน น้ าดอกดาวเรือง  

น้ าใบย่านาง น้ ามะกรูด              

น้ าว่านหางจระเข้ 

คุณสมบัติทางกายภาพ                                   

ปริมาณสารแอนโทไซยานิน                 

และปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ 

ในแชมพูสมุนไพร 4 สูตร                                 

แชมพู สูตร 1 

 

แชมพู สูตร 2 

 

แชมพู สูตร 4 

 

แชมพู สูตร 3 

 

ผลิตภัณฑ์             

แชมพูสมุนไพร  
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มิลลิลิตร แช่ทิ้งไว้ 15 นาที แล้วน าไปต้มไฟอ่อนปานกลางเป็นเวลา 15-20 นาที กรองด้วยผ้าขาวบาง (ดวงกมล ลืม
จันทร์และคณะ, 2551)         
    1.8 น้ าขิง ใช้ขิงแก่ปอกเปลือก ล้างให้สะอาด หั่นเป็นชิ้นบางๆ เติมน้ าเล็กน้อยแล้วปั่น กรองด้วยผ้า
ขาวบาง (ลักษณา เจริญใจ, 2551)         
 2. ขั้นตอนการท าแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิด     
    2.1 น าส่วนผสมหลักของแชมพูมาผสมใส่ภาชนะขนาด 2 ลิตร เติมน้ าสมุนไพร ตามอัตราส่วนของ
แชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิด ตาราง 1 และเติมน้ าประมาณ 2/3 คนผสมให้เป็นเน้ือเดียวกัน   
    2.2 วัด pH (กรด-เบส) และปรับ pH ของแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิด โดยเติมน้ ามะกรูดหรือ
สารละลายกรดซิตริก (50%) คนให้เข้ากัน วัด pH ให้อยู่ในช่วง 4.5 – 8.0     
    2.3 เติมสารเพิ่มฟอง ผสมสารละลายให้เป็นเน้ือเดียวกัน     
  2.4 เติมสารเพิ่มความหนืด Aminon C-02S ลงไปในส่วนผสม คนจนเข้ากันให้สารละลายมีความ
หนืดเพิ่มขึ้น            
   2.5 เติมสารกันเสีย Pearl concentrate และน้ าหอม     
   2.6 เติมน้ าส่วนที่เหลือ เพื่อปรับปริมาตรจนได้แชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิด  
   2.7 ตั้งทิ้งไว้ 1 คืน ให้ฟองยุบตัว แล้วบรรจุในภาชนะบรรจุ                     

อัตราส่วนของแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิด                          
ตาราง 3.1 แสดงอัตราส่วนของแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิด  

ส่วนผสม อตัราส่วนของ                                       
ส่วนผสมหลกั : น้ าสมนุไพร 

หนา้ที ่

สูตร 1 

55:45 

สูตร 2 

60:40 

สูตร 3 

55:45 

สูตร 4 

60:40 

ส่วนผสมหลกั      

เท็กซาพอน N8000 เข้มข้น 
26% 

43 กรัม 48 กรัม 41 กรัม 46 กรัม มีความสามารถในการช าระล้างได้ดี สารช าระ
ล้างหลักระคายเคืองน้อย 

ผงฟอง / Sodium lauryl 
sulfate SLS 

3 กรัม 3 กรัม 3 กรัม 3 กรัม สารเพิ่มฟอง ล้างสิ่งสกปรก คราบไขมัน 

Aminon C-02S 2 มล. 2 มล. 2 มล. 2 มล. เพิ่มความข้นหนืด 

น้ ามะกรูดคั้น /Citric acid q.s.** q.s.** q.s.** q.s.** ปรับความเป็นกรด-ด่าง 
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หาคุณสมบัติทางกายภาพ         
 1. ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) (ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2553) น าแชมพูผสมสมุนไพร 7 
ชนิด ทั้ง 4 สูตร วัดค่า pH โดยใช้เครื่อง pH meter ท าการวัดตัวอย่างละ 3 ซ้ า น าค่าที่ได้ไปค านวณหาค่าเฉลี่ย
 2. การสกัดและวัดปริมาณสารแอนโทไซยานินโดยใช้วิธี pH-differential  วิธีการเตรียมบัฟเฟอร์ pH 1.0 
และ pH 4.5 โดยดัดแปลงมาจากวิธีของ Shao et al., 2560 และ วชิระ และปิยะพร, 2560 เตรียมบัฟเฟอร์ pH 1.0 
(โพแทสเซียมคลอไรด์ (KCl)) ชั่งน้ าหนัก 1.49 g KCl ลงในถ้วยแก้วแล้วปรับปริมาตรด้วยน้ ากลั่นให้ได้ปริมาตร  100  
มิลลิลิตร วัดความเป็นกรด-ด่างและปรับ pH เป็น 1.0 ±(0.05) ด้วย HCl เตรียมบัฟเฟอร์ pH 4.5 (โซเดียมอะซิเตด 
(CH3COONa.3H2O)) ชั่งน้ าหนัก 1.64 g ลงในถ้วยแก้ว แล้วปรับปริมาตรด้วยน้ ากลั่นให้ได้ปริมาตร 100 มิลลิลิตร วัด
ความเป็นกรด-ด่าง ปรับ pH เป็น 4.5 ± (0.05) ด้วย HCl       

Pearl concentrate 
(EGDS771) 

3 กรัม 3 กรัม 3 กรัม 3 กรัม สารท าให้ทึบแสงหรือสารมุก เน้ือมุก 

PQ-7  polyquaternium 3 กรัม 3 กรัม 5 กรัม 5 กรัม สารช่วยปรับสภาพผมให้นุ่มสลวย ไม่พันกัน 

สารกันเสีย 0.5 มล. 0.5 มล. 0.5 มล. 0.5 มล. ป้องกันการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ 

น้ าหอม 0.5 มล. 0.5 มล. 0.5 มล. 0.5 มล. มีกลิ่นหอม 

น้ าสมนุไพร      

น้ าข้าวเหนียวลืมผัว 10 มล. 10 มล. 10 มล. 10 มล. ชะลอผมหงอก ผมดกด า 

น้ าขิง 3 มล. 3 มล. 3 มล. 3 มล. บ ารุงผม ช่วยลดป้องกันผมหลุดร่วง 

น้ าอัญชัน 5 มล. 5 มล. 5 มล. 5 มล. กระตุ้นการงอกของผม ผมดกด า กระตุ้นการ
ไหลเวียนหลอดเลือดบนหนังศรีษะ 

น้ าผิวมะกรูด 3 มล. 3 มล. 3 มล. 3 มล. ลดการเกิดรังแค บ ารุงรากผม ลดผมร่วง ท า
ให้ผมด า เงางาม 

น้ าดอกดาวเรือง 3 มล. 3 มล. 3 มล. 3 มล. ป้องกันอนุมูลอิสระ รักษาผมและหนังศรีษะ
สะอาด ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย 

น้ าใบย่านาง 5 มล. 5 มล. 5 มล. 5 มล. ชะลอผมหงอก ผมดกด า  

น้ าว่านหางจระเข้ 3 มล. 3 มล. 3 มล. 3 มล. ลดอาการคันหนังศรีษะ ให้ความชุ่มชื่น ผม
หนา รักษาแผลบนหนังศรีษะ ปรับสภาพเส้น
ผม 

น้ าสะอาด 13 มล. 8 มล. 13 มล. 8 มล. ปรับปริมาตร 
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 การเตรียมตัวอย่าง น าตัวอย่างแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิด 4 สูตร มาตวงอย่างละ 1 มิลลิลิตร ปรับปริมาตร
ด้วยน้ ากลั่นให้เป็น 10 มิลลิลิตร น าไปเขย่าด้วยเครื่องVortex 10 นาที แล้วน าไปปั่นเหว่ียง 3,000 rpm เป็นเวลา 15 
นาที แล้วดูดส่วนใสไปใช้ ดูดตัวอย่างมาอย่างละ 3 มิลลิลิตร เจือจางด้วยสารละลายบัฟเฟอร์ pH 1 และ pH 4.5 จนมี
ปริมาณเป็น 30 มิลลิลิตรแล้วทิ้งไว้เป็นเวลา 30 นาที น าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่มีความยาวคลื่น 510 และ 700 นา
โนเมตร           
 ค านวณหาค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายตัวอย่างที่เจือจางจากสูตร    
 A = (A510-A700) pH 1.0 – (A510-A700)pH 4.5     

 ปริมาณสารแอนโทไซยานิน = (A x Mw x dilution factor x 100)/ ()    

 โดยที่ ; Mw = 449.2 g mol,  = 26900 M cm, dilution factor = 1   
 3. การวิเคราะห์หาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี  DPPH free radical scavenging activity (2, 2-
Diphenyl-1-picrylhydrazyl) (ดัดแปลงจาก Butsat and Siriamornpun, 2010)  
 ตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ แชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิดสูตรที่ 1 2 3 และ 4 น าตัวอย่างที่ศึกษา 4 ตัวอย่างมา 5 
มิลลิลิตร ใส่ในขวดแก้ว เติม 80% Methanol 50 มิลลิลิตร (ตัวอย่างต่อ 80% Methanol ในอัตราส่วน 1:1) ปิดฝา
ขวดแก้วเล็กให้มิดชิด ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง กรองกระดาษกรองขนาดเบอร์ 1 เพื่อที่จะท าการวิเคราะห์หาปริมาณสารต้าน
อนุมูลอิสระ โดยการเตรียมสารละลายควบคุม (Control) โดยใส่ 80% Methanol อย่างละ 3 มิลลิลิตร ผสมกับ
สารละลาย DPPH 1 มิลลิลิตร ในหลอดทดลอง ตั้งทิ้งไว้ในที่มืด 30 นาที น าสารสกัดตัวอย่างที่ศึกษา 4 ตัวอย่างมา 2 
มิลลิลติร เติมสารละลาย 0.1 mM 2, 2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) 2 มิลลิลิตร น าหลอดทดลองไปเก็บไว้
ในที่มืดที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 30 นาที น าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง UV-
Vis spectrophotometer บันทึกผล และค านวณหาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ โดยท าการทดลองทั้งหมด 5 ซ้ า
ค านวณหาฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ ดังสมการ       
  % Inhibition = [Ao – Ae ]/Ao x 100          
  ก าหนดให้  Ao คือ ค่าการดูดกลืนแสงของตัวควบคุม     
  Ae คือ ค่าการดูดกลืนแสงของตัวอย่าง 

ผลการวิจัย          

 1. คุณสมบัติทางกายภาพของแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิดสมุนไพร    
 ผลการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิด 4 สูตร แสดงในตาราง 1  
 ตาราง 1 คุณสมบัติทางกายภาพของค่าความเป็นกรด-เบส (pH) ในแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิด4 สูตร  

การทดสอบ เกณฑท์ี่ก าหนด แชมพผูสมสมุนไพร 7 ชนดิน้ าข้าวลมืผวัผสมสมนุไพร 6 
ชนดิ 4 สตูร 

สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 สูตรที่ 4 

ค่าความเป็นกรด-เบส pH 4.5-8 5.42 5.46 5.45 5.47 
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การทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) จากการวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของแชมพูผสมสมุนไพร 7 
ชนิด4 สูตร จากตารางที่ 1 พบว่าแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิด4 สูตร มีค่าความเป็นกรด-เบส (pH) อยู่ในช่วง 5.42 – 
5.47 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์แชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิดที่จะสามารถน ามาใช้ได้ควรจะมี pH ประมาณ 4.5-8.0 (มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2561)  

2. ปริมาณสารแอนโทไซยานิน และสารต้านอนุมูลอิสระในแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิด 

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปริมาณสารแอนโทไซยานินในแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิด ทั้ง 4 
สูตร แสดงในตาราง 2         
 ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปริมาณสารแอนโทไซยานินในแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิด  

 

ปริมาณสารแอนโทไซยานินในแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิดทั้ง 4 สูตร มีความแตกต่างกัน โดยแชมพูผสม
สมุนไพร 7 ชนิด สูตรที่ 4 มีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระสูงสุด เท่ากับ 5.28 มิลลิกรัม/ลิตร รองลงมา คือสูตร 3 เท่ากับ 
4.97 มิลลิกรัม/ลิตร สูตร 2 เท่ากับ 4.28 มิลลิกรัม/ลิตร และสูตร 1 เท่ากับ 3.80 มิลลิกรัม/ลิตร ตามล าดับ 
 3. ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิด    
 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปริมาณสารสารต้านอนุมูลอิสระในแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิด ทั้ง 4 
สูตร แสดงในตาราง 3         
 ตาราง 3 สารต้านอนุมูลอิสระในแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิด4 สูตร 

แชมพผูสมสมุนไพร 
7 ชนดิ 

%Inhibition คา่เฉลีย่ 

( x ±SD.) ครัง้ที1่ ครัง้ที ่2 ครัง้ที ่3 ครัง้ที ่4 ครัง้ที ่5 

สตูร 1 60.25 60.25 60.25 60.25 60.25 60.25±0.00 

สตูร 2 50.25 50.25 50.25 50.25 50.25 50.25±0.00 

สตูร 3 41.00 41.00 41.00 41.00 41.25 41.05±0.11 

สตูร 4 38.50 38.50 38.50 38.50 38.50 38.50±0.00 

 

สตูร ปรมิาณแอนโทไซยานิน (มลิลกิรัม/ลติร) 

ครัง้ที ่1 ครัง้ที ่2 ครัง้ที ่3 คา่เฉลีย่ ( x ±SD.). 

สตูร 1 4.15 3.84 3.43 3.80+0.36 

สตูร 2 4.84 4.01 4.00 4.28+0.48 

สตูร 3 5.37 4.84 4.72 4.97+0.34 

สตูร 4 5.70 5.34 4.80 5.28+0.45 
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 ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิดทั้ง 4 สูตร มีความแตกต่างกัน โดยแชมพูผสม
สมุนไพร 7 ชนิดสูตรที่ 1  มีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระสูงสุด เท่ากับ 60.25±0.00 มิลลิกรัม/100 กรัม รองลงมา คือ
สูตร 2 เท่ากับ 50.25±0.00 มิลลิกรัม/100 กรัม สูตร 3 เท่ากับ 41.05±0.11 มิลลิกรัม/100 กรัม และสูตร 4 เท่ากับ 
38.50±0.00 มิลลิกรัม/100 กรัม ตามล าดับ 

อภปิรายผลวจิยั         
 คุณสมบัติทางกายภาพ สารแอนโทไซยานิน และสารต้านอนุมูลอิสระ ในแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิดมีทั้งหมด 
4 สูตร ในสูตรที่ 1 และ 2 จะไม่ระเหยน้ าข้าวเหนียวลืมผัว และสูตร 3 และ 4 จะระเหยน้ าข้าวเหนียวลืมผัว และมี 2 
อัตราส่วน โดยอัตราส่วน สูตร 1 และสูตร 3 คือ 55 : 45 และสูตร 2 และสูตร 4 คือ 60 : 40  จากการศึกษาคุณสมบัติ
ทางกายภาพ ปริมาณสารแอนโทไซยานิน  และสารต้านอนุมูลอิสระ ผลการวิจัยมีดังน้ี ในแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิด
สมุนไพรสูตร 1 สูตร 2 สูตร 3 และสูตร 4  มีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) คือ 5.42,5.46,5.45 และ 5.47 เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม เอส THAI SMEs STANDARD มอก. เอส 12-2561 ที่ก าหนดให้ความเป็นกรด-ด่าง ต้อง
อยู่ระหว่าง 4.5 ถึง 8.0           

 ปริมาณสารแอนโทไซยานินในแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิดทั้ง 4 สูตร มีความแตกต่างกัน โดยแชมพูผสม
สมุนไพร 7 ชนิดทั้ง 4 สูตร  มีปริมาณสารแอนโทไซยานินช่วง  3.80 - 5.28 มิลลิกรัม/ลิตร โดยแชมพูผสมสมุนไพร 7 
ชนิดสูตรที่ 4 มีปริมาณสารแอนโทไซยานินยานินสูงสุด รองลงมา คือ แชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิดสูตร 3 แชมพูผสม
สมุนไพร 7 ชนิดสูตร 2 และแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิดสูตร 1 ตามล าดับ เน่ืองจากกระบวนการผลิตแชมพูผสมสมุนไพร 
7 ชนิดได้ผลิตแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิด สูตรที ่1 สูตรที่ 2 สูตรที ่3 และ สูตรที่ 4 ตามล าดับ จึงท าให้ระยะในการเก็บ
รักษาแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิดสูตรที่ 1 นานที่สุดจึงท าให้แชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิดสูตรที่ 1 มีปริมาณแอนโทไซ
ยานินน้อยที่สุด ซ่ึงปริมาณสารแอนโทไซยานินขึ้นอยู่กับเวลาในการเก็บรักษา เวลาในการเก็บรักษามีผลต่อความคงตัว
ของสารแอนโทไซยานิน ปริมาณสารแอนโทไซยานินจะลดลงเม่ือเวลาในการเก็บรักษานานขึ้น  (รัตนา ม่วงรัตน์และ
คณะ,2557) และสอดคล้องกับการศึกษาของ Caabrita et al. (2000) ที่ศึกษาการเสื่อมของแอนโทไซยานิน พบว่า ใน
สารละลายแอนโทไซยานินเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 30 เป็น ร้อยละ 60 หลังจากเก็บไว้ 60 วัน เม่ือมีการเพิ่มอุณหภูมิการเก็บ
จาก 10 องศาเซลเซียส เป็น 23 องศาเซลเซียสและระยะเวลาการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น และ Fossen et al. (1998) ศึกษา
ความคงตัวของแอนโทไซยานินโดยเก็บที่อุณหภูมิ 10 และ 23 เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 1, 2, 5, 8, 15 และ 60 วัน พบว่า ใน
สภาวะที่อุณหภูมิเดียวกัน เม่ือเวลาการเก็บนานขึ้นท าให้ปริมาณแอนโทไซยานินลดลง และเม่ืออุณหภูมิสูงขึ้นจะท าให้
ปริมาณแอนโทไซยานินลดลงอย่างรวดเร็ว การเก็บรักษาผักและผลไม้ที่อุณหภูมิต่ า อุณหภูมิที่เหมาะสมน้ันขึ้นอยู่กับ
ชนิดของผักและผลไม้ซ่ึงจะช่วยลดอัตราการหายใจ โดยในช่วงแรกของการเก็บรักษาปริมาณน้ าตาลอาจเพิ่มขึ้นหรือ
เปลี่ยนแปลงน้อยมากแต่ในช่วงหลังเม่ือมีกรดอินทรีย์เพิ่มขึ้น เน่ืองจากการท างานของเอนไซม์ เมตาบอลิซึมของพืช 
และการท างานของจุลินทรีย์ที่เกิดขึ้นขณะเก็บรักษา จากการที่ปริมาณน้ าตาลเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากการหายใจของพืช
อาจจะมีผลท าให้ปริมาณแอนโทไซยานินลดลง (จริงแท้, 2549)     
 ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิดทั้ง 4 สูตร มีความแตกต่างกัน โดยแชมพูผสม
สมุนไพร 7 ชนิดสูตร 1 มีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระสูงสุด รองลงมา คือแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิดสูตร 2 แชมพูผสม
สมุนไพร 7 ชนิดสูตร 3 และแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิดสูตร 4 ตามล าดับ โดยแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิดทั้ง 4 สูตร มี
ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ ตั้งแต่ร้อยละ 38.50-60.25±0.00 เน่ืองจากแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิดสูตรที่ 1 และสูตร
ที่ 2 ไม่ได้ใช้ความร้อนในการระเหยน้ าข้าวเหนียวด าพันธ์ุลืมผัว ส่วนสูตรที่ 3 และสตูรที่ 4 ใช้ความร้อนในการระเหย
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น้ าข้าวเหนียวพันธ์ุลืมผัว สูตรที่ 3 และสูตรที ่ 4 จึงมีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระน้อยกว่าแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิด
สูตรที่ 1 และสูตรที ่2 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกียรติศักดิ์ ดวงมาลย์ (2534) การให้ความร้อนที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 
80 องศาเซลเซียส จะส่งผลให้สารพฤกษเคมีที่เป็นองค์ประกอบและกิจกรรมการ ต้านอนุมูลอิสระลดลง ซ่ึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วชิระ จิระรัตนรังษี (2560) ที่พบว่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH ลดลงอย่างมี
นัยส าคัญเมื่ออุณหภูมิในการแปรรูปเพิ่มขึ้น ในส่วนของแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิดสูตรที่ 1 ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ
มากว่าสูตรที่ 2 เป็นเพราะอัตราส่วนความเข้มข้นของน้ าสมุนไพรในสูตรที่ 1 มีมากกว่าสูตรที่ 2 ในทางเดียวกันน้ัน 
อัตราส่วนความเข้มข้นในแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิด สูตรที่ 3 มีอัตราส่วนความเข้มข้นของน้ าสมุนไพรมากกว่า สูตรที่ 
4 จึงท าให้ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระสูตรที่ 3 มีมากกว่าสูตรที่ 4 

ขอ้เสนอแนะ           

 1. ควรศึกษาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและสารแอนโทไซยานินในส่วนผสมอ่ืนในแชมพูผสมสมุนไพร 7 
ชนิด                         
 2. ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจในการขยายกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายให้มากขึ้น   

เอกสารอา้งองิ                                                                                                         
ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. (2552). มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิด มผช. 
 92-2552. กรุงเทพฯ: ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.                                     
ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. (2561). มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิด มผช. มอก.
  เอส 12-2561. กรุงเทพฯ: ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.                                                 
กาญจนา วงศ์กระจ่าง และปณิธาน สุระยศ. (2560). การศึกษาผลของวิธีการสกัดและชนิดมอร์แดนท์ต่อคุณภาพของสี
 ย้อมและการศึกษาสารในสีย้อมดอกดาวเรือง. วารสารวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 9 ฉบับที่ 10
 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์.                                                                                                       
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2553). แอนโทไซยานิน
  (Anthocyanin). กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.                                                              
กรมวิทยาศาสตร์บริการ. (2553). แชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิดสระผม. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 58  
 ฉบับที่ 184 กันยายน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : กรุงเทพฯ.                                                          
เกียรติศักดิ์ ดวงมาลย์. (ม.ป.ป). การสกัดแอนโธไซยานินส์จากดอกอัญชัน. จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยภาควิชา
 เทคโนโลยีอาหาร.                                                                                                                    
จุฑามาศ ทามา, รัตนาวดี ทองสุทธ์ิ, ศิริพร เกตุพงษ์, มณฑา หมีไพรพฤกษ์ และศศิวรรณ พลายละหาร. ลักษณะ
 ทางสัณฐานวิทยา ปริมาณสารกาบา และกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของพันธ์ุข้าวที่สูงบ้านปาคา 
 อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร. สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.). 3(2):                 
ดวงกมล ลืมจันทร์, วิษฐิดา จันทราพรชัย และวิชัย หฤทัยธนาสันติ์. (2551). การสกัดแอนโทไซยานินจากข้าวเหนียว
 ด า. ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์.                                                                                                  
นันทิยา วงศ์แสงตา, ศรีสมพร ปรีเปรม, นาฎศจี นวลแก้ว และอรุณศรี ปรีเปรม. (ม.ป.ป). การสกัดแยกแอนโทไซยา
 นินจากกลีบดอกอัญชันสีน้ าเงิน. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.                                             
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บทความวจิยัในชั้นเรยีน เรือ่ง การศกึษาเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ์ทกัษะในการ
ท างานเปน็ทมี และเจตคตติอ่วชิาวทิยาศาสตร ์ในระดบัชัน้ประถมศกึษาปทีี ่5 โดยใชแ้นวคิด จติต

ปญัญาศกึษา ระบบพีเ่ลีย้ง และการวจิยัเปน็ฐาน (CCR) เรือ่ง แรงและความดนั 
Comparative study of science learning achievement Team work skills and attitude 

towards science in grade 5, using the concept of intellectual education Mentor system 
And research as a base (CCR) about force and pressure 

จฑุาวรรณ เขตกนั1 สมุามาลณ ์ฉลาด2 ไตรรงค ์เปลีย่นแสง3 
Chu-tawan Keatkan1 Sumaman Chalad2 Trairong Phlansaeng3 

1นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 
2ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

3อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรท์ั่วไป คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฎก าแพงเพชร 

บทคดัยอ่ 
การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและความดัน 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR  2)ศึกษาทักษะในการท างานกลุ่มของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ CCR 3)ศึกษาเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ CCR กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5/4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร จ านวน 40 คน โดยวิธีการเลือกสุ่มอย่างง่าย 
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครั้งน้ี 1)แผนการจัดการเรียนรู้ CCR ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะในการท างาน
เป็นทีม และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง แรงและความดัน โรงเรียนอนุบาล
ก าแพงเพชร จ านวน 8 แผน จ านวน 12 ชั่วโมง 2)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรง
และความดัน จ านวน 20 ข้อ 3)แบบวัดทักษะในการท างานเป็นทีม เรื่อง แรงและความดัน 4)แบบวัดเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและความดัน และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ 
Dependent Sample t-test และศึกษาทักษะในการท างานเป็นทีมและเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์หลังการจัดการ

เรียนรู้แบบ CCR ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย (x̄ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D)           
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและความดัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้
แบบ CCR อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 22.79 
 2. การศึกษาทักษะในการท างานกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ CCR 

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄  = 4.60 และ S.D. = 0.49) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักเรียนรู้จักตนเองและ

รู้จักผู้อ่ืน เข้าใจต่อเพื่อนร่วมงานและสามารถร่วมกลุ่มกันได้เป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̄  = 4.88 และ S.D. = 0.46) 
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รองลงมา คือ มีการพัฒนาตนเอง (x̄  = 4.65 และ S.D. = 0.50) และร่วมมือกัน ใช้ความขัดแย้งในเชิงสร้างสรรค์ (x̄  
= 4.60 และ S.D. = 0.50) ตามล าดับ 
 3. การศึกษาเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 

CCR โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄  = 4.58 และ S.D. = 0.49) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความละเอียด

รอบคอบก่อนการตัดสินใจ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̄  = 4.75 และ S.D. = 0.49) รองลงมา คือ มีใจกว้าง (x̄  = 4.65 และ 

S.D. = 0.49) มีความซ่ือสัตย์และมีใจเป็นกลาง (x̄  = 4.58 และ S.D. = 0.50) ตามล าดับ 

ABSTRACT 
 This research Intended to 1) Comparison of science learning achievement force and pressure 
of grade 5 students before and after CCR learning management 2) Study the working skills of groups 
of grade 5 students receiving CCR learning management 3) To study the attitude towards science of 
grade 5 students who received CCR learning management. The sample group used in this research 
was the grade 5/4 students in the second semester of the academic year 2018, Kamphaeng Phet 
Kindergarten school, 40 students. By simple random selection methods. Tools used in this research 
1) CCR learning management plan that promotes academic achievement team work skills and 
attitude towards science of students in grade 5 on pressure and pressure Kamphaeng Phet 
Kindergarten school, number 8 plan, 12 hours 2) achievement test Learning about science on the 
force and pressure of 20 items 3) A measure of teamwork skills, force and pressure 4) Scientific 
attitude test on force and pressure. And the statistics used in data analysis are comparison of science 
learning achievement before and after CCR learning of grade 5 students. Data analysis using 
Dependent Sample t-test. And study team work skills and attitude towards science after CCR learning 

management of grade 5 students. Data were analyzed using mean (x̄ ) and standard deviation (S.D).  
 Research result 
 1. Comparison of science learning achievement force and pressure of grade 5 students before 
and after CCR learning management had higher analytical thinking ability than before CCR learning 
with statistical significance at .05 with t = 22.79 
 2. The study of working skills of the group of fifth grade 5 students who received the overall 

CCR learning management was at the highest level ( x̄  = 4.60 and S.D. = 0.49). Students know 
themselves and know others. Understand to colleagues and can join together as well. With the 

highest mean (x̄  = 4.88 and S.D. = 0.46), followed by self-development (x̄  = 4.65 and S.D. = 0.50) 

and cooperate Use creative conflict (x̄  = 4.60 and S.D. = 0.50) respectively 
 3. The study of attitude towards science of grade 5 students who received CCR learning 

management as a whole was at the highest level (x̄  = 4.58 and S.D. = 0.49). With carefulness before 

making a decision with the highest mean (x̄  = 4.75 and S.D. = 0.49), followed by being generous (x̄ 

= 4.65 and S.D. = 0.49) with honesty and neutrality (x̄  = 4.58 and S.D. = 0.50) respectively 
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ความเป็นมาและความส าคัญ 

 การศึกษามีความส าคัญมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะเป็นรากฐานที่สร้างให้มนุษย์มีความรู้ มี
ความสามารถ เพื่อให้เป็นก าลังทรัพยากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป โดยความส าคัญของการศึกษาอยู่ที่การ
จัดการเรียนการสอน ซ่ึงในอดีตการจัดการเรียนสอนจะเน้นการอ่านเพื่อจ า  ท าให้นักเรียนไม่เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ไม่
เกิดการกระบวนการคิดวิเคราะห์ ความรู้ที่มีอยู่ไม่นานก็ลืม แต่ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนน้ันมีมากขึ้น มีหลาย
ทฤษฎี หลายวิธีการ หลายเทคนิค ที่ใช้ส าหรับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการเรียนรู้ที่ยั่งยืน โดย
หลักการส่วนใหญ่ของทฤษฎีต่าง ๆ คือการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นให้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ ให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเองและน าไปประยุกต์ใช้ได้หลายสถานการณ์ ไม่ใช่เน้นการจ าเหมือนการจัดการเรียนการสอนในอดีต ซ่ึง
วิชาวิทยาศาสตร์ก็มีความส าคัญตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเช่นกัน เพราะเป็นวิชาที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ เน้น
ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง จึงท าให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน  
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้มีก าหนดให้สถานศึกษาจัดสาระการเรียนรู้ให้ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระในทุก
ช่วงชั้น วิทยาศาสตร์เป็นสาระหน่ึงที่สถานศึกษาต้องจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อหลักสูตรใหม่ เพราะตั้งแต่
อดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันวิทยาศาสตร์มีความส าคัญยิ่งต่อโลกและการด าเนินชีวิต เพราะโลกปัจจุบันเป็นโลกของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเราทุกคนต้องเก่ียวข้องตลอดเวลาไม่ว่าทางใดก็ทางหน่ึง อีกทั้งยังส าคัญต่อการพัฒนา
ประเทศให้เจริญก้าวหน้า ดังน้ันพลเมืองของประเทศจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต (กรมวิชาการ. 2542:1) 
 กระบวนการ CCR เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความส าคัญทั้งความรู้และคุณธรรม 
ซ่ึงประกอบด้วย  
 C = Contemplative (จิตตปัญญาศึกษา) เป็นการพัฒนาจิตใจ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วย ใจ มีใจ
พร้อมที่จะเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ เม่ือนักเรียนมีเจตคติที่ดีส่งผลให้มี
ความตั้งใจเรียน มีความพยายาม ขยัน ส่งให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องแรงและความดัน 
 C = Coaching เป็นการเรียนรู้โดยมีครูเป็นพี่เลี้ยงสอนงานให้อย่างมีขั้นตอน และให้นักเรียนลงมือ ปฏิบัติ มี
การติดตามการทางานเพื่อให้นักเรียนมีการน าไปใช้ปรับปรุงการท างานให้ดียิ่งขึ้น ช่วยพัฒนาทักษะเรื่องแรงและความ
ดันช่วยแก้ปัญหาในการท างานและเกิดความม่ันใจ  
 R = Research-Based Learning (RBL) หมายถึง การจัดสภาพการณ์ของการเรียนการสอนที่ให้ ผู้เรียนใช้
กระบวนการวิจัย หรือผลการวิจัยเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เน้ือหาเรื่องแรงและความดันโดยอาจใช้ค าถามหรือการให้
ปฏิบัติกิจกรรมที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน 
 อย่างไรก็ตามในการจัดการเรียนการสอนก็พบปัญหาและอุปสรรคบางประการที่ท าให้การเรียนการสอนยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยส่วนใหญ่การจัดการเรียนรู้ยังเป็นรูปแบบเดิม ท าให้ผู้เรียนไม่สามารถเกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเองได้ เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์น้อย มีความรู้ที่ไม่คงทนยั่งยืน  
 ด้วยสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน ากระบวนการ CCR มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แรงและความดัน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร เพื่อ
ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และทักษะในการท างานกลุ่ม ซ่ึงผู้วิจัยคาดว่าจะเป็นแนวทาง
ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
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จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและความดัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR 
 2. เพื่อศึกษาทักษะในการท างานกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ CCR 
 3. เพื่อศึกษาเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 
CCR 

สมมตฐิานการวจิยั         
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ CCR เรื่องแรงและความดัน มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน       
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีทักษะในการท างานเป็นทีมหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ CCR 
 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ CCR 

ขอบเขตของการวิจัย  

           ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตัวอย่าง       
 1. ประชากร         
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร ต าบลสระแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 237 คน  
 2. กลุ่มตัวอย่าง             
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียน
อนุบาลก าแพงเพชร ต าบลสระแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 40 คน โดยวิธีการเลือกสุ่มอย่างง่าย 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

การศึกษาค้นคว้าครั้งน้ีได้ด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2561 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ CCR 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง แรงและความดัน ซ่ึงเป็นเน้ือหาในรายวิชาวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 ขอบเขตด้านระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีด าเนินการ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยใช้ระยะเวลาการสอน 2 คาบต่อ
สัปดาห์ จ านวน 10 คาบ คาบละ 2 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 ตัวแปรที่ศึกษา         
 ตัวแปรต้น  การจัดการเรียนรู้แบบ CCR เรื่อง แรงและความดัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ตัวแปรตาม  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และทักษะในการท างานกลุ่มและเจตคติต่อวิชา
วิทยาศาสตร์หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ CCR 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

นยิามศพัท ์
 จิตตปัญญาศึกษา หมายถึง การเรียนรู้ที่เกิดมาจากด้านในทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองของผู้บริหารและ
ครูด้านการพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ครวญ ความรักความเมตตาการเชื่อมโยงสัมพันธ์ การเข้าเผชิญ ความต่อเน่ือง 
ความมุ่งม่ัน และชุมชนแห่งการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 กระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษา หมายถึง การอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เปิด
โอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสกับความสุขจากภายใน โดยใช้ฐานของการเจริญสติภาวนา และใช้วิธีการสืบค้นถึงความรู้สึก
และความต้องการของตนเองเพื่อท าความเข้าใจตนเอง และเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริง รู้จักและยอมรับทั้ง
ศักยภาพและข้อจ ากัดของตนเอง ซ่ึงจะท าให้เกิดความอ่อนน้อมถ่อมตน และสามารถปฏิบัติต่อตนเอง ผู้อ่ื น และ
สิ่งแวดล้อมอย่างเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัย รวมทั้ง ฝึกทักษะของการรับฟังผู้อ่ืนอย่างลึกซ้ึง เกิดความรัก 
ความเมตตา และความเก้ือกูลทั้งต่อตนเอง ผู้อ่ืน และสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น 
 การสอนแบบระบบพี่เลี้ยงและการให้ค าปรึกษา (Coaching และ Mentoring) คือ เป็นเทคนิคในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กรที่ต้องการจะให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ Coaching เป็นการสอนงาน
จากผู้บังคับบัญชาถึงผู้ ใต้บังคับบัญชาโดยตรง ด้วยวิธีการให้ค าแนะน าและสอนงานแบบสองทาง ( Two Way 
Communication) เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และมีโอกาสได้
พัฒนาศักยภาพของตนเองไปพร้อม ๆ กัน ส่วน Mentoring การเป็นพี่เลี้ยง เลือกจากผู้ที่มีความสามารถเป็นที่ยอมรับ
หรือผู้บริหารในหน่วยงานมาให้ค าปรึกษาและแนะน าช่วยเหลือรุ่นน้องหรือผู้ ที่อยู่ในระดับต่ ากว่าในเรื่องที่เป็น
ประโยชน์โดยตรงต่อการท างานเพื่อให้มีศักยภาพสูงขึ้น ซ่ึงอาจไม่เก่ียวกับหน้าที่ในปัจจุบันโดยตรงก็ได้ อย่างไรก็ตาม
ทั้ง Coaching และ Mentoring ต่างก็เป็นเทคนิค ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จะท าให้ทั้งผู้บังคับบัญชา 
ผู้ใต้บังคับบัญชาท างานได้อย่างมีศักยภาพ และองค์กรมีความพร้อมในการรับการเปลี่ยนแปลง มีผลการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 จัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐาน หมายถึง แนวคิดที่รวมการวิจัยและการสอนเข้าด้วยกัน ซ่ึงการจัดการ
เรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐานที่ดีน้ัน ต้องมาจากหลักสูตรที่ก าหนดให้มีการท าวิจัย ใช้กระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มีการจัดการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนใช้เครื่องมือในการวิจัยและมีการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ผลงานวิจัยประกอบเน้ือหาที่ศึกษาให้แก่ผู้เรียน 

การจัดการเรียนรู้แบบ CCR 

หาประสทิธิภาพ 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ 
2. ทักษะในการท างานกลุ่ม 
3. เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 
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 การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) คือ เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning ซ่ึงในการจัดท าคู่มือจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานครั้งน้ี ขอน าเสนอสาระส าคัญเก่ียวกับ
แนวคิดพื้นฐาน จุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้ ลักษณะของปัญหาในการจัดการเรียนรู้ การเตรียมตัวของครูก่อน
การจัดการเรียนรู้ ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ และบทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในความรู้ ความจ า ความเข้าใจ การน าความรู้
เก่ียวกับวิทยาศาสตร์ไปใช้ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยวัดจากคะแนนที่ผู้เรียนได้รับจากการท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องแรงและความดันที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยวัดจากความสามารถต่างๆ 4 ด้าน คือ
 1. ความรู้ความจ า คือ ผู้ เรียนสามารถจดจ าสิ่งที่ เคยเรียนมาแล้วเ ก่ียวกับหลักการ และทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์ 

2. ความเข้าใจ คือ ผู้เรียนสามารถในการอธิบายความหมาย ขยายความความรู้โดยอาศัยข้อเท็จจริง หลักการ 
และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ 

3. การน าไปใช้ คือ ผู้เรียนสามารถในการน าความรู้ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
4. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คือ ผู้เรียนสามารถในการสืบเสาะหาความรู้ผ่านการปฏิบัติและฝึกฝน

ความคิดอย่างมีระบบ ส าหรับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยทักษะการสังเกต การค านวณ การ
จ าแนกประเภท การลงความเห็นจากข้อมูล การจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล การก าหนดและควบคุมตัวแปร 
การตั้งสมมติฐาน การทดลอง และการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 
 ทักษะการท างานเป็นทีม หมายถึง การร่วมกันท างานของสมาชิกที่มากกว่า 1 คน ซ่ึงครูให้นักเรียนท างาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม ร่วมมือกันศึกษาค้นคว้าหาวิธีการแก้ปัญหาหรือปฏิบัติกิจกรรมตามความสามารถ ความถนัด หรือ
ความสนใจ เป็นการฝึกให้นักเรียนท างานร่วมกันตามวิธีแห่งประชาธิปไตย โดยที่สมาชิกทุ กคน น้ันต้องมีเป้าหมาย
เดียวกันในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR 
 เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ในด้านการเรียนการสอน 
เน้ือหาและประโยชน์ที่ได้รับหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR โดยผู้วิจัยได้พิจารณาเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ด้านความรู้ ด้านความรู้สึก และด้านแนวโน้มเชิงพฤติกรรม โดยใช้แบบประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ที่
สร้างขึ้นตามวิธีการของลิเคิร์ท (Likert Scale) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ 5 , 4, 3, 2 และ1 ซ่ึง
หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ตามล าดับ 

วิธดี าเนนิการวจิยั 
 มีขั้นตอนการด าเนินการวิจัยดังต่อไปน้ี 

1. การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
2. แบบแผนการด าเนินการศึกษา 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. วิธีด าเนินการศึกษา 
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง        

 1. ประชากร  
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 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร ต าบลสระแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 237 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง  
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียน
อนุบาลก าแพงเพชร ต าบลสระแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 40 คน โดยวิธีการเลือกแบบแบ่งกลุ่ม สุ่ม
อย่างง่าย 

แบบแผนการด าเนินการศึกษา 
 การวิจัยในครั้งน้ีใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One-Group pretest posttest design มีลักษณะดังน้ี 
  E-group 
 
 

เม่ือ  E-group แทน กลุ่มทดลอง 
 X  แทน การจัดกระท าตามวิธีทดลอง  
       O1  แทน การทดสอบก่อนเรียน 
       O2  แทน การทดสอบหลังเรียน 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ CCR หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง แรงและความ
ดัน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ แบบวัดทักษะในการท างานกลุ่ม และแบบวัดเจตคติต่อ
วิชาวิทยาศาสตร์ รายละเอียด ดังน้ี 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ CCR ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะในการท างานเป็นทีม และเจตคติต่อ
วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร จ านวน 8 แผน ได้แก่ 
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องแรงลัพธ์ (ในทิศทางเดียวกัน) 
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องแรงลัพธ์ (ในทิศทางตรงข้ามกัน) 
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องแรงเสียดทาน 
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 ประโยชน์และการลดแรงเสียดทาน 
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องความดันอากาศ 
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องความดันของของเหลว 
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่องแรงพยุงของของเหลว (แรงพยุงของน้ า) 
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่องแรงพยุงของของเหลว (เรือด าน้ า) 
    1.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ CCR  
    1.2 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
    1.3 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
จัดท าค าอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว 15101) 
    1.4 ด าเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องแรงและความดัน  

O1 X O2 
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    1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ CCR หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องแรงและความดัน ให้ครูพี่เลี้ยงตรวจสอบ
ความถูกต้องเหมาะสม หากมีข้อผิดพลาดปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 
    1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ CCR หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องแรงและความดัน ให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม หากมีข้อผิดพลาดปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 
    1.7 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ CCR ให้สมบูรณ์และพร้อมที่จะน าไปใช้จริงต่อไป 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพดังน้ี 
     2.1 ศึกษาตัวแปร 
     2.2 ศึกษาเก่ียวกับหลักการสร้างแบบทดสอบ 
     2.3 สร้างแบบทดสอบ 
     2.4 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อหาความเที่ยง ใช้วิธีการหาค่า 
IOC (Index of Item - Objective Congrance) มีรายละเอียดในการพิจารณาตรวจสอบ ดังน้ี 
    ให้คะแนน   + 1   เห็นด้วย 
    ให้คะแนน            0      ไม่แน่ใจ 
    ให้คะแนน       -1     ไม่เห็นด้วย 
 โ ด ย เ ลื อ ก แ บบ ทด สอ บ ที่ มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย ตั้ ง แ ต่  0 . 5 0  ขั้ น ไ ป  แ บ บ ท ด ส อ บ ข้ อ ใ ดที่ มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย 
ต่ ากว่า 0.50 ผู้ศึกษาได้ท าการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้เกิดความเชื่อม่ันค าถามของ
แบบทดสอบสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
       2.5 ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
       2.6 น าไปใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 30 คน แล้วน ามาวิเคราะห์ ดังน้ี 
  - ค่าความเชื่อม่ัน โดยวิธีการหาจากสูตรของคูเดอร์และริชาร์ดสัน KR – 20 พบว่า มีค่าเท่ากับ 
0.72 (ภาคผนวก)          
  - ค่าความยากง่าย พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.73 – 0.80 (ภาคผนวก) 
  - ค่าอ านาจจ าแนก พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.20 – 0.40 (ภาคผนวก) 

3. แบบวัดทักษะในการท างานเป็นทีม ร่วมมือกันศึกษาค้นคว้า หรือหาวิธีการแก้ปัญหาในกิจกรรมต่าง ๆ 
ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพดังน้ี 
    3.1 ศึกษาตัวแปร 
    3.2 ศึกษาเก่ียวกับหลักการสร้างแบบสอบถาม 
    3.3 สร้างแบบสอบถาม 
    3.4 น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบ เพื่อหาความเที่ยง ใช้วิธีการหาค่า IOC เป็นการวิเคราะห์เน้ือหา 
ขึ้นอยู่กับตัวแปร เป็นคุณภาพรายข้อทุกข้อควรมีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป) พบว่ามีค่าเท่ากับ 1.00 (ภาคผนวก) 
    3.5 ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
    3.6 จัดพิมพ์แบบวัดทักษะการท างานเป็นทีม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส าหรับใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้าต่อไป 
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4. แบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและความดัน ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพดังน้ี 
     4.1 ศึกษาตัวแปร        
     4.2 ศึกษาเก่ียวกับหลักการสร้างแบบสอบถาม      
     4.3 สร้างแบบสอบถาม        
     4.4 น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบ เพื่อหาความเที่ยง ใช้วิธีการหาค่า IOC เป็นการวิเคราะห์
เน้ือหา ขึ้นอยู่กับตัวแปร เป็นคุณภาพรายข้อทุกข้อควรมีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป) พบว่ามีค่าเท่ากับ 1.00 (ภาคผนวก)
     4.5 ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ    
     4.6 จัดพิมพ์แบบสอบถามวัดเจตคติที่มีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ส าหรับใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้าต่อไป 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ในการทดลอง  ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามแผนการวิจัย  ดังน้ี 

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน โดยให้นักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างที่ยังไม่ได้ศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องแรงและความดัน จ านวน 20 ข้อ  
 2. จัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ CCR หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องแรงและความดัน ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นโดยใช้ระยะเวลาการสอน 2 คาบต่อสัปดาห์ จ านวน 10 คาบ คาบละ 2 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 1 
ธันวาคม พ.ศ. 2561  

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 
เรื่องแรงและความดัน จ านวน 20 ข้อ แบบวัดทักษะในการท างานเป็นทีม และแบบวัดเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 

4. น าผลการเก็บรวบรวมข้อมูลไปวิเคราะห์ผลต่อไป 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
 1ใ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Dependent Sample t-test 
 2. เพื่อศึกษาทักษะในการท างานเป็นทีมและเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กับเกณฑ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผล
ค่าเฉลี่ย ดังน้ี          
  ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 ทักษะในการท างานเป็นทีม / เจตคติ ระดับมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 ทักษะในการท างานเป็นทีม / เจตคติ ระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 ทักษะในการท างานเป็นทีม / เจตคติ ระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 ทักษะในการท างานเป็นทีม / เจตคติ ระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 ทักษะในการท างานเป็นทีม / เจตคติ ระดับน้อยที่สุด 
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สรุปผลการวิจัย 
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้แบบ 
CCR อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีทักษะในการท างานเป็นทีมหลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR โดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนรู้จักตนเองและรู้จักผู้ อ่ืน เข้าใจต่อเพื่อนร่วมงานและ
สามารถร่วมกลุ่มกันได้เป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ นักเรียนมีการพัฒนาตนเอง และร่วมมือกันใช้ความ
ขัดแย้งในเชิงสร้างสรรค์ ตามล าดับ 
 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR โดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมีความละเอียดรอบคอบก่อนการตัดสินใจ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา คือ มีใจกว้าง และมีความซ่ือสัตย์และมีใจเป็นกลาง ตามล าดับ 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาค้นคว้าในครั้งน้ีปรากฏว่า ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR มี
คุณภาพและประสิทธิภาพอย่างดียิ่ง ส่งผลให้มาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีระดับสูงขึ้น เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้ง
ไว้ ด้วยเหตุผลดังต่อไปน้ี 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบ CCR ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นแผนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามผล
ของการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว 
 2. แผนการจัดการเรียนรู้แบบ CCR น้ีสร้างขึ้นอย่างถูกวิธี ได้ผ่านขั้นตอนการสร้างแลพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
เริ่มตั้งแต่เอกสารหลักสูตรและเอกสารและเอกสารที่เก่ียวข้องในการใช้หลักสูตร และยังได้รับการแนะน า ข้อเสนอแนะ
จากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านเน้ือหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ความเหมาะสมของเน้ือหา และรูปแบบที่
น าเสนอในแบบฝึกเสริมทักษะการกระบวนการแก้ปัญหา รวมทั้งการน าแบบฝึกไปทดลองใช้ 
 3. การสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ CCR นักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ 
 4. แผนการจัดการเรียนรู้แบบ CCR เรียงล าดับความยากง่ายสอดคล้องตามธรรมชาติการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนรู้
ผลการท าแบบฝึกของตนเองทุกครั้ง ท าให้เรียนรู้สึกว่าตนเองประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ จึงสรุปได้ว่าแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบ CCR ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งสามารถน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
และมีผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้นตามเกณฑ์ทางการเรียนรู้ที่โรงเรียนตั้งไว้ 

ข้อเสนอแนะ  
 จากผลการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ีมีข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ต่อวงการศึกษา ดังน้ี 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบ CCR ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 น าไปใช้ได้กับทุกแบบเรียน เช่น การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร ์จะน าไปใช้กับขั้นตอนฝึกทักษะ ขั้นตอนที่ 5 ก็ได้ เพราะในการจัดท า
ได้ยึดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นแนวทางในการจัดท า 
 2. ก่อนน าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ CCR ไปใช้ผู้สอนควรศึกษารายละเอียดของทุกกิจกรรมก่อนน าไปใช้ 
 3. แผนการจัดการเรียนรู้แบบ CCR จะเกิดความสมบูรณ์ครูผู้สอนต้องใช้ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมให้ครบ
ทุกขั้นตอน  
 4. ปรับและยืดหยุ่นกิจกรรมการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสม 
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 5. ท าการเผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้แบบ CCR เพื่อประโยชน์ต่อวงการศึกษาให้กว้างไกลที่สุด 

เอกสารอ้างอิง 

กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ. คู่มือการจดัการเรยีนการสอน กลุ่มสาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์. กรุงเทพมหานคร 
: องค์การค้ารับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), 2544. 
กรมวิชาการ,  กระทรวงศึกษาธิการ. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในหลักสูตร
 การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544. กรุงเทพมหานคร : องค์การค้ารับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.)
  , 2544. 
กรมวิชาการ,  กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544. กรุงเทพมหานคร : องค์การ
 รับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ( ร.ส.พ.) , 2545 
กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ. แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2544. กรุงเทพมหานคร : องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2545. 
ล้วน  สายยศ, รองศาสตราจารย์, และคณะ. เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา .กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวัดผลและ
 วิจัยทางการศึกษา , มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ประสานมิตร, สุวีริยาสาส์น 2538.  
ทิศนา  แขมมณี. 2543.  การจัดการเรียนการสอนที่ยดึนักเรียนเป็นส าคญั  โมเดล ซิปปา. พิมพ์ครั้งที่  2. กรุงเทพฯ
 : ชนารักษ์.  
ธนพร  เรียนทับ,  และคณะ.  การศึกษาการจัดการเรียนรู้ตามเทคนิค CCR เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส เพื่อพัฒนา
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะ การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และส่งเสริมเจตคตติ่อวิชาคณติศาสตร์
 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์). 
 ก าแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
สุวัฒนา  จิตต์รัตนอรุณ,  การพฒันารปูแบบการบรูณาการแนวคดิจติตปญัญาศกึษาในการประกันคณุภาพ
 การศกึษา ส าหรบัสถานศึกษาระดบัการศกึษาขั้นพืน้ฐาน.  ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา 
สลักจิต ตรีรณโอภา,  จติตปัญญาศึกษากบัการจดัการเรยีนรู้.  พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ปราณี  หล าเบ็ญสะ,  การหาคณุภาพของเครือ่งมอืวดั และประเมนิผล.  ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
นพคุณ แดงบุญ,  การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ์และเจตคตติอ่วทิยาศาสตรข์องนกัเรยีน 
 ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่2 ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูด้ว้ยชดุกจิกรรมวิทยาศาสตร์.กรุงเทพมหานคร : 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
อริสา สุมามาลย์,  การพฒันาปัญญาด้วยกระบวนการเรยีนรู้แนวจติตปญัญาศึกษา: กรณศีึกษาโรงพยาบาล 
 น้ าเกลีย้งจังหวดศรสีะเกษ,  นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล 
สนิท  สัตโยภาส,  การใช้กระบวนวชิาจติตปญัญาศึกษา (Contemplative Studies) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
 พฒันา คณุธรรม จรยิธรรมและค่านยิมอันพงึประสงคแ์กน่ักศกึษาระดบัปรญิญาตรี,  เชียงใหม่ : 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   
จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ,  เจตคติทางวิทยาศาสตร์.  ออนไลน์การท างานเป็นทีม,  (มปป),  ออนไลน์ 

  
 
 



 
 

 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

 

291 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที2่ (Proceedings) 

การศกึษาสตูรอาหารเพาะเลีย้งอยา่งงา่ยตอ่การเจรญิเตบิโตของกลว้ยไมก้ะเรกะรอ่น  
 (Cymbidium aloifolium (L.) Sw.) และกลว้ยไมม้า้วิง่ (Doritis pulcherrima  Lindl.)  

The study of simply plant tissue culture medium to Cymbidium aloifolium (L.) Sw. and 
Doritis pulcherrima Lindl. growth 

ปวณีา ยอดศร1  ฤทยัรตัน ์ รกัชาต1ิ และณตัฐยิา  ชยัชนะ2  

1นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
    2อาจารย์โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

บทคัดย่อ         
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา การเจริญเติบโตของกล้วยไม้กะเรกะร่อนและกล้วยไม้ม้าว่ิงในสูตรอาหาร 
เพาะเลี้ยงเน้ือเยื่ออย่างง่าย โดยน ายอดกล้วยไม้กะเรกะร่อนและกล้วยไม้ม้าว่ิงในสภาพปลอดเชื้อย้ายลงสูตรอาหาร
เพาะเลี้ยงเน้ือเยื่ออย่างง่ายร่วมกับ 0, 0.5 ,1 ,2 mg/l Benzyl adenin (BA) เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ผลการศึกษา 
พบว่าอัตราการเจริญเติบโตของกล้วยไม้กะเรกะร่อนสูงสุดพบในสูตรอาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่ออย่างง่าย ร่วมกับ 1 
mg/l BA โดยให้น้ าหนักสดเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 0.606 กรัมต่อชิ้นเน้ือเยื่อ (2.07 เท่าของอาหารสูตร MS) และการแตกยอด
เฉลี่ยสูงสุดที่ 1.1 ยอดต่อชิ้นเน้ือเยื่อ ส่วนอัตราการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ม้าว่ิงสูงสุดในสูตรอาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ
อย่างง่ายร่วมกับ 2 mg/l BA โดยให้น้ าหนักสดเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 0.100 กรัมต่อชิ้นเน้ือเยื่อ (1.25 เท่าของอาหารสูตร MS) 
แต่ไม่พบการแตกยอดเพิ่ม 

ค าส าคัญ : สูตรอาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่ออย่างง่าย / กล้วยไม้กะเรกะร่อน / กล้วยไม้ม้าว่ิง 

ABSTRACT 
 The purpose of this research was to investigate the growth of Cymbidium aloifolium (L.) Sw. 
and Doritis pulcherrima  Lindl. on simply plant tissue culture medium. The sterilized shoot of 
Cymbidium aloifolium (L.) Sw. and Doritis pulcherrima  Lindl. was transferred to simply plant tissue 
culture medium supplemented with 0, 0.5 ,1 ,2 mg/l Benzyl adenin (BA)  for 16 weeks. The result 
revealed that the highest grow rate of Cymbidium aloifolium (L.) Sw. was found on simply plant 
tissue culture medium supplemented with 1 mg/l BA. The increasing of fresh weight average was 
0.606 g/explant (2.07 times of MS medium) and the average of shoot induction was 1.1 shoot/explant. 
The highest grow rate of Doritis pulcherrima  Lindl. was found on simply plant tissue culture medium 
supplemented with 2 mg/l BA. The increasing of fresh weight average was 0.100 g/explant (1.25 times 
of MS medium) but not found shoot budding.  

Keyword : simply plant tissue culture medium/ Cymbidium aloifolium (L.) Sw./ Doritis pulcherrima  

Lindl. 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันกล้วยไม้กะเรกะร่อนและกล้วยไม้ม้าว่ิง ถือเป็นอีกสายพันธ์ุหน่ึงที่มีความสวยงาม มีราคาสูง และใกล้
สูญพันธ์ุ ซ่ึงการขยายพันธ์ุของกล้วยไม้สามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ การขยายพันธ์ุโดยการผสมเกสรและการเพาะ
เมล็ด และ การขยายพันธ์ุโดยใช้ส่วนต่างๆ ของต้น อีกวิธีการหน่ึงคือการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อเป็นวิธีที่นิยมใช้มาก 
ยกตัวอย่างเช่น การศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเกิดยอดและรากของกล้วยไม้เหลืองจันทบูร ที่เพาะเลี้ยงบน
อาหารสูตร VW (1949) MS (1962) และปุ๋ยเคมี Y.V.P. Feed สูตร N:P:K = 20:20:20 หลังการเพาะเลี้ยง 90 วัน 
พบว่า ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงบนอาหารMS สามารถชักน าการเกิดยอดรวมเฉลี่ยมากสุด 3.89 ยอด/ชิ้นส่วน และ
อาหารสูตร VW ชักน าการเกิดรากเฉลี่ยมากที่สุดคือ 4.25 ราก/ชิ้นส่วน และจากการศึกษาผลของสารควบคุมการ
เจริญเติบโต 3 ชนิด คือ ได้แก่ BA และ naphthaleneacetic acid (NAA) ที่ระดับความเข้มข้น 0, 5, 10 และ 15 
mg/l Thidiazuron (TDZ) ที่ระดับความเข้มข้น 0, 0.5, 1 และ 2 µM ที่เติมลงในอาหารสูตร VW, MS และปุ๋ยเคมี 
Y.V.P. Feed ที่มีต่อการชักน ายอดและรากของกล้วยไม้เหลืองจันทบูร หลังจากการเพาะเลี้ยง 90 วัน พบว่าอาหารสูตร 
MS ที่เติม 5 mg/l BA เกิดยอดรวมเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.76 ยอด/ชิ้นส่วน และ อาหารสูตร MS ที่เติม 10 mg/l 
NAA เกิดรากเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 8.19 ราก/ชิ้นส่วน (นายิกา, 2559) การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่ออย่างง่ายถูกน ามาใช้เพื่อ
ลดต้นทุนในการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อซ่ึงปกติมีราคาแพงเน่ืองจากอุปกรณ์และสารเคมีที่ค่อนข้างราคาสูง ซ่ึงจากงานวิจัยที่
ผ่านมาจึงพยายามหาวัสดุ อุปกรณ์และสารเคมีเพื่อทดแทนและประหยัดค่าใช้จ่าย ยกตัวอย่างเช่น การใช้น้ ายาฟอกผ้า
ขาวเพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชทดแทนการใช้หม้อน่ึงความดันไอเพื่อลดต้นทุน จากการทดลอง
เติมน้ ายาฟอกผ้าขาวลงในอาหารสูตร MS ในความเข้มข้นร้อยละ 0.01, 0.05, 0.3 และ 0.5 พบว่าไม่เกิดการปนเปื้อน
ของจุลินทรีย์ในทุกชุดการทดลอง จากน้ันน าอาหารที่เติมน้ ายาฟอกผ้าขาวน้ี ไปทดลองเลี้ยงเน้ือเยื่อส่วนข้อของม่วง
เทพรัตน์เทียบกับการฆ่าเชื้อผ่านหม้อน่ึงความดันไอ พบว่า ความเข้มข้นที่ 0.01% มีการเจริญเติบโตไม่ต่างจากชุดที่
ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยหม้อน่ึงความดันไอ (Chotikadachanarong, 2013) นอกจากน้ี ยังมีการใช้ปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆ 
อาหารโฮโดรโปนิก น้ ามะพร้าว น้ ามันฝรั่ง มาใช้เพื่อทดแทนสารเคมีส าหรับการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่ออีกด้วย ดังน้ันผู้วิจัย
จึงเห็นความส าคัญและสนใจที่จะศึกษาการเจริญเติบโตของกล้วยไม้กะเรกะร่อนและกล้วยไม้ม้าว่ิง ในสูตรอาหาร
เพาะเลี้ยงเน้ือเยื่ออย่างง่าย เพื่อใช้ในการอนุรักษ์และขยายพันธ์ุกล้วยไม้ม้าว่ิงต่อไป 

จดุมุง่หมายของการวจิยั 
เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของกล้วยไม้กะเรกะร่อนและกล้วยไม้ม้าว่ิงในสูตรอาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ                  

อย่างง่าย  

ขอบเขตของการวจิยั      
 ขอบเขตดา้นเนื้อหา       
 1. สูตรอาหารอย่างง่าย      
 2. การเจริญเติบโตของกล้วยไม้กะเรกะร่อนและกล้วยไม้ม้าว่ิง  
 3. การขยายพันธ์ุกล้วยไม้ 
 ขอบเขตดา้นสถานทีศ่ึกษา 

 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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ขอบเขตดา้นระยะเวลาทีศ่ึกษา 

 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 2561 

กรอบแนวคดิการวจิยั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วิธกีารด าเนนิการวจิยั  

วิธีการเตรยีมอาหารเพาะเลีย้งเนือ้เยื่ออย่างง่าย    
 เติมสารละลาย A และ B (อาหารไฮโดรโปนิก) อย่างละ 5 ml หลังจากน้ันเติมวิตามินบีรวม 500 mg และ
เติม BA   ความเข้มข้น 0,0.5,1,2 mg/l ใส่น้ าตาล 30 g ปรับปริมาตรจนครบ 1,000 ml ปรับ pH ให้ได้ 5.8  ± 0.02 
ด้วย pH meter ละลายผงวุ้น 7 กรัม  ต้มจนผงวุ้นละลาย แล้วน าใส่ขวดและปิดฝา ฆ่าเชื้อด้วยเครื่องหม้อน่ึงความดัน
ไอ อุณหภูมิ 121 °C เป็นเวลา 15 นาที   

การศกึษาการเจรญิเตบิโตของกล้วยไม้กะเรกะร่อนและกล้วยไม้มา้วิง่     
 ท าการย้ายยอดของกล้วยไม้กะเรกะร่อนและกล้วยไม้ม้าว่ิงในสภาพปลอดเชื้อ ลงบนอาหารสูตร MS และ
อาหารสูตรเพาะเลี้ยงอย่างง่ายร่วมกับ 0, 0.5 ,1 ,2 mg/l BA  จ านวน 10 ซ้ า เพาะเลี้ยงที่อุณหภูมิ  25 ± 2 °C ให้แสง 
16 ชั่วโมงต่อวัน เป็นเวลา 16 สัปดาห์ เป็นบันทึกผลการทดลองจากน้ าหนักสดที่เพิ่มขึ้น (น้ าหนักสดหลังการทดลอง – 
น้ าหนักสดก่อนการทดลอง) และอัตราการแตกยอดใหม่ เปรียบเทียบกับชุดควบคุม (สูตรอาหารMS) 

การวิเคราะห์ข้อมูล   
 น้ าหนักสดที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยแสดงเป็นกรัมต่อชิ้นเน้ือเยื่อ ± SD (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) และอัตราการแตก
ยอดใหม่ เฉลี่ยแสดงเป็นยอดต่อชิ้นเน้ือเยื่อ จากการทดลองจ านวน 10 ซ้ า 
 
 

การศึกษาสูตรอาหารเพาะเลี้ยงอย่างง่ายต่อการเจริญเติบโต

ของกล้วยไม้กะเรกะร่อน  และกล้วยไม้ม้าว่ิง  

- สูตรอาหาร MS 

- สูตรอาหารอย่างง่าย 

+ BA ที่ความเข้มข้น 0, 0.5,1,2 mg/L 

การประยุกต์ใช้วิธีการในการอนุรักษ์
ระบบนิเวศและการเกษตรเชิงธุรกิจเพื่อ

การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

การเจริญเติบโต 
-วัดน้ าหนักสด 
-การแตกยอด 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล        
 การศึกษาสูตรอาหารเพาะเลี้ยงอย่างง่ายต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้กะเรกะร่อน     
 จากผลการศึกษาการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้กะเรกะร่อนบนอาหารเพาะเลี้ยงอย่างง่าย พบว่า สูตรอาหาร
เพาะเลี้ยงเน้ือเยื่ออย่างง่าย  ร่วมกับ 1 mg/l BA ท าให้กล้วยไม้กะเรกะร่อนมีการเจริญเติบโตโดยเฉลี่ยมากที่สุดคือ  
0.606 กรัม/ชิ้นเน้ือเยื่อ สูตรอาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่ออย่างง่าย ร่วมกับ 2 mg/l BA ท าให้กล้วยไม้กะเรกะร่อนมีการ
เจริญเติบโตโดยเฉลี่ย 0.368 กรัม/ชิ้นเน้ือเยื่อ สูตรอาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่ออย่างง่าย ร่วมกับ 0.5 mg/l BA ท าให้
กล้วยไม้กะเรกะร่อนมีการเจริญเติบโตโดยเฉลี่ย 0.141 กรัม/ชิ้นเน้ือเยื่อ และสูตรอาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่ออย่างง่าย 
ท าให้กล้วยไม้กะเรกะร่อนมีการเจริญเติบโต โดยเฉลี่ย 0.06 กรัม/ชิ้นเน้ือเยื่อ  ส่วนสูตรอาหาร MS มีการเจริญเติบโต 
โดยเฉลี่ย 0.293 กรัม/ชิ้นเน้ือเยื่อ จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าสูตรอาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่ออย่างง่ายร่วมกับ 1 
mg/l BA ให้การเจริญเติบโตสูงกว่าสูตรอาหาร MS (ชุดควบคุม) 2.07 เท่า การแตกยอดเฉลี่ยของกล้วยไม้สายพันธ์ุ
กะเรกะร่อน พบว่าเกิดการแตกยอดของกล้วยไม้ด้วยสูตรอาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่ออย่างง่าย ร่วมกับ 1 mg/l BA มาก
ที่สุด โดยให้อัตราการแตกยอดใหม่ เฉลี่ย 1.1 ยอด/ชิ้นเน้ือเยื่อ รองลงมาคือสูตรอาหาร เพาะเลี้ยงเน้ือเยื่ออย่างง่าย 
ร่วมกับBA mg/l 2 ให้อัตราการแตกยอดใหม่ เฉลี่ย 0.7 ยอด/ชิ้นเน้ือเยื่อ ส่วนสูตรอาหาร  MS และสูตรอาหาร
เพาะเลี้ยงเน้ือเยื่ออย่างง่าย ร่วมกับ 0.5 mg/l BA ไม่เกิดการแตกยอด (ตาราง 1)    
 ตาราง 1 การเจริญของกล้วยไม้กะเรกะร่อนบนอาหารสูตร MS และสูตรอาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่ออย่างง่าย 
ที่ 16 สัปดาห์ 

ชดุการทดลอง  น้ าหนกัสดทีเ่พิ่มขึน้เฉลีย่ 
(กรมั/ชิ้นเนื้อเยือ่)  

อตัราการแตกยอดใหม ่เฉลีย่ 
(ยอด/ชิน้เนือ้เยื่อ) 

สูตรอาหาร MS  0.293±0.007  0 
สูตรอาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่ออย่างง่าย  0.060±0.005 0 
สูตรอาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่ออย่างง่าย+ 0.5 mg/l BA  0.141±0.004 0 
สูตรอาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่ออย่างง่าย + 1 mg/l BA  0.606±0.012 1.1 
สูตรอาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่ออย่างง่าย + 2 mg/l BA  0.368±0.003 0.7 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
ภาพ 1 การเจริญเติบโตของกล้วยไม้สายพันธ์ุกะเรกะร่อน บนอาหารสูตรอย่างง่ายร่วมกับ 1 mg/l BA ที่ 16 สัปดาห์ 
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การศกึษาสตูรอาหารเพาะเลีย้งอย่างง่ายตอ่การเจรญิเตบิโตของกลว้ยไมม้า้วิง่  
 จากผลการศึกษาการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ม้าว่ิงพบว่า สูตรอาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่ออย่างง่าย ร่วมกับ 2 mg/l 
BA ส่งผลให้กล้วยไม้ม้าว่ิงมีการเจริญเติบโตโดยเฉลี่ยสูงที่สุด 0.1 กรัม/ชิ้นเน้ือเยื่อ  สูตรอาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่ออย่าง
ง่าย ร่วมกับ 1 mg/l BA ส่งผลให้กล้วยไม้ม้าว่ิงมีการเจริญเติบโตโดยเฉลี่ย 0.85 กรัม/ชิ้นเน้ือเยื่อ  สูตรอาหาร
เพาะเลี้ยงเน้ือเยื่ออย่างง่าย ร่วมกับ 0 และ 0.5 mg/l BA ส่งผลให้กล้วยไม้ม้าว่ิงมีการเจริญเติบโตโดยเฉลี่ย 0.082 
กรัม/ชิ้นเน้ือเยื่อ ส่วนสูตรอาหาร MS มีการเจริญเติบโต โดยเฉลี่ย 0.080 กรัม/ชิ้นเน้ือเยื่อ จากผลการศึกษาแสดงให้
เห็นว่าสูตรอาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่ออย่างง่ายร่วมกับ 2 mg/l BA ให้การเจริญเติบโตสูงกว่าสูตรอาหาร MS (ชุด
ควบคุม) 1.25 เท่า (ตาราง 2) การศึกษาการแตกยอดเฉลี่ยของกล้วยไม้สายพันธ์ุม้าว่ิง ไม่พบการแตกยอดเพิ่มในทุก
สูตรการทดลอง 

ตาราง 2 การเจริญของกล้วยไม้ม้าว่ิงบนอาหารสูตร MS และสูตรอาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่ออย่างง่าย ที่ 16 
สัปดาห์ 
 

ชดุการทดลอง  น้ าหนกัสดทีเ่พิ่มขึน้เฉลีย่ 
(กรมั/ชิ้นเนื้อเยือ่)  

อตัราการแตกยอดใหม ่เฉลีย่ 
(ยอด/ชิน้เนือ้เยื่อ) 

สูตรอาหาร MS  0.08±0.006 0 
สูตรอาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่ออย่างง่าย  0.082±0.004 0 
สูตรอาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่ออย่างง่าย+ 0.5 mg/l BA  0.082±0.003 0 
สูตรอาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่ออย่างง่าย + 1 mg/l BA  0.085±0.003 0 

สูตรอาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่ออย่างง่าย + 2 mg/l BA  0.100±0.010 0 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพ 2 การเจริญเติบโตของกล้วยไม้สายพันธ์ุม้าว่ิง บนอาหารสูตรอย่างง่ายร่วมกับ 2 mg/l BA ที่ 16 สัปดาห์  
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สรุปผลการวิจัย          
 จากการศึกษาการเจริญเติบโตของกล้วยไม้สายพันธ์ุกะเรกะร่อนและม้าว่ิงบนสูตรอาหารเพาะเลี้ยงอย่างง่าย  
พบว่าการเจริญเติบโตของกล้วยไม้กะเรกะร่อนบนสูตรอาหารเพาะเลี้ยงอย่างง่ายร่วมกับ 1 mg/l  BA ให้ผลการ
เจริญเติบโตดีที่สุดคิดเป็น 2.07 เท่าของสูตรอาหาร MS และพบการแตกยอดเฉลี่ย 1.1 ยอดต่อชิ้นเน้ือเยื่อ ส่วนการ
เจริญเติบโตของกล้วยไม้ม้าว่ิงด้วย พบว่าสูตรอาหารเพาะเลี้ยงอย่างง่ายร่วมกับ 2 mg/l BA ให้ผลการเจริญเติบโตดี
ที่สุดคิดเป็น 1.25 เท่าของสูตรอาหาร MS แต่ไม่พบการแตกยอดเพิ่ม  

อภิปรายผลการวิจัย         

 จากผลการศึกษาสูตรอาหารอย่างง่ายต่อการเจริญของกล้วยไม้สายพันธ์ุกะเรกะร่อนและม้าว่ิง พบว่าสูตร
อาหารอย่างง่ายทีมีการเติมอาหารโฮโดรโปนิก ร่วมกับ BA สามารถให้การเจริญเติบโตมากกว่าสูตร MS โดยให้การ
เจริญเติบโดเป็น 2.07 และ 1.25 เท่า ตามล าดับ สอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่ามีการใช้ BA เพื่อช่วยในการ
เจริญเติบโตของกล้วยไม้ อาทิเช่น การเพาะเลี้ยงเมล็ดกล้วยไม้บนอาหารสังเคราะห์สูตรMS ที่เติม 0.1 mg/l BA เป็น
เวลา 12 สัปดาห์ พบว่าเมล็ดกล้วยไม้เจริญเป็นโปรโตคอร์มขนาดเล็กประมาณ 0.2-0.3  สีเขียว รูปร่างกลม จากน้ัน
ย้ายโปรโตคอร์มที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเมล็ดมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตรที่ไม่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต เป็นเวลา 
4 สัปดาห์ เพื่อให้เกิดเป็นยอดอ่อน จากน้ันน ายอดอ่อนกล้วยไม้เอ้ืองนางชีขนาด 0.5 ซม. มาเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร 
MS และสูตร 1/2 MS เป็นเวลา 8 สัปดาห์พบว่าต้นอ่อนที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS สามารถชักท าให้เกิดยอด โดย
มีจ านวนยอดเฉลี่ย 1.40 ยอดต่อชิ้นส่วน (รัตนวาล ีและคณะ, 2557)     
 นอกจากน้ี ผลการศึกษายังสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมาได้มีการศึกษาอาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่ออย่างง่าย
เพื่อลดต้นทุนในการผลิต ยกตัวอย่างเช่น การศึกษาผลของอาหารเพาะเลี้ยง Hydroponics ต่อการงอก และการ
พัฒนาของเมล็ดเอ้ืองกุหลาบกระเป๋าเปิด (Acampe papillosa (Lindl.)) พบว่า อาหารดังกล่าวสามารถชักน าให้เกิด
การงอกของเมล็ดได้ 100 เปอร์เซ็นต์และสามารถชักน าให้ต้นอ่อนที่งอกจากเมล็ดมีการเจริญเติบโตได้มากที่สุดคือ 60 
เปอร์เซ็นต์ (กนกวรรณ และคณะ, 2558) และจากการศึกษาอาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อต้นทุนต่ าเพื่อการขยายพันธ์ุหญ้า
หวาน (Stevia rebaudiana Bertoni) โดยใช้อาหาร Hydroponics ร่วมกับเครื่องดื่มผสมวิตามิน พบว่า อาหาร
ดังกล่าวให้การเจริญเติบโตของหญ้าหวานทั้งความสูง จ านวนใบ และจ านวนราก ซ่ึงสามารถใช้ผลิตต้นพันธ์ุหญ้าหวาน
เพื่อการค้าต่อไป (วรรธนา และคณะ, 2558) ยิ่งไปกว่าน้ัน จากการศึกษาอาหารเพาะเลี้ยงอย่างง่ายในการเพาะเลี้ยง 
hairy root ของ เจตมูลเพลิงแดง พบว่าอาหารเพาะเลี้ยงจากปุ๋ยเกล็ดทางการค้าร่วมกับวิตามินรวมให้การเจริญเติบโต
ที่ดีแต่ยังน้อยกว่าการเจริญที่พบในอาหารสูตร MS ยิ่งไปกว่าน้ัน เม่ือวิเคราะห์ปริมาณสาร plumbagin ที่พบใน hairy 
root ของเจตมูลเพลิงแดง พบว่า การผลิตสาร plumbagin โดยใช้ปุ๋ยเกล็ด 2 g/l ร่วมกับวิตามินรวม 2 มล. มีต้นทุน
การผลิตสาร plumbagin ต ่าที่สุด (สุกัลยาและคณะ, 2549) ดังน้ัน สูตรอาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่ออย่างง่ายที่มีต้นทุนต่ า
กว่าอาหารสูตร MS สามารถใช้ในการอนุรักษ์และขยายพันธ์ุกล้วยไม้สายพันธ์ุกะเรกะร่อนและม้าว่ิงในสภาพปลอดเชื้อ 
อีกทั้งมีวิธีการเตรียมที่ง่าย เหมาะที่จะส่งเสริมให้เกษตรกร และชาวบ้านในชุมชนเพื่อใช้ในการอนุรักษ์และขยายพันธ์ุ
พืชพรรณพื้นบ้านอ่ืนๆ ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ไม่ให้สูญพันธ์ุ 
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ขอ้เสนอแนะในการวจิยั 
1. ควรมีการศึกษาสูตรอาหารเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มปริมาณการแตกยอด 
2. ควรมีการศึกษาสูตรอาหารการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่ออย่างง่ายในพืชหรือกล้วยไม้สายพันธ์ุอ่ืนๆเพื่อการ

อนุรักษ์และขยายพันธ์ุพืชในท้องถิ่น 
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การศกึษาประสทิธภิาพของสารสกดัสมนุไพรในจงัหวดัเชยีงราย                                                     
สูต่น้แบบผลติภณัฑย์บัยัง้โรคไหมข้า้ว                                                                                 

Study on Potential Herbs in Chiang Rai as Models of Herbal Product Development 
against rice blast disease     

นพิาดา โสลา1, นจุรนิทร ์กอ้นแกว้1, นจุรนิทร ์บวัหลวง1, ธนัยชนก มากนวล1                                        
,ปยิะภรณ ์เตม็มอื1, พมิพไิล ใจด1ี ศศภิา บญุแรง1, กรองกาญจน ์จนัตะ๊2 และวชัราภรณ ์ทาหาร

3*Niphada Sola1, Nutcharin Konkaew1, Nutcharin Bualuang1, Thanyachanok Maknuan1, 
Piyaporn Temmoe1, Pimpilai Jaidee1, Sasipha Boonrang1, Krongkron Janta2 and 

Watcharaporn Thaharn3 
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บทคัดย่อ          
 โรคไหม้ข้าว เกิดจากเชื้อรา Pyricularia Oryzae เป็นโรคที่มีความส าคัญ และร้ายแรงของข้าวทั่วโลก ท า
ให้ผลผลิตข้าว ในประเทศไทยลดลงได้มากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการ
ยับยั้งโรคไหม้ข้าวด้วยสารสกัดน้ าของ กาแฟ คาวตอง ข่า ขมิ้น สะเดา และสาบเสือ ในห้องปฏิบัติการและในโรงเรือน 
ตรวจผลการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา  Pyricularia Oryzae ด้วยวิธี Agar well diffusion เปรียบเทียบกับ
สารเคมีก าจัดเชื้อราคาร์เบนดาซิม 50 % ความเข้มข้น 0.1 % ผลการศึกษาพบว่าสารสกัดสาบเสือที่ความเข้มข้น 
100,000 ppm ให้ให้เปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา Pyricularia Oryzae Sacc. สูงที่สุด (80.12%) 
ถัดมาสารสกัดสะเดา (79.45%) ประสิทธิภาพการยับยั้งโรคไหม้ข้าวในโรงเรือน ของสารสกัดต่างๆ พบว่าสารสกัด
สาบเสือ (40% v/v) มีประสิทธิภาพควบคุมโรคไหม้ข้าวได้ดีกว่าไม่พ่นสารสกัด ให้จ านวนใบที่ติดโรค ความสูงต้นข้ าว 

และน้ าหนักรวงข้าวเท่ากับ 19 .00  2.50 ใบ, 55.00  3.79 เซนติเมตร และ 36.64  0.01 กรัม ตามล าดับ 
นอกจากน้ีแล้วเม่ือพ่นสารสกัดผสมของสาบเสือ สะเดา และขม้ิน ที่ความเข้มข้น 20% v/v  พบจ านวนใบติดโรค 18 

 2.83 ใบ ความสูงต้นข้าว 57  7.07 เซนติเมตร ให้น้ าหนักรวงข้าวมากที่สุดเท่ากับ 38.64  4.34 กรัม จากผล
การทดลองสารสกัดดังกล่าวสามารถใช้ส าหรับควบคุมโรคไหม้ข้าวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ค าส าคัญ :  โรคไหม้ข้าว / เชื้อรา Pyricularia Oryzae Sacc / สารสกัดสมุนไพร 
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ABSTRACT          

 Rice blast disease, caused by a fungus Pyricularia Oryzae, is an important and serious disease 
of rice  in the world. The disease has been reported to cause yield losses of up to 60% in Thailand. 
The present study was conducted to evaluate the effect of aqueous extracts of C. arabica, H. cordata, 
A. galangal, C. Longa, A. indica and C. odoratum for control of rice blast disease in-vitro and in-vivo. 
Inhibitory effect of P. oryzae was evaluated by agar well diffusion technique compared with 
carbendazim 50 % (0.1 %). The results indicated that processed C. odoratum at 100,000 ppm had 
the highest (81.12%) inhibitory effect against P. oryzae followed by extracts from A. indica (79.45%). 
The Efficiency of various crude extracts against rice blast disease in the greenhouse indicated that C. 
odoratum (40% v/v) can more effectively control the rice blast disease than no spraying extract. The 
number of infected leaves blast, the height of rice and dry weight grains when sprayed the extracts 

of C. odoratum (40% v/v) were 19   2.50 leaves, 55  3.79 cm. and 36 . 6 4   0.01 g, respectively. 
Furthermore, spraying of the mixture of C. odoratum, A. indica and C. Longa extracts at 20% v/v 

indicated that the number of infected leaves blast and the height of rice were 18  2.83  leaves and 

57   7.07 cm.. The maximum dry weight grain yielded 38 . 6 4   4.34 g. On the basis of the above 
mentioned results, they may be used for eco-friendly control of rice blast disease.   

Keywords : Rice blast disease  / Pyricularia Oryzae / herbal extracts 

ความเป็นมาและความส าคัญ        
 โรคไหม้ข้าว (rice blast disease) เป็นโรคที่มีความส าคัญท าให้ผลผลิตของข้าวเสียหายได้มากกว่า 60 
เปอร์เซ็นต์ เชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคคือ Pyricularia Oryzae (Rossman et al., 1990) และในระยะสืบพันธ์ุแบบใช้เพศมี
ชื่อเรียกว่า Magnaporthe Oryzae (Ali et al., 2014) อยู่ใน Class Ascomycetes เชื้อราสามารถเข้าท าลายข้าวได้
ตั้งแต่ระยะแตกกอ ข้อต่อของล าต้น ใบมีลักษณะแผลช้ าสีน้ าตาลด า และมักหลุดจากกาบใบเสมอ และยังส่งผลในระยะ
คอรวงท าให้เปอร์เซ็นต์การติดเมล็ดน้อยลงด้วย เมล็ดจะลีบและท าลายตอนรวงข้าวแก่ใกล้เก็บเก่ียวจะปรากฏรอยแผล
ที่บริเวณคอรวงท าให้เปราะหักง่าย รวงข้าวหล่นเสียหาย  ประเทศไทยพบการระบาดของโรคไหม้ท าให้ผลผลิตข้าว
เสียหาย (ชัชวาล และ สุรีพร , 2552) ส่วนใหญ่โรคไหม้เป็นปัญหาในเขตนาน้ าฝน ในภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ เน่ืองจากในพื้นที่ดังกล่าว ส่วนใหญ่จะใช้พันธ์ุข้าวซ่ึงอ่อนแอต่อโรคไหม้เช่น ภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้พันธ์ุขาวดอกมะลิ 105 และพันธ์ุอ่ืนๆ คือ กข 6 กข 15 และพันธ์ุพื้นเมือง ซ่ึงเป็นพันธ์ุ
ที่อ่อนแอต่อโรคไหม้ ดังน้ันเกษตรกรส่วนใหญ่จึงนิยมแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคด้วยสารเคมี เช่น บีม คาซูมินฟูจิ-
วัน คาร์เบนดาซิม คิตาซิน-พี เพราะได้ผลดี สะดวก และทันการณ์ (ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย, 2560) แต่สารเคมีก่อให้เกิด
ผลเสียตามมามากมาย อาทิ สารพิษตกค้างในดิน และน้ าบริเวณพื้นที่ท าการเกษตร ตลอดจนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ปัจจุบันการใช้สารจากธรรมชาติที่มีคุณสมบัติในการป้องกันก าจัดโรคพืชเป็นอีกหน่ึงทางเลือกที่สามารถน ามาพัฒนาใช้
ทดแทนสารเคมีที่มีพิษสูงได้         
 พืชสมุนไพรหลายชนิดที่มีศักยภาพในการน ามาใช้ควบคุมศัตรูพืช และผลิตสารต้านเชื้อราสาเหตุโรคพืช มี
งานวิจัยศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรด้วยแอลกอฮอล์เพื่อยับยั้งการเจริญของเชื้อราก่อโรคในข้าว เช่น ใบ
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ชะพลู สายหยุด ข่า ประยงค์ พุทธชาดก้านแดง ว่านกาบหอย กัดลิ้น และดาวเรือง (สุภาภรณ์ และภูษณิศา , 2558) 
สารสกัดลูกเนียงนกยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา Pyricularia Oryzae (ปิยพร, 2559) เปลือกเงาะ ใบชะพลู ใบ
มะเขือพวง สายหยุด (จินตนา และคณะ, 2562) สาบเสือ (จาตุรงค์, 2557) กานพลู กระเพรา ใบบัวบก กาแฟ ตะไคร้ 
พริกไท สกัดด้วยเฮกเซนพบว่ามีประสิทธิภาพในการยับยั้งเส้นใย และการเจริญเติบโตของไมเซลเชื้อรา Pyricularia 
Oryzae (Olufolaji et al., 2015, Malkhan et al., 2012) สมุนไพรพื้นบ้านของจีน 26 ชนิด มีประสิทธิภาพในการ
ยับยั้งเชื้อรา Pyricularia grisea Sacc (Hu et al., 1999) และยังพบสาร dihydroxy viridiofungin ที่ผลิตได้จาก 
Streptomyces flavotricini เป็นกลุ่มสาร amino alkyl citrates มีฤทธ์ิต้านเชื้อรา Pyricularia oryzae ที่สูง (Zhang 
et al., 2014) และมีรายงานพบว่าสาร Salicylic acid ที่พบในพืชมีผลต่อการยับยั้งสปอร์เชื้อรา Pyricularia oryzae 
ได้ (DawL et al., 2008)          ดั ง น้ั น
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบกาแฟ ข่า ขมิ้น คาวตอง สาบเสือ และสะเดา ด้วย
ตัวท าละลาย 5% เอทิลแอลกอฮอล์ในน้ า ต่อการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา Pyricularia oryzae สาเหตุโรคใบ
ไหม้ในข้าวด้วยวิธี Agar well diffusion และน าไปทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดในการยับยั้งโรคไหม้ข้าวใน
โรงเรือน เพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถป้องกัน และยับยั้งโรคใบไหม้ข้าวได้มากที่สุด ลดการใช้สารเคมีใน
ภาคการเกษตรกรรม และลดอันตรายจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชต่อผู้ใช้ ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม และยังเป็นการ
เพิ่มคุณค่า และมูลค่าของสมุนไพรในท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย 

จุดมุ่งหมายการวิจัย          

 1. สกัดกาแฟ ข่า ขม้ิน คาวตอง สาบเสือ และสะเดาด้วยตัวท าละลาย 5% เอทิลแอลกอฮอล์ในน้ าเพื่อ
ทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อรา Pyricularia Oryzae ด้วยวิธี Agar well diffusion   
 2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งโรคไหม้ข้าวของสารสกัดสมุนไพรกาแฟ ข่า ขมิ้น คาวตอง สาบเสือ และ
สะเดาในโรงเรือน             

ขอบเขตการวิจัย         
 ขอบเขตดา้นประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง      
 1. สารสกัดกาแฟ ข่า ขมิ้น คาวตอง สาบเสือ และสะเดา     
 2. ข้าวสายพันธ์ุ กข 6        
 3. เชื้อราใบไหม้ข้าว Pyricularia oryzae จากศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย    
 ขอบเขตดา้นเนื้อหา        
 สกัดสมุนไพร กาแฟ ข่า ขมิ้น คาวตอง สาบเสือ และสะเดาด้วยตัวท าละลาย 5% เอทิลแอลกอฮอล์ในน้ าเพื่อ
ยับยั้งโรคใบไหม้ข้าวในห้องปฏิบัติการ และศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรในโรงเรือน  
 ขอบเขตด้านตัวแปร        
 ตัวแปรต้น   สารสกัดกาแฟ ข่า ขมิ้น คาวตอง สาบเสือ และสะเดา    
 ตัวแปรตาม  ประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรต่อการยับยั้งโรคไหม้ข้าว ในห้องปฏิบัติการและในโรงเรือน
 ขอบเขตด้านระยะเวลา        
 1 ปี 
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สมมติฐานการวิจัย         
 สารสกัดกาแฟ ข่า ขมิ้น คาวตอง สาบเสือ และสะเดามีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคไหม้ข้าวใน
ห้องปฏิบัติการและในโรงเรือน และสามารถพัฒนาเป็นพัฒนาเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ยับยั้งโรคไหม้ข้าวกข 6 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

        ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

 

 

 

วิธกีารด าเนนิการวจิยั  
1. การเตรียมตัวอย่างสารสกัดจากพืช (Srivastava et al., 2009)    

 เก็บพืชสมุนไพร กาแฟ ข่า ขมิ้น คาวตอง สาบเสือ และสะเดา ในเขตพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย น า 
ข่า ขมิ้น คาวตอง สาบเสือ และสะเดา มาล้างท าความสะอาด ปั่นให้ละเอียดและน ามาสกัดด้วย 5% เอทิลแอลกอฮอล์
ในน้ า ในอัตราส่วน 1 กิโลกรัมต่อน้ า 1 ลิตร แช่ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3 วัน ส่วนกาแฟ น ามาสกัดร้อนที่อุณหภูมิ  
95-100 °C เวลา 1 วัน เม่ือครบก าหนดกรองด้วยผ้าขาวบางเก็บส่วนที่เป็นของเหลวมากรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 
จากน้ันน าไประเหยด้วย Rotary evaporator ที่อุณหภูมิ 40-50 องศาเซลเซียส ความดัน 100 มิลลิบาร์ จนได้สาร
สกัดที่มีลักษณะข้นหนืด ชั่งน้ าหนักของสารสกัด ค านวณหาร้อยละของผลผลิตของสารสกัด เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 °C 
เพื่อน าไปทดสอบในห้องปฏิบัติการต่อไป       น าสาร
สกัดสมุนไพร กาแฟ ข่า ขมิ้น คาวตอง สาบเสือ และสะเดาที่ได้จากการแช่ 5% เอทิลแอลกอฮอล์ในน้ า มาเจือจางใน
น้ าให้ได้ความเข้มข้น 20%, 30% และ 40% เพื่อท าการทดสอบในโรงเรือนต่อไป   2. การ
เตรียมเชื้อราสาเหตุโรคไหม้ในข้าว (ปิยพร และคณะ, 2559)     แ ย ก เ ชื้ อ ร า  P. 
oryzae สาเหตุโรคไหม้ข้าวจากศูนย์ วิจัยข้าวใน จ.เชียงราย น าตัวอย่างโรคไปบ่มในกล่องให้ความชื้น ( moist 
chamber) แล้วท าการแยกเชื้อให้บริสุทธ์ิด้วยวิธีการแยกสปอร์เดี่ยว (single spore isolation) ลงเลี้ยงในอาหาร 
Potato Dextrose Agar (PDA) ตรวจดูลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เก็บตัวอย่างเชื้อราที่ได้เลี้ยง
บนอาหาร PDA เพื่อใช้ทดสอบในขั้นตอนต่อไป      3. การทด ส อ บ
ประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อรา Pyricularia Oryzae ของสารสกัดกาแฟ ข่า ขมิ้น คาวตอง สาบเสือ และสะเดา ด้วยวิธี 
Agar well diffusion (ปิยพร และคณะ, 2559)     ทดสอบด้วยวิธี Agar well diffusion 
น าเชื้อรา P.oryzae เลี้ยงบนอาหาร Potato Dextose Agar (PDA) เป็นเวลา 5 วัน ใช้ cork borer ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 5.0 มม. ตัดเส้นใยเชื้อราบริเวณขอบโคโลนี ใช้เข็มเขี่ยย้ายชิ้นวุ้นไปวางบนอาหาร PDA โดยวางชิ้นวุ้นใน
ลักษณะคว่ าต าแหน่งตรงกลางของอาหารเลี้ยงเชื้อ และท าการเจาะวุ้นให้เป็นหลุมขนาดเส้นผ่ านศูนย์กลาง 5.0 มม. 
ระยะห่างจากชิ้นวุ้นที่มีเชื้อรา 2.5 ซม. บ่มเชื้อราเป็นเวลา 4 วัน จากน้ันน าสารสกัดของกาแฟ ข่า ขม้ิน คาวตอง 
สาบเสือ และสะเดา ที่ระดับความเข้มข้น 25,000 50,000 75,000 และ 100,000 ppm ใส่หลุมปริมาตร 100 
ไมโครลิตร เปรียบเทียบกับชุดควบคุมผลลบ (น้ ากลั่นน่ึงฆ่าเชื้อ) และสารเคมีคาร์เบนดาซิม 50 % ความเข้มข้น 0.1 % 

สารสกัดกาแฟ ข่า ขมิ้น 

คาวตอง สาบเสือ และสะเดา 

ประสิทธิภาพของสารสกัดกาแฟ ข่า 
ขมิ้น คาวตอง สาบเสือ และสะเดาต่อ

การยับยั้งโรคไหม้ข้าว  
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ซ่ึงเป็นระดับความเข้มข้นเท่ากับที่ใช้จริงในการควบคุมโรคไหม้จากข้าว จากน้ันน าเชื้อไปบ่มที่อุณหภูมิห้อง (28-32 °C) 
แต่ละวิธีท า 3 ซ้ าตรวจผลที่เวลา 24 ชั่วโมง บันทึกลักษณะการเกิดโซนใส โดยวัดระยะจากจุดที่วางเชื้อราถึงขอบ
โคโลนีของเชื้อราด้านที่ใส่สารสกัด และวัดค่าการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา โดยใช้สูตร % การยับยั้ง = {(A - B) / A} × 
100 เม่ือ A หมายถึง ค่าเฉลี่ยของระยะห่างจากขอบที่ปลูกเชื้อราถึงขอบเส้นใยด้านที่ใส่สารที่เป็นตัวควบคุมผลลบใน
จานเลีย้งเชื้อ (ไม่ได้ใส่สารสกัดจากพืช) และ B หมายถึง ค่าเฉลี่ยของระยะห่างจากขอบที่ปลูกเชื้อราถึงขอบเส้นใยด้าน
ที่ใส่สารสกัดพืชในจานเลี้ยงเชื้อ      4. การเตรียมตัวอย่างพืชเพื่อปลูก
ทดสอบโรค       น าเมล็ดพันธ์ุข้าว กข 6 จากศูนย์วิจัย
ข้าวจังหวัดเชียงรายใส่ในบีกเกอร์ที่มีน้ า เลือกเมล็ดที่ลอยน้ าออก จากน้ันน าเมล็ดข้าวที่ได้ล้างด้วยน้ าสะอาดประมาณ 
4–5 รอบ และแช่ทิ้งไว้ประมาณ 1 คืน น าเมล็ดข้าวเปลือกสายพันธ์ุดังกล่าววางลงบนกระดาษทิชชูและเทน้ าลงไปจน
ชุ่ม จากน้ันทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 2 คืนจนมียอดอ่อนและรากพร้อมที่จะเจริญไปเป็นต้นกล้าที่สมบูรณ์ เตรียม
ดินนาปลูกข้าว และน าเมล็ดที่ผ่านการคัดเลือกแล้วมาปลูกลงในกระถางจ านวน 10 เมล็ดต่อหน่ึงกระถาง โดยแบ่งการ
ทดลองออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มควบคุม (control) และกลุ่มทดลอง (treatment)    
       5. ก า ร ป ลู ก เ ชื้ อ โ ร ค ไ ห ม้  ( Inoculation 
procedure (Spraying method)    เตรียมสารแขวนลอยสปอร์ 30-40 มิลลิลิตร 
เพื่อปลูกเชื้อโรคไหม้บนพันธ์ุข้าว กข 6 ในกระถาง น าข้าวที่ปลูกในกระถางทดสอบกลุ่มทดลอง (treatment) เป็นเวลา 
20 วัน คัดเลือกจ านวนต้นข้าวที่ทดสอบจ านวน 6 ต้นต่อกระถางพ่นน้ าสารแขวนลอยสปอร์ด้วยแปรงพ่นสี (Badger-
150®) ปริมาณ 30 มิลลิลิตรต่อกระถางจนละอองเล็ก ๆ  ที่เกาะบนใบข้าวเปียกทั่วใบข้าว น ากระถางข้าวที่ปลูกเชื้อ
แล้วไปวางในโรงเรือน พ่นน้ าให้ความชื้นระหว่างการเกิดโรค 5-7 วันแล้วน าไปให้คะแนนการเกิดโรคซ่ึงคะแนนการเกิด
โรคจะอยู่ในระดับที่ 1 เป็นแผลจุดเล็ก ๆ ขนาดน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร    
        6. การทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้ง
เชื้อรา Pyricularia Oryzae ของสารสกัดกาแฟ ข่า ขม้ิน คาวตอง สาบเสือ และสะเดาในโรงเรือน (Mackill and 
Bonman, 1992)     ทดสอบสารสกัดสมุนไพร กาแฟ ข่า ขม้ิน คาวตอง 
สาบเสือ และสะเดายับยั้งโรคไหม้ข้าวในโรงเรือน เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ ท าการพ่นสารสกัดต่าง ๆ แต่ละความ
เข้มข้นเท่ากับ 20%, 30% และ 40% โดยการฉีดพ่น 2–3 ครั้งต่อสัปดาห์เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ต่อจากน้ันท าการ
พ่น 1 ครั้งต่อสัปดาห์เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ สังเกตการเจริญของต้นข้าวในแต่ละสัปดาห์โดยวัดความสูงที่เพิ่มขึ้น 
จ านวนใบที่ติดโรคที่เพิ่มขึ้น การให้คะแนนการเกิดโรค เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ เม่ือครบก าหนดตัดรวง และล าต้น
ข้าวบริเวณคอดินจากน้ันน ามาล้างน้ าให้สะอาด ผึ่งให้แห้ง และน าไปอบในตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 60 °C เป็นเวลา 3 
วัน น ารวงข้าว และล าต้นไปชั่งน้ าหนักแห้ง น าผลที่ได้เปรียบเทียบกลุ่มควบคุมไม่พ่นสารสกัด  
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล        
 1. ประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเส้นใย เชื้อรา P. oryzae ของสารสกัดหยาบกาแฟ ข่า ขม้ิน 
คาวตอง สาบเสือ และสะเดาด้วยวิธี Agar well diffusion      
 ผลการทดสอบการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา P. oryzae ด้วยวิธี Agar well diffusion บนอาหาร
เลี้ยงเชื้อ PDA พบว่าสารสกัดสาบเสือมีประสิทธิภาพยับยั้งมากที่สุดที่ระดับความเข้มข้นสูงสุด 100,000 ppm สามารถ
ยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา P. oryzae ได้ดีที่สุดเท่ากับ 80.12%% รองลงมาคือสารสกัดสะเดา (79.45%) และ
สารสกัดกาแฟ ขม้ิน ข่า และคาวตองตามล าดับ เม่ือเปรียบเทียบกับการใช้คาร์เบนดาซิม 50% ความเข้มข้น 0.1 % 
สามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใย เชื้อรา P. oryzae เท่ากับ 50.31     ต า ร า ง ที่  1 
เปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญของเส้นใย เชื้อรา P. oryzae ของสารสกัดกาแฟ ข่า ขมิ้น คาวตอง สาบเสือ และสะเดา
 ด้วยวิธี agar well diffusion  

สารสกัดสมุนไพร เปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญของเขื้อรา P. oryzae (%) 

ความเข้มข้นของสารสกัด (ppm) 

25,000 50,000 75,000 100,000 

กาแฟ (C. Arabica) 19.25 42.78 53.04 73.31 

ข่า (A. galangal) 11.33 38.09 46.41 62.07 

ขมิ้น (C. Longa) 12.14 39.52 45.65 65.34 

คาวตอง (H. cordata) 10.20 35.41 45.06 60.82 

สาบเสือ (C. odoratum) 26.36 55.34 61.15 80.12 

สะเดา (A. indica) 18.30 43.67 52.80 79.45 

คาร์เบนดาซิม 50 % (0.1 %) 50.31 

 

2. การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดกาแฟ ข่า ขม้ิน คาวตอง สาบเสือ และสะเดาต่อการยับยั้ง                           
โรคไหม้ข้าวกข 6          
 การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดกาแฟ ข่า ขมิ้น คาวตอง สาบเสือ และสะเดาต่อการยับยั้งโรคไหม้ข้าว
ในโรงเรือนหลังจากท าการปลูกเชื้อไหม้ข้าวเป็นระยะเวลา 7 วัน น าไปให้คะแนนการเกิดโรคในระดับที่ 1 เป็นแผลจุด
เล็ก ๆ ขนาดน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร หลังจากน้ันท าการพ่นสารสกัดกาแฟ ข่า ขมิ้น คาวตอง สาบเสือ และสะเดา เป็น
ระเวลา 8 สัปดาห์โดยใช้เกณฑ์ประเมินการเจริญเติบโตคือ ความสูง จ านวนใบติดโรค การให้คะแนนการเกิ ดโรค 
(Mackill and Bonman, 1992) น้ าหนักรวงข้าว และล าต้นข้าว แต่ละการทดลองท า 3 ซ้ า มีผลการทดลองดังน้ี 
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   2.1 ผลการเจริญต้นข้าว กข 6 โดยใช้เกณฑ์ความสูงของต้นข้าว    
    ความสูงของต้นข้าววัดได้จากความสูงจากโคนต้นข้าวถึงปลายยอดของใบที่สูงที่สุดของแต่ละกลุ่มทดลอง  
ผลการเจริญของต้นข้าววิเคราะห์ได้จากเม่ือพ่นสารสกัดด้วยความเข้มข้นต่าง ๆ  ในแต่ละสัปดาห์ หักล้างกับความสูง
เริ่มต้นเม่ือยังไม่ได้พ่นสารสกัด พบว่า สารสกัดกาแฟ ข่า ขมิ้น คาวตอง สาบเสือ และสะเดาความเข้มข้น 40% มีความ
สูงที่เพิ่มขึ้นมากกว่าความเข้มข้น 30% และ 20% ตามล าดับ สารสกัดสาบเสือและขมิ้น (40%) ให้ผลการเจริญต้นข้าว
มากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยความสูงเพิ่มขึ้นเท่ากับ 55.00 ± 3.79 และ 55.00 ± 6.66  เซนติเมตร ถัดมาสารสกัดสะเดา 
(40%) ให้ค่าเฉลี่ยความสูงต้นข้าวที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ 54.00 ± 4.53 เซนติเมตร เม่ือเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้
พ่นสารสกัดใด ๆ มีค่าเฉลี่ยความสูงต้นข้าวที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ 38.00 ± 2.51 เซนติเมตร สารสกัดข่าให้ผลการเจริญของ
ต้นข้าวน้อยที่สุด (40%) เม่ือเปรียบเทียบกลุ่มควบคุมโดยให้ค่าเฉลี่ยความสูงเพิ่มขึ้นที่ความเข้มข้น 40% เท่ากับ 45.00 
± 2.89 เซนติเมตร ดังภาพที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความสูงของต้นข้าวกข 6 ที่เพิ่มขึ้นเม่ือพ่นสารสกัดต่าง ๆ ที่ความ
เข้มข้น 40% เปรียบเทียบกับความสูงเริ่มต้นพบว่าในสัปดาห์ที่ 1 เม่ือพ่นด้วยสารสกัดกาแฟมีค่าเฉลี่ยความสูงเพิ่มขึ้น
มากที่สุดเท่ากับ 16 เซนติเมตร และสารสกัด ขมิ้น คาวตอง สาบเสือ และสะเดา มีความสูงเพิ่มขึ้นในทุกสัปดาห์โดยใน
สัปดาห์ที่ 6-8 ต้นข้าวจะมีค่าเฉลี่ยความสูงเพิ่มขึ้นในแต่ละสัปดาห์ 2-3 เซนติเมตร  (ภาพที่ 2) เน่ืองจากเป็นระยะออก
รวงข้าว 

 

ภาพที่ 1 ค่าเฉลี่ยความสูงของต้นข้าว กข 6 ที่เพิ่มขึ้นเม่ือพ่นสารสกัดกาแฟ ข่า ขมิ้น คาวตอง สาบเสือ และ
สะเดา ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ ในสัปดาห์ที่ 8 
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ภาพที่ 2  ค่าเฉลี่ยความสูงของต้นข้าวกข 6 ที่เพิ่มขึ้นเม่ือพ่นกาแฟ ข่า ขม้ิน คาวตอง สาบเสือ และสะเดา          
ที่ความเข้มข้น 40% ในระยะเวลา 8 สัปดาห์       
    2.2 ผลการยับยั้งโรคไหม้ข้าวโดยใช้เกณฑ์จ านวนใบติดโรค     
    ผลการยับยั้งโรคไหม้ข้าวโดยนับจ านวนใบที่ติดโรคไหม้ข้าวสังเกตได้จากลักษณะใบเป็นแผลจุดน้ าตาลเม่ือ
พ่นสารสกัดสารสกัดกาแฟ ข่า ขมิ้น คาวตอง สาบเสือ และสะเดาด้วยความเข้มข้นต่าง ๆ ในสัปดาห์ที่ 8 เปรียบเทียบ
กับจ านวนใบที่ติดโรคเริ่มต้นเม่ือยังไม่ได้พ่นสารสกัด พบว่า สารสกัดกาแฟ ข่า ขมิ้น คาวตอง สาบเสือ และสะเดาความ
เข้มข้น 40% มีประสิทธิภาพยับยั้งโรคไหม้ข้าวได้มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยจ านวนใบที่ติดโรคเพิ่มขึ้นน้อยกว่าสารสกัดความ
เข้มข้นเท่ากับ 30% และ 20% ตามล าดับ (ภาพที่ 3) ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยจ านวนใบที่ติดโรคเพิ่มขึ้นเม่ือพ่นสาร
สกัดต่าง ๆ ที่ความเข้มข้น 40% ในแต่ละสัปดาห์ (ภาพที่ 4)  พบว่ากลุ่มควบคุมไม่พ่นสารสกัดมีอัตราการติดโรคที่
เพิ่มขึ้นมากในทุกสัปดาห์โดยในสัปดาห์ที่ 1 มีจ านวนใบที่ติดโรคเพิ่มขึ้น 18  4.28 ใบ จนไปถึงสัปดาห์ที่ 8 มีจ านวน
ใบที่ติดโรคเพิ่มขึ้น 88  5.88 ใบ และเม่ือเปรียบเทียบกับกลุ่มทดลองพ่นสารสกัดสาบเสือ (40%) และข่า (40%)  
พบว่ามีจ านวนใบที่ติดโรคเพิ่มขึ้นในแต่ละสัปดาห์น้อยกว่า พบว่าในสัปดาห์ที่  1 และ 2 มีจ านวนใบที่ติดโรคเพิ่มขึ้น

ประมาณ 2-5  ใบ จนถึงสัปดาห์ที่ 8 สารสกัดสาบเสือ และข่า (40%) มีจ านวนใบที่ติดโรคเพิ่มขึ้น 19 ± 2.50 และ 22 
± 2.74 ใบ ถัดมาสารสกัดกาแฟ (40%), ขมิ้น (40%), สะเดา (40%) และ คาวตอง (40%) มีจ านวนใบที่ติดโรคเพิ่มขึ้น

ในสัปดาห์ที่ 8 จ านวน 23  4.31, 25  1.41, 33± 3.54  และ 35 ± 4.76 ใบ ตามล าดับ (ภาพที่ 3) ดังน้ันสารสกัด

สาบเสือและข่ามีประสิทธิภาพยับยั้งการเจริญโรคไหม้ข้าวได้ดีกว่าสารสกัดกาแฟ ขมิ้น คาวตองและสะเดา 
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ภาพที่ 3 ค่าเฉลี่ยจ านวนใบที่ติดโรคไหม้ข้าวกข 6 เพิ่มขึ้นเม่ือพ่นสารสกัดกาแฟ ข่า ขมิ้น คาวตอง สาบเสือ 
และสะเดา ความเข้มข้นต่าง ๆ ในสัปดาห์ที่ 8 

 

ภาพที่ 4 ค่าเฉลี่ยจ านวนใบที่ติดโรคไหม้ข้าว กข 6 เพิ่มขึ้นเม่ือพ่นสารสกัดกาแฟ ข่า ขมิ้น คาวตอง สาบเสือ 
และสะเดา ที่ความเข้มข้น 40% ในระยะเวลา 8 สัปดาห์ 
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   2.3 ผลการยับยั้งโรคไหม้ข้าวกข 6 โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนระดับการติดโรค  
    หลังจากปลูกเชื้อไหม้ข้าว 7 วัน น าไปให้คะแนนการเกิดโรคซ่ึงคะแนนการเกิดโรคจะอยู่ในระดับที่ 1 
แผลเป็นจุดเล็ก ๆ ขนาดน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตรเป็นระยะที่เชื้อไม่สร้างสปอร์ เม่ือพ่นสารสกัดต่าง ๆ จนครบ 8 สัปดาห์
มาให้คะแนนการเกิดโรคโดยใช้มาตรฐานคะแนนการเกิดโรคระดับ 0-5 (Mackill and Bonman, 1992) ท าการตรวจ
ให้คะแนนการเกิดใบจากใบอ่อนสุดของโรคพบว่าเม่ือเพิ่มความเข้มข้นของสารสกัด ระดับคะแนนการเกิดโรคไหม้ข้าว
ลดลง เช่น เม่ือพ่นสารสกัดขม้ิน และคาวตองความเข้มข้น 20%, 30% และ 40% มีระดับคะแนนการติดโรคที่ลดลง
เท่ากับ 5, 4 และ 2 ตามล าดับ ส่วนสารสกัดสาบเสือ กาแฟ และข่า เข้มข้น 40% ท าให้แผลไหม้ข้าวมีขนาดลดลง มี
ประสิทธิภาพยับยั้งได้ดีให้ระดับคะแนนการเกิดโรคเท่ากับ 2 (ภาพที่ 5) ซ่ึงมีแผลเป็นจุดสีน้ าตาลขนาดน้อยกว่า 0.5-
1.0 มิลลิเมตร กลางแผลสีเทาขอบแผลสีน้ าตาล  

 

ภาพที่ 5 ระดับคะแนนการเกิดโรคไหม้ข้าวกข 6 เม่ือพ่นสารสกัดที่ความเข้มข้นต่าง ๆ ในสัปดาห์ที่ 8 

   2.4 ผลการเจริญของต้นข้าวกข 6 โดยใช้น้ าหนักแห้งของต้นข้าว    
    ผลการวิเคราะห์น้ าหนักแห้งของต้นข้าวกข 6 โดยตัดล าต้นเหนือดิน ท าความสะอาดและอบที่อุณหภูมิ 60 
องศาเซลเซียสเป็นเวลา 3 วัน เม่ือพ่นสารสกัดกาแฟ ข่า ขมิ้น คาวตอง สาบเสือ และสะเดา ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ ใน

สัปดาห์ที่ 8 พบว่าเม่ือพ่นสารสกัดสะเดาที่ความเข้มข้นเท่ากับ 20% ให้น้ าหนักเฉลี่ยต้นข้าวสูงที่สุดเท่ากับ 74.72 ± 
0.06 และเม่ือลดความเข้มข้นในการพ่นของสารสกัดสะเดา 30% และ 40% พบว่าน้ าหนักเฉลี่ยต้นข้าวลดลง เท่ากับ 

49.11 ± 1.01 และ 37.47 ± 0.08 กรัม ตามล าดับ สารสกัดกาแฟ ความเข้มข้นเท่ากับ 30% ให้น้ าหนักเฉลี่ยต้นข้าว

มากที่สุดเท่ากับ 61.77 ± 4.24 ส่วนสารสกัดสาบเสือความเข้มข้นเพิ่มขึ้นส่งผลให้น้ าหนักต้นข้าวลดลง โดยที่ความ

เข้มข้นเท่ากับ 20%, 30% และ 40% ให้น้ าหนักเฉลี่ยต้นข้าวสูงเท่ากับ 32.01 ± 1.00, 28.27 ± 1.20 และ 24.48 ± 

1.15 กรัมตามล าดับ และพบน้ าหนักเฉลี่ยต้นข้าวต่ าที่สุด เม่ือพ่นด้วยสารสกัดคาวตองที่ความเข้มข้น 40% เท่ากับ 

16.10 ± 1.02 กรัม ตามล าดับ เม่ือเปรียบเทียบกลุ่มควบคุมไม่พ่นสารกสัดให้น้ าหนักเฉลี่ยต้นข้าว 22.85 ± 4.19 กรัม 

(ภาพที่ 6) 
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ภาพที ่6 น้ าหนักเฉลี่ยต้นข้าวกข 6 เม่ือพ่นสารสกัดที่ความเข้มข้นต่าง ๆ ในสัปดาห์ที่ 8 

   2.5 ผลการเจริญของต้นข้าวโดยใช้น้ าหนักรวงข้าวกข 6       
    เม่ือครบ 8 สัปดาห์ท าการตัดรวงข้าวน าไปอบ และชั่งน้ าหนักแห้งพบว่าความเข้มข้นของสารสกัดมีผลต่อ
น้ าหนักรวง ผลการวิเคราะห์น้ าหนักรวงข้าวกข 6 เม่ือพ่นด้วยสารสกัด ขม้ิน และข่าที่ความเข้มข้น 20% ให้น้ าหนัก

เฉลี่ยรวงแห้งมากที่สุด เท่ากับ 31.46 ± 2.49 และ 26.43 ± 4.48 กรัมตามล าดับ เม่ือเพิ่มความเข้มข้นสารกัดเป็น 

30% และ 40% พบว่าน้ าหนักรวงข้าวลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับสารสกัดชนิดอ่ืน ผลการวิเคราะห์เม่ือพ่นสารสกัดที่

ความเข้มข้น 30% พบว่าเม่ือพ่นด้วยสารสกัดกาแฟให้น้ าหนักเฉลี่ยรวงข้าวมากที่สุดเท่ากับ 25.16 ± 3.49 กรัม และ

สารสกัดสาบเสือความเข้มข้น 40% ให้น้ าหนักเฉลี่ยรวงข้าวสูงสุดเท่ากับ 36.64 ± 0.01 กรัมตามล าดับ (ภาพที่ 7) เม่ือ

เปรียบเทียบกลุ่มควบคุมไม่พ่นสารกสัดให้น้ าหนักเฉลี่ยรวงข้าว 7.33 ± 0.31 กรัม 
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ภาพที่ 7 น้ าหนักแห้งเฉลี่ยรวงข้าว กข 6 เม่ือพ่นสารสกัดที่ความเข้มข้นต่าง ๆ ในสัปดาห์ที่ 8  

3. การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดผสมสมุนไพรต่อการยับยั้งโรคไหม้ข้าวกข 6   
 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสารสกัดกาแฟ ข่า ขมิ้น คาวตอง สาบเสือ และสะเดา เม่ือครบ 8 สัปดาห์ 
พบว่า สารสกัดสาบเสือมีประสิทธิภาพยับยั้งได้มากที่สุดเน่ืองพบจ านวนใบติดโรคน้อย ระดับคะแนนการติดโรคไหม้ต่ า 
และให้ผลผลิตน้ าหนักรวงข้าวมากที่สุด สารสกัดขมิ้นและข่าให้น้ าหนักรวงข้าวเป็นล าดับถัดมา สารสกัดสะเดาช่วยเพิ่ม
น้ าหนักของต้นข้าวมากที่สุด และเพิ่มการเจริญต้นข้าวท าให้ต้นข้าวมีความสูงเพิ่มมากขึ้น เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพ
การยับยั้งโรคไหม้ข้าวพบว่าสารสกัดแต่ละชนิดให้ประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน ดังน้ันเม่ือน าสารสกัดที่ให้ประสิทธิภาพที่
ดีมาผสมในอัตราส่วน 20% และศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดผสมสมุนไพรต่อการยับยั้งโรคไหม้ข้าวกข  6 โดยใช้
เกณฑ์ประเมินการเจริญคือ ความสูง จ านวนใบติดโรค การให้คะแนนการเกิดโรค น้ าหนักรวงข้าว และน้ าหนักล าต้น
ข้าวมีผลการทดลองดังน้ี         
    3.1 ประสิทธิภาพของสารสกัดผสมสมุนไพรต่อการยับยั้งโรคไหม้ข้าวกข 6 โดยใช้เกณฑ์ความสูง และ
จ านวนใบติดโรค          
 ผลการวิเคราะห์การเจริญของต้นข้าวกข 6 โดยใช้เกณฑ์ความสูง และจ านวนใบติดโรค วิเคราะห์ได้จาก
ค่าเฉลี่ยความสูงของต้นข้าวกข 6 และจ านวนใบที่ติดโรคเพิ่มขึ้นเม่ือพ่นสารสกัดผสมต่าง  ๆ  ที่ความเข้มข้น 20% ใน
สัปดาห์ที่ 8 เปรียบเทียบกับความสูง และจ านวนใบติดโรคเริ่มต้นเม่ือยังไม่ได้พ่นสารสกัด พบว่าสารผสมสมุนไพร 3 
ชนิด (สาบเสือ สะเดา และขมิ้น) ให้ค่าเฉลี่ยความสูงของต้นข้าวเพิ่มขึ้นมากที่สุดเท่ากับ 57  7.07 เซนติเมตร และให้
ค่าเฉลี่ยจ านวนใบที่ติดโรคเพิ่มขึ้นน้อยที่สุดเท่ากับ 18   2.83  ใบ สารผสม 2 ชนิด (สาบเสือ และสะเดา) ให้ค่าเฉลี่ย
ความสูงของต้นข้าว 53  4.08 เซนติเมตร และสารผสม 4 ชนิด (สาบเสือ สะเดา ขม้ินและข่า) ให้ค่าเฉลี่ยความสูง
ของต้นข้าว 40   5.51 เซนติเมตร เม่ือเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้พ่นสารสกัดใด ๆ มีค่าเฉลี่ยความสูงต้นข้าว
ที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ 38    2.51 เซนติเมตร (ภาพที่ 8)   
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ภาพที่ 8 ค่าเฉลี่ยความสูงของต้นข้าว และค่าเฉลี่ยจ านวนใบติดโรคของข้าวกข 6 ที่เพิ่มขึ้นเม่ือพ่นสารสกัด

ผสมที่ความเข้มข้น 20% ในสัปดาห์ที่ 8 

   3.2 ประสิทธิภาพของสารสกัดผสมสมุนไพรต่อการยับยั้งโรคไหม้ข้าวกข 6 โดยใช้เกณฑ์น้ าหนักแห้งของ
ต้นข้าว และน้ าหนักรวง         
    ผลการวิเคราะห์น้ าหนักแห้งของต้นข้าว และรวงข้าว กข 6 พบว่า สารสกัดผสม 3 ชนิด (สาบเสือ สะเดา 
และขมิ้น) ความเข้นข้น 20% ให้น้ าหนักเฉลี่ยของต้นข้าว และรวงข้าวมากที่สุดเท่ากับ 60.34   2.66 และ 38.64  
4.34 กรัม ตามล าดับ ในขณะที่เม่ือพ่นสารสกัดผสม 2 ชนิด (สาบเสือ และสะเดา) ให้น้ าหนักเฉลี่ยต้นข้าว เท่ากับ 
25.42    5.11  และ รวงข้าว 30.89  2.67 กรัม เม่ือเพิ่มชนิดของพืชในสารผสมเป็น 4 ชนิด (สาบเสือ สะเดา ขมิ้น 
และข่า) พบว่าน้ าหนักเฉลี่ยต้นข้าวเพิ่มขึ้นกว่า สารผสม 2 ชนิด แต่ท าให้น้ าหนักรวงข้าวลดลง เท่ากับ 16.19   0.11 
เม่ือเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมไม่พ่นสารสกัดให้น้ าหนักเฉลี่ยต้นข้าว และรวงข้าวเท่ากับ 22.85   4.19 และ 7.33  
  0.31 กรัม ตามล าดับ 

 

ภาพที่  9 น้ าหนักแห้งเฉลี่ยต้นข้าว และรวงข้าวกข  6 เ ม่ือพ่นสารสกัดผสมที่ความเข้มข้น 20%                                   
ในสัปดาห์ที่ 8 
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   3.3 ผลการยับยั้งโรคไหม้ข้าวกข 6 โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนระดับการติดโรค  
    ผลการวิเคราะห์เกณฑ์การให้คะแนนการเกิดโรคโดยท าการตรวจให้คะแนนจากใบอ่อนสุดของโรค ให้
ขนาดของแผลตามเส้นใบประกอบการให้คะแนนพบว่า เม่ือพ่นสารสกัดผสม 2 ชนิด (สาบเสือ สะเดา และขมิ้น)  และ 
3 ชนิด ให้คะแนนการเกิดโรคระดับ 2 มีแผลเป็นจุดสีน้ าตาลขนาดน้อยกว่า 0.5-1.0 มิลลิเมตร กลางแผลสีเทาขอบ
แผลสีน้ าตาล และสารผสม 4 ชนิด (สาบเสือ สะเดา ขมิ้น และข่า) ตรวจพบคะแนนการให้โรคอยู่ในระดับ 3 เป็นแผล
รูปกลมจนถึงเรียวยาวเป็นรูปตาขนาดน้อยกว่า 1-3 มิลลิเมตรกลางแผลเป็นสีเทาขอบแผลสีน้ าตาล ขนาดแผลมีขนาด
ครึ่งหน่ึงของระหว่างเส้นท่อน้ าเลี้ยงเชื้อสามารถสร้างสปอร์ได้ เม่ือเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมไม่พ่นสารสกัดพบว่า ให้
คะแนนระดับ 5 ใบแห้งตาย เน่ืองจากมีแผลติดกันหลาย ๆ แผล (ภาพที่ 10)  

 

ภาพที่ 10 ระดับคะแนนการเกิดโรคไหม้ข้าวกข 6 เม่ือพ่นสารสกัดผสมที่ความเข้มข้นต่าง ๆ ในสัปดาห์ที่ 8 

สรุป          
 ประสิทธิภาพการยับยั้งโรคไหม้ข้าว กข 6 ด้วยวิธี Agar well diffusion พบว่าสกัดสาบเสือที่ความเข้มข้น 
100,000 ppm ให้ให้เปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญเชื้อรา Pyricularia Oryzae Sacc. สูงที่สุด (80.12%) ถัดมาสาร
สกัดสะเดา (79.45%) เม่ือศึกษาประสิทธิภาพยับยั้งโรคไหม้ข้าวในโรงเรือนพบว่าสารผสมสมุนไพร 3 ชนิดของสะเดา 
สาบเสือ และขมิ้น ให้ประสิทธิภาพยับยั้งโรคไหม้ข้าว กข 6 ได้ดีที่สุด ให้จ านวนใบติดโรคน้อยที่สุด ความสูงเฉลี่ยของ
ต้นข้าว น้ าหนักเฉลี่ยของต้นข้าวและรวงในปริมาณที่สูง สามารถน าไปพัฒนาเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ยับยั้ งโรคไหม้ข้าว
ให้กับเกษตรต่อไป 

อภิปรายผล         
 ประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเส้นใย เชื้อรา P. oryzae ของสารสกัดหยาบกาแฟ ข่า ขมิ้น คาวตอง 
สาบเสือ และสะเดาด้วยวิธี Agar well diffusion พบว่าที่ระดับความเข้มข้นสูงสุด 100,000 ppmสามารถยับยั้งการ
เจริญของเส้นใยเชื้อรา P. oryzae ได้ดีที่สุดเท่ากับ 80.12% รองลงมาคือสารสกัดสะเดา (79.45%) และสารสกัดกาแฟ 
ขมิ้น ข่า และคาวตองตามล าดับ เชื้อราสาเหตุโรคไหม้ข้าวน้ีสามารถท าลายข้าวได้ทุกระยะตั้งแต่ระยะกล้าไปจนถึงออก
รวง โดยเชื้อราจะสร้างสปอร์ปลิวไปในอากาศ จะพบว่าเกิดการระบาดของโรคไหม้โดยที่สปอร์จะเริ่มงอกโดยอาศัยน้ าที่
อยู่ผิวใบงอกเส้นใย และสร้างอวัยวะส าหรับเกาะยึดที่ใบที่เรียกว่า แอปเพรสโซเลี่ยม (appressorium) และแทงเทรก
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ตัวเข้าไปในใบ และเจริญใช้อาหารในใบข้าวท าให้เกิดโรคใบไหม้ข้าว จะพบอาการโรคเป็นแผลจุดสีน้ าตาลที่ใบข้าว จะ
มีขนาดเล็กน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร เป็นระยะเชื้อไม่สร้างสปอร์ ให้คะแนนการเกิดโรคเท่ากับ 1 เม่ือพ่นสารสกัด 2-3 
ครั้งเป็นเวลา 4 สัปดาห์ และหลังจากน้ันท าการพ่นสารสกัด 1 ครั้งต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ท าการศึกษา
ประสิทธิภาพต่อการยับยั้งโรคไหม้ข้าวทุกสัปดาห์ โดยใช้เกณฑ์ประเมินการเจริญเติบโตของต้นข้าวคือ ความสูง จ านวน
ใบติดโรค การให้คะแนนการเกิดโรคซ่ึงถ้าสารสกัดมีประสิทธิภาพในการยับยั้งในระยะกล้าจะท าให้ขนาดของแผลลดลง 
หรือไม่แพร่กระจายการเกิดโรคมากขึ้น นอกน้ีแล้วเชื้อยังเข้าท าลายต้นข้าวที่กาบใบ ข้อต่อใบและข้อต่อล าต้นมีผลท า
ให้ใบข้าวหลุดหรือพับง่ายท าให้ความสูงของต้นข้าวลดลง การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดกาแฟ ข่า ขมิ้น คาวตอง 
สาบเสือ และสะเดาต่อการยับยั้งเชื้อรา Pyricularia Oryzae ของข้าวกข 6 โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง โดยกลุ่มควบคุมที่ไม่พ่นสารสกัด และกลุ่มทดลองท าการพ่นสารสกัดกาแฟ ข่า ขม้ิน 
คาวตอง สาบเสือ และสะเดา ความเข้มข้น 20%, 30%, 40% พบว่า เม่ือเพิ่มความเข้มข้นของสารสกัดแต่ละชนิด 
ประสิทธิภาพการยับยั้งโรคเพิ่มขึ้นพิจารณาได้จากจ านวนใบที่ติดโรค ระดับการติดโรคลดลง และมีความสูงที่เพิ่ มมาก
ขึ้น เกิดจากความสามารถในการซึมของสารออกฤทธ์ิของพืชสมุนไพร เข้าไปในต้นข้าวและขึ้นกับสารส าคัญของ
สมุนไพรแต่ละชนิดด้วย สารสกัดสาบเสือ (40%) มีระดับคะแนนการติดโรคเท่ากับ 2 ให้ความสูงต้นข้าวเพิ่มขึ้นเท่ากับ 
55 ± 3.79 เซนติเมตร มีจ านวนใบติดโรคเพิ่มขึ้นน้อยที่สุดเท่ากับ 19.00 ± 2.50 ใบ ถัดมาสารสกัดขม้ิน (40%) มี
ความสูงต้นข้าวเพิ่มขึ้น 55.00 ± 6.66 เซนติเมตร และจ านวนใบติดโรคขึ้น 25.00 ± 1.41 ใบ ส่วนสารสกัดความตอง 

(40%) ให้ประสิทธิภาพการยับยั้งได้น้อยที่สุดให้จ านวนใบที่ติดโรคเพิ่มขี้น 35.00 ± 4.76 ใบ และมีความสูงที่เพิ่มขึ้น

เท่ากับ 47.00 ± 5.66 เซนติเมตร เม่ือเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้พ่นสารสกัด พบว่ามีจ านวนใบติดโรคเพิ่มขึ้น 
88.00 ± 5.88 ใบ ความสูงต้นข้าวเพิ่มขึ้น 38.00 ± 2.51 เซนติเมตร     
 เม่ือครบ 8 สัปดาห์ท าการตัดรวงข้าว และต้นข้าว น าไปอบแห้งเพื่อหาน้ าหนัก ซ่ึงเชื้อราไหม้ข้าวสามารถเข้า
ท าลายข้าวได้ที่รวงจนถึงคอรวง เรียกว่าโรคไหม้คอรวงโดยสปอร์ของเชื้อจะงอกเส้นไยเข้าท าลายรวงข้าวท าให้รวงข้าว
มีเมล็ดลีบเปลือกเมล็ดข้าวมีสีเทาด า และท าให้รวงข้าวหักง่ายบริเวณเชื้อท าลายมีผลท าให้น้ าหนักรวงข้าวน้อยพบว่า 
สารสกัดสาบเสือ ความเข้มข้น (40%) ให้น้ าหนักรวงข้าวมากที่สุดเท่ากับ 36.64 ± 0.01 กรัม และถึงแม้ว่าสารสกัด 
กาแฟ ข่า ขมิ้น คาวตอง และสะเดาเม่ือเพิ่มความเข้มข้นของสารสกัดมากขึ้น พบว่าจ านวนใบติดโรคที่เพิ่มขึ้นลดลง แต่
ความเข้มข้นที่เพิ่มมากขึ้น 40% ท าให้น้ าหนักรวงลดลงเน่ืองจากสารส าคัญในสมุนไพรที่มากเกินอาจท าให้อับเกสรตัวผู้ 
และตัวเมียมีการผสมพันธ์ุได้ด้วยตนเองลดลง ส่งผลให้การติดเมล็ดน้อยลงด้วย เมล็ดจะลีบ ปริมาณน้ าหนักเฉลี่ยรวง
ข้าวลดลง (จินตนา และคณะ, 2559)  สารสกัดขม้ิน ที่ความเข้มข้น 20% ให้น้ าหนักรวงข้าวเท่ากับ 31.46 ± 2.49 
กรัม ส่วนสารสกัดข่า และสะเดา ให้น้ าหนักรวงข้าวเป็นล าดับถัดมา สารสกัดคาวตองให้น้ าหนักรวงข้าวน้อยที่สุด ส่วน
น้ าหนักล าต้นข้าวพบว่าสารสกัดสะเดา (20%) ช่วยบ ารุงล าต้นข้าวให้น้ าหนักต้นข้าวที่มากที่สุดเท่ากับ74.72 ± 0.06 
ถัดมากาแฟ คาวตอง ขมิ้น สาบเสือ และข่า ตามล าดับ เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม ให้น้ าหนักต้นข้าวเท่ากับ 22.85 ± 
4.19 กรัม และน้ าหนักรวงข้าวเท่ากับ 7.33 ± 0.31 กรัม ซ่ึงมีปริมาณที่น้อยกว่าไม่พ่นสารสกัดใด ๆ น าสารสกัดที่มี
ฤทธ์ิยับยั้งได้ดีที่สุดมาผสมความเข้มข้น 20% v/v พบว่าสารผสมสมุนไพร 3 ชนิด (สาบเสือ สะเดา และขม้ิน) มี
ประสิทธิภาพในการยับยั้งโรคใบไหม้ข้าวได้ดีที่สุด พบว่ามีจ านวนใบติดโรคเพิ่มขึ้นน้อยที่สุด 18.00 ± 2.83 ใบ ความ
สูงต้นข้าวเพิ่มขึ้น 57 ± 7.07 เซนติเมตร และให้น้ าหนักรวงข้าวมากที่สุดเท่ากับ 38.64 ±4.34 กรัม ดังน้ันผลของสาร
ผสมสมุนไพร 3 ชนิด (สาบเสือ สะเดา และขมิ้น) ต่อการยับยั้งโรคไหม้ข้าวสามารถน าไปพัฒนาใช้กับแปลงนาเกษตรกร
เพื่อป้องกัน และก าจัดโรคใบไหม้ ลดอันตรายจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชต่อไป 
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Study of learning achievement by using the STEM education activity set about sound 
and hearing of the fifth grade students at Thetsaban 2 School (Wat Khuha Sawan)   
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บทคัดย่อ          
 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง เสียงและการได้ยิน โดยใช้ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 ( วัดคูหาสวรรค์ ) จ านวน 29 คน ซ่ึงเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรื่อง เสียงและการได้ยิน ที่มี
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอนและขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบแนวคิดสะเต็มศึกษา 6 
ขั้นตอน ทั้งหมดจ านวน  8  แผน ระยะเวลา 9 ชั่วโมงและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียงและการได้ยิน เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ  สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติ t-test แบบ Dependent Samples  

ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา 
เรื่อง เสียงและการได้ยิน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ .05 

ค าส าคัญ : สะเต็มศึกษา, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ABSTRACT           
 The objective of this research is to compare the learning achievement between before and 
after learning of the fifth grade students about sound and hearing by using the STEM education 
activity set. The sample group of the research is the grade 5 students of Thetsaban 2 School (Wat 
Khuha Sawan), 29 people, which is a special sampling. The instrument used in the research is the 
STEM Education activity set about sound and hearing for a step-by-step learning management 
approach, 5 steps and the STEM education learning management process 6 steps. Total of 8 plans, 
duration of 9 hours and nursing achievement test, science learning subject matter, voice and 
awareness the test is a multiple-choice type, with 4 choices, 20 items. Statistics used in data analysis 
were percentage, mean, standard deviation and using t-test statistics (Dependent Samples). 
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The research found that Learning achievement, of the fifth grade students using STEM 
education activity set about sound and hearing, after learning significantly higher than before learning 
at .05 

Keywords : STEM education, learning achievement 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับทั้งความรู้ กระบวนการและที่ผู้เรียนทุกคนควรได้รับ

การกระตุ้นส่งเสริมให้สนใจและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีความสงสัย เกิดค าถามในสิ่งต่างๆเก่ียวกับโลก
ธรรมชาติรอบตัว มีความมุ่งม่ันและมีความสุขที่จะศึกษาค้นคว้า ( กรมวิทยาศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 2546 : 3 ) 
การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์แบบดั้ง เดิมเชื่อ ว่าวิทยาศาสตร์เป็นองค์ความรู้ ในกฎธรรมชาติที่ค้นพบโดย นักคิด
นักวิทยาศาสตร์และการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คือ การจ าความรู้เหล่าน้ีเริ่มจากสิ่งง่ายๆไปถึงสิ่งที่ซับซ้อนในการ
ทดลอง ปัจจุบันการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่มีความหมายส าหรับนักเรียนแต่ละคนเป็ นการสร้างและใช้ความคิด
อย่างกว้างขวาง รวมทั้งกลยุทธ์ในการใช้ปัญหามาจัดสร้างกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจของนักเรียน ดังน้ันคุณครูจึง
ต้องพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้น่าสนใจเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการฝึกคิด ฝึกปฏิบัติและน าเสนอความคิด
รวบยอด  

พระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 2542 มาตรา 22 ระบุว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่านักเรียนทุก
คนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่านักเรียนมีความส าคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพมาตรา 24 การจัดเน้ือหาสาระกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดของนักเรียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลนักเรียนต้องฝึกทักษะกระบวนการคิดการ
จัดการและประยุกต์น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันเพื่อไปสู่เป้าหมายของการเป็นคนเก่งดีและมีความสุขดังน้ันในการ
จัดการเรียนรู้จึงต้องจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดรู้จักวิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองอย่างเต็มที่ ( กรมวิชาการ 2545 : 1 ) ในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคตความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มีความส าคัญยิ่ง 
ดังน้ันทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่
มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นสามารถน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผลสร้างสรรค์และมีคุณธรรม (คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 : 92 ) ปัจจุบันการจัดการศึกษาในประเทศไทยก าลังประสบปัญหาในเรื่อง การประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนจากหน่วยงานต่างๆเช่น O-net ที่จัดโดยสมศ.,การทดสอบ PISA , จากผลการ
ประเมินที่ปรากฏในรายงานประจ าปีของ World Economic Forum ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนไทยส่วน
ใหญ่โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ยังไม่ดีเท่าที่ควรนักเรียนขาดทักษะการคิด เน่ืองจากการสอนในปัจจุบัน
มุ่งเน้นเพียงแต่การให้ความรู้เพื่อใช้ในการสอบแต่ไม่สอนให้นักเรียนได้เกิดทักษะการคิดไม่มีการเชื่อมโยงความรู้ที่มีไป
ใช้ในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจ าวันดังน้ันจ าเป็นต้องแก้ปัญหาน้ีอย่างเร่งด่วนเพื่อเตรียมคนไทยรุ่นใหม่ให้มีขีด
ความสามารถในการประกอบอาชีพสร้างเศรษฐกิจและสามารถด าเนินชีวิตในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ต่อไป  
( พรทิพย์ ศิริภัทราชัย 2556 ) 

การจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เป็นทางเลือกหน่ึงโดยที่ท าให้ผู้เรียนเกิด
พัฒนาการด้านต่างๆอย่างครบถ้วนและสอดคล้องกับแนวการพัฒนาคนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ( พรทิพย์ศิริ ภัท
ราชัย 2556 ) เป็นการสอนแบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระวิชาระหว่างศาสตร์สาขาต่าง ๆ ได้แก่วิทยาศาสตร์ (Science: 
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S) เทคโนโลยี (Technology: T) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineer: E) และคณิตศาสตร์ (Mathematics: M) เพื่อให้ผู้เรียน
น าความรู้ทุกแขนงมาใช้ในการแก้ปัญหาการค้นคว้าและการพัฒนาสิ่งต่างๆท าให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการด้านต่าง ๆ อย่าง
ครบถ้วน เช่นด้านปัญญาผู้เรียนเข้าใจในเน้ือหาวิชาด้านทักษะการคิดผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิดโดยเฉพาะการคิดขั้น
สูงเช่นการคิดวิเคราะห์การคิดสร้างสรรค์ฯลฯด้านคุณลักษณะผู้เรียนมีทักษะการท างานกลุ่มทักษะการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพการเป็นผู้น าตลอดจนการน้อมรับค าวิพากษ์วิจารณ์ของผู้อ่ืน ( พรทิพย์ ศิริภัทราชัย 2556 )  

จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาปัญหา พบว่า ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในหน่วยการเรียนรู้ที่ผ่านมานักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถคิดวิเคราะห์ คิด
แก้ปัญหา และเชื่อมโยงองค์ความรู้ได้ ซ่ึงเป็นปัญหาส าหรับครูผู้สอนเป็นอย่างมาก จึงคิดหาแนวทางการแก้ไขโดยมี
ความสนใจที่จะน าแนวคิดการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษามาใช้ในการจัดเรียนการสอนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยจัดท าชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาเรื่อง เสียงและการได้ยิน ซ่ึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงของนักเรียนให้ดีขึ้นเพื่อให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการสร้างองค์ความรู้
ใหม่ ๆ เพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนให้เต็มศักยภาพและเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถได้อย่างมีคุณภาพในโลก
ศตวรรษที่ 21 และน าผลการศึกษาที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย          
 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
เรื่อง เสียงและการได้ยิน โดยใช้ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา 

สมมติฐานของการวิจัย 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เสียงและการได้ยิน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 
(วัดคูหาสวรรค์) โดยการจัดการเรียนรู้ใช้ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ 0.05 

ขอบเขตของการวิจัย 
ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง        

 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 ( วัดคูหาสวรรค์ ) 
ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000      
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 ( วัดคูหาสวรรค์ ) 
ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 จ านวน 29 คน ซ่ึงเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง 
 เน้ือหาที่ใช้ทดลอง เรื่อง เสียงและการได้ยิน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรต้น : กระบวนการเรียนการสอน โดยใช้ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื่อง เสียงและการได้ยิน ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5         
 ตัวแปรตาม : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื่อง เสียงและการได้ยิน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
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ระยะเวลาการด าเนินการศึกษา 
ระยะเวลาในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาในการจัดการเรียนการสอนเป็น

จ านวน 4 สัปดาห์ รวมทั้งหมด 9 ชั่วโมง 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง        

 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) ต าบล
ในเมือง อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000       
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 ( วัดคูหาสวรรค์ ) 
ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 จ านวน 29 คน ซ่ึงเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
 แบบแผนการวิจัย 

การศึกษาครั้งน้ีมีแบบแผนการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น (Pre – experimental Research) ซ่ึงด าเนินการ
ทดลองแบบกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One-Group Pretest-Posttest Design) ซ่ึงมีรูปแบบการวิจัย
ดังน้ี ( ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูลและสุภาพ ฉัตรภรณ์ 2555 : 57-60 ) 

 
   

เม่ือ  o1    หมายถึง  การทดสอบก่อนการทดลอง (Pretest) 
   X      หมายถึง  การจัดกระท าหรือการทดลอง (Treatment) 
   o2   หมายถึง  การทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) 

การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี มีดังน้ี      
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 แบบ คือ เครื่องมีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและเครื่องมือทีใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล          
    1.1 เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน       
    1.1.1 ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรื่อง เสียงและการได้ยิน ที่มีขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอนและขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบแนวคิดสะเต็มศึกษา 6 ขั้นตอน ทั้งหมด
จ านวน  8  แผน ระยะเวลา 9 ชั่วโมง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ซ่ึงผู้วิจัยได้
ด าเนินการสร้างตามขั้นตอนดังน้ี        

 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ชุด
กิจกรรมสะเต็มศึกษา 

 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้ชุด
กิจกรรมสะเต็มศึกษา 

O1           X      O2 
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    1.1.1.1 ศึกษาหลักการและท าความเข้าใจวิธีการสอนตามรูปแบบการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) จากเอกสารและต าราต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  

   1.1.1.2  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
และตัวชี้วัดช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เน้ือหาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามตัวชี้วัด เรื่อง เสียงและการได้ยิน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 จากหนังสือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ 
       1.1.1.3 สร้างชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM Education) ซ่ึงชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาประกอบด้วย 
แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 8  แผน เวลา  9 ชั่วโมง ส าหรับครู แบบบันทึกผลการทดลอง และชุดอุปกรณ์กิจกรรม
สะเต็มศึกษา จ านวน 7 ชุด ครูผู้สอนน าชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นให้
ผู้เรียนเรียนรู้จากการทดลองและประสบการณ์จริงจากเรียนด้วยชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา ซ่ึงวิธีการสร้างชุดกิจกรรมสะ
เต็มศึกษา มีขั้นตอนดังน้ี         
    1.)  น าชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา ซ่ึงประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 
ท่าน พิจารณาความเหมาะสม ความถูกต้อง มีความตรงตามสาระ และสดคล้องกับเป้าหมาย มาตรฐานการเรียนรู้ 
ประเมินค่าคุณภาพของชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาโดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ดังน้ี ( บุญชม ศรีสะอาด 2545 
: 100 )           
  5 หมายถึง  มีความเหมาะสมมากที่สุด 
  4 หมายถึง  มีความเหมาะสมมาก    
  3 หมายถึง  มีความเหมาะสมปานกลาง    
  2 หมายถึง  มีความเหมาะสมน้อย    
  1 หมายถึง  มีความเหมาะสมน้อยที่สุด    
    น าไปหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยก าหนดค่าเฉลี่ยเป็น 5 ระดับ คือ  
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถึง  มีความเหมาะสมมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถึง  มีความเหมาะสมมาก 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึง  มีความเหมาะสมปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึง  มีความเหมาะสมน้อย 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึง  มีความเหมาะสมน้อยที่สุด 
    ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินของผู้เชี่ยวชาญมีค่าตั้งแต่3.51ขึ้นไปและมีส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานไม่เกิน 1.00 
แสดงว่าองค์ประกอบของชุดกิจกรรมมีความเหมาะสมสอดคล้องกัน      
    2.)  น าชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื่อง เสียงและการได้ยินเสียง ที่ผ่านการประเมินโดยผู้ เชี่ยวชาญมา
ปรับปรุงแก้ไข          
    3.)  น าชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.13 เม่ือ
เทียบกับเกณฑ์แล้วอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเหมาะสมมากที่สุดที่จะน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง   
    1.2  การหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย       
    1.2.1  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียงและการได้ยิน 
เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก เพื่อใช้ทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เวลาในการท า 30 นาที เกณฑ์การให้คะแนน ถ้าตอบถูกให้ 1 คะแนน  ตอบผิด ให้ 0 
คะแนน ซ่ึงผู้วิจัยด าเนินการสร้างตามขั้นตอนดังน้ี 
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ล าดับขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบวัดสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี มีรายละเอียด ดังน้ี 
1. ศึกษาเน้ือหา เรื่อง เสียงและการได้ยิน และจุดประสงค์การเรียนรู้  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และจัดท าตารางวิเคราะห์เน้ือหา มาจรฐานและตัวชี้วัดที่ต้องการออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ การน าไปใช้ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

2. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียงและการได้ยินเสียง จ านวน 30 
ข้อ เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดแบบเลิกตอบ มี 4 ตัวเลือก  

3. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียงและการได้ยินเสียง ที่สร้างขึ้นให้
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน  เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์กับจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง เสียงและการได้ยิน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้านเชิงเน้ือหา 
โดยใช้เกณฑ์พิจารณาลงความคิดเห็นดังน้ี ( บุญชม ศรีสะอาด 2556 : 70-71 ) 

คะแนน  +1 ส าหรับข้อสอบที่แน่ใจว่าตรงตามจุดประสงค์ 
คะแนน    0 ส าหรับข้อสอบที่ไม่แน่ใจว่าตรงตามจุดประสงค์ 
คะแนน   -1 ส าหรับข้อสอบที่แน่ใจว่าไม่ตรงตามจุดประสงค์ 

น าผลการพิจารณาตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านในแต่ละข้อไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) ระหว่างแบบทดสอบัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการวัด  ผลการพิจารณามีค่าความ
สอดคล้องอยู่ที่ 1.0 รวมแล้วได้ข้อค าถามที่มีค่ามากกว่า 0.5 ทั้งหมด จ านวน 30 ข้อ   
 4. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียงและการได้ยินเสียง ที่ได้ปรับปรุง
แก้ไขไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผ่านการเรียน เรื่อง เสียงและการได้ยินแล้ว โดยแบ่งนักเรียน
ออกเป็น กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน จ านวน 9 คน      
 5. น าคะแนนจากการสอบแบบทดสอบมาวิเคราะห์ เพื่อหาค่าความยากง่าย  (p) และค่าอ านาจการจ าแนก 
(r) ของแบบทดสอบเป็นรายข้อ แล้วคัดเลือกเฉพาะข้อสอบที่มีความยากง่ายระหว่าง 0.20 – 0.80 และมีค่าอ านาจการ
จ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป  ซ่ึงถือว่าเป็นข้อสอบที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี เม่ือน ามาเปรียบเทียบตามเกณฑ์ ดังน้ี  ( บุญชม ศรี
สะอาด 2556 : 96-97 )         
 น าคะแนนจากการสอบแบบทดสอบมาวิเคราะห์ เพื่อหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจการจ าแนก (r) 
ของแบบทดสอบเป็นรายข้อ พบว่า ได้จ านวน 20 ข้อ ซ่ึงมีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.30 – 0.80 และมีค่าอ านาจการ
จ าแนก 0.30 – 0.80         
 6. น าแบบทดสอบที่ได้ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย      
 การเก็บรวบรวมข้อมูล        
 ในการวิจัยครั้งน้ีมีการเก็บรวบรวมดังต่อไปน้ี      
 1. ท าการหาคุณภาพของเครื่องมือที่สร้างผู้วิจัยสร้างได้แก่ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนโดยท าการทดลองสอนตามชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา และเม่ือท าการทดลองสอนเสร็จแล้ว ให้นักเรียนได้
ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แล้วน าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาคุณภาพ โดยใช้สถิติให้เหมาะสมกับ
เครื่องมือวัดชนิดน้ันๆน ามาปรับปรุงและจัดพิมพ์เป็นฉบับใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง    
 2. ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียงและการได้ยินเสียง จ านวน 20 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและหาคุณภาพแล้ว บันทึกผลการ
สอบไว้เป็นคะแนนก่อนเรียน 
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3. ด าเนินการสอนในเน้ือหาวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียงและการได้ยินเสียง โดยใช้ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา 
เรื่อง เสียงและการได้ยินเสียง ส าหรับสอนจ านวน 8 แผน ระยะเวลาในการสอนจ านวน  9 ชั่วโมง  ซ่ึงเป็นเวลาภาคเช้า
และบ่ายในช่วงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2561 – 3 มกราคม พ.ศ.2562     
 4. ทดสอบนักเรียนกลุ่มเป้าหมายหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
เรื่อง เสียงและการได้ยินเสียง หลังเสร็จสิ้นการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื่อง เสียงและการได้ยินเสียง
 5. น าคะแนนที่ได้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียงและการได้ยินเสียง 
มาวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐาน t-test ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 การวิเคราะห์ข้อมูล         
 1. วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียงและการได้
ยินเสียง ทั้งฉบับโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป       

 2. ค่าสถิติพื้นฐาน  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย (�̅�)   ( บุญชม ศรีสะอาด 2545 : 102 ) 

  �̅� =
∑ 𝑥

𝑛
 

เม่ือ   �̅�    แทน  คะแนนเฉลี่ย 

   ∑ 𝑥 แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนน 

   n   แทน จ านวนคะแนน หรือจ านวนตัวอย่าง 

3. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใช้สูตรค านวณ ดังน้ี ( บุญชม ศรีสะอาด 2545 : 103 ) 

   𝑆. 𝐷. =  √
𝑁 ∑ 𝑥2  −(𝑥)2

𝑁(𝑁−1)
 

เม่ือ  S.D. แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   X แทน  คะแนนแต่ละตัว 

   N  แทน จ านวนข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 

 4. วิเคราะห์คะแนนที่ได้จากการทดสอบของนักเรียนเพื่อน ามาหาค่าความยากง่าย (P) โดยค านวณจากสูตร
ดังน้ี ( บุญชม ศรีสะอาด 2545 : 81 ) 

   P   =    
𝑅

𝑁
 

เม่ือ  P  แทน ระดับความยาก 

   R แทน จ านวนคนที่ท าข้อน้ันถูก 

   N แทน จ านวนคนที่ท าข้อสอบทั้งหมด 
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 5. หาค่าอ านาจการจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้
สูตร ดังน้ี ( บุญชม ศรีสะอาด 2545 : 81 ) 

   r   =    
𝑅𝑢 − 𝑅𝐿

𝑓
 

เม่ือ  r แทน ค่าอ านาจการจ าแนก 

   𝑅𝑢       แทน จ านวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุ่มสูง 

   𝑅𝐿  แทน จ านวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุ่มต่ า 

   F แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มสูงหรือกลุ่มต่ า 

 6. หาค่าความสอดคล้องของแบบทดสอบัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
(IOC) โดยใช้สูตร ดังน้ี ( ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ 2544 : 249 ) 

   IOC   =   
∑ 𝑅

𝑁
 

เม่ือ  IOC แทน ดัชนีสอดคล้องของแบบทดสอบัดผลสัมฤทธ์ิทางการ 

เรียนกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ∑ 𝑅 แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

 N แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

 7. ใช้สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่ใช้ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื่อง เสียงและการได้ยินเสียง โดยใช้สูตร t – test แบบ
สัมพันธ์กัน (t - dependent Samples) ดงัน้ี ( บุญชม ศรีสะอาด 2545 : 109 ) 

   t    =   
∑ 𝐷

√ 𝑛∑𝐷2 −  (∑ 𝐷)2

𝑛−1

 

เม่ือ  t แทน  ค่าสถิติที่จะใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤติ  

   D แทน ความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและ 
หลังเรียนของนักเรียนแต่ละคนโดยน าคะแนนก่อนเรียนของแต่ละคน 
ตั้งแล้วลบด้วยคะแนนหลังเรียนของแต่ละคนหรือคะแนนหลังเรียนลบด้วยคะแนนก่อน
เรียนก็ได้ 

   n  แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่างหรือจ านวนคู่คะแนน 

   ∑ 𝐷 แทน ผลรวมของความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและ 
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หลังเรียนของนักเรียนทุกคน 

   ∑𝐷2 แทน ผลรวมของความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและ 
หลังเรียนของนักเรียนแต่ละคนยกก าลังสอง 

   (∑ 𝐷)2แทน ผลรวมของความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและ 
หลังเรียนของนักเรียนทุกคนยกก าลังสอง 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล       
 1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ       
    - การหาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้สูตรดัชนีความสอดคล้อง IOC
    - ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน    
    - ค่าความยากง่ายของข้อสอบ       
 2. สถิติพื้นฐาน ได้แก่  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลที่ได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน           
    - ค่าเฉลี่ย (Mean)           
    - ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)      
 3. การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย 2 กลุ่มที่มีความสัมพันธ์กัน (ไม่อิสระจากกัน) เช่น 
ทดสอบก่อนการทดลองและทดสอบหลังการทดลอง โดยใช้ค่าแจกแจง t – test แบบ Dependent Samples 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล        
 1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 เรื่อง เสียงและการได้ยิน โดยใช้ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา     
 ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง เสียงและการได้ยิน โดยใช้ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา 

กลุ่มตัวอย่าง คะแนนเต็ม �̅� S.D. 

ก่อนเรยีน 20 6.17 2.95 

หลงัเรยีน 20 13.28 4.57 
  

จากตารางที่ 1 แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สอนโดยใช้ชุดกิจกรรมสะ

เต็มศึกษา เรื่อง เสียงและการได้ยิน พบว่า มีค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน (X ̅ = 6.17) ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เท่ากับ 2.95 และค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน (X ̅ = 13.28) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 4.57  ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นในเรื่อง เสียงและการได้ยิน ที่สอนโดยใช้ชุดกิจกรรม
สะเต็มศึกษา เรื่อง เสียงและการได้ยิน 
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2. ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ Paired Sample t-test     
 ตารางที่ 2  ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ Paired Sample t-test 

กลุ่มตัวอย่าง N �̅� S.D. t - value sig 

ก่อนเรียน 29 6.17 2.95 
9.56 .000 

หลังเรียน 29 13.28 4.57 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05        
 จากตารางที่ 2 พบว่าแสดงการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดกิจกรรมสะเมศึกษา เรื่อง เสียงและการได้ยินจากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้
สถิติ t – test เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง เสียงและการได้ยิน โดยใช้ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา พบว่าได้ค่า  t – value เท่ากับ 9.56  
และค่า sig. เท่ากับ .000 ซ่ึงน้อยกว่าค่าระดับนับส าคัญทางสถิติที่ .05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ คือ ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เรื่อง เสียงและการได้ยิน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์ ) โดย
การจัดการเรียนรู้ใช้ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ 0.05 

สรุปผลการวิจัย          
 1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 เรื่อง เสียงและการได้ยิน โดยใช้ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา ปรากฏว่านักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน
โดยใช้ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 6.17 และภายหลังการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา 
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 13.28 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

อภิปรายผล          
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง เสียงและการได้ยิน โดยใช้ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา   
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์      
 จากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง เสียงและ
การได้ยิน โดยใช้ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา  พบว่าผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้
ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื่อง เสียงและการได้ยิน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานข้อที่ 1           
 จากการวิจัยครั้งน้ีแสดงว่า การใช้ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาหรือกระบวนการสะเต็มศึกษาช่วยส่งเสริมให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า การสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เป็นการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นผู้ท ากิจกรรมด้วยตนเองเป็นหลักการที่แตกต่างจากการเรียนการสอนโดย
ปกติที่นักเรียนคุ้นเคย ซ่ึงบางครั้งท าให้นักเรียนรู้สึกเบื่อหน่าย แต่กิจกรรมสะเต็มศึกษาเป็นสิ่งดึงดูดความสนใจของ
ผู้เรียน นักเรียนได้ลงมือท าด้วยตนเอง ออกแบบและช่วยกันแสดงความคิดเห็น ประดิษฐ์ ทดลองและปรับปรุงแก้ไข
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ปัญหาที่ตนเองและเพื่อนร่วมกลุ่มก าลังเผชิญ โดยที่ครูผู้สอนเป็นผู้ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าชี้แนะให้กับผู้เรียนมี
กระบวนการในการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เป็นผู้ค้นพบปัญหาที่เกิดขึ้นจริงด้วยตนเอง ท าความเข้าใจในปัญหาและท าการ
รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เก่ียวข้องกับการแก้ปัญหารวมทั้งประเมินความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา  วางแผนและ
แก้ปัญหาตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้ เน้นการท าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง  สอดคล้องกับแนวคิดของ  สิริ
นภา กิจเอ้ือกูล ( 2557 ) และชลาธิป สมาหิโต ( 2557 )  ที่กล่าวว่า การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเน้นการส่งเสริมให้
นักเรียนทุกคนสร้างสรรค์ชิ้นงาน  และมีทักษะในการออกแบบและคิดหาวิธีการแก้ปัญหาได้ตามสภาพจริงตาม
หลักการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์  โดยจะเน้นให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้โดยผ่านทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  ช่วยพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะการคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล  คิด
สร้างสรรค์ จากการที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและได้รับประสบการณ์โดยตรงจากการท ากิจกรรมสะเต็มศึกษา นอกจาก
ยังสอดคล้องกับ อุไรวรรณ  ภูจ่าพล ( 2561 )  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  เปรียบเทียบผลการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้  
ไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา และ 2) 
เปรียบเทียบผลการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังการจัดการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษากับเกณฑ์ร้อยละ 70 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  
จ านวน 30 คน ที่ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3) แบบประเมินคุณภาพของชิ้นงาน น าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยการหาค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ t-test ผลการศึกษา พบว่า 1) ผลการเรียนรู้ด้าน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้ไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังการจัดการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษาสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2) ผลการเรียนรู้ด้านผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และผลการเรียนรู้ด้านคุณภาพของชิ้นงาน  หน่วยการเรียนรู้ ไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 หลังการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  
เน่ืองมาจากการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เป็นผู้ค้นพบปัญหาที่เกิดขึ้นจริงด้วย
ตนเองท าความเข้าใจในปัญหาและท าการรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เก่ียวข้องกับการแก้ปัญหารวมทั้งประเมินความ
เป็นไปได้ในการแก้ปัญหา  วางแผนและแก้ปัญหาตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้ เน้นการน าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา
ในชีวิตจริง 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปประยุกต์ใช้       

 1. ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่อไป 
 1. ควรส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนการสอน และกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อ
เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเรียนมีความคิดสร้างสรรค์และตอบสนองต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น 
 2. ครูผู้สอนสามารถพัฒนาชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยให้การการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
 3. ควรมีการจัดท าชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาในหน่วยการเรียนรู้อ่ืน ๆ เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิที่ดียิ่งขึ้น 
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Educational research on sciences of 2nd primary students by using                            
“Things around us” applications 

อรวรรณ  มหาวงษ1์  และน้ าคา้ง สขุเกษ2           
Orawan Mahawong1 and Numkang Suket2                                                      
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บทคัดย่อ          
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิและความพึงพอใจทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  
โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง วัสดุรอบตัวเรา ของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 2  ปีการศึกษา  2561  จ านวน  318  คน กลุ่ม
ตัวอย่าง  คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3, 2/4 และ 2/6  ปีการศึกษา 2561  จ านวน  135  คน ซ่ึงได้มาจากการ

สุ่มแบบเจาะจง (Purposive  sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่แบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุ

รอบตัวเรา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึก
ทักษะ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบทดสอบความ
แตกต่างด้วยสถิติ t -  test  Dependent  จากการศึกษาพบว่าผลการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะ หลังการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ มี
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทั้ง 3 ห้อง ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง วัสดุ
รอบตัวเรา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ( = 4.28 , S.D. = .72)  

ค าส าคญั : แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์  ความพึงพอใจ 

ABSTRACT 
The purposes of this research were studying learning objective achievement in sciences by 

using “Things around us” applications for primary 2/3, 2/4 and 2/6 students in Anuban Nakhonsawan 
School ,academic year 2561 in total of 318 students.  The Sample is 135 students from primary 2/3, 
2/4 and 2/6, academic year 2561 which is selected by a random purposive sampling. The primary 
tool in this research is “Things around us” applications, pre-test and post-test sets, satisfaction 
questionnaires on learning by using “Things around us” applications. The results were statistically 
analyzed by using percentage, standard deviation and comparing t-test dependent differs. The results 
from using “Things around us” applications has indicated that post-test results are higher than pre-
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test which has statistical significance level of 0.01. 2) Overall student satisfaction on “Things around 
us” applications resulted in mean score of 4.28 which was considered high. ( = 4.28, S.D. = .72) 

Keywords : Training to develop the skills achievement, Science achievement test,  Science learning  

                  objective achievement, Satisfaction. 

ความเป็นมาและความส าคัญ        
 เน่ืองด้วยหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ได้ก าหนด
คุณลักษณะของผู้เรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้กรอบความคิดในเรื่องการพัฒนาการศึกษาเพื่อเตรียมคนในสังคม
แห่งความรู้และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 คือ ผู้เรียนควรสามารถน าความรู้และ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การคิดอย่างเป็นเหตุ
เป็นผล คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และมีจิตวิทยาศาสตร์ ประชาชนต้องได้รับการศึกษาด้านความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ในโรงเรียนเป็นอย่างดี รวมทั้งได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ นอกห้องเรียน 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551) การที่ครูจะสามารถพัฒนานักเรียนที่ให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านตามเกณฑ์การ
ประเมินของโรงเรียน มีความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ ได้ด้วยตนเองน้ันจะต้องใช้รูปแบบของการฝึกฝน
อย่างต่อเน่ือง โดยในการฝึกมีหลายรูปแบบด้วยกัน แต่รูปแบบที่น่าจะสามารถพัฒนานักเรียนให้เกิดการเรียนรู้และ 
เข้าใจในเน้ือหาที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน คือ การใช้แบบฝึก เพราะถ้าผู้เรียนได้รับการฝึกฝนอย่างสม่ าเสมอจะ
ท าให้เกิดความคงทนของพฤติกรรม สามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง ซ่ึงเป็นวิธีการที่เหมาะแก่การน ามาพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีขึ้น เป็นผู้ที่คิดอย่างมีระบบ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้ นโดยใช้ หลักการของเหตุและผล ซ่ึงจะช่วย
ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ.2542 คาดหวังไว้ 
 จากการค้นคว้าพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เรื่อง วัสดุรอบตัวเราก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้
แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง มีนัยส าคัญ และมีความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (ณพัฐอร บัวฉุน, 2561) และพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้แบบฝึกทักษะการทดลอง พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้แบบฝึก
ทักษะการทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ชุติมา ทองสุข (2556 : 58)  ดังน้ันผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนจึงสนใจที่จะพัฒนาการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา  โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาล
นครสวรรค์ ที่จะแก้ไขข้อบกพร่อง พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนช่วยพัฒนาคุณภาพการคิด ส่งเสริมความรู้ ความ
เข้าใจ ช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ และปฏิบัติด้วยตนเองได้ และส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ ได้เป็นอย่างดี 
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จุดมุ่งหมายของการวิจัย         
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้  
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา 
โดยใช้แบบฝึกทักษะ  

สมมติฐานของการวิจัย         
 1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่อง วัสดุรอบตัวเราหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน เม่ือได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ      
 2. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา โดยใช้
แบบฝึกทักษะ อยู่ในระดับมาก 

ขอบเขตของการวจิยั         
 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
           การวิจัยในครั้งน้ีใช้ประชากร เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียน
อนุบาลนครสวรรค์  จ านวน 7 ห้องเรียน  มีนักเรียนทั้งหมด 318  คน  ซ่ึงใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2/3, 2/4 และ 2/6 ที่ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive  sampling) โดยสุ่มมา 3 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 135 คน 
 ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวิจยั        
 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง วัสดุรอบตัวเรา    
 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2         
 ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการวจิยั        
 การวิจัยในครั้งน้ีด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ถึง
วันที่ 25 มกราคม 2562 สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง      
 เนื้อหาทีใ่ชใ้นการวิจยั        
 การวิจัยครั้งน้ีใช้เน้ือหาการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรือ่ง วัสดุรอบตัวเรา โดยใช้แบบฝึกทักษะ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ         1. 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา โดยพิจารณาจากคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยวัดความสามารถด้านต่าง ๆ ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านความเข้าใจ ด้านการ
น าไปใช้ และด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์      
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ หมายถึง ชุดของข้อค าถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อใช้วัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ลักษณะของแบบทดสอบเป็นแบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
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ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะ โดยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ก่อนการทดลองและหลังการทดลองจะเป็นชุดเดียวกันเพียงแต่เรียงข้อสลับกัน  
 3. แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง แบบฝึกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อใช้พัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 แต่ละแบบฝึกจะประกอบด้วย ส่วนของการฝึก เป็นข้อค าถาม
เรื่อง วัสดุรอบตัวเราลักษณะเป็นแบบเขียน – ตอบ แบบบันทึกผลการทดลอง แบบเติมค า โดยครูผู้สอนจะให้ความรู้
กับนักเรียนก่อนหลังจากน้ันผู้เรียนจะหาค าตอบด้วยตนเอง       
 4. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลในทางบวก ความชอบ ความสบายใจ ความสุขใจต่อ
สภาพแวดล้อม ในด้านต่าง ๆ หรือเป็นความรู้สึกที่พอใจต่อสิ่งที่ท าให้เกิดความชอบ ความสบายใจ และเป็นความรู้สึกที่
บรรลุถึงความต้องการ 

กรอบแนวคดิในการท าวจิยั 

                 ตวัแปรอสิระ                      ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

      

 

 

วิธีการด าเนินงานวิจัย         
 การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง       
 การวิจัยในครั้งน้ีใช้ประชากร เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียน
อนุบาลนครสวรรค์  จ านวน 7 ห้องเรียน  มีนักเรียนทั้งหมด 318  คน  ซ่ึงใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 2/3, 2/4 และ 2/6 ที่ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive  sampling) โดยสุ่มมา 3 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 135  คน
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย       
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย       
 1. แผนการสอนเรื่อง วัสดุรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ แบบฝึกทักษะ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ จ านวน 12 แผน ใช้เวลาทั้งหมด 12 ชั่วโมง   
 2. แบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง  วัสดุรอบตัวเรา     
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา   

การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุ
รอบตัวเรา โดยใช้แบบฝกึทักษะ  

ของนักเรียนระดบัช้ันประถมศึกษาปทีี่ 2 

 

 

 

 

 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนระดับช้ันประถมศกึษาปีที่ 2 

ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรูเ้รือ่ง วัสดุ

รอบตัวเรา โดยใช้แบบฝกึทักษะ 
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 4. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึกทักษะ เรื่องวัสดุรอบตัวเรา วิชาวิทยาศาสตร์ เป็นชนิดมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scall) 5 ระดับได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จ านวน 14 ข้อ ถนอมศรี นาคโต 
(2547: 82-84)           
 การสรา้งและหาคณุภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย     

 1. การสร้างแบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา                 
    1.1 ศึกษาหลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตร จุดประสงค์สาระการเรียนรู้และขอบข่ายเน้ือหากลุ่มสาระ
การเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา และศึกษาเอกสาร หลักการ
และแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียงข้องกับการสร้างแบบฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
    1.2 สร้างแบบฝึกทักษะพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ จ านวน 12 แบบฝึก ซ่ึงแต่ละแบบฝึก
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ส่วนของการฝึก เป็นข้อค าถาม เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา ลักษณะเป็นแบบเขียนตอบ 
โดยครูผู้สอนจะให้ความรู้กับนักเรียนก่อนหรือให้นักเรียนหาวิธีสืบค้นข้อมูล หลังจากน้ันผู้เรียนจะหาค าตอบด้วยตนเอง 
และส่วนที่ 2 ส่วนของการปฏิบัติการทดลอง ให้นักเรียนบันทึกและสรุปผลการทดลองหลังจากท าการทดลองเสร็จ
เรียบร้อย           
    1.3 ตรวจสอบแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มสาระ 
วิยาศาสตร์จ านวน 3 ท่าน พิจารณาความชัดเจนและความเหมาะสมถูกต้องของภาษาที่ใช้ภายในแบบฝึกทักษะ โดย
พิจารณาค่าดัชนี (IOC) ระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับลักษณะพฤติกรรมที่ต้องการจะวัดและความถูกต้องของภาษา
ที่ใช้ภายในแบบฝึกทักษะ แล้วน าไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 5 คน เพื่อหาข้อบกพร่องและ
ความเหมาะสมของเวลา  จากน้ันน าแบบฝึกทักษะที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน  20 คน เพื่อหา
ประสิทธิภาพ          
    1.4 จัดท าแบบฝึกทักษะให้สมบูรณ์ พร้อมน าแบบฝึกทักษะ เรื่อง วัสดุรอบตัวเราไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างจริง ซ่ึงเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3, 2/4 และ 2/6 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 135 คน   
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ (แบบทดสอบก่อนการทดลองและหลังการทดลอง)  
               2.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์ จากน้ันสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย ข้อค าถามที่เก่ียวข้อง
กับเน้ือหา ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง วัสดุรอบตัวเราแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือกรวมจ านวน 10 ข้อ
    2.2 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปให้ ผูเ้ชี่ยวชาญทางการสอน
วิทยาศาสตร์ จ านวน 3 ท่าน ตรวจลักษณะการใช้ค าถาม ตัวเลือก และภาษาที่ใช้ โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
แบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC)                        
    2.3 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการตรวจสอบความเที่ยงตรงและแก้ไข
ปรับปรุงแล้ว จ านวน 10 ข้อ ไปทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อหาคุณภาพของข้อสอบ จากน้ันน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
มาค านวณหาค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบับ จ านวน 10 ข้อ โดยการหาค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบได้
เท่ากับ .54          
    2.4 จัดท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ให้สมบูรณ์  แล้วน าแบบทดสอบวัดผล
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สัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ไปใช้ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจริงซ่ึงเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3, 2/4 และ 
2/6โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 135 คน เพื่อการวิจัยต่อไป        
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา 
วิชาวิทยาศาสตร์          
    3.1 ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการ เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เอกสารี่
เก่ียวข้องกับความพึงพอใจ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนาแบบสอบถามให้ครอบคลุมตรงตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย             
    3.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท และศึกษาแบบสอบถาม
ของถนอมศรี นาคโต (2547: 82-84) เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม    
    3.3 น าแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหาสาระของ
แบบสอบถามความพึงพอใจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยการแสดงความคิดเห็นแล้วน ามาหาค่าเฉลี่ยความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา
    3.4 น าแบบสอบถามความพึงพอใจมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ แล้วน าไปใช้ทดลองกับ
นักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 20 คน แล้วน ามาหาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยการหาค่าความเชื่อม่ัน
ของแบบสอบถามได้เท่ากับ .89 จากน้ันน าแบบสอบถามความพึงพอใจมาปรับปรุงแก้ไขข้อค าถามให้เหมาะสม แล้ว
น ามาใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจริง เพื่อการวิจัยต่อไป    
 ตาราง 1 แผนการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 

ครัง้ที ่ วัน/เดอืน/ป ี กิจกรรม จ านวน 
(ข้อ) 

คะแนน เวลา 
(นาท)ี 

1 14/ธ.ค./61 ปฐมนิเทศและท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ก่อนการทดลอง 

10 10 50 

2 17/ธ.ค./61 แบบฝึกที่ 1 - - 30 

3 18/ธ.ค./61 แบบฝึกที่ 2 - - 30 

4 24/ธ.ค./61 แบบฝึกที่ 3 - - 30 
5 25/ธ.ค./61 แบบฝึกที่ 4 - - 30 

6 2/ม.ค./62 แบบฝึกที่ 5 - - 30 

7 3/ม.ค./62 แบบฝึกที่ 6 - - 30 

8 7/ม.ค./62 แบบฝึกที่ 7 - - 30 
9 8/ธ.ค./62 แบบฝึกที่ 8 - - 30 

10 14/ม.ค./62 แบบฝึกที่ 9 - - 30 

11 15/ม.ค./62 แบบฝึกที่ 10 - - 30 
12 21/ม.ค./62 แบบฝึกที่ 11 - - 30 

13 22/ม.ค./62 แบบฝึกที่ 12 - - 30 

14 25/ม.ค./61 ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
วิทยาศาสตร์ หลังการทดลอง 

10 10 50 
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การเกบ็รวบรวมขอ้มลู        
 ในการวิจัยครั้งน้ี  ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับ  ดังน้ี 
       1. ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ น าแบบทดสอบมาตรวจให้คะแนนข้อละ 1 คะแนน
แล้วน าคะแนนสอบที่นักเรียนแต่ละคนท าได้เก็บไว้ รวม 10 คะแนน 
       2. วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละจากคะแนนการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิทยาศาสตร์
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3, 2/4 และ 2/6 ก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
 3. ด าเนินการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2/3, 2/4 และ 2/6 โดยใช้แบบฝึกทักษะ จ านวน 12 แบบฝึก   

4. ให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังด าเนินการจัดการ
เรียนรู้ด้วยแบบฝึกพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ซ่ึงมีข้อค าถามที่เก่ียวข้องกับเรื่อง วัสดุรอบตัว แบบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก รวมจ านวน ทั้งหมด 10 ข้อ (เป็นแบบทดสอบชุดเดียวกับก่อนการทดลอง แต่เรียงข้อ
สลับกัน) 

5. วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละจากคะแนนการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3, 2/4 และ 2/6 หลังการจัดการ เรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์ และน าผลคะแนนจากการตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมาวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการ
ทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐานต่อไป             

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้นในลักษณะรูปแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
โดยก่อนทดลองจะท าการทดสอบก่อนเรียน จากน้ันทดลองสอนโดยการใช้แบบฝึกทักษะ แล้วจึงท าการทดสอบหลัง
เรียน โดยมีแบบแผนของการทดลอง ดังในตารางที่ 2       
 ตารางที ่2 แบบแผนการทดลอง (บุญชม  ศรีสะอาด, 2554) 

ก่อนเรียน ทดลอง หลังเรียน 

O1 X O2 
 

เม่ือ O1 แทน ทดสอบก่อนการทดลอง   O2 แทน การทดสอบหลังการสอบ   และ X แทน การจัดกระท า 

สถติพิืน้ฐานทีใ่ชใ้นการวจิยั 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ 

รอ้ยละ (Percentage) 

 P =  
𝑓

𝑁
 × 100 

เม่ือ       P   แทน  ร้อยละ 

                                                    F   แทน  ความถี่ที่ต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 

                                                    N   แทน   จ านวนความถี่ทั้งหมด 
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คา่เฉลีย่ (Mean) โดยใชส้ตูร (บุญชม  ศรีสะอาด, 2554)                              

  X̅  =  
∑ 𝑥

𝑁
 

                                         เม่ือ                X̅          แทน       ค่าเฉลี่ย 

            ∑ 𝑥       แทน       ผลของคะแนนรวมทั้งหมด 

             N           แทน       จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 

คา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) ใช้สูตร (บุญชม  ศรีสะอาด, 2554) 

 

 

เม่ือ       S.D.   คือ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

X     คือ   คะแนนแต่ละตัว 

X̅    คือ    ค่าเฉลี่ย 
N    คือ    จ านวนคะแนนในกลุ่ม 

 
สถติทิี่ใชใ้นการทดสอบสมตฐิาน  
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ของกลุ่ม

ตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน โดยใช้การทดสอบแบบที ค านวณจากสูตร (บุญชม  ศรีสะอาด,  2554)  
    

เม่ือ          t      
   แทน  ค่าสถิติที่ใช้เปรียบเทียบค่าวิกฤตเพื่อ    
   ทราบความมีนัยส าคัญ 

   D  แทน  ค่าผลต่างระหว่างคู่คะแนน 

   N        แทน  จ านวนกลุ่มตัวอย่างหรือจ านวนคู่คะแนน 

สัญลกัษณท์ีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
  การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายเพื่อให้เข้าใจตรงกัน ผู้วิจัยใช้สัญลักษณ์ในการวิเคราะห์
ข้อมูลดังน้ี 

X̅        หมายถึง ค่าเฉลี่ย 
S.D.     หมายถึง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
T          หมายถึง ค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
Sig.      หมายถึง ค่าความน่าจะเป็นที่ค านวณได้จากตัวสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
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*           หมายถึง มีนัยส าคัญที่ระดับ  .01 
**          หมายถึง มีนัยส าคัญที่ระดับ  .05 

ผลการวเิคราะหข์้อมูล        
 ตอนที ่1 ผลวิเคราะห์ ผลการเปรียบเทียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเรียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา โดยใช้แบบฝึกทักษะ 
 ตอนที ่2 ผลวิเคราะห์ ความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา โดยใช้แบบฝึกทักษะ      
 ตอนที ่1  ผลการเปรียบเทียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเรียนของ  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา โดยใช้แบบฝึกทักษะ   
 ตารางที ่3.1 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนชั้น          
 ประถมศึกษาปีที่ 2/3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา โดยใช้ แบบฝึกทักษะ ซ่ึงวัดผลสัมฤทธ์ิ
โดยใช้แบบทดสอบ 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน (จากโปรแกรมการค านวณสถิติ SPSS) 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01         
 จากตารางที่ 3.1 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา โดยใช้แบบฝึกทักษะ 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.59 และหลังเรียนได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.43 แสดงว่า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงเป็นไป
ตามสมมติฐาน ข้อที่ 1 ที่ตั้งไว้ โดยค่าความน่าจะเป็นที่ค านวณได้จากตัวสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานเท่ากับ .01 
หมายถึง การที่นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01    ต าราง
ที่ 3.2 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น
          ประถมศึกษาปีที่ 
2/4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา โดยใช้ แบบฝึกทักษะ ซ่ึงวัดผลสัมฤทธ์ิโดยใช้แบบทดสอบ 10 ข้อ 
คะแนนเต็ม 10 คะแนน  

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

กลุม่ตัวอย่าง N  S.D t P 

สอบก่อนเรียน 44 6.59 2.08 
2.697 0.01* 

สอบหลังเรียน 44 7.43 1.97 

กลุม่ตัวอย่าง N  S.D t P 

สอบก่อนเรียน 46 6.24 1.71 
2.683 0.00* 

สอบหลังเรียน 46 7.15 2.33 

x

x
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จากตารางที่ 3.2 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา โดยใช้แบบฝึกทักษะ 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.24 และหลังเรียนได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับเท่ากับ 7.15 
แสดงว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐาน ข้อที่ 1 ที่ตั้งไว้ โดยค่าความน่าจะเป็นที่ค านวณได้จากตัวสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานต่ า
กว่าหรือเท่ากับ .01 หมายถึง การที่นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01  ต าราง
ที่ 3.3 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2/6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา โดยใช้แบบฝึกทักษะ ซ่ึงวัดผลสัมฤทธ์ิโดยใช้
แบบทดสอบ 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน                

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

จากตารางที่ 3.3 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา โดยใช้แบบฝึกทักษะ 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.49 และหลังเรียนได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับเท่ากับ 7.11 

แสดงว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐาน ข้อที่ 1 ที่ตั้งไว้ โดยค่าความน่าจะเป็นที่ค านวณได้จากตัวสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานต่ ากว่า
หรือเท่ากับ .01 หมายถึง การที่นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01   
 ตอนที่ 2 ผลวิเคราะห์ ความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา โดยใช้แบบฝึกทักษะ โดยการหาค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในภาพรวม
 ตารางที่ 4 ผลวิเคราะห์ ความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา โดยใช้แบบฝึกทักษะ ซ่ึงผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์คะแนนเป็น 5 ระดับ ซ่ึงมีความหมาย
ดังน้ี  (ถนอมศรี นาคโต :2547: 82-84)    

ระดบัความพงึพอใจ 
   5  หมายถึง       มีความพึงพอใจมากที่สุด 
   4  หมายถึง       มีความพึงพอใจมาก  
   3  หมายถึง       มีความพึงพอใจปานกลาง  
   2  หมายถึง       มีความพึงพอใจน้อย  
   1  หมายถึง       มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 

 

กลุม่ตัวอย่าง N  S.D t P 

สอบก่อนเรียน 45 5.49 1.92 
8.983 0.00* 

สอบหลังเรียน 45 7.11 1.64 

x
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รายการ ระดับความพึงพอใจ 

 S.D. แปลความ 

1. แบบฝึกทักษะมีข้อแนะน าในการปฏิบัติกิจกรรมที่
ชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย 

4.111111 0.785674 มาก 

2. แบบฝึกทักษะมีขนาดตัวอักษรที่เหมาะสม 4.259259 0.797802 มาก 

3. เน้ือหาที่ก าหนดในกิจกรรมการเรียนรู้มีความ
เหมาะสม กับผู้เรียน 

4.296296 0.760838 มาก 

4. แบบฝึกทักษะมีภาพประกอบ มีการวางรูปแบบที่ดี 3.82963 0.882259 มาก 

5. แบบฝึกทักษะมีขั้นตอน หรือกระบวนการที่กระตุ้นให้
นักเรียนเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.318519 0.766443 มาก 

6. เวลาที่ใช้ในการท าแบบฝึกเพียงพอและเหมาะสม 4.62963 0.674847 มากที่สุด 
7. แบบฝึกมีความน่าสนใจและมีรูปแบบที่หลากหลาย 4 0.958394 มาก 

8. ขั้นตอนของกิจกรรมในแบบฝึกนักเรียนสามารถ
ปฏิบัติได ้ 

4.496296 0.499986 มาก 

9. แบบฝึกทักษะส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ความคิด โดย
อาศัย ความรู้และความเข้าใจเดิมเป็นพื้นฐาน 

4.177778 0.815286 มาก 

10. กิจกรรมในแบบฝึกทักษะท าให้นักเรียนทราบ
ความก้าวหน้า ของตนเอง 

3.88806 0.834521 มาก 

11. แบบฝึกทักษะช่วยให้นักเรียนมีความรู้สึกว่าเรื่อง ที่
เรียนมีความน่าสนใจ น่าเรียนรู้ 

4.059259 0.747965 มาก 

12. แบบฝึกทักษะสร้างความรู้ให้นักเรียนได้มากขึ้น 4.666667 0.471405 มากที่สุด 

13. นักเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 4.503704 0.749064 มาก 

14. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 4.703704 0.456623 มากที่สุด 

ภาพรวม  4.281422 0.728651 มาก 
 

จากตารางที่ 4 พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ เรื่อง 
วัสดุรอบตัวเรา โดยใช้แบบฝึกทักษะ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28) และเม่ือพิจารณาเป็นรายการ 
พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือรายการที่ 14 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.70) รองลงมาคือรายการที่ 12 แบบฝึกทักษะสร้างความรู้ให้นักเรียนได้มากขึ้น (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42) รายการที่ 6 
เวลาที่ใช้ในการท าแบบฝึกเพียงพอและเหมาะสม (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62) และรายการที่ 13 นักเรียนสามารถน าความรู้
ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50) ตามล าดับ 
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สรุปผลการวิจัย                   

 1. การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์สรุปผลได้ดังน้ี 
   1.1 คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุ
รอบตัวเรา โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561โรงเรียน
อนุบาลนครสวรรค์ ค่าเฉลี่ยก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ  6.59  ส่วนหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 7.43  ตามล าดับ และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนเรียน มีค่าเท่ากับ 2.08 ส่วนหลังเรียน มีค่าเท่ากับ 1.97 ตามล าดับ   
   1.2 คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุ
รอบตัวเรา โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561โรงเรียน
อนุบาลนครสวรรค์ ค่าเฉลี่ยก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 6.24 ส่วนหลังเรียนมีค่าเท่ากับ  7.15 ตามล าดับ และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนเรียน มีค่าเท่ากับ 11.71 ส่วนหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 2.33 ตามล าดับ  
   1.3 คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุ
รอบตัวเรา โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561โรงเรียน
อนุบาลนครสวรรค์ ค่าเฉลี่ยก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 5.49 ส่วนหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 7.11ตามล าดับ และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานก่อนเรียน มีค่าเท่ากับ 1.92 ส่วนหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 1.64 ตามล าดับ    
 2. คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา โดย
ใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3, 2/4 และ 2/6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียน
อนุบาลนครสวรรค์ หลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญที่ ระดับ .01   
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทั้ง 3 ห้อง ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้เรื่อง วัสดุรอบตัว

เรา โดยใช้แบบฝึกทักษะ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.28 , S.D. = .72) 

อภิปรายผล 
          จากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา โดยใช้แบบฝึกทักษะ                              
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3, 2/4 และ 2/6 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์        
          ผลการศึกษาวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มเป้าหมายทุกคนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น ซ่ึงสังเกตได้จากนักเรียน
ทุกคนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังการใช้การจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะ สูงขึ้นกว่าก่อนใช้การ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความพึงพอใจต่อการเรียน เรื่อง วัสดุ
รอบตัวเรา โดยใช้แบบฝึกทักษะ อยู่ในระดับมาก สามารถอภิปรายได้ดัง  
          1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา โดยใช้แบบฝึกทักษะ                       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยของผลต่างของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน เหตุที่เป็นเช่นน้ีเพราะมุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาและ
ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  มีการให้นักเรียนซักถามเพื่อให้เกิดความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  และมีความเชื่อม่ันใน
ตนเอง  และอาจเป็นเพราะแบบฝึกทักษะที่ครูน ามาใช้ในการสอนนักเรียนกลุ่มน้ีมีจ านวนข้อค าถามไม่มากนัก 
เหมาะสมกับเวลาที่ให้นักเรียนท า มีรูปแบบที่หลากหลาย มีภาพประกอบ ตารางบันทึกผลการทดลอง เน้ือเรื่องมีความ
สอดคล้องและตรงกับที่นักเรียนได้เรียนและท าการทดลองในชั่วโมงเรียนปกติ แบบฝึกแต่ละแบบฝึกมีความต่อเน่ือง
ของเน้ือหาและตรงตามที่หลักสูตรก าหนด นอกจากน้ียังมีการให้แรงเสริมทางบวกด้วยการชม ในเบื้องต้นเม่ือนักเรียนมี

x
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การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้นหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้แบบฝึกพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุติมา ทองสุข (2556 : 58) ได้ท าการศึกษา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้แบบฝึกทักษะการทดลอง 
พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้แบบฝึกทักษะการทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และงานวิจัยของ ชลาทิพย์ อินทรเสนีย์ 
(2555 : 102) ได้ศึกษาความแตกต่างของความสามารถในการคิด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กิจกรรม
การสอน ผลการศึกษา พบว่า ความสามารถในการคิด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
นักเรียนมีความสามารถในการคิด สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    
 2. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทั้ง 3 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง วัสดุ
รอบตัวเรา อยู่ในระดับมาก (X ̅ = 4.28 , S.D. = .72) อาจเน่ืองมาจากแบบฝึกเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีกิจกรรมที่เป็นล าดับขั้นตอน และมีภาพประกอบเน้ือหาที่เรียนอย่างเหมาะสม จึงช่วยให้นักเรียนมี
ความเข้าใจยิ่งขึ้น กระตุ้นให้เกิดความสนใจ สนุกสนาน จึงท าให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจต่อการเรียน โดยการใช้แบบ
ฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ซ่ึงสอดคล้องกับ บุญเกิด สาระหอม (2548: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาการ พัฒนาการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง น้ า ฟ้า และดวงดาว กลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง น้ า  ฟ้า และ ดวงดาว มี
ความพึงพอใจในการเรียนรู้มากที่สุด และสอดคล้องกับ ธัญลักษณ์ เจริญพงศ์ธนกุล (2556 : 12) ได้ศึกษาการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน โดยใช้ชุดฝึกพัฒนาทักษะ 
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิต พณิชยการ พบว่าจากการวัดความพึง
พอใจของนักศึกษาที่จัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดฝึกพัฒนาทักษะ เรื่อง ทักษะกระบวนการท างวิทยาศาสตร์ วิชา
วิทยาศาสตร์พื้นฐานอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.46 และค่า S.D. เท่ากับ 0.63 ในรายละเอียด พบว่า นักศึกษามี
ความพึงพอใจสูงสุด คือ ช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.93 และค่า S.D. เท่ากับ 0.26 

อาจเป็นเพราะเม่ือนักศึกษาได้เรียนโดยชุดฝึกพัฒนาทักษะ เรื่อง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แล้วนักศึกษามี
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เพิ่มขึ้น สามารถท าแบบทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทุกคน จึงท าให้
นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และสอดคล้องกับ จงศิริ วิวัฒน์เชาว์พันธ์ (2549: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาการสร้าง
ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขั้นพื้นฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัด แม่ฮ่องสอน พบว่าผลของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะ
ของกลุ่ม ทดลองแสดงออกให้เห็นว่ามีความพึงพอใจที่ดีต่อชุดฝึกอยู่ ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.06 
           จากการวิจัยครั้งน้ีแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา โดยใช้
แบบฝึกทักษะ มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน เพราะเป็นรูปแบบการสอนที่ มีความต่อเน่ือง การฝึกฝน
อย่างสม่ าเสมอจะช่วยให้มีความต่อเน่ืองในการเรียนเรียนรู้ ความรู้ที่ได้รับมีความคงทน และสามารถน าความรู้ที่ได้มา
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในภาคเรียนต่อ ๆ ไปได้ 
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ขอ้เสนอแนะ 
1. การสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ ผู้เรียนจะต้องใช้ความคิด เช่น คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา ถึงจะ

ท าแบบฝึกหัดได้ส าเร็จ และถูกต้อง 
  2. ครูควรอธิบายแนะน าขั้นตอน  ประโยชน์และความส าคัญของการท าแบบฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้รับทราบ  
พร้อมทั้งอธิบายถึงความส าคัญของทักษะหรือคุณสมบัติของผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาด้าน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนให้ผู้เรียนเข้าใจตรงกัน 

3. การเรียนการสอนจะส าเร็จได้ด้วยดี  ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ดังน้ันการท าข้อตกลงกันอย่าง
ชัดเจนถึงจุดประสงค์ที่ต้องการ  เป็นเรื่องส าคัญเพราะจะไปสู่การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป       
 1. ควรเพิ่มจ านวนแบบฝึกทักษะ และสร้างแบบฝึกทักษะให้มีรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อเป็นการฝึกทักษะใน
เรื่องของการคิด เช่น คิดวิเคราะห์หรือคิดแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน     
 2. จ านวนประชากรมากเกินไป ส่งผลให้การวิจัยในครั้ งน้ีเกิดความคลาดเคลื่อนในด้านต่าง ๆ เช่น การ
ควบคุมนักเรียนให้ปฏิบัติตามขั้นตอนอาจจะควบคุมได้ไม่ทั่วถึง      
 3. เวลาที่ให้นักเรียนท าแบบฝึกทักษะไม่เพียงพอ เพราะนักเรียนแต่ละคนมีความสามารถในด้านการคิด
แตกต่างกัน ควรเพิ่มเวลาในการท าแบบฝึกทักษะ ซ่ึงจะเป็นการเพิ่มเวลาให้นักเรียนใช้ความคิดได้อย่างเต็มศักยภาพ  

เอกสารอา้งองิ           

กระทรวงศึกษาธิการ. (2557).หลักสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ องค์การรับส่งสินค้าและ  
 พัสดุภัณฑ์.                                                                  
กาญจนา  อรุณสุขรุจี. (2546). ความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณต์อ่การด าเนนิงานของ สหกรณก์ารเกษตร 
 ไชยปราการจ ากดั อ าเภอไชยปราการ จงัหวดัเชยีงใหม่. วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต   
 สาขาส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.                                                                                
กุณฑรี เพ็ชรทวีพรเดช. (2557). สดุยอดวิธสีอนวทิยาศาสตร์.ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ.                                                  
กุศมา  แสงเดช. (2556). การวจิยัในชั้นเรยีนส าหรบัครปูระถมศกึษา. กรุงเทพฯ : แม็ค. คณะอนุกรรมการพัฒนา
 คุณภาพวิชาการ  กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน. (2556). แนวทางการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รยีนตามหลักสตูร
 การศกึษาขัน้พื้นฐานพทุธศกัราช 2544. กรุงเทพฯ : กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ.                                          
จงศิริ  วิวัฒน์เชาว์พันธ์. (2549). การสรา้งชดุฝกึทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ัน้พืน้ฐานใน กลุม่สาระการ เรยีนรู้
วิทยาศาสตร ์ส าหรบันักเรยีนชั้นประถมศึกษาปทีี ่6 ในจังหวัด แม่ฮ่องสอน” วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิต
  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.                                                             
ชลาทิพย์ อินทรเสนีย์. (2555). การพฒันาความสามารถในการคดิวเิคราะหแ์ละคดิสังเคราะหข์องนักเรยีน 
 ชั้นประถมศึกษาปทีี ่6  : วทิยานพินธ์ (ปริญญาโท) มหาวิทยาลัยศิลปากร.                                                                       
ชาริณี. (2535). ทฤษฎกีารแสวงหาความพึงพอใจไว้วา่ บคุคลพอใจจะกระท า สิง่ใด ๆ ทีใ่หม้คีวามสขุและ 
 จะหลกีเลีย่งไม่กระท าในสิง่ทีเ่ขาจะไดร้บัความทกุข ์หรอืความยากล าบาก. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.                           
ชุติมา ทองสุข. (2556). การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรยีนและความสามารถในการคดิแกป้ญัหาทาง วทิยาศาสตร์
 ของนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปทีี ่1 ทีใ่ชแ้บบฝกึทักษะการทดลอง. ปรญิญานิพนธ์ ก.ศ.ม. (การมัธยมศึกษา)
 กรุงเทพฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 



 
 

 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

 

342 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที2่ (Proceedings) 

ชนวีร์ ชูฉัฎฐะ. (2561). การจดัการเรยีนรูแ้ละการจดัการชัน้เรยีน  เทคนคิ KWLL. มหาวิทยาลัยนครพนม.เชาวนี  เกิด
เพทางค์. (2554). เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณโดยใชแ้บบฝึกกบัไมใ่ชแ้บบ 
 ฝึกของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่2. กรุงเทพ ฯ : วิทยานิพนธ์(ปริญญาโท)
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.                                                                                                       
ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2555). ความหมายของชดุฝึก. กรุงเทพฯ : วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย.                                
ณพัฐอร บัวฉุน. (2561). การพฒันาแบบฝกึเสริมทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์ัน้พื้นฐาน เรือ่ง วสัดรุอบตวัเรา
 กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่3. มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรม
 ราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี.                                                  
ถวัลย์ มาศจรัส. (2554). การนเิทศเพือ่ปฏริปูการศกึษาและพฒันาการเรยีนรู.้ กรุงเทพฯ: ธารอักษร.                              
ถนอมศรี นาคโต. (2547). การสรา้งแบบประเมนิโครงงานวชิาคณติศาสตรช์ว่งชัน้ที ่2 โรงเรยีนวดัสวุรรณครี ี
  ส านักงานเขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพมหานคร                          
ธัญลักษณ์  เจริญพงศ์ธนกุล. (2556). การพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรือ่ง ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
 วิชาวทิยาศาสตรพ์ื้นฐาน โดยใชช้ดุฝกึพัฒนาทกัษะ ของนักศกึษาระดบั ประกาศนยีบตัรวชิาชพีชั้น ปทีี ่2
  วทิยาลยัอาชีวศึกษาดสุติพณชิยการ. ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัย 
 ศรีนครินทรวิโรฒ.                                  
บุญเกิด สาระหอม. (2548). การพฒันาแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้เรือ่ง น้ า ฟ้า และดวงดาว กลุม่สาระการ
 เรยีนรู้วทิยาศาสตร ์ชัน้ประถมศึกษาปทีี่ 5 ด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน. การศึกษา
 ค้นคว้าอิสระ การศึกษา มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม.                                                                    
บุญชม  ศรีสะอาด. 2554). การพฒันาการสอน. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เวิลดิ์มีเดีย. ถ่ายเอกสาร. 124.
ปราณี จิณฤทธ์ิ. (2552). ผลการใชแ้บบฝึกทกัษะคณติศาสตรท์ีม่ตี่อผลสมัฤทธิแ์ละเจตคติ ทางการเรยีน
 คณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปทีี ่6 โรงเรยีน เคหะประชาสามคัค ีจงัหวดันครราชสมีา. 
 วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต, สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช                 
ประภาพร ถิ่นอ่อง. (2553). การพฒันาแบบฝึกทักษะวชิาคณติศาสตร ์เรือ่ง การแยก ตวัประกอบของพหุนาม 
 ดกีรีสองส าหรบันกัเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปทีี่3. วิทยานิพนธ์ (การศึกษามหาบัณฑิต) สาขาวิจัยและ
 ประเมินผลการศึกษา (วิจัยและพัฒนา การศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร.                                     
พรทิพย์ ขาวบุบผา. (2560). การเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนเรื่อง พนัธุกรรม ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
 ปทีี ่3 ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบกระบวนการสร้างความคดิรวบยอดรว่มกบัเพลง และการ
 สอนแบบปกต. เซนต์โยเซฟคอนเวนต์: กรุงเทพมหานคร.                               
รัตนพร ทองปน. (2560). การพฒันาผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตรเ์รือ่งการขยายพนัธุพ์ชืโดยวิธเีสยีบยอด 
 ดว้ยชดุการเรยีนของนักเรยีนประถมศึกษาปทีี ่2. เซนต์โยเซฟคอนเวนต์: กรุงเทพมหานคร.                              
วาณี  ทองเสวต. (2548). ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้รกิารห้องสมดุวทิยาลยัพยาบาลเกือ้การณุย.์ กรุงเทพฯ:  
 วิทยาลัยพยาบาลเก้ือการุณย์.                                 
วิรุฬ  พรรณเทวี. (2542). ความพงึพอใจของประชาชนตอ่การใหบ้รกิารของหน่วยงานกระทรวง มหาดไทยใน 
 อ าเภอเมอืง จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการเมืองและการปกครอง
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.         



 
 

 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

 

343 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที2่ (Proceedings) 

วีระ  ไทยพานิช. (2554). 57 วิธสีอน. กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.                                
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2555). พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาตพิ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟิก.                                     
ส าลี รักสุทธี. (ม.ป.ป.). คู่มอืการจดัท าสือ่นวตักรรมและแผนฯ ประกอบสื่อนวตักรรม. นนทบุรี: เพิ่มทรัพย์การพิมพ์ 
อรอุมา  กาญจนี.  (2550). การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและจติวทิยาศาสตรข์อง นักเรยีนชั้น 
 มัธยมศึกษาปทีี ่1 ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวทาง PDCA และ แบบสบืเสาะหา 
 ความร ู้. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต (การมัธยมศึกษา ). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
อัมพวา รักบิดา. (2549). ผลของการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสงัคม ต่อผลสัมฤทธิ์
 ทางการเรยีนความสามารถในการคดิแกป้ญัหา และความพึงพอใจของ นักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปทีี ่5. 
 วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.                             
Applewhite. (1965). Organization Behavior Englewook Cliffs. New York: Prentice Hall.                               
Candela. (1998). “Problem - Based Learning Versus Lecture : Effects on Multiple Choice Test Scores
  in Associate Degree Nursing Student,” Dissertation Abstracts International.                             
Good. (1973)). Dictionary of Education. (3rd ed). New York: McGraw - Hill book Go.                                             
Herzberg. (1959). Mausner B. and Snyderman B. (1959). The Motivation to Work. (2nd ed.). New 
 York : John Wiley and Sons.            
Kotler and Armstrong. (2002) .Principle of Marketing. USA: Prentice-Hall.         
Morse. (1958). Satisfacion in the White Collar Job. Ann Arbor : University of Michigan.  
Petty. (1963). Language Workbooks and Practice Materials , Development Language Skills in 
 Elementary School. New York : Allyn and Bacon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

 

344 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที2่ (Proceedings) 

การศกึษาวิธกีารสอนแบบสบืเสาะหาความรู ้(5Es) สง่ผลตอ่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์ละทกัษะการท างานกลุม่เปน็ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่5 

จติาภา แกว้สมบตั1ิ และ น้ าคา้ง สขุเกษ2 

Chitapha Kaeosombat1 and Numkang Suket2 

   1นักศึกษาโปรแกรมวิชาวทิยาศาสตรท์ั่วไป คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 
2อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

บทคดัยอ่ 

การศึกษาในครั้งน้ีมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการสอนแบบการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและ ส่งผลต่อทักษะการท างานเป็นกลุ่ม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โดยเครื่องมือที่ใช้ในศึกษาค้นคว้าวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นวิธีการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ (5Es) ที่มีกิจกรรมการท างานเป็นกลุ่ม แบบทดสอบที่ใช้วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และ
แบบวัดความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและค่า T-test 

จากผลการศึกษาพบว่า ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนักเรียนได้คะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2. และด้านทักษะการ
ท างานเป็นกลุ่ม พบว่า นักเรียนมีทักษะการท างานเป็นกลุ่มสูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ค าส าคัญ : วิธีการสอนแบบการสืบเสาะหาความรู้ (5Es), ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่ม

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ABSTRACT          
 The purpose of this educational research is to study Inquiry Cycles (5Es) on 5th primary 
student science learning objective achievement effecting group work skills. The primary tools used 
in the research are predetermined science program which mainly focus on inquiry methods (5Es) 
effecting group work exercises, pre-test and post-test set and group work qualifier. The result data 
will be analyzed by percentage, mean, standard deviation and T-test. 

According from result data were indicated that post-test results are higher than pre-test 
which has statistical significance level of 0.05. Overall student group work performance also increased 
to statistically significance level of 0.05.  

Keywords : The Inquiry Cycles (5Es) of Team work (group) of Science learning achievement 
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ความเปน็มาและความส าคญั 
เน่ืองด้วยหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ก าหนด

คุณลกัษณะของผู้เรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้กรอบความคิดในเรื่องการพัฒนาการศึกษาเพื่อเตรียมคนในสังคม
แห่งความรู้และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 คือ ผู้เรียนควรสามารถน าความรู้และ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การคิดอย่างเป็นเหตุ
เป็นผล คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และมีจิตวิทยาศาสตร์ ประชาชนต้องได้รับการศึกษาด้านความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ในโรงเรียนเป็นอย่างดี รวมทั้งได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ นอกห้องเรียน 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2557) 

จากการค้นคว้าพบว่า การศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับการใช้แผนผังมโนมติ พบว่า นักเรียนได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ ๆ ในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารรอบตัว นักเรียนมีความกระตือรือร้น
กระฉับกระเฉง สนใจในการเรียนมากขึ้นกล้าแสดงออก ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ดีขึ้น และจากการ
ทดสอบหลังเรียนพบว่า นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน (ล าดวน โสดา , 
2545) ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาผลสัมฤทธ์ิมโนมติทางวิทยาศาสตร์และอภิปัญญาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
กลุ่มเก่ง ปานกลาง และอ่อน ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอน 5E ร่วมกับกลวิธีการสะท้อนอภิปัญญา พบว่า นักเรียน
กลุ่มเก่ง ปานกลางและอ่อน มีผลสัมฤทธ์ิมโนมติและมีอภิปัญญาหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ 
5E ร่วมกับกลวิธีการสะท้อนอภิปัญญา สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (สิโรฒน์ บุญเลิศ, 2555) 

 ดังน้ันผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนจึงสนใจที่จะพัฒนาการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ (5Es) ซ่ึงคาดว่าจะท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 และวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ส่งผลต่อทักษะการท างานเป็นกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 ที่สูงขึ้นเช่นเดียวกัน 

จดุมุง่หมายของการวจิยั 
1. เพื่อศึกษาวิธีการสอนแบบการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
2. เพื่อศึกษาวิธีการสอนแบบการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ส่งผลต่อทักษะการท างานเป็นกลุ่มของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 5 

สมมตฐิานการวจิยั 
1. วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

    2. วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ท าให้นักเรียนมีทักษะการท างานกลุ่มสูงขึ้น 
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ขอบเขตของการศกึษาคน้คว้า 
    1. ประชากรในการศึกษาครั้ ง น้ี  เป็นนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนอนุบาลเ ก้าเลี้ยว  
(วัดเก้าเลี้ยว) ที่ก าลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 36 คน  
    2. เน้ือหาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งน้ี เป็นเน้ือหาในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องแรงและความดัน จ านวน 11 แผน เวลา 11 
ชั่วโมง และเรื่องเสียงกับการได้ยิน จ านวน 7 แผน เวลา 7 ชั่วโมง 
    3. ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 - 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
    4. ตัวแปรที่ศึกษาค้นคว้า 
    4.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ แผนการสอนที่เน้นวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  
    4.2 ตัวแปรตาม ได้แก่   
    1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน   
    2) ทักษะการท างานเป็นกลุ่มของนักเรียน   

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
 
 
 

วิธดี าเนนิการวจิยั 
1. วิเคราะห์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และทักษะการท างานเป็นกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว (วัดเก้าเลี้ยว)  
 2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 3. เลือกวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะกับการน ามาใช้ในการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเสริม
ทักษะการท างานเป็นกลุ่มของนักเรียน ซ่ึงพบว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ช่วยให้นักเรียน
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นและมีทักษะการท างานกลุ่มระดับคุณภาพดี 
 4. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นวิธีการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่องแรงและความดัน จ านวน 11 แผน 
เวลา 11 ชั่วโมง และเรื่องเสียงกับการได้ยิน จ านวน 7 แผน เวลา 7 ชั่วโมง ซ่ึงมีขั้นตอนในการจัดกิจกรรม 5 ขั้นตอน 
ดังน้ี 1) ขั้นสร้างความสนใจ  (Engagement) 2) ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration)3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 
(Explanation) 4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 5) ขั้นประเมิน  (Evaluation)   
 5. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 

6. สร้างแบบวัดความสามารถการท างานกลุ่มก่อนเรียนและหลังเรียน 
7. น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปให้ครูพี่เลี้ยง ตรวจสอบความถูกต้องเชิงเน้ือหาและให้แนะน า 

เพิ่มเติม น าค าแนะน าจากครูพี่เลี้ยง มาแก้ไข ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถน าไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง   

8. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นวิธีการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่องแรงและความดัน จ านวน 11 แผน เวลา 11 ชั่วโมง และเรื่องเสียงกับการได้ยิน 

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน                 
- ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม วิธีการสอนแบบสบืเสาะหาความรู้  (5 Es) 
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จ านวน 7 แผน เวลา 7 ชั่วโมง ก่อนเริ่มและสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละเรื่อง ให้นักเรียนท าแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบวัดความสามารถในการท างานกลุ่มเพื่อน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายเพื่อให้เข้าใจตรงกัน ผู้วิจัยใช้สัญลักษณ์ในการวิเคราะห์
ข้อมูลดังน้ี 

N     หมายถึง   จ านวนนักเรียน      

x̅     หมายถึง   ค่าเฉลี่ย (Mean) 
S.D.  หมายถึง   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     
t      หมายถึง   ค่าสถิตที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
Sig.   หมายถึง   ค่าความน่าจะเป็นที่ค านวณได้จากตัวสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน 
*      หมายถึง   มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
1. วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ท าให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

 ตารางที่  1 แสดงผลการทดสอบผลสัมฤท ธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5                           
สาระวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและความดัน ก่อนเรียนและหลังเรียน  
กลุม่ตัวอย่าง N X  S.D. t Sig. 
ก่อนเรียน 36 8.64 2.474 

28.437* .000 
หลังเรียน 36 19.36 3.980 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางพบว่า ผลการทดสอบผลสัมฤท ธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีที่  5                          
สาระวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและความดัน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ตารางที่  2 แสดงผลการทดสอบผลสัมฤท ธ์ิทางการเรียน ของนักเ รียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5                             
สาระวิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียงและการได้ยิน ก่อนเรียนและหลังเรียน  
กลุ่มตัวอย่าง N X  S.D. t Sig. 
ก่อนเรียน 36 8.56 2.656 

35.640* .000 
หลังเรียน 36 14.44 2.348 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางพบว่า ผลการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 สาระ
วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและความดัน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

2. วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ท าให้นักเรียนมีทักษะการท างานกลุ่มสูงขึ้น 
ตารางที ่3 แสดงผลการทดสอบการท างานเป็นกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สาระวิทยาศาสตร์ 

ก่อนเรียนและหลังเรียน (ครั้งที่ 1) 
กลุ่มตัวอย่าง N X  S.D. t Sig. 
ก่อนเรียน 36 31.33 2.042 

124.215* .000 
หลังเรียน 36 36.81 1.754 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางพบว่า ผลการทดสอบการท างานเป็นกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สาระวิทยาศาสตร์ 
สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ตารางที ่4 แสดงผลการทดสอบการท างานเป็นกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สาระวิทยาศาสตร์ 
ก่อนเรียนและหลังเรียน (ครั้งที่ 2) 
กลุ่มตัวอย่าง N X  S.D. t Sig. 
ก่อนเรียน 36 24.1944 3.25857 

65.876* .000 
หลังเรียน 36 34.1944 3.06892 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางพบว่า ผลการทดสอบการท างานเป็นกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สาระวิทยาศาสตร์ 
สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05        
 ผลการวิจัย 

1. การจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน สามารถสรุปผลการจัดการเรียนรู้ได้ ดังน้ี 
      1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง แรงและความดัน พบว่า  ผลการทดสอบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
       1.2 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง เสียงและการได้ยิน พบว่า ผลการทดสอบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ท าให้นักเรียนมีทักษะการท างานกลุ่มสูงขึ้น สามารถสรุปผลการ
จัดการเรียนรู้ได้ ดังน้ี 

  2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง แรงและความดัน พบว่า ผลการทดสอบการท างาน
เป็นกลุ่ม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สาระวิทยาศาสตร์ สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  2.2 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง เสียงและการได้ยิน พบว่า ผลการทดสอบการท างาน
เป็นกลุ่ม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สาระวิทยาศาสตร์ สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สรปุผลการวจิยั  
จากผลการวิจัยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นและมีทักษะ

กระบวนการท างานเป็นกลุ่มสูงขึ้น ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  

อภปิรายผล 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ

ทักษะกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สามารถสรุปผลการจัดการเรียนรู้ได้ ดังน้ี 
       1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ทุกแผนการจัดการเรียนรู้  ที่ครู
จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสืบเสาะหาความรู้ (5Es) พบว่า นักเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าลดลง 
กล่าวคือ หลังจากที่ครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) 
เม่ือทดสอบหลังเรียน นักเรียนมีคะแนนเกาะกลุ่มใกล้เคียงกันมากขึ้น และมีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงสรุปได้
ว่า การจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้น้ี ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับผล
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การศึกษาการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เป็นวิธีสอนที่ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าการสอน
ตามปกติ (ฤทัยรัตน์ ละอองรัตน์, 2556) 

2. ผลการวิเคราะห์ด้วย  t - test  มีนัยส าคัญที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีคะแนนก่อนเรียนและ
หลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05  
 3. วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ท าให้นักเรียนมีทักษะการท างานกลุ่มสูงขึ้น โดยด้านกิจกรรม
การเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ท าให้นักเรียนได้ท างานเป็นกลุ่ม ท างานร่วมกับผู้อ่ืนมีการวางแผน
อย่างมีระบบ การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคล มีจุดมุ่งหมายและเป้าหมายร่วมกันการมีโครงสร้างของทีม/กลุ่ม 
และสมาชิกมีบทบาทและมีความรู้สึกร่วมกัน การปฏิบัติจริงและค้นหาความรู้ด้วยตนเอง และมีค่านัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาเปรียบเทียบการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใน
กรุงเทพมหานคร ที่เรียนจากการประยุกต์รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือกับการเรียนแบบปกติ พบว่า นักเรียนมีทักษะ
กระบวนการคิด มีความรับผิดชอบ มีทักษะกระบวนการกลุ่ม และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าการเรียนแบบปกติ
จากการด าเนินการศึกษาค้นคว้า โดยใช้รูปแบบการศึกษาเชิงปฏิบัติการในครั้งน้ี (ดาวคลี่, 2557) 

ขอ้เสนอแนะในการศกึษาคน้ควา้ 
 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ครูควรให้ค าแนะน าแก่นักเรียนต่อการสืบ
เสาะหาความรู้ให้มากที่สุด เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนสามารถท ากิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต่อไป           
 2. การแบ่งกลุ่มเพื่อศึกษาค้นคว้า ครูควรแบ่งนักเรียนโดยคละนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน เพื่อให้แต่ละ
กลุม่สามารถศึกษาค้นคว้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 3. การศึกษาในครั้งต่อไปควรใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ควบคู่ไปกับหลาย ๆ เทคนิค  
 4. ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5                  
ขั้น (5E) บูรณาการร่วมกับวิชาอ่ืน ๆ 
 5. การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ที่มีต่อทักษะการท างาน
กลุ่ม ผู้สอนควรใช้เครื่องมือการทดสอบที่มีความหลากหลายมากขึ้น และเก็บข้อมูลเชิงลึกกว่าน้ี เช่น การสัมภาษณ์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลหรือใช้แบบสอบถามชนิดปลายเปิด เป็นต้น 
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การน าแนวคดิสะเตม็ศกึษามาเชือ่มโยงกบัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเปน็ฐาน เพือ่พฒันาผลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์เรือ่ง วสัดรุอบตวั และความสามารถในการแกป้ญัหาของนกัเรยีนชัน้

ประถมศกึษาปทีี ่3 

Applying the Concept of the STEM Education to Connect with the Problem-Based 
Learning for Development of Science Learning Achievement on the Topic of Materials 

Around Us and the Ability to Solve Problems of Grade 3 Students 

ลดัดาวลัย ์พุม่พวง1, จนัทนา สอนกองแดง2 และน้ าคา้ง สขุเกษ3  
Laddawan Phumpuang 1, Juntana Sonkrongdeang2 andNumkang Sukket3  

 

    1นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรท์ั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์                         

2ครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้วทิยาสาสตร์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค ์อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค ์

      3อาจารย์ฝ่ายวิจัยและประเมินผลคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

บทคดัยอ่ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัว และ
ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการน า
แนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) มาเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based 
Learning: PBL) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่  1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยการน าแนวคิดสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) มาเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัว และ3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา 
 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการน าแนวคิดสะเต็มศึกษา มาเชื่อมโยงกับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ค าส าคญั : แนวคิดสะเต็มศึกษา การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  

วัสดุรอบตัว, ความสามารถในการแก้ปัญหา 

ABSTRACT 
 The purpose of this study is to compare the science learning achievement on the topic of 
materials around us and the ability to solve problems of grade 3 students before and after receiving 
the learning management by applying the concept of STEM Education to connect with the Problem-
Based Learning: (PBL). The tools used in this study are: 1) Learning management plan by applying 
STEM Education to connect with PBL 2) Science learning achievement test on materials around us 
and 3) Ability to solve problems test. 
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 The result of this study found that students receiving learning management by applying STEM 
Education to connect with PBL had higher learning achievement in science and ability to solve 
problems than before studying at the statistical significance level of 0.05. 

Keywords : STEM Education, Problem-Based Learning: PBL, Science Learning Achievement 

Materials Around Us, Ability to Solve Problems 

ความเป็นมาและคามส าคัญ 
 ปัจจุบันเป็นยุคแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างก็เข้ามามีบทบาท
ส าคัญในทุกด้านของสังคม นอกจากน้ียังเกิดการแข่งขันกันทางด้านเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นปัจจัยในการพัฒนาประเทศให้
เจริญ ท าให้การด ารงชีวิตในยุคแห่งศตวรรษที่ 21 เปลี่ยนไป แต่ปัจจุบันมนุษย์ต้องเผชิญปัญหาต่าง ๆ  มากมาย การ
แก้ปัญหาที่เผชิญเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้ชีวิตมนุษย์ด าเนินไปได้ด้วยดี ผู้ที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาในขณะที่ต้อง
เผชิญในสภาวะที่สังคมเกิดความวุ่นวายได้น้ัน จะเป็นผู้ที่อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นอกจากการแก้ปัญหาได้แล้ว
น้ัน การคิดเชิงสร้างสรรค์ที่จะน าความรู้ที่มีอยู่ไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาประเทศให้เป็น
ประเทศไทย 4.0 ได้น้ันจะต้องขับเคลื่อนผ่านการปฏิรูปการศึกษา ซ่ึง นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการได้บรรยายพิเศษ เรื่อง "การศึกษาไทย 4.0 ในบริบทการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" 
ใจความว่า การที่ประเทศจะเป็นประเทศไทย 4.0 ได้ ทุกอย่างต้องผ่ านการวางแผนเพื่อสร้างพื้นฐานและ
สภาพแวดล้อมที่ดี และต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมาก เพราะกว่าจะเห็นผลต้องใช้เวลานาน เปรียบดั่งการปลูกต้นไม้ 
ที่จะต้องมีการเตรียมดินให้ดี มีเมล็ดพันธ์ุที่ดี และต้องเฝ้าดูแลรดน้ าพรวนดิน เพื่อให้ต้น ไม้เจริญเติบโตขึ้นมาได้ ทุก
อย่างต้องใช้เวลาและต้องด าเนินงานหลายส่วนไปพร้อมๆ กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างนวัตกรรมในการขับเคลื่อน
ประเทศ ส าหรับแนวทางสร้างนวัตกรรมด้านการศึกษาที่จะต่อยอดไปสู่การน าไปใช้น้ัน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนวทางที่จะท าให้เด็กสร้างนวัตกรรมได้ คือ การใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาจัดการเรียนการสอน 
 เป้าหมายของการส่งเสริมพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะต้องอาศัยการวางรากฐานทางการศึกษาที่
มีคุณภาพ การยกระดับการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์จึงมีความจ าเป็นที่ต้องให้ความส าคัญเพื่อให้คนไทยทุกคนมี
ความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน าไปสู่การพัฒนาคนให้มีคุณภาพมีความรอบรู้ เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงและแข่งขันกับประเทศอ่ืน และจากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนสู่ยุคศตวรรษที่ 
21 ที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทักษะการแก้ปัญหา ทักษะด้านเทคโนโลยี 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ จากการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 มาตราที่ 66 ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาที่มีใจความส าคัญว่า ผู้เรียนมีสิทธิได้รับ
การพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเน่ืองและตลอดชีวิต ซ่ึงสอดคล้องกับนิตยสารของ สสวท. 
เก่ียวกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และทักษะที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ไว้ว่า การเตรียมคนรุ่นใหม่ให้มี
ทักษะที่จ าเป็นเพื่อให้ด ารงชีวิตในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วน้ันนอกจากการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยี
แล้วทักษะที่ควรค านึงถึงคือ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและการท างาน ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลยีซ่ึงถือได้ว่าเป็นทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เช่นเดียวกับพรทิพย์ ศิริภัทราชัย  ไว้ว่าส าหรับผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 เครื่องมือเพื่อแสวงหาความรู้ส าหรับโลกของการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงมีความส าคัญ



 
 

 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

 

353 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที2่ (Proceedings) 

มากกว่าเน้ือหาความรู้อีกทั้งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีมาตรฐานการเรียนรู้
และเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการคือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิดความสามารถในการ
แก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ เช่น รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้เป็นต้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) 
 การจัดการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการใช้ความรู้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็น
เครื่องมือส าหรับการสร้างประสบการณ์ของตัวผู้เรียนน้ัน จะท าให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของวิทยาศาสตร์ส่งผลให้
ผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นสร้างสรรค์สร้างค าถาม และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเกิ ดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ส่งเสริมความสามารถในการใช้วิทยาศาสตร์เพื่ออธิบาย พยากรณ์ และเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง ซ่ึงการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ จะมุ่งเน้นการเอาความรู้ทักษะประสบการณ์การเรียนรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพในอนาคต ดังน้ันการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สามารถ
สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาที่กล่าวข้างต้น ผู้สอนควรจัดการเรียนการสอนให้ได้องค์ความรู้
ต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง เพราะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์น้ันไม่ใช่แค่การเรียนเพื่อท่องจ าแต่
ผู้เรียนต้องมีบทบาทส าคัญในการเรียนรู้ ปฏิบัติจึง มีการค้นหาความรู้อย่างมีระบบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขามาใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน 
 ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ซ่ึงเป็น
โรงเรียนขนาดใหญ่ระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 1 ผู้วิจัยพบว่า การสอนและ
การทดสอบไม่ได้มุ่งเน้นที่ทักษะการแก้ปัญหา และการคิดสร้างสรรค์ ขาดการสนับสนุนให้นักเรียนเกิดทักษะการ
แก้ปัญหา การวิเคราะห์ปัญหาและการหาแนวทางแก้ไข รวมไปถึงขาดการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน 
 ปัจจุบันการพัฒนาการศึกษาให้มีความส าคัญกับการจัดการเรียนรู้โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ โดยเน้นให้นักเรียนน าความรู้ในภาคทฤษฎีมาใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงที่เกิดขึ้นและท าให้นักเรียนเห็นถึง
ความส าคัญของการเรียนรู้อันเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต 
(นัสรินทร์ บือซา, 2558) ซ่ึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้แนวคิดสะเต็มศึกษาหรือ STEM Education เป็นแนวคิด
ในการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ โดยการน ามาเชื่อมโยงในกระบวนการเรียนรู้การสร้างสรรค์ผลงาน จากการคิดค้น  
การแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างมีความหมาย ทั้ง
เป็นการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 เป็นทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างอาชีพ
ให้แก่เยาวชนและเตรียมก าลังคนที่มีคุณภาพเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท) จึงเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้และประยุกต์ความรู้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์ที่พบใน
ชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพ นอกจากน้ีในระหว่างการเรียนรู้ดังกล่าวผู้เรียนยังได้พัฒนาทักษะการคิดอย่างมี
วิ จ า รณ ญาณ  ( critical Thinking) ทั กษะการท า ง า น เ ป็ น ที ม  ( collaboration Skills) ทั กษะการ สื่ อ ส า ร 
(Communication skill) และความคิดสร้างสรรค์ (creativity) 
 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning : PBL) เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจาก
แนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยม (constructivism) โดยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่จากการใช้ปัญหาที่
เกิดขึ้นจริงในโลกเป็นบริบทของการเรียนรู้ (Learning context) เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์และคิด
แก้ปัญหารวมทั้งได้ความรู้ตามศาสตร์ในสาขาวิชาที่ตนศึกษาไปพร้อมกันด้วย และผู้เรียนยังได้ฝึกทักษะในการคิดหลาย



 
 

 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

 

354 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที2่ (Proceedings) 

รูปแบบ เช่น การคิดวิจารณญาณ การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค์ (ไพศาล สุวรรณน้อย , 
2559) 
 จากความส าคัญและปัญหาดังกล่าว ผู้ วิจัยจึงสนใจที่จะน าวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-Based Learning : PBL) มาเชื่อมโยงกับแนวคิดของสะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานและเชื่อมโยงกับกระบวนการทางวิศวกรรมตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยการบูรณาการ
วิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้แต่ละขั้น เรื่อง วัสดุรอบตัว ภายใต้
แนวคิด “นักคิด นักประดิษฐ์ นักแก้ปัญหา” เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และพัฒนาทักษะการ
แก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 3 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการน าแนวคิดสะเต็มศึกษา มาเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน  
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยการน าแนวคิดสะเต็มศึกษา มาเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  

ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตดา้นประชาการและกลุ่มตัวอย่าง      
 1. ประชากรเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 8 โปรแกรม MEP โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน นักเรียน 30 คน      
 2. กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 8 โปรแกรม MEP โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์  
ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2561 จ านวนนักเรียน 30 คน ซ่ึงได้จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  
(Purposive  sampling) เน่ืองจากได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 8 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา         
  เน้ือหาที่ใช้ในการวิจัยเป็นเน้ือหากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 3 เรื่อง 
วัสดุรอบตัว ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551    
 ขอบเขตด้านตัวแปร         
 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้โดยการน าแนวคิดสะเต็มศึกษา มาเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน          
 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัว และความสามารถในการ
แก้ปัญหา 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา        
 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
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สมมติฐานการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง วัสดุรอบตัว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
การน าแนวคิดสะเต็มศึกษา มาเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน 
 2. ความสามารถในการแก้ปัญหาหลังการเรียนสูงขึ้นกว่า ก่อนเรียนเม่ือได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการน า
แนวคิดสะเต็มศึกษา มาเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. การจัดการเรียนรู้โดยการน าแนวคิดสะเต็มศึกษา มาเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่ผู้ วิจัยให้ผู้เรียนใช้สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันที่ผู้เรียนสนใจ หรือผู้วิจัย
ก าหนดสถานการณ์ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ซ่ึงผู้เรียนต้องคิดหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นน้ันโ ดย
การบูรณาการศาสตร์เน้ือหาความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศสาสตร์ เทคโนโลยี ผ่านกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ 
ผู้วิจัยได้ก าหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเชื่อมโยงกับแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยมี 7 ขั้นตอน ดังน้ี  
  1) ขั้นระบุปัญหา เป็นการท าความเข้าใจปัญหาหรื อความท้าทาย วิเคราะห์เงื่อนไขหรือข้อจ ากัดของ
สถานการณ์ปัญหา เพื่อก าหนดขอบเขตของปัญหา ซ่ึงจะน าไปสู่การสร้างชิ้นงานหรือวิธีการในการแก้ปัญหา  
  2) ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เก่ียวข้องกับปัญหา เป็นการรวบรวมข้อมูลและแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา 
  3) ขั้นเสนอแนวทางการแก้ปัญหา เป็นการวิเคราะห์สภาพปัญหาเพื่อเสนอแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
และประเมินความเป็นไปได้ ข้อดีและข้อจ ากัด  
  4) ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหา เป็นการประยุกต์ใช้ข้อมูลและแนวคิดที่เก่ียวข้องเพื่อการออกแบบชิ้นงานหรือ
วิธีการในการแก้ปัญหา โดยค านึงถึงทรัพยากร ข้อจ ากัดและเงื่อนไขตามสถานการณ์ที่ก าหนด 
  5) ขั้นวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา เป็นการก าหนดล าดับขั้นตอนของการสร้างชิ้นงานหรือวิธีการ แล้วลง
มือสร้างชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา 
  6) ขั้นทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน เป็นการทดสอบและประเมินการใช้
งานของชิ้นงานหรือวิธีการ โดยผลที่ได้อาจน ามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาได้
อย่างเหมาะสมที่สุด 
  7) ขั้นน าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหา หรือชิ้นงาน เป็นการน าเสนอแนวคิดและขั้นตอนการ
แก้ปัญหาของการสร้างชิ้นงานหรือการพัฒนาวิธีการ ให้ผู้อ่ืนเข้าใจและได้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อไป 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัว หมายถึง ความสามารถของแต่ละบุคคลจากการ
ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8  
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามจุดประสงค์การเรียนรู้ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ เพื่อท าการ
ทดสอบก่อนเรียน (pretest) และหลังเรียน (posttest) โดยวัดระดับความสามารถ ดังน้ี 1) ความจ า 2) ความเข้าใจ 3) 
การน าไปใช้ 4) การวิเคราะห์ 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา หมายถึง ความสามารถของผู้เรียนในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีกระบวนการ
เป็นขั้นตอน โดยผู้เรียนสามารถระบุปัญหา วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา น าเสนอวิธีการแก้ปัญหาและตรวจผลลัพธ์ที่
ได้จากวิธีการแก้ปัญหา ตามขั้นตอนของเวียร์ (Weir, 1974) ซ่ึงวัดได้จากคะแนนของนักเรียนที่ตอบแบบวัด
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาชนิด 4 ตัวเลือก ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
               ตัวแปรต้น 
 

                
 
 
 

                                                                           ตวัแปรตาม 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 

วิธกีารด าเนนิงานวจิยั 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามรูปแบบการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น (Pre-experimental Design) ด าเนินการทดลอง
ตามรูปแบบแผนการวิจัย (One Group Pretest Posttest Design) ซ่ึงมีขั้นตอนตอนและรายละเอียดการด าเนินงาน 
ตามล าดับ ดังน้ี (ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล และสุภาพ ฉัตรภรณ์, 2555: 57-60)    
 เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการศึกษาวิจัย 2 แบบ คือ เค รื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้และ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล   
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ คือ แผนการจัดการเรียนรู้โดยการน าแนวคิดสะเต็มศึกษา มาเชื่อมโยงกับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง วัสดุรอบตัว จ านวน 5 แผน 
ระยะเวลา 29 ชั่วโมง 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่     
     2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัว เป็นแบบสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ        
     2.2 แบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา เป็นแบบสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ซ่ึงประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) การระบุปัญหาส าคัญ                 
2) สาเหตุของปัญหา 3) แนวทางการแก้ปัญหา 4) ผลที่เกิดจากการแก้ปัญหา 
  
 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
เชื่อมโยงกับแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยมี 7 
ขั้นตอน ดังน้ี  
     1) ขั้นระบุปัญหา  
     2) ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่   
เก่ียวข้องกับปัญหา  
     3) ขั้นเสนอแนวทางการแก้ปัญหา  
     4) ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหา  
     5) ขั้นวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา  
     6) ขั้นทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุง
แก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน  
     7) ขั้นน าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการ
แก้ปัญหา หรือชิ้นงาน 

ตวัแปรตาม 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัว 
2. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
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 การสร้างเครือ่งมอืในการวิจยั 
 2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้      
 แผนการจัดการเรียนรู้โดยการน าแนวคิดสะเต็มศึกษา มาเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง วัสดุรอบตัว ซ่ึงผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างตามขั้นตอน ดังน้ี  
 2.1.1 ศึกษาหลักการและวิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และวิธีการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา จากน้ันผู้วิจัยจึงก าหนดรูปแบบของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเชื่อมโยงกับ
แนวคิดสะเต็มศึกษา และวิเคราะห์กระบวนการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ โดยในแต่ละขั้นตอนของการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จะใช้แนวคิดของสะเต็มศึกษา คือ การบูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ 
ไม่ว่าจะเป็น คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี หรือวิศวกรรมศาสตร์ ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้ และฝึกฝนทักษะที่ส าคัญในหลาย
สาขาวิชาจากการแก้ปัญหา ดังตารางที่ 1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยการน าแนวคิดสะเต็มศึกษา มาเชื่อมโยงกับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  และกระบวนการแก้ปัญหา โดยแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้จะมีการใช้แนวคิดของ
สะเต็มในแต่ละขั้นตอนแตกต่างกันตามสถานการณ์ปัญหา      
 ตารางที ่1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยการน าแนวคิดสะเต็มศึกษา มาเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน และกระบวนการแก้ปัญหา 

การจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้
ปญัหาเปน็ฐาน (Problem-
Based Learning : PBL) 

การเชื่อมโยงกบัแนวคดิสะเตม็
ศึกษา  

(STEM Education) 

กระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม 

(Engineering Design 
Process)  

การเชื่อมโยงกบั
กระบวนการแกป้ญัหา 
(Problem solving 

process) 

ขั้นที่ 1 ระบุปัญหา 
S (science) สถานการณ์ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์หรือ
สถานการณ์ปัญหาในชีวิตจริง 

1. ระบุปัญหา 
1. การท าความเข้าใจใน
ปัญหา 

ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูลและ
แนวคิดที่เก่ียวข้องกับปัญหา 

T (Technology) สืบค้นข้อมูล
จากอินเทอร์เน็ต 
S (science) เน้ือหาความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ 

2. รวบรวมข้อมูลและ
แนวคิดที่เก่ียวข้องกับปัญหา 
 
 

2. การนิยามและรวบรวม
ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับปัญหา 
3. การน าเสนอทางเลือก
หรือแนวทางในการ
แก้ปัญหา 
4. ตัดสินใจเลือกแนว
ทางการแก้ปัญหาที่
เหมาะสม 

ขั้นที่ 3 เสนอแนวทางการ
แก้ปัญหา 

S (science) เน้ือหาความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ 

ขั้นที่ 4 ออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหา 

M (mathematics) ระบุขนาด 
ความยาว ในหน่วยเมตร 
เซนติเมตร 
S (science) เน้ือหาความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ 

3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 
 

5. การลงมือปฏิบัติการ
แก้ปัญหาและตรวจสอบ
วิธีการแก้ปัญหา 

ขั้นที่ 5 วางแผนและ
ด าเนินการแก้ปัญหา 

S (science) เน้ือหาความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ 

4.วางแผนและด าเนินการ
แก้ปัญหา 
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ขั้นที่ 6 ทดสอบ ประเมินผล 
และปรับปรุงแก้ไขวิธีการ
แก้ปัญหาหรือชิ้นงาน 

(Technology) สืบค้นข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต 

5. ทดสอบ ประเมินผล และ
ปรับปรุงแก้ไขวิธีการ
แก้ปัญหาหรือชิ้นงาน 

ขั้นที่ 7 น าเสนอวิธีการ
แก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหา 
หรือชิ้นงาน 

(Technology) สืบค้นข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต 

6. น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา 
ผลการแก้ปัญหา หรือ
ชิ้นงาน 

            
 2.1.2 ศึกษาหลักสูตรเเกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาของ โรงเรียน
อนุบาลนครสวรรค์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    
 2.1.3 วิเคราะห์เน้ือหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3และก าหนดเน้ือหาที่
จะใช้ในการวิจัย ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วัสดุรอบตัว          
 2.1.4 ศึกษาและท าความเข้าใจรายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้ที่  3 เรื่องวัสดุรอบตัว ด้านสาระส าคัญ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ พฤติกรรมการเรียนรู้ เน้ือหาการจัดการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ สื่อ และการวัดผลการเรียนรู้จาก
หนังสือเรียน และจากคู่มือการจัดการเรียนรู้ส าหรับครบ      
 2.1.5 ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระส าคัญ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผล สื่อและแหล่งการเรียนรู้ ซ่ึงมีขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรู้โดยการน าแนวคิดสะเต็มศึกษา 
มาเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ทั้งสิ้น 7 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ระบุปัญหา ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูล
และแนวคิดที่เก่ียวข้องกับปัญหา ขั้นที่ 3 เสนอแนวทางการแก้ปัญหา ขั้นที่ 4 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา ขั้นที่ 5 
วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา ขั้นที่ 6 ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน ขั้นที่ 7 
น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหา หรือชิ้นงาน ดังภาพ 1 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการน าแนวคิด
สะเต็มศึกษามาเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
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 ภาพ 1 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการน าแนวคิดสะเต็มศึกษามาเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน          
  2.1.6 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยการน าแนวคิดสะเต็มศึกษามาเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน จ านวน 5 แผน ใช้ระยะเวลา 10 สัปดาห์หรือ 29 ชั่วโมง ดังตารางที่ 2  
 

 

ขั้นที ่1 ระบุปัญหา 
 

ขัน้ที ่2 รวบรวมข้อมูลและแนวคิด 
ท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหา 

 

ขั้นที ่3 เสนอแนวทางการแก้ปัญหา 
 

ขั้นที ่4 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 
 

ขั้นที ่5 วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา 
 

ขัน้ที ่6 ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุง 
แก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน 

 

ขัน้ที ่7 น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการ 
แก้ปัญหา หรือชิ้นงาน 
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 ตารางที ่2 แผนการจัดการเรียนรู้โดยการน าแนวคิดสะเต็มศึกษามาเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน  

แผนที ่ ชื่อแผนการจดัการเรยีนรู ้ จ านวน (ชัว่โมง) 

1 วัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์ 2 

2 ของเล่นของใช้ท าจากวัสดุไม่เหมือนกัน 2 
3 การเปลี่ยนแปลงของวัสดุ 9 

4 การท าให้ร้อนขึ้นหรือเย็นลง 2 

5 สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 12 
6 ทดสอบหลังเรียน 2 

รวม 29 

 
 2.1.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้ วิ จัยสร้างขึ้น  ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยตรวจแก้ไขความถูกต้อง                         
ความครอบคลุม ความเหมาะสมของการจัดการเรียน และให้ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม น าแผนการจัดการเรียนรู้มา      
ปรับปรุงแก้ไข          
 2.1.8 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว  ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านพิจารณา ตรวจสอบ  
ความสอดคล้อง ขององค์ประกอบต่าง ๆ ภายในแผนการจัดการเรียนรู้ตามแบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้าง  
 2.1.9 น าความเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าเฉลี่ย เเละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 2.1.10 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการประเมิน และปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
 2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ     
 2.2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัว เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ โดยมีขั้นตอนใน
การสร้าง ดังน้ี          
 2.2.1.1 ศึกษาทฤษฎี วิธีสร้าง เทคนิคการสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบศึกษาเ น้ือหาที่ ใช้ ในการ วิ จัย   
เรื่องวัสดุรอบตัว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากหนังสอืเรียน คู่มือครู เเละหนังสือเพิ่มเติมอ่ืน ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการสร้าง
ข้อสอบ            
 2.2.1.2 สร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบ (test blue print) เรื่อง วัสดุรอบตัว เพื่อด าเนินการออกข้อสอบได้
ครอบคลุมตามสิ่งที่ต้องการวัด ดังตารางที่ 3 
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 ตารางที ่3 ตารางวเิคราะหข์้อสอบ (test blue print) เรือ่งวสัดรุอบตวั 

เนื้อหา 
จดุมุง่หมายเชงิพฤตกิรรม รวม 

จ า เข้าใจ น าไปใช ้ วิเคราะห์ จ านวนข้อ ร้อยละ 

1. วัสดุธรรมชาตแิละวัสดุสงัเคราะห์ 3 1 - 2 6 17 

2. ของเล่นของใช้ท าจากวัสดุไม่เหมือนกัน - 4 3 5 12 33 

3. การเปลี่ยนแปลงของวัสดุ 1 4 1 2 8 22 
4. การท าให้ร้อนขึ้นหรือเย็นลง 1 1 3 2 7 20 

5. สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ - 1 2 - 3 8 

รวม 
จ านวนขอ้ 5 11 9 11 35 100 
ร้อยละ 25 31 13 31 100 100 

 

  2.2.1.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์จ านวน 35 ข้อ (ใช้จริง 30 ข้อ) ตาม
ตารางวิเคราะห์ข้อสอบ         
  2.2.1.4 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ที่สร้างขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อ
พิจารณาความถูกต้อง เเละความเหมาะสมของข้อค าถาม ตัวเลือกและตัวลวง ภาษาที่ใช้ จากน้ันน ามาปรับปรุงแก้ไข
ข้อค าถามให้ถูกต้อง ชัดเจนและเข้าใจง่าย           
  2.2.1.5 น าแบบทดสอบที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ซ่ึงประกอบด้วย  
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนด้านเน้ือหาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนซ่ึงมีต าแหน่งครูช านาญการขึ้นไป จ านวน 2 ท่าน  
เพื่อพิจารณาหาค่าความตรง ด้วยสูตรดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Index of 
Item Objective Congruence = IOC) คัดเลือกแบบทดสอบที่ค านวณได้ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป   
 2.2.1.6 น าแบบทดสอบไปปรับปรุงแก้ ไขตามค า แนะน าของผู้ เ ชี่ ยวชาญจาก น้ันน า ไปทดลองใ ช้   
(Try out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 46 คน   
 2.2.1.7 น าคะแนนที่ได้จากการทดลองใช้ มาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) โดยที่
ค่าความยากง่าย (p) ที่ใช้ได้ควรมีค่าอยู่ระหว่าง 0.20 - 0.80 และ ค่าอ านาจจ าแนก (r) ที่ใช้ได้ควรมีค่าอยู่ระหว่าง                
0.20 - 1.0           
 2.2.1.8 น าคะแนนที่ได้ไปหาค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
จากน้ันน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป     
 2.2.2 แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา       
         แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 
ข้อ โดยมีขั้นตอนในการสร้าง ดังน้ี        
 2.2.2.1 ศึกษาเอกสารเก่ียวกับความสามรถในการแก้ปัญหา ทักษะการคิดแก้ปัญหาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
 2.2.2.2 ศึกษาแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาจากผู้ วิจัยท่านอ่ืน ๆ เพื่อน ามาเป็นแนวทางและ
ประยุกต์ใช้ในการออกข้อสอบให้ครอบคลุมตามขั้นตอนของกระบวนการในการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอนดังน้ี 
   1. ขั้นการระบุประเด็นปัญหา 
   2. ขั้นการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา 
   3. ขั้นการเสนอวิธีการแก้ปัญหา      
   4. ขั้นตรวจสอบผลลัพธ์ ผลที่ได้จากวิธีการคิดแก้ปัญหา    
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 2.2.2.3 สร้างแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
โดยสร้างสถานการณ์ 5 สถานการณ์ แต่ละสถานการณ์มีค าถามจ านวน 4 ข้อ รวมทั้งหมด 20 ข้อ โดยให้ 1 คะแนน
เม่ือตอบถูก และให้ 0 คะแนนเม่ือตอบผิด แล้วน าไปให้ที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม 
 2.2.2.4 ตรวจสอบความเที่ยงตรง (validity) โดยน าแบบวัดความสามารถในการ แก้ปัญหาทั้ง 5 สถานการณ์ 
เสนอผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนวิทยาศาสตร์จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบ ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับขั้นตอน
ในการคิดแก้ปัญหา ( Index of Item Objective Congruence = IOC) แล้ว คัดเลือกข้อสอบที่ มีค่ าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่าง 0.67-1.00 ซ่ึงผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านให้คะแนน      
 2.2.2.5 น าแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้  (Try out) กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 46 คน      
 2.2.2.6 น าคะแนนที่ได้จากการทดสอบ มาวิเคราะห์หาค่าความยาก (p) ค่าอ านาจ จ าแนก (r) เป็นรายข้อ แล้ว
คัดเลือกข้อที่มีค่าความยากระหว่าง 0.45-0.76 และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.23 ขึ้นไป   
 2.2.2.8 น าคะแนนมาวิเคราะห์เพื่อหาค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบับ    
 2.2.2.9 น าแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา จ านวน 20 ข้อ ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ต่อไป 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยท าการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 10 
สัปดาห์ โดยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังน้ี 
 3.1 วิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุรอบตัว รวมทั้งศึกษาสภาพ สังคม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนของนักเรียนด้วย 
 3.2 ปฐมนิเทศ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทราบ และ อธิบายถึงบทบาทหน้าที่ของ
นักเรียนและผู้วิจัย 
 3.3 ท าการทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้โดยการน าแนวคิดสะเต็มศึกษา มาเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน ดังน้ี         
 3.3.1 นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัว จ านวน 30 ข้อ                       
มีระยะเวลาในการท าแบบทดสอบ 40 นาที       
 3.3.2 นักเรียนท าแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาจ านวน 20 ข้อ มีระยะเวลาในการท าแบบทดสอบ                
30 นาที           
 3.4 ด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยการน าแนวคิดสะเต็มศึกษา มาเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน เรื่อง วัสดุรอบตัว โดยจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่เตรียมไว้ และเก็บ รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วย
แบบบันทึกภาคสนาม         
 3.5 เม่ือเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรู้แล้วท าการทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ ดังน้ี   
 3.5.1 นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัว จ านวน 30 ข้อ มี
ระยะเวลาในการท าแบบทดสอบ 40 นาที       
 3.5.2 นักเรียนท าแบบแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา จ านวน 20 ข้อ มี ระยะเวลาในการท า
แบบทดสอบ 30 นาที         
  3.6 น าข้อมูลที่ได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ แบบวัดความสามารถในการ
แก้ปัญหา มาวิเคราะห์ผล ด้วยวิธีการทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
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 การวเิคราะหข์อ้มลู 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือ มาวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน ดังน้ี 
 1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์     
    1.1 น าคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุรอบตัว มาหาค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน        
    1.2 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยการน าแนวคิดสะเต็ม
ศึกษามาเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยใช้สถิติการทดสอบที ชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระ            
ต่อกัน (t-test dependent group)        
 2. แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา       
    2.1 น าคะแนนจากแบบวัดความสามารในการแก้ปัญหามาหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    2.2 เปรียบเทียบคะแนนความสามารในการแก้ปัญหาก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยการน าแนวคิดสะ
เต็มศึกษา มาเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานโดยใช้สถิติการทดสอบที ชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็น
อิสระต่อกัน (t-test dependent group)       
 3. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยน าข้อมูลที่ได้จากแบบบันทึกภาคสนามของแต่ละขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 
เก่ียวกับการจัดการเรียนรู้มาประมวลผลและเรียบเรียงในรูปความเรียง     
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติพื้นฐาน (ธีระพงษ์ กระการดี, 2560) 
    1.1. การหาค่าเฉลี่ย โดยใช้สูตร 

        X    =     
n

x
 

  เม่ือ       X  แทน  ค่าเฉลี่ย 

          x  แทน  ผลรวมทั้งหมดของความถี่  คูณ  คะแนน 

        n แทน  ผลรวมทั้งหมดของความถี่ซ่ึงมีค่าเท่ากับจ านวนข้อมูลทั้งหมด 
   
    1.2. สูตรการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้สูตร 

                      S.D.  =     
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   เม่ือ  S.D.      แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
     n แทน  จ านวนคู่ทั้งหมด 
     X แทน คะแนนแต่ละตัวในกลุ่มข้อมูล 

          x  แทน  ผลรวมของความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่                                                                  

 2. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
     เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนเรียนและหลังเรียน โดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
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 ผลการวเิคราะหข์้อมูล 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัว 
   ผู้วิจัยได้น าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ตามการน าแนวคิดสะเต็มศึกษา มาเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(PBL) จากน้ันน าแบบทดสอบมาตรวจคะแนนและวิเคราะห์ได้ดังตารางที่ 4  
 ตารางที ่4 ค่าสถิติทดสอบทีแบบกลุ่มเดียว ของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง  
วัสดุรอบตัว  

การทดสอบ n X S.D. t-test p-value 

ก่อนเรยีน 30 19.27 2.67 
- 16.339 .000* 

หลงัเรยีน 30 26.10 3.09 

 *p<0.05 
 จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  เรื่องวัสดุรอบตัวของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 19.27 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.67 ขณะที่หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 26.10 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 3.09 และเม่ือทดสอบความแตกต่างของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัว ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05            
 ผลการศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหา 
 ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้ตามการน าแนวคิดสะเต็มศึกษามาเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) จากน้ันน า
แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหามาตรวจคะแนนได้ดังตารางที่ 5     
 ตารางที ่5 ค่าสถิติทดสอบทีแบบกลุ่มเดียว ของคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหา 

การทดสอบ n X S.D. t-test p-value 

ก่อนเรยีน 30 7.93 2.24 
- 17.021 .000* 

หลงัเรยีน 30 15.30 2.12 

 *p<0.05 
 จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่าคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เชื่อมโยงกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ก่อน เรียนมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 7.93 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.24 ขณะที่หลังเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 15.30 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.12 และเม่ือทดสอบความแตกต่างของคะแนนความ
สามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่าความสามารถในการแก้ปัญหาหลังการจัดการเรียนรู้
สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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สรปุผลการวจิยั 
 การศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยได้น าแนวคิดสะเต็มศึกษามาเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัว และความสามารถในการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 สรุปสาระส าคัญของการวิจัยได้ดังน้ี 
 1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการน าแนวคิดสะเต็มศึกษา มาเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05            
 2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการน าแนวคิดสะเต็มศึกษา มาเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน มีความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

อภิปรายผล  
 จากการศึกษา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
พบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการน าแนวคิดสะเต็มศึกษามาเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และมีความสามารถในการแก้ปัญหาหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน จากการวิจัยดังกล่าวสรุปได้ดังน้ี 
 ผู้ศึกษาค้นคว้าได้สร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยน าแนวคิดสะเต็มศึกษา มาเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน ซ่ึงผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา ตามขั้นตอนกระบวนการแก้ปัญหา คือ สามารถระบุ
ปัญหา ระบุสาเหตุ หาแนวทางการแก้ปัญหา และตรวจสอบผลลัพธ์จากการแก้ปัญหาได้ และยังได้ฝึกการลงมือปฏิบัติ 
การท างานกลุ่ม จากการสร้างชิ้นงานจากการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ นอกจากน้ียังได้น าเน้ือหา เรื่อง วัสดุ
รอบตัว มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบชิ้นงาน ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ด้านเน้ือหากับการลงมือปฏิบัติจริง ท าให้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยนักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยการน าแนวคิดสะเต็มศึกษามาเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีผลท าให้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับการวิจัย เรื่องผลการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชีววิทยา ความสามารถในการแก้ปัญหาและ
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษามีคะแนนพัฒนาการ ร้อยละ 41.03 อยู่ในระดับต้น ร้อยละ 30.77 อยู่ในระดับปาน
กลาง ร้อยละ 20.51 อยู่ในระดับสูง และร้อยละ 7.69 อยู่ในระดับสูงมาก นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชีววิทยา 
ความสามารถในการแก้ปัญหา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .01 และนักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) อยู่ในระดับมาก (นัสรินทร์ บือซา, 2558) 

ข้อเสนอแนะ 
 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรมีเวลาให้ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนอย่างเพียงพอ 
เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกความสามารถด้านการแก้ปัญหาได้อย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ  
 2. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการน าแนวคิดสะเต็มมาเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ครูควรให้ค าแนะน านักเรียนให้มีทักษะในการน าศาสตร์วิชาต่างๆ มาบูรณาการและควรมีการแนะน าการบันทึกผลการ
เรียนรู้ให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนสามารถท ากิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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 3. ในการแบ่งกลุ่มเพื่อสร้างชิ้นงานกลุ่มคนแบ่งนักเรียนคละนักเรียน เก่ง ปานกลาง และอ่อนเพื่อให้แต่ละกลุ่ม
สร้างชิ้นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด  
 4. ในการท ากิจกรรมการทดลองที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุควรเลือกวิธีการสาธิตให้นักเรียนได้สังเกต                    
ทดลองแทน         
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีการน าแนวคิดสะเต็มศึกษามาเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
สามารถฝึกทักษะด้านอ่ืนๆได้ 
 2. ควรมีการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบอ่ืน ๆ ที่สอดคล้องกับการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีส่อนโดยใชช้ดุกจิกรรมการทดลองรว่มกบัการใชส้ือ่ของเลน่เชงิ
วทิยาศาสตร ์ เรือ่ง เสยีงกบัการไดย้นิ ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่5                                      

The Study of learning Achievement Taught by Using Experimental Activity Package with 
Science Toy Media on the Sound and Hearing of the Fifth Grade Students 

อรทยั สงัขค์ า1 นพพร มชีา้ง2  เฉลมิชยั สงัโยคะ3 และธนสาร เพง็พุม่4                                           
Orathai Sangkham1 Nopporn Meechang2 Chalemchai Sangyokha3                                                              

and Thanasarn Phengphum4 

 1นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
2ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนวดัจันทร์ตะวันออก อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  

3อาจารย์สาขาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม                                                                                 
4อาจารย์ฝ่ายเทคโนโลยีและวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

บทคัดย่อ          

 การวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรมการทดลอง
ร่วมกับการใช้สื่อของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์  เรื่อง เสียงกับการได้ยิน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 34 คน ได้มาจากการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมการทดลอง 2) ของเล่น
เชิงวิทยาศาสตร์ 3) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เสียงกับการได้ยิน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 10 
แผน และ 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียงกับการได้ยิน แบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ แบบทดสอบหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) และทดสอบ
สมมุติฐานโดยใช้ t-test (Dependent Sample)       
 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดการทดลองของเล่นทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียง
กับการได้ยิน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

ค าส าคญั : ชุดกิจกรรมการทดลอง, ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ , เสียงกับการได้ยิน , ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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ABSTRACT          
 The purposes of this research were to compare a learning achievement between before and 
after to using Experimental Activity Package with science toy media on the sound and hearing of the 
fifth grade students. The sample group this study was fifth grade students of Watjantawanook School 
in 2018, Phitsanulok. There were 34 students who were selected by the purposive sampling. The 
instruments used in this study consists of 1)  Experimental activity package 2)  Science toy media 3) 
Learning management plans for taught by using experimental activity package together learning with 
science toy media on the sound and hearing and 4)  Multiple-choice achievements test four option 
30 items. The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation and t-test dependent.
 The research results showed that; the learning achievement of the grade student after using 
experimental activity package together learning with science toy media on the sound and was higher 
than pre-learning at a significance level at .05  

Keywords : Experimental Activity Package, Science Toy Media , sound and hearing , achievement 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
วิทยาศาสตร์เป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติ  เพราะวิทยาศาสตร์เ ก่ียวข้องกับทุกคนทั้งใน

ชีวิตประจ าวันและการงานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่างๆที่มนุษย์ได้ใช้เพื่อ
อ านวยความสะดวกในชีวิตและการท างานเหล่าน้ีล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์
และศาสตร์อ่ืนๆวิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์                        
มีทักษะในการค้นหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  ดังน้ัน ทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการ
พัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นสังคมแห่งความรู้ (Knowledge-based society) เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจใน
ธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถน า ความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
(คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551: 92)      
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้ก าหนดบทบาทของครูและบทบาทของผู้เรียน ร่วม
ทั้งหลักสูตรที่สอดคล้องกับเป้าหมายของการศึกษา จึงได้มีแนวทางในการจัดการเรียนสอนไว้ ดังน้ี มาตรา 22 ระบุว่า
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่านักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือว่านักเรียนมี
ความส าคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  มาตรา 24 
การจัดเน้ือหาสาระกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของนักเรียน ให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดจัดการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา เป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซ่ึงเป็นแนวการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ใหม่และประดิษฐ์โดยการใช้กระบวนการทางปัญญา (กระบวนการคิด) 
กระบวนการทางสังคม (กระบวนการกลุ่ม) และให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์มีส่วนร่วมในการเรียนสามารถน าความรู้ ไป
ประยุกต์ใช้ได้ (กรมวิชาการ 2545:1)         
 การจัดการศึกษาในประเทศไทยน้ันเป็นที่ทราบกันดีว่าก าลังประสบปัญหาเป็นอย่างมาก ซ่ึงจากการประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน จากหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็น O-net ที่จัดโดย สมศ.,การทดสอบ Program 
for International Student Assessment หรือ PISA , จากผลการประเมินที่ปรากฏในรายงานประจ าปีของ World 
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Economic Forum ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนไทยส่วนใหญ่ โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ยังไม่
ดีเท่าที่ควร นักเรียนขาดทักษะการคิด การสอนในปัจจุบันมุ่งเน้นเพียงแต่การให้ความรู้มาก เพื่อใช้ในการสอบแต่ไม่
สอนให้นักเรียนได้เกิดทักษะการคิด ไม่มีการเชื่อมโยงความรู้ที่มีไปใช้ในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจ าวัน ดังน้ัน
หน่วยงานที่เก่ียวข้องจ าเป็นต้องแก้ปัญหาน้ีอย่างเร่งด่วนเพื่อเตรียมคนไทยรุ่นใหม่ให้มีขีดความสามารถในการประกอบ
อาชีพ สร้างเศรษฐกิจและสามารถด าเนินชีวิตในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (พรทิพย์ ศิริภัทราชัย, 2556) 
 การจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ส่วนหน่ึงขึ้นอยู่กับวิธีการสอนที่หลากหลาย 
มีสื่อการสอนที่เหมาะสม การเรียนที่สอนเน้นกิจกรรมมากขึ้น ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง โดย
เชื่อมโยงความรู้เดิมที่มีอยู่ภายในเข้ากับการได้ลงมือปฏิบัติดั่งทฤษฎีการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Theory of learning 
by doing) ของดิวอ้ี (John Dewey) เสนอว่าผูเ้รียนต้องเรียนรู้ควบคู่ไปกับการกระท า และผู้เรียนต้องมีการท าความ
เข้าใจความรู้ใหม่โดยอาศัยประสบการณ์เดิมที่สั่งสมมาเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ที่เกิดจากการคิดไตร่ตรอง (Reflective 
thought) จนเกิดเป็นประสบการณ์เรียนรู้ (Cognitive experience) (ศศิธร เวียงวะลัย. (2556.) ผู้เรียนต้องเรียนรู้จาก
การกระท าในสถานการณ์จริง เน้นให้ผู้เรียนเผชิญสถานการณ์จริงและแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการกระท า 
ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง ฝึกคิด ฝึกทักษะกระบวนการต่างๆ ฝึกแก้ปัญหาด้วยตนเอง ฝึกทักษะการเสาะแสวงหาความรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่ม จึงจะเกิดความเจริญ งอกงามทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา (ประทุม อังกูรโรหิต . 
2556: 93-104) นอกจากน้ียังเป็นการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการปฏิบัติ
ค้นคว้าทดลองและการฝึกคิดอย่างมีระบบ เช่น ทักษะการสังเกต (Observing) ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 
(Inferring) ทักษะการตั้งสมมติฐาน (Formulating hypotheses) ทักษะการทดลอง (Experimenting) ทักษะการ
ตีความหมายและลงสรุปข้อมูล (Interpreting data and conclusion) ฯลฯ (พรรณวิไล ชมชิด. 2557.) 
 จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาปัญหา พบว่า ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในหน่วยการเรียนรู้ที่ผ่านมา นักเรียนส่วนใหญ่ขาดทักษะในการทดลอง ขาด
ทักษะการฝึกคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ซ่ึงเป็นปัญหาส าหรับครูผู้สอนเป็นอย่างมากในการหาแนวทางการแก้ไข ผู้วิจัย
จึงมีความสนใจที่จะน าแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงผ่านชุดการทดลองมาใช้ในการจัด
เรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยจัดท าชุดกิจกรรมการทดลองร่วมกับการใช้สื่อของเล่นเชิง
วิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียงกับการได้ยิน เน้นให้ผู้เรียนสนุกสนานกับการทดลองและการประดิษฐ์ของเล่นทางวิทยาศาสตร์ 
เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาความคิดเป็นขั้นตอน มีความใฝ่รู้ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติที่ดีต่อวิชา
วิทยาศาสตร์ และท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งยังท าให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพเป็นบุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถอย่างมีคุณภาพในโลกศตวรรษที่ 21 และน าผลการศึกษาที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
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จุดมุ่งหมายของการวิจัย          

 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการทดลองร่วมกับการ
ใช้ส่ือของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียงกับการได้ยิน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ขอบเขตของการวิจัย         
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนในครั้งน้ีมีขอบเขต ดังต่อไปน้ี 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนา      
 1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 34 คน โรงเรียนวัดจันทร์
ตะวันออก ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก      
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 34 คน ชาย 21 คน หญิง 13 
คน โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซ่ึงได้มาจากการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive sampling)       
 ขอบเขตดา้นเนื้อหา        
 ผู้วิจัยสร้างชุดกิจกรรมการทดลอง หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง เสียงกับการได้ยิน ในรายวิชาวิทยาศาสตร์               
ว15101 ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 5 พลังงาน มาตรฐานการเรียนรู้ ว 5.1     
 ขอบเขตด้านตัวแปร        
 ตัวแปรต้น ได้แก่ การสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการทดลองร่วมกับการใช้สื่อของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียง
กับการได้ยิน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5        
 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน เรื่อง เสียงกับการได้ยิน  
 ระยะเวลาในการด าเนินการศึกษา      
 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลา ในการจัดการเรียนรู้จ านวน 
4 สัปดาห์ รวมระยะเวลา 12 ชั่วโมง 

สมมติฐานการวิจัย        
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการทดลองร่วมกับการ
ใช้ส่ือของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียงกับการได้ยิน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ         

 1. ชุดกิจกรรม คือ สื่อการเรียนการสอนที่จัดท าขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาด้วยตนเองตามขั้นตอนที่ระบุใน
ชุดกิจกรรม โดยครูเป็นผู้วางแผนการจัดกิจกรรมและจัดสร้างกิจกรรมพร้อมทั้งองค์ประกอบอ่ืนๆ เพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ และให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองตามศักยภาพ โดยมีครูเป็นที่ปรึกษาแนะน า
ช่วยเหลือ                     
 2. การทดลอง หมายถึง กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้วิธีสอนที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ศึกษาค้นคว้าด้วยการ
ทดลองเพื่อพิสูจน์หลักการ ทฤษฎี ที่ผู้อ่ืนได้ค้นพบไว้ เพื่อหาค าตอบหรือตรวจสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้อย่างมีระบบ โดย
การสอนแบบทดลองมี 5 ขั้นตอน ดังน้ี ขั้นเตรียมการทดลอง ขั้นทดลอง ขั้นเสนอผลการทดลอง ขั้นอภิปรายสรุปผล 
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และขั้นประเมินผล           
 3. ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ หมายถึง สิ่งของใดๆที่สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้กับผู้เล่น และจัดท าขึ้น
โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ ความจริง เจตคติ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วย   
 4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง มวลความรู้ ความเข้าใจ หรือความสามารถทั้งหมดที่สามารถวัดผลมา
เป็นคะแนน หลังจากการสอนโดยชุดกิจกรรมการทดลองร่วมกับการใช้สื่อของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์  อันจะส่งผลให้
ทราบว่านักเรียนได้บรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่ ซ่ึงวัดได้โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียงและการได้ยิน เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจ านวน 30 ข้อ 
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น            
 5. นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 34 คน ที่เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ที่สอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการทดลองร่วมกับการใช้สื่อของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 
เรื่อง เสียงกับการได้ยิน          
 6. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการ
ทดลองร่วมกับการใช้ส่ือของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียงกับการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หมายถึง แบบทดสอบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซ่ึงผ่านการวิเคราะห์หาคุณภาพเรียบร้อยแล้ว เพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดการทดลองของเล่นทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียงกับการได้ยิน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 

         ตัวแปรตน้                ตวัแปรตาม 

1.  
2.  
3.  

 

วิธีการด าเนินงานวิจัย        
 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการทดลอง
ร่วมกับการใช้สื่อของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียงกับการได้ยิน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยได้
ด าเนินการตามล าดับขั้นตอนดังต่อไปน้ี       
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง        
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 34 คน โรงเรียนวัดจันทร์
ตะวันออก ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก      
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 34 คน โรงเรียนวัดจันทร์
ตะวันออก ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซ่ึงได้มาจากการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  
  

การสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการทดลองร่วมกับ

การใช้ส่ือของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่องเสียงกับ

การได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย        
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 แบบคือ เครื่องมือที่ใช้ในการสอนและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการสอน คือ ชุดกิจกรรมการทดลองร่วมกับการใช้สื่อของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียง
กับการได้ยิน ที่มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบทดลอง ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบแนวคิดการทดลอง 5 
ขั้นตอน จ านวน 10 แผน ระยะเวลา 12 ชั่วโมง       
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียงกับการได้ยิน เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มีค่าความยากระหว่าง 
0.20-0.80 ค่าอ านาจจ าแนกมีค่าตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป       
 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ       
 1. ชุดกิจกรรมการทดลองร่วมกับการใช้สื่อของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ ซ่ึงผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างตามขั้นตอน 
ดังน้ี           
    1.1 ศึกษาหลักการและท าความเข้าใจวิธีการสอนตามรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบทดลอง 
    1.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ตัวชี้วัดช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์       
    1.3 สร้างชุดกิจกรรมการทดลองร่วมกับการใช้สื่อของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียงกับการได้ยิน ที่มี
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบทดลอง ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบแนวคิดการทดลอง 5 ขั้นตอน จ านวน 10 แผน 
ระยะเวลา 12 ชั่วโมง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะส าคัญของนักเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระส าคัญ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้แบบทดลอง และการสร้างชิ้นงานของเล่นเชิง
วิทยาศาสตร์ที่ท าให้เกิดเสียงโดยใช้หลักการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สื่อแหล่งการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล
    1.4 น าชุดกิจกรรมการทดลองร่วมกับการใช้สื่อของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้อาจาร ย์ที่
ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จ านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความ
สอดคล้ององค์ประกอบต่าง ๆ ภายในแผนการจัดการเรียนรู้ตามแบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยใช้เกณฑ์การประเมิน
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับของ Likert (Likert Scale) ดังน้ี   
  5 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสม มากที่สุด  
  4 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสม มาก   
  3 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสม ปานกลาง  
  2 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสม น้อย   
  1 หมายถึง มีความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ครอบคลุม/เหมาะสม น้อยที่สุด  

 จากน้ันน าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปล
ความหมายโดยใช้เกณฑ์ ดังน้ี         
  ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ชุดการทดลองมีความเหมาะสมมากที่สุด  
  ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ชุดการทดลองมีความเหมาะสมมาก   
  ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ชุดการทดลองมีความเหมาะสมปานกลาง  
  ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ชุดการทดลองมีความเหมาะสมน้อย   
  ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ชุดการทดลองมีความเหมาะสมน้อยที่สุด  
 ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินของผู้เชี่ยวชาญ มีค่าตั้งแต่  3.51 ขึ้นไป และมีส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานไม่เกิน 1.00 
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แสดงว่า องค์ประกอบของชุดกิจกรรมมีความเหมาะสมสอดคล้องกัน     
 1.5 น าชุดการทดลองของเล่นทางวิทยาศาสตร์ที่มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 14.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.75 เม่ือเทียบกับเกณฑ์แล้วอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเหมาะสมมาก ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง      

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง เสียงกับการได้ยิน เป็น
แบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามจุดประสงค์ และเน้ือหาวิชาเป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลือก 
จ านวน 50 ข้อ ต้องการใช้จริง 30 ข้อ โดยมีขั้นตอนในการสร้าง ดังน้ี     
    2.1 ศึกษาทฤษฎี วิธีสร้าง เทคนิคการเขียนข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ ศึกษาหนังสือเรียนคู่มือครู
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง เสียงกับการได้ยิน และศึกษาเอกสารอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง  
    2.2 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก         
    2.3 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ที่สร้างขึ้น  เสนอ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จ านวน 3 ท่านเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Index of item objective Congruence: IOC) และความถูกต้องด้านภาษา
ตัวเลือกและการใช้ค าถาม แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขแล้วคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.50-1.00 
ซ่ึงผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านให้คะแนนตามเกณฑ์ดังน้ี       
  ให้คะแนน +1 เม่ือแน่ใจว่าข้อค าถามน้ันวัดตามจุดประสงค์น้ันจริง   
  ให้คะแนน   0 เม่ือแน่ใจว่าข้อค าถามน้ันวัดตามจุดประสงค์น้ันหรือไม่   
  ให้คะแนน  -1 เม่ือแน่ใจว่าข้อค าถามน้ันไม่วัดตามจุดประสงค์น้ัน   
    2.4 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ได้ไปทดลองใช้  (Try 
out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออกที่ผ่านการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียงกับการได้
ยิน มาแล้ว          
    2.5 น าคะแนนที่ได้จากการทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าความยาก (p) และ ค่าอ านาจจ าแนก (r) แล้ว
คัดเลือกข้อที่มีค่าความยาก ระหว่าง 0.20-0.76 และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป   
    2.6 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียงกับการได้ยิน 
จ านวน 30 ข้อไปใช้กับกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป       
 แบบแผนของการวิจัย        
 การศึกษาครั้งน้ี มีแบบแผนการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น (Pre – experimental Research) ซ่ึงด าเนินการ
ทดลองแบบกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One-Group Pretest-Posttest Design) ซ่ึงมีรูปแบบการวิจัย 
ดังน้ี (ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล และ สุภาพฉัตรภรณ์ 2555: 57-60) 

เม่ือ  O1   หมายถึง การทดสอบก่อนการทดลอง (Pretest) 

   X     หมายถึง การจัดกระท าหรือการทดลอง (Treatment) 

   O2    หมายถึง การทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) 

O1           X      O2 
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ขั้นตอนด าเนินการวิจัย        
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการท าวิจัยโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามขั้นตอนต่อไปน้ี   
 1. ท าการหาคุณภาพของเครื่องมือที่สร้างผู้ วิจัยสร้าง  ได้แก่ ชุดกิจกรรมการทดลอง แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยท าการทดลองจัดการเรียนรู้ตามชุดกิจกรรมการทดลอง และเม่ือท าการทดลองจัดการ
เรียนรู้เสร็จแล้ว ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออกได้ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน และน าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาคุณภาพ โดยใช้สถิติให้เหมาะสมกับเครื่องมือวัดชนิดน้ันๆ แล้วน ามาปรับปรุง
และจัดพิมพ์เป็นฉบับใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง       
 2. ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยให้นักเรียนได้ท าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียงกับการได้ยิน ฉบับใช้จริงที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 3. ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามชุดกิจกรรมการทดลองร่วมกับการใช้สื่อของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียง
กับการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและผ่านการหาคุณภาพมาแล้ว   
 4. เม่ือสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ตามแผนที่วางไว้ จึงท าการทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียงกับการได้ยิน ฉบับเดิมที่ใช้ท าการทดสอบก่อน
เรียน โดยแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีการตรวจให้คะแนน ตอบถูก  ได้ 1 คะแนน ตอบผิด ได้ 0 คะแนน
 5. น าคะแนนการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนด้วยวิธีการทางสถิติ โดยใช้โปรแกรม  
Statistics Package for the Social Sciences (SPSS) และเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ประมวลผลและเรียบเรียง
น าเสนอในรูปความเรียง         
 การวิเคราะห์ข้อมูล         
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมจากเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการทดลองร่วมกับ
การใช้ส่ือของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ มาวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน ดังน้ี     
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง 
เสียงกับการได้ยิน มีวิธีการ ดังน้ี        
    1.1 หาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เสียงกับ
การได้ยิน              
    1.2 ทดสอบเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียงกับ
การได้ยิน ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการทดลองร่วมกับการใช้สื่อของเล่นเชิง
วิทยาศาสตร์ ด้วยสถิติการทดสอบที ชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent Samples) 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล       
 1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ       
    1.1 การหาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้สูตรดัชนีความสอดคล้อง 
IOC ดังน้ี (สมบัติ ท้ายเรือคา, 2552) 

                                            Ioc =
∑ R

N
      

      เม่ือ  IOC     แทน     ดัชนีความสอดคล้อง 

                        R   แทน     ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
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                        N        แทน     จ านวนผู้เชี่ยวชาญ      
    1.2 ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้สูตร (บุญชม ศรี
สะอาด, 2545) 

                                            
f

lU RR
r

−
=  

                  เม่ือ  r     แทน     ระดับความยากง่าย 

                       Ru  แทน     จ านวนคนในกลุ่มสูงที่ตอบถูกที่ท าข้อสอบถูก 

                        Rl   แทน     จ านวนคนในกลุ่มต่ าที่ตอบถูกที่ท าข้อสอบถูก 

                        f     แทน     จ านวนคนในกลุ่มสูงหรือกลุ่มต่ าซ่ึงเท่ากัน 

   1.3 การหาค่าความยากง่าย (P) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้สูตร (บุญชม ศรีสะอาด
, 2545) 

                                            
2f

lU RR
P

−
=  

                  เม่ือ  P    แทน     ระดบัความยากง่าย 

                        Ru   แทน     จ านวนคนในกลุ่มสูงที่ตอบถูกที่ท าข้อสอบถูก 

                        Rl    แทน     จ านวนคนในกลุ่มต่ าที่ตอบถูกที่ท าข้อสอบถูก 

                        f      แทน     จ านวนคนในกลุ่มสูงหรือกลุ่มต่ าซ่ึงเท่ากัน 

2. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลที่ได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน           
    2.1 ค่าเฉลี่ย (Mean) ของคะแนนใช้สูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 

                                            X    =   
n
X

 

                      เม่ือ  X     แทน     ค่าเฉลี่ย 

                         x   แทน     ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 

                        n       แทน     จ านวนคนในกลุ่ม 
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   2.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้สูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 

                                            S.D.    
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              เม่ือ      S.D.    แทน     ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

                        X แทน คะแนนแต่ละตัว 

                       n แทน จ านวนคะแนนในกลุ่ม 

                        Σ แทน  ผลรวม 

3. การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย 2 กลุ่มที่มีความสัมพันธ์กัน (ไม่อิสระจากกัน) เช่น 
ทดสอบก่อนการทดลองและทดสอบหลังการทดลอง โดยใช้ค่าแจกแจง t – test แบบ Dependent Samples ดังน้ี 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
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t ;  df = n-1 

                  เม่ือ  t  แทน ค่าสถิติที่ใช้ในการพิจารณาใน t – distribution 

                        D  แทน ความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่ 

                        N  แทน จ านวนคู่ของคะแนนหรือจ านวนนักเรียน 

                        D  แทน ผลรวมทั้งหมดของผลต่างของคะแนนก่อนและ   

               หลังการทดลอง 

                       2

D แทน ผลรวมของก าลังสองของผลต่างของคะแนนก่อน   

   และหลังการทดลอง 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล        
 ผลการวิเคราะห์คะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เสียง
กับการได้ยิน ดังตาราง 1 ซ่ึงจากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สอนโดยใช้ชุด
กิจกรรมการทดลองร่วมกับการใช้สื่อของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ พบว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนของนักเรียน มีค่าเฉลี่ย 
10.68 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.47 ขณะที่คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 
23.53 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.76 ดังกราฟ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ตาราง 2) แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นในเรื่อง เสียงกับการได้ยิน 
หลังจากที่สอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการทดลองร่วมกับการใช้ส่ือของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 
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ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการทดลองร่วมกับการใช้สื่อของเล่นเชิง
วิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียงกับการได้ยิน 

การทดสอบ คะแนนเต็ม X S.D. 

ก่อนเรียน 30 10.68 2.47 

หลังเรียน 30 23.53 1.76 

 

               กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 

ตาราง 2 ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ Paired Sample t-test 

การทดสอบ N Mean S.D. ผลต่างของค่าเฉลี่ย T df 
Sig  

1 tailed 

ก่อนเรียน 34 10.68 2.47 
-12.853 -41.377 * 33 0.000 

หลังเรียน 34 23.53 1.76 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สรุปผลการวิจัย         

 ผลการวิจัยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการทดลองร่วมกับการใช้สื่อของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 
เรื่อง เสียงกับการได้ยิน แสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สอนโดยใช้ชุด
กิจกรรมการทดลองร่วมกับการใช้สื่อของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียงกับการได้ยิน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 10.68 คะแนน ขณะที่คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 
23.53 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน 
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อภิปรายผล          
 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการทดลอง
ร่วมกับการใช้ส่ือของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียงกับการได้ยิน อภิปรายผลได้ ดังน้ี   
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการทดลองร่วมกับการ
ใช้สื่อของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียงกับการได้ยิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าชุดกิจกรรมการทดลองร่วมกับการใช้สื่อ
ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ สามารถสร้างการเรียนรู้ได้ดีด้วยความน่าสนใจของลักษณะเน้ือหา กิจกรรมการทดลอง และ
สื่อของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความคิดในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน ท าให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานกระตือรือร้น
ที่จะเรียนรู้จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการทดลอง
ร่วมกับการใช้สื่อของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่อง เสียงกับการได้ยิน พบว่านักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนดีขึ้น 
มีความตั้งใจในการท ากิจกรรมที่รับมอบหมาย มีการสืบค้นข้อมูล ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ที่ดีขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของ ธีรดา สมพะมิตร (2558 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรม
ของเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชาติพันธ์ุ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
การเปรียบ เทียบค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้าน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระหว่าง
ก่อนเรียนและหลัง เรียน พบว่า ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ข้อเสนอแนะ          
 จากการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการศึกษาค้นคว้า ดังน้ี
 ข้อเสนอแนะทั่วไป            
 1. ควรมีการวางแผนในการใช้เวลาที่ใช้จัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรมในแผนการจัดการ
เรียนการสอนเน่ืองจากในการจัดการเรียนการสอนในลักษณะน้ีจ าเป็นที่จะต้องใช้เวลามากเพื่อให้นักเรียนได้ทดลอง 
ออกแบบ และสร้างชิ้นงานของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ขึ้นมา และควรจะจัดหาอุปกรณ์ที่หลากหลายเพื่อเป็นตัวเลือกให้
นักเรียนน้ันได้สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างเต็มที่          
 2. ควรมีการศึกษาสภาพห้องเรียนที่จะใช้จัดกิจกรรมให้ความเหมาะสมกับกิจกรรมในแผนการจัดการเรียน
การสอน จัดเตรียมพื้นที่ให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน    
  3. ควรมีการเตรียมอุปกรณ์การทดลองให้พร้อมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเองภายใต้กระบวนการกลุ่ม และต้องอธิบายค าชี้แจ้ง วัสดุ/อุปกรณ์ ขั้นตอนการทดลอง ข้อควรระวังอย่าง
ละเอียด           
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป          
 1. ควรศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ ของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบทดลอง เช่น การคิดวิเคราะห์ 
การคิดแก้ปัญหา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความรับผิดชอบ เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์     
 2. ควรท าการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบทดลองร่วมกับการใช้สื่อของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์กั บ
นักเรียนที่มีลักษณะที่แตกต่างกันของแต่ละพื้นที่การศึกษา และแต่ละระดับ    
 3. ควรท าการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบทดลองร่วมกับการใช้สื่อของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์  กับ
นักเรียนระดับชั้นอ่ืนๆ เช่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวมถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
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  4. ควรท าการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบทดลองร่วมกับการใช้สื่อของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ ใน
เรื่องอ่ืนๆด้วย เน่ืองจากการเรียนวิทยาศาสตร์ให้สนุกและเข้าใจอย่างยั่งยืนต้องมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนให้ได้ลง
มือปฏิบัติและเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์โดยใช้ชดุกจิกรรมการเรยีนรู ้เรือ่ง แรงแมเ่หลก็  
ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่2 โรงเรยีนเทศบาล 2 (วดัคหูาสวรรค)์ 

อาร ีจนัทะวงษ1์ กานตช์ลชั ขาวปอ้ม2 เฉลมิชยั สงัโยฆะ3 ธนสาร เพง็พุม่4 
 

1นักศึกษา สาขาวิชาวทิยาศาสตรท์ั่วไป คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 
2ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

3อาจารย์ สาขาวิชาวทิยาศาสตรท์ั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
4อาจารย์ สาขาการวัดและประเมินผลวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง 
แรงแม่เหล็ก ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) ประชากรใน
งานวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) จ านวน 63 คน 2 
ห้องเรียน และกลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มอย่างง่าย ได้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 31 คน 1 
ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงแม่เหล็ก และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นข้อสอบ เลือกตอบชนิด 3 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง ค่าความยากง่ายของข้อสอบ ค่าอ านาจจ าแนก ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test 
(dependent simples)  
 ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงแม่เหล็ก หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ค าส าคัญ :  ชุดกิจกรรม,ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน,นักเรียน 

ABSTRACT 
 This research aims to study science learning achievement by using a set of magnetic force 
learning activities for the second grade students of Thetsaban 2 School (Wat Khuha Sawan). The 
population of this research is students in grade 2, Thetsaban 2 School (Wat Khuha Sawan), 63 
students, 2 classrooms and samples group from simple random of grade 2, 31 students, 1 classroom. 
The research instruments were a set of magnetic force learning activities and the second grade 
science learning achievement test as 3 options of an examination, 10 items. The statistics used are 
the consistency index, the difficulty of the exam, the power of discrimination and the mean Standard 
deviation t-test (dependent simples) 
 The results of the study showed that the students' learning achievement by using the 
magnetic force learning activity set after learning was higher than before learning at the statistical 
significance at 0.05 level. 

Keywords : activity set, learning achievement, students 
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บทคัดย่อ 

 การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองทุกคนจะต้องมีบทบาทที่จะต้องปรับตัวพัฒนา
ตนเองอยู่ตลอดเวลาสิ่งส าคัญคือความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์ ซ่ึงปัจจุบันวิทยาศาสตร์เข้ามามี
บทบาทส าคัญอย่างยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต ทุกคนจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของการเรียนรู้เก่ียวกับธรรมชาติ นักเรียนจะต้องเข้าใจเก่ียวกับวิทยาศาสตร์ โดย
มนุษย์ใช้กระบวนการสังเกต การส ารวจตรวจสอบ แนวคิดทฤษฎี ซ่ึงการเรียนวิทยาศาสตร์น้ัน นักเรียนจะต้อ งเข้าใจ
เก่ียวกับวิทาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างถูกต้อง  
 การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ต้องมีการเรียนรู้ตามขึ้นตอนและเป็นรูปธรรม ประเทศที่มุ่งเน้นพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์ จะเป็นผู้น าทางด้านเทคโนโลยีตลอดเวลาที่ผ่านมาการพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย
ยังไม่มีการพัฒนาเท่าที่ควรด้วยสาเหตุหลักๆ ดังน้ี 1) การก าหนดหลักสูตรการศึกษารัฐบาลเป็นผู้ก าหนด 2) การขาด
แคลนครูวิทยาศาสตร์เม่ือเปรียบเทียบกับจ านวนประชากรที่มากขึ้น 3) การขาดแคลนงบประมาณการจัดหาสื่อ
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน การที่รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ก าหนดหลักสูตรที่ใช้เป็นมาตรฐานของ
โรงเรียนทั่วประเทศ ท าให้มีข้อจ ากัดการจัดหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของแต่ละชุมชนที่มีความแตกต่าง
กัน ท าให้นักเรียนไม่สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ การสอนที่เน้นแต่ต ารา ขาดความรู้จากแหล่ง
รอบรู้ภายนอก ท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย ไม่กระตือรือร้นที่จะแสวงหาความรู้ด้วยการสืบค้นข้อมูล จากแหล่ง
ความรู้ที่หลากหลาย ไม่สามารถน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปแก้ปัญหาชีวิตจริงได้  
 การเรียนรู้ของผู้เรียนจะเกิดขึ้นโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยการแสวงหาความรู้และทดลองปฏิบัติด้วย
ตนเอง การปฏิบัติทดลองจะท าให้ผู้เรียนเรียนรู้และสร้างความคิดรวบยอดเก่ียวกับเรื่องน้ันๆ เข้าในเรื่องน้ันอย่างลึกซ้ึง
ขึ้น ดังที่ (พงษ์ชัย ศรีพันธ์ุ. 2546) ได้เสนอวิธีการเตรียมตัวของผู้สอนดังต่อไปน้ี คือ 1) ต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทจาก
การเป็นผู้ชี้น าหรือผู้ถ่ายทอดความรู้ไปเป็นผู้ช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนในการแสวงหาความรู้จากสื่อและ
การเรียนรู้ต่างๆ 2) เตรียมสื่อ เครื่องมือ และอุปกรณ์ ที่จะต้องใช้ในการสอนให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี มีจ านวน
เพียงพอกับจ านวนผู้เรียน รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์บางอย่างล่วงหน้า โดยผู้สอนและผู้เรียนต้องวางแผนร่วมกันในการจัดท า
และจัดหาสื่อที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ 3) เตรียมตัวให้พร้อมเสมอโดยการท าความเข้าใจในเรื่อง
การค้นคว้าหรือการสืบค้นข้อมูลการส ารวจตรวจสอบหรือการทดลอง ซ่ึงสามารถทดลองได้ทั้งในและนอกห้องเรียน
หรือที่บ้านโดยไม่จ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาแพง อาจจะดัดแปลงส่ิงของเหลือใช้ หรือวัสดุธรรมชาติมา
ทดลองใช้ 4) เรื่องอ่ืนๆ เช่น การสาธิต กระบวนการกลุ่มบทบาทสมมุติ ฯลฯ ผู้เรียนในวัยน้ีเป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็น 
ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีประสบการณ์กับโลกทัศน์ที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอด
ชีวิตใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์ อย่างยืดหยุ่น ซ่ึงสนองต่อความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 ชุดกิจกิจกรรมเป็นการพัฒนามาจากการเรียนการสอนหลายๆ ระบบเข้ามาผสมผสานให้กลมกลืนกั น 
นับตั้งแต่การเรียนรู้ด้วยตนเอง การร่วมกิจกรรมกลุ่ม การใช้ส่ือรูปแบบต่างๆ การเรียนการสอนเหมาะกับการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญที่สุด ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ คือการประยุกต์ชุดการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ศึกษา 
จะท าให้ผู้เรียนเรียนรู้หรือสร้างองค์ประกอบได้อย่างมีระบบ ส่งผลให้เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จิต
วิทยาศาสตร์ และสามารถพัฒนาทักษะปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ได้มากขึ้น  
 ผู้วิจัยได้ศึกษาปัญหาและข้อบกพร่องในการจัดการเรียนการสอน พบว่าครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ไม่
หลากหลายขาดความหน้าสนใจ เน้นการท่องจ ามากกว่าการฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส าหรับปัญหาที่พบด้านตัวนักเรียนคือ นักเรียนขาดความกระตือรือร้น และขาด



 
 

 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

 

382 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที2่ (Proceedings) 

ทักษะในการแสวงกาความรู้ด้วยตนเอง ไม่มีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ ขาดการจัดล าดับความส าคัญของเน้ือหา 
ส่งผลให้ไม่สามารถสรุปประเด็นส าคัญของเน้ือหา และไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้จากการเรียนไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได้ ผู้วิจัยจึงสร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ขึ้น ซ่ึงเป็นสื่อการเรียนรู้อย่างหน่ึง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลังเรียนวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงแม่เหล็กของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) ทั้งน้ีเพื่อน าผลวิจัยดังกล่าวมาใช้เป็น
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และน าไปปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป 
 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงแม่เหล็ก ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) 
 

ขอบเขตของการวิจัย           
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็น นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 ห้องเรียน รวม 63 คน      
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็น นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหา
สวรรค์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องเรียน รวม 31 คน โดยใช้การสุ่มอย่างง่าย 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาในการทดลอง 10 คาบ คาบละ 60 นาที 
สัปดาห์ละ 2 คาบ รวมทั้งสิ้น 5 สัปดาห์ ด าเนินการทดลองในชั่วโมงวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
 เน้ือหาที่ใช้ในการวิจัยเป็นเน้ือหากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เรื่อง แรงแม่เหล็ก 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงแม่เหล็ก ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 ตัวแปรอิสระ คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงแม่เหล็ก 
 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง  
แรงแม่เหล็ก ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ หมายถึง สื่อหรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นประกอบด้วยสื่อวัสดุอุปกรณ์หลายชนิดประกอบเข้ากันเป็นชุด เพื่อเกิดความสะดวกต่อการใช้ในการเรียน การสอน 
และท าให้การเรียนการสอนบรรลุผลตามเป้าหมายของการเรียนรู้  ทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ซ่ึงโครงสร้างของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 
    1.1 ชื่อชุดกิจกรรม เป็นส่วนที่ระบุชื่อชุดกิจกรรม 
    1.2 ค าชี้แจง เป็นส่วนอธิบายถึงวิธีการใช้ชุดกิจกรรม และองค์ประกอบของชุดกิจกรรม 
    1.3 ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เป็นส่วนหัวข้อเรื่องย่อยๆ ของชุดกิจกรรม 
    1.4 กิจกรรม เป็นส่วนที่ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติซ่ึงก าหนดไว้ในชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยผู้เรียนเป็นผู้ศึกษา
และปฏิบัติตามขั้น ตอนของชุดกิจกรรมโดยมีส่วนประกอบย่อยดังน้ี 
    1.4.1 จุดประสงค์ของกิจกรรม เป็นส่วนที่ระบุจุดมุ่งหมายของกิจกรรมโดยเป็นจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม 
    1.4.2 ค าชี้แจงของกิจกรรม เป็นส่วนแนะน าในการเรียนรู้ด้วยตนเองจากชุดกิจกรรม 
    1.4.3 เวลาที่ใช้ เป็นส่วนที่ระบุระยะเวลาทั้งหมดในการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
    1.4.4 สื่อการเรียนการสอน เป็นส่วนของใบความรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา และระบุถึงวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การด าเนินกิจกรรม 
    1.4.5 วิธีท ากิจกรรม เป็นส่วนที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้
ฝึกการสืบค้นข้อมูล และฝึกทักษะการคิดได้แสดงความคิดเห็นในองค์ความรู้อย่างกว้างขวาง โดยการให้ผู้เรียน
วิเคราะห์ และอธิบายเชื่อมโยงกับความรู้เดิมอย่างมีระบบสามารถพิจารณาแยกแยะอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลโดยใช้ชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ 

   1.4.6 แบบบันทึกผลกิจกรรม เป็นส่วนที่ระบุถึงผลที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรม 
ของผู้เรียน 
    1.4.7 แบบฝึกหัดท้ายกิจกรรม เป็นส่วนที่ก าหนดค าถามเพื่อตรวจสอบผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
    1.5 แบบทดสอบก่อนและหลังหน่วยการเรียนรู้ 
    1.6 ค าเฉลยแบบทดสอบก่อนและหลังหน่วยการเรียนรู้ 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ หมายถึง คะแนนที่ได้จากการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน ซ่ึงเกิด
จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ ทักษะและความสามารถด้าน
ต่างๆ ของผู้เรียน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 
 3. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์โดย
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ส าหรับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับ
เน้ือหาในการวิจัยประกอบด้วยทักษะ 6 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการสังเกต ทักษะการจ าแนกประเภท ทักษะการลง
ความเห็นข้อมูล ทักษะการตีความหมาย ข้อมูลและลงข้อสรุป ทักษะการจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล และ
ทักษะการทดลอง 
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กรอบแนวคิดในการท าวิจัย \  
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วิธีด าเนินงานการวิจัย         
 การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง       
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) จ านวน 2 ห้อง จ านวน 63 คน       
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 กลุม่ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) จ านวน 1 ห้องเรียน ซ่ึงได้รับการเลือกเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) คือ 
ห้องเรียนที่ 1 จ านวนผู้เรียน 31 คน        
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
 1. ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงแม่เหล็ก 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยสร้างขึ้น 
เป็นข้อสอบ เลือกตอบชนิด 3 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ 
 ขั้นตอนการสร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
 1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คู่มือการใช้หลักสูตร 
และหนังสือแบบเรียนวิทยาศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 2. ศึกษาโครงสร้างเน้ือหารายละเอียดวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงแม่เหล็ก เพื่อที่จะน ามาสร้าง 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์              
 3. ก าหนดจุดประสงค์ในชุดกิจกรรมกรอบเน้ือหาสาระการเรียนรู้กิจกรรม จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 4. ก าหนดโครงสร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงแม่เหล็ก โดยยึดเน้ือมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ตามกลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์  
 5. การสร้างใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง แรงแม่เล็ก มีขั้นตอนในการสร้าง ดังน้ี 
    5.1 จัดท าคู่มือครูประกอบการสอนชุดกิจกรรม ซ่ึงประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 
9 มหัศจรรย์แรงแม่เหล็ก เรื่อง แรงแม่เหล็ก โดยชุดกิจกรรมใช้เวลาทั้งหมด 10 ชั่วโมง เป็นเวลา 5 สัปดาห์ 
  แบบทดสอบก่อนเรียนใช้เวลา      30 นาที 
  กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความหมายของแรงแม่เหล็ก   1 ชั่วโมง 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
เรื่อง แรงแมเ่หล็ก 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของ

นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่2 
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  กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง รูปร่างแม่เหล็ก    1 ชั่วโมง 
  กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วัสดุที่ดึงดูดแม่เหล็กได้    1 ชั่วโมง 
  กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงดึงดูดและแรงผลักของแม่เหล็ก  1 ชั่วโมง 
  กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สนามแม่เหล็ก     1 ชั่วโมง 
  กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ส่วนใดของแม่เหล็กที่ดึงดูดเหล็กได้ดี  1 ชั่วโมง  
  กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การวางตัวในแนวเหนือ-ใต้ ของแท่งแม่เหล็ก  1 ชั่วโมง 
  กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การน าแม่เหล็กไปใช้ประโยชน์   1 ชั่วโมง 
  กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วิธีท าให้แม่เหล็กดูดเหล็กให้มากที่สุด  1 ชั่วโมง 
  แบบทดสอบหลังเรียนใช้เวลา      30 นาที 

   5.2 จัดท าชุดกิจกรรมส าหรับนักเรียน โดยแต่ละการทดลองของชุดกิจกรรมประกอบด้วยรายละเอียดดังน้ี 

- ชื่อชุดกิจกรรม หมายถึง ส่วนที่ระบุชื่อชุดกิจกรรม 
- จุดประสงค์ของกิจกรรม หมายถึง ส่วนที่ระบุเป้าหมายที่ผู้เรียนต้องบรรลุในชุด

กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
- ค าชี้แจงของกิจกรรม หมายถึง ส่วนที่อธิบายแนวทางการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และค าแนะน าในการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
- เวลาที่ใช้ หมายถึง ส่วนที่ระบุเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมแต่ละชุด 
- สื่อการเรียนการสอน หมายถึง ส่วนที่เป็นอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการปฏิบัติกิจกรรม 
- วิธีท ากิจกรรม หมายถึง ส่วนที่ผู้เรียนปฏิบัติโดยผู้เรียนศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตอน

ของชุดกิจกรรม 
- แบบทดสอบก่อน-หลังหน่วยการเรียนรู้ หมายถึง การทดสอบก่อน-หลังการใช้ชุด

กิจกรรม 
- เฉลยแบบทดสอบก่อน-หลงัหน่วยการเรียนรู้ หมายถึง การเฉลยแบบทดสอบก่อน-

หลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

6. น าคู่มือการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสม แล้วน ามา

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ แล้วน าไปมาวิเคราะห์ผล      

 7. น าคู่มือการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้วไปใช้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง      

 ขั้นตอนการสรา้งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์   

 ผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบวัดผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ มีขั้นตอนการด าเนินการ ดังน้ี 

 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เ ก่ียวกับแนวการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     

 2. วิเคราะห์เ น้ือหาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมาสร้างแบบทดสอบวัดผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรีย น

วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงแม่เหล็ก ความรู้ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี ตรวจให้คะแนน
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จากกระดาษค าตอบ โดยข้อที่ถูกให้คะแนนเป็น 1 คะแนน ข้อที่ตอบผิด ไม่ได้ตอบ หรือตอบเกิน 1 ข้อ ให้ 0 คะแนน

 3. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จ านวน 15 ข้อ

 4. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบ

ความถูกต้องและเหมาะสม แล้วน ามาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ     

 5. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองกับนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) ที่เคยผ่านการเรียน เรื่อง แรงแม่เหล็ก จ านวน 10 คน เพื่อ

พิจารณาความเหมาะสม แล้วน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปทดลองจริง   

 6. น าคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบมาวิเคราะห์ในโปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อหาความยากง่าย (P) และค่าอ านาจ

จ าแนก (r) ของแบบทดสอบเป็นรายข้อ แล้วคัดเลือกเฉพาะข้อสอบที่มีความยากง่ายระหว่าง 0.20-0.80 และมีค่า

อ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไปซ่ึงถือว่าเป็นข้อสอบที่อยู่ในเกณฑ์ดี และท าให้ได้จ านวนข้อสอบ จ านวน 15 ข้อ ซ่ึงมี

ความยากง่ายระหว่าง (-0.2)-0.80 คัดเลือกไว้จ านวน 10 ข้อ และมีค่าอ านาจจ าแนก 0.26-0.69  

 7. จากน้ันน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่คัดเลือกไว้ 10 ข้อ ไปทดลองอีกครั้งกับนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เคยผ่านการเรียน เรื่อง แรงแม่เหล็ก จ านวน 20 คน   

 8. น าคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบมาวิเคราะห์โปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อหาความยากง่าย (P) และค่าอ านาจ

จ าแนก (r) ของแบบทดสอบเป็นรายข้อ แล้วคัดเลือกเฉพาะข้อสอบที่มีความยากง่ายระหว่าง 0.20-0.80 และมีค่า

อ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไปซ่ึงถือว่าเป็นข้อสอบที่อยู่ในเกณฑ์ดี และท าให้ได้จ านวนข้อสอบ จ านวน 10 ข้อ ซ่ึงมี

ความยากง่ายระหว่าง 0.40-0.80 และมีค่าอ านาจจ าแนก 0.20-0.50     

 9. น าแบบทดสอบที่ได้ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง      

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล           

 1. ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงแม่เหล็กของ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์)   

 ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนและค่าคะแนน

ความก้าวหน้า โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงแม่เหล็ก ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียน

เทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์)  

N 
คนที ่

X1 
(คะแนนกอ่นเรยีน) 

X2 
(คะแนนหลังเรยีน) 

X2-X1 
(ค่าความกา้วหน้า) 

1 4 6 +2 
2 5 6 +1 
3 3 7 +4 
4 3 5 +2 
5 3 6 +3 
6 3 5 +2 
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N 
คนที ่

X1 
(คะแนนกอ่นเรยีน) 

X2 
(คะแนนหลังเรยีน) 

X2-X1 
(ค่าความกา้วหน้า) 

7 5 8 +3 
8 4 7 +3 
9 5 7 +2 
10 5 8 +3 
11 4 6 +2 
12 3 8 +5 
13 3 5 +2 
14 3 7 +5 
15 3 7 +5 
16 2 2 +0 
17 5 5 +0 
18 4 7 +3 
19 4 5 +1 
20 3 7 +4 
21 5 7 +2 
22 5 7 +2 
23 5 6 +1 
24 5 9 +4 
25 6 6 +0 
26 5 7 +2 
27 5 7 +2 
28 3 5 +2 
29 3 4 +1 
30 4 7 +3 
31 5 7 +2 

�̅� 4.03 6.32 - 
S.D. 1.02 1.38 - 

t-test 10.04 
Df 30 
Sig. .000** 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 จากตารางที่ 5 พบว่าคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงแม่เหล็ก ของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยมี
คะแนนก่อนเรียน เท่ากับ 4.03 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.02 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 6.32 คะแนน 
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.38 และมีค่าเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ก่อนและหลังเรียน เท่ากับ 10.04  
 เม่ือพิจารณาเป็นรายบุคคลพบว่านักเรียนได้คะแนนเพิ่มขึ้นเกือบทุกคนมีค่าความก้าวหน้า เพิ่มขึ้นที่ 0-5 
คะแนน แสดงว่านักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงแม่เหล็ก มีผลสัมฤทธ์ิการเรียนสูงขึ้นกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ผลการวิจัย 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

อภิปรายผล 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 

 จากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงแม่เหล็ก พบว่ามีคะแนน
ก่อนเรียน เท่ากับ 4.03 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.02 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 6.32 คะแนน ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.38 และมีค่าเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อน
และหลังเรียน เท่ากับ 10.04 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานที่ก าหนดไว้ในข้อที่ 1 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ในชุดกิจกรรมที่จัดท าขึ้นผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
ซ่ึงแต่ละกิจกรรมจะแตกต่างกันออกไป โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้กระบวนการคิด การค้นหาค าตอบด้วยตนเอง ส าหรับ
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงแม่เหล็ก จัดท าขึ้นท าให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ต่างๆที่แตกต่างการสอนแบบปกติ  
 และพบว่า นักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้โดยกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงแม่เหล็กแล้วนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานกับการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ การสอนโดยใช้ชุด
กิจกรรม เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนลงมือท า ลงมือปฏิบัติเป็นหลัก โดยให้ผู้เรียนได้พัฒนา
กระบวนการคิด เกิดความสนใจและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รู้จักการค้นคว้าหาค าตอบ มาวิเคราะห์และสรุปเป็นอ งค์
ความรู้ของตนเอง และน าความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนกัน จึงท าให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานไม่เครียด มีอิสระในการ
เรียนและเกิดความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ที่จะเรียนรู้และท าให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างเต็มที่ ซ่ึงเป็นไปตาม (ทิศนา 
แขมมณี. 2545) ที่เชื่อว่ามนุษย์สามารถพัฒนาตนเองได้ดีหากอยู่ในสภาพการณ์ที่ผ่อนคลายและเป็นอิสระ 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
1. ในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แรงแม่เหล็ก ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 2 ผู้สอน

ควรพิจารณาความถูกต้องเหมาะสมด้านกิจกรรม เน้ือหาก่อน 
2. ผู้สอนควรท าความเข้าใจเก่ียวกับรายละเอียดของกิจกรรม การเตรียมอุปกรณ์ในการท าการทดลองให้

พร้อมก่อนการน าไปใช้จริง 
 3. เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามท าความเข้าใจกับชุดกิจกรรมในส่วนที่ยังไม่เข้าใจ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยปรับกิจกรรมและการบันทึกผลให้มีความเหมาะสมกับ
ช่วงชั้นของนักเรียน 



 
 

 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

 

389 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที2่ (Proceedings) 

 2. ผู้วิจัยควรมีการศึกษาผลจากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านอ่ืนๆ เพิ่มเติม เช่น ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เรียน เจตคติของผู้เรียนหลังจากการเรียน เพื่อน าผลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาชุดกิจกรรมต่อไป 
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การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนดว้ยการจดัการเรยีนรูแ้บบสะเตม็ศกึษา เรือ่ง ระบบตา่งๆ                    
ในรา่งกายมนษุยแ์ละสตัว ์ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2 โรงเรยีนวงัทองพทิยาคม 

THE STUDY OF LEARNING ACHIEVEMENT BY STEM EDUCATION IN TOPIC OF HUMAN AND 
ANIMAL SYSTEMS FOR MATHAYOM SUKSA 2 WANGTHONGPHITTHAYAKHOM SCHOOL                    

กณัฐกิา มาสงิห1์  อรพรรณ ธนะขวา้ง2  ปณัณวชิญ ์ใบกหุลาบ3  และประนอม วชิยัดษิฐ์4  
Kanthika Masing1  Orrapun Thanakwang2  Punnawit Baikularb3                                        

and Pranom Wichaidit4    

1นักศึกษาสาขาวิชาวทิยาศาสตรท์ั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
2อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

3อาจารย์สาขาวิชาวัดผลและประเมินผล คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
4ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนวังทองพิทยาคม อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

บทคดัยอ่ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 

เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวังทองพิทยาคม ระหว่าง   
ก่อนเรียนและหลังเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เรื่อง    
ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 5    
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวังทองพิทยาคม อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 36 คน ได้มาจาก  
การเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบสะ
เต็มศึกษา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการ

เรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (�̅�) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบทีแบบสอง
กลุ่มไม่อิสระ (t – test for dependent sample)  

ผลการวิจัยพบว่า  
1. คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.67 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.43 

เม่ือนักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.31 ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.36 สรุปได้ว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เรื่อง ระบบ
ต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ นักเรียนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.51  

ค าส าคญั :  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were to compare of learning achievement from stem 

education in topic of human and animal systems for mathayom suksa 2 wangthongphitthayakhom 
school between before and after learning and to study the satisfaction of the students to learning 
stem education in topic of human and animal systems. The sample used in this study consisted of 
36 mathayomsuksa 2, room 5 in the second semester of the academic year 2018 of 
wangthongphitthayakhom School, amphoe wangthong, phitsanulok province, selected through the 
purposive sampling. The instrument used in the study was the learning management plan, 
achievement test and satisfaction questionnaire. The statistics used in data analysis were mean, 
standard deviation and t – test for dependent sample.  

The results of study were as follows: 
1. The average academic achievement score before learning was 10.67, standard deviation 

was 2.43. When students received learning management with an average achievement score was 
16.31, standard deviation was 2.36, concluded that the post-learning achievement score was higher 
than before with statistical significance at the level of .05 

2. Satisfaction of the students to learning stem education in topic of human and animal 
systems, the students revealed their most satisfaction. The average was equal to 16.31 and standard 
deviation was 2.36. 

Keywords : Achievement, STEM Education  

ความเป็นมาและความส าคัญ 
การศึกษานับว่ามีความส าคัญมากต่อการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนไปถึงเป็นพื้นฐานของการพัฒนาส่วนอ่ืนๆ 

ด้วย เพราะไม่ว่าจะท าการพัฒนาส่วนใดส่วนหน่ึงต้องเริ่มมาจากการพัฒนาคนก่อน ดังน้ันการพัฒนาคนสามารถท าได้
หลายๆ รูปแบบ อย่างที่ส าคัญที่สุดของการพัฒนาคนคือการให้การศึกษา ดัง น้ันการพัฒนาประเทศต้องพัฒนาควบคู่   
ไปกับการพัฒนาคนโดยต้องค านึงถึงการศึกษาเป็นส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวล้ า  
น าโลกไปมาก การศึกษาก็ต้องพัฒนาไปให้ทันกับโลก (อาภรณ์ รัตน์มณี, 2553) ซ่ึงประเทศไทยเองก็ได้มีการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความก้าวหน้าอยู่เสมอโดยการพัฒนาหลักสูตรน้ัน ต้องยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ปีพุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลัก เพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซ่ึงเป็นก าลังของชาติให้เป็น
มนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลกที่ดี มีคุณภาพ
ในด้านความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยการจัดการเรียนรู้จะมุ่งเน้น
ผู้ เ รียน   เป็นส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุ กคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ เต็มตามศักยภาพ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 2) ซ่ึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนับว่าเป็นปัจจัยหน่ึงในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมให้เจริญก้าวหน้า และเป็นเครื่องมืออย่างหน่ึงที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพราะ
วิทยาศาสตร์เก่ียวข้องกับทุกคนทั้งในชีวิตประจ าวันและการงานอาชีพต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใช้และ
ผลผลิตต่างๆ ที่มนุษย์ได้ใช้เพื่ออ านวยความสะดวกในชีวิตและการท างาน เหล่าน้ีล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ 



 
 

 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

 

392 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที2่ (Proceedings) 

ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อ่ืนๆ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงมุ่งหวังให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กระบวนการ มีทักษะ
ส าคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และการแก้ไขปัญหาที่
หลากหลาย ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการท ากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย
และเหมาะสมกับระดับชั้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 92) แต่ปัจจุบันน้ีประเทศไทยยังคงพบปัญหาในหลายๆ 
ด้านที่ท าให้การพัฒนาการศึกษาไทยไม่ประสบผลส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียน ซ่ึงหน่ึงปัญหาที่ถูกกล่าวถึงคือปัญหา
เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน โดยพบว่าในปัจจุบันยังมีผู้สอนจ านวนไม่น้อยที่ไม่ปรับเปลี่ยนการสอนของตนตาม
หลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้แม้จะมีการสร้างหลักสูตรที่ดีอย่างไรก็เปล่าประโยชน์ และเน้นกระบวนการเรียนการ
สอนแบบท่องจ ามากเกินไป ท าให้ผู้เรียนขาดความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์ และขาดความรับผิดชอบ เน้นแต่ความ
เก่ง จนละเลยเป้าหมายของการจัดการศึกษาอ่ืนๆ คือ เรื่องของความดี และความสุขของผู้เรียน (วีระยุทธ พรพจน์ธน
มาศ, 2558, น. 51) ด้วยสาเหตุน้ีครูผู้สอนจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการจัดการเรียนการสอนซ่ึงควรเน้นความส าคัญ
ในการจัดกิจกรรมที่ท้าทาย และกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าคิด กล้าแสดงออกอีกทั้งการจัดการ
เรียนการสอนในปัจจุบันต้องจัดให้สอดคล้องกับสังคมในศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะในด้าน
ต่างๆ ที่จ าเป็นในศตวรรษที่  21 อย่างมีคุณภาพพร้อมที่จะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป (ภัสสร ติดมา และคณะ, 2558, น. 72)      
 การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) เป็นอีกรูปแบบหน่ึงที่มีการจัดการ
เรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นการบูรณาการข้ามกลุ่มสาระระหว่าง 4 วิชา ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ (Science : 
S) วิชาเทคโนโลยี (Technology : T) วิชาวิศวกรรมศาสตร์ (Engineer : E) และวิชาคณิตศาสตร์(Mathematics : M) 
โดยน าจุดเด่นหรือวิธีการสอนของแต่ละสาขาวิชามาผสมผสานกัน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง การ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เป็นการเรียนรู้ที่นักเรียนคิดและลงมือท าแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวัน โดยมีครูท า
หน้าที่เป็นผู้เอ้ืออ านวยในการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิด 
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการสื่อสารซ่ึงทักษะดังกล่าวน้ีเป็นทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายต่อผู้เรียนกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จนน าไปสู่การสร้างองค์
ความรู้จากบริบทที่เป็นจริง (ฐิติวรดา พลเยี่ยม, 2561, น. 122; เอียน สมิธ และ อนงค์ วิเศษสุวรรณ์, 2549, น. 1) โดย
มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบ ซ่ึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยน ามาใช้มีสองรูปแบบ 
ได้แก่  กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และ การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) โดยกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมประกอบไปด้วยขั้นการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้น ได้แก่ 1) การระบุปัญหา 2) การค้นหาแนวคิดที่
เก่ียวข้อง 3) การวางแผนและพัฒนา 4) การทดสอบและประเมินผล 5) การน าเสนอผลลัพธ์ (อภิสิทธ์ิ  ธงไชย, 2556 
อ้างถึงใน วรรณธนะ  ปัดชา, 2559) และการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) แบ่งเป็นขั้นๆ ได้แก่ 1) 
การสร้างความสนใจ (Engage) 2) การส ารวจค้นหา (Explore) 3) การอธิบายผล (Explain) 4) การขยายความรู้ 
(Elaborate or Extend) และ 5) การประเมินผล (Evaluation) (สมจิต สวธนไพบูลย์, ม.ป.ป.)  
 จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ 
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม ได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ การ
แก้ปัญหา และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 
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จุดม่งหมายของการวิจัย         

 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เรื่อง ระบบต่างๆ ใน
ร่างกายมนุษย์และสัตว์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวังทองพิทยาคม ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เรื่อง ระบบต่างๆ ใน
ร่างกายมนุษย์และสัตว์ 

ขอบเขตของการวิจัย            
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง         
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี คือ นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2    
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวังทองพิทยาคม อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 156 คน 5 ห้องเรียน 
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 5 จ านวน 36 คน ภาคเรียนที่ 
2   ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนวังทองพิทยาคม อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ได้มาจากการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) 

ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรต้น คือ รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์  
ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง   

ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เรื่อง 
ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์        
 ระยะเวลาในการวิจัย 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 5 จะได้รับการจัดการเรียนรู้รายวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เป็นระยะเวลา 
6 สัปดาห์           
 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีใช้เน้ือหาวิชาวิทยาศาสตร์ในรายวิชา ว22102 เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ 
พร้อมทั้งการบูรณาการข้ามกลุ่มสาระ หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวังทองพิทยาคม และอิงตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

สมมติฐานการวิจัย 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ หลังเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เรื่อง    

ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าก่อนเรียน 
2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา หลังเรียนด้วยการจัดการเ รียนรู้แบบสะ

เต็มศึกษา เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด 
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นิยามศัพท์เฉพาะ          
 1. วิทยาศาสตร์ หมายถึง เรื่องราวหรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ประกอบด้วยข้อเท็จจริง มโนมติ 
หลักการ กฎ สมมติฐาน และทฤษฎีที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบระเบียบที่ได้รับการตรวจสอบจนเป็นที่
เชื่อถือได ้          
 2. สะเต็มศึกษา (STEM Education) หมายถึง เป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการการเรียนการสอนสี่สาขาวิชา     
เข้าด้วยกัน ได้แก่ Science (วิทยาศาสตร์) , Technology (เทคโนโลยี) , Engineering (วิศวกรรมศาสตร์) และ 
Mathematics (คณิตศาสตร์) โดยผู้เรียนจะได้ท ากิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจทั้งสี่สาขาวิชา แล้วน ามา
ออกแบบชิ้นงานหรือวิธีการเพื่อตอบสนองความต้องการหรือเชื่อมโยงและแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งมีการ
พัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ผู้เรียนพึงมี   
 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง การประมวลผลความรู้ ความเข้าใจ หรือความสามารถทั้งหมดที่สามารถ
วัดออกมาเป็นคะแนน หลังจากได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อันจะส่งผล ให้ทราบว่า นักเรียนได้บรรลุตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้หรือไม่ ซ่ึงวัดได้ โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น     
 4. ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ใน
ด้านบทบาทของครูผู้สอน ด้านบทบาทของผู้เรียน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับ ซ่ึง
วัดได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

กรอบแนวคิด 

 

 
 
 
 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย        
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง         
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี คือ นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 

2  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวังทองพิทยาคม อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 156 คน 5 ห้องเรียน 
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หอ้ง 5 จ านวน 36 คน ภาคเรียนที่ 

2  ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนวังทองพิทยาคม อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ได้มาจากการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) 
 
 
 

ตวัแปรตน 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา                     
เรื่องระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ 

ตวัแปรตาม  

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์                       
เรื่องระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์                             
- ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้                   
แบบสะเต็มศึกษา 
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เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีมี 2 ประเภท ประกอบด้วย 

1. เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา รายวิชา
วิทยาศาสตร์ 4 เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ โดยมีทั้งหมด 6 แผน ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด 
6 สัปดาห์ 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลท าวิจัย ได้แก่ 
   2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ฉบับก่อนเรียนและหลังเรียน จ านวน 20 ข้อ 

รวมคะแนนเต็ม 20 คะแนน เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ซ่ึงมีลักษณะเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
   2.2 แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 
ขั้นตอนการด าเนินการ 

 การวิจัยในครั้งน้ีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังน้ี 
 1. ผู้วิจัยท าการสุ่มห้องเรียนทั้งหมด 5 ห้องเรียน ได้มาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
sampling) เลือกมา 1 ห้องเรียน ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 จ านวน 36 
คน ใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกาย
มนุษย์และสัตว์ จ านวน 6 แผน 
 2. แนะน าขั้นตอนการท ากิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา และบทบาทของนักเรียนใน การเรียนการสอน 
 3. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
 4. ด าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา รายวิชาวิทยาศาสตร์ 4 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ จ านวน 6 แผน เป็นเวลา 18 ชั่วโมง ไม่รวมการ
ทดสอบก่อนและหลังเรียน 
 5. เม่ือเสร็จสิ้นกระบวนการสอนให้นักเรียนท าการทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 

6. น าคะแนนที่ได้จากการทดสอบมาตรวจวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อสรุปผลตามจุดประสงค์การวิจัยต่อไป โดย
ใช้สถิติทดสอบทีแบบสองกลุ่มไม่อิสระ (t – test for dependent sample) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล ตามล าดับขั้นตอนดังน้ี 

1. หาค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ และแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา  โดยใช้ 

ค่าเฉลี่ย (�̅�) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
2. ทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สถิติทดสอบ

ทีแบบสองกลุ่มไม่อิสระ (t – test for dependent sample) 
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ผลการวิจยั 
ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้

แบบสะเต็มศึกษา เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สถิติทดสอบที
แบบสองกลุ่มไม่อิสระ (t – test for dependent sample)  

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์  

การทดสอบ n �̅� S.D. D̅ df t 
Sig.      

(1-tailed) 
ก่อนเรียน 36 10.67 2.43 

5.65 35 14.78* 0.000 
หลังเรียน 36 16.31 2.36 

* นัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

จากตารางข้างต้นพบว่า คะแนนก่อนเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.67 
หลังเรียนคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.31 เม่ือน าคะแนนมาเปรียบเทียบโดยใช้สถิติทดสอบทีแบบสองกลุ่มไม่อิสระ (t – 
test for dependent sample) พบว่ามีพัฒนาการด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภายหลังที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา กล่าวคือมีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียนที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05    
 ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เรื่อง ระบบต่างๆ 

ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ ค่าเฉลี่ย (�̅�) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)           
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทราบความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มทดลอง จ านวน 36 คน ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้

แบบสะเต็มศึกษา ผู้วิจัยน าผลการตอบแบบประเมินความพึงพอใจมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ( �̅�) และ       
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ได้ผลดังน้ี       
 ตารางที่ 2 ผลการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา  

รายการประเมิน �̅� S.D. แปลผล 

1. ด้านบทบาทของครูผู้สอน 4.36 0.47 มาก 

2. ด้านบทบาทของผู้เรียน 3.99 0.60 มาก 
3. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.21 0.47 มาก 

4. ด้านประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับ 4.19 0.45 มาก 

โดยภาพรวม 4.19 0.51 มาก 

จากตารางข้างต้นพบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้      

แบบสะเต็มศึกษาระดับมาก (�̅� = 4.19, S.D. = 0.51) เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านบทบาทของครูผู้สอน          

(�̅� = 4.36, S.D. = 0.47) รองมาคือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (�̅� = 4.21, S.D. = 0.47) ด้านประโยชน์ที่ผู้เรียน

ได้รับ (�̅� = 4.19, S.D. = 0.45) และน้อยที่สุดคือ ด้านบทบาทของผู้เรียน (�̅� = 3.99, S.D. = 0.60)  



 
 

 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

 

397 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที2่ (Proceedings) 

สรปุผลการวจิยั 
 ผลการด าเนินการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์ ว22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง    
ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ของโรงเรียนวังทองพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ผู้วิจัยสรุปได้ดังน้ี 
 1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ
สะเต็มศึกษา เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรี ยน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
10.67 และ 16.31 ตามล าดับ เม่ือน าคะแนนมาเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่า คะแนน
สอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน  
 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เรื่อง ระบบต่างๆ ใน
ร่างกายมนุษย์และสัตว์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 

มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.19, S.D. = 0.51) 

อภปิรายผล 
 จากผลการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยเสนอการอภิปรายตามรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ
สะเต็มศึกษา เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลัง
เรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ หลังเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์
และสัตว์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าก่อนเรียน ทั้งน้ีเน่ืองจากกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ซ่ึงเป็น
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 2 แบบ ได้แก่กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา มี 5 ขั้นตอน คือ 
1) ขั้นการระบุปัญหาหรือสถานการณ์ 2) ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง 3) ขั้นการวางแผนออกแบบชิ้นงานหรือ
วิธีการแก้ปัญหา 4) ขั้นการทดสอบ ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข 5) ขั้นน าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหา
หรือชิ้นงาน (วรรณธนะ ปัดชา, 2559) และการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) คือ 1) การสร้างความ
สนใจ 2) การส ารวจค้นหา 3) การอธิบายผล 4) การขยายความรู้ และ 5) การประเมินผล (สมจิต สวธนไพบูลย์, 
ม.ป.ป.) จากรูปแบบการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว กิจกรรมในแต่ละขั้นส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และฝึก
ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยผู้เรียนมีโอกาสน าความรู้ทั้งสี่สาขาวิชามา
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่ครูก าหนดขึ้น ซ่ึงครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดในสิ่งที่แปลกใหม่และ
หลากหลายรูปแบบ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นกับผู้อ่ืน และมีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้
ที่ไม่กดดันจึงส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการการเรียนรู้ที่เพิ่มมากขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับ วศิณีส์ อิศรเสนา ณ อยุธยา (2559, 
น. 2) ที่กล่าวว่า สะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงความรู้และบูรณาการความรู้ จากศาสตร์ทั้ง 4 
เพื่อพัฒนามนุษย์ให้มีทักษะในศตวรรษที่  21 ด้วยพื้นฐานความรู้  ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ในการแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร การเป็นผู้น า และการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน โดยการน าทักษะความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันเพื่อพัฒนาตัวผู้เรียนเอง   
 2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์

และสัตว์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( �̅� = 4.19, S.D. = 
0.51) เม่ือพิจารณารายด้านพบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านบทบาทของ

ครูผู้สอน (�̅� = 4.36, S.D. = 0.47) รองมาคือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (�̅� = 4.21, S.D. = 0.47) ด้านประโยชน์
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ที่ผู้เรียนได้รับ (�̅� = 4.19, S.D. = 0.45) และน้อยที่สุดคือ ด้านบทบาทของผู้เรียน (�̅� = 3.99, S.D. = 0.60) ทั้งน้ี
เน่ืองจากการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเองผ่านการ
สร้างสรรค์ผลงาน มีการร่วมปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม สร้างความกล้าแสดงออกในการแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้
ภายในกลุ่ม มีการช่วยซ่ึงกันและกันในการท างาน โดยกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ครูจะคอยช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
ความสนใจที่จะหาค าตอบ เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์จริงในชีวิตประจ าวัน นอกจากน้ีครูยังเป็นผู้ที่คอย
ชี้แนะและให้ผลย้อนกลับจากการปฏิบัติงานของผู้เรียน เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้น อีก
ทั้งการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นการบูรณาการความรู้จาก 4 วิชา คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นการเกิดทักษะการแก้ปัญหาเป็น
หลัก และความหลากหลายทางการเรียนรู้น้ีท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษามากยิ่งขึ้น 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ อโนดาษ์ รัชเวทย์, ฐิชินีปกรณ์ สมแก้ว และปภาวี อุปธิ (2560) พบว่า นักเรียนมีทักษะ
การเรียนรู้และนวัตกรรม โดยประเมินพฤติกรรมออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา 2) การ
สื่อสารและการมีส่วนร่วม 3) ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 3.62 ซ่ึงอยู่ในระดับมาก และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณธนะ ปัดชา (2559, น. 72) พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้แบบสะ
เต็มศึกษาอยู่ในระดับมาก คือเน้นวิธีการท างานแบบกลุ่ม และก่อให้เกิดทักษะการแก้ปัญหา และนักเรียนสามารถ
เชื่อมโยงสาระวิชาต่างๆ ในการแก้ปัญหาได้ 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการท าวิจัยในครั้งนี้ 
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ครูผู้สอนควรมีการวางแผนและเตรียมตัวล่วงหน้าทุกครั้งก่อน

การท ากิจกรรม ควรเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อม รวมถึงจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับเวลา เน่ืองจากสะเต็มศึกษาเป็น
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้เวลาค่อนข้างมาก 
 2. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบสะเต็มศึกษาให้กับผู้เรียน ครูผู้สอนควรท าการศึกษาและเตรียม
ความรู้พื้นฐานในแต่ละสาขาวิชาให้กับผู้เรียนก่อนการจัดกิจกรรม เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมได้ดี 

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาในรูปแบบอ่ืน เช่น การจัดการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น 
 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการเรียนรู้ในรูปแบบสะเต็มศึกษากับรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบอ่ืน 
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การใชก้ระบวนการเรยีนการสอนแบบ jigsaw ในรายวชิาโลกดาราสาสตรแ์ละอวกาศ 
เรือ่ง ดาวเทยีม ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่5 โรงเรยีนสหสาสตรศ์กึษา จงัหวดัเชยีงราย 

ดลยา ด าด1ี อาโด อนิตะ๊จกัร2 มชียั  เทพนรุตัน3์ รกัเดยีว  เมอืงมา3 ขนษิฐา  สภุาวรรณ3์ 
อนสุรณ ์ ตองออ่น3และปรญิญา  สาเพชร3 

1นักศึกษา: วิชาเอกฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงราย 

2ครู: สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์โรงเรียนสหศาสตรศ์ึกษา 

3อาจารย์และบุคลากร: วิชาเอกฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

บทคดัยอ่ 
        การวิจัยครั้ง น้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบจ๊ิกซอ                    
หาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศ เรื่อง ดาวเทียม และหาระดับความพึงพอใจของ
นักเรียนต่อการใช้กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบจ๊ิกซอ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนสห
ศาสตร์ศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จ านวน 24 คน เป็นประชากรที่ยังไม่เคยเรียนเรื่องดาวเทียมจึงใช้
รูปแบบของการเรียนการสอนแบบจ๊ิกซอในการจัดการเรียนรู้ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 28 คน ที่เคยเรียน
มาแล้ว โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติ  ใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนในการพัฒนากิจกรรม
การเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ซ่ึงมีแผนการสอนเรื่องดาวเทียม แบบบันทึกการ
สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบประเมินความพึงพอใจใน
การเรียนรู้ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ระยะเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอ แผนจัดการเรียนรู้แบบปกติ แบบทดสอบ
วัดผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องดาวเทียม ใช้แบบทดสอบหลังเรียน โดยใช้สถิติ t – test ผลการวิจัยพบว่า การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้กระบวนการเรียนการสอนรูปแบบจ๊ิกซอกับการเรียนรู้แบบปกติ เรื่องดาวเทียม พบว่าคะแนน
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้รูปการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอสูงกว่าผู้เรียนที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 

ค าส าคญั :  กระบวนการเรียนการสอนรูปแบบจ๊ิกซอ, นักเรียน, การสอนโลกดาราศาสตร์และอวกาศ 

ABSTRACT  
        This work has aims to search the performance of the teaching and learning process of the 
model Jigsaw,  search the achievement learning about the astronomy world and space, satellite 
matter and search the level of student satisfaction with the teaching and learning process of the 
model Jigsaw of Mathayom Suksa 5 students at Sahatsakhansuksa School, Muang District, Chiang 
Rai Province, 24 people is a population that has never studied satellite. Therefore use the form of 
the teaching and learning process of the model Jigsaw in learning management. And Mattayom  
Suksa 6 students, 28 people that had already been learned. Using the normal  teaching style. Use 
pre-test and post-test In the development of teaching and learning activities According to the style 
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of inquiry-based teaching 5E, which has a matter satellite lesson plan, form of observation record 
for teaching and learning activities, Learning achievement test and learning satisfaction assessment 
form Sahatsakhansuksa School, Muang District, Chiang Rai Province. The period of 8 weeks. The 
instrument used for data collection that is learning management plan based on the teaching and 
learning process of the model Jigsaw, normal Learning Plan, test measure achievement learning 
Satellite story, take the posttest study by using  statistics  t-test. In this research, Learning activities 
of the learning  and teaching process of the model Jigsaw with normal learning, satellite matter. It 
was found that the students scores  learning achievemen of the teaching and learning process of 
the model Jigsaw higher than students who have received normal learning management.  The 
statistical significance level .05 

Keyword :  Learning and teaching process of model jigsaw, student, Teaching astronomy world 

and space, 

บทคดัยอ่  
  ในปัจจุบันวิทยาศาสตร์มีบทบาทที่ส าคัญต่อชีวิตประจ าวัน และส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ จึงเป็นเรื่อง
จ าเป็นที่ทุกคนควรรู้วิทยาศาสตร์ การศึกษาวิทยาศาสตร์ จึงเป็นนโยบายส าคัญของประเทศที่ก าลังพัฒนา โดยบรรจุใน
หลักสูตรการศึกษาทุกระดับ และมีการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ตลอดมาโดยทั่วไป สื่อที่สามารถถ่ายทอดความรู้ 
ความเข้าใจ พัฒนาเจตคติ และฝึกทักษะกระบวนการน้ัน มีมากมาย เช่น ชุดการเรียนการสอน หรือชุดกิจกรรม เหล่าน้ี 
จัดว่าเป็นนวัตกรรมทางการศึกษารูปแบบหน่ึง ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซ่ึงจะสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษา ใน
พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2551 ดังที่ กรมวิชาการ (2535 : 86) ได้เสนอว่า ในการพัฒนาชุดการเรียนการสอน 
ครูต้องหาวิธีท าให้สื่อน่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ และชวนติดตาม ในการใช้กระบวนการเรียนการเรียนการสอนแบบจ๊ิกซอ
ประกอบการเรียน เป็นยุทธวิธีหน่ึงที่ครูผู้สอนสามารถน ามาใช้ประกอบ ให้ชุดการเรียนการสอนน่าสนใจ และยัง
สามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนได้  

ผู้ศึกษาพบว่าปัญหาของ การจัดกิจกรรมการสอนในชั้นเรียนในรายวิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศ ซ่ึงเป็น
วิชาที่มีเน้ือหาเยอะและมีความยากต่อการจ า โดยเฉพาะเรื่อง ดาวเทียม จึงท าให้นักเรียนไม่สามารถจ าชนิดของ
ดาวเทียมได้จึงยากต่อการเรียนการสอน ซ่ึงส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรง
เรียนสหศาสตร์ศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในรายวิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศอยู่ในเกณฑ์ต่ า ถ้าปล่อยไว้
ในเป็นเวลานาน โดยไม่มีการใส่ใจหรือไม่มีการแก้ไขรูปแบบการสอนและการใช้สื่อการสอน จะมีผลต่อการเรียนรู้และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโดยตรง และจะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนในระดับที่สูงขึ้นไปเกิดปัญหา จึง
ท าให้ผู้วิจัยพยายามหาวิธีการแก้ปัญหาหลายวิธี  
 กระบวนการเรียนการสอนแบบจ๊ิกซอ เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ
หน่ึง  มีวิธีการหลัก ๆ ได้แก่ การจัดกลุ่ม การศึกษาเน้ือหาสาระ การทดสอบ การคิดคะแนน และระบบการให้รางวัล  
เพื่อสนองวัตถุประสงค์เฉพาะ ซ่ึงใช้หลักการ เรียนรู้แบบร่วมมือ 5 ประการ และมีวัตถุประสงค์มุ่งตรงไปในทิศทาง
เดียวกัน คือเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในเรื่องที่ศึกษาอย่างมากที่สุดโดยอาศัยการร่วมมือกัน ช่วยเหลือกัน และ
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แลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างกลุ่มผู้เรียนด้วยกัน ความแตกต่างของรูปแบบแต่ละรูปแบบจะอยู่ที่เทคนิคในการศึกษา
เน้ือหาสาระ และวิธีการเสริมแรงและการให้รางวัลเป็นประการส าคัญ (ทิศนา แขมมณี : 2545) 

ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะใช้วิธีการสอนแบบจ๊ิกซอเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
เรื่อง ดาวเทียม ในรายวิชาโลกดาราศาสตร์และเพื่อหาประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบจ๊ิกซอ 
หาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศ เรื่อง ดาวเทียม โดยการใช้กระบวนการเรียนการสอน
ของรูปแบบจ๊ิกซอ และหาระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบจ๊ิกซอ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และแนวการด าเนินการครั้งน้ี
ยังสอดคล้องกับหลักการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  
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ประโยชน์ของการวิจัย 
1. ได้ใช้กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบจ๊ิกซอ เรื่อง ดาวเทียม เพื่อเพิ่มความเข้าใจ 

ในเน้ือหามากขึ้น 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ดาวเทียม สูงขึ้น 
3. นักเรียนมีเจตคติที่ดี ต่อการเรียนการสอนและท ากิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

วิทยาศาสตร์ (โลกดาราศาสตร์และอวกาศ) 
4. ช่วยแก้ปัญหากระบวนการเรียนการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (โลกดารา 

ศาสตร์และอวกาศ) 

ขอบเขตของการวจิยั 
          ขอบเขตด้านเนือ้หา  

การใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบจ๊ิกซอ เรื่อง ดาวเทียม ในรายวิชาโลกดาราศาสตร์ 
และอวกาศ 
   ขอบเขตดา้นประชากร 
  1. ประชากร  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1  โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา อ าเภอ เมือง จังหวัดเชียงราย 
ที่เรียนวิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศ จ านวนประชากร 24 คน 
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ระยะเวลาด าเนนิการ 
 เดือนธันวาคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 

ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวิจยั 
  ตัวแปรอิสระ   คือ กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบจ๊ิกซอ เรื่อง ดาวเทียม 
 ตัวแปรตาม    คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในรายวิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศ 

กรอบแนวคดิการวจิยั 
 
 
 

 
 

สมมตุฐิานการวจิยั 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เรื่อง ดาวเทียมด้วยกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบจ๊ิกซอ คะแนนหลัง 

เรียนสูงกว่าก่อนเรียน          

 2. นักเรียนมีระดับความพึงพอใจ ต่อการใช้กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบจ๊ิกซอ อยู่ในระดับมา 

วิธีด าเนินการวิจัย         
 สร้างออกแบบแผนเครื่องมือ 

 
 
 
 
 

การใช้กระบวนการเรียนการสอน
ของรูปแบบจิ๊กซอ เรื่อง ดาวเทียม 

 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในรายวิชา
โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 
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ภาพที ่1 สร้างออกแบบแผนเครื่องมือเพื่อหาประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอนแบบจ๊ิกซอ ใน
รายวิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศ เรื่อง ดาวเทียม  

การวเิคราะหข์อ้มลู  
การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดลองตามขั้นตอนดังน้ี 

  1. การเปรียบเทียบความสามารถในการท าแบบทดสอบวิชาดาราศาสตร์เรื่องดาวเทียม ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้ชุดการสอนที่เน้นทักษะการจ าชนิดของดาวเทียมต่างๆ โดยน าคะแนนก่อน
เรียนและหลังเรียนมาค านวณหา ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบค่าที 
โดยใช้ t-test Dependent และน าเสนอข้อมูลโดยใช้ตารางประกอบค าบรรยาย 
  2. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของของการใช้ชุดการสอนที่เน้นทักษะการจ าวิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศ 
เรื่อง ดาวเทียม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หาค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สถิติ E1/ E2  
 2. วิธีการหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศ เรื่องดาวเทียม โดยการใช้
กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบจ๊ิกซอ        
 ตาราง 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างคะแนนก่อนกับหลังเรียนการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการเรียนการสอนแบบจ๊ิกซอ เรื่อง ดาวเทียม 

ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

N คะแนนเต็ม �̅� S.D. 

 

∑ 𝐷 

 

 

∑ 𝐷2 

 

df t 

ก่อนเรียน     
    

หลังเรียน     
 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกระบวนการเรียนการสอนแบบจ๊ิกซอ 
หาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกระบวนการเรียนการสอนเทคนิคจ๊ิกซอ และการประเมิน 

เจตคติของผู้เรียนด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกระบวนการเรียนการจ๊ิกซอ เรื่องดาวเทียม จาก
การหาค่าความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ, ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย, ค่าเฉลี่ย, และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
โดยก าหนดเกณฑ์ความพึงพอใจของผู้เรียนอยู่ 5 ระดับ ดังน้ี  

ค่าคะแนนเฉลี่ย  แปลความหมาย 
4.50 - 5.00    ความพึงพอใจมากที่สุด 
3.50 - 4.49   ความพึงพอใจมาก 
2.50 - 3.49  ความพึงพอใจปานกลาง 
1.50 - 2.49  ความพึงพอใจน้อย 
1.00 - 1.49  ความพึงพอใจน้อยที่สุด 

ขั้นตอนสุดท้ายคือ การน าผลตรวจคะแนน แบบสอบถามความพึงพอใจ มาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
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ผลการวิจัย         
 1. ผลการหาประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบจ๊ิกซอ    
 ภาพที่ 2 การสร้างและหาประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอนแบบจ๊ิกซอ ในรายวิชาโลกดาราศาสตร์
และอวกาศ เรื่อง ดาวเทียม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย    

 

 

จากภาพที่ 2 ผลคะแนนระหว่างเรียนมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน นักเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
71.63 โดยมีนักเรียนได้ 69 คะแนน จ านวน 1 คน 70 คะแนน จ านวน 8 คน 71 คะแนน จ านวน 4 คน 72 คะแนน 
จ านวน 3 คน 73 คะแนน จ านวน 2 คน และ 74 คะแนน จ านวน 6 คน  

2. ผลการหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
ภาพที ่3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศ เรื่อง ดาวเทียมของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย   
 

 

จากกราฟที่ 3 ค่าเฉลี่ยคะแนนสอบก่อนเรียนเท่ากับ 3.33 คะแนน คะแนนสอบก่อนเรียนสูงสุดเท่ากับ 6 
คะแนน และคะแนนสอบก่อนเรียนต่ าสุดเท่ากับ 1 คะแนน 

ค่าเฉลี่ยคะแนนสอบหลังเรียนเท่ากับ 8.46 คะแนน คะแนนสอบหลังเรียนสูงสุดเท่ากับ 10 คะแนน และ
คะแนนสอบหลังเรียนต่ าสุดเท่ากับ 6 คะแนน 
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 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างก่อนกับหลังการ
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรยีนการสอนแบบจ๊ิกซอ เรื่อง ดาวเทียม ซ่ึงแสดงผลดังตาราง 2 ดังน้ี 
 ตาราง 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างคะแนนก่อนกับหลังเรียนการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการเรียนการสอนแบบจ๊ิกซอ เรื่อง ดาวเทียม 
 

ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

N คะแนนเต็ม �̅� S.D. 

 

∑ 𝐷 

 

 

∑ 𝐷2 

 

df t 

ก่อนเรียน 24 10 3.33 1.40 
123.00 701.00 23 14.33 

หลังเรียน 24 10 8.46 1.21 

  
 จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิซ่ึงมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน นักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 24 คนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 3.33 และ คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 8.46 โดยมี
ผลต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนเท่ากับ 123 ผลรวมของผลต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนกับคะแนน
หลังเรียนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบจ๊ิกซอ เรื่อง ดาวเทียม แต่ละตัวยกก าลังสองเท่ากับ 
701 จากการค านวณหาค่า t –test for Dependent Sample ได้ t ค านวณ =14.33    >  tตาราง  =1.71  ดังน้ัน  จึง
ปฏิเสธ  H0  ยอมรับ  H1  น่ันคือ  หลังใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบจ๊ิกซอ นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง
กว่าก่อนการใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบจ๊ิกซอ ได้อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ  .05  
 3. ผลการหาความพึงพอใจ  ซ่ึงแสดงตามตารางที่ 3 ดังน้ี 
 ตารางที ่3  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกระบวนการเรียนการสอนแบบจ๊ิกซอ                  
เรื่อง ดาวเทียม 
 

ที่ รายการประเมิน �̅� S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1 การเรียนการสอนแบบจ๊ิกซอ ส่งเสรมิให้นักเรียนสามารถ
ศึกษาด้วยตนเองได้ 

4.08 0.65 มาก 

2 เน้ือหามีความชัดเจนสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 4.08 0.58 มาก 

3 เน้ือหาที่ใช้ในการศึกษาและการเรียนการสอนแบบจ๊ิกซอ 
มีความสอดคล้องกัน 

4.00 0.78 มาก 

4 เน้ือหาในการเรียนการสอนแบบจ๊ิกซอ ช่วยให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้ 

4.00 0.93 มาก 

5 นักเรียนมีความสะดวกในการศึกษาการเรียนการสอน
แบบจ๊ิกซอ 

4.13 0.79 มาก 

6 รูปแบบของการจัดกิจกรรม น่าสนใจชวนศึกษามากกว่า
ศึกษาจากหนังสือเรียน 4.21 0.72 มาก 
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7 การท ากิจกรรมการเรียนการสอนแบบจ๊ิกซอ มีความ
เหมาะสม 

4.08 0.77 มาก 

8 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้กระบวนการเรียนการ
สอนแบบจ๊ิกซอประกอบการเรียน 4.30 0.85 มาก 

9 นักเรียนได้รับความรู้และความเข้าใจเพิ่มขึ้นจากการเรียน
จากหนังสือเรียนปกติ 

4.21 0.65 มาก 

เฉลี่ย 4.12 0.75 มาก 
 

 จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากต่อกระบวนการเรียนการ
สอนแบบจ๊ิกซอ เรื่องดาวเทียม ซ่ึงมีช่วงของค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.00 ถึง 4.30 โดยนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้
กระบวนการเรียนการสอนแบบจ๊ิกซอประกอบการเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.30 ล าดับต่อมาได้แก่  รูปแบบของการจัด
กิจกรรม น่าสนใจชวนศึกษามากกว่าศึกษาจากหนังสือเรียนและนักเรียนได้รับความรู้และความเข้าใจเพิ่มขึ้นจากการ
เรียนจากหนังสือเรียนปกติมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 นักเรียนมีความสะดวกในการศึกษาการเรียนการสอนแบบจ๊ิกซอ มี
ค่าเฉลี่ย 4.13 การเรียนการสอนแบบจ๊ิกซอ ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถศึกษาด้วยตนเองเน้ือหามีความชัดเจน
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและการท ากิจกรรมการเรียนการสอนแบบจ๊ิกซอ มีความเหมาะสม ได้มีค่าเฉลี่ย 
4.08 เน้ือหาที่ใช้ในการศึกษาและการเรียนการสอนแบบจ๊ิกซอ มีความสอดคล้องกันและ เน้ือหาในการเรียนการสอน
แบบจ๊ิกซอ ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย 4.00  

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
1. จากการศึกษาในครั้งน้ี สรุปผลได้ว่า 1. การหาประสิทธิภาพของของกระบวนการเรียนการสอนแบบจ๊ิกซอ 

เรื่อง ดาวเทียม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จ านวน 24 
คน กรอบการเรียนรู้ พบว่ามีค่าเฉลี่ยร้อยละ 89.53/84.58 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 ที่ก าหนดไว้ 2. การหา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบจ๊ิกซอ เรื่อง ดาวเทียม ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่าคะแนนจากการทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 และคะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง
เรียน ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.46 ซ่ึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดไว้ที่ร้อยละ 
80 และจากการค านวณ t –test for Dependent Sample ได้ t ค านวณ =14.33    >  tตาราง  = 1.71  ดังน้ัน  จึง
ปฏิเสธ  H0  ยอมรับ  H1  น่ันคือ  หลังใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบจ๊ิกซอ นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง
กว่าก่อนการใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบจ๊ิกซอ ได้อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ  .05 3. การประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียนต่อกระบวนการเรียนการสอนแบบจ๊ิกซอ เรื่อง ดาวเทียมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนสห
ศาสตร์ศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจทุกจุดประสงค์การเรียนรู้ และมีความสะดวก
ในการศึกษากระบวนการเรียนการสอนแบบจ๊ิกซอ มากที่สุด ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนต่อกระบวนการเรียน
การสอนแบบจ๊ิกซอ เรื่อง ดาวเทียมอยู่ในระดับมาก เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 
 2. อภิปรายผล ในการวิจัยครั้งน้ีผู้ศึกษาได้ศึกษาผลการวิจัย 2 ประการ คือ การสร้างและหาประสิทธิภาพ
กระบวนการเรียนการสอนแบบจ๊ิกซอ เรื่อง ดาวเทียม และศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาโลกดาราศาสตร์และ



 
 

 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

 

408 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที2่ (Proceedings) 

อวกาศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และสมมตฐิานของการศึกษาทุกข้อ สามารถอภิปรายผลได้ ดังน้ี 
    2.1 ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอนแบบจ๊ิกซอ เรื่อง ดาวเทียม มีความเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 89.53/84.58 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่า
กระบวนการเรียนการสอนแบบจ๊ิกซอ เรื่อง ดาวเทียม ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ สามารถน าไปใช้ได้ ทั้งน้ีเพราะ
กระบวนการเรียนการสอนแบบจ๊ิกซอ เรื่อง ดาวเทียม ได้ผ่านกระบวนการขั้นตอนการสร้างอย่า งเป็นระบบ ผ่าน
การศึกษาหลักสูตร คู่มือครู หลักการ ทฤษฎี ตลอดจนถึงความหมาย ความส าคัญ  รูปแบบและขั้นตอนการสอน
กระบวนการเรียนการสอนแบบจ๊ิกซอ เรื่อง ดาวเทียม ที่ผู้ศึกษาจัดการเรียนรู้ได้ยึดแนวการสอนตามหลักจิตวิทยาการ
เรียนรู้ และด าเนินการสร้างตามเน้ือหาให้นักเรียนได้ศึกษาวิธีการเพื่อนช่วนเพื่อน สอนจากสิ่งที่เป็นรูปธรรมไปสู่ส่ิงที่
เป็นนามธรรมโดยการใช้ข้อมูล จินตนาการ ในการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในเน้ือหาเรื่อง ดาวเทียม เพิ่มขึ้น
   2.2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ระหว่างก่อนใช้และหลังใช้กระบวนการเรียนการ
สอนแบบจ๊ิกซอ เรื่อง ดาวเทียม วิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 
พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนที่ได้รับการสอนกระบวนการเรียนการสอนแบบจ๊ิกซอ เรื่อง ดาวเทียม  ที่ได้
พัฒนาขึ้นมีการแนะน าวิธีการศึกษาเป็นขั้นตอนมีการเชื่อมโยงกับบริบทใกล้ตัวของนักเรียน ทั้งส่งเสริมให้นักเรียน
ศึกษาค้นคว้าและมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซ่ึงกันและกัน ซ่ึงตอบสนองการพัฒนาการตามวัยของนักเรียน 
   2.3 ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อกระบวนการเรียนการสอนแบบจ๊ิกซอ เรื่อง ดาวเทียม วิชาโลก
ดาราศาสตร์และอวกาศ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจทุก
จุดประสงค์การเรียนรู้ และมีความสะดวกในการศึกษากระบวนการเรียนการสอนแบบจ๊ิกซอ มากที่สุด แสดงให้เห็นว่า 
กระบวนการเรียนการสอนแบบจ๊ิกซอ เรื่อง ดาวเทียม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นน้ันมีประโยชน์ต่อนักเรียน  
 3. ข้อเสนอแนะ จากการวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและ
การศึกษาครั้งต่อไป ดังน้ี การศึกษาในครั้งน้ีเป็นการศึกษา จะได้กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อการสอนที่ช่วย
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศ โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบจ๊ิกซอ 
เรื่อง ดาวเทียม การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบจ๊ิกซอ 
เรื่อง ดาวเทียม ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย          
 มีข้อเสนอแนะดังน้ี         
 1.  การใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบจ๊ิกซอ เรื่อง ดาวเทียม หลายๆ ครั้ง อาจท าให้นักเรียนเบื่อหน่าย 
ดังน้ันครูควรมีกิจกรรมอ่ืนแทรก ก่อนจะเริ่มเรียนตอนต่อไป เช่น สรุปเน้ือหาในตอนที่ผ่านมาร่วมกันเป็นกลุ่ม 
 2.  ผู้สอนควรให้ผู้เรียนเลือกกิจกรรมที่ตนเองสนใจ จะท าให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียน ไม่ควรไป
ก าหนดเรื่องให้ผู้เรียนปฏิบัติตามที่ผู้สอนต้องการ       
 3.  ขณะที่ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ ผู้สอนควรอยู่ดูแลให้ความช่วยเหลือและให้ค าแนะน า รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้เรียน เสริมแรงบ้างตามความเหมาะสม จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ยั่ งยืนซ่ึงสอดคล้องกับการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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กติตกิรรมประกาศ 
  วิจัยเรื่องน้ีส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาของคุณครูอาโด อินต๊ะจักร คุณครูบุญรุ่ง มารศรี และคุณครูกาญจนี 
สมพร ครูที่ปรึกษางานวิจัยที่ให้ค าแนะน าได้ให้ข้อเสนอแนะ แนวคิด ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆมาโดยตลอด จน
วิจัยเล่นมีส าเร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงและขอขอบคุณนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรง
เรียนสหศาสตร์ศึกษาที่ให้ความร่วมมือในการท าแบบทดสอบและร่วมเรียนรู้จนท าให้วิจัยเรื่องผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศ เรื่อง ดาวเทียม โดยการใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบจ๊ิกซอ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนโดยการจดัการเรยีนรูแ้บบ Backward design รว่มกบักระบวนการ
จติตปญัญาของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี่ 2 เรือ่งระบบตา่ง ๆ ในรา่งกาย 

The study learning achievement by using the form of Backward Design with the 
Spiritual Wisdom Process in the student of Mathayom 2 the topic is                               

Function Systems in our Body 

ขวญัตา  โรจนธ์นากร1 เสาวณยี ์บ ารงุเมอืง2  และมลวภิา เมอืงพระฝาง3 
Khuanta  Rottanakorn1  Saowanee  Bamrungmueang2  and Monwipha  Mueangprafang3 

 1นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุสาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 
                                                      2ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

                                                         3อาจารย์ประจ าสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุสาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

บทคดัยอ่ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน จัดการเรียนรู้
แบบ Backward design ร่วมกับกระบวนการจิตตปัญญาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เรื่องระบบต่าง ๆ ใน
ร่างกาย กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพ
ที่ 73 อ าเภอเมือง  จังหวัดพษิณุโลก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตที่ 1 จ านวน 13 คน โดยเลือกแบบ
เจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Backward design ร่วมกับกระบวนการจิตตปัญญา 
และ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ Backward design ร่วมกับกระบวนการ
จิตตปัญญาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test ใช้ในการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ ร้อยละ ในการประเมินค่าความพึงพอใจ 

ผลการศึกษาพบว่าการจัดการเรียนรู้แบบ Backward design ร่วมกับกระบวนการจิตตปัญญาของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องระบบต่าง ๆ ในร่างกาย 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ Backward design ร่วมกับ
กระบวนการจิตตปัญญา ในภาพรวมอยู่ระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 92.31  

ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน / การจัดการเรียนรู้แบบ Backward design ร่วมกับกระบวนการจิตตปัญญา / 

ความพึงพอใจ 
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ABSTRACT          
 This research has the objective for the effectiveness in Pre-post studies. By using the form 
of Backward Design with the Spiritual Wisdom Process in the student of Mathayom 2. The topic is 
Function Systems in our Body, The group representative sample is the 13 students Mathayom 2 of 
Acalemic year 2561 from Watchantawantokmitraphat 73 School, Muang District Phitsanulok. (Primary 
Education office 1) This group uses the specific system, the tools that uses as Backward Design with 
the  Spiritual Wisdom Process. And we use the questiounaire of this system to check the satisfaction 
of the students. The statistic that we use, such as the average, standard deviation of t-test, 
comparison the effectiveness of studies and questionnaire in percentage.    
 The result from the research, the Backward Design with the Spiritual Wisdom Process in the 
students of Mathayom 2 about the systems in our body. There is the effectiveness about the post-
study is higher than  the pre-study as .05 point. And the satisfaction of the most of the students 
prefer this system as 92.31 of students. 

Keywords : Effectiveness of studies, Management of Backward Design with the  Spiritual Wisdom 

Process, Satisfaction 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคตเพราะวิทยาศาสตร์เก่ียวข้องกับชีวิตของ 
ทุกคน ทั้งในการด ารงชีวิตประจ าวันและในงานอาชีพต่างๆ เครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนผลผลิตต่างๆ ใช้เพื่ออ านวย
ความสะดวกในชีวิตและในการท างานล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์
อ่ืนๆ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างมาก ในทางกลับกันเทคโนโลยีก็มีส่วนส าคัญมากที่
จะให้มีการศึกษาค้นคว้าความรู้ทางวิทยาศวาสตร์เพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง (กระทรวงศึกษาธิการ.2544: 1)  

การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ส าหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งหวังให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู้ โดยกระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุก
ขั้นตอน มีการท ากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น ไปสู่การสร้างองค์ ความรู้ 
โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน ผู้เรียนจะได้ท ากิจกรรมที่หลากหลายทั้งเป็นกลุ่มและเป็นรายบุคคล 
(ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, 2551 : 1) 
 จากการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก
มิตรภาพที่ 73 ในปีที่ผ่านมาพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเน้ือหาเรื่องระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ค่อนข้างต่ าและ
จากการวิเคราะห์พบว่า เน้ือหาสาระเก่ียวกับระบบต่างๆ ในร่างการของมนุษย์มีเน้ือหาที่ซับซ้อน และมีความเป็น
นามธรรม ไม่สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่เป็นประสบการณ์เดิมกับองค์ความรู้ที่เป็นประสบการณ์ใหม่ของนักเรียนได้ 
และการเรียนการสอนในแต่ละคาบมีเวลาอย่างจ ากัด เกินกว่าที่ครูจะอธิบายความรู้ให้นักเรียนเข้าใจลึกซ้ึง จึงท าให้
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าพึงพอใจ และงานวิจัยโดยการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Backward design เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องสารละลายของนักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับโดยใช้นักเรียนเป็นกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/1 
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โรงเรียนมัญจาศึกษา อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ที่ก าลังศึกษา
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จ านวน 50 คน ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1. นักเรียนร้อยละ 74 ของนักเรียนทั้งหมด มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ70 ของคะแนนเต็ม 2. นักเรียนมีเจตคติทางบวกต่อวิทยาศาสตร์ หลังได้รับ
การสอนด้วยหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับโดยใช้รูปแบบการสร้างความรู้บนพื้นฐานความรู้เดิมของผู้เรียน อยู่ใน
ระดับมาก X=4.05, ( S.D. = 0.40 ) 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีความสัมพันธ์กับเจตคติต่อวิทยาศาสตร์อย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.01 (เสาวลักษณ์ พิมพ์ดีและไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์.2553)  

ผู้วิจัยได้เห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้รูปแบบ Backward design ร่วมกับกระบวนการจิตตปัญญา 
จึงได้จัดท าวิจัย เรื่องการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ Backward design ร่วมกับ
กระบวนการจิตตปัญญาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องระบบต่างๆ ในร่างกาย  

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ Backward design ร่วมกับกระบวนการจิตต

ปัญญาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องระบบต่างๆ ในร่างกาย โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 อ าเภอ
เมือง  จังหวัดพิษณุโลก 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้แบบ Backward 
design ร่วมกับกระบวนการจิตตปัญญาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ขอบเขตการวิจัย 
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้ง น้ีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2561                   

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลกเขต 1          
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 1 จ านวน  1  ห้องเรียน  จ านวน  13  คน  โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง   
 เนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เรื่องระบบต่างๆ ในร่างกายประกอบด้วย 3 เรื่องย่อย ได้แก่ 

         1) ระบบย่อยอาหาร   
         2) ระบบหมุนเวียนเลือด  
         3) ระบบหายใจ       

 ขอบเขตด้านระยะเวลา        
 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561     

ตัวแปรที่ศึกษา   
  ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Backward design ร่วมกับกระบวนการจิตตปัญญา  
  ตัวแปรตาม  ได้แก่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  
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สมมติฐานการวิจัย 
           1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกาย ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ Backward design ร่วมกับกระบวนการจิตตปัญญา หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
           2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ Backward design ร่วมกับกระบวนการจิตตปัญญา 
เรื่องระบบต่างๆ ในร่างกาย 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
           1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่องระบบ
ต่างๆ ในร่างกายที่สูงขึ้น 

2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ Backward design ร่วมกับกระบวนการจิตตปัญญา 
อยู่ระดับพึงพอใจมาก 

3. ผู้เรียนเกิดสมาธิและปัญญาที่ดีหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ Backward design ร่วมกับกระบวนการ
จิตตปัญญา 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง คะแนนจากการทดสอบ เรื่องระบบต่างๆ ในร่างกาย ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ Backward design ร่วมกับกระบวนการจิตตปัญญา ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นซ่ึงเป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 

2. การจัดการเรียนรู้แบบ Backward design ร่วมกับกระบวนการจิตตปัญญา หมายถึงการด าเนินกาเรียน
การสอน รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่องระบบต่างๆ ในร่างกาย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยได้จัด
ขึ้นโดยมีแผนการจัดการเรียนรู้  สื่อการเรียนรู้ ใบงาน ใบกิจกรรม รูปภาพ  คลิปวีดิโอ กิจกรรมจิตตปัญญาที่เก่ียวกับ
การพัฒนาผู้เรียน และแบบบันทึกการดูแลสุขภาพของตนเอง ที่มีเน้ือหาการเรียนรู้จ านวน 3 เรื่อง ได้แก่ ระบบย่อย
อาหารของมนุษย์  ระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์  และระบบหายใจของมนุษย์   
             3. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ Backward 
design ร่วมกับกระบวนการจิตตปัญญา รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่องระบบต่างๆ ในร่างกายส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่วัดจากแบบสอบถามความพึงพอใจ จ านวน 12 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้
แบบ Backward design ร่วมกับกระบวนการจิตตปัญญา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เร่ืองระบบต่าง ๆ ใน

ร่างกาย 

 

1) ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร์เรื่องระบบ
ต่างๆ ในร่างกาย 
2) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนเร่ือง 
ระบบต่างๆ ในร่างกาย 
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วิธีด าเนินงานวิจัย 
ขั้นตอนที ่1 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องระบบต่างๆ ในร่างกายที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ Backward 

design ร่วมกับกระบวนการจิตตปัญญา 
สรุปขั้นตอนสร้างแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องระบบต่างๆ ในร่างกายที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ Backward 

design ร่วมกับกระบวนการจิตตปัญญา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                          ภาพที ่1 แสดงขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
ขั้นที่ 2 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องระบบต่างๆ ในร่างกายที่ได้รับการจัดการเรียนรู้

แบบ Backward design ร่วมกับกระบวนการจิตตปัญญา 
สรุปขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องระบบต่างๆ ในร่างกายที่ได้รับการจัดการ

เรียนรู้แบบ Backward design ร่วมกับกระบวนการจิตตปัญญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               ภาพที ่2 แสดงการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ศึกษาหลกัสูตร คู่มือครู แนวคิด หลักการ ทฤษฎี 

วิเคราะห์หลักสูตร 

ศึกษารูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 

เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 

ศึกษาเทคนิค วิธีการ 

วิเคราะห์สาระการเรียนรู้/จุดประสงค์การเรียนรู้ 

จัดท าแบบทดสอบฉบับร่าง 

น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้น ตรวจสอบความถูกต้อง 

ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบ 

ได้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจ านวน 30 ข้อ เพื่อน าไปใช้ 
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            ขัน้ตอนที ่3 การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้แบบ Backward design ร่วมกับ
กระบวนการจิตตปัญญาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องระบบต่าง ๆ ในร่างกาย 
 สรุปขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้แบบ Backward design 
ร่วมกับกระบวนการจิตตปัญญาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องระบบต่าง ๆ ในร่างกาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3 แสดงการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 
 
              สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์้อมูล 

 ผู้วิจัยได้เลือกสถิตทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี  
 1.  สถิติพื้นฐาน 
      1.1 ร้อยละ (Percentage) 

   จากสูตร      ร้อยละ =                                     100 

      1.2 ค่าเฉลี่ย (X ) 

   จากสูตร 
N
X

X i
=  

           เม่ือ   x  แทน  คะแนนเฉลี่ย 

            x  แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   N  แทน   จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 

คะแนนเต็ม 

คะแนนที่ได้ 

ศึกษาหลักเอกสารหลักสูตรคู่มือครูและหลักในการสร้งแบบสอบถาม 

วิเคราะห์สาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ก าหนดกรอบรายการประเมินและค าถาม 

สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ฉบับร่าง 

เสนอผู้เชี่ยวชาญและแก้ไขตามค าแนะน า 

ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

ได้แบบประเมินฉบับจริง 
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      1.3 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

.     จากสูตร    
( )

( )1NN

XXN
SD

22

−

−
=


 

           เม่ือ SD แทน  ความเบี่ยงเบน 

            x  แทน  ผลรวมของคะแนน 

            2x   แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 

            N แทน  จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 
   1.4 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้การทดสอบค่า  t – test 
dependent   
(อรอนงค์  ฟ้าคนอง.2549 : 58)  ได้จากสูตร 

𝑡 =
∑ 𝐷

√𝑁 ∑ 𝐷2 − (∑ 𝐷)
2

𝑁 − 1

 

   เม่ือ  t       แทน  ค่าความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน 
   D      แทน  ผลต่างของคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน 
  N      แทน  จ านวนนักเรียน 
  ∑ 𝐷   แทน  ผลรวมของผลต่างของคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน 
  ∑ 𝐷2 แทน  ผลรวมของผลต่างยกก าลังสองของคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน 
  1.5 หาค่าดัชนีความสอดคล้อง )(IOC  (อรอนงค์  ฟ้าคนอง.2549 : 56)  โดยใช้สูตร 

                         
N

R
IOC


=  

  เม่ือ )(IOC   แทน  ค่าดัชนีความสอดคล้อง 

                    R  แทน  ผลรวมจากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 

   N        แทน  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ   
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล        
 ตอนที่ 1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ Backward design ร่วมกับกระบวนการจิตต
ปัญญาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องระบบต่างๆ ในร่างกาย โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 อ าเภอ
เมือง  จังหวัดพิษณุโลก         
 ตารางที ่1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบ Backward design ร่วมกับกระบวนการจิตตปัญญา 
 

การทดสอบ N �̅� S.D. t 

ก่อนเรยีน 13 9.77 2.28  
10.72* หลงัเรยีน 13 18.92 3.35 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
          จากตารางที่ 1 พบว่าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.77 คะแนน และ 18.92 คะแนน ตามล าดับ และเม่ือเปรียบเทียบระหว่าง
คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
          ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการจัดการ
เรียนรู้แบบ Backward design ร่วมกับกระบวนการจิตตปัญญา 

 

รายการประเมนิ 

1. แจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบก่อนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง 

2. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดและแสดงความคดิเห็นร่วมกันโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 

3. จัดกิจกรรมอย่างเป็นล าดับขั้นตอน 

4. นักเรียนมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนแสดงความคดิเห็นอย่างอิสระ 

5. เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสม 

6. ใช้ส่ือการเรียนรู้ที่หลากหลายและน่าสนใจ 

7. ช่วยให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นและสนุกสนานในการเรียนรู้ 

8. ช่วยให้สามารถเรียนรู้วิชาวทิยาศาสตร์ได้งา่ยขึ้น 

9. มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย  และได้แจ้งคะแนนหลังการสอบทุกครั้ง  ให้นักเรียนได้ทราบ 

10. ครูให้การเสนอแนะอย่างสม่ าเสมอ 

11. ครูเป็นผู้กระตุ้นให้นักเรียนได้รู้จักคิด 

12. การท างานกลุ่มของนักเรียนท าให้นักเรียนร่วมกันคิดและสร้างสรรค์ผลงาน 
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              ตารางที่ 2 แสดงค่าร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการ
จัดการเรียนรู้แบบ Backward design ร่วมกับกระบวนการจิตตปัญญา 

คา่สถติ ิ
ข้อ

ที ่
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ข้อ
ที ่
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ข้อ
ที ่
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ข้อ
ที ่
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ข้อ
ที ่

8 
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ข้อ
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ค่าเฉลี่ย 4.46 4.15 4.46 4.23 4.31 4.31  4.08  4.00  4.31 4.15    4.46     4.62 

ค่าร้อยละ 89.23 83.08 89.23 84.62 86.15 86.15 81.54 80.00 86.15 83.08  89.23    92.31 

          จากตารางที่ 2 พบว่าระดับความพึงพอใจส่วนใหญ่อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด คือ ข้อที่ 12 การท างานกลุ่ม
ของนักเรียนท าให้นักเรียนร่วมกันคิดและสร้างสรรค์ผลงานร้อยละ 92.31 รองลงมา คือ ข้อที่ 1 , 3 และ11 แจ้ง
จุดประสงค์ให้นักเรียนทราบก่อนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง จัดกิจกรรมอย่างเป็นล าดับขั้นตอน ครูเป็นผู้กระตุ้นให้
นักเรียนได้รู้จักคิด ร้อยละ 89.23 ตามล าดับ        

สรุปผลการวิจัย                                                

.            ผลการด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้แบบ Backward design ร่วมกับกระบวนการจิตตปัญญา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยสรุปไว้ดังน้ี                            
.            1) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ Backward design ร่วมกับ
กระบวนการจิตตปัญญาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องระบบต่างๆ ในร่างกาย  ก่อนเรียนและหลังเรียน มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.77 คะแนน และ 18.92 คะแนน ตามล าดับ ซ่ึงคะแนนสอบหลังเรียนสูงหกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05                                     
.           2) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ โดยการจัดการเรียนรู้แบบ Backward design ร่วมกับ
กระบวนการจิตตปัญญาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องระบบต่างๆ ในร่างกาย พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด คือข้อที่ 12 การท างานกลุ่มของนักเรียนท าให้นักเรียนร่วมกันคิดและสร้างสรรค์
ผลงานร้อยละ 92.31 รองลงมา คือ ข้อที่ 1 , 3 และ11 แจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบก่อนการจัดการเรียนรู้ในแต่
ละครั้ง จัดกิจกรรมอย่างเป็นล าดับขั้นตอน ครูเป็นผู้กระตุ้นให้นักเรียนได้รู้จักคิด ร้อยละ 89.23 ตามล าดับ 

อภิปรายผล                                   
.            จากผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการ
เรียนรู้แบบ Backward design ร่วมกับกระบวนการจิตตปัญญา เรื่องระบบต่างๆ ในร่างกาย ผู้วิจัยเสนอการอภิปราย
ตามรายละเอียดดังต่อไปน้ี                                                                                                                         .            
.            1) นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Backward design ร่วมกับกระบวนการจิตตปัญญา เรื่อง
ระบบต่างๆ ในร่างกาย มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 ซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 คือ นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ หลังเรียนโดยการจัดการ
เรียนรู้แบบ Backward design ร่วมกับกระบวนการจิตตปัญญา เรื่องระบบต่างๆ ในร่างกาย สูงกว่าก่อนเรียน ทั้งน้ี
เป็นเพราะว่ารูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนสืบค้นความรู้ในแต่ละเรื่องด้วยตนเองและท างาน
ด้วยกระบวนการกลุ่ม  โดยมีครูเป็นเพียงแค่ผู้คอยชี้แนะแนวทางในการท ากิจกรรมต่างๆ  จึงท าให้ผู้เรียนน้ันมีการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเองและเป็นความรู้ที่คงทน  ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้นตามมา  ซ่ึงสอดคล้อง
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กับงานวิจัยของ (เสาวลักษณ์ พิมพ์ดี และไพโรจน์  เติมเตชาติพงศ์.  2553)  ที่ได้จัดการเรียนการสอนแบบ Backward 
design เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  เรื่องสารละลาย โดยใช้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างเป็นชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนมัญจาศึกษา อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 25 ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จ านวน50 คน  ผลการวิจัยสรุปได้ว่า นักเรียนร้อยละ 74 ของ
นักเรียนทั้งหมด มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม  และนักเรียนมีเจตคติทางบวกต่อ
วิทยาศาสตร์ หลังได้รับการสอนด้วยหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ 

          2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ Backward design ร่วมกับกระบวนการจิตตปัญญา อยู่
ในระดับมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 ที่ตั้งไว้ คือ นักเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ หลังเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้แบบ Backward design ร่วมกับกระบวนการจิตต
ปัญญา เรื่องระบบต่างๆ ในร่างกาย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ระดับพึงพอใจมาก ซ่ึงสอดคล้องกับสุจิรา 
ชุดา (2550. 39) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่าความรู้สึกที่ดีที่ชอบซ่ึงจะปรากฏออกมาทางพฤติกรรมของ
บุคคลอันอาจเป็นผลมาจากสิ่งเร้าหรือแรงจูงใจในการจัดการ เรียนการสอนการท าให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจในการ
เรียนจึงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่ท าให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพการที่บุคคลจะเรียนรู้หรือ
พัฒนาการและความเจริญงอกงามน้ัน บุคคลจะต้องอยู่ในสภาวะพึงพอใจสุขใจเบื้องต้น น่ันคือบุคคลจะต้องได้รับ
แรงจูงใจทั้งในลักษณะนามธรรมและรูปธรรม สรุปได้ว่าแรงจูงใจเป็นหัวใจส าคัญของการเรียนรู้ 

ข้อเสนอแนะ                         
.            1. ควรจัดการเรียนรู้แบบ Backward design ร่วมกับกระบวนการจิตตปัญญาอย่างต่อเน่ืองในรายวิชาอ่ืน                  
.            2. ควรจะมีการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Backward design ร่วมกับรูปแบบการสอนอ่ืนๆ 
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A Comparison of achievement learning of students between before and after Science 
learning, Matthayom 2 Unit 9, world and metamorphosis by using Quizizz application  
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บทคัดย่อ         
 บทความวิจัยน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและ               
หลังเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว 22102) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 หน่วยการเรียนรู้ที่  9 เรื่อง โลก                
และการเปลี่ยนแปลง โดยใช้แอพพลิเคชั่น Quizizz กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 6 
โรงเรียนอุดมดรุณี อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มีนักเรียน จ านวน 40 คน โดยได้มา
จากการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง  (Purposive  sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง สถิติที่ใช้ ได้แก่  ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และ t-test 
(dependent samples)          
 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 
10.50 และหลังเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.80 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนของค่าเฉลี่ยนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้งอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 

ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน/ แอพพลิเคชั่น Quizziz 

ABSTRACT 

 The purposes of this research were to compare achievement learning of students between 
before and after Science learning Series 22102,  Matthayom 2,  Unit 9,  world and metamorphosis by 
using Quizizz application The samples were student in Matthayom 2,  Classroom 6,  Udomdarunee 
school Muang District,  Sukhothai.  There were 40 students,  who were purposive sampling students. 
The instruments used in the study were achievement test learning management plan. Data collected 
were analysis by arithmetic  mean, percentage and t-test (dependent samples) 
 The study found that the science achievement learning, the pretest score average was 10.50 
and the posttest score average was 16.80 when comparing the scores of the average, students had 
higher academic achievement was .05 statistically significant 
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บทน า           
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2545) 
ได้ก าหนดหลักการจัดการศึกษาไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักผู้เรียนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมผู้เรียนให้สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ รวมทั้งต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกทักษะกระบวนการคิด รวมทั้ งสถานศึกษาจะต้อง
ประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน และการทดสอบความรู้ไปในกระบวนการเรียนการสอนตาม
ความเหมาะสมแต่ละระดับ จากน้ันได้มีการพัฒนาจนมีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซ่ึง
จัดท าขึ้นส าหรับท้องถิ่นและสถานศึกษาได้น าไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และจัดการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้ และทักษะที่
จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต
 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ที่มุ่งหวังให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อผู้เรียนมากที่สุด จึงได้จัดท าตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซ่ึง
องค์ประกอบของหลักสูตรทั้งในด้านของเน้ือหา การจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล การเรียนรู้น้ันมี
ความส าคัญอย่างยิ่งในการวางรากฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นให้มีความต่อเน่ืองเชื่อมโยง
กัน เพื่อเป็นพื้นฐานให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตหรือศึกษาต่อในวิชาชีพที่ต้องใช้วิทยาศาสตร์ได้ 
และส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความคิด ทั้งคิดเป็นเหตุเป็นผลคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มีทักษะที่ส าคัญทั้ง
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะในศตวรรษที่ 21 นอกจากน้ียังปรับปรุงเพื่อให้มีความทันสมัยต่อการ
เปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการต่างๆ และทัดเทียบกับนานาชาติ   
 ปัจจุบันทั่วโลกให้ความส าคัญกับการลงทุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (Information and 
Communication Technology : ICT) เพื่อน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การศึกษา จนเกิดภาพความแตกต่างระหว่างประเทศที่ มีความพร้อมทาง  ICT  กับประเทศที่ขาดแคลนที่
เรียกว่า Digital Divide ในขณะเดียวกันประเทศทั่วโลกต่างมุ่งสร้างสังคมใหม่ให้เป็นสังคมที่ใช้ความรู้                   เป็น
ฐาน (Knowledge Based Society) จนเกิดภาพความแตกต่างระหว่างสังคมที่สมบูรณ์ด้วยความรู้                    กับ
สังคมที่ด้อยความรู้  ที่ เรียกว่า  Knowledge Divide  ในยุคของการปฏิรูปการศึกษา เราเร่งพัฒนาการศึกษา                   
ให้การศึกษาไปพัฒนาคุณภาพของคน เพื่อให้คนไปช่วยพัฒนาประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จึง
เป็นเครื่องมือที่มีพลานุภาพสูงในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการจัด ช่วยจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
จัดการ ช่วยเพิ่มความรวดเร็วและแม่นย าในการจัดท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การเก็บรักษา และการเรียกใช้ใน
กิจกรรมต่าง ๆ ในงานจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยการเรียนการสอน   
 การเรียนที่เรียกว่า e-Learning เป็นวิธีการเรียนรู้แบบใหม่ที่ก าลังได้รับความสนใจและสร้าง มิติใหม่ของการ
เรียนรู้ที่เปิดกว้างกระจายไปถึงผู้คนได้ทั่วโลก สร้างโอกาสของการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตและเรียนในสิ่งที่ต้องการ
เรียนรู้ด้วยการเข้าถึงฐานความรู้ได้อย่างกว้างขวางทั่วโลก สามารถแลกเปลี่ยนความรู้และติดต่อสื่อสารถึงกันและกันได้
อย่างรวดเร็ว เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้(ไอทีปริทัศน์, 2544 : 1)  e-Learning เป็นการ
เรียนการสอนทางไกลที่ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง World Wide Web ซ่ึง ผู้เรียนและผู้สอนใช้เป็นช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลมากมาย ที่มีอยู่ทั่วโลกอย่างไร้ขอบเขตจ ากัด ท าให้ระบบ
การเรียนการสอนเปลี่ยนไปจากเดิมที่เป็นระบบปิดมาเป็นระบบเปิด ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งวิชาที่มี
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การเชื่อมโยงอยู่ในเว็บ โดยไม่มีอุปสรรคทางด้านภูมิศาสตร์ ระยะทาง และเวลา การเรียนในลักษณะน้ีช่วยท าให้ผู้สอน
และผู้เรียนเป็นอิสระจากปัญหาการจัดตารางเรียนตารางสอน เพราะผู้เรียนสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนได้ตาม
ความสะดวกตามต้องการ ผู้เรียนเป็นผู้ควบคุมการเรียนด้วยตนเอง ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามพัฒนาการของ
ตนเอง ช่วยในการปรับเปลี่ยนบทบาทของผู้สอนจากผู้บอกและถ่ายทอดมาเป็นผู้ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา และ
อ านวยความสะดวก ในขณะที่ผู้เรียนมีบทบาทเป็นผู้ศึกษาค้นคว้าและส ารวจข้อมูลในลักษณะการเรียนรู้ร่วมกันและ             
มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ผู้เรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเองมิใช่เป็นแต่เพียงผู้รอรับ  ดังน้ัน e-Learning จึงเป็นวิธีการเรียนรู้ที่
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น ท าให้การศึกษา เกิดขึ้นได้ในทุกที่ ทั้งที่บ้าน ที่ท างาน สถานศึกษา และอ่ืน ๆ การ
เรียนรู้เน้นการแสวงหาและการรู้จักเลือก ข้อมูลเพื่อการเสริมแต่งความรู้ เป็นการเรียนรู้ที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
กันภายในกลุ่มที่เรียนรู้ร่วมกัน และยังสามารถขยายความสัมพันธ์ไปยังบุคคลภายนอกกลุ่มที่ติดต่อ หรือเป็นแหล่ง
ทรัพยากรของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพึ่งพาช่วยเหลือกัน      
 จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ณ โรงเรียนอุดมดรุณี อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย พบว่า
สื่อเทคโนโลยีมีผลต่อนักเรียนเป็นอย่างมาก จึงท าให้เกิดปัญหา คือ นักเรียนแอบใช้โทรศัพท์ตลอดเวลา และเน่ืองด้วย
เน้ือหาหน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง เป็นเน้ือหาเชิงบรรยาย จึงท าให้นักเรียนสนใจในการเรียน
น้อยลง จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงศึกษาวิธีการสอนที่กระตุ้นความสนใจในการเรียนเรียน และเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนให้กับนักเรียน โดยใช้แอพพลิเคชั่น Quizizz มาปรับใช้ในการเรียน การสอน เพื่อให้นักเรียนเกิดการกระตุ้นใน
การเรียนมากยิ่งขึ้น 

จดุมุง่หมายของการวจิยั 

 ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ก าหนดความมุ่งหมายไว้ ดังน้ี     
 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยแอพพลิเคชั่น Quizizz 
รายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว 22102) หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ห้อง 6 โรงเรียนอุดมดรุณี อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 

ขอบเขตการวจิยั         
 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนในครั้งน้ีมีขอบเขต ดังน้ี 
 ดา้นประชากรและกลุม่ตัวอย่าง       
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย       
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอุดมดรุณี อ าเภอเมือง 
จังหวัดสุโขทัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยมีจ านวน 10 ห้องเรียน รวมจ านวนนักเรียน 385 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง         
 กลุม่ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 6 โรงเรียนอุดมดรุณี อ าเภอ
เมือง จังหวัดสุโขทัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มีนักเรียน จ านวน 40 คน โดยได้มาจากการสุ่มแบบ
เฉพาะเจาะจง  (Purposive  sampling)        
 ดา้นตวัแปร         
 1. ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
แอพพลิเคชั่น Quizizz รายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว 22102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง โลกและการ
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เปลี่ยนแปลง               
 2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยแอพพลิเคชั่น Quizizz รายวิชา
วิทยาศาสตร์ (ว 22102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง  
 ดา้นระยะเวลาทีใ่ชใ้นการวิจยั        
 การวิจัยในครั้งน้ีด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2561   
 ดา้นเนื้อหาทีใ่ชใ้นการวิจยั        
 เน้ือหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นเน้ือหารายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551       
 สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก      
 มาตรฐาน ว 6.1  เข้าใจกระบวนการต่าง  ๆที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของกระบวนการต่าง 
ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลกมีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยา
ศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

สมมตฐิานการวจิยั        
 ผลสัมฤทธ์ิการเรียนหลังเรียนด้วยแอพพลิเคชั่น Quizizz รายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว 22102)                
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 6 โรงเรียนอุดมดรุณี                  
อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย สูงกว่าก่อนเรียน 

นยิามศพัทเ์ฉพาะ          
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง  คะแนนของนักเรียนที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ชนิดเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ          
 2. E-leaning หมายถึง การเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต โดยการน าเสนอเน้ือหาหรือบทเรียนในรูปของสื่อผสมต่างๆ เช่น ภาพน่ิงภาพเคลื่อนไหว ภาพกราฟิก 
ภาพสามมิติ วีดีทัศน์ และเสีย มีเครื่องมือสื่อสารต่างๆ มีแบบทดสอบหลังจากเรียนจบ รวมทั้งมีระบบบันทึกติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการเรียน เพื่อให้ระบบการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 3. แอพพลิเคชั่น Quizizz หมายถึง เว็บไซต์หน่ึงที่ช่วยสร้างแบบทดสอบออนไลน์ (e-testing) ผู้เรียนจะท า
แบบทดสอบผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แท็บแล็ต หรือสมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต  ผู้เรียนจะสามารถ
ทราบผลการสอบทันที และผู้สอนได้รับรายงาน (report) ผลการสอบและบันทึกลงเครื่องคอมพิวเตอร์ได้  
 4. การหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity)  หมายถึง  เป็นการหาค่าความเที่ยงตรงที่ให้
ผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาว่าข้อสอบ หรือข้อค าถามแต่ละข้อวัดได้ตรงตามสิ่งที่ต้องการวัดเน้ือหาหรือวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้มากน้อยเพียงใด  โดยใช้เกณฑ์การประเมิน  ดังน้ี   
                             คะแนน +1       แน่ใจว่าข้อสอบมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
                             คะแนน 0         ไม่แน่ใจว่าข้อสอบมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
                             คะแนน -1        แน่ใจว่าข้อสอบไม่ความสอดคล้องกับจุดประสงค์   
 5. การทดลอง (Try out) เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล  หมายถึง  การที่น าเครื่องมือไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
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การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
แอพพลิเคชั่น Quizizz รายวิชา
วิทยาศาสตร์ (ว 22102)                    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 9 เรื่อง โลกและการ
เปลี่ยนแปลง       

ผลสั มฤท ธ์ิท า งการ เ รี ยนด้ วย
แอพพลิเคชั่น Quizizz รายวิชา
วิทย าศ าสต ร์  ( ว  22102)  ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้
ที่ 9 เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง      

 

กลุ่มทดลองที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  แต่มีลักษณะเช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาที่ส าคัญกลุ่มทดลองดังกล่าวต้องมี
ความรู้  หรือได้รับประสบการณ์ในเรื่องน้ันมาแล้ว  เช่น  ต้องการทดลองแบบวัดเจตคติหรือความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้  นักเรียนที่ไปเป็นกลุ่มทดลองต้องเคยใช้เคยเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้มาแล้ว 
 

กรอบแนวคดิในการท าวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชากรและกลุม่ตัวอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั      
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย        
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน อุดมดรุณี อ าเภอเมือง 
จังหวัดสุโขทัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยมีจ านวน 10 ห้องเรียน รวมจ านวนนักเรียน 385 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 6 โรงเรียนอุดมดรุณี อ าเภอ
เมือง จังหวัดสุโขทัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มีนักเรียน จ านวน 40 คน โดยได้มาจากการสุ่มแบบ
เฉพาะเจาะจง  (Purposive  sampling)      
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย        
 1. แบบทดสอบด้วยแอพพลิเคชั่น Quizizz จ านวน 6 แบบทดสอบ แบบทดสอบละ 15 ข้อ ดังน้ี 
    1.1 แบบทดสอบที่ 1 เรื่อง โครงสร้างและส่วนประกอบของโลก     
    1.2 แบบทดสอบที่ 2 เรื่อง กระบวนการผุพังอยู่กับที่ การกร่อน การพัดพา การทับถม การตกผลึก และ
ผลของกระบวนการดังกล่าว           
    1.3 แบบทดสอบที่ 3 เรื่อง หินและการอนุรักษ์        
    1.4 แบบทดสอบที่ 4 เรื่อง แร่และการอนุรักษ์        
    1.5 แบบทดสอบที่ 5 เรื่อง ดินและการอนุรักษ์       
    1.6 แบบทดสอบที่ 6 เรื่อง น้ าและการอนุรักษ์        
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว 22102)                 
หน่วยการเรียนรู้ที่  9 เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก                         
จ านวน 30 ข้อ               
 3. แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ตัวแปรตน้หรอืตวัแปรอสิระ ตัวแปรตาม 
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จ านวน 6 แผน ดังน้ี            
    3.1 แผนที่ 1 เรื่อง โครงสร้างและส่วนประกอบของโลก       
    3.2 แผนที่ 2 เรื่อง กระบวนการผุพังอยู่กับที่ การกร่อน การพัดพา การทับถม การตกผลึกและผลของ
กระบวนการดังกล่าว            
    3.3 แผนที่ 3 เรื่อง หินและการอนุรักษ์          
    3.4 แผนที่ 4 เรื่อง แร่และการอนุรักษ์         
    3.5 แผนที่ 5 เรื่อง ดินและการอนุรักษ์       
    3.6 แผนที่ 6 เรื่อง น้ าและการอนุรักษ์         
 การสรา้งและหาคณุภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย    
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี  ได้แก่  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน 
รายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว 22102) หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โดยมีวิธีการสร้าง และหาคุณภาพ ดังน้ี         
 1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากหนังสือ  และเอกสารที่เก่ียวข้อง 
 2. ศึกษาหลักสูตร วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 3. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว 22102) 
หน่วยการเรียนรู้ที่  9 เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก                                              
จ านวน 40 ข้อ           
 4. ให้ผู้เชี่ยวชาญการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงด้าน
เน้ือหา (Content Validity) ว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แต่ละข้อมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้หรือไม่ โดยก าหนดระดับคะแนนความคิดเห็นไว้ ดังน้ี      
  คะแนน +1       แน่ใจว่าข้อสอบมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์   
  คะแนน 0         ไม่แน่ใจว่าข้อสอบมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์   
  คะแนน -1        แน่ใจว่าข้อสอบไม่ความสอดคล้องกับจุดประสงค์    
 5. น าแบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเน้ือหาจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ไปหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยพิจารณาคัดเลือดจากค่า IOC ตั้งแต่ .05 ขึ้นไป ซ่ึง
ได้ข้อสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 - 1.00 จ านวน 35 ข้อ         
 6. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สร้างขึ้นไปทดสอบ (Try out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 จ านวน 20 คน ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แต่เคยเรียน เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลงมาแล้ว เพื่อหาคุณภาพของ
แบบทดสอบ           
 7. ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบที่นักเรียนท า โดยให้  1 คะแนน ส าหรับข้อที่ตอบถูก และให้ 0 คะแนน 
ส าหรับข้อที่ตอบผิด           
 8. น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์เป็นรายข้อ เพื่อหาค่าความยาก (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) โดยใช้เทคนิค 
27% ของ จุง เตห์ ฟาน (Fan, 1952: 6-52) คัดเลือกข้อสอบที่มีความยาก (p) ระหว่าง .20 - .80 และค่าอ านาจ
จ าแนก (r) .20 ขึ้นไป คัดเลือกไว้จ านวน 20 ข้อ ซ่ึงได้ค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.49 - 0.73 และค่าอ านาจจ าแนก 
(r) ตั้งแต่ 0.25 – 0.48           
 9. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  
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 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย        
 ผู้วิจัยด าเนินการวิจัย ดังน้ี         
 1. ขอความร่วมมือกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 6 โรงเรียนอุดมดรุณี อ าเภอ
เมือง จังหวัดสุโขทัย จ านวน 40 คน ในการด าเนินการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ 9  เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง โดย
ใช้แอพพลิเคชั่น Quizizz ในการจัดการเรียนการสอน        
 2. ชี้แจงให้กลุ่มตัวอย่างทราบถึงการจัดการเรียนการสอนในการวิจัยครั้งน้ี    
 3. ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) จ านวน 1 คาบ กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง แบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
จ านวน 30 ข้อ             
 4. ผู้วิจัยด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 6 แผน โดยใช้เวลาสอนจ านวน 8 คาบ คาบละ 55 
นาที            
 5. ท าการทดสอบหลังเรียน (Protest) จ านวน 1 คาบ กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนชุดเดียวกับก่อนเรียน          
 6. ตรวจคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน แล้วน าคะแนนที่ได้มา
วิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน       
 การเก็บรวบรวมข้อมูล        
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังน้ี      
 1. ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนเรียน และน า
แบบทดสอบมาตรวจให้คะแนน โดยให้ 1 คะแนน ส าหรับข้อที่ตอบถูก และให้ 0 คะแนน ส าหรับข้อที่ตอบผิด แล้ว
บันทึกคะแนนสอบที่นักเรียนแต่ละคนได้         
 2. ด าเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยแอพพลิเคชั่น Quizizz     
 3. ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียน และน า
แบบทดสอบมาตรวจให้คะแนน โดยให้ 1 คะแนน ส าหรับข้อที่ตอบถูก และให้ 0 คะแนน ส าหรับข้อที่ตอบผิด แล้ว
บันทึกคะแนนสอบที่นักเรียนแต่ละคนได้         
 4. วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าเฉลี่ย ร้อยละของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน สถิติทดสอบค่า t-test 
(dependent samples) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน       
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล       
 ในการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ี จะใช้สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี    
 1. สถิติพื้นฐาน         
    1.1  ค่าเฉลี่ย          
          โดยใช้สูตร  (บุญชม  ศรีสะอ้าน,  2543 :  102)  

  

            เม่ือ    X       แทน    ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่นักเรียนสอบได้ทั้งกลุ่ม 
                    x     แทน    ผลรวมคะแนนของนักเรียนแต่ละคน         

           N       แทน    จ านวนคะแนนทั้งหมด 
      1.2  ค่าร้อยละ   

X  =   

N

x
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            โดยใช้สูตร  (บุญชม  ศรีสะอ้าน,  2543 :  101)               
                                                

                                                           P =  
F

N
 ×100 

   

 

                      เม่ือ     P      แทน    ร้อยละ    
         F      แทน    คะแนนที่นักเรียนสอบได้  
               N      แทน    คะแนนเต็ม 
 2. สถิติที่ใช้เพื่อหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย 
                  2.1  ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
                        โดยใช้สูตร (ล้วน สายยศ และอังคนา สายยศ, 2539: 248-249)            

                                                   
N
R

IOC 
=  

  

            เม่ือ   IOC     แทน    ดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ   

                   R     แทน    ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ   
           N      แทน    จ านวนของผู้เชี่ยวชาญ   

                 2.2  ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) 
                       โดยใช้เทคนิค 27% จากตารางวิเคราะห์ข้อสอบของจุง เตห์ ฟาน (Fan, 1952: 3-32)   
                      ค านวณโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป     
 3. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน 
                 3.1  ค่าทดสอบ t-test (dependent samples) 
         โดยใช้สูตร (Scott & Wertheimer, 1962: 264) 
                                               

1n

2D)(2Dn

D
t

−

 −


=

 

   

                       เม่ือ     t      แทน    ค่าที 
       D     แทน    ผลต่างของคะแนน 
            n     แทน    จ านวนคน 

การวเิคราะหข์อ้มลู 
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปรผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน าเสนอตามล าดับ ดังน้ี 

 1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนเรียน และหลังเรียนของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง โดยการหาค่าเฉลี่ย และร้อยละ ปรากฏผลใน
ตาราง 1           
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ตาราง 1  ตารางแสดงผลคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน และหลังเรียน 

 

 

         
 จากตาราง 2  พบว่า การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 6 มีคะแนน
เฉลี่ย เท่ากับ 10.50 คะแนน และ 16.80 คะแนน ตามล าดับ และเม่ือเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลัง
เรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สรปุผลการวจิยั 
 ผลการด าเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยแอพพลิเคชั่น Quizizz รายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว 22102)                
หน่วยการเรียนรู้ที่  9 เรื่ อง โลกและการเปลี่ยนแปลง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนอุดมดรุณี                   
อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ผู้วิจัยสรุปไว้ดังน้ี 
 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่  9 เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง                
ก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนด้วยแอพพลิเคชั่น Quizizz รายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว 22102) หน่วยการเรียนรู้ที่ 
9 เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 6 มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 10.50 คะแนน และ 
16.80 คะแนน ตามล าดับ และเม่ือเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียน
ของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

อภปิรายผล 
 จากผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแอพพลิเคชั่น Quizizz รายวิชา
วิทยาศาสตร์ (ว 22102) หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
อุดมดรุณี อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ผู้วิจัยเสนอการอภิปรายตามรายละเอียด 
ดังต่อไปน้ี          
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ นักเรียนที่ เ รียนด้ วยแอพพลิ เคชั่ น Quizizz รายวิชาวิทยาศาสตร์                       
(ว 22102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05      
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน น่ันคือ แอพพลิเคชั่น Quizizz ที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้น ท าให้
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 6 สูงขึ้น ข้อค้นพบดังกล่าว สอดคล้องกับสมมติฐานของ
การศึกษาครั้งน้ีที่ระบุไว้ว่า ผลสัมฤทธ์ิการเรียนหลังเรียนด้วยแอพพลิเคชั่น Quizizz รายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว 22102) 

S.D.

10.50 2.30

16.80 1.96
0.0000

t

*

การทดสอบ

กอ่นเรียน

หลังเรียน
37.346.30 1.07

Sig.(1-tailed)D D.D..S

การทดสอบ จ านวนนักเรยีน  คะแนนทีไ่ด ้ คะแนนเฉลีย่ คดิเปน็ร้อย
ละ 

ก่อนเรยีน 40  420 10.50 35.00 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ห้อง 6 โรงเรียนอุดมดรุณี อ าเภอ
เมือง จังหวัดสุโขทัย สูงกว่าก่อนเรียน ทั้งยังพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ดังน้ัน การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ แอพพลิเคชั่น Quizizz ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะการถ่ายทอดเน้ือหาผ่านทางมันติมีเดียสามารถท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีกว่าการเรียน
จากสื่อข้อความเพียงอย่างเดียว หรือจากการสอนภายในห้องเรียนของครูผู้สอน ซ่ึงเน้นการบรรยายแต่เพียงอย่างเดียว 
และสามารถช่วยท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าในเวลารวดเร็ว นอกจากน้ียังเป็นการ
สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางได้เป็นอย่างดี เพราะผู้สอนจะสามารถใช้แอพพลิเคชั่น Quizizz ใน
การจัดการเรียนการสอนที่ลดการบรรยายได้ (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2545: 18) 

ขอ้เสนอแนะ          

 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัในครัง้นี้         
 1. ครูผู้สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สามารถน าแอพพลิเคชั่น Quizizz ไปประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนการสอนได้           
 2. ครูผู้สอนสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ และในระ
กับชั้นต่างๆ ได้             
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ตอ่ไป          
 1. ควรมีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แอพพลิเคชั่น Quizizz กับ
การสอนแบบบรรยายปกติ            
 2. ควรมีการหาคุณภาพของแบบทดสอบด้วยแอพพลิเคชั่น Quizizz 
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การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความคดิสรา้งสรรค ์ดว้ยชดุกจิกรรมพฒันาการเรยีนรู้
วทิยาศาสตร ์เรือ่ง หนิและดนิ ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่2 

Study of learning achievement and creativity using Instructional Package develop 
learning science in topic “Stone and soil” of Prathomsuksa 2 Students. 

ธนาธปิ ลาค า1* อรพรรณ ธนะขวา้ง2 ปณัณวชิญ ์ใบกหุลาบ3 อรสา กองดนิ 4 

Thanatip Lakhum1* Orrapun Thanakwang2 Punnawit Baikularb3  Orasa kongdin4 

1นักศึกษาสาขาวิชาวทิยาศาสตรท์ั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
2อาจารย์สาขาวิทยาศาสตรท์ั่วไป คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

3อาจารย์สาขาวิชาวัดผลและประเมินผล คณะครุศาสตร์ มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
4ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนจ่าการบุญ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

บทคดัยอ่  
 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ ด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เรื่อง หินและดิน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มี วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
เรื่อง หินและดิน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษาวิจัยคือ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2.2  โรงเรียนจ่าการบุญ ปีการศึกษา 2561 จ านวน 44 คน ซ่ึงได้มาโดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคือ 1) ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง หินและดิน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิทยาศาสตร์เรื่อง หินและดิน ซ่ึงเป็นข้อสอบ
แบบปรนัย ชนิด 3 ตัวเลือก จ านวน 15 ข้อ และแบบอัตนัย 2 ข้อ 3) แบบประเมินทักษะการคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิด
ของกิลฟอร์ด สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  สถิติทีเทสเปรียบเทียบกลุ่ม
ตัวอย่างที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test for dependent samples)     
 ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนใช้ชุด
กิจกรรมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 11.36 และหลังใช้ชุดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 16.91 สรุปได้ว่า    
 1. คะแนนทดสอบหลังใช้ชุดกิจกรรมสูงกว่าก่อนใช้ชุดกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05   
 2. คะแนนความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนที่ใช้ชุดกิจกรรมมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 

ABSTRACT 
 The purposes of Study of learning achievement and creativity using Instructional Package 
develop learning science in topic “Stone and soil” of Prathomsuksa 2  Students are to develop the 
achievement of science learning and to support creativity in the students. The example group in this 
study includes 44 students from Prathomsuksa 2.2 Jakarnbun School of Academic Year 2561, all of 
whom were selected by Purposive Sampling. The tools used in this study are 1) Instructional Package 
develop learning science in topic “Stone and soil”2) the test to measure the achievement of the 
study – 15 questions with 3 choices and 2 questions with written answers 3) the creativity skill 
evaluation form according to Guilford’s thinking. The statistics used includes the average ( X ) 
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standard deviation (S.D.) and T-Test for Dependent Samples.    
 The results of the study are found to indicate that the achievements of science study of 
Pratomsuksa 2 students are at 11.36 points before study and 16.91 points after study. Thus, this can 
be summarized:             
 1. The scores are significantly higher after study using the Instructional Package than before 
study (0.05).              
 2. The scores of creativity skill are higher after study using the Instructional Package than 
before study (0.05). 

ค าส าคญั 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลที่เกิดจากกระบวนการการเรียนการสอนที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและสามารถวัดค่าได้ 
2. ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการค้นพบสิ่งแปลกใหม่หรือเป็น

ความสามารถในการปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้มีรูปแบบใหม่ ๆ และเป็นการคิดที่ไม่ซ้ ากับผู้อ่ืน 
 3. ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หมายถึง สื่อการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นส าหรับน ามาใช้
ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาสาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนให้
สูงขึ้น 

บทน า          
 วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซ่ึงเป็นสังคมแห่งความรู้ (Knowledge based society) มี
บทบาทส าคัญในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต มีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
อุตสาหกรรม ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว ความรู้วิทยาศาสตร์ยั งช่วย
เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนา เศรษฐกิจ ท าให้มนุษย์ด าเนินชีวิตอยู่ ร่วมกันในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข การที่
จะสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์น้ัน องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ การจัดการศึกษาเพื่อเตรียมคนให้อยู่ในสังคม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ที่มีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ 2551, 92; สสวท. 
2546, 1)           
 การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์น้ัน จ าเป็นต้องอาศัยสื่อการเรียนรู้ หรือชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้เป็นอย่างมาก เน่ืองจากวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่เน้นทักษะและกระบวนการ เน้นการลงมือปฏิบัติจริง จึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีสื่อการเรียนการสอนมาใช้เพื่อพัฒนาทักษะต่าง ๆ เหล่าน้ัน ปัจจุบันสื่อการเรียนการสอนและ
ชุดกิจกรรมมีให้เลือกน ามาปรับใช้มากมาย แต่ถึงอย่างไร ผู้สอนจะต้องเลือกสื่อหรือชุดกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ      
 จากประสบการณ์สอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนใน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 7 ห้องเรียน  ผลการปฏิบัติการสอนที่ผ่านมาพบว่าการ
จัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กิจกรรมการ เรียนการสอนส่วนใหญ่จะประสบ
ปัญหาไม่เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้  นักเรียนบางคนขาดความรู้ ความเข้าใจทางด้านเน้ือหาและความคิด
สร้างสรรค์ จึงท าให้นักเรียนไม่เข้าใจเน้ือหาที่เรียนและไม่ ทบทวนเน้ือหาตามที่ครูสอน ส่งผลให้มีผลสัมฤทธ์ิทาง การ
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เรียนต่ า ซ่ึงพบปัญหาในบทเรียน เรื่อง หินและดิน โดยจะเห็นได้จากผลการทดสอบก่อนเรียนของนักเรียนในบทเรียนน้ี 
นักเรียนมี ผลการทดสอบก่อนเรียนต่ าจึงจ าเป็นที่จะต้องรีบแก้ไขหรือพัฒนา  ให้นักเรียนกลุ่มน้ีมี ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนที่สูงขึ้นโดยต้องมีวิธีที่ให้นักเรียนสามารถฝึกฝนด้วยตนเองได้       
 ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นวิธีหน่ึงที่เหมาะสมที่จะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝน ทักษะการคิด 
และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เป็นสื่อช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองมีการจัดการเรี ยนรู้ไว้อย่างเป็น
ระบบ มี ข้อชวนคิดและค าถามท้ายกิจกรรมให้นักเรียนฝึกคิดแล้วตอบ เป็นการช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความ 
รับผิดชอบต่อตนเอง เรียนรู้อย่างอิสระ เร้าความสนใจไม่ก่อให้เกิดความเบื่อหน่าย ส่งเสริมให้เกิด ความคิด ริเริ่ม
สร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดกระบวนการพฒันาในทุกๆด้าน (เน้ือทอง  นายี.2544 : 22   
 จากการศึกษาสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะสร้างชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็น
นวัตกรรมหรือสื่อการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง หินและดิน ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยมุ่งให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการเรียนรู้ การค้นคว้าด้วยตนเอง เกิดการพัฒนาความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์ และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถน่าความรู้ที่ได้ไป ประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ใน
ระดับที่สูงขึ้นไปได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป  

จุดมุ่งหมายของการวิจัย         
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง หินและดิน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา                     
ปีที่ 2            
 2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน ที่ได้ใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์  
เรื่อง หินและดิน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  

ขอบเขตการวิจัย         
 การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (mixed method)  ซ่ึงมีขอบเขต 4 ด้าน คือ ด้านเน้ือหา ด้าน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ด้านตัวแปร และด้านระยะเวลา  ดังน้ี    
 ขอบเขตด้านเนื้อหา        
 เน้ือหาที่ใช้ในการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ ด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  หน่วยการเรียนรู้ที่  4  โลกและดวงจันทร์ เรื่อง หินและดิน ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีดังน้ี       
 1. ลักษณะของหิน        
 2. ส่วนประกอบของดิน        
 3. สมบัติและประโยชน์ของดิน       
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง      
 1. ประชากร  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนจ่าการบุญ จังหวัดพิษณุโลก ที่ก าลังศึกษา
อยู่ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561        
 2. กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2.2  โรงเรียนจ่าการบุญ จังหวัดพิษณุโลก ที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561  จ านวนนักเรียน  44  คน  ที่ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling)           
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ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา        
 ตัวแปรที่ศึกษาในงานวิจัยครั้งน้ี ได้แก่       
 ตัวแปรต้น ได้แก่ ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง  หินและดิน ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2           
 ตัวแปรตาม ได้แก่ 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง หินและดิน ของนักเรียน   
    2. ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน    
 ขอบเขตด้านระยะเวลา        
 ผู้วิจัยได้ค้นคว้าท่าการทดลองกับกลุ่มเป้าหมายในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 รวมทั้งสิ้น 7 ชั่วโมง 
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ดังตาราง  
 ตารางที่ 1 ตารางแสดงระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ช่วงเดือนธันวาคม  พ.ศ. 2561 ถึงเดือนมกราคม                 
พ.ศ. 2562 

วัน เดอืน ป ี เวลา ชดุฝึก/เรือ่ง เวลา(ชัว่โมง) 

17  ธันวาคม  2561 15.30 – 16.00 แบบทดสอบก่อนเรียน 30 นาที 
24 – 28 ธนัวาคม 2561 15.30 – 16.30 กิจกรรมการเรียนรู้      

เรื่อง หินและดินคืออะไร 
1  ชั่วโมง 

2 - 4 มกราคม 2562 15.30 – 16.30 กิจกรรมการเรียนรู้      
เรื่อง ลักษณะของหิน 

1 ชั่วโมง 

7 – 8 มกราคม 2562 15.30 – 16.30 กิจกรรมการเรียนรู้      
เรื่อง คุณสมบัติของหิน 

1  ช่ัวโมง 

10 – 11 มกราคม 2562 15.30 – 16.30 กิจกรรมการเรียนรู้     
เรื่อง ส่วนประกอบของดิน 

1  ชั่วโมง 

14 – 15 มกราคม 2562 15.30 – 16.30 กิจกรรมการเรียนรู้     เรื่อง 
คุณสมบัติของดิน 

1  ชั่วโมง 

16 – 17 มกราคม 2562 15.30 – 16.30 กิจกรรมการเรียนรู้     เรื่อง 
ประโยชน์ของหินและดิน 

1  ชั่วโมง 

18  มกราคม  2562 15.30 – 16.00 แบบทดสอบหลังเรียน 30  นาที 
รวม 7  ชัว่โมง 
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กรอบแนวคดิในการวจิยั  
 
 
 
 

 
 
 
 

สมมตฐิาน 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและคะแนนความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ที่ได้รับการเรียนรู้ผ่านชุดกิจกรรม

พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลังเรียนจะสูงกว่าก่อนเรียน 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ          
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลที่เกิดจากกระบวนการการเรียนการสอนที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและสามารถวัดค่าได้       
 2. ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ หมายถึ ง ความสามารถในการค้นพบสิ่งแปลกใหม่หรือเป็น
ความสามารถในการปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้มีรูปแบบใหม่ ๆ และเป็นการคิดที่ไม่ซ้ ากับผู้อ่ืน  
 3. ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หมายถึง สื่อการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นส าหรับน ามาใช้
ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาสาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนให้
สูงขึ้น           
 4. กิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง ส่วนที่ให้ผู้เรียนปฏิบัติโดยผู้เรียนศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตอนของชุด
กิจกรรม   

วิธีด าเนินการวิจัย          
 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนกับหลัง
เรียน และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง หินและดิน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยการแปลผลจากคะแนน
การทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน เรื่อง หินและดิน วิชาวิทยาศาสตร์ การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และผลงาน
ของนักเรียน โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยดังน้ี      
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง        
 2. แผนการด าเนินการวิจัย        
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย        
 4. วิธีด าเนินการทดลอง        
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ตวัแปรตาม 
- คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียน  
- ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 
 

       ตวัแปรอสิระ 
- การจัดการเรียนรู้ด้วย ชุด
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
     - ใบความรู้ 
     - ใบงาน 
     - แบบทดสอบ 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง        
 1. ประชากร  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนจ่าการบุญ จังหวัดพิษณุโลก ที่ก าลังศึกษาอยู่
ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561        
 2. กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2.2  โรงเรียนจ่าการบุญ จังหวัดพิษณุโลก ที่ก าลังศึกษา
อยู่ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561  จ านวนนักเรียน  44  คน  ที่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling)          
 แผนการด าเนินการวิจัย        
 การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (mixed method) ใช้แบบแผนการวิจัย One Group Pretest-
Posttest Design ซ่ึงมีรูปแบบดังน้ี        
 ตาราง 10 แบบแผนของการวิจัย 

กลุม่ สอบก่อน ทดลอง สอบหลงั 

ทดลอง T1 X T2 

 

 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิจัย        
  X     หมายถึง การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง หินและดิน  
 T1    หมายถึง การทดสอบก่อนใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
 T2    หมายถึง การทดสอบหลังใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
 การวิจัยแบบผสมผสาน (mixed method)  ส าหรับงานวิจัยน้ีผู้วิจัยได้ใช้การวิจัยเชิงผสมผสานแบบแผน
รองรับภายในรูปแบบการทดลองระยะเดียว วิธีการเชิงปริมาณเป็นหลักของรัตนะ บัวสนธ์ (2554, หน้า 13-14)  โดย
จะท าการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นหลักและน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพมาเสริมเพื่อให้
เห็นภาพพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนโดยชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง หินและดิน ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2         
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย       
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ชุด ได้แก่       
 1. ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง หินและดิน     
    1.1 กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หินและดินคืออะไร     
    1.2 กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ลักษณะของหินและส่วนประกอบของดิน   
    1.3 กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทดลองคุณสมบัติของหินและดิน    
    1.4 กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ประโยชน์ของหินและดิน     
 2. แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 4 แผน 
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง หินและดิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยสร้างขึ้นเป็นข้อสอบ
แบบ เลือกตอบชนิด 3 ตัวเลือก จ านวน 15 ข้อ และข้อสอบแบบเขียนตอบ 2 ข้อ   
 4. แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบประเมินทักษะการคิดสร้างสรรค์ ตามแนวคิด
ของกิลฟอร์ด          
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 วิธีการด าเนินงานวิจัย  

กลุม่ สอบก่อน ทดลอง สอบหลงั 

ทดลอง T1 X T2 

 

ขั้นตอนด าเนินงานวิจัย            
 1. กลุ่มตัวอย่างในการทดลอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2.2  โรงเรียนจ่าการบุญ จังหวัดพิษณุโลก ที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561  จ านวนนักเรียน  44  คน      
 2. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมาทดสอบนักเรียนก่อนใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ( X 1)            
 3. น าใบกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้นักเรียนทดลองท า เพื่อวัดระดับความคิดสร้างสรรค์ในการ
ท าใบกิจกรรม             
 4. ด าเนินการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      
 5. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมาทดสอบนักเรียนก่อนใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์            
 6. น าคะแนนการทดสอบก่อนเรียน และคะแนนการทดสอบหลังเรียน มาเปรียบเทียบกันว่าแตกต่างกัน
หรือไม่ในทางสถิติ            
 7. ตรวจให้คะแนนความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้แบบประเมินทักษะการคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด  
ซ่ึงมีการวัดทั้งหมด 4 ด้าน คือ ด้านคิดคล่อง ด้านการคิดยืดหยุ่น ด้านการคิดริเริ่ม ด้านการคิดละเอียดลออ  
 การวิเคราะห์ข้อมูล         
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล       
 ในการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ ใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ใช้สถิติในการวิเคราะห์ดังน้ี       
 1. ค่าเฉลี่ย (Mean) โดยใช้สูตร (เทียมจันทร์  พานิชย์ผลินไชย, 2539, หน้า 48) 

   X    =    
n

X  

 2.    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)  (บุญชุม  ศรีสะอาด, 2545, หน้า 109) 
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3.    สูตรที่ใช้ทดสอบค่าสถิติ t-test เปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน 

t =    

1

)( 22

−

− 



n

DDn

D
 

สรุปผลการวิจัย         
 ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ ด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เรื่อง หินและดิน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผลการศึกษาพบว่า      
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังใช้ชุดกิจกรรมสูงกว่าก่อนใช้ชุดกิจกรรม อย่างมีนัยส าคัญ                   
ที่ระดับความเชื่อม่ัน .05  ดังตารางที่ 2        
 ตารางที่ 2  ตารางแสดงการเปรียบเทียบค่าคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ของ
นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง หินและดิน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
2 ปีการศึกษา 2561 

การทดสอบ n X  S.D. D  t 

ก่อนเรียน 44 11.36 2.36 244 12.49* 

หลังเรียน 44 16.91 1.60 

  Df = 43   (𝑡0.05) = 1.6811 
 *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากตาราง พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม

พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง หินและดิน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เม่ือทดสอบความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ยด้วย t-test พบว่าค่า t ที่ค านวณเป็น 12.49* และ t ที่เปิดจากตาราง 𝑡0.05 เป็น 1.6811 ซ่ึงมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 น่ันคือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เรื่อง หินและดิน มีค่าเฉลี่ย 16.91 สูงกว่าก่อนเรียนค่าเฉลี่ย 11.36       
 2. คะแนนความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนที่ใช้ชุดกิจกรรมมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ ที่ระดับความเชื่อม่ัน 
.05 ดังตาราง          
 ตารางที ่3 ตารางแสดงคะแนนความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เรื่อง หินและดิน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

การประเมิน n X  S.D. D  t 

ก่อนเรียน 44 110.75 6.95 46.25 15.81* 

หลังเรียน 44 157 4.24 

       Df = 3            (𝑡0.05) = 2.3534 
         หมายเหตุ เป็นการสรุปคะแนนรวมจากผู้ตรวจ 3 ท่าน 
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จากตาราง พบว่า คะแนนความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง หินและดิน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย             

t-test พบว่าค่า t ที่ค านวณเป็น 15.81* และ t ที่เปิดจากตาราง 𝑡0.05 เป็น 2.3534 ซ่ึงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 น่ันคือ คะแนนความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง หิน
และดิน มีค่าเฉลี่ย 157 สูงกว่าก่อนเรียนค่าเฉลี่ย 110.75 

อภิปรายผลการวิจัย        
 ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ ด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เรื่อง หินและดิน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครั้งน้ี ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดงัน้ี  
 การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง หินและดิน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่าชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้คือ  เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย t-test พบว่าค่า t ที่ค านวณเป็น 15.81* และ t ที่เปิดจาก

ตาราง 𝑡0.05 เป็น 2.3534 ซ่ึงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 น่ันคือ คะแนนความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนที่เรียนรู้
ด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง หินและดิน มีค่าเฉลี่ย 157 สูงกว่าก่อนเรียนค่าเฉลี่ย 110.75 
เน่ืองจากเป็นชุดกิจกรรมที่สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนมีโอกาสได้ลงมือท าชุดกิจกรรมด้วยตนเอง ท าให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการเรียน ส่งผลให้คะแนนทดสอบหลังใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาความรู้
วิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยที่สูงขึ้นกว่าก่อนใช้ชุดกิจกรรม ดังที่ นันทิพิทย์  รองเดช (2549 : 26) ได้กล่าวไว้ว่าชุด
กิจกรรมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้สอนและส่งเสริมพัฒนา
ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติการแสดงความคิดเห็นการแสดงความสามารถอย่าง
สร้างสรรค์ท าให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาศักยภาพของตนเองและมีความสุขกับการเรียน    
 นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องหินและดิน วิชา
วิทยาศาสตร์ ส่งผลให้คะแนนทดสอบหลังใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาความรู้วิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยที่สูงขึ้นกว่าก่อนใช้ชุด
กิจกรรม ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เน่ืองจากการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด เกิดความสนใจ และอยากเรียนรู้ด้วยตนเอง มีอิสระในการเรียนและเกิดความ
กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ท าให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างเต็มที่  สอดคล้องกับ (ทิศนา  แขมมณี. 2545 : 70) ที่เชื่อว่า
มนุษย์จะสามารถพัฒนาตนเองได้ดีหากอยู่ในสภาพการณ์ที่ผ่อนคลายและอิสระ การจัดบรรยากาศการเรียนที่ผ่อน
คลายและเอ้ือต่อการเรียนรู้และเน้นให้ผู้เรียนเป็นส าคัญเช่นเดียวกับ Dewey (สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์. 2546 : 18-19) 
ที่มีแนวคิดว่าการศึกษาคือชีวิตการจัดการเรียนการสอนและผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมความร่วมมือและช่วยเหลือซ่ึงกัน
และกัน การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ท าให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างเต็มที่มี
ความสุขและเกิดความรักในวิชาวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
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ข้อเสนอแนะ          
 จากการพัฒนาชุดกิจกรรมครั้งน้ี ผู้รายงานมีข้อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาชุดกิจรรม ดังน้ี 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป          
 1. ในการที่ครูจะน าชุดกิจกรรมไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดน้ัน ครูผู้สอนจะต้องศึกษาคู่มือครูอย่าง
ละเอียดล่วงหน้าเพื่อเป็นการเตรียมตัว         
 2. ก่อนที่จะน าชุดกิจกรรมไปใช้ ควรมีการแนะน าให้นักเรียนเข้าใจวิธีการเรียนก่อน เพราะถ้าผู้เรียนไม่เข้าใจ
อาจส่งผลกระทบตอ่การเรียนรู้ได้           
 3. ครูผู้สอนควรบันทึกปัญหาและข้อสงสัยที่นักเรียนซักถามไว้ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาในการเรียนการสอน
ครั้งต่อไป           
 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในครั้งต่อไป         
 1. ควรมีการสร้างชุดกิจกรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในเรื่องอ่ืน ๆ ด้วย เพื่อให้เกิดความหลากหลายด้าน
เน้ือหาความรู้              
 2. ชุดกิจกรรมอาจปรับปรุงได้ตามความเหมาะสมและอาจใช้สื่อการเรียนการสอนที่หาง่าย ในการจัดท าชุด
กิจกรรม 
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Development of science instructional package emphasize on the basic science process 
skill in clusive education for Prathom 6 Students 
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บทคดัยอ่ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดสื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เน้นทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์แบบการเรียนร่วมส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเน้ือหาวิทยาศาสตร์ 9 ชุด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ก่อนและหลังการใช้ชุดการสอนแบบร่วมมือ และ เพื่อ
เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานก่อนและหลังการใช้ชุดการสอนแบบร่วมมือ กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนจ่าการบุญ จ านวน 14 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดการสอนเน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบบการเรียนร่วมแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนแบบสอบถามความคิดเห็นของครูและนักเรียนสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย(    ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) สถิติทีแบบสองกลุ่มไม่อิสระต่อกัน (t-test for dependent samples) และ การหาประสิทธิภาพบทเรียนตาม        
เกณฑ์อีเบล            

ผลการวจิยัพบว่า         
 1. ประสิทธิภาพชุดการสอนเน้นทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์แบบร่วมมือ (E1/E2) เท่ากับ 
86.64/81.25 โดยมีคะแนนเฉลี่ยของคะแนนเก็บแต่ละชุดการสอน เท่ากับ 87 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.64 (E1) และ
คะแนนเฉลี่ยสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนเท่ากับ 33 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.25 (E2)    
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเน้ือหาวิทยาศาสตร์ 9 ชุด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 19.43 คะแนน (S.D. = 3.23) และ 32.50 คะแนน (S.D. = 2.50)  ตามล าดับ และเม่ือเปรียบเทียบระหว่าง
คะแนนก่อนและหลังเรียนพบว่าคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่              
ระดับ .01          
 3. การทดสอบหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 121.30 คะแนน  คิดเป็น
ร้อยละ 86.64 (S.D. = 2.58) และเม่ือเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์กับคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน พบว่า  คะแนน
สอบหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

ค าส าคัญ : ชุดสื่อการสอน , ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน , การเรียนแบบร่วมมือ 
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ABSTRACT           

 The aim of this research were 1)  to study the performance of science instructional package 
emphasize on the basic science process skill inclusive education for Prothom 6 students. 2)  to 
compare the learning science achievement in 9 units for Pratohom 6 students before and after  using 
cooperative learning 3) to compare the basic science process skill before and after using cooperative 
learning            
 The samples were 14 student in Pratohom 6 students from Jarkarnbun school, Second 
instructional package by using cooperative learning science learning achievement test and satisfaction 
question air from teachers and students. Data collected were analysis by mean, standard deviation, 
t-test dependent samples and performance according to Ebel criteria.   
 1. The efficiency of the cooperative scientific process skill teaching programs (E1/E2) is 
86.64/81.25. The average score of each teaching material is 87 points, or 86.64% (E1) and the average 
score of the post-test results is 33 points or 81.25% (E2).     
 2. Comparing the results of 9 sets of M.6-level science teaching materials, the average scores are 
19.43 points (S.D. = 3.23) and 32.50 points (S.D. = 2.50) respectively. A comparison between pre-test 
and post-tests results shows that the students receive higher scores in the post-test at the statistical 
significance of .01.          
 3. The average score of the post-test by M.6 students is 121.30 points or 86.64% (S.D. = 2.58). A 
comparison between the criterion and the score shows that the post-test score of M.6 students are 
higher than the criterion at the statistical significance of .01. 

บทน า          
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต  เพราะวิทยาศาสตร์เก่ียวข้องกับชีวิตของทุก
คนทั้งในการด ารงชีวิตประจ าวันและในงานอาชีพต่าง ๆ เครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนผลผลิตต่าง ๆ  เพื่อใช้อ านวยความ
สะดวกในชีวิตและการท างานล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์                  
อ่ืน ๆ ความรู้วิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างมากพร้อมกันน้ันเทคโนโลยีก็มีส่วนส าคัญมากที่จะให้
การศึกษาค้นคว้าความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง     
 วิทยาศาสตร์ท าให้คนได้พัฒนาวิธีคิดทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล   คิดสร้างสรรค์  คิดวิเคราะห์  มีทักษะ
ส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลหลากหลาย
และประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซ่ึงเป็นสั งคมแห่งความรู้ทุกคนจึง
จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์
สร้างสรรค์ขึ้น และ น าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล   สร้างสรรค์  มีคุณธรรม  ความรู้วิทยาศาสตร์ไม่เพียงแต่น ามาใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแต่ยังช่วยให้คนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการใช้ประโยชน์การดูแลรักษา
ตลอดจนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน และ ที่ส าคัญยิ่งคือความรู้วิทยาศาสตร์
ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจสามารถแข่งขันกับนานาประเทศและด าเ นินชีวิตร่วมกันในสังคมโลก
ได้อย่างมีความสุข 
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 การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับทั้งความรู้กระบวนการและเจตคติผู้เรียนทุกคนควร
ได้รับการส่งเสริมให้สนใจและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีความสงสัยเกิดค าถามในสิ่งต่าง ๆ ที่เก่ียวกับ
ธรรมชาติรอบตัวมีความมุ่งม่ันและมีความสุขที่จะศึกษาค้นคว้าสืบเสาะหาความรู้เพื่อรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ผลน าไปสู่
ค าตอบของค าถามสามารถตัดสินใจด้วยการใช้ข้อมูลอย่างมีเหตุผลสามารถสื่อสารค าตอบข้อมูลและสิ่งที่ค้นพบจาก
การเรียนรู้ให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้         
 การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตเน่ืองจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องราวเก่ียวกับโลก
ธรรมชาติซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทุกคนจึงต้องเรียนรู้เพื่อน าผลการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตและประกอบอาชีพ
 การเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานเป็นการเรียนรู้เพื่อความเข้าใจซาบซ้ึงและเห็นความส าคัญของธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมซ่ึงจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้หลาย ๆ ด้านเป็นความรู้แบบองค์รวมอันจะน าไปสู่การ
สร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ และพัฒนาคุณภาพชีวิต       
 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning)  เป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการ
จัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้แก่ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ  แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มีความรู้
ความสามารถแตกต่างกันโดยที่แต่ละคนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการเรียนรู้และในความส าเร็จของกลุ่มทั้งโดยการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้หลักการส าคัญการเรียนแบบร่วมมือมีหลักการส าคัญ ดังน้ี 
การพึ่งพาอาศัยกันในทางบวก (Positive interdependent)  ผู้เรียนจะต้องรู้สึกว่าตนจ าเป็นต้องอาศัยผู้อ่ืนในการ
ท างานของกลุ่มให้ส าเร็จ ต้องอยู่ในลักษณะ “ร่วมเป็นร่วมตาย” ด้วยกัน  สมาชิกทุกคนมีหน้าที่และมีความส าคัญเท่า
เทียมกันหมดในความส าเร็จ และ ความล้มเหลวของกลุ่มตระหนักดีกว่าความส าเร็จของกลุ่มขึ้นอยู่กับสมาชิกภายใน
กลุ่ม การมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด (Face to face interaction)  การเรียนแบบน้ีผู้เรียนจะน่ังเรียนด้วยกันเป็น
กลุ่ม  หันหน้าเข้าหากันเพื่อจะได้ซักถามให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการท างาน ยอมรับเหตุผลของผู้อ่ืนโต้เถียงกัน
ด้วยเหตุผลรู้จักสนับสนุนและกล่าวชมเชยผู้อ่ืนเป็นการฝึกทักษะขั้นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคมหน้าที่และความ
รับผิดชอบของแต่ละบุคคล (Individual accountability)  สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบและท างาน
ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถสมาชิกแต่ละคนจะต้องรู้หน้าที่ของตนเองว่าต้องท ากิจกรรมอะไรบ้างในการ
เรียนครั้งหน่ึง ๆ ทักษะทางสังคม (Social skills)  ผู้เรียนบางคนไม่มีทักษะในการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม เน่ืองจาก
ไม่ได้รับการพัฒนาในเรื่องน้ีมาก่อนอาจจะท าให้มีปัญหาบ้างในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  ดังน้ันก่อนที่จะใช้การเรียนการ
สอนแบบน้ีครูควรวางพื้นฐานนักเรียนให้มีทักษะในการท างานกลุ่มกระบวนการกลุ่ม (Group processing)  หลังจากที่
ท างานร่วมกันเป็นกลุ่มได้ระยะหน่ึงสมาชิกแตล่ะคนจะประเมินผลการท างานของตนเองและผลงานกลุ่มเพื่อที่จะรู้ถึง
ข้อบกพร่องและสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข และ วางเป้าหมายในการท างานกลุ่มครั้งต่อไปให้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
กว่าเดิม           
 จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยสนใจศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเรื่องสารใน
ชีวิตประจ าวัน เพื่อให้ผู้เรียนได้มีบรรยากาศที่ดีในการเรียนในรูปแบบกลุ่มร่วมมือกันเพื่อให้บรรลุผลเป้าหมาย ลด
ปัญหาเก่ียวกับวินัยในชั้นเรียน เรียนรู้แบบกลุ่มได้ดีขึ้น ช่วยให้นักเรียนเกิดความช านาญในทักษะต่าง ๆ โดยอาศัย
หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
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จุดมุ่งหมายของการวิจัย         
 1. เพื่อสร้างชุดการสอนที่เ น้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบบ Cooperative Learning ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 9 ชุด        
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเน้ือหาวิทยาศาสตร์ 9 ชุด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ก่อนและหลัง
การใช้ชุดการสอน           
 3. เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานก่อนและหลังการใช้ชุดการสอน               
แบบเรียนร่วม 

ขอบเขตการวิจัย          
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง        
  1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ีคือ นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 
2 โรงเรียนจ่าการบุญ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2561  จ านวน 1 ห้องเรียน  รวม 45 คน  
  2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ีโดยใช้ชุดการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบบ
ร่วมมือ (Cooperative learning)  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจ่าการบุญ    1 ห้องเรียน  จ านวน 14 
คน  ซ่ึงได้มาแบบการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling)     
  ตัวแปรที่ศึกษา         
  ตัวแปรต้น  ได้แก่         
  - การหาประสิทธิภาพของชุดการสอน       
  - การสอนโดยใช้ชุดการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบบเรียนร่วม(Cooperative 

learning) เน้ือหาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจ าวัน      
  ตัวแปรตาม  ได้แก่         
  - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    
  - ประสิทธิภาพของชุดการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบบเรียนร่วม(Cooperative 

learning) เน้ือหาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจ าวัน      
  ระยะเวลาในการวิจัย        
  การท าการทดลองด าเนินการในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561  โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จะ
ได้รับการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจ าวัน โดยใช้รูปแบบการเรียนร่วมโดยใช้เวลาท าการ
ทดลอง 36 ชั่วโมง          
  เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย        
  การวิจัยครั้งน้ีใช้เน้ือหาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจ าวันพร้อมทั้งเน้นทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์แบบการเรียนแบบร่วมมือ โดยอิงเน้ือหาตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนจ่าการบุญ และ อิงตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

สมมติฐานการวิจัย        
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  หลังการใช้ชุดการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์สูงกว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนใช้ชุดการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
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นิยามศพัทเ์ฉพาะ         
 1. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  หมายถึง  ความสามารถด้านสติปัญญาในการแก้ปัญหา
ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียน  มีดังน้ี      
    1) การสังเกต หมายถึง การใช้ประสาทสัมผัสซ่ึงได้แก่  จมูก  ตา  ลิ้น  ผิวกาย เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
    2) การวัด หมายถึง การใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลรวมทั้งการประมาณค่าที่จะวัด ได้
    3) การจ าแนกประเภท หมายถึง การจ าแนกสิ่งของหรือเหตุการณ์ออกเป็นประเภทต่าง ๆ 
    4) การลงความเห็นจากข้อมูล หมายถึง การอธิบายปรากฏการณ์หรือข้อเท็จจริงต่าง ๆ โดยอาศัยข้อมูลที่
สังเกตได้กับประสบการณ์เดิม         
    5) การพยากรณ์ หมายถึง การคาดคะเนค าตอบล่วงหน้าก่อนจะทดลองโดยอาศัยปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
ซ้ า ๆ มาช่วยสรุป          
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง  คะแนนที่วัดจากเครื่องมือ แบบทดสอบ โดยที่เกิดจากกระบวนการ
เรียนการสอนที่จะท าให้นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และสามารถวัดได้โดยการแสดงออกมาทั้ง 3 ดา้น คือ 
ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย       
 3. วิธีสอนแบบร่วมมือ (Cooperative learning)  หมายถึง  การเรียนแบบร่วมมือซ่ึงก าหนดให้นักเรียนที่มี
ความสามารถต่างกันท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม       
 4. ประสิทธิภาพของชุดการสอน  หมายถึง  คุณภาพของชุดการสอนที่ผู้ผลิตสร้างขึ้น  ซ่ึงให้นักเรียนในกลุ่ม
ตัวอย่างใช้เรียนและท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
 80  ตัวแรก  หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนในกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่ได้จากการตอบแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดการสอน  ได้คะแนนเฉลี่ย อย่างน้อยร้อยละ 80   
 80  ตัวหลัง  หมายถึง  จ านวนนักเรียนที่สามารถบรรลุจุดประสงค์ของบทเรียนตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้อย่างน้อย
ร้อยละ 80 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 
 

 

 

ตวัแปรตน้ 

การหาประสิทธิภาพของชุดการสอน 
การสอนโดยใช้ชุดการสอนที่เน้นทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ 
(Cooperative learning) 

 

ตวัแปรตาม 

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                                      
- ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น
พื้นฐาน 
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วิธีการด าเนินวิจัย         
 การทดลองใช้ชุดการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบบร่วมมือ (Cooperative learning) 
เน้ือหาวิทยาศาสตร์  ประถมศึกษาปีที่ 6  ด าเนินการตามขั้นตอนตามล าดับดังน้ี    
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง          
 2. แผนการทดลอง           
 3. เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย          
 4. วิธีสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพของเครื่องมือในการทดลอง       
 5. การด าเนินการทดลอง           
 6. การวิเคราะห์ข้อมูล       
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง         
 ประชากรที่ใช้ในการทดลองชุดการสอน คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มโรงเรียน
จ่าการบุญ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 300 คน กลุ่ม
ตัวอย่างในการทดลองท าแบบทดสอบ (Try out) เพื่อปรับปรุงแบบทดสอบ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 
14 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง       
 แผนการด าเนินการวิจัย        
 การด าเนินการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลก่อนการใช้ชุดการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบบ 
Cooperative learning เน้ือหาวิทยาศาสตร์  มีรูปแบบการทดลองดังน้ี    
 แผนภูมิการทดลอง 

 

  O1  หมายถึง การวัดตัวแปรตามก่อนการทดลอง 

  X  หมายถึง การใช้นวัตกรรม 

  O2  หมายถึง การวัดตัวแปรตามหลังการทดลอง 

  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย       
  1. ชุดการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบบ Cooperative learning เน้ือหาวิทยาศาสตร์  
ประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 9 ชุด  ดังต่อไปน้ี       
     1.1 ชุดการสอนที่ 1 เรื่อง  การจ าแนกสาร     
     1.2 ชุดการสอนที่ 2 เรื่อง  สารเน้ือเดียว      
     1.3 ชุดการสอนที่ 3 เรื่อง  สารเน้ือผสม      
     1.4 ชุดการสอนที่ 4 เรื่อง  สารละลาย  คอลลอยด์  สารแขวนลอย   
     1.5 ชุดการสอนที่ 5 เรื่อง  สารที่เป็นกรด     
     1.6 ชุดการสอนที่ 6 เรื่อง  สารที่เป็นเบส     
     1.7 ชุดการสอนที่ 7 เรื่อง  การแยกสารเน้ือผสม     

O1 X O2 
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      1.8 ชุดการสอนที่ 8 เรื่อง  การแยกสารเน้ือเดียว     
     1.9 ชุดการสอนที่ 9 เรื่อง  สารละลาย 

2. แผนการจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จ านวน  10 แผน
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  จ านวน 40 ข้อ 
 4. แบบทดสอบประจ าแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน  แผนละ 10 ข้อ  จ านวน 10 แผน  
รวม 100 ข้อ          
 5. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเก่ียวกับการใช้ชุดการสอนที่ เ น้นทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และ Cooperative Learning เน้ือหาวิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
 ขั้นตอนการด าเนินการ 

สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง 

O1 X O2 

 

  รายละเอียดในการทดลอง        
  1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ทดลอง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนจ่าการบุญ  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 14 คน   
  2. น าแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จ านวน 40 ข้อ มาทดสอบก่อนการใช้ชุดการสอน
  3.น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมาสอบก่อนการทดลองใช้ชุดการสอนฯ (O1) แล้วจดบันทึก
คะแนนที่นักเรียนท าได้ น ามาหาค่าเฉลี่ย ( X 1)        
  4. ท าการทดลองโดยใช้ชุดการสอนฯ (X)         
  5. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมาสอบหลังการทดลองใช้ชุดการสอนฯ (O2) แล้วจดบันทึก
คะแนนที่นักเรียนท าได้น ามาหาค่าเฉลี่ย ( X 2)          
  6. น า X 1  และ  X 2 มาเปรียบเทียบกันว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติหรือไม่    
  7. น าแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  จ านวน 40 ข้อ (ฉบับเดิม)   มาทดสอบเม่ือใช้ชุด
การสอนฯ แล้วทั้ง 9 ชุด  แล้วเปรียบเทียบกันว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติหรือไม่    
  8. น าแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกิจกรรมแบบร่วมมือให้นักเรียนประเมินเพื่อดูว่าหลังการใช้
ชุดการสอนฯ แล้ว  นักเรียนมีความเห็นเก่ียวกับกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือที่ใช้ในชุดการสอนฯ อยู่ในระดับใด
  การวิเคราะห์ข้อมูล         
  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล       
  ชุดการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบบ Cooperative learning เน้ือหาวิทยาศาสตร์  ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องสารในชีวิตประจ าวัน  ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี    
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อท าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  ใช้สูตรดังน้ี 
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  1. คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  = 
คะแนนเตม็

100กเรียนคะแนนของนั 
 

  2. ค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนก      
   - หาค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบ     
   - ใช้การวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อโดยใช้เทคนิค 27%     
   - ค่าความยากง่าย (P) ที่ใช้ได้มีค่าระหว่าง .20 - .80     
   - ค่าอ านาจจ าแนก (r) ที่ใช้ได้มีค่าระหว่าง .20 ขึ้นไป     
  3. วิเคราะห์ความก้าวหน้าของการทดลองโดยใช้คะแนนทดสอบหลังเรียน – คะแนนทดสอบก่อนเรียน
  4. วิเคราะห์คุณภาพของชุดการสอนฯ โดยใช้วิธี 80/80     
  5. สถิติที แบบสองกลุ่มไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test for dependent samples)   
  การวิเคราะห์ข้อมูล         
  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล       
  ชุดการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบบ Cooperative learning เน้ือหาวิทยาศาสตร์  ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องสารในชีวิตประจ าวัน  ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี    
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อท าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรยีน  ใช้สูตรดังน้ี 
 1. คะแนนเฉลี่ยร้อยละ         
 2. หาความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนก       
 3. วิเคราะห์ความก้าวหน้าของการทดลองโดยใช้คะแนนทดสอบหลังเรียน – คะแนนทดสอบก่อนเรียน 
 4. วิเคราะห์คุณภาพของชุดการสอนฯ โดยใช้วิธี 80/80 

สรุปผลการวิจัย          
  ผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบบเรียนร่วม
(Cooperative learning) เน้ือหาวิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สรุปได้ดังน้ี   
  1. เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนเน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานแบบเรียนร่วมของ
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6         
  ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของสื่อการสอนเน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานแบบเรียนร่วม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

 

 

 

ชุด
ที่ 

1

ชุด
ที่ 

2

ชุด
ที่ 

3

ชุด
ที่ 

4

ชุด
ที่ 

5

ชุด
ที่ 

6

ชุด
ที่ 

7

ชุด
ที่ 

8

ชุด
ที่ 

9

ชุด
ที่ 10 รวม สอ
บ

หลั
ง

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 40

1 9 8 8 8 9 8 8 8 8 8 82 30

2 8 8 9 9 9 9 8 8 8 9 85 32

3 9 8 8 9 8 8 8 8 8 8 82 30

4 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 88 34

5 8 8 9 9 9 8 9 8 8 9 85 31

6 9 9 9 9 8 8 9 9 8 9 87 32

7 9 9 8 9 9 8 9 9 8 9 87 30

8 9 8 9 8 9 9 9 9 9 9 88 31

9 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 92 37

10 8 9 9 9 8 9 9 9 9 9 88 32

11 8 8 8 9 8 9 9 8 8 10 85 31

12 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 94 38

13 8 8 8 9 9 8 8 8 8 9 83 34

14 8 9 9 9 9 8 9 8 9 9 87 33

รวม 119 118 120 124 122 120 124 121 119 126 1,213 455

   9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 87 33

E2 =81.25

ล ำดับท่ี

E1 = 86.64

X
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 จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของคะแนนเก็บแต่ละชุดการสอน เท่ากับ 87 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.64 
(E1) และคะแนนเฉลี่ยสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนเท่ากับ 33 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.25 (E2) พบว่าชุดการสอนมี
ประสิทธิภาพ 86.64/81.25         
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 
 มีการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ระหว่างก่อนเริ่มวิจัยและเสร็จสิ้นวิจัย 
แสดงดังตารางที่ 2          
 ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ระหว่าง              
ก่อนเริ่มวิจัยและหลังเสร็จวิจัย 

 

การทดสอบ  n S.D. t df p 

ก่อนเรยีน 19.43 40 3.23 
27.56* 13 0.0000 

หลงัเรยีน 32.50 40 2.50 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01          

  จากตารางที่ 2 พบว่า  การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 19.43 คะแนน (S.D. = 3.23) และ 32.50 คะแนน (S.D. = 2.50)  ตามล าดับ และเม่ือเปรียบเทียบ
ระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียนพบว่าคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่    
ระดับ .01           
  3. เพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเน้ือหาวิทยาศาสตร์ทั้งหมด 9 ชุด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังจากใช้ชุด
การสอนแบบร่วมมือ         
  ผลสัมฤทธ์ิทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานประจ าแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 10 แผน 
คะแนนสอบหลังเรียนแสดงดัง ตารางที่ 3 

การทดสอบ n คะแนนเตม็  S.D. t p 

หลงัเรยีน 10 140 121.30 2.58 11.38*  0.0000 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  จากตารางที่ 3 พบว่า การทดสอบหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
121.30 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 86.64 (S.D. = 2.58) และเม่ือเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์กับคะแนนสอบหลังเรียน
ของนักเรียน พบว่า  คะแนนสอบหลังเรยีนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01    

 

X
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  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งนี้       
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 การพฒันาแบบฝกึทกัษะการค านวณ เรือ่ง สมดลุความรอ้น ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 
The development of calculation exercises on the thermal equilibrium                           

for Mathayom 1 students 

ภมูิ  ค ายอด1 ,วนจิดา  เอีย่มประเสรฐิ2 ,มลวภิา  เมอืงพระฝาง3 

Poom Kamyord1,Wanichada Lamprasert2,Monwipha Mueangprafang3 

1นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

2ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนจ่านกร้อง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
3อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตรท์ั่วไป คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

บทคดัยอ่ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์การค านวณ เรื่องสมดุลความร้อน และ
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจ่านกร้อง อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอน โดยใช้แบบฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์การค านวณ  ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.3 โดยการสุ่มอย่างง่าย จ านวน 1 ห้อง รวม 41 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ประกอบด้วย 1.แบบฝึกทักษะการค านวณ เรื่อง สมดุลความร้อน  2.แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เรื่อง สมดุลความร้อน และ 3.แผนการจัดการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน t – test (Dependent  Samples) 

ผลจากการวิจัยพบว่า 
การทดสอบประสิทธิภาพเปรียบเทียบ E1 และ E2 ของแบบฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์การค านวณ ครั้งที่ 1 ได้

เท่ากับ 80/84 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ครั้งที่ 2 ได้เท่ากับ 80/84 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 และ ครั้งที่ 3 ได้เท่ากับ 
80/83 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80  ดังน้ัน ผลการทดสอบประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์การค านวณ
น้ัน ไปตามที่ก าหนดคือ 80/80  

ซ่ึงเม่ือน าแบบฝึกทักษะการค านวณที่สร้างขึ้นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมดุลความร้อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 

ค าส าคัญ : การพัฒนา / แบบฝึกทักษะการค านวณ / ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน / สมดุลความร้อน 
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ABSTRACT 
 This research aims to develop the skills of scientific computing the thermal equilibrium. 
And to compare the learning achievement of Mathayom 1 students in Janokrong school Amphoe 
mueang Phitsanulok. The teaching and learning. Drills, scientific calculation. The target group in this 
study was Matthayom 1.3 , high school students by simple random number 1 included 41 people. 
Tools used in research consist of 1. Skills to calculate the thermal equilibrium. 2. Test the 
achievement of thermal equilibrium. 3. Plan The statistics used for data analysis were percentage, 
mean, standard deviation, t - test (Dependent Samples). 

Keywords : Development / exercises about / Academic achievement. / thermal equilibrium 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญและเก่ียวข้องกับทุกคนทั้งในชีวิตประจ าวัน และการท างานอาชี พต่างๆ 
ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องใช้และผลผลิตต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้ใช้เพื่ออ านวยความสะดวกในชีวิตและการท างาน
ล้วนเป็นผลของการน าความรู้ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อ่ืนๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธี
คิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลาย และมีประจักษ์พยานที่
ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซ่ึงเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ดังน้ันทุกคนจึงจ าเป็นต้อง ได้รับ
การพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีความรู้ ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถ
น าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลง
สังคมและเศรษฐกิจของประเทศ เห็นได้ว่าประเทศที่เจริญแล้วมีการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเน่ือง โดยมี
บทเริ่มต้นของการพัฒนาน้ีมาจากการศึกษา (กุณฑรี เพ็ชรทวีพรเดช. 2550: 20 ) 

ประเทศไทยก าลังอยู่ในยุคของการปฏิรูปการศึกษาซ่ึงถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญของประเทศและ
ประชาชนคนไทย การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยก่อให้เกิดแรงกดดันในทุกๆด้านของสังคมไทย ทั้งน้ีเพราะปัญหาในอดีต
ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานล้วนมีต้นเหตุมาจากความล้าหลังในเรื่องการศึกษา (ถวัลย์ มาศจรัส. 2544: ) การปฏิรูปการ
เรียนรู้ใหม่จะช่วยพัฒนาคนไทยให้เป็นคน ที่มีความรู้คู่คุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของต นเอง ผู้อ่ืน และสรรพสิ่ง
ทั้งหลาย (คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้. 2544: 6) ประเทศไทยขึ้นอยู่กับเด็กและเยาวชน เพราะในโลกยุคใหม่ 
การแข่งขันขึ้นอยู่กับความรู้และความสามารถของคนในชาติ จึงจ าเป็นต้องปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ของเยาวชนให้สามารถคิดเป็น ท าเป็น มีทักษะในการจัดการ มีคุณธรรมและค่านิยมที่ดีงาม และรักการแสวงหาความรู้
อย่างต่อเน่ือง (รุ่ง แก้วแดง. 2544: 11)หัวใจของการปฏิรูปการศึกษาคือ การปฏิรูปการเรียนรู้ หัวใจของการปฏิรูปการ
เรียนรู้คือการปฏิรูปจากการยึดเน้ือหาวิชา มายึดนักเรียนเป็นตัวตั้งหรือ ที่เรียกว่า นักเรียนส าคัญที่สุด (ประเวศ วะสี. 
2544: 5) ซ่ึงสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวดที่ 4 มาตราที่ 2 ที่ระบุว่า การ
จัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า นักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่านักเรียนส าคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพและมาตรา 24 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ กล่าวว่า ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้องดาเนินการจัดการศึกษาโดยจัดเน้ือหา
สาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึก
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ทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2545:13) การใช้แบบฝึก เพราะถ้าผู้เรียนได้รับการฝึกฝนอย่างสม่ าเสมอ
จะทาให้เกิดความคงทนของพฤติกรรม สามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง ซ่ึงเป็นวิธีการที่เหมาะแก่การน ามาพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีระดับผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ เพื่อให้นักเรียน
เหล่าน้ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีขึ้น เป็นผู้ที่คิดอย่างมีระบบ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยใช้หลักการของเหตุและผล ซ่ึงจะ
ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 คาดหวังไว้ 
 จากข้อมูลดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการพัฒนาแบบฝึกทักษะการค านวณ เรื่อง สมดุล
ความร้อน เพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.3 มีพัฒนาการในด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนน้ันสูงขึ้น  

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1.เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการค านวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 2.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้แบบฝึกทักษะการค านวณ เรื่องสมดุลความร้อน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรในการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจ่านกร้อง     อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 13 ห้องเรียน รวม 518 คน 

กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย 
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.3 โดยการสุ่มอย่างง่ายโรงเรียนจ่า
นกร้อง  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้อง รวม 41 คน 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาในการทดลอง 9 คาบ คาบละ 55 นาที 
สัปดาห์ละ 3 คาบ รวมทั้งสิ้น 3 สัปดาห์  
 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
 เน้ือหาที่ใช้ในการวิจัยเป็นเน้ือหากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุงพุทธศักราช 2561) เรื่อง สมดุลความร้อน 
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ แบบฝึกทักษะการค านวณ 
เรื่องสมดุลความร้อน 
 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมดุลความร้อน 

สมมติฐานการวิจัย 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึก
ทักษะการค านวณ เรื่อง สมดุลความร้อน หลังเรียนมีคะแนนดีกว่าก่อนเรียน 
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การจัดการเรียนการสอนโดยใช้

แบบฝกึทักษะการค านวณ เรื่อง

สมดุลความร้อน 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ เรือ่งสมดุลความร้อน 

ของนักเรียนระดบัช้ัน    
มัธยมศึกษา  ปีที่ 1 สูงข้ึน 

กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย        
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แบบฝึกทักษะการค านวณ เรื่อง สมดุลความร้อน 
 2. แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สมดุลความร้อน  
 3. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสมดุลความร้อน 

ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แบบฝึกการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 

   1.1. ผู้วิจัยศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบฝึกเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
    1.2. ผู้วิจัยสร้างแบบฝึกการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 แบบฝึก ซ่ึงแต่ละแบบ
ฝึกประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ส่วนของการฝึก เป็นข้อค าถามเรื่องความร้อน ลักษณะเป็นแบบเขียน – ตอบ 
โดยครูผู้สอนจะให้ความรู้กับนักเรียนก่อน หลังจากน้ันผู้เรียนจะหาค าตอบด้วยตนเอง และส่วนที่ 2 ส่วนการแสดง
วิธีการคิดค านวณ ในส่วนน้ีจะออกแบบฝึกการค านวณที่มีลักษณะเป็นแบบฟอร์มการคิดค านวณ   
    1.3. น าแบบฝึกการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน  
3  ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์  
    1.4. น าแบบฝึกการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ไปปรับปรุงแก้ไขตาม ค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ          
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ (แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน) 
    2.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์          
    2.2 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยข้อค าถามที่เก่ียวข้องกับ
เน้ือหาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สมดุลความร้อน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก รวมจ านวน 20 ข้อ 
    2.3 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน  3 
ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูลที่ใช้ในการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
    2.4 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ 
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ผลการวเิคราะหข์้อมูล 
ตอนที ่1 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการค านวณ เรื่อง สมดุลความร้อน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
1. ผลการสร้าง แบบฝึกทักษะการค านวณ เรื่อง สมดุลความร้อน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 แบบฝึกทักษะมีทั้งหมด 3 ชุด และแบบทดสอบก่อนเรียน 20 ข้อ แบบทดสอบหลังเรียน 20 ข้อ                          
ใช้ระยะเวลา 3 คาบ/สัปดาห์ คาบละ 55 นาที ซ่ึงในแบบฝึกทักษะมีการพัฒนาทักษะของผู้เรียนอย่างเป็นล าดับจาก
ง่ายไปยาก โดยผู้เรียนมีการท าแบบฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์การค านวณโดยมีแบบฟอร์มแนวการคิดการค านวณที่
เป็นไปตามรูปแบบทางคณิตศาสตร์อย่างเป็นล าดับขั้นตอน ตามหลักของคณิตศาสตร์ และผู้เรียนยังสามารถทบทวน
เน้ือหาหลังเรียนได้ตามความเหมาะสม        
 2. ผลการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม 
 ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพของ แบบฝึกทักษะการค านวณ ตามเกณฑ์ 75/80 โดยน าไป
ทดสอบ 3 ครั้ง ซ่ึงการทดสอบครั้งแรกเป็นการทดสอบประสิทธิภาพเบื้องต้น กับนักเรียนเก่งชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1.13 
โรงเรียนจ่านกร้อง จ านวน 3 คน ครั้งที่ 2 ทดสอบแบบกลุ่ม กับนักเรียนเก่งชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1.12 โรงเรียนจ่านก
ร้อง จ านวน 6 คน และครั้งที่ 3 ทดสอบแบบกลุ่ม กับนักเรียนเก่ง ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1.11 โรงเรียนจ่านกร้อง จ านวน
นักเรียน 20 คน ในการทดสอบทุกครั้งใช้นักเรียน เก่ง      
 ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบผลสมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการค านวณ เรื่อง สมดุลความร้อนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
 ผลการวิเคราะห์ คะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังเรียน ด้วยแบบฝึกทักษะการค านวณพบว่า นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1.3 ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการค านวณ มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน เท่ากับ 
15.24 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76.22 ขณะที่คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 10.85 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 54.39 (ภาพที่ 1 และ ตารางที่ 1) 

 
ภาพ 1 การเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 41 คน 
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ตาราง 1  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง สมดุลความร้อน 
เรื่อง ปริมาณความร้อน และ สมดุลความร้อน  

การประเมนิ จ านวน
นักเรียน 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน t df sig 

ก่อนเรยีน 41 10.85 2.98 
-13.411 40 .000 

หลังเรยีน 41 15.24 2.13 

 
จากตาราง 1 พบว่า เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย  t – test  พบ

ค่า  t  =  -13.411 ซ่ึงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่า  คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน
ด้วยการใช้แบบฝึกทักษะการค านวณ สูงกว่าก่อนเรียน 95 %  

สรปุผลการวจิยั 
1. ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพเปรียบเทียบ E1 และ E2 ของแบบฝึกทักษะการค านวณ เรื่อง สมดุลความ

ร้อน ทั้ง 3 ครั้ง พบว่า เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สมดุลความร้อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.3 ที่เรียนด้วยแบบฝึก

ทักษะการค านวณ เรื่อง สมดุลความร้อน มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

การอภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสารมารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังน้ี จากการศึกษาพบว่า คะแนนความสามารถใน
ด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์ หลังจากที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์การค านวณน้ัน ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1.3 ได้สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .05  ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้  แสดงให้
เห็นว่าแบบฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์การค านวณ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรู้เรื่องปริมาณความร้อนและสมดุลความร้อนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้สูงขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 

 1. แบบฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ สามารถทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ส าเร็จ และอาจน าไป
พัฒนาเพื่อใช้ในการเรียนการสอนกับนักเรียนที่อยู่ระดับชั้นอ่ืน ๆ ได้ 
 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดย
ใช้แบบฝึกทักษะที่ครูจัดท าขึ้น กับการสอนที่ใช้แบบฝึกทักษะในหนังสือเรียน 
 3. ผู้ที่จะท าการวิจัยในครั้งต่อไปอาจน าไปเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยเพื่อต่อยอดการศึกษาได้ 
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ศกึษาคะแนนการเปลีย่นแปลงสมัพทัธข์องการจดัการเรยีนรูด้้วยกจิกรรมการแก้ปญัหาทางวทิยาศาสตร ์
เรือ่ง การจ าแนกหนิ ทีม่ตีอ่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6                                                                                                    
Study the relative change scores of learning management with scientific problem-
solving activities on the classification of stones on science learning achievement of 

Prathom Suksa 6 students 

มณัฑนา เกว๋นั1 อรพรรณ ธนะขวา้ง2 ปณัณวิชญ ์ใบกหุลาบ3 นิตยา จนัทรเ์มอืง4 
Manthana Kewan1 Orrapun Thanakwang2 Punnawit Baikularb3 Nitaya chanmaung4 

1นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
2อาจารย์สาขาวิทยาศาสตรท์ั่วไป คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

3อาจารย์สาขาวิชาวัดผลและประเมินผล คณะครุศาสตร์ มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
4ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านพลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

บทคัดย่อ          
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเพื่อศึกษาพัฒนาการทางการเรียนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การจ าแนก
หินของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยวิธีการวัดคะแนนเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์ และประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี
เป็น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล ต าบลพลายชุมพล 
อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก ซ่ึงได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ านวน 15 คน ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีได้แก่ชุดกิจกรรมการ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีทางสถิติสถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย (�̄�) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติการวัดความเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์ 
(Relative change score) 
 ผลการวิจัยพบว่า 

1. ก่อนเรียนนักเรียนมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 5.13 และหลังเรียนนักเรียนมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 8.26 และมีค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนเรียนเท่ากับ 11.36 และหลังเรียนนักเรียนมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 32.02 เม่ือเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมีการก าหนดค่าเฉลี่ยของคะแนนนักเรียน ก าหนดให้
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70  คือนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์จะต้องมีคะแนนตั้งแต่ 7 ขึ้นไป จากการทดสอบหลังเรียนของนักเรียน
ทั้ง 15 คน นักเรียนมีคะแนนสูงขึ้นเม่ือเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70  คิดเป็น ร้อยละ 100  

2. พัฒนาการทางการเรียนการแ ก้ปัญหาทาง วิทยาศาสตร์  เรื่ อง การจ าแนกหินของนักเ รี ย น                                     
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ด้วยวิธีการวัดคะแนนเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์ของผู้ เรียน ด้วยวิธีการจากในแนวคิด น้ี 
วิธีการอยู่หลายวิธีด้วยกัน วิธีการวัดคะแนนเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์ ผู้เรียนมีคะแนนพัฒนาการที่อยู่ในระดับดีถึงดีมาก

เป็นส่วนใหญ่ โดยอ้างอิงจากค่าคะแนนการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์ (Sᵢ) ที่มีคะแนนมากกว่า 50 คิดเป็นร้อยละ 93.33  

ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์, คะแนนการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์ 
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ABSTRACT 
This research has a purpose to compare science learning achievement. Before and after 

learning of Prathom Suksa 6  students and to study development of learning and problem solving in 
science on rock classification of Prathom Suksa 6  students by means of measuring touch change 
scores And the population used in this research is Prathom Suksa 6 students, 2nd semester, academic 
year 2 0 1 8 , Ban PlaiChumphon School PlaiChumphon Sub district, Mueang District, Phitsanulok 
Province Which is derived from the selection of purposive sampling, 15  people who have been 
learning management with a set of scientific problem-solving activities The tools used in this research 
are science problem solving activities Learning achievement test Data analysis was based on statistical 

methods. The statistics used for data analysis were mean (�̄�), standard deviation (S.D.) and Relative 
change score. 

The results showed that 
1 .  Pre-learning score, students had an average value of 5 . 1 3  and after students had an 

average of 8 . 2 6  and had a standard deviation of 11 . 3 6  before and after students had a standard 
deviation of 32 . 0 2  When comparing the difference of the average And standard deviation And had 
an average set of student scores Determined to pass the criteria of 70  percent, that the students 
who passed the criteria must have a score of 7 or more from the post-test of all 15 students. Students 
have higher scores compared to 70 percent, equivalent to 100 percent. 

2. Learning development, scientific problem solving on rock classification of Prathom Suksa 
6 students by means of measuring scores, changing the learner's touch By means of 
In this concept, there are many ways to work together. How to measure relative change points Most 

of the learners have good development scores. Based on the relative change score (Sᵢ ) with a score 
greater than 50, representing 93.33 percent  

Keywords : Science learning achievement, Relative change score 

ที่มาและความส าคัญ        
 การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนับว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้
เจริญก้าวหน้า และเป็นเครื่องมืออย่างหน่ึงที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  วิทยาศาสตร์มี
บทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เก่ียวข้องกับทุกคนทั้งในชีวิตประจ าวันและการ
งานอาชีพต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่างๆที่มนุษย์ไดใช้เพื่ออ านวยความสะดวกในชีวิต
และการท างานเหล่าน้ีล้วนเป็นผลของความรู้ วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์ อ่ื นๆ 
วิทยาศาสตร์ ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิดทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะ
ส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่
หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551) โดยที่ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2452 ได้ก าหนดแนวการจัดการศึกษาที่ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
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เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุดกระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องจัดเน้ือหากิจกรรมให้สอดคล้อง
กับความสนใจ ความถนัด และความแตกต่างของผู้เรียน ฝึกทักษะกระบวนการคิดการจัดการเผชิญสถานการณ์และ
ประยุกต์ใช้ให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้คิดเป็นท าเป็น แก้ปัญหาเป็น (พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542) ประเทศไทยเป็นประเทศที่นับว่ามีปัญหาเก่ียวกับการจัดการศึกษา ได้แก่ คุณภาพ
การศึกษาที่น่าเป็นห่วงของนักเรียนไทย ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ที่มีแนวโน้มต่ าลง 
อีกทั้งไม่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะส าหรับโลกยุคใหม่อย่างเพียงพอ ในด้านการจัด
กระบวนการเรยีนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยทั่วไปแล้ว ครู ยังเน้นเน้ือหาทางวิทยาศาสตร์มากกว่าวิธีการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ และไม่ได้สอนให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล (พิทักษ์รักษ์พลเดช 2533: 74) จึงเกิด
ปัญหาที่กล่าวข้างต้น สภาพการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาปัจจุบัน ครูพบว่าผู้เรียนมีพฤติกรรมที่มีผลรบกวนต่อ
การเรียน มีความเอาใจใส่ในการเรียนน้อย ไม่ท างานตามที่ครูมอบหมาย ไม่ถามค าถามหรือเม่ือถามแล้วก็ไม่สนใจฟัง
ค าตอบ และไม่ตอบค าถามเม่ือครูถาม มีการแสดงความคิดเห็นน้อย มีความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรมน้อย และ
บางครั้งก็หนีเรียน ซ่ึงพฤติกรรมดังกล่าวเป็นปัญหารบกวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสภาพการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน น่ันก็คือ ในด้านตัวผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนไม่สามารถเข้าใจเน้ือหาของบทเรียนที่ครูอธิบายได้ชัดเจน ติดตาม
บทเรียนไม่ทัน เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ า และยังเกิดปัญหาตามมาอีกประการหน่ึง
คือ การจัดการศึกษาไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ (วิชัย วงษ์ใหญ่ 2526: 13)   
 การจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา คือ กระบวนการที่ผู้สอนเน้นให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นกระบวนการมี
ขั้นตอนมีเหตุผลด้วยตนเอง โดยเริ่มตั้งแต่มีการก าหนดปัญหา วางแผน แก้ปัญหา ตั้งสมมติฐาน เก็บรวบรวมข้อมูล 
พิสูจน์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล (สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า , 2546, หน้า 57-59) การจัดกระบวนการ
เรียนรู้เน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะและสามารถแก้ปัญหาที่พบได้ และสอดคล้องกับแนวทางการ จัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542       
 จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องและจากความเป็นมาและความส าคัญ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วยชุดกิจกรรมแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์กับผู้เรียนมาก
ที่สุด 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย         

 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา                  
ปีที่ 6            
 2. เพื่อศึกษาพัฒนาการทางการเรียนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การจ าแนกหินของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยวิธีการวัดคะแนนเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์ 
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ขอบเขตของการวจิยั        
 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั       
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นกลุ่มเป้าหมายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล 
ต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 15 คน  
 กลุม่เป้าหมายทีใ่ชใ้นการวิจยั       
 กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล ต าบลพลายชุมพล อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวนนักเรียน 15 คน ซ่ึงได้มาจากการเลือกอย่างเจาะจง 
(Purposive Sampling) 

กรอบแนวคดิการวจิยั 

  ตวัแปรตน้      ตวัแปรตาม 

  

     

 

 

สมมติฐานในการวิจัย         
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

วิธีการด าเนินการวิจัย          
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล ต าบล
พลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 15คน ซ่ึงได้มาจากการเลือกอย่าง
เจาะจง (Purposive Sampling)       
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย        
 1. ชุ ด กิ จกร รมการแ ก้ปัญหาทาง วิทย าศาสตร์  โ ด ยพิ จ า รณาค่ า ดั ช นี ความสอดคล้อ ง  IOC  
มีค่าระหว่าง 0.5 ถึง 1.00         
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ แบบปรนัย 4 ตัวเลือกจ านวน 10 ข้อค่า ดัชนีความ
สอดคล้อง IOC มีค่าระหว่าง 0.67 ถึง 1.00        
 3. วิธีด าเนินการทดลองผู้วิจัยด าเนินตามขั้นตอนดังน้ี     
     3.1 ประชากรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 15 คน    
     3.2 ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์  
     3.3 ด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์   
     3.4 ทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์  
     3.5 น าผลการทดสอบมาตรวจให้คะแนนแล้วน าคะแนนวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติ 

การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม

การการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

เรื่องการจ าแนกหิน 

พัฒนาการทางผลสัมฤทธ์ิ

การเรียนวิทยาศาสตร์ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล         
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ด าเนินการดังต่อไปน้ี      

 1. หาค่าสถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต x̄ และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน S. D. ของคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร ์        
 2. ตรวจสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ระหว่าง ก่อนเรียน 
กับหลังเรียนโดยใช้สถิติการวัดความเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์ 

ผลการวิจัย          
 การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สรุปผลได้ดังน้ี      
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์       
 จากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยนักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนด จากผลการวิจัยดังกล่าวสรุปได้ดังน้ี     
    1.1 ชุดกิจกรรมแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์เป็นสื่อหรือนวัตกรรมการศึกษาที่มีการวางแผนการเรียนการ
สอนโดยจัดล าดับขั้นตอนของกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองโดยใช้สื่อต่างๆร่วมกันอย่างเป็นระบบ และให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ
จริงตามขั้นตอนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ขั้นระบุปัญหา ขั้นตั้งสมมติฐาน ขั้นทดลอง ขั้นสรุปผลการทดลอง 
นักเรียนต้องค้นคว้าหาค าตอบด้วยตัวเองมีอิสระในการคิดและการลงมือปฏิบัติเพื่อหาค าตอบแก้ปัญหาของสถานการณ์
ต่างๆ ในชุดกิจกรรม ครูมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเท่าน้ันดังน้ันชุดกิจกรรมการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์จั ดส่งให้ผู้เรียน
ต้องใช้ทักษะด้านการคิด การอ่าน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ท าให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ซ่ึงจะท าให้ผู้เรียนเข้าใจเน้ือหาในบทเรียนมากยิ่งขึ้น และส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น     1.2 
การเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน 
นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา เม่ือนักเรียนไม่เข้าใจในบทเรียนสามารถน ากลับมาทบทวนใหม่ได้ ช่วยพัฒนาให้
ผู้เรียนเกิดศักยภาพเต็มที่และประเมินผลผู้เรียนได้ตามสภาพจริง 

อภิปรายผล          
 1. ก่อนเรียนนักเรียนมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 5.13 และหลังเรียนนักเรียนมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 8.26 และมีค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนเรียนเท่ากับ 11.36 และหลังเรียนนักเรียนมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 32.02 เม่ือเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และมีการก าหนดค่าเฉลี่ยของคะแนนนักเรียน ก าหนดให้
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70  คือนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์จะต้องมีคะแนนตั้งแต่ 7 ขึ้นไป จากการทดสอบหลังเรียนของนักเรียน
ทั้ง 15 คน นักเรียนมีคะแนนสูงขึ้นเม่ือเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70  คิดเป็น ร้อยละ 100    
 2. พัฒนาการทางการเรียนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การจ าแนกหินของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ด้วยวิธีการวัดคะแนนเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์ของผู้เรียน ด้วยวิธีการจากในแนวคิดน้ีวิธีการอยู่หลายวิธีด้วยกัน 
วิธีการวัดคะแนนเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์ ผู้เรียนมีคะแนนพัฒนาการที่อยู่ในระดับดีถึงดีมากเป็นส่วนใหญ่ โดยอ้างอิงจาก

ค่าคะแนนการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์ (Sᵢ) ที่มีคะแนนมากกว่า 50 คิดเป็นร้อยละ 93.33  
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ข้อเสนอแนะ          
 จากการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะซ่ึงอาจเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้และการศึกษาวิจัย
ดังน้ี           
 1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ควรน าชุดกิจกรรมแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยอาจเลือกเน้ือหาอ่ืนๆ ที่เหมาะสมมาจัดท าเป็นชุดกิจกรรมแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เพราะจะ
ช่วยพัฒนาผู้เรียนทางด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น      
 2. ครูผู้สอนควรมีการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิด
ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการใช้ชุดกิจกรรมแต่ละชุด มีการเตรียมสื่อและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ให้พร้อม 
 3. ครูผู้สอนควรสร้างบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถของตนเองออกมาอย่าง
อิสระทั้งในด้านความรู้ ความคิด และการลงมือปฏิบัติ      
 4. ควรมีการจัดท าชุดกิจกรรมแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์เป็นบทเรียนส าเร็จรูปในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนในเน้ือหาเก่ียวกับการจ าแนกหิน หรือเน้ือหาอ่ืนๆ เพื่อความสะดวกในการจัดการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นและชุดกิจกรรม
เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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A study of achievement in science by using learning activity package Of Physical 
properties of materials   Grade 4 Phitsanulok municipality kindergarten School 
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บทคัดย่อ         
 บทความวิจัยน้ีน าเสนอผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สมบัติทางกายภาพของวัสดุ มีวิธีการด าเนินการกับกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 26 คน โดยเป็นนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือ
ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 1 หน่วยการเรียนรู้ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test 
(dependent samples)         
 จากการศึกษา พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องสมบัติทาง
กายภาพของวัสดุ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนใช้ชุดกิจกรรมและหลังใช้ชุดกิจกรรม โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยจากการ
ท าแบบทดสอบหลังใช้ชุดกิจกรรมมากกว่ากว่าก่อนใช้ชุดกิจกรรม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 
0.05 โดยคะแนนเฉลี่ยก่อนใช้ชุดกิจกรรมเท่ากับ 9.65 และคะแนนเฉลี่ยหลังใช้ชุดกิจกรรมเท่ากับ 18.31 ดังน้ันจึงสรุป
ได้ว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสมบัติทางกายภาพของวัสดุ ส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น 

ค าส าคัญ : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ / ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
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ABSTRACT          
 The Objectives of this research presented the study of science learning achievement in grade 
4 students by using learning activity package of Physical properties of materials. Physical properties 
of materials were a way to proceed with the target group: grade4/1, 2nd semester, academic year 
2018, Anubantessabannakornphitsanulok School Muang Phitsanulok, Phitsanulok. The Purposive 
Sampling was 26 students. The tools that we used in education were one learning unit of learning 
activity package and science achievement test for grade 4 students. Statistics, we used include 
average, standard deviation and t-test (dependent samples).   
 Results of the study found that learning achievement in science: In the unit 3, before using 
the activity and after we used the activity “the physical properties of the material” for grade 4. 
Overall, the average score from did the test after using the learning activity package   is greater than 
before using the learning activity package with the significant difference of 0.05. The average score 
before using the activity set accounted for 9.65 and the average score after using the activity set 
accounted for 18.31. Therefore, we conclude that the learning activity package “Physical properties 
of materials” encourage students have higher academic achievement. 

Key words : Learning activity package / Science learning achievement 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา       
 สังคมในโลกปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ เกิดขึ้นมามากมาย มี
การน าเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้พัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ เช่น ด้านการสื่อสาร ด้านการคมนาคม ด้าน
อุตสาหกรรม ด้านการศึกษา เป็นต้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ที่มีเพิ่มมากขึ้น ดังน้ันวิทยาศาสตร์จึงมี
บทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เก่ียวข้องกับชีวิตของทุกคน ความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิดองค์ความรู้ และความเข้าใจในปรากฏการณ์ธรรมชาติมากมาย มีผลให้เกิดการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีอย่างมาก ในทางกลับกันเทคโนโลยีก็มีส่วนส าคัญมาก ที่จะให้มีการศึกษาค้นคว้าความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ต่อไป อย่างไม่หยุดยั้ง วิทยาศาสตร์ท าให้คนได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์คิดวิเคราะห์
วิจารณ์ มีทักษะที่ส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดย
ใช้ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ (กรมวิชาการ. 2546 : 1) การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์จึงเป็น
วิธีการแสวงหาและค้นหาความรู้ หลักการและข้อเท็จจริงต่างๆ เก่ียวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติและสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ใน
ธรรมชาติรอบตัวของนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงอย่างมีขั้นตอนและแบบแผน ในการจัดการ
เรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คือ การมุ่งเน้นให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพของผู้เรียน และครูผู้สอนต้องประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนควบคู่ไปการเรียนการสอน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียนเป็นหลัก การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียน
เป็นส าคัญ ผู้เรียนจะต้องอาศัยรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อเป็นเครื่องมือที่จะน าพาตนเองไปสู่เป้าหมายและ
บรรลุตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รูปแบบการเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียนมีหลายรูปแบบ เช่น การเรียนรู้แบบบูรณา
การ การเรียนรู้แบบโครงงาน การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การ
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เรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์ การเรียนรู้แบบปฏิบัติการหรือการทดลอง การเรียนรู้ด้วยตัวเอง ซ่ึงรูปแบบการเรียนรู้แบบ
ต่าง ๆ เหล่าน้ีจะเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝน พัฒนา เพราะจะสามารถช่วยให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ได้อย่างดี ดังน้ัน ผู้สอนจึงจ าเป็นต้องศึกษาท าความเข้าใจในรูปแบบการเรียนรู้ต่าง ๆ  เพื่อให้สามารถ
เลือกใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
 จากการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก พบว่า 
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในเรื่องสมบัติทางกายภาพของวัสดุต่ า ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากเน้ือหาบทเรียนในเรื่อง
สมบัติทางกายภาพของวัสดุมีลักษณะที่ซับซ้อน บางสมบัติของวัสดุมีความคล้ายคลึงกัน จึงท าให้ไม่สามารถมองภาพที่
ชัดเจนเม่ือมีการเรียนการสอนแค่แบบบรรยาย และมีเน้ือหาเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้เม่ือมีการสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเรื่องน้ีต่ ากว่าที่คาดหวังไว้  ดังน้ันครูผู้สอนจึงจ าเป็นต้องการวิธีการที่จะช่วยพัฒนาให้ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในเรื่องสมบัติทางกายภาพของวัสดุเพิ่มมากขึ้น  จึงสนใจในการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนเพื่อที่จะท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องสมบัติทางกายภาพของวัสดุเพิ่มมากขึ้น โดยจัดกิจกรรมที่ดึงดูด
ความสนใจให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนและเรียนวิทยาศาสตร์อย่างมีความสุขและพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนให้มากยิ่งขึ้น จากการศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นพบว่า
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นอีกหน่ึงวิธีที่ช่วยให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นและ
สนใจในการเรียนมากขึ้นเพราะชุดกิจกรรมการเรียนรู้จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนและท าให้นักเรียน สามารถเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 ชุดกิจกรรมเป็นนวัตกรรมทางการศึกษารูปแบบหน่ึงที่สามารถจัดมวลประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองตามความสามารถและศักยภาพของแต่ละบุคคล ช่วยลดเวลาในการศึกษา ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนและมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถศึกษาซ้ าๆ ได้จนกว่าผู้เรียนจะสามารถเข้าใจเน้ือหา และสามารถสรุปองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเอง ประกอบด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีค วามรอบรู้ สามารถพัฒนา
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการเสาะแสวงหาความรู้ และน าเสนอความรู้ได้อย่างเหมาะสม  
 จากสภาพปัญหาและแนวคิดดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยสนใจท าการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
เรื่องสมบัติทางกายภาพของวัสดุ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก โดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อช่วยส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ให้มีระดับผลการเรียนอยู่ในระดับที่สูงขึ้น เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นต่อไป 

จดุมุง่หมายของการวจิยั 
 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สมบัติทางกายภาพของ
วัสดุ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก 

ขอบเขตของการวจิยั  
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากรในการศึกษาครั้งน้ีเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนคร
พิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 แต่ละห้องได้คละนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเก่ง ปานกลาง และ
อ่อน อย่างละเท่าๆกัน โดยมีนักเรียน จ านวนทั้งสิ้น 53 คน เป็นนักเรียนชาย 26 คน และนักเรียนหญิง จ านวน 27 คน 
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   2. กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยมีนักเรียน จ านวน 26 คน เป็นนักเรียนชาย 12 คน และนักเรียนหญิง จ านวน 14 คน 
ได้มาโดยโดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive  sampling) 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ผู้วิจัยได้สร้างชุดกิกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง สมบัติทางกายภาพของวัสดุ ในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ซ่ึงประกอบด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 4 เรื่อง ได้แก่  
 1. ความแข็งของวัสดุ    

2. สภาพยืดหยุ่นของวัสดุ  
  3. การน าความร้อนของวัสดุ  

4. การน าไฟฟ้าของวัสดุ 
ขอบเขตด้านตัวแปร 
ตัวแปรต้น ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สมบัติทางกายภาพของวัสดุ 

 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้
ที่ 3 เรื่อง สมบัติทางกายภาพของวัสดุ 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

สมมตฐิานการวจิยั  
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลกที่เรียนวิชา

วิทยาศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสมบัติทางกายภาพของวัสดุ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการใช้ชุด
กิจกรรมสูงกว่าก่อนใช้ชุดกิจกรรม 

นยิามศพัทเ์ฉพาะ          
 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้         
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง สื่อประกอบการเรียนรู้เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สมบัติ
ทางกายภาพของวัสดุ จ านวน 4 เรื่อง ได้แก่  
  1. ความแข็งของวัสดุ   2. สภาพยืดหยุ่นของวัสดุ  
   3. การน าความร้อนของวัสดุ  4. การน าไฟฟ้าของวัสดุ 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์  
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง สมบัติทางกายภาพของวัสดุ โดยพิจารณาจากคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น โดยวัดความสามารถด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
    2.1 ด้านความรู้ หมายถึง ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้เดิมเรื่องสมบัติทางกายภาพของวัสดุที่เคย
เรียนมาเก่ียวกับข้อเท็จจริงและหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
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    2.2 ด้านความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถในการอธิบายความหมาย และหลักการทางวิทยาศาสตร์เรื่อง
สมบัติทางกายภาพของวัสดุ 
    2.3 ด้านการน าไปใช้ หมายถึง ความสามารถในการน าความรู้ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมบัติทาง
กายภาพของวัสดุไปใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันไปหรือสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกับที่เรียน 
    2.4 ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์เรื่องสมบัติทางกายภาพของวัสดุ โดยใช้กระบวนการสังเกต การจ าแนกประเภท การลงความเห็นจาก
ข้อมูล การสื่อความหมายข้อมูล การก าหนดและควบคุม ตัวแปรการทดลอง การตั้งสมมติฐาน การตีความหมายข้อมูล 
และลงข้อสรุป 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 

                                         

   

 

วิธีการด าเนินงานวิจัย         
 ขั้นตอนที่ 1 การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
เรื่อง สมบัติทางกายภาพของวัสดุ มีการด าเนินตามขั้นตอน ดังน้ี     
 1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสร้างชุดกิจกรรม เพื่อเป็นแนวทางในการจัดเน้ือหาและ
กิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสม        
 1.2 ศึกษาเน้ือหาในหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 2 รายวิชาวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และคู่มือการจัดสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)     
 1.3  ก าหนดรูปแบบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสมบัติทางกายภาพของวัสดุซ่ึงจะประกอบด้วย 
 1.3.1 ชื่อชุดกิจกรรม เป็นส่วนที่ระบุชื่อชุดกิจกรรม     
 1.3.2 ค าชี้แจง เป็นส่วนที่อธิบายการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมบัติทางกายภาพของวัสดุ เพื่อให้
บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้         
 1.3.3 จุดประสงค์ของกิจกรรม เป็นส่วนที่ระบุเป้าหมายที่นักเรียนต้องท าในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง 
สมบัติทางกายภาพของวัสดุ         
 1.3.4 เวลา เป็นส่วนที่ระบุเวลาในการท าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมบัติทางกายภาพของวัสดุ 
 1.3.5 สื่อ เป็นส่วนที่ระบุวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติกิจกรรม ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมบัติทาง
กายภาพของวัสดุ          
 1.3.6 เน้ือหา คือรายละเอียดที่ต้องการให้นักเรียนทราบ บางกิจกรรมเป็นส่วนที่นักเรียนต้องสืบค้นเอง จาก

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้

เรื่อง สมบัติทางกายภาพของวัสดุ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
สมบัติทางกายภาพของวัสดุ ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
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แหล่งการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยแนะน า หรืออาจอยู่ในรูปของสถานการณ์ที่ก าหนดให้เป็นรูปแบบการทดลอง  
 1.3.7 กิจกรรม เป็นส่วนที่ให้นักเรียนปฏิบัติ ซ่ึงก าหนดไว้ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สมบัติทางกายภาพ
ของวัสดุ           
 1.4 น าชุดกิจกรรมการเรยีนรู้สร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของเน้ือหา ภาษาที่ใช้ 
และกิจกรรมของชุดกิจกรรม         
 1.5 น าชุดกิจกรรมไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายต่อไป      
 ขั้นตอนที ่2 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สมบัติทางกายภาพของวัสดุ ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกปีที่ 4 มีการด าเนินตามขั้นตอน ดังน้ี       
 2.1 ศึกษาเอกสารเก่ียวกับวิธีการสร้างแบบทดสอบ การเขียนข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์และการวัดผล
ประเมินผล          
 2.2 ศึกษาผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์จากหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อวิเคราะห์สาระและวัดความสามารถด้านต่างๆ 4 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านความ
เข้าใจ ด้านการน าไปใช้ ด้านการวิเคราะห์ ด้านการสังเคราะห์และด้านการประเมินค่า   
 2.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องสมบัติทางกายภาพของวัสดุ  จ านวน 30 ข้อ เป็น
แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก แต่ละข้อจะมีตัวเลือกที่เป็นค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงค าตอบเดียว โดยมีเกณฑ์การ
ให้คะแนนแต่ละข้อคือ ถ้าตอบถูกให้ 1 คะแนน ถ้าตอบผิดหรือไม่ตอบให้ 0 คะแนน โดยสร้างแบบทดสอบให้ตรงตาม
ผลการเรียนรู้และครอบคลุมสาระการเรียนรู้       
 2.4 การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องสมบัติทางกายภาพของวัสดุ น า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญทางการสอนวิทยาศาสตร์จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
ลักษณะการใช้ค าถาม ตัวเลือก ความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับพฤติกรรมที่ต้องการวัด ความถูกต้องด้านภาษา 
โดยพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับลักษณะพฤติกรรม เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไข คัดเลือกข้อสอบที่
มีความเที่ยงตรงตามเน้ือหาโดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.5 หรือมากกว่า 0.5 ขึ้นไป ซ่ึงแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องสมบัติทางกายภาพของวัสดุ จ านวน 30 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องกับตัวชี้วัด (IOC)  
มากกว่า 0.5 ทุกข้อ โดยน าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ได้แก่    
  1. นางเสน่ห์   พรหมมาศ   ครูช านาญการพิเศษ  
  2. นางธัญญารัตน์  แตงวังทอง  ครูช านาญการ   
  3. นาวสาวลภัสรดา   เกตุเมฆ  ครูช านาญการ   
 2.5 น าแบบทดสอบไปหาค่าความยากง่ายและความเชื่อม่ันของแบบทดสอบกับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 แล้วคัดเลือก          
 2.6 น าแบบทดสอบที่ได้ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

การเก็บรวบรวมข้อมูล         
 ในการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานการทดลอง ดังน้ี  
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 1 ห้อง โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive  sampling) 
เน่ืองจากต้องการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์      
 2. ทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สมบัติทางกายภาพของวัสดุ
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 3. ด าเนินการสอนโดยผู้วิจัยเป็นผู้สอน ใช้เวลาสอน 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมงรวมเป็น 8 ชั่วโมง 
 4. เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนตามก าหนด ท าการทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน เรื่อง สมบัตทิางกายภาพของวัสดุ        
 5. ตรวจผลการสอบแล้วน าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานต่อไปโดย
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง  สมบัติทางกายภาพของวัสดุ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  
4 ที่ได้รับการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน วิเคราะห์คะแนนเฉลี่ย t-
test Dependent Sample         
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล      
 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องสมบัติทางกายภาพของวัสดุ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก เม่ือใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ใช้ค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน วิเคราะห์คะแนนเฉลี่ย t-test Dependent Sample    
 1. สถิติพื้นฐาน         
    1.1 หาคะแนนเฉลี่ย  ( X  )  ค านวณจากสูตร 

         X     =         
n

x
 

  เม่ือ         X   แทน  คะแนนเฉลี่ย 

          x  แทน  ผลรวมคะแนนทั้งหมด 

         n  แทน  จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 

   1.2 หาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนน ค านวณจากสูตร 

                      S.D.   =     
( )

)1(

2
2

−

− 
nn

xxn
 

   เม่ือ  S.D. แทน  ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
     n  แทน  จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 

          x  แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

      x 2 แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 

 
 2. สถิติที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  
     2.1 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ค านวณจากสูตร 

         IOC     =         
N

R  

   เม่ือ  IOC  แทน  ดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบกับเน้ือหา 
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      R  แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

     N   แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

    2.2 ค่าความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนค านวณจากสูตร  

         P     =        
N

R    

   เม่ือ   P  แทน  ค่าความยากง่ายของข้อสอบแต่ละข้อ 
       R  แทน  จ านวนนักเรียนผู้ตอบถูกในแต่ละข้อ 
     N  แทน  จ านวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 

    2.3 ค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ค านวณจากสูตร  

          𝑟 =
จ านวนคนที่ตอบถูกในกลุ่มสูง−จ านวนคนตอบถูกในกลุ่มต่ า

จ านวนตนในกลุ่มสูงหรอืกลุ่มต่ า
 

 3. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน  
 ค านวณจากสูตร t-test Dependent Sample  

        t     =         
22

1

)(

−

− 



n

DDn

D
    ;  df  =  n - 1 

   เม่ือ  D   แทน  ความแตกต่างระหว่างคะแนนแต่ละคู่ 
     n  แทน  จ านวนคู่ 
 

ผลการวเิคราะหข์้อมูล 
 ในการวิจัยเพื่อศึกษาการผลสัมฤทธ์ิทางเรียนวิทยาศาสตร์ เม่ือใช้ชุดกิจกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 โรงเรียนอนุบาลเทบาลนครพิษณุโลก อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตาม                
ล าดับ ดังน้ี          
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลกที่เรียนวิชา
วิทยาศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง สมบัติทางกายภาพของวัสดุ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการใช้
ชุดกิจกรรมสูงกว่าก่อนเรียนผู้วิจัยได้น าคะแนนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสมบัติทางกายภาพ
ของวัสดุ ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบโดยใช้วิธีการทางสถิติ t-test Dependent Sample ดังน้ี 
 ตาราง 1 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนแบบทดสอบเรื่อง สมบัติทาง
กายภาพของวัสดุ ทั้งก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

การทดสอบ N X  S.D. t Sig. 
ก่อนเรียน 26 9.65 2.34 

11.63** .000 
หลังเรียน 26 18.31 3.42 
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** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตาราง 1 แสดงให้เห็นว่า คะแนนของแบบทดสอบ เรื่องสมบัติทางกายภาพของวัสดุทั้งก่อนและหลังใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  คะแนนหลังใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าคะแนนก่อนใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังน้ันจึงสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง สมบัติทางกายภาพ
ของวัสดุ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการใช้ชุดกิจกรรมสูงกว่าก่อนเรียน ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 

สรปุผลการวจิยั 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เม่ือใช้ชุดกิจกรรม
เรื่อง สมบัติทางกายภาพของวัสดุ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก อ าเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2561 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงสรุปสาระส าคัญ ได้ดังน้ี  
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง
สมบัติทางกายภาพของวัสดุ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนใช้ชุดกิจกรรมและหลังใช้ชุดกิจกรรม ผลการศึกษาพบว่า โดย
ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบก่อนใช้ชุดกิจกรรมน้อยกว่าหลังใช้ชุดกิจกรรม มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญที่สถิติ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยก่อนใช้ชุดกิจกรรมเท่ากับ 9.65 และคะแนนเฉลี่ยหลังใช้ชุดกิจกรรมเท่ากับ 
18.31 ดังน้ันจึงสรุปได้ว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสมบัติทางกายภาพของวัสดุ ส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น 

การอภิปรายผล 
 การอภิปรายผลการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง สมบัติทางกายภาพของวัสดุ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนใช้ชุด
กิจกรรมและหลังใช้ชุดกิจกรรม ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบหลังใช้ชุด
กิจกรรมมากกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนใช้ชุดกิจกรรมซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน เป็นผลเน่ืองจากสาเหตุที่ส าคัญ ดังน้ี 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมบัติทางกายภาพของวัสดุ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่สร้างขึ้นได้ผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพ และประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญในด้านเน้ือหา ด้านการใช้ภาษา ด้านกิจกรรม และมีการจัด
กิจกรรมที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนให้ได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ท าให้ผู้เรียนเกิดความ
อยากรู้อยากเห็น มีการน าความรู้มาแลกเปลี่ยนอภิปรายกัน ซ่ึงสอดคล้องกันกับงานวิจัยของนุสรา เอ่ียมนวรัตน์ (2542 
: บทคัดย่อ) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้
ชุดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนกับการสอนโดยครูเป็นผู้สอน พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียบสิ่งแวดล้อมของนักเรียน
ที่ได้รับการสอน โดยใช้ชุดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนกับการสอนโดยครูเป็นผู้สอน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01   

นายมนตรี ธิแก้ว (2546 : 53) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องสารเคมีของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนและหลังการสอนและศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 ที่มีต่อการสอนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ จากผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลัง
เรียนด้วยวิธีสอนโดยใช้ชุดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
การสอนแบบโครงงานในระดับมากที่สุด 
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นภาพร วงศ์เจริญ (2550 : บทคัดย่อ) การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่านักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01            

ข้อเสนอแนะ         
 ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการศึกษาไปใช้       
 1. ครูควรอธิบายชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการรู้ ให้นักเรียนได้ทราบก่อนล่วงหน้า 
เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนไปปฏิบัติกิจกรรมจริงในชั่วโมงแรก และเน้นให้นักเรียนเห็นความส าคัญของ
การท างานในระบบกลุ่ม ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของกลุ่ม 
 2. ครูควรจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอกับกลุ่มที่ครูได้จัดไว้ และเตรียมวัสดุอุปกรณ์ส ารองไว้เม่ือวัสดุส ารอง
ไว้เม่ือวัสดุอุปกรณ์เกิดการช ารุดเสียหาย        
 3. ขณะที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมครูผู้สอนควรดูแลช่วยเหลือ แนะน านักเรียนเม่ือเกิดปัญหา คอยกระตุ้นให้
ก าลังใจ คอยควบคุมเรื่องเวลาและพฤติกรรมของนักเรียน เพื่อให้ก ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป       
 1. ควรมีการศึกษาผลการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสมบัติทางกายภาพของวัสดุ กับนักเรียนใน
ระดับชั้นอ่ืน ๆ          
 2. ควรมีการศึกษาผลการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสมบัติทางกายภาพของวัสดุ กับตัวแปร               
อ่ืน ๆ เช่น ความสามารถในการแก้ไขปัญหา ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ และความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
พฤติกรรมกลุ่ม เป็นต้น          
 3. ควรน าสิ่งแวดล้อมหรือชุมชนมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อให้เกิดความรักและความ
ตระหนักต่อหน้าที่ของนักเรียนที่มีต่อชุมชน 
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การพฒันาเอกสารประกอบการเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตร ์เรือ่ง ระบบสรุยิะ  ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปทีี ่4 ของโรงเรยีนเทศบาล 3 (วดัทา่มะปราง) จงัหวดัพษิณโุลก 

The Development of Learning documents of Science of “Solar System”                       
for Prathomsuksa 4 students of Municipality 3 School (Wat Tha Maprang),                     

Phitsanulok province. 

สญิากาญจน ์ทองใบ1* กรรณกิาร ์ลอืชา2 ศกัย์ชยั เพชรสวุรรณ3 และนงลกัษณ ์ใจฉลาด3 
Siyakan Thongbai1 Kannika Luecha2 Sakchai Phetsuwan3 and Nonglak Jaichalad3 

1นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
2ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล3 (วัดท่ามะปราง) อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

3อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

บทคัดย่อ          
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาเอกสาร
ประกอบการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะ 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะ ตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
เทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 26 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ 1) เอกสารประกอบการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะ  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรู้ เรื่อง ระบบสุริยะ และ 3)แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการ
เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test (dependent 
samples)          
 จากการศึกษา พบว่า เอกสารประกอบการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานเท่ากับ 85.00 / 82.56 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังสูงกว่าก่อนเรียน และแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติระดับ 0.01 และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะ 
อยู่ในระดับมากที่สุด  

ค าส าคัญ : เอกสารประกอบการเรียนรู้ / ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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ABSTRACT 
 The topic research is The Development of Learning documents of Science of “Solar System” 
for Prathomsuksa 4 students of Municipality 3 School (Wat Tha Maprang), Phitsanulok province. The 
purpose of this study were 1) to Development of Learning documents of Science of “Solar System” 

2)to Study The efficiency of Learning documents of Science of “Solar System” based on 80/80 3) to 
study the posttest and pretest achievement by using Learning documents of Science of “Solar 

System” 4) to study satisfactions of students for Learning documents of Science of “Solar System” 
The samples were Prathomsuksa 4 students consisted of 40 students in the second semester of the 
academic year 2019 of Municipality 3 School (Wat Tha Maprang), Phitsanulok province. The research 
instruments consisted of 1)  Learning documents of Science of “Solar System” 2)  the test of of 
learning achievement 3)  the questionnaire of satisfactions for Learning documents of Science of 
“Solar System”.  The statistics were mean, standard deviation and t-test (dependent samples).    
            The results found that The efficiency of Learning documents of Science of “Solar System” 

was 85.00 / 82.56 standard level. The posttest and pretest of learning achievement by using 

Learning documents of Science of “Solar System”, the posttest was higher than pretest significantly 
at the 0.05 level different and the satisfactions of students for Learning documents of Science of 
“Solar System” was a high level. 

Keywords : Learning documents, learning achievement 

ความเป็นมาและความส าคัญ       
 วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนาธรรมของโลกยุคใหม่ของศตวรรษที่ 21 เป็นโลกที่มีความเจริญ ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 
โดยเฉพาะเทคโนโลยีการสื่อสารซ่ึงมีส่วนช่วยให้เกิดการเปลี่ยนถ่ายทอดข้อมูลใหม่ๆหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา            
อย่างไม่มีที่สิ้นสุด สืบเน่ืองมาจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน ท าให้
เกิดกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง มนุษย์จ าเป็น
จะต้องมีความเข้าใจกับตัวเอง สิ่งแวดล้อม ความเปลี่ยนแปลง การค้นพบใหม่ๆ เพื่อเรียนรู้ที่จะปรับตัวดังน้ันการจัด
การศึกษาส าหรับครูผู้สอนจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้มี
ทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนไปจากศตวรรษที่ 20 โดยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
ที่ส าคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กในศตวรรษ
ที่ 21 มีความรู้ ความสามารถ และทักษะจ าเป็นเช่นทักษะการคิด ซ่ึงการเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 
21 น้ันมีจุดมุ่งหมายให้เยาวชนเหล่าน้ันสามารถด ารงชีวิตในสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง และพร้อมที่จะเผชิญหน้า
กับสภาพสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยีในอนาคต มีการตื่นตัวและการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
ดังน้ันการจัดการศึกษาเพื่อให้ได้ประชากรที่มีคุณภาพจึงเป็นกลยุทธ์ของการพัฒนาชาติแนวทางหน่ึงส าหรับประเทศ
ไทยการจัดการศึกษาที่เน้นให้ความส าคัญกับวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้ส่งเสริมทักษะการคิดเป็นรูปแบบการ
จัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อการเตรียมเยาวชนไทยรุ่นใหม่ในศตวรรษที่ 21 (จินตนา ศิริธัญญารัตน์, 2558 : 150)   
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ก าหนดไว้ว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้                   
วิทยาศาสตร์ มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เ น้นการเชื่อมโยงความรู้ กับกระบวนการมีทักษะส าคัญ                
ในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย           
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการท ากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย เหมาะสม        
กับระดับชั้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560 : 3)  ดังน้ัน การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จึงควรให้
นักเรียนได้มีทั้งความรู้และทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ มีการศึกษาค้นคว้า สืบเสาะหาความรู้ และแก้ปัญหาต่าง ๆ 
ดังน้ัน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและได้ผลส าเร็จตามหลักสูตร น้ัน ครูผู้สอนต้องใช้เทคนิค      
และกลวิธีในการสอน โดยการน าสื่อเข้ามาช่วยในการสอนซ่ึงเป็นวิธีการหน่ึงที่จะกระตุ้นให้นักเรียนสนใจและเอาใจใส่    
ต่อบทเรียน เปรียบเสมือนเป็นวิธีการสร้างก าลังใจและเร้าใจให้เกิดความก้าวหน้าแก่ผู้เรียนมากที่สุด (กรมวิชาการ, 
2545 :  28-30)  
 เอกสารประกอบการเรียนเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ช่วยประหยัดเวลา
ในการสอนของครู ท าให้ครูได้มีโอกาสให้ความสนใจดูแลผู้เรียนเป็นรายบุคคลมากขึ้น และอาจน าไปใช้ได้กับนักเรียน     
ที่เรียนช้า ต้องการความเอาใจใส่เป็นพิเศษจากครูซ่ึงไม่สามารถกระท าได้ในชั้นเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีปัญหาเรียนช้า
หรือนักเรียนที่ยังไม่พร้อม ครูผู้สอนอาจน ามาใช้สอนซ่อมเสริมอีกครั้งหน่ึงหรือหลาย ๆ ครั้ง เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้
เวลามากขึ้น โดยการแนะน าจากครูและเพื่อน ๆ ได้ (พันทิพา ปัจจังคะตา, 2549 : 2) อีกทั้งเอกสารประกอบการเรียน
จัดเป็นหนังสือเสริมประสบการณ์ชนิดหน่ึงที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้ใหม่ ๆ ที่ถูกต้องเหมาะสม และสอดคล้อง       
กับความสนใจของเด็ก ช่วยให้เด็กได้รับความรู้ ประสบการณ์ มีทักษะ เจตคติ ตลอดจนคุณธรรมต่าง ๆ อย่าง
สนุกสนานเพลิดเพลิน สร้างนิสัยที่ดี ในการอ่านและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
 หลังจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาล 3               
(วัดท่ามะปราง) การวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิต่ า  ดังตารางที่ 1 
   ตารางที่ 1  แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  4            
โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง)  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
 

ห้อง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (เฉลี่ยร้อยละ) เป้าหมายของโรงเรียน (ร้อยละ) 

1 75.97 75 
2 80.54 75 

3 73.96 75 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระ   
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 77.96 ประถมศึกษาปีที่ 4/2 มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 80.54 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 73.96  ซ่ึงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3           
มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ต่ ากว่าเป้าหมายของโรงเรียน 
 จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้หาแนวทางในการพัฒนาการเรียน การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น โดยการสร้างเอกสารประกอบการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง) ที่สอดคล้องกับสาระ มาตรฐานการเรียนรู้ 
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ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้และเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนเพิ่มเทคนิคการสอนของครู และสร้าง
สื่อประกอบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ในการเรียนรู้และพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเป็นแนวทางในการพัฒนาการเ รียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป         
 ดังน้ัน ผู้วิจัยซ่ึงเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จึงได้พัฒนา        เอกสาร
ประกอบการเรียน  วิชาวิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ระบบสุริยะ เพื่อช่วยให้นักเรียนได้รับ
ความรู้ ประสบการณ์การเรียนรู้ได้ตลอดเวลา สืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง ตามความสามารถและความสนใจ    เกิด
การเรียนรู้ได้ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ท าให้นักเรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างมีความสุขควบคู่กับ        การ
ปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะ 
 2. เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะ ตามเกณฑ์ 
80/80 
 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยเอกสาร
ประกอบการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะ 
 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
เรื่อง ระบบสุริยะ 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. เอกสารประกอบการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 

ขอบเขตการวิจัย         
 ขอบเขตดา้นกลุม่เปา้หมาย      
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนเทศาล 3 (วัดท่ามะปราง) ส านักการศึกษาเทศบาลนคร
พิษณุโลก อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2561 จ านวนนักเรียน 26 คน ซ่ึงได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  
(Purposive Sampling)         
 ขอบเขตด้านเนื้อหา        
 ผู้วิจัยได้สร้างเอกสารประกอบการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะ  ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ว 3.1 ซ่ึงประกอบด้วยเอกสาร
ประกอบการเรียน จ านวน 2 เล่ม ดังน้ี        
 เล่มที่ 1  ส่วนประกอบของดาวเคราะห์      
 เล่มที่ 2  ดาวเคราะห์ทั้ง 8 ดวง       
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 ขอบเขตด้านตัวแปร        
 ตัวแปรอิสระ คือ การสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) จังหวัดพิษณุโลก   
 ตัวแปรตาม         
 - ประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) จังหวัดพิษณุโลก    
 -  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เอกสารประกอบการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) จังหวัดพิษณุโลก    
 - ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบ
สุริยะ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) จังหวัดพิษณุโลก 
 ขอบเขตด้านเวลา         
 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. เอกสารประกอบการเรียนรู้ หมายถึง เอกสารประกอบการเรียนที่ผู้รายงานสร้างขึ้น เรื่อง ระบบสุริยะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 2 เล่ม ประกอบด้วย 

      เล่มที่ 1  ส่วนประกอบของดาวเคราะห์  
      เล่มที่ 2  ดาวเคราะห์ทั้ง 8 ดวง 
 ซ่ึงภายในเอกสารประกอบการเรียนในแต่ละเล่มประกอบด้วย คู่มือครู คู่มือนักเรียน มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียน สาระการเรียนรู้ ค าชี้แจงกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องปฏิบัติ แบบทดสอบก่อนเรียน           
ใบความรู้ ใบงาน บัตรค าตอบ บัตรเฉลย แบบทดสอบหลังเรียน แบบเฉลยข้อสอบ และบรรณานุกรม 
 2. แผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง การวางแผนการสอนส าหรับครู ข้อเสนอแนะ วิธีการสอน การจัด      
การเรียนการสอนให้ตรงตามเน้ือหา เรื่อง ระบบสุริยะ เพื่อฝึกให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการ
เรียนที่ผู้รายงานสร้างขึ้น  

  3. เกณฑ์ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน หมายถึง ระดับประสิทธิภาพของเอกสาร
ประกอบการเรียนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ตามเกณฑ์ 80/80   
 80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละจากการท าใบงานจากเอกสารประกอบการเรียนในแต่ละเล่ม 
ระหว่างเรียน 
  80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละจากการท าแบบทดสอบหลังเรียน ในเอกสารประกอบการเรียน
แต่ละเล่ม หลังการเรียนสิ้นสุดลง  
 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนของนักเรียนที่ท าได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียน ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นเป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
 4. ความพึงพอใจในการเรียน หมายถึง ความรู้สึกทางบวกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อ
เอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ระบบสุริยะ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
        ตัวแปรอิสระ             ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 

วิธีการด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3  โรงเรียนเทศาล 3 (วัดท่ามะปราง) ส านักการศึกษา เทศบาลนครพิษณุโลก 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2561 จ านวนนักเรียน 26 คน ซ่ึงได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  
(Purposive  Sampling)        
 เครือ่งมือวิจยั         
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง       
    1.1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ระบบสุริยะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 6 แผน  
    1.2. เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ระบบสุริยะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 2 เล่ม  
 เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู       
 1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง  ระบบสุริยะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แบบปรนัย                    
จ านวน 30 ข้อ          
 2. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ระบบสุริยะ เป็นแบบ
ประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ      
 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู        
 ในการวิจัยครั้งน้ีได้มีการน าเอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะ ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้โดยมีการด าเนินการดังน้ี     
 1.. การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งน้ี ผู้รายงานด าเนินการทดลองสอน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล 
3 (วัดท่ามะปราง) ส านักการศึกษา เทศบาลนครพิษณุโลก เป็นเวลา 6 ชั่วโมง    
 2. ก่อนท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้และทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ระบบสุริยะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้รายงานได้ให้นักเรียนทดสอบก่อนเรียน (Pre - test) โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ระบบสุริยะ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 
30 ข้อ โดยใช้เวลา 1 ชั่วโมง (โดยใช้เวลาหลังเลิกเรียน)      
 3. การด าเนินการสอน ผู้รายงานสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 6 แผนการจัดการเรียนรู้ และ
เอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 2 เล่ม 
ใช้เวลา 6 ชั่วโมง จ านวนนักเรียน 26 คน       
 4. เม่ือสิ้นสุดการสอนผู้รายงานให้นักเรียนทดสอบหลังเรียน (Post - test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 30 ข้อ  โดยใช้เวลา ท า

เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  ระบบสุริยะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

1. ประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนรู้ 
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
3. ความพึงพอใจของนักเรียน 
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แบบทดสอบ 1 ชั่วโมง (โดยใช้เวลาหลังเลิกเรียน)       
 5. วิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ 
วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยสถิติร้อยละ และค่าเฉลี่ย (µ) และค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)         
 การสร้างและหาประสิทธภิาพของเครือ่งมือ      
 1. แผนการจัดการเรียนรู้         
    1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2660) และคู่มือครู
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                                                                                                                       
    1.2 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  
    1.3 ก าหนดรูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้      
    1.4 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างเสร็จเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ และน ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
ผูเ้ชี่ยวชาญ และน าไปใช้สอนจริง        
 2. เอกสารประกอบการเรียน        
    2.1 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2660)
    2.2 ด าเนินการสร้างเอกสารประกอบการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ระบบสุรยิะ
 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีของธอร์นไดค์ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับเอกสารประกอบการเรียน ขั้นตอนการสร้าง การหา
ประสิทธิภาพ ประโยชน์ของเอกสารประกอบการเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเอกสารประกอบการเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2660)   
    2.3 ออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซ่ึงจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้
นักเรียนเป็นผู้ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง เน้นการปฏิสัมพันธ์ในระบบกลุ่ม    
    2.4 น าเอกสร้างประกอบการเรียนที่สร้างเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญและน ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า และ
น าไปใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3       
 3. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน     
    3.1 ศึกษามาตรฐาน/ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ และเน้ือหาที่เก่ียวข้อง เพื่อสร้างตารางวิเคราะห์
ข้อสอบให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้       
    3.2 ด าเนินการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน    
 4. แบบประเมินความพึงพอใจ       
    4.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจจากเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  
    4.2 วิเคราะห์เน้ือหาที่จะประเมิน เลือกรูปแบบเครื่องมือที่จะประเมิน และก าหนดเกณฑ์ในการประเมิน
ความพึงพอใจในการเรียน         
    4.3 ด าเนินการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ ลักษณะของแบบประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale)  โดยก าหนดระดับค่าความพึงพอใจ 5 ระดับ      
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B   = 

การวเิคราะหข์อ้มลู         
 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากการทดลองดังน้ี  
 1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ระบบสุริยะ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ 80/80      
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยเอกสาร
ประกอบการเรียน เรื่อง ระบบสุริยะ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
 3. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน 
เรื่อง ระบบสุริยะ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      
 สถติทิี่ใชใ้นการวเิคราะหข์้อมลู       
 1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือ     
    1.1 ค่าดัชนีความสอดคล้องของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ระบบสุริยะ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้สูตรดัชนีค่าความสอดคล้อง IOC (ระพินทร์ โพธ์ิศรี, 2549 : 14) 

      IOC     =      

 เม่ือ      IOC      แทน   ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับตัวชี้วัด 

             R    แทน    ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
              N      แทน    จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 

      1.2 ค่าความยากง่าย (Difficulty) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิโดยใช้สูตร (พวงรัตน์ ทวีรตัน์, 2543 : 140) 

      P =  

เม่ือ     P      แทน   ค่าความยาก 
      R      แทน   จ านวนคนที่ตอบแบบทดสอบถูกในกลุ่มสูงและกลุ่มต่ า 
      N      แทน   จ านวนคนในกลุ่มสูงและต่ า 
 

     1.3 การหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
โดยใช้สูตรของ Brennan (บุญชม  ศรีสะอาด, 2543 : 87) 

           U           L 

              N         N  

        B      แทน   ค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบ 
        U      แทน   จ านวนคนรอบรู้ (หรือสอบผ่านเกณฑ์) ตอบถูก 
        L      แทน   จ านวนคนไม่รอบรู้ (หรือสอบไม่ผ่านเกณฑ์) ตอบถูก 

        N   แทน    จ านวนคนรอบรู้ (หรือสอบผ่านเกณฑ์) 

N

R

N

R

1 2

1
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        N   แทน   จ านวนคนไม่รอบรู้ (หรือสอบไม่ผ่านเกณฑ์) 
 

     1.4 การหาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิโดยใช้สูตร KR – 20  
(พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2543 : 123) 

rtt    =   

เม่ือ     rtt     แทน    ความเที่ยงของแบบทดสอบ 
                            k     แทน    จ านวนข้อของแบบทดสอบ 
                            s2         แทน    ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ 
      p     แทน    สัดส่วนของคนท าถูกแต่ละข้อ 
      q     แทน    สัดส่วนของคนท าผิดแต่ละข้อ (q = 1 - p) 

2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลของข้อมูล 
               2.1 การหาค่าเฉลี่ย (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543 : 138) 

                            µ       =     
∑ 𝐗

𝐍
 

      µ         แทน   ค่าเฉลี่ย 

                    X       แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
            N      แทน   จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 
   2.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) (S.D.) (พวงรตัน์ ทวีรัตน์, 2543 : 143) 

                                      =   

 เม่ือ             แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

              X2      แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 

            (X)2       แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง 
              N        แทน จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 
 

 3.  สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน 
            3.1 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ระบบสุริยะ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์  80/80 

3.1.1 วิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ระบบสุริยะ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   (E1/ E2)  โดยใช้สูตร  ดังน้ี   
 (อนุวัติ  คูณแก้ว, 2549  : 163 -164)   
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                                     E1          =                  

 เม่ือ  E1     แทน      ประสิทธิภาพของกระบวนการ  

   X     แทน      คะแนนรวมของแบบฝึกหัดที่นักเรียนทุกคนท า 
   A     แทน      คะแนนเต็มของแบบฝึกหัดทุกเล่มรวมกัน  
   N     แทน      จ านวนผู้เรียน 
 
   

                                     E2 =                          

เม่ือ  E2      แทน      ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 

   F      แทน      คะแนนรวมของผลลัพธ์หลังเรียน 
   B      แทน      คะแนนเต็มของการทดสอบหลังเรียน  
   N      แทน      จ านวนผู้เรียน   
 

 3.1.2  วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ใช้สูตร   
ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียน (µ) : ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน (µ) 
             ส าหรับแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ระบบสุริยะ          
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซ่ึงเป็นแบบวัดชนิด  มาตราส่วนประมาณค่าน้ัน ในการแปล
ความหมายน้ันจะใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของกลุ่ม ดังน้ี  

ระดับคะแนนเฉลี่ย        4.50 –  5.00 หมายถึง  มีความพึงพอใจมากที่สุด 
ระดับคะแนนเฉลี่ย        3.50 –  4.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
ระดับคะแนนเฉลี่ย        2.50 –  3.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
ระดับคะแนนเฉลี่ย        1.50 –  2.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย 
ระดับคะแนนเฉลี่ย        1.00 –  1.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
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ผลการวเิคราะหข์้อมูล 
 ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบ
สุริยะ ตามเกณฑ์ 80/80  โดยใช้สูตร   E1/ E2  
            ตารางที ่1  แสดงผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะ  
 

คะแนนใบงานระหว่างเรียน 
เอกสารประกอบการเรียนรู้ 60 คะแนน 

X   =   1,326 
N      =   26 
A      =   60 
 

 

คะแนนผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน 30 คะแนน 
 

F   =   644 
 N      =   26 
 A      =   30 

 

   X คือ ผลรวมของคะแนนใบงานระหว่างเรียน      
              เอกสารประกอบการสอนของนักเรียน 
      N คือ จ านวนนักเรียน 
      A คือ จ านวนคะแนนใบงานระหว่างเรียน 

   X คือ ผลรวมของคะแนนผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน 
      N คือ จ านวนนักเรียน 
      A คือ จ านวนคะแนนผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน 

 E1         =  

  

 

 E1         =             
1,326

26

60
 

    × 100 

 

E1          =             
51×100

60
 

E1          =             85.00 

E2        =   

 
 

E2         =             
644
26

30
 

    × 100 

 

E1          =             
24.77×100

60
 

 E1          =             82.56 

E1/E2    =   85.00 / 82.56 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนที่ได้จากการศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะ และคะแนนที่ได้จากการท าใบงานระหว่างเรียนและบททดสอบหลังเรียน วิชา
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ ร้อยละ 85.00 / 82.56 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ แสดงว่าเอกสาร
ประกอบการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะ  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนเทศบาล 3 
(วัดท่ามะปราง) จังหวัดพิษณุโลก มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 
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 ตอนที่ 2  ผลการทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะ  ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) จังหวัดพิษณุโลก 
 ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน    
ที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 

กลุ่มทดลอง 
 

N 
 

 t 
ทดสอบก่อนเรียน 26 13.50 1.21 

79.34** 
ทดสอบหลังเรียน 26 24.77 0.71 

** นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01    

 จากตารางที่ 2 จะพบว่าการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 13.50 คะแนน และ 24.77 คะแนน ตามล าดับ และเม่ือเปรียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า 
คะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  ตอนที่ 3  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนรู้             
วิชาวิทยาศาสตร์ 
 

ความคดิเห็น µ σ ระดบัความพงึพอใจ 

1. ขนาดตัวอักษรมีความชัดเจน อ่านง่าย 
2. ภาพประกอบมีสีสันสวยงาม น่าสนใจ 
3. ค าอธิบายการท าใบงานในเอกสารประกอบการเรียน 
มีความชัดเจนเข้าใจง่าย 
4. ใบงานในเอกสารประกอบการเรียนมีความยากง่ายพอเหมาะ 
5. ภาษาที่ใช้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การใช้ภาษาอ่านเข้าใจง่าย 
6. กิจกรรมในแต่ละเล่มน่าสนใจมีความยากง่ายพอเหมาะ 
7. กิจกรรมในแต่ละเล่มเน้นการปฏิบัติจริง 
8. สามารถน าความรู้ที่ได้จากเอกสารประกอบการเรียน 
ไปพัฒนาการเรียนได้จริง 
9. แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนมีความยากง่ายพอเหมาะ 
กับระดับความรู้ของนักเรียน 
10. เอกสารประกอบการเรียนท าให้นักเรียนมีส่วนร่วมและ 
เกิดการเรียนรู้อย่าง มีความสุข 
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รวมเฉลีย่ 4.54 0.14 มากทีส่ดุ 
 
 จากตารางที่ 5 พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล3 (วัดท่ามะปราง) มีความพึงพอใจ
ต่อเอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะ ในรายข้อส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก และพอใจมาก

ที่สุด เม่ือพิจารณาในภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  (µ  = 4.54 , σ = 0.14 )  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน                
ข้อที่ 3 
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ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที2่ (Proceedings) 

สรปุผลการวจิยั 
 ผลการด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
ผู้วิจัยสรปุไว้ดังน้ี 

1. ผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะ  ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ E1/ E2 = 85.00/82.56 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ ที่ก าหนดไว้           

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยเอกสาร
ประกอบการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01  
    3. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบ
สุริยะ ของโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในราย
ข้อส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด เม่ือพิจารณาในภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด   

อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาประสิทธิภาพการการจัดการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์        
เรื่อง ระบบสุริยะ  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) จังหวัดพิษณุโลก 
ผู้วิจัยเสนอการอภิปรายตามรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 1. การหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะ ตามเกณฑ์ 80/80 
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ดังน้ี       
 การสร้างเอกสารประกอบการเรียน ผู้รายงานได้ศึกษาทฤษฎี  เอกสารหลักสูตร งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการ
สร้างเอกสารประกอบการเรียนทั้งยังก าหนดตัวชี้วัดไว้ชัดเจน เพื่อให้การสร้างเอกสารประกอบการเรียน ในครั้งน้ีมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด และเอกสารประกอบการเรียนที่สร้างขึ้นมีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนการจัดท าเน้ือหา
เรียงล าดับจากง่ายไปหายาก ท าให้กิจกรรมการเรียนการสอนที่น ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นกิจกรรม      
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ทั้งน้ีผู้รายงานให้ความสนใจและศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนทุกคน  เพื่อทราบพื้นฐาน          
ของนักเรียน และในระหว่างที่นักเรียนท าใบงานน้ัน ผู้รายงานได้คอยดูแลและคอยช่วยเหลือนักเรียนทุกคนอย่างใกล้ชิด
และทั่วถึง รวมถึงคอยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน ไม่เบื่อหน่ายในการท าใบงานอยู่ตลอดเวลาและให้ค าชมเชย      
กับนักเรียน เพื่อเป็นการเสริมแรงให้กับนักเรียน เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ตลอดไป 
 ผลของการพัฒนาและหาประสิทธิภพของเอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ระบบสุริยะ ที่สร้างขึ้นประสิทธิภาพสูงตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เพราะ
นักเรียนสามารถใช้ศึกษาค้นคว้าเน้ือหาสาระและปฏิบัติกิจกรรมได้ด้วยตนเองโดยนักเรียนมีโอการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซ่ึงกันและกัน ท ากิจกรรมร่วมกัน แสดงความคิดเห็นร่วมกัน จึงสรุปได้ว่า นวัตกรรมประเภทเอกสารประกอบการ
เรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพและเหมาะสมที่จะน ามาส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี
 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยเอกสาร
ประกอบการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01
 การที่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เอกสารประกอบการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะ  ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอาจเน่ืองมาจากเหตุผล  ดังต่อไปน้ี 
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    2.1 เอกสารประกอบการเรียนที่ผู้รายงานสร้างขึ้นน้ัน ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ และผ่านการ
หาประสิทธิภาพ  ซ่ึงได้ค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  ท าให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างครอบคลุมตามจุดประสงค์
ที่ตั้งไว้           
    2.2 หลังจากที่นักเรียนท าใบงานในเอกสารประกอบการเรียนในแต่ละเล่ม นักเรียนได้ทราบผลคะแนนและ
สามารถตรวจสอบจากเฉลยท้ายเล่ม  ท าให้นักเรียนรู้ความก้าวหน้าของตนเอง และทราบถึงความบกพร่องในการท าใบ
งาน สามารถน ามาปรับปรุงแก้ไขในการท าเล่มต่อไปได้ และหลังจากเรียนรู้ทั้ง 2 เล่ม นักเรียน ท าแบบทดสอบหลัง
เรียนพร้อมเฉลย ท าให้นักเรียนทราบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทันที    
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่ มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนรู้  วิชาวิทยาศาสตร์               
เรื่อง ระบบสุริยะ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ซ่ึงอยู่ในระดับมากที่สุด 
ทั้งน้ีเป็นเพราะว่า เอกสารประกอบการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นมีเน้ือหาที่สมบูรณ์ ถูกต้อง อ่านเข้าใจง่าย มีภาพประกอบ        
ที่สวยงามสอดคล้องกับเน้ือหา มีการทดสอบก่อนเรียน เพื่อวัดพื้นฐานความรู้เดิมและทดสอบหลั งเรียนเพื่อ                
วัดความก้าวหน้าในการเรียนรู้แต่ละครั้ง รูปแบบที่กะทัดรัดสะดวก ในการเรียนรู้แต่ละครั้ง และส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจและน าไปปฏิบัติได้ อีกทั้งนักเรียนสามารถสืบค้นด้วยตนเอง ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีและมีแรงจูงใจ        
ในการเรียนรู้ครั้งต่อ ๆ ไป ส่งผลให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียนรู้ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก
ที่สุดการที่นักเรียนมีความพึงพอใจในเอกสารประกอบการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุดทั้งน้ีอาจเน่ืองจากเหตุผล  
ดังต่อไปน้ี           
    3.1 เอกสารประกอบการเรียนรู้ ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นสามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้ เรียนได้
สูงขึ้น สังเกตได้จากคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และใบงานที่นักเรียนท าน้ัน เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง
ก่อให้เกิดความรู้และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง       
    3.2 กิจกรรมการสอนที่ศึกษาค้นคว้าน ามาใช้ในการปฏิบัติกิจกรรม มีรูปภาพประกอบ ท าให้ผู้เรียนไม่เบื่อ
หน่ายในการเรียน ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม จึงท าให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
กิจกรรมเป็นอย่างดีจากเหตุผลดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์
เรื่อง ระบบสุริยะ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในระดับมากที่สุด 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทั่วไป         

 1. ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้อง
อ่ืน ๆ ได้ เน่ืองจากเอกสารประกอบการสอนได้มีการหาประสิทธิภาพของเอกสารแล้ว   
 2. ครูผู้สอนสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางการจัดท าเอกสารประกอบการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระอ่ืนๆ ในระดับชั้นต่าง ๆ ได้      
 3. ควรมีกิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียนทุกครั้ง ก่อนใช้เอกสารประกอบการเรียน เพื่อกระตุ้นการคิดและเร้าความ
สนใจของผู้เรียน 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการด าเนินการวิจัยเก่ียวกับ การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ของ
เอกสารประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง ระบบสุริยะ 
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 2. ควรมีการด าเนินการวิจัยเก่ียวกับ การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้เอกสาร
ประกอบการวิชาวิทยาศาสตร์ในเรื่องอ่ืน ๆ ที่อยู่ในหลักสูตร 
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การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนโดยใช้ชดุกจิกรรมการเรยีนรู ้กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ 
เรือ่ง ระบบตา่งๆ ในรา่งกายมนษุยแ์ละสตัว ์ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2 โรงเรยีนวดัจนัทรต์ะวนัออก 

THE ACHIEVENMENT BY USING SCIENCE ACTIVITIES LEARNING IN THE HUMAN AND 
ANIMAL SYSTEMS FOR MATHAYOMSUKSA II WATJANTAWANOOK SCHOOL 

อภิชญา อตุทาสา1 กติยาพร มว่งปัน้2 เฉลมิชยั สงัโยคะ3 และธนสาร เพง็พุม่4 
APICHAYA OUTTASA1 KITAYAPRON MOUNGPUN2 CHALERMCHAI SANGYOKA3  

AND THANASARN PENGPHUM4 

1นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
2ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดจันทรต์ะวันออก อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

3อาจารย์สาขาวิทยาศาสตรท์ั่วไป คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 
4อาจารย์ฝ่ายเทคโนโลยแีละวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษา คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

บทคัดย่อ          
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ดังน้ี เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้ ชุดกิจกรรม 
การเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2  โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก อ าเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 24 คน โดยวิธีการเลือกกลุ่มแบบ
เจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.87 สถิติที่ใช้ ได้แก่ การวิเคราะห์ผลการวัดความรู้ความเข้าใจ  
โดยการหาค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง 
ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้สถิติ t-test dependent
 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ยคือ 16.75 และ 25.96 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ 3.37 และ 3.57 
ตามล าดบั นักเรียนมีสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 

ค าส าคัญ : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were to study the Achievement by using science activities 

learning on Various Systems in The Human and Animal bodies for the Mathayomsuksa II students. 
Samples of the research comprised 24 Mathayomsuksa II Watjantawanook School students in 2/2018 
semester by purposive sampling. The instruments in this research are learning management plans. 
The science activities learning and learning achievement test that got 0.87 of reliability value.  
The statistics used are the analysis of the results of the cognitive measurement from the mean ( X̅) 
and standard deviation (S.D) obtained from the achievement test scores on various systems in  
the human and animal bodies. Comparison of learning achievement by employing the Dependent 
Sample t – test.  

The research found that the Achievement by using science activities learning on Various 
Systems in The Human and Animal bodies for the Mathayomsuksa II. Have academic achievement 
after studying higher than before the average value is 16.75 and 25.96 and the standard deviation is 
3.37 and 3.57 respectively. Students had higher learning achievement with a statistically significant 
level of 0.5. 

Keywords : Science activities learning, Science learning achievement 

ความเปน็มาและความส าคญั 
                ในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าด้านศิลปวัฒนธรรมได้เกิดควบคู่ไปกับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ซ่ึงมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์ 
มีชีวิตที่เป็นสุข มีความสะดวกสบายมากขึ้น และช่วยพัฒนาให้สังคมเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นตามล าดับ ขณะเดียวกัน  
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์น้ีจะท าให้เกิดอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ และเป็นผลเสียต่อสภาวะแวดล้อมได้เช่นกัน 
ด้วยเหตุน้ี มนุษย์จึงจ าเป็นต้องเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อช่วยให้สามารถปรับตัวให้เหมาะสมและเข้ า
กับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนสามารถน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ให้เป็นประโยชน์ 
ต่อมวลมนุษย์และการพัฒนาประเทศ (สมมารถ จุ้ยทอง. 2540 : บทน า)   
                การปฏิรูปการศึกษามุ่งเป้าหมายการเรียนวิทยาศาสตร์ของประเทศว่าควรให้ประชากรไทยทุ กคนมี
รากฐานการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ตั้งแต่เยาว์วัยอย่างเพียงพอและพร้อมที่จะด าเนินชี วิตอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติและ
รู้เท่าทันวิวัฒนาการของสากลโลก (วิโรจน์ ตันตราภรณ์. 2545 : 3) การจัดการเรียนรู้จึงควรให้ตอบสนองต่อความ
สนใจของผู้เรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนในสิ่งที่ตนสนใจ มุ่งเน้นการท างานกลุ่ม การสอนแบบบูรณาการ
โครงงาน การใช้หัวเรื่องในการจัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิด การค้นคว้าแสวงหาความรู้  
สร้างความรู้ด้วยตนเอง สามารถสร้างสรรค์ผลงานแล้วน าไป แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อ่ืน (กรมวิชาการ. 2544 : 28) 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544 : 34) กล่าวไว้ว่า ปัจจุบันการจัดกระบวนการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ในทุกระดับการศึกษายังใช้วิธีสอนแบบเดิมคือเน้นการอภิปรายหรือสาธิตเป็นหลักเพื่อให้ผู้เรียนอ่าน จด 
และท่องจ า โดยไม่มีการฝึกปฏิบัติ วิธีการสอนเน้นเน้ือหา ซ่ึงดูเหมือนว่าผู้เรียนได้รับความรู้มาก แต่เม่ือพิจารณาดู
ความสามารถของผู้เรียนในการใช้งานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่ได้เรียนไป พบว่าผู้เรียนไม่สามารถสังเคร าะห์และ
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บูรณาการความรู้ต่าง ๆ ในการท าความเข้าใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้การเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้มี
ผลการเรียนรู้ทั้งด้านความรู้ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมีเจตคติต่อการเรียนรู้สูงขึ้น (พูลทรัพย์ 
โพธิสุ์. 2546 : บทคัดย่อ ; อภิญญา เคนบุปผา. 2546 : บทคัดย่อ) เพราะชุดกิจกรรมจะช่วยท าให้ผู้เรียนมีอิสระเรียนรู้
ได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมโดยใช้ความสามารถตามความต้องการของตน ได้ฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมความรับผิดชอบท าให้มีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เกิดการ
เรียนรู้และปฏิบัติจริง เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ในทางที่ดีขึ้น และสามารถ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้        
 จากประสบการณ์การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ณ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น พบว่าผู้เรียนในชั้นเรียนมีความแตกต่างกันทั้งด้านความรู้ ความสนใจและความถนัดท าให้ผู้เรียนมี
วิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันประกอบด้วยสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ
ผู้สอนไม่ตอบสนองต่อความสนใจและความถนัดของผู้เรียนท าให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนรู้ขาดความ
สนใจใฝ่รู้ ไม่กระตือรือร้นในการเรียนรู้ และมีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิทยาศาสตร์     
 จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้ศึกษาค้นคว้าแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โดย
จัดท าตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่สอดคล้องกับสาระ มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด 
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ และเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน ซ่ึงเป็นสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้อย่างหน่ึง โดย
มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนวัดจันทร์
ตะวันออก จังหวัดพิษณุโลก ทั้งน้ีเพื่อน าผลวิจัยดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และน าไปปรับปรุงการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

จดุมุง่หมายของการวจิยั         
 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

สมมตฐิานการวจิยั 
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ สูงกว่าก่อนเรียน 

ขอบเขตการวิจัย         
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง       
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 2 ห้องเรียน แบ่งเป็นดังน้ี ห้องเรียนที่ 1 
จ านวนผู้เรียน 25 คน ห้องเรียนที่ 2 จ านวนผู้เรียน 24 คน รวมผู้เรียนทั้งหมด 49 คน   
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561จ านวน 24 คน ซ่ึงได้รับการเลือกแบบ
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เฉพาะเจาะจง          
 ขอบเขตดา้นเนื้อหา        
 เน้ือหาในการวิจัยครั้งน้ีเป็นเน้ือหาในสาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต  เรื่อง  ระบบต่างๆ ใน
ร่างกายมนุษย์และสัตว์ มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ 
ของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ท างานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไป
ใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต โดยครอบคลุมทั้ง 6 ระบบ คือ ระบบย่อยอาหาร  ระบบหมุนเวียน
เลือดระบบหายใจ  ระบบขับถ่าย  ระบบประสาท และระบบสืบพันธ์ุ     
 ขอบเขตด้านตัวแปร        
 ตัวแปรต้น :  การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
            ตัวแปรตาม :  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 

ขอบเขตด้านระยะเวลา        
 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยท าการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยใช้เวลา 12 ชั่วโมง 
ระยะเวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ         
 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หมายถึง สื่อหรือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ผู้ วิจัยสร้างขึ้น
ประกอบด้วยสื่อวัสดุอุปกรณ์หลายชนิดประกอบเข้ากันเป็นชุด เพื่อเกิดความสะดวกต่อการใช้ในการจัดการเรียนรู้ และ
ท าให้การจัดการเรียนรู้บรรลุผลตามเป้าหมายของการเรียนรู้ ทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
โดยสร้างในสาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต เรื่อง  ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ 
    1.1 ใบความรู้ หมายถึง เอกสารที่ครูจัดท าขึ้นส าหรับใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ซ่ึงก าหนดรายละเอียด
ของเน้ือหาสาระที่สอดคล้องและตรงตามผลการเรียนรู้      
    1.2 ใบกิจกรรม หมายถึง เอกสารส าหรับปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูจัดท าขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติ
กิจกรรม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริง     
    1.3 ใบบันทึกกิจกรรม หมายถึง เอกสารปฏิบัติงานหรือกิจกรรมที่ครูสร้างขึ้นโดยมีจุดมุ่ งหมายเพื่อให้
นักเรียนได้ใช้ความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากใบความรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถของผู้เรียนในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ได้จาก
การท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นโดยวัดพฤติกรรม 4 ด้าน ดังน้ี        
    2.1 ด้านความรู้ – ความจ า หมายถึง ความสามารถในการระลึกถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแล้วเก่ียวข้องกับ
ข้อเท็จจริง ความคิดรวบยอด หลักการ กฎ และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์    
    2.2 ด้านความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถในการจ าแนกความรู้ได้เม่ือปรากฏอยู่ในรูปใหม่ และ
ความสามารถในการแปลความรู้จากสัญลักษณ์หน่ึงไปอีกสัญลักษณ์หน่ึง    
    2.3 ด้านการน าความรู้ไปใช้ หมายถึง ความสามารถในการน าความรู้และวิธีการต่างๆทางวิทยาศาสตร์ไป
ใช้ในสถานการณ์ใหม่ๆ หรือจากที่แตกต่างไปจากที่ เคยเรียนรู้มาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือการน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน          
    2.4 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์



 
 

 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

 

496 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที2่ (Proceedings) 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ส าหรับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้อง
กับเน้ือหาในการวิจัยประกอบด้วยทักษะ 6 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการสังเกต ทักษะการจ าแนกประเภททักษะการลง
ความเห็นข้อมูล ทักษะการตีความ 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

  ตวัแปรตน้       ตวัแปรตาม 
 
 

วิธดี าเนนิการวจิยั 
การด าเนินงานวิจัยในครั้งน้ี  มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดจันทร์
ตะวันออก ซ่ึงผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี       
 1. ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยด าเนินการสร้างดังน้ี 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

        ภาพ แสดงขั้นตอนการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 

ตรวจสอบคุณภาพและความเหมาะสมของชุดกิจกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ 

ปรับปรุงแก้ไข 

ได้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

ศึกษาหลักสูตรและสภาพปัญหา 

วิเคราะห์สาระการเรียนรู้/จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ศึกษาการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

จัดท าชุดกิจกรรมการเรียนรู ้

ตรวจสอบคุณภาพของชุดกิจกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ 
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2. ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ มีขั้นตอนการด าเนินการดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ แสดงการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาหลักสูตรและเอกสารเก่ียวกับการวัดผล 

วิเคราะห์สาระการเรียนรู้/จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ตรวจสอบความความตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบ 

วัดผลสัมฤทธ์ิ โดยผู้เชียวชาญ 

คัดเลือกแบบทดสอบที่มีความตรงเชิงเน้ือหา 

ตามการพิจารณาของผู้เชียวชาญ 

น าแบบทดสอบที่ผ่านการคัดเลือกไปทดลองใช้ 
หาอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ 

และหาค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 

ได้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

จ านวน 40 ข้อ เพื่อน าไปใช้จริง 
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3. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรม 
การเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับ ดังน้ี 
                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ แสดงการการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบเจาะจง (Purposive sampling) 
จ านวน 1 ห้องเรียน จากจ านวน 2 ห้องเรียน 

 

ชี้แจงกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เพื่อที่จะให้ผู้เรียนปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)  

ด าเนินการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์  
โดยผู้วิจัยเป็นผู้สอนเอง ใช้เวลา 12 ชั่วโมง 

ทดสอบหลังเรียน (Post-test) 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

โดยใช้ t – test Dependent Sample 
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ผลการวเิคราะหข์้อมูล        
 กราฟแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน และหลังเรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง 
ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.2 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 

 

 
 

จากกราฟแสดงให้เห็นว่าคะแนนหลังเรียนหลังในกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบต่างๆใน
ร่างกายมนุษย์และสัตว์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.2 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก สูงขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับ
คะแนนก่อนเรียน 
   เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์
และสัตว์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.2 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก ก่อนเรียนกับหลังเรียน  โดยน าคะแนนของ
ความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนกับหลังเรียนมาเปรียบเทียบกันโดยใช้สถิติ  t–test Dependent Sample 
ปรากฎผล ดังน้ี 

ตารางเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบ
ต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.2 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 

 
ผลสมัฤทธิ ์

ทางการเรยีน N 
 

X̅ S.D. รอ้ยละ df T sig 

ทดสอบก่อนเรยีน 24 16.75 3.37 41.88 
23 18.29* .00 ทดสอบหลังเรยีน 24 25.96 3.57 64.90 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

                จากตาราง พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.2 มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.75 คะแนน และ 25.96 คะแนน ตามล าดับ และเม่ือเปรียบเทียบระหว่างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ก่อนและหลังเรียน พบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบต่างๆ ใน
ร่างกายมนุษย์ และสัตว์ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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สรปุผลการวจิยั   
จากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ หลังการ

เรียนสูงกว่าก่อนการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า 
การเรียนการสอนในแต่ละเรื่องของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีกิจกรรมให้นักเรียน เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ได้ศึกษาส ารวจ
จากข้อมูลจริง ได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรม มีการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยมีครูคอยช่วยเหลือชี้แนะเม่ือ
เกิดปัญหา จึงท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี เข้าใจเน้ือหาสามารถสรุปความรู้ที่ได้จากกิจกรรมที่เรียน ซ่ึงสอดคล้อง 
กับแนวคิดของ วัฒนาพร ระงับทุกข์. 2542. ที่ว่า การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คือ วิธีการส าคัญ 
ที่สามารถสร้างและพัฒนาผู้เรียน ให้เกิดคุณลักษณะต่างๆ ที่ต้องการในยุคโลกาภิวัตน์เน่ืองจากเป็นการจัดการเรียน 
การสอนที่ให้ความส าคัญกับผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนในเรื่องที่สอดคล้องกับความสามารถ
และความต้องการของตนเองและได้พัฒนา ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ ซ่ึงแนวคิดการ จัดการศึกษาน้ีเป็นแนวคิดที่
มีรากฐานจากปรัชญาการศึกษาและทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ ที่ได้พัฒนามาอย่างต่อเน่ืองยาวนาน และเป็นแนวทางที่
ได้รับการพิสูจน์ว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามต้องการอย่างได้ผล 

ข้อเสนอแนะ         
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้        
 1. ก่อนน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ร่างกายต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ 
ไปใช้ในการเรียนการสอนครูผู้สอนควรศึกษารายละเอียดทุกขั้นตอนและทดลองท ากิจกรรมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ทุกหน่วยก่อนทุกครั้ง เพื่อท าความเข้าใจและเตรียมความพร้อมทั้งด้านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้  
 2. ผู้สอนควรแนะน าและกระตุ้นให้นักเรียนน าหลักการที่ได้เรียนรู้จากการท ากิจกรรม 
ไปศึกษาค้นคว้า ทดลองเพิ่มเติม และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน     
 3. ครูผู้สอนสามารถน ากิจกรรมไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ได้ โดยปรับให้เหมาะสมกับระดับช่วงชั้นของผู้เรียน และสภาพของสถานศึกษา  
 4. เวลาที่ใช้ในการท ากิจกรรม ครูผู้สอนอาจยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมตามระดับความสามารถของ
นักเรียนและระยะเวลาของกิจกรรม แต่ไม่ควรมากเกินไปอาจจะท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายได้ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในชั้นเรียนครั้งต่อไป      
 1. ควรพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในสาระการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
ในระดับช่วงชั้นอ่ืนๆ โดยปรับเน้ือหาและกิจกรรมให้มีความยากง่าย และเหมาะสมกับช่วงชั้นของนักเรียนหรือพัฒนา
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อ่ืนๆ      
 2. ควรศึกษาผลการเรียนรู้จากการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับตัวแปรอ่ืนๆ เช่น ทักษะ
ปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์พฤติกรรมการท างานกลุ่ม และความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์  
 3. ควรส่งเสริมให้กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ รวมทั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เองได้พฒันาชุดกิจกรรม
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การเรียนรู้ขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการเรียน เพื่อส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถเพิ่มมากขึ้น และน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันตลอดจนถึงอนาคต 
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ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที2่ (Proceedings) 

การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความพงึพอใจของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่5 ดว้ย                  
ชุดกจิกรรมการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์เรือ่ง ปรากฏการณล์มฟา้อากาศ   

A Study of Learning Achievement and satisfactions of students grade 5 with learning 
activities of Science of “Weather phenomena” 

โยธกา กลา้แขง็1  จริศกัดิ ์ไกรเกรยีงศร2ี  และมลวภิา เมอืงพระฝาง3   
Yotaka Klakheng1  Jirasak  Kraikriangsri2  and Monwipha  Mueangprafang 3 

                                           1นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุสาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
                                                     2ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

                                                        3อาจารย์ประจ าสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุสาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

บทคดัยอ่ 

          การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัด
จันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 จ านวน 12 คน เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test ในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และร้อยละในการวิเคราะห์ความพึงพอใจ 

ผลการศึกษาพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ปรากฏการณ์ลมฟ้า
อากาศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 และ ความ
พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
พบว่าโดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจส่วนใหญ่อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด คือ เม่ือศึกษาบทเรียนด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้แล้วนักเรียนเข้าใจบทเรียนและเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น ร้อยละ 90.00 

 

ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน / ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ / ความพึงพอใจ 

 

 

 

 



 
 

 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

 

503 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที2่ (Proceedings) 

ABSTRACT 

          The purpose of this study were to study the results of pretest and posttest of  learning 
achievement with learning activities of Science of “Weather phenomena “of students grade 5 and to 
study satisfactions of students grade 5 to learning activities of Science of “Weather phenomena”. 
The sample was 12 students on the second semester of academic year 2561 of Watjantawantok 
Mittaphap 73 School by Purposive Sampling. The research instruments consisted of 1) learning 
activities of Science of “Weather phenomena” 2) the achievement test of Science 3) the 
questionnaire of satisfactions. The statistics were mean, standard deviation, t-test and percentage. 

The results found that learning achievement of learning activities of Science of “Weather 
phenomena”, posttest was higher than pretest” and were different statistically significant at the .05 
level. And the satisfactions of students to learning activities of Science of “Weather phenomena 
found that in over all the most students had the satisfactions at the highest level. Studying the lesson 
with learning activities found that students understood the lesson and learn better considering as 
90%. 

Keywords : Learning achievement / Learning Activities Science / Satisfaction   

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การจัดการศึกษาให้ตอบสนองต่อความเจริญของโลกในยุคปัจจุบัน จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เทคโนโลยี
ต่างๆและนวัตกรรมใหม่ๆเข้าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนซ่ึงหมายถึงการน าเทคนิค วิธีการ แนวคิด สื่อและ
นวัตกรรมการศึกษาเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาทางการศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและมีคุณภาพทางการเรียนรู้สูงขึ้น  

การเรียนการสอนจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ก็ต่อเม่ือครูใช้ส่ือการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้ผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ วิทยาศาสตร์มีความเจริญมากในโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เก่ียวข้องกับชีวิตทุกคนทั้ง
ในชีวิตประจ าวันและอาชีพต่างๆ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนผลผลิตต่า งๆ วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลก
สมัยใหม่ซ่ึงเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์มีส่วนในการ
พัฒนามนุษย์ ทั้งความเจริญทางวัตถุและทางด้านจิตใจ วิทยาศาสตร์ท าให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุ
เป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ คิดวิจารณ์  มีทักษะที่ส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบ (กรมวิชาการ. 2545:1)   
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีการก าหนดให้สถานศึกษาจัดสาระการเรียนรู้ให้ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระในทุก
ช่วงชั้น วิทยาศาสตร์เป็นสาระหน่ึงที่สถานศึกษาต้องจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อหลักสูตรใหม่ เพราะตั้งแต่
อดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน วิทยาศาสตร์มีความส าคัญยิ่งต่อโลกและการด าเนินชีวิตด้วยเหตุผลประการแรกคือ โลก
ปัจจุบันเป็นโลกของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเราทุกคนต้องเก่ียวข้องตลอดเวลาไม่ว่าทางใดก็ทางหน่ึง วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วยให้มนุษย์สะดวกสบายและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และประการที่สอง วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมีบทบาทที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ฉะน้ันพลเมืองทุกคนของประเทศจ าเป็นต้องมี
ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต อัน
เป็นหน้าที่โดยตรงของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551:22) 
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 จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พบว่าในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในหน่วยการเรียนรู้ที่ผ่านมาน้ัน นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ผ่านจุดประสงค์การ
เรียนรู้ และมีคะแนนค่อนข้างต่ า นักเรียนขาดความสนใจ และขาดความเข้าใจในเน้ือหาที่เรียน เน่ืองจากเป็นเน้ือหาที่
ค่อยข้างยาก และซับซ้อน                                                                      
 จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยได้เห็นความส าคัญจึงมีความสนใจที่จะสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 เรื่อง ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ โดยจัดท าตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ซ่ึงมีเน้ือหาสอดคล้องกับสาระ มาตรฐานการเรยีนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยมุ่งให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการเรียนรู้การ
ค้นคว้าด้วยตนเอง เกิดการพัฒนาความรู้ และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้นไปได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป 

จุดมุ่งหมายการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ เรื่อง ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง 

ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 
 

ขอบเขตการวจิยั 

ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 

73 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยมีนักเรียน จ านวนทั้งสิ้น 12 คน เป็นนักเรียนชาย จ านวน 8 คน และเป็น
นักเรียนหญิง จ านวน 4 คน           
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ของโรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก
มิตรภาพที่ 73 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยมีนักเรียนจ านวน 12 คน เป็นนักเรียนชาย จ านวน 8 คน และเป็น
นักเรียนหญิง จ านวน 4 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  ผู้วิจัยได้จัดท าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก มาตรฐานการเรียนรู้  ว 6.1 ป.5/1 ส ารวจ ทดลอง และ
อธิบาย การเกิดเมฆ หมอก น้ าค้าง ฝน และลูกเห็บ ซ่ึงประกอบด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้จ านวน 6 ชุด ดังน้ี 
   ชุดที่ 1 เมฆ   
   ชุดที่ 2 หมอก 
   ชุดที่ 3 ฝน 
   ชุดที่ 4 น้ าค้าง 
   ชุดที่ 5 ลูกเห็บ 
   ชุดที่ 6 ผลของปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 
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 ขอบเขตดา้นตวัแปร 
ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ปรากฏการณ์ลมฟ้า

อากาศ           
 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ปรากฏการณ์ลมฟ้า
อากาศ และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ปรากฏการณ์ลมฟ้า
อากาศ          
 ขอบเขตด้านระยะเวลา  
  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561      

สมมตฐิานการวจิยั 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้                          
เรื่อง ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าก่อนเรียน  
 2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ หลังเรียนด้ วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้                               
เรื่อง ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ระดับพึงพอใจมาก 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ช่วยให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์สูงขึ้น และมีความเข้าใจในเน้ือหามากขึ้น                                   
 2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ อยู่ระดับ
พึงพอใจมาก 
 3. เป็นแนวทางให้ครูผู้สอนและผู้ที่สนใจน าวิธีการเรียนรู้น้ีไปใช้จัดการเรียนในเรื่องอ่ืนๆได้ 
 

นยิามศพัทเ์ฉพาะ 
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง สื่อการเรียนการสอนซ่ึงเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดย

น าเน้ือหามาจากในสาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก มาตรฐานการเรียนรู้ ว 6.1 ป.5/1 ส ารวจ ทดลอง 
และอธิบาย การเกิดเมฆ หมอก น้ าค้าง ฝน และลูกเห็บ ประกอบด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้จ านวน 1 ชุด ในชุด
กิจกรรมประกอบด้วยชื่อกิจกรรม ค าชี้แจง จุดประสงค์ของกิจกรรม เวลาที่ใช้ ใบความรู้ กิจกรรม และแบบฝึกหัดท้าย
กิจกรรม และค าเฉลยกิจกรรม แต่ละชุดประกอบด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และคู่มือครูชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัย
แบ่งเน้ือหาออกเป็น 6 ชุด คือ 
  ชุดที่ 1 เมฆ   
  ชุดที่ 2 หมอก 
  ชุดที่ 3 ฝน 
  ชุดที่ 4 น้ าค้าง 
  ชุดที่ 5 ลูกเห็บ 
 ชุดที่ 6 ผลของปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 
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    1.1 ใบความรู้ หมายถึง เอกสารที่ครูจัดท าขึ้นส าหรับใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ซ่ึงก าหนดรายละเอียด
ของเน้ือหาสาระที่สอดคล้องผลการเรียนรู้ 
    1.2 ใบกิจกรรม หมายถึง เอกสารส าหรับปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูจัดท าขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติ
กิจกรรม โดยมีจุดม่ังหมายเพื่อให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริง  
   2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ หมายถึง คะแนนที่ได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน เรื่อง ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ ซ่ึงเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 
 3. ความพึงพอใจในการเรียน หมายถึง ความรู้สึกเก่ียวกับการเรียนวิทยาศาสตร์ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ ที่ได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ   

 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

               ตวัแปรตน้                                                                      ตวัแปรตาม   

 

 

 

 
วิธดี าเนนิงานวจิยั 

ขั้นตอนที่ 1 สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ มีขั้นตอนดังน้ี 
 1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 

1.2 วิเคราะห์สาระการเรียนรู้/จุดประสงค์การเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ จากหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 

1.3 ศึกษาการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จากเอกสารและงานวิจัยที่ เก่ียวข้อง 
1.4 จัดท าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามที่ได้วางแผนไว้ 
1.5 ปรับปรุงแก้ไขเน้ือหาให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
1.6 ตรวจสอบความถูกต้องของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
1.7 ได้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ถูกต้องและสมบูรณ์ น าไปใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 

 

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความ
พึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง 

ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 
 

 

1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่อง       
   ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 
2) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ 
    การเรียนเรื่อง ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 
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ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที2่ (Proceedings) 

 
สรุปขั้นตอนการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ จ านวน 12 

ชุด ดังน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู ้

 
          ขัน้ตอนที ่2 การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน มีขั้นตอนดังน้ี 

 2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
2.2 วิเคราะห์สาระการเรียนรู้/จุดประสงค์การเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ จากหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
2.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 20 ข้อ 
2.4 น าแบบทดสอบให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ตรวจสอบ 
2.5 ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
2.6 ได้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจ านวน 20 ข้อไปใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

 ปีที่ 5 
 

 

ศึกษาหลักสูตร 

วิเคราะห์สาระการเรียนรู้/จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ศึกษาการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

จัดท าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ตรวจสอบความถูกต้องของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ปรับปรุงแก้ไข 

ได้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ถูกต้องและสมบูรณ์ 
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สรุปขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้ ดังน้ี 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2 แสดงการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

          ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เรื่อง 
ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ มีขั้นตอนดังน้ี 

 3.1 ศึกษาหลักในการสร้างแบบสอบถาม จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
3.2 วิเคราะห์สาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด เพื่อก าหนดกรอบรายการประเมินและค าถามให้สอดคล้อง 

กับชุดกิจกรรม 
3.3 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนจ านวน 10 ข้อ 
3.4 น าแบบประเมินเสนอผู้เชี่ยวชาญและแก้ไขตามค าแนะน า 
3.5 ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
3.6 ได้แบบประเมินจ านวน 10 ข้อไปใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

 
 
 
 
 
 

ศึกษาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ 

วิเคราะห์สาระการเรียนรู้/จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

น าแบบทดสอบให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 

ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

ได้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
จ านวน 20 ข้อ เพื่อน าไปใช้ 
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สรุปขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง 
ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ ดังน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
ภาพที ่3 แสดงการการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 

 
         สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์้อมลู 
          ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 

          1.1 หาค่าคะแนนเฉลี่ย (อรอนงค์  ฟ้าคนอง.2549 : 55)  มีสตูรดังน้ี 

                            
N

x
x


=  

  เม่ือ   x  แทน  คะแนนเฉลี่ย 

  x  แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   N  แทน   จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 

1.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (อรอนงค์  ฟ้าคนอง.2549 : 56)  มีสูตรดังน้ี 

                                   
( )

( )1NN

XXN
SD

22

−

−
=


 

  เม่ือ SD แทน  ความเบี่ยงเบน 

  x  แทน  ผลรวมของคะแนน 

  2x   แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 

 N แทน  จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 

ศึกษาหลักในการสร้างแบบสอบถาม 

วิเคราะห์สาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ก าหนดกรอบรายการประเมินและค าถาม 

สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 

เสนอผู้เชี่ยวชาญและแก้ไขตามค าแนะน า 

ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

ได้แบบประเมินที่น าไปใช้ได้จริง 
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   1.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้การทดสอบค่า  t – test 
dependent  (อรอนงค์  ฟ้าคนอง.2549 : 58)  ได้จากสูตร 

𝑡 =
∑ 𝐷

√𝑁 ∑ 𝐷2 − (∑ 𝐷)
2

𝑁 − 1

 

   เม่ือ  t       แทน  ค่าความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน 
   D      แทน  ผลต่างของคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน 
  N      แทน  จ านวนนักเรียน 
  ∑ 𝐷   แทน  ผลรวมของผลต่างของคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน 
  ∑ 𝐷2 แทน  ผลรวมของผลต่างยกก าลังสองของคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน 
   1.4 หาค่าดัชนีความสอดคล้อง )(IOC  (อรอนงค์  ฟ้าคนอง.2549 : 56)  โดยใช้สูตร 

                         
N

R
IOC


=  

  เม่ือ )(IOC   แทน  ค่าดัชนีความสอดคล้อง 

                    R  แทน  ผลรวมจากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 

   N        แทน  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ   
     
          ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
           ตอนที่ 1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 
           ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 
 

การทดสอบ N �̅� S.D. t 

ก่อนเรียน 12 6.92 2.11  
11.29* หลังเรียน 12 13.25 2.27 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
          จากตารางที่ 1 พบว่าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 6.92 คะแนน และ 13.25 คะแนน ตามล าดับ และเม่ือเปรียบเทียบระหว่าง
คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
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          ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 
 

รายการประเมิน 
1. ชุดกิจกรรมส่งเสรมิให้นักเรยีนมคีวามสนใจและ กระตือรือรน้ต่อการเรียนมากขึน้ 
2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อความหมายได้ชัดเจน เข้าใจง่าย 

3. ชุดกิจกรรมมีกิจกรรมการเรียนรูท้ี่หลากหลาย 
4. กิจกรรมมีความเหมาะสมกับระยะเวลา 
5. ชุดกิจกรรมช่วยให้นักเรยีนเข้าใจบทเรียนและเรยีนรู้ได้ดียิ่งขึ้น 

6. ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร และรปูภาพที่ใช้ประกอบ 

7. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสรมิกระบวนการคิดและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

8. ชุดกิจกรรมส่งเสริมการเรยีนรู้แบบกระบวนการกลุม่ 

9. ชุดกิจกรรมสามารถเชื่อมโยงความรูเ้ดิมกับเรื่องต่างๆ ท าให้นักเรียนเกิดความรู้ที่กว้างขวางขึน้ 

10. การเรยีนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสรมิให้นักเรยีนได้รับประสบการณ์ตรงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

     ตารางที่ 2 แสดงค่าร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์เรื่อง ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 
 

คา่สถติ ิ

ขอ้
ที ่1

 

ขอ้
ที ่2

 

ขอ้
ที ่3

 

ขอ้
ที ่4

 

ขอ้
ที ่5

 

ขอ้
ที ่6

 

ขอ้
ที ่7

 

ขอ้
ที ่8

 

ขอ้
ที ่9

 

ขอ้
ที ่1

0 

ค่าเฉลีย่ 4.25 4.17 4.42 4.08 4.50 4.00 4.08 4.33 4.25 4.17 
ค่าร้อยละ 85.00 83.33 88.33 81.67 90.00 80.00 81.67 86.67 85.00 83.33 

SD    0.62 0.72 0.67 0.67 0.67 0.74 0.51 0.65 0.62 0.58 

          จากตารางที่ 2 พบว่าระดับความพึงพอใจส่วนใหญ่อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด คือ ข้อที่ 5 ชุดกิจกรรมช่วย
ให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนและเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น ร้อยละ 90.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67 รองลงมา คือ ข้อที่ 
3 ชุดกิจกรรมมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ร้อยละ 83.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67 ตามล าดับ  

สรุปผลการวิจัย 
          ผลการด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ  ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยสรุปไว้ดังน้ี 
          1) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ปรากฏการณ์ลม
ฟ้าอากาศ ก่อนเรียนและหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 6.92 คะแนน และ 13.25 คะแนน ตามล าดับ ซ่ึงคะแนน
สอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.33   
          2) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ปรากฏการณ์ลมฟ้า
อากาศชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจส่วนใหญ่อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด คือ ข้อที่ 5 ชุด
กิจกรรมช่วยให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนและเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น ร้อยละ 90.00 รองลงมา คือ ข้อที่ 3 ชุดกิจกรรมมีกิจกรรม
การเรียนรู้ที่หลากหลาย ร้อยละ 83.33 ตามล าดับ 
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อภิปรายผล 
          จากผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ ผู้วิจัยเสนอการอภิปรายตามรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
          1) นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ปรากฏการณ์ลมฟ้า
อากาศ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานข้อที่ 1 คือ นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง 
ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าก่อนเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการ
เรียนการสอนของ บลูม ที่กล่าวว่า การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามที่ตนต้องการย่อมกระท ากิจกรรมน้ัน ด้วย
ความกระตือรือร้น ท าให้เกิดความม่ันใจเกิดการเรียนรู้ได้เร็ว และประสบความส าเร็จสูง ท าให้เกิดความพึงพอใจใน
ตนเองได้ในที่สุด  
          2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 เป็นไปตาม
สมมติฐานข้อที่ 2 ที่ตั้งไว้ คือ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เรื่อง ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ระดับพึงพอใจมาก ซ่ึงสอดคล้องกับ
วอลเลอสเตน (Wallerstein,  1971 : 25-26 อ้างอิงใน จุฑามาศ สระศรี,2543 :11) ได้ให้ความหมาย  ความพึงพอใจ
ว่า  ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเม่ือได้รับความส าเร็จตามความมุ่งหมายหรือเป็นความรู้สึกขั้นสุดท้าย (End-
State in Feeling) ที่ได้รับความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และอธิบายว่าความพึงพอใจเป็นกระบวนการทางจิตวิทยาไม่
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน แต่สามารถคาดคะเนได้ว่ามีหรือไม่มีจากการสังเกตพฤติกรรมของคนเท่าน้ัน การที่จะท าให้
คนเกิดความไม่พึงพอใจจะต้องศึกษาปัจจัยและองค์ประกอบที่เป็นสาเหตุแห่งความพึงพอใจน้ัน 

ข้อเสนอแนะ 
          1. ควรเพิ่มใบกิจกรรมท้ายบทเรียน ให้มีความหลากหลายมากขึ้น 
          2. เพิ่มระยะเวลาการเรียนในแต่ละชุดกิจกรรม 
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การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปทีี ่2                                       
ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ เรือ่ง แสง                                                         

A Study of Learning Achievement of Science with Seven Cycles Learning Management 
of “the Light”  

กลัยรตัน ์ ค าชืน่1  มลวภิา  เมอืงพระฝาง2  ปยิมนสั  วรวทิยร์ตันกลุ3  ชลยัรตัน ์ อ่ ามาก4  
Kanyarat Khamchuen1 Monwipha Mueangprafang2 Piyamanas Voravitrattanakul3 

chalairat ammak4 
 

 1นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
2อาจารย์สายาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

3อาจารย์สาขาวิชาวัดผลและประเมินผล คณะครุศาสตร์ มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
4ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

บทคดัยอ่ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน และหลังเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อ ง 

แสง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น และ เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร
การเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง แสง กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 50 คน 
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผน
จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูล 
ใช้สถิติดังต่อไปน้ี ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ร้อยละ (Percentage) ค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) ค่าความยาก (P) ค่าอ านาจจ าแนก (R) ค่าความ
เชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน KR-20 การทดสอบค่าที (t-test Dependent Sample) และ
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธ์ิของกลุ่มตัวอย่าง (t-test for one sample)    
 ผลการวิจัยพบว่า         
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง แสง เม่ือเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่า
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
 2. พฤติกรรมการสอนของครูทั้ง 5 ด้านภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.56 มีความสัมพันธ์ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.5 กับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แสง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น 

ค าส าคญั : ผลสัมฤทธ์ิ, การจัดการเรียนรู้, วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น 

 

http://edu.psru.ac.th/v2016/profile.php?PID=47
http://edu.psru.ac.th/v2016/profile.php?PID=47
http://edu.psru.ac.th/v2016/profile.php?PID=47
http://edu.psru.ac.th/v2016/profile.php?PID=47
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ABSTRACT         

 Objective of this were to compare achievement before studying and after studying about 
light of student grade 8 with seven cycles learning management and to compare learning 
achievement of science. Before and after studying of student grand 8 at Phitsanulokphittayakom 
School in 2 nd semester academic year 2561.The sample were 50  students of experiment. The 
research instruments were lesson plan with seven cycles leaning management of the” light”. The 
statistic were Mean, Standard Deviation, Percentage, Index of objective congruence, Dependent 
sample and T-test for one sample.       
 Research result           
 1. The result in the study case has achievement to learning science before is less them 
learning science to use leaning cycle seven when to compared the achievement.      
 2. The average of the previous significant statistically .01. when to compared with standard 
70 percent has scores after learning more this standard statistically level .01 

Key words : Result, Learning, Cycle seven 

บทน า           

 ภายใต้ยุคแห่งเทคโนโลยีก้าวไกล และโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว วิทยาศาสตร์ได้เข้ามา มีบทบาท
ส าคัญอย่างยิ่งในโลกยุคปัจจุบัน และมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เก่ียวข้องกับชีวิตของทุกคน ทั้ง
ในการด ารงชีวิตประจ าวันและงานในอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้
ใช้เพื่ออ านวยความสะดวกในชีวิตและการท างาน เหล่าน้ีล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิด
สร้างสรรค์และศาสตร์อ่ืนๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิด
วิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถ
ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซ่ึง
เป็นสังคมแห่งการเรยีนรู้ (knowledge-based society) ดังน้ันทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ 
เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล 
สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 หน้า92)     
 ประเทศไทยเองได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษาซ่ึงได้ระบุไว้ใน พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวดที่ 4 มาตรา 22  
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญ
ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ เต็มตามศักยภาพ นอกจากน้ีใน
มาตรา 23(2) เน้นการจัดการศึกษาให้มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเข้าใจ
และประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาตรา 
24 ซ่ึงสามารถสรุปได้ว่าหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการศึกษาต้องด าเนินการจัดการเรียนรู้และการพัฒนานักเรียนในด้าน
ทักษะ กระบวนการคิด การปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน และให้
ผู้เรียนเกิดการใฝ่เรียนรู้ และสร้างบรรยากาศการเรียนให้เหมาะสม 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับ
กระบวนการ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และการ
แก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการท ากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติ จริงอย่าง
หลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา , 2551, หน้า 1) อีกทั้งตามหลักสูตร
การศึกษาแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ได้เสนอให้มีการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดซ่ึงจะระบุ
อยู่ในสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน เม่ือวิเคราะห์ตามตัวชี้วัดที่น ามาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทักษะการคิดที่เป็นจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์ (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2555)   
 ผู้ วิจัยฐานะครูผู้สอนจึงพยายามหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนรูปแบบที่ ใหม่ๆ  เพื่อพัฒนา
ความสามารถในด้านการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ตามแนวคิดของ Eisenkraft ที่ได้ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้แบบ วัฏจักรการเรียนรู้ 
5 ขั้น (5E Cycle Model) เป็น 7 ขั้น ประกอบด้วย 1) ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม(elicit) 2)  ความสนใจ(engage) 3)  
ขั้นส ารวจและค้นหา(explore) 4) ขั้นอธิบายและสรุปผล(explain) 5) ขั้นขยายความรู้(elaborate) 6) ขั้นประเมินผล
(evaluate) และ 7) ขั้นน าความรู้ไปใช้ (extension) จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เป็น
การเรียนการสอนโดยวิธีสืบเสาะหาความรู้ และเน้นไปที่ตรวจสอบความรู้เดิมของผู้เรียน เพื่อน าไปสู่เพื่อการสร้างองค์
ความรู้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ และน าเอาองค์ความรู้เดิมเชื่อมโยงความรู้ใหม่ นอกจากน้ีการจัดการเรียนรู้แบบ วัฏ
จักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เป็นการจัดการเรียนรู้โดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้เด็กได้มีความสนใจและสนุกกับการเรียน และ
ยังสามารถปรับประยุกต์สิ่งที่ได้เรียนรู้ไปสู่การสร้างประสบการณ์ของตนเอง    
 จากปัญหาที่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ ครูผู้สอน ได้วิเคราะห์หา
สาเหตุเบื้องต้นพบว่า สาเหตุมาจากครูมีพฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ยังไม่น่าสนใจ ใช้สื่อไม่หลากหลาย ท าให้
บรรยากาศในชั้นเรียนไม่น่าเรียน นักเรียนขาดการแสวงหาความรู้และสรุปองค์ความรู้ที่เรียน อีกทั้งธรรมชาติของวิชา
วิทยาศาสตร์มีเน้ือหาที่ค่อนข้างซับซ้อน และต้องใช้การวิเคราะห์ในการท าความเ ข้าใจจึงเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์       
 จากสภาพปัญหา และการศึกษาความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรี ยนรู้ 7 ขั้นในการ
แก้ปัญหา ผู้วิจัยจึงมุ่งม่ันที่จะจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เพื่อเพิ่มระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง แสง ทั้งน้ีเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการ
เรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน และหลังเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง แสง 
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการ

จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง แสง กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 
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สมมติฐานของการวิจัย            

 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ 
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง แสง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน      
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ 
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง แสง หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
 

ขอบเขตของงานวจิยั        
 ขอบเขตดา้นเนื้อหา         
 เน้ือหาที่ใช้ในการวิจัย เป็นเน้ือหาสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
 สาระที่ 5 พลังงาน        
 มาตรฐาน ว 5.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการด ารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีกระบวน การสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์        
 ตัวชี้วัด           
 ว.5.1 ม.2/1 ทดลองและอธิบายการสะท้อนของแสง การหักเหของแสงและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ว.5.1 ม.2/2  อธิบายผลของความสว่างที่มีต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ    
 ว.5.1 ม.2/3 ทดลองและอธิบายการดูดกลืนแสงสี การมองเห็นวัตถุ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง      
 ประชากร : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 จ านวน 10 ห้องเรียน 448 คน       
 กลุ่มตัวอย่าง : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.5 จ านวน 50 คน โดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive หรือ Judgmental Sampling)      
 ขอบเขตดา้นตวัแปร        
 ตัวแปรต้น : การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น     
 ตัวแปรตาม : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และพฤติกรรมผู้สอนในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง แสง
 ขอบเขตดา้นระยะเวลาที่ใชใ้นการวิจยั      
 ระยะเวลาในการวิจัยในครั้งน้ี ผู้ด าเนินการวิจัยใช้เวลาในการด าเนินการ 13 ชั่วโมง ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการในการสอนเอง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย    
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ีประกอบไปด้วย 
 1. แผนจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง แสง จ านวน 13 ชั่วโมง 
   2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
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วิธดี าเนนิงานวจิยั        
 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนต่อพฤติกรรมครูผู้สอน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง แสง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยได้ด าเนินงานวิจัย ดังต่อไปน้ี  
 1. ชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนและรายละเอียดเก่ียวกับการเรียนแก่นักเรียนกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับการเรียนโดย
ใช้การจัดการเรียนรู้แบบการเรียนรู้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง แสง     
 2. ท าการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ กับกลุ่มนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ก่อนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (Pre-test)      
 3. ด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง แสง ของ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการศึกษาด้วยตนเอง จ านวน 6 แผนการเรียนรู้ รวม 13 ชั่วโมง  
 4. ท าการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ กับกลุ่มนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง หลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (Post-test)      
  การเกบ็รวมรวมข้อมลู     
 1. ใช้แบบแผนการทดลองหน่ึงกลุ่มทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน(One-group Pre-test, Post-test 
Design)            
 การวิเคราะห์ข้อมูล    
 1. วิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
     1.1 น ากระดาษค าตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการ
ทดสอบก่อนเรียนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง แสง มาตรวจให้คะแนน 
    1.2 รวมคะแนนผลสัมฤทธ์ิของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
    1.3 วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธ์ิของกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบก่อนเรียน
และหลังการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง แสง โดยการทดสอบค่าที (t-test Dependent Sample) 
    1.4 วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธ์ิของกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้แบบวัฏ
จักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง แสง ด้วยวิธีการทดสอบ (t-test for one sample) 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล        
 1. สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1.1  ค่าเฉลี่ย (Mean)  

     XX = N  

 
   เม่ือ X  แทน  ค่าเฉลี่ย 

    X  แทน ผลรวมคะแนน 
    N  แทน จ านวนนักเรียน 

1.2  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   

( ) − 
22N X X

S.D.= N(N-1)  
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  เม่ือ S.D.  แทน  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   X  แทน คะแนนของนักเรียนแต่ละคน 
   N  แทน จ านวนนักเรียน  
          1.3 ร้อยละ (Percentage)  
     P      =        N 
              f 
  เม่ือ  P        แทน  ร้อยละ 
   f  แทน  ความถี่ที่ต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
    N  แทน  จ านวณความถี่ทั้งหมด              
 2. สถิติที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ      
    2.1 หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้(IOC) ของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้สูตร  

RIOC= N  

 
  เม่ือ IOC  แทน  ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับ  
     จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   R  แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
   N  แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
    2.2 ค่าความยาก (P) วิเคราะห์ว่าข้อสอบข้อน้ันมีจ านวนหรืออัตราส่วนของผู้ตอบถูกเท่าใด 
ค่าความยากคุณภาพข้อสอบเลือกตอบรายข้อโดยใช้สูตร (สสวท., 2555, หน้า 13) 
 

AP
N

=    หรือ  
H L

H LP
N N

+=
+

 

  เม่ือ P  แทน ค่าความยาก 
   A  แทน  จ านวนผู้ตอบถูกทั้งหมด 
   N  แทน  จ านวนผู้ตอบทั้งหมด 
   H  แทน จ านวนผู้ตอบถูกในกลุ่มสูง 
   L  แทน จ านวนผู้ตอบถูกในกลุ่มต่ า 

   HN  แทน จ านวนผู้ตอบทั้งหมดในกลุ่มสูง 

   LN  แทน จ านวนผู้ตอบทั้งหมดในกลุ่มต่ า 
          ค่าความยากคุณภาพข้อสอบเขียนตอบรายข้อโดยใช้สูตร  
 

2
H LP P

P
+

=    หรือ  
2

H L

H L
T T

P

 +
 

=  
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  เม่ือ P  แทน ค่าความยาก 

   HP  แทน อัตราส่วนของคะแนนของผู้สอบในกลุ่มสูง 

   LP  แทน อัตราส่วนของคะแนนของผู้สอบในกลุ่มต่ า 
   H  แทน คะแนนรวมรายข้อของผู้ทุกคนในกลุ่มสูง 
   L  แทน คะแนนรวมรายข้อของผู้ทุกคนในกลุ่มต่ า 

   HT  แทน คะแนนเต็มรวมรายข้อของผู้สอยทุกคนในกลุ่มสูง 

   LT  แทน คะแนนเต็มรวมรายข้อของผู้สอยทุกคนในกลุ่มต่ า 
    2.3  ค่าอ านาจจ าแนก (R) ความสามารถของข้อสอบในการจ าแนกผู้ท าการทดสอบออกเป็นกลุ่มสูง และ
กลุ่มต่ า 
         อ านาจจ าแนกคุณภาพข้อสอบเลือกตอบรายข้อโดยใช้สูตร  
 

H

H LR
N
−=    หรือ  

L

H LR
N
−=  

  เม่ือ R  แทน  อ านาจจ าแนก 
   H  แทน จ านวนผู้ตอบถูกในกลุ่มสูง 
   L  แทน จ านวนผู้ตอบถูกในกลุ่มต่ า 

   HN  แทน จ านวนผู้ตอบทั้งหมดในกลุ่มสูง 

   LN  แทน จ านวนผู้ตอบทั้งหมดในกลุ่มต่ า 
 
      อ านาจจ าแนกคุณภาพข้อสอบเขียนตอบรายข้อโดยใช้สูตร  
 

H LR P P= −    หรือ  
H L

H L
R

T T
 

= −
 

 

  เม่ือ R  แทน  อ านาจจ าแนก 

   HP  แทน อัตราส่วนของคะแนนของผู้สอบในกลุ่มสูง 

   LP  แทน อัตราส่วนของคะแนนของผู้สอบในกลุ่มต่ า 
   H  แทน คะแนนรวมรายข้อของผู้ทุกคนในกลุ่มสูง 
   L  แทน คะแนนรวมรายข้อของผู้ทุกคนในกลุ่มต่ า 

   HT  แทน คะแนนเต็มรวมรายข้อของผู้สอยทุกคนในกลุ่มสูง 

   LT  แทน คะแนนเต็มรวมรายข้อของผู้สอยทุกคนในกลุ่มต่ า 
 เกณฑ์ในการก าหนดว่าผู้ใดอยู่ในกลุ่มสูง กลุ่มใดอยู่ในกลุ่มต่ า อาจจะใช้จ านวนผู้สอบเป็นเกณฑ์ (สสวท., 
2555, หน้า 14) เช่น ก าหนดให้ 27% เป็นเกณฑ์ หมายถึง ผู้ที่มีคะแนนสูงสุด 27% ของผู้สอบทั้งหมดเป็นกลุ่มสูง และ
ผู้สอบมีคะแนนต่ าสุด 27% ของผู้สอบทั้งหมดเป็นกลุ่มต่ า  
    2.4  ค่าความเที่ยง (Reliability)  ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยใช้สูตร              
KR-20  
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2
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  เม่ือ r  แทน ค่าความเที่ยง 
   X  แทน คะแนนของแต่ละคน 
   k  แทน จ านวนข้อสอบ 
   C  แทน จ านวนจุดตัดของแบบทดสอบ 
 
    2.5   ค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ KR-20 
 

2
1

1tt

t

pqNr
N S

 
= − −  

 

  เม่ือ ttr  แทน ค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
   N  แทน จ านวนข้อสอบแบบทดสอบทั้งฉบับ 
   p  แทน สัดส่วนของผู้ที่ตอบถูกในแต่ละข้อ  
     = จ านวนคนที่ท าถูก/จ านวนคนทั้งหมด 
   q  แทน สัดส่วนของผู้ที่ตอบผิดในแต่ละข้อ 1 p−  

   2

tS  แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบทั้งฉบับ 
 ผลการวิจยั 

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง แสง ผู้วิจัยได้ด าเนินงานวิจัยได้เสนอผลการวิจัย 2 ขั้นตอนดังน้ี                               
.             ขั้นตอนที่ 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่อง แสง ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น                                                 
.           ขั้นตอนที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ หลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 เรื่อง แสง 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น  
 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล      
 N  แทน จ านวนตัวอย่าง      
 K  แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบน้ัน ๆ     
 X  แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนน      
 S.D.  แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน    

 𝜇0 แทน ค่าเฉลี่ยมาตรฐานที่ใช้เป็นเกณฑ์ (ร้อยละ 70) 
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          ผลการวิเคราะห์ข้อมูล                                      
.              ขั้นตอนที่ 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง แสง ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น                         
.          ในการวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น  เรื่อง แสง ผู้วิจัยน าเสนอผลดังตาราง
ต่อไปน้ี                                      
.        .  ตาราง  1  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง แสง ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น 

การทดสอบ N K �̅� S.D. t 

ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 50 15 8 2.92 
17.12** 

หลงัจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 50 15 14 1.49 

** p< .01 

 จากตาราง 1 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง แสง มีคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนเฉลี่ย (  x ̅)  
เท่ากับ 8 คะแนน และ 14 คะแนน ตามล าดับ ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่า
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
 ขั้นตอนที ่2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ หลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 เรื่อง แสง 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ในการวิเคราะห์ผลการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ หลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 เรื่อง แสง ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ผู้วิจัยน าเสนอผลดังตารางต่อไปน้ี 
 ตาราง  2  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ หลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 เรื่อง แสง 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น 

การทดสอบ N K �̅� S.D. 𝝁0 t 

หลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 50 15 13.06 1.35 10.05 0.2682 

** p< .01 

  จากตาราง 2 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนหลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง แสง มีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ย 

( x ̅)  เท่ากับ 13.06 คะแนน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 87.06 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 พบว่าคะแนนเฉลี่ย
หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 



 
 

 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

 

522 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที2่ (Proceedings) 

สรุปผลการวิจัย             

 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง แสง เม่ือเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่า
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01    
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนหลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง แสง เม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 
พบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยภายใต้หัวข้อ การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง แสง ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง แสง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้  7 ขั้น หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น จึงเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็น
ส าคัญตามแนวคิดของทฤษฏีการเรียนรู้ Constructivism ที่เชื่อว่าผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองโดย
เชื่อมโยงความรู้จากประสบการณ์ใหม่กับประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ผู้วิจัยได้ท าการวัดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง แสงผลการวิจัย คือ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของพิมพ์แพร  สืบบุก, สุนมทิพย์ บุญสมบัติ  และประพนธ์ 
เจียรรานนท์  (2554) ผลการวิจัย พบว่า การวิจัยเรื่องผลการใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  7E  ที่มีผลต่อการ
วิเคราะห์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง กฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
ฉิมพลี  กรุงเทพมหานคร นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 35 คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่านักเรียนที่ได้รับการ
สอนโดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7E มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่องกฎหมาย
คุ้มครองสิทธิของบุคคล ด้วยการสอนโดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7E  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่านักเรียนที่
ได้รับการสอนโดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7E มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และคะนึงเนตร  แก้ววิเศษ  (2555) ผลการวิจัย พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 7 
ขั้น เรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ตามเกณฑ์ 75/75  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีประสิทธิภาพเท่ากับ  84.61/88.12 ซ่ึง
เป็นไปตามเกณฑ์  75/75 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ทีเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 7 ขั้น เรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการหลัง
เรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญ  0.05   
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ข้อเสนอแนะ         
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง แสง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ผู้วิจัย พบประเด็นส าคัญดังน้ี 
 1. การจัดการเรียนการสอนในช่วงการท ากิจกรรมครูควรมีการวางแผนล าดับให้ชัดเจนอาจจะให้นักเรียน
เขียนข้อมูลเบื้องต้นที่สามารถท าได้ในใบกิจกรรมก่อน แล้วจึงให้นักเรียนลงมือปฏิบัติพร้อม ๆ กัน เพื่อความสะดวกใน
การท ากิจกรรม และการดูแลนักเรียน 
 2. ครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีการวางแผน และหน้าที่ต่าง ๆ ในการปฏิบัติกิจกรรมเป็นกลุ่มก่อนเริ่มท า
กิจกรรม 
 3. เน่ืองจากการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ในขั้นตรวจสอบความรู้เดิม(elicit)  จ าเป็นต้องมี
การเชื่อมโยงคววามรู้เดิมให้สอดคล้องกับความรู้ใหม่จึงท าเป็นต้องเชื่องโยงให้สอดคล้องกันมากที่สุด และในขั้นน า
ความรู้ไปใช้ (Extend) ควรกิจกรรมให้นักเรียนแสดงศักยภาพการน าเสนอผลความรู้ของตนเองที่ได้รับไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง แสง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป ดังน้ี   
 1. ควรศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น 
 2. ควรน าการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ไปใช้กับรายวิชาอ่ืน ๆ เน่ืองจาก มีการเชื่อมโยน
ความรู้เดิมและสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้     
 3. ควรน าการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ไปใช้ร่วมกับเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบอ่ืน ๆ 
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โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม 
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บทคัดย่อ          
 การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุและสาร โดยใช้เกมส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนด้วยการจัดการเรียนรู้วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เรื่อง
วัสดุและสาร โดยใช้เกมส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ 2) 
เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุและสาร โดยใช้เกมส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง
บานชื่น จ านวน 40 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องวัสดุและสาร จ านวน 8 แผน 2) แบบทดสอบเรื่องวัสดุและ
สาร 3) แบบส ารวจความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุและสารโดยใช้เกม สถิติที่ใช้
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test (dependent samples)    
 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุและสาร 
โดยใช้เกม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 และความพึงพอใจในการ
จัดการเรียนรู้วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุและสาร โดยใช้เกม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
 

ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน / การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research of the study of learning achievement and satisfactions of game 
based learning management of basic science subject of “Materials and Substance”for Prathomsuksa 
4 students in Pibulsongkram Rajabhat University Demonstration school.  this research aims to 
1)compare comprehension in basic science subject of “Materials and Substance”for Prathomsuksa 4 
students in Pibulsongkram Rajabhat University Demonstration school by using game based learning 
management and 2)measuring students' satisfaction towards learning with using game based learning 
management.  The sample was 40 grade 4 students in Banchuen room, Pibulsongkram Rajabhat 
Denmonstation School.  This experiment was invented in the second semester in 2018  of  
Pibulsongkram Rajabhat University Demonstration School 

The research instruments consisted of 1) activity lesson plan, the subject was“Materials and 
Substance” consisted of 8 lesson plans 2)  the test of Materials and Substance 3)  the questionnaire 
of satisfactions of game based learning management of basic science subject of “ Materials and 
Substance”. The statistics were mean, standard deviation and t-test (dependent samples). 
 The results found that learning achievement of game based learning management of basic 
science subject of “Materials and Substance” , the posttest was higher than pretest significantly at 
the 0.05 level different and the satisfactions of learning management of basic science subject of 
“Materials and Substance”  by using game was a higher level.  which showed that the that learning 
achievement of game based learning management was useful  for basic science subject of “Materials 
and Substance” development. 

Keywords : learning achievement, game based learning management 

ความเป็นมาและความส าคัญ 

สังคมโลกปัจจุบันและอนาคตวิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่ง เพราะวิทยาศาสตร์เก่ียวข้องกับมนุษย์ ทั้ง
ในการด าเนินชีวิตประจ าวันและในงานอาชีพต่างๆ เครื่องมือเครื่องใช้เพื่ออ านวยความสะดวกในชีวิตและในการท างาน
ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ ซ่ึงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้มาด้วยความพยายามของมนุษย์ที่ใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ (scientific process) ในการสืบเสาะหาความรู้ (scientific inquiry) แก้ปัญหาโดยผ่านการสังเกต การ
ตรวจสอบ (investigation) ซ่ึงท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่เพิ่มพูนตลอดเวลา ซ่ึงเป็นผลจากความรู้วิทยาศาสตร์ 
ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อ่ืน ๆ (กระทรวงศึกษาธิการ , 2546) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุก
ขั้นตอน มีการท ากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ , 2551) การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับทั้งความรู้ 
กระบวนการ และเจตคติ ผู้เรียนทุกคนควรได้รับการกระตุ้นส่งเสริมให้สนใจและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
มีความสงสัย เกิดค าถามในสิ่งต่างๆ เก่ียวกับโลกธรรมชาติรอบตัว มีความมุ่งม่ันและมีความสุขที่จะศึกษาค้นคว้า สืบ
เสาะหาความรู้เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผล น าไปสู่ค าตอบของค าถาม สามารถตัดสินใจด้วยการใช้ข้อมูลอย่างมี
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เหตุผล สามารถสื่อสารค าถาม ค าตอบ ข้อมูล และสิ่งที่ค้นพบจากการเรียนรู้ ให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้ (กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ 2545 : 3) ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ไพโรจน์ ชินศิรประภา (2550 : 68) กล่าวไว้ว่า ครูพันธ์ุ
ใหม่ได้เปลี่ยนบทบาทจากครูผู้สอนมาเป็นผู้ชี้แนะ เป็นครูที่พร้อมเปิดใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ สร้างบรรยากาศในห้องเรียน
ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ท าให้เกิดความคิดดี ๆ ที่จะจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้นักเรียนได้ฝึกฝนกระบวนการเรียนรู้ ได้มี
การลงมือปฏิบัติค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองมีความสนุกและกระตือรือร้นที่จะเรียน ซ่ึงมีความเชื่อมโยงกับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เกมตามแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2550 : 365) ได้กล่าวถึงวิธีการสอนโดยใช้เกมไว้ว่าเป็นกระบวนการ
สอนที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยการให้ผู้เรียนเล่นตามกติกาและน า
เน้ือหาและข้อมูลของเกม พฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่น และผลการเล่นเกมของผู้เรียนมาใช้ในการอภิปรายเพื่อสรุป
การเรียนรู้ และวราภรณ์ ถิรสิริ และคณะ (2551 : 8) ได้กล่าวว่า เกมวิทยาศาสตร์ คือการเล่นที่มีผู้เล่น 1 หรือมากกว่า 
1 เกมที่เล่นมีกฎหรือกติกาในการเล่น หรือมีการแข่งขันและเกมที่เล่นเก่ียวข้องกับการใช้ทักษะหรือทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ หรือมีเน้ือหาสาระที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์ และวราภรณ์ ถิรสิริ และคณะ (2551 : 8) ได้กล่าวไว้
ว่า การใช้เกมเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนท าให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวผู้เรียนกับความรู้และวิธีการเล่นเกมมี
ปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่มผู้เล่นและระหว่างกลุ่มผู้เล่น มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนท าให้ผู้สอนรู้จักผู้เรียนมากขึ้น
และน าไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียน เกมจึงเป็นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จากประสบการณ์การ
สอนวิทยาศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 1 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม พบว่านักเรียนไม่สนใจในการเรียนเท่าที่ควร ไม่มีความกระตือรือร้น และเกิดความเบื่อหน่าย จากการเรียนใน
ห้องเรียน ในส่วนที่เป็นทฤษฎีที่ใช้การสอนแบบบรรยาย การตอบค าถามจากใบงาน     

จากแนวคิด ความส าคัญและปัญหาข้างต้นผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาเกมต่างๆที่สอดคล้องกับเน้ือหา เพื่อที่จะ
น ามาประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้วิจัยจึงจัดการเรียนรู้วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุและสาร โดย
ใช้เกมและศึกษาความพึงพอใจร้างแรงจูงใจในการเรียนการสอน เพราะเห็นว่าการน าเกมมาช่วยในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนจะช่วยสร้างความสนใจในการเรียน ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้เน้ือหาแลทฤษฎีอย่างสนุกสนาน ไม่เกิดความ
เบื่อหน่าย มีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์สูงขึ้น 

จุดมุง่หมายของการวจิยั         
 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการจัดการเรียนรู้วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุและสาร โดยใช้
เกมส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุและสาร โดยใช้เกม
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ขอบเขตการวิจัย           
 ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง       
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้องทานตะวัน จ านวนนักเรียน 40 คน และห้อง
บานชื่น จ านวนนักเรียน 40 คน รวมจ านวนนักเรียนทั้งหมด 80 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก      
 กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้องบานชื่น จ านวนนักเรียน 40 คน ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก   
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 ด้านตัวแปร 
 ตัวแปรต้น   แผนการจัดการเรียนรู้วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุและสาร โดยใช้เกม 
 ตัวแปรตาม  1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
      2. ความพึงพอใจในการเรียน      
 ด้านระยะเวลาทีใ่ชใ้นการวิจัย       
 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 8 ชั่วโมง (ไม่รวมทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน) 

สมมตฐิานการวิจัย                                                   

.             ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการจัดการเรียนรู้วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุและสาร โดยใช้เกมส าหรับ
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลังใช้เกมสูงกว่าก่อนการใช้เกม 

นิยามศัพท์เฉพาะ             
 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เกม คือ วิธีการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียน เรียนรู้เน้ือหาอย่าง
สนุกสนาน              
 2.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือ ผลคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยใช้เกม              
 3. แรงจูงใจ คือ แรงที่ผู้วิจัยท าการกระตุ้นให้เกิดในตัวนักเรียน ด้วยการน าเกมมาใช้เป็นตัวกระตุ้นให้
เกิดความอยากรู้ ความสนใจ ความสนุกสนาน       
 4. นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก            

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้องทานตะวัน จ านวนนักเรียน 40 คน 
และห้องบานชื่น จ านวนนักเรียน 40 คน รวมจ านวนนักเรียนทั้งหมด 80 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก        2. กลุ่ม
ตัวอย่าง คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้องบานชื่น จ านวนนักเรียน 40 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก วิจัยน้ีท าการคัดเลื อก แบบเจาะจง 
(Purposive Sample)        การจัดท าเครื่องมือการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องวัสดุและสาร จ านวน 8 แผน 
  1.1 เรื่องความแข็งของวัสดุ เกมปริศนาอักษรไขว้ 
  1.2 เรื่องความเหนียวของวัสดุ เกมปริศนาอักษรไขว้ 
  1.3 เรื่องสภาพยืดหยุ่น เกมปริศนาอักษรไขว้ 
  1.4 เรื่องการน าความร้อนของวัสดุ เกมบัตรภาพ 
  1.5 เรื่องการน าไฟฟ้าของวัสดุ เกมบัตรภาพ 
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  1.6 เรื่องสถานะของสาร เกมโดมิโน 
  1.7 เรื่องการเปลี่ยนสถานะ เกมกระดาน 
  1.8 เรื่องความหนาแน่น เกมบิงโก 
 2. แบบทดสอบเรื่องวัสดุและสาร  
 3. แบบส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุและสาร โดยใช้
เกมส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องวัสดุและสาร จ านวน 8 แผน 
  1.1 ศึกษา วิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สูตรหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
  1.2 ศึกษาเน้ือหาสาระเรื่องวัสดุและสารที่ใช้จัดการเรียนการสอน 
  1.3 ศึกษาเกมต่างๆ ท าความเข้าใจวิธีการเล่น และกติกา   
  1.4 ออกแบบเกมให้สอดคล้องกับเน้ือหาที่จัดการเรียนการสอน จากน้ันน าไปให้ครูพี่เลี้ยงตรวจสอบ
ความเหมาะสมของรูปแบบเกม ค าถามที่ใช้ในเกม ว่ามีความเหมาะสมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และน า
ข้อแนะน ามาปรับปรุง 
  1.5 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 8 แผน  
 2. แบบทดสอบเรื่องวัสดุและสาร 
  1.1 ศึกษาเน้ือหาสาระเรื่องสารและวัสดุจากหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
  1.2 สร้างแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือกให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  
  1.3 น าแบบทดสอบให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และปรับปรุงแก้ไข 
  1.4 น าแบบทดสอบที่ได้แก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้องทานตะวัน ที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 คน จากน้ันท าการคัดเลือก แบบทดสอบที่ใช้ได้จ านวน 40 ข้อ  
  1.5 น าแบบทดสอบไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ห้องบานชื่น 
 3. แบบส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยใช้เกม 
  3.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบส ารวจความพึงพอใจจากเอกสารต่างๆ 
  3.2 สร้างแบบส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ด้วยการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยใช้เกม 
  3.3 น าแบบส ารวจความพึงพอใจให้ครูพี่เลี้ยงตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม และปรับปรุงแก้ไข 
  3.4 น าแบบส ารวจความพึงพอใจที่ปรับปรุงแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  
  
 
 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
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 1. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ินักเรียนก่อนเรียน 
 2. ผู้วิจัยด าเนินการสอน ด้วยการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกม จ านวน 8 คาบ ในการเล่นเกมคาบละ 
20 นาที 
 3. หลังจากสอนเสร็จ น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ินักเรียนหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้เกม 
 4. น าคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนมาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ 
 5. น าแบบส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุและสาร โดย
ใช้เกมเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลั ง
เรียน 
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียน 
 3. วิเคราะห์ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุและสาร โดยใช้เกม 
 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 1. สถิติทีใช้ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ หาได้จากสูตร 

N

R
IOC


=  

เม่ือ IOC  แทน ความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ 
   R  แทน ผลรวมคะแนนความเห็นของผู้เชียวชาญ 
        N แทน จ านวนผูเ้ชียวชาญ 
 2. ความยากง่ายของข้อสอบ เป็นค่าสัดส่วนของผู้สอบที่ตอบข้อสอบข้อน้ันถูก หาได้จากสูตร 

P =  
𝑅

𝑁
 

 P  คือ  ค่าดัชนีความยากง่าย  
 R  คือ จ านวนนักเรียนที่ท าข้อน้ันถูก 
  N  คือ จ านวนนักเรียนทั้งหมดที่ท าข้อสอบข้อน้ันถูก 
 3. สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย 
  3.1 ร้อยละ หาได้จากสูตร 

ร้อยละ =  
จ านวนที่ต้องการ

จ านวนทั้งหมด
 × 100 

3.2 ค่าเฉลี่ย หาได้จากสูตร 

n

X
X


=  

เม่ือ   X  แทน ค่าเฉลี่ย 
       X  แทน ผลรวมของข้อมูล 
         n แทน จ านวนคนของกลุม่ตัวอย่าง 
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  3.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาได้จากสูตร 
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   เม่ือ S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง   

    2  แทน ผลรวมของก าลังสองของคะแนน 

    
2)(  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง 

       n แทน จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการจัดการเรียนรู้วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุและ
สาร โดยใช้เกม ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

ที่ ช่ือ-สกุล ทดสอบก่อน
เรียน (40) 

ทดสอบหลังเรียน 
(40) 

ความก้าวหน้า 

1 นักเรียนคนที่ 1 11 24 13 

2 นักเรียนคนที่ 2 23 35 12 

3 นักเรียนคนที่ 3 16 30 14 

4 นักเรียนคนที่ 4 24 36 12 

5 นักเรียนคนที่ 5 21 40 19 

6 นักเรียนคนที่ 6 27 39 12 

7 นักเรียนคนที่ 7 26 39 13 

8 นักเรียนคนที่ 8 20 36 16 

9 นักเรียนคนที่ 9 17 37 20 

10 นักเรียนคนที่ 10 12 27 15 

11 นักเรียนคนที่ 11 9 27 18 

12 นักเรียนคนที่ 12 26 33 7 

13 นักเรียนคนที่ 13 21 38 17 

14 นักเรียนคนที่ 14 19 27 8 

15 นักเรียนคนที่ 15 20 31 11 

16 นักเรียนคนที่ 16 19 33 14 

17 นักเรียนคนที่ 17 21 35 14 

18 นักเรียนคนที่ 18 22 38 16 

19 นักเรียนคนที่ 19 10 23 13 

20 นักเรียนคนที่ 20 25 36 11 

21 นักเรียนคนที่ 21 22 32 10 

22 นักเรียนคนที่ 22 20 37 17 

23 นักเรียนคนที่ 23 15 23 8 

24 นักเรียนคนที่ 24 20 30 10 

25 นักเรียนคนที่ 25 20 40 20 

26 นักเรียนคนที่ 26 22 36 14 

27 นักเรียนคนที่ 27 23 31 8 

28 นักเรียนคนที่ 28 17 31 14 
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29 นักเรียนคนที่ 29 15 36 21 

30 นักเรียนคนที่ 30 31 40 9 

31 นักเรียนคนที่ 31 12 27 15 

32 นักเรียนคนที่ 32 16 34 18 

33 นักเรียนคนที่ 33 23 40 17 

34 นักเรียนคนที่ 34 17 34 17 

35 นักเรียนคนที่ 35 16 30 24 

36 นักเรียนคนที่ 36 27 40 13 

37 นักเรียนคนที่ 37 24 40 16 

38 นักเรียนคนที่ 38 24 38 14 

39 นักเรียนคนที่ 39 21 39 18 

40 นักเรียนคนที่ 40 15 30 15 

รวม 789 1352 573 

เฉลีย่ 19.73 33.8 14.33 

สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 5.03 5.10 3.89 

t 24.81 41.96 23.32 

 
 ตาราง 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการจัดการเรียนรู้ วิชาพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุและสาร โดยใช้เกม ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนจากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนจากการจัดการเรียนรู้วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุและสาร โดยใช้เกม ระหว่างก่อนเรียนและหลัง
เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนก่อนเรียนเท่ากับ 33.8 สูงกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 19.73 แสดงให้
เห็นว่านักเรียนที่ได้รับการกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เกมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้น เม่ือน า
คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เกมมาแสดงผลเป็นกราฟ ดัง
ภาพประกอบที่ 1 



 
 

 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

 

534 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที2่ (Proceedings) 

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
 
 
 
 
 
 

\ 
 
 

ภาพประกอบที ่1 กราฟแสดงคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นรายบุคคล  
 จากภาพประกอบที่ 1 แสดงให้เห็นว่าคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเป็นรายบุคคลของผู้เรียนที่ได้
ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เกม สูงกว่าคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุและสาร โดยใช้เกม 
 

รายการการประเมนิ �̅� S.D. ผลการประเมนิ 

1. เกมที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมคีวาม

สนุกสนาน 
5.00 0.00 มากที่สุด 

2. การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนโดยการเลน่เกมท าให้มี

ปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกับเพื่อนร่วมห้อง 
5.00 0.00 มากที่สุด 

3. เมื่อมเีกมเข้ามาสอดแทรกในกิจกรรมท าให้อยากเรียน

วิทยาศาสตรม์ากขึ้น 

4.50 0.85 มากที่สุด 

4. อยากมีเกมสอดแทรกในการจัดกิจกรรมทุกเนื้อหาสาระ 4.40 0.97 มาก 

5. วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรม์ีการทดลองที่ท้าทาย 1.50 0.71 น้อย 

6. วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรเ์ปน็วิชาที่เรียนแล้วสนุกสนาน 3.80 1.93 มาก 

7. วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรม์ีเนื้อหาสาระทีน่่าสนใจ 3.80 1.32 มาก 

8. การสอนแบบบรรยายท าให้นักเรยีนเกิดความรู้มากกว่า

การใช้เกม 
3.70 1.49 มาก 

9. การสอนแบบบรรยายมคีวามสนุกสนาน 4.20 1.14 มาก 

10. การจัดการเรยีนการสอนโดยใชเ้กมจัดกิจกรรมท าให้

สิ้นเปลืองเวลา 

4.50 0.85 มากที่สุด 

รวม 3.67 0.92 มาก 
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 จากตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุและสาร โดยใช้
เกมส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีค่าเฉลี่ย 3.67 คือ มีระดับความ
พึงพอใจ อยู่ในระดับมาก  

สรปุผลการวจิยั 
 จากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิททางการเรียนจากการจัดการเรียนรู้วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุและสาร โดย
ใช้เกมส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 33.80 คิด
เป็นร้อยละ 84.94 เปรียบเทียบกับผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 19.73 คิดเป็นร้อยละ 49.31 ดังน้ัน 
จึงสามารถสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้โดย ใช้เกมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐาน 
 และจากการประเมินความพึงพอใจจากการจัดการเรียนรู้วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุและสาร โดยใช้
เกมส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก  

อภปิรายผล 
 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิททางการเรียนจากการจัดการเรียนรู้วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เรื่องวัสดุและสาร โดยใช้
เกมส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 33.80 คิดเป็น
ร้อยละ 84.94 เปรียบเทียบกับผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 19.73 คิดเป็นร้อยละ 49.31 จะเห็นได้ว่า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มขึ้น แสดงว่านักเรียนที่ได้รับการสร้างแรงจูงใจในการเรียนโดยใช้เกมจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ในวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์มีแรงจูงใจในการเรียนวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น อาจเน่ืองมาจากการใช้เกมในสร้าง
แรงจูงใจในการเรียนวิชาพื้นวิทยาศาสตร์ ท าให้นักเรียนได้รับความสนุกสนาน เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เม่ือนักเรียนได้ลง
มือกระท าด้วยตนเองแล้วจะท าให้นักเรียนเข้าใจในเน้ือหามากยิ่งขึ้น จึงช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกัน เกิด
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน และช่วยเร้าความสนใจของนักเรียน ซ่ึงเห็นได้ว่าการใช้เกมในการสร้างแรงจูงใจในการเรียนวิชา
พื้นฐานวิทยาศาสตร์เป็นเทคนิคการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญส าคัญ คือลดบทบาทของครูและเพิ่มบทบาทของ
นักเรียนให้มีส่วนร่วมมากขึ้น ดังที่  ยุพา ตันเจริญ (2531) ได้ให้ความเห็นว่า การสอนที่จะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์น้ันคือการจัดให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมมากที่สุดโดยเฉพาะการลงมือปฏิบัติ 
สอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี (2550 : 119-121) ได้กล่าวไว้ว่า การสอนครูต้องค านึงการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญและ
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ มิใช่เพียงการถ่ายทอดความรู้เท่าน้ันการจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นตัวตั้ง โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับผู้เรียนและประโยชน์สูงสุดที่
ผู้เรียนควรจะได้รับ และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีบทบาทส าคัญในการเรียนรู้ ได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีบทบาทส าคัญในการเรียนรู้ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างตื่นตัวและได้
ใช้กระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ อันจะน าผู้เรียนไปสู่การเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง การมีส่วนร่วมอย่างตื่นตัวที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ที่แท้จริงได้ดี ควรเป็นการตื่นตัวที่เป็นไปอย่างรอบด้านทั้งทางด้านกายสติปัญญา สังคมและอารมณ์ สอดคล้องกับ
สมพร  ตันวิพงษ์ตระกูล (2551) ได้ศึกษา การใช้เกมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า หลังจากการใช้เกมวิทยาศาสตร์ นักเรียนมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ทั้ง4  องค์ประกอบ ได้แก่ ความคิดคล่อง  ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม และความคิดละเอียดลออ สูงกว่า
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ก่อนการใช้เกมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้อง
กับ ดวงจันทร์ แก้วกงพาน (2552) ได้ศึกษาการใช้เกมเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 
พบว่า นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้เกม มีความสามารถด้านทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์หลังได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้เกมสูงกว่าก่อนได้รับการพัฒ นาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้เกมและมีค่าคะแนนพัฒนาการด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ร้อยละ 17.90 
สอดคล้องกับ สรัสวดี ภู่กร (2555) ได้ศึกษาการใช้เกมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ระบบโครงกระดูกและกล้ามเน้ือ พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบโครง
กระดูกและกล้ามเน้ือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภายหลังได้รับการสอนโดยใช้เกมบิงโก สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ  70 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.5 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีแรงจูงใจต่อการจัดการเรียนการสอน แบบเกม โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับ มากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.80 และสอดคล้องกับ ขัติยา จันสังสา (2555) ได้ศึกษาผลการใช้ชุด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการคิดขั้นสูงส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า นักเรียนที่สอนโดยใช้ชุด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการคิดขั้นสูง มีคะแนนทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์หลังการสอนสูงกว่าคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนการสอน  นักเรียนที่สอนโดยใช้ชุดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการคิดขั้นสูงมีคะแนนความคิดขั้นสูงหลังการสอนสูงกว่าคะแนน
ความคิดขั้นสูงก่อนการสอน  

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 

 1. ผู้สอนสามารถน าเกมไปใช้เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไปใช้
สอนซ่อมเสริมหรือให้นักเรียนได้เล่มเกมนอกเวลาเรียนเพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจในเน้ือหาสาระที่เรียน และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับนักเรียนในระดับชั้นอ่ืน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาพื้นนฐานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้ 
 2. การจัดการเนการสอนโดยใช้เกม ควรมีการเสริมแรงให้กับนักเรียน เพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียนให้มาก
ขึ้น และเป็นการให้นักเรียนมีก าลังใจ เช่น การให้รางวัล การปรบมือ การกล่าวค าชมเชย และการให้คะแนนกลุ่มในการ
ร่วมมือของสมาชิกภายในกลุ่มระหว่างการเล่นเกม 
 3. ในการแบ่งกลุ่มนักเรียนควรแบ่งกลุ่มโดยคละความสามารถของนักเรียนแต่ละกลุ่มให้มี ความสามารถ
หลากหลาย เช่น จัดกลุ่มนักเรียน เก่ง ปานกลาง อ่อน อยู่ในกลุ่มเดียวกัน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและช่วยเหลือกัน
ภายในกลุ่มหรือระหว่างกลุ่ม 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธ์ิททางการเรียนจากการจัดการเรียนรู้วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์โดยใช้เกมส าหรับ
นักเรียนในระดับอ่ืน ๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
 2. ควรมีการศึกษาผลการใช้เกมในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิททางการเรียนส าหรับนักเรียนในระดับอ่ืน ๆ เน่ืองจากการ
ใช้เกมเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนตั้งใจและมีความสนุกและความสุขในการเรียนรู้ 
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The development of science process skills with active learning activities on the basic 

science course about stars on the sky from Mathayom 3 students at                             
Phitsanulok Pittayakom School 
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บทคัดย่อ           
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 6 (ว23102) เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้า โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 3 
ห้องเรียน จ านวนนักเรียนทั้งหมด 148 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการบอกต าแหน่ง
ของวัตถุท้องฟ้า และเรื่องกลุ่มดาว แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้า แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์  ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน      
 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 3 ทักษะ มีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ .20  

ค าส าคญั : Active learning, ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ABSTRACT           

 The purposes of this research were to compare achievement learning on basic science course 
about stars on the sky with active learning activities between pre and post learning, to study the 
relationship between achievement learning and science process skills. The sample used in the study 
consisted of Mathayom 3 students in the second semester of the academic year 2018 at Phitsanulok 
Pittayakom School, Muang District, Phitsanulok Province. There were 3 classrooms in total, 148 students. 
The instrument used in the study were the plan to learn about the position of the sky object and about 
the constellations, achievement test on the stars in the sky, science process skills assessment form.  The 
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statistics used were item-objective congruence index, mean, standard deviation, t-test dependent and 
Pearson’s correlation. 

The research found the achievement learning of students post learning was higher than pre 
learning at level of statistical significance .05 and the relationship between achievement learning and 
science process skills with Pearson’s correlation value equal to 0.20 

Keyword : Active learning, Science process skills 

บทน า           
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 22 กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริม
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และมาตรา 24 กล่าวว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้องด าเนินการดังต่อไปน้ี ข้อ 1 กล่าวว่า จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ข้อ 2 กล่าวว่า ฝึกทักษะกระบวนการคิด การ
จัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้ มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ข้อ 3 กล่าวว่า ด าเนินการจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่าง
ต่อเน่ือง และข้อ 4 กล่าวว่า จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่า งได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้ง
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา (ส านักนายกรัฐมนตรี , 2542) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะส าคัญในการ
ค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการท ากิจกรรมด้ วยการลงมือปฏิบัติ จริ งอย่ างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้ น 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) เพื่อให้ครูจัดการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ผู้เรียนได้รับองค์ความรู้และส่งเสริมให้มี
ความรอบรู้ ด้านเน้ือหา มีทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการเรียนรู้บริบทและสิ่งแวดล้อม ทักษะการรอบรู้ด้านสื่อและข้อมูลข่าวสาร มีความรอบ
รู้ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร มีทักษะชีวิต เช่น การเป็นผู้น า การก ากับและชี้น า ส่งผลให้ครูต้องมีการปรับเปลี่ยนแนว
ทางการจัดการเรียนรู้ บริบทและบรรยากาศของชั้นเรียน และที่ส าคัญคือการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนมี
บทบาทส าคัญต่อการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ของตนเอง (สุพรรณี, 2557)      
 การจัดการเรียนรู้แบบ Active learning เป็นการจัดการเรียนการสอนที่สามารถตอบสนองกับรูปแบบการเรียนรู้
ของผู้เรียนเน่ืองจากให้ผู้เรียนเป็นฝ่ายลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ส่งผลทางบวกกับผลการเรียนรู้ของผู้เรียน มีกิจกรรมให้
นักเรียนได้ค้นหาความหมาย ท าความเข้าใจด้วยตนเองหรือร่วมกันกับเพื่อนสืบค้นหาค าตอบ ลงมือปฏิบัติแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและประสบการณ์การเรียนรู้ อภิปรายสรุปความคิดรวบยอดร่วมกัน และสะท้อนแนวความคิดหรือความรู้ที่ได้รับจาก
การมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนของตนเองภายใต้การจัดกิจกรรมของผู้สอน และยังสามารถจัดร่วมกับหลักการเรียนรู้แบบผสานวิธี
ที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเน่ืองทั้งในและนอกห้องเรียนแบบไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ ซ่ึงมีผู้ท าการศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง ยีนและโครโมโซม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังการจัดการเรียนรู้
รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก พบว่า สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก ของ
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ระดับมากอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (จรรยารักษ์, นพมณี, 
และเชษฐ์, 2559)          

จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม พบ
ปัญหาการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ คือรายวิชาที่มีลักษณะเน้ือหาที่เป็นนามธรรม นักเรียนไม่สามารถตีความจากสิ่งที่พบ
และสรุปเน้ือหาในการเรียนไม่ได้ เพราะยังขาดการเชื่อมโยงสิ่งที่ได้ลงมือปฏิบัติกับทฤษฎี จึงท าให้ผู้เรียนขาดแรงจูงใจในการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ จากปัญหาดังกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาทฤษฎีและรูปแบบวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เพื่อน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ ซ่ึงแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning 
เป็นแนวคิดหน่ึงที่น่าสนใจ ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะน าวิธีการดังกล่าว มาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 6 (ว23102) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 6-8 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เรื่อง 
ดวงดาวบนท้องฟ้า เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมทั้งลงมือปฏิบัติ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาและส่งเสริมทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร์ 3 ทักษะ ได้แก่ 1) ทักษะการสังเกต 2) ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างมิติกับมิติ และมิติกับ
เวลา และ 3) ทักษะการจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

จดุมุง่หมายของการวจิยั 
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระหว่างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

วิทยาศาสตร์ 6 (ว23102) เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 6-8 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 3 ทักษะของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 6-8 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้า ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ Active learning  

สมมตฐิานการวจิยั 
1. ผลสัมฤท ธ์ิทางการ เ รียนก่อนเรี ยนและหลั ง เรียน ราย วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์  6  

(ว23102) เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 6-8 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม โดยใช้กิจกรรม
การเรียนรู้แบบ Active learning หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 3 ทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 
6-8 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้า  ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ขอบเขตการวจิยั           
 ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง          
 1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 12 ห้องเรียน จ านวนนักเรียนทั้งหมด 564 คน    
 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 3 ห้องเรียน จ านวนนักเรียนทั้งหมด 148 คน 
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ดา้นตวัแปร 
ตัวแปรต้น คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning 
ตัวแปรตาม คือ 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  

2) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 3 ทักษะ ประกอบด้วย ทักษะการสังเกต ทักษะการหาความสัมพันธ์
ระหว่างมิติกับมิติ และมิติกับเวลา และทักษะการจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล 

ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2561 ใช้เวลาจ านวน 4 ชั่วโมง แบ่งออกเป็น  
แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการบอกต าแหน่งของวัตถุท้องฟ้า เวลา 2 ชั่วโมง  
แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องกลุ่มดาว   เวลา 2 ชั่วโมง 

วิธีการด าเนินการวิจัย         

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามล าดับขั้นตอน ดังน้ี        
 สร้างเครื่องมือและน าไปใช้         
 1. แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 6 เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้า ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 2 แผน ได้แก่ เรื่องการบอกต าแหน่งของวัตถุท้องฟ้า และ เรื่องกลุ่มดาว   
    1.1 ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 6 ว23102 เรื่อง 
ดวงดาวบนท้องฟ้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้ สอน ผู้เรียนและสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน 
เพื่อน าข้อมูลไปประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้    
    1.2 ศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 และการวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 เพื่อก าหนดแนวทางใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้          
    1.3 ศึกษาหนังสืออ่านประกอบที่เก่ียวข้องกับรายวิชาวิทยาศาสตร์ ว23102 เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้า ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เก่ียวกับสาระส าคัญ หลักการ จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้         
    1.4 ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้    
    1.5 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 6 เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ Active learning มีองค์ประกอบ คือ 1) มาตรฐานการเรียนรู้ 2) ตัวชี้วัด 3) สาระส าคัญ 4) จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 5) สาระการเรียนรู้ 6) กิจกรรมการเรียนรู้ 7) สื่อและแหล่งเรียนรู้ 8) การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 9) 
กิจกรรมเสนอแนะ 10) บันทึกผลหลังสอน          
    1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 6 เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้า ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเพื่อตรวจสอบ ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่
  1) นางพัชรินทร์ สมฤทัย   ครูช านาญการ     
  2) นางวาสนา กันแตง    ครูช านาญการพิเศษ    
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  3) นางสาวมลวิภา เมืองพระฝาง  อาจารย์นิเทศสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป   
    1.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้     
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 6 ว23102 เรื่อง ดวงดาวบน
ท้องฟ้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3             
    2.1  ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับหลักการและวิธีสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพื่อเป็นแนวทาง
ในการสร้างแบบทดสอบที่มีคุณภาพ         
    2.2  วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้และเน้ือหารายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 6 ว23102 เรื่อง 
ดวงดาวบนท้องฟ้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3         
    2.3  สร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบให้ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้และเน้ือหารายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
วิทยาศาสตร์ 6 ว23102 เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้า ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซ่ึงสอดคล้องกับมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดครอบคลุม  ความรู้ความจ า  ความเข้าใจ  การน าไปใช้  การวิเคราะห์  การสังเคราะห์และการประเมินค่า 
    2.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 6 ว23102 เรื่อง 
ดวงดาวบนท้องฟ้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีลักษณะเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ โดยให้
สอดคล้องกับตารางวิเคราะห์จุดประสงค์ที่ได้จัดท าไว้ก่อนหน้าน้ี      
    2.5 ด าเนินการน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 6 ว23102 
เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปหาความตรงเชิงเน้ือหาเพื่อประเมินความสอดคล้อง และได้ข้อสอบที่มีความ
ตรงเชิงเน้ือหาโดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ ได้แก่      
   1) นางพัชรินทร์ สมฤทัย   ครูช านาญการ    
   2) นางวาสนา กันแตง    ครูช านาญการพิเศษ   
   3) นางสาวมลวิภา เมืองพระฝาง  อาจารย์นิเทศสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  
    2.6 น าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (Item-
Objective Congruence Index : IOC) โดยการจัดท าตารางวิเคราะห์ผลการประเมินแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 6 ว23102 เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
    2.7 น าผลการวิเคราะห์แบบทดสอบมาคัดเลือกข้อค าถามจ านวน 20 ข้อ จัดพิมพ์และน าไปใช้  
 3. แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์รายวิชาวิทยาศาสต ร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์  6  
ว23102 เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3       
     3.1 ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับลักษณะของแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลักการและวิธี
สร้างแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมินที่มีคุณภาพ  
     3.2 วิเคราะห์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากเน้ือหารายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 6 ว
23102 เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซ่ึงได้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมกับเน้ือหาและ
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้จ านวน 3 ทักษะ คือ ทักษะการสังเกต ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างมิติกับมิติ และ
มิติกับเวลา และทักษะการจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล      
     3.3 ศึกษาความหมาย และพฤติกรรมที่เกิดกับผู้เรียนเม่ือเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 3 ทักษะ
ตามที่ได้วิเคราะห์           
     3.4 สร้างแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับเน้ือหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
จ านวน 10 ข้อ            



 
 

 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

 

543 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที2่ (Proceedings) 

     3.5 ด าเนินการน าแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 
6 ว23102 เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปตรวจสอบความถูกต้องของภาษาที่ใช้โดยทรงคุณวุฒิจ านวน 3 
ท่าน ได้แก่ 

 
1) นางพัชรินทร์ สมฤทัย   ครูช านาญการ 
2) นางวาสนา กันแตง    ครูช านาญการพิเศษ 
3) นางสาวมลวิภา เมืองพระฝาง  อาจารย์นิเทศสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

    3.6 น าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาปรับแก้แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จัดพิมพ์และ
น าไปใช้ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ใช้แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 6 เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้า  ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 6-8 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก มีขั้นตอนการด าเนินการ ดังน้ี         
 1. ท าการทดสอบก่อนเรียนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 6-8 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเก็บผลไว้เป็นข้อมูลต่อไป 

2. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุไว้ในกิจกรรมการเรียนรู้ ของแผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 6 เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้า ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   

3. ท าการทดสอบหลังเรียนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 6-8 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพื่อเก็บผลไว้เป็นข้อมูลต่อไป 

4. รวบรวมผลการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยนักเรียนท าการประเมินทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของตนเองลงในแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้น 
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูล 

  
  

 

 

 
  
  

 

 

 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแยกเป็นรายบุคคล 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแยกเป็นรายห้อง 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนภาพรวม 

หาความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 3 ทักษะ 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ผลการเปรียบเทียบระหว่างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

วิทยาศาสตร์ 6 (ว23102) เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 6-8 โรงเรียนพิษณุโลก- 
พิทยาคม เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้า โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning พบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่าง
มีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 1 

  ตารางที ่1 แสดงผลการเปรียบเทียบระหว่างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน แยกเป็นราย
ห้องเรียน 

การ 
ทดสอบ 

คะแนน
เต็ม 

x S.D. t 

ห้อง 6 ห้อง 7 ห้อง 8 ห้อง 6 ห้อง 7 ห้อง 8 ห้อง 6 ห้อง 7 ห้อง 8 

ก่อนเรียน 20 8.96 7.47 5.63 2.22 1.80 1.81 
1.68* 1.68* 1.68* 

หลังเรียน 20 15.45 14.96 10.77 2.34 1.98 1.56 

     *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05         
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 3 ทักษะของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 6-8 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้า ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
Active learning มีค่าความสัมพันธ์อยู่ที่ 0.20 ดังตารางที่ 2 

ตารางที ่2 แสดงผลความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
การทดสอบ ห้อง 6 ห้อง 7 ห้อง 8 โดยรวม 

Pearson Correlation 0.08* -0.14* -0.12* 0.20* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

สรปุผลการวจิยั 
1. ผลการเปรียบเทียบระหว่างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

วิทยาศาสตร์ 6 (ว23102) เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 6-8 โรงเรียนพิษณุโลก- 
พิทยาคม เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้า โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning พบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่าง
มีนัยส าคัญที่ระดับ .05  

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 3 ทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 
6-8 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้า ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

อภปิรายผล 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน ที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ  Active learning ส าหรับรายวิชา
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 6 (ว23102) เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.5 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ 6 (ว23102) เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 6-8 
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เน่ืองมาจากกิจกรรม
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การเรียนรู้แบบ Active learning สามารถตอบสนองต่อรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนส่งเสริมให้ผู้เรียนท าความ
เข้าใจด้วยตนเองตามความแตกต่างระหว่างบุคคลของตัวผู้เรียน หรือท าความเข้าใจร่วมกันกับเพื่อน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และประสบการณ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของพิทยา อินทุรัตน์ (2557) เรื่องผลการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เชิ งรุก
เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์เชิงรุกหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 3 ทักษะของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 6-8 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้า ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
Active learning มีค่าอยู่ที่ระดับ 0.20 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่อทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 3 ทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 6-8 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้า ที่
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เน่ืองมาจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning ท าให้ผู้เรียนเป็นฝ่ายลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้อย่างคงทน
ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเน่ืองทั้งในและนอกห้องเรียนแบบไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของเดชดนัย จุ้ยชุม (2558) เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ทักษะการคิดของนักศึกษาในรายวิชาทักษะการคิด 
(Thinking Skills) รหัสวิชา 11-024-112 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Active Learning) 
พบว่า พฤติกรรมทางการเรียนของนักศึกษา หลังการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ดีขึ้นทั้งในด้านการท างานเป็นกลุ่ม การแสดง
ความคิดเห็น และการแสดงออกเพื่อสะท้อนความคิดเห็นร่วมกัน 

ขอ้เสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าวจิยัไปใช ้

 1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 2. ครูผู้สอนสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้     
 3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning ควรมีการวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้
การช่วยเหลือผู้เรียนได้ตรงประเด็น        
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป        
 1. ควรมีการทดสอบหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้     
 2. ควรให้ผู้เรียนสะท้อนความคิด ความรู้สึกของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนโดยการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active 
learning 
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The Effect of the Learning Management by using the ASSURE Model Cooperate Team 
Games Tournament on various systems in the human body and animals for 8th Grade 

Students at Bangkrathum Pittayakom School. 
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บทคัดย่อ          
 บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์และ
สัตว์ ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อแบบจ าลองร่วมกับเทคนิคร่วมมือแบบ TGT ของนักเรียนมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบาง
กระทุ่มพิทยาคม จ านวน 31 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่
ใช้รูปแบบการจัดการสอนโดยใช้สื่อแบบจ าลองร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT จ านวน 4 แผน 2) 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ จ านวน 15 ข้อ ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเกณฑ์ร้อยละ 70 
อยู่ร้อยละ 82.03 คะแนนสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ค าส าคญั :  การสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT / สื่อแบบจ าลอง / ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ABSTRACT           
 This research aimed 1.) to compare the learning achievement on various systems in the human 
body and animals by using the ASSURE model cooperate team games tournament between Pretest and 
Posttest of 8th grade students. The samples used in the study 31 of 8th grade students at Bangkrathum 
Pittayakom School in 2nd semester of the academic year 2018 that were randomly assigned by purposive 
sampling. The instruments used in this research were 1) the four learning management plans based on 
ASSURE model cooperate team games tournament, 2) the fifteen multiple choice exams. The data was 
analyzed by percentage, mean ( x ), standard deviation (S.D.) and t-test. The results of this research were 
as following. 1) The learning achievement of students in the posttest was higher than that pretest of 
students at .05 significance level. 
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ความเป็นมาและความส าคัญ         
 การศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน พบว่าผู้สอนส่วนมากยังคงสอนแบบบรรยาย เน้นให้ผู้เรียนท่องจ าเน้ือหาใน
บทเรียน ทั้งผู้เรียน ผู้สอน ผู้ปกครอง ไม่ให้ความส าคัญกับการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพราะเห็น
ความส าคัญของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยมากกว่า และถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีการส่งเสริมการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์มา
เป็นระยะเวลานานอีกทั้งยังมีการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมมาโดยตลอด แต่ก็ส่งผลให้การ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ า      
 เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวได้มีการน าเสนอแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับเน้ือหาที่เหมาะสมกับ
เน้ือหาตามมาตรฐานของหลักสูตร (Pedagogical Content Knowledge: PCK) ขึ้นและเป็นส่วนที่ครูต้องรู้อย่างชัดเจนเพื่อ
จะน าไปใช้ในการออกแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สนองต่อมาตรฐานของหลักสูตร ซ่ึงกระบวนการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับเน้ือหาตามมาตรฐานของหลักสูตรเกิดจากการบูรณการความรู้ที่เป็นพื้นฐานเพื่อใช้ประกอบการสอนสองอย่าง 
คือ ความรู้ในเน้ือหาและความรู้เก่ียวกับวิธีสอน ความรู้ในเน้ือหาผนวกวิธีสอนน้ีมีความส าคัญและควรพัฒนาให้เกิดขึ้นในตัว
ครูผู้สอนเพราะช่วยให้ครูผู้สอนสามารถน าเสนอเน้ือหาที่ต้องการสอนด้วยวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้แบบต่าง ๆ ที่
เหมาะสมสอดคล้องกับเน้ือหาหลักสูตรและพื้นฐานของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเข้าใจเน้ือหาดังกล่าวได้ และมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ้น นอกจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแล้วจะเห็นได้จากการส่งเสริมให้นักเรียนมีความ สามารถในการคิดแบบ
วิทยาศาสตร์ที่ ผ่านมาน้ัน ไม่ค่อยประสบผลส าเร็จท่าที่ควร สังเกตได้จากสองศตวรรษที่ผ่านมาพบว่า การพัฒนาทักษะการ
คิดวิเคราะห์ยังท าได้ในขอบเขตจ ากัด และยังไม่บรรลุเป้าหมายสูงสุดที่ต้องการ การจัดการการเรียนรู้ที่ตอบสนองตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จึงต้องเน้นที่ผู้เรียนโดยที่ผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาขีดความสามารถของ
ตนเองได้เต็มศักยภาพมีความสมดุลทางด้านจิตใจ ร่างกาย ปัญญาและสังคม เป็นผู้รู้จักคิดวิเคราะห์ รักการเรียนรู้ เรียนรู้ด้วย
ตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ ดังเช่นการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้การจัดการเรียนรู้แบบซิปปาการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณการเป็นต้น           
 จากเหตุผลและแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น  ผู้ศึกษาค้นคว้าจึงได้จัดท าสื่อแบบจ าลองร่วมกับการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ที่เหมาะสมกับเน้ือหามาตรฐานของหลักสูตรโดยการสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง ระบบต่าง ๆ ใน
ร่างกายมนุษย์และสัตว์ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ซ่ึงน ามาใช้ในการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถลงมือคิดปฏิบัติ และแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง ซ่ึงจะเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมกับเน้ือหาตามมาตรฐานของ
หลักสูตร อีกทั้งยังเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซ่ึงจะส่งผลให้การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เกิดผลดี และเป็นการดึงศักยภาพที่มีอยู่
ในตัวผู้เรียนให้ได้แสดงออกมาเต็มความสามารถ และเต็มศักยภาพ 

จดุมุง่หมายของการวจิยั          
 ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ตั้งจุดมุ่งหมายไว้ดังน้ี       
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ระหว่างก่อนและหลัง
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ส่ือแบบจ าลองร่วมกับเทคนิคร่วมมือแบบ TGT ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2  
  2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน เรื่อง ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์โดยใช้
สื่อแบบจ าลองร่วมกับเทคนิคร่วมมือแบบ TGT  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
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ขอบเขตการวจิยั          
 ขอบเขตดา้นเนื้อหา         
 เน้ือหาที่ใช้ท าการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี  เป็นเน้ือหาที่เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มาตรฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 1  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
มาตรฐาน ว  1. 1  ตัวชี้วัด ม.2.1 และสาระที ่8 ธรรมชาติ ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาตรฐาน ว 8.1 ตัวชี้วัด ม.1-3/7  
รวม 2 ตัวชี้วัด  เรื่อง ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์       
 กลุม่เปา้หมาย          
 1.ประชากร          
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม จ านวน 111 คน  ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 3 ห้องเรยีน มีนักเรียนทั้งหมด 111 คน กลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยา
คม ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้อง มีนักเรียนทั้งหมด 31 คน ซ่ึงได้จากวิธีการเลือกแบบเจาะจง  โดย
ก าหนดประชากรเงื่อนไข คดัเลือกห้องที่ผู้วิจัยเป็นครูประจ าวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน     
 ขอบเขตดา้นตวัแปร                    
 ตัวแปรต้น  คือ  การจัดการเรยีนรู้ด้วยการใช้ส่ือแบบจ าลองร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบเทคนิค TGT เรื่องระบบ
ต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2        
 ตวัแปรตาม  คือ  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   
 ขอบเขตดา้นระยะเวลา                   
 ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 

สมมติฐานการวิจัย          
 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยการสอนใช้ส่ือแบบจ าลองร่วมกับเทคนิคร่วมมือแบบ TGT  มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน         
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยการสอนใช้ส่ือแบบจ าลองร่วมกับเทคนิคร่วมมือแบบ TGT  มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ          
 1.  แบบจ าลอง หมายถึง สิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นตัวแทนของระบบความคิดที่อยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ที่แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบส าคัญของระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ได้ เพื่อให้สามารถท าความเข้าใจได้ง่ายขึ้นกว่า
การศึกษาจากการบรรยายปกติโดยใช้เป็น แบบจ าลองเชิงรูปภาพที่ลักษณะเป็นแผนผังแสดงระบบต่าง ๆ  ในร่างกายมนุษย์
และสัตว์            
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ระดับความสามารถทางการเรียนของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่ อง 
ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ซ่ึงท าให้นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้
ความสามารถด้านพุทธิพิสัย ได้แก่ ด้านความรู้ความจ า ความเข้าใจ การวิเคราะห์ และการประเมินค่าที่ผู้เรียนได้รับจากการ
เรียนการสอน โดยใช้แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 15 ข้อ วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยพิจารณาคะแนนที่ได้จาก
การท าแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลังเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น      
 3. การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT (Teams – Games Tournament) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่แบ่ง
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ผู้เรียนเป็นกลุ่มละ 4-6 คน คละความสามารถด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เก่ง ปานกลาง และอ่อน ภาระงานของกลุ่มคือ
หลังจากที่ครูน าเสนอบทเรียนทั้งชั้นแล้วให้แต่ละกลุ่มท างานตามที่ครูก าหนด และเตรียมสมาชิกทุกคนให้พร้อมส าหรับการ
แข่งขันในการแข่งขัน ครูจะจัดให้นักเรียนที่มีผลการเรียนในระดับเดียวกันแข่งขันกัน คะแนนที่สมาชิกท าได้จะน ามารวมกัน
เป็นคะแนนของกลุ่ม กลุ่มที่ได้รางวัลคือกลุ่มที่ท าคะแนนได้สูงสุด  

วิธีด าเนินงานวิจัย          
 การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อแบบจ าลองร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค TGT เรื่อง ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2  ปี
การศึกษา 2561 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม โดยมีวิธีการด าเนินการวิจัยดังต่อไปน้ี     
  1.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย         
  2.  การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย     
  3.  วิธีด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล       
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย             
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย          
 1. สื่อแบบจ าลองร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT           
 2. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์     
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน         
 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย      
 1. สื่อแบบจ าลองร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT         
    1.1 ศึกษาวิธีการท าแบบจ าลองในรูปแผนผัง          
    1.2 ด าเนินการท าแบบจ าลอง           
    1.3 น าแบบจ าลองที่จัดท าเสร็จแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาตรวจสอบส่วนประกอบต่าง ๆ ของ
สื่อ ถึงความสอดคล้องระหว่างเน้ือหาสาระ และจุดประสงค์การ เรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และเครื่องมือการประเมิน
ตามสภาพจริง และน าไปแก้ไขปรับปรุง            
    1.4 น าแบบจ าลองที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 1 ท่านประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ
เรียนการสอน                
    1.5 ด าเนินการปรับปรุงแบบจ าลองตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ        
    1.6 น าแบบจ าลอง เรื่องระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผ่านการ
ประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว น าไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบาง
กระทุ่มพิทยาคม โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการสอนด้วยตนเอง เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ ความถูกต้อง ความเหมาะสม และ
บันทึกปัญหาข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่พบ           
 2. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือแบบจ าลองร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TGT เรื่องระบบต่าง ๆ 
ในร่างกายมนุษย์และสัตว์          
    2.1 ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551          
    2.2 ศึกษาวิธีการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อแบบจ าลองร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
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TGT เรื่อง ระบบต่าง ๆ ใรร่างกายมนุษย์และสัตว์จากเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้องและน าข้อมูลที่ได้วิเคราะห์เพื่อก าหนด
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม           
    2.3 วิเคราะห์เน้ือหาและจุดประสงค์การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 โดยก าหนดเน้ือหาในสาระที่ 1 เรื่อง ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์  

   2.4 ด าเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้สื่อแบบจ าลองร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค TGT เรื่องระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยให้ครอบคลุม
จุดประสงค์การเรียนรู้และเน้ือหาที่ใช้ในการทดลอง จ านวน 1 แผน       
    2.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เขียนเสร็จแล้ว เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาตรวจสอบส่วนประกอบ
ต่าง ๆ ของแผนความสัมพันธ์ระหว่างสาระการเรียนรู้ สาระส าคัญจุดประสงค์การเรียนรู้ และเวลาเรียนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และเครื่องมือการประเมินตามสภาพจริง และน าไปแก้ไขปรับปรุง       
    2.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 1 ท่าน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการ
สอนวิทยาศาสตร์ และด้านการวัดประเมินผล เพื่อประเมินค่าความเหมาะสมและความสอดคล้ององค์ประกอบของแผนการ
จัดการเรียนรู้ ได้แก่ สาระส าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหากิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียน และการวัดและประเมินผล
ของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีรายละเอียดและเกณฑ์ในการประเมินดังน้ีการประเมินความเหมาะสม ใช้เปรียบเทียบกับ
มาตราในแบบสอบถาม โดยน าค าตอบของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านให้ค่าน้ าหนักเป็นคะแนน     
    2.7 ด าเนินการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ เช่นความถูกต้องของเน้ือหา 
การแก้ค า ผิดค าถูก และการเพิ่มเติมกิจกรรมให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น          
    2.8 น าแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ที่ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญแล้วน าไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการสอนด้วยตนเอง เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ ความถูกต้อง 
ความเหมาะสม และ บันทึกปัญหาข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่พบแล้วน ามาแก้ไขและปรับปรุงก่อนน าไปใช้จริง     
    2.9 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการทดลองใช้แล้วมาปรับปรุงแก้ไข และจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์  
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน         
    3.1 ศึกษาเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์คู่มือการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หนังสือและคู่มือครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากเอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง              
    3.2 ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องระบบ
ต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ เพื่อสร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบ ซ่ึงแบ่ง พฤติกรรมด้านต่าง ๆ 4 ด้าน คือ ความจ า ความ
เข้าใจ การวิเคราะห์ และการประเมินค่า            
    *หมายเหตุ: 2 ด้านที่เหลือ ได้แก่ การประยุกต์ใช้และความคิดสร้างสรรค์ผู้วิจัยไม่ได้น ามาสร้างข้อสอบเน่ืองจาก
ทั้งสองด้านน้ีไม่สามารถน ามาออกแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือกได้      
    3.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ แบบปรนัยชนิด เลือกตอบ (Multiple 
choices) 4 ตัวเลือก จ านวน 25 ข้อ ต้องการใช้จริงจ านวน 15 ข้อ ให้ครอบคลุมเน้ือหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยให้มี
สัดส่วนจ านวนข้อในแต่ละจุดประสงค์การเรียนรู้          
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    3.4 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
ตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้กับจุดประสงค์ การเรียนรู้กับพฤติกรรมที่ต้องการวัดของ
ข้อค าถามในแต่ละข้อรวมทั้งความเหมาะสมของภาษาที่ใช้แล้วจึงน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข      
    3.5  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 1 
ท่าน (ชุดเดิม) ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนวิทยาศาสตร์ แบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับเทคนิคผัง
ความคิดและด้านการวัดประเมินผลโดยประเมินค่าความเหมาะสมและความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบแต่ละข้อกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ โดย ใช้แบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซ่ึงมีเกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี  +1  เม่ือแน่ใจว่า  แบบทดสอบ
ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการวัด  0  เม่ือไม่แน่ใจว่า แบบทดสอบตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการวัด -1 เม่ือ
แน่ใจว่าแบบทดสอบไม่ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการวัด            
    3.6 น าผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยแล้วพิจารณาเลือก แบบทดสอบที่มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ขึ้นไป (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543, หน้า 117)         
    3.7 จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง ระบบต่าง ๆ ในร่างกาย
มนุษย์และสัตว์ จ านวน 15 ข้อ เพื่อน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยต่อไป      
 วิธีด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล          
 1. แนะน าขั้นตอนการท ากิจกรรมและบทบาทของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน    

2. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
ปรับปรุงและแก้ไขแล้ว    

3. ด าเนินสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้สื่อแบบจ าลองร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค TGT เรื่องระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ส าหรับนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยผู้วิจัยเป็น
ผู้ด าเนินการสอนด้วยตนเอง              
 4. เม่ือสิ้นสุดการสอนตามก าหนดแล้วจึงท าการทดสอบหลังเรียน (Post-test) กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์          
 5. น าผลคะแนนที่ได้จากการตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์มา วิเคราะห์โดยวิธีการ
ทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อทดสอบสมมติฐานต่อไป       
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1.  สถิติพื้นฐาน           

    1.1  หาค่าเฉลี่ยของคะแนน (�̅�) โดยใช้สูตร (สมบัติ ท้ายเรือค า, 2551, หน้า 124)    

�̅� = 
∑𝑥

𝑁
 

 

เม่ือ         �̅�   แทน  ค่าเฉลี่ยของคะแนน    

∑𝑋    แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด    

  N     แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 
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   1.2  หาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: S.D.) โดยใช้สูตร (สมบัติ ท้ายเรือค า, 2551, หน้า 
140) คือ 

𝑆. 𝐷. = √
𝑛 ∑𝑥2 − (∑𝑥)2

𝑛(𝑛 − 1)
 

 เม่ือ     SD     แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน          

       ∑𝑋2    แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละด้านยกก าลังสอง         

                       (∑𝑋)2   แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง           

                    n    แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 

 2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ           
     2.1 หาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดย ใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (IOC) (สมบัติ ท้ายเรือค า, 2551, หน้า 95)        

𝐼𝑂𝐶 =
∑𝑅

𝑁
 

 เม่ือ    IOC    แทน  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์        

         ∑𝑅    แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิด้านเน้ือหาวิชา           

                     N     แทน   จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

 3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน            
    3.1 ทดสอบค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบสอบถามวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับ เกณฑ์ที่ก าหนดว่าหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนหรือไม่ โดยใช้สถิติ t-test แบบ Paired sample เพื่อทดสอบสมมติฐาน (สมโภช อเนกสุข, 2554, หน้า 111) 

   𝑡 =
∑𝐷

𝑛∑𝐷2−(∑𝐷)2

𝑛−1

   และ df = n-1 

เม่ือ   t    แทน  ค่าที่ใช้พิจารณาแจกแจงแบบ t          

        D   แทน ความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่        

       ∑D  แทน  ผลรวมของความแตกต่างระหว่างคะแนนการสอบก่อน-หลังเรียน       

       ∑D2 แทน  ผลรวมยกก าลังสองของความแตกต่างระหว่างคะแนนการสอบก่อน – หลังเรียน                   

       n    แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่างหรือจ านวนคู่คะแนน 

 



 
 

 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

 

554 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที2่ (Proceedings) 

   3.2 การหาค่าความยาก (Difficulty: P  ) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ มีสูตร
ค านวณ ดังน้ี (ไพศาล วรคา 2558, 298) 

                  
f

P
n

=  

เม่ือ P   แทน ดัชนีความยาก 

  f   แทน จ านวนผู้ตอบถูก 

  n   แทน จ านวนผู้เข้าสอบ 

   3.3. การหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination: r  ) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ มี
สูตรค านวณ ดังน้ี 

2

u eR R
r

N

−
=  

เม่ือ  r   แทน ค่าอ านาจจ าแนก 

  uR   แทน  จ านวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุ่มเก่ง 

  eR   แทน จ านวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุ่มอ่อน 

  N   แทน  จ านวนคนในกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน 

   3.4. การหาค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ด้วยวิธีของคูเดอร์-ริชาร์ด
สัน โดยใช้สูตร KR-20 มีสูตรค านวณ ดังน้ี (ไพศาล วรคา 2558, 287) 

20 2
1

1

i i

t

p qk
KR

k s

 
= −  −  


  

เม่ือ  20KR   แทน สัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 

  k   แทน จ านวนข้อสอบ 

  ip   แทน  สัดส่วนของผู้ตอบถูกในข้อที่ i   

  iq   แทน สัดส่วนของผู้ตอบผิดในข้อที่ หรือ เท่ากับ 1 ip−   

  2

ts   แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวม t   
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล         
 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้สื่อแบบจ าลองร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT เรื่อง 
ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนดังน้ี         
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ระหว่างก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้ส่ือแบบจ าลองร่วมกับเทคนิคร่วมมือแบบ TGT ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้
ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อแบบจ าลอง
ร่วมกับเทคนิคร่วมมือแบบ TGT ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ท าการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 
                   
1.1 ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
สื่อแบบจ าลองร่วมกับเทคนิคร่วมมือแบบ TGT รายละเอียดดังตาราง 1    
 ตาราง 1 แสดงการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนของนักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้ส่ือแบบจ าลองร่วมกับเทคนิคร่วมมือแบบ TGT (คะแนนเต็ม 15) 

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนว
วิทยาศาสตรศ์าสตร ์

คะแนนเตม็ x  . .S D  
รอ้ยละของ

คะแนนเฉลีย่ 
ระดบัผลสัมฤทธิท์าง 
การเรยีนวทิยาศาสตร ์

ก่อนเรียน 15 5.97 .912 39.8 ไม่ผ่าน 

จากตาราง 1 พบว่า คะแนนเฉลี่ย ( x ) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนของนักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือแบบจ าลองร่วมกับเทคนิคร่วมมือแบบ TGT มีค่าเท่ากับ 5.97 คิดเป็นร้อยละ 39.8 ซ่ึงจัดอยู่ในเกณฑ์
ที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ระดับไม่ผ่าน       
    1.2 ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ส่ือแบบจ าลองร่วมกับเทคนิคร่วมมือแบบ TGT รายละเอียดดังตาราง 2    
 ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือแบบจ าลองร่วมกับเทคนิคร่วมมือแบบ TGT  (คะแนนเต็ม 15) 

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
วิทยาศาสตรศ์าสตร ์

คะแนนเตม็ x  . .S D  
รอ้ยละของ

คะแนนเฉลีย่ 
ระดบัผลสัมฤทธิท์าง 
การเรยีนวทิยาศาสตร ์

หลังเรียน 15 12.32 1.249 82.03 ดีมาก 

จากตาราง 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ย ( x ) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อแบบจ าลองร่วมกับเทคนิคร่วมมือแบบ TGT มีค่าเท่ากับ 12.32 คิดเป็นร้อยละ 82.03 ซ่ึงจัดอยู่ใน
เกณฑ์ที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ระดับดีมาก       
    1.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือแบบจ าลองร่วมกับเทคนิคร่วมมือแบบ TGT รายละเอียด ดังตาราง 3   
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ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือแบบจ าลองร่วมกับเทคนิคร่วมมือแบบ TGT (คะแนนเต็ม 15 คะแนน) 

ผลสมัฤทธิท์าง 

การเรยีน 
N  x  . .S D  t  D  .Sig  

ก่อนเรียน 31 5.97 .912 
20.766* 6.35 .000 

หลังเรียน 31 12.32 1.249 

* p < .05 

จากตาราง 3 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนของนักเรียนเรื่อง ระบบต่างในร่างกายมนุษย์
และสัตว์ โดยใช้ส่ือแบบจ าลองร่วมกับเทคนิคร่วมมือแบบ TGT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 
12.32 และก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย( x )เท่ากับ 5.97 เม่ือทดสอบค่า t-test พบว่า นักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
สื่อแบบจ าลองร่วมกับเทคนิคร่วมมือแบบ TGT มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05          
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน เรื่อง ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์โดยใช้สื่อ
แบบจ าลองร่วมกับเทคนิคร่วมมือแบบ TGT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กับเกณฑ์ร้อยละ 70   
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนของนักเรียนเรื่อง ระบบต่าง ๆ 
ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ โดยใช้สื่อแบบจ าลองร่วมกับเทคนิคร่วมมือแบบ TGT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ท าการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี     
    2.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ส่ือแบบจ าลองร่วมกับเทคนิคร่วมมือแบบ TGT กับเกณฑ์ร้อยละ 70 รายละเอียด ดังตาราง 4  
 ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ส่ือแบบจ าลองร่วมกับเทคนิคร่วมมือแบบ TGT กับเกณฑ์ร้อยละ 70  

ผลสมัฤทธิท์าง 

การเรยีน 
N  x    . .S D  t  .Sig  

หลังเรียน 31 12.32 82.03 1.249 8.127* .000 

* p < .05 

จากตาราง 4 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนของนักเรียนเรื่อง ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์
และสัตว์ โดยใช้ส่ือแบบจ าลองร่วมกับเทคนิคร่วมมือแบบ TGT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 
12.32 เม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 15 คะแนน คิดเป็น 12 คะแนน พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์หลังเรียนของนักเรียนเรื่อง ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ โดยใช้ส่ือแบบจ าลองร่วมกับเทคนิคร่วมมือ



 
 

 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

 

557 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที2่ (Proceedings) 

แบบ TGT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05                     
สรุปผลการวิจัย           
 1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ระหว่างก่อนและหลัง
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อแบบจ าลองร่วมกับเทคนิคร่วมมือแบบ TGT ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่าผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05     
 2.ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน เรื่อง ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์โดยใช้สื่อ
แบบจ าลองร่วมกับเทคนิคร่วมมือแบบ TGT  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 พบว่าผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

อภิปรายผล           

 จากการวิจัยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อแบบจ าลองร่วมกับเทคนิคร่วมมือแบบ TGT เรื่อง ระบบต่าง ๆ ใน
ร่างกายมนุษย์และสัตว์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยจ าแนกอภิปรายผลเป็นประเด็นต่าง ๆ ตามล าดับต่อไปน้ี 
 1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อแบบจ าลองร่วมกับเทคนิคร่วมมือแบบ TGT เรื่อง ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ 
พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการจัดการการเรียนรู้
โดยใช้ส่ือแบบจ าลองร่วมกับเทคนิคร่วมมือแบบ TGT ซ่ึงเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง โดยมีการ
แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย 5-6 คน โดยคละ เด็กเก่ง-ปานกลาง-อ่อน ในอัตราส่วน 1:2:1 ตามระดับความสามารถจากการ
ท าแบบทดสอบก่อนเรียน จากน้ันให้นักเรียนร่วมมือกันท ากิจกรรมกลุ่มด้วยการเล่นเกม โดยสมาชิกภายในกลุ่มจะร่วมกัน
ศึกษาบทเรียน ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน แลกเปลี่ยนความคิด ท าความเข้าใจกันภายในกลุ่ม ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ
เกิดความเข้าใจเน้ือหาในบทเรียนมากที่สุด คะแนนที่ได้จากการเล่นเกม รวมทั้งคะแนนพิเศษที่ได้มาจากการตอบค าถามถูก
เป็นกลุ่มแรกของแต่ละระดับความสามารถจะถูกน ามาเฉลี่ยเป็นคะแนนกลุ่ม  จากน้ันครูประกาศคะแนนรวมพร้อมทั้ งกล่าว
ค าชมเชยผู้เรียนที่ผ่านตามเกณฑ์ โดยวิธีดังกล่าวถือเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนตั้งใจศึกษาบทเรียน และช่วยเหลือกันในกลุ่ม 
เพื่อให้กลุ่มของผู้เรียนประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ การที่ผู้เรียนมีความตั้งใจศึกษาบทเรียนน้ันส่งผลให้
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน นอกจากการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT แล้วการน าสื่อแบบจ าลอง เช่น ในขั้น
การสอนการใช้แบบจ าลองช่วยให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ เกิดระบบความคิดเป็นภาพ โดยจุดเด่นของแบบจ าลอง
เหมือนเกมเพราะผู้เรียนสามารถเรียงล าดับก่อนและหลังของขั้นตอนการท างานของระบบทางเดินอาหารของมนุษย์ได้อีกทั้ง
สื่อแบบจ าลองสามารถน าไปใช้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนทางด้านเทคโนโลยีได้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ควัฒน์กุล และ
คณะฯ (2558) เรื่อง การเปรียบเทียบ 1) มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ และ
ความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานและการ
เรียนรู้แบบปกติ 2) มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบต่าง ๆ  ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ และความสามารถในการสร้าง
แบบจ าลองวิทยาศาสตร์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการเรียนด้วยการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 จ านวน 1 ห้อง มีนักเรียนทั้งหมด 31 คน ซ่ึงได้มาโดยวิธีการแบบสุ่ม (Cluster random sampling) และสุ่มตัวอย่าง
อย่างง่าย  (Simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้คือ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน แผนการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ แบบทดสอบวัดมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบต่าง ๆ ในร่างกายของมนุษย์และสัตว์ และ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้
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แบบจ าลองเป็นฐานและการเรียนรู้แบบปกติโดยใช้การทดสอบค่าที (paired sample t-test) และเปรียบเทียบมโนทัศน์ทาง
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบต่าง ๆ  ในร่างกายของมนุษย์และสัตว์ และความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ 
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน โดยการทดสอบค่าที (paired sample t-test) ผลวิจัย
พบว่า 1) มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียน
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานสูงกว่าการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) มโนทัศน์
ทางวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนด้วยการเรียนรู้โดย
การเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความสามารถในการสร้าง
แบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานสูงกว่าการเรียนรู้
แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน เรื่อง ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์โดยใช้สื่อ
แบบจ าลองร่วมกับเทคนิคร่วมมือแบบ TGT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมุติฐานของการวิจัย พบว่า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรียน เรื่อง ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ของกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนสอบหลังเรียนเฉลี่ย ( x

) เท่ากับ 12.32 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อภิปรายได้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือแบบจ าลองร่วมกับเทคนิคร่วมมือแบบ 
TGT ซ่ึงเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง โดยมีการแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย 5-6 คน โดยคละ 
เด็กเก่ง-ปานกลาง-อ่อน ในอัตราส่วน 1:2:1 ตามระดับความสามารถจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน จากน้ันให้นักเรียน
ร่วมมือกันท ากิจกรรมกลุ่มด้วยการเล่นเกม โดยสมาชิกภายในกลุ่มจะร่วมกันศึกษาบทเรียนช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
แลกเปลี่ยนความคิด ท าความเข้าใจกันภายในกลุ่ม ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเกิดความเข้าใจเน้ือหาในบทเรียนมากที่สุด 
โดยวิธีดังกล่าวถือเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนตั้งใจศึกษาบทเรียน และช่วยเหลือกันในกลุ่ม เพื่อให้กลุ่มของผู้เรียนประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซ่ึงสอดคล้องกับความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค Teams game 
tournament (TGT) สลาวิน (Slavin, 1995 อ้างถึงใน พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2544, หน้า 144) ได้กล่าวว่า วิธีการเรียนแบบ
ร่วมมือ  โดยใช้เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่ม คือ เทคนิควิธีเรียนแบบร่วมมือวิธีหน่ึงที่จัดกิจกรรม การเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญโดยมีการจัดให้นักเรียนร่วมกันเป็นกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มมีสมาชิก 4 คน ที่ มีระดับความสามารถแตกต่างกัน 
สมาชิกในกลุ่มจะศึกษาค้นคว้าและท างานร่วมกัน เรียนจะบรรลุเป้าหมายก็ต่อเม่ือเพื่อร่วมกลุ่มบรรลุถึงเป้าหมายน้ันร่วมกับ
นักเรียนจึงมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี ต่อกันเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน กระตุ้น และส่งเสริมการท างานของเพื่อนสมาชิกในกลุ่มให้ประสบ 
ความส าเร็จนักเรียนได้อภิปรายซักถามซ่ึงกันและกัน เพื่อให้เข้าใจบทเรียนหรืองานที่ได้รับมอบหมาย เป็นอย่างดีทุกคน 
ต่อจากน้ันจะมีกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการกับตัวแทนของกลุ่มอ่ืน ที่มีระดับความสามารถใกล้เคียงกันจัดเป็น
กลุ่มแข่งขันขึ้นใหม่ซ่ึงมีการแข่งขันภายในกลุ่ม เม่ือเสร็จสิ้นการตอบปัญหาแต่ละครั้งนักเรียนจะกลับมาสู่กลุ่มเดิมที่มี
ความสามารถแตกต่างกันแล้วน าคะแนนที่สมาชิกในกลุ่มแต่ละคนที่สะสมได้จากการตอบปัญหามารวมกันเป็นคะแนนเฉลี่ย
ของกลุ่ม กลุ่มใดท าคะแนนได้สูงถึงเกณฑ์ที่ก าหนดจะได้รับรางวัล      
 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทุกคนแสดงว่านักเรียนมีทักษะทาง
วิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความเข้าใจเน้ือหาที่เรียนเป็นอย่างดี ซ่ึงสมาชิกแต่
ละคนมีส่วนร่วมในการท างานกลุ่มอย่างแท้จริง คนที่เก่งจะค่อยช่วยเหลือคนที่อ่อนกว่า จึงส่งให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง
เรียนของนักเรียนทุกคนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญชม 
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ศรีสะอาด (2526, หน้า 150) ให้ความหมายว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นความรู้  ความเข้าใจและความสามารถของ
นักเรียนบรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้ในบทเรียน วัดโดยใช้เครื่องมือวัดผลสัมฤทธ์ิ 

ข้อเสนอแนะ          
 ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้          
 1. จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อแบบจ าลองร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TGT 
เป็นการจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนท างานร่วมกันและใช้เวลามากพอสมควร ดังน้ันการใช้เวลาในการจัดกิจกรรมครูควรจัดสรร
เวลาให้เหมาะสม เพื่อให้นักเรียนมีเวลาท ากิจกรรมได้มากขึ้น      
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป        
 1. เน่ืองจากการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้สื่อแบบจ าลองร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ได้
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการสืบค้นเน้ือหา ช่วยเหลือสมาชิกภายในกลุ่ม และท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อีกทั้งยังสามารถน าไปใช้กับการเรียนการสอนในเรื่องอ่ืน ๆ นอกจากเรื่อง ระบบต่าง ๆ ในร่างกาย
มนุษย์และสัตว์             
 2. จากสื่อแบบจ าลองที่ใช้ในกิจกรรมเป็นสื่อที่สร้างกระบวนการการเรียนรู้ให้เกิดกับผู้เรียนได้ง่าย เข้าใจง่าย 
มองเห็นภาพ ดังน้ันสามารถน าไปปรับใช้กับการจัดการเรียนรู้ในเรื่องอ่ืน ๆ ได้ 
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4 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนกงไกรลาศวทิยา อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 

บทคดัยอ่ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และเพื่อศึกษาพัฒนาการทางการเรียน เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ด้วยวิธีการวัดคะแนนเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์ และประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ต าบลไกรกลาง อ าเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย ซ่ึงได้มาจากการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive sampling)  จ านวน 35 คน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีได้แก่ชุดกิจกรรมการทางวิทยาศาสตร์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การวิเคราะห์

ข้อมูลใช้วิธีทางสถิติสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย (x̅) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติการวัดความ
เปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์ (Relative change score)       
 ผลการวิจัยพบว่า          
 1. ก่อนเริ่มเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 3.66 และหลังเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 7.69 
และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนเรียนเท่ากับ 1.0 และหลังเรียนมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.69 เม่ือเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีการก าหนดค่าเฉลี่ยของคะแนนนักเรียน ก าหนดให้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 
50 คือนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์จะต้องมีคะแนนตั้งแต่ 5 คะแนนขึ้นไป จากการทดสอบหลังเรียนของนักเรียนทั้ง 35 คน นักเรียน
มีคะแนนสูงขึ้นเม่ือเทียบเกณฑ์ร้อยละ 50 คิดเป็นร้อยละ 100      
 2. พัฒนาการทางการเรียนโดยการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยวิธีการวัดคะแนนการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์ของผู้เรียน โดยวิธีการจากในแนวคิดน้ีมีวิธีการอยู่หลายวิธี
ด้วยกัน ซ่ึงผลที่ได้จากการวัดคะแนนการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์ของผู้เรียนมีคะแนนพัฒนาการที่อยู่ในระดับดีถึงดีมากเป็นส่วน

ใหญ่ โดยอ้างอิงจากค่าคะแนนการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์ (Sᵢ) ที่มีคะแนนมากกว่า 50 คิดเป็นร้อยละ 80 

ค าส าคัญ :  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ / คะแนนการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์ 
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ABSTRACT           
 The purpose of this research is comparing science learning achievement before and after study 
of grade 8 students and studying the development of learning about “World and Change”  of grade 8 
students by using relative change score.  The population used in this research is grade 8 students, 2nd 
semester, academic year 2018 Kongkrailat Wittaya School, Kongkrailat district, Sukhothai.  The population 
is derived from purposive sampling.  There were 35 students who receiving learning management with a 
science learning activity package.  The tools that we used in education scientific learning activity package 
and learning achievement test. Data analysis using statistical methods. Statistics used in data analysis were 

average (x̅) , standard deviation (S.D.) and relative change score.     
 Results of the study found that        
 1.  Before studying, students had an average score accounted for 3.66 and a standard deviation 
accounted for 1.0.  After studying, students had an average score accounted for 7.69 and a standard 
deviation accounted for 1.69.  When we were comparing between the average difference and standard 
deviation. There is an average set for student scores. Students must to pass the criteria of 50 percent so, 
students must have a score of 5 or more from posttests of all 35 students.  Students had higher scores 
when we compared to 50 percent accounted for 100 percent.     
 2.  Development of learning by solving scientific problems “World and Change”  of grade 8 by 
using relative change score of students.  In this concept, there were several methods.  The results from 
relative change score of the learners with a development score that were good to very good level.  That 

based on the relative change score (Sᵢ) who got the score more than 50 accounted for 80 percent. 

Keywords : Science learning achievement / Relative change score 

บทน า 

วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เก่ียวข้องกับทุกคนทั้งใน
ชีวิตประจ าวันและการงานอาชีพ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่าง ๆ  ที่มนุษย์ได้ใช้เพื่ออ านวยความ
สะดวกในชีวิตและการท างาน เหล่าน้ีล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อ่ืน ๆ 
วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะส าคัญใน
การค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมี
ประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซ่ึงเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (K knowledge-
based society) ดังน้ันทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและ
เทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถนาความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม (สสวท. 2551) 
   การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ นับเป็นความท้าทายส าหรับ
ผู้สอน เน่ืองจากปัจจุบันประเทศไทยนับว่าเป็นประเทศหน่ึงที่มีปัญหาเก่ียวกับการจัดการศึกษาในเรื่องของคุณภาพของ
การศึกษา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ที่มีแนวโน้มต่ าลง อีกทั้งยังไม่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้
ความสามารถและทักษะส าหรับโลกยุคใหม่อย่างเพียงพอ 
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 จากการประเมินผลระหว่างเรียน พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิที่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน และมีพฤติกรรมการเรียนที่
ขาดความกระตือรือร้น เน่ืองจากการจัดการเรียนการสอนของครูที่เน้นการบรรยาย ผู้วิจัยจึงสนใจการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้สื่อการสอน ที่เน้นการจัดการกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตาม
มาตรฐานของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตัวเองมากขึ้น โดยใช้ชุดกิจกรรมเรื่องโลก
และการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ส าหรับวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

จดุมุง่หมายการวจิยั              
 1. เพื่อศึกษาพัฒนาการทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง 

ขอบเขต 

ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย ในการศึกษาครั้งน้ีกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จังหวัดสุโขทัย จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 34 คน เป็นนักเรียนชาย จ านวน 
14 คน และนักเรียนหญิงจ านวน 20 คน         
 ขอบเขตด้านตัวแปร         
 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง  
 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง   
 ขอบเขตด้านเนื้อหา          
 ผู้วิจัยได้สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ว
22102 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 8 โลกและการเปลี่ยนแปลง มาตรฐานการเรียนรู้ ว 6.1 ซ่ึงประกอบด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จ านวน 1 ชุด เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง       
 ขอบเขตด้านระยะเวลา         
 ผู้วิจัยท าการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยใช้เวลา 4 คาบ คาบละ 50 นาที 

สมมตฐิานในการวจิยั         

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่องโลกและการ
เปลี่ยนแปลงหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ          
 1. ชุดกิจกรรม           
 ชุดการสอนหรือชุดการเรียน มาจากคาว่า Instructional Package หรือ Learning Package เดิมใช้ค าว่า “ชุด
การสอน” เพราะเป็นสื่อที่ครูน ามาใช้ประกอบการสอน แต่ต่อมาแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น นักการศึกษา จึงเปลี่ยนมาใช้ค าว่า “ชุดการเรียน” (Learning Package) เพราะการเรียนรู้ที่เป็น
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กิจกรรมของนักเรียนและการสอนเป็นกิจกรรมของครูกับนักเรียนจะต้องเกิดคู่กัน บุญเก้ือ ควรหาเวช (2542 : 91) และใน
การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยใช้ค าว่า “ชุดกิจกรรม”        
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์       
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โดยพิจารณาจากคะแนนที่ได้จากการตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยวัดความสามารถ  4 
ด้าน ดังน้ี                
    2.1 ความรู้ - ความจ า หมายถึง ความสามารถในการระลึกสิ่งที่เคยเรียนมาแล้วเก่ียวกับข้อเท็จจริง ข้อตกลง 
ค าศัพท์ หลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์             
    2.2 ด้านความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถในการอธิบายความหมายขยายความและแปลความรู้ โดยอาศัย
ข้อเท็จจริง ข้อตกลง ค าศัพท์ หลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์        
   2.3 ด้านการน าไปใช้ หมายถึง ความสามารถในการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ที่แตกต่าง
กันออกไป หรือสถานการณ์ที่คล้ายคลึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน        
2.4 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึงความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  โดยใช้ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้านการสังเกต การจ าแนกประเภท การจัดกระท า และสื่อความหมายข้อมูล การลงความเห็น
จากข้อมูล การทดลอง การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป      
 3. คะแนนการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์        
 คะแนนการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์ คือ ค่าที่เป็นตัวเลขจากการเปรียบเทียบผลการวัดพฤติกรรมของผู้เรียนตั้งแต่ 2 

ครั้งขึ้นไป การวัดพัฒนาการของผู้เรียน เป็นกระบวนการผู้สอนด าเนินการได้ตั้งแต่ก่อนเรียน ในช่วงระหว่างเรียนและเม่ือ
สิ้นสุดการเรียน ผลจากการวัดบอกถึงความสามารถที่เพิ่มขึ้นของผู้เรียน 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 

  ตวัแปรตน้         ตวัแปรตาม 

  

     

 

 

วิธดี าเนนิการวจิยั          
 การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง        
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย         
 นักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จังหวัดสุโขทัย  1 ห้องเรียน จ านวน 35 คน    
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย         
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนกง
ไกรลาศวิทยา จังหวัดสุโขทัย ห้องเรียนที่ 1 จ านวน 35 คน ซ่ึงได้รับการเลือกอย่างเจาะจง (Purposive sampling)  

การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม

การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์เรื่อง

โลกและการเปลี่ยนแปลง 

พัฒนาการผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง 
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เนื้อหาทีใ่ชใ้นการวิจยั  
เน้ือหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นเน้ือหากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง โลกและการ

เปลี่ยนแปลง หนังสือรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2     
 แบบแผนการวิจยั          
 การวิจัยครั้งน้ี เป็นการวิจัยเชิงทดลองตามแบบแผนการทดลอง One Group Pretest – Posttest Design ซ่ึงมี
รูปแบบการวิจัย ดังน้ี          
 ตาราง 1 แบบแผนการทดลอง 

กลุม่ สอบกอ่น การทดลอง สอบหลงั 

RE T1 X T2 

 
       สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการทดลอง  
  RE  แทน การก าหนดกลุ่มประชากร 

  T1  แทน การทดสอบก่อนเรียน (Pretest)  

  X    แทน การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง การจ าแนกหิน 

  T2   แทน การทดสอบหลังเรียน (Posttest 
 

      เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั  
      เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบด้วย       

 1. ชุดกิจกรรมการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์        
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์      

     ขัน้ตอนในการสรา้งชดุกิจกรรมการแกป้ญัหาทางวทิยาศาสตร ์     
 ในการสร้างชุดกิจกรรมการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ด าเนินการสร้างดังน้ี 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับชุดกิจกรรม เพื่อเป็นแนวทางในการจัดเน้ือหาและกิจกรรมการเรียน
การสอนให้เหมาะสม          
 2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสอนแบบแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ในการวิจัยน้ี  ผู้วิจัยได้ใช้
กระบวนการแก้ปัญหาของทบวงมหาวิทยาลัยซึ่งมี 4 ขั้นตอน คือ      
    2.1 การระบุปัญหา         
    2.2 การตั้งสมมติฐาน         
    2.3 ขั้นทดลอง          
    2.4 ขั้นสรุปผลการทดลอง         
 3. ศึกษาหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในการท าชุดกิจกรรม   
 4. ศึกษารายละเอียดของเน้ือหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี จากคู่มือครูและหนังสือประกอบการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง      
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 5. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างแบบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์        
 6. ด าเนินการสร้างชุดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ โดยในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยยึดขั้นตอน และหลักการสร้างชุด
กิจกรรมของ บัทส์ เนลสัน และ เลอเบียร์ และ ดีวิโต และ ครอกโคเวอร์  เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างชุดกิจกรรม เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์แก้ปัญหาในการเรียนรู้  ซ่ึงส่วนประกอบของชุดกิจกรรม
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ มีดังน้ี         
    6.1 ชื่อชุดกิจกรรมการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เป็นส่วนที่ระบุชื่อกิจกรรม    
    6.2 ค าชี้แจงในการใช้ชุดกิจกรรมการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เป็นส่วนที่อธิบายวิธีการใช้ชุดกิจกรรม 
    6.3 จุดประสงค์ของกิจกรรม เป็นส่วนที่ระบุเป้าหมายที่ต้องการให้นักเรียนบรรลุผล   
    6.4 เวลา เป็นส่วนที่ระบุเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมแต่ละชุด     
    6.5 สถานการณ์ที่ก าหนดให้เป็นส่วนที่ระบุสถานการณ์ที่เป็นบรรยายด้วยข้อความรูปภาพ เกมส์ หรือกิจกรรม
การทดลอง 6   กิจกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ โดยศึกษาจากสถานการณ์ที่ก าหนดให้ แล้วด าเนินการแก้ปัญหา ซ่ึงแบ่งออกเป็นขั้น
ระบุปัญหา ขั้นตั้งสมมติฐาน ขั้นออกแบบการทดลอง และขั้นสรุปผลการทดลอง โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์  
 7. วิธีการหาคุณภาพของชุดกิจกรรมการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ กระท าตามขั้นตอนดังต่อไปน้ี  
    7.1 น าชุดกิจกรรมการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางการสอนวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบเก่ียวกับความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา ความสอดคล้องของจุดประสงค์กับกิจกรรมการเรียนรู้ ความเหมาะสมของการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนข้อบกพร่องต่าง ๆ โดยพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ที่มีค่าระหว่าง 0.50 -1.00
    7.2 น าชุดกิจกรรมแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ไปใช้กับกลุ่มทดลองต่อไป   
 ขั้นตอนในการสรา้งแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร์   
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับ ดังน้ี        
 1.1 ศึกษาเอกสารเก่ียวกับการวัดผลประเมินผลและการสร้างแบบทดสอบ    
 1.2 วิเคราะห์เน้ือหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
 1.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 15 ข้อ ก าหนดเกณฑ์การให้
คะแนนดังน้ีข้อที่ถูกให้คะแนนเป็น 1 คะแนนข้อที่ตอบผิด ไม่ได้ตอบหรือตอบเกิน 1 ข้อให้ 0 คะแนน   
 1.4 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญสาขาการสอนวิทยาศาสตร์จ านวน 3 
ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมชัดเจนของค าถาม แล้วหาค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) โดยพิจารณาค่า IOC ≥ 0.50 แล้วน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข    
 1.5 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดสอบ ใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
จ านวน 35 คน เพื่อตรวจหาคุณภาพของแบบทดสอบ น ากระดาษค าตอบที่นักเรียนตอบมาตรวจให้คะแนนโดยข้อที่ตอบถูก
ให้ 1 คะแนน ข้อที่ตอบผิดให้ 0 คะแนน         
 1.6 คัดเลือกข้อสอบที่มีความยากง่ายระหว่าง 0.20-0.80 และมีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป จ านวน 10 ข้อ 
เพื่อน าไปใช้ในการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจริง        
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การเกบ็รวบรวมขอ้มลู        
 ผู้วิจัยท าการรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยใช้เวลา 4 คาบ คาบละ 50 นาที   
 สถิติและสูตรที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล        
 1. สถิติพื้นฐาน          
    1.1 หาค่าเฉลี่ยคะแนน โดยใช้สูตร 

                 x̄ =
∑x

N
 

  เม่ือ   x̄      แทน คะแนนเฉลี่ย  

       ∑x     แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด  

         N     แทน จ านวนนักเรียนทั้งหมด  

               1.2 สถิติการวัดความเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2538) 

                 Sᵢ = (
Y−X

F−X
)  100 

เม่ือ  Sᵢ    แทน คะแนนการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์ 

      Y     แทน คะแนนดิบวัดหลังเรียน  

      X     แทน คะแนนดิบวัดก่อนเรียน 

       F    แทน คะแนนสูงสุดที่เป็นไปได้ (คะแนนเต็ม) 

   1.3 หาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้สูตร  

                                    S. D. =  
√N∑X2−(∑X)2

N(N−1)
 

  เม่ือ   S. D.  แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

          ∑X    แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด  

                   ∑X2    แทน ผลรวมของคะแนนก าลังสองของนักเรียนแต่ละคน  

           N      แทน จ านวนนักเรียน  

                     X       แทน คะแนนของนักเรียนแต่ละคน  
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2. สถิติที่ใช้ทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ        
    2.1  หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับพฤติกรรมที่ต้องการจะวัดของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน โดยใช้ดัชนีวัดความสอดคล้อง  

IOC =  
∑R

N
 

    เม่ือ    IOC  แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อจุดประสงค์การเรียน  

            ∑R    แทน ผลรวมการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ  

             N      แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ       
 3. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน        
 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ก่อน
และหลังการทดลอง โดยใช้ สถิติการวัดความเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2538) 

                 Sᵢ = (
Y−X

F−X
) ∗  100 

เม่ือ   Sᵢ  แทน คะแนนการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์ 

 Y       แทน คะแนนดิบวัดหลังเรียน 

 X  แทน คะแนนดิบวัดก่อนเรียน 

 F  แทน คะแนนสูงสุดที่เป็นไปได้ (คะแนนเต็ม) 

ผลการตรวจสอบ          
 ตารางที ่1 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์โดยผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อที่ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 1 1 1 1 
2 1 0 1 0.67 

3 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 

5 1 1 -1 0.33 
6 1 1 1 1 

7 1 1 1 1 

8 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 

10 1 1 1 1 

11  1 1 1 1 

12 1 1 1 1 
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13 1 1 1 1 

14 1 1 1 1 
15 1 1 1 1 

 
ตารางที ่2 ค่าดัชนีความยาก (p) อ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
ผลการวเิคราะหข์้อมูล         

 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและแปรผลข้อมูล ผู้วิจัยน าเสนอ ดังน้ี     

 1. ค่าเฉลี่ย x̄ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S. D.      
 ตาราง 3 การแสดงค่าคะแนนระหว่างก่อนเริ่มเรียนและหลังเรียน 

การทดสอบ �̅� S.D. 

ก่อนเรียน 3.66 11.36 

หลังเรียน 7.69 32.02 

จากตารางที่ 3 แสดงว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ก่อนเรียนเท่ากับ 3.66 และหลังเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 7.69 เม่ือพิจารณา
ค่าเฉลี่ยของคะแนนพบว่านักเรียนที่ได้รับการสอนโดยการใช้ชุดกิจกรรมคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน ซ่ึงเป็นไป
ตามสมมติฐาน           
  

ข้อที ่
คา่ดัชนคีวามยาก 

(p) 
คา่อ านาจจ าแนก 

(r) 

1 0.80 0.67 

2 1.00 0.37 
3 0.66 0.35 

4 0.97 0.23 

5 0.57 0.22 

6 0.80 0.48 
7 0.77 0.63 

8 0.86 0.22 

9 0.43 0.53 
10 0.89 0.22 

11 0.51 0.67 

12 0.74 0.40 

13 0.74 0.30 
14 0.43 0.50 

15 0.51 0.63 
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2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนที่สอดคล้องด้วยชุดกิจกรรมแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์           
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนที่สอนด้วยชุดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์โดย
ใช้วิธีทางสถิติ สถิติการวัดความเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2538)ได้ผลดังตาราง 4  
 ตาราง 4 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนที่ สอนด้วยชุดกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ 

นักเรยีน 
คะแนนทดสอบกอ่นเรยีน 

(X) 
คะแนนทดสอบหลงัเรยีน (Y) พฒันาการ (Si) 

1 3 5 2 

2 5 6 1 
3 4 5 1 

4 5 8 3 

5 3 8 5 

6 4 8 4 
7 2 9 7 

8 4 7 3 

9 3 5 2 
10 4 5 1 

11  6 7 1 

12 3 7 4 

13 3 6 3 
14 4 9 5 

15 4 8 4 

16 4 10 6 

17 2 10 8 
18 4 5 1 

19 2 10 8 

20 4 8 4 
21 5 8 3 

22 4 6 2 

23 2 8 6 

24 5 8 3 
25 2 10 8 
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จากตาราง 4 แสดงการแปลงคะแนนก่อนเรียน (X) คะแนนหลังการเรียน (Y) เป็นคะแนนการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์ 
(Si ) จากผลการแปลงคะแนน เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนสามารถแสดงด้วยกราฟแท่ง ได้ดังน้ี 

 

แผนภาพแสดงคะแนนก่อนเรียน (X) คะแนนหลังเรียน (Y) คะแนนการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์ (Si ) 

สรุปผลการวิจัย           
 จากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องโลก
และการเปลี่ยนแปลง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนด จากผลการวิจัยดังกล่าวสรุปได้ดังน้ี 
 ชุดกิจกรรมแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์เป็นสื่อหรือนวัตกรรมการศึกษาที่มีการวางแผนการเรียนการสอนโดย
จัดล าดับขั้นตอนของกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองโดยใช้สื่อต่าง ๆ ร่วมกันอย่างเป็นระบบ และให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง นักเรียน
ต้องค้นคว้าหาค าตอบด้วยตัวเองมีอิสระในการคิดและการลงมือปฏิบัติเพื่อหาค าตอบแก้ปัญหาของสถานการณ์ต่าง ๆ ในชุด
กิจกรรม ครูมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเท่าน้ันดังน้ันชุดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์จัดส่งให้ผู้เรียนต้องใช้ทักษะด้านการคิด การอ่าน 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ท าให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ซ่ึงจะท าให้ผู้เรียนเข้าใจเน้ือหาใน
บทเรียนมากยิ่งขึ้น และส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น       
 การเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน 

0

2

4

6

8

10

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน คะแนนเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์

26 4 5 1 
27 6 9 3 

28 5 8 3 

29 4 10 6 

30 4 10 6 
31 2 10 8 

32 3 7 4 

33 3 8 5 
34 3 8 5 

35 3 8 5 
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นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา เม่ือนักเรียนไม่เข้าใจในบทเรียนสามารถน ากลับมาทบทวนใหม่ได้ ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียน
เกิดศักยภาพเต็มที่และประเมินผลผู้เรียนได้ตามสภาพจริง 

อภิปรายผล           

 ผลจากการวิจัยพบว่า ก่อนเริ่มเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 3.66 และหลังเรียนนักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 7.69 เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย สรุปได้ว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิพัฒนาการทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ที่สูงขึ้น          
 ในงานวิ จัย น้ี ใช้ แนวทางกา รประเ มินการผลการ เรี ยนรู้ ที่ เ ปลี่ยนแปลงของผู้ เ รียนด้วย วิ ธีการจาก 
แนวความคิดการวัดการเปลี่ยนแปลงของทฤษฎีการการทดสอบแบบมาตรฐานเดิม (Classical test Theory ) ในแนวคิดน้ี
วิธีการอยู่หลายวิธีด้วยกัน วิธีการวัดคะแนนเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์เป็นวิธีการหน่ึงในแนวคิดน้ี ซ่ึงจะค านึงถึงอิทธิพลเพดานที่มี
ความยุติธรรมและสมเหตุสมผล ง่ายในทางปฏิบัติ และมีความเชื่อม่ันสูงกว่าวิธีอ่ืน ๆ ในทุกเงื่อนไขความยาวของแบบทดสอบ 
และขนาดกลุ่มตัวอย่าง (จรรยา สิงห์ทอง, 2550) 

ขอ้เสนอแนะ           
 1. ครูผู้สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้
 2. ครูผู้สอนสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางการจัดท าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ
กลุ่มสาระอ่ืน ๆ ในระดับชั้นต่าง ๆ ได้         
 3. สถานศึกษาสามารถน าผลที่เป็นข้อค้นพบไปวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการพัฒนาผู้เรียน
ต่อไป            
 4. ควรมีการสนับสนุนให้นักเรียนได้ท าโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ควบคู่ไปด้วย 

เอกสารอา้งองิ                                        
ศิริชัย กาญจนวาสี. (2538). การเลือกใชส้ถติทิีเ่หมาะสมส าหรบัการวิจยั. (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่ง
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : 55-67                                                                                                
บุญเก้ือ ควรหาเวช. (2542). นวัตกรรมการศึกษา. กรุงเทพฯ : ศูนยห์นังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.                                
จรรยา สิงห์ทอง. (2550). การศกึษาผลของการวดัการเปลีย่นแปลงหา้วิธแีบบวดัซ้ าสองครัง้ ภายใตเ้งื่อนไขความยาว 
 ของแบบทดสอบทีต่า่งกัน และขนาดกลุ่มตวัอยา่งไมเ่ท่ากัน. การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการทดสอบและ 
 วัดผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
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การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรือ่ง การถา่ยโอนความรอ้น ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 
ทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเปน็ฐานรว่มกบัทฤษฎพีหปุญัญา 

The Study of Learning Achievement of “Heat Transfer” for High School Students                      
Grade 7 Based learning on Brain-Based Learning with the Multiple Intelligences 

วิษณ ุทศิวงศ1์, สภุาพ อมรประภา2, ศกัย์ชยั เพชรสวุรรณ3 และนงลกัษณ ์ใจฉลาด4 

Witsanu Thitwong1, Supab Amornprapa2, Sakchai Petsuwan3 and Nongluck Jaichalad4 

1นักศึกษาสาขาวิชาวทิยาศาสตรท์ั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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4ผู้ช่วยศาตราจารย์, หลักสูตรสาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

บทคดัยอ่ 
             การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนความร้อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับทฤษฎีพหุปัญญา มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อน
เรียนและหลังเรียน เรื่อง การถ่ายโอนความร้อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น
ฐานร่วมกับทฤษฎีพหุปัญญา  
             กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ในการวิจัย ได้แ ก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2561                  
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับทฤษฎีพหุปัญญา 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง การถ่ายโอนความร้อน สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และt-test(dependent 
samples)  
             ผลการวิจัยพบว่า ผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การถ่ายโอนความร้อน ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับทฤษฎีพหุปัญญา  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 

ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน, ทฤษฎีพหุปัญญา 
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ABSTRACT  

 Research topic was the study of learning achievement of “Heat Transfer” for High School Students 
Grade 7 based learning on Brain-Based Learning with the Multiple Intelligences. The purpose of this study 
was to study the posttest and pretest achievement of “Heat Transfer” for High School Students Grade 7 
based learning on Brain-Based Learning with the multiple intelligences.    
 The sample was High School Students Grade 7 in the second semester of the academic year 2018 
of Phuttachinalap School, Muaeng District, Phitsanulok province consisted of 40 students. The research 
instruments consisted of 1) activity lesson plan, based learning on Brain-Based learning with the multiple 
intelligences 2) the test of Science subject of “Heat Transfer” The statistics were mean, standard deviation 
and t-test(dependent samples).         
 The results found that the study of learning achievement of “Heat Transfer” for High School 
Students Grade 7 based learning on Brain-Based Learning with the Multiple Intelligences the posttest was 
higher than pretest significantly at the 0.05 level different. 

Keywords : learning achievement, Brain-Based Learning, Multiple Intelligences 

ทีม่าและความส าคญั 
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เ ก่ียวข้องกับทุก คนทั้งใน
ชีวิตประจ าวัน และการงานอาชีพต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่างๆ ที่มนุษย์ได้ใช้เพื่ออ านวย
ความสะดวกในชีวิตและการท างาน เหล่าน้ีล้วนเป็นผลของความรู้ วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์
อ่ืนๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธี คิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิ ดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะ
ส าคัญในการค้นหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมี 
ประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ ซ่ึงเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ( knowledge-
based society) ดังน้ันทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและ
เทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2553 : 92) 

เน่ืองจากการจัดห้องเรียนของโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา เป็นแบบคละความสามารถของผู้เรียน ดังน้ันในแต่ละ
ห้องเรียนจะพบผู้เรียนมีหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาที่พบว่า บุคคลมีความแตกต่างกันหลายประการ เช่น 
บุคลิกภาพ ทัศนคติ สติปัญญา และความสนใจ เป็นต้น และ ความแตกต่างน้ียังขึ้นอยู่กับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมท า
ให้มีพฤติกรรมการสื่อสารและการเลือก เปิดรับสารที่แตกต่างกันแต่ทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้ตามที่ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติหมวดที่ 4 มาตราที่ 22 บัญญัติว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2542 : 9) ซ่ึงสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐานที่หมายถึง การเรียนรู้ที่ใช้โครงสร้างและหน้าที่ของสมองเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้โดยไม่สกัดก้ันการท างาน
ของสมอง แต่เป็นการส่งเสริมให้สมองได้ปฏิบัติหน้าที่ให้สมบูรณ์ที่สุดภายใต้แนวคิด ที่ว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ ทุกคนมี
สมองพร้อมที่จะเรียนรู้ได้ตั้งแต่ก าเนิด (แสงเดือน คงนาวัง 2550 : 1) และเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ดังที่ 



 
 

 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

 

575 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที2่ (Proceedings) 

ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์ และคณะ (2544) ได้กล่าว ไว้ว่า “สมองมนุษย์มีศักยภาพในการเรียนรู้สูงสุดเม่ือผู้เรียน เรียนรู้อย่างมี
ความสุขในสมองจะมีการ หลั่งสารเคมีที่ท าให้เกิดความสุขและจะไปเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้สูงขึ้น” 

จึงท าให้ผู้วิจัยได้พยายามศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับความแตก ระหว่างบุคคล และได้พบ
กับทางเลือกหน่ึงที่น่าสนใจก็คือแนวคิดใน การส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้สมอง เป็นฐาน (Brain-Based Learning หรือ BBL) 
การเชื่อมโยงการค้นพบทางด้านการเรียนรู้ของสมองกับการจัดการเรียนรู้น้ีเป็นฐานส าคัญที่จะท าให้เราสามารถก้าวไปบน
เส้นทางของการพัฒนา กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ชัดเจนขึ้น มีหลักเกณฑ์และเหตุผล การจัด การเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับธรรมชาติของสมองจะทาให้ผู้เรียนมีพัฒนาการการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงเป็นความจ าเป็น
เร่งด่วนที่จะต้องพัฒนา และส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของสมองมนุษย์ ซ่ึงนักวิจัย ทั่วโลกค้นพบตรง กันว่าสมองของมนุษย์
ทุกคนถูกออกแบบมาเพื่อการเรียนรู้โดยแท้ ไม่มีสมองของมนุษย์ (ปกติ) คนใดที่จะไม่เรียนรู้ เพียงแต่การพัฒนาจะดีเพียงใด
ขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและการจัดการ เรียนรู้ที่อยู่รอบๆ ตัวผู้เรียน (วิทยากร เชียงกูล, 2548) 
 และทฤษฎีการเรียนรู้ที่ให้ความส าคัญกับการท างานของสมองอีกทฤษฎีหน่ึง คือทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์
(Howard Gardner) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ที่ชี้ให้เห็นถึงความหลากหลายทางปัญญาของมนุษย์ซ่ึงมีหลายด้านหลายมุม 
แต่ละด้านก็มีอิสระในการพัฒนาตัวเองให้เจริญงอกงามใน ขณะเดียวกันก็มีการบูรณาการแต่ละด้านเข้าด้วยกันแสดง
ออกเป็นเอกลักษณ์ทางปัญญาของแต่ละคน คนหน่ึงอาจเก่งเพียงด้านเดียวหรือเก่งหลายด้าน โดยแต่ละคนมักมีปัญญาด้าน
ใดด้านหน่ึงโดดเด่นกว่าเสมอ นับเป็นทฤษฎีที่ช่วยจุดประกายความหวัง เปิดกระบวนทัศน์ใหม่ในการศึกษาซ่ึงสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ได้ทั้งในกลุ่มเด็กปกติ เด็กที่มีความบกพร่อง และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ (ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา, 2549 : 64) 

ด้วยเหตุดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การถ่าย
โอนความร้อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับทฤษฎีพหุปัญญา 
เพื่อให้เหมาะสมกับห้องเรียนที่มีผู้เรียนที่หลากหลายรูปแบบและคละความสามารถ ซ่ึงการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เป็น
การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง และน าไปสู่การเรียนรู้โดย ค านึงถึงความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนที่
แตกต่างกัน เพื่อให้ผู้เรียน ทุกคนสามารถเกิดการเรียนรู้และความเข้าใจที่คงทน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและน าไปสู่
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

จดุมุง่หมายของการวิจยั 
 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนความร้อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับทฤษฎีพหุปัญญา 

ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ีได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังน้ี 

เนื้อหา 
เน้ือหาที่ใช้ในการวิจัยเป็นเน้ือหาวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การถ่ายโอนความร้อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1        

 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง 2561) มีเน้ือหาดังน้ี  
  - การถ่ายโอนความร้อนในชีวิตประจ าวัน 
  - การน าความร้อน 
  - การพาความร้อน 
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  - การแผ่รังสีความร้อน       
   - สมดุลความร้อน         

ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา  อ.เมือง                         
จ.พิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 11 ห้องเรียน โดยมีนักเรียนทั้งหมด 434 คน   
 กลุ่มตัวอย่าง          
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.5 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ภาคเรียนที่ 2           
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้อง รวมทั้งสิ้นจ านวน 40 คน เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากการตัดสินใจของ
ผู้วิจัยเอง โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive  sampling ) เพื่อก าหนดเป็นกลุ่มทดลองให้ได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับทฤษฎีพหุปัญญา เน่ืองจากทุกห้องเรียนมีการจัดนักเรียนแบบคละความสามารถท าให้
สภาพพื้นฐานทางการเรียนของนักเรียนแต่ละห้องไม่แตกต่างกัน      
 ระยะเวลาในการวิจัย         
 ระยะเวลาในการวิจัยคือภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยใช้เน้ือหาเรื่อง การถ่ายโอนความร้อน ประกอบด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้รวมทั้งหมด 6 แผน เวลา 12 ชั่วโมง      
 สถานที่           
 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา : สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 39/1 ถนนธรรมบูชา ต าบลใน
เมือง อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 

กรอบแนวคดิการวจิยั 
 

 

 

 

 

ภาพที ่1 แสดงกรอบแนวคิดงานวิจัย 

สมมตฐิานการวจิยั 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนความร้อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับทฤษฎีพหุปัญญา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

วิธดี าเนนิการวจิยั          

  1. ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา   อ.เมือง จ.
พิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 11 ห้องเรียน โดยมีนักเรียนทั้งหมด 434 คน   

ตวัแปรอสิระ 

- การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
ร่วมกับทฤษฎีพหุปัญญา 

ตวัแปรตาม 

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน เรื่อง การ
ถ่ายโอนความร้อน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับทฤษฎีพหุปัญญา 
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 2. กลุ่มตัวอย่าง          
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.5 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ภาคเรียนที่ 2       
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้อง รวมทั้งสิ้นจ านวน 40 คน เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากการตัดสินใจของ
ผู้วิจัยเอง โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive  sampling ) เพื่อก าหนดเป็นกลุ่มทดลองให้ได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับทฤษฎีพหุปัญญา เน่ืองจากทุกห้องเรียนมีการจัดนักเรียนแบบคละความสามารถท าให้
สภาพพื้นฐานทางการเรียนของนักเรียนแต่ละห้องไม่แตกต่าง      
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย        
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ีประกอบด้วย        
 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เรื่อง การถ่ายโอนความร้อน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ร่วมกับทฤษฎีพหุปัญญา จ านวน 6 แผน 12 ชั่วโมง     
 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนความร้อน เป็นข้อสอบปรนัย จ านวนทั้งสิ้น 30 ข้อ 
เป็นแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน โดยเป็นข้อสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก เกณฑ์การให้คะแนนคือ ตอบถูกได้ 1 
คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน          
 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ        
 1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง การถ่ายโอนความร้อน 
 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง การถ่ายโอนความร้อน มีขั้นตอนการ
สร้างและรายละเอียด ดังน้ี          
 1) ศึกษาหลักสูตรการศึกษาแกนกลางขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในด้านมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
กระบวนการเรียนรู้ เรื่อง การถ่ายโอนความร้อน ศึกษาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน และการจัดการเรียนรู้โดย
ทฤษฎีพหุปัญญา           
 2) วิเคราะห์จุดประสงค์ของงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ เรียน เรื่อง การถ่ายโอนความร้อน ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการ เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อสร้างแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับทฤษฎีพหุปัญญา โดยแบ่งเน้ือหา เรื่อง การถ่ายโอนความร้อน ออกเป็น 5 เรื่องย่อย 
ซ่ึงครอบคลุมเน้ือหา ดังน้ี          
  - การถ่ายโอนความร้อนในชีวิตประจ าวัน      
  - การน าความร้อน         
  - การพาความร้อน         
  - การแผ่รังสีความร้อน        
  - สมดุลความร้อน         3) 
สร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับทฤษฎีพหุปัญญา เรื่องการถ่ายโอนความร้อนจ านวน             6 แผน
            
 4) น าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ร่วมกับทฤษฎีพหุ ปัญญา เรื่อง ถ่ายโอนความร้อน ที่สร้างขึ้นไป
ตรวจสอบความเหมาะสมของแผนโดย ผู้เชี่ยวชาญทางด้านแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีระดับการวัดความเหมาะสมของ 
แผนการจัดการเรียนรู้ ดังน้ี          
  5 หมายความว่า ท่านแน่ใจว่าส่วนต่าง ๆ มีความเหมาะสมมากที่สุด     
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  4 หมายความว่า ท่านแน่ใจว่าส่วนต่าง ๆ มีความเหมาะสมมาก     
  3 หมายความว่า ท่านแน่ใจว่าส่วนต่าง ๆ มีความเหมาะสมปานกลาง     
  2 หมายความว่า ท่านแน่ใจว่าส่วนต่าง ๆ มีความเหมาะสมน้อย     
  1 หมายความว่า ท่านแน่ใจว่าส่วนต่าง ๆ มีความเหมาะสมน้อยที่สุด    
 ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 3 ท่าน  
    5) น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้วไปใช้ในการจัดการเรียนรู้กับ นักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.5
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จ านวน 40 คน ที่ก าลังเรียน ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561    
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน      
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนความร้อน สร้างขึ้นเป็น แบบทดสอบชนิดอิงเกณฑ์ แบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ข้อสอบแต่ละข้อมีค าตอบที่ ถูกต้องเพียงค าตอบเดียว เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนความร้อน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับทฤษฎีพหุปัญญา ซ่ึงมีขั้นตอนดังน้ี      
 1) ศึกษาหลักสูตรสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     
    1.1 คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      
    1.2 ผังมโนทัศน์และสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
    1.3 สาระและมาตรฐาน ตัวชี้วัด การเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์      
    1.4 การจัดสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน             
  2) ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และวิธีสร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้จาก เอกสารหลักสูตรและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง
  3) สร้างข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ และน าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเครื่องมือ (IOC) ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คนและโดยทุกข้อมีค่าความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 
06.00 - 1.00            
 4) น าแบบทดสอบวัดที่ได้รับการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว น าไปทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบหาคุณภาพ  ของ
แบบทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน และน าผลการทดลองมาวิเคราะห์รายข้อ 
หาค่าความ ยาก-ง่าย(P) ค่าอ านาจจ าแนก (D) และค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ดงัน้ี       
    4.1 การตรวจสอบความยาก-ง่าย(Difficulty) ใช้สัญลักษณ์(P) โดย มีเกณฑ์ก าหนดค่าความยาก-ง่าย คือ 0.20-
0.80 (มาเรียม นิลพันธ์ุ, 2547 : 188)            
    4.2 การตรวจสอบค่าอ านาจจ าแนก(Discrimination) โดยใช้เกณฑ์ ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ถือว่า
ข้อสอบสามารถจ าแนกนักเรียน เก่งและอ่อนได้ดี (มาเรียม นิลพันธ์ุ, 2547 : 186)       
    4.3 การตรวจสอบค่าความเชื่อม่ัน(Reliability) โดยผู้วิจัยเลือก ข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบค่าความยาก-
ง่าย(P) และค่าอ านาจ จ าแนก(D) จ านวน 30 ข้อ น ามาหาค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบใช้ วิธีการของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน 
จากสูตร KR20. (มาเรียม นิลพันธ์ุ, 2547 : 182)        
 5) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนความร้อน ไปทดลองใช้กับนักเรียน กลุ่มตัวอย่าง
ในงานวิจัยน้ี  



 
 

 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

 

579 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที2่ (Proceedings) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล         
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาอิสระ ได้ด าเนินการจัดการ เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
ร่วมกับทฤษฎีพหุปัญญา กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) จ านวน 40 คน 
ใช้เวลาทั้งหมด 12 ชั่วโมง โดยมี รายละเอียดดังน้ี  

- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง การถ่ายโอนความร้อนในชีวิตประจ าวัน  
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2  เรื่อง การถ่ายโอนความร้อนผ่านของแข็ง  
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3  เรื่อง การถ่ายโอนความร้อนผ่านของเหลวและแก๊ส  
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4  เรื่อง การถ่ายโอนความร้อนโดยไม่อาศัยตัวกลาง  
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5  เรื่อง สมดุลความร้อน 
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6  เรื่อง สร้างตู้ขนส่งสินค้ากันความร้อน     

การวเิคราะหข์อ้มลู          
 1. สถิติพื้นฐาน          
    1.1 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต โดยโปรแกรม Microsoft Excel      
    1.2 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยโปรแกรม Microsoft Excel     
 2. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ        
    2.1 การหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) ของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้สูตร (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540:117) 

จากสูตร  IOC =
∑ 𝑅

𝑁
 

 
เม่ือ  IOC  แทน  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

∑ R   แทน  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด  
N   แทน  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

 
3. การทดสอบสมมติฐาน         

 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบว่าคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการ เรียนก่อนการจัดการเรียนรู้และ
หลังการจัดการเรียนรู้ใช้สมองเป็นฐาน(BBL) ร่วมกับทฤษฎีพหุปัญญา จะแตกต่างกันหรือไม่ โดยใช้การค านวณโดยเลือก
ค่าสถิติ t-test แบบ dependent โดยโปรแกรม Microsoft Excel 

ผลการวเิคราะหข์้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาทดลอง เพื่อทดสอบสมมติฐานว่า ผลการเรียนรู้ เรื่อง การถ่ายโอนความร้อน ก่อนเรียน

และหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับทฤษฎีพหุปัญญา แตกต่างกัน 
ตามรูปแบบการวิจัยแบบ One Group Pretest-Posttest Design โดยได้น าคะแนนการพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่อง การถ่าย
โอนความร้อน โดยการทดสอบก่อนและหลังเรียน แล้วน าคะแนนมาค านวณเพื่อเปรียบเทียบ โดยใช้การทดสอบค่า t-test 
แบบ dependent ซ่ึงผลการ วิเคราะห์ ปรากฏดังตารางที่ 1 
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ตารางที ่1 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่อง การถ่ายโอนความร้อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อน 
และหลังจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ร่วมกับทฤษฎีพหุปัญญา 

ประเภทการทดสอบ N �̅� S.D. T 

 
ก่อนการจัดการเรียนรู ้
หลังการจัดการเรยีนรู ้

 
40 
40 

 
18.08 
22.65 

 
5.31 
4.83 

 
 
12.54 * 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนและก่อนเรียนรู้ เรื่อง การถ่ายโอนความร้อนแตกต่าง กันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน(  �̅� = 22.65, S.D. = 4.83)     
สูงกว่าคะแนนก่อนเรียน (�̅�  = 18.08, S.D. = 5.31) 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนความร้อน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับทฤษฎีพหุปัญญา สรุปได้ดังน้ี 
ผลการเรียนรู้เรื่อง การถ่ายโอนความร้อน ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดย แตกต่างกันอย่างมี นัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

อภิปรายผล  
ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การถ่ายโอนความร้อน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับ

การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับทฤษฎีพหุปัญญา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 โดยมี
ค่าเฉลี่ยผลการเรียนรู้หลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน ซ่ึงคะแนนผลการเรียนรู้ หลังเรียนที่ได้พบว่า นักเรียนร้อยละ 70 มี
คะแนนได้ผ่านเกณฑ์ 80 เปอร์เซ็นต์ คือมีคะแนนผลการ เรียนรู้หลังเรียนตั้งแต่ 21คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน 
ซ่ึงสอดคล้องกับหลักการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน และทฤษฎีพหุปัญญา ดังน้ี  

1. หลักการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน NEA's Doubts & Certainties (1994) กล่าวไว้ว่า 
   - สมองน้ันท างานพร้อมกันหลายๆ ส่วน ซ่ึงสมองจะเกิดการเรียนรู้ได้ดีในสภาพแวดล้อมที่มีสิ่งเร้าอย่าง 

หลากหลาย            
    - ความสงสัยใคร่รู้เป็นสิ่งที่มีมาตามธรรมชาติ และติดตัวมาตั้งแต่เกิด ซ่ึงสมองน้ันก็ถูกออกแบบมาเพื่อรับรู้และ
ขบคิดเพื่อค้นหาค าตอบ            
    - สมองแต่ละส่วนน้ันท างานทั้งแบบเฉพาะด้าน และประสานสัมพันธ์กับส่วนอ่ืน ๆ    
    - การเรียนรู้น้ันจะเกิดขึ้นได้ต่อเม่ือผู้เรียนสนใจและใส่ใจในการเรียนรู้     
    - ความเข้าใจที่ดีของสมองจะเกิดจากข้อมูลและทักษะจากความทรงจ าที่มาจากประสบการณ์จริง   
    - แรงเสริมทางบวกมีผลดีต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน แต่ถ้าผู้เรียนได้รับสิ่งไม่ฟังพอใจจากการคุกคามทางความรู้สึก 
ความเครียด และความวิตกกังวล ก็จะท าให้สมองไม่เกิดการเรียนรู้       
 ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดรับการเรียนรู้ของสมองให้มากที่สุด กล่าวคือ มีการจัด ให้มีช่วงผ่อนคลาย
สมอง โดยใช้เกม หรือดนตรีธรรมชาติ เพื่อให้ผู้เรียนมีอารมณ์ในด้านบวกเหมาะสมต่อการเรียนรู้ และมีกิจกรรมที่หลากหลาย 
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เช่น การแข่งขัน สั้น ๆ ในห้องเรียน การบรรยายในบางบทเรียน และกิจกรรมผ่านคลายสมอง ทั้งน้ีเพื่อให้ผู้เรียนในชั้นเรียน
เดียวกันที่มีความสามารถแบบคละเกิดความสนใจและได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ และเกิดการเรียนรู้ 

2. ทฤษฎีพหุปัญญา ดอกเตอร์โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) ได้เสนอพหุปัญญาทาง สมองไว้ 8 ด้าน คือ 
ปัญญาด้านภาษา ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ปัญญาด้านมิติ ปัญญาด้านดนตรี ปัญญาด้านร่างกาย และการ
เคลื่อนไหว ปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์ ปัญญาด้านเข้าใจตนเอง และปัญญาด้านธรรมชาติ มนุษย์แต่ละบุคคลจะมีความถนัด
ในปัญญาด้านหน่ึงๆ มากน้อย แตกต่างกัน ผู้วิจัยได้จัดการเรียนรู้ภายใต้ทฤษฎีพหุปัญญา เน่ืองจากผู้เรี ยนในชั้นเรียนมี    
ความสามารถคละแบบและ มีความถนัดแตกต่างกัน จึงท าให้เรียนรู้ได้ดีในวิธีการที่แตกต่างกันซ่ึงการจัดการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐานร่วมกับทฤษฎีพหุปัญญา ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ได้ดีและส่งผลให้ผลการเรียนรู้หลังการเรียนสูงกว่าก่อน
การเรียน และมีนักเรียนร้อยละ 70 มีคะแนน ผ่านเกณฑ์ 80 เปอร์เซ็นต์ นอกจากน้ีผลการวิจัยยังสอดคล้องกับงานวิจัยอ่ืน ๆ 
เช่น เคนย์ และเคนย์ (Caine and Caine, 1989 : 65-73) กล่าวว่า การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน หากสมองยังปฏิบัติตาม
กระบวนการท างานปกติ การเรียนรู้ก็ยังจะเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง และสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (2549 : 3-5) ได้ชี้ให้เห็น
ว่าสมองเป็นอวัยวะที่มีส่วนส าคัญในการเรียนรู้ของมนุษย์ การเรียนรู้จะเกิดได้ ดีเม่ือสมองอยู่ในสภาวะที่มีความยินดี พอใจ 
สนุก สมองก็จะจดจ า และเก็บความจ าได้มาก สอดคล้องกับพรพิไล เลิศวิชา และอัครภูมิ จารุภากร (2550 : 25) กล่าวว่า 
การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสมอง จ าเป็นต้องค านึงถึงกระบวนการท างานของสมองและการ 
ประสานสัมพันธ์ของสมองทั้งสองซีก เน่ืองจากสมองเป็นอวัยวะส าหรับการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นหลักการในจัดการเรียนรู้ที่งานวิจัย
น้ีได้น ามาใช้โดยวิธีการผ่อนคลาย และการสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวก นักเรียน โดยการใช้กิจกรรมต่างๆเช่น กิจกรรมผ่อน
คลายสมองด้วยการท าสมาธิท าให้นักเรียนสงบ กระตุ้นให้สมองตื่นตัว จึงส่งผลให้นักเรียนมีความตั้งใจและเรียนรู้แบบผ่อน
คลายในบรรยากาศที่สงบ พร้อมเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และแม้ว่าภายใน 1 ห้องเรียนน้ัน จะประกอบด้วยนักเรียนที่มี 
ความสามารถแตกต่างกันแต่ก็สามารถพัฒนาไปพร้อมกันได้ด้วยการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อ พัฒนาความสามารถทาง
ปัญญารูปแบบต่าง ๆ ตามทฤษฎีพหุปัญญา ท าให้นักเรียนได้พัฒนาและใช้ ปัญญาหลาย ๆ ด้านในการท ากิจกรรมการเรียนรู้
ในแต่ละครั้งอย่างสม่ าเสมอซ่ึงสติปัญญาเหล่าน้ี สามารถท างานร่วมกันในการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในแต่ละด้าน 
(เยาวพา เดชะคุปต์. 2544 : 4) 

ข้อเสนอแนะ 
1. จากผลการวิจัย พบว่า ผลการเรียนรู้เรื่อง การถ่ายโอนความร้อน ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ร่วมกับ

ทฤษฎีพหุปัญญา ช่วยท าให้นักเรียนมีผลการเรียนสูงขึ้น ดังน้ันครูควรส่งเสริมการน าวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
ร่วมกับทฤษฎีพหุปัญญา ไปใช้ในการจัดการเรียน ให้กับชั้นเรียนที่ผู้เรียนมีความสามารถหลากหลาย เน่ืองจากผู้เรียนแต่ละ
บุคคลเรียนรู้ได้ดีด้วยวิธีการที่ ต่างกัน ผู้สอนสามารถปรับใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน เพื่อ
ส่งเสริมและ พัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ       
 2. จากการที่ผู้เรียนชื่นชอบกิจกรรมการเรียนรู้ช่วงบริหารสมอง ซ่ึงท าให้ผู้เรียนใช้เวลาท ากิจกรรมมากกว่าเวลาที่
ก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ ดังน้ันการน าวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ สมองเป็นฐานร่วมกับทฤษฎีพหุปัญญา ไปใช้ควร
จัดการบริหารเวลาให้มีความเหมาะสม เพื่อให้ จัดกิจกรรมให้ครบตามที่ก าหนดไว้ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัด
กระบวนการเรียนรู้ทุกครั้ง 
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NEA’s Doubts & Certainties (1994) 12 Principles for Brain-based Learning.                                              
           จาก http://www.nea.org/teachexperience. 
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การศกึษาประสทิธภิาพของชดุกจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตร ์ว14101ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่4 
หนว่ยการเรยีนรูท้ี ่1 เรือ่ง พชืรอบตวัเรา 

The study performance Of learning activities science W14101 Prathomsuksa 4  
Unit 1 plants around us 

ส าเภา เกษชืน่1 ปราณ ีดวงสวา่ง2เฉลมิชยั สงัโยคะ3 ธนสาร เพง็พุม่4 

Samphao Ketchuen1 pranee daungsawang2Chalermchai Sangyokha3 
and Thanasarn Pengphum4 

1นักศึกษาสาขาวิชาวทิยาศาสตรท์ั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
2ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

3อาจารย์สาขาวิทยาศาสตรท์ั่วไป คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 
4อาจารย์ฝ่ายเทคโนโลยแีละวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษา คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

บทคดัย่อ            
บทความวิจัยน้ีน าเสนอผลการศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ ว14101  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องเรื่องพืช โดยมีวิธีการด าเนินการกับกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จ านวน 29 คน โดยเป็นนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่เลือกแบบเจ าะจง 
(purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 1 หน่วยการเรียนรู้ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ว14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พืชรอบตัวเรา สถิติที่ใช้ ได้แก่ สูตรหาประสิทธิภาพ E1และE2การ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วย t - test และการสอบถามความพึงพอใจด้วยค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

จากการศึกษา พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ว14110 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ 
ที่ 1 เรื่องพืชรอบตัวเรา ที่สร้างขึ้นน้ันมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความพึงพอใจของนักเรียนที่ มีต่อการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ว14110 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1เรื่อง พืชรอบตัวเรา พบว่านักเรียน 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ( X )=4.43 , S.D. = 0.65 

ค าส าคญั : ประสิทธิภาพ / ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
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ABSTRACT           
 The purposes of this research of the study on the effectiveness of the Science Learning Activity 
series 14101, grade 4, Unit 1, plants around us were ways to deal with the target group, the grade 4, 
Thapakaohay School muang district, Phitsanulok. there were 29 students in the PhitsanulokEducational 
Service Area 2, 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 satisfation 
questionnaire. A set of learning ativities on science, 14101, grade 4, Unit 1, plants around us used to 
compare were learning achievement with t - test And inquiring about satisfaction with the mean ( ) and 
standard deviation (S.D.)           
 The study found that the science learning activity package 14101, grade 4, Unit 1,plants around 
us was higher than the pre-test scores at the .01 level of signjficance. The student's satisfaction with the 
science of learning in the science-learning activities of the 14101 Unit 1,plants around us was found to be 
satisfaction. with the mean ( ) = 4.33 and standard deviation (S.D.) = 0.65  

Keywords : performance / Learnning Activities Science 

บทน า  
 การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นพื้นฐานอันส าคัญของการพัฒนา และเป็นเครื่องมือชี้น า
สังคม ผู้ได้รับการศึกษาจึงเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ ( กรมวิชาการ, มปป. : 1) 
การศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยพัฒนาคนให้มีคุณภาพ  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพจึงเป็นเรื่องที่มีความ
จ าเป็นอย่างยิ่ง โดยจะต้องพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวคนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ท าให้เป็นคนที่รู้จักคิดวิเคราะห์ รู้ จัก
แก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถเชื่อมโยงความรู้ ทักษะ และค่านิยมที่ดีงามเพื่อการ
ด าเนินชีวิต สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักพึ่งตนเอง และ
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่ง ในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เก่ียวข้องกับทุกคนทั้งใน
ชีวิตประจ าวันและการงานอาชีพต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่างๆ ที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นเพื่อ
อ านวยความสะดวกในชีวิตและการท างาน เหล่าน้ี ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และ
ศาสตร์อ่ืนๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิดทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มี
ทักษะส าคัญในการค้นหาความรู้ มีความสามารถ ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบสามารถตัดสินใจ โดยใช้ข้อมูลที่หลากหลาย
และมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซ่ึงเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (knowledged-
based socity) ดังน้ันทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและ
เทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผลสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ2551: 1) และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 22 ระบุว่า 
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ในมาตรา 23 เน้นการจัด
การศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ให้ความส าคัญของการบูรณการความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนตาม
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ความเหมาะสมของระดับการศึกษา ในส่วนของการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์น้ัน ต้องให้เกิดทั้งความรู้ ทักษะ และเจตคติด้าน
วิทยาศาสตร์ รวมทั้งความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์เรียนการจัดการการบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน (กรมวิชาการ, 2544: 1)     
 จากการสอนวิทยาศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดตาประขาวหายพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในเรื่อง หน่วยการการเรียนรู้ที่ 1เรื่องพืชรอบตัวเรา ทั้งน้ีอันเน่ืองมาจากเน้ือหาบทเรียนในเรื่องพืชมีลักษณะที่ซับซ้อน 
ผู้สอนยังไม่ได้เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมากนัก และมีเน้ือหาเป็นจ านวนมาก เช่นเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง ส่งผลให้เม่ือ
สอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องน้ีท าให้นักเรียนได้คะแนนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังต่ า ดังน้ันครูผู้สอน 
จึงจ าเป็นต้องหาวิธีการที่จะช่วยพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น จึงสนใจที่จะพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน เรื่องพืชรอบตัวเรา โดยแบบฝึกทักษะดึงดูดความสนใจ
ดังเช่นงานวิจัยของ ประไพ อุ่นอก (2559) ได้การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง โลกของพืช วิชาวิทยาศาสตร์ 
พบว่าเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่องโลกของพืช วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 81.24/80.79  
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่อง โลกของพืช วิชา
วิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความพึงพอใจโดยรวมของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่องโลกของพืช วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับ
มากจากการศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นพบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้พัฒนาแบบฝึก
ทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะสอนโดยพัฒนาแบบฝึกทักษะกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดตะ
ปะขาวหาย ที่สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้และเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่ น
และศักยภาพของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในการเรียนรู้และพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
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กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 

วิธกีารด าเนนิงานวจิยั 
 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พืชรอบตัวเราชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 มีขั้นตอนในการด าเนินการ ตามล าดับ ดังน้ี 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา 
 3. การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
 4. แบบแผนการทดลอง 
 5. การด าเนินการตามแบบแผนการทดลอง 
 6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 7. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง         
 1. ประชากร ได้แก่ ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 29 คน         
 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของ โรงเรียนวัด
ตาปะขาวหาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 29 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(purposive sampling)  

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการพฒันา 
 การด าเนินการครั้งน้ี ผู้รายงานได้ใช้เครื่องมือในการพัฒนา ดังต่อไปน้ี 
 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง 
พืชรอบตัวเรา โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 7 แผน 7 ชั่วโมง 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มี
ลักษณะเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ใช้ทดสอบความรู้ความสามารถของนักเรียนก่อน
เรียน และหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พืชรอบตั ว กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
 3. แบบทดสอบวัดความพึงพอใจต่อการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ(Rating Scale)จ านวน 5 ข้อ ใช้สอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ก่อนเรียน และหลังเรียน ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วย
การเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พืชรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

การสร้างและหาประสิทธภิาพของเครือ่งมือ 
การสร้างและหาประสิทธภิาพเอกสารประกอบการเรยีน 

ตวัแปรตน้ 
การศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการ 

เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ว14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พืชรอบตัวเรา 

 

 

ตวัแปรตาม 
1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง พืชรอบตัว
เราหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
2) ความพึงพอใจต่อการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์  
เรื่องพืชรอบตัวเราหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
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 ในการสร้างชุดกิจกรรมการการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  
เรื่อง พืชรอบตัวเรา มีขั้นตอนดังน้ี 
 1. ศึกษาเอกสารหลักสูตร คู่มือครูและเอกสารต่างๆ เช่น หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดตาปะขาวหายคู่มือการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คู่มือการวัดผลประเมินผลวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
 2. ศึกษาเน้ือหาสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหน่วยการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ พิจารณาความยากง่าย 
ของเน้ือหาสาระโดยค านึงถึงวัยวุฒิภาวะ และระดับความสามารถของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3. ศึกษาวิธีการสร้างแบบฝึก รูปแบบ ส่วนประกอบและขั้นตอนต่างๆ  
 4. รวบรวมเน้ือหาสาระตามหน่วยการเรียนรู้มาจัดท าเป็นหัวข้อเรื่อง เรียงตามล าดับความส าคัญก่อนหลัง
เพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 5. สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
เรื่อง พืชรอบตัวเรา โดยแต่ละหน่วยประกอบไปด้วยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบ่งเน้ือหาสาระออกเป็น
กิจกรรม แต่ละกิจกรรมประกอบด้วย จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหาสาระที่เป็นหัวข้อเรื่อง  จัดล าดับความส าคัญ
ก่อนหลังมีกิจกรรม และการทดลองที่ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในตอนท้ายของแต่ละหน่วย
มีแบบทดสอบและแนวทางการเฉลยแต่ละชุดกิจกรรม ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พืชรอบตัวเรา 
 ตอนที่ 1 ราก ล าต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ด 
 6. น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปขอความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผล เน้ือหา การใช้ภาษา 
หลักสูตรและด้านการสร้างนวัตกรรม โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ดังน้ี 
     6.1 นายปราณี ดวงสว่าง ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
     6.2 นางมณี ใจแน่ ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 
     6.3 นางศุทธินี จันทิมา ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 
 7. น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้มีความเหมาะสมและ
ถูกต้องตามหลักวิชาการ  และน าส่งให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพอีกครั้งแล้วน าผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 
ไปค านวณหาค่าเฉลี่ย( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ผลการพิจารณาพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อทุกองค์ประกอบของการพิจารณา มี
ค่าเฉลี่ย ( ) อยู่ระหว่าง 4.51 ถึง 5.00 และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ระหว่าง 0.00 ถึง 0.82 และเม่ือ
รวมทุกองค์ประกอบ ระดับคุณภาพสูงมาก (  =4.53 , S.D. = 0.69) แสดงว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นมี
คุณภาพอยู่ในระดับสูงมาก 
 8. น าไปทดลองใช้กับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย ปีการศึกษา 2561 
โดยใช้ขั้นตอนการทดลองการหาประสิทธิภาพของสื่อ ของโสภณ นุ่มทอง (2540 : 82 – 85)ดังน้ี  

     8.1 ทดลองกับนักเรียนรายบุคคล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยคัดเลือกนักเรียน 3 คน ที่มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เก่ง ปานกลาง และอ่อนอย่างละ 1 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของเน้ือหา ภาพ สี ขนาดตัวอักษร
และถ้อยค าส านวนภาษา เพื่อต้องการทราบว่านักเรียนมีความเข้าใจเพียงใด 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

588 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

      8.2 ทดลองกับนักเรียนกลุ่มย่อย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เม่ือแก้ไขข้อบกพร่องที่ได้จากการทดลองครั้งที่ 
1 แล้วคัดเลือกนักเรียน 3 – 5 คน ที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับกลาง โดยจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะที่ผู้รายงานสร้างขึ้น แล้วท าแบบทดสอบหลังเรียนพร้อมทั้งบันทึกพฤติกรรมของผู้เรียน 
เพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุงชุดกิจกรรมการเรียนรู้เช่น  การสื่อความหมายของรูปภาพ ถ้อยค าส านวน และการแก้ไขค าที่
สะกดผิด           
    8.3 ทดลองกลุ่มใหญ่ กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 18 คน ที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เก่ง 
ปานกลาง อ่อนคละกัน โดยจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่เรียนด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้รายงานสร้าง
ขึ้น ท าแบบทดสอบหลังเรียน และหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ซ่ึงได้ผลการหาประสิทธิภาพ ดังน้ี  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พืชรอบตัวเรา มีประสิทธิภาพ 82.8 / 80.55 
9. น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ไปใช้จริงกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน29คน 
การสร้างและหาคณุภาพของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

 การสร้างและหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีขั้นตอนดังน้ี 
 1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 2. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรังปรุง 2560) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ แนวทางการวัดผลประเมินผล 
 3. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 
 4. น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ซ่ึงเป็นกลุ่มเดียวกันกับผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเน้ือหาของข้อสอบแต่ละข้อและความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
โดยใช้เกณฑ์การประเมิน ดังน้ี 
 +1 เม่ือ แน่ใจว่าข้อสอบสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
   0 เม่ือ ไม่แน่ใจว่าข้อสอบสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 - 1 เม่ือ แน่ใจว่าข้อสอบไม่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 5. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมาค านวณหาค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ทั้งหมดเป็นรายข้อ  พบว่าข้อสอบทุกข้อมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60 ถึง 1.00 แสดงว่าข้อทดสอบมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
 6. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนวัดตาประขาวหาย ปีการศึกษา 2561 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 8 คน น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์หาค่า
ความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 0.80 ค่าอ านาจ
จ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ให้เหลือ 20 ข้อ 
 7. น าแบบทดสอบที่คัดเลือกไว้ 20 ข้อไปหาความเชื่อม่ันซ่ึงพบว่ามีความเชื่อมันเท่ากับ0.72 
 8.  จัดท าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฉบับจริง น าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดตาปะขาวหายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน29คน  

การสร้างและหาคณุภาพแบบสอบถามวดัความพงึพอใจต่อการเรยีน 
 การสร้างและหาคุณภาพแบบสอบถามวัดความพึงพอใจต่อการเรียน กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์  
มีขั้นตอนด าเนินการ ดังน้ี 
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 1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามวัดความพึงพอใจจากเอกสาร ต ารา หนังสือทางการวัดผลและประเมินผล
ทางการศึกษา และงานวิชาการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 2. สร้างแบบสอบถามวัดความพึงพอใจต่อการเรียน จ านวน 5 ข้อ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า  
5 ระดับ (Rating Scale) 
 3. น าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจต่อการเรียนให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
จ านวน 3 คน พิจารณาความเหมาะสมของรายการข้อค าถาม ดังน้ี 
       3.1 นางปราณี ดวงสว่าง ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 
       3.2 นางมณี  ใจแน่ ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 
       3.3 นางศุทธินี  จันทิมา ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 
      น าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจต่อการเรียนมาค านวณหาค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดเป็นรายข้อ พบว่าข้อสอบทุกข้อมีค่า IOC อยู่ที่  0.8 - 1.00 แสดงว่าแบบสอบถาม 
วัดความพึงพอใจต่อการเรียนมีความเหมาะสม 
 4. น าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจต่อการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
ไปใชจ้ริงกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดตาปะขาวหายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
จ านวน 29 คน โดยท าการสอบถามก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พืช
รอบตัวเรา  

แบบแผนการทดลอง 
 ในการพัฒนาแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้รายงานใช้แบบแผน 
การทดลองชนิดมีกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนและหลัง การทดลอง (One Group Pretest – Posttest 
Design)ดังน้ี(ล้วน  สายยศ  และอังคณา  สายยศ, 2538 : 240) 

การทดสอบกอ่น การจดักระท า การทดสอบหลงั 
T1 X T2 

 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการทดลอง 
เม่ือ T1 แทน การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระ    

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พืชรอบตัวเรา 
X แทน การสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง พืชรอบตัวเรา 

 T2 แทน การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการเรียนหลังการสอนด้วยชุด
   กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการ
   เรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พืชรอบตัวเรา 

การด าเนนิการตามแบบแผนการทดลอง 
 ในการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้
ที่ 1 เรื่อง พืชรอบตัวเรา  กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการ ศึกษา 
2561 จ านวน 28 คน มีขั้นตอน ดังน้ี 
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 1.  ก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้นักเรียน
ทดสอบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 20 ข้อ  
 2. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้  ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พืชรอบตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นหน่วยการเรียนรู้
ที่ 1 พืชรอบตัวเรา 
     ในระหว่างด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วย ให้นักเรียนทดสอบความรู้ความสามารถทั้งด้าน
ความรู้ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรม และกิจกรรมการทดลองในแต่ละตอน และให้นักเรียน 
ท าแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ เพื่อเก็บรวบรวมคะแนนย่อยและคะแนนท้ายหน่วยพร้อมทั้งสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของนักเรียน 
 3. ให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจหลังจากเรียนจบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1พืชรอบตัวเรา 
 4. น าข้อมูลที่ได้จากข้อ 1 ถึง 3 ไปใช้ในการวิเคราะห์หาค่าทางสถิติต่อไป 

การวเิคราะหข์อ้มลู 
 ผู้ศึกษาได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับดังน้ี  
 1. การวิเคราะห์เพื่อประเมินคุณภาพและหาประสิทธิภาพของชุด กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พืชรอบตัวเรา ตามเกณฑ์มาตรฐาน E1/ E2เท่ากับ 80/80  
 2.การวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การทดสอบที (t – test Dependent)  
 3. การวิเคราะห์ความมึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 พืชรอบตัวเรา ด้วยค่าเฉลี่ย (  ) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)        
 สถติทิี่ใชใ้นการวเิคราะหข์้อมลู 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังน้ี 
 1. สถิติขั้นพื้นฐาน 
      1.1 ค่าเฉลี่ย ( )  (พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2540 : 137) 

    = 
n

  

    แทน ค่าเฉลี่ย 
    แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
  n  แทน จ านวนคน 
      1.2 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)โดยใช้สูตร ดังน้ี(วาโร  เพ็งสวัสดิ์,  2546 : 97) 

  S.D. = 
)1(

)( 22

−

−  

  S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  N แทน จ านวนคน 
    แทน ผลรวมขอข้อมูล 
 2. สถิติเพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
     2.1 ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์  โดยใช้สูตรดังน้ี 
(บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ์, 2537 : 69) 

  IOC = 
N

R  
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  IOC แทน ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ 
  R  แทน ผลรวมของคะแนนประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 
  N  แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
      2.2 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามช่วงของตัวกลางเลข
คณิต (บุญชม  ศรีสะอาด, 2535 : 100) 
  จัดช่วง  5  ระดับ 
     = 4.51 – 5.00 สูงมาก (มากที่สุด) 
     = 3.51 – 4.50 สูง (มาก) 
     = 2.51 – 3.50 ปานกลาง (ปานกลาง) 
     = 1.51 – 2.50 ต่ า (น้อย) 
     = 1.00 – 1.50 ตอ้งแก้ไข (น้อยที่สุด) 

 
3. สถิติที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้E1 / E2 =  80/80 

โดยใช้สูตร ดังน้ี (โสภณ  นุ่มทอง, 2540 : 85) 

  E1 = 100
1

1 



 

E1 แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอน 
X1 แทน คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนในการท ากิจกรรมระหว่างเรียน 
A1 แทน คะแนนเต็มของกิจกรรมระหว่างเรียน 

  E2 = 100
2

2 



 

E2 แทน ประสิทธิภาพของแบบทดสอบหลังเรียน 
X2 แทน คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่ท าแบบทดสอบ 
A2 แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 

 4. สถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ก่อนเรียนกับหลัง
เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สูตรดังน้ี(บุญเรียง  ขจรศิลป์, 2528 : 95) 
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  t แทน ค่าวิกฤต 
  D  แทน ความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนแต่ละคน 
  N  แทน จ านวนคน 
 

 

 

 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

592 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

ผลการวเิคราะหข์้อมูล        
 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4    
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องพืชรอบตัวเรา มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ปรากฏผลดังแสดงในตาราง1
 ตาราง  1  แสดงผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พืชรอบตัวเรา 

 

จากตาราง 1 พบว่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พืชรอบตัวเรา แล้วมีประสิทธิภาพของผลสัมฤทธ์ิ  คิดเป็นร้อยละ 80.5 
ซ่ึงสูงตามเกณฑ์ ที่ตั้งไว้ เป็นไปตามสมติฐานข้อที่ 1      
 2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม
การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พืชรอบตัวเรา 
ปรากฏผล ดังแสดงในตาราง 2        
 ตาราง  2  แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

  
Mean S.D. ค่าเฉลี่ยของผลต่าง 

S.D. 
ค่าเฉลี่ย
ผลต่าง 

T 
Sig  
1 

tailed 

ก่อนเรียน 9.45 1.34 
6.66 1.31 27.217 ** 0.00 

หลังเรียน 16.10 1.35 

            
จากตาราง 2 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.45 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.10 และผลการทดสอบที (t - test) พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
เป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่  2           
 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พืชรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน 
ปรากฏผล ดังแสดงในตาราง 3        
 ตาราง 3 แสดงผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนที่ มีต่อการเรียนกลุ่มสาร ะการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

  
N คะแนนเต็ม Mean S.D. 

% of 
Mean 

t 
Sig. 

(1-tailed) 

หลังเรียน 29 20 16.10 1.35 80.5 27.217 ** 0.0000 
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ที ่ รายการ X  S.D. 

 

ระดบัความพงึพอใจ 

 

1. สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สามารถพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดวิเคราะห์นักเรียนเรียนวิทยาศาสตร์
ด้วยความสุข 

4.62 0.53 พึงพอใจมากที่สุด 

2. นักเรียนเรียนวิทยาศาสตร์ด้วยความสุข 4.34 0.64 พึงพอใจมาก 

3. วิทยาศาสตร์เป็นสาระการเรียนรู้ที่น่าสนใจและควร
เรียนรู้ 

4.30 0.81 พึงพอใจมาก 

4. นักเรียนสามารถน าความรู้ ไปประยุกต์ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ าวันได้ 

4.55 0.58 พึงพอใจมากที่สุด 

5. นัก เ รี ยนสนุก กับการ เ รี ย นสาระการ เ รี ย นรู้
วิทยาศาสตร์ 

4.34 0.70 พึงพอใจมาก 

 เฉลี่ย 4.43 0.65 พึงพอใจมาก 

 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ( X =  4.43 ,  S.D  =  
0.65 )  แสดงว่า นักเรียนมีความพึงพอใจมากเป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่ 3 

สรุปผล 
 ผลการด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วย 
การเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พืชรอบตัวเรา โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น 
สรุปไว้ดังน้ี 
 1. ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 ดังน้ี หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พืชรอบตัวเรา มีประสิทธิภาพ 80.5% 
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  9.45 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.10 และผลการทดสอบที (t - test) พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรุ้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 
 3. ผลการประเมินความพึงพอใจการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
ของนักเรียนโรงเรียนวัดตาปะขาวหาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการ
เรียนด้วยแบบฝึกทักษะหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พืชรอบตัว โดยเฉลี่ยมีค่าเฉลี่ย  = 4.43 , S.D. =0.65 
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อภิปรายผล 

 จากผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ศึกษาเสนอการอภิปราย
ตามรายละเอียด ดังต่อไปน้ี         
 1. การหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้  80/80  ดังน้ี        
 หน่วยการเรียนรู้ที่  1 พืชรอบตัวเรา มีประสิทธิภาพ 80.5 % ที่ปรากฏผล เช่นน้ี สืบเน่ืองมาจากชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น ได้ผ่านการศึกษารายละเอียดเก่ียวกับรูปแบบการจัดท าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แล้ว
ด าเนินการตามที่ศึกษาโดยผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้ เชี่ยวชาญในด้านหลักสูตร  เน้ือหาสาระ สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ ความเหมาะสมของการใช้ภาษา การวัดผลประเมินผล การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
รวมทั้งการจัดท าภาพประกอบที่น่าสนใจ  รูปเล่มกะทัดรัดสวยงาม ก่อนที่จะน าไปทดลองใช้  และหาประสิทธิภาพของ
แบฝึกทักษะ ตามหลักเกณฑ์ ในการหาประสิทธิภาพที่  โสภณ  นุ่มทอง (2540 : 82) กล่าวว่า เม่ือผลิตสื่อขึ้นใช้
ประกอบการเรียน ไม่ว่าจะเป็น  ชุดการสอน  บทเรียนส าเร็จรูป  หนังสือเรียนแบบหน่วย  หรือชุดฝึกก็ตาม  ควรจะได้
ประเมินประสิทธิภาพของสื่อว่าเหมาะที่จะน าไปใช้ต่อไปหรือไม่  อย่างไร  จะได้หาข้อบกพร่องเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป
 ผลของการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พืชรอบตัวเรา ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  เพราะนักเรียนสามารถใช้
ศึกษาค้นคว้าเน้ือหาสาระและปฏิบัติกิจกรรมที่หลากหลายด้วยตนเอง โดยนักเรียนมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซ่ึงกัน
และกัน ท ากิจกรรมร่วมกัน แสดงความคิดเห็น ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน มีการเปลี่ยนอิริยาบถตลอดเวลา ท าให้นักเรียน
สนุกสนานต่อการเรียนรู้ นอกจากน้ีผู้ศึกษาได้ศึกษาหลักสูตรมาเป็นอย่างดี เพื่อจัดท าเน้ือหาสาระก าหนดจุดประสงค์ 
กิจกรรมการเรียนรู้สื่อและเวลาให้สอดคล้องเหมาะสมกัน จึงส่งผลให้แบบฝึกทักษะ ที่จัดท าขึ้น มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้  80/80  และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จากข้อค้นพบเก่ียวกับประสิทธิภาพของงานที่เก่ียวข้องและ
งานที่คล้ายคลึงกัน ได้แก่  นพพร  มีช้าง (2544 : 118 – 119) ได้จัดท าเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสร้างเสริม
ประสบการณ์ชีวิต  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จ านวน 17 เล่ม ซ่ึงพบว่าเอกสารประกอบการเรียนทุกเล่ม
มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  80/80  บัวพันธ์  น้อยเขียว (2545 : 96 – 97) ได้จัดท าเอกสารประกอบการ
เรียน วิทยาศาสตร์ ว 203 ส าหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 3 เล่ม ซ่ึงพบว่า เอกสารประกอบการเรียนทุก
เล่มมีประสิทธิภาพ สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  80/80 และวรรณา  ม่วงทอง (2550  : 110 – 111) ได้จัดท าเอกสาร
ประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 5 เล่ม และพบว่า
เอกสารประกอบการเรียนทุกเล่มมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  80/80      
 จึงสรุปได้ว่า นวัตกรรมประเภทแบบฝึกทักษะที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพและเหมาะสมที่จะน ามาใช้ใน
การพัฒนาส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี     
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่  1 พืชรอบตัวเรา ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนพบว่ามีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ  .01        
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน น่ันคือ แบบฝึกทักษะที่ผู้ศึกษาจัดท าขึ้น  ท าให้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สูงขึ้น ข้อค้นพบดังกล่าว  สอดคล้องกับสมมุติฐานของการศึกษา
พัฒนาครั้งน้ีที่ระบุไว้ว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พืชรอบตัวเรา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งยังพบว่าผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  อีกด้วย  เม่ือแบบฝึกทักษะมี
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ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  จึงส่งผลให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ ตามสาระการ
เรียนรู้  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นเป็นล าดับ    
 ที่ปรากฏเช่นน้ี  เน่ืองจากผู้ศึกษาได้จัดท าขึ้นตามหลักการท าแบบฝึกทักษะที่ค านึงถึงศักยภาพของนักเรียน  
ความเหมาะสม สภาพแวดล้อมและวัยของนักเรียนซ่ึงสอดคล้องกับ สมเดช  สีแสง  และสุนันทา  สุนทรประเสริฐ 
(2543 : 88 – 91)  ที่กล่าวว่า  เอกสารที่จัดท าขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนของครู  หรือประกอบการเรียนของนักเรียน
ในวิชาใดวิชาหน่ึง  ควรมีหัวข้อเรื่อง  จุดประสงค์  เน้ือหาสาระและกิจกรรม  เพื่อจะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้
ตามหลักสูตรก าหนด  และยังสอดคล้องกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (2546 : 216)  ที่
กล่าวไว้ว่า  การเรียนรู้ของนักเรียนจะเกิดขึ้นระหว่างที่นักเรียนมีส่วนร่วมโดยตรงในการท ากิจกรรมเหล่าน้ัน  ซ่ึงในการ
จัดท าเอกสารประกอบการเรียน  ผู้รายงานจัดท าเป็นเล่ม   เล่มละ 1 หน่วยการเรียนรู้  ในแต่ละหน่ วยการเรียนรู้  
ประกอบด้วยมาตรฐานการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้  จุดประสงค์การเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนรู้  และแบบทดสอบ  
ทั้งน้ีเพื่อสะดวกในการจัดการเรียนรู้  โดยนักเรียนได้เรียนรู้ในลักษณะองค์รวม  เชื่อมโยงความสัมพันธ์ได้  นักเรียน
สามารถศึกษาค้นคว้า  ส ารวจ  ตรวจสอบได้ด้วยตนเอง  ท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและเกิดการรับรู้ความรู้น้ันอย่าง
มีความหมาย  และสามารถสร้างเป็นองค์ความรู้ของตนเองที่จดจ าไปยาวนาน สามารถน ามาใช้ได้เม่ือมีสถานการณ์ใดๆ 
มาเผชิญหน้า  จึงน่าสรุปได้ว่าเอกสารประกอบการเรียนที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นตามเหตุผลดังกล่าวท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนสูงขึ้นตามล าดับ  ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานของวรรณา  ม่วงทอง  (2550 : 111)  และบุญชอบ  อินท
โชติ   (2551: บทคัดย่อ)          
 3.  การประเมินความพึงพอใจต่อการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4 โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ผลปรากฏว่า โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก   =   4.43 ,S.D. =  0.65 ที่ปรากฏเช่นน้ีเน่ืองจาก  ในการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ผู้ศึกษา
ได้มุ่งเน้นกระบวนการที่นักเรียนเป็นผู้คิด  ลงมือปฏิบัติ  ศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้ง
ภาคสนาม การสังเกต  การส ารวจตรวจสอบ  การทดลองเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  ท าให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้อย่างเข้าใจ  ซ่ึงสอดคล้องกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546 : 216) ได้กล่าวใน
แนวการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไว้ว่า  การเรียนรู้ของนักเรียนจะเกิดขึ้นระหว่างที่นักเรียนมี
ส่วนร่วมโดยตรงในการท ากิจกรรมเหล่าน้ัน  จึงจะมีความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้  มีความสามารถในการ
แก้ปัญหาด้วยวิธีทางซ่ึงงานที่คล้ายคลึงกัน ได้แก่  นพพร  มีช้าง (2544 : 118 – 119) ได้ศึกษาเอกสารประกอบการ
เรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่พบว่า ผลการประเมินเจตคติต่อการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  ศิวาภรณ์  อ้วน
วิจิตร (2545 : 102 – 103) ได้ศึกษาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต (วิทยาศาสตร์) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่  6  พบว่า  ผลการเปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01และวรรณา  ม่วงทอง (2550 : 111)   การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยเอกสาร
ประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ผลการเปรียบเทียบเจตคติต่อการ
เรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ  .01  ดังน้ันจึงน่าสรุปได้ว่านักเรียนมีเจต
คติที่ดียิ่งขึ้นต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 
 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

596 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

เอกสารอา้งองิ                                                                                                                                       

นพพร   มีช้าง.  (2544).  รายงานการพัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษา
 ปีที่ 4 .  เอกสารอัดส าเนา. 
บัวพันธ์   น้อยเขียว.  (2545).  รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ว 203 
            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 .  เอกสารอัดส าเนา. 
บุญชม  ศรีสะอาด.  (2535).  การวิจัยเบื้องต้น.  (พิมพ์ครั้งที่ 2).  กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น.   
บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ์.  (2537).  แบบทดสอบอิงเกณฑ์แนวคิดและวิธีการ.  กรุงเทพฯ : 0.5 
 Printing House. 
บุญเรียง   ขจรศิลป์.  (2528).  สถิติวิจัย 1.  กรุงเทพ ฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์. 
พวงรัตน์  ทวีรัตน์.  (2530).  การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ.  กรุงเทพฯ :    
 ส านักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 
ราชบัณฑิตยสถาน.  (2546).  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.2542.  กรุงเทพมหานคฯ :   
 นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์  
โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์).  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม 
 พุทธศักราช 2546 (ฉบับปรับปรุง 2548).  เอกสารอัดส าเนา. 
ล้วน   สายยศ  และอังคณา  สายยศ.  (2538).  เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา.  กรุงเทพ ฯ :   
 สุวีริยาสาส์น.   
วรรณา  ม่วงทอง.  (2550).  รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียน  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4.  เอกสารอัดส าเนา. 
วาโร  เพ็งสวัสดิ์.  (2546).  การวิจัยในชั้นเรียน.  กรุงเทพ ฯ : สุวีริยาสาส์น. 
วิชาการ, กรม.  (ม.ป.ป.).  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน. ม.ป.ท. 
_________.  (2544).  คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์.  กรุงเทพมหานคร :  
 โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์(ร.ส.พ.). 
_________.  (2545).  การผลิต การเลือก และการใช้หนังสื่อเพื่อสนองการใช้หลักสูตรการศึกษา  
 ขั้นพื้นฐาน.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.   
ศิวาภรณ์   อ้วนวิจิตร.  (2545).  รายงานการพัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์  
 ชีวิต (วิทยาศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.   เอกสารอัดส าเนา. 
สมบูรณ์  ชิตพงศ์.  (2539).  สถิติวิจัย และการประเมินผลการศึกษา(เล่ม 2).  (พิมพ์ครั้งที่  6)  
 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
โสภณ  นุ่มทอง.  (2540).  “การหาประสิทธิภาพของสื่อ”  วิทยาจารย์.  6(69) : 82-86 : มิถุนายน. 
อรณัน   ชุนศรี.  (2549)   “การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการชีวิตจริง : กรณีตัวอย่างคณิตศาสตร์”.  
            วารสารวิชาการ  9(2) : 65 – 67 เมษายน – มิถุนายน 2549. 
กิตติมา ปรีดีดิลก. (2529). ทฤษฎีบริหารองค์การ. กรุงเทพฯ : ธนะการพิมพ์. 
จรวยพร สุดสวาท และคณะ. (2545). ความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีภาคพิเศษที่มีต่อ                 
            การให้บริการของมหาวิทยาลัยนเรศวร การศึกษามาบัณฑิตพิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
ประชุม พลเมืองดี. (2531). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความคงทนในการเรียนรู้                  

และความพึงพอใจในการเรียน วิชาห้องสมุด และการศึกษาค้นคว้าในระดับ                  



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

597 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

          ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงโดยใช้บทเรียนโปรแกรม และการสอนปกติ. 
           ปริญญา นิพนธ์ กศม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. 
ศลใจ วิบูลย์กิจ. (2544). ความสัมพันธ์ระหว่างเทคนิคการประสานงานของศึกษาธิการอ าเภอ 
           เขตการศึกษา 3 มหาสารคาม การศึกษามหาบัณฑิตมหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.        
สาโรช ไสยสมบัติ. (2534). ความพึงพอใจในการท างานของครูอาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษา 

สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด. วิทยานิพนธ์ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต.   
วิชาการ , กรม. (2544).  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551.   
 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (รสพ.). 
บุญชอบ  อินทโชติ.  (2552).  รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียน 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3.  เอกสารอัดส าเนา. 
บุญเก้ือ ควรหาเวช. (2545). นวัตกรรมการศึกษา. นนทบุรี: เอสอาร์พริ้นติ้ง. 
สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า. 2551. 20 วิธีการจัดการเรียนรู้.กรุงเทพ: ภาพพิมพ์. 
ส าเนียง พุธทา. (2550). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสารเคมีที่เป็นพิษในอาหาร ส าหรับ 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วิทยานิพนธ์ วทม.มหาสารคาม; มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

598 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร ์เรือ่ง น้ าเพือ่ชวีติ โดยใช้ชดุกจิกรรมการเรยีนรู ้
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The study academic achievement of learning activities science of water for life 
elementary schooling Grade 3. 
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บทคดัย่อ 
 บทความวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน มีวัตถุประสงเพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง น้ าเพื่อชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เม่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น มีทักษะความช านาญในการปฏิบัติการทดลอง เกิด
เจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์สูงขึ้น ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก ส านักงานเทศบาลนคร
พิษณุโลก ซ่ึงเครื่องมือประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ าเพื่อชีวิต และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจ านวน 1 ฉบับ เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 
ข้อ ผ่านการหาความตรงเชิงเน้ือหา (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน 
 จากผลการวิจัยที่พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนภายหลังการเรียนโดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ าเพื่อ
ชีวิต มีผลการเรียนสูงขึ้น 

ค าส าคัญ : ผลส าฤทธ์ิทางการเรียน / ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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ABSTRACT 
 The purposes in basic science courses. The objective is to study the learning achievement 
in science by using a set of activities on water for life. When comparing science learning for 
elementary schooling Grade 3.before and after learning management by using learning activity sets. 
Which when students act in accordance with the activity training set Students will develop 
sustainable scientific process skills. The results that students will receive after organizing learning 
activities using a set of learning activities are students having knowledge , skills in the process of 
science and expertise to perform experiments. A good attitude towards science And higher science 
learning achievement for students in grade 3, the sample group. Namely, grade 3 students, 
kindergarten, Phitsanulok Municipality kindergarten school. Which the tool consists of learning 
activities Water for Life And the test of learning achievement before and after learning, is a test form, 
select 4 answers, number 30 items. Through content validity (IOC) 3 experts.  
 from the research results found that The average score of students' achievement scores after 
studying. By using the learning activity set higher than the average of the achievement measurement 
score Of students before studying at the statistical significance .05. that means the students learning 
with learning activity sets Science learning group on water for life Have higher grades. 

Keywords : Learning Activities Science / Academic achievement 

ความเป็นมาและความส าคัญ        
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมยุคปัจจุบัน เพราะวิทยาศาสตร์เ ก่ียวข้องกับทุกคน ทั้งใน
ชีวิตประจ าวันและในการงานอาชีพต่างๆตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่างๆที่มนุษย์ได้ใช้เพื่อ
อ านวยความสะดวกในชีวิตและการท างาน สิ่งต่างๆเหล่าน้ีล้วนเป็นผลของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผสานกับความคิด
สร้างสรรค์และศาสตร์อ่ืนๆ วิทยาศาสตร์ได้ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิด
วิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะส าคัญในการค้นหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจ
โดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ ซ่ึงเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge-based society) ดังน้ันทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ 
เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้น สามารถน าความรู้ไปใช้อย่างมี เหตุผล 
สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ 2552 : 1) 
 ในสภาพสังคมปัจจุบันการศึกษาจึงให้ความส าคัญกับรายวิชาวิทยาศาสตร์ เน่ืองจากรายวิชาวิทยาศาสตร์เป็น
กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากการได้ลงมือปฏิบัติจริง ใช้ทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การสืบค้น 
ค้นหาความรู้ด้วยตนเอง การคิดหาที่มาหรือสาเหตุของปัญหาต่างๆและแก้ไขปัญหา อย่างมีหลักการและเป็นขั้นตอน 
ซ่ึงแนวทางในการจัดการศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็น แก้ปัญหาได้  และมีความสุขในการ เรียนรู้ พร้อมทั้งมี
คุณธรรม จริยธรรม (เก่ง ดี มีคุณธรรม) ทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการ พัฒนาให้เรียนรู้ในวิทยาศาสตร์ เข้าใจใน
ธรรมชาติ ครูผู้สอนในวิชาวิทยาศาสตร์จึงต้องหาวิธีการจัดการเรียนรู้ ที่ช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะกระบวนการ รวมถึงปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ หรือหากิจกรรมใหม่ๆให้แก่ผู้เรียน 
 จากการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2560 ผู้ วิจัยในฐานะเป็นครูฝึกสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ ได้พบปัญหาหลายประการ คือ นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต่ า 
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และจากการตรวจใบงาน นักเรียนยังขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์ จัดกระท าข้อมูลและสื่อความหมายข้อมูลที่ถูกต้อง 
ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความสนใจจะใช้วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม เพื่อแก้ปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ าของ
ผู้เรียน และพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน โดยเลือกเน้ือหาสาระในหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 
น้ าและอากาศบนโลก เรื่อง น้ าเพื่อชีวิต เป็นเป้าหมายในการพัฒนาปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ า เพื่อชีวิต ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก ส านักงานเทศบาลนครพิษณุโลก ก่อนและหลังเรียนโดย
ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขอบเขตการวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก ส านักงานเทศบาลนครพิษณุโลก     
 ขอบเขตดา้นประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง      
 1. ประชากร 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก ส านักงานเทศบาลนครพิษณุโลก ปี
การศึกษา 2561 จ านวน 60 คน ซ่ึงมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 2 ห้อง   
 2. กลุ่มตัวอย่าง 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก ส านักงานเทศบาลนครพิษณุโลก 
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 30 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
 ขอบเขตดา้นตวัแปร 

ตัวแปรต้น         
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ าเพื่อชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3/1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก ส านักงานเทศบาลนครพิษณุโลก     
 ตัวแปรตาม 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก ส านักงานเทศบาลนครพิษณุโลก 
 ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
 ผู้วิจัยใช้เวลาในการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 7 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง รวมเป็นเวลา 
7 ชั่วโมง 

สมมตฐิานการวจิยั 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้นหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ าเพื่อชีวิต  
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นยิามศพัทเ์ฉพาะ 
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง สื่อประกอบการเรียนรู้เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับนัก เรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ าเพื่อ
ชีวิต จ านวน 7 เรื่อง ได้แก่  
   1. การเปลี่ยนสถานะของน้ า    
   2. วัฏจักรของน้ า     
   3. สารที่ละลายในน้ า      
   4. การเปลี่ยนรูปร่างของน้ า      
    5. ระดับน้ า       
   6. คุณภาพของน้ า        
   7. การใช้ประโยชน์ของน้ า     
 ความตรงเชิงเน้ือหา (IOC) หมายถึง วิธีตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา เป็นการตรวจสอบเครื่องมือที่มี
ความเป็นตัวแทน หรือครอบคลุมเน้ือหาหรือไม่ โดยการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์น้ันๆจ านวน 3-7 คน เพื่อลง
ข้อสรุปโดยใช้ดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับจุดประสงค์ (Index of Item-Objective Congruence : IOC) ที่มี
เกณฑ์การพิจารณา ดังน้ี 
  ให้     1     เม่ือแน่ใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
          0     เม่ือไม่แน่ใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์หรือไม่ 
         -1     เม่ือแน่ใจว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ 

หลังจากน้ันน าคะแนนของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องฯ โดยใช้สูตรของโรวิเนลลี และแฮมเบิล
ตัน มีสูตรการค านวณ ดังน้ี 

   IOC     =         
N

R  

  เม่ือ  IOC     แทน   ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ 

     ∑ 𝑅    แทน   ผลรวมของคะแนนจากการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ 
       N       แทน   จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณาระดับค่าดัชนีความสอดคล้องฯของข้อค าถามที่ได้จากการค านวณจากสูตรจะ
มีค่าอยู่ระหว่าง 0.00 ถึง 1.00 มีรายระเอียดของการพิจารณา ดังน้ี  
 มีค่า  IOC ตั้งแต ่0.5 ขึ้นไป คัดเลือกข้อสอบน้ันไว้ใช้ได้ 
 ถ้าค่า IOC ต่ ากว่า 0.5 ควรพิจารณาแก้ไขปรับปรุง หรือตัดทิ้ง 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3 เรื่องสมบัติทางกายภาพของวัสดุ โดยพิจารณาจากคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยวัด
ความสามารถด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
    3.1 ด้านความรู้ หมายถึง ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้เดิมเรื่องสมบัติทางกายภาพของวัสดุที่เคย
เรียนมาเก่ียวกับข้อเท็จจริงและหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
    3.2 ด้านความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถในการอธิบายความหมาย และหลักการทางวิทยาศาสตร์เรื่อง
สมบัติทางกายภาพของวัสดุ 
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    3.3 ด้านการน าไปใช้ หมายถึง ความสามารถในการน าความรู้ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมบัติทาง
กายภาพของวัสดุไปใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันไปหรือสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกับที่เรียน 
    3.4 ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์เรื่องสมบัติทางกายภาพของวัสดุ โดยใช้กระบวนการสังเกตการจ าแนกประเภท การลงความเห็นจาก
ข้อมูล การสื่อความหมายข้อมูล การก าหนดและควบคุมตัวแปรการทดลอง การตั้งสมมติฐาน การตีความหมายข้อมูล 
และลงข้อสรุป 

กรอบความคดิการวจิยั  
         ตวัแปรตน้             ตวัแปรตาม 
 
 

 
 
   
 
 

 

วิธกีารด าเนนิการวจิยั 
 จากการศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องในการจัดท าวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยมีขั้นตอนในการด าเนินการ ดังน้ี 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 2. ด าเนินการสร้างเครื่องมือเพื่อเสนอครูพี่เลี้ยงและอาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน า 
 3. น าเครื่องมือที่แก้ไข ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงด้าน เน้ือหา ภาษา 
และความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ ชุดแบบฝึกกิจกรรม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียนกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 4. ได้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อน
เรียนและหลังเรียน 
 5. ด าเนินการสอนโดยใช้ชุดแบบฝึกการเรียนรู้จนครบตามแผนการจัดการเรียนรู้  
 6. ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 7. น าข้อมูลมาวิเคราะห์ 
 8. เขียนรายงานการวิจัย 

 
 
 
 
 
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ า
เพื่อชีวิต ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก 
ส านักงานเทศบาลนครพิษณุโลก  

 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนคร
พิษณุโลก ส านักงานเทศบาลนคร
พษิณุโลก 
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สถติทิี่ใชใ้นการวเิคราะหข์้อมลู 
 ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 

1. สถิติพื้นฐาน  

    1.1 หาคะแนนเฉลี่ย  ( X  )  ค านวณจากสูตร (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2543 : 137 – 139) 

         X     =          x
 

         N 
  เม่ือ         X   แทน  คะแนนเฉลี่ย  

          x  แทน  ผลรวมคะแนนทั้งหมด 

         N แทน  จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 

      1.2 หาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) ของคะแนน ค านวณจากสูตร (พวงรัตน์   ทวีรัตน์. 2543 : 137 
– 139) 

                      S    =     
( )

)1(

2
2

−

− 
nn

xxn
 

   เม่ือ  S  แทน  ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
     n  แทน  จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 

          x  แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

      x 2 แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 

 2. สถิติที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  
     2.1 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ค านวณจากสูตร (บุญ
ชม ศรีสะอาด. 2545) 

         IOC     =         
N

R  

   เม่ือ  IOC  แทน  ดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบกับเน้ือหา 

      R  แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

     N   แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

  2.2 ค่าความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ค านวณจากสูตร (บุญชม ศรี
สะอาด. 2545) 

         P     =        
N

R    

   เม่ือ   P  แทน  ค่าความยากง่ายของข้อสอบแต่ละข้อ 
       R  แทน  จ านวนนักเรียนผู้ตอบถูกในแต่ละข้อ 
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     N  แทน  จ านวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 

   2.3 ค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ค านวณจากสูตร (บุญชม ศรี
สะอาด. 2545) 

         r    =        
𝐻+𝐿

𝑛
   

   เม่ือ   r แทน  ค่าอ านาจจ าแนก  

       H แทน  จ านวนคนตอบถูกในกลุ่มสูง 

     L  แทน  จ านวนคนตอบถูกในกลุ่มต่ า 
     n แทน  จ านวนคนที่ท าข้อสอบทั้งหมด   

       3. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน  
     ค านวณจากสูตร t-test Dependent Sample ตามสูตรของพวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2543 : 165 – 167) 

        t     =         
22

1

)(

−

− 



n

DDn

D
    ;  df  =  n - 1 

   เม่ือ  D   แทน  ความแตกต่างระหว่างคะแนนแต่ละคู่ 
     n  แทน  จ านวนคู่ 
 
 ผลการวเิคราะหข์้อมูล        
 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ าเพื่อชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มาวิเคราะห์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สถิติทดสอบที (t-test dependent) 
ปรากฏผลผลการวิเคราะห์ ดังน้ี  

ตาราง ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง น้ าเพื่อ
ชีวิต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 25 ข้อ 

ล าดับที่ คะแนนก่อนเรยีน คะแนนหลังเรยีน ผลต่างของคะแนน 
1 18 22 4 

2 15 21 6 

3 19 23 4 

4 11 15 4 
5 17 20 3 

6 17 22 5 

7 17 22 5 

8 20 25 5 
9 16 20 4 
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10 14 18 4 
11 12 16 4 

12 19 23 4 

13 19 23 4 

14 17 20 3 
15 19 24 5 

16 16 22 6 

17 10 15 5 

18 14 19 5 
19 19 23 4 

20 18 23 5 

21 15 20 5 
22 18 23 5 

23 18  22 4 

24 12  18 6 

25 12  18 6 
26 17 24 7 

27 17 21 4 

28 10 15 5 

29 18 22 4 

30 15 23 8 
รวม 

479 622 143 
ร้อยละ 63.86 82.93 19.06 

 จากตาราง พบว่า ค่าร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เรื่อง น้ าเพื่อชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นร้อยละ 63.86 และ 82.93 
ตามล าดับ และร้อยละของผลต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นร้อยละ 19.06 ซ่ึงแสดงว่านักเรียนส่วน
ใหญ่มีคะแนนเพิ่มขึ้นภายหลังการทดลอง       
 ตาราง คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย และค่าทดสอบที (t) ของคะแนนการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา 
วิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ าเพื่อชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียน  

การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน  คะแนนเต็ม 
X   S.D. t P-value 

ก่อนเรยีน 25 16.03 2.12 17.13* 0.005 

หลังเรยีน 25 20.73 0.70 
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 จากตาราง พบว่า เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยการทดสอบ t พบว่า 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (t=17.13 , P-value=0.005) 

 สรปุผลการวจิยั 
 จากการวิจัย สามารถสรุปผลได้ดังน้ี ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
เรื่อง น้ าเพื่อชีวิต โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังเรียน โดยใช้สถิติ
ทดสอบที (t-test dependent) พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียน เท่ากับ 16.03 และ 20.73 ตามล าดับ และเม่ือเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่า 
คะแนนสอบภายหลังการเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

อภปิรายผล 
 จากผลการวิจัยที่พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนภายหลังการเรียนโดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ าเพื่อ
ชีวิต มีผลการเรียนสูงขึ้น ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้ค านึงถึงล าดับขั้นตอนการสร้างที่มี
ระบบ โดยยึดแนวการสอนตามหลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ผู้เรียนมีโอกาส
ได้ฝึกปฏิบัติจริงด้วยตนเอง นอกจากน้ันชุดกิจกรรมการเรียนรู้ยังประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ เช่น มีภาพประกอบที่
สวยงามช่วยกระตุ้นความสนใจแก่ผู้เรียน มีใบงานที่หลากหลายท าให้นักเรียนมีโอกาสฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์ มี
ใบความรู้ที่นักเรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองตลอดเวลาไม่มีข้อจ ากัดในด้านเวลา มีแบบทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียนให้นักเรียนสามารถประเมินความสามารถของตนเองได้โดยทันที ด้วยเหตุน้ีจึงท าให้นักเรียนเกิดความสนใจใน
บทเรียนเพิ่มขึ้นน่ันเอง 

ขอ้เสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพือ่การน าผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน์ 
 1. ในการน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ าเพื่อชีวิต มาใช้ครูผู้สอนควร
เตรียมตัวให้พร้อม โดยศึกษาล าดับขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้     
 2. ครูผู้สอนควรเตรียมสื่อประกอบการสอนที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ให้ครบทุกครั้ง เพื่อความ
ม่ันใจในการใช้ชุดแบบฝึกการเรียนรู้ เพื่อผู้เรียนจะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างแท้จริง 
 3. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครูควรดูแลเอาใจใส่
อย่างใกล้ชิด ควรตรวจสอบดูความพร้อมในกรณีที่นักเรียนยังอ่านไม่คล่อง ควรชี้แนะให้นักเรียนเข้าใจ ดูแลนักเรียน
เป็นรายบุคคลและบันทึกผลการท ากิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านการเรียนรู้และพฤติกรรมของนักเรียน เพื่อจะได้ประเมินผล
ทุกระยะ และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้ประสบความส าเร็จมากขึ้น 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หน่วยอ่ืนๆ เพื่อให้สัมพันธ์ต่อเน่ือง 
และเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น 
 2. ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผลการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กับการสอนวิธีอ่ืนๆ เช่น การสอนแบบ
บูรณาการ การสอนแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที เป็นต้น 
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ชัน้มัธยมศกึษาปทีี ่3 
The Development result of study science Focus on Inquiry Method and SQ3R 

Technique on the topic Space Technology for Mathayomsuksa 3 Student 
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2ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนจ่านกร้อง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

3อาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

บทคดัยอ่ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยจัดการเรียนการสอนที่เน้นวิธี
สอนแบบสืบเสาะหาความรู้และเทคนิคเอสคิวสามอาร์ เรื่องเทคโนโลยีอวกาศ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนโรงเรียนจ่านกร้อง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 
44 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค SQ3R ชุดการเรียนการสอน และ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test (Dependent 
samples) ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1 โดยการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้และเทคนิคเอสคิวสามอาร์ เรื่องเทคโนโลยีอวกาศ หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ค าส าคัญ  เทคนิคเอสคิวสามอาร์, สืบเสาะ,ผลสัมฤทธ์ิ 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to develop result of study science Focus on Inquiry 
Method and SQ3R Technique on the topic Space Technology for Mathayomsuksa 3 Student. The 
sample used in this study consisted of 44 mathayomsuksa 3.1 students in the second semester of 
the academic year 2018 of Janokrong school. The instrument used in the study were used in this 
study consisted of the science focus on Inquiry Method and SQ3R Technique on the topic Space 
Technology for Mathayomsuksa 3 Student and achievement test.Statistics were used 
average,standard devitation and t-test dependent samples.The results of the study were to develop 
result of study science for Mathayomsuksa 3.1 by  Focus on Inquiry Method and SQ3R Technique on 
the topic Space Technology after learning was higher than the before learning at level of statistical 
significance .05  

Keyword  SQ3R Technique / Focus on Inquiry Method / Result 
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บทน า 

 ในยุคสังคมศตวรรษที่ 21 มีความก้าวหน้าทางด้านต่างๆที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็น
เทคโนโลยี การสื่อสาร เป็นต้น เรียกได้ว่าเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ซ่ึงต้องพึ่งพาความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใน
การพัฒนาคน  องค์กร  เศรษฐกิจ  สังคม  อุตสาหกรรม  เกษตรกรรม  และการบริการ  ซ่ึงเป็นปัจจัยส าคัญในการ
พัฒนาประเทศไทยของเราเป็นอย่างมาก ดังพระบรมราโชวาทของในหลวง รัชกาลที่ 9 กล่าวคือ ประเทศชาติของเรา
จะเจริญหรือเสื่อมลงน้ันย่อมขึ้นอยู่ กับการศึกษาของประชาชนแต่ละคนเป็นส าคัญ (พระบรมราโชวาทในพิ ธี
พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร 2 ธันวาคม 2508) หมายความว่าหาก
ประชาชนในประเทศน้ันได้รับการศึกษาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆหลากหลายด้านจนมีความรู้ติดตัว จะส่งผลให้ประเทศชาติมี
แต่ความเจริญ สังคมจะน่าอยู่มากยิ่งขึ้น   
 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ(2547, 6-8) ได้กล่าวถึง
กระบวนการเรียนการสอนที่ใช้ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ว่า การเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรม การพัฒนาความคิดและความสามารถกระบวนการเรียนการสอนเน้นการสืบเสาะหาความรู้ 
(Inquiry process) จะเป็นการพัฒนาให้ผู้เรียนได้รับความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ปลูกฝัง 
ให้ผู้เรียนรู้จักใช้ความคิดของตนเอง สามารถหาความรู้หรือวิเคราะห์ข้อมูลได้ เพื่อให้นักเรียนน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน โดยการจัดการให้นักเรียนเรียนแบบสืบเสาะความรู้ร่วมด้วยเทคนิค SQ3R ซ่ึง
เป็นเทคนิคการอ่านแบบมีส่วนร่วม 
 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ(2547, 6-8) ได้กล่าวถึง
กระบวนการเรียนการสอนที่ใช้ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ว่า การเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การพัฒนา
ความคิดและความสามารถกระบวนการเรียนการสอนเน้นการสืบเสาะหาความรู้(Inquiry process) จะเป็นปัจจุบันเป็น
ที่ยอมรับว่า การอ่านด้วยเทคนิค SQ3R จากเน้ือหาสาระ บทความต่าง ๆ ในหนังสือ วารสารวิทยาศาสตร์ อินเทอร์เน็ต 
เป็นวิธีหน่ึงที่ส าคัญในการท าให้เกิดการเรียนรู้ในลักษณะของการ สืบเสาะหาความรู้ได้เทคนิคเอสคิวสามอาร์ (SQ3R) 
เป็นเทคนิคการอ่านอย่างหน่ึงที่ถูกออกแบบว่ามีประสิทธิภาพในการอ่านโดย Deese, J, & Deese, E.K. (1979, 42) 
อ้างถึงใน ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์ (2542 , 169) กล่าวว่าวิธีอ่านแบบ SQ3R น้ี มีวิธีการอ่านสั้นๆ เพื่อให้จ าง่าย คือ
Survey Q3R หรือ SQ3R มี 5 ขั้นตอน ดังน้ี 1) Survey(S) ขั้นส ารวจ หมายถึง การส ารวจหนังสือ ดูชื่อผู้แต่ง ชื่อ
หนังสือ ค าน า เพื่อดูจุดมุ่งหมาย และแนวคิดของผู้แต่งส ารวจสารบัญ ดัชนี อภิธานศัพท์ ภาคผนวก บทสรุปแบบฝึกหัด 
เพื่อตรวจสอบสาระที่ปรากฏอยู่ในหนังสือทุก ๆ ที่ และอ่านส ารวจเน้ือเรื่องทั้งเล่มอย่างรวดเร็ว 2)Question (Q) ขั้น
ตั้งค าถาม หลังจากการอ่านขั้นส ารวจเสร็จแล้วตั้งค าถาม ถามตนเองว่า สิ่งที่ต้องการทราบคืออะไร และตั้งค าถามจาก
เน้ือเรื่อง ที่อ่านตามล าดับหัวข้อเรื่อง ในแต่ละย่อหน้า 3) Read (R1) ขั้นอ่านอย่างรอบคอบ เป็นการอ่านอย่างละเอียด
รอบคอบ เพื่อจับใจความส าคัญในแต่ละย่อหน้า ขีดเส้นใต้เฉพาะส่วนที่ส าคัญให้ความสนใจค า วลี หรือประโยคที่พิมพ์
ตัวเอนหรือตัวหนา การอ่านในขั้นน้ีอ่านเพื่อตอบค าถามที่ผู้อ่านตั้งไว้           4) Recite (R2) ขั้นจดจ า เม่ือเข้าใจ
ค าตอบ และเน้ือเรื่องจากการอ่านแล้ว ควรพยายามจดจ าข้อความที่ส าคัญโดยการจดบันทึกย่อหรือขีดเส้นใต้เพื่อเตือน
ความจ าของตนเอง 5) Review (R3) ขั้นทบทวน เป็นการทบทวน 
เรื่องราวทั้งหมดจากการอ่านบันทึกย่อ และท าบันทึกย่อจากความจ าว่าถูกต้องและจ าได้หรือไม่ ทบทวนจุดส าคัญใหญ่ 
ๆ และจุดส าคัญรองลงมาอีกครั้งหน่ึง 

จากการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ พบว่า นักเรียนเบื่อหน่ายการ
เรียน ไม่เห็นความส าคัญและความจ าเป็นของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะน าวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ และเทคนิคเอสคิวสามอาร์ (SQ3R) ซ่ึงเป็นเทคนิคการฝึกอ่านที่ท าให้
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ผูเ้รียนเกิดความเข้าใจในการอ่าน มีความสามารถในการอ่านและการคิดมาผสมผสานในการสร้างแผนการจัดการเรียน
การสอน เรื่อง เทคโนโลยีอวกาศ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถอ่านใบความรู้ ท า
แบบฝึกหัด และศึกษาเอกสารต่างๆ ได้ด้วยตนเอง อันจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์
ที่ดีขึ้น 

จดุมุง่หมายของการวจิยั 
 1.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังการใช้แผนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้และเทคนิคเอสคิวสามอาร์ เรื่องเทคโนโลยีอวกาศ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา                
ปีที่ 3 

ขอบเขตการวจิยั          
 เนื้อหา          
 ก าหนดเน้ือหาตามสาระมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สาระที่ 7 ดารา
ศาสตร์และอวกาศ         
 ผลสมัฤทธิ์                
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังการใช้แผนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นวิธีสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้และเทคนิคเอสคิวสามอาร์ เรื่องเทคโนโลยีอวกาศ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
 1. ประชากร        
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก  
 2. กลุ่มตัวอย่าง         
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 44 คน 

สมมตฐิานของการวจิยั 
 1.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ หลังได้รับการเรียนการสอนด้วยแผนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ และเทคนิคเอสคิวสามอาร์เรื่องเทคโนโลยีอวกาศ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

วิธกีารด าเนนิการวจิยั 
 ประชากร          
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนจ่านกร้องจ านวน 402 คน 
 กลุม่ตัวอย่าง         
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.1 ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 44 คน ซ่ึง
ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างโดยการจับฉลาก 
 เครือ่งมือการวิจยั  
 เครื่องมือพัฒนา          
 แผนการจัดการเรียนการสอนเน้นการสืบเสาะหาความรู้และเทคนิคเอสคิวสามอาร์เรื่องเทคโนโลยีอวกาศ 
จ านวน 3 แผน         
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 เครื่องมอืวัดผล  แบบทดสอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 30 
ข้อ 
 ขั้นตอนด าเนินการวิจัย 

1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องเทคโนโลยีอวกาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว จ านวน 30 ข้อ 
ทดสอบก่อนที่จะท าการทดลองในคาบแรก เพื่อศึกษาความรู้เดิมของนักเรียน แล้วท าการเก็บข้อมูลที่ได้จากการท า
แบบทดสอบไว้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลขั้นต่อไป 

2. ด าเนินการทดลองโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  เรื่องเทคโนโลยี
อวกาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจ านวน 3 แผน โดยแผนละ 2 ชั่วโมง รวม 6 ชั่วโมง  

3. ทดสอบหลังเรียน (Post-test) เ ม่ือสิ้นสุดการด าเนินการทดลอง  ท าการทดสอบหลังเรียนโดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องเทคโนโลยีอวกาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซ่ึงเป็นฉบับ
เดียวกันกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน แล้วน าไปวิเคราะห์ค่าความความกว้าหน้าของคะแนนที่นักเรียนท าได้ 

สรุปผลการวิจัย 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้

และเทคนิคเอสคิวสามอาร์ เรื่องเทคโนโลยีอวกาศ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดัง
ตารางที่1 

ตารางที ่1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้และเทคนิคเอสคิวสามอาร์ เรื่องเทคโนโลยีอวกาศก่อนเรียนและหลังเรียน 

การทดสอบ คะแนนเตม็ 𝑋 ̅ S.D. t 

ก่อนเรียน 30 12.25 2.45 
24.97* 

หลังเรียน 30 20.00 2.42 

 *นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 
อภปิรายผลการวจิยั 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นวิธีการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้และเทคนิคเอสคิวสามอาร์ เรื่องเทคโนโลยีอวกาศ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการจัดกิจกรรมในแผนการ
จัดการเรียนรู้ทั้ง 3 แผนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R ตามแนวคิดของ 
Robinson (1961, pp. 29-30) ซ่ึงเป็นวิธีการอ่านที่ท า ให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถจับประเด็นส าคัญของเรื่องที่อ่านอย่างมีจุดมุ่งหมายจนท าให้มีความเข้าใจเรื่องที่อ่านได้ในที่สุด  นอกจากน้ียัง
ช่วยพัฒนาพฤติกรรมการอ่านอย่างเป็นระบบเพราะนักเรียนได้ฝึกทักษะอย่างเป็นขั้นตอนผ่านกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ สอดคล้องกับสมศรี ตั้งมงคลเลิศ (2550, หน้า 61) กล่าวว่า การอ่านด้วยเทคนิค SQ3R เป็นการอ่านอย่างมี
จุดหมาย เพื่อให้เข้าใจความหมาย ค านิยาม ข้อบ่งชี้ต่างๆ แปลความหมาย ตลอดจนระบุใจความส าคัญ เปรียบเทียบ
หาข้อแตกต่าง วิเคราะห์เหตุและผล จัดล าดับก่อนหลัง หาข้อสรุป และย่อความเรื่องที่อ่านได้ และสอดคล้องกับ 
Rachanee Sosotikul (1992) ได้กล่าวว่า ผู้อ่านที่จะประสบผลส าเร็จในการอ่านน้ัน วิธีการฝึกอ่านแบบSQ3R จะท า
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ให้ผู้อ่านเข้าใจในสิ่งที่ก าลังอ่าน ในการจัดกิจกรรมเรียนรู้ ได้น ากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการสืบเสาะหาความรู้มา
ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยมีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไว้ 5 ขั้นตอน พร้อมกับน าเทคนิคการอ่านด้วยเทคนิค 
SQ3R เข้ามาแทรกอยู่ทุกขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีกิจกรรมการ
อ่าน เช่น การอ่านจากใบความรู้ เน้ือหาสาระของบทเรียน บันทึกกิจกรรม และข้อค าถามต่าง ๆ โดยการอ่านด้วย
เทคนิค SQ3R จะมีลักษณะพื้นฐานของการอ่านร่วมกัน  คือ Survey –Question – Read – Recite – Review 
(SQ3R) เป็นรูปแบบ โดยมีล าดับขั้นตอนในการอ่าน ดังน้ี ขั้นตอนที่1 Survey (S) ขั้นส ารวจ เป็นการอ่านเพื่อส ารวจ
หัวข้อหรือเรื่องน้ัน ๆ อย่างคร่าว ๆ ว่า เก่ียวกับอะไร มีรูปภาพกราฟ หรือไม่ รูปภาพหรือกราฟน้ัน ๆ ช่วยเสริมความ
เข้าใจในเน้ือหาอย่างไร แล้วจึงอ่านเรื่องทั้งหมดคร่าว ๆอีกครั้งเพื่อให้เห็นภาพรวมขั้นตอนที่ 2 Question (Q)ขั้นตั้ง
ค าถาม เม่ืออ่านได้ภาพรวมคร่าว ๆ แล้วลองตั้งค าถามที่เก่ียวข้องกับเน้ือหาที่อ่าน ถามตนเองว่า สิ่งที่ต้องการทราบคือ
อะไร และตั้งค าถามจากเน้ือเรื่องที่อ่านตามล าดับหัวข้อเรื่อง ในแต่ละย่อหน้า ขั้นตอนที่ 3 Read(R1) ขั้นอ่านอย่าง
รอบคอบ ให้อ่านเน้ือหาสาระทั้งหมดเป็นการอ่านอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อจับใจความส าคัญในแต่ละย่อหน้า เพื่อให้
นักเรียนได้ศึกษาข้อมูล เน้ือหาสาระของบทเรียนจากใบความรู้ เพื่อให้เข้าใจความหมายค านิยาม ข้อบ่งชี้ต่าง ๆ แปล
ความหมาย ตลอดจนระบุใจความส าคัญ เปรียบเทียบหาข้อแตกต่าง วิเคราะห์เหตุและผล จัดล าดับก่อนหลัง หา
ข้อสรุป และย่อความเรื่องที่อ่านได้ แล้วตั้งค าถาม หรือใช้ค าถามที่ได้ลองตั้งไว้แล้วในขั้นตอนที่ข้อ 2 ขณะอ่านให้คิด 
แปลความหมายวิเคราะห์สิ่งที่อ่าน ควรขีดเส้นใต้ วงกลม ข้อความที่ยากหรือข้อความส าคัญหลัก ๆ ที่ต้องให้ความ
สนใจเป็นพิเศษเม่ือพบเน้ือหาหรือข้อความที่สามารถตอบค าถามที่ตั้งไว้ก็ลองตอบค าถามน้ันๆ ขั้นตอนที่ 4 Recite 
(R2) ขั้นจดจ า ตรวจสอบความเข้าใจเน้ือหาที่อ่าน โดยปิดเน้ือหาที่อ่านแล้ว ทบทวนค าถามและค าตอบ หากยังตอบ
ค าถามไม่ได้ ให้กลับไปดูเน้ือหาน้ัน ๆ อีกครั้ง และพยายามสื่อสิ่งที่อ่านน้ันเป็นภาพหรือแผนภาพเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
ขั้นตอนที่ 5 Review (R3) ขั้นทบทวน เป็นการทบทวนเรื่องที่อ่านและสรุปเรื่องที่อ่านทั้งหมดด้วยค าพูดของตนเอง (ซ่ึง
แต่ละคนอาจมีวิธีการแตกต่างกัน) เพื่อดูว่าเข้าใจเน้ือหาสาระที่อ่านไปหรือไม่    

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1. ก่อนที่ครูจะจัดการเรียนการสอนควรชี้แจงแนะน าให้นักเรียนเข้าใจวิธีและขั้นตอนการเรียนการสอนอย่าง
ดี เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการเรียนรู้ 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ตอ่ไป       
 1. ควรให้ผู้เรียนสะท้อนความคิด ความรู้สึกของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วยการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับ
เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R          
 2. ควรน าไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างอ่ืนเพื่อตรวจสอบผลการวิจัยว่า จะได้ผลเหมือนหรือแตกต่างอย่างไร
 3. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นทักษะ 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในทุกระดับ ทุกชั้นเรียนต่อไปเพราะจะท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรือ่งระบบนเิวศของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3  
โดยใชส้ือ่แบบจ าลองรว่มกบัเทคนคิรว่มมอืแบบ TGT 

A Comparison of learning achievement On the Ecology System of Grade 9 students by 
using model media together with the Cooperative                                          

Learning TGT Technique 

เบญจวรรณ อยูต่าล1 พชัร ีกลิน่บญุ2 มลวภิา เมอืงพระฝาง3 และศกัยช์ยั เพชรสวุรรณ3 
Benjawan Yutan1 Phatcharee Klinboon2 Monwipha Mueangprafang3                               

and Sakchai Phetsuwan3  

1นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 
2ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 

3อาจารย์ประจ าสาขาวิทยาศาสตรท์ั่วไป คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

บทคดัยอ่ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3            

ที่ได้รับการจัดการเรียนโดยใช้สื่อแบบจ าลองร่วมกับเทคนิคร่วมมือแบบ TGT เรื่อง ระบบนิเวศ กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 จ านวน 26 คน ที่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือแบบจ าลองร่วมกับเทคนิค 
TGT 2) สื่อแบบจ าลองร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศ จ านวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่า t-test for dependent sample ซ่ึงผลจากการวิจัย พบว่า นักเรียน จ านวน 26 คน มีคะแนนเฉลี่ย
หลังเรียน 15.04 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 

ค าส าคัญ:  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน / แบบจ าลอง / เทคนิคร่วมมือ TGT 

ABSTRACT 
The objective of this research was to compare the learning achievement of the Grade 9 

received learning management using model media together with the Cooperative Learning TGT 
Technique titled Ecology with 70 percent criteria. A sample group of this study was 26 Grade 9 
students of Bang Krathum Phitthayakhom School, Secondary Educational Service Area Office 39. 
There were 26 students who were collected by purposive sampling. The instruments using in this 
study included: 1) The Knowledge Management Plans, by using media model together with TGT 
techniques. 2) Model media together with TGT technical cooperative learning management. 3) The 
Learning Science Achievement Test titled “Ecology System,” 20 items. The data were analyzed by 
mean ( x ), standard deviation (S.D.) and t-test for dependent sample. The results found that: the 26 
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students had an average score of 15.04. which was higher than the 70 percent criteria with statistical 
significance level at .05. 

Keywords : Learning Achievement / Model media / Cooperative Learning TGT Technique 

ความเป็นมาและความส าคัญ       
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 มาตรา 22 
กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรียนมีความส าคัญมากที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและ
เต็มศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ , 2545) ซ่ึงชี้ให้เห็นถึงความส าคัญในการศึกษาที่ต้องยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ โดย
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการศึกษาที่เหมาะสม เพื่อให้การศึกษาเป็นพลังสร้างสรรค์และพัฒนาคนในสังคม ฉะน้ัน
แนวคิดการจัดการศึกษาใหม่ จึงจ าเป็นต้องใช้กิจกรรมที่หลากหลาย มีการจัดกิจกรรมให้นักเรี ยนได้ปฏิบัติจริง และ
สามารถแก้ไขปัญหาได้ ประกอบกับการจัดการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 จะต้องจัดให้สอดคล้องกับปรัชญาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์วิสัยทัศน์ และสภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษา มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นกระบวนการน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ทุกขั้นตอน นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งให้นักเรียนได้
พัฒนาวิธีการคิดทั้งความคิดที่เป็นเหตุผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ คิดวิจารณ์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ซ่ึงการคิดเป็น
สิ่งส าคัญ ส าหรับมนุษย์ที่ใช้ในการด ารงชีวิต ผู้ที่คิดเป็นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีสติปัญญา ย่อมได้รับโอกาสที่
ดีกว่าสามารถเอาตัวรอดได้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์อย่างไร (ทิศนา แขมมณี, 2547)  
 ปัจจุบันการศึกษาของประเทศไทย พบว่าผู้สอนส่วนมากยังคงรูปแบบการสอนแบบบรรยาย เน้นให้ผู้เรียน
ท่องจ าเน้ือหาในบทเรียน ทั้งผู้สอน ผู้เรียน และผู้ปกครอง ไม่ให้ความส าคัญกับการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพราะเห็นถึงความส าคัญของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยมากกว่า (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2541) 
ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีการส่งเสริมการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์มาเป็นระยะเวลานาน อีกทั้งยังมีการพัฒนาหลักสูตรให้
เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมมาโดยตลอด แต่จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวัดการศึกษาระดับชาติ ในส่วนของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ที่
เก่ียวข้องกับชีววิทยา ประจ าปีการศึกษา 2560 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เม่ือพิจารณาคะแนนเฉลี่ยสาระที่ 2 ชีวิต
กับสิ่งแวดล้อม ได้คะแนนเฉลี่ยเพียง 46.32       
 เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวได้มีการน าเสนอแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเน้ือหา ตาม
มาตรฐานของหลักสูตร (Pedagogical Content Knowledge: PCK) ขึ้น และเป็นสิ่งที่ครูผู้สอนต้องรู้อย่างชัดเจนเพื่อ
น าไปใช้ในการออกแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สนองต่อมาตรฐานของหลักสูตร (สถานบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554) ซ่ึงกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเน้ือหาตามมาตรฐานของหลักสูตรน้ันเกิดจาก
การบูรณาการความรู้ที่เป็นพื้นฐานเพื่อใช้ประกอบการสอนสองอย่าง คือ ความรู้ในเน้ือหา และความรู้เก่ียวกับวิ ธีสอน 
ความรู้ในเน้ือหาผนวกวิธีสอนน้ีมีความส าคัญและควรพัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวครูผู้สอนเพราะช่วยให้ครูผู้ สอนสามารถ
น าเสนอเน้ือหาที่ต้องการสอนด้วยวิธีสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบต่างๆ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับเน้ือหา 
หลักสูตรและพื้นฐานของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเข้าใจเน้ือหาดังกล่าวได้ และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
 ผู้วิจัยได้ให้ความสนใจกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นที่ผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้เต็มศักยภาพแห่งตนและมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน ซ่ึงการเล่นเกมเป็นกิจกรรมหน่ึงที่ ส่งเสริม
กระบวนการท างาน และการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนในสังคม Megary กล่าวว่า เกมคือการเล่นที่มีผู้เล่นคนเดียวหรือหลาย
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คนร่วมกันแข่งขันหรือร่วมมือกัน เพื่อท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามกติกาที่ตกลงกัน สื่อหรืออุปกรณ์การเล่นที่ก าหนดไว้ 
และการก าหนดระบบการให้คะแนน และยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนฝึกคิดหาเหตุผล ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่าง
บุคคล และก่อให้เกิดการร่วมมือในการแก้ไขปัญหา (ขนิษฐา กรก าแหง, 2551)      
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค TGT (Teams – Games Tournament) เป็นวิธีการหน่ึงที่จะน ามาใช้เพื่อ
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพราะการจัดการเรียนรู้รูปแบบน้ีจะสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ยั่วยุ
ให้ผู้เรียนสนใจที่จะเรียน อีกทั้งยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจโดยง่ายและถูกต้องตรงตามจุดมุ่งหมาย ช่วยประหยัดเวลาได้ทั้ง
ผู้เรียนและผู้สอน รวมทั้งช่วยส่งเสริมความร่วมมือในการท างานกลุ่มเป็นการพัฒนารูปแบบมาจากการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ โดยก าหนดให้ผู้เรียน ที่มีความสามารถต่างกัน ท างานร่วมกันเป็นกลุ่มและใช้การแข่งขันหรือการต่อสู้ทาง
วิชาการ โดยผู้เรียนที่มีความสามารถทางวิชาการเท่าเทียมกันเข้าแข่งขันตามกลุ่มต่าง ๆ เพื่อน าคะแนนของแต่ละคนที่
ได้จากการแข่งขันในแต่ละกลุ่มมาเป็นคะแนนของกลุ่มแต่ในเวลาจะต้องร่วมมือกัน (สุวิทย์ มูลค า, 2546) 
 จากเหตุผลและแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้จัดท าสื่อแบบจ าลองร่วมกับการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ เทคนิค TGT ที่เหมาะสมกับเน้ือหามาตรฐานของหลักสูตร เรื่อง ระบบนิเวศ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยได้น ามาปรับใช้ในการจัดเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถลงมือ ปฏิบัติ และแก้ปัญหาด้วยตนเอง ซ่ึงจะเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

จดุมุง่หมายของการวจิยั 
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนโดยใช้ส่ือ

แบบจ าลองร่วมกับเทคนิคร่วมมือแบบ TGT เรื่อง ระบบนิเวศ กับเกณฑ์ร้อยละ 70 

ขอบเขตของการวจิยั 
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง       

 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม  
จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 มีจ านวน 5 ห้องเรียน  มีนักเรียนทั้งหมด 155  คน   
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม  
ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2561  จ านวน 1 ห้อง มีนักเรียนทั้งหมด 26  คน ซ่ึงได้จากวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive  sampling) โดยก าหนดประชากรเงื่อนไข คัดเลือกห้องที่ผู้วิจัยเป็นครูประจ าวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

ขอบเขตด้านเนื้อหาที่ 
เน้ือหาที่ ใช้ท าการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี เป็นเน้ือหาที่เรียนตามหลั กสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มาตรฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
มาตรฐาน ว 2.1 ตัวชี้วัด ว 2.1 ม.3/3 และสาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาตรฐาน ว 8.1  
ตัวชี้วัด ม.1-3/7 รวม 2 ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  เรื่อง ระบบนิเวศ 

ขอบเขตด้านตัวแปร 
ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ส่ือแบบจ าลองร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

เทคนิค TGT เรื่อง ระบบนิเวศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาทดลอง 12 คาบ คาบละ 50 นาที  
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สมมติฐานการวิจัย 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการจัดการเรียนโดยใช้ส่ือแบบจ าลองร่วมกับ

เทคนิคร่วมมือแบบ TGT เรื่อง ระบบนิเวศ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 

นิยามศัพท์เฉพาะ          
 1. ระบบนิเวศ (Ecosystem) หมายถึง หน่วยพื้นที่หน่ึงประกอบด้วยสังคมของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมท า
หน้าที่ร่วมกัน ระบบนิเวศเป็นระบบที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้ อม โดยการ
ล าดับขั้นของการกินแบบต่าง ๆ ตลอดจนการหมุนเวียนของสารแร่ธาตุและการถ่ายทอดพลังงาน จนท าให้ เกิด
องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตเป็นระบบที่มีลักษณะต่าง ๆ กัน ระบบนิเวศเป็นกลไกควบคุมสังคมของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่เกิด
มาจากความสัมพันธ์ต่อกันทั้งส่วนที่เป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต      
 2. แบบจ าลอง หมายถึง สิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นตัวแทนของระบบความคิดที่อยู่บนพื้นฐานความรู้ทาง 
วิทยาศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบส าคัญของระบบนิเวศ เพื่อให้สามารถท าความเข้าใจได้ง่ายขึ้นกว่าการศึกษา
จากการบรรยายปกติ           
 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ระดับความสามารถทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง 
ระบบนิเวศ ซ่ึงท าให้นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ ความสามารถด้านพุทธิพิสัย 
ได้แก่ ด้านความรู้ความจ า ความเข้าใจ การวิเคราะห์ และการประเมินค่าที่ผู้เรียนได้รับจากการเรียนการสอน โดยใช้
แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยพิจารณาคะแนนที่ได้จากการท า
แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลังเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น        
 4. การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT (Teams – Games Tournament) หมายถึง การจัดกิจกรรมการ 
เรียนรู้ที่แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มละ 4-5 คน ภายในกลุ่มนักเรียนจะมีความสามารถด้านการเรียนแตกต่างกันคือเก่ง  ปาน
กลาง และอ่อน ในอัตราส่วน 1:2:1 ภาระงานของกลุ่มคือหลังจากที่ครูน าเสนอบทเรียนทั้งชั้นแล้วให้แต่ละกลุ่มท างาน
ตามที่ครูก าหนด และเตรียมสมาชิกทุกคนให้พร้อมส าหรับการแข่งขันในการแข่งขัน ครูจะจัดให้นักเรียนที่มีผลการ
เรียนในระดับเดียวกันแข่งขันกัน คะแนนที่สมาชิกท าได้จะน ามารวมกันเป็นคะแนนของกลุ่ม    
 5. เกณฑ์ หมายถึง คะแนนขึ้นต่ าที่ยอมรับว่าหลังได้รับการเรียนการสอนด้วยเทคนิคร่วมมือแบบ TGT แล้ว 
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ์ ซ่ึงในที่น้ีก าหนดเกณฑ์ร้อยละ 70 การเปรียบเทียบคะแนนที่ได้จากการ
ท าแบบทดสอบวัดผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยวิเคราะห์จากคะแนนสอบหลังเรียน แล้วน ามาเฉลี่ยคะแนน
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 ใช้สถิติเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา พุทธศักราช 2551 
แนวทางการปฏิบัติการวัดผลมีดังน้ี 

คะแนนร้อยละ 80-100  หมายถึง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
คะแนนร้อยละ 75-79  หมายถึง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับ ดีมาก 
คะแนนร้อยละ 70-74 หมายถึง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับ ดี 
คะแนนร้อยละ 65-69  หมายถึง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับ ค่อนข้างดี 
คะแนนร้อยละ 60-64  หมายถึง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับ น่าพอใจ 
คะแนนร้อยละ 55-59  หมายถึง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับ พอใช้ 
คะแนนร้อยละ 50-54  หมายถึง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับ ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 
คะแนนร้อยละ 0-54  หมายถึง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับ ต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ า 

กรอบแนวคดิการวจิยั 
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      ตวัแปรตน้           ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 

วิธกีารด าเนนิงานวจิยั         
 เครือ่งมือวิจยั        
 เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั        
    1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือแบบจ าลองร่วมกับเทคนิค TGT         
    2. สื่อการสอนแบบจ าลอง          
    3. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล         
    4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องระบบนิเวศ     
 ขั้นตอนการด าเนินงานวจิยั           
    1. ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT     
    2. ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม และมาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิตความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์      
    3. ศึกษาวิธีการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือแบบจ าลองร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ 
ร่วมมือเทคนิค TGT จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องและน าข้อมูลที่ได้วิเคราะห์เพื่อก าหนดขั้นตอนการจัดกิจกรรม 

1) วิเคราะห์เน้ือหา และจุดประสงค์การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษ 
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยก าหนดเน้ือหาในสาระที่ 2 เรื่อง ระบบนิเวศ ใช้เวลาทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง 

2) ด าเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน โดยใช้ส่ือแบบจ าลองร่วมกับการ 
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT เรื่อง ระบบนิเวศ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยให้ครอบคลุม
จุดประสงค์การเรียนรู้และเน้ือหาที่ใช้ในการทดลอง จ านวน 6 แผน  

3) น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาตรวจสอบส่วน 
ประกอบต่าง ๆ ของแผนความสัมพันธ์ระหว่างสาระการเรียนรู้ สาระส าคัญจุดประสงค์การเรียนรู้  และเวลาเรียน               
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และเครื่องมือการประเมินตามสภาพจริง และน าไปแก้ไขปรับปรุง ก่อนน าไปใช้ในการสอน 

1.1. วิธีการหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT 
1) น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคTGT ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน 

ตรวจสอบเก่ียวกับความเที่ยงตรงของเน้ือหา ภาษาและกิจกรรมต่างๆ ในเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT เพื่อวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้กับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
เน้ือหา และขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม โดยพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ≥ .50 ขึ้นไป  

2) น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT ที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจและปรับปรุง 
แก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของแผนการ
จัดการเรียนรู้ตามเกณฑ์ 

การ จัดการ เ รี ยนรู้ ด้ วย การ ใ ช้ สื่ อ
แบบจ าลองร่วมกับการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค TGT เรื่อง ระบบ
นิเวศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
เรื่อง ระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 
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3) น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง 
1.2. ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

1) ศึกษาเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คู่มือการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หนังสือและคู่มือครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากเอกสารและ
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

2) ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
เรื่องระบบนิเวศ เพื่อวิเคราะห์แนวข้อสอบ ซ่ึงแบ่งพฤติกรรมด้านต่าง ๆ 4 ด้าน คือ ความจ า ความเข้าใจ การวิเคราะห์ 
และการสังเคราะห์ 

3) สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
(Multiple choices) 4 ตัวเลือก จ านวน 25 ข้อ ต้องการใช้จริงจ านวน 20 ข้อ ให้ครอบคลุมเน้ือหาและจุดประสงค์การ
เรียนรู้ โดยให้มีสัดส่วนจ านวนข้อในแต่ละจุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.3. วิธีการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
1) น าแบบทดสอบให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 ท่านตรวจสอบ 

ลักษณะการใช้ค าถาม ตัวเลือก ความสอดคล้อง กับพฤติกรรมที่ต้องการวัดความถูกต้องด้านภาษา เพื่อปรับปรุงแก้ไข โดย
การคัดเลือกข้อสอบที่มีดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ≥ 0.50 ขึ้นไป 

2) น าแบบทดสอบที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม จ านวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมดจ านวน 31 คน ที่ผ่านการเรียนเรื่องระบบนิเวศมาแล้ว 

3) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการของนักเรียนทั้ง 31 คน มาตรวจให้คะแนน น าคะแนนที่ได้มา 
วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาค่าความยากของข้อสอบ (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ซ่ึงมีเกณฑ์ว่า ค่าความยากของข้อสอบ (p) 
ต้องอยู่ระหว่าง 0.20-0.80 ค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป  

4) น าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อหาค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใช้สูตรของ  
Kuder-Rechardson 20 หรือ KR-20 ได้ค่าเท่ากับ 0.99  

5) เตรียมแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปใช้ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกันักเรียน 
กลุ่มตัวอย่าง 
1.4. วิธีด าเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยครั้งน้ีมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังน้ี  
1) แนะน าขั้นตอนการท ากิจกรรมและบทบาทของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน  
2) ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ผ่านการตรวจสอบ 

คุณภาพปรับปรุงและแก้ไขแล้ว  
3) ด าเนินสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ส่ือแบบจ าลองร่วมกับการจัดการ 

เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT เรื่องระบบนิเวศ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใช้เวลาสอน 12 ชั่วโมง โดย
ผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการสอนด้วยตนเอง  

4)   เม่ือสิ้นสุดการสอนตามก าหนดแล้วจึงท าการทดสอบหลังเรียน (Post-test) กับนักเรียนกลุ่ม 
ตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

5) น าผลคะแนนที่ได้จากการตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมาวิเคราะห์ โดยวิธีการ 
ทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อทดสอบสมมติฐานต่อไป 
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สถติทิี่ใชใ้นการวเิคราะหข์้อมลู  
สถิติที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 2 ส่วน คือ สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ และสถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัย ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี        
 1. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
    1.1 การหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
โดยการพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (Item- Objective Congruence 
Index : IOC  ) มีสูตรค านวณ ดังน้ี (ไพศาล วรค า, 2558) 

R
IOC

n
=
   

เม่ือ  IOC    แทน  ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
      R    แทน ผลรวมของคะแนนระดับความสอดคล้องที่ผู้เชี่ยวชาญแต่

ละคน 
ประเมินในแต่ละข้อ 

       n    แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญที่ประเมินความสอดคล้องในข้อน้ัน 
การหาค่าความยาก (Difficulty: P ) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีสูตร    
     
 

    1.2 ค านวณ ดังน้ี (ไพศาล วรค า, 2558) 
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เม่ือ P   แทน ดัชนีความยาก 
  f   แทน จ านวนผู้ตอบถูก 
  n   แทน จ านวนผู้เข้าสอบ       
 
 

   1.3 การหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination: r ) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
มีสูตรค านวณ ดังน้ี 
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เม่ือ  r   แทน ค่าอ านาจจ าแนก 
  

uR   แทน  จ านวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุ่มเก่ง 
  

eR   แทน จ านวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุ่มอ่อน 
  N   แทน  จ านวนคนในกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน 

1.4 การหาค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ด้วยวิธีของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน โดยใช้ 
สูตร KR-20 มีสูตรค านวณ ดังน้ี (ไพศาล วรค า, 2558) 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

621 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

20 2
1

1

i i

t

p qk
KR

k s

 
= −  −  


  

เม่ือ  
20KR   แทน สัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 

  k   แทน จ านวนข้อสอบ 

  ip   แทน  สัดส่วนของผู้ตอบถูกในข้อที่ i   

  iq   แทน สัดส่วนของผู้ตอบผิดในข้อที่ หรือ เท่ากับ 1 ip−   

  2

ts   แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวม t    
 2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัย       
    2.1 ค่าร้อยละ (Percentage) มีสูตรค านวณ ดังน้ี (ไพศาล วรค า, 2558) 
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เม่ือ P   แทน  ค่าร้อยละ 
  f   แทน ความถี่ที่ต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
  N   แทน จ านวนความถี่ทั้งหมด     

    2.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) มีสูตรค านวณ ดังน้ี (ไพศาล วรค า, 2558) 
x

x
n

=
   

เม่ือ x    แทน  ค่าเฉลี่ย 
  x   แทน ผลรวมทั้งหมดของข้อมูล 

  n   แทน จ านวนข้อมูล        
    2.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) มีสูตรค านวณดังน้ี (ไพศาล วรค า, 2558) 
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เม่ือ . .S D   แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  2x   แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง 

  x   แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 

  n   แทน จ านวนข้อมูล 
 

2.4 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน หลังการใช้สื่อแบบจ าลองร่วมกับการจัดกาเรียนรู้ 
แบบร่วมมือเทคนิค TGT สถิติที่ใช้ในการทดสอบ คือ การทดสอบค่าสถิติที แบบสองกลุ่มไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test 

for dependent sample) ซ่ึงมีสูตรค านวณ ดังน้ี (ไพศาล วรค า, 2558) 
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เม่ือ t   แทน ค่าสถิติที 
  d   แทน ผลต่างเฉลี่ยของคู่คะแนน 
  

dS   แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลต่างคู่คะแนน 
  n   แทน จ านวนข้อมูล 
 

ผลการวเิคราะหข์้อมูล 
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนโดยใช้

สื่อแบบจ าลองร่วมกับเทคนิคร่วมมือแบบ TGT เรื่อง ระบบนิเวศ กับเกณฑ์ร้อยละ70 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 จ านวน 26 คน มีคะแนนเฉลี่ย ( x ) คือ 15.04 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ตาราง 1)       
 ตาราง 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนโดยใช้สื่อแบบจ าลอง
ร่วมกับเทคนิคร่วมมือแบบ TGT เรื่อง ระบบนิเวศ หลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 70 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม x̅ S.D. % of Mean  t 
Sig.  

(1-tailed) 

ก่อนเรียน 26 20 10.46 1.83 52.30 29.02* .00 

หลังเรียน 26 20 15.04 1.11 75.19 4.75* .00 

*p < .05  
จากตาราง 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ระบบนิเวศ ที่เรียนด้วยการใช้สื่อ

แบบจ าลองร่วมกับเทคนิคร่วมมือแบบ TGT กับเกณฑ์ร้อยละ 70  

สรปุผลการวจิยั 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการจัดการเรียนโดยใช้สื่อแบบจ าลองร่วมกับ
เทคนิคร่วมมือแบบ TGT เรื่อง ระบบนิเวศ มีคะแนนสอบเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ( x ) คือ 4.58 คะแนน และ
คะแนนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

อภิปรายผล          
 จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนโดยใช้สื่อ
แบบจ าลองร่วมกับเทคนิคร่วมมือแบบ TGT เรื่อง ระบบนิเวศ กับเกณฑ์ สามารถอภิปรายผลได้ ดังน้ี ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนโดยใช้สื่อแบบจ าลองร่วมกับเทคนิคร่วมมือแบบ TGT เรื่อง 
ระบบนิเวศ พบว่า นักเรียนมีคะแนนสอบหลังเรียน ( x =15.04) สูงกว่าก่อนเรียน ( x =10.46)  และพบว่าคะแนนสอบ
เฉลี่ยหลังเรียนเกินร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมุติฐานของการวิจัย ทั้งน้ี
เน่ืองมาจาก เน่ืองจาก การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อแบบจ าลองร่วมกับเทคนิคร่วมมือแบบ TGT มีการน าเสนอบทเรียนต่อ
นักเรียนทั้งชั้น โดยครูจะท าการเสนอบทเรียนโดยใช้ค าถามกระตุ้นนักเรียนหรืออาจใช้วิดีโอเพื่อเร้าความสนใจของนักเรียน 
แบ่งนักเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มเพื่อท างานร่วมกัน กลุ่มละประมาณ 4-5 คน โดยก าหนดให้สมาชิก
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ของกลุ่มได้แข่งขันเกมการเรียนที่ผู้วิจัยจัดเตรียมไว้แล้ว ท าการทดสอบความรู้โดยการใช้เกมการแข่งขัน ซ่ึงคะแนนที่ได้
จากการแข่งขันของสมาชิกแต่ละคนในลักษณะการแข่งขันตัวต่อตัวกับทีมอ่ืนจะน าเอามาบวกเป็นคะแนนรวมของทีม 
นอกจากน้ียังมีการเสริมแรง คือการให้คะแนนพิเศษส าหรับคนที่แข่งขันชนะคนแรก เป็นต้น ดังน้ันการเรียนด้วยวิธีน้ีทุกคน
ต้องร่วมมือกันจึงจะท าให้ประสบความส าเร็จได้ นักเรียนต้องมีการเคารพกติกาของกลุ่ม ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม มีความเป็นผู้ น าและผู้ตามที่ดีและร่วมมือกันท างานจนส าเร็จ จาก
กระบวนการดังกล่าว ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมการท างานเป็นกลุ่มที่ดีและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน ดังที่ (สุวิทย์ มูลค า, 2546) ได้กล่าวไว้ว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค TGT เป็นการเรียนรู้ที่แบ่งนักเรียนที่มี
ความสามารถแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มเพื่อท างานร่วมกัน กลุ่มละประมาณ 4-5 คน โดยก าหนดให้สมาชิกของกลุ่มได้
แข่งขันในเกมการเรียนที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้แล้ว ผู้สอนจะต้องใช้เทคนิคของการเสริมแรง เช่น การให้รางวัลค าชมเชย เป็น
ต้น ดังน้ันสมาชิกจะต้องมีการก าหนดเป้าหมายร่วมกัน ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน เพื่อความส าเร็จของกลุ่ม 
  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อแบบจ าลองร่วมกับเทคนิคร่วมมือแบบ TGT เรื่อง ระบบนิเวศ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยผู้วิจัยได้สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนเข้าใจถึงทฤษฏี เน้นให้มีการท างานร่วมกันเป็นทีม และยังมีการแข่งขันเกมทางวิชาการที่เป็นการกระตุ้นให้
นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน โดยในกระบวนการจัดการเรียนรู้ได้มีการสร้างแบบจ าลองขึ้นเพื่อเป็นตัวแทน
ในการบรรยายปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น มีความเป็นนามธรรมมีความชัดเจนมากขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับ
แนวคิดของ (Justi and Gilber, 2002) ที่กล่าวว่า บทบาทที่ส าคัญของแบบจ าลองและการสร้างแบบจ าลองในการศึกษา
วิทยาศาสตร์ คือแบบจ าลองเป็นตัวแทนของเอกลักษณ์ในการบรรยายปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ท าให้
เอกลักษณ์ที่มีความเป็นนามธรรมมีความชัดเจนมากขึ้น เป็นพื้นฐานส าหรับการตีความหมายจากผลการทดลอง และ
ท าให้ค าอธิบายได้รับการพัฒนา รวมทั้งเป็นพื้นฐานที่ใช้ส าหรับการท านาย ซ่ึงแบบจ าลองน้ันเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่าง
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์กับความจริง         
 เม่ือพิจารณาเป็นรายบุคคลพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทุกคน ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า 
นักเรียนมีความเข้าใจในเน้ือหาที่เน้นการสอนโดยใช้แบบจ าลองและการแข่งขันเป็นอย่างดี จึงส่งผลให้นักเรียนจดจ า
และเข้าใจเน้ือหาที่เรียนได้แม่นย า สามารถอธิบายถึงกระบวนการของวัฏจักรของสารที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศได้ 
นอกจากน้ียังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อมรรัตน์ ธนารักษ์ และยุวดี อินส าราญ (2557) ได้ท าการวิจัยพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT เรื่องการด ารงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  ผลการวิจัยพบว่านักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่านักเรียนที่เรียนด้วยการใช้สื่อแบบจ าลองร่วมกับเทคนิคร่วมมือแบบ TGT มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ขอ้เสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป            

 1. เน่ืองจากการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้ส่ือแบบจ าลองร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  
TGT ได้กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการสืบค้นเน้ือหา ช่วยเหลือสมาชิกภายในกลุ่ม และท าให้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อีกทั้งยังสามารถน าไปใช้กับการเรียนการสอนในเรื่องอ่ืนๆ นอกจากเรื่องระบบ
นิเวศ              
 2. ในการด าเนินการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT ครูควรกระตุ้นให้นักเรียนเห็ความส าคัญ 
ของการท างานเป็นกลุ่มร่วมกัน และย้ าว่าความส าเร็จของกลุ่มขึ้นอยู่กับนักเรียนทุกคนภายในกลุ่ม ดังน้ัน ทุกคนต้องรู้
ว่าควรจะปฏิบัติตัวอย่างไร ทีท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างถูกวิธี ตรงตามเป้าหมาย และเกิดประสิทธิภาพ 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป        
 1. ในการท าวิจัยครั้งต่อไปควรมีการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนโดยใช้ 
สื่อแบบจ าลองร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT 
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โรงเรยีนกงไกรลาศวทิยา ปกีารศกึษา 2561  
 A study of discipline and responsibility behavior before and after using positive 

reinforcement methods based on Skinner's learning theory of grade 1/1  
Kongkrailat Wittaya School Academic year 2018 
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บทคัดย่อ         
 งานวิจัย น้ีมี วัตถุประสงค์ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมความมีวินัยและความรับผิดชอบต่อการเรียน                                       
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนกงไกรลาศ
วิทยา อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย จ านวน 37 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถามเพื่อศึกษา
พฤติกรรม เรื่อง ความมีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ  
 จากการศึกษา พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 หลังใช้วิธีการเสริมแรงทางบวกตามทฤษฎีการเรียนรู้
ของสกินเนอร์ พฤติกรรมด้านความมีวินัยคิดเป็นร้อยละมากที่สุด คือ นักเรียนมีพฤติกรรมไม่นอนหลับในห้องเรียน คิด
เป็นร้อยละ 94.59 รองลงมา คือ มีพฤติกรรมมาเรียนตรงเวลาและตั้งใจเรียน คิดเป็นร้อยละ 91.90 และมีพฤติกรรมไม่
พูดคุยและเล่นกับเพื่อนในขณะที่ครูสอน คิดเป็นร้อยละ 78.37 ตามล าดับ ในภาพรวมพฤติกรรมด้านความมีวินัยก่อน
การใช้วิธีการเสริมแรงทางบวกตามทฤษฎีการเรียนรู้ของสกินเนอร์ คิดเป็นร้อยละ57.91และหลังใช้คิดเป็นร้อยละ 
74.51 ส่วนพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบคิดเป็นร้อยละมากที่สุด คือ นักเรียนที่มีความพยายามในการท าการบ้าน
โดยถามจากเพื่อนหรือครูเม่ือไม่เข้าใจ  คิดเป็นร้อยละ 97.29 รองลงมา คือ ขยันท าการบ้านแม้มีการบ้านเยอะก็ไม่เบื่อ
หน่ายจนไม่อยากท า คิดเป็นร้อยละ 91.89 และพยายามแก้ไขเม่ือท าการบ้านผิดอย่างไม่ท้อแท้ คิดเป็นร้อยละ 86.48 
ตามล าดับ ในภาพรวมด้านพฤติกรรมความรับผิดชอบก่อนการใช้วิธีการเสริมแรงทางบวกตามทฤษฎีการเรียนรู้ของส
กินเนอร์ คิดเป็นร้อยละ 72.63 และหลังใช้คิดเป็นร้อยละ 79.05 

ค าส าคัญ : พฤติกรรมด้านความมีวินัย / ความรับผิดชอบ / วิธีการเสริมแรงทางบวกตามทฤษฎีการเรียนรู้ของสกิน

เนอร์ 
 
 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research study about discipline and responsibility behavior for learning. 
The target group is grade 1/ 1, 2nd semester, academic year 2018, Kongkrailat Wittaya School, 
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Kongkrailat district, Sukhothai.  There were 37 students.  The tools that we used in education were 
questionnaires for behavioral study about discipline and responsibility of grade 1/1. The statistics that 
we are used percentage. 
 Results of the study found that after we used positive reinforcement methods based on 
Skinner's learning theory with grade 1/1. Discipline behavior was the highest percentage: students did 
not sleep in the classroom accounted for 94.59 percent, students came to study on time and learned 
with attention accounted for 91.90 percent and students did not talk and play with friends while the 
teacher taught accounted for 78.37 percent respectively.  Overall, discipline behavior before using 
positive reinforcement methods based on Skinner's learning theory accounted for 57.91 percent and 
after using accounted for 74.51 percent. As for the responsibility behavior had the highest percentage: 
students tried to do homework by asked it from friends or teachers when they didn't understand 
accounted for 97.29 percent, diligent students do homework even if there were a lot of homework 
accounted for 91.89 percent and students tried to solve their wrong homework without discouraged 
accounted for 86.48 percent respectively. In the overall aspect of responsibility behavior before using 
positive reinforcement methods based on Skinner's learning theory accounted for 72.63 percent and 
after using accounted for 79.05 percent. 

Keywords : discipline / responsibility / positive reinforcement methods based on Skinner's learning 

theory 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ทฤษฎีการวางเงื่อนไข มีหลักการเรียนรู้ที่ส าคัญ โดยเน้นการกระท าของผู้เรียนรู้มากกว่าสิ่งเร้าที่ก าหนดให้ 
กล่าวคือ เม่ือต้องการให้อินทรีย์เกิดการเรียนรู้จากสิ่งเร้าใดสิ่งเร้าหน่ึง เราจะให้ผู้เรียนรู้เลือกแสดงพฤติกรรมเอง โดยไม่
บังคับหรือบอกแนวทางในการเรียนรู้ เ ม่ือผู้เรียนแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้แล้วจึง “เสริมแรง” พฤติกรรมน้ันทันที 
เพื่อให้ผู้เรียนรู้ว่าพฤติกรรมการเรียนรู้ หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงทฤษฎีการเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบกระท าน้ัน พฤติกรรม
การตอบสนองจะขึ้นอยู่กับการเสริมแรง ตัวเสริมแรงแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ  ตัวเสริมแรงทางบวก  หมายถึง สิ่ง
เร้าใด ๆ ซ่ึงเม่ือน ามาใช้แล้วท าให้อัตราการตอบสนองเพิ่มมากขึ้น เช่น ค าชมเชย รางวัล อาหาร เป็นต้น ส่วนตัว
เสริมแรงทางลบ หมายถึง สิ่งเร้าใด ๆ ซ่ึงเมื่อน ามาใช้แล้วท าให้การตอบสนองเพิ่มขึ้นในทางลบ เป็นตัวเสริมแรงทางลบ 
เช่น เสียงดัง ค าต าหนิ การท าโทษ เป็นต้น การน าตัวเสริมแรงทางบวกเข้ามาใช้จะมีผลให้อัตราการตอบสนอง
เปลี่ยนไปเพื่อเป็นการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนและส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้
เต็มศักยภาพและความสามารถของตนเอง และท าให้สามารถพัฒนานักเรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและ
มีพฤติกรรมการเรียนที่ดีขึ้น 
 จากการที่ผู้วิจัยได้ท าการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ซ่ึงมีหน้าที่สอนใน
วิชาวิทยาศาสตร์ โดยในการสอนจะแบ่งคะแนนออกเป็นสองส่วน คือ คะแนนเก็บและคะแนนสอบ คะแนนส่วนใหญ่มา
จากคะแนนเก็บซ่ึงคิดเป็น 60 เปอร์เซ็นของคะแนนทั้งหมด โดยใน 60 เปอร์เซ็นน้ัน ผู้วิจัยได้เก็บคะแนนโดยการสอบ
เป็นรายจุดประสงค์และการส่งงานของนักเรียน ดังน้ันการท าใบงานและการบ้านส่งครูของนักเรียนจึงเป็นเรื่องส าคัญ
มากในการเรียนการสอน เพราะนอกจากจะมีการเก็บคะแนนในส่วนของใบงานและการบ้านแล้ว ยังมีผลต่อการเรียน
การสอนในคาบถัดไปด้วย เน่ืองจากการท าใบงานเป็นการประเมินความรู้ความเข้าใจในบทเรียนว่าผู้เรียนมีมากหรือ
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น้อยเพียงใด อีกทั้งในการยังเป็นการวัดความรับผิดชอบของนักเรียนได้อีกทางหน่ึง ซ่ึงความรับผิดชอบเป็นลักษณะของ
ความเป็นพลเมืองที่ดี ความรับผิดชอบเป็นลักษณะนิสัยและทัศนะคติของบุคคล เป็นเครื่องผลักดันให้เกิดการปฏิบัติ
ตามระเบียบ เคารพสิทธิผู้อ่ืน ท าหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด การที่เป็นผู้มีความรับผิดชอบ นอกจากน้ีจะช่วยให้การอยู่
ร่วมกันในสังคมเป็นไปด้วยความราบรื่น สงบสุข ท าให้เป็นผู้ที่สามารถท างานทุกอย่างส าเร็จตามเป้าหมาย มีวิสัยทัศน์ที่
ดี มีความขยันหม่ันเพียร และมีวินัยในตนเอง จากการที่ผู้วิจัยได้ท าหน้าที่สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ท าให้มี
ความใกล้ชิดกับผู้เรียน พบว่าผู้เรียนบางส่วนมีพฤติกรรมการเรียนไม่สนใจเรียน ไม่ค่อยส่งงาน ขาดความรับผิดชอบ 
และขาดความมีระเบียบวินัย ท าให้บรรยากาศการเรียนรู้ไม่เอ้ือต่อการเรียนการสอน และมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
จึงท าให้เกิดปัญหาในการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อนักเรียนจึงต้องใช้กระบวนการวิจัยมาแก้ปัญหา 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมด้านความมีวินัยในตนเองก่อนและหลัง การใช้วิธีการเสริมแรงทางบวกตาม
ทฤษฎีการเรียนรู้ของสกินเนอร์ (Skinner) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  
 2) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบก่อนและหลัง การใช้วิธีการเสริมแรงทางบวกตามทฤษฎี
การเรียนรู้ของสกินเนอร์ (Skinner) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา                       

ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตด้านเนื้อหา        

 งานวิจัยน้ีศึกษาเก่ียวกับ หลักจิตวิทยาการศึกษา ทฤษฏีการเสริมแรงทางบวกของ สกินเนอร์ พฤติกรรมด้าน
ความรับผิดชอบในการเรียน และพฤติกรรมด้านความมีวินัย  
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง       
 ในการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ี ได้เลือกศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
จังหวัดสุโขทัย จ านวน 37 คน 

ขอบเขตด้านตัวแปร 
ตัวแปรต้น คือ การเสริมแรงทางบวกจากทฤษฎีการวางเงื่อนไขของสกินเนอร์ 

 ตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมด้านความมีวินัยและความรับผิดชอบ 
ด้านระยะเวลาในการวิจัย         

 ใช้ระยะเวลาในการวิจัย 4 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2562 

สมมติฐานการวิจัย         
 การเสริมแรงทางบวกจากทฤษฎีการวางเงื่อนไขของสกินเนอร์จะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความมีวินัย
และมีความรับผิดชอบมากขึ้น 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ         
 1) ความมีระเบียบวินัยในตนเอง หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบและไม่ท าผิดต่อกฎระเบียบใน
การเป็นนักเรียน           
 2) ความรับผิดชอบ หมายถึง ความมุ่งม่ันของนักเรียนที่จะท างานตามที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
และตั้งใจอย่างเต็มความสามารถ         
 3) การเสริมแรงทางบวก หมายถึง เป็นการให้ผลตอบแทนในสิ่งที่ผู้เรียนอยากได้ เช่น การกล่าวชม การ
ปรบมือ และการให้รางวัลเป็นสิ่งของ เป็นต้น เพื่อจูงใจให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจที่จะกระท าพฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่าง ๆ 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 

  ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม  

  

     

 

วิธกีารด าเนนิงาน         
 1) ศึกษาหลักการทฤษฎีจิตวิทยาการศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู้แบบวางเงื่อนไข ความมีวินัย และความ
รับผิดชอบ          
 2) ก าหนดกรอบความคิดในการวิจัย เพื่อท าการศึกษาความมีวินัยในตนเองและความรับผิดชอบของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา     
 3) ก าหนดจุดมุ่งหมายงานวิจัย       
 4) ก าหนดกลุ่มประชากร ในการวิจัยครั้งน้ีได้ก าหนดกลุ่มประชากร โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) กลุม่ตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จ านวน 37 คน 
 5) เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย คือ แบบสอบถามจ านวน 15 ข้อ ซ่ึงผู้วิจัยได้พัฒนาแบบสอบถามขึ้นมาจาก 
(ปรารถนา เชาวน์เสฏฐกุล, 2556, หน้า 14) เพื่อให้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีเหมาะสมกับสภาพของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จ านวน 37 คน ที่น ามาท าการวิจัยในครั้งน้ี    
 6) การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยการสังเกต และให้นักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างได้ตอบแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนน า
ทฤษฎีการวางเงื่อนไขมาใช้กับผู้เรียน และครั้งที่ 2 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลหลังจากที่น าทฤษฏีการวางเงื่อนไขมาใช้
แล้ว 

 7) เม่ือผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการใช้วิธีการเสริมแรงทางบวกแล้ว ผู้วิจัยได้สร้างข้อตกลงเก่ียวกับ
พฤติกรรมความมีวินัยและความรับผิดชอบกับผู้เรียน ได้แก่ เม่ือผู้เรียนส่งงานตรงเวลาทุกครั้ง ตั้งใจเรียนในวิชาน้ัน ๆ     
ท าการบ้านเองโดยไม่ลอกเพื่อน ไม่พูดคุยหรือเล่นกันในขณะที่ครูสอน จะมีคะแนนดวงดาวให้สะสม และเม่ือครบตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดแล้วให้นับคะแนนเพื่อมาแลกของรางวัล 
 8) ท าการเก็บผลหลังใช้วิธีการเสริมแรงทางบวกของสกินเนอร์ (Skinner) โดยใช้แบบสอบถาม 
 9) สรุปผลการวิจัยและน าเสนอผลการวิจัย โดยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนสรุปผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล         
 เครื่องมือที่ใช้ในการท าวิจัย        
 ในการท าวิจัยในครั้งน้ี เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยพัฒนาแบบสอบถามขึ้นมาจาก (ปรารถนา 
เชาวน์เสฏฐกุล, 2556, หน้า 14)        
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ร้อยละ (Percentage) โดยใช้สูตร (บุญชม ศรึสะอาด, 2546, หน้า 104) 

 สูตรการหาค่าร้อยละ  P    =   
n

F 100     

การเสรมิแรงทางบวกจากทฤษฎี

การเรียนรู้ของสกินเนอร ์

พฤติกรรมด้านความมีวินัยและ

ความรับผิดชอบ 
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   เม่ือ  P แทน    ร้อยละ 
     F แทน    ความถี่ที่ต้องการแปลค่าให้เป็นร้อยละ 
     n แทน    จ านวนความถี่ทั้งหมด 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล        
 ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบพฤติกรรมด้านความมีวินัยก่อนและหลัง การใช้วิธีการเสริมแรงทางบวกตามทฤษฏี
การเรียนรู้ของสกินเนอร์ (Skinner) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  
 1)  ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมด้านความมีวินัยก่อนและหลัง การใช้วิธีการเสริมแรงทางบวกตามทฤษฏี
การเรียนรู้ของสกินเนอร์ (Skinner) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมความมีวินัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1/1 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 38 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 37 คน          
 โดยท าเก็บข้อมูลก่อนและหลัง การใช้วิธีการเสริมแรงทางบวกตามทฤษฎีการเรียนรู้ของสกินเนอร์ (Skinner) 
แล้วน าผลที่ได้มาเปรียบเทียบกันด้วยร้อยละ ดังแผนภาพที่ 1    
 แผนภาพที ่1: แสดงพฤติกรรมด้านความมีวินัยก่อนและหลังใช้วิธีการเสริมแรงทางบวกตามทฤษฏีการเรียนรู้
ของ สกินเนอร์ (Skinner) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1  

 

 เม่ือน าข้อมูลในแผนภาพที่ 1 มาเปรียบเทียบพฤติกรรมด้านความมีวินัยในเชิงบวก พบว่ามีพฤติกรรมดังน้ี 
 นักเรียนที่มีพฤติกรรม ไม่พูดคุยและเล่นในห้องเรียนกันเพื่อนในขณะที่ครูสอน ก่อนใช้วิธีการเสริมแรง
ทางบวกคิดเป็นร้อยละ 54.05 และหลังใช้วิธีการเสริมแรงทางบวกคิดเป็นร้อยละ 78.37 
 นักเรียนที่มีพฤติกรรม ไม่น าวิชาอ่ืนขึ้นมาท าในขณะที่เรียนอีกวิชาหน่ึง ก่อนใช้วิธีการเสริมแรงทางบวกคิด
เป็นร้อยละ 54.06 และหลังใช้วิธีการเสริมแรงทางบวกคิดเป็นร้อยละ 59.46 
 นักเรียนที่มีพฤติกรรม มาเรียนตรงเวลาและตั้งใจเรียน ก่อนใช้วิธีการเสริมแรงทางบวกคิดเป็นร้อยละ 83.79 
และหลังใช้วิธีการเสริมแรงทางบวกคิดเป็นร้อยละ 91.90 
 นักเรียนที่มีพฤติกรรม ไม่นอนหลับในห้องเรียนขณะเรียน ก่อนใช้วิธีการเสริมแรงทางบวกคิดเป็นร้อยละ 
81.08 และหลังใช้วิธีการเสริมแรงทางบวกคิดเป็นร้อยละ 94.59 
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 นักเรียนที่มีพฤติกรรม ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการอ่านหนังสือ ก่อนใช้วิธีการเสริมแรงทางบวกคิด
เป็นร้อยละ 44.55 และหลังใช้วิธีการเสริมแรงทางบวกคิดเป็นร้อยละ 48.65 
 นักเรียนที่มีพฤติกรรม ท าการบ้านเองและไม่ลอกการบ้านเพื่อน ก่อนใช้วิธีการเสริมแรงทางบวกคิดเป็นร้อย
ละ 51.35 และหลังใช้วิธีการเสริมแรงทางบวกคิดเป็นร้อยละ 75.67 
 นักเรียนที่มีพฤติกรรม รู้จักวางแผนและเตรียมพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ก่อนใช้
วิธีการเสริมแรงทางบวกร้อยละ 59.46 และหลังใช้วิธีการเสริมแรงทางบวกร้อยละ 72.98 
 ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบก่อนและหลัง การใช้วิธีการเสริมแรงทางบวกตาม
ทฤษฎีการเรียนรู้ของสกินเนอร์ (Skinner) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
 2) ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบก่อนและหลัง การใช้วิธีการเสริมแรงทางบวกตาม
ทฤษฎีการเรียนรู้ของสกินเนอร์ (Skinner) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
 ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลพฤติกรรมความรับผิดชอบก่อนและหลัง การใช้วิธีการเสริมแรงทางบวก
ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของสกินเนอร์ (Skinner) แล้วน าผลที่ได้มาเปรียบเทียบกันด้วยร้อยละ ดังแผนภาพที่ 2 

แผนภาพที ่2 แสดงพฤติกรรมความรับผิดชอบก่อนและหลังใช้วิธีการเสริมแรงทางบวกตามทฤษฎีการเรียนรู้ของ สกิน
เนอร์ (Skinner) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1  

 

 เม่ือน าข้อมูลในแผนภาพที่ 2 มาเปรียบเทียบพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบในเชิงบวก พบว่ามีพฤติกรรม
ดังน้ี 
 นักเรียนที่มีพฤติกรรม เก็บรักษาดูแลหนังสือไม่ท าหนังสือเรียนหาย ก่อนใช้วิธีการเสริมแรงทางบวกคิดเป็น
ร้อยละ 91.89 และหลังใช้วิธีการเสริมแรงทางบวกคิดเป็นร้อยละ 83.78 
 นักเรียนที่มีพฤติกรรม ส่งงานและการบ้านตรงตามเวลาที่ก าหนด ก่อนใช้วิธีการเสริมแรงทางบวกคิดเป็นร้อย
ละ 54.05 และหลังใช้วิธีการเสริมแรงทางบวกคิดเป็นร้อยละ 64.86 
 นักเรียนที่มีพฤติกรรม ขยันท าการบ้านแม้มีการบ้านเยอะก็ไม่เบื่อหน่ายจนไม่อยากท า ก่อนใช้วิธี การ
เสริมแรงทางบวกคิดเป็นร้อยละ 70.27 และหลังใช้วิธีการเสริมแรงทางบวกคิดเป็นร้อยละ 91.89 
 นักเรียนที่มีพฤติกรรม พยายามแก้ไขเม่ือท าการบ้านผิดอย่างไม่ท้อแท้ ก่อนใช้วิธีการเสริมแรงทางบวกคิด
เป็นร้อยละ 78.37 และหลังใช้วิธีการเสริมแรงทางบวกคิดเป็นร้อยละ 86.48 
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 นักเรียนที่มีพฤติกรรม ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ก่อนใช้วิธีการเสริมแรงทางบวกคิดเป็นร้อย
ละ 70.27 และหลังใช้วิธีการเสริมแรงทางบวกคิดเป็นร้อยละ 75.67 
 นักเรียนที่มีพฤติกรรม พยายามท าการบ้านให้เสร็จแม้ว่าจะมีความยากเกินไป ก่อนใช้วิธีการเสริมแรง
ทางบวกคิดเป็นร้อยละ 70.27 และหลังใช้วิธีการเสริมแรงทางบวกคิดเป็นร้อยละ 70.27 
 นักเรียนที่มีพฤติกรรม มีความพยายามในการท าการบ้านโดยถามจากเพื่อนหรือครูเม่ือไม่เข้าใจ ก่อนใช้
วิธีการเสริมแรงทางบวกร้อยละ 91.89 และหลังใช้วิธีการเสริมแรงทางบวกร้อยละ 97.29 
 นักเรียนที่มีพฤติกรรม ท างานและการบ้านที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวันจนเสร็จ ก่อนใช้วิธีการเสริมแรง
ทางบวกร้อยละ 54.05 และหลังใช้วิธีการเสริมแรงทางบวกร้อยละ 62.16 

สรุปผลการวิจัย          
 1)  ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมด้านความมีวินัยในตนเองก่อนและหลัง การใช้วิธีการเสริมแรงทางบวกตาม
ทฤษฎีการเรียนรู้ของสกินเนอร์ (Skinner) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พบว่า ผู้เรียน  
มีพฤติกรรมด้านความมีวินัยและความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่แล้วนักเรียนมีพฤติกรรมค่อนข้างดีขึ้น เช่น พูดคุย
และเล่นกับเพื่อนในขณะที่ครูสอนลดลง ไม่น าวิชาอ่ืนมาท าขณะที่ก าลังเรียนวิชาหน่ึง เข้าเรียนตรงเวลา พฤติกรรม
นอนหลับในขณะเรียนลดลง เป็นต้น โดยพฤติกรรมด้านความมีวินัยคิดเป็นร้อยละมากที่สุด คือ นักเรียนมีพฤติกรรมไม่
นอนหลับในห้องเรียน คิดเป็นร้อยละ 94.59 รองลงมา คือ มีพฤติกรรมมาเรียนตรงเวลาและตั้งใจเรียน คิดเป็นร้อยละ 
91.90 และมีพฤติกรรมไม่พูดคุยและเล่นกับเพื่อนในขณะที่ครูสอน คิดเป็นร้อยละ 78.37 ตามล าดับ ในภาพรวม
พฤติกรรมด้านความมีวินัยก่อนการใช้วิธีการเสริมแรงทางบวกตามทฤษฎีการเรียนรู้ของสกินเนอร์ คิดเป็นร้อยละ 
57.91 และหลังใช้คิดเป็นร้อยละ 74.51        
 2) ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบก่อนและหลัง การใช้วิธีการเสริมแรงทางบวกตาม
ทฤษฎีการเรียนรู้ของสกินเนอร์ (Skinner) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พบว่า ผู้เรียน         
มีพฤติกรรมในด้านความรับผิดชอบเป็นไปในทางที่ดีขึ้น เช่น ส่งงานและการบ้านตรงเวลา ฝึกท าการบ้านด้วยตนเองไม่
ลอกเพื่อน รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี มีความพยายามถามเพื่อนหรือครูเม่ือท าการบ้านไม่ได้หรือไม่
เข้าใจ เป็นต้น  โดยพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบคิดเป็นร้อยละมากที่สุด คือ นักเรียนที่มีความพยายามในการท า
การบ้านโดยถามจากเพื่อนหรือครูเม่ือไม่เข้าใจ  คิดเป็นร้อยละ 97.29 รองลงมา คือ ขยันท าการบ้านแม้มีการบ้านเยอะ
ก็ไม่เบื่อหน่ายจนไม่อยากท า คิดเป็นร้อยละ 91.89 และพยายามแก้ไขเมื่อท าการบ้านผิดอย่างไม่ท้อแท้ คิดเป็นร้อยละ 
86.48 ตามล าดับ ในภาพรวมด้านพฤติกรรมความรับผิดชอบก่อนการใช้วิธีการเสริมแรงทางบวกตามทฤษฎีการเรียนรู้
ของสกินเนอร์ คิดเป็นร้อยละ 72.63 และหลังใช้คิดเป็นร้อยละ 79.05 

อภิปรายผล          
 จากผลเปรียบเทียบพฤติกรรมด้านความมีวินัยและความรับผิดชอบก่อนและหลัง การใช้วิธีการเสริมแรง
ทางบวกตามทฤษฎีการเรียนรู้ของสกินเนอร์ (Skinner) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ผู้วิจัยเสนอการอภิปราย
ตามรายละเอียดดังต่อไปน้ี         
 1)  ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมด้านความมีวินัยก่อนและหลัง การใช้วิธีการเสริมแรงทางบวกตามทฤษฎี
การเรียนรู้ของสกินเนอร์ (Skinner) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  
 พบว่า ผู้เรียนมีพฤติกรรมด้านความมีวินัยมากขึ้น ที่ผลปรากฏเป็นเช่นน้ี สืบเน่ืองมาจาก เม่ือผู้เรียนมี
พฤติกรรมด้านความมีวินัยเพิ่มมากขึ้นผู้เรียนจะได้รับค าชมทุกครั้งและมีแรงจูงใจในการปฏิบัติ เช่น เม่ือผู้เรียนมาเรียน
ตรงเวลา ตั้งใจเรียนในรายวิชาโดยไม่นอนหลับในขณะเรียน ไม่พูดคุยและเล่นกับเพื่อนในขณะเรียน ซ่ึงเป็นการแสดง
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พฤติกรรมความมีวินัย (แจ่มจันทร์ เกียรติสกุล, 2531 , หน้า 9) เม่ือมีพฤติกรรมเช่นน้ีผู้วิจัยจะให้ค าชมและมีคะแนน
เป็นดวงดาวสะสมไว้ เม่ือถึงช่วงเวลาสิ้นสุดการเก็บคะแนนดวงดาว ผู้เรียนที่มีคะแนนมากที่สุดจะได้รับรางวัลเป็นสิ่ง
ตอบแทน ซ่ึงพบว่า พฤติกรรมทางด้านความมีวินัยของผู้เรียนหลังการใช้การเสริมแรงทางบวกตามทฤษฎีการเรียนรู้
ของสกินเนอร์ (Skinner) มีพฤติกรรมดีขึ้นเม่ือเทียบกับผลของพฤติกรรมก่อนใช้ทฤษฎีการเสริมแรงทางบวกของสกิน
เนอร์            
 2) ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบก่อนและหลัง การใช้ วิธีการเสริมแรงทางบวกตาม
ทฤษฎีการเรียนรู้ของสกินเนอร์ (Skinner) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
 พบว่า ส่วนใหญ่ผู้เรียนมีพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบมากขึ้น ที่ผลปรากฏเป็นเช่นน้ี สืบเน่ืองมาจาก เม่ือ
ผู้เรียนมีพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นจะได้รับค าชมทุกครั้งและมีแรงจูงใจในการปฏิบัติ เช่น เม่ือผู้เรียน
ส่งงานครบและตรงตามเวลาที่ก าหนด สามารถท างานตามที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่
โดยการฝึกท าการบ้านและแบบฝึกหัดด้วยตนเอง ซ่ึงเป็นลักษณะพฤติกรรมหลักที่แสดงถึงความรับผิดชอบ (นภดล 
ภวนะวิเชียร, 2540, หน้า 70-71) ผู้วิจัยจะให้ค าชมและมีคะแนนเป็นดวงดาวสะสมไว้ เม่ือถึงช่วงเวลาสิ้นสุดการเก็บ
คะแนนดวงดาว ผู้เรียนที่มีคะแนนมากที่สุดจะได้รับรางวัลเป็นสิ่งตอบแทน แต่มีพฤติกรรมบางข้อที่มีค่าร้อยละลดลง 
เช่น เก็บรักษาดูแลหนังสือหนังสือเรียนหาย เป็นต้น เน่ืองจากวันที่มีเรียนห้องอ่ืน ๆ เรียนวิชาเก่ียวกัน ท าให้เพื่อน
บางส่วนมาขอยืมหนังสือเรียนและท าหาย อีกทั้งยังผู้เรียนบางส่วนชอบน าสมุดและหนังสือเรียนไว้ที่ใต้เรียนไม่น ากลับ
บ้านท าให้สมุดและหนังสือเรียนบางส่วนหายได้ แต่โดยภาพรวมแล้ว พบว่า พฤติกรรมทางด้านความรับผิดชอบของ
ผู้เรียนหลังการใช้การเสริมแรงทางบวกตามทฤษฎีการเรียนรู้ของสกินเนอร์ (Skinner) มีพฤติกรรมดีขึ้นเม่ือเทียบกับผล
ของพฤติกรรมก่อนใช้ทฤษฎีการเสริมแรงทางบวกของสกินเนอร์  

ข้อเสนอแนะ         

 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้       
 1. ควรมีการติดตามอย่างใกล้ชิดและต่อเน่ือง      
 2. ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้ที่เก่ียวข้อง ควรร่วมมือกันแก้ไขและสะท้อนปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน ท า
ให้นักเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการเรียน      
 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป      
 1. ควรมีการใช้ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้นานกว่าน้ี    
 2. ควรมีข้อตัวเลือกให้มากกว่าน้ี เช่น ในข้อตัวเลือกตอบเก่ียวกับพฤติกรรมของผู้เรียนน้ัน ผู้เรียนได้ท าเป็น
ประจ า ท าบ่อยครั้ง และไม่เคยท า เป็นต้น ให้ข้อมูลมีความละเอียดมากขึ้น 
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บทคัดย่อ          
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง แสง ด้วยวิธีการสอน
แบบปฏิบัติการร่วมกับเทคนิคกระบวนการกลุ่ม ส าหรับนักเรียน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการทดลองเรื่ อง แสง ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เรื่อง แสง ด้วยวิธีการสอนแบบ
ปฏิบัติการร่วมกับเทคนิคกระบวนการกลุ่ม กลุ่มที่ศึกษาในงานวิจัยครั้งคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวน
หลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ จ านวน 9 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 
แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง แสง ด้วยวิธีการสอนแบบปฏิบัติการ ร่วมกับเทคนิคกระบวนการกลุ่ม แบบวัดทักษะด้าน

การทดลองเรื่อง แสง และแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย (X̅) ร้อยละ และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้พบว่า คะแนนเฉลี่ยรวมของ
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้มีค่า 4.33 แสดงให้เห็นว่า แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง แสง ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยวิธีการสอนแบบปฏิบัติการร่วมกับเทคนิคกระบวนการกลุ่มมีคุณภาพ 2) นักเรียนมี
ทักษะด้านการทดลองเพิ่มขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยรวมหลังเรียนจะสูงกว่าก่อนเรียน และ 3) ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มี
ต่อการจัดการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

ค าส าคัญ : ทักษะด้านการทดลอง / วิธีการสอนแบบปฏิบัติการ / เทคนิคกระบวนการกลุ่ม 

ABSTRACT          
 This research aims: 1) to create and find quality optical learning management plans with the 
practical teaching laboratory methods in conjunction with group process techniques 2) to develop 
the students’ experimental skills on the light of Mathayom Suksa 2 students and 3) to study the 
satisfaction of Mathayom Suksa 2 students for the management of light learning with practical 
teaching methods with group process techniques. The group studied in the research was Mathayom 
Suksa 2 students, Suan Luang Satit School 9 people in Uttaradit province acquired by a Purposive 
Sampling. The tools used in the research are Light learning plan with practical teaching laboratory 
methods with group process techniques. The test of the skill on the subject of light and the 
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satisfaction evaluation form on learning management. The average (X̅), percentage and standard 
deviation (S.D.) are used for analysis. The results are 1) the quality of the learning management plan 
of the Optical Learning Plan for Mathayom Suksa 2 students with practical teaching laboratory 
methods, with group process techniques found that the overall average score of all 3 experts. is 4.33. 
Show that quality learning management plan is quality. 2) Students have more experimental skills 
with the average total score after studying is higher than before and 3) the results of the satisfaction 
of learning management found that students were satisfied with the overall learning management at 
the highest level. 

Keywords : experimental skills / laboratory method / group process 

ความเป็นมาและความส าคัญ        
 วิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่ประกอบด้วยความรู้และกระบวนการแสวงหาความรู้ นักวิทยาศาสตร์หลายท่านเห็น
ตรงกันว่า  ความรู้วิทยาศาสตร์ไม่เพียงแต่น ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดี แล้วยังช่วยให้คนมีความรู้ ความเข้าใจ
ที่ถูกต้อง การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับทั้งความรู้ กระบวนการและเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ 
การได้รับการส่งเสริม กระตุ้นให้สนใจเรียนวิทยาศาสตร์ มีความสงสัยเกิดค าถามเก่ียวกับโลกธรรมชาติรอบตัว มีความ
มุ่งม่ัน และมีความสุขที่จะศึกษาค้นคว้า สืบเสาะหาความรู้เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลน าไปสู่ค าตอบของค าถาม 
สามารถตัดสินใจด้วยกาใช้ข้อมูลอย่างมีเหตุผล สามารถสื่อสารค าถาม ค าตอบ ข้อมูล และสิ่งที่ค้นพบจากการเรียนรู้ให้
ผู้อ่ืนเข้าใจได้ (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545)      
 การใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของผู้ เรียนจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในการเรี ยนการสอน
วิทยาศาสตร์  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นทักษะพื้นฐานส าคัญเป็นกระบวนการต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในการ
เสาะแสวงหาความรู้เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการปฏิบัติฝึกฝนความนึกคิดอย่างระบบของคนและความสามารถในการ
เลือกใช้  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่แสดงออกเพื่อแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือใช้ในการแก้ปัญหา  ฉะน้ัน
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพจะต้อง มีความรู้ และตระหนักถึงความส าคัญของกระบวนการ
แสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่าเน้ือหาวิชาวิทยาศาสตร์เพราะเน้ือหาวิทยาศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอแต่กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์น้ันสามารถจะน าไปใช้ในการศึกษาหาความรู้ได้ตลอดไป  ดังน้ัน
ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จึงควรเน้นทั้งความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ทั้งน้ีเพราะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เสมือนเป็นเครื่องมือจ าเป็นในการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (บัญญัติ 
ช านาญกิจ,2542) เน่ืองจากระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นที่จะต้องฝึกฝนให้นักเรียนทุกคน 
เพราะทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไม่เพียงแต่จะเป็นแนวทางในการค้นคว้าหาความรู้เท่าน้ันแต่ยังเป็น
ประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวัน  ดังน้ันครูผู้สอนจึงต้องฝึกฝนให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้
นักเรียนเป็นคนที่มีนิสัยช่างสังเกต  รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล  รู้จักแก้ปัญหาอย่างมีระบบ  และรู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตนเอง ซ่ึงเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนคิดเป็น  ท าเป็น  แก้ปัญหาเป็น    
 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านการทดลองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษายังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ า  
นักเรียนยังขาดทักษะการทดลอง  และจากการศึกษาพบว่า  ครูส่วนใหญ่จะเน้นวิธีสอนแบบบรรยาย  ท าให้นักเรียน
ได้รับเพียงความรู้เท่าน้ันไม่ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  เพื่อพัฒนาทักษะให้ผู้เรียนได้เต็มศักยภาพจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียนโดยค านึกถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการ
ทดลองจากการจัดประสบการณ์จริงให้กับผู้เรียน (น้ าฝน ดูเจริญไพศาล, 2559)    
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 จากการที่ได้ท าวิจัยส ารวจสภาพปัญหาและความต้องการของนักเรียนในด้านทักษะการทดลอง พบว่า การ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่ต้องท าการทดลองน้ันยังขาดอุปกรณ์  สื่อ  และนวัตกรรมใหม่ ๆ ท าให้ครูผู้สอนไม่
สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้อุปกรณ์การทดลองได้  เป็นผลให้นักเรียนขาดทักษะการทดลองน้ี  ซ่ึงจากการ
ส ารวจนักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถออกแบบการทดลองได้ จึงท าให้ครูผู้สอนสอนด้วยวิธีการบอกผลการทดลองที่ควร
จะเกิดขึ้นจากคู่มือครู แล้วให้นักเรียนบันทึกผลการทดลองเหล่าน้ันลงใบกิจกรรม หรือที่นักเรียนเรียกกันว่า “แล็
บแห้ง” ด้วยเหตุน้ีจึงมีส่วนท าให้นักเรียนรู้สึกไม่อยากเรียนวิทยาศาสตร์ เพราะไม่มีความน่าสนใจ เน่ืองจากนักเรียน
คาดหวังว่าการเรียนวิทยาศาสตร์ต้องปฏิบัติการทดลอง แต่ความเป็นจริงนักเรียนกลับได้เพียงแต่น่ังฟังบรรยายหรือ
ทฤษฎีเท่าน้ัน นักเรียนจึงไม่อยากเรียน ไม่กระตือรือร้นหรือใส่ใจในวิชาวิทยาศาสตร์ จึงท าให้นักเรียนขาดทักษะด้าน
การทดลอง และมีผลการเรียนต่ าลง (กันยารัตน์ และคณะ, 2560) สอดคล้องกับทัศนีย์ สงวนสัตย์ (2542) ที่กล่าวว่า การ
ได้ลงมือปฏิบัติท าให้นักเรียนเกิดควากระตือรือร้น ซ่ึงเป็นความเชื่อว่า การที่ได้ผ่านการ ลงมือปฏิบัติมาแล้ว นักเรียนจะ
เกิดการเรียนรู้ สามารถสร้างความรู้ได้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรชัย ปูรณะโชติ (2537) กล่าวว่า ครูควรจัดการ
เรียนการสอนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการศึกษาค้นคว้าโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการค้นคว้าลง
มือปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดประโยชน์ด้วยตนเอง การที่นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนด้วยตนเองน้ันถือได้ว่าเป็น
การปฏิบัติอย่างนักวิทยาศาสตร์ได้ปฏิบัติ มิรันตี โทผาวงษ์ (2557) กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิต่ าเน่ืองจากไม่ได้ลงมือปฏิบัติการทดลองด้วยตนเอง และไม่มีการเตรียมพร้อมก่อนเรียน และ
นักเรียนมีทักษะการทดลองน้อย ทราบได้จากในการจัดการเรียนรู้ที่มีการท าการทดลองทุกครั้งนักเรียนส่วนใหญ่จะไม่
สารถตั้งสมมติฐานปฏิบัติการทดลอง บันทึกผลการทดลอง อภิปรายผลการทดลอง และสรุปผลได้ด้วยตนเอง และใน
การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ  ขาดความคล่องแคล่ว ผู้วิจัยเห็นว่า  การพัฒนาทักษะด้านการทดลองนักเรียนจะต้องได้ท าการ
ทดลองและปฏิบัติจริง  เพื่อเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองจนเกิดความเข้าใจและมีทักษะสามารถน าไปใช้ให้
สอดคล้องกับชีวิต  และน าไปสู่การมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของอนันต์ ศรีทองสุข (2548) 
ได้ท าการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะการทดลองวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการทดลอง  ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการทดลองก่อนเรียนกับหลังเรียน ปรากฏว่าหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และทักษะการทดลองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการ
เรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการทดลอง ก่อนเรียนกับหลังเรียน ปรากฏว่าหลังเรียนสูงกว่าหลังเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 และ ฌิลลี ศรีนุ (2557) ได้ท าวิจัยเรื่องการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการทดลองทักษะ
การทดลองทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาผลการใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการ
ทดลองทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ มีความบกพร่องทางการเห็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสอนคนตาบอด
ภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ อ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่และศึกษาทักษะการทดลองทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นที่หลังจากที่ได้รับการเรียนรู้ตามกระบวนการการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 
การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนตามแนวคิดของ Kemmis and Mc Taggart ซ่ึงประกอบด้วย 
4 ขั้นตอน คือ ขั้นวางแผน (Plan) ขั้นปฏิบัติ (Act) ขั้นสังเกตการณ์ (Observe) และขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect) 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคือ นักเรียนที่มีความบอกพร่องทางการเห็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสอนคน
ตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชูปถัมภ์ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 5 คน เป็นนักเรียนบที่มองเห็นเลือนราง 2 คน และนักเรียนที่ตาบอดสนิท 3 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ท าวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดกรเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ สารและการ
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เปลี่ยนแปลง การเกิดปฏิกิริยาเคมี และแรงและการเคลื่อนที่ รวมทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ
ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ จ านวน 3 แบบทดสอบ แบบสังเกตทักษะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเห็นและแบบทดสอบถามเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ 
การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย ส่วนข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม บันทึกผลหลัง
การสอน วิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เน้ือหาและสรุปความ ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
ช่วยให้ครูได้มีการวางแผนและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น นอกจากน้ี ครูยังได้พัฒนาตนเองให้มีความอดทนและความรอบคอบ นักเรียน
เกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ ได้ค้นพบสิ่งใหม่ ๆ ท าให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น และชอบในการเรียนมากขึ้น 
ส าหรับผลการพัฒนาทักษะการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนน้ันพบว่า หลังการจัดการเรียนรู้ตาม
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน นักเรียนมีคะแนนทักษะการทดลองสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดคือ ร้อยละ 65 คิด
เป็นร้อยละ 100 โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 75.51 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย         
 1. เพื่อสร้างและหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง แสง ด้วยวิธีการสอนแบบปฏิบัติการร่วมกับเทคนิค
กระบวนการกลุ่มส าหรับนักเรียน         
 2.  เพื่อพัฒนาทักษะด้านการทดลองเรื่อง แสง ของนักเรียน     
 3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เรื่อง แสง ด้วยวิธีการสอนแบบปฏิบัติการ
ร่วมกับเทคนิคกระบวนการกลุ่ม 

สมมตฐิานการวจิยั        
 แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง แสง ด้วยวิธีการสอนแบบปฏิบัติการร่วมกับเทคนิคกระบวนการกลุ่มสามารถ
พัฒนามีทักษะด้านการทดลอง 

ขอบเขตการวิจัย          
 การวิจัยในครั้งน้ีมีขอบเขต ดังต่อไปน้ี       
 ขอบเขตดา้นเนื้อหา        
 การววิจัยในครั้งน้ีเป็นเน้ือหาวิทยาศาสตร์เรื่อง แสง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยวิธีการสอน
แบบปฏิบัติการร่วมกับเทคนิคกระบวนการกลุ่ม ที่ประกอบด้วยกิจกรรมการทดลองดังต่อไปน้ี  
 กิจกรรมที่ 1 การสะท้อนแสงบนกระจกเงาราบ     
 กิจกรรมที่ 2 ลักษณะภาพจากการสะท้อนแสงบนกระจกเงาระนาบ   
 กิจกรรมที่ 3 การสะท้อนแสงบนกระจกโค้ง     
 กิจกรรมที่ 4 ภาพกระจกนูนและกระจกเว้าผ่านเลนส์นูน    
 กิจกรรมที่ 5 ลักษณะการหักเหของแสง      
 กิจกรรมที่ 6 ภาพของวัตถุในน้ า       
 กิจกรรมที่ 7 สีของรุ้ง กิจกรรมที่ 8 การหักเหของแสงผ่านเลนส์   
 กิจกรรมที่ 9 ภาพที่เกิดจากการหักเหของแสง     
 กิจกรรมที่ 10 การสะท้อนกลับหมด       
 ขอบเขตดา้นประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง      
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 กลุ่มที่ศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ. อุตรดิตถ์ 
จ านวน 9 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง     
 ขอบเขตด้านตัวแปร        
 ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง แสง ด้วยวิธีการสอนแบบปฏิบัติการ ร่วมกับเทคนิค
กระบวนการกลุ่ม          
 ตัวแปรตาม คือ   1) ทักษะด้านการทดลองของนักเรียน      
   2) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง แสง ด้วยวิธีการ
   สอนแบบปฏิบัติการ ร่วมกับเทคนิคกระบวนการกลุ่ม   
 ขอบเขตด้านระยะเวลา        
 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

วิธดี าเนนิงานวจิยั         
 ผู้วจิยัไดด้ าเนินการตามขัน้ตอนและรายละเอยีดการด าเนนิงาน ดงันี้    
 ขั้นตอนที ่1 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้      
 1. แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง แสง ด้วยวิธีการสอนแบบปฏิบัติการร่วมกับเทคนิคกระบวนการกลุ่ม ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวนหลวงสาธิตสปจ.อุตรดิตถ์การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอบ
แบบปฏิบัติการร่วมกับร่วมกับเทคนิคกระบวนการกลุ่ม หน่วยที่ 5 เรื่องแสง จ านวน 10 แผน เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ 
จ านวน 12 ชั่วโมง ส าหรับในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ด าเนินตามขั้นตอนดังน้ี    
    1.1 ศึกษาแนวคิดและท าความเข้าใจการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบปฏิบัติร่วมกับเทคนิคกระบวนการ
กลุม่ ซ่ึงมีขั้นตอน 5 ขั้นคือขั้นกล่าวน า ขั้นเตรียมด าเนินการ ขั้นด าเนินการทดลอง ขั้นเสนอผลการทดลองและขั้น
อภิปรายและสรุปผล          
    1.2 ศึกษาและท าความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในด้านหลักการ 
จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง การจัดหลักสูตร การจัดเวลาเรียน การจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวักและการประเมินผล
    1.3 ศึกษาและท าความเข้าใจเก่ียวกับแนวการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป้าหมาย 
วิสัยทัศน์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการ
เรียนรู้ช่วงชั้น ตามหลักสูตรสถานศึกษา        
    1.4 วิเคราะห์เน้ือหากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม และก าหนด
เน้ือหาเรื่อง แสง สาระส าคัญ มาตรฐานและตัวชี้วัด      

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์              

เรื่อง แสง ด้วยวิธีการสอนแบบปฏิบัติการ 

ร่วมกับเทคนิคกระบวนการกลุ่ม 

1) ทักษะด้านการทดลองของนักเรียน          
2) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์เรื่อง แสง 
ด้วยวิธีการสอนแบบปฏิบัติการ ร่วมกับ
เทคนิคกระบวนการกลุ่ม 

 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

639 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

    1.5 ศึกษาและท าความเข้าใจรายละเอียดเน้ือหาจากแบบเรียนเก่ียวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
พื้นฐาน สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง แสง โดยแบ่งเน้ือหาใน
บทเรียนเป็น 10 เรื่องย่อย ได้แก่ 1.  การสะท้อนแสงบนกระจกเงาราบ 2.  ลักษณะภาพจากการสะท้อนแสงบน
กระจกเงาระนาบ 3.  การสะท้อนแสงบนกระจกโค้ง 4.  ภาพกระจกนูนและกระจกเว้า 5.  ลักษณะการหักเหของแสง 
6.  ภาพของวัตถุในน้ า 7.  สีของรุ้ง 8.  การหักเหของแสงผ่านเลนส์ 9.  ภาพที่เกิดจากการหักเหของแสงผ่านเลนส์นูน 
10.  การสะท้อนกลับหมด         
    1.6 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบปฏิบัติร่วมกับเทคนิคกระบวนการกลุ่มจ านวน 10 แผน 
ใช้เวลา 12 ชั่วโมง ซ่ึงแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย มาตรฐาน ว 5.1 และ มาตรฐาน ว 8.1 ของวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระส าคัญ สาระการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล    
    1.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อแก้ไขความถูกต้อง ความครอบคลุม 
ความเหมาะสมของการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อเสนอแนะ น าแผนการจัดการเรียนรู้มาปรับปรุงแก้ไข  
    1.8 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน พิจารณาความเหมาะสมของ
ข้อความและตรวจความแม่นตรงของเน้ือโดยการตรวจสอบหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective 
Congruence: IOC) ของแบบประเมิน แล้วเลือกข้อค าถาม ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป (ระพินทร์ 
โพธ์ิศรี, 2551) 

IOC = 
𝛴𝑥

𝑛
 

  X คือ ค่าระดับความแม่นตรง (5,4,3,2,1)     
  5 หมายถึง ตรงตามวัตถุประสงค์มากที่สุด     
  4 หมายถึง ตรงตามวัตถุประสงค์มาก      
  3 หมายถึง ตรงตามวัตถุประสงค์ปานกลาง     
  2 หมายถึง ตรงตามวัตถุประสงค์น้อย      
  1 หมายถึง ตรงตามวัตถุประสงค์น้อยที่สุด     
  N คือ จ านวนผู้เชี่ยวชาญ        
 ข้อค าถามที่มีค่า IOC เฉลี่ย ≥ 3.50 คือ ข้อก าหนดที่มีความแม่นตรงใช้ได้จากน้ันน ามาปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ           
    1.9 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขเหมาะสมแล้วไปใช้จริงกับกลุ่มที่ศึกษา  
 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างแบบวัดทักษะด้านการทดลอง     
 2. แบบวัดทักษะด้านการทดลองเรื่อง แสง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต
สปจ.อุตรดิตถ์ การสร้างแบบวัดทักษะการทดลอง ส าหรับในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ด าเนินตามขั้นตอนดังน้ี 
    2.1 ศึกษาเอกสารเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผล วิธีการสร้างแบบทดสอบ และการเขียนข้อสอบ
วิทยาศาสตร์          
    2.2 สร้างแบบวัดทักษะการทดลอง ซ่ึงเป็นสถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับปัญหาของการทดลอง 1 สถานการณ์ 
โดยจะตั้งค าถามตามขั้นตอนสรุปไว้ 8 ขั้นตอนดังน้ี ปัญหาของการทดลอง จุดประสงค์ของการทดลอง สมมติฐานของ
การทดลอง ตัวแปรที่เก่ียวข้องกับการทดลอง อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง วิธีการทดลอง บันทึกผลการทดลอง และ
สรุปผลการทดลอง          
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    2.3 น าแบบวัดทักษะที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อแก้ไขความถูกต้อง ความครอบคลุม ความ
เหมาะสมของการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อเสนอแนะ น าแผนการจัดการเรียนรู้มาปรับปรุงแก้ไข  
    2.4 น าแบบวัดทักษะการทดลองไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน พิจารณาความเหมาะสมของข้อความ
และตรวจความเที่ยงตรงเพื่อตรวจสอบหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) 
ของแบบประเมิน แล้วเลือกข้อค าถาม ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป (ระพินทร์ โพธ์ิศรี, 2551) 

IOC = 
𝛴𝑥

𝑛
 

  X คือ ค่าระดับความแม่นตรง (5,4,3,2,1)     
  5 หมายถึง ตรงตามวัตถุประสงค์มากที่สุด     
  4 หมายถึง ตรงตามวัตถุประสงค์มาก      
  3 หมายถึง ตรงตามวัตถุประสงค์ปานกลาง     
  2 หมายถึง ตรงตามวัตถุประสงค์น้อย      
  1 หมายถึง ตรงตามวัตถุประสงค์น้อยที่สุด     
  N คือ จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อค าถามที่มีค่า IOC เฉลี่ย ≥ 3.50 คือ ข้อก าหนดที่มีความแม่นตรงใช้ได้จากน้ันน ามาปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ          
    2.5 น าแบบวัดทักษะที่ปรับปรุงแก้ไขเหมาะสมแล้วไปใช้จริงกับกลุ่มที่ศึกษา   
 ขั้นตอนที่ 3 การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ      
 3.  แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวนหลวง
สาธิต สปจ.อุตรดิตถ์           
    3.1 ศึกษาตัวแปรที่ก าหนดไว้เป็นกรอบแนวคิดและประเด็นในการสร้างข้อค าถาม  
    3.2 จ าแนกรายละเอียดข้อมูลรายละเอียดข้อมูลจากการศึกษาตัวแปรและก าหนดขอบข่ายการสร้างข้อ
ค าถามเพื่อให้ครอบคลุมประเด็นสภาพปัญหา       
    3.3 สร้างแบบประเมินให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยและน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้
ตรวจสอบแบบส ารวจ             
    3.4 แบบประเมินความพึงพอใจที่สร้างขึ้น ไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสมของข้อความและ
ตรวจความเที่ยงตรงเพื่อตรวจสอบหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ของ
แบบประเมิน แล้วเลือกข้อค าถาม ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545) โดยใช้
เกณฑ์การประเมินผลดังน้ี          
  +1 หมายถึง แน่ใจว่าแบบประเมินตรงตามประเด็นการถามข้อน้ัน   
  0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแบบประเมินตรงตามประเด็นการถามข้อน้ันหรือไม่  
  -1 หมายถึง แน่ใจว่าแบบประเมินไม่ตรงตามประเด็นการถามข้อน้ัน   
  3.5. ปรับปรุงแบบประเมินตามข้อเสนอแนะ       
  3.6 แบบวัดทักษะที่ปรับปรุงแก้ไขเหมาะสมแล้วไปใช้จริงกับกลุ่มที่ศึกษา 

การวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูล        
 1.  ข้อมูลเชิงปริมาณ คือ คะแนนที่ได้จากแบบวัดทักษะการทดลองเรื่องแสงของนักเรียน น ามาวิเคราะห์โดย
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คิดเป็นร้อยละ โดยผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ผ่านร้อยละ 50 ของคะแนนรวม    
 2.  ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้ คือได้จากค าตอบของแบบวัดทักษะการทดลองเรื่องแสงน ามาวิเคราะห์เชิงเน้ือหา
 3.  วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้เรื่อง แสง ด้วยวิธีการ

สอนแบบปฏิบัติการร่วมกับเทคนิคกระบวนการกลุ่ม โดยหาค่าเฉลี่ย  (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้ว
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมาย ดังน้ี       
  ค่าเฉลี่ย  ระดับความคิดเห็น      
  4.51–5.00 พึงพอใจในระดับมากที่สุด     
  3.51–4.50 พึงพอใจในระดับมาก     
  2.51–3.50  พึงพอใจในระดับปานกลาง     
  1.51–2.50 พึงพอใจในระดับน้อย     
  1.00–1.50 พึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล       
 1. สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล      
    1.1 ค่าเฉลี่ย โดยค านวณจากสูตร (ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ, 2528) 

X̅=
Σx

N
 

เม่ือ  X̅   แทน  คะแนนเฉลี่ย 

Σx แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

N แทน จ านวนนักเรียน 

    1.2.  ร้อยละ ซ่ึงใช้สูตรดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 

P = 
f

N
  100 

เม่ือ  P   แทน ร้อยละ 

f แทน ความถี่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง 

N แทน จ านวนความถี่ทั้งหมด 

   1.3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545)     

S.D.= √
N ∑ X2-( ∑ X)2

N(N-1)
 

   เม่ือ S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

    ∑ X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
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    ∑ X2 แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง 

    N แทน จ านวนคนทั้งหมด 

2. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง    
    2.1 การวิเคราะห์ความแม่นตรงเชิงเน้ือหา ด้วยดัชนีความสอดคล้อง (IOC) (ระพินทร์ โพธ์ิศรี, 2551) 

IOC = 
ΣX

N
 

  X คือ ค่าระดับความแม่นตรง (5,4,3,2,1) 

    5 หมายถึง ตรงตามวัตถุประสงค์มากที่สุด 

    4 หมายถึง ตรงตามวัตถุประสงค์มาก 

    3 หมายถึง ตรงตามวัตถุประสงค์ปานกลาง 

    2 หมายถึง ตรงตามวัตถุประสงค์น้อย 

    1 หมายถึง ตรงตามวัตถุประสงค์น้อยที่สุด 

  N คือ จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อค าถามที่มีค่า IOC เฉลี่ย ≥ 3.50 คือ ข้อก าหนดที่มีความแม่นตรงใช้ได้ 

2.2 การวิเคราะห์ความแม่นตรงเชิงเน้ือหา ด้วยดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  

(บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 

IOC=
∑ R

N
 

  เม่ือ      IOC   แทน   ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

       R แทน คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

  N แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลดังน้ี  

   +1  หมายถึง แน่ใจว่าแบบประเมินตรงตามประเด็นการถามข้อน้ัน 

          0  หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแบบประเมินตรงตามประเด็นการถามข้อน้ันหรือไม่ 

      -1  หมายถึง แน่ใจว่าแบบประเมินไม่ตรงตามประเด็นการถามข้อน้ัน 

 ข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ข้อก าหนดที่มีความแม่นตรงใช้ได้ 
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ผลการวเิคราะหข์้อมูล        
 ตอนที ่1 ผลการหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง แสง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยวิธีการ
สอนแบบปฏิบัติการร่วมกับเทคนิคกระบวนการกลุ่มโดยผู้เชี่ยวชาญ     
 ตาราง 1 ผลการหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน 
คา่เฉลีย่ 

X̅ 
S.D. 

แปล
ความหมาย 

ตอนที่ 1 : ประเมินทั่วไป    

1. เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ครบถ้วนตามรูปแบบและองค์ประกอบที่
ก าหนด 

4.00 1.00 ใช้ได้ 

2. มีหลักฐาน เช่น ใบกิจกรรม ใบความรู้ เครื่องมือวัดและประเมินผลที่
ระบุในแผนการจัดการเรียนรู้ครบถ้วน 

4.33 1.15 ใช้ได้ 

ตอนที่ 2 : จุดประสงค์การเรียนรู้    

1. จุดประสงค์การเรียนรู้ครอบคลุมทั้งทางด้านความรู้ ด้ านทักษะ
กระบวนการ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

4.33 1.15 ใช้ได้ 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้ วัดที่ เป็น
เป้าหมายการจัดการเรียนรู้ 

4.67 0.58 ใช้ได้ 

3. ค ากริยาของแต่ละจุดประสงค์การเรียนรู้ต้องสามารถนับ วัด หรือ
สังเกตส าหรับการวัดและประเมินผล 

4.00 1.00 ใช้ได้ 

4. เขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ เป็นข้อ ๆ แต่ละข้อต้องเรียงล าดับ
ต่อเน่ืองกันเพื่อให้จัดล าดับความคิดของผู้เรียน 

4.67 0.58 ใช้ได้ 

5. จัดหมวดหมู่จุดประสงค์การเรียนรู้แยกเป็นด้านความรู้ ด้านทักษะ
กระบวนการและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

4.33 0.58 ใช้ได้ 

ตอนที่ 3 : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้    

1. ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 4.67 0.58 ใช้ได้ 

2. เขียนกิจกรรมการเรียนรู้ครอบคลุมทุกจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.33 1.15 ใช้ได้ 

3. เขียนกิจกรรมการเรียนรู้ตามล าดับขั้นของรูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้(วิธีสอน)ที่ออกแบบ 

4.33 1.15 ใช้ได้ 

4. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน 4.00 0.00 ใช้ได้ 
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รายการประเมิน 
คา่เฉลีย่ 

X̅ 
S.D. 

แปล
ความหมาย 

5. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเวลาที่ก าหนด 4.00 0.00 ใช้ได้ 

6. เขียนกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถน าปฏิบัติจริง แม้จะเป็นผู้สอนที่
แตกต่างกัน 

4.67 0.58 ใช้ได้ 

ตอนที่ 4 : สื่อ วัสดุอุปกรณ์ และแหล่งการเรียนรู้    

1. มีความหลากหลาย 4.33 1.15 ใช้ได้ 

2. ไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย  4.33 0.58 ใช้ได้ 

3. มีความเป็นรูปธรรมมากที่สุด ผู้เรียนสามารถจับต้องหรือสัมผัสได้ 4.67 0.58 ใช้ได้ 

4. สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้หรือกิจกรรมการเรียนรู้ 4.00 1.00 ใช้ได้ 

5. มีความม่ันคง แข็งแรง 4.33 0.58 ใช้ได้ 

ตอนที ่5 : การวดัและประเมิน 

1. ระบุประเด็น วิธีการ และเครื่องมือการวัดผลสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

4.33 1.15 ใช้ได้ 

2. เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค (Rubric Score) เป็นรูปธรรมที่
สะท้อนผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงของผู้เรียน 

4.33 1.15 ใช้ได้ 

เฉลีย่รวม 4.33 0.38 ใช้ได้ 

จากตาราง 1 ผลการหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ  พบว่า คะแนนเฉลี่ยรวมของ
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้มีค่า 4.33 เม่ือเทียบกับเกณฑ์จะเห็นได้ว่าสูงกว่าเกณฑ์ของระพิ
นทร์ โพธ์ิศรี (2551) กล่าวคือ ค่า IOC เฉลี่ย ≥ 3.50 คือ ข้อก าหนดที่มีความแม่นตรงใช้ได้ แสดงให้เห็นว่า แผนการ
จัดการเรียนรู้เรื่อง แสง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ด้วยวิธีการสอนแบบปฏิบัติการร่วมกับเทคนิค
กระบวนการกลุ่มมีคุณภาพแม่นตรงใช้ได้ 

ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาทักษะด้านการทดลองเรื่อง แสง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวนหลวง
สาธิตสปจ.อุตรดิตถ์          
 ตาราง 2 ผลการพัฒนาทักษะด้านการทดลอง 

นักเรยีน 
คะแนนการวดัทกัษะดา้นการทดลองของนักเรยีน 

ก่อนเรยีน รอ้ยละ หลงัเรยีน รอ้ยละ 

คนที่ 1 13 43.33 17 56.67 
คนที่ 2 10 33.33 14 46.67 
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คนที่ 3 12 40.00 17 56.67 
คนที่ 4 13 43.33 14 46.67 
คนที่ 5 16 53.33 19 63.33 
คนที่ 6 13 43.33 20 66.67 
คนที่ 7 20 66.67 23 76.67 
คนที่ 8 18 60.00 18 60.00 
คนที่ 9 18 60.00 18 60.00 

เฉลี่ย 14.78 49.27 17.78 59.27 

จากตาราง 2 ผลการพัฒนาทักษะด้านการทดลองของนักเรียนพบว่า เม่ือพิจารณารายบุคคล คะแนนทักษะ
ด้านการทดลองก่อนเรียนผ่านเกณฑ์จ านวน 3 คน (ได้คะแนนร้อยละ 60.00 – 66.67) และไม่ผ่านเกณฑ์ 6 คน (ได้
คะแนนร้อยละ 33.33 – 53.33) คะแนนทักษะด้านการทดลองหลังเรียนผ่านเกณฑ์จ านวน 7 คน (ได้คะแนนร้อยละ 
56.67 – 76.67) และไม่ผ่านเกณฑ์ 2 คน (ได้คะแนนร้อยละ 46.67) จะเห็นได้ว่านักเรียนมีทักษะด้านการทดลอง
เพิ่มขึ้น แต่เม่ือพิจารณาคะแนนเฉลี่ยรวมถึงแม้ว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนจะสูงกว่าก่อนเรียน   
 ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวน
หลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์          
 ตาราง 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ 

กิจกรรม 
คา่เฉลีย่ 

X̅ 
S.D. 

ระดบัความพงึ
พอใจ 

ดา้นความรู ้ความสามารถของคร ู    

1.  ครูมีการเตรียมการสอน (พิจารณาจากสื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ มีความ
พร้อม) 

4.89 0.33 มากที่สุด 

2.  ครูมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ใน
เน้ือหาวิชา 

4.67 0.50 มากที่สุด 

3.  ครูมีความรู้ในเน้ือหาที่สอนเป็นอย่างดี 4.67 0.50 มากที่สุด 

4. ครูให้โอกาสนักเรียนซักถามปัญหา 4.78 0.67 มากที่สุด 

5. ครูให้ความสนใจแก่นักเรียนอย่างทั่วถึงขณะสอน 4.89 0.33 มากที่สุด 

เฉลีย่ 4.78 0.47 มากที่สุด 

ดา้นเนื้อหาและกิจกรรม    

6. เน้ือหาที่สอนสอดคล้องกับชีวิตและทันสมัย 4.33 0.71 มากที่สุด 

7. กิจกรรมการเรียนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียน 4.67 0.71 มากที่สุด 
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8. กิจกรรมการเรียนสนุกและน่าสนใจ 4.67 0.50 มากที่สุด 

9.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ และแสดงความคิดเห็น 4.78 0.44 มากที่สุด 

10.  นักเรียนน าความรู้จากวิชาน้ีไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 4.22 0.83 มากที่สุด 

เฉลีย่ 4.53 0.64 มากที่สุด 

ดา้นบรรยากาศในหอ้งเรยีน    

11. สภาพห้องเรียนมีความเหมาะสมต่อการท ากิจกรรม 4.22 0.67 มากที่สุด 

12.  บรรยากาศในการท ากิจกรรมท าให้นักเรียนมีความสนใจต่อการเรียน 4.56 0.73 มากที่สุด 

เฉลีย่ 4.39 0.70 มากที่สุด 

เฉลีย่รวม 4.57 0.60 มากที่สุด 

จากตาราง 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ เม่ือพิจารณาระดับความพึงพอใจรายด้าน

พบว่า ด้านความรู้ ความสามารถของครู นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( X̅ = 4.78, S.D. = 0.47) ด้าน

เน้ือหาและกิจกรรม นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( X̅ = 4.53, S.D. = 0.64) และด้านบรรยากาศใน

ห้องเรียน นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( X̅ = 4.39, S.D. = 0.70) เม่ือพิจารณาภาพรวมพบว่า 

นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ทุกด้านมากที่สุด ( X̅ = 4.57, S.D. = 0.60) 

สรุปผลการวิจัย          

 ผลการด าเนินการพัฒนาทักษะด้านการทดลองด้วยการวิธีการจัดการเรียนรู้เรื่อง แสง ด้วยวิธีการสอนแบบ
ปฏิบัติการร่วมกับเทคนิคกระบวนการกลุ่ม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.
อุตรดิตถ์ ผู้วิจัยได้สรุปไว้ดังน้ี         
 1.  ผลการหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง แสง ด้วยวิธีการสอนแบบปฏิบัติการร่วมกับเทคนิค
กระบวนการกลุ่ม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ พบว่า คะแนนเฉลี่ย
รวมของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านในแต่ละประเด็นการประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้มีค่าอยู่ระหว่าง 4.00 – 4.67 
เม่ือเทียบกับเกณฑ์จะเห็นได้ว่าสูงกว่าเกณฑ์ของระพินทร์ โพธ์ิศรี (2551) กล่าวคือ ค่า IOC เฉลี่ย ≥ 3.50 คือ 
ข้อก าหนดที่มีความแม่นตรงใช้ได้แสดงให้เห็นว่า แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง แสง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ด้วยวิธีการสอนแบบปฏิบัติการร่วมกับเทคนิคกระบวนการกลุ่มมีคุณภาพ    
 2.  นักเรียนมีทักษะด้านการทดลองเพิ่มขึ้น โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนจะสูงกว่าก่อนเรียน   
 3.  นักเรียนมีความพึงพอใจที่มีต่อจัดการเรียนรู้ทุกในด้านอยู่ในระดับ มากที่สุดการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ ด้าน
ความรู้ ความสามารถของครู ด้านเน้ือหาและกิจกรรม และด้านบรรยากาศในห้องเรียน  

อภิปรายผล          
 จากการพัฒนาทักษะด้านการทดลองด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้เรื่อง แสง ด้วยวิธีการสอนแบบปฏิบัติการ
ร่วมกับเทคนิคกระบวนการกลุ่ม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ ผู้วิจัยได้
เสนอการอภิปรายตามรายละเอียดดังต่อน้ี       
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 1.  จากผลการหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง แสง ด้วยวิธีการสอนแบบปฏิบัติการร่วมกับเทคนิค
กระบวนการกลุ่ม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ พบว่า คะแนนเฉลี่ย
รวมของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านในแต่ละประเด็นการประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้มีค่าอยู่ระหว่าง 4.00 – 4.67 
เม่ือเทียบกับเกณฑ์จะเห็นได้ว่าสูงกว่าเกณฑ์ของระพินทร์ โพธ์ิศรี (2551) กล่าวคือ ค่า IOC เฉลี่ย ≥ 3.50 คือ 
ข้อก าหนดที่มีความแม่นตรงใช้ได้แสดงให้เห็นว่า แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง แสง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ด้วยวิธีการสอนแบบปฏิบัติการร่วมกับเทคนิคกระบวนการกลุ่มมีคุณภาพ    
 การจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบปฏิบัติการร่วมกับเทคนิคกระบวนการกลุ่ม เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ซ่ึงมีกระบวนการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนอยากรู้ อยากเห็น และเทคนิคกระบวนการกลุ่ม
ท าให้ผู้เรียนได้ร่วมมือกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดซ่ึงกันและกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน เพื่อแก้ปัญหาให้
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ร่วมกัน ท าให้ผู้เรียนเ กิดการเรียนรู้ ความคิดซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ สุวัฒน์ นิยมค้า 
(2553) กล่าวไว้ว่า ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์น้ัน นักเรียนจะเรียนรู้ได้ดีขึ้นก็ต่อเม่ือได้เก่ียวข้องโดยตรงกับการ
ค้นคว้าหาความรู้มากกว่าการบอกให้รู้ ท าให้นักเรียนมีพัฒนาการในด้านความรู้ ความคิดและทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี         
 การจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบปฏิบัติการร่วมกับเทคนิคกระบวนการกลุ่มเป็นกิจกรรมการทดลองโดย
มีขั้นตอน 8 ขั้นตอนดังน้ี ปัญหาของการทดลอง จุดประสงค์ของการทดลอง สมมติฐานของการทดลอง ตัวแปรที่
เก่ียวข้องกับการทดลอง อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง วิธีการทดลอง บันทึกผลการทดลอง และสรุปผลการทดลอง ซ่ึงแต่
ละกิจกรรมจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด และฝึกปฏิบัติ อย่างเป็นระบบซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของสมจิต สวธนไพบูลย์ 
(2526) กล่าวว่า กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการคิด การกกระท าอย่างมีระบบในกา
ค้นคว้าหาข้อเท็จจริงต่าง ๆ  จากประสบการณ์ธรรมชาติจากสถานที่ที่อยู่รอบตัวเรา โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์จาม
ล าดับขั้น คือ การระบุปัญหา การตั้งสมมติฐาน การทดลองหรือการพิสูจน์ การสรุปผลและการน าไปใช้ 
 2.  ผลการพัฒนาทักษะด้านการทดลองของนักเรียนพบว่า เม่ือพิจารณารายบุคคล คะแนนทักษะด้านการ
ทดลองก่อนเรียนผ่านเกณฑ์จ านวน 3 คน (ได้คะแนนร้อยละ 60.00 – 66.67) และไม่ผ่านเกณฑ์ 6 คน (ได้คะแนนร้อย
ละ 33.33 – 53.33) คะแนนทักษะด้านการทดลองหลังเรียนผ่านเกณฑ์จ านวน 7 คน (ได้คะแนนร้อยละ 56.67 – 
76.67) และไม่ผ่านเกณฑ์ 2 คน (ได้คะแนนร้อยละ 46.67) จะเห็นได้ว่านักเรียนมีทักษะด้านการทดลองเพิ่มขึ้น แต่เม่ือ
พิจารณาคะแนนเฉลี่ยรวมถึงแม้ว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนจะสูงกว่าก่อนเรียน  ซ่ึงแบบวัดทักษะด้านการทดลองเรื่อง 
แสง ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มุ่งเน้นให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติตามสถานการณ์ที่ก าหนดให้ โดยให้
นักเรียนได้ฝึกทักษะการทดลอง ท าให้ผู้เรียนเกิดความสงสัย เป็นการกระตุ้นความสนใจ ให้นักเรียนเกิดความคิดที่จะ
แก้ปัญหาอย่างมีระบบ มีเหตุผล เปิดโอกาศให้นักเรียนได้หาค าตอบอย่างมีอิสระตามความคิดของแต่ละบุคคลโดยที่
ผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนความรู้จากกลุ่มของผู้เรียนได้ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของชาญวิทย์ เทียมประเสริฐ (2540) 
ได้กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนน้ัน ควรเพิ่ม
ความสนใจในการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับเน้ือหาความรู้ ควรน านวัตกรรมการศึกษาต่าง ๆ 
เข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ควบคู่กับไป ทั้งน้ียังพบว่า หลังจากที่นักเรียน
ได้เรียนเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบปฏิบัติการร่วมกับเทคนิคกระบวนการกลุ่มนักเรียนมีทักษะด้านการทดลองเพิ่มขึ้น
เฉลี่ย 17.78 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของอนันต์ ศิริทองสุข ( 2549 ) ได้ท าการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ
ทักษะการทดลองวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการทดลอง 
พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการทดลองผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะการ  ทดลอง
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วิทยาศาสตร์สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงเป็นผลจากการที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง 
และผู้สอนได้มีสื่อ/นวัตกรรมที่น่าสนใจ  

ข้อเสนอแนะ          

 จากผลการผลการพัฒนาทักษะด้านการทดลองของนักเรียนมีทักษะด้านการทดลองเรื่อง แสง ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวนหลวงสาธิตสปจ.อุตรดิตถ์ สรุปเป็นข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ดังน้ีไปน้ี       
 1.  ควรตรวจสอบอุปกรณ์ทางการทดลอง ของสถานศึกษาว่ามีความพร้อมในการใช้งานมากน้อยเพียงใด
 2.  ควรส ารวจพื้นฐานทักษะของนักเรียนเพื่อจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับพื้นฐานทักษะของนักเรียน 
 3.  ปรับชุดปฏิบัติการให้เหมาะสมกับวัยเพื่อให้ทันสมัยและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด 
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Development of science learning achievement on various systems in human body and 

animals by using infographics media for Mathayom suksa 2 students, 
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บทคดัยอ่ 
การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของสื่ออินโฟกราฟิกที่พัฒนาขึ้นโดยวัดจาก

ผลสัมฤทธ์ิ ของนักเรียนที่ท ากิจกรรมระหว่างเรียน และหลังเรียน เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ส าหรับ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนหลังการใช้สื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้สื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง 
ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 33 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย สื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง ระบบต่างๆ ใน
ร่างกายมนุษย์และสัตว์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบต่าง  ๆในร่างกายมนุษย์และสัตว์ โดยใช้สื่ออินโฟกราฟิก สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ส าหรับนักเรียน         
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์เท่ากับ 77.17 / 75.05 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู ้เร ียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนนเฉลี ่ยก่อนเรียนเท่ากับ 11.12 
ค่าเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 22.52 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ .05 และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้สื่อ
อินโฟกราฟิก เรื่อง ระบบต่างๆ   ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 

 ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ / อินโฟกราฟิก  
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 ABSTRACT  
 The purposes of this study were: 1) to study the efficiency of the infographics media 
which was developed by measuring the achievement of the students between and after learning 
activities on various systems in human body and animals for  Mathayom suksa 2 students, 
Uttaradit Rajabhat University Demonstration School. 2) To compare learning achievement of 
students after using infographics media on various systems in t he human body and animals 
for Mathayom suksa 2 students, Uttaradit Rajabhat  University Demonstration School. 3) to 
examine the students’ satisfactions toward using of infographics media  on various systems in 
human body and animals for Mathayom suksa 2 stu dents, Uttaradit Rajabhat University 
Demonstration School. 
 The populations of the study were 33 Matthayomsuksa 2 students studying in 2nd 
semester  of 2018 academic year of Uttaradit Rajabhat University Demonstration School. The 
instruments consisted of learning achievement test and a satisfaction questionnaire. The data 
analysis was done by percentage, mean and standard deviation. 
 The result of the study found that the effectiveness of the infographics media on 
various systems in human body and animals was shown at 77.17/75.05. The learning 
achievement of students after learning is higher than before learning with average at 11.12 and 
22.52 which statistically significantly at 0.05 level. The result of the satisfaction questionnaire 
indicated that the students’ satisfaction toward using of infographics media on various 
systems in human body and animals by using infographics media was at a highest level. 

 Keywords : science learning achievement / infographics teaching  

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลให้กระบวนการโลกาภิวัตน์ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง 
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 
ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานในการท านวัตกรรมสินค้า และบริการให้ดีขึ้น และเทคโนโลยี ชีวภาพที่มีบทบาทพัฒนา
ด้านอุตสาหกรรม การเกษตร สิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัย รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เอ้ือต่อการติดต่อสื่อสารได้
รวดเร็วทั่วโลก และเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้โลกอยู่ในภาวะไร้พรมแดนและน าเข้าสู่ยุคแห่งการจัดระเบียบใหม่
ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองระหว่างประเทศ ก่อให้เกิดทั้งโอกาส และภัยคุกคามต่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน
ถาวรของประเทศไทย (ส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2544 : 42-43) 
 ด้วยเหตุน้ีวิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เก่ียวข้องกับ
ทุกคน  ทั้งในชีวิตประจ าวันและการงานอาชีพต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่างๆ ที่
มนุษย์ได้ใช้   เพื่ออ านวยความสะดวกในชีวิตการท างาน เหล่านี้ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ผสมผสาน
กับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อ่ืนๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาการคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิด
สร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์มีทักษะส าคัญทั้งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะในศตวรรษที่ 21 
ในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู ้ สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
สามารถตัดสินใจ โดยใช้ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ รวมทั้งสามารถค้นหาข้อมูลหรือ
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สารสนเทศ ประเมินสารสนเทศ ประยุกต์ใช้ทักษะการคิดเชิงค านวณและความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อ
ดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค์ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล
ที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซ่ึงเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ (knowledge-based society ) ดังนั้นทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมี
ความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้ างสรรค์ขึ้น สามารถน าความรู้ ไปใช ้อย ่างมีเหต ุผล 
สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม (ส านักงานการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน. 2560 : 8-9) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไม่เพียงแต่
น ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีเท่าน้ัน แต่ยังช่วยให้คนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการใช้ประโยชน์ การดูแล
รักษา ตลอดจนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน นอกจากน้ีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ช่วย
เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจ ท าให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศและด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกัน ใน
สังคมโลกได้อย่างมีความสุข องค์ประกอบที่ส าคัญอีกประการหน่ึงในการสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์ คือการจัด
การศึกษาเพื่อเตรียมคนให้อยู่ในสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพ ส านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2551 : ออนไลน์) กล่าวถึงปัญหาที่เก่ียวข้องกับกระบวนการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซ่ึงวิธีการสอนส่วนใหญ่เป็นการสอนเชิงบรรยายและให้นักเรียน อ่านจดและเน้นการ
ท่องจ า สื่อการเรียนการสอนเป็นแบบง่ายๆ การเชิญวิทยากรภายนอกมีน้อยมาก ท าให้เด็กมีความสนใจในการเรียน
วิทยาศาสตร์ค่อนข้างน้อย นอกจากน้ีสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการ
พัฒนาหลักสูตรและได้มีการวัดประเมินผล ทางการศึกษามาเป็นระยะๆ จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ 
(Nation Test – NT) ของการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 วิชาวิทยาศาสตร์ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ย 32.28 
เม่ือเปรียบเทียบคะแนน NT ในปี พ.ศ. 2560 กับปี พ.ศ. 2559 แล้ว พบว่าคะแนนเฉลี่ยลดลง  อีกทั้งในปัจจุบันนักเรียน
เล ือกเร ียนวิทยาศาสตร ์ระด ับอุดมศึกษาน้อยลง อาจเป ็นเพราะนักเร ียนส่วนใหญ่ไม่ชอบวิทยาศาสตร ์ 
วิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่ยากที่จะเข้าใจ ดังน้ันการเปลี่ยนความคิดและปลูกฝังความรัก ความสนใจในวิทยาศาสตร์อาจ
เป็นแนวทางหน่ึงในการแก้ปัญหาดังกล่าว การปลูกฝังความรัก ความสนใจ ในวิทยาศาสตร์ มีขั้นตอน กระบวนการ และ
ใช้เทคนิคมากมาย การเรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองท าให้นักเรียนตื่นเต้นสนุกกับการเรียน  การสนใจวิชา
วิทยาศาสตร์ท าให้สามารถเรียนรู้ด้วยความเข้าใจวิทยาศาสตร์ สามารถเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ การใช้เกมวิทยาศาสตร์ 
การใช้ของเล่นวิทยาศาสตร์ การใช้สื่ออินโฟกราฟิก และเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์สื่ออินโฟกราฟิกเป็นสื่อรูปแบบหน่ึงที่
น่าสนใจ และช่วยดึงดูดความสนใจ เพราะข้อมูลที่เข้าสู่สมองของคนเราคือข้อมูลที่เป็นรูปภาพ รูปภาพและไอคอนกราฟิก
ต่างๆ ช่วยเร้าความสนใจได้ดีกว่า คนเราจดจ าเรื่องราวจากการอ่านได้เพียง 20 % และ 40 % ของคนเราจะตอบสนองต่อ
ข้อมูลที่เป็นรูปภาพและภาพเคลื่อนไหวมากกว่าข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือธรรมดา 
 ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกาย
มนุษย์และสัตว์ โดยใช้สื่ออินโฟกราฟิก ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ไม่เบื่อหน่ายวิชาวิทยาศาสตร์ และมี ใจรักวิชา
วิทยาศาสตร์ อยากเรียน อยากค้นคว้าหาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ซ่ึงส่งผลให้นักเรียนประสบผลส าเร็จในการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ต่อไป 

 จุดมุ่งหมายของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังการใช้สื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง ระบบต่างๆ ใน
ร่างกายมนุษย์และสัตว์  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้สื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และ
สัตว์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   

ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์
และสัตว์ โดยใช้สื่ออินโฟกราฟิก ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มี
รายละเอียด ดังน้ี          
 ขอบเขตด้านประชากร         
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 33 คน 

ขอบเขตด้านเนื้อหา         
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกาย
มนุษย์และสัตว์ โดยใช้สื่ออินโฟกราฟิก ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ได้จัดท าสื่ออินโฟกราฟิกเรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ซ่ึงภายในสื่อประกอบไปด้วยเมนูต่างๆ ดังน้ี  

1. เมนูหน้าแรก ประกอบด้วยชื่อเรื่อง ภาพประกอบ ข้อความต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ และค าอธิบายเว็บไซต์ 
2. เมนูติดต่อสอบถาม ประกอบด้วยชื่อผู้จัดท า และช่องทางการติดต่อสอบถามได้แก่ E-mail และ 

Facebook 
3. เมนูแนะน ารายวิชา ประกอบด้วยจุดประสงค์การเรียนรู้ รายละเอียดหัวข้อเรื่อง ระบบต่างๆ   ในร่างกาย

มนุษย์และสัตว์  
4. เมนูระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ประกอบด้วยเน้ือหาทั้งหมด 6 เรื่อง ได้แก่ 1) ระบบย่อยอาหาร 

2) ระบบหมุนเวียนเลือด 3) ระบบหายใจ 4) ระบบขับถ่าย 5) ระบบประสาทและการแสดงพฤติกรรม 6) ระบบสืบพันธ์ุ  
ซ่ึงภายในแต่ละเรื่องประกอบไปด้วย ข้อความ ภาพประกอบ แหล่งที่มา และวีดีโอสรุปของแต่ละเรื่อง 

5. เมนูแบบทดสอบ ประกอบด้วย 1. แบบทดสอบก่อนเรียน 2. แบบทดสอบหลังเรียน มีลิงค์ให้คลิกเข้าไปท า
แบบทดสอบ ให้กรอกเพศ ชื่อ-นามสกุล เลขที่ และแบบทดสอบจ านวน 30 ข้อ เม่ือท าเสร็จมีการแชร์คะแนนให้ทราบ   
 ขอบเขตด้านตัวแปร 
 ตัวแปรต้น คือ สื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง ระบบต่าง  ๆในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ส าหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจของของนักเรียนที่มีต่อการใช้สื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง 
ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

ขอบเขตด้านเวลา 
การวิจัยครั้งน้ี ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561   
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สมมติฐานการวิจัย 
1. ประสิทธิภาพของสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์  ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ โดยใช้สื่ออินโฟ
กราฟิก ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้สื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ส าหรับ
นักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในระดับมากขึ้นไป 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 สื่ออินโฟกราฟิก หมายถึง สื่อที่มีลักษณะของการน าข้อมูล เน้ือหา ตัวอักษร ค าบรรยายภาพ มาสรุปเป็น
ลักษณะของกราฟิก ที่ออกแบบเป็นภาพน่ิง และภาพเคลื่อนไหว ที่ดูแล้วเข้าใจง่ายในเวลาอันรวดเร็ว และเห็นภาพได้
อย่างชัดเจน สามารถสื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายของข้อมูลแทบทั้งหมดได้ชั่วระยะเวลาอันสั้น 
 ประสิทธิภาพของสื่ออินโฟกราฟิก หมายถึง คุณภาพด้านกระบวนการและผลลัพธ์หลังการใช้สื่ออินโฟกราฟิก     
เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 
 75 ตัวแรก คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ การค านวณร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกคนที่ได้
จากการสังเกตพฤติกรรมการท างาน และท าแบบฝึกทักษะ ได้คะแนน 75 คะแนนขึ้นไป 
 75 ตัวหลัง คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ค านวณจากร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกคนที่ได้
ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75 ขึ้นไป 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรู้และทักษะที่ได้รับจากการเรียนที่ท าให้ผู้เรียนมีความสามารถใน
การประมวลผลความรู้ ในการคิดวิเคราะห์ โดยผลของความส าเร็จวัดได้จากคะแนนที่ผู้เรียนได้รับ 
 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอน หมายถึง ความรู้สึกภายในของนักเรียนที่มีความรู้สึกชอบ หรือ
ความรู้สึกในเชิงบวกที่นักเรียนได้แสดงออกจากการเรียนการสอน  

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
  
    
  
  
  
  
  

 วิธีการด าเนินงานวิจัย 

การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ศึกษาค้นคว้า มีล าดับขั้นตอนดังน้ี  
 1. สื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง ระบบต่าง  ๆในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ผู้วิจัยได้สร้างสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง ระบบต่างๆ ใน
ร่างกายมนุษย์และสัตว์ ดังน้ี         
    1.1 ศึกษาเอกสาร หลักสูตร และสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอน 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน                      
วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกาย

มนุษย์และสัตว์ โดยใช้ส่ืออินโฟกราฟิก       
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ โดยใช้ส่ือ
อินโฟกราฟิก ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์                                                
2) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้สื่อ
อินโฟกราฟิก เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกาย
มนุษย์และสัตว์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
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    1.2 ศึกษาหลักการ วิธีการสร้างสื่ออินโฟกราฟิก 
               1.3 วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ / จุดประสงค์การเรียนรู้เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ 
    1.4 ออกแบบและสร้างสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ 
    1.5 น าสื่ออินโฟกราฟิกเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญประเมินหาความเหมาะสม โดยใช้เกณฑ์การประเมินระดับ
ความคิดเห็นแบบมาตรราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น. 
72 - 73) โดยถือเกณฑ์การประเมิน ดังน้ี 
   เกณฑ์การประเมิน                 ระดับคะแนนเฉลี่ย 
   เหมาะสมมากที่สุด          4.51 – 5.00      
   เหมาะสมมาก        3.51 – 4.50 
   เหมาะสมปานกลาง                   2.51 – 3.50 
   เหมาะสมน้อย                         1.51 – 2.50           
   เหมาะสมน้อยที่สุด                    1.00 – 1.50    
    1.6 น าสื่ออินโฟกราฟิกมาปรับปรุงแก้ไข ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
    1.7 ได้สื่ออินโฟกราฟิกที่มีประสิทธิภาพ  
 2. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก 
จ านวน 30 ข้อ โดยด าเนินการสร้างดังน้ี        
    2.1 ศึกษาเอกสารหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, 
น. 75) คู่มือการวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 การสร้างวิเคราะห์หลักสูตร 
เทคนิคการเขียนข้อสอบและการสร้างแบบทดสอบ วิธีสร้างแบบทดสอบปรนัย (สมนึก ภัททิยธนี , 2551, น. 98)
    2.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสาระการเรียนรู้และตัวชี้วัด เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และ
สัตว์ จากเน้ือหาที่ผู้วิจัยได้แบ่งเน้ือหาออกเป็นเรื่องย่อยๆ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบให้มีความเที่ยงตรงของ
เน้ือหา           
    2.3 ก าหนดจุดประสงค์ เน้ือหาและพฤติกรรมที่ต้องการวัด เพื่อสร้างข้อสอบได้ครอบคลุมเน้ือหา  และสอดคล้อง
กับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ซ่ึงเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 

  2.4 น าแบบทดสอบเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญชุดเดิมกับที่ใช้ประเมินสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อประเมินตรวจสอบความ
ถูกต้องเที่ยงตรงตามสาระการเรียนรู้และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยใช้แบบประเมิน IOC (สมนึก  ภัททิยธนี, 
2551, น. 220) เลือกข้อสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ถึง 1.00 เป็นข้อสอบที่อยู่ในเกณฑ์ความเที่ยงตรง เชิงเน้ือหาที่ใช้ได้ โดย
คะแนนความสอดคล้อง ดังน้ี 
   

คะแนน +1 หมายถึง  แน่ใจว่าข้อสอบน้ันวัดได้ตรงตามจุดประสงค์ 
  คะแนน  0  หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อสอบน้ันวัดได้ตรงตามจุดประสงค์ 
  คะแนน -1  หมายถึง  แน่ใจว่าข้อสอบน้ันวัดได้ไม่ตรงตามจุดประสงค์ 

   2.5 น าแบบทดสอบมาปรับปรุงแก้ไข ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ    
    2.6 จัดพิมพ์แบบทดสอบที่ผ่านการตรวจคุณภาพ เป็นแบบทดสอบฉบับจริงเพื่อใช้เป็นเครื่องมือน าไปใช้
กับกลุ่มประชากรส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป       
 3.  แบบสอบถามความพึงพอใจ ผู้วิจัยด าเนินการสร้างแบบทดสอบความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
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เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ โดยใช้ส่ืออินโฟกราฟิก ตามขั้นตอน ดังต่อไปน้ี  
    3.1 ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับความพึงพอใจในการเรียน การวัดความพึงพอใจและคุณลักษณะเครื่องมือ
สอบถามความพึงพอใจจากหนังสือ การวิจัยทางการศึกษา (ระพินทร์ โพธ์ิศรี, 2554, น. 183 - 191) เพื่อเป็นแนวทางการ
สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และ
สัตว์ โดยใช้ส่ืออินโฟกราฟิก ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2         3.2 
ก าหนดกรอบเน้ือหาความพึงพอใจ ได้แก่ ด้านเน้ือหา และกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
    3.3 เลือกประเด็นที่จะสอบถามความพึงพอใจ และก าหนดอันดับคุณ 5 อันดับ ซ่ึงเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) ซ่ึงมี 5 อันดับ โดยก าหนดเกณฑ์ดังน้ี (สมนึก ภัททิยธนี, 2551, น. 
41)           
          คะแนน   ความเหมาะสม 
   ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 เหมาะสมมากที่สุด 
   ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 เหมาะสมมาก 
   ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 เหมาะสมปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 เหมาะสมน้อย 
   ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 เหมาะสมน้อยที่สุด 

โดยค่าความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไปเป็นเกณฑ์ตัดสินถือเป็นแบบวัดความพึงพอใจที่ใช้ได้ 
   3.4 จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจฉบับร่าง 
   3.5 น าแบบสอบถามความพึงพอใจเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องความเหมาะสมและ

เที่ยงตรงในสิ่งที่ต้องการวัด 
   3.6 น าคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความประเมินหาความเหมาะสม โดยใช้เกณฑ์การประเมิน

ระดับความคิดเห็นแบบมาตรราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
   3.7 น าแบบสอบถามความพึงพอใจมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
   3.8 น าแบบสอบถามความพึงพอใจไปใช้จริงกับนักเรียน     

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยมีค่าทางสถิติที่ใช้
ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 
 1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2. สถิติที่ใช้วิเคราะห์ผลการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ โดยใช้สื่ออินโฟ
กราฟิก ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ร้อยละ และสถิติ t-test 
 3. สถิติที่ใช้วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ โดยใช้ส่ืออินโฟกราฟิก คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 4. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1  ประสิทธิภาพของสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 
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 1. ประสิทธิภาพของสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง ระบบต่างๆ  ในร่างกายมนุษย์และสัตว์  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้น าเน้ือหาเก่ียวกับระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ จัดท าเป็นสื่ออินโฟ
กราฟิกทั้งหมด 6 เรื่อง ซ่ึงภายในสื่อประกอบด้วยเน้ือหาเก่ียวกับระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ แบบทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียน  
 2. การหาประสิทธิภาพการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และ
สัตว์   ตามเกณฑ์ 75/75 
 ตาราง 1 ค่าประสิทธิภาพของสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์  ส าหรับนักเรียน        
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตามเกณฑ์ 75/75 

 คะแนนทีไ่ดจ้ากการวดัระหว่างเรยีน                คะแนนทีไ่ดจ้ากการสอบหลังเรยีน                จ านวนนกัเรยีน 
 
 เรือ่งที ่  เรือ่งที ่  เรือ่งที ่   เรือ่งที ่   เรือ่งที ่  เรือ่งที ่      คะแนน       รอ้ยละ      คะแนน       รอ้ยละ 
    1      2         3         4          5         6            รวม            รวม 
   33      (330)     (330)    (330)     (330)     (330)     (330)       (1,980)          (1,980) 
  256       252      244       270       246      260         1,528         77.17         1,486       75.05 
               ประสทิธภิาพของสื่ออินโฟกราฟกิ        𝑬𝟏          77.17          𝑬𝟐        75.05 
 
 จากตารางแสดงว่า ประสิทธิภาพของสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง ระบบต่าง  ๆในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ซ่ึงเป็นคะแนน
เฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดที่ได้จากการท ากิจกรรมระหว่างเรียนได้ถูกต้องได้ร้อยละ 77.17 และประสิทธิภาพของสื่ออินโฟ
กราฟิกในการเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน ซ่ึงเป็นคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดที่ได้จากการท าแบบทดสอบหลังเรียน
ได้ถูกต้อง ได้ร้อยละ 75.05  ซ่ึงแสดงว่า ประสิทธิภาพของสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง ระบบต่าง  ๆในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ที่
สร้างขึ้นตามเกณฑ์ 75/75 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 77.17 / 75.05 
 ตอนที่ 2  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ก่อนและหลังการใช้สื่ออินโฟ
กราฟิก เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ 
 ตาราง 2  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ก่อนและหลังการใช้สื่ออินโฟ
กราฟิก เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ 
 
ประชากร จ านวน  ก่อนทดลอง                 หลงัทดลอง                t                   Sig 
                      นักเรยีน 

                         n                �̅�               S.D.        �̅�               S.D.    
นักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 2     33              11.12             2.55      22.52            2.75          20.14               .000 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตาราง พบว่าคะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนการ
ใช้สื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ มีค่าเท่ากับ 11.12 และ 2.55 ตามล าดับ และหลังจาก
ใช้ส่ืออินโฟกราฟิกมีคะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 22.52 และ 2.75 ตามล าดับ 
 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการทดลองพบว่า นักเรียนที่ได้รับ
การสอนโดยใช้ส่ืออินโฟกราฟิกมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 ตอนที ่3 การศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้ส่ืออินโฟกราฟิก เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกาย
มนุษย์และสัตว์ 
 ตาราง 3 การศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้ส่ืออินโฟกราฟิก เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกาย
มนุษย์และสัตว์ 

ขอ้ที ่ �̅� S.D. ระดบัความพงึพอใจ 

1. ดา้นบรรยากาศ 

     1.1 บรรยากาศเอ้ือประโยชน์ต่อการเรยีนรู ้

 

4.51 

 

0.45 

 

มากที่สุด 

2. ดา้นเนือ้หา 
    2.1 เนื้อหาในสื่ออินโฟกราฟิก ไม่ง่ายหรือยากเกินไป 

 

4.67 

 

0.56 

 

มากที่สุด 

    2.2 มีเนื้อหาใหม่ๆ ให้ได้เรียนรู ้ 4.51 0.67 มากที่สุด 

    2.3 ผู้เรยีนมีความเข้าใจในเนื้อหาสื่ออินโฟกราฟิก 4.67 0.48 มากที่สุด 

3. ดา้นการน าเสนอสือ่อนิโฟกราฟกิ 
    3.1 ภาพที่น าเสนอในสื่ออินโฟกราฟิกมคีวามชัดเจน เข้าใจง่าย 

 

4.63 

 

0.55 

 

มากที่สุด 

    3.2 รูปแบบตัวอักษร ขนาด และสีตัวอักษรมีความชัดเจนอ่านง่าย 4.30 0.63 มาก 

    3.3 สื่ออินโฟกราฟิกมคีวามน่าสนใจ 4.60 0.56 มากที่สุด 

 

ขอ้ที ่ �̅� S.D. ระดบัความพงึพอใจ 

4. ดา้นการใชส้ือ่ 
    4.1 สามารถใช้สื่ออินโฟกราฟิกเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา 

 

4.36 

 

0.65 

 

มาก 

5. ดา้นเวลา 
    5.1 เวลาที่ใช้มคีวามเหมาะสม 

 

4.27 

 

0.67 

 

มาก 

เฉลีย่ 4.50 0.58 มากทีส่ดุ 

 
 จากตาราง 3 แสดงความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้ส่ืออินโฟกราฟิก เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และ
สัตว์โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
นักเรียนมี   ความพึงพอใจอยู่ในระดับสูงที่สุด ในเรื่องของเน้ือหาในสื่ออินโฟกราฟิก ไม่ง่ายหรือยากเกินไป และผู้เรียนมีความ
เข้าใจในเน้ือหาสื่อ  อินโฟกราฟิก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ส่วนในด้านเวลาที่ใช้มีความเหมาะสม พบว่า มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 
4.27                               
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ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ โดยใช้
สื่ออินโฟกราฟิก ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปรากฏผลโดยสรุปได้
ดังน้ี            
 1. ประสิทธิภาพของสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์  ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีประสิทธิภาพ  เท่ากับ 77.17 / 75.05 แสดงว่ามี
ประสิทธิภาพสงูกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 75/75  
 2. ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนการใช้สื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง ระบบต่าง  ๆในร่างกายมนุษย์และสัตวู์ มีค่า
เท่ากับ 11.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.55 หลังการใช้ส่ืออินโฟกราฟิก เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และ
สัตว์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 22.52 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.75 เม่ือน าคะแนนมาเปรียบเทียบพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนชั้นที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตวู์ โดยใช้สื่อ
อินโฟกราฟิก หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
 3. การศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการใช้ส่ืออินโฟกราฟิก เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตวู์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับที่สูงสุด ในเรื่องของ
เน้ือหาในสื่ออินโฟกราฟิก ไม่ง่ายหรือยากเกินไป และผู้เรียนมีความเข้าใจในเน้ือหาสื่ออินโฟกราฟิก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 
ส่วนในด้านเวลาที่ใช้มีความเหมาะสม พบว่า มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 4.27 
  

อภปิรายผล 
 จากผลการวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบต่าง  ๆในร่างกายมนุษย์และสัตว์ 
โดยใช้สื่ออินโฟกราฟิก ส าหรับนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีประเด็นมา
อภิปรายผลดังน้ี 
 1. การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบต่าง  ๆในร่างกายมนุษย์และสัตว์ โดยใช้สื่ออินโฟ
กราฟิก ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  
77.17 / 75.05 ผลการวิจัยพบว่า ก่อนการใช้ส่ืออินโกราฟิก เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ผู้เรียนท าการ
ทดสอบก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของคะแนนเต็ม 30 คะแนน เท่ากับ 11.12 จากจ านวนผู้เรียน 33 คน หลังจากที่ท าการ
ทดสอบก่อนเรียนเสร็จแล้ว  ผู้วิจัยได้อธิบายวิธีการเรียนด้วยสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และ
สัตว์ ที่ได้ออกแบบสร้างไว้และก าหนดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกาย
มนุษย์และสัตว์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งก าหนดกิจกรรมผลคะแนนระหว่างเรียนไว้แล้วน าผลของ
คะแนนระหว่างเรียนมาหาคะแนนคิดเป็นร้อยละ 77.17 หลังจากที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง ระบบต่างๆ 
ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ โดยท าแบบฝึกกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้เรียนท าการทดสอบหลังเรียน พบว่า คะแนนทดสอบ
หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 75.05 แสดงให้เห็นว่า สื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และ
สัตว์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 77.17/75.05 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 75/75 สอดคล้องกับงานวิจัย
ของยุทธพงษ์  สีลาขวา, ฐิติชญา หมูสี และนิพล สังสุทธิ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาสือ่การสอน  มัลติมิเดีย เรื่อง สวัสดี
อาเซียน ตามแนวคิดพฤติกรรมนิยม มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนมัลติมิเดีย เรื่อง สวัสดีอาเซียน 
ตามแนวคิดพฤติกรรมนิยม ที่มีประสิทธิภาพ  ตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของสื่อการเรียนการสอน  มัลติมิ
เดีย และ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนด้วยสื่อการเรียนการสอนมัลติมิ
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เดีย เรื่อง สวัสดีอาเซียน ผลการศึกษาพบว่า 1) สื่อการเรียนการสอนมัลติมิเดีย เรื่อง สวัสดีอาเซียน ตามแนวคิด
พฤติกรรมนิยม มีประสิทธิภาพ 80.50/80.67 เป็นตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 และนักเรียนที่ได้รับการสอนโดย
ใช้สื่อการเรียนการสอนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พบว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 11.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.55 และหลังเรียนด้วยการเรียนรู้ผ่านสื่ออินโกราฟิก เรื่อง ระบบต่างๆ  
ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นจากเดิม โดยคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 22.52 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 2.75 การวิเคราะห์ t-test ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนเท่ากับ 20.14 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน
ด้วยสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 เป็นไปตามสมมติฐานซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของสุดาทิพย์ ชีนะพันธ์ (2558) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้สื่อการสอนการ์ตูนแอนิเมชั่น              
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้
โดยใช้สื่อการสอนการ์ตูนแอนิเมชั่น คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.21 คะแนน และ 10.07 คะแนน
ตามล าดับ และเม่ือเปรียบเทียบระหว่างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้สื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์
และสัตว์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูงที่สุด ในเรื่อง
ของเน้ือหาในสื่ออินโฟกราฟิก ไม่ง่ายหรือยากเกินไป และผูเ้รียนมีความเข้าใจในเน้ือหาสื่ออินโฟกราฟิก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 
ส่วนในด้านเวลาที่ใช้มีความเหมาะสม พบว่า มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 4.27 สอดคล้องกับผลงานวิจัยของพงษ์พิพัฒน์ สายทอง 
(2557) ได้ศึกษาเรื่อง การออกแบบอินโฟกราฟิกแอนิเมชั่นเพื่อการเรียนการสอน ดิจิทัลมีบทบาทส าคัญมาก ในกระบวนการ
เรียนการสอน เน่ืองจากเป็นตัวกลางที่ช่วยให้การสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้
ผู้เรียนเข้าใจเน้ือหาบทเรียนได้ถูกต้องและบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ได้ สื่อเพื่อการ
เรียนการสอนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองสอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในด้านต่าง  ๆส่งผลให้มีการพัฒนา
สื่อเพื่อการเรียนการสอนขึ้นเป็นจ านวนมาก เช่น แอนิเมชั่น อินโฟกราฟิก มัลติมิเดีย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แต่การพัฒนา
สื่อเพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนต้องอาศัยการบูรณาการความรู้และทักษะในการผลิตสื่อการออกแบบ
ระบบการเรียนการสอน การทดสอบและประเมินผล เป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ 

ขอ้เสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยที่ได้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
 ข้อเสนอแนะจากการวจิยั 
  1. สื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ เหมาะสมอย่างยิ่งในการน าไปใช้ในการทบทวน
ความรู้เป็นรายบุคคล และนอกเวลาเรียน 
 2. การน าสื่ออินโฟกราฟิกไปใช้ในการเรียนการสอน ควรอยู่ในพื้นที่ที่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่
ความเร็วสามารถแสดงผลที่มีประสิทธิภาพ 
 3. การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก ควรเพิ่มส่ือวีดีโอ ในรูปแบบอินโฟกราฟิกแอนิเมชั่น ที่สามารถแสดงผลได้
ชัดเจน 
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ข้อเสนอแนะส าหรบัการท าวิจยัครัง้ตอ่ไป 
  ควรมีการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกน าไปประยุกต์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นอ่ืนๆ  และพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนต่อไป 

เอกสารอา้งองิ 
 กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพทุธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุม
 สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). ตัวชีว้ดัและสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง กลุ่มสาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร ์(ฉบบัปรบัปรงุ  
 พ.ศ. 2560). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 
บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจยัเบือ้งต้น. (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น. 
พงษ์พิพัฒน์ สายทอง. (2557). การพฒันาโมชนัอนิโฟกราฟิก เรือ่งกระบวนการวิจยั ส าหรบันสิติระดบั
 บณัฑติศกึษาคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม. ศิลปกรรมสาร, 9(2), 87-107. 
ยุทธพงษ์ สีลาขวา ฐิติชญา หมูสี และ นิพล สังสุทธิ. (2558). การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนมัลติมิเดีย เรื่อง
 สวัสดีอาเซียน ตามแนวคดิทฤษฎพีฤตกิรรมนยิม. สืบค้นจาก http://chair.rmu.ac.th/file-paper/
 sahachai.ng@gmail.com20150914113112.pdf. 
ระพินทร ์โพธ์ิศรี. (2554). การสรา้งและการวเิคราะหค์ณุภาพเครือ่งมอืรวบรวมขอ้มลูส าหรบัท าวิจัย. อุตรดติถ์ :  
 คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 
สุดาทิพย์ ชีนะพันธ์. (2558). พัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรยีนเรือ่ง พนัธะเคม ีของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่4 โดย
 ใช้สือ่การสอนการต์นูแอนเิมชัน. สืบค้นจาก http://www.hu.ac.th/conference2015/proceedings/ 

data.pdf. 
สมนึก ภัททิยธนี. (2551). การวดัผลการศกึษา. (พิมพ์ครั้งที่ 6). กาฬสินธ์ุ : ประสานการพิมพ์. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://chair.rmu.ac.th/file-paper/%09sahachai.ng@gmail.com20150914113112.pdf
http://chair.rmu.ac.th/file-paper/%09sahachai.ng@gmail.com20150914113112.pdf
http://www.hu.ac.th/conference2015/proceedings/


 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

662 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

การพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร ์เรือ่ง แรงและการเคลือ่นที ่โดยใชช้ดุกจิกรรมการ
เรยีนรูร้ปูแบบ ซปิปา  โมเดล บรณูาการกบัการสอนแบบรว่มมอืรว่มกบัเทคนคิจิก๊ซอว ์ส าหรบันกัเรยีน

ชัน้มัธยมศกึษาปทีี ่3 โรงเรยีนบา้นหลวง อ าเภอบา้นหลวง จงัหวดันา่น                                       
The Development of a series of learning CIPPA Model of gravity of the world with 

effect of cooperative learning Package by using Jigsaw Technic For student at 
Matthayom 3 Banluang School Amphur Banluang Nan Province 

ชนกานต ์ขนัทะบตร1, อภญิญา สขุส าราญ2, ชลายทุธ ครฑุเมอืง3, และเอมอร วนัเอก4      
Chanakharn Kuntabood1, Apinya Suksumran2, Chalayuth Khrootmuang3,                     

and Aimon Wanaek4 

1นักศึกษาหลักสูตรคณะครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรท์ั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิคถ์                                                              
2ครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร ์โรงเรียนบ้านหลวง อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน                                                                           

3อาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดติถ์                               
4 อาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดติถ ์

บทคดัยอ่ 
  บทความน้ีน าเสนอผลการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทบยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ โดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ ซิปปา  โมเดล บรูณาการกับการสอนแบบร่วมมือร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหลวง อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน โดยมีวิธีการด าเนินการกับกลุ่มเป้าหมาย คือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านหลวง อ าเภอบ้านหลวง จังหวัด
น่าน จ านวน 40 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้จ านวน 4 ชุด 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ด้วยชุดกิจกรรม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย การหาประสิทธิภาพ E1/ E2  ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ. T-Test ทดสอบสมมุติฐาน ผลการศึกษา พบว่า 1) ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.23/81.88 2) 
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังจากที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

ค าส าคญั :  ผลสัมฤทธ์ิ / ชุดกิจกรรมการเรียนรู้/ซิปปาโมโดล/การสอนแบบร่วมมือ/เทคนิคจ๊ิกซอว์ 

 

 

ABSTRACT          

 This article presents the results of the development of science learning on the force and 
motion by using the CIPPA Model Learning Activity Package integratd with The cooperative Teaching 
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and Jigsaw techniques for Mathayom 3 at Ban Luang School Ban, Luang District, Nan Province. The 
sample consist of 40 Mattayomsuksa 3 (2nd room), Ban Luang School Banluang District, Nan Province 
in the second semester of the academic year 2018, with who were selected by purposive sampling. 
The research tools were 1) 4 sets of learning activities of learning unit 1 2) learning achievement test 
and 3) student satisfaction questionnaires on learning science with activity sets. The Mean, percentage 
and standard deviation were used for data analysis. Classification power, Difficulty Confidence, E1 / 
E2 and the using of T-Test statistic for hypothesis test. The results showed that 1) The effectiveness 
of learning activities package was 83.23 / 81.88. 2) The science learning achievement of students after 
learning by using learning activities package was higher than before learning with statistical significance 
at the level of .01 and 3) the students’ satisfaction toward learning activities package were at high 
level. 

Keywords : science learning achievement / learning activities package / CIPPA Model / cooperative 

learning / Jigsaw Technique 

ความเป็นมาและความส าคัญ        
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาประเทศและยังเก่ียวข้องกับการด ารงชีวิตของ 
ทุกคน อีกทั้งความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ยังช่วยให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีมากมาย ดังน้ันการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยสามารถน าไปใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง( กรมวิชาการ, 2551 ) 
ทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพราะวิทยาศาสตร์ท าให้คนพัฒนาความคิดเป็นเหตุเป็นผล มี
ทักษะส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาประเทศ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)    
 จากความส าคัญของรายวิชาวิทยาศาสตร์ดังกล่าว ผู้ วิจัยได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในรายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปีการศึกษา 2558-2560 ซ่ึงเป็นชั้นเรียนที่ผู้วิจัยได้ปฏิบัติการสอน พบว่า 
ผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างปี พ .ศ. 2558-2560 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 
70 เปอร์เซ็นต์ โดยนักเรียนได้คะแนนอยู่ระหว่าง 50-82 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงนักเรียนที่ได้คะแนนระดับต่ ากว่าเกณฑ์มีอยู่ 70 
เปอร์เซ็นต์ และพบว่าเน้ือหาที่นักเรียนมีปัญหามากที่สุดก็คือ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่   
 จากปัญหาและความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เก่ียวกับการแก้ปัญหา
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ และพบว่าสิ่งที่สามารถช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ดี
ยิ่งขึ้น คือ ชุดกิจกรรมเสริมทักษะ นิลลาภรณ์ ธรรมวิเศษ ( 2546 : 10 )     
 ในปัจจุบันน้ันได้มี เทคนิควิธีในการจัดการเรียนการสอนเกิดขึ้นมากมายหลายเทคนิควิธีการและวิธีการสอน
แบบร่วมมือก็ถือเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนแนวทางหน่ึง ซ่ึงปัจจุบันมีครูผู้สอนหลายท่านน าวิธีการสอนแบบ
ร่วมมือมาปรับใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้ เรียนมีทักษะทางการเรียนที่เพิ่มขึ้น ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนรู้ พัฒนาความสามารถในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่รวมถึงปลูกฝังคุณธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยรูปแบบการสอนที่ผู้วิจัยใช้ก็คือ การสอนแบบเทคนิคจ๊ิกซอว์ การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ Cippa Model ซ่ึงเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่ง 2 รูปแบบน้ีจะช่วยให้ผู้เรียนท าให้
ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น เกิดความรู้ ความคิด และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ และให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด 
และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ ทิศนา แขมมณี ( 2546 : 11 )     
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 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดั งกล่ า ว  ผู้ วิ จั ย ได้ เห็นความส าคัญของปัญห า  
การเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์  เรื่ อง แรงและการเคลื่อนที่  จึง มีความสนใจที่จ ะพัฒนาผลสัมฤท ธ์ิทาง 
การเรียนรู้ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่น ามาบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคการสอนแบบ Cippa Model ร่วมกับการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจ๊ิกซอว์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหลวงอ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ส าหรับใช้เป็นสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ และส่งเสริมทักษะ
เพิ่มประสิทธ์ิภาพด้านการเรียน ได้ถูกต้องมากขึ้น  

จดุมุง่หมายของการวจิยั 
1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ โดยใช้

รูปแบบ ซิปปา  โมเดล บรูณาการกับการสอนแบบร่วมมือร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ที่สร้างขึ้นตามเกณฑ์มาตราฐาน 80/80        
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของนักเรียนก่อนและหลังเรียน ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ที่สร้างขึ้น         
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                          
ที่สร้างขึ้น 

ขอบเขตของการวิจัย         
 ขอบเขตด้านประชากร         
 ประชากรกลุ่มที่ศึกษาในการวิจัยครั้งน้ี คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 จ านวนทั้งสิ้น 40 คน โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ( Purposive Sampling )  
 ขอบเขตด้านตัวแปร        
 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ โดย
ใช้รูปแบบ ซิปปา โมเดล บรูณาการกับการสอนแบบร่วมมือร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนบ้านหลวง อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน       
 ตัวแปรตาม ประกอบด้วย         
 1. ประสิทธิภาพของการชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ โดยใช้รูปแบบ ซิปปา 
โมเดล บรูณาการกับการสอนแบบร่วมมือร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้าน
หลวง อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน        
 2. ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบ ซิปปา โมเดล บรูณาการกับการสอนแบบ
ร่วมมือร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหลวง อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 
ก่อนเรียนและหลังเรียน          
 3. ความพึงพอใจของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ที่มีต่อการชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรง
และการเคลื่อนที่ โดยใช้รูปแบบ ซิปปา โมเดล บรูณาการกับการสอนแบบร่วมมือร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอ ว์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหลวง อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน   
 ขอบเขตด้านเนื้อหา         
 ผู้วิจัยได้สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง แรง และ
การเคลื่อนที่ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ว 23102 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
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ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จ านวน 4 ชุด โดยแต่ละชุดมีเน้ือหาดังน้ี  
  ชุดที่ 1 ความสนุกกับแรงเสียดทานท้าทายกับแรงโน้มถ่วง    
  ชุดที่ 2 เพลิดเพลินกับโมเมนต์ของแรง      
  ชุดที่ 3 ง่ายนิดเดียวแรงพยุง       
  ชุดที่ 4 การเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรงและแนวโค้ง  

สมมตฐิานการวจิยั  
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์รูปแบบซิปปาโมเดล บรูณาการกับการสอนแบบร่วมมือร่วมกับ

เทคนิคจ๊ิกซอว์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

กรอบแนวคดิการวจิยั  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการด าเนินงานวิจัย         
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามรูปแบบการวิจัยและพัฒนา ( Research and Development ) ซ่ึงมีขั้นตอนและ
รายละเอียดการด าเนินงาน ตามล าดับดังน้ี       
 ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ เรื่อง แรง
และการเคลื่อนที่ โดยน ามาบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ ซิปปาโมเดล ร่วมกับการสอน
แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจ๊ิกซอว์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหลวง อ าเภอบ้านหลวง จังหวัด
น่าน โดยมีวิธีการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม ได้แก่ การหาประสิทธิภาพ E1/ E2  โดยชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 80/80 

 

ตวัแปรตน้ 

-   การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุด กิจกรรมการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ โดยใช้รูปแบบ 
ซิปปา  โมเดล บรูณาการกับการสอนแบบร่วมมือร่วมกับ
เทคนิคจ๊ิกซอว์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
โรงเรียนบ้านหลวง อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 
  

 

ตัวแปรตาม                                                                                    
1. ประสิ ท ธิภ าพของกา ร ชุ ด กิ จกร รมการ เ รี ย น รู้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่  โดยใช้รูปแบบ 
ซิปปา  โมเดล บรูณาการกับการสอนแบบร่วมมือร่วมกับ
เทคนิคจ๊ิกซอว์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
โรงเรียนบ้านหลวง อ าเภอบ้านหลวง จังหวัด น่าน                  
2. ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการ
เ คลื่ อนที่  ข อ ง นัก เ รี ย น  ก่ อน เ รี ย นและหลั ง เ รี ยน                           
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ที่มี
ต่อการชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและ
การเคลื่อนที่ โดยใช้รูปแบบ ซิปปาโมเดล บรูณาการกับ
การสอนแบบร่วมมือร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ 
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ภาพที ่1 การสร้างและหาคุณภาพของชุดกิจกรรม 

 

 

 

ศึกษาหลักสูตรและสภาพของปัญหา 

ศึกษาเอกสารการพัฒนาการเรียนรู้และแนวทางการสร้างชุดกิจกรรม 

 
จัดท าชุดกิจกรรม 

สร้างแบบประเมินความเหมาะสมด้านองค์ประกอบ 

ตรวจสอบความเหมาะสมความสอดคล้อง 

ตรวจสอบประสิทธิภาพทดลองใช้กับนักเรียน 

ปรับปรุงแก้ไข 

ได้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่มีประสิทธิภาพ 

วิเคราะห์การเรียนรู้/จุดประสงค์การเรียนรู้ 

การหาประสิทธิภาพ E1/ E2  ของชุดกิจกรรมตามเกณฑ์ 80/80 

 

น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
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ขั้นตอนที ่2  การสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลังเรียนรู้โดยใช้ชุด
กิจกรรม เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหลวง อ าเภอบ้านหลวง จังหวัด
น่าน โดยมีวิธีการหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบ ได้แก่ ค่าอ านาจจ าแนก, ค่าความยากง่าย, ค่าความเชื่อม่ัน,ค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ และ.ใช้สถิติ T-Test (Dependent Samples) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 
 

        ภาพที ่2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิและหาคุณภาพของชุดกิจกรรม 

 

 

ศึกษาหลักและวิเคราะห์สูตรแกนกลางการศึกษา 2551 

ศึกษาเอกสารการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 

 

สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลังเรียน 

 
สร้างแบบประเมินความเหมาะสมด้านองค์ประกอบ 

ตรวจสอบความเหมาะสมความสอดคล้องด้านองค์ประกอบ 

ปรับปรุงแก้ไข 

ได้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิที่มีประสิทธิภาพ 

 

ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

วิเคราะห์สาระการเรียนรู้และเน้ือหาที่จะใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

ตรวจสอบประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 

ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์,ค่าอ านาจจ าแนก, 

ค่าความยากง่าย, ค่าความเชื่อม่ัน,ใช้สถิติ T-Test (Dependent Samples) 

น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
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ขั้นตอนที ่3  การสร้างและหาคุณภาพภาพของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดย
ใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหลวง อ าเภอบ้านหลวง 
จังหวัดน่าน โดยมีวิธีการหาประสิทธิภาพของแบบสอบถามความพึงพอใจ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3 การสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบสอบถามความพึงพอใจ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล       
 การวิจัยครั้ง น้ี ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ โดยวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิเครา ะห์ 
ประสิทธิภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ และวิเคราะห์ประสิทธิภาพแบบวัดความพึงพอใจ  ดังน้ี   
 1.  การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม (ระพินทร์  โพธ์ิศรี.  2559 : 52) 

E1  =  

∑ 𝑥

𝑛

𝐴
× 100 

    เม่ือ E1 คือ  ร้อยละของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยเฉลี่ยระหว่างเรียน 
แต่ละชุด 

   ∑ 𝑥   คือ  คะแนนรวมของผู้เรียนจากการประเมินระหว่างเรียน 

ศึกษาเอกสารการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 

สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 

สร้างแบบประเมินความเหมาะสมด้านองค์ประกอบ 

ตรวจสอบความเหมาะสมความสอดคล้องด้าน

องค์ประกอบ 

ตรวจสอบประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 

ปรับปรุงแก้ไข 

ได้แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 

ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ 

น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
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   n คือ  จ านวนผู้เรียนหรือขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

   A คือ  คะแนนเต็มของแบบฝึกหัดระหว่างเรียน 

E2  =  

∑ 𝑥

𝑛

𝐴
× 100 

เม่ือ E2 คือ  ร้อยละของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยเฉลี่ย 

หลังเรียนแต่ละชุดย่อยหรือทุกชุด 

   ∑ 𝑥   คือ  คะแนนรวมของผู้เรียนจากการประเมินระหว่างเรียน 

   n คือ  จ านวนผู้เรียนหรือขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

   A คือ  คะแนนเต็มของแบบฝึกหัดระหว่างเรียน 
 2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรม โดยใช้การวิเคราะห์ คือ 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและการทดสอบ t-test (Dependent Samples)     

𝑥 ̅ =  
∑ 𝑥

𝑛
 

เม่ือเม่ือ  𝑥 ̅ คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( Arithmetic Mean )  

   𝑥 คือ ค่าของตัวแปรที่น ามาค านวณค่าเฉลี่ย 

   n คือ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  

 3. การวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ ใช้สูตรต่างๆ ดังน้ี 
     3.1 ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (ระพินทร์ โพธ์ิศรี. 2551 : 11) 

   IOC = 
∑ 𝑥

𝑛
 

  เม่ือ IOC คือ  ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ 
เชิงพฤติกรรม 

  𝑥 คือ  คะแนนของตัวแปรที่น ามาค านวณค่าเฉลี่ย 

   n คือ  ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

3.2  การหาค่าความเชื่อม่ัน สัมประสิทธ์ิแอลฟา ( Alpha coefficient ) ของ Cronbach  

(ระพินทร์ โพธ์ิศรี.  2551 : 13) 

Rα = (
𝑚

𝑚−1
) (

𝑠𝑥
2−∑ 𝑠1

2

𝑠1
2 ) 

Rα  คือ ความเชื่อม่ันแบบอิงกลุ่ม 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

670 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

m  คือ เป็นจ านวนข้อสอบ  

S2
i  คือ เป็นความแปรปรวนของคะแนนข้อค าถาม 

   S2
x  คือ เป็นความแปรปรวนของคะแนนรวม 

3.3  การหาค่าความยาก – ง่าย ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 

N
R=P  

 P คือ ดัชนีความยากของข้อสอบ 
 R คือ จ านวนนักเรียนที่ตอบข้อสอบน้ันได้ถูกต้อง 
 N คือ จ านวนนักเรียนที่ตอบข้อสอบทั้งหมด 

เกณฑ์ความยากง่ายที่ยอมรับได้มีค่าอยู่ระหว่าง 0.20 – 0.80 ถ้าค่า P มีค่านอกเกณฑ์ 
ที่ก าหนด จะต้องปรับปรุงข้อสอบน้ัน หรือตัดทิ้งไป  (กรมวิชาการ.  2545 : 66)     
 3.4  ค่าอ านาจจ าแนก 

N
RR=r LU -

 

เม่ือ 
 R  คือ ค่าอ านาจจ าแนก 
 RU คือ จ านวนนักเรียนในกลุ่มสูงที่ตอบถูก(กลุ่มสูงใช้ประมาณร้อยละ 25) 
ของนักเรียนทั้งหมด 
 RL คือ จ านวนนักเรียนในกลุ่มต่ าที่ตอบถูก(กลุ่มต่ าใช้ประมาณร้อยละ 25) 
ของนักเรียนทั้งหมด 
 N คือ จ านวนนักเรียนในกลุ่มสูงหรือกลุ่มต่ า 

  เกณฑ์อ านาจจ าแนกที่ยอมรับได้จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0.20 – 1.00 ถ้าค่าอ านาจจ าแนก 
ต่ ากว่า  0.20 จะต้องปรับปรุงแบบทดสอบข้อน้ัน หรือตัดทิ้งไป (กรมวิชาการ.  2545 : 68 

 4.  การวิเคราะห์คุณภาพแบบสอบถามความพึงพอใจ ใช้สูตรต่างๆ ดังน้ี   
     4.1 ค่าคะแนนเฉลี่ย ใช้สูตรดังน้ี (ระพินทร์ โพธ์ิศรี.  2549  : 18) 

𝑥 ̅ =  
∑ 𝑥

𝑛
 

เม่ือ  𝑥 ̅ คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( Arithmetic Mean )  

   𝑥 คือ ค่าของตัวแปรที่น ามาค านวณค่าเฉลี่ย 

   n คือ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง  

    4.2  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ใช้สูตรดังน้ี  (ระพินทร์  โพธ์ิศรี.  2549  : 25) 
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    S.D. = 
√∑(𝑥−�̅�)

𝑛−1
 

 เม่ือ  S.D. คือ        ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   𝑥 คือ        คะแนนของตัวแปรที่น ามาค านวณค่าเฉลี่ย 

   𝑥 ̅       คือ        ค่าเฉลี่ยของคะแนนทั้งหมด 

   n คือ        ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล        
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านองค์ประกอบของชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรู้ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ รูปแบบ ซิปปา  โมเดล บรูณาการกับการสอนแบบร่วมมือร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหลวง อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ของผู้เชี่ยวชาญ 
 ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านองค์ประกอบของชุดกิจกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ 

รายการประเมนิ x ̄ S.D. ผลการประเมนิ 

1. เนื้อหา 4.79 0.37 เหมาะสมมากที่สุด 

2. ภาษาที่ใช ้ 4.78 0.39 เหมาะสมมากที่สุด 
3. ภาพประกอบ 4.68 0.50 เหมาะสมมากที่สุด 

4. ลักษณะรูปเล่ม 4.79 0.44 เหมาะสมมากที่สุด 

5. ประโยชน์และคุณค่า 4.72 0.47 เหมาะสมมากที่สุด 
เฉลีย่รวมทัง้ 5 ดา้น 4.75 0.43 เหมาะสมมากทีส่ดุ 

จากตาราง 1 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้เรื่อง แรง
และการเคลื่อนที่ รูปแบบ ซิปปา  โมเดล บรูณาการกับการสอนแบบร่วมมือร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหลวง อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ เน้ือหา  ภาษาที่ใช้  ภาพประกอบ  
ลักษณะรูปเล่ม  ประโยชน์และคุณค่า ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.75 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุดทุกด้านเช่นกัน ตอนที่ 2 ผลการ
ทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพ E1/E2 ของชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ 
รูปแบบ ซิปปา  โมเดล บรูณาการกับการสอนแบบร่วมมือร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนบ้านหลวง อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน แบบภาคสนามกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้ง 40 คน ผลปรากฏดัง
ตาราง 2 ดังน้ี        ต า ร า ง  2 ผ ล ก า ร ห า
ประสิทธิภาพ E1/E2 ของชุดกิจกรรม 

นักเรยีน
จ านวน 
40 คน 

ชดุกจิกรรม เรือ่ง แรงและการเคลื่อนที ่ชดุที ่  
รวม 
(200) 

คะแนนจาก 
การทดสอบวดัผลสัมฤทธิ ์

(40) 
1 

(50) 
2 

(50) 
3 

(50) 
4 

(50) 
รวม 1674 1666 1651 1668 6659 1310 

เฉลีย่ 41.85 41.65 41.28 41.7 166.48 32.75 

รอ้ยละ 83.7 83.3 82.55 83.4 83.23 81.88 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

672 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

E1 = 83.23 E2 = 81.88 
E1/E2 = 83.23/81.88 

 จากตาราง 2  พบว่า ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้เรื่อง แรง
และการเคลื่อนที่ รูปแบบ ซิปปา  โมเดล บรูณาการกับการสอนแบบร่วมมือร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ กับนักเรียนจ านวน 
40 คน พบว่า นักเรียนสามารถท าคะแนนจากการท าแบบฝึกระหว่างเรียนรวมกับคะแนนการทดสอบหลังเรียนด้วยชุด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่สร้างขึ้น จ านวน 4 เล่ม ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 166.48 คิด
เป็นร้อยละ 83.23 และได้คะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังการใช้ชุดกิจกรรมเท่ากับ 32.75 คิดเป็น
ร้อยละ 81.88 สรุปได้ว่า ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 
เท่ากับ 83.23/81.88 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้      
 ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ รูปแบบ ซิปปา  โมเดล บรูณาการกับการสอน
แบบร่วมมือร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหลวง อ.บ้านหลวง จ.น่าน
 ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียน 

การทดสอบ N x ̄ S.D. t Sig. 

ก่อนเรียน 40 14.92 2.90 
-40.761 .000 

หลังเรียน 40 34.50 1.66 

จากตารางที่ 3 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ รูปแบบ ซิปปา  โมเดล บรูณาการกับการสอนแบบ
ร่วมมือร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ ของกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนบ้านหลวง ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 40 คน ก่อนเรียนและหลังเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.92 และ 34.50 ตามล าดับและเม่ือ
เปรียบเทียบคะแนนการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01        
 ตอนที่ 4 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ รูปแบบ ซิปปา  โมเดล บรูณาการกับการสอนแบบร่วมมือร่วมกับ
เทคนิคจ๊ิกซอว์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหลวง อ า เภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน จ านวน 40 
ปรากฏดังตาราง 4 ดังน้ี         
 ตาราง 4 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม 

รายการประเมนิ x ̄ S.D. ผลการประเมนิ 

1. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 4.43 0.68 พอใจมาก 
2. ด้านชุดกิจกรรม 4.29 0.70 พอใจมาก 

3. ด้านครูผู้สอน 4.66 0.48 พอใจเป็นอย่างยิ่ง 

เฉลีย่รวมทัง้ 3 ดา้น 4.46 0.62 พอใจมาก 

จากตาราง 4 พบว่าผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ รูปแบบ ซิปปา  โมเดล บรูณาการกับการสอนแบบร่วมมือ
ร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ ทั้ง 3 ด้าน ในภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านกิจกรรมการเรียนรู้และด้านชุดกิจกรรมมีระดับความพึงพอใจมาก ส่วนด้านครูผู้สอนมี
ระดับความพึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง  
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สรุปผลการวิจัย         
 การศึกษา เรื่อง การสร้างชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการ
เคลื่อนที่ รูปแบบ ซิปปา  โมเดล บรูณาการกับการสอนแบบร่วมมือร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์  ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหลวง อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่านได้ดังน้ี    
 1. ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ รูปแบบ ซิปปา  
โมเดล บรูณาการกับการสอนแบบร่วมมือร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ จ านวน 4 ชุด ประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรม เรื่อง 
ความสนุกกับแรงเสียดทานท้าทายกับแรงโน้มถ่วง 2) ชุดกิจกรรม เรื่อง เพลิดเพลินกับโมเมนต์ของแรง 3) ชุดกิจกรรม 
เรื่อง ง่ายนิดเดียวแรงพยุง 4) ชุดกิจกรรม เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรงและแนวโค้ง พบว่า นักเรียนสามารถ
ท าคะแนนจากการท าแบบฝึกระหว่างเรียน ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 166.48 คิดเป็นร้อยละ 83.23 และได้คะแนนจาก
การท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังการใช้ชุดกิจกรรมเท่ากับ 32.75 คิดเป็นร้อยละ 81.88 สรุปได้ว่า ชุดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ รูปแบบ ซิปปา  โมเดล บรูณาการกับการสอน
แบบร่วมมือร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์  มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.23/81.88 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้  
  2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ รูปแบบ ซิปปา  โมเดล บรูณาการกับการสอนแบบร่วมมือร่วมกับเทคนิค
จ๊ิกซอว์ ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 40 คน ก่อนเรียนและหลังเรียน 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.92 และ 34.50 ตามล าดับและเม่ือเปรียบเทียบคะแนนการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ ระหว่าง
คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.1 
 3. ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ รูปแบบ ซิปปา  โมเดล บรูณาการกับการสอนแบบร่วมมือ
ร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2 ทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านกิจกรรมการ
เรียนรู้ 2) ด้านชุดกิจกรรม และ 3) ด้านครูผู้สอน ในภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.46 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านกิจกรรมการเรียนรู้และด้านชุดกิจกรรมมีระดับความพึงพอใจมาก 
ส่วนด้านครูผู้สอนมีระดับความพึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง 

อภิปรายผล          
 จากผลการศึกษาคุณภาพการจัดการเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้
เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ รูปแบบ ซิปปา  โมเดล บรูณาการกับการสอนแบบร่วมมือร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหลวง อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ผู้วิจัยได้น าประเด็นส าคัญที่ค้นพบมา
อภิปราย โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังน้ี     
 ตอนที่ 1 จากผลการศึกษาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการ
เคลื่อนที่ โดยใช้รูปแบบ ซิปปา  โมเดล บรูณาการกับการสอนแบบร่วมมือร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์  ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สร้างขึ้นตามเกณฑ์มาตราฐาน 80/80 สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญฤดี แซ่ล้อ (2552: 101) ได้ท า
วิจัย เรื่อง ผลการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดย ใช้รูปแบบการเรียนการสอนซิปปาที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 พบว่า การ
จัดกิจกรรม การเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เน้ือหาควบคู่ไปกับกระบวนการ จะ
ท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในเน้ือหาน้ันๆ และส่งผลให้ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการ เรียนของนักเรียนดีขึ้น
กว่า การที่นักเรียนได้รับการเรียนการสอนตามปกติ และสอดคล้องกับชุตินาฏ ชมศิลป์ (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง Northern Thai 
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Food ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 20 คน ผลการวิจัย
ปรากฏว่า ผลสัมฤทธ์ิก่อนการใช้และหลังการใช้ชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เรื่อง  Northern Thai Food ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.23/80.25 
ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้           
 1) การพิจารณาความเหมาะสมด้านองค์ประกอบของชุดกิจกรรม ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย เน้ือหา ภาษาที่
ใช้ ภาพประกอบ ลักษณะรูปเล่ม ประโยชน์และคุณค่า โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน พบว่า ในภาพรวมมีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด และผลการพิจารณาความเหมาะสมของคู่มือการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ รูปแบบ ซิปปา  โมเดล บรูณาการกับการสอนแบบร่วมมือร่วมกับเทคนิคจ๊ิก
ซอว์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เก่ียวกับความเหมาะสมทั้ง 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) องค์ประกอบทาง
กายภาพ 2) องค์ประกอบด้านเน้ือหา และ 3) องค์ประกอบด้านแผนการจัดการเรียนรู้ ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่
ในระดับเหมาะสมมากที่สุดเช่นกัน ทั้งน้ีเน่ืองจากในการสร้างชุดกิจกรรม และคู่มือดังกล่าวน้ันผู้วิจัยได้เก็บรวบรวม
ข้อมูลปัญหาด้านการเรียนการสอนเก่ียวกับการเรียนรู้เรื่อง แรงและการเคลื่ อนที่ ของนักเรียน เพื่อทราบประเด็น
ปัญหาและสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข หลังจากน้ันจึงได้ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 รวมทั้งได้ศึกษาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และศึกษาลักษณะของสื่อนวัตกรรมการจัดการศึกษา
ต่างๆ ทั้งข้อดีและข้อเสีย เพื่อให้สามารถเลือกใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับวิธีการจัดการเรียนรู้ ระดับวัยของนักเรียน 
ลักษณะของเรื่องที่จะต้องพัฒนา และนวัตกรรมที่เหมาะสม       
 2) ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ โดยใช้รูปแบบ ซิป
ปา  โมเดล บรูณาการกับการสอนแบบร่วมมือร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียน
บ้านหลวง อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่านมีประสิทธิภาพเท่ากับ ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 ทั้งน้ีเน่ืองจากผู้วิจัยได้
สร้างชุดกิจกรรมตามขั้นตอนของ ระพินทร์  โพธ์ิศรี  (2550 : 5) ที่ได้กล่าวถึงไว้ว่า การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ประกอบด้วยขั้นตอนหลักๆ 5 ขั้น คือ 1) วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการกับซ่ึงสอดคล้อง งานวิจัยของ ชุตินาฏ ชม
ศิลป์ (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้
แบบร่วมมือ เรื่อง Northern Thai Food ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โดยทดลองใช้กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 20 คน ผลการวิจัยปรากฏว่า ผลสัมฤทธ์ิก่อนการใช้และหลังการใช้ชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง  Northern Thai Food ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.23/80.25 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  สอดคล้องกับ เบ็ญจวรรณ  เสาวใด (2553 : 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกดโดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยทดลองกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 17 คน ผลการวิจัยปรากฏว่าผลการวิจัยปรากฏว่าแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าตาม
มาตราตัวสะกด โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่ วมมือเทคนิค STAD ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 มีประสิทธิภาพ 
89.82/87.63 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด และสอดคล้องกับการศึกษาของภักดี พลศักดิ์ (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง 
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนค าที่สะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยทดลอง
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 30 คน ผลการวิจัยปรากฏว่า ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนค าที่สะกด
ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทีประสิทธิภาพ 84.47/80.55 ซ่ึงสูง
กว่าเกณฑ์ที่ตั้งเอาไว้ ในการเรียนรู้ 2) ออกแบบชุดกิจกรรม 3) ตรวจสอบความถูกต้องของชุดและแบบทดสอบหลัง
เรียน 4) ทดลองภาคสนาม 5)  ทดลองหาประสิทธิภาพท าให้ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเป็นไปตาม สมมุติฐานที่ตั้ง
ไว้ในข้อที่ 1           
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 ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ โดยใช้รูปแบบ ซิปปา  โมเดล บรูณาการ
กับการสอนแบบร่วมมือร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหลวง อ าเภอบ้าน
หลวง จังหวัดน่าน ซ่ึงสอดคล้องกับ เบ็ญจวรรณ  เสาวใด (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะ
ภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกดโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 17 คน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าตามมาตราตัวสะกด โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ STAD ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐาน และสอดคล้องกับ
การศึกษาของภักดี พลศักดิ์ (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนค าที่สะกด
ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 30 คน 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการอ่านและการเขียนค าที่สะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้และบรรลุจุดประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ด้วยตนเองโดยใช้รูปแบบ ซิปปา  โมเดล บรูณาการกับการสอนแบบร่วมมือร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ ประกอบกับการใช้
สื่อการสอนทางเทคโนโลยี ร่วมกับสื่อการสอนที่มีการจัดรูปเล่มและตัวอักษรเร้าความสนใจของผู้เรียน ภาษาและ
ภาพประกอบที่ใช้มีความเหมาะสม และหลากหลาย       
 ตอนที่ 3 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ โดยใช้รูปแบบ ซิปปา  โมเดล บรูณาการกับการสอน
แบบร่วมมือร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหลวง อ าเภอบ้านหลวง จังหวัด
น่าน พบว่า เม่ือพิจาณาองค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านกิจกรรมการเรียนรู้  ซ่ึงสอดคล้องกับเบ็ญจวรรณ  
เสาวใด (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การ เขียนสะกดค าตามมาตรา
ตัวสะกดโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยทดลองกับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 17 คน ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค า

ตามมาตราตัวสะกด โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD อยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับชุติ

นาฏ ชมศิลป์ (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้รูปแบบการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง Northern Thai Food ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยทดลองใช้กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 20 คน ผลการวิจัยปรากฏว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษอยู่ใน
ระดับพอใจมากที่สุด การจัดการเรียนรู้ด้านชุดกิจกรรม ด้านครูผู้สอน ในภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับพอใจมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3 อาจเน่ืองมาจากผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้ท างานร่วมกัน มีความสนุกสนาน ได้ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน และทุกคนได้แสดงออกทางความคิดของ
ตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ  

ข้อเสนอแนะ          
 1. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้เรื่อง แรงและการโดย
ใช้รูปแบบซิปปาโมเดล บรูณาการกับการสอนแบบร่วมมือร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนบ้านหลวง  อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน  ครูผู้สอนควรเตรียมเ น้ือหาและ วิธีการจัด กิจกรรม 
การเรียนรู้ ตลอดจนสื่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ  ให้พร้อมก่อนที่จะด าเนินการสอน เพื่อให้การปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน
เป็นไปตามล าดับขั้นตอน และบรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้      
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 2. ก่อนการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ทุกครั้ง ครูผู้สอนควรอธิบายหรือชี้แจงวิธีการปฏิบัติกิจกรรมที่ชัดเจนให้
นักเรียนเข้าใจ และเน้นให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด   
 3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ควรมีขั้นตอนในการปฏิบัติกิจกรรมหลายขั้นตอนและกิจกรรมที่หลากหลาย ใน
แต่ละขั้นตอนจะใช้เวลาไม่เท่ากัน ครูผู้สอนควรยืดหยุ่นและปรับเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตามความเหมาะสม 
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ชุดกจิกรรมพฒันาทกัษะการค านวณทางวทิยาศาสตร ์ เรือ่ง สารละลาย                                              
โดยใชก้ระบวนการสบืเสาะหาความรู ้ แบบ 5Es และทฤษฎกีารเรยีนรูด้ว้ยตนเอง                                     

ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 โรงเรยีนบา้นบงึทา่ยวน                                                                                                        
Activity set for developing scientific computing skills on solutions by using  inquiry-

based learning process 5Es and self-learning theory for Mathayom 1,                                      
Ban Bueng Tha Yuan School. 

ธมลพร จนัทรม์ณ1ี, จติรนิ ดว้งแหว้2, และเอมอร  วนัเอก3 

Thamolporn Janmanee1, Jittarin Duanghaeo2, and Aimon Wanaek3     

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ์  
2ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ์ 

3อาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาศาสตรท์ั่วไป คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดติถ ์

บทคดัย่อ 
บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา หาประสิทธิภาพและศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุด

กิจกรรมพัฒนาทักษะการค านวณทางวิทยาศาสตร์เรื่อง สารละลาย  โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5Es 
และทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน  ประชากรที่ใช้ในการ
วิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  จ านวน 16 คน โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน                   
อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์  เลือกโดยวิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการ
ค านวณทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลาย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิและแบบวัดความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรม                  
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรม
พัฒนาทักษะการค านวณทางวิทยาศาสตร์เรื่อง สารละลาย โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5Es และทฤษฎี
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านบึงท่ายวนประกอบด้วยชุดกิจกรรมทั้งหมด 4 
ชุดย่อย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1) การละลายของสารในตัวท าละลาย 2) ความเข้มข้นของสารละลาย  3) พลังงานกับ
การละลายของสาร และ 4) ปัจจัยที่มีผลต่อการละลาย ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ 81.96/78.75 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ และ
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

ค าส าคัญ : ทักษะการค านวณ / กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้แบบ 5Es 

ABSTRACT 
The purposes of this research were to develop,  find out the efficacy, and the students' 

satisfaction with the activity set to develop scientific computation skills on the solution using the 
5Es, inquiry and self-learning theory for Mathayomsuksa 1 students, Ban Bueng Tha Yuan School. The 
population were 16 students of Mathayomsuksa 1, the second semester, academic year 2018, in Ban 
Bueng Tha Yuan School, Phichai District, Uttaradit Province, who were selected by purposive 
sampling. The research tools were the activity set for developing scientific computation skills on the 
solution, achievement test, and the satisfaction scale on the activity set. Percentage, Mean and 
Standard Deviation were used for analysis. The results found that activity set for developing scientific 
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computing skills on a solution using the 5Es inquiry and self-learning theory consists of 4 sets of 
activities, which are 1) the solubility of solvents,  2) solution concentration,  3) energy and solubility, 
and 4) factors affecting solubility. In case of remedial teaching for students which the efficiency of 
the activity set was 81.96 / 78.75 percent which was higher than criteria and the students were 
satisfied with the use of the activity set at a high level 

Keywords : calculation skills / inquiry-based learning process 5Es 

ความเปน็มาและความส าคญัของปญัหา  
 ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นระดับใดก็ตามครูผู้สอนยังให้ความส าคัญกับเน้ือหา
มากกว่ากระบวนการให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้  ฝึกการคิดเป็น  ท าเป็นและแก้ปัญหาเป็น  เน่ืองจากต้องเตรียม
นักเรียนให้มีความพร้อมทางด้านเน้ือหาเพื่อรองรับการประเมินมาตรฐานการเรียนรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ  ท าให้
นักเรียนไม่สามารถน าความรู้ที่ได้จากการเรียนไปใช้ในการประยุกต์แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าของตนเองได้ 
ส่งผลให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ า  และไม่เกิดความคงทนในการเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้แบบ 5Es เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสืบสอบ หาความรู้ได้พัฒนาขึ้นมาจากกิจกรรมการ
สอนวิทยาศาสตร์ ซ่ึงในยุคปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กเปิดกว้างและเข้าถึงได้ง่ายกว่าเม่ือก่อน เน่ืองจากวิวัฒนาการ
ทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ รวมไปถึงชนิดของสื่อ เครื่องมือ และอุปกรณ์ multimedia ต่าง ๆ มีการพัฒนา
รูปแบบใหม่ๆออกมา เพื่อเอ้ือต่อการเรียนรู้ และใช้ประโยชน์  ทั้งน้ีการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ส าหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาน้ันเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งเพราะเด็กวัยเรียนน้ีเป็นวัยแห่งการเตรียมพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญา ถ้าเด็กได้รับสิ่งแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทุก ๆ ด้าน เด็กก็จะสามารถปรับตัวให้เข้า
กับประสบการณ์ใหม่หรือสิ่งแวดล้อมใหม่ได้อย่างราบรื่น เด็กในวัยน้ีจะมีการเรียนรู้เพิ่มขึ้นเด็กจะเริ่มเรียนรู้ในสิ่งที่อยู่
ใกล้ตัวก่อนแล้วจึงค่อยเป็นประสบการณ์ไปหาสิ่งแวดล้อมที่อยู่ไกลตัวออกไป เด็กในวัยน้ีจะเริ่มเรียนรู้โลกกว้างมากขึ้น 
ชอบความตื่นเต้น พึงพอใจในสิ่งแปลกใหม่ จะหันเหไปสู่การเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากสิ่งแวดล้อมนอกบ้าน เช่น เรียนรู้
เก่ียวกับเพื่อน ครู การเรียน การเล่นกับเพื่อน (Freud : Psychoanalytic Theory , Latency stage) เด็กจะใฝ่เรียนรู้
และพยายามกระท าสิ่งต่าง ๆเพื่อให้เห็นว่าเขาสามารถท าได้หรือประสบความส าเร็จ อยากให้ผู้ อ่ืนยอมรับใน
ความสามารถของตนเอง (Erikson : ทฤษฎีจิตสังคม ขั้นที่ 4) (รุ้งฟ้า ยาดี. 2557:2) 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นทักษะส าคัญที่แสดงถึงการมีกระบวนการคิด อย่างมีเหตุ มีผลตาม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ท าให้ผู้เรียน และผู้ปฏิบัติเกิดความเข้าใจในเน้ือหาทางวิทยาศาสตร์ สามารถเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองไปสู่กระบวนการคิดที่ซับซ้อนมากขึ้น ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์น้ันสามารถแบ่งออกเป็นทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น และทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ (ภพ  เลาหไพบูลย์.2542)   
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดน้ันครูผู้สอนจะต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่อยากให้เกิดขึ้นกับนักเรียน โดยครูเป็นผู้ให้ค าแนะน าและคอยช่วยเหลือแก่นักเรียนอยู่
ห่างๆ  ให้นักเรียนด าเนินกิจกรรมด้วยตนเอง 

ผู้วิจัยตระหนักถึงความจ าเป็นในการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ที่สูงสุด และเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนทุกคน  วิธีการสอนหรือแนวทางการส่งเสริม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่มากมายและน่าสนใจ โดยจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงเพื่อ
พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่เน้นการท่องจ า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนุกสนาน เพื่อให้ผู้เรียน
ผ่อนคลายไม่เครียดกับเน้ือหาเกินไปและได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้ประสบการณ์ตรงจากสิ่งที่เรียนรู้ด้วยตนเอง  ด้วยเหตุน้ี 
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การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันจึงเน้นผู้เรียนเป็นผู้กระท าและคิดเอง ครูผู้สอนมีหน้าที่เป็นเพียงผู้จัดกิจกรรม
ให้นักเรียนได้เรียนรู้เท่าน้ัน  ดังน้ันเพื่อให้ผู้เรียนได้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้นและรู้จักคิดโดย
การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างมีเหตุผล  รวมถึงสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง  ผู้วิจัยเล็งเห็นที่จะพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จึงท าการสร้างชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านการค านวณ  เรื่อง  สารละลาย โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5Es  และ
ทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยการค้นพบส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โดยคาดหวังว่านักเรียนจะได้รับประสบการณ์
ตรงในการปฏิบัติการทดลอง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ดีขึ้นและสามารถน าไปใช้เป็นความรู้
พื้นฐานในรายวิชาวิทยาศาสตร์ได้ เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีขึ้น เป็นผู้ที่คิดอย่างมีระบบ แก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นโดยใช้หลักการของเหตุและผล  ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  คาดหวังไว้ต่อไป 

จดุมุง่หมายของการวิจยั 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี           
 1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการค านวณทางวิทยาศาสตร์เรื่อง สารละลาย โดยใช้กระบวนการ          
สืบเสาะหาความรู้แบบ 5Es  และทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยด้วยตนเอง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้าน
บึงท่ายวน             
 2. เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการค านวณทางวิทยาศาสตร์เรื่อง สารละลายโดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5Es  และทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน              
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน ต่อชุดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะการค านวณทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง  สารละลาย  โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5Es และทฤษฎีการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

ขอบเขตของการวจิยั         
 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
       ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561  จ านวน 16 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซ่ึงเป็นการวิจัยเพื่อศึกษาและ
พัฒนาปัญหาการเรียนรู้เฉพาะชั้นเรียน         
 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย        
 เน้ือหาที่ใช้ในการวิจัยเป็นเน้ือหากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการ
เรียนรู้ เรื่อง สารละลาย ประกอบด้วยหัวข้อย่อย 4 เรื่อง คือ การละลายของสารในตัวท าละลาย ความเข้มข้นของ
สารละลาย พลังงานกับการละลายของสาร  และปัจจัยที่มีผลต่อการละลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

ตัวแปรในการศึกษาค้นคว้า        

 ตัวแปรต้น ได้แก่  ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการค านวณ เรื่อง สารละลาย โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบ

เสาะหาความรู้แบบ 5Es   และทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   โรงเรียนบ้านบึงท่า

ยวน           
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 ตัวแปรตาม  ได้แก่          

 1) ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านการค านวณ 

เรื่อง สารละลาย โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5Es และทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยตนเองส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน       

 2) ความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านการค านวณ 

เรื่อง สารละลาย โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5Es และทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยตนเองส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน      

 ระยะเวลาในการวิจัย        

 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  ใช้เวลาในการทดลอง  13 คาบ ในคาบลดเรียนเพิ่มเวลารู้ ในการซ่อมเสริม

ของนักเรียน  คาบละ 50 นาที  สัปดาห์ละ 4  ครั้ง  รวมทั้งสิ้น  2  สัปดาห์   ด าเนินการทดลองในเวลาเรียนชุมนุม 

และลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กรณีสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียน 

สมมตฐิานการวจิยั 
1.  ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการค านวณทางวิทยาศาสตร์เรื่อง สารละลาย โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา

ความรู้แบบ 5Es และทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีลักษณะและองค์ประกอบ
ตามเกณฑ์ 

2.  ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการค านวณเรื่อง สารละลาย ส าหรับกิจกรรมการสอนมีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
เกณฑ์ 75/75 

3.  นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการค านวณ เรื่อง สารละลาย มีความพึงพอใจต่อชุด
กิจกรรมอยู่ในระดับมากขึ้นไป 

นยิามศพัทเ์ฉพาะ 
1.  ชุดกิจกรรม หมายถึง ชุดการเรียนการสอนที่ครูใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

1 ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนใช้เป็นเครื่องมือในการค้นพบความรู้ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  สารละลาย  โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้แบบ 5Es ของสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นสร้างความสนใจ  (Engagement) ขั้นส ารวจและ
ค้นหา (Exploration) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) และขั้นประเมินผล 
(Evaluation)ซ่ึงในชุดกิจกรรม ประกอบด้วย 4 ชุด ดังน้ี  

      ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  การละลายของสารในตัวท าละลาย 
     ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง  ความเข้มข้นของสารละลาย 
     ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง  พลังงานกับการละลายของสาร 

     ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง  ปัจจัยที่มีผลต่อการละลาย 
2.  การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยตนเอง หมายถึง การจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนเกิด

ความรู้ ความคิดด้วยตนเอง จากการเรียนรู้ สังเกต หรือแหล่งความรู้ที่หาได้ด้วยตนเองจนค้นพบความรู้และรู้จักสิ่งที่
ค้นพบ  เรียนรู้วิเคราะห์ต่อจนรู้จริงรู้ลึก ว่าสิ่งน้ันคืออะไร มีความส าคัญอย่างไร จนถึงรู้แจ่มแจ้ง 
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   3.  ทักษะการค านวณ หมายถึง ความช านาญในการคิด และการปฏิบัติเพื่อให้เกิดกระบวนการหาความรู้ 
ด าเนินไปจนได้ความรู้ ในการบวก ลบ คูณ หาร การหาค่าเฉลี่ยและแก้โจทย์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้มาซ่ึง
ค าตอบ โดยใช้สูตรตั้งแต่ง่าย ไปจนถึงขั้นซับซ้อนได้ 

   4.  ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม หมายถึง การประเมินชุดกิจกรรมโดยวิธีการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียนด้วยวิธีการก าหนดมาตรไว้ตามเกณฑ์ 75/75 ดังน้ี 

เกณฑ์ 75 ตัวแรก  หมายถึง ค่าเฉลี่ยร้อยละ 75 คะแนนเฉลี่ยที่นักเรียนทุกคนท าได้จากกาปฏิบัติ
กิจกรรมระหว่างเรียน 

เกณฑ์ 75 ตัวหลัง   หมายถึง ค่าเฉลี่ยร้อยละ 75 ของคะแนนรวมหลังการใช้ชุดกิจกรรม 
5.  ความพึงพอใจของนักเรียน หมายถึง ความรู้สึกพึงพอใจ ความรู้สึกชอบ ของนักเรียนต่อการเรียนรู้โดยใช้

กิจกรรม ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านการค านวณ เรื่อง สารละลาย โดยใช้กระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้แบบ 5Es และทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยตนเองส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนบ้านบึงท่า
ยวน 

กรอบแนวคดิการวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธดี าเนนิการวจิยั 
 ขั้นตอนในการวจิยั  

การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ท าการสร้างชุดกิจกรรม  เครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือในชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการค านวณ
ทางวิทยาศาสตร์  เรื่อง สารละลาย  โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5Es และทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน ด าเนินการดังน้ี     
 1. ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการค านวณทางวิทยาศาสตร์  เรื่อง สารละลาย    
    1.1 ศึกษาข้อมูลการสร้างแบบส ารวจความต้องการในการสร้างชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เบื้องต้นจากหนังสือ รายงาน การวิจัย วิทยานิพนธ์      
   1.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเน้ือหาสาระวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลาย และ 
ทักษะการค านวณที่เก่ียวข้องกับเรื่องสารละลาย เพื่อน าข้อมูลมาท าชุดกิจกรรม     
   1.3 ก าหนดองค์ประกอบของชุดกิจกรรมส าหรับนักเรียน และคู่มือการใช้ชุดกิจกรรมส าหรับครู  
ประกอบไปด้วย ตัวชี้วัด  จุดประสงค์ สาระการเรียนรู้ เวลา ค าชี้แจงประกอบการใช้ชุดกิจกรรม ผังมโนทัศน์ ฯลฯ
   1.4 น าแบบการสร้างชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการค านวณทางวิทยาศาสตร์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นน าไปให้ 

ตวัแปรตน้ 
      ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการ
ค านวณ เรื่อง สารละลาย โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 
5Es และทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 

ตวัแปรตาม 

− ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
การค านวณ เรื่อง สารละลาย 

− ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้ชุด
กิจกรรมฯ 
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ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อท าการตรวจสอบความถูกต้อง ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของชุดกิจกรรมตรงกับ
จุดมุ่งหมายของการศึกษาหรือไม่ พร้อมทั้งขอค าแนะน าเพื่อน ามาแก้ไขปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น   
 2. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน        
    2.1 ศึกษาวิธีสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากเอกสาร    
    2.2  ศึกษาขอบข่ายเน้ือหากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลาย และทฤษฎีการเรียนรู้ด้วย 
ตนเอง โดยรับค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ        
    2.3 วิเคราะห์ตัวชี้วัด และเน้ือหารายวิชา เรื่อง สารละลาย ก าหนดสัดส่วนจ านวนข้อสอบ   
    2.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สารละลาย แบบปรนัย  ชนิด 4 ตัวเลือก  
จ านวน 20 ข้อ            
    2.5  ผู้วิจัยด าเนินการสอนกับกลุ่มทดลอง  โดยใช้ชุดกิจกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น    
    2.6 หลังจากเสร็จสิ้นการทดลองแล้ว ท าการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพื่อน าข้อมูล 
วิเคราะห์ สรุปผลการวิจัย และจัดท ารายงานวิจัย        
    2.7 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิง
เน้ือหา ความสอดคล้องกับจุดประสงค์ ซ่ึงมีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.60 – 1.00     
    2.8 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทดลองใช้กับกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
บ้านป่าขนุน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ จ านวน 5 คน          
    2.9 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปใช้จริงกับกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
บ้านบึงท่ายวน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ จ านวน 16 คน   

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั          
 1. ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลาย  โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา 
ความรู้แบบ 5Es และทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยตนเอง       
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
 3. แบบวัดความพึงพอใจในการใช้ชุดกิจกรรมส าหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

การวเิคราะหข์อ้มลู 
 การวิจัยครั้งน้ี ผู้รายงานได้วิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปน้ี     
 1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1  เรื่อง สารละลาย โดยใช้สูตร E1/E2 (เผชิญ กิจระการ. 2542: 13 - 14)    
 2.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนและหลังเรียน โดยใช้การทดสอบค่าที 
 3.  วิเคราะห์ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สารละลาย วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ในการวิจัยครั้งน้ี  ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  โดยวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ
ชุดกิจกรรม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ การวิจัยครั้งน้ี ผู้รายงานใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
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 1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ 
    1.1 ร้อยละ (Percentage) ใช้สูตร (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 101) 
    

     100=
N

f
P  

   เม่ือ  P  แทน ร้อยละ 
     f  แทน ความถี่ที่ต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
     N  แทน จ านวนความถี่ทั้งหมด 
    1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) ของคะแนนใช้สูตร (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 101) 
     

    X   =  
n

X  

   เม่ือ  X    แทน   ค่าเฉลี่ย 

      X  แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 

     n   แทน   จ านวนคนในกลุ่ม 
    1.3 การหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้สูตร (ระพินทร์  โพธ์ิศรี. 2551: 25) 
 

      




 −= xx               S  

   เม่ือ  S   แทน   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
     X   แทน   คะแนน 
     x     แทน   ค่าเฉลี่ยของคะแนนทั้งหมด 
     n   แทน   จ านวนผู้เรียนในกลุ่มตัวอย่าง 
 2. การวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ ใช้สูตรดังต่อไปน้ี  
    2.1 การหาค่าความแม่นตรง (Validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้สูตรดัชนีค่า
ความสอดคล้อง IOC (ระพินทร์  โพธ์ิศรี. 2551: 111) 

    
N

x
IOC


=  

   เม่ือ   IOC  แทน   ดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับเน้ือหา 
        หรือระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ 
     x   แทน   ผลรวมระหว่างคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
     N  แทน    จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

   ถ้า  𝑥 มีค่าเท่ากับ 1,0,-1 
1 หมายถึง  เห็นด้วย 
0 หมายถึง  ไม่แน่ใจ 
-1  หมายถึง  ไม่เห็นด้วย 
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    2.2 ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้สูตร 
(บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 81) 

   
f

RR
r lu −=     

   เม่ือ r    แทน    ระดับความยากง่าย 
    

uR   แทน   จ านวนคนในกลุ่มสูงที่ตอบถูกที่ท าข้อสอบถูก 
   

lR      แทน     จ านวนคนในกลุ่มต่ าที่ตอบถูกที่ท าข้อสอบถูก 
    f   แทน    จ านวนคนในกลุ่มสูงหรือกลุ่มต่ าซ่ึงเท่ากัน 

    2.3 การหาค่าความยาก - ง่าย (P) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้สูตร  
(บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 84)  
 

    
f

RR
P lu

2

+
=                      

   เม่ือ P     แทน     ระดับความยากง่าย 
   

uR   แทน    จ านวนคนในกลุ่มสูงที่ตอบถูกที่ท าข้อสอบถูก 
   

lR      แทน    จ านวนคนในกลุ่มต่ าที่ตอบถูกที่ท าข้อสอบถูก 
    f   แทน    จ านวนคนในกลุ่มสูงหรือกลุ่มต่ าซ่ึงเท่ากัน 

    2.4 หาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้สูตร K. R. 20 
(บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 85) ดังน้ี 
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    เม่ือ  n  คือ จ านวนข้อ 
     p  คือ สัดส่วนของคนท าถูกในแต่ละข้อ 
     q   คือ สัดส่วนของคนท าผิดในแต่ละข้อ = p−1  
     2

tS  คือ ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 

    2.5 หาค่าอ านาจจ าแนกของข้อค าถามแบบวัดความพึงพอใจ สามารถวิเคราะห์โดยใช้สูตร 𝑟𝑛𝑟  ข้อค าถาม

ที่ใช้ได้ควรมีค่า 𝑟𝑛𝑟  ≥ 0.02 หรือ  𝑟𝑛𝑟 > 0 และไม่ท าให้แบบวัดทั้งฉบับมี 𝑟𝑥𝑥  ≤ 0.80  สูตรส าหรับ
การค านวณมีดังน้ี (ระพินทร์  โพธ์ิศรี. 2549: 43) 
 

𝑅𝑥𝑥 = (
𝑚

𝑚 − 1
) (

𝑆𝑥
2 − ∑ 𝑆1

2

𝑆𝑥
2 ) 

 

𝑚  คือ จ านวนข้อค าถาม 

𝑆𝑥
2 คือ ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

𝑆1
2 คือ ความแปรปรวนของคะแนนข้อค าถาม 
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 3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
    3.1 การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สูตร E1/ E2 ดังน้ี (เผชิญ กิจระการ. 2542: 13 - 
14) 
 

    100
N / X

      1 X
A

E


=  

   เม่ือ  
1E     แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอน 

      X  แทน  คะแนนรวมของนักเรียนจากการท ากิจกรรม 

     A   แทน  คะแนนเต็มของกิจกรรมรวมกัน 
     N   แทน  จ านวนผู้เรียน 
 

    100
N / F

      2 =


B
E  

   เม่ือ  
2E   แทน  ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 

     F  แทน  คะแนนรวมของนักเรียนจากการท า 
               แบบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน 
     B   แทน  คะแนนเต็มของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน 
     N   แทน  จ านวนผู้เรียน 

1.2  การวิเคราะห์หาคุณภาพแบบวัดความพึงพอใจ ใช้ค่าเฉลี่ยจากผลรวมของ 𝑥 ทุกค่า มีวิธีการค านวณ
ดังน้ี 

(ระพินทร์  โพธ์ิศรี. 2551: 18) 

      X   =  
n

X  

   เม่ือ  X    แทน   ค่าเฉลี่ย 

      X  แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
     n   แทน   จ านวนคนในกลุ่ม 

1.3  การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ รากที่สองของค่าความแปรปรวน ซ่ึงค านวณได้ดังน้ี 
(ระพินทร์ โพธ์ิศรี. 2551: 25) 

𝑆 = √
∑(𝑥 − �̅�)2

(𝑛 − 1)
 

เม่ือ  𝑆  แทน  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

      𝑥  แทน คะแนน 

      �̅� แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนนทั้งหมด 

      𝑛 แทน จ านวนผู้เรียนในกลุ่มตัวอย่าง 
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ผลการวจิยั 
1.  ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการค านวณทางวิทยาศาสตร์เรื่อง สารละลายโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา

ความรู้แบบ 5Es  และทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน  
ประกอบไปด้วยชุดกิจกรรม จ านวน 4 ชุด ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  การละลายของสารในตัวท าละลาย   
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง  ความเข้มข้นของสารละลาย   ชุด กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง  พลังงานกับการ
ละลายของสาร และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง  ปัจจัยที่มีผลต่อการละลาย  ใช้เวลาเรียนจ านวน 13 คาบ  

2.  ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการค านวณทางวิทยาศาสตร์เรื่อง สารละลาย 
โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5Es และทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
พบว่า ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพระหว่างเรียน/หลังเรียน เท่ากับ 81.96/78.75   

3.  ผลการศึกษาความพึงพอใจในการใช้ชุดกิจกรรมของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะการค านวณทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลาย โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5Es และทฤษฎีการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.34 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 ซ่ึงถือว่าอยู่ในระดับพึงพอใจมาก เป็นไปตามสมมติฐานการของ
การวิจัย 

อภปิรายผล 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการค านวณทาง
วิทยาศาสตร์เรื่อง  สารละลาย  โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5Es  และทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน จากการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 81.96/78.75   และนักเรียนมีความ
พึงพอใจต่อชุดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย 4.34 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 ซ่ึงสามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี  

1.  ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการค านวณทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลาย โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้แบบ 5Es  และทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน  ชุด
กิจกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีการประมวลเน้ือหา แนวคิด วิธีการ กิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อการสอน ที่ผู้วิจัย
ล าดับขั้นตอนขึ้นมา และเสริมทักษะด้านการค านวณคณิตศาสตร์ในการแก้โจทย์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็น
ระบบและระเบียบ เพื่อให้สอดคล้อง เพื่อเป็นสื่อกลางในการฝึกฝนและพัฒนาความสามารถด้านทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้นและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ซ่ึงสอดคล้อง
กับกระทรวงศึกษาธิการ (2544: 3- 4) ที่กล่าวว่า การใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะเป็นวิธีการอย่างหน่ึงที่จะช่วยฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพราะรูปแบบหรือชุดกิจกรรรมฝึกทักษะที่ประมวลเน้ือหาหรือประสบการณ์  แนวคิด  
วิธีการ  กิจกรรม และสื่อได้อย่างสอดคล้องกัน การเรียนด้วยชุดกิจกรรมน้ัน นักเรียนมีโอกาสท ากิจกรรมและเรียนรู้
ด้วยตนเองจะท าให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจึงท าให้เรียนรู้ดีขึ้น และยังสอดคล้องกับ เบญจมาศ อยู่เป็นแก้ว 
(2544 : 9) ที่กล่าวสรุปไว้ว่า  การที่จะให้ผู้เรียนพัฒนาอย่างมีคุณภาพน้ันครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติจนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ช่วยให้นักเรียนเป็นคนช่างสังเกต รู้จักคิดอย่างมี
เหตุผล  รู้จักแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างมีระบบ และรู้จักค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง นอกจากน้ียังสอดคล้องกับ 
วรรณทิพา  รอดแรงค้า และ พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2542 : 3 - 6) ซ่ึงกล่าวว่า ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น
พื้นฐานเป็นสิ่งจ าเป็นจะต้องฝึกฝนให้เกิดกับทุกคนเพราะไม่เพียงแต่จะเป็นแนวทางในการค้นคว้าหาความรู้ หรือหา 
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ค าตอบส าหรับการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เท่าน้ัน แต่ยังเป็นทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้
ทุก ๆ สาระ           
 2. ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการค านวณทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลาย  โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา 
ความรู้แบบ 5Es  และทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน พบว่า 
มีประสิทธิภาพ 81.96/78.75  นักเรียนสามารถท าแบบทดสอบหลังการเรียนด้วยชุดกิจกรรมได้คะแนนร้อยละ 78.75 
ซ่ึงมีคะแนนสูงกว่าที่ก าหนดไว้ร้อยละ 75 แสดงว่า  ชุดกิจกรรมส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้น ทั้งน้ี
เพราะเป็นชุดกิจกรรมที่ไม่น่าเบื่อ ส่งเสริมให้นักเรียนมีเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในด้านค านวณ  
นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และกระบวนการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า
ตนเองและเกิดการสร้างองค์ความรู้ กระบวนการการคิดและเข้าใจ  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ นลินี อินค า (2551 : 
ก) ซ่ึงได้ศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารรอบตัว ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และพบว่า ร้อยละของค่าเฉลี่ยคะแนนจากการท าแบบฝึกหัดและใบงานระหว่างเรียน มีค่าร้อยละ 
78.84 และร้อยละของค่าเฉลี่ยของการท าแบบทดสอบท้ายชุดกิจกรรมร้อยละ 78.08 แสดงว่าชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องสารรอบตัว ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 78.84/78.08 ซ่ึง
สูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้ ทั้งน้ีเพราะชุดกิจกรรมที่ท าให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของจินตนา  เทศเอม (2550 : ก) ซ่ึงได้ศึกษาการใช้ชุดฝึกกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่าชุดฝึกกระบวนการทางวิทยาศาสตร์บูรณาการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 79.92/80.32 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้   นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ้ง
ฟ้า  ยาดี (2557 : บทคัดย่อ) ซ่ึงได้ศึกษาวิจัย ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง เซลล์และ
กระบวนการด ารงชีวิตของพืช  โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 5E และทฤษฎีสร้างความรู้ด้วยตนเอง ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่าชุดร้อยละของค่าเฉลี่ยคะแนนจากการท าแบบฝึกหัดและใบงานระหว่างเรียน มีค่าร้อยละ 
78.01 และร้อยละค่าเฉลี่ยของการท าแบบทดสอบท้ายชุดกิจกรรม ร้อยละ 79.91 แสดงว่าชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง เซลล์และกระบวนการด ารงชีวิตของพืช  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มี
ประสิทธิภาพ 78.01/79.91 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 และเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เพราะเป็นชุดกิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง  
 3.ผลการศึกษาความพึงพอใจในการใช้ชุดกิจกรรมของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนา 
ทักษะการค านวณทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลาย  โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5Es และทฤษฎีการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน  พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
ได้รับการจัดเรียนรู้ในระดับพึงพอใจมากถึงมากที่สุด  ทั้งน้ีเพราะนักเรียนมีพฤติกรรมที่ให้ความสนใจ ร่วมมือกับผู้สอน  
ตั้งใจเรียน มีความกระตือรือร้น เม่ือมีข้อสงสัยจะซักถาม ท าให้การเรียนการสอนน้ันสนุกและราบรื่น  ส่งเสริมให้
นักเรียนเกิดทักษะในการค านวณ และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์มากขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ นลินี  
อินค า (2551 : ก) ได้ศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารรอบตัว ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด อีกทั้งยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของวิลาวัลย์ สิงค้า (2553 : ก) ได้สร้างชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
พื้นฐานส าหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของจินตนา เทศเอม (2550 : ก) ได้ศึกษาการใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์บูรณา
การ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
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การศกึษาการใชช้ดุการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรเ์รือ่งแรงและการเคลือ่นที ่พลงังานโดยใชส้ือ่การเรยีนรู้
ออนไลนเ์ชือ่มโยงองคค์วามรู ้ส าหรบันกัเรยีนมธัยมศกึษาปทีี ่3 โรงเรยีนอนบุาลอตุรดติถ ์                

อ าเภอเมอืง จงัหวดัอตุรดติถ์                                                                                               
This study focuses on the scientific assignment which is Force and Motion, Energy,                 

and using online learning is the media which has been used by Mathayom 3                           
Anuban Uttaradit School Uttaradit 

พรพรรณ เชยีงภกูอ1 อ าพร ศริกินัทา2 และจรยิา พชิยัค า3                                             
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1นักศึกษาสาขาวิชาวทิยาศาสตรท์ั่วไป คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ์                               
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3อาจารย์สาขาวิชาวทิยาศาสตรท์ั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดติถ ์

บทคดัยอ่ 
 การศึกษาการใช้ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ พลังงานโดยใช้ส่ือการเรียนรู้ออนไลน์
เชื่อมโยงองค์ความรู้ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชุด
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน โดยใช้สื่อการเรียนรู้ออนไลน์เชื่อมโยงองค์ความรู้ ส าหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและการ
เคลื่อนที่ พลังงานโดยใช้ส่ือการเรียนรู้ออนไลน์เชื่อมโยงองค์ความรู้ ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษาวิจัยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2561 จ านวน 31 คน ซ่ึงได้มาจาก
การเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคือ 1. ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ 
พลังงาน 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรง และการเคลื่อนที่ พลังงาน แบบปรนัย 4 
ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 3. แบบประเมินความพึงพอใจชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน
 ผลการศึกษาพบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน สูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อน และหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 8.38 คะแนน และความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ พลังงานโดยใช้ส่ือการเรียนรู้ออนไลน์เชื่อมโยงองค์ความรู้ ส าหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

ค าส าคญั :  ผลสัมฤทธ์ิ / ชุดการเรียนรู้ / สื่อออนไลน์ 
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ABSTRACT          

 This study focuses on the scientific assignment which is Force and Motion, Energy, and using 
online learning is the media which has been used by Matayom 3 Anuban Uttaradit school. The first 
of objective require to compare the learning achievement of the assignment with using of online 
learning. Moreover, the scientific learning which is Force and Motion, Energy has been evaluated the 
satisfaction by the students. The scientific assignment is consistent with the knowledge level of the 
primary students.The sample is the students Matayom 3 Anuban Uttaradit school in 2018. The 
number of samples is 31 students, and 31 students are identified by the tools of research. These 
tools include 3 sections. The first of all is that Force and Motion, Energy online learning. The second 
of the tools is the evaluated achievement of scientific learning which is multiple-choice exam to 
have 30 questions. The final section is that the samples of students evaluate the satisfaction of the 
learning           
 The results of the study The students Matayom 3 in classroom 1, Anuban Uttaradit school 
are successful Science about Force and Motion, Energy because the average of before studying and 
after studying is different with statistical significance at level 0.05 The average of after studying is 8.38 
points which is higher than before studying. And The evaluated satisfaction of the students about 
the scientific learning. The media of the rehearse is online learning which is the appropriate 
knowledge for The students Matayom 3. The result satisfaction level of the students is excellent. 

Keyword : Achievement / Learning / Online Learning 

ความเปน็มาและความส าคญั 

 ปัจจุบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับนักเรียนมีความส าคัญและความจ าเป็นในการ
พัฒนาประเทศในทุกด้าน การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความส าคัญกับผู้เรียนเพื่อน าไปถึงการเรียนรู้ในระดับสูงสู่การพัฒนาประเทศในทุก
ด้าน ต้องยอมรับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความเก่ียวข้องกับการด ารงชีวิตของประชากรตั้งแต่
ระดับครอบครัวไปสู่สังคมโลกอย่างมาก 
 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรายวิชาวิทยาศาสตร์ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง โดย
หน่วยงานที่เก่ียวข้องร่วมกันรับผิดชอบแก้ไข ปรับปรุง และวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ซ่ึงสอดคล้องและเป็นไป
ตามรับธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรพุทธศักราช 2550 ในหมวดที่ 3 สิทธิและเสรีภาพปวงชนชาวไทย ส่วนที่ 8 สิทธิ
และเสรีภาพในการศึกษา มาตราที่ 49 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการได้รับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจัดให้
ทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมจัดให้มีแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ นอกจากน้ีได้มีการจัดหน่วยงานขึ้นมามีส่วนร่วมการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์โดยตรงอีกสองหน่วยงาน
คือสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) โดยใช้พระราชบัญญัติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยมีเป้าหมายผลักดันประเทศไทยให้แข็งแกร่ง
และเจริญรุ่งเรืองบนเวทีเศรษฐกิจโลกโดยมุ่งเน้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ความรู้ ความเป็นเลิศในการสร้างสรรค์
นวัตกรรม และจัดความรู้ใหม่เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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อีกทั้งนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สามารถน าโทรศัพท์ และสมาร์ทโฟนอ านวยความสะดวก  มาใช้ในโรงเรียน
ได้แต่มิได้ใช้ในการแสวงหาความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวนักเรียน 
 ดังน้ันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นวิชาที่จ าเป็นในการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายจึงมีความส าคัญกับ
ผู้เรียนเป็นอย่างยิ่ง โดยผู้เรียนควรได้รับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนหน่ึงในการเรียนรู้เรื่อง แรง
และการเคลื่อนที่ พลังงานโดยใช้สื่อการเรียนรู้ออนไลน์เชื่อมโยงความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าด้วย กัน 
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องมีครูผู้สอน สามารถทบทวนได้ตลอดเวลา และ
ทุกแห่งที่สื่อออนไลน์สามารถเข้าถึงได้ ตลอดจนลดปัญหาความเบื่อหน่ายและขาดความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และ
ที่ส าคัญที่สุดผู้เรียนมีปัญหาในการเรียนเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน ซ่ึงเป็นบทเรียนที่เก่ียวข้องกับการค านวณ
ต้องศึกษา กฎ ทฤษฎี วิทยาศาสตร์ซ่ึงจ าเป็นต้องอาศัยการฝึกฝนและใช้เวลาพอสมควร จากเหตุผลที่กล่าวมา ผู้วิจัย
สนใจการศึกษาการใช้ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน โดยใช้สื่ อการเรียนรู้ออนไลน์
เชื่อมโยงองค์ความรู้ ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีดังกล่าว 

จดุมุง่หมายการวจิยั 

 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน 
โดยใช้ส่ือการเรียนรู้ออนไลน์เชื่อมโยงองค์ความรู้ ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน 
โดยใช้ส่ือการเรียนรู้ออนไลน์เชื่อมโยงองค์ความรู้ ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ขอบเขตการวจิยั 

 ประชากร เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่เรียน
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 92 คน      
 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 31 คน โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง   
 ตัวแปร ตัวแปรที่ใช้ได้แก่        
 ตัวแปรต้น          
 -  ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ พลังงานโดย ใช้ส่ือการเรียนรู้ออนไลน์เชื่อมโยงองค์
ความรู้ ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3        
 ตัวแปรตาม         
 - ผลสัมฤทธ์ิทางเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน โดยใช้สื่อการเรียนรู้ออนไลน์
เชื่อมโยงองค์ความรู้ ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3      
 - ความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน โดยใช้สื่อ
การเรียนรู้ออนไลน์เชื่อมโยงองค์ความรู้ ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3    
 ระยะเวลาในการทดลอง         
 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลา 14 ชั่วโมง     
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 เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง         
 การทดลองครั้ง น้ีใช้เ น้ือหากลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน                       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทั้งหมด 8 ชุดการเรียนรู้ ดังน้ี      
   1. ชุดการเรียนรู้ที่ 1 ความเร่ง      
   2. ชุดการเรียนรู้ที่ 2 แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา    
   3. ชุดการเรียนรู้ที่ 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงเสียดทาน   
   4. ชุดการเรียนรู้ที่ 4 แรงพยุง      
   5. ชุดการเรียนรู้ที่ 5 โมเมนต์ของแรง     
   6. ชุดการเรียนรู้ที่ 6 การเคลื่อนที่ของวัตถุ แบบต่าง ๆ   
   7. ชุดการเรียนรู้ที่ 7 งาน และก าลังงาน     
   8. ชุดการเรียนรู้ที่ 8 พลังงาน      
  

สมมติฐานการวิจัย         

 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน โดยใช้ส่ือการ
เรียนรู้ออนไลน์เชื่อมโยงองค์ความรู้ ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
 2.  ความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน โดยใช้สื่อ
การเรียนรู้ออนไลน์เชื่อมโยงองค์ความรู้ ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมาก  

กรอบแนวคดิการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

วิธกีารด าเนนิการวจิยั 

 ในการศึกษาครั้งน้ี เป็นการวิจัยเชิงทดลองเพื่อการศึกษาการใช้ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและการ
เคลื่อนที่ พลังงาน โดยใช้ส่ือการเรียนรู้ออนไลน์เชื่อมโยงองค์ความรู้ ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาล
อุตรดิตถ์ ผู้วิจัยต้องการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน โดยใช้ส่ือการเรียนรู้ออนไลน์เชื่อมโยงองค์ความรู้ ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามรูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง
แบบ One Group Pre-test Post-test Design ซ่ึงมีกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2543: 
216) ตามล าดับ ดังน้ี 

ตวัแปรตน้                                                  

ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องแรงและ

การเคลื่อนที่ พลังงานโดยใช้ส่ือการเรียนรู้

ออนไลน์เชื่อมโยงองค์ความรู้ ส าหรับ

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3   

ตวัแปรตาม                                                             

1. ผลสัมฤทธ์ิทางเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ 

พลังงานโดยใช้ส่ือการเรียนรู้ออนไลน์เชื่อมโยงองค์ความรู้ 

ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3                                               

2.ความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง

แรงและการเคลื่อนที่ พลังงานโดยใช้ส่ือการเรียนรู้ออนไลน์

เชื่อมโยงองค์ความรู้ ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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การสร้างเครือ่งมอืที่ใชใ้นการวจิยั 
 เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั ประกอบด้วย       
 1. ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน โดยใช้ส่ือการเรียนรู้ออนไลน์เชื่อมโยงองค์
ความรู้ ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3       
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน โดยใช้ส่ือการ
เรียนรู้ออนไลน์เชื่อมโยงองค์ความรู้ ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3     
 3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ 
พลังงาน โดยใช้ส่ือการเรียนรู้ออนไลน์เชื่อมโยงองค์ความรู้ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 ในการสร้างชุดการเรียนรู้ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน โดยใช้สื่อการเรียนรู้ออนไลน์เชื่อมโยงองค์
ความรู้ ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยได้ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จ านวน 3 
ท่าน เพื่อนตรวจสอบความเหมาะสม ของชุดการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปน้ี 
 1. นางนงเยาว์ ใจกล้า ต าแหน่งรักษาการรองผู้อ านวยการ วิทยฐานะช านาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาล
อุตรดิตถ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกอุตรดิตถ์ เขต 1      
 2. นางสาวอ าพร ศิริกันทา ต าแหน่งครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกอุตรดิตถ์ เขต 1       
 3. นายเกรียงไกร เอกตา ทา ต าแหน่งครู  โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก
อุตรดิตถ์ เขต 1            
 การสร้างและหาคณุภาพของเครื่องมือ       
 ผู้วิจัยใช้ ชุดการเรียนรู้ และ แบบประเมินความพึงพอใจ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งน้ี โดย
มีขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ ดังน้ี         
 1. ก าหนดรูปแบบและสร้างชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน โดยใช้ส่ือการ
เรียนรู้ออนไลน์เชื่อมโยงองค์ความรู้ ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ซ่ึงมีขั้นตอนการสร้าง
ดังน้ี             
    1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สาระที่ 4 : 
แรงและการเคลื่อนที่ มาตรฐาน ว 4.1 และมาตรฐาน ว 4.2 และคู่มือครูการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ศึกษาและวิเคราะห์เน้ือหา        
    1.2 ศึกษาการสร้างชุดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จากหนังสือ เอกสาร และหลักการ
สร้างชุดการเรียนรู้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างชุดการเรียนรู้     
    1.3 ขั้นตอนการออกแบบชุดการเรียนรู้ โดยที่ผู้วิจัยได้ก าหนดจุดประสงค์ประจ าชุดการเรียนรู้วิเคราะห์
ระบบการเรียนรู้ วิเคราะห์ตัวชี้วัดชุดการเรียนรู้แต่ล่ะชุด และปรับขัน้ตอนกระบวนการเรียนรู้ซ่ึงมีส่วนประกอบดังน้ี
    1.3.1 ชื่อชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นส่วนที่ระบุชื่อชุดการเรียนรู้    
    1.3.2 วิธีการใช้ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นส่วนที่อธิบายวิธีใช้     
    1.3.3 สาระการเรียนรู้ เป็นส่วนที่ระบุขอบเขตเน้ือหา     
    1.3.4 จุดประสงค์การเรียนรู้ เป็นส่วนที่ระบุสิ่งที่ต้องการให้นักเรียนปฏิบัติ    
    1.3.5 แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) เป็นส่วนค าถามเพื่อวัดระดับความรู้เดิมก่อน  
    1.3.6 ส่วนองค์ความรู้เป็นส่วนกล่าวถึงเน้ือหาการเรียนเรื่องแรงและการเคลื่อนที่โดยสอดแทรกองค์ความรู้
ออนไลน์ผ่านตัว Application และ QR Code ในส่วนน้ีต้องใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่(Smartphone หรือ 
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Tablet ) เพื่อเข้าถึงความรู้ในส่วนองค์ความรู้น้ีจะน ามาจากเว็บไซต์อ้างอิงและสื่อออนไลน์ต่าง ๆ จากนักวิชาการ และ
ผู้วิจัยเป็นผู้ดาวน์โหลด           
    1.3.7 ส่วนกิจกรรมการเรียนรู้เป็นส่วนผู้เรียนต้องน าความรู้ที่ได้มาท ากิจกรรมเพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจ
สอดแทรกองค์ความรู้ออนไลน์ผ่านตัวApplicationและQR Code ในส่วนน้ีต้องใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่
(Smartphone หรือ Tablet ) เพื่อเข้าท ากิจกรรมต่าง      
    1.3.8 แบบฝึกหัดเป็นส่วนที่ผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนและทบทวนความรู้ที่ได้ศึกษามาในรูปแบบง่ายไปถึง
ยากและซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ จนผู้เรียนเกิดความเข้าใจโดยใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่   
    1.3.9 แบบทดสอบหลังเรียน(Post-Test)เป็นส่วนค าถามเพื่อวัดระดับความรู้หลัง  
    1.4 สร้างชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน โดยใช้ส่ือการเรียนรู้ออนไลน์
เชื่อมโยงองค์ความรู้ ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3      
    1.4.1 เขียนโครงร่างชุดการเรียนรู้       
    1.4.2 ศึกษาเน้ือหาในหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สาระ
ที่ 4 : แรงและการเคลื่อนที่ มาตรฐาน ว 4.1  และมาตรฐาน ว 4.2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551           
    1.4.3 ก าหนดจุดประสงค์ของการเรียนในชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน 
โดยใช้ส่ือการเรียนรู้ออนไลน์เชื่อมโยงองค์ความรู้ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
    1.4.4 ก าหนดองค์ความรู้ที่ต้องการให้นักเรียนทราบในชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการ
เคลื่อนที่ พลังงาน โดยใช้ส่ือการเรียนรู้ออนไลน์เชื่อมโยงองค์ความรู้ ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 
    1.4.5 จัดท าแบบทดสอบความรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการ
เคลื่อนที่ พลังงาน โดยใช้ส่ือการเรียนรู้ออนไลน์เชื่อมโยงองค์ความรู้ ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 
    1.5 หาคุณภาพของชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน โดยใช้ส่ือการเรียนรู้
ออนไลน์เชื่อมโยงองค์ความรู้ ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยหาค่า IOC จากการวิเคราะห์ ของผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบองค์ความรู้ รูปแบบ และการใช้ชุดการเรียนรู้ รวมถึงความถูกต้องด้านภาษาเพื่อปรับปรุง
แก้ไข โดยที่ต้องผ่านค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ขึ้นไป   
    1.6 น าชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ซ่ึงเป็นกลุ่มตัวอย่าง     
 ผลการวเิคราะหข์้อมูล         
 ส่วนที ่1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ 
พลังงาน โดยใช้ส่ือการเรียนรู้ออนไลน์เชื่อมโยงองค์ความรู้ ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 แสดงผลการผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน โดยใช้ชุดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน โดยใช้ส่ือการเรียนรู้ออนไลน์เชื่อมโยงองค์ความรู้ ส าหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังเรียน เป็น 15.10 และ 23.48 ตามล าดับ แสดงว่าคะแนน
เฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ที่ใช้ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ 
พลังงาน โดยใช้ส่ือการเรียนรู้ออนไลน์เชื่อมโยงองค์ความรู้ ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนตารางแสดงผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียน 
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การทดสอบ N คะแนนเตม็ �̅� S.D.  t sig 
Pre-test 31 30 15.10 2.982  

12.11 
 

.000* 
Post-test 31 30 23.48 1.895 

 *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
จากตารางการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน โดยใช้ชุดการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องแรงและการเคลื่อนที่  พลังงาน โดยใช้สื่อการเรียนรู้ออนไลน์เชื่อมโยงองค์ความรู้ ส าหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน จากนักเรียน 31 คน พบว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน ก่อนเรียนที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.10 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
2.982 และคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน หลงัเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
23.48 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.895 เม่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องแรงและ
การเคลื่อนที่ พลังงาน ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สถิติ t-test พบว่าผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.05   

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน โดย
ใช้สื่อการเรียนรู้ออนไลน์เชื่อมโยงองค์ความรู้ ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ที่มีต่อชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน โดยใช้ส่ือการเรียนรู้ออนไลน์
เชื่อมโยงองค์ความรู้ ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้านลักษณะของชุดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านเน้ือหามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 อยู่
ในระดับมากที่สุด และด้านประโยชน์ที่ได้รับมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ดังน้ันความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด 

สรปุผลการวจิยั 

 จากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาการใช้ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน
โดยใช้สื่อการเรียนรู้ออนไลน์เชื่อมโยงองค์ความรู้ ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 /1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์  
จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า          
 1.) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน สูงขึ้น คือค่าเฉลี่ยก่อน และหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนที่คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.38 คะแนน    
 2.) ความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ พลังงานโดยใช้สื่อ
การเรียนรู้ออนไลน์เชื่อมโยงองค์ความรู้ ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  3 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด 

อภิปรายผลการวิจัย         

 จากการศึกษาการใช้ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ พลังงานโดยใช้สื่อการเรียนรู้
ออนไลน์เชื่อมโยงองค์ความรู้ ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์   
 1. จากการศึกษาการใช้ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ พลังงานโดยใช้สื่อการเรียนรู้
ออนไลน์เชื่อมโยงองค์ความรู้ ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน โดยใช้ส่ือการเรียนรู้ออนไลน์เชื่อมโยงองค์
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ความรู้ ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีเลขนัยส าคัญทาง
สถิติ .05 มีคะแนนทดสอบหลังเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ พลังงานโดยใช้ส่ือการ
เรียนรู้ออนไลน์เชื่อมโยงองค์ความรู้ ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ วศกร เพชรช่วย (2557) ได้ท าการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาสื่อความจริงเสมือนบนเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง
อุปราคา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเศรษฐ์บุตรบ ารุง ผลการวิจัยพบว่า สื่อความจริงเสมือนบน
เอกสารประกอบการเรียน มีคุณภาพในระดับดีมาก และมีประสิทธิภาพ 80.50/79.83  คะแนนสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง สูงกว่าคะแนน ที่ได้รับการท าแบบทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ดัชนีประสิทธิผล ของดารเรียนของกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 0.64 กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยสื่อความ
จริงเสมือนบนเอกสารประกอบการเรียนในระดับมากที่สุด ( x =4.66) และสอดคล้องกับวิจัยของกัณฑรี วรอาจ (2557) 
ได้ท าการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่มีความจริงเสมือน เรื่องสิงคโปร์ ผ่านไอแพด ส าหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่าหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่มีความจริงเสมือน เรื่องสิงคโปร์ ผ่านไอแพด มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีและมีประสิทธิภาพ92.14/91.42 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่มีความจริงเสมือน 
เรื่อง ประเทศสิงคโปร์ ผ่านไอแพด สูงกว่าคะแนนก่อนเรียน อย่ามีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพอใจต่อการอ่านหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่มีความจริงเสมือน เรื่อง ประเทศสิงคโปร์ ผ่านไอแพด 
ที่มีระดับสูงมาก          
 2. จากการศึกษาการใช้ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ พลังงานโดยใช้สื่อการเรียนรู้
ออนไลน์เชื่อมโยงองค์ความรู้ ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนต่อชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ พลังงานโดยใช้สื่อการเรียนรู้ออนไลน์เชื่อมโยงองค์

ความรู้ ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( �̅� = 4.75 =, S.D.= 0.51) 

และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านลักษณะของชุดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด(�̅�= 4.75 =, S.D.= 0.51) 

ด้านเน้ือหาอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.66, S.D.= 0.61)  และด้านประโยชน์ที่ได้รับอยู่ในระดับมากที่สุด ( �̅� = 
4.63, S.D. = 0.71)  ตามล าดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของปัญจรัตน์ ทับเปีย (2555) ได้ท าวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาชุด
สื่อประสมแบบโลกเสมือนผสานโลกจริงเรื่อง  โครงสร้างและการท างานของหัวใจ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของชุดสื่อประสม แบบโลกเสมือนผสานโลกจริง เรื่องโครสร้างและการท างานของหัวใจ 
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.33/81.11 ซ้ึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 80/80 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนชุดสื่อประสม แบบโลกความเสมือนผสานโลกจริง พบว่าผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และการประเมินความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีต่อชุดสื่อประสมแบบโสกเสมือนผสานโลกจริง พบว่า ความสนใจของนักเรียนที่มีต่อ เน้ือหา รูปแบบการ
น าเสนอ และการใช้งานชุดสื่อประสม มีความเห็นโดยรวมในระดับมากที่สุด 
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Learning Outcome Based on Contemplative Education and Cooperative Learning  
Activity Package with Jigsaw Technique and the Augmented Reality Technology  

in Topic of the Universe for Grade 9 Students.  
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บทคดัยอ่ 
การวิจัยน้ีมีจุดประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างแผนการจัดการเรียนรู้จิตตปัญญาศึกษาและชุดกิจกรรมการจัดการ

เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจ๊ิกซอว์ ผสมผสานเทคโนโลยี AR เสมือนจริง เรื่อง เอกภพ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เอก
ภพ ทักษะการดูดาวเบื้องต้น และพฤติกรรมการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เม่ือเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญา
ศึกษาร่วมกับชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจ๊ิกซอว์ ผสมผสานเทคโนโลยี AR เสมือนจริง และ 
3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษาร่วมกับชุดกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจ๊ิกซอว์ ผสมผสานเทคโนโลยี AR เสมือนจริง โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 จ านวน 43 คน ที่
ได้มาโดยกการเลือกแบบ Cluster Sampling เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบวัดทักษะการดูดาวเบื้องต้น แบบประเมินพฤติ กรรมการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบที (t-test) 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) แผนการจัดการเรียนรู้จิตตปัญญาศึกษาและชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิคจ๊ิกซอว์ ผสมผสานเทคโนโลยี AR เสมือนจริง เรื่อง เอกภพ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกอบไป
ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้และชุดกิจกรรมจ านวน 14 เรื่อง ซ่ึงชุดกิจกรรมมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 2) นักเรียนที่เรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษาร่วมกับชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจ๊ิกซอว์ ผสมผสานเทคโนโลยี AR เสมือนจริง เรื่อง เอกภพ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีทักษะการดูดาวเบื้องต้นอยู่ในระดับมากที่สุด และมี
พฤติกรรมการท างานร่วมกับผู้อ่ืน อยู่ในระดับมากที่สุด และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนต่อกระบวนการเรียนรู้แบบ
จิตตปัญญาศึกษาร่วมกับชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจ๊ิ กซอว์ ผสมผสานเทคโนโลยี AR 
เสมือนจริง เรื่อง เอกภพ อยู่ในระดับมากที่สุด  
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เสมือนจริง 

ABSTRACT          
 The purpose of this research were to 1) create the learning plans and the learning packages 
that used the contemplative education with the jigsaw technique and the Augmented Reality 
Technology in the universe for grade 9 students 2) to study the learning achievement on the topic 
of the universe, the basic skills of star observation and  the behavior of working with others of grade 
9 students that learned by learning plans that used the contemplative education with the jigsaw 
technique and the Augmented Reality Technology and 3) to study satisfaction of the students that 
learned by Learning plans  that used the contemplative education with the jigsaw technique  and 
the Augmented Reality Technology in the universe. The sample group was 43 grade 9 students in 
Room 6, Uttaradit Darunee School by cluster sampling. The data were analyzed by descriptive 
statistics including percentage, mean, standard deviation and t-test. 

The results showed that 1) the learning plans and the learning packages that used the 
contemplative education with the  jigsaw technique  and the Augmented Reality Technology in the 
universe for grade 9 students consisted of 14 sets of activities and the learning packages were quality 
and effective according to the standard 80 / 80 ,2) the students studied with  the learning plans  that 
used the contemplative education with the jigsaw technique and the Augmented Reality Technology 
in the universe having higher learning achievement than before studied that statistical significance at 
.01., the basic skills of star observation and the behavior of working with others were at the highest 
level and 3) the students were satisfied with the learning plans and the learning packages that used 
the contemplative education with the jigsaw technique and the Augmented Reality Technology in 
the universe at the highest level. 

Keywords:  contemplative education / learning packages / cooperative learning / jigsaw technique / 
Augmented Reality Technology 

ความเปน็มาและความส าคญั 
การศึกษาวิทยาศาสตร์อย่างมีคุณภาพสามารถช่วยพัฒนาทักษะส าคัญในศตวรรษที่ 21 ได้ เช่น ช่วยพัฒนา

ทักษะการคิดระดับสูง การแก้ปัญหา รวมทั้งการสื่อสารและความร่วมมือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าจัดการเรียนรู้ให้มีความ
เข้าใจเก่ียวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมให้มีการฝึกปฏิบัติการศึกษาวิทยาศาสตร์อย่างมีคุณภาพ และ มี
ปัจจัยหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครู และการจัดการเรียนรู้ เป็นปัจจัยล าดับแรก ๆ 
ที่ควรให้ความส าคัญ (สุพรรณี ชาญประเสริฐ, 2557) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ผ่านมามีการสั่งสมและ
ถ่ายทอดผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาให้เป็นคนเก่ง เรียนรู้อย่างรอบด้าน แต่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เริ่ม
เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมากในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 เน่ืองด้วยบริบทของปัจจัยสนับสนุนการเรี ยนรู้เปลี่ยนแปลงสู่
สังคมออนไลน์ และโลกแห่งความรู้ที่ไร้พรมแดน ธรรมชาติการเรียนรู้ก็เปลี่ยนแปลงไปภายใต้เงื่อนไขของเวลาที่มีจ ากัด
มากขึ้น การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นการเรียนรู้เพื่อรู้อย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยน
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ผู้เรียนให้รู้จักปรับตัวแสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยทักษะที่จ าเป็นมากขึ้น (ประสาท เนืองเฉลิม
, 2558: 136) แต่จากสภาพปัญหาการเรียนการสอนที่ผ่านมาพบว่า การเรียนการสอน มีลักษณะมุ่งเน้นที่เน้ือหาการ
สอนมากกว่าการให้ผู้เรียนฝึกคิด วิเคราะห์และการประเมินผลการเรียนรู้ ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในเรื่องของคะแนน 
(นิภาพรรณ เจนสันติกุล, 2554: 36) ซ่ึงยังไม่เป็นจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการจิตตปัญญา เป็นกระบวนการที่ มุ่งให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจใน
ตนเอง ผู้อ่ืนและสรรพสิ่งรอบข้าง  เกิดจิตส านึกต่อส่วนรวม เกิดความรัก ความเมตตา ความอ่อนน้อมถ่อมตนและมี
ทัศนคติที่ดีต่อตนเอง จึงเป็นสิ่งที่สมควรด าเนินการให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนทุกคนและทุกระดับ (ธนา นิลชัยโกวิทย์, 
2551) และการจัดการเรียนรู้แบบจ๊ิกซอว์ เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบหน่ึง มี
วิธีการหลัก ๆ ได้แก่ การจัดกลุ่ม การศึกษาเน้ือหาสาระ การทดสอบ การคิดคะแนน และระบบการให้รางวัล เพื่อ
สนองวัตถุประสงค์เฉพาะ ซ่ึงใช้หลักการ เรียนรู้แบบร่วมมือ 5 ประการ และมีวัตถุประสงค์มุ่งตรงไปในทิศทางเดียวกัน 
คือเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในเรื่องที่ศึกษาอย่างมากที่สุดโดยอาศัยการร่วมมือกัน ช่วยเหลือกัน และ
แลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างกลุ่มผู้เรียนด้วยกัน ความแตกต่างของรูปแบบแต่ละรูปแบบจะอยู่ที่เทคนิคในการศึกษา
เน้ือหาสาระ และวิธีการเสริมแรงและการให้รางวัลเป็นประการส าคัญ (ทิศนา แขมมณี, 2551)  

จากผลการสอบโอเน็ตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ที่มีมาตรฐานที่ 7.1 และ 
7.2 ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด และจากการสอบถามครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่านักเรียนยัง
ขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของเอกภพ ระบบสุริยะ ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ ดาวฤกษ์ และเทคโนโลยีอวกาศ
เรื่องเอกภพ ดังน้ัน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบจิตต
ปัญญาศึกษาร่วมกับชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจ๊ิกซอว์ ผสมผสานเทคโนโลยี AR เสมือน
จริง เรื่อง เอกภพ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ตั้งจุดประสงค์ของการวิจัยไว้ ดังน้ี 

1. เพื่อสร้างแผนการจัดการเรียนรู้จิตตปัญญาศึกษาและสร้างชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิคจ๊ิกซอว์ ผสมผสานเทคโนโลยี AR เสมือนจริง เรื่อง เอกภพ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เอกภพ ทักษะการดูดาวเบื้องต้น และพฤติกรรมการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เม่ือผ่านการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษาร่วมกับชุด
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจ๊ิกซอว์ ผสมผสานเทคโนโลยี AR เสมือนจริง 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษาร่วมกับชุดกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจ๊ิกซอว์ ผสมผสานเทคโนโลยี AR เสมือนจริง เรื่อง เอกภพ ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ขอบเขตการวจิยั 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีขอบเขตดังต่อไปน้ี 
 ขอบเขตดา้นเนื้อหา         
 เน้ือหาที่ใช้ในการวิจัยเป็นเน้ือหากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง เอกภพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในสาระที่ 7 มาตรฐาน ว 7.1 ตัวชี้วัดที่ 3/1, 3/2 และ 
3/3 และมาตรฐาน 7.2 ตัวชี้วัดที่ 3/1   
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ขอบเขตด้านตัวแปร 
ตัวแปรต้น ได้แก่ กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษาร่วมกับชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือโดยใช้เทคนิคจ๊ิกซอว์ ผสมผสานเทคโนโลยี AR เสมือนจริง เรื่อง เอกภพ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ทักษะการดูดาวเบื้องต้น พฤติกรรมการท างาน

ร่วมกับผู้อ่ืน และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษาร่วมกับชุดกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจ๊ิกซอว์ ผสมผสานเทคโนโลยี AR เสมือนจริง   
 ขอบเขตด้านระยะเวลา       
 ด าเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาในการทดลอง 20 คาบ คาบละ 50 นาที
ด าเนินการทดลองในคาบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

กรอบแนวคดิการวจิยั 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

วิธกีารด าเนนิงานวจิยั 

ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ต าบลท่าอิฐ อ าเภอ

เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 496 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 โรงเรียน อุตรดิตถ์ดรุณี ต าบลท่าอิฐ 

อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 43 คนได้มาจากการเลือกแบบ Cluster 
Sampling         
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจ๊ิกซอว์ ผสมผสานเทคโนโลยี AR เสมือนจริง เรื่อง 
เอกภพ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

   1.1 ผู้วิจัยศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการท าชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจ๊ิกซอว์ ผสมผสานเทคโนโลยี AR เสมือนจริง เรื่อง เอกภพ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์      
    1.2 ผู้วิจัยวิเคราะห์เน้ือหา และข้อมูล เก่ียวกับเรื่อง เอกภพ และท าการสร้างชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้

ผลการสอบ O-net ของโรงเรียนอุตรดิตถ์
ดรุณี ในสาระที่ 7 มาตรฐาน ว 7.1 
ตัวชี้วัดที่ 3/1, 3/2 และ 3/3 และ

มาตรฐาน 7.2 ตัวชี้วัดที่ 3/1 ค่อนข้างต่ า 

 

การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ          
จิตตปัญญาศึกษา, กิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว์, เทคโนโลยี       

AR เสมือนจริง 

กระบวนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษาร่วมกับชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค   
จ๊ิกซอว์ ผสมผสานเทคโนโลยี AR เสมือนจริง เรื่อง เอกภพ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เอกภพ, ทักษะการดูดาวเบื้องต้น, พฤติกรรมการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และ

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษาร่วมกับชุดกิจกรรมการจัดการ

เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจ๊ิกซอว์ ผสมผสานเทคโนโลยี AR เสมือนจริง  
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แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจ๊ิกซอว์ ผสมผสานเทคโนโลยี AR เสมือนจริง เรื่อง เอกภพ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 จ านวน 14 เรื่อง ได้แก่ ปรากฏการณ์ที่เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง การก าหนดทิศ ปรากฏการณ์ที่เกิดจากโลก
โคจรรอบดวงอาทิตย์ ปรากฏการณ์ที่เกิดจากระบบโลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ ดาวฤกษ์  ดวงอาทิตย์ พัฒนาการ
ของระบบสุริยะ ดาวเคราะห์ชั้นใน ดาวเคราะห์ชั้นนอก วัตถุในระบบสุริยะ การบอกต าแหน่งของวัตถุบนท้องฟ้า กลุ่ม
ดาว กล้องโทรทรรศน์ และดาวเทียม ยานอวกาศและการส ารวจอวกาศ    
    1.3 น าเสนอชุดกิจกรรมกับอาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบองค์ประกอบ เพื่อประเมินชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
แล้วน าไปปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา       
    1.4 น าชุดกิจกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง และ
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย แล้วหาค่า IOC      
 2. ปรับปรุงแก้ไขชุดกิจกรรมตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ     
    2.1 น าชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจ๊ิกซอว์ ผสมผสานเทคโนโลยี AR เสมือน
จริง เรื่อง เอกภพ 3 ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 เพื่อทดลองหาประสิทธิภาพตามขั้นตอนของชัย
ยงค์ พรหมวงศ์ (2556) ดังน้ี 

   2.1.1 การทดลองแบบ 1:1 คือการทดลองกับผู้เรียนจ านวน 3 คน โดยใช้ผู้เรียนที่มีระดับสติปัญญาสูงปาน
กลางและต่ าอย่างละ 1 คน น าผลที่ได้ค านวณหาประสิทธิภาพแล้วน ามาปรับปรุงสื่อให้ดีขึ้น ซ่ึงตามปกติคะแนนที่ได้
จากการทดลองจะมีค่าต่ ากว่าเกณฑ์มากเม่ือน ามาปรับปรุงแล้วจะสูงขึ้น 
    2.1.2 การทดลองแบบกลุ่มเล็ก คือการทดลองกับผู้เรียนจ านวน 6-10 คน โดยใช้ผู้เรียนที่มีระดับสติปัญญา
สูงปานกลางและต่ าอย่างละ 3-4 คนต่อกลุ่ม น าผลที่ได้จากการทดลองไปหาประสิทธิภาพแล้วปรับปรุงให้สมบูรณ์ขึ้น 

   2.1.3 การทดลองแบบภาคสนาม คือการทดลองกับผู้เรียนทั้งห้อง น าผลที่ได้จากการทดลองไปหา
ประสิทธิภาพแล้วปรับปรุงให้สมบูรณ์ขึ้น 

   2.1.4 จัดท าชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจ๊ิกซอว์ ผสมผสานเทคโนโลยี AR 
เสมือนจริง เรื่อง เอกภพ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ฉบับสมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

   2.2 แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิคจ๊ิกซอว์ ผสมผสานเทคโนโลยี AR เสมือนจริง เรื่อง เอกภพ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

  2.2.1 ผู้วิจัยศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจ๊ิกซอว์  ผสมผสานเทคโนโลยี AR 
เสมือนจริง เรื่อง เอกภพ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 

   2.2.2 ผู้วิจัยเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยใช้เทคนิคจ๊ิกซอว์ ผสมผสานเทคโนโลยี AR เสมือนจริง เรื่อง เอกภพ  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จ านวน 14 แผนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ ปรากฏการณ์ที่เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง การก าหนดทิศ ปรากฏการณ์ที่
เกิดจากโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ ปรากฏการณ์ที่เกิดจากระบบโลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ ดาวฤกษ์ ดวงอาทิตย์ 
พัฒนาการของระบบสุริยะ ดาวเคราะห์ชั้นใน ดาวเคราะห์ชั้นนอก วัตถุในระบบสุริยะ การบอกต าแหน่งของวัตถุบน
ท้องฟ้า กลุ่มดาว กล้องโทรทรรศน์ และดาวเทียม ยานอวกาศและการส ารวจอวกาศ แต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ซ่ึง
ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือขั้นเตรียม, ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน, ขั้นเตรียมความพร้อม, ขั้นค้นหาความรู้, ขั้นอธิบายความรู้
, และขั้นประเมินจากน้ันน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย แล้วปรับปรุงตามค าแนะน า 
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   2.2.3 น าแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 14 แผน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน พิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้อง และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย แล้วหาค่าความสอดคล้องของแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

   2.2.4 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
   2.2.5 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ

โดยใช้เทคนิคจ๊ิกซอว์ ผสมผสานเทคโนโลยี AR เสมือนจริง เรื่อง เอกภพ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไป
ทดลองใช้กับนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 ในปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 เพื่อหา
คุณภาพ และปรับปรุงเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับจริง เพื่อน าไปใช้ในกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

   2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่อง เอกภพ (แบบทดสอบก่อนการทดลองและ
หลังการทดลอง) 

   2.3.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์ 

   2.3.2 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องเอกภพ ประกอบด้วยข้อค าถามที่
เก่ียวข้องกับเน้ือหาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง เอกภพ ที่มีลักษณะเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลือก
จ านวน 20 ข้อ และข้อสอบแบบถูกผิดประยุกต์ จ านวน 10 ข้อ รวมจ านวน 30 ข้อจากน้ันน าเสนออาจารย์   ที่ปรึกษา
วิจัย แล้วปรับปรุงตามค าแนะน า 

   2.3.3 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องเอกภพ ที่ผู้ วิจัยสร้างขึ้นไปให้
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย แล้วหา
ค่า IOC 

    2.3.4 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องเอกภพ ไปปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

   2.3.5 จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง เอกภพ ฉบับทดลองใช้ แล้ว
น าไปทดลองใช้กับนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 ในปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 เพื่อน า
ผลการทดลองใช้ไปหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องเอกภพ ต่อไป  

   2.3.6 จัดท าแบบทดสอบวัดผลสมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่องเอกภพ ฉบับจริง เพื่อน าไปใช้กับ
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยต่อไป 

   2.4 แบบประเมินทักษะการดูดาวเบื้องต้น 
   2.4.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบประเมินทักษะการดูดาว

เบื้องต้น แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการเขียนลักษณะกลุ่มดาว ด้านการระบุต าแหน่งของวัตถุบนท้องฟ้า และด้านการใช้
กล้องโทรทรรศน์ 

   2.4.2 สร้างแบบประเมินทักษะฉบับร่าง น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย แล้วปรับปรุงตามค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย 

   2.4.3 น าแบบประเมินทักษะฉบับร่างไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง 
และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย แล้วหาค่า IOC 

   2.4.4 น าแบบประเมินทักษะไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญแล้วจัดพิมพ์เป็นแบบประเมิน
ทักษะการดูดาวเบื้องต้น และได้น าไปทดลองใช้กับน าไปทดลองใช้กับนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชั้นมัธยมศึกษาปี 
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ที่ 3/5 ในปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนน าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ต่อไป           
    2.5 แบบประเมินพฤติกรรมการท างานผู้อ่ืน 

   2.5.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบประเมินพฤติกรรมการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ความรับผิดชอบ และความมนุษยสัมพันธ์ 

   2.5.2 สร้างแบบประเมินพฤติกรรมการท างานเป็นกลุ่มฉบับร่าง น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย แล้ว
ปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย 

   2.5.3 น าแบบประเมินพฤติกรรมการท างานเป็นกลุ่มฉบับร่างไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน พิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้อง และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย แล้วหาค่า IOC 

   2.5.4 น าแบบประเมินพฤติกรรมการท างานเป็นกลุ่มไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญแล้ว
จัดพิมพ์เป็นแบบประเมินพฤติกรรมการท างานเป็นกลุ่มเพื่อน าไปใช้กับนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3/5 ในปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง แล้วปรับปรุงและน าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยต่อไป 

   2.6 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
   2.6.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 
   2.6.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจฉบับร่ าง น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย แล้วปรับปรุงตาม

ค าแนะน า 
   2.6.3 น าแบบสอบถามความพึงพอใจฉบับร่างไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความ

ถูกต้อง และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย แล้วหาค่า IOC 
   2.6.4 น าแบบสอบถามความพึงพอใจไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญแล้วจัดพิมพ์เป็น

แบบสอบถามความพึงพอใจ เพื่อน าไปใช้กับนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 ในปีการศึกษา 
2561 ภาคเรียนที่ 2 เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง แล้วปรับปรุงและน าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยต่อไป 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล         
 ผู้วิจัยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังน้ี       
 1. ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง เอกภพ  จ านวน 30 
ข้อ ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาร่วมกับการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจ๊ิกซอว์ ผสมผสานเทคโนโลยี AR เสมือนจริง และน าแบบทดสอบมาตรวจให้คะแนนข้อละ 1 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน แล้วน าคะแนนสอบที่นักเรียนแต่ละคนท าได้เก็บไว้   
 2. ด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษาร่วมกับชุดกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจ๊ิกซอว์ ผสมผสานเทคโนโลยี AR เสมือนจริง เรื่อง เอกภพ ให้แก่นักเรียน โดยใช้
แผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 14 แผน         
 3. ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังด าเนินการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษาร่วมกับชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิคจ๊ิกซอว์ ผสมผสานเทคโนโลยี AR เสมือนจริง เรื่อง เอกภพ ซ่ึงมีข้อค าถามที่เก่ียวข้องกับเรื่อง เอกภพ แบบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ และถูกผิดประยุกต์ จ านวน 10 ข้อ รวมจ านวนทั้งหมด 30 ข้อ (เป็น
แบบทดสอบชุดเดียวกับก่อนการทดลองแต่เรียงข้อสลับกัน)      
 4. วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากคะแนนการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
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วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยใช้การวิเคราะห์
หาค่าเฉลี่ย ร้อยละของค่าเฉลี่ย ของคะแนนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาร่วมกับ
การใช้ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจ๊ิกซอว์ ผสมผสานเทคโนโลยี AR เสมือนจริง 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช ้       
 ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ซ่ึงท าการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ในการหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย ได้แก่ การหาคุณภาพของ
แบบทดสอบวัดผลฤทธ์ิทางการเรียน ได้แก่ค่า IOC ค่าความยาก ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเชื่อม่ันของ
แบบทดสอบ  และการวิเคราะห์ผลการวิจัย โดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที (t – test)
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล        
 ผู้วิจัยขอเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังน้ี    
 1. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษาและสร้างชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
โดยใช้เทคนิคจ๊ิกผสมผสานเทคโนโลยี AR เสมือนจริง เรื่อง เอกภพ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคุณภาพ 
และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

ผลการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้จิตตปัญญาศึกษาร่วมกับชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิคจ๊ิกซอว์ ผสมผสานเทคโนโลยี AR เสมือนจริง เรื่อง เอกภพ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้แผนการ
จัดการเรียนรู้ 14 แผน และได้ชุดกิจกรรม 14 ชุด ที่มีค่าประสิทธิภาพดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจ๊ิกซอว์ 
ผสมผสานเทคโนโลยี AR เสมือนจริง เรื่อง เอกภพ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ชดุกจิกรรม 
จ านวน
นักเรยีน 

คะแนน
เตม็ 

รวม
คะแนน
ระหว่าง
เรยีน 

คะแนน
ระหว่าง
เรยีน 
(E1) 

รวม
คะแนน

หลงัเรยีน 

คะแนน
หลงัเรยีน 

(E2) 

ประสทิธภิาพ
ของชดุ
กิจกรรม 
(E1/E2) 

ชดุที ่1 
(ปรากฏการณ์ที่เกิดจาก

โลกหมุนรอบตัวเอง) 
43 10 351 81.62 356 82.79 81.62/82.79 

ชดุที ่2 
(การก าหนดทิศ) 

43 10 354 82.34 357 83.02 82.34/83.02 

ชดุที ่3 
(ปรากฏการณ์ที่เกิดจาก

โลกโคจรรอบดวง
อาทิตย์) 

43 10 348 80.93 351 81.62 80.93/81.62 

ชดุที ่4 
(ปรากฏการณ์ที่เกิดจาก
ระบบโลก ดวงจันทร์ 

และดวงอาทิตย์) 

43 10 347 80.69 350 81.39 80.69/81.39 

ชดุที ่5 
(ดาวฤกษ์) 

43 10 352 81.86 349 81.16 81.86/81.16 
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ชดุที ่6 
(ดวงอาทิตย์) 

43 10 347 80.69 358 83.25 80.69/83.25 

ชดุที ่7 
(พัฒนาการของระบบ

สุริยะ) 
43 10 346 80.46 354 82.32 80.46/82.32 

ชดุที ่8 
(ดาวเคราะห์ชั้นใน) 

43 10 348 80.93 352 81.86 80.93/81.86 

ชดุที ่9 
(ดาวเคราะห์ชั้นนอก) 

43 10 345 80.23 359 83.48 80.23/83.48 

ชดุที ่10 
(วัตถุในระบบสุริยะ) 

43 10 345 80.23 349 81.16 80.23/81.16 

ชดุที ่11 
(การบอกต าแหน่งของ

วัตถุบนท้องฟ้า) 
43 10 350 81.39 352 81.86 81.39/81.86 

ชดุที ่12 
(กลุ่มดาว) 

43 10 348 80.93 356 82.79 80.93/82.79 

ชดุที ่13 
(กล้องโทรทรรศน์) 

43 10 345 80.23 353 82.09 80.23/82.09 

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจ๊ิกซอว์ 
ผสมผสานเทคโนโลยี AR เสมือนจริง เรื่อง เอกภพ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ต่อ) 

ชดุกจิกรรม 
จ านวน
นักเรยีน 

คะแนน
เตม็ 

รวม
คะแนน
ระหว่าง
เรยีน 

คะแนน
ระหว่าง
เรยีน 
(E1) 

รวม
คะแนน

หลงัเรยีน 

คะแนน
หลงัเรยีน 

(E2) 

ประสทิธภิาพ
ของชดุ
กิจกรรม 
(E1/E2) 

ชดุที ่14 
(ดาวเทียม ยานอวกาศ
และการส ารวจอวกาศ) 

43 10 349 81.16 357 83.02 81.16/83.02 

คา่เฉลีย่แตล่ะชดุกิจกรรม 4,875 80.97 49.53 82.27 80.97/82.27 

ผลจากการวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจ๊ิกซอว์ 
ผสมผสานเทคโนโลยี AR เสมือนจริง เรื่อง เอกภพ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ชุดกิจกรรมมี
ประสิทธิภาพเฉลี่ย 80.97/82.27 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 โดยชุดกิจกรรมที่  9 เรื่อง ดาวเคราะห์ชั้นนอก มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด อยู่ที่ 80.23/83.48  

2. การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เอกภพ ทักษะการดูดาวเบื้องต้น และพฤติกรรมการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เม่ือผ่านการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษาร่วมกับชุด
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจ๊ิกซอว์ ผสมผสานเทคโนโลยี AR เสมือนจริง 
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 ผลการวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษาร่วมกับชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดย
ใช้เทคนิคจ๊ิกซอว์ ผสมผสานเทคโนโลยี AR เสมือนจริง เรื่อง เอกภพ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดังตารางที่    
2 - 4 

ตารางที่ 2  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการจัดการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษาร่วมกับชุดกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจ๊ิกซอว์ ผสมผสานเทคโนโลยี AR เสมือนจริง เรื่อง เอกภพ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

ผลการเรยีน 
จ านวน
นักเรยีน 

คะแนน
เตม็ 

คา่เฉลีย่ 
คา่เฉลีย่ 
รอ้ยละ 

S.D. T-test Sig 

ก่อนเรยีน 43 30 15.74 52.48 2.82 
29.493 0.01 

หลงัเรยีน 43 30 24.44 81.47 1.81 

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษา
ร่วมกับชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจ๊ิกซอว์ ผสมผสานเทคโนโลยี AR เสมือนจริง มีค่าเฉลี่ย
ของคะแนนก่อนเรียนเท่ากับ 15.74 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 52.48 มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยู่ที่ 2.82 ส่วนค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนเท่ากับ 24.44 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.47 มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยู่ที่ 1.81 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ .01 

ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์ทักษะการดูดาวเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

รายการประเมิน 
ระดบัทกัษะ 

�̅� S.D. ความหมาย 
4 3 2 1 

ด้านการเขียนลักษณะกลุ่มดาว 35 8 - - 3.81 0.39 มากที่สุด 

ด้านการระบุต าแหน่งของวัตถุบนท้องฟ้า 32 11 - - 3.74 0.44 มากที่สุด 

ด้านการใช้กล้องโทรทรรศน์ 29 14 - - 3.67 0.47 มากที่สุด 

เฉลีย่ 3.74 0.43 มากที่สุด 

จากตารางที่ 3 พบว่า ทักษะการดูดาวเบื้องต้นของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษา
ร่วมกับชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจ๊ิกซอว์ ผสมผสานเทคโนโลยี AR เสมือนจริง อยู่ใน

ระดับมากที่สุด (�̅�=3.74, S.D.=0.43) โดยทักษะที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ทักษะด้านการเขียนลักษณะกลุ่มดาว 

(�̅�=3.81, S.D.=0.39) รองลงมาคือทักษะด้านการระบุต าแหน่งของวัตถุบนท้องฟ้า (�̅�=3.74, S.D.=0.44)  และทักษะ

ด้านการใช้กล้องโทรทัศน์ (�̅�=3.67, S.D.=0.47) ตามล าดับ 
ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ          

จิตตปัญญาศึกษาร่วมกับชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจ๊ิกซอว์ ผสมผสานเทคโนโลยี AR 
เสมือนจริง เรื่อง เอกภพ 

รายการประเมิน 
ระดบัพฤตกิรรม 

�̅� S.D. 
ความ  
หมาย 4 3 2 1 

ด้านความรับผิดชอบ 34 9 - - 3.79 0.41 มากที่สดุ 

ด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ 31 12 - - 3.72 0.45 มากที่สุด 

เฉลีย่ 3.76 0.43 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 4 พบว่า พฤติกรรมการท างานร่วมกับผู้อ่ืนของนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด 

(�̅�=3.76, S.D.=0.43) โดยพฤติกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ พฤติกรรมด้านความรับผิดชอบ (�̅�=3.79, S.D.=0.41) 

รองลงมาคือ พฤติกรรมด้านความมีมนุษย์สัมพันธ์ (�̅�=3.72, S.D.=0.45)   
3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษาร่วมกับชุดกิจกรรม

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจ๊ิกซอว์ ผสมผสานเทคโนโลยี AR เสมือนจริง เรื่อง เอกภพ ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษาร่วมกับ ชุด
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจ๊ิกซอว์ ผสมผสานเทคโนโลยี AR เสมือนจริง ดังแสดงในตารางที่ 5 

ตารางที่ 5  ผลการวิเคราะห์ภาพรวมความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบจิตตปัญญา
ศึกษาร่วมกับชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจ๊ิกซอว์ ผสมผสานเทคโนโลยี AR เสมือนจริง 

ความพงึพอใจต่อการเรยีน �̅� S.D. ความหมาย 

ด้านบรรยากาศ 4.61 0.60 มากที่สุด 

ด้านครูผู้สอน 4.74 0.80 มากที่สุด 

ด้านเน้ือหา 4.38 0.80 มาก 

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 4.70 0.50 มากที่สุด 

ด้านการวัดและประเมินผล 4.83 0.40 มากที่สุด 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 4.55 0.57 มากที่สุด 

เฉลีย่ 4.62 0.55 มากที่สุด 

จากตารางที่ 5 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษาร่วมกับชุด
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจ๊ิกผสมผสานเทคโนโลยี AR เสมือนจริง ในภาพรวมอยู่ในระดับ

มากที่สุด (�̅�=4.62, S.D.=0.55) ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวัดและประเมินผล มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 

(�̅�=4.83, S.D.=0.40) รองลงมาเป็นด้านครูผู้สอน (�̅�=4.74, S.D.=0.80) ขณะที่ด้านเน้ือหามีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

(�̅�=4.38, S.D.=0.80)  

สรุปผลการวิจัย 
1. การจัดการเรียนรู้จิตตปัญญาศึกษา ร่วมกับชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจ๊ิกซอว์ 

ผสมผสานเทคโนโลยี AR เสมือนจริง เรื่อง เอกภพ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกอบไปด้วยแผนการ
จัดการเรียนรู้ 14 แผน และชุดกิจกรรม จ านวน 14 เรื่อง ซ่ึงชุดกิจกรรมคุณภาพและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของนักเรียนเม่ือผ่านการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษาร่วมกับชุด
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจ๊ิกซอว์ ผสมผสานเทคโนโลยี AR เสมือนจริง เรื่อง เอกภพ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทักษะการดูดาวเบื้องต้นของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ขณะที่พฤติกรรม
การท างานร่วมกับผู้อ่ืนของนักเรียน พบว่า มีพฤติกรรมในด้านความรับผิดชอบสูงที่สุด รองลงมาเป็นด้านความมนุษย
สัมพันธ์  
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 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษาร่วมกับชุดกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจ๊ิกซอว์ ผสมผสานเทคโนโลยี AR เสมือนจริง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  

อภิปรายผลการวิจัย 
1. แผนการจัดการเรียนรู้จิตตปัญญาศึกษาและชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจ๊ิก

ซอว์ ผสมผสานเทคโนโลยี AR เสมือนจริง เรื่อง เอกภพ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคุณภาพจากการ
ประเมินของผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46 และมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 80.97/80.85ตามเกณฑ์ 80/80 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากแผนการจัดการ
เรียนรู้จิตตปัญญาศึกษาและชุดกิจกรรมที่ได้จัดท าขึ้นน้ัน ผู้วิจัยได้อาศัยหลักการจากเอกสาร หนังสือ ต าราและ
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง และได้มีการผสมผสานน าเอา Augmented Reality Technology หรือ AR เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนรู้ ซ่ึงในปัจจุบันน้ัน AR น้ันเป็นการภาพเสมือนรูปแบบ 3 มิติ เข้ามาทับซ้อนกับสภาพแวดล้อม สามารถ
สร้างประสบการณ์ในการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งรอบตัว โดยผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยชุดกิจกรรมที่ถูกจัดท าขึ้นมาน้ัน ผู้วิจัย
ได้ท าการเลือกใช้ส่ือที่มีความหลากหลาย ได้แก่ ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง โดยอยู่ในรูปแบบ AR ซ่ึงผู้วิจัยได้ได้
ท าการศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับองค์ประกอบที่ใช้ในการสร้างชุดกิจกรรม จัดท าแบบสอบถามความเหมาะสม  โดยให้
ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจสอบความเหมาะสม จนได้องค์ประกอบของชุดกิจกรรมที่มีควาเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
ตามที่ตั้งไว้ตามเกณฑ์ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภูวภัสสร์ อินอ้าย และคณะ (2560) ที่ท าการพัฒนาชุดการสอน
ด้วยเทคโนโลยีออคเมนเต็ดเรียลลิตี เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ผล
การประเมินคุณภาพของชุดการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 และ
มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.41 และมีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.43/82.40 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสาวภา กลิ่นสูงเนิน และคณะ (2558) ที่ได้ท าการวิจัย เรื่อง การพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
เสมือนจริง เรื่อง หลักการท างานของคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า สื่อเทคโนโลยีเสมือน
จริง เรื่อง หลักการท างานของคอมพิวเตอร์ มีคุณภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
คุณภาพด้านเน้ือหาอยู่ในระดับดีมาก ประสิทธิภาพของบทเรียนมีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 89.67/87.31 ซ่ึงเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของนักเรียนเม่ือผ่านการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษาร่วมกับชุด
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจ๊ิกซอว์ ผสมผสานเทคโนโลยี AR เสมือนจริง เรื่อง เอกภพ พบว่า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงเป็นผลมากจากการท า
กิจกรรมจิตปัญญาศึกษา ที่ท าให้นักเรียนมีสมาธิ และมีสติ พร้อมที่จะได้รับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ พร้อมกับการที่ได้ลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง สืบค้นหาความรู้ด้วยตนเอง วางแผนการท างานด้วยตนเอง และได้รับความช่วยเหลือเพื่อน ๆ ในกลุ่ม 
นอกจากน้ีแล้ว ยังมีชุดกิจกรรมที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมาน้ันมีข้อความ ภาพน่ิง และภาพเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ กระตุ้นให้
ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น อยากรู้อยากเห็นต่อการเรียนรู้ จึงท าให้ผู้เรียนมีความรู้เก่ียวกับเรื่องที่เรียนรู้ ซ่ึงสอดคล้อง
กับค ากล่าวของ ซาราห์ จอห์น (ประชาชาติธุรกิจ, 2561) คุณครูจากสถาบันการศึกษานิวซีแลนด์ ที่ได้น าเอาเทคโนโลยี
การสอนแบบอินเตอร์แอคทีฟ เป็นภาพ 3 มิติ (AR) มาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ กล่าวว่า การเรียนการสอนในปัจจุบัน
จ าเป็นต้องมีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาร่วม เทคโนโลยี AR ที่น าภาพความจริงมาผสานเข้ากับโลกเสมือนจริงมี
การแสดงผลออกมาเป็นภาพ 3 มิติ ที่มีมุมมองได้ 360 องศา จะช่วยให้นักเรียนได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น นอกจากจะ
เพิ่มความน่าตื่นเต้นในการเรียนแล้ว ยังท าให้ห้องเรียนเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เม่ือนักเรียนมีผ่อนคลาย การเข้าถึง
ซ่ึงกันและกันระหว่างครูกับนักเรียน รวมทั้งนักเรียนด้วยกันก็จะง่ายขึ้น และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พันทิพา หนู
ซ่ือตรง (2561) ที่ท าการวิจัยเรื่อง ผลการเรียนด้วยหนังสือเรียนร่วมกับเทคโนโลยีความจริงเสริม และกระบวนการ
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จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
แก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนเรียนและหลัง
เรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ภัยธรรมชาติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยสื่อ
หนังสือเรียนร่วมกับเทคโนโลยีความจริงเสริม โดยใช้กระบวนการเรียนรู้เทคนิคจ๊ิกซอว์ มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน โดยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 นอกจากน้ีเม่ือท าการทดสอบทักษะการดูดาวเบื้องต้นของนักเรียน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด คือ 
3.74 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.43 ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าว มีการใช้ Augmented 
Reality Technology เข้ามาผสมผสาน ส่งผลให้นักเรียนมีความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องน้ัน ๆ แสดงว่านักเรียนมี
ความสนใจ เม่ือนักเรียนมีความสนใจแล้ว จะท าให้นักเรียนเกิดความอยากเรียนรู้ด้วยตนเอง และเกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง จากน้ันท าให้เกิดทักษะต่าง ๆ ขึ้นมา เช่น ให้นักเรียนได้เรียนรู้ลักษณะของกลุ่มดาวนายพราน จากการใช้ชุด
กิจกรรม นักเรียนจะเห็นภาพเสมือนที่ปรากฏขึ้นมา และเม่ือถึงเวลากลางคืน นักเรียนจะสามารถกลับไปสังเกตกลุ่ม
ดาวนายพรานในเวลากลางคืน และจะสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรียนรู้ไปได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัชกร สุวรรณ
จรัส (2559) ที่ ได้ท าการวิจัยเก่ียวกับ พัฒนาการเรียนด้วย e-Learning แบบเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยี 
Augmented Reality (AR) เพื่อพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา พบว่า ทักษะการฟังภาษาอังกฤษของนิสิตกลุ่มที่เรียนด้วยบทเรียน e-Learning แบบเรียนรู้ร่วมกัน
โดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality สูงกว่ากลุ่มที่เรียนด้วยบทเรียน E-Learning แบบเรียนรู้ร่วมกันโดยไม่ใช่
เทคโนโลยี Augmented Reality อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ นงคราญ ศรี
สะอาด (2556) ที่ท าการวิจัยเก่ียวกับเรื่อง การสร้างสภาพแวดล้อมทางการเรียนจากเทคโนโลยีเสมือนจริงโดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนที่เรียนจากสภาพแวดล้อมทางการเรียนจาก
เทคโนโลยีเสมือนจริง ที่สร้างขึ้นมามีคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 เน่ืองจากสภาพแวดล้อมทางการเรียนจากเทคโนโลยีเสมือนจริ ง ที่สร้างขึ้นมามีการใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ
กระบวนการสิบเสาะหาความรู้ ในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละข้อ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ทั้ง 5 ทักษะกระบวนการ  
 พฤติกรรมการท างานร่วมกับผู้อ่ืนของนักเรียนเม่ือผ่านการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ จิตตปัญญาศึกษา
ร่วมกับชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจ๊ิกซอว์ ผสมผสานเทคโนโลยี AR เสมือนจริง มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากที่สุด คือ 3.76 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.43 ซ่ึงเป็นผลมาจากการการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
โดยใช้เทคนิคจ๊ิกซอว์ เน่ืองจากการจัดการเรียนรู้ที่มีการแบ่งกลุ่มผู้เรียนให้เป็นการกระตุ้นให้ผุ้เรียนกระตือรือร้นในการ
เรียน มีการปฏิบัติงานเป็น มีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นล าดับขึ้นตอน ส่งผลให้นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
มีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน มีการแสดงเหตุผล การแสดงความคิดเห็น การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน เพื่อให้
การท างานของกลุ่มส าเร็จ นอกจากน้ีแล้ว ยังเป็นผลมาจากกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา ที่ท าให้นักเรียนมีสมาธิ และ
สติจดจ่ออยู่กับการท างาน ช่วยส่งเสริมให้เกิดความมุ่งม่ันในการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม สมาชิกภายในกลุ่มมีการรับฟัง
ความคิดเห็นร่วมกัน สามารถท าให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้ ซ่ึงสอดคล้องกับค ากล่าวของ ธนา นิลชัยโกวิทย์ (2551) ที่ว่า 
กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลุ่ม ซ่ึงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อย ๆ เกิดขึ้นเอง โดย
ไม่ได้มีข้อก าหนดที่เป็นทางการมาชี้น า แต่เป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการที่สมาชิกมีปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่ม ค่อย ๆ ซึม
ซับทัศนิคติ และแนวความคิด ตลอดจนท่าทีในการปฏิบัติต่อกันและกัน เม่ือสมาชิกคนหน่ึงเกิด ความรู้สึก หรือการ
ใคร่ครวญตนเองอย่างมีวิจารณญาณขึ้น สมาชิกคนอ่ืน ๆ ก็ได้เรียนรู้และได้รับผลกระทบท าให้เกิดสติ และย้อนกลับมา
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ใคร่ครวญพิจารณาตนเองไปด้วยพร้อม ๆ กัน ส่งผลกระทบเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ที่เชื่อโยงกันอย่างต่อเน่ืองภายในกลุ่ม     
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑามณี เสาระโส (2560) ที่ได้ท าการศึกษา การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความมีวินัยใน
ตนเองตามแนวคิดจิตปัญญาศึกษา ส าหรับนักเรียนที่บกพร่องทางสติปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกาฬสินธ์ุ
ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธ์ุ พบว่า นักเรียนที่เข้าร่วมโปรแกรมมีพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองในทางที่ดีขึ้นทุกคน 
เน่ืองจากแนวคิดจิตปัญญาศึกษา เป็นวิธีการที่ท าให้เด็กมีสมาธิมากยิ่งขึ้น จึงท าให้สามารถเปิดรับสิ่งต่าง ๆ ได้เป็นอย่าง
ดี และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัจฉราพรรณ์ เพิ่มขึ้นและคณะ (2560) ที่ได้ท าการวิจัย เรื่อง การใช้กระบวนการ           
จิตตปัญญาศึกษาในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในวิชาหน้าที่พลเมือง โรงเรียนดาราพิทยาคม จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า 
ผู้เรียนมีคุณภาพในวิชาหน้าที่พลเมืองอยู่ในระดับมาก ผู้เรียนเข้าใจผู้อ่ืนมากขึ้น มีจิตสาธารณะ อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม มีการคิดอย่างมีเหตุผล ผู้เรียนมีการ
เรียนรู้ มีความม่ันใจ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การฝึกสติ ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ และมีความเพียร
พยายาม อยู่ในระดับมาก  
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษาร่วมกับชุดกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจ๊ิกซอว์ ผสมผสานเทคโนโลยี AR เสมือนจริง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด คือ 4.62 
มีส่วนเบี่ยงมาตรฐานอยู่ที่ 0.55 เน่ืองจากกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษา ท าให้นักเรียนมี
สมาธิ มีสติ ส่งผลท าให้การท างานมีความราบรื่น นอกจากน้ีแล้ว การจัดกิจกรรมแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจ๊ิกซอว์น้ัน 
ท าให้นักเรียนมีการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน และยังท าให้นักเรียนเอาใจใส่งานของตนเอง 
และงานของกลุ่มด้วย นอกจากน้ีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแล้ว ชุดกิจกรรมที่จัดท าขึ้นน้ัน
น าเอามาผสมผสานเทคโนโลยี AR เสมือนจริง ที่ท าให้นักเรียนมีความอยากรู้อยากเห็น อยากทดลอง และลงมือปฏิบัติ 
โดยผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ที่เป็นเครื่องมือในการใช้ร่วมกับการเรียนรู้ ใช้ในการสืบค้นหาความรู้ หาข้อมูล ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฏฐ์ดิศเจริญ และคณะ (2557) ที่ได้ท าการวิจัย การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง โครงสร้าง
อะตอมและพันธะเคมี ด้วยเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี้ จากการวิจัยพบว่า เม่ือน าเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี้ 
มาใช้ประกอบการเรียนการสอนแล้ว ท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น อยากรู้อยากเห็นในเน้ือหาที่จะเรียน สามารถ
ช่วยแก้ปัญหาความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ดีผ่านโมเดลที่เป็นแอนิเมชั่นสามมิติที่มีการเคลื่อนไหวและมองได้รอบด้าน 
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกียรติภูมิ และคณะ (2559) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม วิชาเคมี เรื่อง แบบจ าลองอะตอม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ผู้เรียนมี
ความพึงพอใจโดยรวมในแต่ละด้านอยู่ในระดับมาก ซ่ึงเป็นผลมาจากเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นมาน้ัน สร้างความตื่นตาตื่นใจ
ให้แก่ผู้เรียน สามารถเสริมข้อด้อยของหนังสือเรียนที่เป็นสื่อทางเดียว 

ขอ้เสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

 1. การจัดการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษา เป็นการจัดการเรียนรู้ที่น าเอาวิธีการบริหารสมอง และสติปัญญา 
เพื่อให้เกิดสมาธิและสติปัญญาก่อนการเรียนรู้ ครูจึงควรศึกษากระบวนการจิตตปัญญาศึกษาให้เข้าใจและน ามาปรับใช้
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  

2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบจิตปัญญาศึกษา ครูควรจะต้องก าหนดให้ชัดเจนว่า แต่ละครั้งของการ
จัดการเรียนรู้ ต้องการให้นักเรียนเรียนรู้อะไร ควรจูงใจให้นักเรียนลงมือกระท า ได้คิด ได้แสดงออก เพื่อจะได้รู้ว่า
นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไร 
 3. การด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ครูควรศึกษาคู่มือครูของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเกิดความเข้าใจ และ
สามารถอธิบาย หรือให้ค าแนะน าแก่นักเรียนได้ 
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 4. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจ๊ิกซอว์ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยผ่าน
กระบวนการท างานเป็นกลุ่ม ครูควรแบ่งกลุ่มให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถที่แตกต่างกันออกไป และไม่ควร
แบ่งกลุ่มซ้ าเดิมในทุกครั้งของจัดกิจกรรม เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างแท้จริง  
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยผลการใช้การกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนใน
ระดับชั้นอ่ืน ๆ เช่น ในระดับประถมศึกษา เพื่อเป็นการปลูกฝังนักเรียนให้มีสมาธิและสติในการเรียนรู้ 
 2. ควรศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษาร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบอ่ืน ๆ เช่น การจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นต้น 
 3. ควรมีการศึกษาวิจัยความคงทนของการเรียนรู้ในเรื่องเอกภพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 4. ควรมีการศึกษาวิจัยการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยผสมผสาน Augmented Reality Technology
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และในระดับชั้นอ่ืน ๆ  
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Developing Conceptions of Physics in Equilibriums and Elasticity by 
Using Inquiry Teaching and Learning (5E) of  Grade 11  Students 
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บทคดัยอ่ 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการส ารวจและเปรียบเทียบพัฒนาการแนวคิดทางฟิสิกส์ก่อนและหลังการใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 43 
คน จาก 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนน้ าริดวิทยา โรงเรียนทองแสนขันวิทยา และโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุตรดิตถ์ ผู้วิจัยเก็บรวมรวมข้อมูลโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้และแบบวัดแนวคิดทางฟิสิกส์เป็นแบบทดสอบค าถาม
ปลายเปิด  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาร่วมกับการวิเคราะห์เน้ือหา ผลการส ารวจและเปรียบเทียบแนวคิด
ทางฟิสิกส์เรื่อง สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น ก่อนเรียน พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีแนวคิดทางฟิสิกส์คลาดเคลื่อน 
(MU) ร้อยละ 29.41 รองลงมาคือแนวคิดเชิงฟิสิกส์ถูกต้องบางส่วนและมีแนวคิดเชิงฟิสิกส์คลาดเคลื่อนบางส่วน 
(PU&MU) ร้อยละ 27 ไม่มีแนวคิดทางฟิสิกส์ (NU) ร้อยละ 26.32 แนวคิดเชิงฟิสิกส์ถูกต้องบางส่วน (PU) ร้อยละ 
14.36 และแนวคิดเชิงฟิสิกสถ์ูกต้อง (SU) ร้อยละ 3.33 แต่หลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 5E พบว่านักเรียนส่วน
ใหญ่มีแนวคิดทางฟิสิกส์ถูกต้องบางส่วน (PU) ร้อยละ 51.01 รองลงมาคือแนวคิดทางฟิสิกส์ที่ถูกต้อง (SU) ร้อยละ 
38.55 แนวคิดเชิงฟิสิกส์คลาดเคลื่อนบางส่วน (PU&MU) ร้อยละ 8.83 แนวคิดทางฟิสิกส์คลาดเคลื่อน (MU) ร้อยละ 
1.78 และไม่มีแนวคิดทางฟิสิกส์ (NU) ร้อยละ 0.13 จากผลการทดลองที่ได้แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีแนวคิดทางฟิสิกส์
ที่ดีขึ้นหลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 

ค าส าคัญ : แนวคิดทางฟิสิกส์เรื่องสภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น / การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ / 

เทคนิคการสอนให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

ABSTRACT 
 A study was conducted for investigation and comparison the grade 11 students’ conceptions 
of physics – on the topic of equilibrium and elasticity before and after using inquiry teaching and 
learning (5E). The participants were 43 the grade 11 students of three schools: Thong Saen Khan 
Wittaya School, Uttaradit Provincial Administrative Organization School, and Namrid Wittaya School. 
The data collection methods were: using inquiry teaching and learning (5E) with independent study 
technique lesson plan, and conceptions of physics test – essay items. The data was analyzed by 
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using descriptive statistics and content analysis. The investigation and comparison results of the grade 
11 students’ conceptions of physics were: before and after teaching and learning respectively, the 
percentages of students for SU were 3.33% and 38.55%, PU were 14.36% and 51.01%, PU&MU were 
27.00% – 8.83%, MU were 29.41% and 1.78%, and NU were 0.13%. The results demonstrated that 
the grade 11 students’ conceptions of physics were more sound understanding after using inquiry 
teaching and learning (5E). 

Keywords :  conceptions of physics - topics of equilibrium and elasticity /using inquiry teaching and 

learning (5E) / independent study technique 

ความเป็นมาและความส าคัญ 

 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เก่ียวข้องกับทุกคนทั้ง
ในชีวิตประจ าวันและการงานอาชีพต่าง ๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิดทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิด
สร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบได้ 
ดังน้ัน ทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่
มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผลและมีคุณธรรม (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551) การมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ถือว่าส าคัญมากซ่ึงทางสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์พยายามส่งเสริมให้ทุกคนได้รับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้นเพื่อให้เข้าใจธรรมชาติ
และสิ่งต่างๆและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ต่อไป (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี : สสวท, 2546) การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์จึงมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นผู้รู้วิทยาศาสตร์
เพื่อสามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินในชีวิตประจ าวันได้โดยเฉพาะในวิชาฟิสิกส์ซ่ึงเป็นวิทยาศาสตร์แขนงหน่ึงที่มี
ความส าคัญและเก่ียวข้องกับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดโดยเฉพาะมนุษย์ซ่ึงล้วนเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตทั้งสิ้นต้องอาศัย
ความรู้และหลักการทางฟิสิกส์ จึงถือได้ว่าวิชาฟิสิกส์เป็นสาขาหน่ึงที่มีความส าคัญซ่ึงการศึกษาฟิสิกส์เป็นการศึกษา
สิ่งมีชีวิตและมีการศึกษากลไกการท างานภายในมากมายจึงท าให้วิชาฟิสิกส์มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ดังน้ัน เน้ือหา
ของฟิสิกส์จึงมีความส าคัญมากกับนักเรียน นักเรียนจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการทฤษฎีขั้นพื้นฐานที่ถูกต้องจึง
จะสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ต่อไปได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ (อัศวรัฐ นามะกันคา, 2550) 
 จากการสอบถามข้อมูลการเรียนวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 จากนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูชั้นปีที่ 6 สาขาวิชาฟิสิกส์ โรงเรียนน้ าริดวิทยา โรงเรียนทองแสนขันวิทยา และโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า การเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ ในภาคเรียนที่ 1 เรื่องสภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น 
มีเน้ือหาค่อนข้างมาก แต่เน่ืองด้วยระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนวิชาฟิสิกส์ไม่เพียงพอ ท าให้การเรียนเรื่องน้ีเรียนได้ไม่ครบ
ทุกเรื่อง ผู้วิจัยจึงเลือก 3 โรงเรียนน้ีเป็นแหล่งข้อมูลการวิจัย 
 การเรียนการสอนด้วยวิธีสืบเสาะหาความรู้เป็นวิธีการสอนแบบหน่ึงที่ให้ความส าคัญกับการสร้างแนวคิด
และการพัฒนาแนวคิดของนักเรียน ดังที่ Allen (1997) ได้แสดงทรรศนะที่เก่ียวกับการเรียนการสอนด้วยวิธีสืบเสาะหา
ความรู้ไว้ว่า การเรียนการสอนด้วยวิธีสืบเสาะจะท าให้นักเรียนได้เรียนรู้เก่ียวกับโลกและมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งที่อยู่รอบตัวนักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ซ่ึงจะก่อให้เกิดการ
พัฒนาทางด้านสติปัญญาอย่างต่อเน่ือง ก่อนหน้าน้ี Dewey ก็ได้แสดงทรรศนะที่มีต่อการเรียนการสอนด้วยวิธีสืบ
เสาะหาความรู้ สามารถสรุปได้ว่าการเรียนการสอนด้วยวิธีสืบเสาะน้ันจะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจสิ่ง
ต่างๆในมุมมองที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นและจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียนต่อไป (Dewey, 1916) จากงานวิจัย
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เก่ียวกับผลของการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีแบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีต่อการพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์
สามารถสรุปได้ว่า การเรียนการสอนด้วยวิธีแบบสืบเสาะหาความรู้น้ันจะน าไปสู่การพัฒนาแนวคิดและสติปัญญาของ
นักเรียน (Nation Reseach Council : NRC, 1996; Kaartinen and Kumpulainen, 2002)  ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจที่
จะน าการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีสืบเสาะหาความรู้มาช่วยในการพัฒนาแนวคิดของนักเรียน  
 จากการศึกษาชั้นเรียนโดยวิธีการส ารวจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในรายวิชาฟิสิกส์ แผนการ
เรียนวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนน้ าริดวิทยา โรงเรียนทองแสนขันวิทยา และโรงเรียนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่านักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อนเน่ืองจากนักเรียนได้รับความรู้จากหลายแหล่งข้อมูล เช่น 
การเรียนในโรงเรียนกวดวิชาสถาบันต่าง ๆ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและรูปแบบ การเรียน
แบบบรรยาย จากการการส ารวจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท าให้นักเรียนมีแนวคิดบางส่วนไม่ตรงกันส่งผล
ให้นักเรียนเกิดความสับสนและเกิดแนวคิดที่คาดเคลื่อนได้ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 พบว่า มีเน้ือหา
ที่ส าคัญหลายเรื่อง ซ่ึงหน่ึงในน้ันคือเรื่องสภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่นโดยผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาแนวคิดของนักเรียน
ในวิชาฟิสิกส์เรื่องสภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น และเม่ือผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์หลักสูตรในหน่วยการเรียนรู้น้ีพบว่า
เรื่องสภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่นมีเน้ือหามาก มีแนวคิดหลักหลายแนวคิดซ่ึงต้องส่งเสริมให้นักเรียนมีความเข้าใจที่
ถูกต้องมากขึ้นและจากสาเหตุที่กล่าวมาอาจท าให้ผู้เรียนเกิดแนวคิดที่คลาดเคลื่อนได้  (สสวท. , 2549) พบแนวคิด
คลาดเคลื่อนในเรื่อง 1) สภาพสมดุล 2) สมดุลต่อการหมุน 3) สภาพยืดหยุ่น  การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
เป็นแนวทางหน่ึงที่มีความสอดคล้องอย่างชัดเจนในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การให้เหตุผลเพื่อพัฒนาแนวคิด
และความสามารถในการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์เน่ืองจากการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกระบวนการที่
นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการค้นหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือกิจกรรม หรือวิธีการเรียนรู้ที่นักเรียนได้ปฏิบัติและเรียนรู้
เพื่อพัฒนาความรู้วิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซ่ึงสิ่งส าคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ก็คือการให้โอกาสนักเรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการส ารวจ
ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลหรือหลักฐานต่างๆมาเพื่อใช้อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือแ ก้ปัญหา โดยผู้สอน
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดค าถาม เกิดความคิดและลงมือแสวงหาความรู้ (ทิศนา แขมณี, 2557)  สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เอกวิทย์ ดวงแก้ว (2558) ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับกลวิธีการแก้โจทย์ปัญหา
ทางฟิสิกส์เชิงตรรกะของเฮลเลอร์และเฮลเลอร์ โดยผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ของนักเรียน
หลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับกลวิธีแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์เชิงตรรกะของเฮลเลอร์และ
เฮลเลอร์สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 และสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ไตรรัตน์ รัตนเดช (2551) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาแนวคิดเก่ียวกับการหายใจระดับเซลล์ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีสืบเสาะหาความรู้ ซ่ึงผลการวิจัยพบว่า นักเรียนพัฒนา
แนวคิดเก่ียวกับการหายใจระดับเซลล์ โดยจ านวนนักเรียนมีแนวคิดเก่ียวกับการหายใจระดับเซลล์อยู่ในกลุ่มแนวคิด
ถูกต้องและถูกต้องบางส่วนมากขึ้นแต่มีจ านวนนักเรียนที่มีแนวคิดในกลุ่มแนวคิดคลาดเคลื่อนและไม่มีแนวคิดลดลง 
ส่วนเทคนิคของการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีสืบเสาะหาความรู้ที่ช่วยให้นักเรียนเกิดการพัฒนาแนวคิดคือ การ
ร่วมกันออกแบบการค้นคว้าและการลงมือปฏิบัติ การได้ฝึกคิดวิเคราะห์และเชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวันการถามค าถาม
เพื่อให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก่อนการจัดการเรียนการสอน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรัสยา  นาคราช 
(2558) ที่ศึกษาการพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เรื่อง ระบบประสาทและความสามารถ ในการสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ซ่ึงผลการวิจัยพบว่า  
หลังจากการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้นักเรียนส่วนใหญ่ ร้อยละ56.82 มีแนวคิดวิทยาศาสตร์ (SU) รองลงมา
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ร้อยละ 30.68 มีแนวคิดวิทยาศาสตร์บางส่วนและคลาดเคลื่อนบางส่วน(PU&MU) ร้อยละ7.72 มีแนวคิดคลาดเคลื่อน
จากแนวคิดวิทยาศาสตร์ร้อยละ 3.86 มีแนวคิดวิทยาศาสตร์แบบไม่สมบูรณ์ (PU) และร้อยละ 1.36 จะไม่ตอบค าถาม 
(WA) โดยเน้ือหาที่นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์มากที่สุด คือ อิมัลชัน และเน้ือหาที่นักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อนจาก
แนวคิดวิทยาศาสตร์มากที่สุด คือ การจ าแนกสารโดยใช้สถานะเป็นเกณฑ์  ซ่ึงต่างพบว่าการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้สามารถพัฒนาแนวคิดได้ทุกแนวคิดและมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก 
จากลักษณะและความส าคัญรวมทั้งงานวิจัยที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้สามารถ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ควบคู่กัน
ไป                     
 ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่องสภาพสมดุลและ
สภาพยืดหยุ่น และสอดแทรกความสามารถในการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ซ่ึงมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ
นักวิทยาศาสตร์มาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สะท้อนการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อพัฒนาแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์เรื่อง สภาพสมดุลและและสภาพยืดหยุ่น เพื่อน าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการด ารงชีวิตและอยู่
ในโลกสมัยใหม่ซ่ึงเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข   

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1.  เพื่อสร้างและตรวจสอบประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง สภาพ
สมดุลและสภาพยืดหยุ่น  
 2.  เพื่อส ารวจแนวคิดทางฟิสิกส์ เรื่อง สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนน้ าริดวิทยา โรงเรียนทองแสนขันวิทยา และโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 3.  เพื่อเปรียบเทียบความเข้าใจแนวคิดทางฟิสิกส์ก่อนและหลังการใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) เรื่อง สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนน้ าริดวิทยา โรงเรียนทอง
แสนขันวิทยา และโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 

กรอบแนวคิดการวิจัย         

 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi – experimental research design) (อรพินทร์ ชูชม, 2552) 
มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจแนวคิดทางฟิสิกส์ และเปรียบเทียบความเข้าใจแนวคิดทางฟิสิกส์ก่อนและหลังการใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ (5E) ประกอบด้วย 5 ขั้น คือ ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration) 
ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) และขั้นประเมิน (Evaluation) (สสวท, 
2546) จากน้ันมีการจัดกลุ่มแนวคิดทางฟิสิกส์ ตามแนวคิดของ Haidar (1997) ซ่ึงได้ศึกษาตามกรอบแนวคิดดังน้ี 

    ตวัแปรอสิระ              ตวัแปรตาม 

 
 
 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
(5E) เรื่อง สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

แนวคิดทางฟิสิกส์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง สภาพสมดุล

และสภาพยืดหยุ่น 
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วิธีการด าเนินวิจัย 
แหล่งข้อมลูการวจิยั       

 นักเรียนแผนการเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนน้ าริดวิทยา จ านวน 9 
คน โรงเรียนทองแสนขันวิทยา จ านวน 25 คน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 9 คน ภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 3 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 43 คน ซ่ึงแหล่งข้อมูลวิจัยได้มาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง 

รปูแบบการวิจยั 
 การวิจัยแบบก่ึงทดลอง (Quasi – experimental research design) เป็นแบบแผนการวิจัยที่มีข้อจ ากัดใน
ด้านหลักการสุ่ม (Randomization) และผู้วิจัยไม่สามารถควบคุมสภาพการณ์วิจัยได้อย่างเคร่งครัด (Researcher 
control of experimental situation) เพราะอาจขัดต่อจริยธรรม โดยเฉพาะการวิจัยที่กระท ากับคน และท าใน
สภาพแวดล้อมที่เป็นจริงตามธรรมชาติ จึงมักมีข้อจ ากัดดังกล่าว     
 แบบการวิจัยที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว เก็บข้อมูลก่อนและหลัง (pretest – 
posttest design) คือ การวิจัยทดลองนวัตกรรม โดยใช้นักเรียนกลุ่มเดียวเก็บข้อมูลการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ก่อน และหลังการทดลอง (ระพินทร์  โพธ์ิศรี, 2560) 
 

         Opre        X             Opost 
           

 โดย        X          แทน    การใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 

           Opre     แทน    การวัดแนวคิดก่อนการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 

          Opost     แทน    การวัดแนวคิดหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
  

เครือ่งมือทีใ่ช ้         
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีประกอบด้วย      
 1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)     
 ขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง สภาพ
สมดุลและสภาพยืดหยุ่น 
 ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สาระที่ 5 พลังงาน มาตรฐาน ว 5.1 
 ขั้นตอนที่ 2  วิเคราะห์เน้ือหา และจุดประสงค์การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์จากหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยก าหนดเน้ือหาในสาระที่ 5 เรื่อง สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น ซ่ึงได้เน้ือหา 3 
เรื่อง ใช้เวลาทั้งสิ้น 8 ชั่วโมง 
 ขั้นตอนที่ 3  ด าเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยให้ครอบคลุม
ผลการเรียนรู้และเน้ือหาจ านวน 3 แผน จ านวน 8 ชั่วโมง 
 ขั้นตอนที่ 4  แผนการจัดการเรียนรู้ที่เขียนเสร็จแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณา ตรวจสอบ
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของแผน 
 ขั้นตอนที่ 5  น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ  3  ท่าน เพื่อประเมินค่า
ความเหมาะสมองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ จากการประเมินค่าความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ 
โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน )  โดยสถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพ คือ ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา ผลการวิเคราะห์การประเมิน
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คุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น แผนการจัดการเรียนรู้     
ที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 อยู่ในระดับเหมาะสมมาก แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42 อยู่ในระดับเหมาะสมมาก แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 3.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 อยู่ในระดับเหมาะสมมาก      
 ขั้นตอนที่ 6  ด าเนินการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญในประเด็นที่ยังไม่
ผ่านเกณฑ์ 
 ขั้นตอนที่ 7  น าแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 ที่ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญแล้วน าไปทดลองใช้กับนักเรียนที่เป็นแหล่งข้อมูลการวิจัย คือนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทองแสนขันวิทยา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และโรงเรียน  น้ าริด
วิทยา โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการสอนด้วยตนเอง เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ความถูกต้องความเหมาะสมและบันทึ ก
ปัญหาข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่พบแล้วน ามาแก้ไขและปรับปรุงก่อนน าไปใช้จริง    
 ขั้นตอนที่ 8  น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการทดลองใช้แล้วมาปรับปรุงแก้ไขและจัดพิมพ์เป็นฉบับ
สมบูรณ์เพื่อน าไปทดลองใช้จริงกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  
 2.  แบบวัดแนวคิดทางฟิสิกส์ เรื่อง สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น 
 ขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบประสิทธิภาพแบบวัดแนวคิดทางฟิสิกส์เรื่อง สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น 

ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบส ารวจแนวคิดทางฟิสิกส์ ได้แก่ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ หนังสือและคู่มือครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ความคิดพื้นฐานและแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์ เรื่อง สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น 
 ขั้นตอนที่ 2  วิเคราะห์และก าหนดแนวคิด เรื่อง สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่นในแต่ละจุดประสงค์การ
เรียนรู้เพื่อสร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบแบบวัดแนวคิด 
 ขั้นตอนที่ 3  สร้างแบบวัดแนวคิดเรื่อง สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่นน้ี ผู้วิจัยเลือกใช้แบบวัดแนวคิดแบบ
ค าถามปลายเปิด (Essay items) ในการประเมินแนวคิดของนักเรียน 
 ขั้นตอนที่ 4  ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนการจัดแนวคิดแบบ 5 กลุ่ม ได้จ าแนกตามเกณฑ์ตามแนวคิดของ 
Haidar (1997) 
 ขั้นตอนที่ 5  น าแบบวัดแนวคิดทางฟิสิกส์ ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง
ของสาระการเรียนรู้ กับผลการเรียนรู้ กับพฤติกรรมที่ต้องการวัดของข้อค าถามในแต่ละข้อรวมทั้งความเหมาะสมของ
ภาษาที่ใช้แล้วจึงน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข 
 ขั้นตอนที่ 6  น าแบบวัดแนวคิดทางฟิสิกส์ ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบด้านเน้ือหา 
 ขั้นตอนที่ 7  น าผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยแล้วพิจารณาเลือกแบบทดสอบที่มีค่า
ดัชนีความสอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ขึ้นไป (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543)  โดยสถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพ คือ 

ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาและค่าเฉลี่ยของคะแนน (X̅) จากผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) พบว่า 
ข้อสอบข้อที่ 6, 8 และ 9 ใช้ไม่ได้หรือควรปรับปรุง เพราะมีค่าดัชนีน้อยกว่า 0.50 ส่วนข้ออ่ืนใช้ได้ เพราะมีค่าดัชนี
มากกว่า 0.50 
 ขั้นตอนที่ 8  น าผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ัน  
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(Reliability) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปการทดสอบความเชื่อม่ันของแบบวัดแนวคิด โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) 
 ขั้นตอนที่ 9  จัดพิมพ์แบบแนวคิดทางฟิสิกส์ แล้วน าไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ผ่านการเรียนเรื่องสภาพสมดุล
และสภาพยืดหยุ่นมาแล้วคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ  
  ขั้นตอนการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล      
 ผูวิ้จัยได้ด าเนินการตามรูปแบบการวิจัยแบบก่ึงทดลอง ( Quasi – experimental ) 
 ( อรพินทร์  ชูชม, 2552 : 2-4) ซ่ึงมีขั้นตอนและรายละเอียดการด าเนินงานตามล าดับ ดังน้ี 

1.  ส ารวจแนวคิดก่อนการน าแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง สภาพสมดุลและสภาพ
ยืดหยุ่น ไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนน้ าริดวิทยา โรงเรียนทองแสนขันวิทยา และโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ใช้เวลาสอน 8 ชั่วโมง โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการสอนด้วยตนเอง 

2.  น าแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น ไปใช้กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนน้ าริดวิทยา โรงเรียนทองแสนขันวิทยา และโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุตรดิตถ์ 
 3.  วัดแนวคิดทางฟิสิกส์ เรื่อง สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนน้ า
ริดวิทยา โรงเรียนทองแสนขันวิทยา และโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ หลังจากที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
 4.  ตรวจแบบวัดแนวคิดและจัดกลุ่มแนวคิด โดยใช้การจัดกลุ่มแนวคิดในแต่ละค าถาม ตามเกณฑ์การจัดกลุ่ม
แนวคิดทางฟิสิกส์ เรื่อง สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น  
 5.  น าผลที่ได้จากการตรวจแบบวัด มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละของแต่ละกลุ่ม โดยวิธีการทางสถิติด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป          
 สรุปขั้นตอนการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ ดังน้ี 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2 แสดงสรุปขั้นตอนการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  

ส ารวจแนวคิดก่อนใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 

น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ 

วัดแนวคิดทางฟิสิกส์ 

ตรวจแบบวัดแนวคิดและจัดกลุ่มแนวคิด 

วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล                 

 1.  ผลการวิเคราะห์การประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง สภาพ

สมดุลและสภาพยืดหยุ่น แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 อยู่ใน
ระดับเหมาะสมมาก แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42 อยู่ในระดับ
เหมาะสมมาก แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 อยู่ในระดับ
เหมาะสมมากสรุป ได้ว่าแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น สามารถน าไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ได้                      
 2.  ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบแนวคิดทางฟิสิกส์ เรื่องสภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ของโรงเรียนทองแสนขันวิทยา 
พบว่าแนวคิดทางฟิสิกส์เรื่อง สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น ของนักเรียน ได้ผลดังตารางที่ 1 
ตารางที ่1 จ านวนและร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทองแสนขันวิทยาก่อนเรียนและหลังเรียนที่มี
แนวคิดเรื่อง สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น ในแต่ละกลุ่มแนวคิด 

แนวคิดท่ี SU PU PU & MU MU NU 

ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง 

1.  สภาพสมดุล 0(0) 17(68)* 0(0) 6(24) 4(14.81) 2(8) 18(66.67)*   0(0) 5(18.52) 0(0) 

2.  สมดุลสถิต 0(0) 10(40) 0(0) 14(56) 9(33.33) 1(4) 18(66.67)*   0(0) 0(0) 0(0) 

3.  สมดุลจลน ์ 0(0) 13(52)* 1(3.70) 9(36) 10(37.04)     3(12) 16(59.26)*      0(0) 0(0) 0(0) 

4.  สมดุลต่อการหมุน 0(0) 8(32) 1(3.70) 17(68) 23(81.19)*     0(0) 1(3.70) 0(0) 2(7.41) 0(0) 

5.  โมเมนต์ของแรงหรือทอร์ก 0(0) 12(48) 2(7.41) 12(48) 9(33.33)      1(4) 15(55.56)*   0(0) 1(3.70) 0(0) 

6.  แรงคู่ควบ 0(0) 23(92) 0(0) 1(4) 0(0) 1(4) 27(100)*       0(0) 0(0) 0(0) 

7.  สภาพยืดหยุ่น 0(0) 13(52) 1(3.70) 8(32) 26(96.30)* 3(12) 0(0) 1(4) 0(0) 0(0) 

8.  ความเค้น                            0(0) 2(8) 0(0) 22(88) 12(44.44) 1(4) 15(55.56)* 0(0) 0(0) 0(0) 

9.  ความเครียด 0(0) 3(12) 0(0) 18(72) 0(0) 3(12) 12(44.44)    1(4) 15(55.56)* 0(0) 

10. มอดูลัสของยัง 0(0) 2(8) 0(0) 15(60) 1(3.70) 4(16) 15(55.56)* 3(12) 11(40.74) 1(4) 
 

หมายเหตุ: SU = แนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ถูกต้อง, PU = แนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ถูกต้องบางส่วน, PU&MU = แนวคิด
เชิงวิทยาศาสตร์ถูกต้องบางส่วนและมีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์คลาดเคลื่อนบางส่วน , MU = แนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์
คลาดเคลื่อน, NU = ไม่มีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ * หมายถึงร้อยละสูงสุดในแถวเดียวกันของตาราง   

 จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าจ านวนนักเรียนโรงเรียนทองแสนขันวิทยาที่มีแรวคิดทางฟิสิกส์ถูกต้อง (SU) มี
จ านวนเพิ่มมากขึ้นหลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  เรื่อง สภาพสมดุล และสภาพยืดหยุ่น          
โดยนักเรียนมีแนวคิดเรื่อง สภาพสมดุล ที่ถูกต้องร้อยละ 68  สมดุลสถิตร้อยละ 40 สมดุลจลน์ร้อยละ 52  สมดุลต่อ
การหมุนร้อยละ 32 โมเมนต์ของแรงหรือทอร์กร้อยละ 48 แรงคู่ควบร้อยละ 92 สภาพยืดหยุ่นร้อยละ 52 ความเค้น
ร้อยละ 8 ความเครียดร้อยละ 12 และมอดุลัสของยังร้อยละ 8      
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ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โรงเรียนทอง
แสนขันวิทยา 

นอกจากน้ี จากตารางที่ 2 ซ่ึงแสดงผลการวิเคราะห์ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีแนวคิดทางฟิสิกส์ถูกต้อง 
(SU) ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้พบว่า ค่าเฉลี่ยร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีแนวคิด
ทางฟิสิกส์ถูกต้อง (SU) ก่อนเรียนเท่ากับ 0 ซ่ึงต่ ากว่ากว่าค่าเฉลี่ยร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีแนวคิดทางฟิสิกส์
ถูกต้อง (SU) หลังเรียน ที่มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 41.20  

3.  ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบแนวคิดทางฟิสิกส์ เรื่องสภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ของโรงเรียนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่าแนวคิดทางฟิสิกส์เรื่อง สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น ของนักเรียน ได้ผลดังตารางที่ 3  

ตารางที ่3 จ านวนและร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
ก่อนเรียนและหลังเรียนที่มีแนวคิดเรื่อง สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น ในแต่ละกลุ่มแนวคิด   

หมายเหตุ: SU = แนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ถูกต้อง, PU = แนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ถูกต้องบางส่วน, PU&MU = แนวคิด
เชิงวิทยาศาสตร์ถูกต้องบางส่วนและมีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์คลาดเคลื่อนบางส่วน, MU = แนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์
คลาดเคลื่อน, NU = ไม่มีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ * หมายถึงร้อยละสูงสุดในแถวเดียวกันของตาราง 

 จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าจ านวนนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่มีแนวคิดทาง
ฟิสิกส์ถูกต้อง (SU) มีจ านวนเพิ่มมากขึ้นหลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง สภาพสมดุลและ
สภาพยืดหยุ่น โดยนักเรียนมีแนวคิดเรื่อง สภาพสมดุล ที่ถูกต้องร้อยละ 55.56  สมดุลสถิตร้อยละ 88.89 สมดุ ลจลน์
ร้อยละ 44.44  สมดุลต่อการหมุนร้อยละ 33.33 โมเมนต์ของแรงหรือทอร์กร้อยละ 66.67 แรงคู่ควบร้อยละ 100 สภาพ
ยืดหยุ่นร้อยละ 55.56 ความเค้นร้อยละ 11.11 ความเครียดร้อยละ 11.11 ขณะที่มอดุลัสของยังร้อยละ 0 
   

กลุ่ม n ค่าเฉลีย่ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มแีนวคิดทางฟิสิกส์ถูกต้อง (SU) 

ก่อนเรยีน หลังเรยีน 

�̅� SD �̅� SD 

X 25 0 0 41.20 2.73 

แนวคิดที่ SU PU PU & MU MU NU 

ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั 

1.  สภาพสมดุล 0(0) 5(55.56)* 0(0) 4(44.44) 6(50.00) 0(0) 6(50.00) 0(0) 0(0) 0(0) 

2.  สมดุลสถิต 6(50.00) 8(88.89)* 6(50.00) 0(0) 0(0) 1(11.11) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

3.  สมดุลจลน์ 6(50.00) 4(44.44)* 6(50.00) 3(33.33) 0(0) 2(22.22) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

4.  สมดุลต่อการหมุน 0(0) 3(33.33) 0(0) 5(55.56)* 9(75.00)* 0(0) 3(25.00) 0(0) 0(0) 0(0) 

5.  โมเมนต์ของแรง
หรือทอร์ก 

0(0) 6(66.67)* 0(0) 2(22.22) 12(100)* 0(0) 0(0) 1(11.11) 0(0) 0(0) 

6.  แรงคู่ควบ 0(0) 9(100)* 12(100)* 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

7.  สภาพยืดหยุ่น 0(0) 5(55.56)* 6(50.00) 4(44.44) 6(50.00) 0(0) 6(50.00) 0(0) 0(0) 0(0) 

8.  ความเค้น                            0(0) 1(11.11) 0(0) 5(55.56)* 0(0) 3(33.33) 12(100)* 0(0) 0(0) 0(0) 

9.  ความเครียด 0(0) 1(11.11) 7(58.33)* 8(88.89)* 0(0) 0(0) 5(50.00) 0(0) 0(0) 0(0) 

10. มอดูลสัของยัง 0(0)   0(0) 7(58.33)* 9(100)* 0(0) 0(0) 5(50.00) 0(0) 0(0) 0(0) 
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ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของจ านวนนักเรียนที่มีแนวคิดทางฟิสิกส์ถูกต้อง (SU) ก่อนและหลัง
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุตรดิตถ์   

 
จากตารางที่ 4 ซ่ึงแสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีที่มีแนวคิดทางฟิสิกส์ถูกต้อง 

(SU) ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้พบว่า ค่าเฉลี่ยร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีที่มี
แนวคิดทางฟิสิกส์ถูกต้อง (SU) ก่อนเรียนเท่ากับ 10.00 ซ่ึงต่ ากว่าค่าเฉลี่ยร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีแนวคิดทาง
ฟิสิกส์ถูกต้อง (SU) หลังเรียน ที่มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 46.67 

4.  ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบแนวคิดทางฟิสิกส์ เรื่องสภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ของโรงเรียนน้ าริดวิทยา พบว่า 
แนวคิดทางฟิสิกส์เรื่อง สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น ได้ผลดังตารางที่ 5    
 ตารางที ่5 จ านวนและร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนน้ าริดวิทยาก่อนเรียนและหลังเรียน
ที่มีแนวคิดเรื่องสภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่นในแต่ละกลุ่มแนวคิด  
 

แนวคิดที่ SU PU PU & MU MU NU 

ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั 

1.  สภาพสมดุล 0(0) 2(22.22) 0(0) 6(66.67)*   (9.09) 0(0) 5(45.45) 1(11.11)  5(45.45)* 0(0) 

2.  สมดุลสถิต 0(0) 0(0) 0(0) 9(100)* 11(100)* 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

3.  สมดุลจลน์ 0(0) 0(0) 5(45.45)* 9(100)* 4(36.36) 0(0) 2(18.18) 0(0) 0(0) 0(0) 

4.  สมดุลต่อการหมุน 0(0) 3(33.33) 0(0) 4(44.44) 2(18.18) 2(22.22) 1(9.09) 0(0) 0(0) 0(0) 

5.  โมเมนต์ของแรงหรือ
ทอร์ก 

0(0) 4(44.44)* 0(0) 4(44.44) 0(0) 1(11.11)  1(9.09) 0(0) 0(0) 0(0) 

6.  แรงคู่ควบ 0(0) 7(77.78)* 0(0) 0(0) 0(0) 2(22.22) 1(9.09) 0(0) 0(0) 0(0) 

7.  สภาพยืดหยุ่น 0(0) 1(11.11) 0(0) 8(88.89)* 0(0) 0(0) 1(9.09) 0(0) 0(0) 0(0) 

8.  ความเค้น                            0(0) 3(33.33) 0(0) 4(44.44)* 3(27.27) 1(11.11) 0(0) 1(11.11) 0(0) 0(0) 

9.  ความเครียด 0(0) 2(22.22) 0(0) 5(55.56)* 0(0) 2(22.22) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

10. มอดูลสัของยัง 0(0) 3(33.33) 0(0) 5(55.56)* 0(0) 1(11.11) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

 
 หมายเหตุ: SU = แนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ถูกต้อง, PU = แนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ถูกต้องบางส่วน, PU&MU = แนวคิด

เชิงวิทยาศาสตร์ ถูกต้องบางส่วนและมีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์คลาดเคลื่อนบางส่วน, MU = แนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์
คลาดเคลื่อน, NU = ไม่มีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ * หมายถึงร้อยละสูงสุดในแถวเดียวกันของตาราง 

 จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่าจ านวนนักเรียนโรงเรียนน้ าริดวิทยาที่มีแนวคิดทางฟิสิกส์ถูกต้อง (SU) มีจ าวน
เพิ่มมากขึ้นหลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เรื่อง สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น โดยนักเรียนมี
แนวคิดเรื่อง สภาพสมดุล ที่ถูกต้องร้อยละ 22.22  สมดุลสถิตร้อยละ 0 สมดุลจลน์ร้อยละ 0 สมดุลต่อการหมุนร้อยละ 

กลุม่ n ค่าเฉลีย่ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มแีนวคิดทางฟิสิกส์ถูกต้อง (SU) 
ก่อนเรยีน หลังเรยีน 

�̅� SD �̅� SD 
X 9 10.00 2.11 46.67 3.35 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

724 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

33.33 โมเมนต์ของแรงหรือทอร์กร้อยละ 44.44 แรงคู่ควบร้อยละ 78.78 สภาพยืดหยุ่นร้อยละ 11.11 ความเค้นร้อยละ 
33.33 ความเครียดร้อยละ 22.22  และมอดุลัสของยังร้อยละ 33.33     
  ตารางที่ 6  ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของจ านวนนักเรียนที่มีแนวคิดทางฟิสิกส์ถูกต้อง (SU) ก่อนและหลัง
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น โรงเรียนน้ าริดวิทยา 

กลุ่ม n ค่าเฉลีย่ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มแีนวคิดทางฟิสิกส์ถูกต้อง (SU) 

ก่อนเรยีน หลังเรยีน 

�̅� SD �̅� SD 

X 9 0 3.61 27.78 2.30 

 
จากตารางที่ 6 ซ่ึงแสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีที่มีแนวคิดทางฟิสิกส์ถูกต้อง 

(SU) ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้พบว่า ค่าเฉลี่ยร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีที่มี
แนวคิดทางฟิสิกส์ถูกต้อง (SU) ก่อนเรียนเท่ากับ 0 ซ่ึงต่ ากว่าค่าเฉลี่ยร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีแนวคิดทางฟิสิกส์
ถูกต้อง (SU) หลังเรียน ที่มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 27.78 

5.  ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบแนวคิดทางฟิสิกส์ เรื่องสภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากทั้ง 3 โรงเรียน ก่อนและหลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ พบว่า
แนวคิดทางฟิสิกส์เรื่อง สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น ได้ผลดังตารางที่ 7 

ตารางที ่7 จ านวนร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากทั้ง 3 โรงเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนที่มี
แนวคิดเรื่อง สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น ในแต่ละกลุ่มแนวคิด  
 

แนวคิดที่ SU PU PU & MU MU NU 

ก่อน หลงั ก่อน หลงั กอ่น หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั 

1.  สภาพสมดุล 0(0) 8(48.59) 0(0) 5(45.04) 4(24.63) 0(2.67) 10(54.04) 0(3.70)   (21.32) 0(0) 

2.  สมดุลสถิต 2(16.67) 6(42.96) 2(16.67) 8(52) 7(44.44) 0(5.04) 6(22.23) 0(0) 0(0) 0(0) 

3.  สมดุลจลน์ 2(16.67) 6(32.15) 4(33.05) 7(56.44) 5(24.47) 2(11.41) 6(25.81) 0(0) 0(0) 0(0) 

4.  สมดุลต่อการหมุน 0(0) 5(32.89) 0(1.23) 9(56) 11(58.12) 1(14.81) 2(12.6) 0(0) 3(26.71) 0(0) 

5.  โมเมนต์ของแรง
หรือทอร์ก 

0(0) 7(53.04) 0(2.47) 6(38.22) 7(44.44) 0(5.04) 5(21.55) 0(3.70) 7(31.53) 0(0) 

6.  แรงคู่ควบ 0(0) 16(89.93) 4(33.33) 0(1.33) 0(0) 1(8.74) 9(36.36) 0(0) 3(30.30) 0(0) 

7.  สภาพยืดหยุ่น 0(0) 6(39.56) 2(17.9) 7(55.11) 11(48.77) 1(4) 0(3.03) 0(1.33) 3(30.30) 0(0) 

8.  ความเค้น                            0(0) 2(17.48) 0(0) 10(62.67) 5(23.90) 2(16.15) 9(51.85) 0(3.70) 3(24.24) 0(0) 

9.  ความเครียด 0(0) 2(15.11) 2(19.44) 10(72.15) 0(0) 2(11.41) 6(31.48) 0(1.33) 9(51.85) 0(0) 

10. มอดูลสัของยัง 0(0) 2(13.78) 2(19.44) 10(71.85) 0(1.23) 2(9.04) 7(35.19) 1(4) 7(46.91) 0(1.33) 

 
หมายเหตุ: SU = แนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ถูกต้อง, PU = แนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ถูกต้องบางส่วน, PU&MU = แนวคิด
เชิงวิทยาศาสตร์ถูกต้องบางส่วนและมีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์คลาดเคลื่อนบางส่วน , MU = แนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์
คลาดเคลื่อน, NU = ไม่มีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ * หมายถึงร้อยละสูงสุดในแถวเดียวกันของตาราง 
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จากตารางที่ 7 แสดงให้เห็นว่าจ านวนร้อยละเฉลี่ยของนักเรียนจากทั้ ง 3 โรงเรียนที่มีแนวคิดทางฟิสิกส์
ถูกต้อง (SU) มีจ านวนเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคการสอนให้
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น โดยนักเรียนมีแนวคิดเรื่อง สภาพสมดุล ที่ถูกต้องร้อยละ 
48.59  สมดุลสถิตร้อยละ 42.96 สมดุลจลน์ร้อยละ 32.15  สมดุลต่อการหมุนร้อยละ 32.89 โมเมนต์ของแรงหรือทอร์
กร้อยละ 53.04 แรงคู่ควบร้อยละ 89.93 สภาพยืดหยุ่นร้อยละ 39.56 ความเค้นร้อยละ 17.48 ความเครียดร้อยละ 
15.11 และมอดุลัสของยังร้อยละ 13.78        
 ตารางที ่8  ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีแนวคิดทางฟิสิกส์ที่ถูกต้อง (SU) ก่อนและ
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น จากทั้ง 3 โรงเรียน 

กลุ่ม n ค่าเฉลีย่ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มแีนวคิดทางฟิสิกส์ที่ถูกต้อง (SU) 
ก่อนเรยีน หลังเรยีน 

�̅� SD �̅� SD 
ศึกษา 43 3.33 7.03 38.55 2.27 

 

จากตารางที่ 8 ซ่ึงแสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีที่มีแนวคิดทางฟิสิกส์ถูกต้อง 
(SU) ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้พบว่า ค่าเฉลี่ยร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีที่มี
แนวคิดทางฟิสิกส์ถูกต้อง (SU) ก่อนเรียนเท่ากับ 3.33 ซ่ึงต่ ากว่าค่าเฉลี่ยร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีแนวคิดทาง
ฟิสิกส์ถูกต้อง (SU) หลังเรียน ที่มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 38.55 

สรุปผลวิจัย 
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังน้ี 

 1.  ส ารวจแนวคิดทางฟิสิกส์ ก่อนใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง สภาพสมดุลและ
สภาพยืดหยุ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนน้ าริดวิทยา โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 
และโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รวมทั้งสิ้นจ านวน 43 คน พบว่า
นักเรียนส่วนใหญ่มีแนวคิดทางฟิสิกส์คลาดเคลื่อน (MU) ร้อยละ 29.41 รองลงมาคือแนวคิดเชิงฟิสิกส์ถูกต้องบางส่วน
และมีแนวคิดเชิงฟิสิกส์คลาดเคลื่อนบางส่วน (PU&MU) ร้อยละ 27 ไม่มีแนวคิดทางฟิสิกส์ (NU) ร้อยละ 26.32 
แนวคิดเชิงฟิสิกส์ถูกต้องบางส่วน (PU) ร้อยละ 14.36 และแนวเชิงฟิสิกส์ถูกต้อง (SU) ร้อยละ 3.33 

 2.  ผลการหาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง สภาพสมดุลและสภาพ
ยืดหยุ่นโดยแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 อยู่ในระดับเหมาะสม
มาก แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42 อยู่ในระดับเหมาะสมมาก 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 อยู่ในระดับเหมาะสมมาก สรุปได้
ว่าแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้    
 3.  เม่ือเปรียบเทียบความเข้าใจแนวคิดทางฟิสิกส์ก่อนและหลังการใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) เรื่อง สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียน
น้ าริดวิทยา โรงเรียนทองแสนขันวิทยา และโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่าก่อนเรียนนักเรียนส่วน
ใหญ่มีแนวคิดทางฟิสิกส์คลาดเคลื่อน (MU) ร้อยละ 29.41 รองลงมาคือแนวคิดเชิงฟิสิกส์ถูกต้องบางส่วนและมีแนวคิด
เชิงฟิสิกส์คลาดเคลื่อนบางส่วน (PU&MU) ร้อยละ 27 ไม่มีแนวคิดทางฟิสิกส์ (NU) ร้อยละ 26.32 แนวคิดเชิงฟิสิกส์
ถูกต้องบางส่วน (PU) ร้อยละ 14.36 และแนวเชิงฟิสิกส์ถูกต้อง (SU) ร้อยละ 3.33 ขณะที่หลังจากการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) แล้วนักเรียนส่วนใหญ่มีแนวคิดทางฟิสิกส์ถูกต้องบางส่วน (PU) ร้อยละ 51.01 รองลงมา
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คือแนวคิดทางฟิสิกส์ที่ถูกต้อง (SU) ร้อยละ 38.55 แนวคิดเชิงฟิสิกส์คลาดเคลื่อนบางส่วน (PU&MU) ร้อยละ 8.83 
แนวคิดทางฟิสิกส์คลาดเคลื่อน (MU) ร้อยละ 1.78 และไม่มีแนวคิดทางฟิสิกส์ (NU) ร้อยละ 0.13 

 จากการเปรียบเทียบแนวคิดทางฟิสิกส์ เรื่อง สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น ก่อนและหลังที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) แสดงได้โดยภาพที่ 3 ซ่ึงจะเห็นได้ว่าหลังเรียนนักเรียนมีแนวคิดทางฟิสิกส์ดีขึ้น โดย
พบว่านักเรียนมีแนวคิดทางฟิสิกส์ถูกต้องบางส่วน (PU) และแนวคิดทางฟิสิกส์ที่ถูกต้อง (SU) เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน
อย่างเห็นได้ชัด 

     ภาพที ่3 กราฟการเปรียบเทียบแนวคิดทางฟิสิกส์ เรื่อง สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น  
 

อภิปรายผลการวิจัย 

 การพัฒนาแนวคิดทางฟิสิกส์ เรื่อง สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น โดยการ จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยท าการอภิปรายในประเด็น ดังต่อไปน้ี 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้  
    แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น ได้ตรวจสอบประสิทธิภาพแผนการจัดการ
เรียนรู้ ดังน้ี 
    1.1 การประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจ านนวน 3 ท่าน  
ผลการประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้โดยแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.51 อยู่ในระดับเหมาะสมมาก แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.59  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.42 อยู่ในระดับเหมาะสมมาก แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.59 อยู่ในระดับเหมาะสมมาก         
 สรุปได้ว่าแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 
 2.  ส ารวจแนวคิดทางฟิสิกส์ เรื่อง สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
น้ าริดวิทยา โรงเรียนทองแสนขันวิทยา และโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2561 จ านวน 3 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้นจ านวน 43 คน พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีแนวคิดทางฟิสิกส์คลาดเคลื่อน (MU) 
ร้อยละ 29.41 รองลงมาคือแนวคิดเชิงฟิสิกส์ถูกต้องบางส่วนและมีแนวคิดเชิงฟิสิกส์คลาดเคลื่อนบางส่วน (PU&MU) 
ร้อยละ 27 ไม่มีแนวคิดทางฟิสิกส์ (NU) ร้อยละ 26.32 แนวคิดเชิงฟิสิกส์ถูกต้องบางส่วน (PU) ร้อยละ 14.36 และแนว
เชิงฟิสิกส์ถูกต้อง (SU) ร้อยละ 3.33        
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    สรุปได้ ว่าจากการส ารวจแนวคิดทางฟิสิกส์เรื่อง สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 3 โรงเรียนพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีแนวคิดทางฟิสิกส์คลาดเคลื่อน (MU) ร้อยละ 29.41 
เกิดจากนักเรียนไม่ได้ท ากิจกรรมการทดลองหรือการลงมือปฏิบัติจึงท าให้นักเรียนไม่เข้าใจ และได้รับความรู้จากหลาย
แหล่งข้อมูล เช่น การเรียนในโรงเรียนกวดวิชาสถาบันต่าง ๆ อินเทอร์เน็ต การอ่าน จากการดูวีดิทัศน์ ซ่ึงเป็นการเรียนรู้
แบบท่องจ าจากบทเรียนมากกว่าการเรียนแบบนักวิทยาศาสตร์ ท าให้นักเรียนมีแนวคิดบางส่วนไม่ตรงกัน ส่งผลให้
นักเรียนเกิดความสับสนและเกิดแนวคิดที่คลาดเคลื่อน 
 3.  ผลการเปรียบเทียบแนวคิดทางฟิสิกส์ เรื่อง สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น ก่อนและหลังที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) พบว่าหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) นักเรียนมี
แนวคิดทางฟิสิกส์ถูกต้องมากกว่า ก่อนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เน่ืองจากกิจกรรมเรื่อง
สภาพสมดุล สภาพยืดหยุ่น และโมเมนต์ของแรงหรือทอร์ก ท าให้นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายความหมายหรือ
หลักการในเรื่องน้ัน ๆ ได้         
 โดยผลวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไตรรัตน์ รัตนเดช (2551) ศึกษาการพัฒนาแนวคิดเก่ียวกับ
การหายใจระดับเซลล์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีสืบเสาะหาความรู้ผล
การศึกษาพบว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสืบเสาะหาความรู้ ท าให้นักเรียนพัฒนาแนวคิดเก่ียวกับการหายใจระดับเซลล์
โดยนักเรียนมีแนวคิดที่ถูกต้องและถูกต้องบางส่วนเพิ่มขึ้น และมีแนวคิดคลาดเคลื่อนและไม่มีแนวคิดลดลง และ
งานวิจัยของขวัญฤทัย เที่ยงจันทราทิพย์ (2553) การพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เก่ียวกับระบบต่อมไร้ท่อและความ
เข้าใจธรรมชาติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีสืบ
เสาะหาความรู้ ผลการศึกษาพบว่านักเรียนจ านวนมากมีแนวคิดวิทยาศาสตร์ในเรื่องระบบต่อมไร้ท่อที่ถูกต้องมากขึ้น
และความเข้าใจธรรมชาติทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นแสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้สามารถ
พัฒนาแนวคิดเรื่องระบบต่อมไร้ท่อและท าให้นักเรียนมีความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์มากขึ้นได้และงานวิจัย
ของประภัสสร บุญทวีกุลสวัสดิ์ (2553) การพัฒนาแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเรื่อง
การรับรู้และการตอบสนองโดยใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์แบบ 5E ผลการศึกษาพบว่า การจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้สามารถพัฒนาให้นักเรียนมีแนวคิดดีขึ้นได้ทั้ง 2 โรงเรียนคือ นักเรียนส่วนใหญ่มีแนวคิด
เชิงวิทยาศาสตร์และแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์แบบบางส่วนเพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Wilder and 
Shuttleworth (2005) ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ 5E เรื่องเซลล์ ในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการศึกษา
พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 5E เรื่องเซลล์ ท าให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเซลล์มาก
ยิ่งขึ้น และกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้สามารถกระตุ้นความสนใจของนักเรียนให้อยากรู้ และมีการขยาย
ความรู้โดยการอภิปรายแลกเปลี่ยนผลการเรียนรู้ร่วมกันส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการสืบเสาะหาความรู้และสามารถ
สร้างความรู้ด้วยตัวเองได้   
 

ข้อเสนอแนะและการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
   1.  เน่ืองจากการน ารูปแบบการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ท าการทดลองด้วยตนเอง จะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจเน้ือหาที่
เรียนมากขึ้นและยังเกิดความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์อีกด้วย ดังน้ันควรน ากิจกรรมการ
เรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ไปใช้กับรายวิชาวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ เช่น เคมี ชีววิทยา 
   2.  ควรมีการศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้ แบบจ าลอง สื่อวีดีโอ 
ภาพเคลื่อนไหวการเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย ที่สามารถส่งเสริมการเรียนรู้แนวคิดที่เป็นนามธรรมของผู้เรียน เพราะ
เป็นสิ่งที่จ าเป็นในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และเกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวันของนักเรียน 
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ผลการใชว้ิธสีอนแบบใชส้มองเปน็ฐาน (BBL) วิชาชวีวทิยา เรือ่งยนีและโครโมโซม  
ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่6 

The results of using the brain-based teaching method (BBL) for biology on genes and 
chromosomes for grade 12 students 

รตันา ยะอนนัต ์
Rattana Ya-anan 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนลับแลพิทยาคม อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

บทคดัยอ่ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของวิธีการสอนแบบใช้สมองเป็นฐาน (BBL) วิชา
ชีววิทยา เรื่องยีนและโครโมโซม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ และศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีการสอนแบบใช้สมองเป็นฐาน (BBL) วิชาชีววิทยา เรื่องยีนและโครโมโซม ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประชากรคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนลับแลพิทยาคม จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี
การศึกษา 2561 จ านวน 30 คน กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 จ านวน 16 คน โดยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้BBL วิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หน่วยการเรียนรู้พันธุกรรม เรื่อง ยีนและโครโมโซม และแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยสูตร Kr 21  
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วยเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของวิธีการสอนแบบใช้สมองเป็นฐาน (BBL) วิชาชีววิทยา เรื่องยีนและ
โครโมโซม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับร้อยละ   81.46/80.63  ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ แสดง
ว่า วิธีการสอนแบบใช้สมองเป็นฐาน (BBL) วิชาชีววิทยา เรื่องยีนและโครโมโซมมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้   และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่สอนด้วยวิธีการสอนแบบใช้สมองเป็นฐาน(BBL) วิชาชีววิทยา 
เรื่องยีนและโครโมโซม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  

ค าส าคญั : ประสิทธิภาพ/วิธีการสอนแบบสมองเป็นฐาน 
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ABSTRACT  

 The purposes of this research of the results of using the brain-based teaching method (BBL) 
for biology, grade 12, Unit of genes and chromosomes to deal with the target group, the grade 12, 
Classroom 1, Laplaepittayakom School, Laplae District, Uttaradit. There were 16 students in the 
Uttaradit Educational Service Area 39, who were purposive sampling students. The instruments used 
in the study were:  the learning activities, an achievement test learning management plan and the 
student satisfaction questionnaire. A set of learning activities on Biology, grade 12, Unit 6, Unit of 
genes and chromosomes. Statistics used to compare were learning achievement with Kr21 formula 
and satisfaction questionnaire with percentage.  
 The study found that the brain-based teaching method (BBL), grade 12, Unit 6, the unit of 
genes and chromosomes higher than the pre-test scores at the 0.05 level of significance. The 
student's satisfaction with the science of learning in the brain-based teaching method (BBL), grade 
12, Unit 6, the unit of genes and chromosomes was found to be satisfactory.  

Keywords : Performance / the brain-based teaching method (BBL) 

ความเปน็มาและความส าคญั 
 ปัจจุบันโลกอยู่ในยุคโลกาภิวัฒน์ ซ่ึงนับได้ว่าเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน ทั้งด้านการเมือง  ด้าน
เศรษฐกิจ  ด้านสังคม ด้านเทคโนโลยี และด้านการศึกษาการติดต่อสื่อสารที่มีความสะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้ต้องมีการ
ปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองตามบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงในทุกมิติ วิทยาศาสตร์จึง
มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เก่ียวข้องกับทุกคนทั้งในชีวิตประจ าวันและ
การงานอาชีพต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องใช้และผลผลิตที่มนุษย์ได้ใช้เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินชีวิตเหล่าน้ี ล้วนเป็นผลของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  
มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่
หลากหลาย วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซ่ึงเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (knowledge-based society)
ดังน้ันทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและ
เทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้น สามารถน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ
,2561:1) โดยเฉพาะวิชาชีววิทยาซ่ึงรายวิชาหน่ึงในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่ศึกษาเก่ียวกับข้อเท็จจริงของ
สิ่งมีชีวิตต่างๆบนโลก ท าให้มนุษย์เกิดความเข้าใจและน าความรู้ที่ได้จาการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้เป็น
อย่างดี 
 ในการจัดการศึกษาในปัจจุบันพบว่า การจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่ยังคงสอนแบบบรรยาย เน้นการ
ท่องจ าเน้ือหาในบทเรียน และถึงแม้จะมีการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมโดย
ตลอด แต่ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของส านักงานคระกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน  วัด
การศึกษาระดับชาติในส่วนของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ประจ าปี 2550ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนทั่วประเทศพบว่าได้คะแนนเฉลี่ย 49.57 ซ่ึงอยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 เม่ือวิเคราะห์ปัญหาพบว่า
นักเรียนเรียนแบบท่องจ าไม่ใช้การคิดวิเคราะห์  ไม่สามารถเชื่อมโยงและจดจ าเน้ือหาในบทเรียนที่มีจ านวนมากได้ และ
เกิดจากความเม่ือยล้า ความเบื่อหน่าย เกิดความเครียด  
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จากเหตุผลข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจหาวิธีการที่เหมาะสมมาใช้แก้ไขปัญหา โดยการศึกษาเอสาร ต ารา และ
งานวิจัยที่ เ ก่ียวข้องพบว่าในการจัดกิจกรรมากรเรียนรู้ควรเป็นกิจกรรมที่ เหมาะสมกับผู้ เรียน และการจัด
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และกระตุ้นการตอบสนองการเรียนรู้ของผู้ เรียน และด้วยความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์พบว่า สมอง ของคนเรามีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของมนุษย์ การเรียนรู้ จดจ าสิ่งต่างๆที่เกิดจาการเรียนรู้
ต้องอาศัยสมอง และระบบประสาทสัมผัสที่เป็นแหล่งการรับรู้ความรู้สึก นอกจากน้ีสมองยังความส าคัญต่อการพัฒนา
อวัยวะทั้งหมดของร่างกายรวมถึงการคิด  การเรียนรู้ การจดจ าและแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ (สุวิทย์  มูลค า, 
2547:14)ดังน้ันในการจัดการเรียนการสอนจึงควรให้สอดคล้องกับธรรมชาติของการท างานของสมอง คือการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain  Based Learning) ซ่ึงเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่น าเอาองค์ความรู้การท างาน
ของสมองมาใช้เป็นฐานในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อสร้างศักยภาพสูงสุดในการ
เรียนรู้ และจดจ าไว้ได้นานที่สุด การจัดการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมที่ท้าทาย มีชีวิตชีวา  ชัดเจนไม่คลุมเครือ ท าให้เกิดการ
ตื่นตัวแบบผ่อนคลาย  กิจกรรมการเรียนรู้มีการฝึกซ้ าทบทวนบ่อยๆท าให้ผู้เรียนเก็บประเด็นส าคัญและเพิ่มศักยภาพใน
การน าความรู้ไปใช้ (ชนาธิป  พรกุล,2554:35 ) 

จากการศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานพบว่าการจัดการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
ความสนใจใคร่อยากรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละบุคคลจะ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพการท างานของสมองเป็นแนวทางหน่ึงที่สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน เป็นการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์  สั งเคราะห์  ประเมิน
แก้ปัญหา การตัดสินใจและการวางแผนเพื่อน าไปสู้การลงมือท าจริง  สอดคล้องกับกระบวนการของสมองให้สมองได้
ท างานทั้งการคิด การเกิดความรู้สึกและการลงมือปฏิบัติไปพร้อมๆกัน (อังสนา  ศรีสวนแตง , 2556:225) โดยเชื่อว่า 
ความส าเร็จของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของมนุษย์น่ันก็คือการพัฒนาสมอง และการเรียนรู้ของผู้เรียนที่
จะต้องมีความร่วมมือจากทุกฝ่าย และเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ  ซ่ึงสมองของมนุษย์ มีศักยภาพในการ
เรียนรู้สูงสุดเม่ือผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข ในสมองจะมีการหลั่งสารเคมีที่ท าให้เกิดความสุข จะไปเพิ่มประสิทธิภาพ
และการเรียนรู้ให้สูงขึ้น (ประหยัด จิระวรพงศ์, 2549:11) 

จากเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้เลือกแนวทางการแก้ปัญหาน้ีโดยศึกษาวิจัยวิธีการสอนแบบใช้สมองเป็นฐาน
(BBL)วิชาชีววิทยา เรื่องยีนและโครโมโซม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซ่ึงเป็นหัวข้อที่มีเน้ือหามากต้องอาศัย
การจดจ า มาใช้จัดการเรียนการสอนส าหรับการวิจัยในครั้งน้ี  

จดุมุง่หมายของการวจิยั 
   1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของวิธีการสอนแบบใช้สมองเป็นฐาน (BBL) วิชาชีววิทยา เรื่องยีนและโครโมโซม 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
   2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีการสอนแบบใช้สมองเป็น
ฐาน (BBL) วิชาชีววิทยา เรื่องยีนและโครโมโซม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

สมมตุฐิานการวจิยั 
 1. วิธีการสอนแบบใช้สมองเป็นฐาน (BBL) วิชาชีววิทยา เรื่องยีนและโครโมโซม ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80 
 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนด้วยวิธีการสอนแบบใช้สมองเป็นฐาน(BBL) วิชาชีววิทยา เรื่อง
ยีนและโครโมโซม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าก่อนเรียน 
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ขอบเขตของการวจิยั         

     ขอบเขตดา้นประชากรและกลุม่ตัวอยา่ง       
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนลับแลพิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 โดยมีนักเรียนจ านวน 30 คน        
     2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1ของโรงเรียนลับแลพิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2561 โดยมีนักเรียนจ านวน 16 คน ได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)   
     ขอบเขตดา้นเนือ้หา 
      เน้ือหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีได้แก่ วิชาชีววิทยา เรื่องยีนและโครโมโซมซ่ึงประกอบด้วยเน้ือหาย่อยดังน้ี 
  1.1 การถ่ายทอดยีนและโครโมโซม 
  1.2 การค้นพบสารพันธุกรรม 
  1.3 โครโมโซม 
  1.4 องค์ประกอบของทางเคมีและโครงสร้างของ DNA 
      ขอบเขตดา้นตวัแปร 
   ตัวแปรต้น ได้แก่ วิธีการสอนแบบใช้สมองเป็นฐาน (BBL) วิชาชีววิทยา เรื่องยีนและโครโมโซม ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
  ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่องยีนและโครโมโซมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6             
  ขอบเขตดา้นระยะเวลา        
  ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ด าเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

นยิามศพัทเ์ฉพาะ 
  1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน  หมายถึง  การเรียนรู้ที่น าองค์ความรู้เก่ียวกับการท างานของสมอง
ของผู้เรียนมาใช้เป็นฐานในการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในการจัดกิจกรรม การสร้าง
ประสบการณ์ ตลอดจนการจัดบรรยากาศและสื่อเพื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยา  หมายถึง  ความสามารถในการเรียนรู้วิชาชีววิทยาเรื่องยีนแล
โครโมโซมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยพิจารณาจากคะแนนการตอบแบบทดสอบที่วัดความรู้  ทักษะและ
สมรรถภาพของสมอง ในด้านต่างๆที่ผู้เรียนได้รับภายหลังที่ผู้เรียน เรียนจบบทเรียนตามที่ก าหนด โดยเป็นแบบชนิด
เลือกตอบจ านวน 30 ข้อ ในเน้ือหาเรื่องยีนและโครโมโซม 
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กรอบแนวคดิการวจิยั 
         

  ตวัแปรตน้       ตวัแปรตาม 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
วิธกีารด าเนนิการวจิยั 
 ประชากรในการศึกษาครั้งน้ีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนลับแลพิทยาคม อ าเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์ ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 ห้อง รวม 30 คน และมีกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัย
เลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
ลับแลพิทยาคม อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 จ านวน 16 คน 
 เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้BBL วิชาชีววิทยา                          
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หน่วยการเรียนรู้พันธุกรรม เรื่อง ยีนและโครโมโซม และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
 สถิติที่ใช้ ได้แก่ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยสูตร Kr 21 ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล         
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล มีล าดับขั้นตอน ดังน้ี 
 1. ชี้แจงและท าความเข้าใจเก่ียวกับแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้BBL วิชา
ชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หน่วยการเรียนรู้พันธุกรรม เรื่อง ยีนและโครโมโซม  
   2. ทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้พันธุกรรม เรื่อง ยีน
และโครโมโซม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาทดสอบกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
 3. ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้BBL วิชาชีววิทยา ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หน่วยการเรียนรู้พันธุกรรม เรื่อง ยีนและโครโมโซม จ านวน 4 แผน เวลา 8 ชั่วโมง กับกลุ่มตัวอย่าง 
   4. ทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้พันธุกรรม เรื่อง ยีน
และโครโมโซม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาทดสอบกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
   5. ตรวจและน าคะแนนที่ได้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้พันธุกรรม เรื่อง 
ยีนและโครโมโซม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาทดสอบกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ได้แก่ การ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยสูตร Kr 21 ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้วยโปรแกรมทาง
คอมพิวเตอร์          

 
วิธีการสอนแบบใช้สมองเป็นฐาน
(BBL) วิชาชีววิทยา เร่ืองยีนและ
โครโมโซมส าหรับชั้นนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

1. วิธีการสอนแบบใช้สมองเป็นฐาน 

(BBL) วิชาชีววิทยา เร่ืองยีนและ

โครโมโซม ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6  มีประสทิธิภาพ

ตามเกณฑ์ 80 / 80 2. ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนด้วยวิธีการ

สอนแบบใช้สมองเป็นฐาน(BBL) 

วิชาชีววิทยา เร่ืองยีนและโครโมโซม 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

สูงกว่าก่อนเรียน 
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 ผลการวเิคราะหข์้อมูล        
 ตอนที ่1 ผลการหาประสิทธิภาพของวิธีการสอนแบบใช้สมองเป็นฐาน(BBL)วิชาชีววิทยา เรื่องยีนและ
โครโมโซมส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6       
 ตารางที ่1  แสดงผลการหาประสิทธิภาพของวิธีการสอนแบบใช้สมองเป็นฐาน(BBL)วิชาชีววิทยา เรื่องยีน
และโครโมโซม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

เครื่องมือที่ใช้วัด จ านวนคน คะแนนเต็ม คะแนนรวมที่ได้ ค่าประสิทธิภาพ 
คะแนนระหว่าง

เรียน(E1) 
16 30 391 81.46 

แบบทดสอบหลัง
เรียน(E2) 

16 20 285 80.63 

 จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนที่ได้จากการหาประสิทธิภาพของวิธีการสอนแบบใช้สมองเป็นฐาน(BBL)วิชา
ชีววิทยา เรื่องยีนและโครโมโซม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับร้อยละ   81.46/80.63  
ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ แสดงว่า วิธีการสอนแบบใช้สมองเป็นฐาน (BBL)วิชาชีววิทยา เรื่องยีนและโครโมโซมมีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้   80 / 80  

ตอนที ่2  ผลการใช้วิธีการสอนแบบใช้สมองเป็นฐาน (BBL)วิชาชีววิทยา เรื่องยีนและโครโมโซม 
ตารางที ่2 แสดงผลการใช้วิธีการสอนแบบใช้สมองเป็นฐาน (BBL)วิชาชีววิทยา เรื่องยีนและโครโมโซม                

คะแนน N 𝑥 S.D. T 

ก่อนเรียน 16 16.36 3.90 10.539* 

หลังเรียน 16 23.68 4.78  
*p <  0.5 
 จากตารางที่ 2 พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการเรียนรู้วิชาชีววิทยาเรื่องยีนและโครโมโซม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 16.36 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าเท่ากับ 3.90 
คะแนน ค่าเฉลี่ยหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 23.68 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 4.78 เม่ือเปรียบเทียบทาง
สถิติโดยใช้ t-test ปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถในคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ .05  

สรปุผลการวจิยั 
 ผลการด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบใช้สมองเป็นฐานวิชาชีววิทยา เรื่องยีนและโครโมโซม 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนลับแลพิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สรุปได้ดังน้ี 
 1. ผลการหาประสิทธิภาพของวิธีการสอนแบบใช้สมองเป็นฐาน (BBL) วิชาชีววิทยา เรื่องยีนและโครโมโซม 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80 / 80  
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่สอนด้วยวิธีการสอนแบบใช้สมองเป็นฐาน(BBL) วิชาชีววิทยา  
เรื่องยีนและโครโมโซม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  

 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

736 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

อภปิรายผลการวจิยั 
 จากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่องยีนและโครโซม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
มีประเด็นในการอภิปรายดังน้ี 
   1. การหาประสิทธิภาพของวิธีการสอนแบบใช้สมองเป็นฐาน (BBL) วิชาชีววิทยา เรื่องยีนและโครโมโซม 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 81.46/80.63  ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80  ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก
แผนการจัดการสอนด้วยวิธีใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ที่สร้างขึ้น ได้ผ่านการศึกษารายละเอียดเก่ียวกับรูปแบบและ
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการสอนและน ามาด าเนินการสอนตามที่ได้ศึกษาโดยผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ
ในด้านหลักสูตร เน้ือหาสาระ ความสอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด การจัดกิจกรรมที่หลากหลาย   

  2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงก่อนเรียน น่ันคือวิธีการสอนแบบใช้สมอง
เป็นฐาน (BBL) ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงขึ้น ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับ
สมมุติฐานของการศึกษาพัฒนาครั้งน้ีที่ระบุไว้ว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบใช้สมอง
เป็นฐานวิชาชีววิทยา เรื่องยีนและโครโมโซมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทั้งยังพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในเน้ือหาบทเรียนได้ดี
ขึ้นเป็นล าดับ แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐานเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ค านึงถึงองค์ความรู้ของ
สมองนักเรียนในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้  บรรยากาศการเรียนรู้ ตลอดจนสร้างเสริประสบการณ์
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบค้นหาข้ อมูล  การ
คาดคะเน  สังเกต  อธิบาย เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้ผู้เรียนได้รู้จักใช้กระบวนการคิด  การตัดสินใจหาเหตุผลของปัญหาที่
เกิดขึ้นจนเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง สามารถสร้างองค์ความรู้ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน
จนเกิดการเข้าใจ และการจดจ า รวมถึงได้ฝึกการมีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม  

ขอ้เสนอแนะในการวจิยั 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้       
 1. จากการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบใช้สมองเป็นฐานวิชาชีววิทยา เรื่องยีนและ 
โครโมโซม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้น ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะในการน าเสนอ
ผลการวิจัยไปใช้ดังน้ี         
    1.1 ผู้สอนควรศึกษาขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน(BBL)อย่างละเอียด เพื่อน ามาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างามีปะสิทธิภาพ และผู้สอนสามารถออกแบบการจัดกิจกรรมได้อย่างหลากหลายโดยเฉพาะการ
สร้างบรรยากาศให้มีความพร้อมก่อนจัดการเรียนรู้ โดยเน้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดเชื่อมโยงความรู้เดิมกับสถานการณ์ใหม่ 
เพื่อให้ผู้เรียนทราบที่มาของเน้ือหาที่จะเรียนต่อไป  ซ่ึงจะเกิดผลดีต่อการจัดการเรียนการสอน  
    1.2 ผู้สอนควรชี้แนะบทบาทของผู้เรียนให้เกิดความเข้าใจในขึ้นตอนของการจัดกิจกรรม เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหา เพื่อร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
    1.3 ควรมีการแจ้งผลการทดสอบท้ายแผนและเฉลยผลการท าใบกิจกรรมทันทีเพื่ อบันทึกผลการเรียนรู้ 
เป็นการสะท้อนกลับให้นักเรียนทราบผลการเรียนของตน ซ่ึงจะช่วยให้ผู้เรียนวางแนวทางในการเรียนอย่างมีจุดหมาย 
    1.4 ผู้สอนควรวางแผนและจัดเวลาให้เหมาะสม โดยเฉพาะในกิจกรรมเกม เพื่อให้สามารถด าเนินกิจกรรม
อย่างราบรื่น         
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน(BBL)ร่วมกับเทคนิคอ่ืนๆเพื่อให้เกิดความ
หลากหลายของวิธีการจัดการเรียนรู้ อันจะส่งผลถึงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
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18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพย์สุดา อินทะพันธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
19 ดร.เทิน สีนวน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
20 ดร.เกสร กอกอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
21 ดร.ปิยลักษณ์ พฤกษะวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
22 ดร.พิเชฐ สยมภูวนาถ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มงคล อักษรดิษฐ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญเลิศ เจิมปลั ง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดนยา วงศ์ธนะชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
26 ดร.พรทิพย์ ครามจันทึก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ แก้วนุช มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
28 รองศาสตราจารย์ ดร.สุขแก้ว ค่าสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณวิชญ์ ใบกุหลาบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
31 ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
32 ดร.สวนีย์ เสริมสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
33 รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพร ริมชลการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
34 ดร.ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 

 

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

ที่ ชื่อ-สกุล สังกัด 
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมชัย สังโยคะ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
36 ดร.อรรฎชณม์ สัจจะพัฒนกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
37 ดร.อารีย์ ปรีดีกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
38 ดร.ธัญญาพร ก่องขันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ที่ ชื่อ-สกุล สังกัด 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอ้ือมพร หลินเจริญ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยากาญจน์ โตพิทักษ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
3 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย กุลโสภิต สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพัฒน์ รักพรมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
6 รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาดี ปณะราช มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
8 ดร.ศรวัส ศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
9 ดร.วรพรรณ ขาวประทุม มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
10 ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูวิทย์ กมุทธภิไชย มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ เตชะ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
14 ดร.วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
15 ดร.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
16 ดร.ไตรรงค์ เปลี ยนแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
17 รองศาสตราจารย์ ดร.สุณี บุญพิทักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
19 รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลชลิตา กมุทธภิไชย มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุสิษฐ์ พันธ์กล ่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมรา ศรีแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพิพัฒน์  รักพรมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
25 ดร.ประจบ ขวัญมั น มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
26 ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภา มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
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ที่ ชื่อ-สกุล สังกัด 
27 ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรัฎฐ์  เพ็งแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
29 ดร.ขวัญชัย ขัวนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
30 ดร.สุวดี  อุปปินใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
31 ดร.พูนชัย  ยาวิราช มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
32 ดร.กิตติศักดิ์ นิวรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส ณ พิกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
34 ดร.จิราภรณ์ ปาล ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัตฐิยา ชัยชนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
36 ดร.สุดาพร ปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
37 ดร.เกศรินทร์ ศรีธนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
38 ดร.วิชิต เทพประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงระวี ณ ล่าพูน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชราภรณ์  ทาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
41 ดร.พัชราวรินทร์ เรือนโต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
42 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ติ๊บค่าป้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
43 ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
44 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมฤทัย ตันมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
45 ดร.รักษ์ วรุณวนารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
46 ดร.สุภาพร เตวิยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
47 ดร.บุญทิวา  สิริชยานุกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
48 ดร.วันชนะ จิตอารีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
49 ดร.โชคฑีรภัคญ์ ธนเศรษฐวัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
50 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดารุณี  นิพัทธ์ศานต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
51 ดร.กิตติยา ปลอดแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
52 ดร.พงศ์วัชร ฟองกันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
53 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ พรหมขันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
54 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มะยุรีย์ พิทยาเสนีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
55 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุติมา เมทนีธร มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
56 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐ์กานต์  ปันแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
57 ดร.สุธิษณา โตธนายานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
58 ดร.สายชล  เพียรผดุงพร มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
59 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราพร กุลนานันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
60 ดร.ไกรวิชญ์  ดีเอม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
61 ดร.วุฒิชัย  พิลึก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
62 ดร.พรรณราย  เทียมทัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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ที่ ชื่อ-สกุล สังกัด 
63 ดร.สยาม  ทองใบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
64 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาติ  จันทร์ดอกไม้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
65 ดร.ทินกร ช้อมพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
66 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
67 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไอริณ ชุ่มเมืองเย็น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
68 รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี เกสทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
69 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร  ทรัพย์รวงทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
70 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทีปพิพัฒน์  สันตะวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
71 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
72 ดร.สายทิตย์  ยะฟู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
73 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทิพย์  งามนิล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
74 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
75 รองศาสตราจารย์ ดร.สรวงพร กุศลส่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
76 ดร.แขก บุญมาทัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
77 ดร. ประสิทธิ์  ไชยศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
78 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ  กงเติม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
79 รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัติ คูณแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

80 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลฉัตร กล่อมอิ ม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

81 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แขขวัญ   สุนทรศารทูล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
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ค าน า 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์

ศึกษา ครั้งที่ 2” ในวันที่ 21- 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการพัฒนาองค์ความรู้และ

นวัตกรรมทางการศึกษาของอาจารย์ นักศึกษา และครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถาบันการอาชีวศึกษา

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งนักวิชาการด้านการศึกษาในทุกสังกัด ซึ่งเป็นการ

ส่งเสริมศักยภาพ และความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยระหว่างอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา  ครูใน

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนักศึกษาวิชาชีพครู รวมถึงนักวิชาการด้านการศึกษาในทุกสังกัด ตลอดจน

บุคลากรคณะครุศาสตร์เครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจบทความ วิพากษ์

บทความวิจัยทั้งแบบบรรยาย (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)  

การจัดท ารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2” แบ่งเป็น 12 

กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ บริหารการศึกษาวัด/ประเมินผลการศึกษา/วิจัยทางการศึกษา/หลักสูตรและการสอน

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การศึกษาปฐมวัย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี/ชีววิทยา สังคมศึกษา                 

พลศึกษา ภาษาจีน คอมพิวเตอร์ศึกษา และประถมศึกษา ซึ่งทุกบทความวิจัย นักวิจัยได้ปรับแก้ไขรายละเอียด

ตามท่ีผู้ทรงคุณวุฒิแนะน าจากการประเมินบทความวิจัยและการวิพากษ์วิจัย 

คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2” ขอขอบพระคุณทุกท่านที่

มีส่วนร่วมในการด าเนินงานในทุกกิจกรรมด้วยดี และหวังว่าผู้อ่านบทความวิจัยจะได้รับความรู้และน าไป

พัฒนางานขององค์กรให้เกิดประโยชน์ต่อไป 

 

 

 

คณะกรรมการจัดท ารายงานสืบเนื่อง 

จากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2” 
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สารบัญ 

แบบบรรยาย 
กลุ่มที่ 7 สังคมศึกษา 

หน้า 

  
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR เรื่อง พระไตรปิฎก และพุทธศาสนสุภาษิต  
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติที่ดี ต่อวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพช 
ปวีณา  โพตะโก  จิดาภา   คงอรุณ  เลเกีย   เขียวดี    

1 

  
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์  
โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้รูปแบบโมเดลซิปปา 
อตินุช  สงวนวงศ์  ทองแดง  สุกเหลือง 

12 

  
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การสร้างองค์ความรู้ใหม่กับการศึกษาประวัติศาสตร์ 
รายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 
อนุวัฒน์  แหวนเพชร   เยาวเรศ  ภักดีจิตร 

23 

  
การพัฒนาชุดการเรียนรู้ผ่าน HP Reveal application เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา 
ส าหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์  
อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 
ณรงค์ฤทธิ์ งามเขียว  ฐิติมา  หิรัญรักษ์  

34 

  
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 2 รหัสวิชา ส 21103 โดยใช้ชุดการเรียนรู้ 
เรื่อง สภาพแวดล้อมทางกายภาพของทวีปเอเชีย  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ าเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน 
สิริวัฒน์  มหาวงค์  พัณนิดา อุปหนอง 

47 
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การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
เรื่อง อารยธรรมโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างการสอน 
โดยใช้กระบวนการ CCR กับการสอนตามปกติ 
ป้างรีรัตน์ แซ่ม้า  ศรวัส ศิริ  และ พรทิพย์ นิลาภรณ์ 

59 

  
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ความสามารถในการเรียนรู้ เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  หมวกหกใบ  
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด CCR 
ภัณฑิรา  สว่างศรี  วรพรรณ  ขาวประทุม  วนัสนันท์  พุทธอินศร 

70 

  
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
ประเทศ โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคดิ CCR ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 
รัตนาภรณ์  ปินทา  กรรณิกา  ทองอาจ  เกรียงไกร  กันตีมูล 

84 

  
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติและผลงานส าคัญของบุคคล
ส าคัญในสมัยอยุธยา โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) 

จังหวัดก าแพงเพชร 

สุนันท์  อุดจันทร์  ชยุตม์  กระต่ายทอง   และบุญล้อม  ด้วงวิเศษ  

92 

  
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
สาระภูมิศาสตร์ ระหว่างวิธีการทดสอบย่อยทุกคาบเรียนและวิธีการทดสอบเมื่อจบหน่วยการ
เรียนรู้ 
บุศรินทร์  โพธิ์เรือง  ชนากานต์  สกุลหงส์   ธัญญาพร  ก่องขันธ์  

106 

  
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้วิชาอาเซียนศึกษา 
เรื่อง พัฒนาการของอาเซียน ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 
ประภาพร  แสวงหา  สละ  เกิดศาสตร์   ธัญญาพร  ก่องขันธ์ 

115 
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ผลการใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
เรื่อง  รายได้และรายจ่ายของตนเองและครอบครัว วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี2 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก 
พัชษณี บุญมา   เบญญาพัชร์ วันทอง  วริศรา ตั้งค้าวานิช 

123 

  
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
เรื่อง สินค้าและบริการ นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 2  
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 
วัชรี  รอดเกตุ  นุชรีย์  ศรีประดู่   ธัญญาพร  ก่องขันธ์ 

131 

  
ประสิทธิผลของชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 
วริศรา  ตั้งค้าวานิช  เบญญาพัชร์   วันทอง 

139 

  
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ด้วยเทคนิคการจัดการแผนผัง
มโนทัศน์ เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาใต้ ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ทัศนีย์วรรณ มากสงค์   อัจฉราวรรณ ปิ่นม่วง  ธัญญาพร  ก่องขันธ์  

147 

  
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
เรื่อง ภูมภิาคต่างๆ ในประเทศไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 5  โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก   
จันจิรา ทองนิล  กรชุดา สัตยบุตร  ธัญญาพร  ก่องขันธ์ 

158 

  
การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปโดยใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ส าหรับนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  
ธัญญาพร  ก่องขันธ์  
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง สินค้าและบริการและการใช้รูปแบบจิกซอว์  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
วราภรณ์ สาดท่าโพ  เบญญาพัชร์ วันทอง  วริศรา ตั้งค้าวานิช  
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR เรื่อง พระไตรปิฎก และพุทธศาสนสุภาษิต  
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติที่ดี ต่อวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร 
The results of using CCR learning activities on Tripitaka and proverbial 

Achievement And a good attitude towards social studies, religion and culture Of 
Mathayom Suksa 2 students, Kamphaeng Phet Provincial Administration 

Organization School 

ปวีณา     โพตะโก1 , จิดาภา   คงอรุณ 2,  เลเกีย   เขียวดี 3   
Paweena  Potako1 , JiIdapa  Kongarun2,  Lakia Khieodi3   

1 นักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
2 ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียงองค์การบริหารส่วนจงัหวัดก าแพงเพชร 

 3 อาจารย์ประจ าโปรแกรมชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องพระไตรปิฎกและพุทธศาสนสุภาษิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง 
พระไตรปิฎก และพุทธศาสนสุภาษิต โดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR กับเกณฑ์ร้อยละ 80 และเพื่อ
ศึกษาเจตคติต่อวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ CCR กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร 
ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร สังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 1 ห้อง จ านวนนักเรียน 28 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบ บูรณาการแนวคิด CCR  เรื่องพระไตรปิฎก  และพุทธศาสน
สุภาษิต  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 4 แผน แผนละ 1 ช่ัวโมง รวมเป็น 4 ช่ัวโมง  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน เรื่อง พระไตรปิฎกและพุทธศาสนสุภาษิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นแบบทดสอบชนิด เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้       

ค่าเฉลี่ย(x̅) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน( S.D.) และการทดสอบค่าที(t-test Paired และt-test OneSample) 
ผลการศึกษาพบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 ที่ได้รับการสอนโดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 

CCR มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง พระไตรปิฎกและพุทธศาสนสุภาษิต หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดย มีค่า sig = 0.000 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 80 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า          sig = 0.000 มีเจตคติต่อวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หลัง
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR โดยรวมมีเจตคติต่อวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจาณารายข้อ   พบว่าข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ วิชาสังคม เป็นวิชาที่น่าสนใจมาก การสอนของครู
ท าให้ฉันตื่นเต้นกับปัญหาใหม่ ๆ ที่ท้าทาย และครูมีความตั้งใจสอนเป็นอย่างยิ่งตามล าดับ 
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ค าส าคัญ : กิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR 1,  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 2, เจตคติ 3 

ABSTRACT 
This research aims to compare achievement of student before class and after class of 

Social Studies, Religion and Culture Tripitaka Buddhist theology, proverbs and stories for high 
school grade 8 by CCR using for compare achievement before class and after class of Social 
Studies, Religion and Culture : Unit Tripitaka Buddhist theology, proverbs and stories by CCR using 
with 80 percent, and to study attitudes towards Social Studies, Religion and Culture of  high school 
grade 8 using CCR, representative sample is students class 2/1 of Kamphaeng Phet Provincial 
Administrative Organization School, Nai Mueang, Amphoe Mueang, Kamphaeng Phet, Department of 
Local Government semester1 2018, 28 students acquired by cluster random sampling. The research 
instruments is lesson plan integrated concept of Tripitaka Buddhist theology, proverbs and stories 4 
plans, each plan for 1 hour and Learning achievement test about Tripitaka Buddhist theology, 
proverbs and stories. is 4 multiple choices 10 item. Statistics that are used to analyze data using 
the average, standard deviation, and t test. 
 The results showed that the students by using CCR have the achievement after higher 
than before study, statistically significant at the .05 level by sig =0.000 and achievement of 
students after learning than standard 80 percent significant at the .05 level by sig =0.000. The 
attitudes of students towards Social Studies, Religion and Culture are in high level, the highest level 
is Social subjects are very interesting subjects, followed by teaching makes me excited about new 
challenges and the last is teacher has the intention to teach. 

Keywords: CCR learning activities 1, Achievement 2, Attitude3 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นวิชาที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วยเรื่อง ราวเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม การด าเนินชีวิต 
รวมถึงศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม วิชาสังคมศึกษาจึงช่วยให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจว่ามนุษย์ด ารงชีวิต และ
เข้าใจถึงการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย  ตามกาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ ท าให้เกิดความเข้าใจในตนเอง
และเข้าใจผู้อื่น ยอมรับในความแตกต่าง มีคุณธรรม มีความอดทน อดกลั้น สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนิน
ชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก อันเป็นเป้าหมายที่
แท้จริงของการเรียนวิชาสังคมศึกษา ความส าเร็จของการเรียนสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คือ การที่
ผู้เรียนเข้าใจ และน ามาใช้ในการด าเนินชีวิต ประจ าวันได้ ให้เป็นชีวิตที่ดีงามและช่วยสร้างสรรค์สังคม  

ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนสังคมจึงเช่ือมโยงให้เด็กเรียนรู้การใช้ชีวิตที่ถูกต้อง อยู่อย่างมีความสุข โดย
เรียนผ่านสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในห้องหรือในโรงเรียน หรือวิเคราะห์จากตัวอย่างสถานการณ์ที่เป็นจริงในสังคม 
เพื่อให้เดก็ฝึกคิดวิเคราะห์ รู้ทันการเปลี่ยนแปลง รู้จักตัวเอง สามารถจัดการชีวิตของตัวเอง และมีวิถีชีวิตร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข (ประไพ ประดิษฐ์สุขถาวร : 2555) 

ในขณะที่ปัจจุบันปัญหาการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาในบ้านเรา คือ ผู้สอนส่วนใหญ่สอนแบบบรรยาย
เนื้อหาตามหนังสือ ขาดเทคนิคและวิธีการสอนแบบใหม่ๆ ท าให้เด็กนักเรียนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นหรือฝึกแก้ปัญหา
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ในห้องเรียน ท าให้ไม่มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เพราะเบื่อหน่ายต้องท่องจ าทั้งในเนื้อหาวิชาที่หลากหลายหมวด
สาขา และเนื้อหาสาระบางอย่างก็ไม่ได้น าไปใช้จริงในชีวิตประจ าวัน ครูผู้สอนจึงต้องปรับเปลี่ยน รูปแบบ เทคนิค 
วิธีการเรียนการสอนใหม่ ให้ทันกับยุคสมัย และจัดกิจกรรมให้เด็กเกิดการพัฒนาทั้งความคิด ความถนัด ความสนใจ
ของแต่ละคน ครูต้องสอนวิธีแสวงหาความรู้มากกว่าสอนตัวความรู้ สอนการคิดมากกว่าสอนให้ท่องจ า เน้นผู้เรียน
มากกว่าเน้นเนื้อหาวิชา เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต อันเป็นทักษะส าคัญของบุคคลในยุคศตวรรษที่ 21         
(วิภาพรรณ พินลา : 2561) เพราะการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเดิมๆท าให้มีเด็กหลายคนที่ไม่ชอบเรียนวิชา 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพราะแต่ต้องเรียน เพราะหลักสูตรก าหนดให้เรียน และต้องใช้ผลการเรียนเพื่อ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เหตุผลนี้จึงท าให้การจัดการเรียนการสอนในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ในรูป
แบบเดิมส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ า 

การแก้ปัญหาที่ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ านั้นมีหลายวิธี การพัฒนาวิธีสอนของ ครูผู้สอนก็เป็นแนวทาง
หนึ่งในการแก้ปัญหา การที่ครูปรับปรุงวิธีการสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหา และวัยของผู้เรียน โดยให้นักเรียนได้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน เสริมสร้าง บรรยากาศที่ดีในการเรียน ย่อมท าให้นักเรียนเกิดความสนใจ เกิดการ
เรียนรู้ เกิดความรู้สึกที่ดี ไม่เบื่อหน่ายกับการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และมีเจตคติที่ดีต่อวิชา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การสอน ท่ีดีควรจะต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งผู้สอนต้องระลึกไว้
เสมอว่า ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันครูผู้สอนจะต้องเลือกใช้วิธีการสอนให้เหมาะสมกับ 
ความสามารถท่ีแตกต่างกัน                

รูปจัดกิจกรรมที่สนองความแตกต่างของผู้เรียน คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การบูรณาการแนวคิด 
CCR โดยประกอบด้วย  1.) แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education) คือหนึ่งในวิธีการเรียนรู้ที่น า
ผู้เรียนไปสู่การเปลี่ยนแปลงท่ีมีลักษณะพิเศษ คือ มุ่งไปที่การพัฒนาชีวิตโดย การเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก จาก
รากฐานของการปฏิบัติและฝึกฝนจริง จิตตปัญญาจึงเป็นการศึกษาเพื่อทางรอด เป้าหมายที่แท้ของการศึกษา คือ การ
เปลี่ยนผู้เรียนจากผู้ไม่รู้สู่ผู้รู้และเห็นได้จากการมีวิธีคิด จิตส านึกที่เปลี่ยนแปลงไป จากเมื่อตอนที่ยังไม่รู้และเกิด
พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การเรียนเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) จึงเกิดขึ้นเพื่อผ่าทาง
ตันให้กับปัญหาในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน (จุมพล พูลภัทรชีวิน , 2552)   2.) แนวคิด Coaching 
and Mentoring เป็นเทคนิคหนึ่งที่ส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นสิ่ง ส าคัญที่จะน าไปสู่ความส าเร็จโดยมุ่งเน้น
ให้บุคลากรในองค์กรมีความสามารถ ผลการปฏิบัติงานดีขึ้น และองค์กรมีความพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง โดย 
Coaching เป็นผู้สอนงาน (Coach) การสอนงานเป็นเทคนิคหนึ่งในการพัฒนานักเรียนของตนเอง Mentoring การ
เป็นพี่เลี้ยง (Mentor) เป็นการให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ หรือเป็นท่ียอมรับคอยให้ค าปรึกษา และแนะน า (สมเกียรติ  
ทานอก, 2556) 3.) แนวคิด Research – Based Learning (RBL) เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ผู้เรียนได้เรียนรู้โดย
การปฏิบัติจริง เผชิญเหตุการณ์จริง สร้างสรรค์ผลงานจากกระบวนการคิด การท างานที่เป็นระบบ สร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง ใช้กระบวนการในการแก้ปัญหา ค้นหาค าตอบจากการสืบค้น และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง          
(สินธะวา คามดิษฐ,์ 2557) 

จากปัญหาและความส าคัญดังกล่าวผู้วิจัยได้ศึกษาแล้วว่ากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ CCR นั้นจะสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง
พระไตรปิฎกและพุทธศาสนสุภาษิต  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นการเรียนรู้ที่สนอง
ความแตกต่างของผู้เรียน ท่ีเน้นให้ผู้เรียนทุกคนแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่  

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง 
พระไตรปิฎกและพุทธศาสนสุภาษิต  โดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR ของนักเรียน   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
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2  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนของนักเรียน และเจตคติต่อวิชาสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
ของนักเรียน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ต่อไป 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 

เรื่องพระไตรปิฎกและพุทธศาสนสุภาษิต  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วิธีการ    จัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ CCR 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง พระไตรปิฎกและ
พุทธศาสนสุภาษิต โดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR  กับเกณฑ์ร้อยละ 80 

3. เพื่อศึกษาเจตคติต่อวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR 

สมมติฐานของการวิจัย 
1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่เรียนโดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR   มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาวิชาสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม สาระพระพุทธศาสนา เรื่อง พระไตรปิฎกและพุทธศาสนสุภาษิต หลัง
เรียนที่สูงกว่าก่อนเรียน 

2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่เรียนโดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR   มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิชาสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม สาระพระพุทธศาสนา เรื่อง พระไตรปิฎกและพุทธศาสนสุภาษิตหลัง
เรียนที่สูงกว่าเกณฑ์มีผลสัมฤทธ์ิเฉลี่ยร้อยละ 80 ขึ้นไป 

3.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR มีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนเรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม สาระพระพุทธศาสนา เรื่องพระไตรปิฎกและพุทธศาสนสุภาษิตอยู่ใน
ระดับมาก 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    1.1 ประชากร 
         ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ีเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 92 คน 
    1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
          กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ีเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1  โรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 28 คน 

2. เนื้อหา 
 เนื้อหาท่ีใช้เป็นเนื้อหา เรื่อง พระไตรปิฎกและพุทธศาสนสุภาษิต วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ตรงตามสาระและมาตรฐานการเรยีนรู้ กลุ่มสาระการเรยีนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตาม
หลักสูตรการศึกษาแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  
      3. ระยะเวลามี่ใช้ในการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ด าเนินการ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยใช้ระยะเวลาการสอน  1-2 คาบต่อ
สัปดาห์ จ านวน 4 คาบ ระหว่างวันท่ี 29  มิถุนายน ถึง  6 กรกฎาคม  2561 
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4. ตัวแปร 
 ตัวแปรต้น   ได้แก่    การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคม
ศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พระไตรปิฎกและพุทธศาสนสุภาษิต ของนักเรียนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น  
 ตัวแปรตาม  ได้แก่    ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสงัคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พระไตรปิฎกและ
พุทธศาสนสุภาษิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2   ที่เกิดจากการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR  

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยยึดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี 

 
 
 
 
 

         ภาพที่ 1 ภาพกรอบแนวคิดในการวิจัย 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR 
  เรื่อง พระไตรปิฎกและพุทธศาสนสุภาษิต ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 จ านวน 2 แผน แผนละ 2 ช่ัวโมง 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิสังคมศึกษา เรื่องพระไตรปิฎก และพุทธศาสนสุภาษิต ช้ัน
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 1 ฉบับ เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ โดยใช้ข้อสอบชุดเดียวกัน
ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน 
 3. แบบวัดเจตคติของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR 1 ฉบับ ซึ่ง
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ 

การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. สร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR เรื่องพระไตรปิฎกและ

พุทธศาสนสุภาษิต ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีขั้นตอนดังน้ี 
1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ เอกสารงานวิจัยท่ีเกีย่วข้องกับการจดัการเรียนรูโ้ดยใช้ 

วิธีการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบ CCR 
1.2 ศึกษาหลักสตูรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสตูร 

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
1.3 วิเคราะหห์ลักสูตร  
1.4 จัดท าแผนการจัดการเรยีนรู้  
1.5 ก าหนดตัวช้ีวัด เพื่อเขียนแผนการจัดการเรยีนรู้ 
1.6 เขียนแผนการจดัการเรียนรู ้
1.7 น าแผนการจัดการเรยีนรูต้รวจสอบคุณภาพโดยผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 3 คน 
1.8 วิเคราะห์คณุภาพของแผนการจัดการเรยีนรู้   

การจัดกิจกรรม         

การเรียนรู้แบบ CCR 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิชาสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม 

2. เจตคติที่ดีต่อวิชา วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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2. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
เรื่องพระไตรปิฎกและพุทธศาสนสุภาษิต ใช้ทดสอบก่อนและหลังการทดลองเป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
  2.1 วิเคราะห์หลักสูตรและเขียนแผนผังการออกข้อสอบ (Test Blueprint) ก าหนดตัวช้ีวัดให้สอดคล้อง
กับเนื้อหาสาระ เรื่องพระไตรปิฎกและพุทธศาสนสุภาษิต เพื่อน าข้อมูลมาสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

2.2 เขียนข้อค าถามในแบบทดสอบ ให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้  ซึ่งเป็นแบบทดสอบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ 

2.3 น าแบบทดสอบที่เขียนเสร็จแล้วไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความตรงทางเนื้อ (Content Validity) 
จ านวน 3 ท่าน 

2.4 น าแบบทดสอบที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน  น าความคิดเห็นของ 
ผู้เช่ียวชาญมาค านวณหาค่า IOC แล้วคัดเลือกข้อสอบที่มีค่า IOC 0.60-1.00 ซึ่งข้อสอบมีความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity)  

2.5 จัดพิมพ์แบบทดสอบฉบับสมบูรณ์และน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ คือนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 28 คน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร 

3. การสร้างแบบสอบถามเพื่อวัดเจตคติของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ CCR วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็น มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ จ านวน 10 ข้อ ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างตามขั้นตอน ดังนี้  

3.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามวัดเจตคติ     
3.2 ศึกษา  เอกสาร  ต ารา และงานวิจัยเกี่ยวกับการวัดเจตคติของนักเรียน 
3.3 สร้างแบบสอบถามวัดเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบ CCR เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
3.4 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านพิจารณา 
3.5 น าแบบทดสอบที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน น าความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ

มาค านวณหาค่า IOC แล้วคัดเลือกข้อสอบที่มีค่า IOC 0.60-1.00 ซึ่งข้อสอบมีความตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity)  

3.6 จัดพิมพ์แบบทดสอบฉบับสมบูรณ์และน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ คือนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 28 คน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร 

วิธีด าเนินการทดลอง 

 การทดลองการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ผู้ด าเนินการวิจัย
ใช้แบบแผนการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว มีการทดสอบก่อนและหลัง  
 ผู้วิจัยด าเนินการทดลองโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 28 คน โดยผู้วิจัยด าเนินการทดลองด้วยตนเองตามขั้นตอนดังน้ี 
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 1. ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
จ านวน 10 ข้อ  
 2. ด าเนินการสอนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR ซึ่ง
ผู้วิจัยเป็นผู้สอนเอง 
 3. ท าการทดสอบหลังเรียน (Post-test) กับกลุ่มทดลองซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกับที่ใช้ทดสอบก่อน
เรียนและให้นักเรียนตอบแบบสอบถามวัดเจตคติของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ CCR วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเรื่องพระไตรปิฎกและ
พุทธศาสนสุภาษิต ก่อนและหลังการสอนโดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR  ส าหรับ นักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 2  โดยการหาค่าเฉลี่ย(x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และทดสอบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ก่อนและหลังเรียน ด้วยสถิติทดสอบที (t-test Paired) 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเรื่องพระไตรปิฎกและ

พุทธศาสนสุภาษิต หลังเรียนเทียบกับเกณฑ์โดยการหาค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และทดสอบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมหลังเรียนกับเกณฑ์ ด้วยสถิติทดสอบที (t-test OneSample) 
 3. เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเรื่องพระไตรปิฎกและ
พุทธศาสนสุภาษิต โดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR ส าหรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการหา

ค่าเฉลี่ย ( x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 

 แปลผลความหมายค่าเฉลีย่ดังนี ้

 4.51-5.00    เจตคตติ่อวิชาสังคมศึกษา ระดับมากท่ีสุด 
 3.51-4.50    เจตคตติ่อวิชาสังคมศึกษา ระดับมาก 
 2.51-3.50    เจตคตติ่อวิชาสังคมศึกษา ระดับปานกลาง 
 1.51-2.50  เจตคตติ่อวิชาสังคมศึกษา ระดับนอ้ย 
 1.00-1.50  เจตคตติ่อวิชาสังคมศึกษา ระดับนอ้ยท่ีสุด 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  การเปรียบเทยีบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง พระไตรปิฎกและ
พุทธศาสนสุภาษิต ระหว่างก่อนเรยีนและหลังการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR 
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ตารางที่ 4 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม             
เร่ือง พระไตรปิฎกและพุทธศาสนสุภาษิต ระหว่างก่อนเรียนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากกตารางที่ 4 พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้วิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 เป็นไปตามสมมุติฐานที่ 
1 ซึ่งแสดงว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่ได้รับการโดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาหลังเรียนเพิ่มขึ้นกว่าก่อนเรียน 
 จากตาราง พบว่า  การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย 
เท่ากับ  4.39 คะแนน และ 8.61 คะแนน ตามล าดับและเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า 
คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 19.12 และค่า 
sig =0.000   

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
เรื่อง พระไตรปิฎกและพุทธศาสนสุภาษิต โดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR กับเกณฑ์ร้อยละ 80 

ตารางที่ 5 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่

ได้รับการสอนโดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR  ระหว่างหลังเรียนกับเกณฑ์ 

การ

ทดสอบ 
n คะแนนเต็ม คะแนนเกณฑ ์ �̅� S.D. t sig 

หลัง

เรียน 

28 10 8 8.61 0.916 3.51  0.000* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางที่ 5 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR  หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ 2 ซึ่งแสดงว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
CCR  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ 

จากตาราง พบว่า  การทดสอบหลังเรียนของผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ย  เท่ากับ  8.61 คะแนน   

การทดสอบ n �̅� S.D. t Sig. 

ก่อนเรียน 28 4.39 0.875 
19.12 0.000* 

หลังเรียน 28 8.61 0.916 
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คิดเป็นร้อยละ 86.07 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์ กับคะแนนสอบของผู้เรียนหลังเรียน  พบว่า คะแนนสอบ
ของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 3.51  และค่า sig = 0.000
  

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวัดเจตคติของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับได้รับการสอนโดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR  โดยหาค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ตารางที่ 6 แสดงเจตคติที่มีต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ที่ได้รับได้รับการสอนโดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR 

 

 จากตารางที่ 6 พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีเจตคติต่อวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หลัง

ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR โดยรวมมีเจตคติต่อวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อยู่ในระดับ ( �̅� 
= 3.91, S.D. = 0.94) เมื่อพิจาณารายข้อพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ วิชาสังคม เป็นวิชาที่น่าสนใจ
มาก การสอนของครูท าให้ฉันตื่นเต้นกับปัญหาใหม่ ๆ    ที่ท้าทาย และครูมีความตั้งใจสอนเป็นอย่างยิ่งตามล าดับ 

 
 

ประเด็นค าถาม �̅� S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 

1. การสอนของครูน่าสนใจมาก 4.14 0.70 มาก 

2. การสอนของครูท าให้รู้สึกเบื่อหน่ายเมื่อเรียนวิชาสังคม 3.64 1.09 มาก 

3.  การสอนของครูท าให้ฉัน ตื่นเต้นกับปัญหาใหม ่ๆ ที่ท้าทาย 4.07 0.85 มาก 

4. การสอนของครูท าให้เกิดความ สนุกสนาน 3.92 0.85 มาก 

5. ครูมีความตั้งใจสอนเป็นอย่างยิง่ 3.96 0.88 มาก 

6. การสอนของครูท าให้คนกล้าแสดงออก 3.82 0.94 มาก 

7. การสอนของครูท าให้เกิดความคิดริเริ่ม สร้างสรรค ์ 3.75 1.00 มาก 

8. การสอนของครูท าให้ผ่อนคลาย 3.92 0.93 มาก 

9. การสอนของครูเป็นการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 3.92 1.01 มาก 

10. การสอนของครูท าให้มีความสขุเมื่อไดเ้รียนวิชาสังคม 3.92 1.15 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.91 0.94 มาก 
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อภิปรายผล 
 การวิจัยการหาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR เรื่อง พระไตรปิฎก และ พุทธศาสนสุภาษิต ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และเจตคติที่ดี ต่อวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
อภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้ 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง เรื่อง พระไตรปิฎก และพุทธศาสน
สุภาษิต ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ 1 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสูงกว่าเกณฑ์       ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เป็นไปตามสมมติฐานที่ 2 อาจเป็นเพราะว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR ได้จัด
กิจกรรมการเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และเป็นการสอนที่เน้นด้านจิตใจและความงอกงามทางปัญญาของนักเรียน 
และการสร้างความตื่นตัวให้กับนักเรียน โดยผู้สอนจะคอยตั้งค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิด วิเคราะห์และเกิดการ
เรียนรู้จากการค้นคว้าหาค าตอบจากการตั้งค าถามของครู จนเกิดเป็นองค์ความรู้ของตนเอง ท าให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถคิดเป็น พัฒนาตนเองได้อย่างมีคุณภาพ ท าให้นักเรียนมีความสุขในการเรียน จึงท าให้ได้
คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น  ส่งผลให้นักเรียนเกิดก าลังใจและเสริมแรงในการเรียนรู้ นอกจากนี้การใช้วิธีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ CCR ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะการค้นคว้าหาข้อมูลอย่าง
สนุกสนาน เพลิดเพลินและผ่อนคลายความเครียด ท าให้บรรยากาศในการเรียนดีขึ้น กิจกรรมการเรียนรู้แบบCCR เป็น
การเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากขึ้น บูรณาการความรู้และทักษะหลายๆด้าน เข้า
ด้วยกัน ช่วยพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การค้นคว้าหาข้อมูล  เกิดการเรียนรู้และจดจ าสิ่งต่างๆได้รวดเร็วและ
แม่นย ามากขึ้น และยังช่วยให้นักเรียนมีความกล้าคิด กล้าพูดการแสดงออกมากขึ้น ช่วยให้นักเรียนรู้จักแก้ปัญหา 
ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการท างานร่วมกันในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับ (กุลยา ตันติผลาชีวะ : 2543) ที่ให้ความหมาย การ
สอนแบบจิตปัญญา คือ การสอนที่เน้นด้านจิตใจและความงอกงามทางปัญญาของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนได้รับความรู้ใหม่
อย่างมีความสุขเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถคิดเป็น พัฒนาตนได้อย่างมีคุณภาพ 

เจตคติในการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
CCR  ซึ่งพบว่านักเรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้มาก เป็นไปตามสมมติฐานที่ 3 คือ นักเรียนทีได้รับการสอนโดยใช้
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สาระ
พระพุทธศาสนา เรื่องพระไตรปิฎกและพุทธศาสนสุภาษิต อยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะการออกแบบการสอน การ
วางแผนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ดี ทั้งในการจัดเตรียมสื่อการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การ
ค้นคว้าหรือการวิจัยเป็นฐาน ท าให้เกิดความน่าสนใจ เร้าใจให้นักเรียนอยากเรียนรู้รวมถึงการเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้
ร่วมกัน คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน ท าให้เกิดบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ไม่
ตึงเครียด มีปฏิสัมพันธ์กันท่ีดีต่อกัน มีอิสระในการแสดงความรู้สึกนึกคิดของตนเอง ใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาต่างๆ
ที่เกิดขึ้น  มีความสุขสนุกสนานในการเรียนมากกว่าการท างานตามล าพัง ช่วยให้นักเรียนสนใจบทเรียนและสามารถ
เข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ ธัญธัช  วิภัติภูมิประเทศ (2557) ได้ท างานวิจัยเกี่ยวกับผลของการเรียนรู้โดย
ใช้วิจัยเป็นฐานที่มีต่อความรู้เรื่องวัฒนธรรมอาเซียนของนักศึกษา ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการ
เรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานในภาพรวมที่ระดับค่อนข้างสูง 

 
 
 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

11 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

ข้อเสนอแนะ 
 1.ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

    1.1 เวลาที่ใช้จัดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบ CCR ควรมีความยืดหยุน่ 
                1.2 ครูผูส้อนควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR  
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
                2.1 ในการศึกษาครัง้ต่อไปอาจจะเลือกใช้กลุ่มตัวอย่างที่หลากหลาย เพื่อให้เปรียบเทียบถึงผลของการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจดักิจกรรมการเรยีนรู้แบบ CCR ที่แน่นอน 
                2.2 ในการศึกษาครัง้ต่อไปอาจจะใช้วิธีการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบCCR ในรายวิชาอื่น /ระดับช้ันอ่ืน 
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  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์  

โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้รูปแบบโมเดลซิปปา 
THE DEVOPMENT OF LEARNING ACHIEVEMENT ON SUFFICIENT ECONOMY WITH 

NATURAL RESOURCE MANAGEMENT OF MATTHAYOMSUKSA 1 STUDENTS  
KURUPRACHASAN SCHOOL USING CIPPA MODEL 

อตินุช  สงวนวงศ์1  ทองแดง  สุกเหลือง2 
Atinut Sangounwong1   Thongdang  Suklueng 2 

1นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 
 2อาจารย์ประจ าสาขาวขิาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 

บทคัดย่อ 
         งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้
แบบโมเดลซิปปา 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการจัดการ
เรียนรู้แบบโมเดลซิปปา กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ที่
ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 6 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เนื่องจากนักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ต่ ากว่าเกณฑ์ เครื่องมือการวิจัย 
1) เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปาซึ่งมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 1.00 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 1.00 ทุกข้อ และ     3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้
โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปามีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 1.00 ทุกข้อ  การวิเคราะห์ ข้อมูลใช้สถิติ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษาพบว่า 
 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ             

( xˉ = 9.67, S.D.=1.63) สูงกว่าก่อนเรียน ( xˉ = 5.17, S.D.= 2.13)  
 2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา เรื่อง 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อยู่ในระดับมาก ( xˉ = 4.28 , S.D. = 0.54) 

ค าส าคัญ: เทคนิคการจดัการเรยีนรู้รูปแบบโมเดลซิปปา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจ   

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to 1) to compare before and after the learning 
achievement on sufficient economy with natural resource management of matthayomsuksa 1 
students using CIPPA model 2) to study the students' satisfaction with learning by using CIPPA 
model.  The target group consisted of 6 Mattayomsuksa 1/6 students are studying in the semester 
2/2018 at Kuruprachasan School. It was using purposive sampling because the learning 
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achievements on sufficient economy with natural resource management of students were 
substandard. The tools used in this research consisted of 1) Learning management plans by using 
CIPPA model which has reliability equal 1.00 2) Learning achievement test which has reliability 
equal 1.00 3) Student satisfaction questionnaire after using CIPPA model which has reliability equal 
1.00. The statistics used for analysis were mean and standard deviation. 

The results were as follows: 
1. The results of the learning achievement on sufficient economy with natural resource 

management. Mean scores of pre-test were 5.17 and post-test were 9.67 so mean scores of post-
test were higher than pre-test. Standard deviation scores of pre-test were 2.13 and post-test were 
1.63  

2. The students’ satisfaction of the learning achievement on sufficient economy with 
natural resource management using CIPPA model after learning, on the whole, was at the high level             

( xˉ = 4.28 , S.D. = 0.54) 

Keywords:   CIPPA model, Learning achievement, Students' satisfaction 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 การใช้ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ การใช้
ทรัพยากรอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ ระมัดระวัง ไม่ก่อให้เกิดการท าลายทรัพยากร ซึ่งเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันของสิ่งแวดล้อม ท าให้มีทรัพยากรใช้ต่อไปในระยะยาว สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดี ซึ่งการใช้ทรัพยากรอย่าง
พอประมาณ คือ การผลิตให้เพียงพอต่อการบริโภค ไม่เร่ง น าทรัพยากรมาใช้เพื่อการผลิตอย่างฟุ่มเฟือยจนเหลือทิ้ง 
กลายเป็นขยะ ของเสีย ซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งท าให้ทรัพยากรร่อยหรอ หมดไป หรือสูญพันธุ์ (นายสมเกียรติ
, 2561 : 141)  จะสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นสาระการเรียนรู้หนึ่งที่
สถานศึกษาต้องใช้เป็นสาระหลักให้นักเรียนต้องเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่งในหลักสูตร
ดังกล่าว  ก าหนดให้สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ซึ่งเป็นสาระหนึ่งที่
นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ าเป็นต้องเรียนตามที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด โดยประกอบด้วย
เนื้อหาเกี่ยวกับ การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินค้าและบริการ การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด
อย่างมีประสิทธิภาพ การด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน   ตาม
หลักสูตรการศึกษาแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจ
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และตัวช้ีวัดที่ 3 อธิบายความเป็นมาหลักการและ
ความส าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 117-148) 

ผู้วิจัยได้เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ เป็นโรงเรียนสหศึกษาขนาดใหญ่ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ตั้งอยู่เลขท่ี 230 หมู่ 8 ต าบลแพรกศรีราชา อ าเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17140 โทรศัพท์ 0-5648-
1438-9 แฟกซ์  0-5648-1439 โรงเรียนคุรุ-ประชาสรรค์ ก่อตั้งเมื่อวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2504 เข้าโครงการ คมช.รุ่น 
10 ปี พ.ศ.2516 มีเนื้อที่ 25 ไร่ 2 งาน 96 ตารางวา นายปรีชา  แสงไชย ด ารงต าแหน่งครูใหญ่คนแรก ต่อมา  ปีพ.ศ. 
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2518 ได้เลื่อนต าแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่และในปี พ.ศ. 2524 ได้เลื่อนเป็นผู้อ านวยการโรงเรียนจากการเข้าฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู พบปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขอนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต่ ากว่าเกณฑ์ในเรื่อง 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

เนื่องจากนักเรียนไม่มีความรู้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกต้อง ทั้งนี้
อาจจะมาจากเนื้อหาบทเรียนสลับซับซ้อนและนักเรียนไม่มีความเข้าใจในบทเรียน  ส่งผลให้เมื่อสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง กับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ท าให้นักเรียนได้คะแนนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังต่ ากว่าเกณฑ์  ดังนั้น
ครูผู้สอนจึงจ าเป็นต้องหาวิธีการที่จะช่วยพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษานวัตกรรมรูปแบบต่างๆ ท่ีหลากหลาย ในการน าเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบโมเดล
ซิปปา ซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญซึ่ง มีหลัก 5 ประการ คือ 1. การให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Construct) 2. การให้ผู้เรียน
มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน (Interaction) 3 การให้ผู้เรียนมีบทบาทและส่วนร่วมในการเรียนรู้ให้มากที่สุด (Participation) 4. 
การให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการ (Process) และ 5. การให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
(Application) (ทิศนา  แขมมณี, 2558 : 282) โมเดลซิปปา เป็นรูปแบบการจัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญภายใต้
การท างานของกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาและค้นพบค าตอบในบทเรียน ซึ่งลักษณะการเรียนของโมเดลซิปปาสามารถน ามาใช้
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนเนื่องจากมีความเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหาบทเรียน การจัดการเรียน
การสอนและการน าเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปามาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน เรื่อง กับการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีปัญหาของนักเรียนจะท าให้นักเรียนสามารถเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนมากขึ้นและเป็น
ประโยชน์ต่อนักเรียนที่จะน าความรู้ในบทเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้และสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้
อย่างมีความหมายของรอเจอร์สเป็นการจัดรูปแบบการเรียนการสอนโดยการจัดบรรยากาศการเรียนที่ผ่อนคลายและ
เอื้อต่อการเรียนรู้และเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งครูใช้วิธีการสอนแบบช้ีแนะและท าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนและการเรียนรู้จะเน้นกระบวนการเป็นส าคัญซึ่งทฤษฎีการเรียนรู้ของรอเจอร์สตอบสนองและเป็น
แนวทางในการใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการกลุ่มมาจัดรูปแบบส าหรับการเรียนการสอนได้เป็นอย่าง
ดี (ทิศนา แขมมณี, 2558: 70) และจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA 
MODEL) เรื่อง ล าดับและอนุกรม ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกินเกณฑ์ที่ก าหนดไว้             
(อัศวิน  พุ่มมรินทร์, 2556 : บทคัดย่อ) และยังสอดคล้องกับการวิจัยการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษาและ
การปฏิบัติตามหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือและการ
จัดการเรี ยนรู้ แบบซิปปา ซึ่ งนักเรียนมีพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู ง เกินเกณฑ์ ที่ก าหนด                       
( ฐาปกรณ์  แก้วมาเมือง, 2554 : บทคัดย่อ) 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจจะศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ เรื่อง กับการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/6 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ
โมเดลซิปปาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ เรื่อง กับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้กับนักเรียน
และเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้วิชาเศรษฐศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาส
พัฒนาความสามารถในการเรียนและ การแก้ปัญหา รวมทั้งการสื่อสารในการท าท างานร่วมกับผู้อื่น 
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จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา 
 2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการจดัการเรียนรูแ้บบ
โมเดลซิปปา 

ขอบเขตการวิจัย  
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/6 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ที่ก าลังศึกษาในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 6 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive selection) เนื่องจากคะแนน
การทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ 
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติของนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่เน้นพัฒนาคนเป็นสิ่งส าคัญ บุคคลที่น าไปใช้จะเป็นคนท่ีรู้จัก
ตนเอง รู้จักชุมชนจนถึงประเทศชาติ และผลที่ได้สูงสุด คือ ประเทศมีความความเขม้แข็งมีการพฒันาแบบยั่งยืน มี
ความสงบสุข ประชาชนอยู่ด้วยความรักและความสามัคคี พึ่งพาอาศัยและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แม้ความ
เปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบภายนอก ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน เทคโนโลยี สังคม หรือสภาพแวดล้อมจะรุนแรงเพียงใดก็
ตาม การยึดเศรษฐกิจพอเพียงเปน็หลักในการด าเนินชีวิตก็จะท าใหฝ้่าฟันอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ท่ามกลางโลกยุค
โลกาภิวตัน์ไปด้วย 
 ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 
 ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรยีนการสอนโดยใช้เทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา เรื่อง ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติไม่ผ่านเกณฑร์้อยละ 50 
 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนและความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา  
 ระยะเวลาที่ด าเนินการวจิัย ผู้วิจยัจะด าเนินการวิจัยในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างเดือน 
พฤศจิกายน พ.ศ.2561 – เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลการวัดการเปลี่ยนแปลงและประสบการณ์การเรียนรู้ในเนื้อหาสาระ
ที่เรียนมาแล้วว่าเกิดการเรียนรู้เท่าใดมีความสามารถชนิดใด โดยสามารถวัดได้จากคะแนนของนักเรียนที่ได้จากการท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบก่อนเรียนและหลังเรียน จ านวน 15 ข้อ ซึ่งเป็นการวัดผลตามสภาพจริงเพื่อ
บอกถึงคุณภาพการศึกษา 
 2. การจัดการเรียนรู้รูปแบบโมเดลซิปปา หมายถึง แผนการจัดการเรียนรู้สาระเศรษฐศาสตร์ เรื่อง ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้รูปแบบโมเดลซิปปา จ านวน 6 ช่ัวโมง  
 3. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของนักเรียนท่ีมีต่อกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการจัดการ
เรียนรู้แบบโมเดลซิปปา 
 4. นักเรียน หมายถึง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/6 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2561 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
การเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัย อาจมีความแตกต่างกันในลักษณะการศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้ 

แก้ปัญหา ส าหรับตัวอย่างกรอบแนวคิดที่อาจพบและใช้กัน ได้แก่ การเสนอผลของตัวแปรตามที่ได้จากการจัดกระท า
ด้วยตัวแปรอิสระ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ระเบียบวิธีวิจัย 
  ใช้แบบแผนการทดลองแบบ The single group pretest – posttest design  
 (สุวิมล ติรกานันท์, 2551: 21)  
ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลอง 

 
 

ตัวแปรอิสระ 

การจัดการเรยีนรู้รปูแบบโมเดลซปิปา 

ขั้นที 1 ข้ันผู้สอนส ารวจความรู้เดมิ หรือ 

ความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้ใหม ่

 ขั้นที่ 2 ข้ันผู้สอนกระตุ้นและร่วมมือกันกับ

ผู้เรยีน ก าหนดปญัหา  

ขั้นที ่3 ข้ันผู้เรียนแสวงหาความรู้ใหม่ ขั้นที่ 4 

ขั้นผู้เรียนสรา้งความรูโ้ดยใช้ทักษะ

กระบวนการคดิ  

ขั้นที ่5 ข้ันผู้เรียนน าเสนอ และแลกเปลี่ยน 

ความรู้ ความเข้าใจ  

ขั้นที่ 6 ข้ันผู้เรียนสรปุความรู้/แสดงผลงาน 

และวิเคราะห์กระบวนการเรยีนรู้  

ขั้นที่ 7 ข้ันผู้เรียนประยุกต์ใช้ความรู ้

ตัวแปรตาม 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี

ต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการจัดการ

เรียนรู้รูปแบบโมเดลซิปปา 
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 ขั้นตอนการวิจัย 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/6 ที่ก าลังศึกษาใน ภาคเรียนที่ 2 ปี

การศึกษา 2561 จ านวน 6 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เนื่องจากผลการเรียนเรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กับการใช้ทรัพยากรธรรมชาตไิมผ่า่นเกณฑร์้อยละ 50 
เครื่องมือในการวิจัย  ดังนี ้
 1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
 3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ
โมเดลซิปปา เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัย ได้ด าเนินการดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับนักเรียน จ านวน 15 ข้อ เวลา 15 นาท ี
 2. ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปากับนักเรียน
สัปดาห์ละ 3 ช่ัวโมง เป็นเวลา 2 สัปดาห์ 
 3. เมื่อท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปาเสร็จแล้ว 
จากนั้นให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 15 ข้อ หลังเรียน (Post-test) โดยแบบทดสอบ
หลังเรียนเป็นชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียนและให้นักเรียนท าแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา จ านวน 10 ข้อ 
 4. เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบทดสอบและแบบประเมินความพึงพอใจ   เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้น าข้อมูล
ไปวิเคราะห์ผลต่อไปที่ 4 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
     ผู้วิจัยน าผลการทดสอบมาด าเนินการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการ 
วิเคราะห์ข้อมูล ตามล าดับต่อไปนี้ 
 1. วิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยใช้สูตรดัชนีความสอดคล้อง IOC 
 2. วิเคราะห์หาค่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดย
ใช้สถิติร้อยละของคะแนนท่ีได้รับจากผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 3.วิเคราะห์หาค่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอน
โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยใช้
สถิติค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตารางที่ 2  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ 

   นักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา 
 

นักเรียน ก่อนเรียน (15) หลังเรียน (15) 
คนท่ี 1 7 10 
คนท่ี 2 1 8 
คนท่ี 3 6 9 
คนท่ี 4 6 8 
คนท่ี 5 5 11 
คนท่ี 6 6 12 

คะแนนเฉลี่ย 5.17 9.67 
S.D. 2.13 1.63 

   
 จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน ( x̄ = 9.67, S.D.=1.63) สูงกว่า

คะแนนก่อนเรียน ซึ่งมี ( x̄ = 5.17, S.D.= 2.13)  

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการ
จัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

 
รายการ x̄  S.D. ความหมาย 

1. เนื้อหาเหมาะสมกับผู้เรียน 4.00 0.63 มาก 
2. การเรียงล าดับเนื้อหาเข้าใจง่าย 4.33 0.81 มาก 
3. เนื้อหามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรยีนรู ้ 4.33 0.81 มาก 

รายการ x̄  S.D. ความหมาย 

4. มีการแจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ชัดเจน/ชี้แจงขั้นตอนการ
เรียนรู ้

4.17 0.75 มาก 

5. วิธีการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบโมเดลซิปปามีความ
น่าสนใจและเข้าใจง่าย 

4.33 0.52 มาก 

6. เทคนิคการสอนแบบโมเดลซิปปาช่วยกระตุ้นและส่งเสริม
การเรยีนรู ้

4.17 0.98 มาก 

7. การออกแบบกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.33 0.81 มาก 
8. มีแหล่งอ้างอิงการเรียนรู้ที่เหมาะสม 4.33 0.52 มาก 
9. แบบทดสอบมีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.50 0.84 มากที่สุด 
10. ภาพรวมมีความพึงพอใจต่อการเรยีนโดยใช้เทคนิคการสอน
แบบโมเดลซิปปา 

4.33 1.03 มาก 

รวม 4.28 0.54 มาก 
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 จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ

โมเดลซิปปาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.28 , S.D. = 0.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าความพึงพอใจของ
นักเรียนทุกข้ออยู่ในระดับมากเช่นกัน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  ข้อ 9. แบบทดสอบมีความเหมาะสมกับเนื้อหา ซึ่งมี    

( x̄ = 4.50, S.D. = 0.84)  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ข้อ 4. มีการแจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ชัดเจน/ช้ีแจง

ขั้นตอนการเรียนรู้  ซึ่งมี ( x̄ = 4.17, S.D. = 0.75)  และข้อ 6. เทคนิคการสอนแบบโมเดลซิปปาช่วยกระตุ้นและ

ส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่งมี     ( x̄ = 4.17,  S.D. = 0.98)  

สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ หลัง

ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา คะแนนสอบหลังเรียนมี ( xˉ = 9.67, 

S.D.=1.63) สูงกว่าคะแนนก่อนเรียน ซึ่งมี ( xˉ = 5.17, S.D.= 2.13) 
 2.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปาโดยภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก ( xˉ = 4.28 , S.D. = 0.54) 

อภิปรายผล 
 จากการวิเคราะห์เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
โมเดลซิปปาผู้วิจัยขออภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังน้ี 

1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปาปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนมีค่าความแปรผันแตกต่าง
กันค่อนข้างมาก อาจจะเนื่องมาจากนักเรียนมีการความรู้ในบทเรียนจากการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน ซึ่งกล่าวได้ว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา เรื่อง ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/6 ท าให้นักเรียนมีความรู้ในเรื่อง 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สามารถน าเอาความรู้จากบทเรียนไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งยัง
ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาความสามารถในการเรียน  และการแก้ปัญหาและการสื่อสารในการท างานร่วมกับผู้อื่น  
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการใช้เทคนิคการจัด การเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 และยังผ่านการประเมินและตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ จึงท าให้เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้
และพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนได้เป็นอย่างดี ประกอบกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค การจัดการ
เรียนรู้แบบโมเดลซิปปานั้นจัดเนื้อหารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียน โดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเองและมีการสร้างปฏิสัมพันธ์การสื่อสารในการท างานร่วมกับผู้อื่นของนักเรียนจึงท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของรอเจอร์สที่เป็นการจัดรูปแบบการ
เรียนการสอนโดยการจัดบรรยากาศการเรียนท่ีผ่อนคลายและเอื้อต่อการเรียนรู้และเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งครูใช้
วิธี  การสอนแบบช้ีแนะและท าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนและการเรียนรู้จะเน้นกระบวนการ
เป็นส าคัญ ซึ่งทฤษฎีการเรียนรู้ของ รอเจอร์สตอบสนองและเป็นแนวทางในการใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยเน้น
กระบวนการกลุ่มมาจัดรูปแบบส าหรับการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีและสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการเรียนการ
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สอนแบบโมเดลซิปปาของทิศนา แขมมณี ที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนเกิดความคิด สามารถค้นพบ
ความรู้ได้ด้วยตนเอง มีทักษะและกระบวนการในการเรียนรู้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมทั้งทางร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์และสังคมและสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้   จากการศึกษาผลการวิจัย
ของฐาปกรณ์  แก้วมาเมือง (2554: 89) พบว่า การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาและการปฏิบัติตาม
หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มีความเหมาะสมตามเกณฑ์และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และงานวิจัยของอัศวิน พุ่มมรินทร์ (2556: 98) พบว่าการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา 
(CIPPA MODEL) เรื่อง ล าดับและอนุกรม ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียน  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากผลการวิจัยสรุปได้ว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเป็นไป
ตามสมมติฐาน รวมถึงนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา
โดยรวมอยู่ในระดับดี  

2. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค
การจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ผลปรากฏว่า 
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ แบบโมเดลซิปปานั้นนักเรียนได้รับผิดชอบ ศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งได้
ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการสร้างปฏิสัมพันธ์ในการท างานร่วมกับผู้อื่น ท าให้การเรียนรู้ไม่เกิดความเครียด เนื้อหาที่
ใช้บทเรียนเป็นเนื้อหาท่ีนักเรียนสามารถท าความเข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อน มีความน่าสนใจเหมาะสมกับวัยของนักเรียน 
เมื่อนักเรียนได้ลงมือท ากิจกรรมและมีปฏิสัมพันธ์การเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นก็จะท าให้นักเรียนมีความสุขกั บการเรียน 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดความพึงพอใจของนักเรียนเป็นส าคัญ ด้วยเหตุนี้เองเทคนิคการ
จัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปาจึงเป็นนวัตกรรมอย่างดียิ่งท่ีจะเป็นตัวช่วยในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และนักเรียนสามารถน าไปใช้ประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันได้ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี
ของมาสโลว์ท่ีกล่าวว่ามนุษย์แต่ละคนมีศักยภาพพอส าหรับที่จะช้ีน าตัวเอง  มนุษย์ไม่หยุดอยู่นิ่งแต่จะเปลี่ยนแปลงไป
ตามสถานการณ์ต่างๆที่แวดล้อมและแสวงหาความต้องการที่จะเข้าใจตนเอง   ยอมรับตนเองทั้งในส่วนดีส่วน
บกพร่อง  รู้จักจุดอ่อนและความสามารถของตนเอง  ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่ามนุษย์ทุกคนมีความต้องการที่จะสนอง
ความต้องการให้กับตนเองทั้งสิ้นและความต้องการของมนุษย์มีมากมายหลายอย่างด้วยกัน  ซึ่งต้องได้รับความพึงพอใจ
จากความต้องการพื้นฐานหรือต่ าสุดเสียก่อนจึงจะผ่านขึ้นไปยังความต้องการขั้นสูงตามล าดับ จากการศึกษางานวิจัย
ของกมลนุช  ไวยพันธ์  (2555: บทคัดย่อ) เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โมเดลซิปปา เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่  3 พบว่า ระดับความพึงพอใจของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา เรื่องการคูณ โดยภาพรวมมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุดและสอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณี พลคง (2556: บทคัดย่อ) เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้
ตามรูปแบบซิปปาร่วมกับเทคนิคการใช้เกมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดสร้างสรรค์
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่1 ด้วยการ
จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปาร่วมกับเทคนิคการใช้เกม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรั บนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1. ครูผู้สอนที่สนใจจะน างานวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้
รูปแบบโมเดลซิปปา ไปใช้ควรมีการประยุกต์และปรับปรุงนวัตกรรมให้เข้ากับบริบทของรายวิชาหรือสภาพผู้เรียน ทั้งนี้
เพื่อให้นวัตกรรมส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มากท่ีสุด 
 2. ครูผู้สอนที่สนใจการใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปาหากผู้เรียนท า 
แบบทดสอบหลังเรียนแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ครูผู้สอนควรจะมีวิธีการสอนที่หลากหลายเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ
ในเนื้อหาของบทเรียนได้อย่างเต็มที่ 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระหว่างการใช้เทคนิคการ 
จัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปากับเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ TGT 

2. ควรมีการศึกษาและพัฒนาเกี่ยวกับการใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปาใน 
สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์และรายวิชาอื่นๆ  
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ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การมัธยมศึกษา).  
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การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การสร้างองค์ความรู้ใหม่กับการศึกษาประวัติศาสตร์ 
รายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 
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อนุวัฒน์  แหวนเพชร1  เยาวเรศ  ภักดีจิตร2 

1นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 
 2อาจารย์ประจ าสาขาวขิาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การสร้างองค์
ความรู้ใหม่กับการศึกษาประวัติศาสตร์ รายวิชาประวัติศาสตร์ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การสร้างองค์ความรู้ใหม่กับ
การศึกษาประวัติศาสตร์ รายวิชาประวัติศาสตร์ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริม
ทักษะเรื่อง การสร้างองค์ความรู้ใหม่กับการศึกษาประวัติศาสตร์ รายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2561 จ านวน  30  คน ซึ่งได้มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบฝึกเสริมทักษะ จ านวน 3 ชุด  3)
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ 
สถิติที่ใช้ในการศึกษาได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าท ี
 ผลการวิจัยพบว่า 1)การพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การสร้างองค์ความรู้ใหม่กับ
การศึกษาประวัติศาสตร์ รายวิชาประวัติศาสตร์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.10/80.70  2)การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะเรื่อง การสร้างองค์ความรู้ใหม่กับ
การศึกษาประวัติศาสตร์ รายวิชาประวัติศาสตร์  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3)การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะเรื่อง การสร้างองค์
ความรู้ใหม่กับการศึกษาประวัติศาสตร์ รายวิชาประวัติศาสตร์ มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

 ( = 4.62 ) 

ค าส าคัญ : การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ / การสร้างองค์ความรู้ใหม่กับการศึกษาประวัติศาสตร์  / รายวิชา
ประวัติศาสตร์  

ABSTRACT 
The purposes of this research were to 1) to develop and find the effectiveness of the skill 

training set in creating new knowledge and studying history of history subject according to the 
standard 80/80 2) to compare the learning achievement before and after by using skill training set 
in creating new knowledge and studying history of history subject 3) to study the students' 
satisfaction with learning by using skill training set in creating new knowledge and studying history 

X
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of history subject. The sample group consisted of Mathayomsuksa 6 students study in the second 
semester of the academic year 2018, totaling 30 people  which were obtained from simple random 
sampling. The tools used in this research consisted of 1) learning management plan 2)skill training 
set 3 sets 3) achievement tests and 4) Questionnaire for student satisfaction towards  skill training 
set. Statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation and t-test 

The results were as follows 1) the development  and find the effectiveness of the skill 
training set in creating new knowledge and studying history of history subject with efficiency was 
85.11 / 80.70 2) the comparison of learning achievement before and after learning of students 
learning by using the skill training set in creating new knowledge and studying history of history 
subject having post-learning achievement higher than before learning at the statistical significance 
of .05 3)the study of the satisfaction of students learning by using the skill training set in creating 
new knowledge and studying history of history subject overall satisfaction is at the highest level of 
4.62 

Keywords:  The development skill training set/ creating new knowledge and studying history/ 

history subject 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 ได้ก าหนดความมุ่งหมายและ
หลักการจัดการศึกษาไว้ในมาตรา 6 ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้ พัฒนาตนเองได้ 
และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ,2553) ซึ่งสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ที่มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุขและมีความเป็นไทยเห็นคุณค่าของ
ตนเอง มีวินัยในตนเอง มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ โดยมีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นข้อก าหนด
คุณภาพของผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการและคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (กระทรวงศึกษาธิการ
,2551) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ก็ได้มีเป้าหมายส าคัญในด้านการพัฒนา
คุณลักษณะต่างๆ ของผู้เรียน ให้เกิดความเจริญงอกงามในด้าน ความซื่อสัตย์สุจริต การรู้จักพึ่งตนเอง การมีวินัยใน
ตนเอง (กระทรวงศึกษาธิการ,2551) ซึ่งตรงกับจุดมุ่งหมายของวิชาสังคมศึกษา ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงให้เป็น
วิชาบังคับแกน นักเรียนทุกคนต้องเรียน ทั้งในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพราะเป็นวิชาที่มีลักษณะพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักคิด รู้จักตัดสินใจพร้อมทั้งรู้จักสร้างมนุษย์
สัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสถาบันสังคม มนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม จะเห็นได้ว่า เจตนารมณ์ของแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ และพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมทั้งจุดมุ่งหมายของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมต่างมุ่งเน้น ในการพัฒนาคนและคุณภาพของคน ให้มีความสมดุลทั้งทางด้านทักษะ
กระบวนการ เจตคติและค่านิยม แต่จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ชีวิตคนไทยดีขึ้นแต่เพียงด้านวัตถุ แต่ถ้ามองในด้าน
จิตใจ คุณธรรม วัฒนธรรมและความเป็นไทย เราไม่ได้พัฒนาขึ้น คนที่จบการศึกษาสูงๆ แล้วยังเห็นแก่ตัว ไม่มีความ
เกรงใจ ไม่มีความตรงต่อเวลา ไม่มีระเบียบ ไม่รักษาวินัย (กาญจนา นาคสกุล, 2546)    
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สาระประวัติศาสตร์จัดเป็นสาระการเรียนรู้หนึ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมที่
นับได้ว่ามีความส าคัญอย่างมากเพราะเป็นวิชาที่เรียนรู้เกี่ยวกับเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์และเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ 
ผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์ส าคัญในอดีต  บุคคลส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆในอดีต ความเป็นมา
ของชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  แหล่งอารยธรรมที่ส าคัญของโลก (กระทรวงศึกษาธิการ,2551) นอกจากนี้ 
จากประสบการณ์ของผู้วิจัยพบว่าการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา ในปัจจุบัน
ครูยังคงใช้วิธีการเรียนการสอนที่เน้นการบรรยาย โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้รายละเอียดเนื้อหาสาระทางวิชาการในเวลา
อันรวดเร็ว นักเรียนไม่ได้เป็นผู้ลงมือปฏิบัติเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ  ตามแนวการจัดการ
เรียนรู้เพื่อปฏิรูปการศึกษาด้วยตนเอง กิจกรรมการเรียนการสอนไม่ได้มุง่เน้นให้นักเรียนมีปฏิสมัพันธ์ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยเกรงว่าจะเสียเวลา สอนไม่ทันตามหลักสูตร  ทั้งนี้ แบบฝึกทักษะ เป็นสื่อการเรียน
การสอนชนิดหนึ่งที่ใช้ฝึกทักษะให้กับผู้เรียนที่ผู้สอนสร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานหรือกิจกรรมที่ครู
มอบหมายให้ ซึ่งสามารถช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการในการเรียนรู้และมีทักษะเพิ่มขึ้น (อรุณีย์ วันไชย,2554) จาก
ปัญหาและความส าคัญดังที่ได้กล่าวมา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การสร้างองค์ความรู้ใหม่
กับการศึกษาประวัติศาสตร์ รายวิชาประวัติศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา  เพื่อ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนให้ดียิ่งข้ึน 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การสร้างองค์ความรู้ใหม่กับการศึกษา

ประวัติศาสตร์ รายวิชาประวัติศาสตร์ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80   
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริม

ทักษะ เรื่อง การสร้างองค์ความรู้ใหม่กับการศึกษาประวัติศาสตร์ รายวิชาประวัติศาสตร์  
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การสร้างองค์ความรู้ใหม่กับ

การศึกษาประวัติศาสตร์ รายวิชาประวัติศาสตร์  

สมมติฐานของการวิจัย 
1. แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การสร้างองค์ความรู้ใหม่กับการศึกษาประวัติศาสตร์ รายวิชาประวัติศาสตร์ มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนที่เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การสร้างองค์ความรู้

ใหม่กับการศึกษาประวัติศาสตร์ รายวิชาประวัติศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียน 
3. นักเรียนมีความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องการ

สร้างองค์ความรู้ใหม่กับการศึกษาประวัติศาสตร์ รายวิชาประวัติศาสตร์ อยู่ในระดับมาก 

ขอบเขตการวิจัย  
 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การสร้างองค์ความรู้ใหม่กับการศึกษาประวัติศาสตร์  รายวิชา
ประวัติศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งประกอบด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ จ านวน 3 ชุด ดังนี้ 
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ชุดที่ 1 การศึกษาประวัติศาสตร์ 
ชุดที่ 2 วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
ชุดที่ 3 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 

 ขอบเขตด้านตัวแปร 
 1.ตัวแปรต้น ได้แก่ แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การสร้างองค์ความรู้ใหม่กับการศึกษาประวัติศาสตร์ รายวิชา
ประวัติศาสตร์ 

2.ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนรู้
โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การสร้างองค์ความรู้ใหม่กับการศึกษาประวัติศาสตร์ รายวิชาประวัติศาสตร์  
 ขอบเขตด้านระยะเวลา  

ภาคเรียนท่ี   2  ปีการศึกษา  2561   

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 รูปแบบการวิจัย  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental  Research) โดยใช้รูปแบบการ
ทดลอง  One - Group Pretest - Posttest Design (ล้วน  สายยศ และ อังคนา สายยศ,2553) 
 

Pretest Treatment Posttest 

T1 X T2 
 
T1 คือ สอบก่อนการทดลอง 

 X   คือ การสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ 
 T2 คือ สอบหลังการทดลอง 

    กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย  
ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2561 จ านวน  30  คน 

ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  
 เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวิจัย 
            ผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือในการวิจัย  ดังนี้ 
 
 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ เร่ือง 
การสร้างองค์ความรู้ใหม่กับการศึกษา
ประวัติศาสตร์ รายวิชาประวัติศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

1 .ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เร่ือง การสร้างองค์ความรู้ใหม่กับการศึกษา
ประวัติศาสตร์ รายวิชาประวัติศาสตร์ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 
 2. ความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้แบบฝกึเสริมทักษะ เรือ่ง 
การสร้างองค์ความรู้ใหม่กับการศึกษาประวัติศาสตร์ รายวิชาประวัติศาสตร์  



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

27 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

1.แผนการจัดการเรียนรู้  
 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างองค์ความรู้ใหม่กับการศึกษาประวัติศาสตร์ รายวิชาประวัติศาสตร์ ช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 6  จ านวน 3 แผน จ านวน 8 ช่ัวโมง มีขั้นตอนในการสร้างและหาคุณภาพ ดังต่อไปนี้ 
  1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา 

พุทธศักราช 2551 โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
  1.2 ศึกษาเนื้อหาสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เอกสาร หนังสือ

คู่มือและหนังสือเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ จากส านักพิมพ์ต่าง ๆ มาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ที่มีความเหมาะสม
กับวัยของผู้เรียน 

  1.3 ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน และสร้างอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน เพื่อใช้ประกอบการเรียน
การสอน โดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ในกิจกรรมการเรียนรู้ ทุกขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้ได้เน้นให้
นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ สื่ออุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับแผนการจัด การเรียนรู้ 

  1.4 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นไปให้ ครูพี่เลี้ยงและผู้อ านวยการโรงเรียน ตรวจสอบความครบถ้วน
ขององค์ประกอบของแผน เพื่อให้ข้อเสนอแนะ 

  1.5 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพื่อจัดพิมพ์แผนการจัดการเรียนรู้เป็นฉบับสมบูรณ์ 
2.แบบฝึกเสริมทักษะ   
  แบบฝึกเสริมทักษะ ทักษะ เรื่อง การสร้างองค์ความรู้ใหม่กับการศึกษาประวัติศาสตร์ รายวิชา

ประวัติศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 3 ชุด มีขั้นตอนในการสร้างและหาคุณภาพ ดังต่อไปนี้ 
  2.1 ศึกษารายละเอียดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สาระและมาตรฐานการ

เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         
  2.2 ศึกษาเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการศึกษาประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์และหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร์ 
  2.3 ศึกษาหลักในการสร้างแบบฝึกทักษะที่ดี จากเอกสาร แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแบบฝึก

ทักษะ 
  2.4 สร้างแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การสร้างองค์ความรู้ใหม่กับการศึกษาประวัติศาสตร์ รายวิชา

ประวัติศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ดังนี ้ 
        ชุดที่ 1 เรื่อง  การศึกษาประวัติศาสตร์     
        ชุดที่ 2 เรื่อง  วิธีการทางประวัติศาสตร์  
        ชุดที่ 3 เรื่อง  หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
  2.5 น าแบบฝึกเสริมทักษะที่สร้างขึ้นเสร็จแล้ว ให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ประเมินหาคุณภาพค่าเฉลี่ย  

พบว่า แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าโดยภาพรวมทั้ง  3 ชุด  มีค่าเฉลี่ย  4.53  อยู่ในระดับดีมาก 
             2.6 น าแบบฝึกเสริมทักษะที่ปรับปรุงแก้ไข จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม  แล้วน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนกบันักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย   
   3.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
   ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างองค์ความรู้ใหม่กับ
การศึกษาประวัติศาสตร์ รายวิชาประวัติศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ตามขั้นตอนดังน้ี 
             3.1 ศึกษารายละเอียดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระและมาตรฐานการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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              3.2 ศึกษาทฤษฎี หลักการ แนวคิดการสร้าง วิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อใช้ใน
การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างองค์ความรู้ใหม่กับการศึกษาประวัติศาสตร์ รายวิชา
ประวัติศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6   
               3.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างองค์ความรู้ใหม่กับการศึกษา
ประวัติศาสตร์ รายวิชาประวัติศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยเรียงล าดับจากง่ายไปหายาก  ซึ่งเป็นข้อสอบแบบ
เลือกตอบ(Multiple Choice) ชนิด  4  ตัวเลือก  จ านวน  30  ข้อ  
        3.4 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน  30 ข้อ ที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจ
ประเมินความถูกต้อง เที่ยงตรง พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องต่อไป  
               3.5 ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สมบูรณ์ 

4.แบบสอบถามความพึงพอใจ 
ผู้วิจัยด าเนินการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง 

การสร้างองค์ความรู้ใหม่กับการศึกษาประวัติศาสตร์ รายวิชาประวัติศาสตร์  ซึ่งเป็นแบบมาตราประมาณค่า(Rating 
Scale) โดยได้ศึกษาการสร้างแบบสอบถามจากต าราการวัดผลทางการศึกษา และต าราเกี่ยวกับการวิจัย และ
ด าเนินการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

4.1 ศึกษาหลักการ ทฤษฎี เนื้อหาสาระ แนวคิดจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ  
4.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การสร้าง

องค์ความรู้ใหม่กับการศึกษาประวัติศาสตร์ รายวิชาประวัติศาสตร์ จ านวน  10  ข้อ ซึ่งเป็นแบบประเมินเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) มี 5 ระดับ ตามวิธีการของ ลิเคิร์ท(Likert) 

4.3 น าแบบสอบถามความพึงพอใจที่สร้างขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว เสนอให้ผู้เช่ีย วชาญชุดเดิม พิจารณา
ตรวจสอบ เพื่อประเมินความเหมาะสมของข้อความในแบบสอบถามและความเที่ยงตรง(Validity)  โดยใช้เกณฑ์การ
ประเมินดังน้ี 

ให้คะแนน  +1  เมื่อแน่ใจว่าข้อความสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด 
ให้คะแนน   0   เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อความสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด 
ให้คะแนน  -1  เมื่อแน่ใจว่าข้อความไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการวัด 
จากนั้นน าแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 

IOC (Index of  Item - Objective Congruence)   
 4.4 น าแบบสอบถามความพึงพอใจมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล   
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัย ได้ด าเนินการดังนี้ 
1. ช้ีแจงนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะวิชาประวัติศาสตร์ไทยช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่ผู้วิจัย
ได้สร้างขึ้น   
            2. ทดสอบก่อนเรียน กับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 30 ข้อ  
 3. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การสร้างองค์ความรู้ใหม่กับการศึกษา
ประวัติศาสตร์ รายวิชาประวัติศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  ตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เวลาสอนจ านวน 8 
ช่ัวโมง  แล้วบันทึกคะแนนจาการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนไว้ 
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             4.ทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฉบับเดียวกันกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน 
เพียงแต่สลับข้อค าถาม จ านวน 30 ข้อ  
             5.นักเรียนท าแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การสร้าง
องค์ความรู้ใหม่กับการศึกษาประวัติศาสตร์ รายวิชาประวัติศาสตร์ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
        ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 1.หาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การสร้างองค์ความรู้ใหม่กับการศึกษาประวัติศาสตร์ 
รายวิชาประวัติศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6 ตามเกณฑ์  80/80                          
 2.วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริม
ทักษะเรื่อง การสร้างองค์ความรู้ใหม่กับการศึกษาประวัติศาสตร์ รายวิชาประวัติศาสตร์  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยใช้  t – test   
 3.วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะวิชาประวัติศาสตร์ไทยช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนที่ 1 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การสร้างองค์ความรู้ใหม่กับการศึกษาประวัติศาสตร์ 
รายวิชาประวัติศาสตร์ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 1  
ตารางที่ 1  ผลการหาประสิทธิภาพ E1 / E2 ของแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การสร้างองค์ความรู้ใหม่กับการศึกษา
ประวัติศาสตร์ รายวิชาประวัติศาสตร์ 
  

แบบฝึกเสริมทักษะ คะแนนเต็ม 𝚾 ร้อยละ 

ชุดที่ 1 การศึกษาประวัติศาสตร์   10 8.55 85.50 

ชุดที่ 2 วิธีการทางประวัติศาสตร์ 10 8.50 85.00 

ชุดที่ 3 หลักฐานทางประวัติศาสตร์   10 8.48 84.80 

คะแนนการท ากิจกรรมระหว่างเรียน 30 25.53 85.10 

คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน 30 24.21 80.70 

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 - - 85.10/80.70 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า  ผลการทดสอบระหว่างเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การ

สร้างองค์ความรู้ใหม่กับการศึกษาประวัติศาสตร์ รายวิชาประวัติศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดยรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ  25.53 คิดเป็นร้อยละ  85.10  และผลการทดสอบหลงัเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วย25.53ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6    
โดยรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 24.21  คิดเป็นร้อยละ 80.70  เป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80  
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ตอนที่ 2  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การสร้างองค์
ความรู้ใหม่กับการศึกษาประวัติศาสตร์ รายวิชาประวัติศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดยน าคะแนนจากการทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท้ังก่อนเรียนและหลังเรียน ผลการวิเคราะห์คะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนและหลังเรียน ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมเรื่อง 
การสร้างองค์ความรู้ใหม่กับการศึกษาประวัติศาสตร์ รายวิชาประวัติศาสตร์ 
 

การทดสอบ คะแนนเตม็ x  t 2

 D  2)( D  Sig.  (t-tailed) 

ก่อนเรียน 
 

หลังเรียน 

30 
 

30 

20.83 
 

22.30 

 
11.40* 

 
94 
 

 
2304 

 
(0.0000) 

df = 29  ( ค่า t  ของ df 29 = 2.0452 ) * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

จากตารางที่ 2  พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การสร้างองค์
ความรู้ใหม่กับการศึกษาประวัติศาสตร์ รายวิชาประวัติศาสตร์  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ตอนที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การสร้างองค์ความรู้ใหม่
กับการศึกษาประวัติศาสตร์ รายวิชาประวัติศาสตร์ ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะวิชาประวัติศาสตร์ไทยช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 
        

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

 

X̅ 

 
S.D. 

แปลความหมาย 

1.นักเรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองจากกิจกรรมการเรียนรู้ 4.53 0.71 มากที่สุด 
2.เนื้อหาในแบบฝึกทักษะเป็นเรื่องที่น่าสนใจ 4.50 0.76 มาก 
3.เนื้อหาท่ีได้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ ใช้ในชีวิต ประจ าวันได้ 4.67 0.47 มากที่สุด 
4.นักเรียนสามารถน าเสนอผลงานของกลุ่มได้อย่างมั่นใจ 4.73 0.44 มากที่สุด 
5. นักเรียนรู้สึกสนุกกับการเรียนและการท ากิจกรรมในแบบฝึกทักษะ 4.53 0.71 มากที่สุด 
6.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านเนื้อหามากยิ่งข้ึน 4.67 0.47 มากที่สุด 
7. นักเรียนได้ท างานเป็นกลุ่มและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 4.73 0.44 มากที่สุด 
8. นักเรียนมีส่วนร่วมในการแปรับปรุงผลงานตนเองและของกลุ่ม 4.53 0.71 มากที่สุด 
9.เมื่อมีการทดสอบย่อยนักเรียนพอใจในคะแนนของตนเอง และคะแนน
การน าเสนอของกลุ่ม 

4.67 0.46 มากที่สุด 

10.นักเรียนพอใจที่ครู ให้ค าปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะเป็นอย่างดี 4.71 0.45 มากที่สุด 
เฉลี่ยรวม 4.62 0.49 มากที่สุด 
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   จากตารางที่ 3 พบว่า  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การสร้าง
องค์ความรู้ใหม่กับการศึกษาประวัติศาสตร์ รายวิชาประวัติศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ที่สุด  (X̅= 4.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ รายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ นักเรียนสามารถน าเสนอผลงานของกลุ่ม

ได้อย่างมั่นใจ,นักเรียนได้ท างานเป็นกลุ่มและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (X̅= 4.73) รองลงมาคือ  เนื้อหาที่ได้เรียน
สามารถน าไปประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจ าวันได้,นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านเนื้อหามากยิ่งข้ึน,เมื่อมีการทดสอบย่อย

นักเรียนพอใจในคะแนนของตนเอง และคะแนนการน าเสนอของกลุ่ม(X̅= 4.67) และรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 

เนื้อหาในแบบฝึกทักษะเป็นเรื่องที่น่าสนใจ(X̅= 4.50) 

สรุปผลการวิจัย 
 1.การพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การสร้างองค์ความรู้ใหม่กับการศึกษา
ประวัติศาสตร์ รายวิชาประวัติศาสตร์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.10/80.70   
 2.การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริม
ทักษะเรื่อง การสร้างองค์ความรู้ใหม่กับการศึกษาประวัติศาสตร์ รายวิชาประวัติศาสตร์  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 3.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะเรื่อง การสร้างองค์ความรู้ใหม่กับ

การศึกษาประวัติศาสตร์ รายวิชาประวัติศาสตร์ มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.62) 

 อภิปรายผลการวิจัย 

 1.การพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การสร้างองค์ความรู้ใหม่กับการศึกษา
ประวัติศาสตร์ รายวิชาประวัติศาสตร์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.10/80.70   ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80ที่ก าหนดไว้ 
ทั้งนี้เนื่องจากแบบฝึกเสริมทักษะวิชาประวัติศาสตร์ไทยช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ผ่านขั้นตอนกระบวนการสร้างอย่างมี
ระบบและวิธีการที่เหมาะสม  โดยเริ่มจากการศึกษาเอกสารหลักสูตร  คู่มือครู  เอกสารต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องมีการ 
วิเคราะห์เนื้อหาการเรียนรู้   ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหรือจุดประสงค์การเรียนรู้  ทั้งนี้เนื่องจากเนื้อหาของแบบฝึก
ทักษะมีความเหมาะสม  แบบฝึกหัดไม่ยากหรือง่ายจนเกินไป  มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เนื้อหาเรียงล าดับ
จากง่ายไปหายาก  นอกจากน้ีแบบฝึกทักษะได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เช่ียวชาญ ขึ้นตอนการน าเสนอมีความ
สอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้กับเนื้อหาที่เรียน จนได้แบบฝึกทักษะที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ส าหรับ
น ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน และยังสอดคล้องกับแนวคิดของสมจิตร์ เพชรสุวรรณ 
(2552 : 16) กล่าวว่า  ลักษณะของแบบฝึกที่ดีต้องมีการเรียงล าดับจากง่ายไปหายาก มีรูปภาพประกอบท่ีมีความหมาย 
มีรูปแบบที่น่าสนใจ หลากหลายรูปแบบ อาศัยหลักจิตวิทยาในการจัดกิจกรรมหรือจัดแบบฝึกหัดให้สนุก ใช้ภาษา
เหมาะสมกับวัยและระดับของผู้เรียน มีค าสั่ง ค าช้ีแจงสั้นๆ ชัดเจน เข้าใจง่าย มีตัวอย่างประกอบ มีกิจกรรมการจัดที่
เร้าความสนใจ ทันสมัยอยู่เสมอ สามารถจ าแนกและประเมินความเจริญงอกงามของเด็กได้  นอกจากนี้  รินณา วิถา
ทานัง (2554 : 38) สรุปได้ว่า ลักษณะของแบบฝึกหัดที่ดี คือแบบฝึกที่เรียงล าดับจากง่ายไปหายาก มีรูปภาพประกอบ 
มีรูปแบบที่น่าสนใจ หลากหลายรูปแบบ โดยอาศัยหลักจิตวิทยาในการจัดกิจกรรมหรือจัดแบบฝึกให้สนุกใช้ภาษาให้
เหมาะสมกับวัย ระดับชัน้เรียนของนักเรียนมีค าสัง่ ค าช้ีแจงสั้น ชัดเจน เข้าใจง่าย มีตัวอย่างประกอบ มีการจัดกิจกรรม
การฝึกท่ีเร้าความสนใจและแบบฝึกนั้นมีความทันสมัยอยู่เสมอ 

2.การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริม
ทักษะเรื่อง การสร้างองค์ความรู้ใหม่กับการศึกษาประวัติศาสตร์ รายวิชาประวัติศาสตร์  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริม

X
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ทักษะวิชาประวัติศาสตร์ไทยช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  ใช้สื่อที่จัดท าขึ้นอย่าง
มีระบบตามขั้นตอน  มีกิจกรรมการวัดผลประเมินผลระหว่างเรียนที่หลากหลาย  จึงส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน สอดคล้องกับ ปิยะนุช  ยืนสุข(2552 : 38) กล่าวว่า แบบฝึกทักษะเป็น
เครื่องมือท่ีส าคัญและมีความจ าเป็นต่อการเรียนทักษะทางภาษามาก ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน
ในการเรียนแล้วยังช่วยแบ่งเบาภาระของครูและยังช่วยท าให้นักเรียนรู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ และช่วยให้ผู้เรียนมี
ความรับผิดชอบในตนเอง  และสอดคล้องกับ  จูริก  ทักษิณ (2553 : 29) กล่าวว่า แบบฝึกทักษะ มีประโยชน์คือเป็น
เครื่องมือชนิดหนึ่งที่ช่วยในการฝึกและเสริมทักษะทางภาษา ช่วยเพิ่มเติมและเสริมหนังสือเรียน ฝึกให้นักเรียนได้
ท างานด้วยตนเอง สามารถแก้ปัญหาการอ่าน การเขียน เป็นรายกลุ่ม หรือรายบุคคลได้ดี ส ามารถทดสอบและ
ประเมินผล ท าให้ครูทราบข้อบกพร่องของนักเรียนเฉพาะจุด นักเรียนสามารถทราบผลความก้าวหน้าของตนเอง ท าให้
เกิดความสนุกสนานขณะที่เรยีน และเข้าใจบทเรียนได้ดียิง่ขึ้นสามารถน ามาฝึกซ้ า ทบทวนด้วยตนเอง ซึ่งจะท าให้จดจ า
เนื้อหาได้คงทน นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับ Gay and Gallagher(1976) อ้างถึงใน อนุรักษ์ เร่งรัด(2557) ได้ศึกษา
เปรียบเทียบระหว่างวิธีสอนโดยใช้แบบฝกึหัดสม่ าเสมอในช่วงเวลาการเรียนการสอน โดยมีการทดลองย่อยระหว่างการ
เรียนการสอนในเรื่องเดียวนั้น ๆ กับการสอนโดยใช้แบบทดสอบย่อยระหว่างเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า
นักเรียนท่ีเรียนโดยฝึกทักษะการท าแบบฝึกหัดเพียงอย่างเดียว อย่างมีนัยส าคัญ 
 3.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะเรื่อง การสร้างองค์ความรู้ใหม่กับ
การศึกษาประวัติศาสตร์ รายวิชาประวัติศาสตร์ มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.62 ) ทั้งนี้
เนื่องจากผู้ศึกษาได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะวิชาประวัติศาสตร์ไทยช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 แ

พิมพ์สมการท่ีนีล่ะที่มีเนื้อหาสาระถูกต้องตามหลักวิชาการสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดและเนื้อหาที่
เรียนมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องในชีวิตประจ าวันสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้  สอดคล้องกับแนวคิดของ                 
ทัยรัตน์ ทาเพชร (2546 : 25) กล่าวว่า แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค ามีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียนมาแล้ว  
เหมาะสมกับระดับวัยหรือความสามารถของนักเรียน และมีค าชี้แจงสั้นๆ ท่ีช่วยให้นักเรียนเข้าใจวิธีท าได้ง่าย กิจกรรม
การเรียนรู้ใช้เวลาที่เหมาะสม  มีสิ่งที่น่าสนใจ และท้าทายให้แสดงความสามารถทั้งนี้มีข้อแนะน าในการ ใช้แบบฝึก
ทักษะ  มีให้เลือกทั้งแบบตอบอย่างจ ากัดและตอบอย่างเสรี ใช้ส านวนภาษาง่าย ๆ ฝึกให้คิดได้เร็วและสนุกและเร้า
ความสนใจและน่าเรียนรู้ 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
 ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การสร้างองค์ความรู้ใหม่กับการศึกษา
ประวัติศาสตร์ รายวิชาประวัติศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นเสมอ คือ เนื้อหาตามหลักสูตรมาก
เกินไปท าให้เร่งสอนนักเรียนไม่เกิดความเข้าใจในบทเรียน ดังนั้น ครูผู้สอนควรจัดท าสื่อประกอบการสอนให้เหมาะสม
กับระดับความสามารถของผู้เรียน 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป  

 ควรมีการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะในหน่วยการเรียนรู้อื่นเพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิที่สูงข้ึน 
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การพัฒนาชุดการเรียนรู้ผ่าน HP Reveal application เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา 
 ส าหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์  

อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 
 

ณรงค์ฤทธิ์ งามเขียว1 ฐิติมา  หิรัญรักษ์ 2 
 

1 นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ 
2 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา ในสาระเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ชุดการเรียนรู้ผ่าน HP Reveal 
application ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง  การเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง 
ทรัพย์สินทางปัญญา ในสาระเศรษฐศาสตร์ ก่อนและหลังเรียนส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้สื่อชุดการเรียนรู้ผ่าน HP Reveal application ก่อนการทดลองกับหลังการทดลอง และเพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ผ่าน HP Reveal application กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1/4 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 
1 ห้องเรียน รวม 24 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ชุดการเรียนรู้ผ่าน HP Reveal 
application เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา และแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา โดย
ใช้ชุดการเรียนรู้ผ่าน HP Reveal application ผลการวิจัย พบว่า  

1. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของ การใช้ชุดการเรียนรู้ผ่าน HP Reveal application ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ พบว่า ชุดการเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพ 80.83/91.25 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 80/80 ปรากฏว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลังเรียน เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา ในสาระเศรษฐศาสตร์ โดยใช้
ชุดการเรียนรู้ผ่าน HP Reveal application ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ อ าเภอเด่นชัย 
จังหวัดแพร่ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา ในสาระเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ชุดการเรียนรู้ผ่าน HP 

Reveal application พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ผ่าน HP Reveal 
application โดยทั้งหมดอยู่ในระดับมากที่สุดทั้งสองด้านโดยเรียงล าดับได้คือ ด้านเนื้อหา และด้าน
รูปเล่ม ตามล าดับ 

ค าส าคัญ :  ทรัพย์สินทางปัญญา, ชุดการเรียนรู้, HP Reveal application Intellectual property, 

Instructional package, HP Reveal application 
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ABSTRACT 
 The objectives of research were to develop and find capacity of learning management in 
Social Studies (religions and culture) titled as intellectual property (economic), to compare learning 
result through pre/post-test and to study the satisfaction of 1st Matthayom Sueksa students by 
learning management through HP Reveal application. The exampling group was 24 Matthayom 
Sueksa 1/1 students by purposive sampling. The research’s instrument was learning package 
through HP Reveal application (intellectual property), learning result test and assessment form of 
satisfaction to learning management. The result of research revealed that: 
 1. The result of development and capacity of learning package through HP Reveal 
application showed that the capacity of learning package at 80.83/91.25 and comparing with 80/80, 
it was higher than defined criteria. 
 2. The result of learning achievement showed that it had no significance difference (p<.05) 
in achievement between pre-test and post-test. 
 3. The result of satisfaction of 1st Matthayom Sueksa students showed that it was highest 
level in both factors respectively, namely; contents and books. 
Keywords: Intellectual Property, Learning Package and HP Reveal application      

ความเป็นมาและความส าคัญ 

พระราชบัญญั ติ การศึ กษาแห่ งชาติ  พุ ทธศั กราช 2542 แก้ ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บที่  2) พ.ศ. 2545  
เป็นกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษา ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองใน ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอ
ภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม และประเทศชาติ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็น 1 ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษาต้อง
ใช้เป็นหลักในการจัดการเรียนการสอน และเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ผู้เรียนทุกคนในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาต้องเรียนใน 5 สาระหลัก ดังนี้ สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการ
ด าเนินชีวิตในสังคม สาระเศรษฐศาสตร์ สาระประวัติศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ (กรมวิชาการ ,  2551) ซึ่งโดย
ธรรมชาติวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นวิชาที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับสภาพแวดล้อมทั้งทางธรรมชาติและสังคม มุ่งให้ผู้เรียนรู้จักการปรับตัวให้สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมนั้น 
ผู้เรียนจะต้องรู้จักการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยรู้จักการคิด วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารญาณ มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์สามารถเผชิญสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใน
ชีวิตประจ าวันได้ การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นเนื้อหาที่อยู่ในสาระ
เศรษฐศาสตร์ ซึ่งเศรษฐศาสตร์คือการศึกษาการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด เพื่อตอบสนองความต้องการของ
มนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากทรัพยากรมีจ ากัดจึงต้องพิจารณาว่า เราจะท าอะไร อย่างไร และเพื่อใคร วิธี
การศึกษาทางเศรษฐศาสตร์จึงถูกน ามาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมและประเทศชาติ ทั้งที่
เป็นปัญหาเศรษฐกิจและ ปัญหาทางสังคมและการเมือง ซึ่งก็สามารถอธิบายหรือวิเคราะห์ด้วยหลักการหรือเหตุผลทาง
เศรษฐศาสตร์ได้ 
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จากสภาพสังคมปัจจุบันโลกอยู่ในยุคโลกาภิวัตน์ อุปกรณ์สื่อสารและเทคโนโลยี เข้ามามีบทบาทใน
ชีวิตประจ าวันของคนในปัจจุบันเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะวัยรุ่นไทยที่มีพฤติกรรมการใช้ เครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารไม่
ถูกต้อง สังคมบนโลกออนไลน์ท าให้การติดต่อสื่อสารมีความสะดวกรวดเร็วมากข้ึนเมื่อเทียบกับในอดีตที่ผ่านมา  ดังนั้น
การติดต่อสื่อสารต่างๆในปัจจุบัน ล้วนพ่ึงการใช้อุปกรณ์สื่อสาร โดยอุปกรณ์สื่อสารที่พกพาง่ายใช้สะดวกและสามารถ
ใช้งานได้อย่างหลากหลายที่สุดในขณะนี้ก็คือโทรศัพท์มือถือ วัยรุ่นไทยที่พกพาโทรศัพท์มือถือและใช้อยู่ใน
ชีวิตประจ าวันมีจ านวนมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะท าอะไรก็อาศัยโทรศัพท์มือถือ ซึ่งวัยรุ่นส่วนใหญ่มักใช้โทรศัพท์มือถือใน
การเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์คแทนที่จะใช้หาความรู้หรือใช้อย่างสร้างสรรค์ และไม่สามารถแบ่งเวลาในการเล่น             
มือถือได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการน าโทรศัพท์มือถือมาใช้ในโรงเรียน และยิ่งไปกว่านั้นคือเล่นในเวลาเรียน ก็จะ
ท าให้เห็นว่าการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนนั้นไม่เกิดประโยชน์ จึงท าให้สังคมไทยตอนนี้กลายเป็นสังคมก้มหน้า เกิด
ช่องว่างทางวัฒนธรรมมากขึ้น และอาจเป็นผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนได้  

การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา ในสาระเศรษฐศาสตร์ เท่าที่ผ่านมายังไม่ประสบ
ผลส าเร็จตามความมุ่งหมายเท่าที่ควร เนื่องจากปัญหาหลายประการที่ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่น่าพอใจ และมี
ทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเรียน โดยเฉพาะเกี่ยวกับสื่อการสอน ที่ครูมักเน้นให้นักเรียนใช้หนังสือเรียน ที่ท่องจ ามากเกินไปโดยไม่
ค านึงถึงสื่อหรือบทเรียนที่ท าให้น่าสนใจในการเรยีนมากยิง่ขึ้น จึงท าให้นักเรียนเห็นว่าวิชาสังคมศึกษาเป็นวิชาที่ไม่น่าเรียน และ
พบว่าครูใช้การจัดการเรียนรู้แบบบรรยายมากที่สุด ขาดเทคนิคที่น่าสนใจในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนต้องการให้ครูจัดกิจกรรม
ประกอบการเรยีนและมีการน าสือ่ช่วยสอน หรือบทเรียนเพิ่มเติมมาใช้ให้มากขึ้น ครูบางคนสอนโดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างของ
นักเรียนแต่ละคน ใช้การจัดการเรียนรู้เหมือนกันทุกห้อง ท าให้นักเรียนไม่ค านึงถึงความส าคัญและประโยชน์ของการเรียน ซึ่งจะ
เป็นผลท าให้เกิดความบกพร่องในการเรียน ครูควรสร้างบรรยากาศในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจและสนุกสนาน โดยใช้สื่อ
อุปกรณ์บทเรียนเพิ่มเติม ที่ท าให้นักเรียนสนใจ เกิดการอยากที่จะเรียนรู้ให้มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีใจรักและ
ศรัทธาในการเรียนวิชาสังคมศึกษา นักเรียนจะตั้งใจเรียนร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีและเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
 จากการศึกษาสภาพปัญหาดังกล่าวผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาวิธีสอนด้วยการน านวัตกรรมการศึกษาที่
น่าสนใจมาใช้ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ผลตามที่ต้องการ ด้วยจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ด้วยการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ผ่าน HP Reveal application ซึ่งเป็นแอพพลิเคช่ันที่ใช้ในโทรศัพท์มือถือ มาช่วยเสริมบทเรียน
โดยการท าเป็นชุดการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้เป็นการจัดกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ท าให้ผู้เรียน เรียนอย่างมีความสุข เกิดความมั่นใจตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
ผู้เรียนมีความสนใจมากขึ้น และสนุกกับการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังให้ผู้เรียนได้ใช้โทรศัพท์มือถือได้อย่างมีประโยชน์ ผู้ศึกษา
จึงสนใจน าวิธีการนี้มาทดลองสอน กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม  เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา ในสาระเศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการ
เรียนรู้ผ่าน HP Reveal application อีกทั้ง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อ และกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ในวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง 
ทรัพย์สินทางปัญญา ในสาระเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ชุดการเรียนรู้ผ่าน HP Reveal application ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   เรื่อง ทรัพย์สินทาง
ปัญญา ในสาระเศรษฐศาสตร์ ก่อนและหลังเรียน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
สื่อชุดการเรียนรู้ผ่าน HP Reveal application ก่อนการทดลองกับหลังการทดลอง 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

37 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

 3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ผ่าน HP Reveal application  

สมมติฐานการวิจัย  
1. การจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา ในสาระ

เศรษฐศาสตร์ โดยใช้ชุดการเรียนรู้ผ่าน HP Reveal application ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิไลเกียรติ
อุปถัมภ์ อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐาน 80/80 

2. ผลสัมฤทธ์ิรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา ในสาระเศรษฐศาสตร์ 
โดยใช้ชุดการเรียนรู้ผ่าน HP Reveal application ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 
อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
 3. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ผ่าน HP Reveal application อยู่ในระดับมาก
ขึ้นไป 

ขอบเขตการวิจัย 
 1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ศึกษาเป็นประชากรนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ อ าเภอเด่นชัย 
จังหวัดแพร่  ปีการศึกษา 2561  จ านวน 3 ห้องเรียน  รวม 76 คน 
           กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ อ าเภอ
เด่นชัย จังหวัดแพร่  ปีการศึกษา 2561  จ านวน 1 ห้องเรียน  รวม 24 คน  โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
 2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
    2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ผ่าน HP Reveal application 
    2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่  
  2.2.1 ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ทรัพย์สิน
ทางปัญญา ในสาระเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ชุดการเรียนรู้ผ่าน HP Reveal application 
 2.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา ใน
สาระเศรษฐศาสตร์  

  2.2.3 ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ อ าเภอเด่นชัย จังหวัด
แพร่ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ผ่าน HP Reveal application 

3. เนื้อหา 
     3.1 เนื้อหามาตรฐาน ตัวช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551  

    3.2 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จ านวน 10 ข้อ 
    3.3 ชุดการเรียนรู้ผา่น HP Reveal application เรื่อง ทรัพย์สนิทางปัญญา 

 4. ระยะเวลา  
 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง จ านวน 1 คาบ ปีการศึกษา 2561  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ศึกษาเป็นประชากรนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ อ าเภอเด่นชัย 
จังหวัดแพร่  ปีการศึกษา 2561  จ านวน 3 ห้องเรียน  รวม 76 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/4 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์   อ าเภอ
เด่นชัย จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องเรียน รวม 24 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1. ชุดการเรียนรู้ผ่าน HP Reveal application เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา 
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา  
3. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา โดยใช้ชุดการเรียนรู้

ผ่าน HP Reveal application 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลมาท าการวิเคราะห์นั้น ผู้วิจัยได้ด าเนินการเป็นข้ันตอน ดังนี ้

 1. จัดเตรียมชุดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจให้เพียงพอกับ
จ านวนนักเรียนและวางแผนการด าเนินการใช้ชุดการเรียนรู้โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 
 2.  ช้ีแจงให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทราบวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ผ่าน HP 
Reveal application เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้ได้ผลตรงตามความเป็นจริง 
 3. จัดเตรียมแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการเรียนรู้ผ่าน HP 
Reveal application เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 
อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/4 จ านวน 24 คน 
 4. น าข้อมูลที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนมาตรวจให้คะแนนและน าไป
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติต่อไป 

 

การจัดการเรยีนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ผ่าน          

HP Reveal application 

 

1.ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่ อง ทรัพย์สินทางปัญญา ในสาระ
เศรษฐศาสตร์ โดยใช้ชุดการเรียนรู้ผ่าน HP Reveal application 

2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา ในสาระเศรษฐศาสตร์  

3.ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน
วิไลเกียรติอุปถัมภ์ อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ผ่าน HP Reveal application 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการสร้างชุดการเรียนรู้ผ่าน HP Reveal application เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ในครั้งนี้ ด าเนินการทดลองใน ปีการศึกษา 
2561 ดังนี ้ 
 1. หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของชุดการเรียนรู้ผ่าน HP Reveal application เรื่อง ทรัพย์สินทาง
ปัญญา ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โดยผู้เช่ียวชาญ
จ านวน 3 ท่าน และหาค่าความสอดคล้องของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (IOC)  
 2. หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ผ่าน HP Reveal application เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โดยการหาอัตราส่วนร้อยละของ

คะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียน (𝐸1) กับค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียน (𝐸2) จากสูตร (𝐸1/ 𝐸2) 
 3. หาค่าความแตกต่างผลการเรียนรู้คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการทดสอบแบบ (t - test) แบบ
กลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระแก่กัน โดยค านวณจากโปรแกรมวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนและหลังเรียน (t – 
test dependent samples) ซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
 4. หาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ชุดการเรียนรู้ผ่าน HP Reveal 
application เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ อ าเภอเด่น

ชัย จังหวัดแพร ่โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (x̄ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลเป็นระดับความพึงพอใจ 
โดยใช้เกณฑ์การประเมินของประคอง กรรณสูต (2546) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ต้องไม่เกิน 1.00 ดังนี ้
 คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจน้อย 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ผ่าน HP Reveal application เร่ือง ทรัพย์สินทางปัญญา 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 

การพัฒนาชุดการเรียนรู้ผ่าน HP Reveal application เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างชุดการเรียนรู้ผ่าน HP 
Reveal application จ านวน 1 เรื่อง คือเรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยได้ทดลอง
ใช้กับนักเรียนจ านวน 24 คน ซึ่งได้เลือกการสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง ด าเนินการทดลองวันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ในขั้นตอนนี้มี
จุดมุ่งหมายเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ผ่าน HP Reveal application โดยท าการทดลองกลุ่มตัวอย่างที่เลือกไว้ 
24 คน น าผลการทดสอบผู้เรียนจากการท าใบงานระหว่างเรียน และท าแบบทดสอบหลังเรียน แล้วน าใช้วิเคราะห์หาประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สูตร E1/E2 ผลประเมินดังตารางต่อไปนี ้
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ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ผ่าน HP Reveal application เรื่อง ทรัพย์สิน
ทางปัญญา ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 
 

นักเรียนคนท่ี 
คะแนนระหวา่งเรียน 

(10 คะแนน) 
ร้อยละ 

คะแนนหลังเรียน (10 
คะแนน) 

ร้อยละ 

1 7 70 8 80 

2 8 80 9 90 

3 8 80 10 100 

4 7 70 9 90 

5 8 80 9 90 

6 8 80 9 90 

7 8 80 9 90 

8 7 70 8 80 

9 8 80 8 80 

10 7 70 8 80 

11 8 80 10 100 

12 8 80 9 90 

13 9 90 10 100 

14 8 80 10 100 

15 9 90 10 100 

16 8 80 9 90 

17 8 80 10 100 

18 9 90 9 90 

19 9 90 10 100 

20 8 80 9 90 

21 9 90 9 90 

22 8 80 8 80 

23 9 90 10 100 

24 8 80 9 90 

เฉลี่ย E1= 80.83 E2 = 91.25 
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จากตารางที่ 1 พบว่าชุดการเรียนรู้ผ่าน HP Reveal application เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ที่ผ่านการทดลองหาประสิทธิภาพ 
พบว่าร้อยละของค่าคะแนนเฉลี่ยของคะแนนการท าแบบทดสอบระหว่างเรียนเท่ากับ 80.83 และร้อยละของค่า
คะแนนเฉลี่ยของคะแนนการท าแบบทดสอบหลังเรียน              มีค่าเท่ากับ 91.25 แสดงว่าประสิทธิภาพของชุดการ
เรียนรู้ผ่าน HP Reveal application เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิไล
เกียรติอุปถัมภ์ อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ มีค่าเท่ากับ 80.83/91.25 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 80/80 ปรากฏว่าชุดการ
เรียนรู้ผ่าน HP Reveal application เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ผ่าน HP Reveal application 
เร่ือง ทรัพย์สินทางปัญญา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ อ าเภอเด่นชัย จังหวัด
แพร่ 
 เพื่อให้เห็นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ผู้วิจัยจึงน าเสนอ ดังตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ผ่าน HP Reveal application 
เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา 

ผลการเรยีนรู ้ ค่าเฉลี่ย ความถี ่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ก่อนเรียน 4.62 24 1.974 

หลังเรียน 8.37 24 1.438 
 

จากตารางที่ 2 แสดงสถิติเชิงพรรณนา พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ชุดการเรียนรู้ผ่าน HP Reveal application เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญามีค่าเฉลี่ย 4.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.974 
และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ผ่าน HP Reveal application เรื่อง ทรัพย์สิน
ทางปัญญา มีค่าเฉลี่ย 8.37 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.438 
 

ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ผ่าน HP 
Reveal application เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า t Sig 

ก่อนเรียน 24 4.62 1.974 
 

-14.7686* 
0.000 

หลังเรียน 24 8.37 1.438 

*P < 0.05  

จากตารางที่ 3 จากการทดสอบพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ชุดการเรยีนรู้ผา่น HP 
Reveal application เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62  ส่วนคะแนนหลังก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ชุดการเรียนรู้ผ่าน HP Reveal application เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.37 เมื่อน าคะแนนมา
เปรียบเทียบพบว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ผ่าน 
HP Reveal application หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
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ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ผ่าน HP Reveal 
application เร่ือง ทรัพย์สินทางปัญญา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ อ าเภอ
เด่นชัย จังหวัดแพร่ 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ผ่าน         HP Reveal 
application เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ อ าเภอเด่น
ชัย จังหวัดแพร ่จ านวน 24 คน ดังรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ตารางที่ 4 จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ชาย 12 50 
หญิง 12 50 
รวม 24 100 

จากตารางที่ 4 พบว่าจ านวนนักเรียนเป็น เพศชาย จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 50 และเพศหญิง จ านวน 
12 คน คิดเป็นร้อยละ 50 

ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจภาพรวมและรายด้านต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการ
เรียนรู้ผ่าน HP Reveal application เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิไลเกียรติ
อุปถัมภ์ อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ จ าแนกโดยภาพรวมและรายด้าน 

 

ข้อที ่ รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

x̅ S.D. ค่าระดบัประเมิน 
ด้านเนื้อหา 

1 เนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวช้ีวัด 4.87 0.33 มากที่สุด 
2 เนื้อเรื่องมีความน่าสนใจ 4.83 0.37 มากที่สุด 

ข้อที ่ รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

x̅ S.D. ค่าระดบัประเมิน 
4 การใช้ค าและภาษาถูกต้องชัดเจน 4.75 0.43 มากที่สุด 
5 ความเหมาะสมในการใช้ชุดกิจกรรม 5.00 0.00 มากที่สุด 
6 การจัดล าดับในการน าเสนอเนื้อหา 4.87 0.33 มากที่สุด 
7 มีการน าเสนอสื่อภาพ และสื่อวีดีโอ อย่างน่าสนใจ 4.79 0.40 มากที่สุด 
8 คู่มือ และวิธีการใช้สื่อ มีความละเอียด และเขา้ใจ

ง่าย 
4.70 0.45 

มากที่สุด 

9 แบบทดสอบมีความเหมาะสมกับผู้เรยีน 4.75 0.43 มากที่สุด 
10 แบบทดสอบสอดคล้องกับเนื้อหา มาตรฐาน 

ตัวช้ีวัด 
4.79 0.40 

มากที่สุด 

 เฉลี่ยความพึงพอใจด้านเนื้อหา 4.83 0.34 มากที่สุด 
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ด้านรูปเล่ม 
1 ความเหมาะสมของรูปเล่ม 4.75 0.43 มากที่สุด 
2 ความเหมาะสมของปก  4.87 0.33 มากที่สุด 
3 ความเหมาะสมขนาด และสีของตวัอักษร  4.83 0.37 มากที่สุด 
4 ความเหมาะสมของรูปภาพ 4.75 0.43 มากที่สุด 
5 คู่มือ และวิธีการใช้สื่อ มีความละเอียด และเขา้ใจ

ง่าย 4.79 0.40 
มากที่สุด 

 เฉลี่ยความพึงพอใจด้านรูปเล่ม 4.80 0.39 มากที่สุด 
เฉลี่ยรวม 4.81 0.37 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 5 พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ผ่าน HP Reveal 
application เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ อ าเภอเด่นชัย 

จังหวัดแพร่ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅=4.81, S.D.=. 0.37) เมื่อพิจารณาเป็นด้านพบว่า ความพึง

พอใจในด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมากที่สุด  (x̅=4.83, S.D.=. 0.34) โดยแยกเป็นประเด็นได้ดังนี้  ความเหมาะสมในการใช้ชุด

กิจกรรม (x̅= 5.00, S.D.=. 0.00)  เนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวช้ีวัด ด้านเนื้อหามีความถูกต้อง ชัดเจน และเข้าใจง่าย 

และการจัดล าดับในการน าเสนอเนื้อหา (x̅=4.87, S.D.=. 0.330)  และเนื้อเรื่องมีความน่าสนใจ (x̅=4.83, S.D.= 0.37)  และ

ด้านรูปเล่ม (x̅=4.80, S.D.= 0.395) โดยแยกเป็นประเด็นได้ดังนี้ ความเหมาะสมของปก (x̅=4.87, S.D.= 0.33)  ความ

เหมาะสมขนาด และสีของตัวอักษร (x̅=4.83, S.D.= 0.37)   และคู่มือ และวิธีการใช้สื่อ มีความละเอียด และเข้าใจง่าย 

(x̅=4.79, S.D.= 0.40) ตามล าดับ 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง 

ทรัพย์สินทางปัญญา ในสาระเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ชุดการเรียนรู้ผ่าน HP Reveal application ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ พบว่า ชุดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 80.83/91.25 เมื่อเทียบกับ
เกณฑ์ 80/80 ปรากฏว่าชุดการเรยีนรู้ผา่น HP Reveal application เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนด 

2. ผลการเปรี ยบเที ยบผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนรายวิ ชาสั งคมศึ กษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ก่อนและหลังเรียน เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา ในสาระเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ชุดการเรียนรู้ผ่าน HP Reveal application 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ อ าเภอเด่นชัย 
จังหวัดแพร่ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา ในสาระเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ชุดการเรียนรู้ผ่าน HP Reveal 
application พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ผ่าน HP Reveal application โดย
ทั้งหมดอยู่ในระดับมากที่สุดทั้งสองด้านโดยเรียงล าดับได้คือ ด้านเนื้อหา และด้านรูปเล่ม ตามล าดับ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากการสรุปผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา ในสาระเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ชุดการเรียนรู้ผ่าน  HP Reveal application ส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถมัภ์ อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ สามารถอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้ 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

44 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

1. ชุดการเรียนรู้ผ่าน HP Reveal application เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา ในสาระเศรษฐศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.83/91.25 และสูงกว่าเกณฑ์ 
80/80 ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ชุดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นนั้น ท าให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและได้ลงมือปฏิบัติ  โดย
ครูเป็นผู้ให้ค าแนะน าในการใช้ชุดการเรียนรู้  อาจเนื่องมาจากผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างให้มีองค์ประกอบครบถ้วนชัดเจนตาม
แนวทางของชัยยงค์ พรหมวงค์ (2551) โดยมีองค์ประกอบของชุดการเรียนรู้ คือ คู่มือ หรือค าแนะน า เนื้อหาสาระ และแบบ
ประเมินผล ซึ่งชุดการเรียนรู้สอดคล้องกับแนวทางในการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551) ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ ปวีณดา 
ผุยน้อย  (2553 : บทคัดย่อ) พระครูปราโมทย์วรคุณ (2553 : บทคัดย่อ) และพัชรี  ปัญชะนะ (2554 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเกี่ยวกับ
การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพเท่ากับหรือสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้ชุดการเรียนรู้ผ่าน HP Reveal application เรื่อง ทรัพย์สินทาง
ปัญญา ในสาระเศรษฐศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โดย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการใช้ชุดการเรียนรู้น้อยกว่าหลังใช้ชุดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานข้อ 2 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าครูผู้สอนมีการใช้นวัตกรรมการสอนประกอบการจัดการเรียนการสอนท าให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ ครูเป็นผู้ให้ค าแนะน าช่วยเหลือให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถ
ทางการเรียนของผู้เรียนที่เกิดจากการเรียนการสอน การฝึกฝนหรือจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ สมพร เช้ือพันธ์ (2547) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึงความสามารถ ความส าเร็จและสมรรถภาพด้านต่างๆของผู้เรียนที่
ได้จากการเรียนรู้อันเป็นผลมาจากการเรียนการสอน การฝึกฝนหรือประสบการณ์ของแต่ละบุคคลซึ่งสามารถวัดได้จากการ
ทดสอบด้วยวิธีการต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อมร  ทรงพุฒิ  (2553 : บทคัดย่อ) และ ดอกไม้  ค าแย้ม  (2557 : 
บทคัดย่อ) ได้วิจัยเกี่ยวกับการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ซึ่งผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กวา่ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ท่ีระดับ 0.05 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฟาร์คาส  (Farkas. 2002) ศึกษาวิธีการ
สอนแบบปกติและการสอน โดยการใช้ชุดการสอนที่มีต่อการเรียนรู้ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติ การเอาใจใส่ในการเรียน
และความสามารถในการแปลความหมายของนักเรียนช้ันปีท่ี 7 หรือเทียบเท่าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า ใน
ด้านผลสัมฤทธิ์ชุดการสอนที่มีสื่อหลากหลาย ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารในการแปลความหมายดี
ขึ้น 

    3. ความพึงพอใจของผู้เรียนหลังจากที่ได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ผ่าน HP Reveal application เรื่อง 
ทรัพย์สินทางปัญญา ในสาระเศรษฐศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ อ าเภอเด่นชัย 

จังหวัดแพร่ มีความพึงพอใจโดยภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ(x̅=4.81, S.D.=0.372) ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ชุดการ
เรียนรู้ผ่าน HP Reveal application เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา ในสาระเศรษฐศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาใช้กับนักเรียนซึ่งชุดการเรียนรู้มีการจัดล าดับของเนื้อหาจากง่ายไปยาก เนื้อหาสาระมีความเข้าใจง่าย มีการ
ออกแบบชุดกิจกรรมให้มีสีสันสวยงาม มีรูปภาพประกอบน่าสนใจและมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมท าให้นักเรียนเกิด
ความสนใจในการเรียนการสอน  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ฉัตรชัย (2535)  ความพึงพอใจจะเกิดขึ้น เมื่อความต้องการของ
บุคคลได้รับการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหนึ่ง ความรู้สึกดังกล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดขึ้น หากความต้องการหรือ
จุดมุ่งหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระพงษ์ศักดิ์ปัญญาดี  (2551 : บทคัดย่อ) สันติภาพ  อุดม
มงคล  (2551 : บทคัดย่อ) สมจิตร  วิจิตรานุวัตร (2556 : บทคัดย่อ) และดอกไม้  ค าแย้ม  (2557 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเกี่ยวกับการ
สร้าง ชุดการสอน ชุดการเรียนรู้ และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการสอน ชุดการ
เรียนรู้ และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หลังจากที่นักเรียนได้เรียนโดยใช้ ชุดการสอน ชุดการเรียนรู้ และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
นักเรียนมีความพึงพอใจซึ่งอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน  
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ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. จากการวิจัยในครั้งนี้ได้ท าการประเมินความสามารถของนักเรียนก่อนใช้ชุดการเรียนรู้ผ่าน HP Reveal 
application เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 10 ข้อ ซึ่งบริบทของนักเรียนแต่ละพื้นที่อาจมี
ความต่างกันอยู่บ้าง จึงควรทดสอบความสามารถของนักเรียนก่อน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมตามบริบทของนักเรียนก่อน
น าไปใช้ซึ่งการก าหนดการประเมินความสามารถของนักเรียนนั้นอาจปรับได้ตามความเหมาะสม 

2. จากผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ผ่าน HP Reveal application เรื่อง ทรัพย์สินทาง
ปัญญา ในสาระเศรษฐศาสตร์ โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการใช้ชุดการเรียนรู้น้อยกว่าหลังใช้ชุดการเรียนรู้ จึงควรน าชุดการเรียนรู้ไปใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนซ่อมเสริมส าหรับนักเรียนที่เรียนอ่อน หรือเรียนไม่ทัน เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น 

3. จากผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากที่ได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ผ่าน HP Reveal 
application เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา ในสาระเศรษฐศาสตร์ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ครูจึงควรน า
ชุดการเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้จะท าให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น  
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยในครั้งต่อไป 

1. ควรท าการศึกษาวิจัยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการสร้างชุดการเรียนรู้ในเนื้อหาอื่น ๆ ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และสร้างชุดการเรียนรู้ในระดับช้ันอื่น ๆ ด้วย 

2. ควรท าการศึกษาวิจัยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยสื่อในลักษณะต่างๆ เช่น บทเรียนออนไลน์ (E-
Learning) แบบฝึกทักษะฯลฯ 

3. ควรท าการศึกษาการสร้างชุดการเรียนรู้ส าหรับวิธีการจัดการเรียนรู้ต่างๆ เช่น ชุดการเรียนรู้สาระเศรษฐศาสตร์ 
เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา ส าหรับวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นต้น 

4. ควรท าการศึกษา และพัฒนาชุดการเรยีนรู้ให้มีกจิกรรมเพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยดึงดดูความสนใจทีจ่ะอยากรู้ 
อยากเรียน ใหเ้กิดมากยิ่งขึ้น 
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The subject code 21103 using the Learning package the physical environment of 
Asia students Mathayomsuksa 1. Thawangphapittayakhom School, Amphoe 

Thawangpha , Nan. Province. 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา 2 รหัสวิชา ส 21103  
เรื่อง สภาพแวดล้อมทางกายภาพของทวีปเอเชีย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  
80 / 80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา 2 
รหัสวิชา  ส 21103 เรื่อง สภาพแวดล้อมทางกายภาพของทวีปเอเชีย และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ท่ีมีต่อชุดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา 2  รหัสวิชา ส 21103 เรื่อง สภาพแวดล้อมทางกายภาพของ
ทวีปเอเชีย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน กลุ่มตัวอย่าง คือ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 35 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1. ชุดการเรียนรู้วิชา 
สังคมศึกษา 2 รหัสวิชา ส 21103 เรื่อง สภาพแวดล้อมทางกายภาพของทวีปเอเชีย 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  
ทางการเรียน 3. แบบวัดความพึงพอใจของผู้เรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบที (t-test)  

ผลการวิจัย พบว่า  
 1. ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา 2  รหัสวิชา ส 21103 เรื่อง สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
ของทวีปเอเชีย มีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.71 /88.74 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากการใช้ชุดการเรียนรู้  วิชาสังคมศึกษา 2 รหัสวิชา ส 21103  
เรื่อง สภาพแวดล้อมทางกายภาพของทวีปเอเชีย สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา 2  รหัสวิชา ส 21103 เรื่อง สภาพแวดล้อม 
ทางกายภาพของทวีปเอเชีย โดยภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมาก 

 

ค าส าคัญ  :  ชุดการเรียนรู้, สภาพแวดล้อมทางกายภาพของทวีปเอเชีย, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

The Learning package, the physical environment of Asia, learning achievement 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research are create and find the capability of the social studies 2 
learning package the subject code 21103 about the physical environment of Asia for students 
Mathayomsuksa 1, the criteria 80/80 to compare the learning achievement of the students before 
and after the learning with the social studies2 learning package. The subject code 21103 about  
the physical environment of Asia. And to learn the satisfaction of students Mathayomsuksa 1 to set 
the learning social studies2. The code of the 21103 about the physical environment of Asia for 
students Mathayomsuksa1 Thawangphapittayakhom School, Amphoe Thawangpha Nan Province. 
The sample group consists of students Mathayomsuksa1/2  Thawangphapittayakhom School, 
Amphoe Thawangpha Nan Province. academic year 2/2018. 35 people by using Purposive Sampling.  
The research instrument consists of  1) The social studies2 learning package the subject code of 
21103 about the physical environment of Asia. 2) The exam results of the study. 3) The measure  
the satisfaction of the learner. The statistics that are used in the analysis of the data include  
the percentage, mean , standard deviation and t-test. The results show that 
 1. The capability of social studies2 learning package. The subject code of 21103 about  
the physical environment of Asia as effective as 89.71 /88.74 higher than the criteria defined 80/80 
 2. Learning achievement after using the social studies2 learning package. The subject 
code of 21103 about the physical environment of Asia is higher than before studying at the 
statistical significance .05  
 3. The students are satisfied with the social studies2 learning package. The code of the 
21103 about the physical environment of Asia. The overall image at high level. 

Keyword:  The Learning package, the physical environment of Asia, learning achievement 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นหนึ่งในแปดกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งผู้เรียนทุกคนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา
จะต้องเรียนรู้ ถือได้ว่าเป็นสาระส าคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียน  มีความเข้าใจการด ารงชีวิตของมนุษย์ ทั้งในฐานะปัจเจก
บุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดเข้า ใจถึงการ
พัฒนาเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่าง ๆ เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น มีความอดทน อด
กลั้น ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรมสามารถน าความรู้ ไปใช้ในการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติ และสังคมโลก โดยได้ก าหนดสาระต่าง ๆ ไว้  คือ สาระศาสนาศีลธรรม จริยธรรม  สาระหน้าที่พลเมือง
วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม สาระเศรษฐศาสตร์  สาระประวัติศาสตร์  และสาระภูมิศาสตร์ 
(กระทรวงศึกษาธิการ 2551 : 132)   
 ปัจจุบันการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ยังประสบปัญหาส าคัญอยู่หลายประการ 
โดยเฉพาะในสาระการเรียนภูมิศาสตร์เป็นเนื้อหาที่สลับซับซ้อนต้องใช้การคิดวิเคราะห์ และตัดสินใจในปัญหาต่าง ๆ     
ที่มีผลต่อสังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม ต้องใช้เทคนิคและวิธีการ เทคโนโลยีสื่อการเรียนรู้ นวัตกรรม โดยจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ครูผู้สอนจะต้องท าความรู้จักเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เทคนิคและวิธีการสอน             
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แบบใหม่ ๆ เพื่อให้ผู้เรียนสนใจบทเรียนมากยิ่งข้ึน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียน  (สุกัญญา 
อิ่มใจ 2547 : 2) โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปัจจุบันส่วนใหญ่จะใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย นักเรียน            
ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมการเรียนการสอนน้อย แต่ครูผู้สอน จะพยายามป้อนความรู้ให้กับผู้เรียนมากเกินไป             
จนท าให้สมองเกิดความเหนื่อยล้าท าให้นักเรยีนเกิดความเครียด และรูส้ึกเบื่อหน่ายตอ่การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาการของผู้เรียนเป็นอย่างมาก (ทรงภพ เตชะตานนท์ 2551 : 2)  
 จากปัญหาที่พบหลังการจัดการเรียนการสอนในวิชาภูมิศาสตร์ พบว่า นักเรียนขาดองค์ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับเรื่อง สภาพแวดล้อมทางกายภาพของทวีปเอเชีย ท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย ขาดสมาธิขณ ะเรียน 
ไม่สนใจเรียน ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนต่ า   
 จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้วิจัยจึงเห็นควรมีการศึกษาค้นคว้ารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ที่เหมาะสมในการเรียนการสอนเรื่อง สภาพแวดล้อมทางกายภาพของทวีปเอเชีย และพบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
มีหลายรูปแบบแต่ที่ได้รับความสนใจจากผู้เรียนเป็นจ านวนมากคือ ชุดการเรียนรู้ เนื่องจากชุดการเรียนรู้ ได้สอดแทรก
กิจกรรมต่างๆ ที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอนเรื่อง สภาพแวดล้อมทางกายภาพของ
ทวีปเอเชีย ให้เป็นไปในแนวทางที่พึงประสงค์ โดยหลังจากที่นักเรียนได้ท ากิจกรรมต่าง ๆ ในชุดการเรียนรู้แล้ว 
นักเรียนจะมีความรู้สึกว่าเรื่อง สภาพแวดล้อมทางกายภาพของทวีปเอเชีย นั้นมีความส าคัญและสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ชีวิตประจ าวันได้ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ นอกจากจะเป็นการเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้ใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่หลากหลายรูปแบบแล้ว ยังช่วยดึงดูดความสนใจของผู้เรียนให้ท ากิจกรรม
จนส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์และยังท าให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจ ซึ่งเป็นการเสริมแรงให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้หรือท า
กิจกรรมต่างๆ ต่อไป  
 จากการศึกษาดังกล่าวข้างต้นท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะสร้างชุดการเรียนรู้ เรื่อง สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ของทวีปเอเชียข้ึน ซึ่งเนื้อหาในชุดการเรียนรู้นี้สร้างและพัฒนาขึ้น โดยเน้นถึงการตอบสนองและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนเรื่อง สภาพแวดล้อมทางกายภาพของทวีปเอเชีย ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 
อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เป็นหลักเพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ สามารถสร้างองค์ความรู้จากชุดการเรียนรู้                  
เรื่อง สภาพแวดล้อมทางกายภาพของทวีปเอเชีย ได้ด้วยตนเองอันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
นักเรียนต่อไป 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา2 รหัสวิชา ส 21103 เรื่อง สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพของทวีปเอเชีย ส าหรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80  
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนรู้ด้วย ชุดการเรียนรู้  
วิชาสังคมศึกษา 2 รหัสวิชา ส 21103 เรื่อง สภาพแวดล้อมทางกายภาพของทวีปเอเชีย  
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อชุดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา 2  
รหัสวิชา ส 21103 เรื่อง สภาพแวดล้อมทางกายภาพของทวีปเอเชีย 

สมมติฐานการวิจัย  
 1. ชุดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา 2 รหัสวิชา ส 21103 เรื่อง สภาพแวดล้อมทางกายภาพของทวีปเอเชีย 
ส าหรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80  
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนรู้ด้วย ชุดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา 2 รหัสวิชา  
ส 21103 เรื่อง สภาพแวดล้อมทางกายภาพของทวีปเอเชีย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
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 3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อชุดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา 2 รหัสวิชา  
ส 21103 เรื่อง สภาพแวดล้อมทางกายภาพของทวีปเอเชีย อยู่ในระดับปานกลาง 

ขอบเขตการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูลการวิจัย 
  ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม  
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 6 ห้อง มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 211 คน 
  กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นประชากรนักเรียนระดับ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/ 2 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน จ านวน 1 ห้องเรียน 
ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เป็นกลุ่มทดลอง มีจ านวนนักเรียนท้ังหมด 35 คน 
 2. ขอบเขตด้านตัวแปร 
  2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 
   การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้เรื่อง สภาพแวดล้อมทางกายภาพของทวีปเอเชียของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 
  2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 
   1. ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา 2 รหัสวิชา ส 21103 เรื่อง สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพของทวีปเอเชีย 
   2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้ชุดการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา 2 รหัสวิชา ส 21103  
เรื่อง สภาพแวดล้อมทางกายภาพของทวีปเอเชีย 
   3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อชุดการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา 2 
รหัสวิชา ส 21103 เรื่อง สภาพแวดล้อมทางกายภาพของทวีปเอเชีย 
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 3. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เรื่อง สภาพแวดล้อมทางกายภาพของ 
ทวีปเอเชีย มีทั้งหมด 4 เรื่อง ประกอบด้วย ท าเลที่ตั้งและอาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศและ  
พืชพรรณธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทวีปเอเชีย 
  มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่ง มีผลต่อกัน               
ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้
ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ส 5.1 ม1/1 วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และ โอเชียเนีย โดยใช้
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สืบค้นข้อมูล 
 4. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
  ช่วงระยะเวลาที่วางแผนด าเนินการวิจัย ในช่วงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน 
พ.ศ. 2561 – เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 โดยใช้เวลาในการทดลองชุดการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา 2 รหัสวิชา ส 21103 
เรื่องสภาพแวดล้อมทางกายภาพของทวีปเอเชีย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม  
สถานท่ีโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  
 5. ขอบเขตด้านเคร่ืองมือ 
  5.1 ชุดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา 2 รหัสวิชา ส 21103 เรื่อง สภาพแวดล้อมทางกายภาพของ 
ทวีปเอเชีย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
  5.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สภาพแวดล้อมทางกายภาพของทวีปเอเชีย  
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
  5.3 แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อการเรียน โดยใช้ชุดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา 2 รหัสวิชา ส 21103 
เรื่อง สภาพแวดล้อมทางกายภาพของทวีปเอเชีย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุดการเรยีนรู้วิชาสังคมศึกษา 2  

รหัสวิชา ส 21103  เรื่อง สภาพแวดล้อม

ทางกายภาพของทวีปเอเชีย  

สาระการเรียนรูภู้มิศาสตร์ ส าหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ประสิทธิภาพของชุดการเรยีนรู้วิชาสังคมศึกษา 2 

รหัสวิชา ส 21103  เรื่อง สภาพแวดล้อมทาง

กายภาพของทวีปเอเชีย 

ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดการเรยีนรู้ 
วิชาสังคมศึกษา 2 รหัสวิชา ส 21103 
เรื่อง สภาพแวดล้อมทางกายภาพของทวีปเอเชีย 
ส าหรับนักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนหลังจาก 
การเรยีนโดยใช้ชุดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา 2 
รหัสวิชา ส 21103  เรื่อง สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพของทวีปเอเชีย 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 แบบแผนการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบเบื้องต้น ผู้วิจัยได้ใช้ชุดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา 2 รหัสวิชา     
ส  21103 เ รื่ อ ง  สภาพแวดล้ อมทางกายภาพของทวีป เอ เ ชีย  ส าหรั บนั ก เ รี ยน ช้ันมั ธยมศึกษาปีที่  1                                
โรงเรียนท่าวังผา-พิทยาคม อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยใช้กลุ่มประชากรกลุ่มเดียวเก็บข้อมูลระหว่างก่อนและ              
หลังการทดลอง (One Group Pre – test Post-test Design) ดังแบบการวิจัยดังนี ้
 

ระหว่างเรียน  หลังเรียน 

O1 X O2 

 O1 คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลอง 
 X คือ ชุดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา 2 รหัสวิชา ส 21103 เรื่อง สภาพแวดล้อมทางกายภาพของ 
ทวีปเอเชีย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน   
 O2 คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการทดลองโดยชุดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ ใ ช้ ในการวิ จัยครั้ งนี้  คือ  นั ก เรี ยน ช้ันมั ธยมศึกษาปีที่  1 โร งเรี ยนท่ าวั งผาพิทยาคม  
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 6 ห้อง มีจ านวนนักเรียนท้ังสิ้น 211 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง  
 กลุ่มตัวอย่าง ที่ ใ ช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้ งนี้  เป็นประชากรนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 ห้อง 2                             
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน จ านวน 1 ห้องเรียน โดยการสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. ชุดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา 2 รหัสวิชา ส 21103 เรื่อง สภาพแวดล้อมทางกายภาพของทวีปเอเชีย 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน จ านวน 4 ชุด ได้แก่ 
  ชุดที่ 1 เรื่อง ท าเลที่ตั้ง อาณาเขตและภูมิภาคของทวีปเอเชีย 
  ชุดที่ 2 เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศของทวีปเอเชีย 
  ชุดที่ 3 เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีปเอเชีย 
  ชุดที่ 4 เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทวีปเอเชีย 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่อง สภาพแวดล้อมทางกายภาพของทวีปเอเชีย วิชาสังคมศึกษา 2 รหัสวิชา  
ส 21103 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 4 ชุด ชุดละ 10 ข้อ 
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง สภาพแวดล้อมทางกายภาพของ
ทวีปเอเชีย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน จ านวน 15 ข้อ 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อวัดความรู้ก่อนการเรียนการสอน 
 2. น าชุดการเรียนรู้แต่ละชุดไปด าเนินการสอนกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561      
ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้มีการเก็บคะแนนระหว่างเรียนในแต่ละชุดการเรียนรู้ ได้แก่ การประเมินผลงาน 
และการทดสอบย่อย และเก็บคะแนนไว้ทุกชุดการเรียนรู้ 
 3. เมื่อด าเนินการครบทุกแผนการจัดการเรียนรู้แล้วท าการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนหลังเรียน 
(post-test) ด้วยแบบทดสอบชุดเดียวกับท่ีใช้ทดสอบก่อนเรียน 
 4. หลังจากที่ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครบที่ก าหนดไว้แล้ว ผู้วิจัยได้ให้นักเรียนตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนรู้เรื่อง สภาพแวดล้อมทางกายภาพของทวีปเอเชีย ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นจ านวน 15 ข้อ 
 5. น าคะแนนท่ีได้จากการเก็บข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์หาข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าข้อมลูที่ได้ทั้งหมด มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐานและสรุปผลการทดลอง ดังนี้ 
 1. น าชุดการเรียนรู้และแบบทดสอบให้ผู้เช่ียวชาญท าการประเมินคุณภาพเชิงเนื้อหาดัชนีความสอดคล้อง หรือ 
ค่า IOC 
 2. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของชุดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา 2 รหัสวิชา ส 21103 
เรื่อง สภาพแวดล้อมทางกายภาพของทวีปเอเชีย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 
อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ตามเกณฑ์ 80/80 ด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและร้อยละ 
 3. วิเคราะห์หาค่าความแตกต่างผลการเรียนรู้คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการทดสอบ  t – test แบบ
กลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระแก่กัน โดยค านวณจากโปรแกรมวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนและหลังเรียน  
 4. วิเคราะห์ความพึงพอใจ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ 
วิชาสังคมศึกษา 2 รหัสวิชา ส 21103 เรื่อง สภาพแวดล้อมทางกายภาพของทวีปเอเชีย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ค่าประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา 2 รหัสวิชา ส 21103 เรื่องสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  
ของทวีปเอเชีย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ผู้วิจัยได้
หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ โดยท าการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่เลือกไว้ 35 คน น าผลการทดสอบผู้เรียนจาก
แบบฝึกหัดระหว่างเรียน และจากแบบทดสอบหลังเรียน แล้วน ามาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้                                           

สูตร E1/E2 ผลประเมิน ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 1  แสดงผลการวิเคราะห์การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา 2 รหัสวิชา ส 21103เรื่อง 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพของทวีปเอเชีย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม           
อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 
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ชุดการเรียนรู ้
E1  E2 

ผล 
   ร้อยละของค่าเฉลี่ย    ร้อยละของค่าเฉลี่ย 

สภาพแวดล้อมทาง

กายภาพของทวีปเอเชีย 
89.71 88.74 สูงกว่าเกณฑ ์

 จากตารางที่ 1 พบว่า ชุดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา 2 รหัสวิชา ส 21103 เรื่อง สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ของทวีปเอเชีย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  
มีประสิทธิภาพ E 1  = 89.71 / E 2  = 88.74  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีตั้งไว้ 

ตารางที ่2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการใช้ชุดการเรียนรู้ 
วิชาสังคมศึกษา 2 รหัสวิชา ส 21103 เรื่อง สภาพแวดล้อมทางกายภาพของทวีปเอเชีย ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 
 

ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 
จ านวนนักเรียน คะแนนเต็ม x̄  S.D. t-test 

Sig                 

(2 tailed) 

ก่อนเรียน 35 40 20.03 4.43 
-18.10* 0.00 

หลังเรียน 35 40 35.40 1.82 

   * P < 0.05       

 จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้                                 
ชุดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา 2 รหัสวิชา ส 21103 เรื่อง สภาพแวดล้อมทางกายภาพของทวีปเอเชีย ของนักเรียน  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ าเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 3 แสดงผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้  โดยใช้ชุดการเรียนรู้  
วิชาสังคมศึกษา 2 รหัสวิชา ส 21103 เรื่องสภาพแวดล้อมทางกายภาพของทวีปเอเ ชีย  ของนักเรียน                       
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 

 

ข้อที ่ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

  S.D. ค่าระดับประเมิน 

1 ค าแนะน าในการใช้ชุดการเรียนรู้ชัดเจนและเข้าใจง่าย 4.54 0.61 มากที่สุด 

2 เนื้อหาเหมาะสมกับนักเรียน 4.74 0.44 มากที่สุด 

3 เรียงล าดับเนื้อหาจากง่ายไปสู่ยาก 4.54 0.66 มากที่สุด 

4 ภาษา รูปแบบตรงกับความสนใจและความต้องการของผู้เรียน 4.60 0.50 มากที่สุด 

5 ช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียน 4.54 0.61 มากที่สุด 

7 ช่วยให้นักเรียนกระตือรือร้นต่อการเรียน 4.26 0.78 มาก 

8 ช่วยฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ 4.46 0.61 มาก 

9 แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนวัดระดับความรู้ของนักเรียน 4.37 0.69 มาก 

10 ทราบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของตนเองทันที 4.49 0.61 มาก 

11 กิจกรรมในบทเรียนน่าสนใจ 4.51 0.61 มากที่สุด 

12 ช่วยให้ฝึกทักษะและทบทวนเนื้อหาได้ดี 4.49 0.56 มาก 

13 เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการท างานกลุ่ม 4.09 0.85 มาก 

14 ช่วยให้นักเรียนมีประสบการณ์กว้างขวางสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้

4.40 0.65 มาก 

15 มีความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากใช้ชุดการเรียนรู้ 4.57 0.65 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.46 0.63 มาก 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการเรียนรู้ 

วิชาสังคมศึกษา 2 รหัสวิชา ส 21103 เรื่องสภาพแวดล้อมทางกายภาพของทวีปเอเชียของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
1 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( =4.46, S.D. 
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= 0.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เนื้อหาเหมาะสมกับนักเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( = 4.74, S.D. = 0.44) 
รองลงมา คือ มีความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากใช้ชุดการเรียนรู้ (= 4.57, S.D. = 0.65)  ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 

สรุปผลการวิจัย 

 1. ผลการสร้างชุดการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา 2 รหัสวิชา ส 21103 เรื่อง สภาพแวดล้อมทางกายภาพของ  
ทวีปเอเชีย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ผู้วิจัยได้สร้าง  
ชุดการเรียนรู้ขึ้นมา 4 ชุด พบว่า ชุดการเรียนรู้เรื่อง สภาพแวดล้อมทางกายภาพของทวีปเอเชีย มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
89.71 /88.74 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 1 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังจากการใช้ชุดการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา 2 รหัสวิชา ส 21103 
เรื่อง สภาพแวดล้อมทางกายภาพของทวีปเอเชีย  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ าเภอ
ท่าวังผา จังหวัดน่าน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจหลังจากท่ีเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา 2 รหัสวิชา  ส 21103 
 เรื่อง สภาพแวดล้อมทางกายภาพของทวีป เอเชีย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม                       
อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน มีความพึงพอใจโดยภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมาก 

อภิปรายผล 

 1. ชุดการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา 2  รหัสวิชา ส 21103 เรื่อง สภาพแวดล้อมทางกายภาพของทวีปเอเชีย   
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ าเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
89.71 /88.74 และสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ชุดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นนั้น ท าให้ผู้เรียนได้ 
เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและได้ลงมือปฏิบัติ โดยครูเป็นผู้ให้ค าแนะน าในการใช้การเรียนรู้ อาจเนื่องมาจากผู้วิจัยได้
ด าเนินการสร้างให้มีองค์ประกอบครบถ้วนชัดเจนตามแนวทางของ สุคนธ์ สินธพานนท์ (2551) โดยมีองค์ประกอบของ
ชุดการเรียนรู้ คือ คู่มือครู บัตรค าสั่งหรือค าแนะน า เนื้อหาสาระ และแบบประเมินผล ซึ่งชุดการเรียนรู้สอดคล้องกับ
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551) ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของกิตติพงษ์ ร่มพฤกษ์ ( 2559 )  
กรรณิการ์ หุ่นทอง (2554 : 55) และพนารัตน์ ศรีปัญญากร. (2553)  ได้วิจัยเกี่ยวกับการสร้างชุดการเรียนรู้ 
ผลการวิจัยพบว่า ชุดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพเท่ากับหรือสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้ชุดการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา 2  รหัสวิชา ส 21103  
เรื่อง สภาพแวดล้อมทางกายภาพของทวีปเอเชีย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ าเภอ
ท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการใช้ชุดการเรี ยนรู้น้อยกว่าหลังใช้ชุดการเรียนรู้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าครูผู้สอนมีการใช้นวัตกรรมการสอนประกอบการจัดการเรียน
การสอน ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ ครูเป็นผู้ให้ค าแนะน าช่วยเหลือให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง ซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถทางการเรียนของผู้เรียนที่เกิดจากการเรียนการสอน การฝึกฝนหรือจาก
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ไพศาล หวังพานิช (2524 , น. 13) ได้กล่าวถึงความหมาย
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ว่าหมายถึง คุณลักษณะรวมถึงความรู้ความสามารถของบุคคลอันเป็นผลจากการเรียน 
การสอนหรือมวลประสบการณ์ทั้งปวงที่บุคคลได้รับจากการเรียนการสอน ท าให้บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ในด้านต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติพงษ์ ร่มพฤกษ์ ( 2559 )  กรรณิการ์ หุ่นทอง (2554 : 55) และ 
ดอกไม้ ค าแย้ม  (2557 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเกี่ยวกับการสร้างชุดการเรียนรู้ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ที่ระดับ .05 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ              
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ฟาร์คาส  (Farkas.2002 : 1243-A) ศึกษาวิธีการสอนแบบปกติและการสอนโดยการใช้ชุดการสอนที่มีต่อการเรียนรู้
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติ การเอาใจใส่ในการเรียนและความสามารถในการแปลความหมายของนักเรียน            
ช้ันปีท่ี 7 หรือเทียบเท่าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการศึกษาพบว่า ในด้านผลสัมฤทธ์ิชุดการสอนที่มีสื่อหลากหลาย     
ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการแปลความหมายดีขึ้น 
 3. ความพึงพอใจของผู้เรียนหลังจากที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา 2 รหัสวิชา ส 21103  
เรื่อง สภาพแวดล้อมทางกายภาพของทวีปเอเชีย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ าเภอ

ท่าวังผา จังหวัดน่าน มีความพึงพอใจโดยภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมากเท่ากับ ( xˉ = 4.46, S.D. = 0.63 ) ท้ังนี้เป็น
เพราะว่า ผู้วิจัยได้น าชุดการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา 2  รหัสวิชา ส 21103 เรื่อง สภาพแวดล้อมทางกายภ าพของ 
ทวีปเอเชีย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ าเภอท่าวังผาจังหวัดน่าน ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นมาใช้กับนักเรียนซึ่งชุดการเรียนรู้มีการจัดล าดับของเนื้อหาจากง่ายไปยากเนื้อหาสาระมีความเข้าใจง่าย  
มีการออกแบบชุดการเรียนรู้ให้มีสีสันสวยงาม มีรูปภาพประกอบน่าสนใจ และมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม
ท าให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2529 , น.42)  
ได้กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจ เป็นความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบของบุคคลแล้วตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้ นจากผล
ของการเรียนรู้ ซึ่งแต่ละบุคคลจะมีความรู้สึกแตกต่างกันอันจะส่งผลต่อพฤติกรรมที่ต่างกันด้วย เนื่องมาจากการเรียนรู้
ประสบการณ์ที่เป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่อสิ่งต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จริยา ทศพร (2553 : 
80) จุฬารัตน์ ณ พิกุล (2552 )  ดอกไม้  ค าแย้ม  (2557 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเกี่ยวกับการสร้าง ชุดการสอน ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ และชุดการเรียนรู้ ซึ่งผลการวิจัยพบ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการสอน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
และชุดการเรียนรู้หลังจากที่นักเรียนได้เรียนโดยใช้ ชุดการสอน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และชุดการเรียนรู้ นักเรียนมี
ความพึ่งพอใจซึ่งอยู่ใน ระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
     1.1 ครูควรศึกษาเนื้อหา เรื่อง สภาพแวดล้อมทางกายภาพของทวีปเอเชีย ให้เข้าใจอย่างถี่ถ้วนและ
ตรวจสอบความพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้ในห้องเรียนก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
     1.2 การใช้ชุดการเรียนรู้ ครูควรศึกษาคู่มือล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมของครู มีการเตรียมสื่อการสอน 
เพื่อเวลาใช้ในการสอนจะได้ไม่ติดขัดและเกิดประโยชน์สูงสุด 
     1.3 ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนซ่อมเสริมส าหรับนักเรียนที่อ่อน เรียนไม่ทันหรือขาดเรียน 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
     2.1 ควรท าการศึกษาวิจัยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการสร้างชุดการเรียนรู้ในเนื้อหาอื่น ๆ 
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และสร้างชุดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนในระดับชั้นอื่น ๆ 
     2.2 ควรท าการศึกษาวิจัยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยสื่อในลักษณะต่าง ๆ เช่น บทเรียน
ออนไลน์ (E-Learning) แบบฝึกทักษะ แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนต่าง ๆ หนังสืออ่านเพิ่มเติม ฯลฯ  
     2.3 ควรท าการศึกษาการสร้างชุดการเรียนรู้ส าหรับวิธีสอนต่าง ๆ เช่น ชุดการเรียนรู้วิชา สังคมศึกษา  2 
เรื่อง สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ส าหรับวิธีสอนแบบ CIPPA Model เป็นต้น 
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การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
เรื่อง อารยธรรมโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างการสอน 

โดยใช้กระบวนการ CCR กับการสอนตามปกติ 
To Compare Study of Learning Achievement of Matthayom Sueksa 1st on The 

Topic: Ancient Civilizations in Southeast Asia between The CCR Teaching-Model  
and The Conventional Teaching-Model. 

ป้างรีรัตน์ แซ่ม้า1  ศรวัส ศิริ2 และ พรทิพย์ นิลาภรณ์3 
Pangreerut Saema1 Sorawat Siri2 and Porntip Nilaporn3 

1นักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
2อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

3ครูประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดก าแพงเพชร 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนโดยใช้
กระบวนการ CCR เรื่อง อารยธรรมโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2) 
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง อารยธรรมโบราณในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ระหว่างการสอนโดยใช้กระบวนการ CCR กับการสอนตามปกติ วิจัยนีเ้ป็นวิจัยเชิงทดลอง ประชากรที่ใช้ในการ
วิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดก าแพงเพชร 
จ านวน 346 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 80 คน ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้ง
นีม้ี 2 ชนิด คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนตามปกติและแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนโดยกระบวนการ CCR เรื่อง 
อารยธรรมโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง อารยธรรมโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
 ผลการวิจัย พบว่า  

1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนโดยใช้กระบวนการ CCR เรื่อง อารยธรรมโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับร้อยละ 94.33/91.25 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง อารยธรรมโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ระหว่างการสอนโดยใช้กระบวนการ CCR กับการสอนตามปกติแตกต่างกัน กล่าวคือ นักเรียนที่เรียนรู้ด้วย
กระบวนการ CCR มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่านักเรียนที่เรียนตามปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งผลการวิจัย
ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  
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ตามปกติ 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were 1) To create and evaluate the effectiveness of lesson 
plans through using the CCR process on the topic: Ancient civilizations in Southeast Asia for 
Matthayom Sueksa 1st and 2) To compare study of learning achievement of Matthayom Sueksa 1st 
on the topic: Ancient civilizations in Southeast Asia between the CCR Teaching-Model and the 
conventional Teaching-Model. Population used in this research were included 346 students in 
Mathayom Suksa 1st on the second samester, 2018, Watcharawittaya School in Kamphaeng Phet 
Province. And then selected the sample group used in the research were 80 students from 346 
students. The research instruments were included 1) The conventional lesson plans and The CCR 
lesson plans 2) Learning achievement test about Ancient civilizations in Southeast Asia. 

The results demonstrated that 
1. The CCR lesson plans on the topic: Ancient civilizations in Southeast Asia for Matthayom 

Sueksa 1st had a mean score at 94.33/91.25 which higher than the criterion score set at 80/80 . 
2. Learning achievement in Shukhothai history subject on the topic: Ancient civilizations in 

Southeast Asia of Matthayom Sueksa 1st between the CCR Teaching-Model and the conventional 
Teaching-Model had different i.e. the students who learned through the CCR teaching-model had 
higher achievement than conventional teaching method at the 0.05 level of significance. The 
research results are based on the hypothesis set. 

Keywords: Learning Achievement / Ancient Civilizations in Southeast Asia / The CCR Teaching-

Model / The conventional Teaching-Model 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การจัดการศึกษาและการเรียนการสอนในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปมากในแต่ละสังคมหรือแต่ละระดับของ

การจัดการศึกษา ทั้งการพัฒนาในรูปแบบของการบริหาร การจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคแห่ง
สังคมข้อมูลสารสนเทศ (The Information Age) หรือที่เรียกกันตามสมัยนิยมว่า “ยุคโลกาภิวัตน์ (The 
Globalization)” นั้น ได้ส่งผลต่อรูปแบบกระบวนการจัดการศึกษาเป็นอย่างมากและคงจะต้องมีการพัฒนาปรับระบบ
หรือรูปแบบกระบวนการต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจและข้อมูล
ข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ซึ่งตัวแปรส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คือ 
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงในบริบทของสังคมโลกใน
ปัจจุบัน การปรับระบบโครงสร้างทางการศึกษา (Restructuring Engineering Education) เพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาพความเปลี่ยนแปลงทางสังคม รัฐและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจึงต้องจัดให้มีกระบวนการทางการศึกษาและการเรียน
การสอนที่หลากหลายรูปแบบวิธีการ ซึ่งการสอนแบบ CCR ย่อมาจาก การสอนแบบจิตตปัญญาศึกษา 
(Contemplative Education) การสอนแบบช้ีแนะ (Coaching) และการสอนแบบใช้วิจัยเป็นฐาน (Research Based 
Learning) 
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การสอนแบบจิตตปัญญาศึกษา เป็นการสอนที่มุ่งถึงจิตใจของผู้เรียนที่ต้องการเรียนอย่างมีความสุข ควบคู่ไป
กับการพัฒนาปัญญา วิธีการสอนจะเน้นที่กิจกรรมการสอนของครู ที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งการ
สอนแบบจิตตปัญญาศึกษาพัฒนาขึ้นโดย ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ  (2551) อาจารย์ประจ าสาขาปฐมวัย คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และได้ให้ความหมายของการสอนแบบจิตตปัญญาศึกษาว่า หมายถึง การ
จัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยมุ่งถึงจิตตปัญญาศึกษา โดยให้ความหมายจิตตปัญญาศึกษาว่าเป็นการเรียน
ที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียน มีปฏิบัติการทางความคิด ตื่นตัวและสนุกท่ีจะเรียน 

ส่วนการ Coaching คือการให้ค าแนะน ากับผู้ที่ถูกโค้ช โดยผู้โค้ชจะน าเอาประสบการณ์และวิธีการต่างๆ มา
ช่วยแนะน าให้ผู้ถูกโค้ชเพื่อที่ผู้ถูกโค้ชจะได้เกิดการพัฒนาตนเอง พัฒนางานให้ดีขึ้นซึ่งส านักงานราชบัณฑิตยสภา 
(2558) ได้ให้ความหมายของ Coaching ว่าเป็น “การชี้แนะ” โดยได้อธิบายว่า Coach คือ ผู้ฝึกหรือผู้ช้ีแนะ ซึ่งเป็นผู้
ฝึกหรือผู้มีประสบการณ์และความช านาญ ท าหน้าที่ฝึกอบรม ช้ีแนะและวางแผนให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ต้องการ
พัฒนาตนเองในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนบรรลุความส าเร็จ โดยสร้างความเช่ือมั่ น และให้ก าลังใจแก่ผู้รับการฝึก เสริมจุด
แข็งและแก้ไขจุดอ่อนให้ผู้รับการฝึกพัฒนาตนเองไปทีละขั้นตอนอย่างต่อเนื่องจนบรรลุเป้าหมาย 

สุดท้าย คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research based Learning หรือ RBL) หมายถึง 
การน ากระบวนการวิจัยหรือผลการวิจยัมาเป็นพ้ืนฐานในการจัดการเรียนรู้หรือน าเอากระบวนการวิจัยมาเป็นเครื่องมือ
ในการแสวงหาความรู้ เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยผู้สอนหรือ
ครู ใช้วิธีการสอนที่หลากหลายอันน าไปสู่การสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้ เกิดขึ้นกับผู้ เรียน  ซึ่ ง                       
ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา (2545) อดีตอธิการบดีของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยได้กล่าวว่าในหนังสือช่ือ “การศึกษาที่มี
การวิจัยเป็นฐาน” ว่าการวิจัยนั้นเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง    ที่สามารถสร้างคุณลักษณะหลายอย่างที่การศึกษาต้องการ
ได้ การวิจัยสามารถปรับเปลี่ยนบุคคลให้ตั้งอยู่บนฐานข้อมูลและเหตุผล มีวิจารณญาณ วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สร้างสรรค์และเกิดนวัตกรรมได้ ขั้นตอนของการวิจัยไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงความรู้ การประเมินความเชื่อได้ของความรู้ 
การตีค่า ความอิสระทางความคิดและเป็นตัวของตัวเองย่อมน ามาใช้เป็นเครื่องมือของการเรียนรู้ได้ทั้งสิ้น 

ซึ่งการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ CCR เข้ากับการสอนเรื่อง อารยธรรมโบราณในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ จะช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึ้น เพราะการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ CCR จะช่วยให้
นักเรียนรู้จักค้นหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งการจัดการเรียนรู้ที่ดีจะต้องเกิดขึ้นจากตัวนักเรียนเอง โดยครูจะเป็นเพียงผู้
คอยช้ีแนะ นอกจากมีความรู้แล้วสิ่งส าคัญอีกอย่างหนึ่งคือด้านจิตใจ หากนักเรียนสามารถมีความรู้ คู่กับคุณธรรมได้   
ก็ถือว่าการจัดการเรียนการสอนได้ท าให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์ 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนโดยใช้กระบวนการ CCR เรื่อง อารยธรรม
โบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง อารยธรรมโบราณใน
เอเชยีตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างการสอนโดยใช้กระบวนการ CCR กับการสอนตามปกติ 

สมมติฐานในการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยการกระบวนการ CCR เรื่อง อารยธรรมโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง อารยธรรมโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ระหว่างการสอนโดยใช้กระบวนการ CCR กับการสอนตามปกติแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังน้ี 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัชรวิทยา 

จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 346 คน 
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัชรวิทยา 

จังหวัดก าแพงเพชร ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 80 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
2.1 กลุ่มควบคุม จ านวน 40 คน ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ตามปกติ 
2.2 กลุ่มทดลอง จ านวน 40 คน ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ CCR 
ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 
การทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาในการทดลองกลุ่มละ 3 ช่ัวโมง (สัปดาห์หนึ่งมีสอน 1 

ช่ัวโมง จ านวน 3 สัปดาห์) ซึ่งผู้วิจัยด าเนินการสอนทั้งสองกลุ่ม 

 ขอบเขตของเนื้อหา 

เนื้อหาท่ีน ามาใช้ในการทดลอง เป็นเนื้อหารายวิชาประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย เรื่อง อารยธรรมโบราณใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 
2560) 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ คือ วิธีการสอนซึ่งมี 2 วิธี คือ 
1. วิธีการสอนโดยใช้กระบวนการ CCR 
2. วิธีการสอนตามปกติ 
ตัวแปรตาม 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง อารยธรรมโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
ในการวิจัย มีกรอบแนวคดิแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอสิระกับตัวแปรตาม ดังนี ้

 

 
 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 

วิธีการสอนโดยใช้กระบวนการ CCR 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง  
อารยธรรมโบราณในเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้ 
วิธีการสอนตามปกต ิ



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

63 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 แบบแผนการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Design) รูปแบบของการวิจัย เป็นการวิจัย
โดยใช้กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง แสดงได้ดังตารางที่ 1 
 

การทดสอบก่อนเรียน 

(Pretest) 

กิจกรรมการเรียนรู ้

(Treatment) 

การทดสอบหลังเรยีน 

(Posttest) 

กลุ่มควบคุม 

กลุ่มทดลอง 

วิธีการสอนปกต ิ

วิธีการสอนโดยใช้กระบวนการ CCR 

กลุ่มควบคุม 

กลุ่มทดลอง 

 

ตารางที่ 1 แสดงแบบแผนการวิจยั 
 

 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยครั้งนี้เลือกศึกษากับนักเรียนที่เรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 346 คน ผู้วิจัยมีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 1. ด าเนินการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Sample Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลากก าหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่าง ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 80 คน  
 2. สุ่มจับสลากเลือกห้อง จ านวน 2 ห้อง จาก 5 ห้องที่ผู้วิจัยสอน ท าให้แบ่งกลุ่มตัวอย่างได้เป็น  2 กลุ่ม 
กลุ่มละ 40 คน 
 3. สุ่มจับสลากกลุ่มตัวอย่างท้ัง 2 กลุ่ม ให้กลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มทดลองที่สอนโดยใช้กระบวนการ CCR และอีก
หนึ่งกลุ่มเป็นกลุ่มควบคุมที่สอนตามปกติ ดังภาพประกอบท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 2 แสดงลักษณะการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุม่ทดลองและกลุ่มควบคุม 

 
 

ประชากร 
(346 คน) 

กลุ่มตัวอย่าง 
(80คน) 

กลุ่มท่ี 1 
(40 คน) 

กลุ่มท่ี 2 
(40 คน) 

กลุ่มทดลอง 
ใช้วิธีการสอน 

โดยกระบวนการ CCR 

กลุ่มควบคุม 
ใช้วิธีการสอน 

โดยปกต ิ

สุ่ม สุ่ม สุ่ม 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 2 ชนิด  คือ 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนตามปกติและแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนโดยกระบวนการ CCR           
เรื่อง อารยธรรมโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง อารยธรรมโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

การสร้างและหาประสิทธิภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. การสร้างและหาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนตามปกติและแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอน
โดยกระบวนการ CCR 
 ในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนตามปกติและแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนโดยใช้กระบวนการ CCR 
ผู้วิจัยได้น าวงจรพัฒนาคุณภาพ PDCA ของเดมมิ่ง (Deming) มาเป็นหลักในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้  

2. การสร้างและหาประสิทธิภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี ้
 2.1 ศึกษาวิธีการเขียนข้อสอบจากหนังสือเทคนิคการเขียนข้อสอบ และหนังสือวัดผลประเมินผลการศึกษา   
 2.2 วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จุดประสงค์การเรียนรู้ และเนื้อหาสาระการเรียนรู้ เรื่อง อารยธรรม
โบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 2.3 เขียนข้อสอบ ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยสร้างแบบทดสอบชนิด 4 ตัวเลือกให้ครอบคลุมเนื้อหา
สาระที่ใช้ในการทดลองเรื่องละ 11 12 และ 12 ข้อ ตามล าดับ รวมทั้งหมด 35 ข้อ เพื่อน าไปหาค่า IOC แล้วน า
กลับมาคัดเลือกข้อที่ได้ค่า IOC สมบูรณ์ที่สุดจ านวน 30 ข้อ 
 2.4 น าข้อสอบที่ได้เขียนไว้แล้วในข้อ 2.3 มาพิจารณาทบทวนอีกครั้ง โดยพิจารณาความถูกต้องตามหลักวิชา 
แต่ละข้อวัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ต้องการหรือไม่ ภาษาที่ใช้เขียนมีความชัดเจน เข้าใจง่ายหรือไม่ ตัวถูกตัวลวง
เหมาะสมเข้าเกณฑ์หรือไม่ แล้วท าการปรับปรุงข้อสอบให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 2.5 น าจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและข้อสอบที่วัดแต่ละจุดประสงค์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ได้แก่ นาง
พรทิพย์ นิลาภรณ์ ครูช านาญการพิเศษ นางนิสรา วงษ์บุญมาก ครูช านาญการพิเศษ และ นางสุวารี ยอดศรี ครู
ช านาญการพิเศษ พิจารณาว่าข้อสอบแต่ละข้อเหมาะสมที่จะใช้วัดตามตัวช้ีวัดและจุดประสงค์ที่ระบุไว้หรือไม่ ในระดับ
ใด โดยให้ผู้เชี่ยวชาญการตอบในมาตรส่วนประมาณค่า ดังนี้ 
 -1   คือ  แน่ใจ ว่าข้อสอบน้ันไม่สอดคล้องกับตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนด 

   0   คือ   ไม่แน่ใจ ว่าข้อสอบนั้นสอดคล้องกับตัวช้ีวัด/จดุประสงค์การเรยีนรู้ที่ก าหนดหรือไม ่

 +1  คือ แน่ใจ ว่าข้อสอบนั้นสอดคล้องกับตัวช้ีวัด/จดุประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนด  
 2.6 เมื่อน าคะแนนค่าความสอดคล้อง (IOC) มาหาค่าเฉลี่ย (x̅) แล้ว หากมีค่าเฉลี่ยมากกว่า 0.50 ข้ึนไป
แสดงว่าแบบทดสอบ มีความเหมาะสม สามารถน าไปทดสอบผูเ้รียนได ้

 2.7 น าข้อสอบทั้งหมดที่ผ่านการพิจารณาว่าเหมาะสมเข้าเกณฑ์ในข้อ 2.6 มาพิมพ์เป็นแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับจริง เรื่องละ 10 ข้อ มีค าช้ีแจงเกี่ยวกับแบบทดสอบ วิธีการตอบ เพื่อน าไปใช้ทดลองกับ
กลุ่มตัวอย่าง 

วิธีด าเนินการทดลอง    
 1. ผู้วิจัยด าเนินการสอนด้วยตนเองกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 
 2. ทดสอบก่อนเรียนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ที่ผู้วิจัย

สร้างขึ้น แล้วน าคะแนนที่ได้ไปค านวณค่าเฉลี่ย (x̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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 3. ด าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
กลุ่มทดลอง ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนโดยใช้กระบวนการ CCR กลุ่มควบคุม 
ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนตามปกติ 
 4. น าคะแนนระหว่างเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้กระบวนการ CCR เรื่องอารยธรรมโบราณ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาค านวณค่าเฉลี่ย 
 5. เมื่อสิ้นสุดการทดลอง น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไปทดสอบหลังเรียนกับนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม แล้วน าคะแนนที่ได้ไปค านวณค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 6. วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยค่าสถิติ t - test สูตรส าหรับกลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็นอิสระต่อกัน (Independent) 

การวิเคราะหข์้อมูล 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS/FW (Statistical Package for the  Social 
Science/For Windows) มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง อารยธรรมโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส าหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 โดยใช้สูตร E₁/ E₂ 
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง อารยธรรมโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สอนโดยใช้กระบวนการ CCR กับการสอนตามปกติ โดยใช้ค่าสถิติ t - test สูตรส าหรับกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นอิสระต่อกัน (Independent) 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนโดยใช้

กระบวนการ CCR เรื่อง อารยธรรมโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2) 
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง อารยธรรมโบราณในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ระหว่างการสอนโดยใช้กระบวนการ CCR กับการสอนตามปกติ โดยผู้วิจัยเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน  ดังนี ้
 ตอนที่ 1 การทดสอบหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนโดยใช้กระบวนการ CCR เรื่อง อารย
ธรรมโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัชรวิทยา ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
80/80 ปรากฏผลดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2  แสดงประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนโดยใช้กระบวนการ CCR เรื่อง อารยธรรมโบราณใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 

  แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสอนโดยใช้กระบวนการ CCR 
เร่ือง อารยธรรมโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 
    ประสิทธิภาพ 

  เรื่องที่ 1  อารยธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
  เรื่องที่ 2  มรดกโลกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
  เรื่องที่ 3  อิทธิพลของอารยธรรมจีนและอินเดียที่มี    
              เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 

94.75/93.00 
94.50/90.00 
93.75/90.75 

 

                     ค่าเฉลี่ย 94.33/91.25 
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จากตารางที่ 2 พบว่าประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนโดยใช้กระบวนการ CCR เรื่อง อารย
ธรรมโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัชรวิทยา ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)/ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 94.33/91.25 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
80/80 ที่ตั้งไว ้
 ตอนที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อารยธรรมโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการสอนโดยใช้กระบวนการ CCR กับการสอนตามปกติ ด้วยค่าสถิติ t – test 
ปรากฏผลดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย (x̅) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ t – test ของการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
ของนักเรียนกลุ่มควบคุมและนักเรียนกลุ่มทดลอง 
 
          

    กลุ่มตัวอย่าง                                   N             x̅            S              t 
         

          

     การทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 
        กลุ่มควบคุม 
        กลุ่มทดลอง 
 
    การทดสอบหลังเรียน (Posttest)  
       กลุ่มควบคุม 
       กลุ่มทดลอง 
 

 

 

40 
40 

 

 

 
40 
40 

 

 

 

   5.40 
   5.70 
 

 

 
   24.23 
   27.38 
 

 

 

1.08          1.51 NS 

1.26         
 

 

 
1.10          10.95* 

1.51 
 

      (df = 39)  t 0.05  =  2.022   
                               NS = ไม่มีนยัส าคญั             * มีนัยส าคญัที่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 3 พบว่าคะแนนการทดสอบก่อนเรียนของนักเรียนกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ย 5.40 (ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.51) กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย 5.70 (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.26) ตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย t 
– test พบค่า t = 1.51 ซึ่งไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่านักเรียนในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมี
พื้นฐานในเนื้อหาท่ีจะเรียนไม่แตกต่างกัน 
 ส่วนการทดสอบหลังเรียนกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ย 24.23 (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.10) กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย 
27.38 (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.51) ตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย t – test พบค่า t = 10.95 ซึ่งมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรยีนของนักเรียนกลุม่ควบคมุและกลุ่มทดลองมี

ความแตกต่างกัน และตรวจสอบค่าเฉลี่ย พบว่าค่าเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลอง (x̅ = 27.38) สูงกว่า

นักเรียนกลุ่มควบคุม (x̅= 24.23) แสดงให้เห็นว่านักเรียนที่เรียนรู้ด้วยกระบวนการ CCR มีผลสัมฤทธ์ิสูงกว่านักเรียนที่
เรียนตามปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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สรุปผลการวิจัย 
 สรุปผลการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อารยธรรมโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ระหว่างการสอนโดยใช้กระบวนการ CCR กับการสอนตามปกติ ได้ดังนี้ 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนโดยใช้กระบวนการ CCR เรื่อง อารยธรรมโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับร้อยละ 94.33/91.25 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง อารยธรรมโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ระหว่างการสอนโดยใช้กระบวนการ CCR กับการสอนตามปกติแตกต่างกัน กล่าวคือ นักเรียนที่เรียนรู้ด้วย
กระบวนการ CCR มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่านักเรียนที่เรียนตามปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งผลการวิจัย
ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

อภิปรายผล 
 มีประเด็นส าคัญที่ควรน ามาอภิปรายดังนี้ 
 1. จากการวิจัยครั้งนี้พบว่าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนโดยใช้กระบวนการ CCR เรื่อง อารยธรรมโบราณใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)/ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ
ร้อยละ 94.33/91.25 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ทั้งนี้เนื่องจาก 
   1.1 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนโดยใช้กระบวนการ CCR เรื่อง อารยธรรมโบราณใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เล่มนี้ ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการสร้างอย่างเป็นระบบ โดยน าวงจรพัฒนาคุณภาพ PDCA ของเดม
มิ่ง (Deming) มาเป็นหลักในการจัดท า กล่าวคือ ขั้นแรก วางแผนเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนโดยใช้กระบวนการ 
CCR (Plan-P) จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ CCR ศึกษา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ศึกษาโครงสร้าง
หลักสูตรสถานศึกษา ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนโดยใช้กระบวนการ CCR วิเคราะห์เนื้อหาสาระที่จะน ามา
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้ตรงตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ในแผน จากนั้นก็ประมวลความรู้ทั้งหมดเพื่อ
ท าการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ (Do-D) น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญท าการประเมินและ
ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ (Check-C) เพื่อพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้กระบวนการ CCR ในแผนการจัดการ
เรียนรู้ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนยิ่งขึ้น ก่อนน าไปใช้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง (Action - A) 

           1.2  ด้วยลักษณะของแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนโดยใช้กระบวนการ CCR เรื่อง อารยธรรม
โบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีการน าเสนอเนื้อหาสาระ เป็นหน่วยย่อยๆ อย่างต่อเนื่อง 
เรียงล าดับจากง่ายไปหายากและเรียงล าดับตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ในแผน มีการวัดผลแต่ละแผนพร้อม
ทั้งเฉลย เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงความก้าวหน้าของตนเองตามขีดความสามารถที่ต่างกัน ดังที่ถวัลย์ มาศจรัส (2546), 
อัญชลี โพธิ์ทอง และ อัปษรศรี ปลอดเปลี่ยน (2542) ได้แสดงไว้ว่าเป็นการช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาสาระ
อย่างต่อเนื่องและมีความเข้าใจในการเรียนรู้ด้วยตนเองต่อไปจนส าเร็จด้วยดี 
       1.3 ด้วยเทคนิคการสอนที่มีในแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนโดยใช้กระบวนการ CCR             
เรื่องอารยธรรมโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สามารถช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดีขึ้น โดยดูได้จากผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อารยธรรมโบราณใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของนักเรียนกลุ่มทดลอง ที่ท าการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ CCR  มีคะแนนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของเบญจวรรณ นันตาดี (2558) ซึ่ง
ศึกษาเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เศษส่วน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ CCR ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง เศษส่วน      
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หลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ CCR สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงส่งผลให้แผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนโดยใช้กระบวนการ CCR เรื่อง อารย
ธรรมโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทีผู่้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  ที่ตั้งไว ้
 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย เรื่อง อารยธรรมโบราณใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วย
กระบวนการ CCR มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่านักเรียนที่เรียนตามปกติ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักเรียนได้รับการช้ีแนะและการ
แนะน าจากครูผู้สอนอย่างมีขั้นตอน โดยให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ มีการติดตามผลการเรียนและการท างาน เพื่อให้
นักเรียนน าไปใช้ปรับปรุงผลการเรียนให้ดีขึ้น น าไปสู่การเกิดความมั่นใจ กล้าคิด กล้าแสดงออก สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ศึกษา เรืองด า (2561) ที่ศึกษาเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา การโค้ชและ
ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเป็นฐานที่มีต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนและการพัฒนาสมรรถนะการสอนของ
นักศึกษาครู สาขาวิชาภาษาไทย พบว่า การใช้กิจกรรมตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา มีผลให้เกิดคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ได้ โดยช่วยส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านพฤติกรรมอย่างชัดเจนที่สุด  ส่วนกระบวนการโค้ชและ
กระบวนการวิจัย กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดซึ่งทักษะนี้ส าคัญมาก เพราะเป็นฐานในการพัฒนาทักษะอื่นๆ และ
การดูแลการเรียนรู้ของนักศึกษาตลอดกระบวนการโดยใช้ระบบพ่ีเลี้ยง ความเป็นกัลยาณมิตร ท าให้ผู้เรียนมีความหวัง 
มีแรงบันดาลใจในการที่จะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นปรับเปลี่ยนการมองโลกในมุมมองเชิงบวกมากขึ้น  

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัย 
 1.การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ CCR เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียนในปัจจุบัน เพราะมี
กิจกรรมที่หลากหลาย สามารถกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนได้และเพื่อให้การสอนด้วยกระบวนการ CCR เป็นไปอย่าง
สมบูรณ์ นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด ครูจ าเป็นต้องเข้าใจถึงความหมายของกระบวนการสอนแต่ละอย่างที่น ามา
บูรณาการเป็นหลัก CCR ให้ถ่องแท้ เพราะจะช่วยให้ครูเข้าใจและสามารถคิดรูปแบบการสอนที่แปลกใหม่ ท าให้การ
สอนด้วยกระบวนการ CCR มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
 2. การสอนด้วยกระบวนการ CCR ครูจ าเป็นต้องมีความสามารถในการจัดการเวลาและการควบคุมช้ันเรียน 
เพราะด้วยขั้นตอนท่ีมีถึง 5 ข้ันตอน มีกิจกรรมมากมาย อาจท าให้ระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้แต่ละคาบไม่เพียงพอ
และไม่สามารถจัดการเรียนรู้ได้ครอบคลุมทั้ง 5 ข้ันได้ 
 3. เนื้อหาท่ีน ามาใช้ในการสอนควรมีความเหมาะสม เป็นเรื่องที่สามารถจบบทเรียนได้ภายในคาบ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 1. การศึกษาข้อมูลต่างๆ การวางแผนการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และทดสอบประสิทธิภาพของแผนการ
จัดการเรียนรู้นั้นใช้เวลาค่อนข้างมาก ผู้ที่จะท าการวิจัยต้องให้เวลากับสิ่งเหล่านี้ให้มาก เพื่อความพร้อมก่อนถึงเวลา
สอนจริง 
 2.นอกจากการท าวิจัยเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ CCR แล้ว ควรหา
ความพึงพอใจต่อการสอนด้วยกระบวนการ CCR ของผู้เรียนเพิ่มในวัตถุประสงค์ของงานวิจัยด้วย เพื่อให้ผลการวิจัย
เกิดความสมบูรณ์ที่สุด 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ความสามารถในการเรียนรู้ เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  หมวกหกใบ  

ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด CCR 
The development of the ability to acknowledge the natural resources and 
environment of the grade 10th students by educational activity “Six Cap” 

combine with educational management theory by CCR 

ภัณฑิรา  สว่างศรี1 ดร.วรพรรณ  ขาวประทุม2  วนัสนันท์  พุทธอินศร3 
1นักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2อาจารย์ฝ่ายวิจยั และประเมินผล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
          3ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมอ าเภอเมือง ก าแพงเพช 

บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้น า เสนอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ความสามารถในการเรี ยนรู้  เ รื่ อง การอนุรั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบหมวกหกใบ 
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด CCR โดยมีวิธีการ ด าเนินการกับกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ห้อง 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมอ าเภอเมือง ก าแพงเพชร ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จ านวน 29 คน โดยเป็นนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่เลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยการจัดกิจกรรมเรียนรู้หมวกหกใบ ร่วมกับ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด CCR สื่อการเรียนการสอน ผู้วิจัยได้ใช้สื่อหมวกหกใบ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หมวกหกใบ ร่วมกับการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิด CCR วิชาสังคมศึกษา ส 31103 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่  4 เรื่อง การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถิติที่ใช้ ได้แก่ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใช้ (t-test dependent) 
และหลังการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้หมวกหกใบ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด CCR กับเกณฑ์
ร้อยละ 70 ใช้สถิติ (One Sample t Test) และสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

หมวกหกใบ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด CCR โดยหาหาค่าเฉลี่ย (X̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  
จากการศึกษาพบว่า การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ความสามารถในการเรียนรู้เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 ผลสัมฤทธ์ิหลังการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้หมวกหกใบ ร่วมกับการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิด CCR  เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 กับ
เกณฑ์ร้อยละ 70 สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทางการเรียน และความพึงพอใจ
ของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หมวกหกใบ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด CCR โดยรวมอยู่ในระดับ

มากที่สุด คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท าให้ได้ตรวจสอบความรู้เดิมของตนเองมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ (X̅ = 4.97 และ      
S.D = 0.19)    
 ค าส าคัญ : การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิความสามารถในการเรียนรู้ / กิจกรรมการเรียนรู้หมวกหกใบ ร่วมกับ การ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด CCR 
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ABSTRACT 
This research represents the process of the development of the ability to acknowledge the 

natural resources and environment of the grade 10th students by educational activity “Six Cap” 
combine with educational management theory by CCR. The method is to proceed with the target 
group which is the student 10th-grade 2nd room 2nd semester of Wachiraprakarn Wittaya School, 
Kamphaeng Phet The Secondary Educational Service Area Office Sukhothai 41, in the total of 29 
students. All of the students who are the sample are Purposive Sampling. The observation tools 
are the educational management plans by providing educational activity “Six Cap” combine with 
educational management theory by CCR and the satisfaction level survey in the student's point of 
view toward the “Six Cap” activity. Also, the educational management method by CCR theory of 
the Social Study ส31103 10th-grade students lesson learns chapter 4 topic: The maintenance of the 
natural resources and environment. The statistic analysis that used Comparison of learning 
achievement using (Depending on the test t) and after learning management through six hat 
learning activities Together with the CCR-based learning management with 70 percent criteria, using 
statistics (One Sample t Test) and inquiring about student satisfaction towards organizing six hat 
learning activities Together with CCR learning management by finding the mean (average and 
standard deviation (S.D) 

 From the observation research, the study found that the development of an ability to 
acknowledge the topic of natural resources and environment of grade 10th students have a greater 
result after given the lesson than before given the lesson with the level of significance .05 The 
outcome after the educational activity “Six Cap” combine with educational management theory by 
CCR is 70 percent higher than the criteria measurement with the level of significance .05 From the 
lesson and the satisfaction level of the students after the educational activity “Six Cap” combine 
with educational management theory by CCR in total is in the highest level, which the educational 
learning project showing the measurement of individual knowledge has the highest number (= 4.97 
and S.D = 0.19) 

Keywords: The development of the acknowledgement ability / the educational activity “Six Cap” 

combine with educational management theory by CCR 

ความเป็นมาและความส าคัญ 

โลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลบนฐานข้อมูลทั่วโลกได้ไม่ว่าจะ
อยู่ท่ีไหนก็ตาม ท าให้รูปแบบการศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงไป ชาติตะวันตกมีการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ  ในขณะที่
ประเทศไทยยังขาดความกระตือรือร้นในการศึกษาค้นคว้า การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนจึงมีความส าคัญเป็น
อย่างยิ่ง ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2545 
โดยเฉพาะในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่านักเรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ถือว่านักเรียนมีความส าคัญที่สุด เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางโดยเปิดโอกาสให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงออกทั้งในทางปฏิบัติและการแสดงความคิดเห็น ให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมต่างๆ ด้วย
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ตนเองมากที่สุด มีการท ากิจกรรมหรือท างานเป็นหมู่คณะ และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชน
ของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สังคมโลกได้อย่างสันติ  
 ในการจัดการเรียนรู้ในวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในภาพรวมระดับประเทศยัง ไม่บรรลุ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร โดยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมค่อนข้าง ต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับประเทศ ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนในระดับ
มัธยมศึกษา ได้มีการน าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 มาใช้ในการเรียนการสอน โดยในหลักสูตรจะ
เน้นผู้เรียนให้พร้อมในทุกด้าน โดยในหลัก สูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานได้บรรจุวิชาภูมิศาสตร์ไว้ในสาระการเรียนรู้วิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นวิชาที่ท าให้ผู้เรียนเข้าใจในเรื่องของลักษณะของโลกทางกายภาพ ตระหนัก 
ความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งท่ีปรากฏตามธรรมชาติ  

เนื่องจากผู้วิจัยเป็นนักศึกษาฝึกสอนวิชาสังคมศึกษา ในรายวิชาภูมิศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย

ผู้วิจัยจะศึกษาค้นคว้าและหาเทคนิค เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ความสามารถในการเรียนรู้ ด้วยการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้แบบหมวกหกใบ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด CCR ประกอบด้วย C = Contemplative 

Education จิตศึกษา หรือ จิตตปัญญาศึกษา C = Coaching ระบบพี่เลี้ยง/การสอนแนะ  R = Researching base 

Learning การสอนโดยเน้น การวิจัยเป็นฐาน หนึ่งในวิธีการเรียนรู้ที่น าผู้เรียนไปสู่การ เปลี่ยนแปลงที่มีลักษณะพิเศษ 

คือ มุ่งไปที่การพัฒนาชีวิตโดยการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก จากรากฐานของการปฏิบัติและฝึกฝนจริง จิตต

ปัญญาจึงเป็นการศึกษาเพื่อทางรอด เป้าหมายที่แท้ของการศึกษา คือ การเปลี่ยนผู้เรียนจากผู้ไม่รู้ สู่ผู้รู้ และเห็นได้

จากการมีวิธีคิด จิตส านึก จากการสังเกตพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ขาดทักษะการคิด เมื่อด าเนินการจัดการเรียนรู้ที่เป็น

การระดมความคิดเป็นกลุ่ม พบว่านักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดระบบความคิด การล าดับประเด็นและไม่สามารถ

แก้ปัญหาได้ ไม่สามารถวิเคราะห์ พิจารณาหรือรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ  

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงต้องการจัดการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมเรียนรู้แบบหมวกหกใบ ร่วมกับ 
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด CCR เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนรู้จักคิดพิจารณาหลากหลายด้าน ไตร่ตรองด้วยความ
รอบคอบและมีเหตุผล เพื่อเป็นประโยชน์ และสามารถน าไปใช้ได้จริงโดยท าให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิด 
CCR ต่อการเรียนรู้และการด ารงชีวิต มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในการคิด และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ให้ดีขึ้น 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา สังคมศึกษา สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน ที่ได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้หมวกหกใบ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด CCR  

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา สังคมศึกษา สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้
หมวกหกใบ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด CCR กับเกณฑ์ร้อยละ 70 

3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หมวกหกใบ 
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด CCR 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 6 ห้องเรียน รวมทั้งหมด 250 คน 
  2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องเรียน รวมทั้งหมด 29 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
 3. ตัวแปรที่ศึกษา 
    3.1 ตัวแปรต้น (Independent Variable) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบหมวกหกใบ ร่วมกับ การ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด CCR  
    3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
 การทดลองใช้เวลาทดลอง 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที รวมทั้งสิ้น 10 คาบเรียน 
ของภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2561 
 5. เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัย 

เนื้อหาที่ใช้ทดลองในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
สาระภูมิศาสตร์ รายวิชา ส31101 สังคมศึกษา2  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ 1) สถานการณ์และวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับ
นานาชาติ  2) สถานการณ์และวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย  3) องค์กรด้าน
สิ่งแวดล้อมและกฎหมายสิ่งแวดล้อมในระดับนานาชาติ  4) วิธีปฏิบัติในการด าเนินชีวิตตามแนวทางอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ5) การใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์วัฒนธรรม 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา สังคมศึกษา สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้หมวกหกใบ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด CCR 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา สังคมศึกษา สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้หมวกหกใบ ร่วมกับการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด CCR กับเกณฑ์ร้อยละ 70 

3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจหลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้หมวกหกใบ ร่วมกับการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด CCR 

นิยามศัพทเฉพาะ 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกัน ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะส าหรับการวิจัยไว้ดังน้ี 
1. เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ หมายถึง วิธีการคิดที่มุ่ง เน้นการคิดที่หลากหลายแง่มุมและรอบด้าน 

โดยจัดระบบวิธีคิดเป็นข้ันตอนเพ่ือความสะดวกในการรวบรวมความคิด โดยใช้สีของหมวกเป็นตัวแทนในการคิดแต่ละ
ด้าน การฝึกคิดตามสัญลักษณ์สีของหมวก ดังนี ้
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  1.1 หมวกสีขาว การคิดด้านข้อมูลที่เป็นความจริง อาจเป็นตัวเลข สถิติ หรือเหตุการณ์ 
ที่ปรากฏขึ้นจริงโดยปราศจากข้อคิดเห็นใดๆ 
  1.2 หมวกสีแดง การคิดด้านอารมณ์ ความรู้สึก 
  1.3 หมวกสีด า การคิดด้านลบ สิ่งที่เป็นอันตราย ข้อบกพร่อง ผลเสีย ข้อควรระมัดระวัง 
  1.4 หมวกสีเหลือง การคิดด้านบวก ความดีงาม ประโยชน์ ข้อดี ความเป็นไปได้ 
  1.5 หมวกสีเขียว การคิดริเริ่ม มุมมองใหม่ สิ่งที่แปลกใหม่ ทางเลือกใหม่ 
  1.6 หมวกสีฟ้า การควบคุมการคิดให้เป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน การมองภาพรวม 
หรือข้อสรุป 

 2. การจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด 5 ขั้นโดย
ผู้วิจัยจะน าเทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบมาใช้จัดกิจกรรมในขั้นปฏิบัติซึ่งมีรายระเอียดดังนี้ 

   2.1 ขั้นน า เร้าความสนใจและแรงจูงใจผู้เรียน โดยใช้สื่อการเรียนรู้หรือการตั้งค าถาม 
ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดหรือตั้งข้อสังเกต 
  2.2 ขั้นอธิบาย ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหา ค้นคว้าข้อมูลต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจจากประเด็นหรือ
สถานการณ์ที่ก าหนด และพัฒนาความคิดรวบยอดของตนเองโดยค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
   2.3 ขั้นสาธิต ทบทวนวิธีการใช้หมวกและประเด็นท่ีศึกษา 
   2.4 ขั้นฝึกปฏิบัติ น าวิธีการคิดแบบหมวกหกใบมาใช้ โดยให้นักเรียนฝึกใช้หมวกคิดจากสถานการณ์หรือ
หัวข้อท่ีก าหนดให ้
   2.5 ขั้นหารายละเอียดเพิ่มเติม อภิปรายผลหรือข้อมูลที่ได้จากการใช้เทคนิคการคิด 
แบบหมวกหกใบ ตั้งค าถาม ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น 
  2.6 ขั้นสรุป ทบทวน และประมวลสิ่งที่คิด โดยเน้นประเด็นส าคัญเพื่อให้เห็นผลที่เกิด 
จากการคิด สรุปกระบวนการคิด ความรู้ที่ได้รับ และประโยชน์จากกิจกรรมที่รวมกันศึกษา 

 3. การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด CCR ประกอบไปด้วย 
C = Contemplative Education จิตศึกษา หรือ จิตตปัญญาศึกษา    
C = Coaching ระบบพ่ีเลี้ยง/การสอนแนะ   
R = Researching base Learning การสอนโดยเน้น การวิจัยเป็นฐาน แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา 

(Contemplative Education) คือ หนึ่งในวิธีการเรียนรู้ที่น าผู้เรียนไปสูก่าร เปลี่ยนแปลงท่ีมีลักษณะพิเศษ คือ มุ่งไปที่
การพัฒนาชีวิตโดยการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก จากรากฐานของการปฏิบัติและฝึกฝนจริง 
 4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา  

หมายถึง ความรู้ ความสามารถของนักเรียนที่เกิดจากการเรียนสังคมศึกษา ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ หมวกหกใบ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด CCR พิจารณาจากคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยครอบคลุมพฤติกรรม 6 ด้าน ได้แก่ 

 1. ความรู้ความจ า หมายถึง การระลึกถึงเรื่องราวท่ีผ่านมา ความรู้เฉพาะเรื่อง ความรู้ 
เกี่ยวกับศัพท์เทคนิคหรือศัพท์เฉพาะ 
 2. ความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถในการแปลความ ตีความ การขยายความ 
และสรุปความเกี่ยวกับเรื่องราว เหตุการณ์ต่างๆ ที่ได้พบเห็นหรือท่ีได้รับรู้มา 
 3. การน าไปใช้ หมายถึง ความสามารถในการน าความรู้ หลักการไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม 
ตามสถานการณ์ที่ประสบ 
 4. การวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะเรื่องราว หลักการออกเป็น 
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ส่วนย่อย เพื่อหาใจความส าคัญที่อยูในเรื่องราวนั้น 
 5. การสังเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการจัดการระบบ ข้อความ เนื้อหา ข้อมูล 
เพื่อสื่อความหมายจากส่วนย่อยๆ หรือหัวข้อย่อยๆ เข้าเป็นหัวข้อหรือหลักการใหญ่ 
 6. การประเมินค่า หมายถึง ความสามารถในการตัดสิน พิจารณาหรือวินิจฉัยเรื่องราว 
ต่างๆ อย่างมีหลักการเป็นเหตุเป็นผล 
ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ใช้แบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 5 ตัวเลือก ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาเป็นเครื่องมือวัด

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษา รายวิชาภูมิศาสตร์ 
 5. ความคิดเห็นของนักเรียน  

หมายถึง การแสดงความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
หมวกหกใบ ร่วมกับ การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด CCR  
 6. นักเรียน  

หมายถึง ผู้ที่ก าลังศึกษารายวิชา ส31101 สังคมศึกษา2 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ความสามารถในการเรียนรู้ เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ หมวกหกใบ ร่วมกับการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิด CCR                                                      

ตัวแปรต้น                                                                  ตัวแปรตาม 

 
 
 

 
 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
ขั้นก่อนการทดลอง เป็นขั้นตอนท่ีผู้วิจัยเตรียมความพร้อม ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
1. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบหมวกหกใบ ร่วมกับ การจัดการเรียนรู้ตาม

แนวคิด CCR  
 

 
 
 

 

 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบหมวกหกใบ 
ร่วมกับ การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด CCR 

 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศกึษา 

2. ผลสมัฤทธ์ิหลังการจดัการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมโดย

นักเรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ตามที่ตั้งไว ้

3. ความพึงพอใจของนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบหมวกหกใบ ร่วมกับการจัดการเรยีนรู้ตามแนวคิด 

CCR 
 

 

 

  ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรยีนรู ้
 

 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การเขียนแผนการจัดการ

เรยีนรู ้

น าค าอธิบายรายวิชา สาระการเรยีนรู้ มาวิเคราะหเ์ป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเรยีนรู้ 
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 ภาพ 1 แสดงขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 

 2. สร้างแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ของนักเรียน ช้ันมัธยมศกึษา        
ปีท่ี 4 ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพ 2 แสดงขั้นตอนสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสงัคมศึกษา 

สร้างแผนการจัดการเรียนรู ้

 

น าแผนการจดัการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจแก้ไข

ความเหมาะสมและความถูกต้องของสาระการเรยีนรู ้

      น าแผนการจัดการเรียนรู ้ไปสอนกลุ่มตัวอย่าง เพื่อการวิจัยต่อไป 

 
 

 

น าแผนการจดัการเรียนรู้ที่แก้ไขแล้วไปทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 
29 คน เพื่อรวบรวมข้อบกพร่องตา่งๆไปปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งก่อนน าไปใช้จริง 

ไปปรับปรุงแก้ไขอีกครัง้ก่อนนาํไปใช้จริง 

 

ศึกษาเนื้อหาวิชาสังคมศึกษา สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ หนังสือเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 และคูม่ือคร ู

ไปปรับปรุงแก้ไขอีกครัง้ก่อนนาํไปใช้จริง 

 

ศึกษาการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากหนังสือการวัดและประเมินผล และ
เอกสารประกอบการเรียนวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

ไปปรับปรุงแก้ไขอีกครัง้ก่อนนาํไปใช้จริง 

 
สร้างแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนสังคมศึกษา สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ เรื่อง การอนุรักษ์      

             ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ไปปรับปรุง
แก้ไขอีกครั้งก่อนน าไปใช้จริง 

 
น าไปให้รองฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคม และครูพี่เลีย้ง  

         ตรวจสอบ เพ่ือหาความเที่ยงตรง โดยใช้วิธีการประเมินความสอดคล้องไปปรับปรุง
แก้ไขอีกครัง้ก่อนนําไปใช้จริง 

 
ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของรองฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุม่สาระการเรยีนรู้วิชาสังคม และครูพี่เลีย้ง  

 
ได้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนจ านวน  20 ข้อ เพื่อน าไปใช้จริง

ไปปรบัปรงุแกไ้ขอีกครัง้ก่อนนําไปใช้จริง 
 น าไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 29 คน แล้วน ามาวิเคราะห์ 
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            สรุปขั้นตอนการใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพ 3 สรุปขั้นตอนการใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสงัคมศึกษา 

 3. สร้างแบบความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หมวกหกใบ 

ร่วมกับการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด CCR 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4 ขั้นตอนการสร้างแบบความพึงพอใจของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 

 

 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาสาระที่ 5 ภมูิศาสตร์         
เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จาํนวน  20 ขอ เพื่อนําไปใชจรงิไปปรบัปรงุแก้ไขอีกครัง้ก่อนนําไปใช้จริง 

 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4              

ปรบัปรงุแก้ไขอีกครัง้ก่อน

นําไปใช้จริง 

 
 เปรียบเทียบก่อนเรียนกับหลัง

เรยีนอกีครัง้ก่อนนําไปใช้จริง 

 

 T1   X    T2

แกไ้ขอกีครัง้ก่อน

นําไปใช้จริง 

 
    คะแนนเฉลี่ยหลังการจัดการเรยีนรู้ผ่านกิจกรรม กับเกณฑ์ร้อยละ 70อีก

ครัง้ก่อนนําไปใช้จริง 

 

    ศึกษาเอกสารหลักสตูรคูม่ือคร ู    
และหลักในการสร้างแบบความพึงพอใจ 

ครั้งก่อนน าไปใช้จริง 

 

    วิเคราะห์สาระ/ตัวช้ีวัด  
ก าหนดกรอบรายการประเมินและค าถาม 

สร้างแบบความพึงพอใจ 
ของนักเรียน ฉบับร่าง 
ครัง้ก่อนนําไปใชจ้รงิ 

 

น าไปเสนอรองฝ่ายวิชาการ หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิชาสังคม และครูพี่เลีย้ง ตรวจสอบ เพื่อหาความสอดคล้อง 

ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 
 ได้แบบความพึงพอใจฉบับจริงเพื่อไปใช้กับ
นักเรียน       
     ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 จาํนวน 29 คน ปให้

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 จาํนวน 29 คน 
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 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4 ที่

ก่อนและหลังด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบหมวกหกใบ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด CCR โดยใช้สถิติใน
การวิเคราะห์ข้อมูลคือ การทดสอบค่าที (t-test dependent)  

2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา สังคมศึกษา สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้
หมวกหกใบ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด CCR กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ (One 
Sample t Test) 

3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หมวกหกใบ 

ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด CCR โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ หาค่าเฉลี่ย (X̅) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D)  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา สาระภูมิศาสตร์ เร่ืองการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มของนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปทีี่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน ท่ีได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้หมวกหกใบ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด CCR 
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียนที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้หมวกหกใบ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด CCR 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน n X̅ S.D t sig 

ก่อนการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ 29 10.24 1.33 
17.12 0.00 

หลังการจดักิจกรรมการเรียนรู ้ 29 16.07 1.22 

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หมวกหกใบ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิด CCR มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 16.07 สูงกว่าก่อนเรียนมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 10.24 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 โดยมีค่า t = 
17.12 และค่า sig = 0.00 
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2. แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา สังคมศึกษา สาระภูมิศาสตร์ เร่ือง 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังการจัดการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้หมวกหกใบ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด CCR กับเกณฑ์ร้อยละ 70 

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน หลังการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้หมวก
หกใบ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด CCR กับเกณฑ์ร้อยละ 70 

 n k X̅ S.D t sig 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 29 14 16.07 1.22 9.11 0.00 

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 3  พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หมวกหกใบ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้

ตามแนวคิด CCR มีค่าเฉลี่ย X̅ เท่ากับ 16.07 สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 โดยมีค่า t = 9.11 และค่า sig = 0.00 
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3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หมวก
หกใบ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด CCR 
ตารางที่ 4  แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้หมวกหกใบ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด CCR  
 

ความพึงพอใจ X̅ S.D. ระดับ 

1. การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ท าให้ได้ตรวจสอบความรูเ้ดิม 

   ของตนเอง 

4.97 0.19 มากที่สุด 

2. การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ท าให้สนใจ และรู้สึก  

   กระตือรือร้นอยากท่ีจะเรยีนรู ้

4.34 0.48 มาก 

3. การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้เปดิโอกาสให้ได้วางแผนท างาน 

   ตามความคิด อย่างอิสระ  

4.83 0.47 มากที่สุด 

4. การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ท าให้ได้ท างานเป็นกลุ่ม 

   มีโอกาสให้ความรู้แกเ่พื่อนและได้รับความรู้จากเพื่อน 

   เช่นเดียวกัน 

4.31 0.66 มาก 

5. นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากกิจกรรมที่เรียน 4.59 0.57 มากที่สุด 

6. การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ท าให้มีความมั่นใจในตนเอง 

   และกล้าแสดงออก 

4.34 0.72 มาก 

7. เนื้อหาที่เรียนมีความต่อเนื่อง 4.66 0.61 มากที่สุด 

8. การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ท าให้สามารถท าความเข้าใจ 

   บทเรียนไดด้้วยตนเอง และสามารถสรา้งองค์ความรู้ด้วย 

   ตนเองโดยการลงมือปฏิบัต ิ

 

4.45 0.51 มาก 

9. การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ท าให้สามารถท างานท่ีไดร้ับ 4.69 0.54 มากที่สุด 
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   มอบหมายไดด้้วยตนเอง 

10. สามารถน าความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูไ้ป 

   ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้

4.62 0.49 มากที่สุด 

รวม 4.58 0.52 มากที่สุด 

จากตารางที่ 4 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยจัด
กิจกรรมการเรียนรู้หมวกหกใบ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด CCR ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด                 

(X̅ = 4.58 และ S.D = 5.24) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อว่ามีความพึงพอใจมาเป็น
สามอันดับแรกคือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท าให้ได้ตรวจสอบความรู้เดิมของตนเองมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (X̅ = 4.97 และ S.D = 0.19) อันดับสองคือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ได้วางแผน

ท างานตามความคิด อย่างอิสระ (X̅ = 4.83 และ S.D = 0.47) และอันดับสามคือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท าให้

สามารถท างานท่ีได้รับมอบหมายได้ด้วยตนเอง (X̅ = 4.69 และ S.D = 0.54) ตามล าดับ 

สรุปผลการวิจัย 
ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิความสามารถในการเรียนรู้ เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษามีที่ 4 ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หมวกหกใบ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
CCR ผลการวิจัย พบว่า 
  1. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ความสามารถในการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษามีที่ 4 ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หมวกหกใบ 
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด CCR พบว่าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัย ส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
  2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลังการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้หมวกหกใบ ร่วมกับการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิด CCR กับเกณฑ์ร้อยละ 70 สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หมวกหกใบ ร่วมกับการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด CCR โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

อภิปรายผล 

การศึกษาในครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ความสามารถในการเรียนรู้ เรื่อง          
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้หมวก
หกใบ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด CCR สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. ผลสัมฤทธ์ิความสามารถในการเรียนรู้ เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษามีที่ 4 ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หมวกหกใบ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด CCR พบว่า
ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 10.24 และหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 16.07 แสดงว่า
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนดว้ยการจดักิจกรรมการเรยีนรู้หมวกหกใบ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด CCR 
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้วิจัยได้
สังเคราะห์ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หมวกหกใบ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด CCR โดยการ
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ด าเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หมวกหกใบ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
CCR จ านวน 5 แผน และน าไปให้ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและปรับปรุง รวมทั้งน าไปหาคุณภาพกับผู้เรียน และกิจกรรม
ในแผนการจัดการเรียนรู้ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วณิกกุล 
อภิรักษ์สุตานนท์ (2553: บทคัดย่อ)  พบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนคงคาราม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต1 ที่ได้รับการสอน
โดยใช้เทคนิคหมวกความคิด 6 ใบ กับการคิดเชิงวิเคราะห์  
 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษา สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลังการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้หมวกหกใบ ร่วมกับการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิด CCR สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 29 
คน พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน CCR สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 โดยมีค่า t = 9.11 และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.07 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
บุษบง  ศรีสุภา (2556: บทคัดย่อ) พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 26.13 
คิดเป็นร้อยละ 87.10 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 2. คะแนนจากการทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
25.25 คิดเป็นร้อยละ 84.16 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ80 ของคะแนนเต็ม 

3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หมวกหกใบ ร่วมกับการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด CCR กลุ่มเป้าหมายจ านวน 29 คน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจหลัง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หมวกหกใบ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด CCR โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดซึ่ง

เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3 (X̅ = 4.58 และ S.D = 5.24) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กานต์ชนก ศรีนวลจันทร์ 

ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เวลาเรียนในช่ัวโมงเรียน ไม่เพียงพอ ครูควรมอบหมายงานให้นักเรียนท า
กิจกรรมนอกเวลา โดยครูคอยให้ค าแนะน าและดูแลขณะท ากิจกรรมอย่างใกล้ชิด คอยซักถามความคืบหน้า ถาม
แนวคิด เพื่อไม่ให้นักเรียนคิดออกนอกกรอบของค าสั่งในกิจกรรม จะท าให้นักเรียนมีความมั่นใจในความคิดของตนและ
กระตุ้นความคิดของนักเรียนมากขึ้น และเป็นการช่วยแก้ปัญหาให้กับนักเรียนได้ทันทีเมื่อมีปัญหาหรือไม่เข้าใจ เมื่อ
นักเรียนมีเวลาและมีครูคอยให้ค าแนะน า จะส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสมบูรณ์และ มีประสิทธิภาพ 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบหมวกหกใบ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
CCR เปรียบเทียบกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบอ่ืน ๆ 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดรปูแบบการสอบแบบต่างๆ เปรียบเทียบกันเพ่ือพัฒนาการคดิวิเคราะห์  
3. ควรวิเคราะห์ผู้เรียนเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์เดิมในการคิดของนักเรียน จะได้พัฒนาและกระตุ้น

ให้นักเรียนได้พัฒนายุทธวิธีในการแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์และจะท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ 
โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

The Study of Learning Achievement of Social Studies about Sufficiency Economy 
and Development The Country by Using Learning Management Techniques in 

Integrating The CCR Concept of Students in Mathayom Suksa 3 

รัตนาภรณ์  ปินทา1  กรรณิกา  ทองอาจ2  เกรียงไกร  กันตีมูล3 

1นักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
2ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ – ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

3อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
ประเทศ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR 
ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/4 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR กับเกณฑ์ 
ร้อยละ70 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ – ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 
ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร สังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 1 ห้อง จ านวนนักเรียน 35 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบ บูรณาการแนวคิด CCR เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา
ประเทศ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี จ านวน 5 แผน แผนละ 1 ช่ัวโมง รวมเป็น 5 ช่ัวโมง  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบทดสอบชนิด เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าท ี
 ผลการศึกษาพบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/4 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
แนวคิด CCR มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน / เทคนิคการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR 

ABSTRACT 
 The purposes of this study were to compare achievement about Sufficiency Economy and 
Development the country of students in Mathayom Suksa 3/4 that has been taught by using 
learning management techniques in integrating the CCR concept between before and after learning. 
To compare learning achievement about Sufficiency Economy and Development the country of 
students in Mathayom Suksa 3/4 who were taught by using learning management techniques in 
integrating the CCR concept with 70 percent criteria. A sample was selected from students in 
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Mathayom Suksa 3/4 at Chagangrao Wittaya School, Nai Mueang Subdistrict, Mueang District, 
Kamphaeng Phet Province under the Kamphaeng Phet Town Municipality, 1st semester, the 
academic year 2018, 35 students who were obtained by Cluster Random Sampling. The instrument 
used in the study consisted of integrating the CCR concept lesson plan about Sufficiency Economy 
and Development the country of students in Mathayom Suksa 3/4 amount 5 lesson plans (1 hour 
plan for a total of 5 hours), and achievement test about Sufficiency Economy and Development 
the country of Learning Area of Social Studies, Religion and Culture of students in Mathayom Suksa 
3 which is a multiple choice test 4 choices amount 20 items. The statistics used in data analysis 
were mean, standard deviation, and t-test. 
 The results of the study showed that the students of Mathayom Suksa 3/4, who were 
taught by using learning management techniques in integrating the CCR concept, had learning 
achievement about Sufficiency Economy and Development the country in the after studying higher 
than before that has the statistical significance at the level .05. and with learning achievement  in 
the after studying higher than 70 %, with statistical significance at the level of .05 

Keywords: Achievement / learning management techniques in integrating the CCR 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติ เป็นกลไกหลักในการพัฒนาก าลังคน
ให้มีคุณภาพ สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุขในกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ
โลกศตวรรษท่ี 21 เนื่องจากการศึกษามีบทบาทส าคัญในการสร้างความได้เปรียบของประเทศเพื่อการแข่งขันและยืน
หยัดในเวทีโลกภายใต้ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นพลวัต ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจึงให้ความส าคัญและทุ่มเทกับการ
พัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของตนให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ภูมิภาค และของโลก ควบคู่กับการธ ารงรักษาอัตลักษณ์ของประเทศในส่วนของประเทศไทยได้ให้
ความส าคัญกับการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ 
และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ ภายใต้แรงกดดันภายนอกจาก
กระแสโลกาภิวัตน์ และแรงกดดันภายในประเทศท่ีเป็นปัญหาวิกฤตที่ประเทศต้องเผชิญ เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่
ดีสังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม จริยธรรม และประเทศสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกท้ังในปัจจุบันและอนาคตโดยการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญและส่งผลกระทบ
ต่อระบบการศึกษา ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย (ส านักงานเลขาธิการศึกษา,2560) 
 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการแนวคิด CCR ประกอบไปด้วย C = Comtemplative Education 
คือ การศึกษาแบบองค์รวม ใช้วิธีการที่หลากหลายบนหลักการสังเกตภายในตน การมีสติ และการเรียนรู้ด้วยใจที่ใคร
ครวญ จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ เรียนเกิดปัญญา และการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานตระหนักรู้ต่อตนเองและสังคม            
(ศิรประภา พฤทธิกุล, 2553) C = Coachings คือ การสร้างความตื่นตัวให้กับผู้เรียน ให้ผู้เรียนรู้สึกตื่นตัวอยากที่จะ
เรียนรู้ โดยที่ผู้สอนจะเป็นผู้ตั้งค าถามกระตุ้นเพื่อให้นักเรียน เรียนรู้ที่จะคิด และเพื่อให้สามารถประยุกต์และคิดเองได้ 
(ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร, 2558) และ R = Research Base Learning คือ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้วิจัยเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ เน้นทักษะกระบวนการค้นคว้า พัฒนาการคิดวิเคราะห์และบูรณาการเนื้อหาความรู้     
(คงศักดิ์ ธาตุทอง และคณะ, 2557)  
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 การจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา สาระเศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้เรียนต้อง
ได้รับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้จากภายใน คิดและใคร่ครวญจนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึง
ความส าคัญของสิ่งที่ได้เรียนรู้ เกิดความเข้าใจในความเป็นธรรมชาติของสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกิดปัญญา ท าให้จิต
ได้รับการพัฒนาอย่างแท้จริง 
 จากความส าคัญดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง 
เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะด้านความคิด ความรู้สึกและปฏิกิริยาทางกาย และที่ส าคัญคือท าให้ผู้เรียน
เกิดความสมดุลระหว่าง กาย ใจ และความคิด 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR ระหว่าง
ก่อนเรียนกับหลังเรียน 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR กับเกณฑ์ 
ร้อยละ70 

ขอบเขตการวิจัย 
 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ – ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 
ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร สังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร จ านวน 4 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 
140 คน 
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ – ชุ่ม ดีสาร
อุปถัมภ์) ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร สังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2561 จ านวน 1 ห้อง จ านวนนักเรียน 35 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
 2 เนื้อหา 
  เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ รายวิชาสังคมศึกษา        
ส23101 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ -ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 3 ตัวแปร 
  3.1 ตัวแปรต้น เทคนิคการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR             
  3.2 ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 4 ระยะเวลา 
  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาในการทดลอง 5 ช่ัวโมง 
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สมมติฐานการวิจัย 
 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน          
 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ร้อยละ 70   

นิยามศัพท ์
 1. เทคนิคการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการจิตตปัญญา 
(Contemplative Education) สอนแนะหรือโค้ชช่ิง (Coaching) และการเรียนการสอนที่เน้นการวิจัยหรือใช้วิจัยเป็น
ฐาน (Researching base Learning) ซึ่งเป็นกระบวนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงได้ลงมือหา
ค าตอบด้วยตนเองโดยครูเป็นเพียงผู้แนะน าให้ผู้เรียนได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
นอกจากน้ีผู้เรียนยังได้เรียนรู้การพัฒนาจิตใจ การรู้จักตนเอง และสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม เกิดปัญญาเข้าใจและเข้าถึง
ความจริงอันสูงสุด เกิดความรัก ความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ เกิดจิตส านึกต่อส่วนรวม อันน าไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข โดยเน้นการศึกษาจากการปฏิบัติ 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ความสามารถของนักเรียนแต่ละคนซึ่งวัดได้จากการท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังจากเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการแนวคิด CCR        

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ 
โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
 

 
 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การด าเนินการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ โดย
ใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยได้ก าหนดหัวข้อการ
ด าเนินการศึกษาตามล าดับ ดังน้ี 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ – ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 
ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร สังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร จ านวน 4 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 
140 คน 
   กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/4 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ – ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 
ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร สังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 1 ห้อง จ านวนนักเรียน 35 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยและการหาคุณภาพของเครื่องมือ แบ่งออกเป็น 2 เครื่องมือดังน้ี 

เทคนิคการจดัการเรียนรู้                                    

บูรณาการแนวคิด CCR 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

88 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

  2.1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบ บูรณาการแนวคิด CCR เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 5 แผน แผนละ 1 ช่ัวโมง รวมเป็น 5 ช่ัวโมง  ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือและ
ด าเนินการหาคุณภาพเครื่องมือดังน้ี 
  2.1.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR 
  2.1.2 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด 
CCR 
  2.1.3 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
และก าหนดเนื้อหา เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ  
  2.1.4 ด าเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR 
  2.1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาแนวคิด CCR เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ เสนอ
ต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน  
  2.1.6 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ น าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งหนึ่งเพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 
จนได้แผนการจัดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ จึงน าไปทดลองใช้จริงกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ – ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร สังกัดเทศบาล
เมืองก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้อง จ านวนนักเรียน 35 คน 
  2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบทดสอบชนิด เลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือและด าเนินการหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้      
  2.2.1 ศึกษาสาระการเรียนรู้และมาตรฐานและตัวช้ีวัด เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ 
สาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
  2.2.2 ศึกษาการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากหนังสือการวัดและประเมินผล และเอกสาร
ประกอบการเรียนวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
  2.2.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice) 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ต้องการใช้จริง 20 
ข้อ 
  2.2.4 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สร้างขึ้นเสนอผู้เช่ียวชาญ  เพื่อพิจารณาความถูกต้อง
ตามหลักวิชาการและความเหมาะสม จากนั้นน าความเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่า IOC โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาแบบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีมีค่าตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป  
  2.2.5 น าไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 60 คน แล้วน ามาวิเคราะห์ ดังนี้ 
   - ค่าความเชื่อมั่น โดยวิธีการของครอนบาค (KR-20) พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.91 
   - ค่าความยากง่าย พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.47 – 0.73 
   - ค่าอ านาจจ าแนก พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.26 – 0.69 
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
  3.1 ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 เพื่อศึกษาความรู้เดิมของนักเรียน     
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   3.2 ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ แบบ บรูณาการแนวคิด CCR เรื่อง 
เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 5 แผน แผนละ 1 ช่ัวโมง รวมเวลา 5 ช่ัวโมง 
  3.3 ทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชุดเดิมเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน อีกครั้งหนึ่ง    
  4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  4.1 วิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ โดยหาค่าเฉลี่ย

(X̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบความแตกต่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลัง
เรียนโดยใช้ t-test Dependent Samples 
  4.2 วิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ โดยหาค่าเฉลี่ย 

(X̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนกับเกณฑ์ โดย
ใช้ t-test One Samples 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศโดยใช้เทคนิค
การจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้
เทคนิคการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน พบดังตาราง 1 
ตารางที่ 1  แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR ระหว่างก่อน
เรียนกับหลังเรียน 
 

การทดสอบ n X̅ S.D. t Sig 

ก่อนเรียน 35 12.17 1.68 
11.560 0.00 

หลังเรียน 35 16.57 1.79 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/4 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้บูรณา
การแนวคิด CCR มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 11.560 และค่า sig = 0.00 
 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้
เทคนิคการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR กับเกณฑ์ ร้อยละ70 พบดังตาราง 2 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/4 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR กับเกณฑ์ ร้อย
ละ70 

การทดสอบ n X̅ S.D. t Sig 

หลังเรียน 35 16.57 1.79 8.513 0.00 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/4 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
แนวคิด CCR มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 
70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 8.513 และค่า sig = 0.00 

สรุปผลการวิจัย 
 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/4 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/4 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์  ร้อยละ 70 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

อภิปรายผลการวิจัย  
 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/4 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  ผลดังกล่าวเกิดจาก
การสอนโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR เน้นการเรียนรู้แบบจิตตปัญญา เป็นการฝึกสมาธิ และ
มีความสุข สู่ปัญญา ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ และสอดคล้องกับการวิจัยของ ปิยะรัตน์ อินทะสุข ได้
ศึกษาการพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดจิตตปัญญาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดย
ใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
    2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/4 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70  ผล
ดังกล่าวเกิดจากการสอนโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR เน้นการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
และการสอนแบบช้ีแนะ ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เริ่มเรียนรู้จากปัญหา การคาดคะเนค าตอบหรือการ
ตั้งสมมติฐานการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปและน าเสนอ โดยมีครูเป็นผู้คอยช้ีแนะ ให้
ค าปรึกษา ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ จริยา สมาคม (2552) ได้ท าการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
(Research Based Learning) วิชาเคมี เรื่อง ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาเคมี เรื่อง ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 28.20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 70.5 ของคะแนนเต็ม 
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นักเรียนที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป มีจ านวนเท่ากับ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 75 ของจ านวนนักเรียน
ทั้งหมด ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 2) นักเรียนที่มีคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เฉลี่ยเท่ากับ 51.50 
คะแนน คิดเป็น ร้อยละ 74.63 ของคะแนนเต็มนักเรียนที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป จ านวน 33 คน คิด
เป็นร้อยละ 82.5 ของจ านวนนักเรียนท้ังหมด ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัย 

 จากการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการค้นคว้าต่อไป 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจยัไปใช้ 
  การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการจดัการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด CCR ในขั้นจิตตปัญญา หากมีการใช้เกม
เดิม ๆ วิธีการเดิม ๆ อาจท าให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย ไม่สนใจเรียนได้ ควรใช้วิธีการที่หลายหลาย และเหมาะสม
กับผู้เรียน 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 
 1.  ควรมีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกบัการจัดการเรยีนรู้โดยใช้เทคนิคการจัดการเรยีนรู้บรูณาการแนวคิด CCR 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยเลือกหน่วยการเรยีนรู้อื่น ๆ 
  2. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนดา้นความพึงพอใจในการเรียนรู้อันมผีลเนื่องมาจากการ
จัดการเรียนรู้ใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้บรูณาการแนวคดิ CCR 
  3. ควรมีการศึกษาให้ครบทั้งความรู้ ทักษะ และเจตคติ (K P A) 
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A study of historical achievement in history and works of important people in the 
Ayutthaya period by using the learning management process through experience 

for students in grade 5, Tessaban 3 School (Intharaphon Boonprakong 
Phitthayakhom), Khampangphet 

สุนันท์   อุดจันทร์1, ชยุตม์   กระต่ายทอง2 และบุญล้อม   ด้วงวิเศษ3  
Sunan   Audjan1, Chayut   Krataithong2 and Boonlom   Duangwiset3 

1นักศึกษาระดับปริญญาตรีโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร   
2ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) จงัหวัดก าแพงเพชร 

3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  

บทคัดย่อ 
การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติและผลงานส าคัญของบุคคลส าคัญในสมัย

อยุธยา โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 
(อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) จังหวัดก าแพงเพชร มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) 
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนเรียนและ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) สังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร 
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 14 คน ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย การหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาค่า t-test  
(Dependent Sample) 

จากการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอน เรื่อง ประวัติและ
ผลงานส าคัญของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) ของคะแนนหลังเรียน ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 คะแนนสูงที่สุด คือ 26 คะแนน และคะแนนที่น้อยที่สุด คือ 20 คะแนน ผลต่างของคะแนน คือ 6 
คะแนน ผลการเปรียบเทียบการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.28 

ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน/กระบวนการจดัการเรียนรู้ผ่านประสอบการณ์ 
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ABSTRACT 
A study of historical achievement in history and important works of important people in 

the Ayutthaya period by using the learning management process through experience for students in 
grade 5, Tessaban 3 School (Intharaphon Boonprakong Phitthayakhom), Khampangphet. This 
research aims were 1) To study by historical achievement in history and works of important people 
in the Ayutthaya period by using the learning management process through experience. 2) To 
compare the learning achievement pretest and posttest learning score by historical achievement in 
history and works of important people in the Ayutthaya period by using the learning management 
process through experience. 3) To study students’ satisfaction by historical achievement in history 
and works of important people in the Ayutthaya period by using the learning management process 
through experience. The sample were 14 students grade 5, Tessaban 3 School (Intharaphon 
Boonprakong Phitthayakhom)., which was obtained by purposive sampling. The instruments in this 
study were plans for learning activities by using the learning process through experience. Learning 
achievement test and questionnaires measuring student satisfaction towards learning activities. 
Statistics used are percentage. Mean, standard deviation and t-test (Dependent Sample).  

According to studies, it has been found that Learning achievement of students receiving 
teaching and learning on history and important works of important people in the Ayutthaya period 
by using the learning management process through experience For grade 5 students in Tessaban 3 
School of the score after studying Of grade 5 students, the highest score is 26 points and the lowest 
score is 20 points. The difference of the score is 6 points. The comparison results of the pre-school 
and post-test are the post-test scores of students higher than before learning at the statistical 
significance level of .05 and satisfaction. The students are satisfied at a high level. With an average 
of 4.28 

Keywords: learning achievement / learning management process through examination 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 พระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาติ พทุธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เป็นกฎหมายว่า
ด้วยการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษา ต้องเป็นไป เพื่อพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกบัผู้อืน่ได้อย่างมีความสุขและในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกจิตส านึกท่ีถกูต้องเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิหน้าที่ เสรีภาพ 
ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรี ความเป็น มนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผล
ประโยชนส่วนรวมและของประเทศชาติร่วมทั้ง ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาไทย และความรู้ อันเป็นสากลตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ รู้ จั กพึ่ งตนเอง มี ความคิดริ เ ริ่ มสร้ างสรรค์  ใฝ่ รู้  และเรี ยนรู้ ด้ วยตนเองอย่ างต่อ เนื่ อง
(กระทรวงศึกษาธิการ ,2546)  หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี 
มปีัญญา  มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมาย เพื่อให้เกิดกับผู้เรียน คือ 
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ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเองมีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้ อันเป็นสากล และมี 
ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต  มสีขุภาพกายและสุขภาพจติที่ดี 
มสีขุนิสยัและรักการออกก าลงักาย มคีวามรักชาติ มีจิตส านึกในการเป็น พลเมืองไทยและพลเมอืงโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต
และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทย การอนรักษ์และพัฒนา สิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม 
และอยูร่่วมกันในสังคม อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)    

วิชาประวัติศาสตร์เป็นสาระที่ 4 ของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้เริ่ม ประกาศใช้ในโรงเรียน
มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นมา ประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องราวพฤติกรรม ความเป็นอยู่ การด ารงชีวิต
ของมนุษย์ในอดีตและมีร่องรอยหลักฐานส่งผ่านมาจนถึงปัจจุบัน รวมถึงบุคคลส าคัญในอดีต ทั้งประวัติและผลงาน
ส าคัญของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และ
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  

ธรรมชาติของวิชาประวัติศาสตร์หากจะมองโดยผิวเผินก็คงจะเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ เพราะมีแต่อดีต ซึ่งต้อง
อาศัยการจดจ าเหตุการณ์มากมาย จดจ าเรื่องราว จนท าให้นักเรียนรู้สึกว่าไม่น่าสนใจ และไม่มีสิ่งเร้าที่จูงใจได้เลย 
เนื่องจากไม่รู้จักบุคคลซึ่งเป็นบุคคลส าคัญในสมัยนั้น และไม่รู้จักประวัติและผลงานท่ีบุคคลส าคัญเหล่านั้นได้สร้างไว้ 

จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ท าให้ผู้ศึกษาพบปัญหาในการจัดการเรียนรู้วิชา
ประวัติศาสตร์ในเรื่องของประวัติและผลงานบองบุคคลส าคัญ เพราะนักเรียนไม่มีความรู้เกี่ยวกับประวัติและผลงาน
ส าคัญของบุคคลส าคัญในอดีต และบุคคลส าคัญบ้างท่านนักเรียนไม่รู้จัก ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ เรื่อง 
ประวัติและผลงานส าคัญของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา เป็นการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่
เรียกว่า  Experiential learning หรือ Learning cycle การเรียนรู้แบบนี้จะเน้นที่การมีประสบการณ์ในสิ่งนั้นๆ 
โดยตรง โดยมีวงจร 4 ขั้น ดังนี้ 

1. การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง เช่น การอ่านหนังสือ การดูวีดีทัศน์ การสนทนาพูดคุย การทดลอง 
2.  การทบทวน ไตร่ตรอง คือการน าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นมาครุ่นคิดใคร่ครวญ เช่น เขียนบันทึกสิ่งที่เรียนรู้ 

การสนทนา หรือ discussion 
3. สรุปหลักการ หรือทฤษฎี ผู้เรียนจะน าสิ่งที่ได้จากขั้นที่ 1 และ 2 มาสรุปออกมาเป็นทฤษฎีส่วนตัวด้วย

วิธีการ เช่น การเขียน mind mapping การสรุปการเรียนรู้ออกมาเป็น model การน าเสนอผลการเรียนรู้ 
4. การน าสิ่งท่ีเรียนรู้ไปปฏิบัติจริงเพื่อเรียนรู้ว่าสิ่งไหนใช้ได้ สิ่งไหนต้องปรับปรุง จากน้ันจะกลับเข้าสู่ขั้นตอน

ที่ 1 อีกครั้ง 
ดงันัน้ ผู้ศกึษาจึงสนใจน าวิธีการนี้มาทดลองสอนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 เพื่อศกึษาผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนรายวชิาประวัติศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู  ้โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
เป็นแนวทางในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์กับการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประวัติและผลงานส าคัญของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา เพื่อ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ 
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 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนเรียนวิชาประวัติศาสตร์ 
เรื่อง ประวัติและผลงานส าคัญของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 
3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) 

 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการ สอนโดยใช้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 3 

(อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) 

สมมุติฐานการวิจัย 
 1. นักเรียนที่เรียนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน  

 2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์อยู่ในระดับดี 

ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดย
มีขอบเขตการวิจัยดังนี ้

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติและผลงานส าคัญของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา พุทธสักราช 2551 ดังนี ้

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติและผลงานส าคัญของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา 

 มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและ
ธ ารงความเป็นไทย 

 ตัวช้ีวัดที่ ส 4.3 ป.5/3 บอกประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญสมัยอยุธยาและธนบุรีที่น่าภาคภูมิใจ 

2. กลุ่มเป้าหมาย 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาช้ันปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) อ าเภอเมือง
ก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 1 ห้อง ได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจง 

3. ระยะเวลา 

ภาคเรยีนที่ 2/2561 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ ์ 

 ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัย 

ตัวแปรต้น  ได้แก่ กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติและผลงานส าคัญของบุคคล
ส าคัญในสมัยอยุธยา  
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เร่ือง ประวัติและผลงานส าคัญของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา 

หมายถึง ผลที่เกิดจากการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ สาระที่ 4 ของหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3              
( อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตัวช้ีวัดที่ ส 4.3 ป.5/3 
บอกประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญสมัยอยุธยาและธนบุรีที่น่าภาคภูมิใจ หรือผลการเรียนด้านประวัติและผลงาน
ส าคัญของบุคคลในสมัยอยุธยาของนักเรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ใน
สายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยพิจารณาจากการแสดงออกทั้ง 3 
ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ หมายถึง การเรียนรู้โดยการสร้างองค์ความรู้ ทักษะและ    
เจตคติ ดึงประสบการณ์เดิมของผู้เรียนมาบูรณาการกับองค์ความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาความรู้ใหม่ รวมทั้งทักษะและเจตคติ
ใหม่จากการเรียนแบบเดิม ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์มีขั้นตอน 5 ขั้น ได้แก ่

1. ข้ันประสบการณ์ (Experiencing)  

2. ข้ันน าเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Publishing)   

3. ข้ันอภิปรายผล (Discussing)  

4. ขั้นสรุปพาดพิง (Generalizing)  

5. ข้ันประยุกต์ใช้ (Applying)  

นักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 หมายถึง ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรยีนเทศบาล 
3  (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) 

ความพึงพอใจ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกทางการกระท า ท่ีสามารถวัดจากการกระท าได้ เช่น เดก็ชอบ
การจัดการเรยีนการสอนแบบผ่านประสบการณ์ เด็กมคีวามสนุกในการท ากิจกรรม เป็นต้น 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เร่ือง ประวัติและผลงานส าคัญของบุคคล
ส าคัญในสมัยอยุธยา โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
หมายถึง เครื่องมือท่ีใช้ในการวัดความรู้ในวิชาประวัตศิาสตร์ เรื่อง ประวัติและผลงานของบุคลส าคัญในสมัยอยุธยา ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้กระบวนการจัดการเรยีนรูผ้่านประสบการณ์ทั้งขั้นตอน 5 ขั้น ได้แก ่

1. ข้ันประสบการณ์ (Experiencing)  

2. ข้ันน าเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Publishing)   

3. ข้ันอภิปรายผล (Discussing)  

4. ข้ันสรุปพาดพิง (Generalizing)  

5. ข้ันประยุกต์ใช้ (Applying)  
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กรอบแนวความคิด 
 ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามรูปแบบการวิจัย ซึ่งมีขั้นตอนและรายละเอียดในการด าเนินการตามล าดับ ดังน้ี 

 ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและการหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติและผลงานส าคัญของ
บุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ผู้ศึกษาได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

 1.1 ศึกษาข้อมูลการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์  

 1.2 ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทัรมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) และ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 1.3 ศึกษาวิเคราะห์เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ประวัติและผลงานส าคัญของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สาสนาและวัฒนธรรม ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6  

 1.4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ และสาระการเรี ยนรู้ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์  

 1.5 ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 1.6 ด าเนินการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติและ
ผลงานส าคัญของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

 1.7 สร้างแบบประเมินแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ส าหรับผู้เช่ียวชาญ  

 1.8 น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ พร้อมแบบประเมินเสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน  

 1.9 น าผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญปรับปรุง 

แก้ไขตามค าแนะน า  

 1.10 น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ไปทดลองใช้กับนักเรียน 

กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) 

  

 

       กระบวนการจัดการเรยีนรูผ้่านประสบการณ์
มีขั้นตอน 5 ขั้น ได้แก ่
1. ข้ันประสบการณ์ (Experiencing)  
2. ข้ันน าเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
(Publishing)   
3. ขั้นอภิปรายผล (Discussing)  
4. ข้ันสรุปพาดพิง (Generalizing)  
5. ข้ันประยุกต์ใช้ (Applying) 

      ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชา
ประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติและผลงาน
ส าคัญของบุคคลส าคญัในสมัยอยธุยา 
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 ขั้นตอนท่ี 2 แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประวัติและผลงาน
ส าคัญของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 เป็น
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มีวิธีการสร้างตามขั้นตอน ดังนี ้

 2.1 ศึกษาหลักสูตร คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบ 

 2.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบ  

 2.3 ด าเนินการสร้างแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน  

 2.4 สร้างแบบประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังส าหรับผู้เช่ียวชาญ 2.5 น า
แบบประเมินที่ผู้เช่ียวชาญประเมินมาวิเคราะห์หาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับผลการเรียนรู้โดยใช้สูตร IOC 
(Index of Item Objective Congruence ) ตามวิธีของโรวิเนลลี  (Rovinelli)   

 2.6 น าแบบทดสอบทั้ง 30 ข้อ ที่ได้ผ่านการวิเคราะห์หาความเที่ยงตรงแล้วไปทดลองกับนักเรียนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม)  

 2.7 น าแบบทดสอบทั้ง 30 ข้อ มาหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ ตามวิธีของโลเวทท์ 

 ตอนท่ี 3 แบบสอบบถามความพึงพอใจการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติและผลงานส าคัญของบุคคล
ส าคัญในสมัยอยุธยา โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  

มีวิธีการสร้างตามขั้นตอน ดังนี้ 

 3.1 ศึกษาหลักการและวิธีสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 

 3.2 ด าเนินการสร้างรายการค าถาม 10 ข้อในแบบสอบถามความพึงพอใจ 

 3.3 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติและผลงานส าคัญของบุคคล
ส าคัญในสมัยอยุธยา โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ส าหรับผู้เช่ียวชาญ  

 3.4 แบบสอบถามความพึงพอใจทีไ่ด้ผ่านการวิเคราะห์จากผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน ไปให้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง  

 3.5 ท าการประเมินแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ 

 3.6 น าแบบสอบถามความพึงพอใจได้ท าการประเมินแล้วมาสรุปความพึงพอใจการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ 
เรื่อง ประวัติและผลงานส าคัญของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ โดย
ใช้การหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
6.1 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ 
6.1.1 ร้อยละ (Percentage) ใช้สูตร P  ของบุญชม  ศรีสะอาด (2545  :  104) 

    สูตร 100
N

f
P  

เมื่อ P   แทน  ร้อยละ 
    f  แทน   ความถี่ที่ต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 

    N  แทน   จ านวนความถี่ท้ังหมด 
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N

R
IOC




 6.1.2 ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ของคะแนน โดยใช้สูตรของ บุญชม ศรีสะอาด  
(2545  :  105) 

สูตร 
N

X
X


  

   เมื่อ      X  แทน  ค่าเฉลี่ย 

                 X  แทน  ผลรวมของคะแนนท้ังหมดในกลุ่ม 
                   N  แทน  จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
 6.1.3 การหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) สามารถหาได้จากสูตร 

สูตร 𝑆. 𝐷. =  √
𝑛Σ𝑓𝑥2−(∑fx)2

𝑛(𝑛−1)
 

   เมื่อ     𝑆. 𝐷.     แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

             𝑛           แทน จ านวนนักเรียน 

             x            แทน คะแนนแต่ละตัว  

             𝑥2         แทน คะแนนยกก าลังสอง 

             fx          แทน คะแนนคูณกับความถี่ในช้ัน  

             Σ𝑓𝑥2    แทน ผลรวมของคะแนนยกก าลังสองคูณกับความถี่ในช้ัน 

               ∑fx        แทน ผลรวมของคะแนนสองคูณกับความถี่ในช้ัน 
6.2 สถิติที่ใช้หาคณุภาพ ได้แก ่
6.2.1 การหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) โดยใช้สูตรค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของ สมนึก ภัททิยธนี  ( 

2546 : 220 )  
 

 
  เมื่อ    IOC   แทน  ดัชนีความสอดคล้องระหวา่งข้อสอบกับจุดประสงค ์

                               R        แทน  ผลรวมระหว่างคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
    N   แทน  จ านวนผู้เช่ียวชาญทั้งหมด 
 6.2.2 การหาค่าความยาก (Difficulty) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้สูตร P 
(Difficulty) ของสมนึก  ภัททิยธนี  ( 2546  :  183 – 212 )     

N

R
P   

  เมื่อ       P  แทน  ระดับความยาก 
       R  แทน  จ านวนผู้ตอบถูกทั้งหมด  
    N  แทน  จ านวนนักเรียนทั้งหมด   
 6.2.3 หาประสิทธิภาพ (Efficiency) โดยใช้สตูรต่อไปนี้    

สูตรที่ 1 E1 = 
∑𝑥

𝑁

𝐴
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6.3 สถิติใช้ในการเปรียบเทียบ ไดแ้ก ่
6.3.1 หาค่า t-test  (Dependent  Saple) พิจารณาความแตกต่างของคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ก่อนเรียนและหลังเรียน ของกลุ่มตัวอย่าง  โกวิทย์  ประวาลพฤกษ์, กมล  ภู่ประเสริฐ  และสงบ  ลักษณะ   

สูตร   
 
1

22







 



N

DN

D
t

D
 

df     =   N – 1 
 เมื่อ        t            แทน   ค่าสถิติที่ใช้ในการพิจารณา 
  D           แทน   ผลต่างของคะแนนครั้งหลังกับครั้งแรก 

  D      แทน   ผลบวกของผลต่างของคะแนนครั้งหลังกับครั้งแรก 

  D
2        แทน  ผลต่างของคะแนนครั้งหลังกับครั้งแรกแต่ละตัวยกก าลังสอง 

  D
2   แทน  ผลบวกของผลต่างของคะแนนครั้งหลังกับครั้งแรกที่แต่ละตัว                                                             

             ยกก าลังสอง 
  N          แทน   จ านวนนักเรียนท่ีใช้ทดลอง 
  Df        แทน   ช้ันแห่งความเป็นอิสระ 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

เป็นการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ล าดับขั้นการน าเสนอข้อมูล และผลการวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยที่
ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ เรื่อง ประวัติและผลงานส าคัญของบุคคลส าคัญ
ในสมัยอยุธยา โดยผู้วิจัยจัดล าดับขั้นการเสนอผลการวิจัย ดังน้ี 

ตอนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอน เร่ือง ประวัติและผลงาน
ส าคัญของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) 

ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอน เรื่อง ประวัติและผลงานส าคัญของ
บุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) 
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 เลขที ่

 

ชื่อ - สกุล 

 

หลัง

เรียน 

30 

1 เด็กชายภูวดล         ทิพสร 24 

2 เด็กชายภูมิพัฒน์      อรุณจักร 22 

3 เด็กชายปิยวัฒน์       จรล ี 26 

4 เด็กชายณัฐชัย         พัดเสือ 20 

5 เด็กชายกฤษณะ       สังข์ทอง 24 

6 เด็กชายวุฒิภัทร       แสงจันทร ์ 20 

7 เด็กชายกฤษณะ       บุญคุณ 23 

8 เด็กหญิงวรรณษา      คงอรุณ 26 

9 เด็กหญิงพรทิพย์       อยู่ยืน 23 

10 เด็กหญิงจันทร์ฉาย    ศักดิ์เพ็ชร 20 

11 เด็กหญิงดาราวรรณ   ใจแสน 24 

12 เด็กหญิงธารณ์พิมล    ส าลีศร ี 25 

13 เด็กหญิงกชกร          สิงห์เรือง 21 

14 เด็กหญิงศภุาวรรณ    หนูพิน 22 

รวม 320 

 

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า คะแนนหลังเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 คะแนน
สูงที่สุด คือ 26 คะแนน และคะแนนท่ีน้อยที่สุด คือ 20 คะแนน ผลต่างของคะแนน คือ 6 คะแนน 
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ตอนที่ 2 ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนเรียนวิชา
ประวัติศาสตร์ เร่ือง ประวัติและผลงานส าคัญของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) 

ตารางที่ 2 แสดงคะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์เปรียบเทียบ ก่อนเรียนและหลังเรียนชนิดเลือกตอบ ด้วยแผนการ
จัดการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติและผลงานส าคัญของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

 

จากตารางที่  2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.79 คะแนน และ 22.86 คะแนน ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการ สอนโดยใช้กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 3  

(อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) 

ตารางที่ 3 แบบสอบบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการ สอนโดยใช้กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 3  
(อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) 
 

รายการ �̅� S.D. แปลผล 

รวม 4.28 0.38 มาก 

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการ
เรียนประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติและผลงานส าคัญของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้
ผ่านประสบการณ์ อยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 โดยข้อที่มีความพึงพอใจสูงท่ีสุด คือ ครูให้โอกาสนักเรียน
ซักถามปัญหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 และข้อที่มีคววามพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ ครูส่งเสริมให้นักเรียนท างานร่วมกันเป็น

เลขที ่ ชื่อ - สกุล คะแนน D D2 

ก่อนเรียน หลังเรียน 

รวม 179 320 141 1,547 

�̅� 12.79 22.86   

SD. 2.75 2.11   
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กลุ่ม/เป็นคู่ และครูส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุดหรือแหล่งอื่น ๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 และมีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.38 
ตารางที่ 4 แสดงอันดับที่และความถี่ของข้อเสนอแนะความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการ 
สอนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 
(อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) 
 
อันดับ

ที ่

ข้อเสนอแนะ ความถี่ 

1 อยากให้ครูสอนแบบน้ีอีก 1 

 

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ตอบแบบสอบถามวัดความ
พึงพอใจจ านวน 14 คน มีผู้แสดงความคิดเห็นจ านวน 1 คน ซึ่งข้อเสนอที่มีนักเรียนแสดงความคิดเห็นสูงที่สุด 
คือ อยากให้ครูสอนแบบน้ีอีก จ านวน 1 คน  

สรุปผลลการวิจัย 
 1. จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอน 
เรื่อง ประวัติและผลงานส าคัญของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) ของคะแนนหลังเรียน 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 คะแนนสูงท่ีสุด คือ 26 คะแนน และคะแนนท่ีน้อยที่สุด คือ 20 คะแนน ผลต่างของ
คะแนน คือ 6 คะแนน  

2. จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
พบว่า คะแนนก่อนเรียนสูงที่สุด คือ 17 คะแนน คะแนนที่น้อยที่ คือ 9 คะแนน และมีผลต่างของคะแนน คือ 8 
คะแนน ส่วนคะแนนหลังเรียนที่ได้สูงที่สุด คือ 26 คะแนน คะแนนน้อยที่สุด คือ 20 คะแนน และมีผลต่างของคะแนน 
คือ 6 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.79 คะแนน และ 22.86 คะแนน ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

 3. จากผลการตอบแบบสอบถามการความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการ สอน
โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3   
(อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 

อภิปรายผล 
1. ในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติและผลงานส าคัญของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา  ส าหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยา) ผู้วิจัยได้วิเคราะห์หลักสูตร 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ และมาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ก าหนดกิจกรรมให้สอดคล้องกับเนื้อหา สาระ และผล
การเรียนรู้ ได้แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติและผลงานส าคัญของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา จ านวน 4 แผน 
และขั้นตอนในการแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติและผลงานส าคัญของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยามีกระบวนการ
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สร้างอย่างเป็นระบบ ถูกต้องตามหลักการสร้าง และได้ผ่านการประเมินจากผู้เช่ียวชาญทั้งในส่วนของเนื้อหา หลักสูตร 
และการวัดประเมิน ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ได้จัดตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ และมีการปรับปรุง
แก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ และผ่านการทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี และมีความเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน 

2. คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียน และหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.79 คะแนน 
และ 22.86 คะแนน ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลัง
เรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถสรุปได้ว่า ผู้เรียนมีค่าคะแนนหลังเรียน
สูงกว่าคะแนนก่อนเรียน เพราะว่าผู้เรียนได้ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ผ่านประสบการณ์ เรื่อง ประวัติและผลงานส าคัญของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา ท าท าให้ผู้เรียนมีพัฒนาการในการ
เรียน มีความสนุกสนานในการเรียน และตั้งใจท ากิจกรรม 

3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) ที่เรียนสอนโดย
ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.28 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
    1. ขณะที่ผูเ้รียนปฏิบัติกิจกรรม ครูผู้สอนควรให้ค าแนะน ามากกวา่ที่จะบอกค าตอบให้ผูเ้รียน 
    2. ในการจัดท าแผนการจดัการเรียนรู้ควรมีการเขียนแผนการจดัการเรยีนรู้ให้ละเอียดในทุกข้ันตอนเพื่อ
ความเข้าใจง่าย และสะดวกในการด าเนินการจัดกิจกรรม 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
    1. ครูควรหาเนื้อหาหรือศึกษาข้อมูลในการจดัการเรียนการสอนมาให้ละเอียด 
    2. ควรมีการพัฒนาแผนการจัดการเรยีนการสอนและน าไปประยกุต์เพื่อใช้กับการจัดท าแผนการจดัการ
เรียนรู้ในรายวิชาอื่น ๆ เพื่อกระตุน้ให้ผู้เรียนไดเ้กิดการเรยีนรู้ 
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 สาระ
ภูมิศาสตร์ ระหว่างวิธีการทดสอบย่อยทุกคาบเรียนและวิธีการทดสอบเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้ 

A Comparison of Social Studies Learning Achievement in Geography Session used 
by Mathayom suksa five’s Students between the Unit Test Method  

and the Test after Lesson Method 

บุศรินทร์  โพธิ์เรือง1 ชนากานต์  สกุลหงษ์2  ธัญญาพร  ก่องขันธ์3  
Butsarin Phoruang1 Chanakarn  Sakulhong2 Thanyaporn Kongkhan3 

นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม1 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม2 

อาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏพบิูลสงคราม3 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา 4 สาระภูมิศาสตร์ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มที่มีการทดสอบย่อยทุกคาบเรียนและกลุ่มที่มีการทดสอบเมื่อจบหน่วยการเรียน รู้ 
และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 4 สาระภูมิศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
กลุ่มที่มีการทดสอบย่อยทุกคาบเรียนและกลุ่มที่มีการทดสอบเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้ การวิจัยครั้งนี้ศึกษาจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ีเป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจ่านกร้อง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 จ านวน 54 คน ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
จ านวน 80 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก และค่า
ความเชื่อมั่น ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองที่ 1 คือนักเรียนที่ท าการทดสอบย่อยทุกคาบเรียน มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 53.97 คิดเป็นร้อยละ 67.46 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์กับคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน พบว่า 
คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5.3 สูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 นักเรียน
กลุ่มทดลองที่ 2 คือนักเรียนที่ท าการทดสอบเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 42.72 คิดเป็นร้อยละ 
53.40 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์กับคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5.1 ไม่สูงกว่าเกณฑ์ เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแล้วนั้น พบว่า นักเรียนกลุ่ม
ทดลองที่ 1 คือนักเรียนที่ท าการทดสอบย่อยทุกคาบเรียน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 53.97 คิดเป็นร้อยละ 67.46 และ
กลุ่มทดลองที่ 2 คือนักเรียนที่ท าการทดสอบเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 42.72 คิดเป็นร้อยละ 
53.40 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองที่ 1 และกลุ่มทดลองที่ 2 แล้วนั้นพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
กลุ่มทดลองที่ 1 สูงกว่ากลุ่มทดลองที่ 2 

ABSTRACT  
 The purpose of this research was to 1). compare the social studies learning achievement of 
mathayom suksa five students on “Geography Session” between the unit test method and the test 
after lesson method and 2). To compare the 4 main geography sessions learning achievement of 
mathayom suksa five students between the group taking unit test and the group taking test after 
lesson. The sample of this research was the mathayom suksa five students at Janokrong school in 
second semester of 2018 academic year. The sample was divided into two main groups. Each group 
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consisted of 54 students. The 80 items academic achievement test was used to collect data. The 
statistic of this research was mean, percent, difficulty index, discriminant index, and reliability. The 
findings of this research study revealed that the first group of students assigned to take quizzes at 
the end of each unit have the 53.97 average test score or 67.46 percentage. Regarding to compare 
between criteria and the test scores taking after lesson, it was found that the test scores was higher 
than the criteria at 0.5 level of significance. The second group of students assigned to take the test 
after lesson have 42.72 average test score or 53.40 percentage. Regarding to between criteria and 
the test scores taking after lesson, it showed that the result was less than the criteria. For the 
comparison of the academic achievement among two groups of students, it revealed the first group 
assigned to take quizzes at the end of each unit have higher test scores than the second group 
assigned to take the test after lesson.  

ค าส าคัญ : แบบทดสอบ การประเมินผลย่อย ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   

Keywords: Test, Unit Test, Academic Achievement 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้บัญญัติในเรื่องแนวทางการจัดการศึกษาหมวด 4 ตาม
มาตรา 22 ไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่า
ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดในกระบวนการเรียนรู้  ต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความ
ถนัดของผู้เรียนค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  จัดให้ผู้เรียนเรียนรูด้้วยวิธีต่าง ๆตามสติปัญญาและความสามารถ
ของตนการจัดการศึกษามุ่งเน้นความส าคัญทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อพัฒนาคนให้มีความสมดุล  โดยยึดหลักผู้เรียนส าคัญที่สุด (กระทรวงศึกษาธิการ.2542 : 
23) 
 การจัดการศึกษาเป็นปัจจัยที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ รู้จักคิด
และสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าตอ่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ ถ้าพลเมืองของประเทศได้รับการศึกษา
ที่ดี ย่อมเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและมีความจีรังยั่งยืนใน
การพัฒนา และการที่จะประสบความส าเร็จเช่นนี้ได้ ก็ต้องเกิดจากการวางรากฐานการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียนซึ่งพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหง่ชาติปี พ.ศ. 2542 (กรมสามัญศึกษา 2542: 17-23) มีแนวทางการจัดการศึกษา
ว่า การจัดการศึกษาจ าเป็นต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคน มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุด กระบวนการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพของตนเอง 
ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงควรเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจัด
การศึกษา มาตรา 22 ท่ีระบุว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มศักยภาพ” (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2545: 13) 

การวิจัยเป็นเครื่องมือส าคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้การปฏิรูปการเรียนรู้ ประสบความส าเร็จ ดังจะเห็นได้
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บททางการศึกษาของไทย ได้ให้ความส าคัญกับ
การวิจัยและก าหนดมาตรา หลายมาตราที่ช้ีให้เห็นว่าการวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้กล่าวคือ มาตรา 24 
(5) ระบุให้ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  ผู้เรียนสามารถใช้การวิจัยเพื่อศึกษาค้นคว้าหาค าตอบหรือ
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แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น การวิจัยจึงสัมพันธ์กับกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยฝึก กระบวนการคิด วิเคราะห์  หาเหตุผลใน
การตอบปัญหา และแก้ไขปัญหา มาตรา 30 ระบุให้ครูผู้สอนท าการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
ผู้สอนนอกจากจัดกระบวนการเรียนการสอนแล้ว  ยังใช้การวิจัยเพื่อศึกษาปัญหาหรือสิ่งที่ต้องการรู้ค าตอบ พัฒนา
ควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนการสอนและท าการวิจัยให้เป็นกระบวนการเดียวกัน 

การเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในโรงเรียน ส่วนใหญ่จะจัดผู้เรียนเป็นห้อง ๆ 
แต่ละห้องมีผู้เรียนจ านวนมาก โดยให้ผู้เรียนเรียนคละกันทั้งเก่งและอ่อน  ดังนั้นการปลูกฝังความมีระเบียบวินัย  
คุณธรรม ความซื่อสัตย์ ความเป็นมนุษย์ ความกตัญญู รักเกียรติภูมิแห่งตน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีความรู้ จักคิด
วิเคราะห์ การท างานเป็นกลุ่ม เคารพสิทธิของผู้อื่น เสียสละรักประเทศชาติ เห็นคุณค่าอนุรักษ์และพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ศรัทธาในศาสนา จึงพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ได้
ยาก เพราะขัดกับหลักจิตวิทยาและธรรมชาติของการเรียนรู ้เพราะผู้เรยีนแต่ละคนมีความแตกต่างกันในด้านสติปัญญา 
ความถนัด คุณธรรมจริยธรรม ความสามารถและประสบการณ์   จึงท าให้ผู้เรียนมีความรู้และความ เข้าใจ ในเรื่องที่
เรียนแตกต่างกัน ถ้าครูสอนเร็วผู้เรียนที่เรียนอ่อนจะตามไม่ทันครูสอนซ้ าอธิบายมาก ๆ  ผู้เรียนก็จะเกิ ดความเบื่อ
หน่ายและถ้าเป็นผู้เรียนที่ยังเล็กๆ การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมจึงเป็นไปได้ยากครูผู้สอนต้องหาวิธีการสอนหลายๆ
อย่างเพื่อท าให้ผู้เรียนสนใจและมีเจคติที่ดีต่อกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาแลวัฒนธรรม ในการแก้ปัญหาดังกล่าวนี้วิธี
หนึ่งที่จะช่วยในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและยังปลูกฝังระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรม ให้ดีขึ้นได้แก่การ
น าเอาวิธีการสอนมาให้ใช้เหมาะสมกับลักษณะวิชา กล่าวคือครูจะต้องหาวิธีการสอนที่ได้ผลมาใช้กับนักเรียน  ซึ่งจะ
เป็นสิ่งที่ท าให้การเรียนการสอนด าเนินไปอย่าง มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม  ปัจจุ บันการเจริญก้าวหน้าทาง
วิทยาการด้านต่างๆ ของโลกยุคโลกาภิวัฒน์ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม  คุณธรรม จริยธรรม 
ครอบครัว  ชุมชน และประเทศชาติ  จึงท าให้นักเรียนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป 

การพัฒนานักเรียนนั้น ต้องพัฒนาให้ครบทุกด้าน คือ ทั้งด้านอารมณ์ สังคมและสติปัญญา จากการศึกษา
ข้อมูลจากการสอบในภาคเรียนที่ผ่านมาพบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลการเรียนในวิชาสังคมศึกษาอยู่ใน
ระดับต่ ากว่าเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนก าหนดไว้  จัดว่าเป็นปัญหาส าคัญ จ าเป็นต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนดีขึ้น 

สาเหตุของปัญหาการเรียนวิชาสังคมศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 นอกจากสาเหตุในเรื่องเนื้อหาวิชา
และความรู้พื้นฐานแล้ว อาจมีสาเหตุอื่นอีก เช่น วิธีการสอนของครู การวัดและประเมินผล ความบกพร่องทาง
สติปัญญา และการฝึกฝนทบทวนบทเรียน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องหา “เครื่องมือ” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม
ให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและมีการเตรยีมความพร้อมอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งจะส่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี
ต่อไป ทั้งนี้ แบบทดสอบ เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้ในการวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนมากที่สุ ด ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้
เมื่อได้มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณหรือคุณภาพของความรู้ ความสามารถ พฤติกรรม หรือลักษณะทางจิตใจ และเป็น
เครื่องมือในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ท าให้ผู้สอนทราบว่า ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถถึงระกับ
มาตรฐานที่ผู้สอนก าหนดไว้ระดับใด เมื่อเปรียบเทียบกับผู้เรียนที่เรียนด้วยกัน (ศิริชัย กาญจนวาสี ,2548) โดยทั่วไป
การจัดผลการศึกษาและการประเมนิผลการเรียนการสอนอาจจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทการประเมินตอนจบหลักสูตร 
เป็นการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน เพื่อตัดสินความสามารถของผู้เรียน และการประเมินผลเพื่อปรับปรุง
แก้ไข เป็นการประเมินย่อย เป็นตอน ๆ ระหว่างการท าการสอนในแต่ละรายวิชา เพื่อวัดระดับของความรอบรู้และ
วิเคราะห์จุดอ่อนของนักเรียน รวมถึงการประเมินข้อบกพร่องในการสอนอันเป็นลู่ทางในการปรับปรุงการเรียนการสอน
ต่อไป (สุรางค์ โคว์ตระกูล,2553) การทดสอบย่อย ท าให้นักเรียนมีความรู้และแม่นย าในเนื้อหาวิชามากขึ้น วิธีการหนึ่ง
ที่จะท าให้นักเรียนได้ฝึกฝนและทบทวนบทเรียนบ่อย ๆ คือ การทดสอบบ่อย ๆ หรือการทดสอบย่อย เพื่อให้นักเรียน
ได้เตรียมตัว ตื่นตัวตลอดเวลาโดยการทบทวนบทเรียนก่อนสอน และการทดสอบย่อยท าให้นักเรี ยนได้พัฒนาและ
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ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองตลอดเวลา นอกจากนี้แล้ว ยุพิน พิพิธกุล (2519 : 27) ได้กล่าวถึงความส าคัญของ
การทดสอบย่อยไว้ว่า การทดสอบย่อยจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการแข่งขันและเรียนด้วยความตั้งใจอยู่เสมอ และ 
ส าเริง บุญเรืองรัตน์ (2512  : 43) ได้กล่าวถึงการทดสอบย่อย ซึ่งสรุปได้ว่า การทดสอบหลาย ๆ ครั้งจะท าให้
ผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นกว่าการที่ไม่ได้รับการทดสอบย่อย หรือทดสอบรวมเพียงครั้งเดียว ดังนั้นผู้
จึงได้ศึกษาวิธีการแก้ปัญหานี้และพบว่า  การประเมินผลย่อยจะช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาเกิ ดการตื่นตัวในการเรียนรู้
ได้มากขึ้น  ดังที่บลูม (Bloom and others. 1971 : 66) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการทดสอบย่อยว่าก่อให้เกิด
ประโยชน์หลายอย่างดังนี้ ท าให้นักเรียนต้องเตรียมตัวอยู่เสมอ ท าให้เรียนรู้ได้ง่ายขึ้น และสอดคล้องกับที่ สุรชัย  
ขวัญเมือง (2522 : 217) กล่าวถึงประโยชน์ของการทดสอบย่อย เป็นเครื่องมือในการสังเกตดูว่า นักเรียนมีการ
พัฒนาการเรียนรู้มากน้อยเพียงใด ใช้ตรวจสอบล าดับขั้น ปรับปรุงการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา 4 สาระภูมิศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
กลุ่มที่มีการทดสอบย่อยทุกคาบเรียนและกลุ่มที่มีการทดสอบเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้ 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 4 สาระภูมิศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 กลุ่มที่มีการทดสอบย่อยทุกคาบเรียนและกลุ่มที่มีการทดสอบเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้ 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 4  สาระภูมิศาสตร์ ของนักเรียนกลุ่มที่มีการทดสอบย่อยทุกคาบ
เรียนสูงกว่านักเรียนกลุ่มที่มีการทดสอบเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้ 

ขอบเขตการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจ่านกร้อง อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 ห้องเรียน รวมทั้งหมด 54 คน 
 2. ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาคน้คว้า 
 การทดลองใช้เวลาทั้งหมด 4 สัปดาห์ โดยแบ่งออกเป็นสปัดาหล์ะ 2 ช่ัวโมง รวมเป็น 8 ช่ัวโมงของภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
 3. เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
 เนื้อหาท่ีใช้ในการทดลองคือ สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ประกอบไปด้วย 3 เรื่อง ดังนี้ 
    3.1 การเปลีย่นแปลงทางกายภาพของโลก  
    3.2 ภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ
    3.3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 4. ตัวแปรที่จะศึกษา 
    4.1 ตัวแปรอิสระ คือ การทดสอบหลังเรียน 
    4.2 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษา 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

         ตัวแปรต้น                  ตัวแปรตาม 

 
 

 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจ่านกร้อง อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 ห้องเรียน รวม 54 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ีเป็นนักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนจ่านกร้อง ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 ห้องเรียน ได้แก่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5.1 จ านวน 25 คน และนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5.3 จ านวน 29 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง ซึ่งนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนที่มีผลการ
เรียนใกล้เคียงกัน และใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มด้วยวิธีการจับฉลากได้ดังนี้ 
 กลุ่มตัวอย่างท่ี 1 ห้อง 5.1 จ านวน 25 คน ใช้การทดสอบย่อยทุกสัปดาห์ 
 กลุ่มตัวอย่างที่ 2 ห้อง 5.3 จ านวน 29 คน ใช้การทดสอบเมื่อจบหน่วยการเรียน 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
 ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ท าการทดลองใช้เวลาทั้งหมด 4 สัปดาห์ โดยแบ่งออกเป็นสัปดาห์ละ 2 ช่ัวโมง รวมเป็น 
8 ช่ัวโมงของภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 
 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 

สาระการเรียนรู้ที่ใช้ในการทดลองอยู่ในสาระที่ 3 ภูมิศาสตร์ มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะของโลกทาง
กายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ผู้วิจัยได้ก าหนดเรื่องที่จะใช้ในการทดลองโดยมีขอบเขตของเนื้อหา ดังนี้ 

เรื่องที่ 1 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของโลก 
เรื่องที่ 2 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
เรื่องที่ 3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาท่ียั่งยืน 
เคร่ืองมือและการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา4 สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง 1 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของโลก 

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง 2 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ  และแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง 3 ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาท่ียั่งยืน 

การทดสอบย่อย 
การทดสอบท้ายหน่วย ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

111 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษาที่ใช้ส าหรับการทดสอบย่อยและที่ใช้ส าหรับการทดสอบ
เมื่อจบหน่วยการเรียนรู้ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบ 4 ตัวเลือก จ านวน 80 ข้อ ค่าความยากง่าย (p) มีค่าระหว่าง 0.25-
0.94 และค่าอ านาจจ าแนก (r) มีค่าระหว่าง 0.25 – 0.63 มีค่าความเช่ือมั่น 0.12 

  การด าเนินการทดลอง 
 หลังจากท่ีเลือกกลุ่มตัวอยา่งแล้ว ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองตามขั้นตอนดังน้ี 
  1. ด าเนินการทดลอง ผู้วิจัยเป็นผู้สอนนักเรียนทั้งสองกลุ่ม คือ กลุ่มทดลองที่ 1 กลุ่ม ใช้การ
ทดสอบย่อยทุกสัปดาห์ กลุ่มทดลองที่ 2 ใช้การทดสอบเมื่อจบหน่วยการเรียน โดยใช้เนื้อหาเดียวกัน ระยะเวลาในการ
สอนเท่ากัน คือ ใช้เวลากลุ่มละ 8 คาบ คาบละ 60 นาที ส่วนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาที่
แตกต่างกัน คือ 
 กลุ่มทดลองที่ 1 ใช้การทดสอบย่อยทุกคาบเรียน 
 กลุ่มทดลองที่ 2 ใช้การทดสอบเมื่อจบหน่วยการเรียน 
  2. เมื่อท าการสอนเสร็จสิ้น ท าการทดสอบหลังเรียนกลุ่มทดลองที่ 1 เมื่อจบคาบเรียนโดยทันที 
และท าการทดสอบหลังเรียนกลุ่มทดลองที่ 2 เมื่อจบหน่วยการเรียนรู้ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษา 
  3. น าผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาไปวิเคราะห์สถิติเพื่อตรวจสอบ
สมมติฐาน 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ตรวจสอบสมมติฐานข้อที่ 1 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ระหว่างกลุ่มทดลองที่ 1 และ
กลุ่มทดลองที่ 2 โดยใช้สถิติ t-test แบบ One Sample 

1.1 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษากลุ่มทดลองที่ 1 
ตารางที่ 1 ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษากลุ่มทดลองที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบ 
และระดับนัยส าคัญทางสถิติของการทดสอบเปรียบเทียบเกณฑ์ร้อยละ 60 กับคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน 

การทดสอบย่อย n คะแนนเตม็ 
 

 
S.D. % of Mean t Sig(1-tailed) 

หลังเรียน 29 80 53.97 14.70 67.46 2.19* 0.0187 

จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มทดลองที่ 1 คือนักเรียนที่ท าการทดสอบย่อยทุกคาบเรียน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
53.97 คิดเป็นร้อยละ 67.46 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์กับคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน พบว่า คะแนน
สอบหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5.3 สูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5  

2. ตรวจสอบสมมติฐานข้อที่ 1 เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาของกลุ่ม
ทดลองที่ 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มทดลองที่ 2 โดยใช้สถิติ t-test แบบ One Sample 
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 1.2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษากลุ่มทดลองที่ 2 

ตารางที่ 2 ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษากลุ่มทดลองที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบ 
และระดับนัยส าคัญทางสถิติของการทดสอบเปรียบเทียบเกณฑ์ร้อยละ 60 กับคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน 

 

จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มทดลองที่ 2 คือนักเรียนที่ท าการทดสอบเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้  มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 42.72 คิดเป็นร้อยละ 53.40 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์กับคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน พบว่า 
คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5.1 ไม่สูงกว่าเกณฑ์  

1.3 ผลการศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาของกลุ่มทดลองที่ 1 และกลุ่ม
ทดลองที่ 2   
ตารางที่ 3 ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาของกลุ่มทดลองที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกว่ากลุ่มทดลองที่ 2   

การทดสอบหลังเรยีน n คะแนนเตม็ 
 

 
S.D. % of Mean 

t Sig(1-tailed) 

กลุ่มทดลองที่ 1 29 80 53.97 14.70 67.46 2.19 * 0.0187 

กลุ่มทดลองที่ 2 25 80 4.2.72 11.80 53.40 -2.24 .000** 

จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มทดลองที่ 1 คือนักเรียนที่ท าการทดสอบย่อยทุกคาบเรียน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
53.97 คิดเป็นร้อยละ 67.46 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์กับคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน พบว่า คะแนน
สอบหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5.3 สูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 กลุ่มทดลองที่ 2 
คือนักเรียนที่ท าการทดสอบเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 42.72 คิดเป็นร้อยละ 53.40 และเมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์กับคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5.1 ไม่สูงกว่าเกณฑ์ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองที่ 1 และกลุ่มทดลองที่ 2 แล้วนั้นพบว่า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลองที่ 1 สูงกว่ากลุ่มทดลองที่ 2 

สรุปผลการศึกษาค้นคว้า 
 1. นักเรียนกลุ่มทดลองที่ 1 คือนักเรียนที่ท าการทดสอบย่อยทุกคาบเรียน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 53.97 คิด
เป็นร้อยละ 67.46 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์กับคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน พบว่า คะแนนสอบหลัง
เรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5.3 สูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 

การทดสอบท้ายหน่วย n คะแนนเตม็ 
 

 
S.D. % of Mean t Sig(1-tailed) 

หลังเรียน 25 80 4.2.72 11.80 53.40 -2.24 .000** 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

113 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

 2. นักเรียนกลุ่มทดลองที่ 2 คือนักเรียนที่ท าการทดสอบย่อยทุกคาบเรียน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 42.72 คิด
เป็นร้อยละ 53.40 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์กับคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน พบว่า คะแนนสอบหลัง
เรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5.1 ไม่สูงกว่าเกณฑ์ 
 3. นักเรียนกลุ่มทดลองที่ 1 คือนักเรียนที่ท าการทดสอบย่อยทุกคาบเรียน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 53.97 คิด
เป็นร้อยละ 67.46 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์กับคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน พบว่า คะแนนสอบหลัง
เรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5.3 สูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 กลุ่มทดลองที่ 2 คือ
นักเรียนที่ท าการทดสอบย่อยทุกคาบเรียน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 42.72 คิดเป็นร้อยละ 53.40 และเมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างเกณฑ์กับคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5.1 
ไม่สูงกว่าเกณฑ์ 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ จากผลงานวิจัย
ปรากฏว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ที่เรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ แบ่งเป็น
นักเรียนกลุ่มที่ได้รับการทดสอบย่อยทุกคาบเรียนและนักเรียนกลุ่มที่ได้รับการทดสอบเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้นั้น ผล
การศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 4  สาระภูมิศาสตร์ ของนักเรียนกลุ่มที่มีการ
ทดสอบย่อยทุกคาบเรียนและนักเรียนกลุ่มที่มีการทดสอบเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
สังคมศึกษา 4  สาระภูมิศาสตร์ ของนักเรียนกลุ่มที่มีการทดสอบย่อยทุกคาบเรียนสูงกว่านักเรียนกลุ่มที่มีการทดสอบ
เมื่อจบหน่วยการเรียนรู้ แสดงว่าการทดสอบย่อยทุกคาบเรียนนั้นสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคม
ศึกษา 4  สาระภูมิศาสตร์ ให้สูงข้ึนได้ เนื่องจากการสอนแล้วสอบนั้น ท าให้นักเรียนยังคงมีความรู้ความจ าที่ยังฝังแน่น 
นักเรียนต้องเตรียมตัวอยู่เสมอ ท าให้นักศึกษารู้ข้อบกพร่องที่ควรแก้ไขของตนเอง และท าให้เกิดความมั่นใจในการ
เรียนรู้ จึงเป็นผลท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ บลูม (Bloom and others. 1971 : 66) ได้
กล่าวถึงประโยชน์ของการทดสอบย่อยว่าก่อให้เกิดประโยชน์หลายอย่างดังนี้ ส าหรับการประเมินย่อยท าให้นักเรียนได้
เรียนรู้มากข้ึน เพราะท าให้นักเรียนต้องเตรียมตัวอยู่เสมอ ท าให้เรียนรู้ได้ง่ายขึ้น เพราะต้องแบ่งเนื้อหาเป็นส่วนย่อย ๆ 
ท าให้นักเรียนทราบข้อบกพร่องที่ควรแก้ไขของตนเอง และท าให้เกิดความมั่นใจในการเรียนรู้ กล้าเผชิญปัญหา ส าหรับ
ครูผู้สอน ท าให้ครูค้นพบวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน และส าหรับผู้ร่างหลักสูตร ช่วยให้ผู้ร่าง
หลักสูตรเรียงล าดับเนื้อหาได้ง่ายขึ้น  กล่าวโดยสรุปแล้ว การทดสอบย่อยเป็นประโยชน์ส าหรับนักเรียนในด้าน
ความก้าวหน้าในการเรียนแต่ละหน่วย หรือข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุง และส าหรับครูเป็นการช่วยให้ครูค้นพบวิธีการ
จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม ชัยพร  วิชชาวุธ (2520 : 19) สรุปไว้ว่าความคงทนในการเรียนรู้  หมายถึง 
ความสามารถในการระลึกเนื้อหาหรือสิ่งต่าง ๆ ที่ตนเคยได้รับการเรียนรู้หรือมีประสบการณ์มาก่อนในระยะเวลาที่ทิ้ง
ช่วงห่างออกไป กมลรัตน์  หล้าสุวงษ์ (2528 : 19) สรุปไว้ว่าความคงทนทางการเรียนรู้ หมายถึง การรวบรวม
ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม และเก็บไว้ได้นาน สุภัททา  บิณฑะแพทย์ (2534: 
168) กล่าวว่า การจ า หมายถึง กระบวนการที่สมองสามารถเก็บสะสมสิ่งที่รับรู้โดยเก็บบันทึกไว้เป็นความจ าซึ่ง
สามารถจะนึกขึ้นมาได้ในใจ จากความหมายดังกล่าว สรุปได้ว่า ความคงทนในการเรียนรู้  หมายถึง ความสามารถใน
การจ าหรือระลึกได้จากสิ่งเร้าหรือประสบการณ์ที่ได้รับรู้มาหลังจากท้ิงช่วงระยะหนึ่ง กล่าวโดยสรุป ความคงทนในการ
เรียนรู้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อผู้เรียน เพราะหากผู้เรียนจ าสิ่งที่เรียนรู้ไปแล้วได้อย่างดีก็จะน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ออกมาใช้
ประโยชน์ได้เมื่อต้องการ การวิจัยครั้งนี้ จากแนวคิดดังกล่าว ผู้วิจัยจึงใช้ระยะเวลา 3 สัปดาห์ เพื่อวัดความคงทนในการ
เรียนรู้วิชาสังคมศึกษา เพราะความคงทนในการเรียนรู้เป็นปัจจัยส าคัญที่เป็นพื้นฐานในการเรียนระดับสูงของล าดับ
เนื้อหาท่ีต่อเนื่องต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
    1. ในการจัดการทดสอบย่อยทุกคาบเรียนของนักเรียนพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เมื่อใช้
วิธีการสอนแล้วสอบ ดังนั้นในรายวิชาอื่นๆ อาจจะมีการน าวิธีการสอนแล้วสอบไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความตื่นตัวในการเรียนรู้อยู่เสมอ 
    2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการน าวิธีการสอนแล้วสอบไปใช้ในระดับชั้นอื่นๆ เช่น ในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน หรือระดับปริญญาตรี 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาวิจัยเชิงเปรียบเทียบวิธีการสอนแล้วสอบกับวิธีการสอนแบบอื่นๆ เพื่อหาวิธีการสอนที่มี
ประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกับนักเรียนต่อไป 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้วิชาอาเซียนศึกษา 
เรื่อง พัฒนาการของอาเซียน ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 

Development of learning achievement using the learning set in ASEAN Studies 
subject Asean development Grade 2 Watjantawanook School 

ประภาพร  แสวงหา1  สละ  เกิดศาสตร์2  ธัญญาพร  ก่องขันธ์3 

Prapaporn Sawangha1 Sala Girdsart2 Thanyaporn Kongkhan3 

1นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 
2ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

3อาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาอาเซียนศึกษา เรื่อง พัฒนาการ

ของอาเซียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก ก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาอาเซียนศึกษา โดยใช้ชุด
การเรียนรู้ เรื่อง พัฒนาการของอาเซียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 
24 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1)ชุดการเรียนรู้ เรื่อง พัฒนาการ
ของอาเซียน 2)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง พัฒนาการของอาเซียน  

ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยชุดการเรียนรู้  ซึ่งเป็นไปตาม
สมมุติฐาน เนื่องจากชุดการเรียนรู้ เรื่อง พัฒนาการของอาเซียน มีลักษณะของการตั้งค าถามชวนคิด ท าให้นักเรียนเกิด
ทักษะและพัฒนาได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล รวมทั้งยังเป็นสื่อจูงใจที่ดี ท าให้นักเรียนเกิดความสนใจและท้าทาย
ความสามารถของนักเรียน นักเรียนจึงให้ความสนใจร่วมกิจกรรมทุกข้ันตอน 

ค าส าคัญ : ชุดการเรียนรู้  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ABSTRACT 
 This research with the following objectives to compare learning achievement in ASEAN 
Studies subject Asean development. Grade 2 Watjantawanook School before and after studying 
ASEAN Studies using the learning set subject Asean development the sample group used in this 
research is 24 Mathayqaomsuksa 2 students Samples were obtained by selecting a specific model. 
The tools used in the research consisted of 1) The learning set subject Asean development 2) 
Learning achievement test before and after school (pretest-posttest) subject Asean development. 
 The research found that learning achievement after studying higher than before learning 
with learning sets which is according to the hypothesis due to the learning set subject Asean 
development have the characteristics of asking questions enabling students to develop skills and 
develop according to the individual's potential as well as being a good incentive makes students 
interested and challenge students' abilities students are therefore interested in every step of the 
activity. 
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติในเรื่องแนวทางการจัดการศึกษาหมวด 4 ตาม
มาตรา 22 ไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่า
ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดในกระบวนการเรียนรู้ ต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความ
ถนัดของผู้เรียนค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยวิธีต่าง ๆตามสติปัญญาและความสามารถ
ของตนการจัดการศึกษามุ่งเน้นความส าคัญทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อพัฒนาคนให้มีความสมดุล โดยยึดหลักผู้เรียนส าคัญที่สุด (กระทรวงศึกษาธิการ. 2542) 
จากสภาพการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านมา การจัดการศึกษาของไทยยังไม่ประสบผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ท า
ให้ครูผู้สอนประสบปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เนื่องจากการสอนของครูเน้นแต่เฉพาะเนื้อหาเท่านั้น ไม่ได้เน้น
ให้ผู้เรียนฝึกคิด ฝึกแก้ปัญหาและมีความตระหนักในเรื่องที่เรียนและจากการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวท าให้การ
พัฒนาด้านการเรียนลดลง ส่วนทางด้านผู้เรียนพบว่านักเรียนมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บทเรียน
และกิจกรรมไม่เร้าความสนใจที่จะเรียน เนื้อหามากและกว้างเกินไปท าให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย ไม่สนใจ ไม่ตั้งใจ
เรียน บางครั้งท าแบบฝึกหัดหรือการบ้านไม่ได้เพราะผู้เรียนแต่ละคนมีความพร้อมในการเรียนรู้และมีวุฒิภาวะแตกต่าง
กัน 
 ชุดการเรียนรู้เป็นสื่อประสมหรือเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจ เพราะเป็นกิจกรรมที่สนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคล นักเรียนต้องลงมือกระท ากิจกรรมด้วยตนเองท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในเรื่องที่สอนและบรรลุเป้าหมาย
ตามที่ก าหนดไว้ได้ ตามที่ สมพร ประมวลศิลป์ชัย (2543: 36) กล่าวไว้ว่า ชุดการเรียนรู้เป็นการรวบรวมสื่อการเรียน
ส าเร็จรูป ซึ่งส่วนมากจะประกอบด้วยค าช้ีแจง ช่ือเรื่อง จุดมุ่งหมาย กิจกรรมและการประเมินผลนั กเรียนสามารถ
ศึกษาด้วยตนเองตามความสามารถ และความสนใจเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของตนให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยครูเป็นผู้
คอยให้ค าแนะน าช่วยเหลือ 
 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก เป็นโรงเรียนขยายโอกาส และด าเนินการสอนในกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ปัญหาแล้วเห็นว่าในการจัดการเรียนการสอนวิชาอาเซียนศึกษานักเรียน
ยังมีปัญหาหลายด้าน คือ ไม่มีความรู้พื้นฐาน ไม่สนใจเรียน มีความรับผิดชอบในการท างานน้อย ขาดทักษะในการคิด 
สรุปใจความส าคัญของบทเรียนไม่ได้ มีทักษะในการท างานร่วมกันน้อย และครูผู้สอนยังคงเน้นการบรรยายตามเนื้อหา
และแบบฝึกจากต าราท าให้นักเรียนเกิดการท่องจ ามากกว่าการฝึกให้คิด การสอนในลักษณะนี้ท าให้นักเรียนขาดทักษะ
ในการวิเคราะห์และพิจารณาหาเหตุผล ผู้ศึกษาเห็นว่าวิชาอาเซียนศึกษาเป็นวิชาที่ส าคัญเนื่องจากเป็นวิชาที่ใหม่ และ
นักเรียนต้องเรียนรู้เพื่อน าประเทศไทยการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ ผู้สอนจึงควรปรับเปลี่ยนระบบ
การสอนให้นักเรียนได้รู้จักการคิดให้มากขึ้นโดยใช้สื่อประกอบในการสอนเพื่อให้นักเรียนมีความสนใจและตั้งใจเรียน
มากขึ้น 
 จากเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง พัฒนาการของอาเซียน พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง พัฒนาการของอาเซียน เพื่อให้สร้างความเข้าใจและให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานที่จะต่อยอดเรียนรู้
วิชาอาเซียนศึกษาในระดับสูงต่อไป 
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ค าถามการวิจัย 
 ชุดการเรียนรู้สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอาเซียนศึกษา เรื่อง พัฒนาการของอาเซียนได้
หรือไม่ 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาอาเซียนศึกษา เรื่องพัฒนาการของอาเซียน ช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาอาเซียนศึกษา โดยใช้ชุดการเรียนรู้ 

สมมติฐานการวิจัย 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาอาเซียนศึกษา เรื่องพัฒนาการของอาเซียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน 

ขอบเขตการวิจัย 
 1.ด้านเนื้อหา 
 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เนื้อหาวิชาอาเซียนศึกษา เรื่อง พัฒนาการของอาเซียน โดยกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 โดยแบ่งเนื้อหาย่อยท้ังหมด 4 เรื่อง ดังนี้ 
 1.ก าเนิดอาเซียน 
 2.วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งอาเซียน 
 3.กฎบัตรอาเซียน 
 4.โครงสร้างและกลไกการด าเนินงานของอาเซียน 
 2.ด้านกลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 24 
คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
 3.ด้านตัวแปร 
 - ตัวแปรต้น  ชุดการเรียนรู้ เรื่อง พัฒนาการของอาเซียน 
 - ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาอาเซียนศึกษา เรื่อง พัฒนาการของอาเซียน 
 4.ด้านระยะเวลา  
 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.ชุดการเรียนรู้ หมายถึง เป็นสื่อผสมประเภทหนึ่งซึ่งมีจุดมุ่งหมายเฉพาะเรื่องที่จะสอน มีความสอดคล้อง
กับเนื้อหาวิชาหน่วยการเรียนหรือหัวเรื่อง และวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ชัยยงค์  พรหมวงศ์ (2537 : 113 –114) ชุดฝึกท่ีสร้างขึ้นใช้ส าหรับฝึกปฏิบัติทบทวนความรู้ความ
เข้าใจอย่างมีล าดับขั้นตอน โดยอาศัยหลักจิตวิทยาการเรียนรู้และหลักการสร้างชุดการเรียนรู้ที่ดี เช่น ฝึกจากง่ายไปหา
ยากเหมาะสมกับวัย เร้าความสนใจเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้มากขึ้น มีจ านวน 4 ชุด ซึ่งในแต่ละชุด 
ประกอบด้วย ใบความรู้ ใบกิจกรรม ส าหรับนักเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 
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 2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถของนักเรียนที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
เรื่อง พัฒนาการของอาเซียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก จังหวัดพิษณุโลก ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ท า
การทดสอบก่อนและหลังจากการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ 
 3.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง
แบบทดสอบหรือชุดของข้อสอบที่ใช้วัดความส าเร็จหรือความสามารถในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ของนัก เรียนที่เป็น
ผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนว่าผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้เพียงใด สมพร เช้ือพันธ์ 
(2547 : 59) 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ประเภทท่ีครูสร้างมีหลายแบบ แต่ที่นิยมใช้มี 6 แบบดังน้ี 
 1. ข้อสอบอัตนัยหรือความเรียง (Subjective or Essey test) เป็นข้อสอบที่มีเฉพาะค าถาม แล้วให้นักเรียน
เขียนตอบอย่างเสรี เขียนบรรยายตามความรู้และเขียนข้อคิดเห็นของแต่ละคน 
 2.  ข้อสอบแบบกาถูก-ผิด (True-false test) คือข้อสอบแบบเลือกตอบที่มี 2 ตัวเลือกแต่ตัวเลือกดังกล่าว
เป็นแบบคงที่และมีความหมายตรงกันข้าม เช่น ถูก-ผิด ใช่-ไม่ใช่ จริง-ไม่จริง เหมือนกัน-ต่างกัน เป็นต้น 
 3.  ข้อสอบแบบเติมค า (Completion test) เป็นข้อสอบที่ประกอบด้วยประโยค หรือข้อความที่ยังไม่
สมบูรณ์แล้วให้ตอบเติมค าหรือประโยค หรือข้อความลงในช่องว่างที่เว้นไว้นั้นเพื่อให้มีใจความสมบูรณ์และถูกต้อง 
 4.  ข้อสอบแบบตอบสั้นๆ (Short answer test) เป็นข้อสอบที่คล้ายกับข้อสอบ แบบเติมค า แต่แตกต่างกัน
ที่ข้อสอบแบบตอบสั้นๆเขียนเป็นประโยคค าถามสมบูรณ์ (ข้อสอบเติมค าเป็นประโยคหรือข้อความที่ยังไม่สมบูรณ์)                     
แล้วให้ผู้ตอบเขียนตอบ ค าตอบที่ต้องการจะสั้นและกะทัดรัดได้ใจความสมบูรณ์ไม่ใช่เป็นการบรรยายแบบข้อสอบ
อัตนัยหรือความเรียง 
 5. ข้อสอบแบบจับคู่ (Matching test) เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบชนิดหนึ่งโดยมีค่าหรือข้อความแยกออก
จากกันเป็น 2 แล้วให้ผู้ตอบเลือกจับคู่ว่าแต่ละข้อความในชุดหนึ่งจะคู่กับค าหรือข้อความใดในอีกชุดหนึ่งซึ่งมี
ความสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหน่ึงตามที่ผู้ออกข้อสอบก าหนดไว้ 
 6. ข้อสอบแบบเลือกตอบ (Multiple choice test) ค าถามแบบเลือกตอบโดยทั่วไปจะประกอบด้วย 2 ตอน 
คือ ตอนน าหรือค าถาม (Stem) กับตอนเลือก (Choice) ในตอนเลือกนั้นจะประกอบด้วยตัวเลือกที่เป็นค าตอบถูกและ
ตัวเลือกลวง ปกติจะมีค าถามที่ก าหนดให้พิจารณา แล้วหาตัวเลือกที่ถูกต้องมากที่สุดเพียงตัวเลือกเดียวจากตัวเลือก
อื่นๆและค าถามแบบเลือกตอบท่ีดีนิยมใช้ตัวเลือกที่ใกล้เคียงกัน 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

ชุดการเรยีนรู้ เรื่อง พัฒนาการของอาเซียน 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาอาเซียนศึกษา เรื่อง 

พัฒนาการของอาเซียน 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
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วิธีด าเนินงานวิจัย 
 วิธีด าเนินงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้วิชาอาเซียนศึกษา 
เรื่อง พัฒนาการของอาเซียน ของช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 
 ผู้ศึกษาได้ด าเนินการค้นคว้าโดยล าดับ ดังน้ี 
 กลุ่มเป้าหมาย 
 การศึกษาครั้งนี้ใช้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดจันทร์
ตะวันออก จ านวน 24 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่  
1. ชุดการเรียนรู้ เรื่อง พัฒนาการของอาเซียน  
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง พัฒนาการของอาเซียน 

ซึ่งเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 
 การสร้างเคร่ืองมือ 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ต าราที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการออกแบบเครื่องมือ เช่น หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2551 ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้
กระบวนการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดเนื้อหาในแผนการจัดการเรยีนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้และการ
สร้างเกณฑ์การตรวจให้คะแนนในการวัดและประเมินผลการ เรียนรู้ การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 

การด าเนินงานวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ตามขั้นตอนดังนี้  

1. ทดสอบก่อนการเรียน (Pre-test) กับนักเรียนกลุ่มทดลองด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
อาเซียนศึกษา เรื่อง พัฒนาการของอาเซียน ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น และผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว 
 2. ด าเนินการทดลอง โดยผู้วิจัยท าการสอนด้วยตนเอง เรื่อง พัฒนาการของอาเซียน โดยใช้ระยะเวลาเรียน 
1 คาบต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ 
 3. เมื่อทดลองครบ 8 ช่ัวโมงแล้ว ท าการทดสอบหลังการทดลอง (Post-test) กับนักเรียนด้วยแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอาเซียนศึกษา เรื่อง พัฒนาการของอาเซียน ฉบับเดียวกันกับที่ใช้ในการสอบก่อนการ
ทดลอง 
 4. น าแบบประเมินความพึงพอใจไปทดลอบกับนักเรียนวิชาอาเซียนศึกษา เรื่อง พัฒนาการของอาเซียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ใช้ชุดการเรียนรู้ 

5. ตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาอาเซียนศึกษา เรื่อง พัฒนาการของอาเซียน แล้วน าผลที่
ได้มาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติ  

การวัดผลและประเมินผล 
 1.น าชุดการเรียนรู้และแบบทดสอบที่ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นเสนอครูที่ปรึกษาการค้นคว้า เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้อง แล้วน าไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
 2.น าชุดการเรียนรู้และแบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบจากครูที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม
แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 
 3.น าชุดการเรียนรู้และแบบทดสอบไปทดลองใช้จริงกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดจันทร์
ตะวันออก จ านวน 24 คน 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ศึกษาได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 1.ช้ีแจงวัตถุประสงค์และให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อเรียนเพื่อวัดความรู้พื้นฐานก่อนการเรียนด้วยชุดการ
เรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 2.เริ่มด าเนินการสอนด้วนชุดการเรียนรู้ เรื่อง พัฒนาการของอาเซียน ใช้เวลาทั้งหมด 8 ช่ัวโมง 
 3.หลังจากด าเนินการทดลองการสอนด้วยชุดการเรียนรู้เสร็จแล้วให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน โดยใช้
แบบทดสอบชุดเดียวกับท่ีได้ท าก่อนเรียนไปแล้ว จากน้ันน าคะแนนไปวิเคราะห์ผล 
 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 สถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test Dependent 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาอาเซียนศึกษา เรื่อง พัฒนาการของอาเซียน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้การเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ พบว่าคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  

สรุปผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้วิชาอาเซียนศึกษา 
เรื่อง พัฒนาการของอาเซียน ของช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก มีผลการวิจัยดังนี้ 

ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการใช้ชุดการเรียนรู้วิชาอาเซียนศึกษา เรื่อง 
พัฒนาการของอาเซียน ก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

คะแนน คะแนนเตม็ �̅� S.D. t Sig. 

ก่อนเรียน 20 7.45 1.82 1.84 .000** 

หลังเรียน 20 11.25 3.58   

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตารางที่ 1 พบว่าคะแนนหลังเรียนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
ชุดการเรียนรู้ วิชาอาเซียนศึกษา เรื่อง พัฒนาการของอาเซียน ช้ันมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าการใช้ชุดการเรียนรู้ส่งผลให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

อภิปรายผล 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอาเซียนศึกษา เรื่อง พัฒนาการของอาเซียน  ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง พัฒนาการของ
อาเซียน ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนสรุปความคิดรวบยอด โดย
กระบวนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์  แสดงความคิด ระหว่างเพื่อนนักเรียนด้วยกัน ซึ่งสอดคล้องกับ บลูม 
(Bloom,1976: 70) ที่ได้จ าแนกวัตถุประสงค์ทางการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3 ด้าน ดังนี้ 1) 
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ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) คือ มุ่งพัฒนาการเรียนรู้เกี่ยวกับ ความสามารถทางสมองหรือสติปัญญา ด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า2) ด้านจิตพิสัย ( Affective 
Domain) คือ มุ่งพัฒนาคุณลักษณะด้านจิตใจหรือความรู้ เกี่ยวกับความสนใจ เจตคติ และการปรับตัว เป็นต้น 3) ด้าน
ทักษะพิสัย (Phychomotor Domain) คือ มุ่งพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายและสมองที่มีความสามารถในการ
ปฏิบัติจนมีทักษะ มีความช านาญในการด าเนินงานต่าง ๆ ท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น ครูผู้สอนมีบทบาทกระตุ้น
ให้ผู้เรียนให้เกิดแนวคิดด้วยการตั้งค าถาม ท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น ซึ่งผู้ เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน 
โดยทราบผลการปฏิบัติงานของตน จึงท าให้เกิดความสนใจในการเรียน ผลการศึกษาอภิปรายตามสมมติฐานได้ดังนี้ 

ผลของการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง พัฒนาการของอาเซียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาอาเซียนศึกษา เรื่อง พัฒนาการของอาเซียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ 
ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน และเมื่อท าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ มีความแตกต่างกัน แสดงว่า หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องมาจากกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นพัฒนาผู้เรียนให้ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองผ่านชุดการเรียนรู้ นักเรียนที่เรียนด้วยกระบวนการนี้จะมีแรงจูงใจในการแก้ปัญหาสูง เช่ือมโยงความรู้กับโลก
ความเป็นจริง นักเรียนเป็นผู้เลือกวิธีการค้นหาค าตอบ ก าหนดแหล่งข้อมูล จากน้ันลงมือปฏิบัติและค้นคว้าด้วยตนเอง 
นักเรียนจะสามารถบูรณาการความรู้และทักษะในการแก้ปัญหา สรุปข้อค้นพบ และสร้างความรู้ใหม่ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ จึงท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ชุดการเรียนรู้ เรื่อง พัฒนาการของอาเซียน เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ท าให้นักเรียน
สนใจ มีความตั้งใจ เอาใจใส่ในการเรียนการสอน เนื่องจากชุดการเรียนรู้ เรื่อง พัฒนาการของอาเซียน มีลักษณะของ
การตั้งค าถามชวนคิด ท าให้นักเรียนเกิดทักษะและพัฒนาได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล รวมทั้งยังเป็นสื่อจูงใจที่ดี 
ท าให้นักเรียนเกิดความสนใจและท้าทายความสามารถของนักเรียน นักเรียนจึงให้ความสนใจร่วมกิจกรรมทุกขั้นตอน 
รวมถึงทุกคนพยายามหาค าตอบที่ถูกต้องด้วยความซื่อสัตย์ทุกครั้ง ด้วยเหตุผลดังกล่าว ชุดการเรียนรู้ เรื่อง พัฒนาการ
ของอาเซียน จึงเป็นวิธีการที่สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาอาเซียนศึกษาของนักเรียนได้ 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1. การน าสื่อการสอนไปใช้ในการเรียนการสอน ควรค านึงถึงเรื่องการจัดเนื้อหาให้สอดคล้องกับเวลาและควร
ยืดหยุ่นได้ตามความสามารถ ความถนัด ของแต่ละบุคคล 
 2. ในการเรียนรู้และการท าแบบฝึกเสริมทักษะที่ดีครูควรเน้นเรื่อง ล าดับขั้นในการศึกษา และเน้นเรื่องความ
ซื่อสัตย์ในการฝึกกิจกรรมเพราะถ้านักเรียนไม่ซื่อสัตย์ผลการทดลองของการใช้ชุดการเรียนจะไม่สัมฤทธิ์ผลตามที่ตั้งไว้
อีกทั้งการที่นักเรียนได้ฝึกกิจกรรมที่หลากหลาย จะท าให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาได้เต็มศักยภาพ ซึ่งจะท าให้เกิด
ประสิทธิภาพในการเรียนมากยิ่งข้ึน 
 3. เนื่องการการจัดการเรียนรู้โดยการใช้สื่อการสอน ค่อนข้างจะใช้เวลาในการเรียนรู้มาก ดังนั้ นควรจะ
จัดการแบ่งเวลาให้ชัดเจน ไม่ให้ใช้เวลามาจนเกินไป เพราะจะท าให้การเรียนการสอนในเนื้อหาถัดไปลดน้อยลง 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ในการท าวิจัยครั้งต่อไปควรใช้กลุ่มเป้าหมาย 2 ห้อง และใช้วิธีการสอนที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนในแต่ละ

ห้อง เพื่อที่จะได้เห็นความแตกต่างของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอย่างชัดเจน 
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ผลการใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  รายได้และ
รายจ่ายของตนเองและครอบครัว วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี2 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก 
Use of the 5 STEPs Learning Process to Promote Academic Achievement in 

Personal and Family Income and Expenses Within the Social Studies, Religion, and 
Culture Subject Among Grade Two Students at Phitsanulok Municipality 

Kindergarten School 

พัชษณี บุญมา1 เบญญาพัชร์ วันทอง2  วริศรา ตั้งค้าวานิช3 
Phatsanee Bunma1  Benyapat Wontong2 Warisara Tangkawanich3 

1นักศึกษาสาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฎัพิบูลสงคราม 
2อาจารย์สาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัพิบูลสงคราม 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เรื่อง รายได้และรายจ่ายของตนเองและครอบครัว ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 29 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการ เรียนรู้โดยใช้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน (pretest-posttest) เรื่อง รายได้และรายจ่ายของตนเองและครอบครัว 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs วิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง รายได้และรายจ่ายของตนเองและครอบครัว ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

จากผลวิจัยพบว่านักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 มีพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง รายได้และ
รายจ่ายของตนเองและครอบครัว ท่ีดีขึ้นและผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

ค าส าคัญ : กระบวนการเรียนรู ้5 STEPs , ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ABSTRACT 
 The purpose of this research was to compare academic achievement on social studies, 
religion, and culture subject in the topic of “personal and family income and expenses” among 
grade two students through the 5 STEPs learning process. The purposive sampling was a group of 
29 students in grade two. The research tools in this study consisted of 5 STEPs learning process and 
learning achievement tests (pre-test and post-test). The result showed that students got higher 
scores after using this 5 STEPs learning process. Religion and culture about income and expenses of 
oneself and family 2nd grade Had an average score of academic achievement after studying higher 
than before. the statistical significance level of .01. 
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 From the research results, it was found that the grade 2 students had the development of 
achievement. personal and family income and expenses Improved and passed the criteria. 

Keyword : 5 STEPs learning process, academic achievement 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติในเรื่องแนวทางการจัดการศึกษาหมวด 4 ตาม
มาตรา 22 ไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่า
ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดในกระบวนการเรียนรู้ ต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความ
ถนัดของผู้เรียนค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยวิธีต่าง ๆตามสติปัญญาและความสามารถ
ของตนการจัดการศึกษามุ่งเน้นความส าคัญทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อพัฒนาคนให้มีความสมดุล โดยยึดหลักผู้เรียนส าคัญที่สุด (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542 )  

ปัจจุบันการศึกษาเรียนรู้มีความส าคัญอย่างมาก การพัฒนาเทคนิคหรือกระบวนการเรียนการสอนจึงเป็น
สิ่งจ าเป็นส าหรับการศึกษา การศึกษาจึงเป็นกระบวนการที่จะพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพ ทั้ง
ปัญญา จิตใจ ร่างกาย และสังคม หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ได้มุ่งเน้นผู้เรียนทุกคนให้มีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้โดยถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด มุ่งปลูกฝังด้านปัญญา พัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียน 
ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยยึดความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล และจากการจัดเรียนการสอนพบปัญหาการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม นักเรียนบางคนไม่ให้ความ
ร่วมมือในกิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมการเรียนรู้ตกเป็นภาระของนักเรียนคนใดคนหนึ่ง ท าให้ขาดการเรียนรู้จากกิจกรรม ไม่
สามารถพัฒนาทักษะและต่อยอดองค์ความรู้ต่อได้ จึงเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการเรียนรู้ 

จากเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs เรื่อง รายได้และรายจ่ายของตนเอง
และครอบครัว เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง รายได้และรายจ่ายของตนเองและครอบครัว เพื่อให้สร้างความ
เข้าใจและให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานท่ีจะต่อยอดเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในระดับสูงต่อไป 

จากการด าเนินการตามโครงการพัฒนาครูในครั้งน้ี ท าให้ผู้วิจัยต้องการทราบว่าเมื่อจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยเน้นกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs แล้วจะท าให้นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้เรื่อง รายได้และรายจ่ายของตนเองและครอบครัว  สูงขึ้นหรือไม่ อย่างไร ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อครูผู้สอนในการปรับปรุงพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ต่อไป 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง รายได้และรายจ่าย
ของตนเองและครอบครัว ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs 

สมมติฐานการวิจัย 
 เมื่อใช้กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs แล้ว ท าใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เรื่อง รายได้และรายจ่ายของตนเองและครอบครัว ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
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ขอบเขตการวิจัย 
ประชากร  
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2561 
กลุ่มตัวอย่าง 
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2561 จ านวน 29 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการเลือกสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีจับฉลาก 
ตัวแปรที่ศึกษา 
-ตัวแปรต้น คือ กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs 
-ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง รายได้และรายจ่าย

ของตนเองและครอบครัว 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กรอบแนวคิดการวิจัย 
     ตัวแปรต้น 
 วิธีการสอน กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs 

กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs 

ตามกระบวนการ 5 ขั้น คือ 

1. Learning to question กระบวนการที่เน้นให้

ผู้เรียนตั้งค าถามเพื่อสร้างความรู้สึกอยากรู้อยาก

เรียน 

2. Learning to search กระบวนการที่เน้นให้

ผู้เรียนได้วางแผนการเรียนรู้ของตนเอง 

3. Learning to construct กระบวนการที่เน้นให้

ผู้เรียนน าข้อมูลมาร่วมกันวิเคราะห์อภิปราย 

4. Learning to communicate  

กระบวนการที่เน้นให้ผู้เรียนได้น าความรู้ ข้อค้นพบ 

ข้อสรุปที่ได้จากการเรียนรู้มาน าเสนอเป็นช้ินงาน

รูปแบบต่างๆ 

5. Learning to serve กระบวนการที่เน้นให้

ผู้เรียนน าช้ินงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิชา

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

เรื่องรายได้และรายจ่ายของตนเอง

และครอบครัว 
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  ตัวแปรตาม 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องรายได้และรายจ่ายของตนเองและ
ครอบครัว  
 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 สถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test Dependent 

นิยามศัพท์เฉพาะ  
 ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยได้นิยามศัพท์เฉพาะไว้ดังน้ี  

1. กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยสอดแทรกกิจกรรมการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เข้าไปในกระบวนการจัดการเรียนการสอนปกติที่ครูผู้สอนด าเนินการ โดยในแต่ละแผนการ
จัดการเรียนรู้หนึ่งๆ ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้อย่างน้อย 1 กิจกรรมใน 5 กิจกรรม ได้แก่ 1) Learning to 
question 2) Learning to search 3) Learning to construct 4) Learning to communicate และ 5) Learning 
to serve  

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถด้านต่างๆ ของนักเรียนตามที่ระบุไว้ในตัวช้ีวัดที่สอดคล้อง
กับวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิลักษณ์ของภูมิภาคต่างๆ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งวัดได้จาก
แบบทดสอบ แบบประเมิน 5 ขั้นตอนการเรียนรู้ แบบประเมินการร่วมกิจกรรมรายบุคคล แบบประเมินการร่วม
กิจกรรมกลุ่ม และแบบประเมินความพึงพอใจ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

วิธีด าเนินงานวิจัย 

ขั้นเตรียมการวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ต าราที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการออกแบบเครื่องมือ เช่น หลักสูตร
แกนกลาง การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และงานวิจัย
เกี่ยวกับการใช้กระบวนการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดเนื้อหาในแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ และการสร้างเกณฑ์การตรวจให้คะแนนในการวัดและประเมินผลการ  เรียนรู้ การสร้างแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ 
1. แผนจัดการเรียนรู้ เรื่อง รายได้และรายจ่ายของตนเองและครอบครัว 3แผน 
  เรื่องที่ 1 รายรายได้และรายจ่ายของตนเองและครอบครัว 
  เรื่องที่ 2 รายการรายรับรายจ่ายที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม 
  เรื่องที่ 3 การน าเงินออมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่อง รายได้และรายจ่ายของตนเองและ

ครอบครัว ซึ่งเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ  
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 ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ตามขั้นตอนดังน้ี  
1. ทดสอบก่อนการเรียน (Pretest) กับนักเรียนกลุ่มทดลองด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง รายได้และรายจ่ายของตนเองและครอบครัว ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น และผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว  

2. ด าเนินการทดลอง โดยผู้วิจัยท าการสอนด้วยตนเอง เรื่อง รายได้และรายจ่ายของตนเองและครอบครัว 
โดยใช้ระยะเวลาเรียน1คาบต่อสัปดาห์ เป็นเวลา3สัปดาห์ ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs  

3. เมื่อทดลองครบ 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ1 ช่ัวโมงแล้ว ท าการทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) กับ
นักเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง รายได้และรายจ่าย
ของตนเองและครอบครัว ฉบับเดียวกันกับที่ใช้ในการสอบก่อนการทดลอง 

4. ตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง รายได้และ
รายจ่ายของตนเองและครอบครัว แล้วน าผลที่ได้มาวิเคราะห์  

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การท าวิจัยในครั้งนี้ นักศึกษาได้ศกึษาข้อมูลผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ท้ังก่อนเรียนและหลังเรียนโดยจ าแนก

เป็นตารางดังต่อไปนี ้

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง รายได้และรายจ่ายของตนเองและ

ครอบครัว ช้ันประถมศึกษาปีท่ี2/1 โดยใช้ข้อสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

ชุดการเรียนรู ้ ก่อนเรียน หลังเรียน 

�̅� ร้อยละ �̅� ร้อยละ 

1 15.13 75.65 16.89 84.45 

2 14.79 73.95 17.03 85.15 

3 15.17 75.85 15.37 76.85 

 จากตารางที่1 พบว่าแผนจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้  5 STEPs เรื่อง รายได้และรายจ่ายของ
ตนเองและครอบครัว ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2/1 สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดความเข้าใจใน
เนื้อหาบทเรียนและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีแตกต่างกล่าวคือ คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ค่าเฉลี่ย ก่อนเรียน
ชุดการเรียนรู้ที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 15.13 คิดเป็นร้อยละ 75.65 หลังเรียนชุดการเรียนรู้ที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 16.89 คิดเป็นร้อยละ 84.45 ก่อนเรียนชุดการเรียนรู้ที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.79 คิดเป็นร้อยละ 73.95 
หลังเรียนชุดการเรียนรู้ที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 17.03 คิดเป็นร้อยละ 85.15 ก่อนเรียนชุดการเรียนรู้ที่ 3 มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 15.17 คิดเป็นร้อยละ 75.85 หลังเรียนชุดการเรียนรู้ที่ 3 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 15.37 คิดเป็นร้อยละ 
76.85 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง รายได้และรายจ่ายของตนเองและครอบครัว ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี2/1 โดยใช้ข้อสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

คะแนน คะแนนเต็ม �̅� S.D t df sig 

ก่อนเรียน 20 15.03 1.55 9.65** 85 0.01** 

หลังเรียน 20 16.43 1.61 

**นัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดบั 0.01 
จากตารางที่2 พบว่าแผนจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs เรื่อง รายได้และรายจ่ายของ

ตนเองและครอบครัว ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2/1 สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดความเข้าใจใน
เนื้อหาบทเรียนและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีแตกต่างกล่าวคือ คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ค่าเฉลี่ยก่อนเรียน
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 15.03 ส่วนคะแนนหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.43 และเมื่อน าคะแนนมาเปรียบเทียบ
พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง รายได้และ
รายจ่ายของตนเองและครอบครัว ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2/1 เพื่อการจัดการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 พบว่าค่าเฉลี่ยก่อนเรียนอยู่ที่ 15.03 และค่าเฉลี่ยหลังเรียน 16.43 พบว่าคะแนนสอบ
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้5 STEPs เรื่อง รายได้และ

รายจ่ายของตนเองและครอบครัว ผู้วิจัยเสนอการอภิปรายตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
1. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs เรื่อง รายได้และรายจ่ายของตนเองและ

ครอบครัว ก่อนเรียนชุดการเรียนรู้ที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.79 คิดเป็นร้อยละ 73.95 หลังเรียนชุดการเรียนรู้ที่ 2 
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 17.03 คิดเป็นร้อยละ 85.15 มีคะแนนสูงสุด ส่วนก่อนเรียนชุดการเรียนรู้ที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 15.13 คิดเป็นร้อยละ 75.65 หลังเรียนชุดการเรียนรู้ที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.89 คิดเป็นร้อยละ 84.45 
ซึ่งมีคะแนนรองลงมาจากชุดการเรียนรู้ที่ 2 ก่อนเรียนชุดการเรียนรู้ที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 15.17 คิดเป็นร้อยละ 
75.85 หลังเรียนชุดการเรียนรู้ที่ 3 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 15.37 คิดเป็นร้อยละ 76.85 จากข้อมูลข้างต้นพบว่ า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเพราะผลจากการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 
STEPs มีประสิทธิภาพสามารถใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ ซึ่งแสดงว่า แผนการจัดการเรียนรู้มีจัดท าขึ้นมีคุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดีมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้สร้างตามกระบวนการ กล่าวคือ มีการวิเคราะห์หลักสตูร 
กิจกรรม สาระการเรียนรู้และตัวช้ีวัดของรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม น ามาจัดเป็นหน่วยการเรียนรู้ ได้
ศึกษา ค้นคว้า นวัตกรรมการเรียนรู้ คือ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของนภาพร ภาเช้ือ(2557)ท่ีศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา วิทยาศาสตร์เรื่องลม ฟ้า อากาศ และ วัฏจักร
ของน้ า ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 STEPs พบว่านักเรียนที่เรียนด้วย
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กระบวนการนี้ จะมีแรงจูงใจในการแก้ปัญหาสูง เช่ือมโยงความรู้กับโลกความเป็นจริง นักเรียนเป็นผู้เลือกวิธีการค้นหา
ค้าตอบ ก าหนดแหล่งข้อมูล จากนั้นลงมือปฏิบัติและค้นคว้าด้วยตนเอง นักเรียนจะสามารถบูรณาการความรู้และ 
ทักษะในการแก้ปัญหา สรุปข้อค้นพบ และสร้างความรู้ใหม่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ งกันและกัน และสามารถ น าไปใช้ใน
ชีวิตจริงได้ โดยสังเกตพฤติกรรมนักเรียนแต่ละ STEPs ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ปราณี ชูชม (2557) ทีศ่ึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ทักษะการสื่อสาร) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5/2 ที่เรียน
เรื่อง My family โดยใช้ กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs พบว่านักเรียนกล้าคิด กล้าท ามากขึ้นกล้าแสดงออกการสื่อสาร
อย่างมั่นใจ นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงาน น าเสนอผลงานของตนเองทั้งในและนอกห้องเรียน และยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ รจนา ป้อมแดง (2557) ที่ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง 
ภูมิลักษณ์ของภูมิภาคต่างๆ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs) ผู้เรียน สรุป
ความคิดรวบยอด โดยกระบวนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสดงความคิด ระหว่างเพื่อนนักเรียนด้วยกัน ท าให้
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น ครูผู้สอนมีบทบาทกระตุ้นให้ผู้เรียนให้เกิดแนวคิดด้วยการตั้งค าถาม ท าให้ ผู้เรียนเกิด
ความเข้าใจยิ่งขึ้น ซึ่งผู้เรียนมีส่วนรวมในกิจกรรมการเรียน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
1. ควรน าสื่อที่หลากหลายในการจัดจัดกิจกรรม น่าสนใจและทันสมัย เช่น ใช้วิดีโอในการช่วยสอน หรือ

มัลติมีเดียที่หลากหลาย 
2. เวลาที่ใช้จัดกิจกรรมควรยืดหยุ่น 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ในการท าวิจัยครั้งต่อไปผู้วิจัยควรใช้กลุ่มเป้าหมาย 2 ห้อง เพื่อที่จะได้เห็นความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอย่างชัดเจน 

2. ควรน าเอารูปแบบ และกระบวนการศึกษาในครั้งนี้ไปท าการศึกษากับเนื้อหาวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่นๆ  

3. ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs กับรูปแบบ
การสอนอื่นๆ 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
เรื่อง สินค้าและบริการ นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 2  

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 
A study of learning achievement in social studies courses  Religion and culture 

subject product and services primary two students by using a cooperative learning 
process watjantawanook school 

วัชรี  รอดเกตุ1  นุชรีย์  ศรีประดู่2  ธัญญาพร  ก่องขันธ์3 

Watcharee  Rodkat1 Nuchcharee Sripradoo2 Thanyaporn Kongkhan3 

1นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 
2ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

3อาจารย์สาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สินค้าและบริการนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2 หลังเรียน โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือกับเกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ 70 กลุ่มเป้าหมาย การศึกษาครั้ง
นี้ใช้กลุ่มประชากร คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดจันทร์
ตะวันออก อ าเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก จ านวน 1 ห้อง 40 คน ซึ่งเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง                     
ครั้งนี้ คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง สินค้าและบริการ จ านวน 8 แผน แผนละ 1 ช่ัวโมง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเป็นชุดค าถามของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง สินค้าและบริการ เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ  ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ การหาค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าร้อยละ                        
 จากผลวิจัยพบว่านักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 มีพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง สินค้าและ
บริการ ท่ีดีขึ้นและผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

ค าส าคัญ: ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน , กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

ABSTRACT 
 This research aims for the study of learning achievement on products and services for 
students in grade 2 after studying using cooperative learning with the criteria set 70 percent of the 
target groups This study used a population of students in grade 2 students studying in the second 
semester of the academic year 2018, Watjantawanook School, Muang District, Phitsanulok Province. 
there were 1 room for 40 people. Which selects specific The tools used in this experiment were                   
1) learning management plan, social studies, religion and culture learning group of prathom suksa 2 
students . About 8 products and services, 1 hour plan, 2) Learning achievement test as a set of 
questions for grade 2 students on products and services Is a multiple choice test of 4 choices of 
answers, 20 items, which the statistics used for data analysis are finding the average score and 
percentage. 
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 From the research results, it was found that the grade 2 students had the development of 
achievement. Learning subject goods and services Improved and passed the criteria. 

Keyword: Achievement, Cooperative learning process 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติในเรื่องแนวทางการจัดการศึกษาหมวด 4 ตาม
มาตรา 22 ไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่า
ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดในกระบวนการเรียนรู้ต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความ
ถนัดของผู้เรียนค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  จัดให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยวิธีต่าง ๆ ตามสติปัญญาและความ             
สามารถของตนการจัดการศึกษามุ่งเน้นความส าคัญทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการ
เรียนรู้และความรับผิดชอบต่อสังคม  เพ่ือพัฒนาคนให้มีความสมดุลโดยึดหลักผู้เรียนส าคัญที่สุด 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2542) 
 การปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ องค์กรในปัจจุบัน ต่างก็มุ่งเน้นและเสริมสร้างการท างานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการ
ท างานในหน่วยงานภาคเอกชน หรือรัฐบาล เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานโดยสามารถ
บรรลุถึงวิสัยทัศน์ ขององค์การ ประกอบกับสถาบันอุดมศึกษานั้นนับเป็นแหล่งวิทยาการความรู้และเป็นองค์กรที่แหล่ง
สร้าง ผลิตและรวบรวมองค์ความรู้ที่ส าคัญอีกด้วยกล่าวได้ว่าภารกิจส าคัญของสถาบันอุดมศึกษาก็คือการพัฒนา                          
ทรัพยากรมนุษย์หรือพัฒนาประสิทธิภาพที่มีอยู่ภายในตัวบุคคลให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุดทั้งการพัฒนาในระดับ
บุคคล ระดับองค์กร หรือระดับประเทศทั้งนี้ปัญหาของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษานั้นเรื่องคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของผู้เรียนเป็นปัญหาที่มีการกล่าวถึงอย่างต่อเนื่องนับแต่อดีตถึงปัจจุบันมีความพยายามหลาย
หนทางที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งกลไกที่ส าคัญประการหนึ่งในการขับเคลื่อนภารกิจการจัดการอุดมศึกษาให้ลุล่วง
และได้รับการยอมรับว่าประสบความส าเร็จอย่างมากในขณะนี้คือการสอนงาน 
 จากสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 รายวิชาสังคมศึกษา ซึ่งในการ
จัดการเรียนการสอน ผู้วิจัยซึ่งเป็นครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ได้สังเกตว่านักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ขาดการเรียนรู้
แบบร่วมมือในการท างานที่สามารถส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นการเรียนรู้กระบวนการที่เกิด
จากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย ท้ังนี้นักเรียนสมควรที่จะได้รับส่งเสริมกระบวนการท างานกลุ่ม เนื่องจากการเรียนสาระ
เศรษฐศาสตร์ มีเนื้อหาที่ยากต่อการจดจ าและเข้าใจ ซึ่งการใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อให้นักเรียนได้เปิด
โอกาสใช้ศักยภาพของแต่ละคนทั้งในด้านความคิด การกระท า และมีปฏิสัมพันธ์กันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือ
การเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งกันและกันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนจึงต้องจัดโดยมุ่งให้ผู้เรียนมีโอกาสลงมือ
กระท ากิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนเองอย่างมีขั้นตอนจนเกิดทักษะและสามารถน าไปใช้ได้อีกทั้งในกระบวนการเรียนรู้
ของครูผู้สอนจะต้องมีการพัฒนากระบวนการเรียนของผู้เรียนที่ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคลที่เกิดจาก
จิตส านึกและพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบความมีวินัยความเสียสละต่อสังคมอย่างแท้จริงกล่าวอีกนัยหนึ่ง
ก็คือผู้เรียนจะต้องมีความสามารถท างานกลุ่มร่วมกัน ซึ่งมีวิธีการที่เป็นนิยมใช้คือการใช้การเรียนการสอนแบบเรียน
ร่วม ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนเน้นนักเรียนเป็นจุดศูนย์กลางของการเรียนรู้โดยจัดนักเรียนอยู่
ร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่มีกระบวนการท างานกลุ่มแบบทุกคนร่วมมือกันนักเรียนแต่ละคนในกลุ่มมีความสามารถท่ีแตกต่าง
กันและมีบทบาทที่ชัดเจนในการเรียนหรือการท ากิจกรรมอย่างเท่าเทียมกันและได้เรียนรู้ไปพร้อมกันมีการหมุนเวียน
เปลี่ยนบทบาทหน้าท่ีกันภายในกลุ่มมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างแท้จริงสมาชิกในกลุ่มมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นตรวจสอบผลงานขณะเดียวกันก็ต้องช่วยกันรับผิดชอบการเรียนรู้ในงานทุกขั้นตอนของสมาชิกในกลุ่มซึ่ง
นักเรียนจะบรรลุถึงเป้าหมายของการเรียนรู้ได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกคนอื่นๆในกลุ่มบรรลุเป้าหมายเช่นเดียวกันดังนั้น
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นักเรียนจึงต้องช่วยเหลือพ่ึงพาและสนับสนุนเพื่อนๆทุกคนในกลุ่มให้ประสบผลส าเร็จและบรรลเุป้าหมายรว่มกันผู้เรียน
จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นช่วยเหลือซึ่งกันและกันและรับผิดชอบการท างานของตัวเองเท่าๆกับรับผิดชอบการท างาน
กลุ่ม (พรรณรัศมิ์ เง่าธรรมสาร 2533 : 35) การเรียนร่วมนอกจากจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เนื้อหาสาระต่างได้
กว้างขึ้นและลึกซึ่งขึ้นแล้วยังมีความสามารถช่วยพัฒนาผู้เรียนทางด้านสังคมอารมณ์มากขึ้นด้วยรวมทั้งมีโอกาสได้
ฝึกฝนพัฒนาทักษะกระบวนการต่างๆที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตอีกมาก (ทิศนา แขมมณี 2545 : 263)  
 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนในรูปแบบการท างานแบบร่วมมือ เพราะเป็น
การฝึกทักษะให้ผู้เรียนรู้จักส ารวจความรู้สึกปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ การเผชิญปัญหาและการแก้ไขปัญหา การจัด
กิจกรรมในช้ันเรียนโดยการพัฒนาผู้เรียนและวัดพฤติกรรมของผู้เรียน จัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การ
จัดกลุ่มโดยแบ่งเป็นกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และกระตือรือร้นที่จะใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา และเกิดความพึงพอใจใน
การเรียน ซึ่งจะส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มขึ้น  

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมเรื่องสินค้าและบริการ      
หลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือกับเกณฑ์ร้อยละ 70 

สมมติฐานการวิจัย 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องสินค้าและบริการ หลังเรียน ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 

ขอบเขตของการศึกษา 
 1. ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย 
 การศึกษาครั้งนี้ใช้กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนในภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออกจ านวน 40 คน 
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2 เรื่อง สินค้าและบริการ ได้แก่ 
   1. เรื่อง ทรัพยากรที่น ามาใช้ในการผลิต 
   2. เรื่อง ผลของการใช้ทรัพยากรการผลิตที่หลากหลาย 
   3. เรื่อง การแลกเปลี่ยนและซื้อขายสินค้าและบริการ 
   4. เรื่อง บทบาทของผู้ซื้อในสังคม 
   5. เรื่อง บทบาทของผู้ขายในสังคม 
   6. เรื่อง การก าหนดราคาสินค้าและบริการ 
   7. เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อในสังคม 
   8. เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายในสังคม 
 3. ตัวแปรที่ศึกษา 
   1. ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
   2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

134 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

ค านิยามศัพท์ 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถของนักเรียนที่ได้จากการเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้
แบบร่วมมือ เรื่อง สินค้าและบริการ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก จังหวัดพิษณุโลก ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น 
 2. กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Co-op Co-op) คือ กระบวนการเรียนรู้ที่นักเรียนช่วยกันอภิปรายหัวข้อ
ที่จะศึกษาแบ่งหัวข้อใหญ่เป็นหัวข้อย่อย แล้วจัดนักเรียนเข้ากลุ่มตามความสามารถที่แตกต่างกัน กลุ่มเลือกหัวข้อที่จะ
ศึกษาตามความสนใจของกลุ่ม กลุ่มแบ่งหัวข้อย่อยออกเป็นหัวข้อเล็ก ๆ เพื่อนักเรียนแต่ละคนในกลุ่มเลือกไปศึกษา 
และมีการก าหนดบทบาทและหน้าที่ของแต่ละคนภายในกลุ่ม แล้วนักเรียนเลือกศึกษาเรื่องที่ตนเลือกและน าเสนอต่อ
กลุ่ม กลุ่มรวบรวมหัวข้อต่าง ๆ จากนักเรียนทุกคนภายในกลุ่มแล้วรายงานผลงานต่อช้ันและมีการประเมินผลงานของ
กลุ่ม ซึ่งวิธีนี้ท าให้ผู้เรียนได้ฝึกความรับผิดชอบการท างานกลุ่มร่วมกัน  และสนองต่อหลักการของการเรียนรู้  และ
ร่วมมือท่ีว่า  “ความส าเร็จแต่ละคน คือ ความส าเร็จของกลุ่ม ความส าเร็จของกลุ่ม คือ ความส าเร็จของทุกคน” 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิธีด าเนินการศึกษา 
 วิธีด าเนินการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษาเรื่อง สินค้าและบริการ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก  ผู้ศึกษาได้
ด าเนินการศึกษาค้นคว้าโดยล าดับ ดังน้ี 
 กลุ่มเป้าหมาย 
 การศึกษาครั้งนี้ใช้กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก จ านวน 40 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 1. เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ีประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งจะ ใช้ควบคู่กับกระบวนการเรียนรู้
แบบร่วมมือ เรื่อง สินค้าและบริการ จ านวน 8 แผน 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นชุดค าถามของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง สินค้าและ
บริการ ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือก ตอบ 4 ตัวเลือกจ านวน 20 ข้อ 
 การสร้างเคร่ืองมือ 
การสร้างเครื่องมือ ผู้ศึกษาได้ด าเนินการดังนี้  
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ เรื่อง สินค้าและบริการ 

      กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Co-op Co-op) 

 วิธีนี้ท าให้ผู้เรียนไดฝ้ึกความรับผดิชอบการ

ท างานกลุ่มร่วมกัน  และสนองต่อหลักการของการเรียนรู้  

และร่วมมือท่ีว่า  “ความส าเร็จแตล่ะคน คือ ความส าเร็จ

ของกลุ่ม ความส าเร็จของกลุ่ม คือ ความส าเร็จของทุก

คน” 

 

 

 ผลสั ม ฤทธิ์ ท า งก า ร
เรียนรายวิชาสังคมศึกษาศาสนา 
และวัฒนธรรมหลังเรียนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2              
โดยใช้  การเรียนรู้แบบร่วมมือ   
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70   



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

135 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

 1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระ และมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 1.2 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักการ วิธีการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ 
 1.3 ก าหนดเนื้อหาท่ีจะน ามาสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ คือ สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ เรื่อง สินค้าและบริการ 
      แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ทรัพยากรที่น ามาใช้ในการผลิต 
      แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ผลของการใช้ทรัพยากรการผลิตที่หลากหลาย 
      แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การแลกเปลี่ยนและซื้อขายสินค้าและบริการ 
      แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง บทบาทของผู้ซื้อในสังคม 
      แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง บทบาทของผู้ขายในสังคม 
      แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การก าหนดราคาสินค้าและบริการ 
      แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อในสังคม 
      แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายในสังคม 
 1.4 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 8 แผน โดยแต่ละแผนจะมีส่วนประกอบดังน้ี 
     1) มาตรฐานการเรียนรู้ 
     2) ตัวช้ีวัด 
     3) สาระส าคัญ 
     4) จุดประสงค์การเรียนรู้ 
     5) สาระการเรียนรู้ 
     6) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     7) กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นที่ 1 : ครูอธิบายงานท่ีต้องท าในกลุ่มลักษณะการเรียนภายในกลุ่มกฎกติกาข้อตกลงในการท างานกลุ่ม 
 ขั้นที่ 2 : ครูเป็นผู้ก าหนดกลุ่มโดยผู้เรียนจะได้รับมอบหมายให้อยู่ในกลุ่มคละเพศ คละความสามารถ       
เก่ง กลางอ่อน เพื่อคิดและท ากิจกรรมร่วมกัน ในกลุ่มหนึ่งจะมีสมาชิกจ านวน 4 – 5 คน 
 ขั้นที่ 3 : ครูมอบหมายงานให้ผู้เรียนได้ศึกษาด้วยกันในกลุ่มของตนเองโดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
ภายในกลุ่ม และช่วยเหลือกัน 
 ขั้นที่ 4 : นักเรียนแต่ละคนท าแบบทดสอบเกี่ยวกับเนื้อหาทั้งหมดทุกหัวข้อ แล้วน า คะแนนของสมาชิกแต่ละ
คนในกลุ่มมารวมกันเป็นคะแนนกลุ่ม 
 ขั้นที่ 5 : กลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้รับรางวัล หรือการชมเชย 
          - สื่อการเรียนรู้ 
           - การวัดผลและประเมินผล 
 1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นเสนอครูที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง แล้วแก้ไข
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
 1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมแล้ว
น ามาปรับปรุงแก้ไข 
 1.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้จริงกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก  
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 การประเมินประสิทธิภาพการสอน 
 2. ผู้วิจัยศึกษาหลักการสร้างข้อสอบแบบเลือกตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน เป็นชุด
ค าถามของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง สินค้าและบริการซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ     
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา ผู้ศึกษาได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 ช้ีแจงวัตถุประสงค์ เริ่มด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
ร่วมมือ ใช้เวลาทั้งหมด 8 ช่ัวโมง หลังจากได้ทดลองด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้  และจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบกระบวนการท างานกลุ่มเสร็จแล้วให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบที่ผู้ วิจัย
สร้างขึ้น จากน้ันน าคะแนนทีไ่ด้ไปวิเคราะห์ผล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยน าข้อมูลที่ได้มาหาความถี่แล้ววิเคราะห์บรรยายเป็นความเรียงประกอบตารางโดย
เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ย ค่าร้อยละ แล้วน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70  
 

การทดสอบ N ผ่านเกณฑ์ (คน) P (คน) สูงกว่าเกณฑ ์

หลังเรียน 20 26 86.66 16.66 

 
 จากตารางพบว่า นักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 86.66 และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 16.66 แสดงว่าหลังการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนได้
เพิ่มมากข้ึน และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึ้น 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ค่าคะแนนเฉลี่ย  
 2. ค่าร้อยละ 
 เกณฑ์การประเมิน 
 นักเรียนร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สินค้าและบริการ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนโดยใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ นักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 86.66 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว ้

อภิปรายผลการศึกษา 
 รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาสังคมศึกษา เรื่อง สินค้าและบริการ โดยใช้การเรียนรู้
แบบร่วมมือ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก ผลการวิจัยมีประเด็นส าคัญที่น ามา
อภิปรายมีดังนี้ 
 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 มีพัฒนาการของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สินค้าและบริการ คิดเป็นร้อย
ละ 71.15 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 86.66 และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 16.66 แสดงว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การ
เรียนรู้แบบร่วมมือ สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนได้เพิ่มมากขึ้น และมีผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนท่ีดีขึ้นและผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พรรณิภา พลขาง(2550 : 69-92) บุญรักษ์ 
ชูนันท์ (2552 : 51-84) และสมพร โยวะบุตร (2550 : 96) ทั้งนี้เนื่องจากเหตุผลต่อไปนี้ 
 การเรียนแบบร่วมมือเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งมีการจัดประสบการณ์ การ
เรียนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ให้ผู้เรียนพัฒนาความรับผิดชอบส่งเสริมบรรยากาศแบบประชาธิปไตย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคล้องกับอรพรรณ พรสีมา (2540 : 59) ซึ่งกล่าวว่า การเรียนแบบร่วมมือช่วย
เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี นักเรียนในกลุ่มทุกคนจะช่วยเหลือ แลกเปลี่ยน และให้ความร่วมมือ ซึ่งกันและกัน
ในบรรยากาศที่เป็นกันเองและเปิดเผยสมาชิกในกลุ่มทุกคนกล้าถามค าถามที่ตนเองไม่เข้าใจ ท าให้เกิดการเรียนรู้  ใน
กลุ่มย่อย ช่วยลดปัญหาวินัยในช้ันเรียนทุกคนในห้องเรียนแบบร่วมมือจะให้ก าลังใจ ยอมรับ ร่วมมือ และช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน ช่วยยกระดับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของทั้งช้ัน ส่งเสริมให้นั กเรียนได้ พัฒนาความคิดเชิง
สร้างสรรค์ได้ศึกษาคน้คว้า ท างานและแก้ปัญหาด้วยตนเอง นักเรียนมีทักษะในการบริหาร การจัดการการเป็นผู้น าการ
แก้ปัญหามนุษยสัมพันธ์และการสื่อความหมายดีกว่านักเรียนที่ไม่มีประสบการณ์ในการ เรียนแบบร่วมมือ ช่วยเตรียม
ผู้ เ รี ย น ใ ห้ อ อ ก ไ ป ใ ช้ ชี วิ ต ใ น โ ล ก ขอ งค ว า ม เ ป็ น จ ริ ง  แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ  น า ต ย า  ปิ ลั น ธ น า  น น ท์                           
(2537 : 209-210) ที่กล่าวว่าการท างานร่วมกัน การอยู่ร่วมกัน ในสังคมในกลุ่มส่งเสริมความเข้าใจอันดีของผู้เรียน
ยิ่งข้ึน 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลไปใช้ 
 1. จากการด าเนินการขั้นตอนต่าง ๆ ในการทดลองพบว่า ควรให้นักเรียนฝึกเรียนด้วยแผนการสอนในเรื่อง
อื่น ๆ ก่อนเพื่อเตรียมผู้เรียนให้พร้อมและเพื่อให้ผู้เรียนมีความคุ้นเคยกับวิธีการเรียนด้วยแผนการสอน 
 2. การน ารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือไปใช้ในการเรียนการสอนควรสร้างความเข้าใจกับนักเรียนว่าทุกคน
ต้องมีการช่วยเหลืองานของกลุ่ม นักเรียนที่เรียนอ่อนควรมีการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับนักเรียนที่เรียนเก่งหรือนักเรียนที่
เรียนปานกลาง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาเพื่อกลุ่มจะได้รับความส าเร็จ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกปี เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 
 2. ในการศึกษากลุ่มย่อย ครูควรเน้นให้นักเรียนตระหนักถึงหน้าที่และบทบาทของตนเองขณะท างานกลุ่ม 
การให้ความร่วมมือและแสดงความคิดเห็นต่อกลุ่ม รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกที่เรียนอ่อน เพื่อให้กลุ่ม
ประสบผลส าเร็จ  
 3. ควรศึกษาการวิจัยโดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือการเรียนรู้ในระดับช้ัน และ เนื้อหาอื่นๆ ด้วย เพื่อ
จะได้ทราบเนื้อหาที่เหมาะสมในการใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ 
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บทคัดย่อ 

 วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาประสิทธิผลของชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพส าหรับนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  กลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัย ได้แก่ ส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พิบูลสงคราม จ านวน 7 คน ได้มาโดยการเลือกเจาะจง การทดลองในครั้งนี้ด าเนินการในปี 2562 เครื่องมือที่ใช้ในการ
ทดลองประกอบด้วย แบบประเมินการสอน แบบประเมินตนเอง และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test ผลวิจัยพบว่า สมรรถนะเชิงวิชาชีพครูของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมากที่สุดและมาก 
นักศึกษามีทักษะในการจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ระดับมาก และระดับปานกลาง 
และผลการเรียนรู้ในวิชาสังคมศึกษาของผู้เรียนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 

ค าส าคัญ:  ประสิทธิผล / ชุมชนแห่งการเรียนรู ้/ สังคมศึกษา 

ABSTRACT 
  The purposes of the research to study the effectiveness of professional learning 
community model for the intern teacher experience student. The samples in this study were 7 
person. who intern teacher experience in Social Studies Program, Faculty of Education 
Pibulsongkram Rajabhut Unversity. They were selected by purposive sampling. The duration of 
invention was in the second semester in 2019. Research instruments were questionnaires, 
observation form and self-evaluation form. Data analysis was done by mean, standard deviation, 
dependent t-test and content analysis.   
  The results of the researcher found that the effectiveness of professional learning 
community model influence on the mean score of the teacher competencies and the students 
skill and there was significantly deference in test score before and after the implementation of 
activities at .01 level. 
 
Keywords:  Effectiveness / Learning community / Social studies  
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ความเป็นมาและความส าคญั  
  การจะจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องมุ่งการขับเคลื่อนการปฎิรูปการศึกษาที่ขับเคลื่อนด้วยด้วย
การพัฒนาระบบผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ เน้นการปฎิรูปการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับคุณภาพ
การศึกษาไทยในยุคศตวรรษที่ 21  เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ท าให้เห็นคุณภาพของชุมชนวิชาชีพครูที่มีทั้งทักษะ
และจิตวิญญาณความเป็นครูที่ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนรู้ของศิษย์ (วรลักษณ์ ชูก าเนิด เอกรินทร์ สังข์ทอง และชวลิต 
เกิดทิพย์, 2557) ซึ่งสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เป็นหน่วยผลิตบัณฑิต
ด้านการสอนวิชาสังคม มีหน้าที่สอน วิจัย และถ่ายทอดความรู้ให้แก่เยาวชนและผู้เรียน พร้อมๆกัน กับท าหน้าที่
รวบรวม สังเคราะห์ วิเคราะห์ สร้างและเผยแพร่ความรู้ ผ่านกระบวนการศึกษาวิจัย โดยมีเป้าหมายผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้ ความสามารถเข้าสู่ชีวิตการท างาน เป็นพลเมืองที่ได้รับ การขัดเกลาทางสังคม และวัฒนธรรมเป็นอย่างดี มี
คุณภาพและจิตวิญญาณความเป็นครู สามารถพัฒนาองค์กรวิชาชีพครูได้    สอดคล้องกับหลักการส าคัญของการจับ
เคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา  
 ปัจจุบันการพัฒนาการศึกษาด้วยระบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในหลายประเทศ  อาทิ 
สหรัฐอเมริกา ญี่ป่นุ สิงค์โปร ฯลฯ โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกามีการใช้รูปแบบนี้ ในหลายโรงเรียนตาม  แนวคิดชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพของ  DuFour & Eaker (1998) ส่งผลให้ผลการประเมินสูงขึ้น (Mitchell & sackney, 2001) 
ประเทศไทยมีการใช้รูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูในระดับโรงเรียน ซึ่ง  ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ครู (Professional Learning Community) หรือ PLC มีพื้นฐานมาจาก ภาคธุรกิจเกี่ยวกับความสามารถขององค์กร
ในการเรียนรู้ (Thompson et al., 2004) ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษา ที่มีเป้าหมายส าคัญคือ พัฒนาความ
เป็นมนุษย ์ตาม มาตรา 6 พระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ  .ศ  . 2542 ปรับปรุง พ  .ศ  . 2553 ที่กล่าวว่าการพัฒนา
ทางการศึกษานั้นไม่สามารถท าอย่างโดดเดี่ยว แบ่งแยกกันท า ตามสายงาน หรือท างานภายในกรอบแนวคิดเดิมที่ 
มุ่งเน้นเนื้อหาเพื่อสอนมากกว่าการเรียนรู้ (Ministry of Education, 2010) โดยเฉพาะในยุคศตวรรษที่ 21 ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงด้านวิถีการเรียนรู้จากเก่าอย่าง สิ้นเชิง นั่นคือเป็นยุคความรู้ที่มีการเปลี่ยนแปลง ถ่ายโอน และเช่ือมโยง
ทั่วถึงกันอย่างรวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงปลายนิ้ว (วิจารณ์ พานิช, 2555)   เพื่อให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น ประกอบกับผลลัพธ์ที่คาดหวังในตัวผู้เรียนยุคศตวรรษที่ 21 สถาบันการศึกษาที่ผลิตวิชาชีพครู
ต้องมีการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) อย่างจริงจัง และเป็นระบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ ที่มุ่งเน้นวิชาชีพครู เพื่อให้อาจารย์คณะครุศาสตร์ใช้เป็นเครื่อง มือในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในระดับ
ปฏิรูปการเรียนรู้ 
  ในการนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาประสิทธิผลของชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพส าหรับนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนารูปแบบการสอนและนิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครูให้เกิดการพัฒนาต่อไปในอนาคต 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยัได้ตั้งจุดมุ่งหมายไว้ ดังนี้ 
 1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 

 

 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

141 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีขอบเขตการศึกษา ดังต่อไปนี ้
 1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
    1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาสังคมศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จ านวน 48 คน 

 1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จ านวน 7 คน ท่ีได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 

 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตของเนื้อหา โดยใช้หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาของโรงเรียนที่หน่วย
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้แก่นักศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งครอบคลุมเนื้ อหาเกี่ยวกับ
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน ประวัติศาสตร์ อาเซียนศึกษา และภูมิศาสตร์ ส าหรับนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษา 
และการใช้รูปแบบชุมชการเรียนรู้เชิงวิชาชีพในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ซึ่งเป็นการสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน
ระหว่าง นักศึกษา ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศ 
 3. ขอบเขตด้านตัวแปร 
    3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 

    3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิผลของชุมชนแห่งการเรยีนรู้เชิงวชิาชีพ 
 3. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ หมายถึง การสร้างความร่วมมือกันของบุคลากรในโรงเรียนบนพื้นฐาน
ความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรเพื่อสร้างพื้นที่ในการท างานร่วมกันแบบทีมการเรียนรู้เพื่อร่วมกันพัฒนาวิชาชีพของ
ตนเองให้เกิดผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ  
 ประสิทธิผลของชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ หมายถึง ผลของการด าเนินงานชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 
โดยประเมินจากสมรรถนะของครูตามกรอบแนวคิดของ McClelland และแนวคิดส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานมา
ประยุกต์ โดยแบ่งเป็นการประเมินการพัฒนาตนเอง การท างานเป็นทีม และการประเมินการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ร่วมกับการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนผลทดสอบวัดสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา
ของผู้เรียนที่ได้รับการจัดการศึกษาโดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฎัพิบูลสงคราม 
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กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีการด าเนินงานวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามรูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ดังนี ้ 
 1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เกี่ยวกับการน ารูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพมาใช้ส าหรับครูในระดับประถมศึกษา, การประเมินประสิทธิผลของชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิง
วิชาชีพส าหรับครูในระดับประถมศึกษา และการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับประถมศึกษา
 2. พัฒนาเครื่องมือวัด ได้แก่  
 2.1 แบบประเมินสมรรถนะเชิงวิชาชีพครู แบ่งเป็น การประเมินการพัฒนาตนเอง และประเมินการท างาน
เป็นทีม โดยพัฒนาจากแบบแบบประเมินสมรรถนะเชิงวิชาชีพครูของ ปองทิพย์ เทพอารีย์ และมารุต พัฒผล (2557), 
แบบประเมินคุณภาการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ
ของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ตรวจสอบคุณภาพความตรงเชิงเนื้อหา
โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน มีค่าอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และน ามาปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะ ก่อนน าไปใช้จริง
กับกลุ่มเป้าหมาย  
 2.2 แบบประเมินทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่พัฒนาจากมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ร่วมกับแบบประเมินการจัดการเรียนรู้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ของฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ตรวจสอบคุณภาพความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คน 
มคี่าอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และน ามาปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะ ก่อนน าไปใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย 
 2.3 แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษาส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา ตรวจสอบคุณภาพ
ความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน จากน้ันน าไปทดลองใช้กับนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาโรงเรียน
ใกล้เคียงเพื่อหาค่าความยากง่ายของข้อสอบ โดยเลือกข้อที่มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20 – 0.80  
 3. ด าเนินการประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

  

 

 

 

ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 

ประสิทธิผลของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 
แบ่งเป็น 

• สมรรถนะเชิงวิชาชีพครู 

• การจัดการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
• ผลสัมทธิ์ทางการเรียน 
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 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า  
t-test 

สรุปผลการวิจัย 

 1. ผลประเมินสมรรถนะเชิงวิชาชีพครูของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาสังคมศึกษา      
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม หลังจากการทดลองใช้ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ พบว่า  
 1.1 สมรรถนะหลัก พบว่า สมรรถนะที่มีคะแนนสูงสุดได้แก่ สมรรถนะด้านการท างานเป็นทีม อยู่ใน 
ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 รองลงมาเป็น สมรรถนะด้านการพัฒนาตนเองอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.89, สมรรถนะด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75, ด้านการบริการที่ดี 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 และสุดท้าย ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีระดับมาก อยู่ใน
ระดับ 3.51 
 1.2 สมรรถนะประจ าสายงาน พบว่า สมรรถนะที่มีคะแนนสูงสุดได้แก่ สมรรถนะด้านการพัฒนาผู้เรียน  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 อยู่ในระดับมาก รองลงมาเป็นด้านการบริหารจัดการช้ันเรียน และด้านภาวะผู้น าครู อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 ท้ังสองด้าน ส่วนด้านที่ได้คะแนนน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้, ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน และด้านการสร้างความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 3.46 อยู่ในระดับปานกลาง  
 2. การประเมินทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม หลังจากการทดลองใช้ชุมชนการเรียนรู้เชิง
วิชาชีพ พบว่า ด้านที่ได้คะแนนสูงสุด ได้แก่ ผู้เรียนมีโอกาสได้เรียนด้วยสื่อต่างๆและวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายทุกกลุ่ม
สาระ  ทั้งในห้องเรียนและนอกสถานที ่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นด้านการจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน  แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและแสวงหาความรู้จาก
สื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 อยู่ในระดับมากที่สุด, ด้านการเปิด
โอกาสใหผู้้เรียนมีผลงานหรือมีโอกาสอธิบายวิธีคิดและการสรุปความคิดของตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 อยู่ในระดับมาก
, ด้านการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านอื่นๆมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การวิเคราะห์ตนเอง ก าหนดเนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็น
รูปธรรมทั้งระบบ, ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริงหรือใกล้เคียงสถานการณ์จริงอย่างน้อย 1  ครั้ง, 
ผู้เรียนมีโอกาสท ากิจกรรมที่เชื่อมโยงความรู้บูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะต่างๆจากรายวิชาหน่ึงไปสู่อีกรายวิชา
หนึ่ง และ ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 3.42, 3.30, 3.28 และ 
3.01 ตามล าดับ 
  3.  การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษาส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา  ที่
ได้เรียนกับของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูล
สงคราม ก่อนและหลังการทดลองใช้ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ พบว่า ผลการเรียนรู้ในรายวิชาสังคมศึกษาของ
นักเรียนหลังจากทดลองใช้ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ สูงกว่าก่อนการทดลองใช้ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพทุก
ห้องเรียน โดยหลังการทดลองใช้สูงกว่าก่อนการทดลองใช้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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อภิปรายผล  
 จากผลการศึกษาประสิทธิผลของชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ผู้วิจัยเสนอการอภิปรายตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 1. การประเมินสมรรถนะเชิงวิชาชีพครูของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม หลังจากการทดลองใช้ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ พบว่า  สมรรถนะหลัก 
พบว่า สมรรถนะที่มีคะแนนสูงสุดได้แก่ สมรรถนะด้านการท างานเป็นทีม อยู่ ในระดับมากที่สุด เนื่องจากชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพเป็นการท างานที่เน้นการร่วมมือกันท างานของครูและบุคลากรในโรงเรียน โดยให้ครูรวมตัวกัน
เป็นชุมชน (Community) ท าหน้าที่เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในระดับ
“ปฏิรูป”การเรียนรู้ ซึ่งเป็นการปฏิรูปที่เกิดจากภายใน คือ ครูร่วมกันด าเนิน การเพื่อให้การปฏิรูปการเรียนรู้ด าเนิน
คู่ขนาน และเสริมแรงกันทั้งจากภายในและภายนอก (วิจารณ์ พานิช, 2555) รูปแบบการท างานของครูจึงต้องเปลี่ยน
จากท างานคนเดียวเป็นการท างานเป็นทีม ก าหนดเป้าหมายร่วมกันใน ลกัษณะของชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ โดยมี
เป้าหมายเพื่อช่วยเหลือกันและกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมให้ เกิดวัฒนธรรมในการท างาน พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
เน้นให้เกิดผลลัพธ์ที่ผลสัมฤทธิ์เป็นรายบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน  (นวรัตน์ ไวชมพูและสุจิตรา จรจิตร, 2560)  และ
สมรรถนะด้านอื่นๆอยู่ในระดับมาก ไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะด้านการพัฒนาตนเอง, สมรรถนะด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ใน
การปฏิบัติงาน, ด้านการบริการที่ดี, ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู, สมรรถนะประจ าสายงาน ด้านการ
พัฒนาผู้เรียน, ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียน และด้านภาวะผู้น าครู เนื่องจาก ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีผู้ให้
นิยามมุมมองเดียวกัน โดยมองว่าเป็นการรวมตัวกัน มีนัยยะแสดง ถึงการเป็นผู้น าร่วมกันของครู หรือเปิดโอกาสให้ครู
เป็น “ประธาน” ในการเปลี่ยนแปลง (วิจารณ์ พานิช, 2555) เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์การรวมตัวของครูเพื่อ
ท างานสร้างสรรค์ น าประสบการณ์จากการจัดการเรียนรู้ และนวัตกรรมอื่น ที่ตนเองทดลองใช้มาแลกเปลี่ยนแบ่งปัน
กัน เกิดเป็นการสร้างความรู้หรือยกระดับความรู้ใน การท าหน้าที่ครูจากประสบการณ์ตรง และจากการเทียบเคียงกับ
ทฤษฎีที่มีคนศึกษาและเผยแพร่ไว้ โดยครูที่เป็น สมาชิกต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท าความเข้าใจซึ่งกันและกัน เพื่อให้
เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นในเรื่องเป้าหมายการเรียนรู้ ที่จัดให้แก่นักเรียน ไม่ใช่เพียงแต่เข้าใจเฉพาะในส่วนของวิชา หรือช้ัน
เรียนที่ตนรับผิดชอบเท่านั้น แต่ต้องเข้าใจ ส่วนของวิชาและช้ันเรียนอื่น ๆ ด้วย (Richard, 2010 อ้างใน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) ลดความ รู้สึกโดดเดี่ยวงานสอนของครู เพิ่มความรู้สึกผูกพันต่อพันธกิจและ
เป้าหมายของโรงเรียนมากขึ้น โดยเพิ่มความ กระตือรือร้นที่จะปฏิบัติให้บรรลุพันธกิจอย่างแข็งขัน จนเกิดความรู้สึกว่า
ต้องการร่วมกันเรียนรู้และรับผิดชอบ ต่อพัฒนาการโดยรวมของนักเรียน ถือเป็น “พลังการเรียนรู้” ซึ่งส่งผลให้การ
ปฏิบัติการสอนในช้ันเรียนให้มีผลดียิ่งขึ้น (นวรัตน์ ไวชมพูและสุจิตรา จรจิตร, 2560)   ส่วนด้านที่ได้คะแนนน้อยที่สุด 
ได้แก่ ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ , ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
และด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจาก 
ระยะเวลาในการท าการทดลองในครั้งนี้มีน้อย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูยังไม่สามารถด าเนินการใช้ ชุมชน
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพไปจนถึงการบริหารหลกัสูตรหรอืการวิจัย ซึ่งชุมชนการเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพระดับชุมชนจะครอบคลมุ
ถึงผู้ปกครอง สมาชิก ชุมชน ผู้น าชุมชน โดยบุคคลกลุ่มนี้จ าเป็นต้องมีส่วนเข้ามาร่วมสร้างและผลักดันวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียนให้บรรลุ ผลตามเป้าหมาย กล่าวคือ ผู้ปกครองนักเรียน ผู้อาวุโสในชุมชน ตลอดจนสถาบันต่าง ๆ ของชุมชน
เหล่านี ้ต้องมีส่วนร่วมในการส่งเสริมเป้าหมายการเรียนรู้ของชุมชนและโรงเรียน กล่าวคือ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมทางการ 
ศึกษาได้ โดยการให้การดูแลแนะน าการเรียนที่บ้านของนักเรียน รวมทั้งให้การสนับสนุนแก่ครู และผู้บริหารสถาน 
ศึกษาในการจัดการเรียนรู้ ให้แก่บุตรหลานของตน ผู้อาวุโสในชุมชนสามารถเป็นอาสาสมัครถ่ายทอดความรู้ (นวรัตน์ 
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ไวชมพูและสุจิตรา จรจิตร, 2560)  ซึ่งนักศึกษาไม่สามารถด าเนินการตามหลักการดังกล่าวได้ เนื่องด้วยข้อจ ากัดด้าน
เวลาและประสบการณ์ 
 2. การประเมินทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม หลังจากการทดลองใช้ชุมชนการเรียนรู้เชิง
วิชาชีพ พบว่า ด้านที่ได้คะแนนอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ผู้เรียนมีโอกาสได้เรียนด้วยสื่อต่างๆและวิธีการเรียนรู้ที่
หลากหลายทุกกลุ่มสาระ  ทั้งในห้องเรียนและนอกสถานที ่และการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอ
ผลงาน  แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง เนื่องจากชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ ส่งผลต่อครูผู้สอน กล่าวคือ ลดความ รู้สึกโดดเดี่ยวงาน
สอนของครู เพิ่มความรู้สึกผูกพันต่อพันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียนมากขึ้น โดยเพิ่มความ กระตือรือร้นที่จะปฏิบัติ
ให้บรรลุพันธกิจอย่างแข็งขัน จนเกิดความรู้สึกว่าต้องการร่วมกันเรียนรู้และรับผิดชอบ  ต่อพัฒนาการโดยรวมของ
นักเรียน ถือเป็น “พลังการเรียนรู้” ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติการสอนในช้ันเรียนให้มีผลดี ยิ่งขึ้น กล่าวคือ มีการค้นพบ
ความรู้และความเชื่อทีเ่กี่ยวกับวิธีการสอนและตัวผู้เรียนซึ่งที่เกิดจากการคอยสังเกต อย่างสนใจ รวมถึงความเข้าใจใน
ด้านเนื้อหาสาระที่ต้องจัดการเรียนรู้ได้แตกฉานยิ่งขึ้น จนตระหนักถึงบทบาท  และพฤติกรรมการสอนที่จะช่วยให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด อีกท้ังการรับทราบข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ที ่จ าเป็นต่อวิชาชีพได้อย่างกว้างขวางและ
รวดเร็วข้ึน ส่งผลดีต่อการปรับปรุงพัฒนางานวิชาชีพได้ตลอดเวลา (วรลักษณ์ ชูก าเนิด, เอกรินทร์ สังข์ทอง และชวลิต 
เกิดทิพย,์ 2557)  
  3. การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษาส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา ที่ได้
เรียนกับของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูล
สงคราม ก่อนและหลังการทดลองใช้ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ พบว่า ผลการเรียนรู้ในรายวิชาสังคมศึกษาของ
นักเรียนหลังจากทดลองใช้ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ สูงกว่าก่อนการทดลองใช้ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพทุก
ห้องเรียน โดยหลังการทดลองใช้สูงกว่าก่อนการทดลองใช้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจากชุมชนแห่ง
การเรียนรู้วิชาชีพส่งผลต่อผู้เรียน กล่าวคือ สามารถลด อัตราการตกซ้ าช้ัน และจ านวนช้ันเรียนที่ต้องเลื่อนหรือชะลอ
การจัดการเรียนรู้ให้น้อยลง อัตราการขาดเรียน ลดลง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 
และวิชาการอ่านที่สูงขึ้นอย่างเด่นชัด เมื่อ เทียบกับโรงเรียนแบบเก่า สุดท้าย คือ มีความแตกต่างด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระหว่างกลุ่มนักเรียนที่มีภูมิ หลังไม่เหมือนกันและลดลงชัดเจน ซึ่งนักเรียนจะได้รับการส่งเสริมและ
ร่วมมือให้เกิดการเรียนรู้ ขึ้น จากอาจารย์และเพื่อนนักเรียนอื่น ให้ท ากิจกรรมเพื่อแสวงหาค าตอบที่สมเหตุสมผล
ส าหรับตน นักเรียนจะ ได้รับการพัฒนาทักษะที่ส าคัญ คือ ทักษะการเรียนรู้ (วรลักษณ์ ชูก าเนิด, เอกรินทร์ สังข์ทอง 
และชวลิต เกิดทิพย์, 2557)  

ข้อเสนอแนะ  
  ขอเสนอแนะทั่วไป 
  1. การให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ไดมีสวนรวมในชุมชนการเรียนรู้แห่งวิชาชีพส าคัญที่สุด 
เนื่องจากเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนของครู และสร้างให้เกิดการอุทิศตนในวิชาชีพครู 
  2. โรงเรียนควรจัดบรรยากาศ ทรัพยากร งบประมาณที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สนับสนุนและกระตุ้นให้ครูและ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีการเรียนรูรวมกัน ในกลุมชุมชน แหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพ  
 ขอเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป  
 1. การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาสังคมศึกษา จึงควรมีการศึกษา 
ในนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาอื่นๆ  
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 2. ควรมีการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลการวิจัยชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพครูในนักศึกษาฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาต่างๆ 

เอกสารอ้างอิง 
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การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ด้วยเทคนิคการจัดการแผนผังมโนทัศน์ 
เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาใต้ ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
Learning Management Using Inquiry Method (5E) with Concept Mapping 

Geography of south america and Environment towards Achievement for and 
Analytical Thinking Ability Grade 3 Students 

 ทัศนีย์วรรณ มากสงค์ 1  อัจฉราวรรณ ปิ่นม่วง 2 ธัญญาพร  ก่องขันธ์ 3  
Tatsaneewan Maksong 1  Atcharawan Pinmuang 2  Thanyaporn Kongkhan 3  

   นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 1

                ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนจ่านกรอ้ง 2

           อาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 3  

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 2 ข้อ คือ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลัง
เรียน เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาใต้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ด้วยเทคนิคการจัดการแผนผังมโน
ทัศน์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังเรียน เรื่อง 
ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาใต้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ด้วยเทคนิคการจัดการแผนผังมโนทัศน์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจ่านกร้อง 
ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 28 คน โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) 
ด้วยเทคนิคการจัดการแผนผังมโนทัศน์ 2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3. แบบทดสอบวัดความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมุติฐานใช้  
(t–test for Dependent Samples)  ผลการวิจัยพบว่า 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หลังเรียนสูงกว่าด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เสริมด้วยเทคนิคการจัดแผนผัง
มโนทัศน์ ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ หลังเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เสริมด้วยเทคนิคการจัด
แผนผังมโนทัศน์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01             

ค าส าคัญ : การสืบเสาะหาความรู้  แผนผังมโนทัศน์  การคิดวิเคราะห์  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ABSTRACT 
 This research has two research objectives 1) to compare learning achievement before and 
after studying geography in South America By using the inquiry process (5E) with the concept map 
management techniques of Grade 3 students 2) To compare analytical ability before and after 
studying geography in South America By using the inquiry process (5E) with the concept map 
management techniques of Grade 3 students The samples used in the research were Grade 3 
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students, ja Nok Rong School, Nai Mueang Subdistrict, Mueang Phitsanulok District Phitsanulok 
Province, 28 people By group sampling (Cluster Random Sampling). The tools used in this research 
are 1. Learning management plan using the inquiry process (5E) with conceptual map management 
techniques 2. Learning achievement test before and after learning 3. The test of analytical thinking 
ability before and after study The statistics used in data analysis are mean, standard deviation. And 
testing the hypothesis using (t – test for Dependent Samples) The research found that 1. Grade 3 
students have academic achievement. After learning more with the learning management plan using 
the inquiry process (5E), supplemented by conceptual layout techniques Before studying at a 
statistical significance of .01 2. Grade 3 students have the ability to think critically. After studying with 
the learning management plan by using the inquiry process (5E), supplemented by the conceptual 
layout technique, higher than before learning with statistical significance at .01 level. 

Keyword: Inquiry Method / Concept Mapping / Analytical Thinking / Achievement 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 การศึกษาเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนาคน โดยเฉพาะเยาวชนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มี
ความรู้ความสามารถ ตลอดจนมีคุณธรรม เพื่อการอยูร่่วมกันกับบุคลคลอื่นในสังคมและสามารถประกอบอาชีพการงาน
ที่เหมาะสมกับความสามารถของตนเอง อันจะช่วยให้บุคคลสามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข จึงกล่าวได้ว่า
การศึกษามีบทบาทส าคัญในการสร้างทรัพยากรบุคคลให้เป็นผู้ที่มีความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
และประเทศชาติ    
 การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการก าหนดแนวทางในการจัดการเรียนรู้ โดยร่วมกันสร้างรูปแบบและแนว
ปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นที่องค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญและ สมรรถนะ
ที่เกิดกับตัวผู้เรียน เพื่อใช้ในการด ารงชีวิตในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้ (วิจารณ์ พานิช, 2556: 14-15) 
ซึ่งสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง (2552-2559) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ของการศึกษาไทยที่พึงมีใน
อนาคต คือ คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ เป็นคนดี มีความสุข มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันในเวทีโลก และได้
ก าหนดเป้าหมาย คือ ผู้เรียนได้รบัการศึกษาท่ีมคีุณภาพ มาตรฐาน และมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรยีนสูงขึ้น คนไทยทุกกลุ่ม
ทุกวัยมีโอกาสได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเป็น ธรรม และผู้เรียนได้รับการเตรียมความ
พร้อมเชื่อมโยงสู่สังคมและประชาคมอาเซียน (ส านักงานเลขาธิการสภา การศึกษา, 2553: 8-13) 

การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช่วยใหผู
เรียนมีความรู ความเข้าใจการด ารงชีวิตของมนุษย์ท้ังในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยูร่วมกันในสังคม การปรับตัวตาม
สภาพแวดลอ้ม การจัดการทรัพยากรที่มีอยูอ่ย่างจ ากัด เข้าใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุ
ปัจจัยต่าง ๆ เกิดความเข้าใจในตนเอง และผู้อื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม 
สามารถน าความรูไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และ สังคมโลกและการที่นักเรียนจะ
ประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายได้นั้น อยู่บนความรับผิดชอบของครูที่กลุ่มสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม จะต้องพฒันาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 117) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้บัญญัติในเรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหมวด 4 ตาม
มาตรา 22 ไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่า
ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดในกระบวนการเรียนรู้  ต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความ
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ถนัดของผู้เรยีนค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  จัดให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยวิธีต่าง ๆตามสติปัญญาและความสามารถ
ของตนการจัดการศึกษามุ่งเน้นความส าคัญทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้และ
ความรับผดิชอบตอ่สังคม  เพื่อพัฒนาคนให้มีความสมดุล  โดยยึดหลักผู้เรียนส าคัญที่สุด ( กระทรวงศึกษาธิการ.2542 : 
23 ) 

การวิจัยจึงเป็นเครือ่งมือส าคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้การปฏิรปูการเรียนรู้ ประสบความส าเร็จ ดังจะเห็นได้
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บททางการศึกษาของไทย ได้ให้ความส าคัญกับ
การวิจัยและก าหนดมาตรา หลายมาตราที่ช้ีให้เห็นว่าการวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ กล่าวคือ มาตรา 24 
(5)  ระบุให้ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  ผู้เรียนสามารถใช้การวิจัยเพื่อศึกษาค้นคว้าหาค าตอบหรือ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น การวิจัยจึงสัมพันธ์กับกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยฝึก กระบวนการคิด วิเคราะห์  หาเหตุผลใน
การตอบปัญหา และแก้ไขปัญหา มาตรา 30 ระบุให้ครูผู้สอนท าการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
ผู้สอนนอกจากจัดกระบวนการเรยีนการสอนแลว้ ยังใช้การวิจัยเพื่อศึกษาปัญหาหรือสิ่งท่ีต้องการรู้ค าตอบ พัฒนาควบคู่
กันไปอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนการสอนและท าการวิจัยให้เป็นกระบวนการเดียวกัน 

การเรียนการสอนกลุ่มสาระสงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในโรงเรียนส่วนใหญ่จัดผู้เรียนเป็นห้องๆ แต่ละ
ห้องมีผู้เรียนจ านวนมาก โดยให้ผู้เรียนเรียนคละกันทั้งเก่งและอ่อน  ดังนั้นการปลูกฝังความมีระเบียบวินัย  คุณธรรม 
ความซื่อสัตย์ ความเป็นมนุษย์  ความกตัญญู  รักเกียรติภูมิแห่งตน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีความรู้จักคิดวิเคราะห์  
การท างานเป็นกลุ่ม  เคารพสิทธิของผู้อื่น  เสียสละรักประเทศชาติ  เห็นคุณค่าอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม ศรัทธาในศาสนา จึงพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ได้ยาก เพราะขัดกับ
หลักจิตวิทยาและธรรมชาติของการเรียนรู้ เพราะผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันในด้านสติปัญญา ความถนัด 
คุณธรรมจริยธรรม ความสามารถและประสบการณ์ จึงท าให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจ ในเรื่องที่เรียนแตกต่างกัน 
ถ้าครูสอนเร็วผู้เรียนท่ีเรียนอ่อนจะตามไม่ทันครูสอนซ้ าอธิบายมาก ๆ ผู้เรียนก็จะเกิดความเบื่อหน่ายและถ้าเป็นผู้เรียน
ที่ยังเล็กๆ การปลูกฝงัคุณธรรมจรยิธรรมจงึเป็นไปไดย้ากครูผูส้อนตอ้งหาวิธีการสอนหลายๆ อย่างเพื่อท าให้ผู้เรียนสนใจ
และมีเจคตทิี่ดีต่อกลุม่สาระสังคมศึกษาศาสนาแลวัฒนธรรม ในการแก้ปัญหาดังกล่าวนี้วิธีหนึ่งที่จะช่วยในการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพและยังปลูกฝังระเบียบวินัยคุณธรรม จริยธรรม ให้ดีขึ้นได้แก่การน าเอาวิธีการสอนมาให้ใช้
เหมาะสมกับลักษณะวิชา กล่าวคือครูจะต้องหาวิธีการสอน ท่ีได้ผลมาใช้กับนักเรียน  ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ท าให้การเรียนการ
สอนด าเนินไปอย่าง มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม ปัจจุบันการเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการด้านต่างๆ ของโลกยุค
โลกาภิวัฒน์ มีผลต่อการเปลีย่นแปลงทางสงัคม วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม ครอบครัว  ชุมชน และประเทศชาติ จึง
ท าให้นักเรียนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป 

เมื่อพิจารณาเป้าหมายประการหนึ่งของการจัดการเรียนรู้ คือ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ดี เก่ง มีสุข 
ผู้สอนจึงมีบทบาทส าคัญในการสร้างผู้เรียนให้ไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยจะต้องค านึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้และบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัยให้เป็นกระบวนการเดียวกัน นั่น คือ ผู้สอนจะต้องจัด
กระบวนการเรียนการสอน และใช้การวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ท าการวิจัยเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา  และน าผลการวิจัยมาใช้ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนบางส่วนของ
ผู้เรียน  กระบวนการวิจัยจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเครื่องมือการเรียนรู้ติดตัวไปตลอดชีวิต  เพราะการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการวิจัย  จะฝึกให้ผู้เรียนค้นคว้าทดลองหรือศึกษาหาความรู้อย่างมีแผนงานที่เป็นระบบน่าเชื่อถือได้ 
 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศกึษาการจัดการเรยีนรู้โดยวิธีสืบเสาะหาความรู้ (5E) ที่ ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักเรียนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญซึ่งมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism) โดยมีรากฐานส าคัญมา
จากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget’s Theory of Cognitive Development) ซึ่งอธิบายว่า
พัฒนาการทางเชาว์ปัญญาของบุคคลมีการปรับตัวทางกระบวนการ ดูดซึม (Assimilation) และกระบวนการปรับ
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โครงสรา้งทางปัญญา (Accommodation) พัฒนาการเกิดขึ้นเมือ่ บุคคลรับและซึมทราบข้อมูลหรือประสบการณ์เข้าไป
สัมพันธ์กับความรู้หรือโครงสร้างทางปัญญาที่มีอยู่เดิมหาก ไม่สามารถสัมพันธ์กันได้จะเกิดภาวะไม่สมดุลขึ้น 
(Disequilibrium) บุคคลจะพยายามปรับสภาพให้อยู่ในสภาวะ สมดุล (Equilibrium) โดยใช้กระบวนการปรับ
โครงสร้างทางปัญญา (ทิศนา แขมณี, 2545: 90–91) ในการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสืบเสาะหาความรู้ 5E มีจุดเด่น คือ 
เป็นการจัดการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียน เกิดการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนสืบเสาะหา
ความรู้ เป็นการพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็น ระบบ ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ ได้ฝึกคิด วิเคราะห์ แยกแยะ แก้ปัญหา
ด้วยตนเอง จนเกิดทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ โดยมีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ที่ส าคัญ 5 ขั้นตอน (5E) คือ 
ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) ขั้น
ขยายความรู ้(Elaboration) และขั้นประเมนิ (Evaluation) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ตอ่เนื่องกันไป ซึ่งส่งผลให้นักเรียนเกิด
ทักษะการเรียนรู้อย่าง เป็นกระบวนการ เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
(กรมวิชาการ, 2546: 219-220) สอดคล้องกับงานวิจัยของ สรรฤดี ดีปู่ (2554) ระเบียบ อนันตพงศ์ (2550) และ
อรัญญา สถิตไพบูลย์ (2550) ที่ศึกษาผลของการสอนรูปแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle) ซึ่งพบผลในท านอง 
เดียวกันว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู้นั้นจะท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ก้าวหน้า
ขึ้น และความคิดสร้างสรรค์ทางสังคมศึกษาสูงขึ้น ท าให้นักเรียนมีความสนุกสนานกับการเรียน กระตือรือร้นและสนใจ
เรียนมากขึ้น 
 นอกจากรูปแบบการจัดการเรยีนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้แล้ว ผู้วิจัยได้สนใจที่จะน าเทคนิคการจัดแผนผังมโน
ทัศน์มาใช้ประกอบกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ทั้งนี้เพราะการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการจัดแผนผังมโน
ทัศน์ ซึ่งพัฒนามาจากการเรียนรู้อย่างมีความหมายของออซูเบล (Ausubel, 1968: 7-9) คือ การที่ผู้เรียนได้ เช่ือมโยง
สิ่งที่เรียนรู้ใหม่เข้ากับความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว โดยมีการจัดล าดับความคิด เพื่อเชื่อมโยงความคิดเพื่อให้ เกิดความรู้ความ
เข้าใจ เป็นการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย ซึ่งข้อดีของเทคนิคการจัดแผนผังมโนทัศน์คือ ผู้เรียนเกิด การเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบท าให้สรุปเรื่องที่เรียนรู้ได้เป็นอย่างดี และสามารถท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิด วิเคราะห์ในการขั้นตอนการสรุป
ความรู้ที่ได้ (Novak & Gowin, 1984: 36-37) สอดคล้องกับงานวิจัยของอาร์ม โพธิ์พัฒน์ (2550); นุชนาท สิงหา 
(2554) พบในท านองเดียวกันว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ แผนผังมโนทัศน์ สามารถใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลหรือความรู้ที่ไดอ้ย่างเปน็ระบบ ท าให้สรุปเรือ่งที่เรียนรูไ้ดเ้ป็น อย่างดี และสามารถท าให้ผู้เรียน เกิดทักษะการคิด
วิเคราะห์ได้ 

จากการศึกษาจุดเดน่ของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) และข้อดีของการใช้เทคนิค การจัด
แผนผังมโนทัศน์ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) 
เสริมด้วยเทคนิคการจัดแผนผังมโนทัศน์ ในการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีป
อเมริกาใต้ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะเป็นตัวช่วยในการกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการ
เรียนรู้นักเรียน มีความร่วมมือในการท ากิจกรรมมากขึ้นการจัดการเรียนรู้เกิดทักษะกระบวนการทางภูมิศาสตร์ และ
แผนผังมโนทัศน์จะช่วยให้นักเรียนสามารถเขียนสรุปความเกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์กันของความรู้ที่ได้จากการจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างชัดเจนเป็นระบบ เข้าใจง่ายมากขึ้น และมองเห็นความสัมพันธ์ของมโนทัศน์ที่ได้จากการจัดการเรียนรู้ 
โดยมีผู้สอนเป็นผู้ผลักดันเพื่อให้เกิดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิด วิเคราะห์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ให้มีผลที่สูงข้ึนต่อไป 
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จุดมุ่งหมายของการวิจัย  
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาใต้ โดยใช้

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ด้วยเทคนิคการจัดการแผนผังมโนทัศน์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาใต้ 

โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ด้วยเทคนิคการจัดการแผนผังมโนทัศน์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ขอบเขตการวิจัย  
การวิจัยครั้งนีก้ าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังน้ี   
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนจ่านก

ร้อง ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 39 จ านวน 
4 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 152 คน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจ่านก
ร้อง ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  จ านวน 
28 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย   
ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ด้วยเทคนิคการ

จัดการแผนผังมโนทัศน์ 
ตัวแปรตาม ได้แก่    
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน    
2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์   
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  
เวลาในการทดลองการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ด้วยเทคนิคการ

จัดการแผนผังมโนทัศน์ ด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยใช้เวลาในการทดสอบ ระยะเวลา 4  
สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 คาบ รวมเวลาในการทดลองทั้งหมด 12 ช่ัวโมง 

สมมุติฐานการวิจัย 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ด้วยเทคนิคการจัดการแผนผังมโนทัศน์ ท าให้

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาใต้ รายวิชาสังคมศึกษา 6  
ส 23104 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  

นิยามศัพท์เฉพาะ 
ผู้เรียน หมายถึง นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนจ่า

นกร้อง ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
การจัดการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการที่บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การพัฒนาความคิดและ

ความสามารถ โดยอาศัยประสบการณและปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและสิ่งแวดล้อม 
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) หมายถึง เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ 

(Constructivism) ซึ่งกล่าวไว้ว่าเป็นกระบวนการที่นักเรียนจะต้องสืบค้น เสาะหา  ส ารวจตรวจสอบ และ ค้นคว้าด้วย
วิธีการต่างๆ จนท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ และ เกิดการรับรู้ความรู้นั้นอย่างมีความหมาย จึงจะสามารถสร้างเป็น
องค์ความรู้ของนักเรียนเอง และเก็บเป็นข้อมูลไว้ในสมองได้อย่างยาวนาน สามารถน ามาใช้ได้เมื่อมีสถานการณ์ใดๆ มา
เผชิญหน้า (สาขาชีววิทยา สสวท., 2550) 
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แผนผังมโนทัศน์ หมายถงึ การด าเนินการวิเคราะห์ความคิดรวบยอด ให้เห็นความเกี่ยวข้องสัมพันธ์เช่ือมโยง
กัน แล้วจัดท าผังแสดงความสัมพันธ์ของความคิดรอบยอดย่อย ๆ เหล่านั้นให้เป็นภาพรวม (ราชบัณฑิตยสถาน, 2555) 
และ Concept Mapping ก็มีค าที่เรียกใช้ในภาษาไทยหลายค า เช่น ผังมโนทัศน์ กรอบมโนมติ แผนภูมิมโนทัศน์ (มนัส 
บุญประกอบ, 2545) ผังแสดงความสัมพันธ์ของความคิด แผนผังความคิด แผนที่ความคิด ซึ่ งในบทความฉบับนี้จะขอ
กล่าวถึง Concept Mapping ว่าผังมโนทัศน์ โดยผังมโนทัศน์เป็นแผนภาพส าหรบัการจัดระบบและน าเสนอความรู้ ถูก
พัฒนาและน ามาใช้เป็นครั้งแรกโดย Joseph D. Novak ในปี ค.ศ. 1972 เป็นเครื่องมือวิจัยเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลง
มโนทัศน์พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กในระดับประถมศึกษา โดยผังมโนทัศน์เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ช่วยแสดง
โครงสร้างการรู้คิด (cognitive structure)  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ หมายถึง คะแนนจากการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยมี
เกณฑ์ คือ ให้นักเรียนร้อยละ 80 ของจ านวนนักเรียนท้ังหมด มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนร้อยละ 75 ข้ึนไป 
 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถทางสมองของบุคคลที่จะคิดได้หลายทิศหลายทาง 
หรือคิดได้หลายค าตอบ และความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆโดยมีสิ่งเร้าเป็นตัวกระตุ้นท าให้เกิด
ความคิดใหม่ต่อเนื่องกันไป และความคิดสร้างสรรค์นี้อาจเป็นความคิดใหม่ผสมผสานกัประสบการณ์ก็ได้ 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย   
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองและเครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี ้
 เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง  
 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ด้วยเทคนิคการจัดการแผนผังมโนทัศน์ 
เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาใต้ ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียน เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาใต้  

 2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังเรียน เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาใต้ 

  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยด าเนินเก็บรวบรวมข้อมูล ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
  1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนกลุ่มทดลอง โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อทดสอบความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่าง   
  2. ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) ด้วยเทคนิคการจัดการแผนผงัมโนทัศน์ เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาใต ้ท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
และความสามารถในการคิดวิเคราะห์กับกลุ่มทดลอง กับกลุ่มควบคุม เป็นเวลา 12 ช่ัวโมง    
  3. เมื่อสิ้นสุดการสอนท าการทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งเป็นชุดเดียวกับท่ีใช้ทดสอบก่อนเรียน   
  4. ตรวจสอบผลการทดสอบแล้วน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
 1. วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดย
ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ด้วยเทคนิคการจัดการแผนผังมโนทัศน์ เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาใต้ เพื่อใช้
ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 โดยใช้สถิติในการทดสอบค่าที (t–test for Dependent Samples) แบบทิศทางเดียว   
 2. วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ระหว่างก่อนเรียนและหลัง
เรียน โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ด้วยเทคนิคการจัดการแผนผังมโนทัศน์ เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกา
ใต้ เพ่ือใช้ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 โดยใช้สถิติในการทดสอบค่าที (t–test for Dependent Samples) แบบทิศทาง
เดียว   

สรุปผลการวิจัย 
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบ

เสาะหาความรู้ (5E) ด้วยเทคนิคการจัดการแผนผังมโนทัศน์ เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาใต้ ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลการวิจัยดังนี้ 
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาใต้ โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ด้วยเทคนิคการจัดการแผนผังมโนทัศน์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ช่วงการวัด คะแนนเต็ม N X  S.D. Sig. 

ก่อนเรียน 30 28 8.25 1.64 .000** 
 หลังเรียน 30 28 23.32 2.58 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ก่อนเรียนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เสริมด้วยเทคนิคการจัด แผนผัง

มโนทัศน์ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 8.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.64 และหลังเรียนมีคะแนน
เฉลี่ย 23.32 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.58 ค่าสถิติทดสอบค่าที (t–test for Dependent Samples) มีค่าเท่ากับ 
.000ซึ่งหมายความว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน ด้วยแผนการจัดการ เรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ (5E) เสริมด้วยเทคนิคการจัดแผนผังมโนทัศน์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาใต้ 
โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ด้วยเทคนิคการจัดการแผนผังมโนทัศน์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ช่วงการวัด คะแนนเต็ม N X  S.D. Sig. 

ก่อนเรียน 20 28 7.25 1.74 .000** 
 หลังเรียน 20 28 17.42 1.73 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า ก่อนเรียนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เสริมด้วยเทคนิคการจัด แผนผัง

มโนทัศน์ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เรียนก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 7.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.74 และหลัง
เรียนมีคะแนนเฉลี่ย 17.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.73 ค่าสถิติทดสอบค่าที (t–test for Dependent Samples) มี
ค่าเท่ากับ .000 ซึ่งหมายความว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดย
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ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เสริมด้วยเทคนิคการจัดแผนผังมโนทัศน์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ด้วยเทคนิคการจัดการแผนผัง

มโนทัศน์ เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาใต้ ท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผู้วิจัยเสนอการอภิปรายผลตามรายละเอียด ดังนี ้

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง 
ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาใต้ ระหว่างนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) 
ด้วยเทคนิคการจัดการแผนผังมโนทัศน์ พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาใต้ ด้วย
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ด้วยเทคนิคการจัดการแผนผังมโนทัศน์ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ด้วยเทคนิคการจัดการแผนผังมโนทัศน์ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความส าคัญใน
การถ่ายโอนการเรียนรู้และการตรวจสอบความรู้เดิมของ นักเรียน ซึ่งจะท าให้ครูทราบว่านักเรียนมีความรู้พื้นฐานใน
เรื่องที่จะเรียนเป็นอย่างไร และสามารถจัดกิจกรรมที่ เหมาะสมให้กับนักเรียนได้ อีกทั้งยังเป็นรูปแบบหนึ่งของการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ที่เปิดโอกาสให้ นักเรียนได้แสดงความสามารถและใช้ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ผ่านการท ากิจกรรมการทดลอง ซึ่งเป็น การกระตุ้นให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เนื่องจาก
นักเรียนจะต้องลงมือปฏิบัติจริง มีการวางแผน สรุป และอภิปรายผลร่วมกัน ช่วยให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจใน
เนื้อหาและสามารถสรุปเป็นความรู้ของตนเองได้ สอดคล้องกับ ประสาท เนืองเฉลิม (2558, หน้า 143-145) ที่กล่าวว่า 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ ผู้เรียนได้ใช้ประสาทสัมผัสมาช่วยในการแก้ปัญหาผ่านการเลือกกิจกรรมการ
ทดลองที่เหมาะสม จะเป็นการสร้าง เสริมความรู้ความเข้าใจ นอกจากน้ีผู้วิจัยได้น าเอาแผนผังมโนทัศน์มาใช้ในการจัด
กิจกรรมขั้นอธิบายและลง ข้อสรุป ขั้นขยายความรู้ และขั้นประเมินผล เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักเรียนสามารถ
จัดระบบความคิดและ ความจ าที่มาจากความเข้าใจ ซึ่งเป็นการเช่ือมโยงระหว่างความรู้เดิมที่มีอยู่กับความรู้ใหม่ที่เพิ่ง
เรียนท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย จึงส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิที่สูงข้ึน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ชยพัทธ์ ศรีกรด และคณะ ได้ท าการศึกษาเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 
ขั้น (5E) ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด วิชาชีววิทยา เรื่อง ระบบประสาทและ อวัยวะรับความรู้สึก ส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา และการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5 E) 
ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาชีววิทยาสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางส าคัญทางสถิตที่ระดับ .05 จากเหตุผลข้างต้นที่ได้กล่าว
มา ท าให้สรุปได้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ด้วยเทคนิคการจัดการแผนผัง
มโนทัศน์ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาใต้ ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ได้ 

2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาใต้ ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) ด้วยเทคนิคการจัดการแผนผังมโนทัศน์ พบว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลังเรียน เรื่อง 
ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาใต้ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ (5E) ด้วยเทคนิคการจัดการแผนผังมโนทัศน์ มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
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ข้อที่ 2 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ด้วยเทคนิคการ
จัดการแผนผังมโนทัศน์ เป็นการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ รูปแบบหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และ
สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยการให้นักเรียนมีส่วนร่วม ในการท ากิจกรรม วางแผน ลงมือปฏิบัติ สรุปผล
ร่วมกับนักเรียนคนอ่ืน ๆ และน าเสนอผลการทดลอง ท าให้นักเรียนได้ฝึกการสังเกต เปรียบเทียบ แยกแยะ ประยุกต์ใช้ 
และเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่ การค้นหาค าตอบ ซึ่งเป็นทักษะที่ส าคัญของการคิดวิเคราะห์ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของอุไรวรรณ ปานีสงค์ และจิต นวนแก้ว ได้ท าการศึกษาเรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เสริมด้วยเทคนิคการจัดแผนผังมโนทัศน์ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า 1. 
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เสริมด้วยเทคนิคการจัดแผนผังมโนทัศน์ ตรวจสอบ
ความเหมาะสม โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ที่ยอมรับทุก องค์ประกอบ 2. นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม หลัง เรียน ด้วยแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เสริมด้วยเทคนิคการจัดแผนผังมโน ทัศน์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
ของหลังเรียน สูงกว่า ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เสริมด้วยเทคนิคการจัด
แผนผังมโนทัศน์ ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ก่อนเรียนและหลัง เรียนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาใต้ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) ด้วยเทคนิคการจัดการแผนผังมโนทัศน์ พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การได้ ผลการวิจัยดังกล่าว เป็นเพราะ 
แผนการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้กระบวนการสบืเสาะหาความรู ้(5E) เสริมด้วย เทคนิคการจัดแผนผังมโนทัศน์ มีกิจกรรมที่
สร้างความสนใจให้เกิดขึ้นกับตัวนักเรียน ท าให้นักเรียนอยากค้นคว้า เสาะหาความรู้ ลงมือปฏิบัติ เกิดการเรียนรู้ใน
หลักการด้วยตนเอง โดยมีแผนผังมโนทัศน์เป็นเครื่องมือช่วยในการ เรียนรู้ ท าให้เกิดความเข้าใจในสิ่งที่เรียนอย่างเป็น
ระบบ จนเกิดเป็นความรู้ใหม่ท่ีคงทน สามารถน าความรู้นั้นมาใช้ในการคิดเพื่อแก้ปัญหา การตัดสินใจ และสรุปข้อมูล
ต่างๆ อย่างสมเหตุสมผล โดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างความสนใจ เป็นขั้นที่ครูมีการใช้
ค าถามหรือสถานการณ์ ให้นักเรียนเชื่อมโยง ประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ ซึ่งในแผนการจัดการเรียนรู้นี้ได้ใช้
วิธีการที่หลากหลาย เช่น การศึกษา สถานการณ์ที่ก าหนดให้ สังเกตการณ์จากการสาธิตหรือจากสื่อการสอนต่างๆ ให้
นักเรียนเผชิญกับปัญหา ท าให้ นักเรียนเกิดความสงสัย กระตือรือร้น อยากจะค้นหาค าตอบและนักเรียนสามารถสื่อ
ความรู้ที่ได้จากการท ากิจกรรม โดยการสนทนาในกลุ่ม มีการวางแผนในการหาค าตอบด้วยวิธีการส ารวจ ทดลอง การ
แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ โดยการลงมือปฏิบัติร่วมกัน   ขั้นที่ 2 ขั้นส ารวจและค้นหา เป็นขั้นท่ีได้มีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่มุ่งให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า จากประสบการณ์ตรง นักเรียนได้ส ารวจประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรม นักเรียนได้
ปฏิบัติจริงเพื่อรวบรวมข้อมูล โดยการก าหนดปัญหา ตั้งสมมติฐาน ท านายผล ด าเนินการทดสอบสมมติฐาน เพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูล ให้ได้ซึ่ง ค าตอบ โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง โดยการปฏิบัติการทดลอง และฝึกทักษะการ
คิด โดยเฉพาะการ คิดวิเคราะห์ เพื่อจ าแนก แยกแยะ องค์ประกอบ และเช่ือมโยงความสัมพันธ์กันของเรื่องที่ศึกษา 
เพื่อค้นหา ค าตอบหรือข้อเท็จจริงของเรื่องนั้น ขั้นที่ 3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป เป็นขั้นที่นักเรียนได้เสนอความรู้ 
ความคิด หรือเหตุการณ์ที่ได้จาก การสืบค้น ทดลอง อย่างมีเหตุผล ด้วยการอธิบายสิ่งที่สังเกต ค าถาม หรือสมมติฐาน
ตามความเข้าใจของนักเรียน ด้วยตนเองก่อนที่จะสรุปเป็นนิยามหรือหลักการต่างๆ จากผลที่ได้จากการศึกษาจากใบ
ความรู้ การสืบค้น และ ส ารวจ ทดลอง ในรูปแบบของการจัดแผนผังมโนทัศน์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักเรียน จากขั้นนี้จะเห็น ได้ว่านักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ และน าผลการเรียนรู้ที่ได้ มาสรุปร่วมกัน 
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แล้วจึงน ามาสรุปเป็น แผนผังมโนทัศน์ ซึ่งแผนผังมโนทัศน์ที่สร้างขึ้นนั้น เป็นแผนผังที่ใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
มโนทัศน์อย่างเป็น ล าดับขั้น โดยมีค าเชื่อมแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์ ท าให้สามารถท่ีจะอ่านแล้วเข้าใจได้
ง่ายขึ้น การ ใช้แผนผังมโนทัศน์ในการสรุปเนื้อหาเป็นวิธีการที่แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของเนื้อหา และความสัมพันธ์
ของเรื่อง ท้ังหมด ช่วยให้ความคิดของนักเรียนท่ีได้เรียนรู้มา มีการสรุปที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ข้ันท่ี 4 ขั้นขยายความรู้  เป็นขั้น
ที่นักเรียนได้ทบทวนหรือขยายความรู้ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ใหม่จึง ท าให้เกิดความใหม่ๆ หรือขยายความเข้าใจมาก
ขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ในการน ามาประยุกต์ใช้ชีวิตประจ าวัน ขั้นที่ 5 ขั้นประเมิน เป็นขั้นที่ครูผู้สอนประเมินการเรียนรู้
ของนักเรียน โดยมีวิธีการสังเกตพฤติกรรม ของนักเรียนในขณะท ากิจกรรมการเรียนรู้ ให้นักเรียนส่งผลงานหรือช้ินงาน 
พร้อมทั้งน าเสนอผลงานและสรุปผล การท ากิจกรรม เพื่อสะท้อนให้เห็นผลและแนวคิดจากการท ากิจกรรมของ
นักเรียน ว่ามีส่วนใดที่ต้องปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป 

เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เสริมด้วย 
เทคนิคการจัดแผนผังมโนทัศน์ ท าให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง โดยการปฏิบัติการ ทดลอง 
และฝึกทักษะการคิด โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์ เพื่อจ าแนก แยกแยะ องค์ประกอบ และเช่ือมโยง ความสัมพันธ์กัน
ของเรื่องที่ศึกษา เพื่อค้นหาค าตอบหรือข้อเท็จจริงของเรื่องนั้น เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ความคิด จนเกิดเป็น
องค์ความรู้ สามารถน าองค์ความรู้ที่ไดไ้ปใช้เป็นเครือ่งมือในการตัดสินใจ ประเมิน และ แก้ปัญหาในเรื่องต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง 

ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ ควรน าการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) 

เสริมด้วยเทคนิคการจัดแผนผังมโนทัศน์ ไปใช้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของ
นักเรียนในการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
1. ควรมีการศึกษาวิจัย โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เสริมด้วยเทคนิคการจัดแผนผังมโนทัศน์ 

กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เพื่อจะได้ข้อสรุปท่ีครอบคลุมและชัดเจนยิ่งขึ้น  
2. ควรมีการศึกษาวิจัย โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เสริมด้วยเทคนิคการจัดแผนผังมโนทัศน์ 

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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 โ ร ง เ รี ย น เ ด ช ะ ปั ต ต น ย า นุ กู ล  จั ง ห วั ด ปั ต ต า นี . (วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ค รุ ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต ) . 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา. 
 อินทิรา เพชร์ทูล. (2560). ผลการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังมโนทัศน์ประกอบที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
 เรียนและเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 . (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหา
 บัณฑิต).  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, ก าแพงเพชร. 
อุไรวรรณ ปานีสงค์ และจิต นวนแก้ว. (2559). การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เสริม
 ด้วยเทคนิคการจัดแผนผังมโนทัศน์ เร่ือง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์
 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 . (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต). 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, นครศรีธรรมราช. 
 
 

 
 
 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

158 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
เรื่อง ภูมภิาคต่างๆ ในประเทศไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  

 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก   
The development of achievement in social studies courses the story of Region in 

Thailand by Learning Skill Practice The student's grade 5  
WATCHANTAWANOOK School  
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 1นักศึกษาสาชาวิชาสังคมศึกษา   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
 

2อาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัพิบูลสงคราม 
3ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัดจันทรต์ะวันออก  อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึก
ทักษะการเรียน  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2/2561  โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก  จ านวน 15 คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 10 ช่ัวโมง สัปดาห์ละ 2 ช่ังโมง รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ คือ 
1) แบบฝึกทักษะทางการเรียน เรื่อง ภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทย  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นชุด
ค าถามของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ   

ค าส าคัญ : การพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  แบบฝึกทักษะการเรียน  

ABSTRACT 
This research aims to compare achievement story of Region in Thailand The student's 

grade 5 WATCHANTAWANOOK School by Learning Skill Practice. Sample This study used a sample 
of students in Grade 5 class in the 2nd semester 2561 academic year, WATCHANTAWANOOK School 
15 samples which was acquired by purposive Sampling. The random selection of simple, duration 
was 10 hours per week 2 hour including the 5 times. Tools used in the experiment. Teaching 
performance evaluation test is the achievement is a series of questions, the student's grade 5 story 
the Region in Thailand, This is a multiple-choice quiz choice of four options of 20 items.  

Keywords: The development of achievement, Learning Skill Practice  

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้บัญญัติในเรื่องแนวทางการจัดการศึกษาหมวด 4 ตาม
มาตรา 22 ไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่า
ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดในกระบวนการเรียนรู้  ต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความ
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ถนัดของผู้เรียนค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  จัดให้ผู้เรียนเรียนรูด้้วยวิธีต่าง ๆตามสติปัญญาและความสามารถ
ของตนการจัดการศึกษามุ่งเน้นความส าคัญทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม  เพ่ือพัฒนาคนให้มีความสมดุล  โดยยึดหลักผู้เรียนส าคัญที่สุด  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542 
: 23)  การวิจัยเป็นเครื่องมือส าคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้การปฏิรูปการเรียนรู้ ประสบความส าเร็จ ดังจะเห็นได้จาก
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บททางการศึกษาของไทย ได้ให้ความส าคัญกับการ
วิจัยและก าหนดมาตรา หลายมาตราที่ช้ีให้เห็นว่าการวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้   กล่าวคือ   มาตรา 24 
(5)  ระบุให้ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  ผู้เรียนสามารถใช้การวิจัยเพื่อศึกษาค้นคว้าหาค าตอบหรือ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น   การวิจัยจึงสัมพันธ์กับกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยฝึก กระบวนการคิด วิเคราะห์  หาเหตุผล
ในการตอบปัญหา และแก้ไขปัญหา มาตรา 30 ระบุให้ครูผู้สอนท าการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
ผู้สอนนอกจากจัดกระบวนการเรียนการสอนแล้ว  ยังใช้การวิจัยเพื่อศึกษาปัญหาหรือสิ่งที่ต้องการรู้ค าตอบ  พัฒนา
ควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนการสอนและท าการวิจัยให้เป็นกระบวนการเดียวกัน 

การเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในโรงเรียน ส่วนใหญ่จัดผู้เรียนเป็นห้อง ๆ  
แต่ละห้องมีผู้เรียนจ านวนมาก โดยให้ผู้เรียนเรียนคละกันทั้ง เก่งและอ่อน  ดังนั้นการปลูกฝังความมีระเบียบวินัย  
คุณธรรม ความซื่อสัตย์ ความเป็นมนุษย์  ความกตัญญู  รักเกียรติภูมิแห่งตน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีความรู้จักคิด
วิเคราะห์  การท างานเป็นกลุ่ม  เคารพสิทธิของผู้อื่น  เสียสละรักประเทศชาติ  เห็นคุณค่าอนุรักษ์และพั ฒนา
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ศรัทธาในศาสนา จึงพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ได้
ยาก เพราะขัดกับหลักจิตวิทยาและธรรมชาติของการเรียนรู้    เพราะผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันในด้าน
สติปัญญา ความถนัด  คุณธรรมจริยธรรม ความสามารถและประสบการณ์ จึงท าให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจ ใน
เรื่องที่เรียนแตกต่างกัน    ถ้าครูสอนเร็วผู้เรียนที่เรียนอ่อนจะตามไม่ทันครู    สอนซ้ าอธิบายมาก ๆ  ผู้เรียนก็จะเกิด
ความเบื่อหน่ายและถ้าเป็นผู้เรียนท่ียังเล็กๆ การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมจึงเป็นไปได้ยากครูผู้สอนต้องหาวิธีการสอน
หลายๆอย่างเพื่อท าให้ผู้เรียนสนใจและมีเจคติที่ดีต่อกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาแลวัฒนธรรม ในการแก้ปัญหา
ดังกล่าวนี้วิธีหนึ่งที่จะช่วยในการเรียนการสอนให้มีประสทิธิภาพและยังปลูกฝงัระเบยีบวินัยคุณธรรมจริยธรรม  ให้ดีขึ้น
ได้แก่การน าเอาวิธีการสอนมาให้ใช้เหมาะสมกับลักษณะวิชา กล่าวคือครูจะต้องหาวิธีการสอน   ที่ได้ผลมาใช้กับ
นักเรียน  ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ท าให้การเรียนการสอนด าเนินไปอย่าง มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม  ปัจจุบันการ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาการด้านต่างๆ ของโลกยุคโลกาภิวัฒน์ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม  
คุณธรรม จริยธรรม ครอบครัว  ชุมชน และประเทศชาติ  จึงท าให้นักเรียนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป 

เมื่อพิจารณาเป้าหมายประการหนึ่งของการจัดการเรียนรู้ คือ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ดี เก่ง มีสุข 
ผู้สอนจึงมีบทบาทส าคัญในการสร้างผู้เรียนให้ไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยจะต้องค านึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้และบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัยให้เป็นกระบวนการเดียวกัน  นั่น คือ ผู้สอนจะต้องจัด
กระบวนการเรียนการสอน และใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  ท าการวิจัยเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา  และน าผลการวิจัยมาใช้ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนบางส่วน
ของผู้เรียน  กระบวนการวิจัยจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเครื่องมือการเรียนรู้ติดตัวไปตลอดชีวิต  เพราะการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการวิจัย  จะฝึกให้ผู้เรียนค้นคว้าทดลองหรือศึกษาหาความรู้อย่างมีแผนงานที่เป็นระบบน่าเช่ือถือได้  
การศึกษาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นการศึกษาเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ ลักษณะทาง
กายภาพและสภาพสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่ล้อมรอบตัวเรา เป็นการเรียนรู้ที่จะสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมปัจจุบันได้
อย่างมีความสุข  (ผสมพร  ประจันตะเสน, 2550) ปัญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  เรื่องภูมิศาสตร์ นักเรียนมีความสับสนเรื่องภูมิศาสตร์ในท้องถิ่นภาคต่างๆ  ของประเทศไทย  ท าให้
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นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายท้อแท้ ไม่สนใจเรียน ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนไม่ดี ผู้วิจัยจึงเห็นสมควรแก้ปัญหาโดย
การสร้างชุดฝึกการเรียน ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนสนใจเรียนมากขึ้นและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
เพื่อเปรียบเทยีบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  ก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการเรียน  ส าหรับนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. เนื้อหา 

การวิจัยครั้งนี้ผู วิจัยได้ใช้เนื้อหาของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5  ใน เรื่องภูมิภาคต่างๆในประเทศไทย ดังนี ้

ภูมิภาคต่างๆในประเทศไทย 
- ภาคกลาง 
- ภาคเหนือ 
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- ภาคใต้ 
- แผนที่เฉพาะเรื่องเพื่อการศึกษาภูมิภาค 
2. ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร  ที่ใช้ในการวิจัยในเรื่องนี้  ได้แก่  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 2 / 2561 โรงเรียน
วัดจันทร์ตะวันออก จ านวน 33 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง  ที่ใช้ในการวิจัยในเรื่องนี้  ได้แก่  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2/2561  
โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก  จ านวน 15 คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
 3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ ได้แก่  การสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะทางการเรียน  เรื่องภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทย  
 ตัวแปรตาม   ได้แก่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เรื่อง ภูมิภาคต่างๆ ใน
ประเทศไทย  

สมมุติฐานของการวิจัย 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  5  ที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะทางการเรียน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. แบบฝึกทักษะการเรียน หมายถึง แบบฝึกทักษะที่ผู้ค้นคว้าสร้างขึ้นโดยใช้เนื้อหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม ในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5   
2. นักเรียน หมายถึง นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก จ านวน 

15 คน 
3. แบบทดสอบ หมายถึง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

เรื่อง ภูมิภาคต่างๆในประเทศไทย ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น เพื่อทดสอบนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5ก่อนและหลังการ
ทดลอง  
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 4. โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก ต าบลในเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
 5. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่นักเรียนท าได้ จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้
ศึกษาสร้างขึ้น 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

   

 

 

 

 

วิธีการด าเนินงาน 
 ประชากร / กลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยในเรื่องนี้  ได้แก่  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 2 / 2561  
โรงเรียนวดัจันทรต์ะวันออก จ านวน 33 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยในเรื่องนี้  ได้แก่  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2/2561  
โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก  จ านวน 15 คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ีประกอบด้วย 
1. ชุดฝึกการเรียน  เรื่อง ภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทย  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  5  ที่ผู้ศึกษาสร้ างขึ้น 
จ านวน  5  ชุด  เวลา 10  ช่ัวโมง   

            1.1  แบบฝึกการเรียนชุดที่  1       เรื่อง   ภูมิภาคของภาคกลาง 
 1.2 แบบฝึกการเรยีนชุดที่   2  เรื่อง   ภูมิภาคของภาคเหนือ 
 1.3 แบบฝึกการเรยีนชุดที่   3  เรื่อง  ภูมิภาคของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
 1.4 แบบฝึกการเรยีนชุดที่   4  เรื่อง   ภูมิภาคของภาคใต ้
        1.5  แบบฝึกการเรียนชุดที่  5      เรื่อง   แผนที่เฉพาะเรื่องเพื่อการศึกษาภมูิภาค 

 การสร้างเคร่ืองมือ 
 การสร้างเครื่องมือผู้ศึกษาได้ด าเนนิการดังนี ้

ผู้วิจัยได้พัฒนาชุดฝึกทักษะการเรยีน  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5  ดังนี ้
1.  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม พุทธศักราช 2551 
 2.  ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จากแนว
การจัดสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

การสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะทางการเรยีน 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม  เรื่อง ภูมภิาคตา่งๆ ในประเทศไทย 
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 3.  ศึกษาสาระการเรียนรู้รายปี และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี ช่วงช้ันที่ 2 (ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6) 
จากแนวการจัดสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 
 4.  ศึกษาค้นคว้า ต ารา วารสาร บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิภาคต่างๆในประเทศไทย และรายละเอียดวัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อ
เป็นแนวทางในการสร้างชุดฝึกการเรียน 
 5.  สร้างชุดฝึกทักษะการเรียน ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 5 ชุด 
 6.  น าชุดฝึกทักษะที่สร้างขึ้น เสนอผู้เช่ียวชาญเพื่อขอค าแนะน าในส่วนที่ยังบกพร่อง แล้วน ามาปรับปรุง
แก้ไข 
 7. น าแบบฝึกทักษะ เรื่อง ภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทย มาใช้ในการเรียนการสอน โดยการใช้แบบฝึกทักษะ
ก่อนเรียน และหลังเรียนชุดเดิมเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   การเก็บรวบรวมข้อมลูในการศกึษา ผู้ศึกษาไดด้ าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. ช้ีแจงวัตถุประสงค ์
2. ทดสอบก่อนเรียน  โดยใช้แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนกับกลุม่ตัวอย่าง 
3. เริ่มด าเนินการสอน  โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้และชุดฝึกทักษะที่สร้างขึ้น  ใช้เวลาทั้งหมด  
    จ านวน  10  ช่ัวโมง  โดยใช้แบบฝึกทักษะ ท้ังหมด  จ านวน  5  ชุด 
4. เมื่อทดลองใช้ชุดฝึกทักษะจนครบท้ัง  5  ชุดฝึกแล้วก็ทดสอบหลังเรียน  โดยใช้แบบทดสอบก่อนและ   
   หลังเรียนชุดเดิม 
สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 
2. สถิติที่ใช้ตรวจสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่า t-test แบบ Dependent 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  เรื่อง ภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  
โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 
ตารางที่  1  แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เรื่อง ภูมิภาค
ต่างๆ ในประเทศไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนเรียนและหลังเรียน   

คะแนน N    S.D.  t  Sig. 

ก่อนเรียน 30 20.13 4.42 1.75 .000** 

หลังเรียน 30 26.46 2.62 

สรุปผลการวิจัย 
   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 สูงข้ึน ร้อยละ   
88.22 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
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อภิปรายผลการศึกษา 
 รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทย โดย
ใช้แบบฝึกทักษะการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก ผู้วิจัยเสนอการอ๓ปรายผล
ตามรายละเอียด ดังน้ี 
 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะทางการเรียน รายวิชาสังคมศึกษา เรื่อง 
ภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก พบว่าคะแนนหลังเรียน 
สูงขึ้นกว่าก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 67.11 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 88.22 และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 21.11 และคะแนนหลัง
เรียน สูงขึ้นกว่าก่อนเรียน มีคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบ ก่อนเรียนเท่ากับ 20.13 และคะแนนหลังเรียน
เท่ากับ 26.46  จากคะแนนเต็ม  30   แสดงว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะทางการเรียน สามารถ
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนได้เพิ่มมากขึ้น และท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี
ขึ้นและสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 

ข้อเสนอแนะ 
 1.ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้ 
 1.1 ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจการเรยีนรู้ทุกปี เพื่อประโยชน์ใน 
       การปรับปรุงพัฒนาการจัดกจิกรรมการเรียนรู ้
 1.2 ควรมีการพัฒนานวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ให้มากข้ึนเพื่อนักเรยีนจะได้ฝึกในรูปแบบท่ีหลากหลาย       
                  แตกต่างกันไป และควรพัฒนานวัตกรรมในกลุม่สาระอื่นๆ ทุกระดับชั้นด้วย        
 1.3 ควรมีการส่งเสรมิให้นักเรยีนน าความรู้และประสบการณ์ที่ไดร้ับไปใช้ใน 
                  ชีวิตประจ าวันให้มากข้ึน 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
 2.1 ครูผู้สอนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนได้ 
 2.2 ครูผู้สอนสามารถน าการจัดการเรียนรู้โดยการใช้แบบฝึกทักษะในการเรียนไปใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่น ๆ ได้ 2.3 สถานศึกษาสามารถน าผลที่เป็นข้อค้นพบไปวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการพัฒนา
ผู้เรียนต่อไป 
 2.4 ควรเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับการจัดการเรียนรู้อื่น ๆ 
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การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปโดยใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ส าหรับนักศึกษา

ระดับอุดมศึกษา  
The Development of Creative Problem Solving Abilities Students’ at 

Pibulsongkram Rajabhat University Using Instructional Model on General 
Education subjects  for Enhancing Creative Problem Solving Abilities of Students 

in Higher Education 

ธัญญาพร  ก่องขันธ์  
Thanyaporn Kongkhan 

อาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏพบิูลสงคราม 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อมุ่งพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของผู้เรียน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักศึกษาที่ได้รับการสอนด้วย
รูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ก่อนเรียนและหลังเรียน  
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามภาค
เรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา  2561 จ านวน 60 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 1. แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตามรูปแบบการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปที่ส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ จ านวน 12 แผนๆละ 4 ช่ัวโมง 2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของผู้เรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และ t-test dependent samples 
  จากการศึกษาพบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ของนักศึกษาท่ีได้รบัการสอนด้วยรูปแบบ
การเรียนการสอนที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ก่อนเรียนและหลังเรียน  พบว่า  คะแนน
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักศึกษาที่ได้รับการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์หลังเรียน สูงข้ึนกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

ค าส าคัญ : ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์/รูปแบบการเรยีนการสอนกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 

ABSTRACT 
 This research is a research experiment  was to development the creative problem solving 
abilities of students.   The purpose of this research was to compare the Creative problem solving 
abilities of students using instructional model on general education for enhancing the creative 
problem solving abilities between before learning and after learning.  The sample were Industrial  
Product Design major of 60 students, major, Faculty of Technology in 
PibulsongkramRajabhatUnivesity, semester 1 academic year 2561.  The instruments consist of 1      
 (   Learning Plan with the Creative problem solving abilities of students using instructional model on 
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general education for enhancing the creative problem solving abilities  for 12 Learning Plan 4  hour 
2. the creative problem solving abilities test. Statistics of research.  Percent, average, standard 
deviation and t-test dependent. 
  The research results were as follows: the Creative problem solving abilities of students 
using instructional model on general education for enhancing the creative problem solving abilities 
after learning higher before learning at the .01 level of significance. 

Keyword: Creative Problem Solving Abilities, Instructional Model on general education 

ความเป็นมาและความส าคญั 

ปัจจุบันนี้โลกของเราก าลังเข้าสู่ยุคที่เรียกว่า “ศตวรรษที่ 21” ซึ่งเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการ
ติดต่อสัมพันธ์กันอย่างรวดเร็ว มีการแข่งขันกันท้ังอาชีพ เศรษฐกิจ และการศึกษา จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่คนรุ่นใหม่จะต้อง
ได้รับการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทรัพยากรด้านมนุษย์ให้ก้าวเข้าสู่การ
แข่งขันกับนานาชาติได้ และสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในสังคมได้ (สุพรรณี ชาญประเสริฐ, 
2556, 10) ซึ่งทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ 4R เน้นการรู้หนังสือ (Literacy) การรู้เรื่อง
จ านวน (numeracy) และการใช้เหตุผล (reasoning) และกลุ่ม 7C ได้แก่ 7C ได้แก่ Critical thinking & problem 
solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา) Creativity & innovation (ทักษะด้าน
การสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) Cross-cultural understanding (ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวน
ทัศน์) Collaboration, teamwork & leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า) 
Communications, information & media literacy (ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ) 
Computing & ICT literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) Career & learning 
skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้) (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ พเยาว์ ยินดีสุข, 2557, 1-3) 

จากการศึกษาทักษะหลักในศตวรรษที่ 21 จะเห็นว่าด้านความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

เป็นทักษะที่จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยพัฒนาและส่งเสริมความสามารถของผู้เรยีน โดยลักษณะของกิจกรรมมุ่งเน้นผู้เรียน

เป็นผู้ลงมือปฏิบัติและสร้างความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ด้วยตนเอง ในการสร้างความรู้ใหม่โดยอาศัยกระบวนการ

มุ่งหาค าตอบและแก้ปัญหาอย่างหลากหลาย ผ่านกระบวนการคิดสร้างสรรค์ และการคิดวิจารณญาณ เพื่อให้สามารถ

แก้ปัญหาได้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อน

ความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน มีการจัดบรรยากาศการเรียนการสอนที่เป็นอิสระ 

โดยมีผู้สอนเป็นผู้ก ากับ ให้ค าแนะน าในการเรียน สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในระดบัอุดมศกึษา ได้มีการน าหลักคิด

เกี่ยวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  )Thailand Qualifications Frameworks : TQF   (มาใช้ใน

ปัจจุบันโดยได้มีการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้บัณฑิตมีอย่างน้อย  5  ด้าน ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือด้านทักษะทาง

ปัญญา  )Cognitive Skills   (ซึ่งเป็นความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ และใช้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต ่าง ๆ ในการคิดวิเคราะห์ และการคิดแก้ปัญหา เมื่อต้องเผชิญกับ

สถานการณ์ใหม่ ๆ ท่ีเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดคิดมาก่อน จะเห็นว่าการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ให้ความส าคัญกับการคิด

เป็นอย่างยิ่ง จากข้อเท็จจริงที่ว่า คุณภาพของคนเป็นสิ่งท่ีสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการศึกษา และคุณภาพการศึกษาที่

ดีจะต้องมีการพัฒนาคนให้มีความสามารถ  ในการคิด )ฆนัท ธาตุทอง , 2554( 
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  รูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ส าหรับนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา เป็นแบบแผนของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ก าหนดไว้อย่างเป็นระบบเพื่อมุ่งพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตามแนวคิดของทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 
ทฤษฎีของกิลฟอร์ด  )Guilford Theory ( และทฤษฏีของทอร์แรนซ์ (Torrance Theory เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีขั้นตอนวิธีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ประกอบด้วย 5  ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การเข้าถึงปัญหา ขั้นที่ 2 สืบค้นข้อมูลหาวิธีการแก้ปัญหา ขั้นที่ 3 เลือก
กลวิธีการแก้ปัญหา ขั้นที่ 4 วางแผนและลงมือปฏิบัติการแก้ปัญหา  และขั้นที่ 5 สะท้อนผลและประเมินผลการ
แก้ปัญหา  ซึ่งในแต่ละขั้นตอนจะประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ )ธัญญาพร ก่องขันธ์ , 2560 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะน ารูปแบบการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปที่ส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา มาใช้ในการพัฒนาความสามารถใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลคราม 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดจุดมุ่งหมายการวิจัยไว้ดังน้ี 
 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักศึกษาท่ีได้รับการสอนด้วยรูปแบบการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ก่อนเรียนและหลังเรียน 

ขอบเขตการวิจัย 

 1. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก ่นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลติภณัฑ์ คณะเทคโนโลยี จ านวน 60 คน  
2. ตัวแปรที่ศึกษา 

   2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก ่รูปแบบการเรยีนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปที่ส่งเสรมิความสามารถในการแกป้ัญหา
อย่างสร้างสรรค์ ส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
    2.2 ตัวแปรตาม ได้แก ่ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค ์
 3. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
 วิชามนุษย์กับสังคม (Man and Society) ซึ่งเป็นวิชาในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป แบ่งเนื้อหาการศึกษาออกเป็น
หน่วยดังน้ี 
 หน่วยท่ี 1 ประวัติความเป็นมาของการก าเนิดสิ่งมีชีวิต 
 หน่วยท่ี 2 สังคมและวัฒนธรรมไทย 
 หน่วยท่ี 3 ภูมิปัญญาไทย 
 หน่วยท่ี 4 สภาพและปญัหาปัจจุบนัของประเทศไทยในมติิต่างๆ 
 หน่วยท่ี 5 การเปลี่ยนแปลงทางสงัคม 
 หน่วยท่ี 6 ความร่วมมือ ความขดัแย้ง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามสถานการณ์โลกปัจจุบัน 
 หน่วยท่ี 7 การด ารงชีวิตที่เหมาะสมในสังคมปัจจุบัน 
 หน่วยท่ี 8 ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข 

4. ระยะเวลาที่ศึกษา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
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สมมติฐานการวิจัย 

นักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการเรยีนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรคม์ีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

  1. รูปแบบการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปท่ีส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ส าหรับ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา หมายถึง แบบแผนของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ก าหนดไว้อย่างเป็นระบบตาม
แนวคิดของทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) ทฤษฎีของกิลฟอร์ด (Guilford Theory) และทฤษฏี
ของทอร์แรนซ์ (Torrance Theory เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ซึ่งมีข้ันตอนวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน ดังนี ้(ธัญญาพร ก่องขันธ,์ 2560) 
  ขั้นที่ 1 การเข้าถึงปัญหา คือ การเข้าถึงปัญหา คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นความสนใจ
ของผู้เรียน ให้มีความตระหนักในการแก้ปัญหา มุ่งให้ผู้เรียนมีความสามารถในระบุสิ่งท่ีเป็นปัญหาในลักษณะแปลกใหม่
ต่างจากท่ีพบหรือมีอยู่เดิม อธิบายสาเหตุของปัญหามากกว่าหนึ่งแนวคิด และตัดสินปัญหาที่แท้จริง 
 ขั้นที่ 2 สืบค้นข้อมูลหาวิธีการแก้ปัญหา คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถในการใช้
วิธีการสืบค้นข้อมูลมากกว่าหนึ่งวิธีในการสืบค้นข้อมูล และน าเสนอผลการสืบค้นข้อมูล ด้วยวิธีการและเหตุผลที่
มากกว่าหน่ึงวธิีหรือหนึง่แนวคิดในการแก้ปัญหา 
 ขั้นที่ 3 เลือกกลวิธีการแก้ปัญหา คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่
เป็นของตนเอง มีความแปลกใหม่ต่างจากที่พบหรือมีอยู่เดิม และท าให้วิธีการแก้ปัญหาหรือแนวคิดนั้นมีความชัดเจน 
โดยการประเมินวิธีการแก้ปัญหาจนได้วิธีการที่ดีที่สุดเหมาะสมกับสถานการณ์ปัญหา รวมทั้งการระบุเหตุการณ์ที่อาจ
เกิดขึ้นในระหว่างการแก้ปัญหาจากวิธีท่ีเลือก ท้ังที่เป็นอุปสรรคและสิ่งสนับสนุนการแก้ปัญหา 
 ขั้นที่ 4 วางแผนและลงมือปฏิบัติการแก้ปัญหา คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้วาง
แผนการแก้ปัญหา และปฏิบัติกิจกรรม ตามวิธีการและขั้นตอนท่ีวางแผนได้ตามล าดับ 
 ขั้นที่ 5 สะท้อนผลและประเมินผลการแก้ปัญหา คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนน าเสนอ
ผลการปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นของตนเอง มีความแปลกใหม่ต่างจากท่ีพบหรือมีอยู่เดิม มีการเปรียบเทียบกิจกรรมและผล
การแก้ปัญหากับเป้าหมายที่วางไว้ และอธิบายข้อสรุปถึงการน าผลการปฏิบัติมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์มากกว่าหนึ่ง
วิธีหรือหน่ึงแนวคิด 

2. ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง กระบวนการมุ่งหาค าตอบและแก้ปัญหาของ
ผู้เรียน โดยการท างานร่วมกันระหว่างการคิดสร้างสรรค์ และการคิดวิจารณญาณ เพื่อสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งความคิดสร้างสรรค์จะใช้ในการคิดวิธีการแก้ปัญหาให้ลึกและหลากหลาย และเลือกวิธีการแก้ปัญหา
โดยใช้การคิดวิจารณญาณจนได้วิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับสถานการณ์มากที่สุด มีพฤติกรรมบ่งช้ี 5 ด้าน ดังน้ี 

 2.1 ความสามารถด้านความเข้าใจปัญหา หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถในการระบุสิ่ง
ที่เป็นปัญหาในลักษณะแปลกใหม่ต่างจากท่ีพบหรือมีอยู่เดิม อธิบายสาเหตุของปัญหามากกว่าหนึ่งแนวคิด และตัดสิน
ปัญหาที่แท้จริง 

2.2 ความสามารถด้านสืบค้นข้อมูลวิธีการแก้ปัญหา หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถใน
การใช้วิธีการสืบค้นข้อมูลมากกว่าหนึ่งวิธีในการสืบค้นข้อมูล และน าเสนอผลการสืบค้นข้อมูล ด้วยวิธีการและเหตุผลที่
มากกว่าหน่ึงวิธีหรือหน่ึงแนวคิดในการแก้ปัญหา  

2.3 ความสามารถด้านการเลือกวิธีการแก้ปัญหา หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถในการ
เลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นของตนเอง มีความแปลกใหม่ต่างจากที่พบหรือมีอยู่เดิม และท าให้วิธีการแก้ปัญหาหรือ
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แนวคิดนั้นมีความชัดเจน โดยการประเมินวิธีการแก้ปัญหาจนได้วิธีการที่ดีที่สุดเหมาะสมกับสถานการณ์ปั ญหา 
วางแผนและอธิบายข้ันตอนการแก้ปัญหาได้ตามล าดับ รวมทั้งการระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการแก้ปัญหา
จากวิธีที่เลือก ท้ังที่เป็นอุปสรรคและสิ่งสนับสนุนการแก้ปัญหา 

2.4 ความสามารถด้านการปฏิบัติ หมายถึง ระดบัพฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถในการปฏิบตัิกิจกรรม 
ตามวิธีการและขั้นตอนท่ีวางแผนได้ตามล าดับ 
 2.5 ความสามารถด้านการประเมนิผล หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถในการน าเสนอผล
การปฏิบัติกจิกรรมที่เป็นของตนเอง มีความแปลกใหม่ตา่งจากท่ีพบหรือมีอยู่เดิม มีการเปรยีบเทียบกจิกรรมและผล
การแก้ปัญหากับเป้าหมายที่วางไว ้และอธิบายข้อสรุปถึงการน าผลการปฏิบัตมิาปรบัใช้ให้เกิดประโยชน์มากกว่าหนึ่ง
วิธีหรือหน่ึงแนวคิด 

กรอบแนวคดิการวิจัย 

 
                    ตัวแปรต้น              ตัวแปรตาม 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตามรูปแบบการเรียน
การสอนวิชาศึกษาทั่วไปท่ีส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีขั้นตอนในการหาคุณภาพ ดังนี้ 

  (1)  ศึกษารายละเอียดหลักสูตร และเอกสาร ต ารา วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
แผนการจัดการเรียนรู้ 
   (2)  สร้างแผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 12 แผนๆละ 4 ช่ัวโมง ให้ครอบคลุมและตรงประเด็นตามขั้นตอน
การจัดกิจกรรม 

  (3)  น าแผนการจัดการเรียนรู้ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ  และให้ข้อเสนอแนะ  
น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา          
( Content Validity ) และภาษาที่ใช้ 5 ปรับปรุงข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญดังกล่าวแล้วน าเสนอผู้เช่ียวชาญอีกครั้ง 
เพื่อให้ประเมินความสอดคล้องข้อค าถาม เนื้อหาและวัตถุประสงค์แล้วน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC ) ซึ่งได้
คัดเลือกข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC ) ตั้งแต่ 0.60-1.00 ซึ่งแสดงว่าข้อค าถามมีความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาและวัตถุประสงค์ทุกข้อ 

รูปแบบการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปที่
ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปญัหาอย่าง
สร้างสรรค ์ส าหรบันักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ขั้นที่ 1 การเข้าถึงปัญหา  
ขั้นที่ 2 สืบค้นข้อมูลหาวิธีการแกป้ัญหา  
ขั้นที่ 3 เลือกกลวิธีการแก้ปัญหา     
ขั้นที่ 4 วางแผนและลงมือปฏิบตักิาร
แก้ปัญหา  
ขั้นที่ 5 สะท้อนผลและประเมินผลการ
แก้ปัญหา 

 

ความสามารถในการแก้ปญัหาอยา่ง
สร้างสรรค ์

1.ความสามารถด้านความเข้าใจปญัหา 
2.ความสามารถด้านสืบค้นข้อมลูวธิีการ
แก้ปัญหา 
3.ความสามารถด้านการเลือกวิธีการ
แก้ปัญหา 
4.ความสามารถด้านการปฏิบตั ิ
5.ความสามารถด้านการประเมินผล 
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    6    (น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปทดลองใช้ ) try-out) กับกลุ่มเป้าหมาย ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
 2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของผู้เรียน มีขั้นตอนในการหาคุณภาพ 
ดังนี ้
   1. ศึกษาต ารา เอกสาร วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักการและวิธีการสร้างแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
   2. สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์แบบอัตนัยโดยก าหนดเป็น
สถานการณ์ปัญหา 5 สถานการณ์ในแต่ละสถานการณ์จะมีข้อย่อยจ านวน 5 ข้อ ซึ่งวัดความสามารถในการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ทั้ง 5 ด้าน รวมทั้งหมดจ านวน 25 ข้อ ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็นรูบิคสกอร์ ( Scoring Rubric ) 
ตามผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
   3. ผู้เช่ียวชาญน าแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เสนอ 5 ท่าน เพื่อหาความ
เที่ยงตรงของแบบทดสอบโดยใช้สูตรดัชนีความสอดคล้อง ( IOC ) ซึ่งได้คัดเลือกข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ( 
IOC ) ตั้งแต่ 0.60-1.00 แสดงว่าข้อค าถามมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและวัตถุประสงค์ทุกข้อ 
   4. น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ไปทดลองใช้ (try-out) กับนักศึกษาที่
ไม่ใช่ตัวอย่างการวิจัยเพื่อหาคุณภาพของข้อสอบอัตนัยโดยค านวณจากสูตรของวิทนีย์และซาเบอร์ (Whitney, D.R. & 
Sabers, D.L., 1970   ( โดยวิเคราะห์ค่าดัชนีอ านาจจ าแนก  )Index of Discrimination) ค่าดัชนีความยาก (Index of 
Difficulty) และใช้หลักการ 27 % คะแนนในกลุ่มสูงกลุ่มต่ า ทดสอบหาค่าความยากง่าย (p  (ค่าอ านาจจ าแนก ) r (และ
ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบโดยใช้เกณฑ์ความยากง่ายระหว่าง 0.20 - 0.80 ค่าอ านาจจ าแนก  )r   (ระหว่าง  0.20 
ขึ้นไป (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543 : 248-249) ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ข้อสอบครั้งนี้ได้คัดเลือกข้อสอบที่
มีค่าความยากง่าย(p) ตั้งแต่ 0.40-0.74 และคัดเลือกค่าอ านาจจ าแนก(r) ตั้งแต่ 0.21 -1.00 จ านวน 25 ข้อ ซึ่ง
แบบทดสอบทั้งฉบับมีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้วิธีของโลเวทท์ (Lovett) เท่ากับ 0.78 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1.  ก่อนท าการทดลองผู้วิจัย ช้ีแจง หลักการ เหตุผลและประโยชน์ของการวิจัยให้กับนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัย พร้อมทั้งท าความเข้าใจวิธีการกับนักศึกษาเกี่ยวกับแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิธีการเรียนการสอน การวัด
ประเมินผล เพื่อให้ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุด 

 2.  ด าเนินการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ ส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา กับนักศึกษากลุ่มทดลอง  
   3.  ผู้วิจัยทดสอบผู้เรียนหลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย 

สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
 2. สถิติที่ใช้ตรวจสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่า t-test แบบ Dependent 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปที่ส่งเสริมความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา มีผลการวิจัยดังนี้ 
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ตารางที ่1 แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักศึกษาที่ได้รับการสอนด้วย
รูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ก่อนเรียนและหลังเรียน 

คะแนน N    S.D.  t  Sig. 
ก่อนเรียน 60 34.12 5.56 58.37 .000** 
หลังเรียน 60 74.60 5.83 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จากตารางที่ 1 พบว่าคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักศึกษาที่ได้รับการสอน
ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์หลังเรียน สูงขึ้นกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สูงขึ้น 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ส าหรับ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ผู้วิจัยเสนอการอภิปรายผลตามรายละเอียด ดังน้ี 
 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักศึกษาที่ได้รับการสอนด้วยรูปแบบ
การเรียนการสอนที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ก่อนเรียนและหลังเรียน  พบว่า  คะแนน
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักศึกษาที่ได้รับการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์หลังเรียน สูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
แสดงว่าการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ส่งผลให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากรูปแบบการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ
และสร้างความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ด้วยตนเอง ในการสร้างความรู้ใหม่โดยอาศัยกระบวนการมุ่งหาค าตอบและ
แก้ปัญหาอย่างหลากหลาย ผ่านกระบวนการคิดสร้างสรรค์ และการคิดวิจารณญาณ ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5 
ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การเข้าถึงปัญหา ขั้นที่ 2 สืบค้นข้อมูลหาวิธีการแก้ปัญหา  ขั้นที่ 3 เลือกกลวิธีการแก้ปัญหา  
ขั้นที่ 4 วางแผนและลงมือปฏิบัติการแก้ปัญหา และขั้นที่ 5 สะท้อนผลและประเมินผลการแก้ปัญหา  เพื่อให้สามารถ
แก้ปัญหาได้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน มีการจัดบรรยากาศการเรียนการสอนที่เป็นอิสระ 
โดยมีผู้สอนเป็นผู้ก ากับ ให้ค าแนะน าในการเรียน สอดคล้องกับ อาพันธ์ชนิต เจนจิต  )2546   (ได้ศึกษา กิจกรรมการ
เรียนการสอนเรขาคณิต โดยใช้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายที่มี

ความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า นัก เรียนในกลุ่มตัวอย่างที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอน
เรขาคณิต โดยใช้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์มีพฤติกรรมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์หลังเรียนที่ประกอบด้วย 
ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม และความคิดละเอียดลออ อยู่ในระดับดีทุกด้าน และสอดคล้องกับอภิชัย เหล่าพิเดช 
)2556  (ได้การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  เรื่อง ปัญหาทางสังคมของไทย ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง แบบแผนการวิจัย 
แบบหน่ึงกลุ่มสอบก่อนและหลังเรียน ผลการวิจัยพบว่าความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เรื่อง ปัญหา
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ทางสังคมของไทยของ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม โดยใช้รูปแบบการเรยีนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปท่ีส่งเสริมความสามารถในการแก้ปญัหาอย่างสร้างสรรค์ 
ส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี ้

1. ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
   1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรมีการเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการท างานร่วมกันและแก้ปัญหา

ของผู้เรียน  
    1.2 ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยวิธีการระดมพลังสมอง 
(Brainstorming) ซึ่งเป็นวิธีการที่สมาชิกในกลุ่ม จะถูกกระตุ้นเร่งเร้าให้เสนอแนวความคิดของตนเองออกมา 

   1.3 ควรจัดแบ่งเวลาในการท ากิจกรรมในแต่ละขั้นตอนการสอนให้เพียงพอ 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์กับรูปแบบการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง สินค้าและบริการและการใช้รูปแบบจิกซอว์  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

A study of learning achievement in the course goods and services By using a 
jigsaw learning process Of grade 5 students in AnubanPhitsanulok school, 

Phitsanulok Province 

วราภรณ์ สาดท่าโพ 1   เบญญาพัชร์ วันทอง 2  วริศรา ตั้งค้าวานิช 3 

Waraporn Sadthapo 1 Benyapat Wantong 2 Warisara Tangkawanich 3 

1นักศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 
2อาจารย ์ สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

3อาจารย:์สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครศุาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง สินค้าและบริการและการใช้
รูปแบบจิกซอว์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างได้แก่ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5/5 จ านวน 47 คน ได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1. 
แผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งจะใช้ควบคู่กับกระบวนการจัดการเรียนรู้เทคนิคการสอนแบบจิกซอว์ (Jigsaw) เรื่อง สินค้า
และบริการ จ านวน 4 แผน  2.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง สินค้าและบริการ ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ  
ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางเรียนเรื่อง สินค้าและบริการ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
.01 

ค าส าคัญ : การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ /รูปแบบจิกซอว์  

ABSTRACT 
 The purpose of this research is Comparison of learning achievement on goods and services 
and using the jigsaw model Of grade 5 students in AnubanPhitsanulok school, Phitsanulok Province 
Sample groups include 1. Learning Management Plan Which will be used in conjunction with the 
learning management process of traditional teaching techniques Jigsaw About products and 
services, 5 periods 2. The test of learning achievement before and after school of grade 5 students 
about products and services which is a multiple-choice type test. Choose to answer 4 options. 20 
items the results showed that learning achievement About products and services After studying 
higher than before With a statistical significance level of .01 

Keyword: academic achievement / jigsaw approach 
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
 แนวการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 ในมาตรา 22 หลักการ จัด
การศึกษา ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่า ผู้เรียนมี ความส าคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม ศักยภาพและในมาตรา 24 
กระบวนการเรียนรู้ต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้ สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดและความแตกต่างของ
ผู้เรียน ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และ  การประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ให้ผู้เรียนเรียนรู้จาก ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้คิด เป็นเป้าหมายของการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมในระดับประถมศึกษาก็เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทางด้านวิชาสังคม ตระหนักถึงคุณค่าของวิชาสังคม และ
สามารถน าสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับวิชาต่าง ๆ ได้ (กรมวิชาการ ,2544.) อีกทั้งพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีทักษะและ
กระบวนการคิดมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถ วิเคราะห์แก้ปัญหาได้ มีความใฝ่รู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มี
ระเบียบแบบแผนในการท างาน มี ความรู้คู่คุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตลอดจนเห็นคุณค่าของ
วัฒนธรรม จากประสบการณ์ ด้านการสอนของผู้วิจัยและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์ผู้สอนวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรมท่านอื่น ได้ข้อสรุปว่าผู้เรียนส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถทางวิชานี้อยู่ในระดับปาน
กลางคอ่นข้าง อ่อนถึงอ่อนมาก อีกท้ังผู้เรียนยังขาดการเรียนรู้ที่เหมาะสม ขาดการฝึกทักษะการ แก้ปัญหาและการให้
เหตุผล ขาดการฝึกคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ และขาดการฝึกฝนการท างานเป็นกลุ่ม (เรณู วรรณสิงห์,2556.) ส่วน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนส่วนใหญ่ยังขาดความรับผิดชอบ ขาดความกระตือรือร้น ไม่ตรงต่อ เวลาและไม่
ชอบแสดงความคิดเห็นกับผู้อื่นจากสาเหตุดังกล่าวการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาจึงไม่ ประสบความส าเร็จทั้ง
ด้านการพัฒนาองค์ความรู้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์หรือพฤติกรรมของผู้เรียน 
 การสอนรูปแบบจิกซอว์เป็นกิจกรรมเรียนการสอนที่เน้นทักษะทางสังคมอาศัยความร่วมมือ การพึ่งพาอาศัย
กัน การมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดนักศึกษาต้องอภิปรายโต้แย้งกันอย่างมีเหตุผลช่วยเสริม และช่วยกันสรุปทุกคน
ต้องได้ความรู้ผู้เรียนต้องตระหนักว่าทุกคนต้องเรียนผู้เรียนต้องใช้ทักษะทางสังคมให้ ถูกต้องทั้งการเป็นผู้น าที่ดีผู้ตามที่
ดีผู้ร่วมงานที่ดีรู้จักการแก้ปัญหาความขัดแย้งรู้จักการสื่อสารที่ถูกต้องลด ช่องว่างระหว่างกันตลอดจนมีกระบวนการ
กลุ่มท างานกลุ่มร่วมกันและการจัดกิจกรรมการเรียนแบบจิกซอว์ สามารถน าไปใช้ได้กับการเรียนทุกวิชาและทุก
ระดับชั้นและจะมีประสิทธิผลยิ่งกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่ง พัฒนานักศึกษาในด้านการเรียนรู้ ทักษะและกระบวนการ
ทางสังคม ความกระตือรือร้น ความรับผิดชอบ   การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่น และการท างานร่วมกับผู้อื่น(ทิศ
นา แขมมณี. 2550.) ดังนั้นจาก ความส าคัญและเหตุผลดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและพฤติกรรม การท างานกลุ่ม เรื่องสินค้าและบริการ ดังนั้นเพื่อให้การเรียนการสอนวิชาสังคมในระดับ
ประถมศึกษาบรรลุ เป้าหมายอาจารย์ผู้สอนจะต้องศึกษาว่ามีแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิธีใดที่จะช่วย
ส่งเสริมให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เกิดทักษะจากการฝึกปฏิบัติและเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์กับตัว 
ผู้เรียน 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง สินค้าและบริการและการใช้รูปแบบจิกซอว์  ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  
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สมมติฐานการวิจัย 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ที่เรียนโดยการใช้
รูปแบบจิกซอว์ เรื่องสินค้าและบริการ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

ขอบเขตการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษาไว้ดังต่อไปนี้ 
 ขอบเขตด้าน ประชากร 
 ประชากร คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
จ านวน 270 คน 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 เนื้อหาท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคือเนื้อกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ในเรื่อง สินค้าและบริการ ได้แก่ 
 ความหมายของสินค้าและบริการ 
 ปัจจัยที่จะน าไปสู่การผลิตสินค้าและบริการ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดสอบโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค
ปริศนาความรู้ (Jigsaw) ผู้วิจัยเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ จึงเป็น
กระบวนการหนึ่งที่จัดให้ผู้เรียนร่วมมือและช่วยเหลือกันในการเรียนรู้โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถต่างกัน
ออกเป็นกลุ่มเล็กๆ มีการท างานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีความช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มี
ความรับผิดชอบร่วมกันทั้งในส่วนตนและส่วนรวม ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิกซอว์ 
(Jigsaw)  ในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สินค้าและบริการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยผู้วิจัยสามารถสรุปกรอบแนวคิดการวิจัยได้ ดังนี้ 

ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 

 

 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถในการเรียนของนักเรียนในเรื่อง สินค้าและบริการ ซึ่งวัดได้
จากคะแนนจากการท าแบทดสอบก่อนและหลังเรียน และแบบประเมินการน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน 
 รูปแบบจิกซอว์ หมายถึง เป็นกิจกรรมที่ครูผู้สอนมอบหมายให้สมาชิกในกลุ่มแต่ละกลุ่มศึกษาเนื้อหาที่
ก าหนดให้ สมาชิกแต่ละคนจะถูกก าหนดโดยกลุ่ม ให้ศึกษาเนื้อหาคนละตอนที่แตกต่างกัน ผู้เรียนจะไปท างานร่วมกับ
สมาชิกกลุ่มอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ศึกษาเนื้อหาที่เหมือนกัน หลังจากท่ีทุกคนศึกษาเนื้อหานั้นจนเข้าใจแล้ว จึงกลับ
เข้ากลุ่มเดิม แล้วเล่าเรื่องที่ตนศึกษาให้สมาชิกคนอ่ืน ๆ ในกลุ่มฟัง โดยเรียงตามล าดับเรื่องราว เสร็จแล้วให้สมาชิกใน

-การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค
จิกซอว์ (Jigsaw)   

 

 

- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรมเรื่อง สินค้าและบรกิาร 
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กลุ่มคนใดคนหนึ่งสรุปเนื้อหาของสมาชิกทุกคนเข้าด้วยกัน ครูผู้สอนอาจเตรียมข้อสอบเกี่ยวกับบทเรียนนั้นไว้ ทดสอบ
ความเข้าใจเนื้อหาท่ีเรียนในช่วงสุดท้ายของการเรียน 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยเครื่องมือต่างๆ ดังน้ี 
 1.  แผนการจัดการเรี ยนรู้  ซึ่ งจะใ ช้ควบคู่กับกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ เทคนิคการสอนแบบ  
จิกซอว์ (Jigsaw) เรื่อง สินค้าและบริการ จ านวน 4 แผน ใช้เวลา 4 ช่ัวโมง  
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องสินค้าและบริการ 
น าไปใช้วัดก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบดังกล่าวมีลักษณะเป็นปรนัย เลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 
20 ข้อ 4 แผน โดยวัดการพัฒนาของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ว่าผู้เรียนมีการ
พัฒนาเพิ่มขึ้นหรือไม่และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปในทิศทางใด ซึ่งการหาประสิทธิภาพของข้อสอบโดยการตรวจ
ความตรงตามเนื้อหา (หาค่า IOC) โดยผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 
ท่าน เพื่อหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ความชัดเจนของภาษา และความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยจากการหาคุณภาพเครื่องมือของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องสินค้าและบริการ ซึ่งประเมินโดยผู้เช่ียวชาญมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.69-1.00  
ซึ่งผ่านเกณฑ์ประเมินจากผู้เช่ียวชาญ แสดงว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสามารถน าไปใช้ทดสอบกับ
นักเรียนได้ 

การวัดและประเมินผล 
 1.การวิเคราะห์ข้อมูลโดยน าข้อมูลที่ได้มาหาความถี่แล้ววิเคราะห์ บรรยายเป็นความเรียงประกอบตารางโดย
เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ย ค่าร้อยละ ในโปรแกรมส าเร็จรูป  
 2.น าแบบทดสอบไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ และน าไปปรับปรุงแก้ไข 
 3.น าแบบทดสอบไปทดลองใช้จริงกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/5 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก  
จ านวน 47 คน 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องสินค้าและบริการ จ านวน 20 ข้อใช้เวลา 10 นาที  
2. ผู้วิจัยด าเนินการสอนตามขั้นตอนต่อไปนี้  
   2.1 จัดท าคะแนนฐานของนักเรียนแต่ละคน โดยเป็นคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนในการสอบ  

ปลายภาคเรียนที่ 1 แล้วแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 7 คน  
    2.2 จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้การพัฒนาเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนเรื่อง สินค้าและบริการและการใช้รูปแบบจิกซอว์  

3. หลังจากผู้วิจัยสอนครบทุกหัวข้อ นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบ           
ชุดเดียวกับ แบบทดสอบก่อนเรียน ใช้เวลา 10 นาที  

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สินค้าและบริการของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบจิกซอว์ 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากแบบชุดสอบ 4 ชุด เรื่อง สินค้าและบริการ                     
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/5 ก่อนเรียนและหลังเรียน 

แบบทดสอบ 
ชุดที ่

ก่อนเรียน หลังเรียน 

X  ร้อยละ X  ร้อยละ 
1 14.15 70.75 15.81 79.05 
2 13.40 67 15.83 79.15 
3 11.79 58.95 14.72 73.6 
4 11.85 59.25 14.49 72.45 

จากตารางที่ 1 พบว่าการจัดการเรียนการสอนทางการเรียนเรื่อง สินค้าและบริการและการใช้รูปแบบจิกซอว์ 
ก่อนเรียนช่ัวโมงที่ 1 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.15 คิดเป็นร้อยละ 70.75  หลังเรียนช่ัวโมงที่ 1 นักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ย 15.81 คิดเป็นร้อยละ 79.05 ก่อนเรียนช่ัวโมงที่ 2 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 13.40 คิดเป็นร้อยละ 
67  หลังเรียนช่ัวโมงท่ี 2 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 15.83 คิดเป็นร้อยละ 79.15 ก่อนเรียนช่ัวโมงที่ 3 นักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 11.79 คิดเป็นร้อยละ 58.95  หลังเรียนช่ัวโมงที่ 3 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 14.72 คิดเป็นร้อยละ 73.6 
ก่อนเรียนช่ัวโมงที่ 4 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 11.85 คิดเป็นร้อยละ 59.25  หลังเรียนช่ัวโมงที่ 4 นักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ย 14.49 คิดเป็นร้อยละ 72.4 

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สินค้าและบริการของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/5 
ในภาพรวม 

การทดสอบ จ านวนนักเรียน X  S.D. t-test df sig 
ก่อนเรียน 47 12.80 2.24 

20.94 28 0.00** หลังเรียน 47 15.21 1.70 
**นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จากตารางที่ 2 พบว่าคะแนนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องสินค้าและบริการ คะแนนก่อนเรียน
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5/5 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.80 ส่วนหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 15.21 และ
เมื่อน าคะแนนมาเปรียบเทียบพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5/5 และการใช้รูปแบบจิกซอว์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ัน 
ประถมศึกษาปีท่ี 5/5 เรื่องสินค้าและบริการโดยใช้รูปแบบจิกซอว์ ผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 การจัดการเรียนการสอนทางการเรียนเรื่อง สินค้าและบริการและการใช้รูปแบบจิกซอว์ ก่อนเรียน ช่ัวโมงที่ 
1 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.15 คิดเป็นร้อยละ 70.75  หลังเรียนช่ัวโมงท่ี 1 นักเรียนมี คะแนนเฉลี่ย 15.81 คิด
เป็นร้อยละ 79.05 ก่อนเรียนช่ัวโมงท่ี 2 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 13.40 คิดเป็นร้อยละ 67  หลังเรียนช่ัวโมงที่ 2 
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 15.83 คิดเป็นร้อยละ 79.15 ก่อนเรียน ช่ัวโมงที่ 3 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 11.79 คิด
เป็นร้อยละ 58.95  หลังเรียนช่ัวโมงที่ 3 นักเรียนมี คะแนนเฉลี่ย 14.72 คิดเป็นร้อยละ 73.6 ก่อนเรียนช่ัวโมงที่ 4 
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 11.85 คิด เป็นร้อยละ 59.25  หลังเรียนช่ัวโมงที่ 4 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 14.49 คิด
เป็นร้อยละ 72.45 
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 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่าคะแนนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องสินค้า
และบริการ คะแนนก่อนเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5/5 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.80 ส่วนหลังเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 15.21 และเมื่อน าคะแนนมาเปรียบเทียบพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5/5 และการใช้รูปแบบจิกซอว์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ .01 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการศึกษาการพัฒนาเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง สินค้าและบริการและการใช้รูปแบบ 
จิกซอว์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ดังต่อไปนี้           
 1. การจัดการเรียนการสอนทางการเรียนเรื่อง สินค้าและบริการและการใช้รูปแบบจิกซอว์ ก่อนเรียนช่ัวโมงท่ี 
1 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.15 คิดเป็นร้อยละ 70.75  หลังเรียนช่ัวโมงท่ี 1 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 15.81 คิด
เป็นร้อยละ 79.05 ก่อนเรียนช่ัวโมงท่ี 2 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 13.40 คิดเป็นร้อยละ 67 หลังเรียนช่ัวโมงที่ 2 
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 15.83 คิดเป็นร้อยละ 79.15 ก่อนเรียนช่ัวโมงที่ 3 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 11.79 คิด
เป็นร้อยละ 58.95 หลังเรียนช่ัวโมงที่ 3 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 14.72 คิดเป็นร้อยละ 73.6 ก่อนเรียนช่ัวโมงที่ 4 
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 11.85 คิดเป็นร้อยละ 59.25 หลังเรียนช่ัวโมงที่ 4 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 14.49                     
คดิเป็นร้อยละ 72.45จากข้อมูลข้างต้นพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเพราะการ
ใช้รูปแบบจิกซอว์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (ปัทมา เอี่ยมสุวรรณ,2552). นักเรียนสามารถ
ศึกษาเนื้อหาและปฏิบัติกิจกรรมได้ด้วยตนเอง โดยนักเรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท ากิจกรรมร่วมกัน นักเรียน
ให้ความสนใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอน โดยผู้วิจัยได้ศึกษาหลักสูตร เพื่อจัดท าเนื้อหาสาระ ก าหนดจุดประสงค์ 
กิจกรรมการเรียนรู้สื่อชุดการเรียนรู้ และเวลาให้สอดคล้องเหมาะสมกัน ส่งผลท าให้ชุดการเรียนรู้ ที่จัดท าขึ้นมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์  

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน นั่นคือรูปแบบการใช้จิกซอว์ที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้น  ท าให้
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/5 สูงขึ้น สองคล้องกับสมมติฐานของการศึกษาซึ่งระบุไว้ว่า
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ที่เรียนโดยการใช้รูปแบบจิกซอว์ 
เรื่องสินค้าและบริการ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งยังพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อชุดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ จึงส่งผลท าให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ ความ
เข้าใจ ตามสาระการเรยีนรู้ และจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ได้ศึกษาผลการใช้ชุดการเรียน
แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่1 โรงเรียนเทศบาลพบว่าชุดการสอนที่สร้างขึ้นมีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ .01 
และได้สร้างผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคแบบจิกซอว ์ในรายวิชาการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
 1. ในการจัดกระบวนการเรียนรู้เทคนิคแบบจิกซอว์(Jigsaw) ควรอธิบายรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ให้
นักเรียนเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองก่อนเพื่อให้การจัดการเรียนรู้ด าเนินไปตามแผนที่วางไว้ 
 2. ในการท ากิจกรรมกลุ่มโจทย์ไม่ควรยากเกินไป เนื่องจากจ าท าให้นักเรียนภายในกลุ่มรู้สึกท้อแท้ ควรปรับ
โจทย์ให้มีความยากง่ายสลับกันไป 
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ข้อเสนอแนะในวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ในการด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักเรียนควรจะมีระยะเวลาในการส ารวจตั้งแต่
นักเรียนเข้ารับการศึกษาจนกระทั่งจบการศึกษาเพื่อติดตามการพัฒนาของนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
 2. ควรน ากระบวนการวิจัยไปปรับใช้กับสาขาวิชาต่างๆเพื่อปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพให้เข้ากับ ผู้เรียน 
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การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับวิถี
การด าเนินชีวิตที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

Learning Management Using Inquiry Method (5E) on the physical environment 
and lifestyleAffecting the learning Achievement for Grade 10 Students 

สุพิชฌาย์  สัตย์ประกอบ1  ปกรณ์  เกษน้อย2 และธัญญาพร  ก่องขันธ์3 
Supitcha  sayprakob  Prakorn ketnoy and Thanyaporn Kongkhan 

1นักศึกษาหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏพบิูลสงคราม 
2ครู สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนจ่านกรอ้ง 

3อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับวิถีการ

ด าเนินชีวิตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 โรงเรียนจ่านกร้อง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 34 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ใช้เวลาในการ
จัดการเรียนรู้ 8 ช่ัวโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test ผลการวิจัย พบว่า
นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรยีนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้ (5E) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

ABSTRACT 
The purpose of this research was to develop the learning achievement on physical 

environment and lifestyle for Grade 10 Students by Learning Management Using Inquiry Method 
(5E) to compare learning achievement before and after learning. The sample group consisted for 
Grade 10/1 Students in semester 2 the academic year 2018. Janokrong School, Muang District, 
Phitsanulok Province, which was obtained by simple random sampling Spent 8 hours in learning 
management. The instruments consist of learning plan for Inquiry Method (5E) and learning 
achievement test. Statistics used were mean, standard deviation, t-test, research results. It was 
found that the students who received the Inquiry Method (5E) had higher learning achievement 
after learning before statistically significant. At level 0.01 
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
 การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นการก าหนดแนวทางในการจัดการเรียนรู้ โดยร่วมกันสร้างรูปแบบและ แนว
ปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นที่องค์ความรู้ ทักษะ ความเช่ียวชาญและสมรรถนะ
ที่เกิดกับตัวผู้เรียน เพื่อใช้ในการด ารงชีวิตในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้ (วิจารณ์ พานิช, 2556: 14-15) 
ซึ่งสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง (2552-2559) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ของการศึกษาไทยที่พึงมีใน
อนาคต คือ คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ เป็นคนดี มีความสุข มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันในเวทีโลก และได้
ก าหนดเป้าหมาย คือ ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้น คนไทยทุก
กลุ่มทุกวัยมีโอกาสได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และผู้เรียนได้รับการเตรียมความ
พร้อมเชื่อมโยงสู่สังคมและประชาคมอาเซียน (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553: 8-13) 
 การปฏิรูปการเรียนรู้ถือเป็นหัวใจส าคัญของการปฏิรูปการศึกษาตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) ได้ให้
ความส าคัญกับการปฏิรูปการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ กระบวนการจัดการศึกษาต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และต้องมีความ 
หลากหลายสามารถบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ เพื่อมุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเยาวชนไทยให้
เป็นคนดี เก่ง มีความสุข มีความรู้เชิงวิชาการและสมรรถนะทางวิชาชีพ เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีสุขภาพกาย
และจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถประกอบอาชีพและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2553: 10) ดังนั้นกระบวนการจัดการศึกษาต้องค านึงถึงความเหมาะสมของผู้เรียน และประโยชน์สูงสุดที่ผู้เรียนควร
ได้รับ อันจะน าไปสู่การเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
  การจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาซึ่งเป็นรายวิชาหนึ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง ในการพัฒนาสมรรถนะของ
ผู้เรียน ให้สามารถเรียนรู้การด ารงชีวิตอยู่ในสังคม และการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนสามารถ
น าเอาความรู้ ความเข้าใจนั้นไปปรับใช้ให้เข้ากับสภาพสังคมที่แปรเปลี่ยนได้อย่างเหมาะสม สมดุล และยั่งยืน 
จุดมุ่งหมายส าคัญของ รายวิชาสังคมศึกษาโดยส่วนใหญ่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีทักษะต่าง ๆ เช่น ทักษะทางสังคม ทักษะ
การคิด ทักษะการตัดสินใจ และทักษะการแก้ปัญหาที่ใช้ในการด าเนินชีวิตของผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของสงคมในการสร้างพลเมืองดีของประเทศ อันเป็นรากฐานของพลโลกต่อไป ดังนั้นการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา 
หรือสาระการเรียนรู้สังคมสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จึงต้องใช้วิธีการเรียนรู้ที่จะช่วยสร้างเสริมเติมเต็ม
ประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้ใช้สติปัญญา ความรู้ ความคิด ความสามารถ ทักษะ ค่านิยมและเจตคติที่ดีตลอดจนต้องจัด
ให้เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผู้เรียนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมจัดการเรียนรู้ของตนเอง พัฒนาและขยายความคิดของ
ตนเองจากความรู้ที่ได้เรียน โดยมีกระบวนการดังนี้  

1. การพัฒนาทักษะทางปัญญา เป็นกระบวนการการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะด้านความรู้ความ
เข้าใจ ในเนื้อหาสาระของวิชา อันประกอบด้วยเครื่องมือช่วยคิด กระบวนการคิด ทักษะการคิด เช่น การคิดวิเคราะห์
คิด สังเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ตลอดจนความรู้ที่ได้จากการบูรณาการที่
เชื่อมโยงเป็น สาระเรื่องราวต่าง ๆ จากสภาพแวดรอบตัว เป็นต้น  

2. การพัฒนาทักษะทางสังคม เป็นกระบวนการการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะที่เน้นการฝึกปฏิบัติ
จริง เพื่อสร้างผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตพื้นฐาน เช่น ทักษะการรู้จักตนเอง ทักษะการคิด การตัดสินใจและการแก้ปัญหา 
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ทักษะการ แสวงหาข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ทักษะการปรับตัว ทักษะการสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพ ทักษะการ
วางแผน และการ จัดการ และทักษะการท างานเป็นทีม เป็นต้น  

3. การพัฒนาเจตพิสัยและคุณลักษณะ เป็นกระบวนการการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะการพัฒนา  
ค่านิยมและเจตคติที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมนั้น เช่น ความ
ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์อดทน โดยยึดหลักธรรมมะมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของผู้เรียน เป็นต้น ดังนั้นการ
พัฒนาทักษะผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน ได้นั้นจ าเป็นต้องมีการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกันแต่ละด้าน 
ดังนี ้ 

1. การพัฒนาทักษะทางปัญญา ผู้เรียนต้องสามารถเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายในบริบททั้งในและ
นอกห้องเรียนเรียนรู้เรื่องใกล้ตัวไปสู่เรื่องไกลตัว ผู้เรียนต้องศึกษามาก่อนว่ามีแหล่งข้อมูลใดในท้องถิ่นที่มีความส าคัญ 
ผู้เรียนสามารถรวบรวมข้อมูลและท าความเข้าใจข้อมูลได้ด้วยวิธีใด เช่น จากการสังเกต สัมภาษณ์ฟังจากวิทยากร การ
ฝึกปฏิบัติ ด้วยตนเอง การจดบันทึก การอ่านจากเอกสาร ต ารา เป็นต้น ต่อมาใน การจัดข้อมูลให้เป็นระเบียบ โดย
ผู้เรียนสามารถ เขียนเป็นเค้าโครงร่างท่ีมีหัวข้อประเด็นส าคัญ ๆ เช่น รูปภาพประกอบ การเรียงล าดับข้อมูล ซึ่งใช้เป็น
แนวทางในการเสนอ และอภิปรายเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล หลังจากนั้นจึงน ามาเขียนเป็นรายงาน และ
น ามาใช้เป็นฐานของข้อมูลใน การวิเคราะห์และการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างชัดเจนต่อไป  

2. การพัฒนาทักษะทางสังคม ผู้เรียนสามารถน าทักษะในการท างานมาใช้เป็นแนวทางให้งานประสบ
ผลส าเร็จจากการร่วมกันแสดงความคิดเห็น การอภิปราย และการสรุปเพื่อใช้ในการตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผล ซึ่ง
ทักษะดังกล่าวใช้กระบวนการทักษะทางสังคม เช่น การท างานร่วมกันในกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ทั้งหมด การ
ประสานงานกับบุคคลภายนอก การเดินทาง และใช้ชีวิตร่วมกันระหว่างการออกไปศึกษาจากแหล่งความรู้ในพื้นที่
เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและน ามาใช้ในการแก้ปัญหาและอุปสรรคร่วมกัน  

3. การพัฒนาเจตพิสัยและคุณลักษณะ ผู้เรียนสามารถน าความรู้ทักษะจากการปฏิบัติที่ได้มาใช้ในการ
ส่งเสริม ค่านิยมและเจตคติในการรับข้อมูลด้านต่าง ๆ ในพื้นที่ด้วยตนเองจนเกิดความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง 
ตลอดจนรู้สึกถึงคุณค่าความส าคัญและเห็นศักยภาพของท้องถิ่นเกิดความภูมิใจรักหวงแผนและผูกพันท้องถิ่นของตน 
ตลอดจนเกิดแนวคิดที่จะพัฒนาท้องถิ่นที่ตนอยู่อาศัยและประเทศสืบไป จากการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาข้างต้นผู้
จัดจึงต้องค านึงถึงองค์ประกอบทั้งความรู้ทักษะ และเจตคติเพื่อ  ใช้ในการปลูกฝังและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการคิด หรือวิธีการคิด ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ต้องเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและส่งเสริมการจัดแหล่งการเรียนรู้ที่
หลากหลายอันเป็นพื้นฐานของการเสริมสร้างความรู้ความคิด ประสบการณ์และปลูกฝังเจตคติที่ดีในสังคมอย่างมี
คุณภาพสืบไป  

จึงได้น าแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ถูกพัฒนาโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) เรียกว่า กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน       
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546) คือ  

1. ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) เป็นขั้นตอนน าเข้าสู่บทเรียน โดยครูเป็นผู้ใช้ค าถามหรือสร้าง
สถานการณ์กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสงสัยและอยากรู้ค าตอบ  

2. ข้ันการส ารวจค้นหา (Exploration) เป็นขั้นตอนท่ีผู้เรียนท าความเข้าใจกับสิ่งที่สงสัยและอยากรู้ ค าตอบ 
โดยมีครูเป็นผู้ใช้ค าถามกระตุ้นหรือช้ีแนวทางเพื่อให้นักเรียนด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไปได้ 
 3. ขั้นการอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนได้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่สงสัยและอยากรู้
ค าตอบอย่างเพียงพอ น ามาสู่การวิเคราะห์ผลและการสรุป พร้อมน าเสนอโดยมีครูเป็นผู้ใช้ค าถามกร ะตุ้นและช้ี
แนวทางให้นักเรียนอธิบายความรู้ที่ได้จากการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้  
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4. ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนได้น าความรู้จากการท ากิจกรรมมาเช่ือมโยงเข้ากับ
ความรู้เดิมและแสดงความคิดเห็นจากการเช่ือมโยงออกมา โดยมีครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง หากมีข้อผิดพลาด
เกิดขึ้น ครูจะเป็นผู้ใช้ค าถามช้ีน าเพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดและน ามาสู่ข้อมูลที่ถูกต้อง  

5. ขั้นประเมินผล (Evaluation) เป็นขั้นตอนการประเมินผลจากการท ากิจกรรมที่ผ่านมาทั้ง 4 ขั้นตอนว่า
นักเรียนมีความรู้อะไร มากน้อยเพียงใด โดยครูเป็นผู้ใช้ค าถามปลายเปิดเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นและ
อธิบายความรู้ออกมา รวมทั้งใช้ค าถามตรวจสอบการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันต่อไป    

ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ครั้งนี้ สามารถน าไปใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชา ส 31103 สังคมศึกษา 2 ต่อไปในอนาคต อีกทั้งข้อมูลที่ได้อาจจะน าไปสู่การพัฒนา
หลักสูตรของโรงเรียนเพื่อให้เป็นหลักสูตรที่ดีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสังคมต่อไปในอนาคต (บุญ
เลี้ยง ทุมทอง, 2553)   

จากการศึกษาจุดเด่นของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ผู้วิจัยจึงมีความสนใจสร้าง
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ในการสอนรายวิชา ส 31103 สังคมศึกษา 2 เรื่อง
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับวิถีการด าเนินชีวิต ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จะเป็นตัวช่วยในการกระตุ้นให้
นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ นักเรียนมีความร่วมมือในการท ากิจกรรมมากข้ึนการจัดการเรียนรู้เกิดทักษะ
กระบวนต่าง ๆ จากการจัดการเรียนรู้ ได้อย่างชัดเจนเป็นระบบ เข้าใจง่ายมากข้ึน และที่ได้จากการจัดการเรียนรู้โดยมี
ผู้สอนเป็นผู้ผลักดันเพื่อให้เกิดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีผลที่สูงขึ้น
ต่อไป  

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับวิถีการด าเนินชีวิตของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 

สมมติฐานของการวิจัย 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับวิถีการด าเนินชีวิตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
4 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) สงูกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ 

ขอบเขตการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

เนื้อหาท่ีใช้ท าการวิจัย คือ เนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชา ส 31103 
สังคมศึกษา 2 เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับวิถีการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย  

  1.1 ประชากรโลก 
  1.2 การกระจายของประชากรโลก 
  1.3 การเปลี่ยนแปลงประชากรโลก 
  1.4 โครงสร้างประชากรโลก 
  1.5 การตั้งถิ่นฐาน 
  1.6 กิจกรรมทางเศรษฐกิจ  
2. ขอบเขตด้านตัวแปร 
  2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 
  2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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3. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ระยะเวลาในการวิจัยทั้งสิ้น 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบ จ านวนทั้งหมด 8 
คาบ (คาบละ 55 นาที) 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
 

 
 
 

 

  

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1 ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 4 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน
ทั้งหมด 115 คน ท่ีเรียนรายวิชา ส 31103 สังคมศึกษา 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนจ่านกร้อง อ าเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก  

1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนจ่านกร้อง อ าเภอเมือง จังหวัด จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 34 คน โดยกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีสุ่มอย่าง
ง่ายด้วยการจับฉลาก (Simple Random Sampling) โดยก าหนดให้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
1. แผนจัดการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา 2 เรื่องสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับวิถีการด าเนินชีวิตของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 4 แผน 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา 2 เรื่องสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับวิถีการด าเนิน
ชีวิตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4.1 จ านวน 30 ข้อ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ทดสอบก่อนการเรียน 
 2. น าแผนจัดการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา 2 เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับวิถีการด าเนินชีวิต โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) (ระยะเวลาในการสอนจ านวน 8 คาบ / คาบละ 55 นาที) 
 3. ทดสอบหลังการเรียน 
 4. ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบ 
 5. วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
  

การจัดการเรยีนรู้แบบสืบ

เสาะหาความรู้ (5E) 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย เครื่องมือที่
ใช้ในการจัดการเรียนรู้ และเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลน ามาวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังน้ี   

การวิเคราะห์ข้อมูลของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดังนี้       

1. หาค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 2 
เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับวิถีการด าเนินชีวิต 

2. เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 2 เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับวิถีการ
ด าเนินชีวิตของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้การทดสอบค่าที่ชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน 
(Dependent t-test) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลัง ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการจัดการ

เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ในการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิชา สังคมศึกษา 2 เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับวิถีการด าเนินชีวิตที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 30 
ข้อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนกับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ (5E) โดยใช้เวลาในการท าแบบทดสอบครั้งละ 40 นาที และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ ได้ผลดังนี้    

ตาราง ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 
การทดสอบ จ านวนนักเรียน �̅� S.D. t Sig 

ก่อนเรียน 34 14.91 2.69 18.15** .000** 

หลังเรียน 34 34.85 1.84   

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จากตารางพบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) วิชาสังคมศึกษา 2 เรื่อง
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับวิถีการด าเนินชีวิต มีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนการจัดการเรียนรู้เท่ากับ 
14.91 คะแนน มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.69 และคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการ
เรียนรู้เท่ากับ 34.85 คะแนน มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.84 และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่านักเรียนที่
ได้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา 2 เรื่องสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพกับวิถีการด าเนินชีวิตหลังได้รับการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการด าเนินการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) วิชาสังคมศึกษา 2 เรื่องสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
กับวิถีการด าเนินชีวิต นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4.1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนจ่านกร้อง อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก ผู้วิจัยได้สรุปไว้ดังน้ี 
 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 2 เรื่องสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับวิถีการด าเนิน
ชีวิต มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.91 คะแนน และ 34.85 ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลัง
เรียนพบว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4.1 พบว่าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องมาจากการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาความคิดอย่างเต็มที่ ได้ศึกษาด้วยตนเองจึงมี
ความอยากรู้อยู่ตลอดเวลานักเรียนมโีอกาสได้ฝกึความคิดและฝกึการกระท า ท าให้ได้เรียนรู้วิธีจัดระบบความคิดและวิธี
สืบเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองท าให้ความรู้คงทนและถ่ายโยงการเรียนรู้ได้ กล่าวคือ ท าให้สามารถจดจ าได้นาน
และน าไปใช้ในสถานการณ์ใหม่อีกด้วยและเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนส่งเสริมให้
นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา 2  

ข้อเสนอแนะ 
 1. ครูผู้สอนในรายวิชา ส 31103 สังคมศึกษา 2 สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้
 2. ครูผู้สอนสามารถน าการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ไปใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ได้
 3. สถานศึกษาสามารถน าผลที่เป็นข้อค้นพบไปวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการพัฒนา
ผู้เรียนต่อไป 
 4. ควรเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้อื่น ๆ 
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 ในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. วารสารมนุษยศาสตร์
 และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 134-147. 
อับดุลเลาะ  อูมาร์. (2560). ผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เร่ืองสมดุลเคมี ที่มีต่อ
 แบบจ าลองทางความคิด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
 สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานตรินทร์. 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย โดยใช้ชุดการเรียนรู้
สาระภูมิศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 

Development of Academic Achievement in the physical characteristics of 
Thailand Through the Use of Geography Learning Sets for grade Six Students at 

Anuban Phitsanulok School 

สุรีรัตน์ แร่นาค1 เบญญาพัชร์ วันทอง2 วริศรา ตั้งค้าวานิช3  

Surirad Raenak1 Benyapat Wantong2 Warisara Tangkawanich3 

      1นักศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม
  2อาจารย ์สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

               3อาจารย ์สาขาวิชาสังคมศกึษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนในวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ โดยใช้ชุดการเรียนรู้เรื่องลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 
50 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) จากการจับฉลากมา 1 ห้อง คือ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/6 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) ชุดการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์ 2) แผนการ
จัดการเรียนรู้ จ านวน 3 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียน (Pretest-Posttest) เรื่อง 
ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับจากการจัดชุดการเรียนรู้สาระ
ภูมิศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
พบว่าจากการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ค าส าคัญ: ชุดการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์ , ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ABSTRACT 
 The purpose of this reseach was to compare academic achievement on social studies, 
religion and culture through the use of geography learning sets on the topic of “physical 
characteristics of Thailand”. The simple random sampling was a group of 50  students in grade six. 
The research tools consisted of geography learning sets, 3 learning plans and learning achievement 
tests (pre-test and post-test). The study found that students got higher average scores after using 
this learning sets at the statistical significance level of .01. 

Keyword : geography learning sets, academic achievement 
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
 การเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในโรงเรียน ส่วนใหญ่จัดผู้เรียนเป็นห้อง ๆ แต่
ละห้องมีผู้เรียนจ านวนมาก โดยให้ผู้เรียนเรียนคละกันทั้งเก่งและอ่อน จึงต้องมีการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม ถ้าครูสอนเร็วผู้เรียนท่ีเรยีนอ่อนจะตามไม่ทันครู สอนซ้ าอธิบายมาก ๆ ผู้เรียนก็จะเกิดความเบื่อหน่ายและถา้
เป็นผู้เรียนที่ยังเล็กๆ กล่าวคือครูจะต้องหาวิธีการสอน ท่ีได้ผลมาใช้กับนักเรียน ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ท าให้การเรียนการสอน
ด าเนินไปอย่าง มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม ปัจจุบันการเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการด้านต่างๆ ของโลกยุค
โลกาภิวัฒน์ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ จึง
ท าให้นักเรียนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปความรู้และความเข้าใจเมื่อพิจารณาเป้าหมายประการหนึ่งของการจัดการ
เรียนรู้ ผู้สอนจะต้องจัดกระบวนการเรียนการสอน และใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ และ
กระบวนการวิจัยจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเครื่องมือการเรียนรู้ติดตัวไปตลอดชีวิต (รุ่งทิพย์ สุภาพ, 2556) 
 การเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมยังประสบปัญหาส าคัญอยู่หลายประการโดยเฉพาะในการ
เรียนรู้ภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในสาระดังกล่าวอย่างละเลยการให้ความส าคัญกับการสอน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการ ดังนั้นเพื่อเป็นการ
ตอบสนองเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ซึ่งมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่างสร้างสรรค์
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
เกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม และผู้สอนมีบทบาทในการวางแผนการจัดการเรียนรู้กระตุ้น แนะน า
ช่วยเหลือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สามารถช้ีน าตนเองได้ และสามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในสังคม
ได้ตลอดชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
 จากแนวคิดดังกลาวขางตนพอสรุปไดวา การใช้ชุดการเรียนรู้จะท าใหนักเรียนเตรียมพรอมในการเรียนอยู
เสมอและยังชวยใหนักเรียนไดส ารวจแกไขขอบกพรองในการเรียนของตนเองอีกดวยนอกจากน้ียังเปนการสร้างสัมพันธ
ตอเนื่องในการพัฒนาการเรียนสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นดวย ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงท าให้ผู้วิจัย
สนใจที่จะผลิตสื่อการเรียนการสอนเป็นชุดการเรียนรูก้ลุ่มสาระภูมิศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดย
มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้ชุดการเรียนรู้
สาระภูมิศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของประเทศ
ไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนที่ชอบท างานเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ปรึกษาหารือซึ่งกันและกัน  

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 เพื่อเปรียบเทยีบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้ชุดการเรยีนรูส้าระ
ภูมิศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

สมมติฐานการวิจัย 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระภมูิศาสตร์ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพ

ของประเทศไทย  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
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ขอบเขตการวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จ านวน 278 
คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) โดยการจับ
ฉลากมา 1 ห้อง ห้องเรียนจาก 6 ห้องเรียน คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จ านวน 50 คน 

กรอบแนวคิดการวิจัย  
 ตัวแปรที่ศึกษา  
 ตัวแปรต้น คือ การใช้ชุดการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์ 
 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน  เป็นกระบวนการเรียนรู้จากชุดการสอน  เป็นสื่อการสอนชนิดหนึ่งที่
เป็นลักษณะของสื่อประสม (Multi-media) เป็นการใช้สื่อตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปร่วมกันเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่
ต้องการ  โดยอาจจัดขึ้นส าหรับหน่วยการเรียนตามหัวข้อเนื้อหาและประสบการณ์ของแต่ละหน่วยที่ต้องการจะให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
 
   ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ให้นิยามศัพท์เฉพาะ ไว้ดังนี้ 
 นักเรียน หมายถึง นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 
 ชุดการเรียนรู้ หมายถึง การเรียนที่ให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง จากชุดการเรียนรู้ในรายวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยได้
จัดสร้างขึ้น จ านวน 3 ชุด ชุดที่ 1 คือ เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศของไทย ชุดที่ 2 คือ เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศของ
ประเทศไทย ชุดที่ 3 คือ เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการท าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้น 
 

 

ชุดการเรยีนรูส้าระภูมิศาสตร์ 
- แบบทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียน (Pretest-Posttest) 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

สาระภูมิศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 6 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย มีดังนี้ คือ 

1. ชุดการเรียนรู้ สาระภูมิศาสตร์ ส าหรับวัดผลก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของ
ประเทศไทย ซึ่งมีอยูจ านวน 3 ชุด เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย ใชส าหรับ
วัดผลการเรียนรูกอนและหลงัเรียน มีลักษณะเปนแบบขอสอบเลอืกตอบ 4 ตัวเลือก มีค าตอบที่ถูกตองเพียง 1 ตัวเลือก
ในแตละขอ 

วิธีการด าเนินการสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย มีการด าเนินการดังนี้ 
1. แผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์ วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 3 แผน ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ดังนี ้  

แผนที่ 1 ลักษณะภูมิประเทศของไทย 
แผนที่ 2 ลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทย 
แผนที่ 3 ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย 
เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดเนื้อหาในแผนการจัดการเรียนรู้ การจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ ในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิจากชุดการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์ มีดังน้ี 
1. ผู้วิจัยท าการสอนด้วยตนเอง เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย โดยใช้ระยะเวลาเรียน 1 คาบ

ต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 3 สัปดาห์ 
2. ด าเนินการพัฒนาโดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระ

ภูมิศาสตร์ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย ใชส าหรับวัดผลการเรียนรูกอนและหลังเรียน (Pretest-
Posttest) มีลักษณะเปนแบบขอสอบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีค าตอบท่ีถูกตองเพียง 1 ตัวเลือกในแตละขอ 

3. ตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร ์เรื่อง 
ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย แล้วน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/6  โดยการใช้ชุดการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน  

ชุดการเรียนรู้ท่ี แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน 

�̅� ร้อยละ �̅� ร้อยละ 
1 12.56 62.8 15.86 79.3 

2 12.48 62.4 16.2 81 
3 11.32 56.6 16.14 80.1 

 

 จากตารางที่ 1 พบว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ เร่ือง ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย พบว่า
ชุดการเรียนรู้ที่ 1 แบบทดสอบก่อนเรียนได้ร้อยละ 62.8 ค่าเฉลี่ย 12.56 และแบบทดสอบหลังเรียนได้ร้อยละ 79.3 ค่าเฉลี่ย 15.86 ชุด
การเรียนรู้ชุดที่ 2 แบบทดสอบก่อนเรียนได้ร้อยละ 62.8 ค่าเฉลี่ย 12.48 และแบบทดสอบหลังเรียนได้ร้อยละ 81 ค่าเฉลี่ย 16.2 ชุดการ
เรียนรู้ที่ 3 แบบทดสอบก่อนเรียนได้ร้อยละ 56.6 ค่าเฉลี่ย 11.32 และแบบทดสอบหลังเรียนได้ร้อยละ 80.1 ค่าเฉลี่ย 16.14 ผลปรากฏว่า
สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
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ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6/6 ในภาพรวม 

การทดสอบ จ านวนนักเรียน 𝒙 S.D t-test df sig 

ก่อนเรียน 50 12.12 2.04 26.78 149 .000 

หลังเรียน 50 16.07 1.57 

 

 จากตารางที่ 2 พบว่าการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6 มี 
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.12 และ 16.07 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า 

คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ .01 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้ผลการวิจัยด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดังนี้  

1. ชุดการเรียนรู้ สาระภูมิศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีคุณภาพในระดับที่มากที่สุด โดย
ใช้แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน (Pretest-Posttest) เพื่อทดสอบก่อนและหลังเรียนครอบคลุมเนื้อหาและกิจกรรมที่

ก าหนดให้เกิดการเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียนค่าเฉลี่ย (x̄) เท่ากับ 12.12 แบบทดสอบหลังเรียนค่าเฉลี่ย (x̄) เท่ากับ 
16.06  

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย ของนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้ค่าเฉลี่ย (x̄) ของผลต่างของคะแนนก่อนหลัง เท่ากับ 3.947-1.794 
 3. นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่ได้จากการใช้ชุดการเรียนรู้
สาระภูมิศาสตร์ วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ลักษณะทางกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .01 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ สาระ ภูมิศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6/6 เมื่อน าไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามชุดการเรยีนรู้สาระ ภูมิศาสตร์ สามารถท าให้ผู้เรียนมี
พัฒนาการด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น และจากผลการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยน ามาอภิปรายผลได้ 
ดังนี ้
 1. จากผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ สาระ ภูมิศาสตร์ ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ สาระ ภูมิศาสตร์ได้ท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 12.12 และแบบทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 16.07 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยใช้สถิติ
ทดสอบที (t-test Dependent) พบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนใช้แบบทดสอบมีค่าสูงกว่าแบบทดสอบก่อนเรียน เท่ากับ 
26.78 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยการใช้ชุดการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์ เป็นการพัฒนาความรู้
ความสามารถของเด็ก ที่ได้ทบทวนความรู้เดิมหลังจากที่เรียนบทเรียนแล้ว ทั้งนี้แบบชุดการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์ ยัง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและสามารถให้นักเรียนเกิดทักษะ เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 2. ชุดการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้ให้ผู้เรียนท ากิจกรรม ได้พัฒนาการเรียนรู้ของนัก เรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6/6 เพื่อให้เข้าใจกับเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีเรียน ซึ่งผู้เรียนต้องท าความเข้าใจ คิดวิเคราะห์ สรุป
ประเด็นของเนื้อหาเพื่อเป็นการเรียนรู้เนื้อหาที่เกิดจากความรู้ความเข้าใจ ท าให้ผู้เรียนมีความกระจ่างชัดในเนื้อหา มี
ความคงทนในความรู้โดยสังเกตไดท้ี่ผู้วิจัยได้สร้างชุดการเรยีนรู้สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของประเทศ
ไทย พบว่า ผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้มากข้ึน นอกจากนี้ให้ผู้เรียนพบว่า จากการศึกษาทักษะการด าเนินชีวิต
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ของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดการสอน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระพระพุทธศาสนา เรื่อง หลักธรรม
ทางศาสนาพุทธ มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของรมณภัทร กตตน์วงศกร (2557) ที่ได้ท าการวิจัย เรื่อง การศึกษาผล
การพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอุทิศ) ส านักงานเขตภาษี
เจริญ กรุงเทพมหานคร จากการวิจัยพบว่าผลการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบาง
จาก (โกมลประเสริฐอุทิศ) ส านักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยรวมมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตอยู่ใน
ระดับดี เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการตระหนักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น ด้านการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ 
และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ด้านการจัดการกับอารมณ์และความเครยีด และด้านการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น มี
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตอยู่ในระดับดีทุกด้าน และสอดคล้องกับงานวิจัยของกฤษณา ปัญญา (2552) ที่ได้
ท าการศึกษาเรื่อง การสร้างแบบประเมินวัดทักษะชีวิตของนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการศึกษาพบว่า 
ทักษะชีวิตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดเชียงราย พบว่าเกินครึ่งหนึ่งมีทักษะชีวิตในด้านการสร้าง
สัมพันธภาพและการสื่อสารอยู่ในระดับดี ส่วนด้านการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา ด้านการจัดการอารมณ์และ
ความเครียดเกินครึ่งหนึ่งอยู่ในระดับดีมาก ทั้งนี้เนื่องจากในชุดการสอน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระ
ภูมิศาสตร์ เรื่อง ลักษณะทางกายภาพ ส่งผลให้นักเรียนเกิดทักษะในการแสวงหาความรูส้่งเสริมให้ผู้เรยีนเกิดทักษะการ
เรียนรู้ และวางแผนในการค้นคว้าหาค าตอบอย่างเข้าใจตามจุดประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ โดยครูผู้สอนท าหน้าที่คอยกระตุ้น
ส่งเสริมและแนะแนวทางสถานการณ์ปัญหาท าให้ให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและกระตือรือร้นที่จะเรียนในรายวิชาสังคม
ศึกษา สังเกตได้จากผลของการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ เมื่อนักเรียนได้เรียนด้วยชุดกิจกรรมเกิดความเข้าใจท าให้
ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่า เป็นผลท าให้ชุดการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ภูมิศาสตร์ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดการสอนสูงขึ้น
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .01  

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรวิจัยการสร้างสื่อการสอนสาระภูมิศาสตร์ครูเน้นการใช้สื่อการสอนประเภทใดบ้างเพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนาผลิตสื่อ 
 2. ควรวิจัยเชิงเปรียบเทียบเพื่อศึกษาผลของการใช้ชุดการสอนที่สร้างขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียนการสอน
โดยการใช้ชุดการเรียนรู้สาระภมูิศาสตร ์เปรียบเทียบกับวิธีการสอนแบบอ่ืนๆ เพื่อศึกษาผลของการน าชุดการสอนไปใช้
จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
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 การศึกษา). กรุงเทพฯ : บัณฑติวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้การ
เรียนรู้ เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo-literacy) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 
Educational achievement management of natural resources and the 

environment. The learning geography (Geo-literacy) for high school students 5,  
Triamudomsuksa School of the North 

อมรเทพ ชาบาง¹  นิวัฒน์ สนศิริ²  และธัญญาพร ก่องขันธ³์ 
Amonthep Chabang¹ Nivath Sonsiri² and Thanyaporn Kongkhan³ 

1.นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 
         2.ครูช านาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 

         3.อาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้น าเสนอการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โดยใช้การเรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo-literacy) ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
ภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยการจัดการเรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo-literacy) ศึกษาความพึงพอใจทางการเรียนรู้ เรื่อง การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการจัดการเรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo-literacy) กับกลุ่มเป้าหมาย คือ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2 ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 
จ านวน 44 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง  การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยรูปแบบการเรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo-literacy) แบบทดสอบทดสอบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบบวัดความพึงพอใจการจัดการเรียนรู้
ด้วยรูปแบบการเรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo-literacy) สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test แบบ 
dependent และค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม  
 จากการวิจัย พบว่า  

1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้การเรียนรู้เรื่อง
ภูมิศาสตร์ (Geo-literacy) ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .01 

2.ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียน เรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการจัดการเรียนรู้
เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo-literacy) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ พบว่า 
นักเรียนมีความพึงพอใจในรายข้อส่วนใหญ่อยู่ในระดับพึงพอใจมาก และในภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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ABSTRACT 
This research presents the education achievement Management of natural resources and 

environment, using the lessons in geography (Geo-literacy) for high school students 5, 
Triamudomsuksa School of the North. aimed to compare achievement learn about natural resource 
management and Environmental management-learn about geography (Geo-literacy) financial 
satisfaction studies, learn about natural resource management and environmental management, 
learn geography (Geo-literacy) with the target audience is high school students, 5 2 semester room 
suite. As 1 and 2 year 2561 Triamudomsuksa School of the North. The number of 44 people in 
education learning management of a unit to learn about natural resource management and the 
environment by learning more about geography. (Geo-literacy) the test subject achievement tests, 
management of natural resources and environment measure satisfaction with learning management 
to learn about geography. (Geo-literacy) statistics: standard deviation, t-test model dependent and 
precision values of the query. 

The research found that;  
1. Achievement management of natural resources and environment, using the lessons in 

geography (Geo-literacy) for high school students 5, Triamudomsuksa School of the North. High 
school before studying different statistically significant level of .01 

2. The satisfaction of learning Management of natural resources and environmental 
management, learn geography (Geo-literacy) of high school students 5, Triamudomsuksa School of 
the North. Found that the student has satisfied most of the message list in a very satisfactory and 
the overall satisfaction level for most. 

Keyword: Geographic learning management, Achievement 

ความหมายและความส าคัญ 
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญนั้น เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน

กระบวนการเรียนรู้ ซึ่งตรงตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 หมวดที่ 4 แนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 22 ก าหนดไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถ ในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) รวมถึงหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม 
มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ด้านสมรรถนะ คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือท่ีว่าผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้เต็มตามศักยภาพ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2552, น. 4-5.) ซึ่งการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ คือ วิธีการที่สามารถสร้างและพัฒนาผู้เรียน ให้เกิดคุณลักษณะต่างๆ ที่ต้องการในยุคโลกาภิวัตน์
เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ให้ความส าคัญกับผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนในเรื่อง
ที่สอดคล้องกับความสามารถเละความต้องการของตนเองและได้พัฒนา ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ ซึ่งแนวคิดการจัด
การศึกษานี้เป็นแนวคิดที่มีรากฐานจากปรัชญาการศึกษาและทฤษฏีการเรียนรู้ต่างๆ ที่ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง
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ยาวนาน และเป็นแนวทางที่ได้รับการพิสูจน์ว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามต้องการได้ผล (วัฒนาพร 
ระงับทุกข์, 2542) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่จะเป็นแกนในการพัฒนา
คนเพื่อไปพัฒนาสังคมได้ค่อนข้างมาก สาระการเรียนรู้ที่เป็นองค์ความรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ประกอบด้วยสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดา
รงชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์ โดยก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจ ในแต่ละสาระการเรียนรู้ดังกล่าว ตลอดจนยึดมั่นและปฏิบัติตนเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม อย่างมีความสุขตาม
ระบอบการปกครองที่สอดคล้องกับประเพณีวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม ทั้งทางสังคม และทางธรรมชาติ (กรม
วิชาการ. 2545 ก: 20-21) 

เนื่องจากปัจจุบัน โลกาภิวัตน์ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
เทคโนโลยี วิทยาการ และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เป็นผลมาจากการอพยพของประชากร ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการ
สื่อสารและการคมนาคม ฯลฯ ท าให้เกิดการพึ่งพาอาศัยกัน มีการเชื่อมโยงต่อกันในระดับโลกมากขึ้น มีการแข่งขันกัน
ทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น สิ่งเหล่านี้ท าให้ผู้คนทั่วโลกที่มีความแตกต่างทางความคิด ค่านิยม ความเช่ือ วัฒนธรรม การ
คาดหวังต่อสังคม จึงกล่าวได้ว่ากระแสโลกาภิวัตน์ก าลังเปลี่ยนแปลงโลกและชีวิตของทุกคน การเตรียมนักเรียนให้
พร้อมกับการด ารงชีวิตในความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันจึงมีความจ าเป็น ซึ่งประกอบกับปัจจุบันการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศก่อให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ส่งผลต่อการด ารงชีวิตหลายประการ เช่น การเพิ่มขึ้นของก๊าซ
เรือนกระจก การละลายของธารน้ าแข็ง การเพิ่มขึ้นของภัยพิบัติ ปัญหาสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจาก
การเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากร ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี ท าให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 จากการที่ผู้วิจัยได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ฝึกปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยนักเรียนจะต้องเรียนรูเ้นื้อหารายวิชาสังคมศึกษา (ภูมิศาสตร์) ในภาคเรียนท่ี 
1 และท าให้พบว่าผู้เรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ยังไม่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาภูมิศาสตร์มากพอและไม่
สามารถเช่ือมโยงเรื่องราวต่างๆจนน าไปสู่การหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการการพัฒนาที่
ยั่งยืนได้ ซึ่งการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิชาภูมิศาสตร์ ค่อนข้างยากและซับซ้อน ทั้งมีความเป็นวิทยาศาสตร์อย่างมาก 
และเพื่อเป็นการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีผลการเรียนที่ดี
ยิ่งขึ้น ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ ร่วมทั้งสร้างความสนใจในเนื้อหาที่ค่อนข้างยากและซับซ้อน 
ผู้สอนจ าเป็นต้องใช้วิธีที่เหมาะสม ที่ท าให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ไม่น่าเบื่อ เพื่อกระตุ้นความสนใจ ตลอดจนเกิดความเข้าใจ
และสามารถน าไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งการแก้ปัญหาที่จะท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และส่งเสริม
ความสามารถด้านต่างๆกับผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  

การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo-literacy) จึงเป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่สามารถ
ช่วยพัฒนา นักเรียนให้เข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกที่มีความสัมพันธ์กับที่ตั้ง เข้าใจระบบธรรมชาติและการ
เปลี่ยน แปลงท่ีเกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิง่แวดลอ้ม เพื่อน าไปสู่การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่าง
เป็นระบบและการตัดสินใจเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืนในฐานะพลเมืองโลกได้ (การรู้เรื่องภูมิศาสตร์ 2561, น.1) 

จากการศึกษาการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo-literacy) ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนใน
รายวิชาสังคมศึกษา จึงมีความสนใจที่จะน าวิธีการดังกล่าวมาเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนให้มากข้ึน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายใน
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การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเต็มที่ โดยเรียนรู้อย่างมีความสุขและมีทักษะที่ส าคัญเพื่อน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้
ต่อไป 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการ
จัดการเรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo-literacy) ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
ภาคเหนือ 

2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจทางการเรียนรู้ เรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการ
จัดการเรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo-literacy) ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
ภาคเหนือ 

สมมติฐานการวิจัย  
1.นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้การจัดการ

เรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo-Literacy) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเตรียมเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

2.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน เรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้เรื่องภูมศิาสตร์ (Geo-Literacy) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเตรียมเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 
อยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด 

ขอบเขตของการวิจัย 

 กลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที 5 ห้อง 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

ภาคเหนือ มีจ านวน 44 คน 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย  

1. แบบทดสอบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็น
ข้อสอบแบบปรนัยเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ  

2. แผนการจัดการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วย
รูปแบบการเรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo-literacy) ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

3. แบบวัดความพึงพอใจการจัดการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ด้วยรูปแบบการเรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo-literacy) ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

 การสร้างและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 
 1. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo-literacy) จ านวน 40 
ข้อ  
   1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สาระการ
เรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
   1.2 วิเคราะห์ตัวช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระส าคัญและเนื้อหาให้ครอบคลุม เรื่อง การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
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   1.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดการเรียนแบบร่วมมือซึ่ง
เป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก ถ้าตอบถูกให้คะแนนข้อละ 1 คะแนน ถ้าตอบผิดหรือไม่ได้ตอบให้ข้อละ 0 
คะแนน จานวน 40 ข้อ 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
  2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนการสอน  
  2.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอน ซึ่งเป็นค าถามประมาณค่า 

(Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert) แบบสอบถามมีจ านวน 15 ข้อ แบ่งเป็น 4 ด้าน 
  2.3. ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับค าก าจัดความของศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย โดยเชิญผู้เช่ียวชาญ

จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจความเหมาะสมทั้งด้านเนื้อหาภาษาท่ีใช้และตรวจสอบความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยใช้
เทคนิคการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency: IOC) แล้วปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

  2.4 น าแบบสอถามความพึงพอใจไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยโดยทดลองกับกลุ่มเป้าหมาย 
  3.แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบเรียนรู้เรือ่งภูมิศาสตร์ (Geo-literacy) จ านวน 9 แผน รวมเวลาในการ
จัดการเรียนรู้ 9 คาบเรียน  
   3.1. ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
   3.2. ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้  
   3.3. วิเคราะห์เนื้อหาของรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส 32101 แล้วด าเนินการ
สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 3 แผน รวม 6 คาบเรียน 
   3.4 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพความถูกต้องและ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) แล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency: IOC) แล้ว
ปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
   3.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้ (try-out) กับกลุ่มทดลอง ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย เพื่อ
ศึกษาคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย 
   3.6 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยทดลองกับกลุ่มเป้าหมาย 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  
 ตัวแปรต้น ได้แก่  
 การจัดการเรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo-literacy) 
 ตัวแปรตาม ได้แก่  
 1.3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 1.3.2. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 1.4 เนื้อหา  
 การวิจัยในครั้งน้ีใช้เนื้อหาใน สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ เรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มาตรฐานที่ ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการด าเนิน
ชีวิต มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 แผนการจัดการเรียนรู้ 18 เรื่อง สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แผนการจัดการเรียนรู้ 19 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แผนการจัดการเรียนรู้ 20 เรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1.5 ระยะเวลา  
 การวิจัยครั้งนี้ใช้เวลาในการด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1และ2 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างเดือน
สิงหาคมถึงธันวาคม 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1.กระบวนการรู้เรื่องภูมิศาสตร์หรือกระบวนการทางภูมิศาสตร์ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ภูมิศาสตร์ให้ผู้เรียนเกิดการคิดอย่างเป็นระบบ เข้าใจและมีความรู้อย่างถูกต้องชัดเจน ผู้สอนอาจจะใช้วิธีการแบบ
แก้ปัญหา (problem solving method) หรือวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (inquiry method) เป็นตัวกระตุ้น
ผู้เรียน โดยผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมที่ส าคัญ  5 ขั้นตอน  ได้แก่ การตั้งค าถามเชิงภูมิศาสตร์ การรวบรวมข้อมูล 
การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล การสรุปเพื่อตอบค าถาม  

2.ทักษะทางภูมิศาสตร์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีการรู้เรื่องภูมิศาสตร์นั้น ผู้สอน
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาทักษะของผู้เรียนที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ทางภูมิศาสตร์  โดยสามารถจัดกิจกรรมต่างๆ 
ด้วย การสอดแทรกทักษะที่ส าคัญ ได้แก่ การสังเกต (observation) การแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์ 
(interpretation of geographic data) การใช้เทคนิคและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (using geographic technique 
and equipment) การคิดเชิงพื้นที่ (spatial thinking) การคิดแบบองค์รวม (holistic thinking) การใช้เทคโนโลยี 
(using technology) การใช้สถิติพื้นฐาน (using basic statistics)  
 3.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลคะแนนที่นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้จากการท า

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ เรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

การจัดการเรยีนรู้เรื่องภูมิศาสตร์ 

(Geo-literacy) 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเรียนช้ัน

มั ธยมศึกษาปีที่  5  เ รื่ อ ง  การจั ดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปีท่ี 5 เรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
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 4.นักเรียน หมายถึง ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ปี
การศึกษา 2561 
 5.ความพึงพอใจ หมายถึง ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
ภาคเหนือ ท่ีมีต่อการเรียนการสอน เรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 ขั้นตอนนี้เป็นการนาเครื่องมือท่ีผ่านการหาประสิทธิภาพแล้วไปใช้เพื่อศึกษาผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้
เรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo-literacy) ที่มีผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ซึ่งมีขั้นตอนและ
วิธีการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. ขั้นก่อนการศึกษา เป็นขั้นตอนท่ีผู้วิจัยได้เตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้  
  1.1. เตรียมการ วางแผนเพื่อน าเครื่องมือท่ีผ่านการหาประสิทธิภาพแล้วที่ใช้ในการวิจัย  
  1.2. ช้ีแจงท าความเข้าใจกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้เพื่อช้ีแจงจุดประสงค์และวิธีการ

จัดการเรียนด้วยแผนการเรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo-literacy) 
  1.3. ก่อนการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบการเรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo-literacy) เรื่อง การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ให้นักเรียนท าแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน (Pre-test) จ านวน 1 ฉบับ ซึ่งประกอบไปด้วย แบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 4 
ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ คะแนนเต็ม 40 คะแนน 

2. ขั้นด าเนินการศึกษา เป็นขั้นที่ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาโดยน าเครื่องมือ แผนการจัดการเรียนรู้ด้วย
รูปแบบการเรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo-literacy) ไปใช้ในการทดลอง การด าเนินการทดลองใช้เวลา 8 คาบเรียน โดย
ทาการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนในคาบเรียนที่ 1 และทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 
คาบเรียนที ่8 เวลาในการเรียนคาบเรียนละ 50 นาที ในภาคเรียนท่ี 1และ2 ปีการศึกษา 2561 

  2.1 เนื้อหาท่ีทดลองสอน คือ เนื้อหาสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา เรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ   

  2.2 การด าเนินการทดลองสอนผู้วิจัย ทดลองด้วยตนเองทั้งหมด 8 คาบเรียนโดยด าเนินการทดสอบก่อน
เรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย แบบเลือกตอบจานวน 40 ข้อ จากนั้นได้ใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo-literacy)  

  2.3. เมื่อนักเรียนได้เรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo-literacy) เรื่อง การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จนครบจ านวนคาบเรียนที่ก าหนดไว้  แล้วให้นักเรียนได้ด าเนินการสอบวัดผม
สัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน (Post-test) จ านวน 1 ฉบับ โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดเดียวกับ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนแต่ใช้การสลับข้อและตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ คะแนนเต็ม 40 
คะแนน และให้นักเรียนตอบแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของผู้เรียน หลังการจัดการเรียนรู้ที่ครอบคลุมเนื้อทั้งหมด 
4 ด้าน จ านวน 15 ข้อ 

  2.4. น าคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีได้จากการทาแบบทดสอบมาศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลังเรียนด้วยรูปแบบการ
เรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo-literacy) โดยน าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียน (Post-test) มาเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน ( Pre-test ) ของนักเรียนที่ได้จากการเรียนรูโ้ดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์ 

(Geo-literacy) โดยวิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (xˉ) และค่าทีแบบไม่เป็นอิสระ (t-test dependent) 
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 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
ในการวิจัยครั้งนี้ใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
1. สถิติพื้นฐานของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ได้แก่  
  1.1 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) 
  1.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 2. ค่าสมมติฐานการวิจยั t-test แบบ dependent 
 3. สถิติพื้นฐานของแบบสอบถามความพึงพอใจ ได้แก่ 
   3.1 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) 
   3.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
   3.3 ค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม โดยใช้การเรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo-literacy) ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา ภาคเหนือ มีผลการวิจัยดังนี้ 

ตารางที่ 1 แสดงผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนละหลังเรียนด้วยการเรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์      
(Geo-literacy)  เรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 
 

กลุ่มเป้าหมาย N xˉ S.D t  Sig. 

ทดสอบก่อนเรียน 44 9.7 2.05 31.870 .000** 

ทดสอบหลังเรียน 44 27.26 3.14  

     **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

จากตารางที่ 1 ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาทดสอบหาค่าทางสถิติ t-test แบบ dependent เพื่อเปรียบเทียบ
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียน โดยสรุปผลการทดสอบว่า  ผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนที่เรียนโดยการเรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo-literacy) มีผลผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 
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ตารางที่ 2 แสดงผลความพึงพอใจทางการเรียนรู้ เรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการจัดการ

เรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo-literacy) ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 

 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย S.D ความหมาย 

ด้านความรู/้ทักษะ/กระบวนการ  

1.ครูสอนโดยใช้เนื้อหาท่ีทันสมัย 4.73 0.45 มากที่สุด 

2.ครูประยุกต์น าเนื้อหาสอดคล้องกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน หรือ

สภาพแวดล้อม 

4.48 0.55 มาก 

3.ผู้สอนใช้กระบวนการสอนโดยให้ผู้เรยีนไดเรียนรู จากกิจกรรมที่

หลากหลาย 

4.20 0.63 มาก 

4.กิจกรรมการเรยีนรูส้นุกและน่าสนใจ 4.45 0.63 มาก 

5.นักเรียนได้ความรู้จากจดักิจกรรมการเรียนการสอนของคร ู 4.61 0.62 มากที่สุด 

ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน  

1.ครูใช้สื่อประกอบการสอน 4.75 0.49 มากที่สุด 

2.ครูให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 4.34 0.71 มาก 

3.ครูใช้สื่อ ICT ในการจัดการเรยีนการสอน 4.55 0.59 มากที่สุด 

ด้านสถานท่ี    

1.สถานท่ีมีความเหมาะสมต่อการเรียนรู ้ 4.41 0.69 มาก 

2.มีสิ่งอ านวยความสะดวกต่อการเรียนรู้ครบครัน 4.11 0.75 มาก 

ด้านครผูู้สอน  

1.ครูส่งเสริมให้นักเรียนคดิริเริ่มและรูจ้ักวิพากษ์วิจารณ์ 4.41 0.66 มาก 

2.ครูให้ผู้เรียนท างานร่วมกันท้ังกลุม่และรายบุคคล 4.66 0.53 มากที่สุด 

3.ครูให้โอกาสนักเรียนซักถามปัญหา 4.66 0.53 มากที่สุด 
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4.ครูคอยกระตุ้นให้นักเรยีนตื่นตัวในการเรียนเสมอ 4.41 0.69 มาก 

5.ครูมีความตั้งใจในการสอน 4.77 0.42 มากที่สุด 

รวม 4.50 0.38 มากที่สุด 

จากตารางที่ 2 จะพบว่าการวิเคราะห์ผลข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน เรื่อง การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการจัดการเรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo-literacy) ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ในภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

สรุปผลและอภิปรายผล 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้การเรียนรู้

เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo-literacy) ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ผู้วิจัยเสนอ
การอภิปรายผลตามรายละเอียด ดังน้ี 

1.ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้
การเรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo-literacy) ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.7 คะแนน และ 27.18 คะแนนตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลัง
เรียนพบว่า คะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนับส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
การวิจัยข้อที่ 1 แสดงว่าการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo-Literacy) สามารถท าให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากการจัดการเรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo-Literacy) ในเรื่อง การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการตั้งค าถามและการหาค าตอบเกี่ยวกับ
เรื่องราวที่ตนเองสนใจ มากกว่าความจ าที่ได้จากผู้สอนเพียงอย่างเดียว โดยเป็นลักษณะของการให้ผู้เรียนมองสภาพ
ปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่รอบตัวของตนเอง มาวิเคราะห์และสร้างองค์ความรู้ใน
การหาวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเน้นความคิดที่ได้จากผู้เรียนเป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องตามส านัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2561) กล่าวไว้ใน หนังสือหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน พ.ศ.2550 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) ว่า การรู้เรื่องภูมิศาสตร์เป็นการแสดงความสามารถ
ในการใช้ความเข้าใจเชิงภูมิศาสตร์ (ability to use geography understanding) และการให้เหตุผลทางภูมิศาสตร์ 
(geographic reasoning) เพื่อการตัดสินใจเชิงภูมิศาสตร์อย่างเป็นระบบ (systematic geographic decision) ใน
การแก้ไขปัญหาและวางแผนอนาคต (problem solving and future planning) โดยอาศัยองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 
ประการ คือ ความสามารถทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทางภูมิศาสตร์ และทักษะทางภูมิศาสตร์ 

2.ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียน เรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย
การจัดการเรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo-literacy) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
ภาคเหนือ ภาคเรียนที่ 1 และ 2 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในรายข้อส่วนใหญ่อยู่ในระดับพึงพอใจมาก และ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 ทั้งนี้เนื่องการการเรียนการสอน
ของวิชาสังคมศึกษาโดยส่วนใหญ่ผู้สอนจะท าหน้าท่ีเป็นผู้บรรยายเนื้อหาวิชาในช่ัวโมงนั้นๆ เป็นหลัก ซึ่งท าให้เกิดความ
เบื่อหน่ายในช้ันเรียนจนไม่มีสนใจทีจะเรียนรายวิชาสังคมศึกษา เมื่อใช้การจัดจัดการเรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo-
Literacy) จึงท าให้เกิดความแปลกใหม่ส าหรับตัวผู้เรียน โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้จะเน้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดและ
การแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ประกอบกับการใช้สื่อท่ีมีความทันสมัยมากข้ึนเข้ามาประกอบการสอนด้วย ซึ่งท าให้ผู้เรียน
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ได้ทักษะความรู้ ทักษะ และกระบวนการทางเรียนภูมิศาสตร์ ทั้งยังท าให้เกิดความสนุกสนาน ความน่าสนใจในการ
เรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จึงท าให้ความพึ่งพอต่อการเรียนของ
ผู้เรียน เรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้การจัดการเรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo-Literacy) 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเตรียมเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งครอบคลุม
การประเมิน 4 ด้าน ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน ด้านสถานท่ี และด้านครูผู้สอน  

ข้อเสนอแนะ  
 ผลจาการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้การ
เรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo-literacy) ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าวิจัยไปใช้ 
  1.1 ผู้สอนในรายวิชาสังคมศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการ

เรียนการสอนได้ 
  1.2 ควรมีการสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดทักษะ กระบวนการ และความสามารถทางภูมิศาสตร์มากขึ้น เพื่อให้

เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ของผู้เรียนได้เพิ่มมากขึ้น 
2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1. ควรศึกษาถึงข้อจ ากัดและผลกระทบของการจัดการเรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo-literacy) เพื่อ

ปรับปรุงแห้ไขให้มีประสิทธิภาพ 
  2.2. ผู้สอนต้องมีความรู้พื้นฐานมากเพียงพอในการที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการจัดการ

เรียนรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo-literacy) ในเรื่องต่างๆ ของสาระภูมิศาสตร ์เพื่อการพัฒนาผลสมัฤทธ์ิของผู้เรียนได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
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(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561 . โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย : 
กรุงเทพมหานคร 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2560. แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2560-2579) :พิมพ์ครั้งที่ 1 
 กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ  
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ผลการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่องสินค้าและบริการในชีวิตประจ าวัน เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระเศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
The Use of Learning Sets on Everyday Products and Services to Promote 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
เรื่อง สินค้าและบริการในชีวิตประจ าวัน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม โดยใช้ชุดการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาล
พิษณุโลก จ านวน 47 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย1) ชุดการเรียนรู้สาระ
เศรษฐศาสตร์ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (pretest-posttest) เรื่อง สินค้าและบริการในชีวิตประจ าวัน 
ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่องสินค้าและบริการในชีวิตประจ าวัน ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย
ก่อนเรียนเท่ากับ 12.91 หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 21.28 และเมื่อน าคะแนนมาเปรียบเทียบ พบว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดการเรียนรู้ หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 

ค าส าคัญ :  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน,ชุดการเรียนรู้,ประถมศึกษา          

ABSTRACT           

 The purpose of this research aims to compare grade two students academisc achievement 
in social studies, religion and culture subject on everyday products and services through the use of 
learning sets. The purposive sampling was a group of 47 grade two students. The research tools 
consisted of learning sets and learning achievement tests (pretest-posttest) on everyday products 
and services. The results showed that students learning with learning packages About products and 
services in daily life With an average score of 12.91 after studying with an average score of 21.28 
and when comparing scores Found that learning achievement learning sets can help students 
receiving more scores at the statistical significance level of .01 

Keywords: academic achievement / learning sets / primary school 
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ความเป็นมาและความส าคัญ         

 ในกระบวนการเรียนการสอน สือ่การเรียนการสอนเป็นทรัพยากรหนึ่งที่น ามาใช้ในกระบวนการเรยีนรู้ ซึ่ง
จะต้องให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกิจกรรม เวลา และสถานท่ีเพื่อให้ผู้เรียนไดร้ับความรู้มากท่ีสดุในเวลาประหยัด 
ชุดการเรยีนการสอนเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น เป็นนวัตกรรม
ทางการศึกษาท่ีเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการจัดกิจกรรม การแกป้ัญหาการท างานแบบกระบวนการกลุ่มและยดึเด็ก
เป็นศูนย์กลาง เนื่องจากชุดการเรียนรู้เป็นการน าเอาสื่อชนิดต่าง ๆ มาผสมผสานกันใหส้อดคล้องกับจุดมุ่งหมายและ
เนื้อหาของแต่ละหน่วยการเรียน ชุดการเรยีนที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์จะมปีระโยชน์ต่อการเรียนการสอนอย่างยิ่ง 
คือ ช่วยเร้าความสนใจของผู้เรียนและเปดิโอกาสให้ผู้เรียนมสี่วนรว่มในการเรยีนในการแสดงความคดิเห็น ฝึกทักษะ
กระบวนการกลุ่ม ฝึกการตดัสินใจและแสวงหาความรูด้้วยตนเอง     
 การจัดการเรยีนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมยังประสบปัญหาส าคญัอยู่หลายประการ 
โดยเฉพาะการเรียนรู้ในสาระเศรษฐศาสตร์ จากการศึกษาข้อมูลจากการสอบในภาคเรยีนที่ผ่านมาพบว่านักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2 มผีลการเรยีนในวิชาสังคมศึกษาอยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์ที่ทางโรงเรยีนก าหนดไว้ (ร้อยละ 75 
นักเรียนต้องได้เกรด 3,4) จัดว่าเปน็ปัญหาส าคัญ จ าเป็นต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน เพื่อใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคม
ศึกษาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ดีขึ้น       
 ดังนั้นครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงต้องค านึงถึงกระบวนการพัฒนา
ผู้เรยีนและผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นหลัก ผูส้อนจึงมบีทบาทในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ กระตุ้น แนะน า
ช่วยเหลือให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรูส้ามารถช้ีน าตนเองได้ และสามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรยีนรู้ต่าง ๆ ใน
สังคมได้ตลอดชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งแท้จริง และตอ้งมีความมุ่งมั่นใน
การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถเต็มตามศักยภาพ เพือ่พัฒนาผลสมัฤทธ์ิของนักเรียนใหด้ีขึ้น ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวข้างต้นจึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะผลิตชุดการเรยีนรู้ กลุม่สาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
สาระเศรษฐศาสตร์ เรื่องสินค้าและบริการในชีวิตประจ าวัน ของช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 เพื่อพัฒนาด้านการเรียนรู้ใน
สาระเศรษฐศาสตร์ และเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นและเหมาะสมกับสภาพการเรียนรู้ ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเกิดการสนใจในกิจกรรมการเรยีนการสอน 
สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียน อยากเรยีนรู้ และประสบผลส าเรจ็ในการเรียน อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาคณุภาพการศึกษา
ของนักเรียนซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตและสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 

จุดประสงค์ของการวิจัย          

 เพื่อเปรียบเทยีบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง สินค้าและบรกิารใน
ชีวิตประจ าวัน ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้ชุดการ
เรียนรู ้

สมมติฐานการวิจัย         

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ที่เรียนโดยชุดการ
เรียนรู้ เรื่อง สินค้าและบริการในชีวิตประจ าวัน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
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ขอบเขตการวิจัย           

 การศึกษาครั้งน้ี ผู้ศึกษาได้ก าหนดขอบเขต ดังนี ้                   
 1.ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง       
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกส านักงานเขต
พื้นที่ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จ านวน 266 คน      
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง โดยเลือกจากห้องที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ ากว่าห้องอื่น มา 1 ห้อง จาก 6 ห้องเรียน คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2/4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ส านักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จ านวน 47 คน 
 2.ขอบเขตด้านเนื้อหา        
 เนื้อหาที่น ามาใช้ในการวิจัย เรื่อง สินค้าและบริการในชีวิตประจ าวัน ประกอบไปด้วยสาระการเรียนรู้
เกี่ยวกับความหมายและความส าคัญของการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ  ลักษณะของการแลกเปลี่ยนสินค้าและ
บริการโดยไม่ใช้เงิน รวมทั้งการแบ่งปัน การช่วยเหลือ ลักษณะการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยการใช้เงิน 
ความหมายและบทบาทของผู้ซื้อและผู้ขายผู้ผลิตและผู้บริโภค การก าหนดราคาสินค้าและบริการ  
 3.ขอบเขตด้านตัวแปร         
 ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้โดยการใช้ชุดการเรียนรู้     
 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระเศรษฐศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
 4.ขอบเขตด้านระยะเวลา        
 ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาในการทดลอง จ านวน3 
สัปดาห์ เวลา 3 ช่ัวโมง  

กรอบแนวคิด                

  ตัวแปรต้น                                                     ตัวแปรตาม 

 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ       

 

ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัยได้นิยามศัพท์เฉพาะไว้ดังน้ี      
 ชุดการเรียนรู้ หมายถึง ชุดการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระเศรษฐศาสตร์ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 1 ชุด ได้แก่ สินค้าและบริการในชีวิตประจ าวัน  
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการท าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สาระเศรษฐศาสตร์ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมา   
 วิธีการด าเนินงานวิจัย        
 ในการด าเนินการศึกษาค้นคว้าการจัดการเรียนรู้โดยชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระเศรษฐศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาล
พิษณุโลก อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกครั้งน้ีผู้วิจัยได้ดาเนินการศึกษาและค้นคว้าเป็นข้ันตอนตามล าดับดังนี้ 

ชุดการเรยีนรู ้เรื่อง สินค้าและบรกิารใน
ชีวิตประจ าวัน 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม สาระเศรษฐศาสตร์ เรือ่งสินค้าและบริการใน

ชีวิตประจ าวัน 
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 1.เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย        
 2.การเก็บรวบรวมข้อมูล        
 3.การวิเคราะห์ข้อมูล        
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย        
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย      
 1.ชุดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสาระเศรษฐศาสตร์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 
จ านวน 1 ชุด เรื่อง  สินค้าและบริการในชีวิตประจ าวัน จ านวน 3 แผน เวลา 3 ช่ัวโมง ในการศึกษาประกอบด้วย 
ความหมายและความส าคัญของสินค้าและบริการ ลักษณะของการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ซื้อและผู้ขาย          
 จากการหาคุณภาพเครื่องมือของชุดการเรยีนรู้ เรื่อง สินค้าและบริการในชีวิตประจ าวัน ได้น าชุดการเรียนรู้ที่
สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ความชัดเจนของ
ภาษา และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งผ่านเกณฑ์ประเมินจากผู้เช่ียวชาญ แสดงว่าชุดการเรียนรู้
สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับนักเรียนได้      
 2.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระเศรษฐศาสตร์ เรื่อง
สินค้าและบริการในชีวิตประจ าวัน น าไปใช้วัดก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบดังกล่าวมีลักษณะเป็นปรนัย 
เลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ โดยวัดการพัฒนาของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม สาระเศรษฐศาสตร์ ว่าผู้เรียนมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นหรือไม่และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปในทิศทางใด ซึ่ง
การหาประสิทธิภาพของข้อสอบโดยการตรวจความตรงตามเนื้อหา (หาค่า IOC) โดยผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน น า
แบบทดสอบที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) 
ความชัดเจนของภาษา และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย    
 จากการหาคุณภาพเครื่องมือของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม สาระเศรษฐศาสตร์ เรื่องสินค้าและบริการในชีวิตประจ าวัน ซึ่งประเมินโดยผู้เช่ียวชาญมีค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่าง 0.67-1.00 ซึ่งผ่านเกณฑ์ประเมินจากผู้เช่ียวชาญ แสดงว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สามารถน าไปใช้ทดสอบกับนักเรียนได้ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้    
  1.ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง สินค้าและบริการในชีวิตประจ าวัน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพจากผู้เช่ียวชาญแล้ว           
 2.เริ่มด าเนินการสอน โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้และชุดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น ใช้เวลาทั้งหมด จ านวน 3 
ช่ัวโมง 3 สัปดาห์          
 3.เมื่อทดลองครบ 3 สัปดาห์ ท าการทดสอบหลังเรียน (Post-test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง สินค้าและบริการในชีวิตประจ าวัน ฉบับเดียวกับที่ใช้ในการทดสอบ
ก่อนเรียน           
 4.ตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง สินค้าและ
บริการในชีวิตประจ าวัน แล้วน าผลที่ได้มาวิเคราะห์   

 การวิเคราะห์ข้อมูล         
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สินค้าและบริการในชีวิตประจ าวันของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โดยการ
ใช้ชุดการเรียนรู้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล         
ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สินค้าและบริการในชีวิตประจ าวันของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2.4 โดยการใช้ชุดการเรียนรู้ ก่อนเรียนและหลังเรียน 

ชุดการเรียนรู้ท่ี ก่อนเรียน หลังเรียน 

X  ร้อยละ X  ร้อยละ 
1 12.98 43.27 21.25 70.83 
2 13.45 44.83 21.53 71.77 
3 12.30 41.00 20.74 69.13 
 

 จากตารางที่ 1 พบว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่องสินค้าและบริการในชีวิตประจ าวัน 
ก่อนเรียนชุดการเรียนรู้ที่ 1 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.98 คิดเป็นร้อยละได้เท่ากับ 43.27 หลังเรียนด้วยชุดการ
เรียนรู้นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 21.25 คิดเป็นร้อยละ 70.83 ก่อนเรียนชุดการเรียนรู้ที่ 2 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 13.45 คิดเป็นร้อยละได้เท่ากับ 44.83 หลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 21.53 คิด
เป็นร้อยละ 71.77 และก่อนเรียนชุดการเรียนรู้ที่ 3 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.30 คิดเป็นร้อยละได้เท่ากับ 
41.00 หลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 20.74 คิดเป็นร้อยละได้เท่ากับ 69.13 

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สินค้าและบริการในชีวิตประจ าวันของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2.4 ในภาพรวม 

การทดสอบ จ านวน
นักเรียน 

X  S.D. t-test df sig 

ก่อนเรียน 47 12.91 3.45 
23.32 46 0.00** 

หลังเรียน 47 21.28 3.41 

** นัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .01              

จากตารางที่ 2 พบว่าคะแนนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระเศรษฐศาสตร์ เรื่องสินค้าและบริการใน
ชีวิตประจ าวันก่อนเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.91 ส่วนหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 21.28 และเมื่อน าคะแนนมาเปรียบเทียบพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดการเรียนรู้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 

สรุปผลการวิจัย           

 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สาระเศรษฐศาสตร์ ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2/4 เรื่องสินค้าและบริการในชีวิตประจ าวัน ผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้   
 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่องสินค้าและบริการในชีวิตประจ าวัน ก่อนเรียนชุดการเรียนรู้
ที่ 1 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.98 คิดเป็นร้อยละได้เท่ากับ 43.27 หลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้นักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 21.25 คิดเป็นร้อยละ 70.83 ก่อนเรียนชุดการเรียนรู้ที่ 2 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 13.45 
คิดเป็นร้อยละได้เท่ากับ 44.83 หลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 21.53 คิดเป็นร้อยละ 71.77 
และก่อนเรียนชุดการเรียนรู้ที่ 3 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.30 คิดเป็นร้อยละได้เท่ากับ 41.00 หลังเรียนด้วย
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ชุดการเรียนรู้นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 20.74 คิดเป็นร้อยละได้เท่ากับ 69.13   
 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่าคะแนนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระ
เศรษฐศาสตร์ เรื่องสินค้าและบริการในชีวิตประจ าวัน ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.91 ส่วนหลังเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 21.28 และเมื่อน าคะแนนมาเปรียบเทียบพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดการเรียนรู้ คะแนนสอบหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

อภิปรายผล          

 จากผลการศึกษาการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่องสินค้าและบริการในชีวิตประจ าวัน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัย
เสนอการอภิปรายตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้       
 1.จากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่องสินค้าและบริการในชีวิตประจ าวัน พบว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ปรากฏผลเช่นนี้ สืบเนื่องมาจาก ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น ได้ผ่านการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบการจัดท าชุดกิจกรรม การเรียนรู้ แล้วด าเนินการตามที่ศึกษา 
โดยผ่านการประเมนิคุณภาพจากผูเ้ชี่ยวชาญในด้านหลักสตูร เนื้อหาสาระ ความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ การ
จัดกิจกรรม การเรียนรู้ที่หลากหลาย ช่วยเร้าความสนใจของผู้เรียน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนใน
การแสดงความคิดเห็น ฝึกทักษะกระบวนการกลุ่ม ฝึกการตัดสินใจและการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งผู้วิจัยได้
ศึกษาหลักสูตร จัดท าเนื้อหาสาระ ก าหนดจุดประสงค์ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ ชุดการเรียนรู้ และก าหนดเวลาให้
สอดคล้องเหมาะสมกัน ส่งผลท าให้ชุดการเรียนรู้ที่จัดท าขึ้นมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
  2.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน นั่นคือ ชุดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้น ท าให้
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 สูงขึ้น สองคล้องกับสมมติฐานของการศึกษาซึ่งระบุไว้ว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกที่เรียนโดยชุดการเรียนรู้ เรื่อง 
สินค้าและบริการในชีวิตประจ าวัน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งยังพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อชุดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ จึงส่งผลท าให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ 
ความเข้าใจ ตามสาระการเรียนรู้ และจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชนกานต์ อินทร์มาก 
(2558) ได้ศึกษาการสร้างชุดกิจกรรม เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่าชุดการสอนที่สร้างขึ้นมีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญที่ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของเบญจวรรณ ภูตินันท์ (2559) ได้สร้างชุดการสอน วิชาสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม สาระพระพุทธศาสนา เรื่อง หลักธรรมทางศาสนาพุทธ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่ามี
คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยพงษ์ศักดิ์ 
ปัญญาดี(2551) ได้สร้างชุดการสอนวิชาพระพุทธศาสนา และความพึงพอใจของนักเรียน ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ผลการวิจัยพบว่าชุดการสอนทุกชุดนักเรียนมีความพึงพอใจหลัง
ใช้ชุดการสอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
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ข้อเสนอแนะ          

 จากการวิจัย พบว่า ชุดการเรียนรู้รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระเศรษฐศาสตร์ ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี และผู้เรียนมีความคิดเห็นทางบวกต่อการเรียน
ด้วยชุดการสอน ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้        

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย        

 1.ควรจัดท าชุดการเรียนในรายวิชาตามจุดประสงค์ต่างๆ เพิ่มขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาสาระที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ เช่น การสร้างชุดการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน   
 2.การสร้างชุดการเรียนรู้ต้องมีการศึกษาเนื้อหาตามหลักทฤษฎีให้ถ่องแท้และสอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา
ที่จัดท า ควรค านึงถึงความเหมาะสมด้านเวลา เนื้อหา สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม   
 3.ครูสามารถน าชุดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยรายงานสร้างขึ้นไปใช้ในรายวิชา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
สาระเศรษฐศาสตร์ ไปใช้ในการสอนเป็นรายบุคคลทั้งในการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ  
 4.ครูควรชี้แจงข้ันตอนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทราบอย่างชัดเจน เพื่อส่งเสริมโอกาสในการประสบความส าเร็จใน
การเรียน           
 5.ครูควรจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยการใช้ชุดการเรียนรู้    
 6.ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ควรน าชุดการเรียนรู้ไปเป็นแนวทางเพื่อจัดท าสื่อการสอนในรายวิชาต่าง ๆ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าต่อไป       

 1.ก่อนการสร้างชุดการสอน ครูควรมีการศึกษาวิธีการสร้าง องค์ประกอบของชุดการสอน รวมไปถึง
มาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรของเนื้อหาที่ต้องการสร้างชุดการสอนอย่างละเอียด เพื่อให้ชุดการสอนที่  สร้าง
สามารถวัดผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ       
 2.ควรมีการสร้างชุดการสอนที่ช่วยส่งเสริมหรือพัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ ของนักเรียนเพิ่มเติมหรือในเนื้อหา
สาระเรื่องอื่น ๆ เช่น ความเป็นพลเมืองดี ประวัติศาสตร์ไทย เป็นต้น      
 3.ควรน าสื่อและกิจกรรมที่มีความหลากหลาย มาใช้ในการสร้างชุดการสอนและเลือกให้มีความ เหมาะสม
และสอดคล้องกับเนื้อหา เวลา เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้สึกสนใจและอยากท ากิจกรรมเพิ่มมากขึ้น  
 4.ควรมีการสร้างชุดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในเนื้อหาหรือวิชาอื่น ๆ ท่ีเห็นว่าเหมาะสมต่อการน ามาสร้าง
ชุดการเรียนรู้ เพื่อจะได้น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนได้หลากหลายเนื้อหาหรือวิชาอื่นมากยิ่งขึ้น
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การศึกษาพฤติกรรมการออมของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 
The Study of Saving Behaviors Among Grade Four Students  

at Anuban Phitsanulok School 

โชติกา พรหมจอม 1   เบญญาพัชร์ วันทอง 2  วริศรา ตั้งค้าวานิช 3 

Chotika Phromjom 1 Benyapat Wantong 2 Warisara Tangkawanich 3 

1นักศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 
2อาจารย ์ สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

3อาจารย:์สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

บทคัดย่อ 
 วิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเก็บออมเงินของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จ านวน 45 คน เป็นเวลา 1 เดือน โดยการก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่ม
อย่างง่าย เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามพฤติกรรมของนักเรียน คือ แบบบันทกึการออมเงิน  

ผลการวิจัยคือ เมื่อเปรียบเทียบจ านวนครั้งในการวางแผนการออมเงินกับพฤติกรรมการออมเงินจริงของ
นักเรียน พบว่ามีนักเรียนที่ท าได้ตามการวางแผนการออมเงิน จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 95.56 และมีนักเรียนที่
ท าไม่ได้ตามการวางแผนการออมเงิน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.44 ของนักเรียนท้ังหมด 

ค าส าคัญ : พฤติกรรมการออมเงิน  

ABSTRACT 
 The purpose of this research was to study saving behaviors among students at Anuban 
Phitsanulok School for a month. The simple random sampling was a group of 45  students in grade 
four. The research tool was students’ income and expenses books.  
 The research found that there are 43 students, who have saving plans, could follow their 
saving plans, which were 95.56 percent. Only 2 of 45 students, which were 4.44 percent, did not 
follow their saving plans.  

Keyword: saving behaviors 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ปัจจุบันสภาพสังคม มีความเจริญทางด้านวัตถุอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีมีความทันสมัย ส่งผลให้มีการใช้

ทรัพยากรอย่างมาก เพื่อตอบสนองความต้องการของคน จึงส่งผลให้พฤติกรรมของมนุษย์นั้นขาดความตระหนักและ   

ใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองโดยไม่ค านึงถึงอนาคต (วไลนารถ หอตระกูล,2558) เมื่อยามขาดแคลนโดยเฉพาะในกลุ่ม

เด็กนักเรียนจนถึงกลุ่มวัยรุ่น มีพฤติกรรมการใช้เงินฟุ่มเฟือยในเรื่องของสิ่งของเครื่องใช้ที่ไม่จ าเป็น หรือซื้อของราคา

แพง เช่น มีของใช้ที่มียี่ห้อ ราคาแพง ไม่รักษาสิ่งของ ไม่เห็นคุณค่าของสิ่งของที่ซื้อมา เมื่อของเสียหรือหายก็ซื้อใหม่

และไม่สามารถท่ีจะมีความยั้งคิดหรือจัดการกับเรื่องการใช้เงินได้  



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

216 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

 จากพฤติกรรมการใช้จ่ายดังกล่าว การออมจึงมีความส าคัญอย่างมาก การออมเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ชีวิต
สามารถบรรลุป้าหมายในสิ่งที่มุ่งหวัง เช่น ออมเงินเพื่อสมัครเรียนคอร์สพิเศษ ออมเงินเพื่อไปเที่ยวต่ างประเทศ        
ออมเงินเพื่อจะซื้อบ้านในอนาคต เป็นต้น ซึ่งการออมเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งที่จะท าให้ผู้ออมบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
นอกจากน้ีการออมเงินไว้เพื่อใช้ยามฉุกเฉิน ไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น ยังช่วยลดปัญหาสภาพคล่องทางการเงินได้ เช่น มีเงิน
ส ารองตอนเจ็บป่วย มีเงินซ่อมบ้านซ่อมรถ ฯลฯ ซึ่งการออมเงินท าได้โดยการปลูกฝังจริยธรรมให้กับนักเรียนและ      
ต้องอาศัยกระบวนการถ่ายทอดจากครอบครัว โรงเรียนสื่อมวลชนจะท าให้นักเรียนน าพฤติกรรมที่ตนได้รับจาก        
การจัดกิจกรรมไปใช้ในการสร้าง เอกลักษณ์ของตนเองและใช้ในการแสดงพฤติกรรมที่ดีงามอันเหมาะสมต่อการพัฒนา
ประเทศ (ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ,2540) การปลูกฝังให้บุคคลเป็นคนที่มีพฤติกรรมประหยัดควร
เริ่มปลูกฝังในช่วงวัยท่ีเหมาะสม คือ ช่วงวัยเด็กไปจนถึงวัยรุ่น ซึ่งบิดามารดา และครูอาจารย์เป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิด     
กับเด็กมากเป็นบุคคลที่คอยช่วยเหลือเกื้อหนุนดูแลเอาใจใส่เด็ก อบรมสั่งสอน ถ่ายทอดค่านิยมพฤติกรรมที่ดีงามให้กับ
เด็กตลอดเวลา  
 จากสภาพสังคมที่มีปัญหาดังกล่าว ท าให้รัฐบาลปัจจุบันได้ก าหนดนโยบายขึ้นเพื่อใช้เป็น  เครื่องมือในการ
สร้างค่านิยมที่ดีให้กับคนไทยโดยได้ก าหนดให้ประชาชน รู้จักการด ารงตนอยู่ในความพอเพียง โดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเน้นหลักการของทาง สายกลาง คือ ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และการมีภูมิคุ้มกัน โดยสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตของประชาชน ในเรื่องการส่งเสริมการออม 
คือ “อดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่ายและพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความ
พร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี” (วไลนารถ หอตระกูล,2558) ซึ่งจัดเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว 
สังคม และในระดับประเทศ โดยแต่ละคนอาจมีวัตถุประสงค์ในการออมที่ต่างกัน เช่น ออมเพื่อซื้อสินค้าและบริการที่
ต้องการ     ออมเพื่อใช้จ่ายยามฉุกเฉิน หรืออาจเป็นการออมระยะยาวเพื่อใช้จ่ายยามเกษียณ เป็นต้น การออมถือว่ามี
ความส าคัญเป็นอย่างมาก  
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยมุ่งที่จะศึกษาพฤติกรรมการประหยัดและเก็บออมเงินของนักเรียน    
โดยใช้การจัดกิจกรรมการออมเงินขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลแก่ครูและผู้ปกครอง ใช้ในการด าเนินการ  ปลูกฝังอบรมหรือ
เสริมสร้างให้เยาวชนวัยเดียวกันนี้ มีพฤติกรรมการประหยัดและเก็บออมเงินเพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนา
ประเทศแบบยั่งยืนต่อไป  

จุดประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเก็บออมเงินของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 

สมมติฐานการวิจัย 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก มีพฤติกรรมการเก็บออมเงินได้ตามความคาดหวัง

ของตนเอง 

ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตด้านประชากร 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4.4 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก          
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 45 คน โดยการก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย 
 ขอบเขตด้านเวลา 
 ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างเดือนพฤษจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง
เดือนมกราคม พ.ศ. 2562  
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 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา    
 การเก็บรวบรวมข้อมลูครั้งนี้ผูศ้ึกษาใช้แบบสอบถามพฤติกรรมการออมเงินในการเก็บรวบรวมข้อมลู ซึง่มี
ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี ้

 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
 2. ก าหนดประเด็นในการสอบถาม 
 3. ก าหนดรูปแบบการสอบถาม 
 4. สร้างแบบสอบถามตามประเดน็และรูปแบบค าถามที่ก าหนด 
 5. แบบสอบถามที่สรา้งขึ้นน าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา และ
ตรวจสอบคุณภาพแบบสมัภาษณ์ โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน พิจารณาความเหมาะสมของแบบสอบถาม แล้วน าผลการ
พิจารณามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) พบว่า ดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามมีค่าระหว่าง 0.67 – 1.00  
แสดงว่าข้อค าถามมคีวามตรงเชิงเนื้อหาทุกข้อ 
 6. น าผลจากข้อ 5 มาปรับปรุงแก้ไขเป็นแบบสอบถามฉบับจริง 
 7. พิจารณาปรับข้อค าถามมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 8. พิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อไปใช้ในการเก็บข้อมลูจริงตอ่ไป  

 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้ศึกษาได้ด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ตามขั้นตอน ดังนี ้ 
 ส าหรับกระบวนการหรือแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่น ามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้ก าหนด
กระบวนการหรือแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ กระบวนการหรือแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้า ข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการและข้อมูลจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
กระบวนการหรือแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามพฤติกรรมการออมเงิน 
โดยกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแนวทางของกระบวนวิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพ อันมีสาระส าคัญโดยสรุปดังต่อไปนี้ 
 1. เมื่อผู้ศึกษาได้สร้างแบบสอบถามและท าการทดสอบแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อย แล้วจะน าแบบสอบถาม
ดังกล่าวไปแจกกับกลุ่มตัวอย่าง แล้วให้กลุ่มตัวอย่าง ท าการทดสอบแบบสอบถามด้วยตนเอง  
 2. เมื่อได้แบบสอบถามกลับคืนมาแล้วผู้ศึกษาได้ท าการตรวจสอบความเรียบร้อยของแบบสอบถามและ
ท าการศึกษาและน าข้อมูลค าตอบท่ีสมบูรณ์ในแบบสอบถามดังกล่าวที่สมบูรณ์ ไปวิเคราะห์หาข้อมูลต่อไป  

 

ตัวแปรต้น 

- จ านวนเงินค่าขนม 

- การวางแผนการออมเงิน 

- การเป็นแบบอย่างท่ีดีของสมาชกิในครอบครัว 

 

 

ตัวแปรตาม 

พฤติกรรมการออมเงินของนักเรียนนักเรียน 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  

โรงเรียนอนุบาลพิษณโุลก 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้แบ่งออกเป็น 6 ตอน ดังนี ้

ตอนที่ 1 แบบบันทึกแสดงจ านวนเงินค่าขนมรายวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาล
พิษณุโลก 
ตารางที่ 1 แบบบันทึกแสดงจ านวนเงินค่าขนมรายวันของนักเรียน 
 

ล าดับ
ที่ 

ค่าขนมรายวัน  
(บาท) 

จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 

1 0 - 20 7 15.56 
2 21 - 40 16 35.56 
3 41 - 60 19 42.22 
4 61 - 80 2 4.44 
5 81 - 100 1 2.22 

รวม 45 100 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนส่วนมากที่ได้รับเงินมาโรงเรียนอยู่ในระหว่าง 41 – 60 บาท จ านวน 19 คน  
คิดเป็นร้อยละ 42.22 รองลงมาอยู่ระหว่าง 21 – 40 บาท จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 35.56 รองลงมาอยู่ระหว่าง       
0 – 20 บาท จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 15.56 รองลงมาอยู่ระหว่าง 61 – 80 บาท จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
4.44 และน้อยที่สุด อยู่ระหว่าง 81 – 100 จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.22 ของนักเรียนท้ังหมด 

ตอนที่ 2 แบบบันทึกแสดงข้อมลูการส่งเสริมพฤติกรรมการออมเงินในครอบครัวของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก  
ตารางที่ 2 แบบบันทึกแสดงข้อมลูการส่งเสริมพฤติกรรมการออมเงินในครอบครัวของนักเรียน 
 

ล าดับที ่ พฤติกรรม จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 ผู้ปกครองให้ข้อมูลเกี่ยวกับการออมเงินแก่นักเรียน 45 100 

2 
ผู้ปกครองเป็นตัวแบบในด้านพฤตกิรรมการออมเงิน 
ของนักเรียน 

45 100 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการออมเงินจากผู้ปกครอง จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 และนักเรียนมีผู้ปกครองเป็นตัวแบบในด้านพฤติกรรมการออมเงินของนักเรียน จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 
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ตอนที่ 3 แบบบันทึกแสดงการวางแผนการออมเงินใน 1 เดือนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก  
ตารางที่ 3 แบบบันทึกแสดงการวางแผนการออมเงินใน 1 เดือนของนักเรียน 
 

จ านวนเงิน 
ที่วางแผนในการออมเงิน (บาท) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

0 - 10 26 57.78 
11 - 20 14 31.11 
21 - 30 3 6.67 
31 – 40 2 4.44 
41 - 50 - - 

51 บาทขึ้นไป - - 
รวม 45 100 

 

จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนส่วนมากมีการวางแผนในการออมเงินต่อครั้งระหว่าง 0 – 10 บาท          
จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 57.78 รองลงมานักเรียนมีการวางแผนในการออมเงินต่อครั้งระหว่าง 11 – 20 บาท 
จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 31.11 รองลงมานักเรียนมีการวางแผนในการออมเงินต่อครั้งระหว่าง 21 – 30 บาท 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 และนักเรียนมีการวางแผนในการออมเงินต่อครั้งน้อยที่สุดระหว่าง 31 – 40 บาท 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.44 ของนักเรียนท้ังหมด 

ตอนที่ 4 แบบบันทึกแสดงจ านวนครั้งในการออมเงินใน 1 เดือนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก  
ตารางที่ 4 แบบบันทึกแสดงจ านวนคร้ังในการออมเงินใน 1 เดือนของนักเรียน 
 

จ านวนคร้ังในการออม จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 - 5 2 4.44 
6 - 10 5 11.11 

11 – 15 14 31.11 
16 - 20 24 53.34 

รวม 45 100 
 

 จากตารางที่ 4 พบว่า นักเรียนที่มีจ านวนครั้งในการออมเงินมากที่สุด อยู่ระหว่าง 16 – 20 ครั้ง             
จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 53.34 รองลงมานักเรียนที่มีจ านวนครั้งในการออมเงินอยู่ระหว่าง 11 – 15 ครั้ง     
จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 31.11 รองลงมานักเรียนที่มีจ านวนครั้งในการออมเงินอยู่ระหว่าง 6 – 10 ครั้ง       
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11 และนักเรียนที่มีจ านวนครั้งในการออมเงินน้อยที่สุดอยู่ระหว่าง 1 – 5 ครั้ง    
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.44 ของนักเรียนท้ังหมด 
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ตอนที่ 5 แบบบันทึกแสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการออมเงินใน 1 เดือน โดยแยกตามจ านวนเงินค่า
ขนมของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก  
ตารางที่ 5 แบบบันทึกแสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการออมเงินใน 1 เดือน โดยแยกตามจ านวนเงินค่าขนม
ของนักเรียน 
 

จ านวนคนที่ออมเงินได้และคิดเป็นจ านวนร้อยละของนักเรียนทั้งหมด 
จ านวน

เงิน 
ค่าขนม 

จ านวนเงินที่ออมได้  
0 – 50  
บาท 

51 – 100
บาท 

101 – 150 
บาท 

151 – 200 
บาท  

201 – 250 
บาท 

250 บาท 
ขึ้นไป 

รวม 

0 - 20 
1 คน 

2.22 % 
3 คน 

6.67 % 
1 คน 

2.22 % 
2 คน 

4.44 % 
- - 

7 
15.56 % 

21 - 40 
2 คน 

4.44 % 
- 

4 คน 
8.89 % 

5 คน 
11. 11 % 

- 
5 คน 

11. 11 % 
16 

35.56 % 

41 - 60 - 
5 คน 

11. 11 % 
2 คน 

4.44 % 
2 คน 

4.44 % 
- 

 10 คน 
22.22 % 

19 
42.22 % 

61 - 80 - 
- 

- 
 1 คน 

2.22 % 
- 

 1 คน 
2.22 % 

2 คน 
4.44 % 

81 - 
100 

- - - - - 
 1 คน 

2.22 % 
1 คน 

2.22 % 
  

 จากตารางที่ 5 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ที่ได้ค่าขนมมากที่สุด ระหว่าง 14 – 60 บาท จ านวน 19 คน         
โดยนักเรียนกลุ่มนี้ สามารถออมเงินได้มากที่สุด 250 บาทขึ้นไป จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22 รองลงมาออม
เงินได้ระหว่าง 51 – 100 บาท จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11 และออมเงินได้น้อยที่สุด อยู่ระหว่าง 101 – 150 
บาท และ 151 - 200 บาท จ านวน 2 คน  คิดเป็นร้อยละ 4.44  , อันดับสองนักเรียนท่ีได้เงินค่าขนม ระหว่าง 21 - 40 
บาท จ านวน 16 คน โดยนักเรียนกลุ่มนี้ สามารถออมเงินได้มากที่สุด ระหว่าง 151 – 200 บาท และ 250 บาทขึ้นไป 
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11 รองลงมาออมเงินได้ระหว่าง 101 – 150 บาท จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8.89 
และออมเงินได้น้อยที่สุด อยู่ระหว่าง 0 - 50 บาท จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.44 , อันดับสามนักเรียนที่ได้เงินค่า
ขนม ระหว่าง 0 - 20 บาท จ านวน 7 คน โดยนักเรียนกลุ่มนี้ สามารถออมเงินได้มากที่สุด ระหว่าง 51 – 100 บาท 
จ านวน    3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 รองลงมาออมเงินได้ระหว่าง 151 – 200 บาท จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
4.44 และออมเงินได้น้อยที่สุด อยู่ระหว่าง 0 - 50 บาท และ 101 - 150 บาท จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.22 , 
อันดับสี่นักเรียนท่ีได้เงินค่าขนม ระหว่าง 61 - 80 บาท จ านวน 2 คน โดยนักเรียนกลุ่มนี้ สามารถออมเงินได้มากที่สุด 
ระหว่าง  151 – 200 และ 250 บาทขึ้นไป จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.22 , และอันดับห้านักเรียนที่ได้เงินค่าขนม 
ระหว่าง  81 - 100 บาท จ านวน 1 คน โดยนักเรียนกลุ่มนี้ สามารถออมเงินได้มากที่สุด ระหว่าง 250 บาทขึ้นไป 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.22 ของนักเรียนท้ังหมด 
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ตอนที่ 6 แบบบันทึกแสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการออมเงินของนักเรียนใน 1 เดือน ระหว่าง
จ านวนคร้ังในการวางแผนการออมเงินกับพฤติกรรมการออมเงินจริงของนักเรียน ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
อนุบาลพิษณุโลก 
ตารางที่ 6 แบบบันทึกแสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการออมเงินของนกัเรียนใน 1 เดือน ระหว่างจ านวนคร้ังใน
การวางแผนการออมเงินกับพฤติกรรมการออมเงินจริงของนกัเรียน 

จากตารางที่ 6 พบว่า นักเรียนที่มีการวางแผนการออมเงินส่วนใหญ่ระหว่าง 11 - 15 ครั้ง จ านวน 18 คน     
โดยนักเรียนที่ท าได้ตามการวางแผนที่วางไว้ คือ ระหว่าง 11 - 15 ครั้ง จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11 รองลงมา
นักเรียนที่ออมเงินเกินการวางแผนระหว่าง 16 - 20 ครั้ง จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 28.89 , อันดับสองนักเรียน    
มีการวางแผนการออมเงินระหว่าง 6 - 10 ครั้ง จ านวน 16 คน โดยนักเรียนที่ท าได้ตามการวางแผนที่วางไว้ คือ 
ระหว่าง 6 - 10 ครั้ง จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8.89 รองลงมานักเรียนที่ออมเงินเกินการวางแผนมากที่สุด อยู่
ระหว่าง  11 - 15 ครั้ง จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 17.78 รองลงมาอยู่ระหว่าง 16 - 20 ครั้ง จ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.67 และรองลงมานักเรียนที่ออมเงินน้อยกว่าการวางแผนอยู่ระหว่าง 16 - 20 ครั้ง จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อย
ละ 2.22 , อันดับสามนักเรียนมีการวางแผนการออมเงินระหว่าง 16 - 20 ครั้ง จ านวน 8 คน โดยนักเรียนที่ท าได้ตาม
การวางแผน  ที่วางไว้ คือ ระหว่าง 16 - 20 ครั้ง จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 17.78 , และอันดับสี่นักเรียนที่มีการ
วางแผนการออมเงินระหว่าง 1 - 5 ครั้ง จ านวน 3 คน โดยนักเรียนที่ท าได้ตามการวางแผนที่วางไว้ คือ ระหว่าง 1 - 5 
ครั้ง จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.22 รองลงมานักเรียนที่ออมเงินเกินการวางแผนมากที่สุด อยู่ระหว่าง 1 - 5 ครั้ง 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.22 และรองลงมานักเรียนที่ออมเงินน้อยกว่าการวางแผนอยู่ระหว่าง 1 - 5 ครั้ง จ านวน 
1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.22 ของนักเรียนท้ังหมด 

สรุปผลการวิจัย  

จากการด า เนินการวิจัย โดยมีจุดประสงค์ เพื่ อศึกษาพฤติกรรมการเก็บออมเ งินของนัก เรี ยน                         
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สรุปได้ดังนี้  

จากแบบบันทึกแสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการออมเงินของนักเรียนใน 1 เดือน ระหว่างจ านวนครั้งใน
การวางแผนการออมเงินกับพฤติกรรมการออมเงินจริงของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 
พบว่า มีนักเรียนที่ท าได้ตามการวางแผนการออมเงิน จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 95.56 และมีนักเรียนที่ท าไม่ได้
ตามการวางแผนการออมเงิน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.44 ของนักเรียนท้ังหมด 

จ านวนเงิน 
ที่วางแผนในการออมเงิน  

(คร้ัง/เดือน) 

พฤติกรรมการออมเงินจริง (คร้ัง) 

1 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 รวม 

1 - 5 
1 คน 

2.22 % 
1 คน 

2.22 % 
1 คน 

2.22 % 
- 

3 คน 
6.67 % 

6 - 10 
1 คน 

2.22 % 
4 คน 

8.89 % 
8 คน 

17.78 % 
3 คน 

6.67 % 
16 

35.56 % 

11 – 15 - - 
5 คน 

11.11 % 
13 คน 

28.89 % 
18 

40.00 % 

16 - 20 - - - 
8 คน 

17.78 % 
8 คน 

17.78 % 
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อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการออมของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก   

มีประเด็นที่ควรน ามาอภิปราย ดังนี ้
 จากการวิจัยพบว่า มีนักเรียนที่ท าได้ตามการวางแผนการออมเงิน จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 95.56     
ของนักเรียนท้ังหมด จะเห็นได้ว่านักเรียน มีพฤติกรรมการออมเงินได้ตามการวางแผนการออม ดังที่ ชุงค์และซิมเมอร์
แมน (Schunkand & Zimmerman, 1994 ; Zimmerman,1998. อ้างถึงใน ศิริลักษณ์ ศรีกันต์,2552) กล่าวว่า การ
ก ากับตนเอง (Self-Reaction) เป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดความคิด ความรู้สึกและการกระท า ด้วยตนเองในการที่จะ
แสวงหาความรู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตนเองได้ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความสนใจ และตระหนักถึงการออม
เป็นอย่างดี และในขณะเดียวกันมีนักเรียนที่ท าไม่ได้ตามการวางแผนการออมเงิน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.44 
ของนักเรียนทั้งหมด นักเรียนบางคนอาจจะน าเงินมาโรงเรียนน้อยและมีการออมน้อยจากการสัมภาษณ์เพิ่มเติมของ
ผู้วิจัย พบว่าการที่ผู้ปกครองให้เงินนักเรียนมาน้อยถือว่าเป็นการส่งเสริม ให้นักเรียนประหยัด และนอกจากนั้นยังมีการ
ส่งเสริมให้มีการออมจากครอบครัวอยู่แล้ว ประกอบกับนักเรียนบางคนมีการเตรียมอาหารเสริม เช่น ผลไม้จากบ้านมา
ทานในเวลาพัก ซึ่งถือว่าเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้และเห็นคุณค่าของการประหยัดเช่นเดียวกัน ซึ่งตรงกับค ากล่าว
ที่ว่า   (มนูญ ภูขลิบเงิน,2547) การเห็นแบบอย่างทางพฤติกรรมของคนในครอบครัว จะส่งผลถึงพฤติกรรมของเด็กใน
ด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมในด้านที่น่าปรารถนาเพราะเด็กมักลอกเลียนแบบหรือ ท่าทีรวมทั้งพฤติกรรม
ของบิดามารดา การได้ลอกเลียนแบบหรือได้แสดงท่าทางที่สอดคล้องกับคนที่  ตนใกล้ชิดจะท าให้เด็กเกิดความ
ภาคภูมิใจที่ตนสามารถมีพฤติกรรมใกล้เคียงกับคนที่ตนรักเคารพและศรัทธา ดังนั้นถ้าหากบิดามารดามีพฤติกรรมที่ดีก็
จะสามารถเป็นตัวแบบที่ดีของเด็กได้ เช่น ถ้าบิดามารดามีพฤติกรรมเป็นคนมีเหตุผล เด็กก็จะท าตนเป็นคนมีเหตุผล
ตาม ถ้าพ่อแม่มีพฤติกรรม ประหยัดเด็กก็มักมีพฤติกรรมการประหยัดด้วยเช่นกัน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 การเสนอแนะทั่วไปในการวิจัยคร้ังนี้ 

จากการด าเนินกิจกรรม ท าให้ได้ผลการวิจัยเป็นท่ีน่าพอใจ และพบว่านักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น ในเรื่องของ
การประหยัด และเห็นประโยชน์ของการออม แต่เพื่อให้พฤติกรรมดังกล่าวมีความยั่งยืน จึงแนะน าให้มีการออมอย่าง
ต่อเนื่อง โดยควรให้การสนับสนุน ซึ่งเมื่อครบตามก าหนดที่ด าเนินกิจกรรมแล้ว ครูได้มอบ สมุดคู่ฝาก กระปุกออมสิน 
และเงินที่ออมได้ให้กับนักเรียน โดยให้ผู้ปกครองรับทราบถึงผลการวิจัยและขอความร่วมมือจากผู้ปกครองได้ช่วย
กระตุ้นซ้ าให้นักเรียนได้ด าเนินกิจกรรมการออมต่อไป หรือในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการตอ่ยอดศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
รายได้ของผู้ปกครองที่ส่งผลต่อการออมเงินของนักเรียนเพิ่มเติม เพราะนักเรียนบ้างคนอาจมีความจ าเป็นที่แตกต่างกัน
ตามสภาพครอบครัวของแต่ละบุคคลอาจจะท าให้ได้ผลการวิจัยที่แน่ชัดกว่านี้ต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
ควรจัดให้มีธนาคารโรงเรียนโดยให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการออมที่เป็นผู้รับผิดชอบเอง 

เช่น ท าหน้าที่ เป็นผู้จัดการธนาคาร พนักงานธนาคาร มีการพิจารณาให้ดอกเบี้ย  เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม และจะส่งผลให้เห็นคุณค่าและตระหนักในการประหยัดอดออมอย่างถาวรต่อไป  
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ผลการใช้บทเรียนสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง  หลักการทรงงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 

The result of using electronic slide lessons subject  
Principles of work according to His Majesty's sufficiency economy philosophy  

Social Studies, Religion and Culture of Mathayom 1 

จิรัติกาล  ปิ่นดี 1 เจริญรัตน์ มณีนุตร์ 2 ธัญญาพร ก่องขันธ์ 3  
ChirattikanPindee 1 CharenratManeenut 2 ThanyapornKongkhan 3  

นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 1  

คุณครูสาขาสังคมศึกษา โรงเรียนจ่านกร้อง อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณโุลก 2
 

อาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏพบิูลสงคราม 3  

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อพัฒนาบทเรียนสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักการทรงงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีจุดประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนและหลังเรียนกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1.5 โรงเรียนจ่านกร้อง อ าเภอเมืองพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลกภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน  45  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ (1) 
บทเรียนสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องหลักการทรงงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจ านวน 5 บทเรียน จ านวน 10 ช่ัวโมง (2) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรีย   การวิจัยครั้งนี้มีรูปแบบของการทดลองที่มี 1 กลุ่ม และมีการทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน (One group pretest - posttest) 
 จากการศึกษาพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยบทเรียนสไลด์อิเล็กทรอนิกส์
หลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

ค าส าคัญ : บทเรียนสไลด์อิเล็กทรอนิกส/์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ABSTRACT 
 This research is an experimental research. To develop electronic slide lessonssubject 
Principles of work according to His Majesty's sufficiency economy philosophy Social Studies, Religion 
and Culture Courses (Sor 21104) Grade 1With the aim to compare learning achievement before and 
after learning target group Namely, Mattayom 1.5 students ChaokokRong School MueangPhitsanulok 
District Phitsanulok Province 2nd semester of academic year 2018 45 peopleThe tools used in the 
research are (1) Electronic slide lessons subject Principles of work according to His Majesty's 
sufficiency economy philosophy Social Studies, Religion and Culture Courses (Sor21104) Grade 15 
lessons, 10 hours (2)Learning achievement test before and after school. 
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 According to studies, it has been found that Student achievement received  

Teaching with electronic slide lessons after studying higher than beforeWith statistical significance at 
the level of .01 

Keyword: Electronic slide lessons/ Achievement 

ความเป็นมาและความส าคญั  

จากที่ผานมาสื่อการเรียนรูที่ส าคัญของการเรียนการสอนกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คือ
หนังสือและแบบฝกหัด การเรียนกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมตองมีชีวิตชีวา มีสีสัน ของการท า
กิจกรรมตางๆ ทั้งในและนอกหองเรียน เครื่องมืออุปกรณการเรียนอาจมีตั้งแตของงายๆจ าพวกกระดาษ ดินสอ ไป
จนถึงอุปกรณการสื่อสาร เทคโนโลยี สื่ออุปกรณการเรียน มีผนังหองที่สีสันไวจัดแสดงผลงานของนักเรียน มีสื่อ
ประกอบ คอมพิวเตอร สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย หรือซอฟแวร เพื่อการสืบคนขอมูล (กรมวิชาการ 2545 : 45) 
การจัดการเรียนการสอนในยุคการปฏิรูปการศึกษาคือ การยึดผูเรียนเปนส าคัญจ าเปนอยางยิ่งที่ผูสอนจะตองพยายาม
คิดคนหาวิธีการ เทคนิคการสอนมาใช เพื่อใหเกิดความสนใจ ที่วาผู เรียนเกิดความสุขในขณะที่เรียน สาระวิชา
เศรษฐศาสตร์เปนสวนหน่ึงของกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เมื่อกลาวถึงแลวคนสวนใหญ
มักจะพยายามหลีกเลี่ยง ไมอยากที่จะเรียน แตไมสามารถที่จะรอดพนไดดวยตางคนถูกบังคับใหตองเรียน ให้เรียนรู้
เกี่ยวกับเรื่องการผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินค้าและบริการ  การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด
อย่างมีประสิทธิภาพ  การด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  ครูผู
สอนไมมีวิธีการการสอนที่ดึงดูดความสนใจของผู เรียน ใหมีความสุข สิ่งเหลานี้เปนสวนหนึ่งที่ท าใหสาระวิชา
เศรษฐศาสตร์ นับวันยิ่งถูกมองขามถาถามวาปญหาตางๆ นี้จะมีใครบางที่จะสามารถแกไขได ค าตอบที่คนสวนมาก
ตอบคือ การโยนภารกิจใหกับครู – อาจารยที่ท าการสอนสาระวิชาเศรษฐศาสตร์ที่รับผิดชอบหาวิธีการเทคนิคการสอน 
นอกจากสิ่งที่กลาวมา การจัดการเรียนการสอนสาระวิชาเศรษฐศาสตร์ ถือวา สื่อการสอนนับวามีความส าคัญไมแพ
ไปกวาเทคนิคการสอน เพราะสื่อการสอนคือ สื่อกลางในระบบการเรียนการสอนระหวางผูสอนกับผูเรียน จะเห็นไดว
าสื่อการสอนที่นิยมใชในการสอนสาระวิชาเศรษฐศาสตร์ไดแก เงินทอง รูปภาพ  ปายนิเทศ สไลด แผนภาพโปรงใส
คอมพิวเตอร แตผสูอนควรค านึงวาเหมาะสมกับบทเรียน จุดประสงคการสอน ตลอดจนความนาสนใจของสื่อในระดับ
ใด (ทัศนัย ไกรทอง 2545 : 50 – 54)สไลดเปนสื่อที่มีภาพที่ดูไดนานมีสีสันมีลูกเลนในการเปลี่ยนขอความหรือภาพ 
(Transition) ตามที่ผูออกแบบบทเรียนตองการ ลัดดา ศุขปรีดี ( 2522 : 107) กลาววาสไลด์เปนภาพนิ่งชนิดโปรงแสง
ที่น ามาฉายเขากับเครื่องฉายใหภาพปรากฎบนจอมีขนาดใหญ ใหผูดูจ านวนมากไดเห็นพรอมๆ กัน วาสนา ชาวหา 
(2533 : 150) กลาววา สไลดเปนภาพโปรงใสที่ยอมใหแสงทะลุผานได อาจเกิดจากการวาดหรือการเขียนบนแผนวัสดุ
โปรงใสโดยตรง หรือผลิตโดยการถายภาพบนฟลม มีทั้งภาพขาว-ด า และภาพสีธรรมชาติ เมื่อน าไปฉายในเครื่อง
ฉายสไลด จะไดภาพนิ่งปรากฏบนจอขนาดใหญกวาภาพตนฉบับหรือวัสดุฉายดงันั้นจึงกลาวไดวา สไลดเป็นสื่อการสอน
ที่ท าใหผเูรียนไดเห็นทั้งภาพและเสียงท่ีสัมพันธกันเปนเรื่องราวตอเนื่องกันกอใหเกิดความเขาใจ และท าใหผูเรียนไดมี
ประสบการณเกี่ยวกับกิจกรรมการเรยีนการสอนหลายอยางเชน แบบเรียน ค าบรรยาย คูมือ แบบฝกหัด ภาพและเสียง
ประกอบท าใหเกิดความจ าไดดีตลอดจนเราใจดึงดูดความสนใจกับผูเรียน สไลดสามารถน ามาเปนสื่อที่ใชเรียนเพียงคน
เดียว เรียนเปนกลุมเล็กหรือ กลุมใหญ ดูซ้ าไดเมื่อตองการ เพื่อทบทวนเตือนความจ าหรือเพื่อการประเมิน ท าใหผเูรียน
รสูึกวาผูเรียนไดเรียนรวมกัน และสไลดสามารถท าส าเนาแจกจายไปตามสถานศึกษาตางๆ ไดจึงท าใหผเูรียนที่อยูในที่ต
างๆ หรือที่อยูหางไกลกันไดเรียนรูเทาเทียมกัน ภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา สถาบันราชภัฎสวน
ดุสิต (2539 : 149) 
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สไลดอิเล็กทรอนิกสมีทั้งภาพ สีเสียง มีปฏิสัมพันธกับผูเรียนไดคลายกับบทเรียน CAI สามารถสรางบทเรียน
ไดหลากหลาย สามารถโยงไปยังเนื้อหาอ่ืนๆ และกลับมาที่เดิมได สามารถใสสีสัน งานศิลปะไดตามที่ตองการอรุณ ผอง
ใส (2547 : บทคัดยอ) การพัฒนาสื่อสไลดอิเล็กทรอนิกสกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเรื่องชีวิตของพืช ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวานักเรียนที่เรียนโดยใช้สื่อสไลดอิเล็กทรอนิกสมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา
นักเรียนท่ีเรียนโดยวิธีการสอนปกติอยางมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .01 และนักเรียนสวนใหญมีความคิดเห็นวาสื่อสไลด
อิเล็กทรอนิกส กลุมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรเรื่องชีวิตของพืชมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก นอกจากนี้งานวิจัย
ของ สาธติ ภูมิรักษ (2542:  

บทคัดยอ) ได้ศึกษาผลการใชสไลดอิเล็กทรอนิกสที่ผลิตดวยโปรแกรม Power Point กับนายทหารนักเรียนโรงเรียน
นายทหารช้ันฝูงบังคับ เรื่องกิจกรรมในสนามฝ กความเปนผูน าเกมสฟลิกเกอรบอล ผลการวิจัยพบวา สไลด
อิเล็กทรอนิกสมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนายทหาร
มีความคิดเห็นในระดับดีต อสไลดอิเล็กทรอนิกสที่ผลิตด วยโปรแกรม PowerPoint แสดงว าบทเรียนสไลด
อิเล็กทรอนิกส ที่ผลิตดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร เปนสื่อที่มีขอดีไมแพสื่อรูปแบบอ่ืนๆ จัดท าไดงายไมซับซอน 

จากปัญหาดังกล่าว  ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนสไลด์อิเล็กทรอนิกส์  เรื่องหลักการทรงงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม         
(ส 21104) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 ของนักเรียน และจากขอดีของสไลดอิเล็กทรอนิกสที่สรางขึ้นดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร ผวูิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร กลุมสาระสังคมศึกษารายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม (ส 21104)  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1เพื่อใชเปนสื่อส าหรับการเรียนการสอนตอไป 

จดุมุ่งหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดจุดมุ่งหมายการวิจัยไว้ดังน้ี 
 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยบทเรียนสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ก่อน
เรียนและหลังเรียน 

ขอบเขตการวิจัย 
1. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 1.5 โรงเรียนจ่านกร้อง อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด

พิษณุโลกจ านวน45คน 
2. ตัวแปรที่ศึกษา 

   2.1 ตัวแปรอิสระได้แก่บทเรียนสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักการทรงงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(ส 21104)  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 
   2.2 ตัวแปรตามได้แก่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรยีน 
 3. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 

เรื่อง หลักการทรงงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรายวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ส 21104)แบ่งเนื้อหาการศึกษาออกเป็นหน่วยดังน้ี 
หน่วยท่ี 1 ประวัติความเป็นมาของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยท่ี 2 ความส าคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อสังคมไทย 
หน่วยท่ี 3 หลักการทรงงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
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   หน่วยท่ี 4 แนวคิดทฤษฎีใหม่ 
   หน่วยท่ี 5 การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
4. ระยะเวลาที่ศึกษาภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 

สมมติฐานการวิจัย 
นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสไลด์อิเล็กทรอนิกส์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. บทเรียนสไลดอิเล็กทรอนิกส หมายถึง บทเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่องหลักการทรงงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผวูิจัยสรางขึ้นโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร อันประกอบดวยข
อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง 
 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน หมายถึงความสามารถ ความส าเร็จและสมรรถภาพด้านตา่งๆของผูเ้รยีนทีไ่ดจ้าก
การเรยีนรู้อนัเป็นผลมาจากการเรยีนการสอน การฝึกฝนหรือประสบการณ์ของแตล่ะบคุคลซึง่สามารถวัดไดจ้ากการ
ทดสอบด้วยวิธีการตา่งๆ 

กรอบแนวคดิการวิจัย 

                       ตัวแปรต้น    ตัวแปรตาม 

 

 

 

 
 

 

 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองผู้วิจัยด าเนินตามขั้นตอนดังนี้ 
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
  2. แบบแผนการวิจัย 
  3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  4. การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
  5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่วิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ก าลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2  
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนจ่านกร้อง 
  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1.5 โรงเรียนจ่านกร้อง 

อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกก าลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 45 คน 

บทเรียนสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง  
หลักการทรงงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัว รายวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
(ส 21104)  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 

  

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรยีนและ
หลังเรียน 
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แบบแผนการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีรูปแบบของการทดลองที่มี 1 กลุ่ม และมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  
(One group pretest - posttest) 
 
 

ทดสอบก่อนเรียน ทดลอง ทดสอบหลังเรียน 

T1 X T2 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการวิจัย 
 T1  คือ  การสอบก่อนการทดลอง 
 T2  คือ การสอบหลังการทดลอง 
 X    คือ การทดลองเรียนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  
 1. บทเรียนสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักการทรงงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการ
ประเมินสื่อการสอน 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องหลักการทรงงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยด าเนินการดังนี้ 
 1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องหลักการทรงงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ สื่อสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้วิจัยได้น าเนินการวางแผนไว้
ดังนี ้
 1.1 ศึกษาเนื้อหา หลักสูตรวิชาสังคมศึกษา และหลักการออกแบบสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ 
 1.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์ จากเอกสาร 
 1.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ 
      1.3.1 ด้านเนื้อหา 
      1.3.2 ด้านรูปแบบของบทเรียนสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านละ 3 คน 
 1.4 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบ
ความถูกต้อง และน ามาปรับปรุงแก้ไข 

 ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา  
 1. ก่อนท่ีจะเข้าสู่บทเรียนควรมีการแนะน าผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การวัดประเมินผลและกลว่าวถึง อธิบาย
ความเป็นมา หลักการ และความส าคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย 
 2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังประกอบด้วย 
   2.1 มีความรู้ ความเข้าใจ และวิเคราะห์ความหมายและความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
   2.2 มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการความส าคัญของเศรษฐกิจพอเพียงได ้
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    2.3 มีความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับ หลักการทรงงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 3. หน่วยการเรียนรู้หลักประกอบด้วย 
    3.1 ความหมายและความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    3.2 หลักการความส าคัญของเศรษฐกิจพอเพียง 
    3.3 หลักการทรงงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 4. แบบทดสอบ และการวัดผลประเมินผล 
    4.1 ควรเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
    4.2 สัดส่วน แบบทดสอบ แยกเป็น ความหมายและความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง 40% หลักการ
ความส าคัญของเศรษฐกิจพอเพียง30% ความเป็นมาของทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ 30% 
    4.3 แบบฝึกหัดระหว่างเรียน ควรเป็นปรนัย 4 ตัวเลือก หน่วยการเรียนละ 10 ข้อ  

 ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อการสอน 
 1. ควรใช้สีที่เร้าใจกับผู้เรียน เช่น พ้ืนหลังสีอ่อน ตัวหนังสือเข้ม และใช้เสียงบรรยายประกอบ 
ในการน าเสนอ 
 2. การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีความเหมาะสมในการน าเสนอ เพราะง่ายต่อการสร้างและสะดวกในการใช้
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3. ควรใช้แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ แบบปรนัยก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน 
 4. ควรส ารวจความพึงพอใจของผู้เรียนบทเรียนสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์เนื้อหา
และสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ 
 1. บทเรียนสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เรื่องหลักการทรงงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยผู้วิจัยได้วางแผน การสร้างโดยมีขั้นตอนดังนี้ 
    1.1 ศึกษาเนื้อหาหลักสูตร วิชาสังคมศึกษา และน าผลการสัมภาษณ์ด้านเนื้อหาบทเรียนกับรูปแบบการ
สร้างบทเรียนสไลดอ์ิเล็กทรอนิกส์ มาวิเคราะห์ เพื่อสร้างสื่อการสอนวิชาสังคมศึกษาโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง
หลักการทรงงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส าหรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 
    1.2 ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ล าดับเนื้อหา ก าหนดวิธีการสอนและการวัดผลประเมิน โดยการใช้
แบบเรียนวิชาสังคมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง หลักการทรงงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว โดยขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านโครงสร้างและเนื้อหาจากผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 
คน เพื่อน ามาสร้างสื่อการสอนหลังจากนั้นให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงแก้ไข 
    1.3 ศึกษาขั้นตอนการสร้างสื่อการสอนในรูปแบบของบทเรียนสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ 
จากเอกสารสื่อการสอนและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ 
    1.4 ก าหนดเค้าโครงเรื่องของเนื้อหาแบ่งเป็น 4 ตอน 
    1.5 เขียนบท (Script) การด าเนินเรื่องและกิจกรรมการเรียน 
    1.6 เสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษา และ ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาวิชาสังคมศึกษา จ านวน 3 คน ตรวจสอบ
ความถูกต้องและความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของการสอนกิจกรรมของเนื้อหาการน าเสนออย่างเป็น
ล าดับขั้น 
    1.7 สร้างสื่อ สไลด์อิเล็กทรอนิกส์ ไปตามบทท่ีก าหนด 
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 1.8 น าไปให้ผู้เช่ียวชาญด้านสื่อจ านวน 3 คน ประเมินสื่อความเหมาะสมตามรูปแบบทั่วไปของสไลด์
อิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นน ามาปรับปรุงแก้ไข 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.  ก่อนท าการทดลองผู้วิจัย ช้ีแจง หลักการ เหตุผลและประโยชน์ของการวิจัยให้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง

การวิจัย พร้อมทั้งท าความเข้าใจวิธีการกับนักเรียนเกี่ยวกับบทเรียนสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ วิธีการเรียนการสอน การวัด
ประเมินผล เพื่อให้ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุด 

2.  ด าเนินการทดลองใช้บทเรียนสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ สอนรายวิชาศึกษาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1.5 กับนักเรียนกลุ่มทดลอง  
 3.  ผู้วิจัยทดสอบผู้เรียนหลังการใช้บทเรียนสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย 

 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

2. สถิติที่ใช้ตรวจสอบสมมติฐานได้แก่ ค่าt-test แบบ Dependent 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมลูในการวิจัย เรือ่งการพัฒนาบทเรียนสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง  หลักการทรงงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ส 21104)  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 มีผลการวิจยัดังนี้ 

ตารางที่ 1แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยบทเรียนสไลด์
อิเล็กทรอนิกส์ก่อนเรียนและหลังเรียน 

การทดสอบ จ านวน )คน(  คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย S.D. T - test 

ก่อนเรียน 45 20 10.77 1.769 
18.031 

หลังเรียน 45 20 15.13 2.282 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จากตารางแสดงวานักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนสไลดอิเล็กทรอนิกส เรื่องหลักการทรงงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสงูกวากอนเรียนและ มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกวา กอนเรียนอยางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0 .01 

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนโรงเรียนจ่านกร้อง อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก โดยใช้บทเรียนสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยเสนอการอภิปรายผลตาม
รายละเอียด ดังน้ี 
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ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ที่ได้รับการสอนด้วยบทเรียนสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนเรียนและ
หลังเรียนพบว่าคะแนนของนักศึกษาท่ีได้รับการสอนด้วยบทเรียนสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าการใช้บทเรียนสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ส่งผลให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0 .01 ซึ่งสอดคล้องกับ จรัสศรี  แกวประชุม 
(2546 : บทคัดยอ)  พัฒนาสไลดประกอบเสียงกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตเรื่องจังหวัดตรัง ผลการศึกษา พบวา 
สไลดประกอบเสียงเรื่อง จังหวัดตรัง ท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 92.88 / 92.50 มีผลการประเมินคุณภาพดานเนื้อหา
อยูในระดับดีมากและมีคุณภาพดานสื่ออยูในระดับดี อรุณ  ผองใส  (2547 : บทคัดยอ)  การพัฒนาสื่อสไลด
อิเล็กทรอนิกส กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เรื่องชีวิตของพืช ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัย 
ปรากฏวาสื่อสไลดอิเล็กทรอนิกสที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.43 / 80.20 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80 / 
80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยสื่อสไลดอิเล็กทรอนิกส สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามปกติ
นักเรียนมีความคิดเห็นวาสื่อสไลดอิเล็กทรอนิกสมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 

จากการวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศดังกลาวสรุปไดวา การใชสไลดอิเล็กทรอนิกสที่ผลิตดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรเปนสื่อในการเรียนที่ท าใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกวากับการเรียนตามปกติ และผู เรียนมีความ
คิดเห็นอยูในระดับดีตอสื่อสไลดอิเล็กทรอนิกส ที่น ามาไวใชในการประกอบการสอน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1.5 โรงเรียนจ่านกร้อง โดยใช้
บทเรียนสไลด์อิเล็กทรอนิกส์ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. การน าบทเรียนสไลดอิเล็กทรอนิกส เรื่องหลักการทรงงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปใชในการเรียนการสอน ควรจัดเวลาใหเหมาะสมกับเนื้อหา และความแตกตางระหวาง
บุคคลของผูเรียน 

2. การน าบทเรียนสไลดอิเล็กทรอนิกส ควรเตรียมสถานที่ อุปกรณประกอบ เชนเครื่องฉายจอ เครื่อง
คอมพิวเตอร ใหพรอม กรณีโรงเรียนที่มีอุปกรณไมเพียงพอ 

3. บทเรียนสไลดอิเล็กทรอนิกส เปนสื่อที่เนนใหผูเรียนสามารถเรียนไดดวยตนเองเพราะประกอบไปดวย
ค าแนะน า การใช ผลการเรียนรูที่คาดหวัง เนื้อหา และแบบทดสอบ 

4. บทเรียนสไลดอิเล็กทรอนิกส ไปใชตองค านึงถึงความรูพื้นฐานของนักเรียน ควรปูพื้นฐานหรือทดสอบ
ความรูพื้นฐานนักเรียนกอนเชน ความรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 

5. ควรน าบทเรียนสไลดอิเล็กทรอนิกสไปใช ในกรณีที่เรียนซอมเสริม หรือการสอบแกตัวของนักเรียนที่ไดรับ
ผลการเรียนเปน 0 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนแบบร่วมมือ  เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วย
เกม ในด้านอื่นๆ บ้าง  เช่น  การพัฒนาทักษะกระบวนการทางการสืบค้น  การพัฒนาเจตคติทางสังคมศึกษาหรือการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนแบบร่วมมือ  เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม  ในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม 
เช่น จัดการแข่งขันการตอบปัญญา  ซึ่งน่าจะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนานประทับใจและเกิดความคงทน
ในการเรียนรู้มากกว่า 

2. ควรเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางการใชสไลดอิเล็กทรอนิกสกับสื่อประเภทอ่ืน 
3. ควรเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนสไลดอิเล็กทรอนิกสกับสื่อประเภทอ่ืน 
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ผลการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง เสาหลักของประชาคมอาเซียน ในรายวิชาอาเซียนศึกษา  

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาลอนุบาลนครพิษณุโลก 
Use of the Cooperative Learning Process to Promote Academic Achievement in 

the Pillars of ASEAN from the ASEAN Studies Subject Among Grade Five Students 
at Phitsanulok Municipality Kindergarten School 

ณัฐฐากร เทียนสว่าง1 เบญญาพัชร์ วันทอง2 วริศรา  ตั้งค้าวานิช3  

Natthakorn Thainsawang1 Benyapat Wontong2 Warisara Tangkawanich3 

1นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 
2อาจารย์สาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 
3อาจารย์สาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การ
เรียนแบบร่วมมือ ในวิชาอาเซียนศึกษา โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่  5 จ านวน 25 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โดยใช้กระบวนการเรียนแบบร่วมมือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน (pretest-posttest)  สถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test 
Dependent ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนสูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
นักเรียนส่วนใหญ่มีการช่วยเหลือกลุ่ม ความรับผิดชอบ การแสดงความคิดเห็น การรับฟังความคิดเห็นหลังการเรียน
แบบร่วมมือโดยเฉลี่ยสูงขึ้นและนักเรียนมีความสัมพันธ์ภายในห้องเรียนเพิ่มขึ้น 

ค าส าคัญ :  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน,การเรียนแบบร่วมมือ 

ABSTRACT 
         The purpose of this research was to develop learning achievement and ability to work 
together of grade five students through the use of cooperative learning process in the ASEAN 
studies subject. The purposive sampling was a group of 25 grade five students. The research tools 
consisted of the cooperative learning process’s teaching plans and learning achievement tests (pre-
test and post-test). Statistics such as percentage, mean, standard deviation, t-test, Dependen. The 
research found that students receiving more scores at the statistical significance level of .01. Most 
of students have more responsibility on their workgroup and listening to their friends more, It also 
helps improve classroom interaction.   

Keyword: academic achievement, cooperative learning 
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
 การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันควรที่จะให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ได้คิดได้รวมความรู้
และได้ลงมือปฏิบัติจริง กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีควรช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทางอารมณ์ (emotional participation) 
คือเป็น กิจกรรมที่ส่งผลต่ออารมณ์ ความรู้สึกของผู้เรียนซึ่งกิจกรรมดังกล่าวควรเกี่ยวข้องกับผู้เรียนโดยตรง ปกติการมี
ส่วนร่วมทางอารมณ์นี้มักเกิดขึ้นพร้อมกับการกระท าอื่น ๆ อยู่แล้วทุกครั้งที่ครูให้ผู้เรียน เคลื่อนที่เปลี่ยนอิริยาบถ 
เปลี่ยนกิจกรรม ผู้เรียนจะเกิดอารมณ์ ความรู้สึกตามมาด้วยเสมอ  นอกจากนี้การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นมิได้เกิดจากการฟังค า
บรรยายหรือท าตามที่ครูผู้สอนบอกเสมอไป แต่อาจเกิดจากสถานการณ์ต่าง ๆ  (สมคิด อิสระวัฒน อ้างถึงใน รุ่งอรุณ 
ไสยโสภณ : 2543) ในขณะเดียวกันผู้สอน จะต้องมีการเปลี่ยนบทบาทจากการท่องจ าเนื้อหา เป็นการจัดประสบการณ์ 
การเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนในสถานการณ์จริง ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้น าศักยภาพของตน
ออกมาใช้ ส่งผลให้ผู้เรียนท่ีได้รับการส่งเสริมศักยภาพตามความถนัดของตนเองมี ความสุขอย่างยิ่ง 
  ซึ่งการเรียนรู้แบบร่วมมือจะช่วยผูเ้รยีนในการ พัฒนาทักษะการคิดในระดับสูง และส่งผลให้ข้อมูลหรอืความรู้
ที่ได้ คงทนอยู่ในสมองได้นานกว่า ผู้เรียนที่เรียนรู้ตามล าพัง การเรียนรู้ที่แบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันจะให้โอกาสแก่ 
ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน การอภิปราย รับผิดชอบในการเรียนรู้ร่วมกัน ท าให้เกิ ดการพัฒนาสู่การเป็นผู้คิดอย่างมี
วิจารณญาณ นอกจากนี้การเรียนแบบร่วมมือยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความสามารถของตนอย่างเต็มที่ สมาชิกที่
อ่อนในกลุ่มจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จร่วมกันและพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นได้ ดาวคลี่ ศิริวาลย์ (2543) แพรวพรรณ์ พฤกษ์ศรีรัตน์ (2544)   

การจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาของรายวิชาอาเซียนศึกษา ผู้วิจัยพบว่าเมื่อให้นักเรียนจัดกลุ่มกลุ่มละ  5 
คน นักเรียนจะเลือกอยู่กลุ่มเดียวกับเพื่อนท่ีตนเองสนิท ขาดปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนคนอ่ืน ๆในห้อง เมื่อมอบหมายงานให้
นักเรียนแต่ละกลุ่มท างาน พบว่านักเรียน ขาดการวางแผนการท างาน นักเรียนบางคนจึงไม่ทราบบทบาทและหน้าที่
ของตนอย่างชัดเจน ภาระงานจึงตกอยู่ที่นักเรียนบางคนในกลุ่มเท่านั้น ท าให้ส่งงานไม่ทันตามก าหนดและผลงานยังมี
ข้อบกพร่อง แต่เมื่อมอบหมาย งานให้นักเรียนท าคนเดียว  ผลงานของนักเรียนส่วนใหญ่  จะมีข้อบกพร่องน้อยกว่า
ผลงานของกลุ่มแสดงให้เห็นว่านักเรียนยังขาดพฤติกรรมการท างานร่วมกับผู้อื่นซึ่งท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนต่ ากว่าที่ควรจะได้รับการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เป็นวิธีเรียนที่ช่วยให้นักเรียนได้มีการ
พึ่งพาอาศัยกัน ท าให้นักเรียนมีสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่น มีการปรึกษากันอย่างใกล้ชิด สมาชิกแต่ละคนทราบบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบของตน และช่วยกันหาทางปรับปรุงวิธีการท างานของกลุ่มให้ดีขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ร่วมกัน วรรณทิพา รอดแรงค้า (2538)  

จากการวิจัยในครั้งนี้ ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น และยังท าให้นักเรียนส่วนใหญ่มีการ
ช่วยเหลือกลุ่ม มีความรับผิดชอบ การแสดงความคิดเห็น และการรับฟังความคิดเห็นหลังการเรียนแบบร่วมมือโดย
เฉลี่ยสูงขึ้นและนักเรียนมีความสัมพันธ์ภายในห้องเรียนกับเพื่อนในช้ันเรียนเพิ่มขึ้น 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือในวิชาอาเซียนศึกษา 

เรื่อง เสาหลักประชาคมอาเซียน 

สมมติฐานการวิจัย 
 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาอาเซียนศึกษาดีขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจาก
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (cooperative learning) 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากร 

กลุ่มที่ศึกษาเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือในวิชาอาเซียนศึกษา โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก 

ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรต้น คือ การเรียนแบบร่วมมือ  
ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 สถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test Dependent 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นความสามารถของนักเรียนในด้านต่าง ๆ ซึ่ง
เกิดจากนักเรียนได้รับประสบการณ์จากกระบวนการเรียนการสอนของครู โดยครูต้องศึกษาแนวทางในการวัดและ
ประเมินผล ในวิชาอาเซียนศึกษา ซึ่งวัดได้จากคะแนนจากการท าแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน  
 การเรียนแบบร่วมมือ หมายถึง วิธีการเรียนที่ส่งเสริมนักเรียนได้ร่วมมือกันในการเรียนเพื่อช่วยให้เกิดการ
เรียนรู้และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข  โดยเน้นรูปแบบการศึกษาค้นคว้าเป็นกลุ่ม  (Group 
Investigation) ที่มีการประเมินท้ังด้านปริมาณและคุณภาพ โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินด้วย 
โดยใช้ขั้นตอน ดังนี ้
 1. ข้ันเตรียม แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ2-6 คน ผู้สอนแนะน าทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 2. ขั้นสอน ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียน แนะน าวัตถุประสงค์การเรียนรู้  แนะน าเนื้อหา แหล่งข้อมูล และ
มอบหมายภาระงานให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม โดยใช้ใบงาน 

3. ขั้นท ากิจกรรมกลุ่ม ผู้เรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติตามใบงาน โดยแต่ละคนจะมีบทบาทหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายเพื่อร่วมกันรับผิดชอบต่อผลงานกลุ่ม 
4. ข้ันตรวจสอบผลงานและทดสอบ ความรู้ การเรียนรู้ การใช้อุปกรณ์ของกลุ่ม 

 เสาหลักประชาคมอาเซียน หมายถึง การรวมตัวกันท าให้เราแข็งแกร่ง และท าประโยชน์มากกว่าประเทศ
เดียว แต่ก่อนจะไปถึงที่หมาย เราต้องผ่าน3 เสาหลักอาเซียน ซึ่งมีดังน้ี 
 1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community–ASC) 
 2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) 
 3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC) 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  ตัวแปรต้น                                                          ตัวแปรตาม 
 
 

 

 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  
1) แผนการจดัการเรียนรู้เรื่อง เสาหลักประชาคมอาเซียน ที่ใช้วิธีเรียนแบบร่วมมือ โดยใช้เวลาเรยีน 1 

ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 3 สัปดาห์  
2) แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน เรื่องเสาหลักประชาคมอาเซยีนแบบเลือกตอบจ านวน 20 ข้อ  

การวัดผลและประเมินผล 
 1.น าแบบทดสอบที่ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นเสนอครูที่ปรึกษาการค้นคว้า เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง แล้วน าไป
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
 2.น าแบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบจากครูที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมแล้วน ามาปรับปรุง
แก้ไข 
 3.น าแบบทดสอบไปทดลองใช้จริงกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนคร
พิษณุโลก จ านวน 25 คน 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องการตลาดเบื้องต้น จ านวน 20 ข้อใช้เวลา 15 นาที 
2. ผู้วิจัยด าเนินการสอนตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
  2.1 จัดท าคะแนนฐานของนักเรียนแต่ละคน โดยเป็นคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนในการสอบกลางภาค การ

สอบย่อยก่อนกลางภาค ท่ีผ่านมา แล้วแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 5 คน แบบคละเพศ และความสามารถ 
  2.2 จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือโดยเน้นรูปแบบ

การศึกษาค้นคว้าเป็นกลุ่ม (Group Investigation) โดยช้ีแจงให้กลุ่มเข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอนการท างาน เกณฑ์การ
ประเมินผลงาน และให้นักเรียนบอกถึงความส าคัญและวิธีการท างานร่วมกัน 

3. หลังจากผู้วิจัยสอนครบทุกหัวข้อ นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกับ
แบบทดสอบก่อนเรียน ใช้เวลา 15 นาที 

  

 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เรื่อง เสาหลักประชาคมอาเซียน 
วิชาอาเซียนศึกษา 

 
กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิจัยในครั้งนี้นักศึกษาได้ศึกษาข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน โดยจ าแนกเป็น
ตาราง ดังต่อไปนี ้
ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เสาหลักประชาคมอาเซียน รายวิชาอาเซียนศึกษา 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/1 โดยใช้ขอ้สอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

ข้อสอบชุดที ่ ก่อนเรียน หลังเรียน 

 ร้อยละ  ร้อยละ 
1.ประชาคมการเมือง
และความมั่นคง
อาเซียน 

13.28 66.4 16.88 84.4 

2.ประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียน 

13.12 65.6 16.44 82.2 

3.ประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอา
เวียน 

13.32 66.6 16.56 82.8 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่าการจัดการเรียนการสอนโดยกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง เสาหลักประชาคม
อาเซียนสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรยีนรู้ เกิดความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียน และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรยีน
สูงกว่าก่อนเรียน นักเรียนได้คะแนนทดสอบก่อนเรียนในแผนที่ 1 โดยทดสอบก่อนเรียนเฉลี่ย 13.28 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 66.4 ทดสอบหลังเรียนโดยเฉลี่ย 16.88 คิดเป็นร้อยละ 84.4 คะแนน นักเรียนได้คะแนนทดสอบก่อนเรียนใน
แผนที ่2 โดยทดสอบก่อนเรียนเฉลี่ย 13.2 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 65.6 ทดสอบหลังเรียนโดยเฉลี่ย 16.44 คิดเป็นร้อย
ละ 82.2 คะแนน นักเรียนได้คะแนนทดสอบก่อนเรียนในแผนที่ 3 โดยทดสอบก่อนเรียนเฉลี่ย 13.32 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 66.6 ทดสอบหลังเรียนโดยเฉลี่ย 16.56 คิดเป็นร้อยละ 82.8   

ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เสาหลักประชาคมอาเซียน รายวิชาอาเซียนศึกษา 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/1 โดยใช้ข้อสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

คะแนน คะแนนเต็ม  S.D. t-test df sig 

ก่อนเรียน 20 13.24 1.84 29.05** 73 0.01** 
หลังเรียน 20 16.62 1.23 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

         ตารางที่ 2  ผลการวิจัยพบว่านักเรียนได้คะแนนในวิชาอาเซียน เรื่อง เสาหลักประชาคมอาเซียน ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ทดสอบก่อนเรียนโดยมีคะแนนเฉลีย่เท่ากับ 13.24 คะแนน ส่วนการทดสอบหลังเรียนโดยมีคะแนน
เฉลี่ยเท่า 16.62 คะแนน และเมื่อน าคะแนนมาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนสูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
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สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยพบว่านักเรียนได้คะแนนทดสอบก่อนเรียนโดยเฉลี่ย 13.24 คะแนน ทดสอบหลังเรียนโดยเฉลี่ย 

16.62 คะแนน ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนสูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 นักเรียนมีทักษะ
ปฏิบัติการ มีการช่วยเหลือกลุ่ม ความรับผิดชอบ การแสดงความคิดเห็น การรับฟังความคิดเห็นหลังการเรียนแบบ
ร่วมมือโดยเฉลี่ยสูงขึ้นและนักเรียนมีความสัมพันธ์ภายในห้องเรียนเพิ่มขึ้น 

อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า การจัดการเรียนแบบร่วมมือสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนในวิชาอาเซียนศึกษา เรื่องเสาหลักประชาคมอาเซียน ในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ท าให้ นักเรียนได้คะแนน
ทดสอบก่อนเรียนในแผนที่ 1 โดยทดสอบก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 13.28 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 66.4 ทดสอบ
หลังเรียนโดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.88 คิดเป็นร้อยละ 84.4 คะแนน เป็นแผนที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด โดยมี
คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนต่างกัน 3.60 คะแนน นักเรียนได้คะแนนทดสอบก่อนเรียนในแผนที่ 2 โดยทดสอบก่อน
เรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 13.2 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 65.6 ทดสอบหลังเรียนโดยคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.44 คิด
เป็นร้อยละ 82.2 คะแนน เป็นแผนที่ได้คะแนนเฉลี่ยรองลงมาจากแผนที่ 1 โดยมีคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
ต่างกัน 3.32 คะแนน นักเรียนได้คะแนนทดสอบก่อนเรียนในแผนที่ 3 โดยทดสอบก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
13.32 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 66.6 ทดสอบหลังเรียนโดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.56 คิดเป็นร้อยละ 82.8 เป็นแผน
ที่ได้คะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด โดยมีคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนต่างกัน 3.24 คะแนน ซึ่งคะแนนก่อนและหลังเรียน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และท าให้นักเรียนส่วนใหญ่ มีการช่วยเหลือกลุ่ม ความรับผิดชอบ 
การแสดงความคิดเห็น การรับฟังความคิดเห็นหลังการเรียนแบบร่วมมือโดยเฉลี่ยสูงขึ้นและนักเรียนมีความสัมพันธ์
ภายในห้องเรียนเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ดาวคลี่ ศิรวาลย์;2543) ที่ศึกษาเปรียบเทียบการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในกรุงเทพมหานคร ที่เรียนจากการประยุกต์รูปแบบการเรียนแบบ
ร่วมมือกับการเรียนแบบปกติ พบว่า นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด มีความรับผิดชอบ มีทักษะกระบวนการกลุ่ม 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าการเรียนแบบปกติ ส่วน (แพรวพรรณ์ พฤกษ์ศรีรัตน์;2544) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ทักษะความร่วมมือในการท างาน และสภาพแวดล้อมในการเรียน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี3 ในจังหวัดนครราชสีมา ที่สอนด้วยการเรียนแบบร่วมมอืพบว่านักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน มีเจต
คติต่อเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียนและสอบผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจ านวนมากกว่าก่อนเรียน  ที่สังเคราะห์
งานวิจัยเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือจ านวน 73 เรื่อง พบว่าการเรียนแบบร่วมมือช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษา และมีประสิทธิภาพมาก 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ผู้สอนควรอธิบายขั้นตอนต่าง ๆ ในการจัดการเรียนแบบร่วมมือให้ชัดเจนก่อนให้นักเรียนลงมือท าเพื่อ
นักศึกษาจะได้วางแผนการท างานในกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ผู้สอนควรควบคุมการจัดการเรียนการสอนให้อยู่ในเวลาที่ก าหนด 
 3. ผู้สอนควรกระตุ้นให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเนื้อหามาก่อนล่วงหน้า เพ่ือท่ีจะท าความเข้าใจเนื้อหาที่เรียนใน
ห้องได้ง่ายขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ผู้สอนสามารถน าเอาแนวการสอนในวิจัยช้ินนี้ไปใช้ในการสอนในรายวิชาอื่น ๆ ได้ เช่น น าไปใช้สอนใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

239 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

 2. ผู้สอนสามารถน าแนวการสอนในวิจัยช้ินนี้ไปใช้สอนในระดับชั้นอื่น ๆ ได้ เช่น ผู้วิจัยสามารถน าแนวทางนี้
ไปใช้ในการสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมได้  
 

เอกสารอ้างอิง 
ดาวคลี่ ศิริวาลย์. 2543. ผลการเรียนรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่เรียนจากการประยุกต์ รูปแบบการ 
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ผลการใช้สื่อภาพยนตร์การ์ตูน เรื่องประวัติบุคคลส าคัญเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
รายวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 

The Use of AnimatedFilms About HistoricalPublic Figuresto Promote Academic 
Achievement in History Among Grade Two StudentsatAnubanPhitsanulok School 

ชัยธวัช เค้าสัมพันธ์ 1   เบญญาพัชร์ วันทอง 2  วริศรา ตั้งค้าวานิช 3 

Chaitawat Kowsamphan 1 Benyapat Wantong 2 Warisara Tangkawanich 3 

1นักศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 
2อาจารย ์ สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ 

3อาจารย:์สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครศุาสตร์ 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง บุคคลส าคัญก่อนเรียนและหลัง
เรียน ด้วยสื่อการเรียนรู้ ภาพยนตร์ การ์ตูน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่นักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกจ านวน 45 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย1) สื่อการเรียนรู้ ภาพยนตร์ และการ์ตูน ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 และ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสาระประวัติศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัย พบว่า ชุดการเรียนรู้ เรื่อง บุคคลส าคัญส าหรับประถมศึกษาปีที่ 2 มีคุณภาพในระดับมากที่สุด 
นักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01  

ค าส าคัญ: ผลสัมฤทธ์ิ / สื่อภาพยนตร์การ์ตูน 

ABSTRACT 
This research aims to compare students learning achievement on historical publicfigures by 

usinganimated films.The purposive samplingwas a group of45 grade two students.The research 
tools consisted ofanimated films about historical public figures and learning achievement tests (pre-
test and post-test) The statisticalmethods for data analysiswere percentage, mean, standard 
deviation and testing. The results showed thatanimated films can help grade two students receiving 
higher scoresat the statistical significance level of .01 

Keywords: academic achievement /animated films 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
ประวัติศาสตร์เป็นวิชาหนึ่งที่มีบทบาทในการปลูกฝังความมีคุณธรรมจริยธรรมและเพื่อพัฒนาความคิด

วิเคราะห์เรื่องราวในอดีต  เพื่อน ามาใช้ในปัจจุบันและเพื่ออนาคตที่ดีงาม (สายพิน แก้วประเสริฐ, 2550 อ้างถึงในทุติ
ยาภรณ์ภูมิดอนมิ่ง,2551) วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นเข้าใจความเป็นมาของชาติไทยวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยรัก
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ภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ดังนั้นการสร้างพื้นฐานที่ดีเหล่านี้ให้กับนักเรียนเป็นความ
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะพัฒนาเยาวชนและประเทศชาติและการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นวิธีการหนึ่งที่ผู้สอน
สามารถจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับชีวิตจริงหรือสาระที่ก าหนดขึ้น(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาประสบปัญหาหลายประการเนื่องจากนักเรยีนไมเ่หน็
ความส าคัญซึ่งท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าและขาดความสามารถด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เนื้อหาของวิชา
ประวัติศาสตร์ที่เป็นนามธรรมนักเรียนไม่สามารถสัมผัสกับประวัติศาสตร์เหล่านี้ได้โดยตรงการเรียนการสอนจึงอาศัย
การอ่านการท่องจ าล าดับเหตุการณ์หรือเรื่องราวต่างๆโดยผู้เรียนไม่ได้ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ท าให้ผู้เรียนไม่ได้รับ
การพัฒนากระบวนการคิดอีกประการหนึ่งคือกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่จะเน้นครูเป็น
ศูนย์กลางเนน้การสอนแบบบรรยายเพื่อถ่ายทอดความรู้มากกว่าการส่งเสริมให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้และแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองเนื่องจากครูผู้สอนในรายวิชาประวัติศาสตร์ยังมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ต่ ากว่าเกณฑ์ (ทุติยาภรณ์ ภูมิดอนมิ่ง, 2551) กิจกรรมการเรียนการสอนเช่นนี้ท าให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อ
หน่ายส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจนักเมื่อนักเรียนไม่สนใจในการเรียนวิชาประวัติศาสตร์และ
เห็นว่าเป็นการเรียนเพื่อจดจ าเรื่องราวในอดีตเท่านั้นจึงท าให้นักเรียนไม่เห็นคุณค่าของวิชาประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาที่
พัฒนาความเป็นพลเมืองดีเรียนรู้อดีตเพื่อเข้าใจสภาพปัญหาและการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล (สิริวรรณ ศรี
พหล, 2553)  

การพัฒนาผู้เรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาประวัติศาสตร์ ควรน าวิธีการเรียนรู้ที่สอนให้ผู้เรียน
เกิดกระบวนการคิดและเข้าใจในเนื้อหาโดยได้ง่ายโดยการชมสื่อภาพยนตร์การ์ตูน เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นตัวอย่าง ชมสื่อ
ภาพยนตร์การ์ตูน เข้ามาในจัดในกิจกรรมการเรียนการสอน เพราะชมสื่อภาพยนตร์การ์ตูน จะท าให้ผู้เรียนเข้าใจ
เนื้อหาช่วยพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาประวัติศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นอกจากน้ัน โดยการชมสื่อภาพยนตร์การ์ตูนเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่ท าให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้นท าให้และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาประวัติศาสตร์ก้าวหน้าขึ้น  

ทั้งนี้หลักการส าคัญของการจัดการเรียนรู้จะยึดหลักของการจัดการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนเป็นส าคัญคือเน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาด้วยตนเอง ใช้ทักษะการคิดและวิเคราะห์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการสอนโดย
การชมสื่อภาพยนตร์การ์ตูน  ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหาสาระ และก าหนดสื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมการ
เรียนการสอนของแผนการจัดการเรียนรู้ 

เนื่องจากการน าแผนวิชาประวัติศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ช่ือหน่วยบุคคลส าคัญคุณค่าของบุคคลส าคัญที่
มีต่อสังคมไทยไปจัดการเรียนการสอน ผลปรากฏว่า แผนการจัดการเรียนรู้เป็นเนื้อหาใหม่มีการใช้ทักษะความเข้าใจ
และการจ า ผู้สอนได้สอบถามและสัมภาษณ์ผู้เรียน เพื่อหาสาเหตุของปัญหา พบว่านักเรียนไม่สามารถอธิบายบุคคล
ส าคัญและคุณค่าของบุคคลส าคัญได้ ส่งผลให้นักเรียนเรียนไม่เข้าใจ ท าคะแนนสอบวิชาประวัติศาสตร์เรื่องบุคคล
ส าคัญได้น้อย จากการท าใบงานและประเมินท้ายหน่วยการเรียนรู้ผู้วิจัยเห็นว่าควรพัฒนาผลการเรียน วิชา
ประวัติศาสตร์บุคคลส าคัญ ให้ได้ผลดีขึ้นโดยการชมสื่อภาพยนตร์การ์ตูนให้นักเรียนได้ชมซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่จะพัฒนา
ผลการเรียนเรื่องบุคคลส าคัญของนักเรียนให้ดีขึ้น 
 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนวิชาประวัติศาสตร์เรื่องบุคคลส าคัญของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โดยการ

ชมสื่อภาพยนตร์การ์ตูน เรื่องประวัติบุคคลส าคัญ 

ขอบเขตของการวิจัย 
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ตัวแปรต้น 
1. สื่อภาพยนตร์การ์ตูนทีม่ีเนื้อหาเกี่ยวกับความ

เรื่องบุคคลส าคัญ 
 

ตัวแปรตาม 
ผลการเรยีนวิชาประวัตศิาสตร์เรื่อง

บุคคลส าคัญ 
 
 

การใช้สื่อภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องประวัติบุคคลส าคัญส่งเสริมการเรียนวิชาประวัติศาสตร์เรื่องบุคคลส าคัญ 
ด้วยการเปิดสื่อภาพยนตร์การ์ตูนประกอบการสอนจ านวน 45 คนผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษาดังต่อไปนี้ 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 6 ห้องเรียนรวม 266 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่   2/5
โรงเรียนอนุบาล พิษณุโลก ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 45 คนได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงโดยเลือก
จากนักเรียนห้องที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ต่ ากว่าช้ันอ่ืน 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 

 
 
 
 
 

ค านิยามศัพท์เฉพาะ 
สื่อภาพยนตร์การ์ตูน หมายถึง ภาพยนตร์การ์ตูนที่ให้นักเรียนชมประกอบการเรยีนการสอนโดยมีเปน็เนื้อหา

ที่สนุกสนานเข้าใจง่ายการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ในลักษณะที่แสดงออกมาให้เห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวผ่าน
กระบวนการบันทึกภาพด้วยฟิล์ม ภาพท่ีปรากฏบนแผ่นฟิล์มภาพยนตร์หลังจากผ่านกระบวนการถ่ายท าแล้ว 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนของผู้เรียนเรียนที่ได้จากการประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน
ซึ่งเครื่องมือเป็นข้อสอบหรือแบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นเองและได้ตรวจสอบคุณภาพแล้ว  

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการใช้สื่อภาพยนตร์การ์ตูนส่งเสริมการเรียนวิชาประวัติศาสตร์เรื่องบุคคลส าคัญกับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองตามหัวข้อต่อไปนี้ 
 1. การสร้างเครื่องมือการวิจัย 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 
 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้ คือ 
 1. แผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสื่อภาพยนตร์การ์ตูนส่งเสริมการเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง บุคคลส าคัญ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2/5 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

243 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

 2. แบบทดสอบวัดผลทางการเรียน รายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง บุคคลส าคัญ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2/5 เป็น
ชนิดเลือกตอบ 60 ข้อ 4 ตัวเลือก 
ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือในการวิจัย โดยด าเนินการดังนี ้
 1. แผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อภาพยนตร์การ์ตูนประกอบการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง บุคคลส าคัญ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2/5 จ านวน 6 แผนการสอน ได้แก่ 
 แผนที่ 1 เรื่องประวัติสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลป์ยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
 แผนที่ 2 เรื่องพระกรณียกิจสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลป์ยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
 แผนที่ 3 เรื่องประวัติท้าวสุรนาร ี
 แผนที่ 4 เรื่องวีรกรรมท้าวสุรนาร ี
 แผนที่ 5 เรื่องประวัตสิืบ นาคะเสถียร 
 แผนที่ 6 เรื่องผลงานท่ีส าคัญสืบ นาคะเสถยีร 

  1.1 วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหา / สาระส าคัญ ความคิดรวบยอด ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
เวลาเรียน เพื่อก าหนดแผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร ์เรื่อง บุคคลส าคัญ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2/5 
และก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
   1.2 ก าหนดขอบเขตและประเด็นการศึกษา ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การวิจัย 
   1.3 เกณฑ์ในการเลือกสื่อใช้ประกอบการสอน คือ 
 - เลือกสื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การสอน  โดยใช้วัตถุประสงค์การสอนเป็นแนวทางในการพิจารณา
เลือกสื่อ จะท าให้สามารถเลือกสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อกระบวนการเรียนรู้  เพราะวัตถุประสงค์การสอนที่มีความ
ชัดเจนย่อมรับประกันได้ว่า สิ่งเร้าที่เสนอโดยสื่อท่ีเลือกใช้จะเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน 
 - การหาคุณภาพของสื่อภาพยนตร์การ์ตูน 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง บุคคลส าคัญ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2.5 
ผู้ศึกษาค้นคว้าด าเนินการ ดังน้ี 
   2.1. ศึกษาหลักสูตรคู่มือครูเกี่ยวกับเนื้อหาสาระและจุดประสงค์การเรียนรู้ กลุ่มที่เป็นเครื่องมือการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบ 
   2.2. ศึกษาวิธีเขียนข้อสอบปรนัยจากเอกสารต าราการวัดผลการศึกษา และเทคนิคการวัดผลการเรียนรู้ 
   2.3. ก าหนดจุดประสงค์ เนื้อหาและพฤติกรรมที่ต้องการวัด เพื่อสร้างแบบทดสอบให้ครอบคลุมเนื้อหาและ
จุดประสงค์การเรียนรู้  

แบบทดสอบทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้ศึกษาได้ก าหนดแบบทดสอบทางการเรียน
เป็นแบบทดสอบ เพื่อทดสอบผลการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบและปรับปรุง
แก้ไขให้ครอบคลุมเนื้อหาตลอดจนความถูกต้องเหมาะสมของภาษาที่ใช้กับวัยของผู้เรียนจนกระทั่งได้แบบสอบถาม
จ านวน 60 ข้อซึ่งสรุปผลการประเมินได้ดังนี้ 

จากการน าแบบทดสอบให้ผู้เช่ียวชาญประเมินพบว่าแบบทดสอบผลการเรียน เรื่องบุคคลส าคัญ  ด้วยการใช้
สื่อภาพยนตร์การ์ตูนส าหรับนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ซึ่งประเมินโดยผู้เช่ียวชาญมีค่าดชันีความสอดคล้องระหว่าง 
0.67 – 1.00 ซึ่งผ่านเกณฑ์ประเมินจากผู้เช่ียวชาญทุกข้อแสดงว่าแบบทดสอบทางการเรียนด้วยสื่อภาพยนตร์การ์ตูน
สามารถน าไปใช้ทดสอบกับนักเรียนได้ทันที 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยและท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2/5 ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 45 คน โดยมีวิธีการดังนี้ 
 1. น าแบบทดสอบก่อนเรียนมาวัดผลทางการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง บุคคลส าคัญ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2/5 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 
 2. ผู้วิจัยสอนตามเนื้อหาในบทเรียน โดยการจัดการเรียนการสอนตามแบบแผนการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้สื่อภาพยนตร์การ์ตูนในเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับ เรื่อง บุคคลส าคัญ 
 3. น าแบบทดสอบหลังเรียนฉบับเดิมมาวัดผลทางการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง บุคคลส าคัญ ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 2/5โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกอีกครั้ง 
 4. น าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท้ังก่อนเรียนและหลังเรียน มาเปรียบเทียบกัน 

 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 1.  ค่าร้อยละ (Percentage)โดยใช้สูตร 
 

P =
𝐹

𝑁
×100 

 
   

   เมื่อ  P    แทน     ร้อยละ 
         F    แทน    คะแนนท่ีนักเรียนสอบได ้
         N   แทน     คะแนนเต็ม 

  2.  ค่าเฉลี่ยหรือตัวกลางเลขคณิต (Arithmetic  mean)โดยใช้สตูร 
   
  
 
 
  

                เมื่อ  X      แทน    ค่าเฉลี่ยของคะแนนท่ีนักเรียนสอบได้ของแตล่ะแผนท้ังก่อนเรียนและ
             หลังเรียน 
                   x   แทน    ผลรวมคะแนนของนักเรยีนแต่ละคน   
                   N      แทน    จ านวนคะแนนท้ังหมด  

 
 3. หาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนผล การประเมิน                
ทักษะ หรือคะแนนการประเมินความพึงพอใจ ใช้สูตร 

 

                         S.D.=  

X =
N

x
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  เมื่อ   S.D.  แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   ∑X2      แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 

(∑X)2    แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง 
N แทน จ านวนนักเรียน 

 
4. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน โดยวัดก่อนเรียน และหลังเรยีนโดยค านวณจากสูตร t-test dependent (ล้วน สายยศ ;และอังคณา สายยศ. 
2538) 

∑D 

                T=                                        df = n - 1 

 
 

 เมื่อ     t หมายถึง ค่าทีท่ีใช้ในการพิจารณา 
   D หมายถึง ความแตกต่างของคะแนนแตล่ะคู ่

  n หมายถึง จ านวนคู ่
 ∑D2 หมายถึง ผลรวมของ D แต่ละตัวยกก าลังสอง 
 (∑D)2 หมายถึง ผลรวมของ D ทั้งหมดยกก าลังสอง 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ตารางที ่1 แสดงผลการพัฒนาโดยเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนการส่งเสริมผลการเรียนวิชาประวัติศาสตร์โดย
การชมสื่อภาพยนตร์การ์ตูน เรื่องบุคคลส าคัญกับผลการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

 
แผนการเรียนรู้ ก่อนเรียน หลังเรียน 

       X        ร้อยละ X  ร้อยละ 

1 4.35 29.00 10.30 68.67 
2 4.09 27.27 10.22 68.13 
3 3.93 26.20 9.93 66.20 
4 3.99 26.60 10.02 66.80 
5 4.00 26.67 10.35 69.00 
6 4.22 28.13 10.11 67.40 
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 จากตารางที่1 พบว่าการสอนโดยใช้สื่อภาพยนตร์การ์ตูน เรื่องประวัติบุคคลส าคัญก่อนเรียนชุดการเรียนรู้ที่ 
1นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 คิดเป็นร้อยละได้เท่ากับ 29.00 หลังเรียนด้วยการสอนโดยใช้สื่อภาพยนตร์
การ์ตูนเรื่องบุคคลส าคัญนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.30 คิดเป็นร้อยละ 68.67 ก่อนเรียนด้วยการใช้สื่อ
ภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องประวัติบุคคลส าคัญ ชุดที่ 2 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 คิดเป็นร้อยละได้เท่ากับ 27.27 
หลังจากการใช้สื่อภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องบุคคลส าคัญ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.22 คิดเป็นร้อยละได้เท่ากับ 
68.13 ก่อนการใช้สื่อภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องประวัติบุคคลส าคัญ ชุดที่ 3 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 คิดเป็น
ร้อยละได้เท่ากับ 26.20 หลังจากการใช้สื่อภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องประวัติบุคคลส าคัญ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 
9.93 คิดเป็นร้อยละ 66.20 ก่อนการใช้สื่อภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องประวัติบุคคลส าคัญ ชุดที่ 4 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.99 คิดเป็นร้อยละได้เท่ากับ 26.60หลังจากการใช้สื่อภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องประวัติบุคคลส าคัญ นักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 10.02 คิดเป็นร้อยละได้เท่ากับ 66.80 ก่อนการใช้สื่อภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องประวัติบุคคลส าคัญ 
ชุดที่ 5 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.00คิดเป็นร้อยละได้เท่ากับ 26.67 หลังจากการใช้สื่อภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง
ประวัติบุคคลส าคัญ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 10.35 คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยได้เท่ากับ 69.00 ก่อนการใช้สื่อ
ภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องประวัติบุคคลส าคัญ ชุดที่6 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 คิดเป็นร้อยละได้เท่ากับ 28.13 
หลังจากการใช้สื่อภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องประวัติบุคคลส าคัญ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 10.11 คิดเป็นร้อยละได้
เท่ากับ 67.40 

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ด้วยการสอนโดยใช้สื่อภาพยนตร์การ์ตูน
กับกลุ่มนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

การทดสอบ จ านวนนักเรียน X  S.D. t - test df sig 
ก่อนเรียน 46 4.10 1.42 

43.06 275 .000 
หลังเรียน 46 10.15 1.86 

จากตารางที่ 2 พบว่าการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2.5 มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.10 และ10.15 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรยีนและหลังเรยีนพบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

สรุปผลการวิจัย 
จากการวิจัยการใช้สื่อภาพยนตร์การ์ตูนส่งเสริมการเรียนวิชาประวัติศาสตร์เรื่องบุคคลส าคัญกับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี  2 /5 จ านวน 46 คน การวิจัยในครั้งน้ีใช้รูปแบบการทดลองแบบกลุ่มเดียว  วัดผลก่อนและหลังการ
เรียนการสอนโดยใช้สื่อภาพยนตร์การ์ตูน โดยให้นักเรียนท าแบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนการเรียน
การสอนโดยใช้สื่อภาพยนตร์การ์ตูน และเก็บข้อมูลไว้เปรียบเทียบ  จากนั้นครูผู้สอนอธิบายรายละเอียดรายวิชา
ประวัติศาสตร์ เรื่องบุคคลส าคัญ แล้วจึงวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้นวัตกรรม  น าคะแนนที่ได้จากการสอบทั้ง
ก่อนและหลังใช้สื่อภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องบุคคลส าคัญมาเปรียบเทียบกัน  ซึ่งคะแนนของนักเรียนท้ังหมดก่อนการเรียน
การสอนโดยใช้สื่อภาพยนตร์การต์ูนผลการส่งเสริมผลการเรียนวิชาประวัติศาสตร์โดยการชมสื่อภาพยนตร์การ์ตูน เรื่อง
บุคคลส าคัญช้ันประถมศึกษาปีที่ 2การสอนโดยใช้สื่อภาพยนตร์การ์ตูน เรื่องประวัติบุคคลส าคัญก่อนเรียนชุดการ
เรียนรู้ที่ 1)นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 คิดเป็นร้อยละได้ เท่ากับ 29.00 หลังเรียนด้วยการสอนโดยใช้สื่อ
ภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องบุคคลส าคัญนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.30 คิดเป็นร้อยละ 68.67 ก่อนเรียนด้วยการใช้
สื่อภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องประวัติบุคคลส าคัญ ชุดที่ 2) นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 คิดเป็นร้อยละได้เท่ากับ 
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27.27 หลังจากการใช้สื่อภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องบุคคลส าคัญ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.22 คิดเป็นร้อยละได้
เท่ากับ 68.13 ก่อนการใช้สื่อภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องประวัติบุคคลส าคัญ ชุดที่ 3) นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 
คิดเป็นร้อยละได้เท่ากับ 26.20 หลังจากการใช้สื่อภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องประวัติบุคคลส าคัญ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 
เท่ากับ 9.93 คิดเป็นร้อยละ 66.20 ก่อนการใช้สื่อภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องประวัติบุคคลส าคัญ ชุดที่ 4) นักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 คิดเป็นร้อยละได้เท่ากับ 26.60หลังจากการใช้สื่อภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องประวัติบุคคลส าคัญ 
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 10.02 คิดเป็นร้อยละได้เท่ากับ 66.80 ก่อนการใช้สื่อภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องประวัติ
บุคคลส าคัญ ชุดที่ 5) นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.00คิดเป็นร้อยละได้เท่ากับ 26.67 หลังจากการใช้สื่อภาพยนตร์
การ์ตูนเรื่องประวัติบุคคลส าคัญ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 10.35 คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยได้เท่ากับ 69.00 ก่อนการ
ใช้สื่อภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องประวัติบุคคลส าคัญ ชุดที่6)นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 คิดเป็นร้อยละได้เท่ากับ 
28.13 หลังจากการใช้สื่อภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องประวัติบุคคลส าคัญ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 10.11 คิดเป็นร้อย
ละได้เท่ากับ 67.40พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

อภิปรายผล 
 การอภิปรายผลงานวิจัยเรื่อง ผลการใช้สื่อภาพยนตร์การ์ตูน เรื่องประวัติบุคคลส าคัญเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน รายวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 

พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา่การ
ใช้สื่อภาพยนตร์การ์ตูนส่งเสริมการเรียนวิชาประวัติศาสตร์เรื่องบุคคลส าคัญกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  2 ห้อง 5 
สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่2/5 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก อ าเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลกภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 45 คน ได้ดังจะเห็นได้จากตารางการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ โดยการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์นักเรียนโดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ซึ่งสามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 /5 ได้ตามสมมติฐานของการวิจัย    โดยเกิดจากการใช้สื่อ
ภาพยนตร์การ์ตูนท าให้เด็กนักเรียนเกิดความสนใจในเนื้อหาสาระในเรื่องที่ก าลังสอนอย่างตั้งใจต่างจากการสอน
แบบเดิมที่เด็กนักเรียนส่วนใหญ่จะไม่สนใจในการเรียนการสอนเพราะมักจะเกิดจากการใช้สื่อท่ีไม่เหมาะสมหรือเนื้อหา
สาระไม่เป็นท่ีน่าสนใจ แต่จากการใช้สื่อภาพยนตร์การ์ตูนมาส่งเสริมการเรียนรู้จึงท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา
ประวัติศาสตร์ดีขึ้นโดยจะเห็นได้จากคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนที่จะเห็นได้ว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อน
เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นาริน กสิ( 2559)  เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่องประวัติศาสตร์ทวีปยุโรป ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยใช้ชุดสื่อกิจกรรมสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม  และ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ไพโรจน์ ก้อนทอง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
เรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ด้วยบทเรียนภาพยนตร์คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง พุทธประวัติ โดยคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน สูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1. ในการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 2โดยใช้สื่อภาพยนตร์การ์ตูน ควร
ให้ผู้เรียนได้มีส่วนรว่มในการแสดงความคิดเห็นเช่น ถาม-ตอบ ขณะดูสื่อภาพยนตร์การ์ตูนจะท าให้ผู้เรียนสนใจและเข้า
เนื้อหาในการเรียนมากขึ้น 
 2. ในการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2โดยใช้สื่อภาพยนตร์การ์ตูน ควรมี
การจัดเวลาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกิจกรรมให้มากที่สุด 
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 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ด้วยการสอนโดยใช้สื่อภาพยนตร์การ์ตูนกับกลุ่ม
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1, 3, 4, 5, 6 เพื่อดูว่าผู้เรียนระดับนี้มีความรู้ความเข้าใจและมีความสนใจในเนื้อหา
จากการใช้สื่อภาพยนตร์การ์ตูนประกอบการเรียนการสอนมากน้อยเพียงใด 
 2. ควรศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ด้วยการสอนโดยใช้สื่อภาพยนตร์การ์ตูน ในเนื้อหา
ในหน่วยการเรียนรู้อื่นๆ เช่น วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทยเป็นต้น เพื่อจะได้ทราบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในเนื้อหาดังกล่าวมากน้อยเพียงใด 

เอกสารอ้างอิง 
สายพิน แก้วประเสริฐ,(2550) อ้างถึงในทุติยภูมิดอนมิ่ง,(2551) 
กระทรวงศึกษาธิการ, ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช (2551) กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
 การเกษตร แห่งประเทศไทย จ ากัด, (2552) 
ทุติยาภรณ์ ภูมิดอนมิ่ง, (2551). ความรู้ความเข้าใจในวิธีการทางประวัติศาสตร์ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการน า 
 วิธีการทางประวัติศาสตร์ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ของครูสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา (ช่วงช้ันที่3 
 ถึง 4). วิทยานิพนธ์ศึกษาศาตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
สิริวรรณ ศรีพหล, การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ในสถานศึกษา. นนทบุรี: ส านักพิมพ์  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, (2553) 
นาริน กสิคุณ,(2559) เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องประวัติศาสตร์ทวีปยุโรป ของนักเรียนช้ัน
 มัธยมศึกษาปีท่ี 2  
ไพโรจน์ ก้อนทอง,(2555) เรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มสาระ  สั ง ค ม
 ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด้วยบทเรียนภาพยนตร์คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พุทธประวัติ ล้วน สายยศ, และ
 อังคณา สายยศ. (2538) 
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ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 

 

ที่ ชื่อ-สกุล สังกัด 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนัญชิดา ศิริเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ภูมิสิทธิพร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัคพล ปรีชาศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สลักจิต ตรีรณโอภาส มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาวิดา มหาวงศ ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
6 ดร.วศินสุข สมบูรณ์วงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทาน บุญเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกพสิษฐ์ พชรกุศลพงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัญรัตน์ อ ่าดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยศจรัส ตือขุนทด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
12 ว่าที  ร.ต.ดร.บัญชา ส่ารวยรื น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิรดา เวชญาลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
15 ดร.อดุลย์ วังศรีคูณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
16 ดร.สมหมาย อ ่าดอนกลอย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม นาคอ้าย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพย์สุดา อินทะพันธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
19 ดร.เทิน สีนวน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
20 ดร.เกสร กอกอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
21 ดร.ปิยลักษณ์ พฤกษะวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
22 ดร.พิเชฐ สยมภูวนาถ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มงคล อักษรดิษฐ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญเลิศ เจิมปลั ง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดนยา วงศ์ธนะชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
26 ดร.พรทิพย์ ครามจันทึก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ แก้วนุช มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
28 รองศาสตราจารย์ ดร.สุขแก้ว ค่าสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณวิชญ์ ใบกุหลาบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
31 ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
32 ดร.สวนีย์ เสริมสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
33 รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพร ริมชลการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
34 ดร.ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

ที่ ชื่อ-สกุล สังกัด 
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมชัย สังโยคะ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
36 ดร.อรรฎชณม์ สัจจะพัฒนกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
37 ดร.อารีย์ ปรีดีกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
38 ดร.ธัญญาพร ก่องขันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ที่ ชื่อ-สกุล สังกัด 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอ้ือมพร หลินเจริญ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยากาญจน์ โตพิทักษ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
3 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย กุลโสภิต สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพัฒน์ รักพรมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
6 รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาดี ปณะราช มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
8 ดร.ศรวัส ศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
9 ดร.วรพรรณ ขาวประทุม มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
10 ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูวิทย์ กมุทธภิไชย มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ เตชะ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
14 ดร.วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
15 ดร.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
16 ดร.ไตรรงค์ เปลี ยนแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
17 รองศาสตราจารย์ ดร.สุณี บุญพิทักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
19 รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลชลิตา กมุทธภิไชย มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุสิษฐ์ พันธ์กล ่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมรา ศรีแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพิพัฒน์  รักพรมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
25 ดร.ประจบ ขวัญมั น มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
26 ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภา มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
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ที่ ชื่อ-สกุล สังกัด 
27 ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรัฎฐ์  เพ็งแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
29 ดร.ขวัญชัย ขัวนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
30 ดร.สุวดี  อุปปินใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
31 ดร.พูนชัย  ยาวิราช มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
32 ดร.กิตติศักดิ์ นิวรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส ณ พิกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
34 ดร.จิราภรณ์ ปาล ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัตฐิยา ชัยชนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
36 ดร.สุดาพร ปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
37 ดร.เกศรินทร์ ศรีธนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
38 ดร.วิชิต เทพประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงระวี ณ ล่าพูน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชราภรณ์  ทาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
41 ดร.พัชราวรินทร์ เรือนโต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
42 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ติ๊บค่าป้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
43 ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
44 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมฤทัย ตันมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
45 ดร.รักษ์ วรุณวนารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
46 ดร.สุภาพร เตวิยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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ที่ ชื่อ-สกุล สังกัด 
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69 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร  ทรัพย์รวงทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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ค าน า 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์

ศึกษา ครั้งที่ 2” ในวันที่ 21- 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการพัฒนาองค์ความรู้และ

นวัตกรรมทางการศึกษาของอาจารย์ นักศึกษา และครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถาบันการอาชีวศึกษา

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งนักวิชาการด้านการศึกษาในทุกสังกัด ซึ่งเป็นการ

ส่งเสริมศักยภาพ และความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยระหว่างอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา  ครูใน

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนักศึกษาวิชาชีพครู รวมถึงนักวิชาการด้านการศึกษาในทุกสังกัด ตลอดจน

บุคลากรคณะครุศาสตร์เครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจบทความ วิพากษ์

บทความวิจัยทั้งแบบบรรยาย (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)  

การจัดท ารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2” แบ่งเป็น 12 

กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ บริหารการศึกษาวัด/ประเมินผลการศึกษา/วิจัยทางการศึกษา/หลักสูตรและการสอน

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การศึกษาปฐมวัย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี/ชีววิทยา สังคมศึกษา                 

พลศึกษา ภาษาจีน คอมพิวเตอร์ศึกษา และประถมศึกษา ซึ่งทุกบทความวิจัย นักวิจัยได้ปรับแก้ไขรายละเอียด

ตามท่ีผู้ทรงคุณวุฒิแนะน าจากการประเมินบทความวิจัยและการวิพากษ์วิจัย 

คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2” ขอขอบพระคุณทุกท่านที่

มีส่วนร่วมในการด าเนินงานในทุกกิจกรรมด้วยดี และหวังว่าผู้อ่านบทความวิจัยจะได้รับความรู้และน าไป

พัฒนางานขององค์กรให้เกิดประโยชน์ต่อไป 

 

 

 

คณะกรรมการจัดท ารายงานสืบเนื่อง 

จากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2” 
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สารบัญ 

แบบโปสเตอร์ 

กลุ่มที่ 8 พลศึกษา 

หน้า 

ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่องทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาพลศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดา

ศักดิ์อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 

เย็นฤด ี พ่ึงดี   ลัดดาวัลย์ แก้วใส  และ รังสรรย์ ไพฑูรย์ 

1 

 

การพัฒนาความสามารถในการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลมือบนโดยใช้โปรแกรมการฝึกของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนวัดหนองเต่า 

ชาญชัย  คงปลี สุรีย์ธัญนิจ ใหม่เขียว และสุภกิจ วิริยะกิจ 

 

17 

 

 

การพัฒนาความสามารถในการรับและการส่งลูกบาสเกตบอล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีท่ี 3 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา โดยใช้เกมนันทนาการ 

นายธนกร จันทร์แจ้ง  และทินกร ชอัมพงษ์ 

 

26 

 

การพัฒนาความสามารถในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสทักษะการเสิร์ฟลูกหน้ามือ ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ 

พิมณทิพย์ ข าแย้ม สุรชาติ องอาจ วัชราช ศรไชย  และทินกร ชอัมพงษ์  

 

35 

 

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการกระโดดเสิ ร์ฟลูกในกีฬาวอลเลย์บอลของนั กศึกษา                  

สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม                                                                                                                               

นันทิภาคย์  พวงสถิตย์ 

 

45 

 

ผลของโปรแกรมการออกก าลังกายโดยใช้กิจกรรมเข้าจังหวะที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของ

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

พุธิตา  ศรียางนอก 

 

51 
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ผลของโปรแกรมการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาที่มีต่อความแม่นย าในการส่งลูกฟุต

ซอลด้วยข้างเท้าด้านใน ของนักเรียนชายช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 

มนตรี  บุ้งศรีษะเกต ุและวิธวรรธน์ สีชื่น 

63 
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รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

ผลการใชเ้อกสารประกอบการเรยีนการสอน เรือ่งทกัษะฟตุซอลขัน้พืน้ฐาน ทีม่ตีอ่ผลสมัฤทธิ ์                
ทางการเรยีนวชิาพลศกึษาของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4 โรงเรยีนคลองลานพฒันาจนิดาศกัดิ ์

อ าเภอคลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร 
The Results of use of teaching materials Basic Futsal Skills  

On learning achievement in physical education of mathayomsuksa 4 students at 
Klonglanpatanajindasak School, Amphor Khlong Lan, Kamphaeng Phet . 

เยน็ฤดี  พึง่ด1ี  ลดัดาวลัย ์แกว้ใส2 และ รงัสรรย ์ไพฑรูย3์ 
Surattana  Jodam1  Wachira Wichuwaranan2 and Ratchanee Moongam3 

1 นักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 
1 อาจารย์โปรแกรมวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 

1 ครู ค.ศ. 4 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 41 

บทคดัยอ่ 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา) เรื่องทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 2.) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา) เรื่องทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียน
คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 3.) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา) เรื่องทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า  
   1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(พลศึกษา) เรื่อง ทักษะ
ฟุตซอลขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2561 มีประสิทธิภาพกระบวนการ  และประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์ (E1/E2) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2561 ได้  82.44/81.11  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนด (80/80)  และมีผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 4.33 
 2. ผู้เรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(พล
ศึกษา) เรื่อง ทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ระหว่างก่อนและ
หลังการทดลองแตกต่างกันโดยมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการใช้นวัตกรรมสูงกว่าก่อนการใช้นวัตกรรม  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (16.97) 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง ทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐานของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา 2561  มีค่าเฉลี่ยรวม 4.46 โดยมีผลการประเมินในระดับมาก  และเม่ือ
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พิจารณารายละเอียดแต่ละด้าน ปรากฏว่าด้านเอกสารประกอบการเรียนช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนหนังสือเรียนได้  
มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอ่ืน  โดยมีค่าเฉลี่ย 4.57 

ค าส าคัญ : เอกสารประกอบการเรียน / ประสิทธิภาพกระบวนการ  / ประสิทธิภาพของผลลัพธ์  /  ความพึงพอใจ 

ASTRACT 
 The purpose of this research is to. 1.) To establish and evaluate the efficiency of 
documentation, teaching, group learning, health and physical education (Physical Education) on the 
basic skills of Futsal mathayomsuksa 4 students. 2 )  To compare student achievement before and 
after using the documentation teaching. Group Learning Health and Physical Education (Physical 
Education), futsal skills of basic mathayomsuksa 4 students at Klonglanpatanajindasak School.  3 . ) 
The satisfaction of students towards the use of teaching literature, instructional learning health and 
physical education (physical education) of the basic skills of Futsal. 
 The research results revealed that : 
 1 .  Documentation of teaching. Group Learning Health and Physical Education (Physical 
Education) of the basic skills of Futsal. Mathayomsuksa 4-year 2561 effective process. And 
performance results (E1 / E2) of students at 4-year 2561 was 82.44 / 81.11, higher than the benchmark 
set (80/80) and is assessed by an expert level. The total average 4.33 
 2 .  Students learn to use the documentation for instruction. Group Learning Health and 
Physical Education (Physical Education), futsal skills of basic grade 4 student achievement. Between 
before and after the experiment with different achievement than before after using a highly 
innovative use of innovation. Statistically significant at the .05 level. (16.97). 
 3 .  The Satisfaction of students with documented learning the basic skills of Futsal 4th year 
students in 2561 had an average total of 4.46 results in a high level. Considering the profile of each 
side. It appears that the documents to help solve the shortage of textbooks have. The average is 
higher than the other. With an average of 4.57. 

Keywords : Study materials / Process efficiency / Performance Results / Satisfaction. 
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ความเปน็มาและความส าคญัของปญัหา 
 การที่จะกล่าวได้ว่าสังคมใดมีความเจริญมากน้อยเพียงใด  ประการส าคัญที่จะสังเกตได้ก็คือคุณภาพของ
ประชากรส่วนใหญ่ที่จะต้องเป็นผู้มีสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางจิตที่ดี  มีระเบียบวินัยความรับผิดชอบ  
ความอดทน  อดกลั้น รู้จักเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม   มีความซ่ือตรง ความสัตย์ ความยุติธรรม การตัดสินใจ
ที่ดี อารมณ์ม่ันคง  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นสุข อันจะน าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของสังคม คุณลักษณะ
เช่นน้ีสามารถท าให้เกิดขึ้นได้จากการเข้าร่วมในชั้นเรียนวิชาพลศึกษาในโรงเรียนซ่ึงควรต้องเริ่มกับเด็กก่อนช่วงชีวิตอ่ืน  
เพราะเด็กอยู่ในวัยที่สอนง่าย รับรู้  และเรียนรู้ได้เร็ว เด็กที่มีพื้นฐานดีจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพต่อไป (จิรกรณ์  ศิริ
ประเสริฐ, 2543, หน้า 1) 
 กิจกรรมพลศึกษาเป็นกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวนอกจากจะได้รับประโยชน์ทางร่างกายยังจะช่วยให้บุคคล
ได้มีการพัฒนาในด้านอ่ืน ๆ ควบคู่กันไปด้วย  ได้แก่ 
  1.  การพัฒนาด้านร่างกาย 
  2.  การพัฒนาด้านจิตใจ 
  3.  การพัฒนาด้านอารมณ์ 
  4.  การพัฒนาด้านสังคม 
  5.  การพัฒนาด้านสติปัญญา 
 พลศึกษา  จัดเป็นสาระการเรียนรู้ที่เป็นพื้นฐานส าคัญ  ที่ผู้เรียนทุกคนจ าเป็นต้องเรียนรู้  เพราะการมีสุขภาพ
ดีเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ประการแรกของคนไทยที่รัฐบาลได้ก าหนดไว้เป็นนโยบายและมาตรการในการจัด
การศึกษาของประเทศ   เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถยืนหยัดอย่างไทยในประชาสังคมโลกทั้งปัจจุบันและ
อนาคต   โดยการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551  ของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ซ่ึงมุ่งเน้นเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  การป้องกันโรค  การส่งเสริม  การ
พัฒนาสุขภาพ  และการบริหารจัดการชีวิต  เพื่อด ารงสุขภาพที่ดีอันเป็นรากฐานส าคัญยิ่งในการด าเนินชีวิตที่สมดุล  
ทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และจิตวิญญาณ  อันเป็นองค์ประกอบของการมีสภาวะสุขภาพที่สมบูรณ์ 
 การเรียนรู้วิชาพลศึกษาน้ันมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนด้านปัญญา  พัฒนาระบบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
การตัดสินใจและการแก้ปัญหาโดยการให้ผู้เรียนเรียนรู้เก่ียวกับตนเอง เข้าใจธรรมชาติและชีวิต  รู้จักและเข้าใจตนเอง
เห็นคุณค่าของตนและผู้อ่ืน  รักการออกก าลังกายและเล่นกีฬารวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดี  เพื่อให้
สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องเหมาะสม ทั้งในด้านการป้องกัน  การส่งเสริมและการด ารงไว้ซ่ึงสุขภาพที่ดีอย่างถาวรทั้ง
ของตนเองครอบครัวและชุมชน  ดังน้ันในการจัดการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา  จะเป็นการมุ่งเน้นการ
เรียนรู้    ทางปัญญา  เพื่อวางรากฐานด้านสุขภาพให้เข้มแข็งเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพ
ตั้งแต่เริ่มแรก  ให้สามารถเผชิญสถานการณ์ที่คุกคามสุขภาพได้ตลอดไป   อันจะน าไปสู่การพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืนตรง
ตามเป้าหมาย   สอดคล้องกับแนวคิดตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540 ที่ว่า “สุขภาพเป็น
พื้นฐานของชุมชน” (กรมวิชาการ, 2546, หน้า 1) 
 ในการเล่นหรือฝึกกีฬาทุกชนิดทักษะนับว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งที่นักกีฬาต้องหม่ันฝึกซ้อมอยู่เสมอ  เพราะ
เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความสามารถทางกีฬาของบุคคลน้ัน ๆ  ว่ามีมากน้อยเพียงใด     ในการเล่นฟุตซอลก็จะต้องมีการ
ควบคุมลูกฟุตซอลได้เป็นอย่างดี  ทักษะที่ควรฝึกประกอบไปด้วย  การเดาะลูกฟุตซอล  การเลี้ยงลูกฟุตซอล  การหยุด
ลูกฟุตซอล  การเตะส่งลูกฟุตซอล  การโหม่งลูกฟุซบอล  การเป็นผู้รักษาประตู  และการยิงประตู  นอกจากจะต้องมี
ทักษะที่ดีแล้วจ าเป็นจะต้องมีเทคนิคการเล่น  ซ่ึงผู้เล่นจะต้องหม่ันฝึกฝนจนสามารถน าเอาไปใช้ได้อย่างอัตโนมัติ 
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 การจัดการพลศึกษาในระดับมัธยมศึกษา  จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้มีพัฒนาการทั้งด้าน
ร่างกาย  อารมณ์  สังคม  จิตใจ  และสติปัญญาโดยใช้กิจกรรมการออกก าลังกาย  และการเล่นกีฬาเป็นสื่อในการเรียน  
ธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของวิชาน้ีสามารถสร้างลักษณะ  ที่ดีในด้านนิสัย  ค่านิยม  เจตคติ  และพฤติกรรม                 
เม่ือพลศึกษามีความจ าเป็นต่อชีวิตมนุษย์ดังกล่าว  เราจึงต้องจัดประสบการณ์ต่าง ๆ ทางพลศึกษาให้เด็กเรียนรู้  
เพื่อให้เกิดความสมดุลและสอดคล้องกับคุณลักษณะ  ความต้องการ  และความสนใจของผู้เรียน  (จิรกรณ์  ศิริ
ประเสริฐ, 2543, หน้า 246) ส าหรับการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาในโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์                
มีลักษณะโดยทั่ว ๆ ไป ดังน้ี 
 1.  นักเรียนมีความสนใจต้องการเรียนรู้วิชาพลศึกษามากกว่าวิชาอ่ืน ๆ  ซ่ึงลักษณะเช่นน้ีเป็นไปโดย
ธรรมชาติของเด็กในวัยน้ี   ที่ต้องการแข่งขัน   ชอบกิจกรรมที่ตื่นเต้น  เร้าใจ  ชอบกีฬา   ที่ต้องใช้ทักษะและเป็นที่
นิยมในสังคม 
 2.  นักเรียนขาดสื่อที่เป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อใช้ทบทวน
ในขณะเรียนและหลังเรียน 
 3.  สื่อและอุปกรณ์การสอนไม่เพียงพอกับความต้องการของนักเรียน  ในการฝึกหัดและพัฒนาทักษะของ
ตนเอง   
 4.  ครูมีภาระงานมาก  ท าให้มีเวลาให้กับนักเรียนเพื่อฝึกซ้อมนอกเวลาเรียนไม่เพียงพอ 
 จากการพิจารณาเหตุผลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  ปีการศึกษา 2561  ผู้วิจัยในฐานะนักศึกษาฝึกประสอบ
การณ์วิชาชีพครู  จึงได้สร้างสื่อประกอบการเรียนการสอน  คือ  เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา  ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 3 กีฬาสากล (ฟุตซอล) ขึ้น  เพื่อให้ผู้เรียนมีสื่อในการเรียนรู้และเกิดความคงทนในการเรียน  
เน่ืองจากเอกสารประกอบการเรียนการสอน  เป็นสื่อการเรียนรู้ที่จัดหาได้ง่าย  เสียค่าใช้จ่ายน้อย  เป็นสิ่งที่ผู้เรียนจะได้
ศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจในสิ่งที่เรียน ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ
กิจกรรม ได้รับประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรม  เป็นต้นแบบส าหรับการเรียนรู้กระบวนการ (โสภณ  นุ่มทอง , 2540, หน้า 
12) 
 ดังน้ันเพื่อให้เอกสารประกอบการเรียนการสอนพลศึกษา  เรื่องทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน  มีความสมบูรณ์
และเกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ผู้รายงานจึงได้น าข้อบกพร่องต่าง ๆ  มาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญและนักเรียน  เพื่อให้นักเรียนได้เห็นรูปแบบ   ที่ถูกต้อง  ชัดเจน  สามารถปฏิบัติด้วยตนเองได้  แล้วจึง
น ามาทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561  อีกครั้ง  พบว่าบทที่ 6 กฎ  กติกา  
การแข่งขันฟุตซอล  กติกาข้อ 5  ผู้ตัดสิน  และกติกาข้อ 6  ผู้ช่วยผู้ตัดสิน  ถ้ามีภาพประกอบจะท าให้เข้าใจกฎ  กติกา
ได้ง่ายขึ้น มองเห็นเป็นรูปธรรมมากกว่า  จึงน ามาปรับปรุง  และน ามาใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 
2561 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ เพื่อหาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา(พลศึกษา)  ให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานการเรียนรู้  นักเรียน  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนพลศึกษา  และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนต่อไป 
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จดุมุง่หมายของการวจิยั 
 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา (พลศึกษา) เรื่องทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา) เรื่องทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   โรงเรียน
คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา (พลศึกษา) เรื่องทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน    

สมมติฐานการวิจัย 
 1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา) เรื่อง ทักษะ
ฟุตซอลขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีประสิทธิภาพ 80/80  
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา (พลศึกษา) เรื่อง ทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา (พลศึกษา) เรื่องทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมากขึ้นไป 

ขอบเขตการวิจัย 
ประชากร 

 ประชากรในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ อ าเภอ
คลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องเรียน 
 จ านวนนักเรียนทั้งหมด 30 คน โดยกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาทั้งหมดใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 

ขอบเขตเนื้อหา 
 เน้ือหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็น เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา(พลศึกษา)  หน่วยที่ 3  กีฬาสากล (ฟุตซอล) เรื่องทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน โดยการวิเคราะห์หลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ ดังน้ี 
   บทที่  1  ประวัติความเป็นมา 
   บทที่  2  การอบอุ่นร่างกาย 
   บทที่  3  ทักษะการสร้างความคุ้นเคยกับลูกฟุตซอล 
   บทที่  4  ทักษะพื้นฐานเบื้องต้น 
   บทที่  5  ยุทธวิธีการเล่นฟุตซอลเป็นทีม 
   บทที่  6  กฎ  กติกา การแข่งขันฟุตซอล 
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1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนพลศึกษา 
เรื่องทักษะฟุตซอลข้ันพื้นฐาน 

2.ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการ
เรียนการสอน 

 3. ความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ีต่อการใช้
เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
เรื่อง การคูณ 

2. ดัชนีประสทิธิผลการจัดการเรียนรู์โดยใช์
รูปแบบซปิปาประกอบแบบฝ์กทกัษะ 

 3.เจตคติของนักเรียนต์อการจัดการ        

 เรียนการรู์โดยใช์รปูแบบซิปปาประกอบแบบ 

 ฝ์กทักษะ 

 
 

ตวัแปรทีศ่กึษา 
 ตัวแปรต้น             
 - เอกสารประกอบการเรียนการสอน  เรื่องทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน    
 ตัวแปรตาม            
 - ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน  เรื่องทักษะ ฟุตซอลขั้นพื้นฐาน  ตามเกณฑ์ 80/80
 - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   
       - ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน  เรื่องทักษะฟุต
ซอลขั้นพื้นฐาน     

ขอบเขตระยะเวลา 
 การวิจัยครั้งน้ี ด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สัปดาห์ละ 2 คาบ คาบละ 50 นาที รวมทั้งสิ้น 
20 ชั่วโมง ไม่รวมเวลาในการทดสอบก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน   

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
      
                 การใช้เอกสารประกอบ 
         การเรียนการสอน 
 
 
 
 
 

วิธดี าเนนิการวจิยั 
 ประชากร 
 ประชากรในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ อ าเภอ
คลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน
ทั้งหมด 30 คน โดยกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาทั้งหมดใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังน้ี  
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง มี 2 ชุด ได้แก่ 

   1.1 เอกสารประกอบการเรียนการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึ กษา (พลศึกษา) ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4   

   1.2  แผนการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษา เรื่องทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีจ านวน 10 แผน แต่ละแผนประกอบด้วย มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ สาระการ
เรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้  ชิ้นงานหรือภาระงาน แหล่งการเรียนรู้ / สื่อ อุปกรณ์ การวัดและ
ประเมินผล 
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี 2 ฉบับ ได้แก่ 
         2.1 แบบทดสอบวัดผลสมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา) เรื่อง
ทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
    2.2 แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา) เรื่องทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  
จ านวน 10 ข้อ 
 ขั้นตอนการสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1.  เอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
(พลศึกษา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เรื่อง  ทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน มีจุดมุ่งหมายส าหรับใช้พัฒนาและศึกษาผลการใช้
เอกสารประกอบการเรียนการสอน  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4  โดยมีขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน  ดังน้ี 

   1.1  ศึกษารายละเอียดในหลักสูตรสถานศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)   เพื่อวิเคราะห์เน้ือหาสาระและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  และกิจกรรมอย่างละเอียด 
    1.2  ศึกษาเน้ือหารายละเอียด  โดยศึกษาการจัดสาระการเรียนรู้  ความส าคัญ  วิสัยทัศน์  คุณภาพของ
ผู้เรียน  สาระ  และวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
    1.3  จัดท าหน่วยการเรียนรู้  แผนการจัดการเรียนรู้  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ก าหนดเวลาในแต่
ละเรื่อง  โดยจัดแบ่งเน้ือหากิจกรรมเป็นบท  จ านวน  6  บท   
    1.4  ศึกษาค้นคว้า  รวบรวมข้อมูล  เพื่อก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้  เน้ือหา  วิธีการ  มาประกอบ
กิจกรรมในเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
    1.5 จัดท าเอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา) เรื่อง  
ทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จ านวน  6 บท  ดังน้ี 
   บทที่  1  ประวัติความเป็นมา 
   บทที่  2  การอบอุ่นร่างกาย 
   บทที่  3  ทักษะการสร้างความคุ้นเคยกับลูกฟุตซอล 
   บทที่  4  ทักษะพื้นฐานเบื้องต้น 
   บทที่  5  ยุทธวิธีการเล่นฟุตซอลเป็นทีม 
   บทที่  6  กฎ  กติกาการแข่งขันฟุตซอล   
    1.6  น าเอกสารประกอบการเรียนการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา) เรื่อง  
ทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเก่ียวกับความสมบูรณ์ ถูกต้องตามหลักวิชา  
และความสอดคล้องต่าง ๆ   

   1.7  น าเอกสารประกอบการเรียนการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา) เรื่อง  
ทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ  จัดพิมพ์เป็นเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนฉบับสมบูรณ์ 
    1.8  น าเอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา) เรื่อง  
ทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่ได้แก้ไขและพัฒนาแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์  ปีการศึกษา 2561  จ านวน  30  คน  
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2. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษา เรื่องทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   มี
ขั้นตอนการสร้าง ดังน้ี 
    2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตร สถานศึกษาโรงเรียน
คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเก่ียวกับจุดมุ่งหมายของ หลักสูตร สาระและ
มาตรฐานการเรียนรู้ ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
    2.2 ศึกษาเน้ือหาในเอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่องทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษา              
ปีที่ 4  
    2.3 ศึกษาทฤษฎี หลักการ เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้อง และแนวคิดในการสอนทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน  
    2.4 เขียนแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพล
ศึกษา เรื่องทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน  โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
จ านวน 10 แผน เวลา 20 คาบ ดังน้ี 
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่1 เรื่อง ประวัติความเป็นมา 
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่2 เรื่อง การอบอุ่นร่างกายและการเคลื่อนไหว 
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่3 เรื่อง การเดาะลูกฟุตซอลและการคลึงบอล 
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่4 เรื่อง ทักษะการเลี้ยงลูกฟุตซอล 
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่5 เรื่อง ทักษะการหยุดลูกฟุตซอล 
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่6 เรื่อง ทักษะการเตะส่งลูกฟุตซอล 
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่7 เรื่องทักษะการโหม่งลูกฟุตซอล 
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่8 เรื่องทักษะการยิงประตู 
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่9 เรื่อง ยุทธวิธีการเล่นฟุตซอลเป็นทีม 
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่10 เรื่อง กฎ กติกา การแข่งขันฟุตซอล 

   2.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย เพื่อพิจารณาตรวจสอบ ความถูกต้องด้าน
เน้ือหาและความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ใหม่ความสอดคล้องกับ สาระส าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล แล้วน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข 
    2.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา ความ
เหมาะสม ด้านภาษา และความถูกต้องตามเอกสารประกอบการเรียนการสอน ก าหนด เกณฑ์การประเมินความคิดเห็น
เก่ียวกับความเหมาะสมและความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4  
    2.7 น าคะแนนแต่ละข้อที่ได้จากการพิจารณาความเหมาะสมและสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ของ
ผู้เชี่ยวชาญทุกทาน มาหาคุณภาพโดยเกณฑ์ต้องมีค่าเฉลี่ยแต่ละข้อได้ระดับ 3.5 ขึ้นไป จึงจะถือว่าใช้ได้  
   2.8 น าแผนการจัดการเรียนรู้มาปรับปรุงแก้ไข จัดพิมพ์แผนการจัดการเรียนรู้ ฉบับสมบูรณ์ น าไปทดลอง
ใช้กับกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ อ าเภอคลองลาน จังหวัด
ก าแพงเพชร ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียนทั้งหมด 30 คน ที่
ได้จากการเลือกแบบเจาะจง  โดยเริ่มทดลองวันที่  9  พฤศจิกายน  2561  ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์  2562   
 3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา)                         
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เรื่องทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน 
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     3.1  ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับการออกแบบทดสอบ  และเทคนิคการเขียนแบบทดสอบแบบปรนัย 
     3.2  วิเคราะห์เน้ือหา  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในเน้ือเรื่อง  เพื่อก าหนดน้ าหนักคะแนนตามพฤติกรรมด้าน
พุทธิพิสัย  ทักษะพิสัย  และจิตพิสัย  ประกอบด้วยความรู้  ความจ า  ความเข้าใจ  การน าไปใช้  การวิเคราะห์  การ
สังเคราะห์  และการประเมินค่า 
     3.3  สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เรื่อง ทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน จ านวน 40  ข้อ  โดยก าหนดเป็นแบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ  4  
ตัวเลือก 
    3.4  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สร้างขึ้นไปขอความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ  จ านวน  
3  คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเน้ือหาและโครงสร้างทางภาษา  เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม
กับจุดประสงค์การเรียนรู้และพฤติกรรมที่ต้องการวัด  โดยก าหนดค่าคะแนน  ดังน้ี 
 +1  หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  และพฤติกรรมที่ต้องการวัด 
   0  หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และพฤติกรรมที่ต้องการวัด 
 -1  หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และพฤติกรรมที่ต้องการวัด 
แล้วน าผลรวมของข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญไปวิเคราะห์ด้วยค่า IOC (Item  Objective  Congruence)  ได้ค่าความ
ตรงและความเป็นปรนัย (IOC)  รายข้อ  โดยถือเกณฑ์ความสอดคล้องตั้งแต่  0.50  ขึ้นไป  และได้เลือกข้อค าถามที่มี
ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5-1.0 ขึ้นไปน าไปใช้  จ านวน  30  ข้อ  ส่วนข้อค าถามที่มีค่าต่ ากว่า 0.5  จะตัดทิ้ง 
     3.5  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดสอบ กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์  ปีการศึกษา 2561 จ านวน  30  คน ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายซ่ึง
เคยเรียนเรื่องน้ีมาแล้ว  จ านวน  30  ข้อ   
     3.6  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา)  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เรื่อง ทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน  ไปใช้ทดสอบนักเรียนเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนต่อไป 
 4. การสร้างและหาคุณภาพของแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนมีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน  
เรื่องทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน ตามขั้นตอน ดังน้ี 

   4.1 ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับแนวทางการสร้างแบบวัดความพึงพอใจ 
    4.2 ก าหนดประเด็นเก่ียวกับความพึงพอใจที่ต้องการวัด รูปแบบของแบบวัด และเกณฑ์การให้คะแนน 

   4.3 สร้างแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน  เรื่องทักษะฟุตซอล
ขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยข้อค าถามเก่ียวกับความพึงพอใจด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการวัดและประเมินผล 
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ จ านวน 10 ข้อ ข้อค าถามมีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับและมีเกณฑ์การให้คะแนน 
ดังน้ี (ทิวัตถ์ มณีโชติ. 2549: 96) 
   5   หมายถึง  มีความพึงพอใจมากที่สุด 
   4  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
   3  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
   2  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย 
   1  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
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   4.4 น าแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบความเหมาะสม
ของภาษา ความตรงเชิงเน้ือหาและความถูกต้องตามหลักการวัดผล แล้วน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข 
    4.5 น าแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องตามหลักการวัดผล ความเหมาะสมของภาษา และความตรงเชิงเน้ือหา ความสอดคล้องระหว่าง
ข้อค าถามกับวัดความพึงพอใจด้านที่ต้องการวัด 
    4.6 น าคะแนนแต่ละข้อของแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้จากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญทุก
ท่าน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน  เรื่อง
ทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน เท่ากับ 1.00 ทุกข้อเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด คือ 0.50 ทุกข้อ 
    4.7 จัดพิมพ์แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนฉบับสมบูรณ์ น าไปใช้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่ าง คือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์  อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร ที่ก าลังศึกษา
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียนทั้งหมด 30 คน 

สรปุผลการวจิยั 
 ผลการวิจัย เรื่อง การใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่องทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน   ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ท า การทดลองกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 30  คน โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
ปรากฏผลดังน้ี 
 1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(พลศึกษา) เรื่อง ทักษะ
ฟุตซอลขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2561 มีประสิทธิภาพกระบวนการ  และประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์ (E1/E2) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2561 ได้  82.44/81.11  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนด (80/80)  และมีผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม  4.33 
 2. ผู้เรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(พล
ศึกษา) เรื่อง ทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ระหว่างก่อนและ
หลังการทดลองแตกต่างกันโดยมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการใช้นวัตกรรมสูงกว่าก่อนการใช้นวัตกรรม  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (16.97) 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง ทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐานของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา 2561  มีค่าเฉลี่ยรวม 4.46 โดยมีผลการประเมินในระดับมาก  และเม่ือ
พิจารณารายละเอียดแต่ละด้าน ปรากฏว่าด้านเอกสารประกอบการเรียนการสอนช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนหนังสือ
เรียนได้  มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอ่ืน โดยมีค่าเฉลี่ย 4.57 

อภปิรายผล 
 ผลการวิจัย เรื่อง การใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่องทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ท า การทดลองกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 30  คน โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
อภิปรายผลดังน้ี 
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 1.  ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พล
ศึกษา)  เรื่อง  ทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน   
  เอกสารประกอบการเรียนการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  (พลศึกษา)  เรื่อง ทักษะฟุต
ซอลขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นไปทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพกับนักเรียน 
จ านวน 30 คน มีประสิทธิภาพเหมาะสมส าหรับน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพให้แก่ผู้เรียนโดยทั่วไปมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 82.44/81.11 ซ่ึงเป็น ไปตามสมมติฐานเพราะมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  80/80  และมีผลการ
ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญในระดับมาก  แสดงว่าผู้เรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา) เรื่อง  ทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มี
คุณภาพสูงขึ้น  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสาโรจน์  เสมาฉิม (2549, หน้า 55-56)  ที่ศึกษาเรื่องการพัฒนาการเรียน
การสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้และเอกสารประกอบการเรียนการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา(พลศึกษา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  พบว่าเอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา (พลศึกษา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีค่าประสิทธิภาพอยู่ที่ค่าต่ าสุด  89.41/90.59  และสูงสุด 94.12/91.76 ซ่ึง
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  คือ 80/80  นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  แสดงให้เห็นว่าเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    (พลศึกษา)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มี
ประสิทธิภาพ  สามารถน าไปใช้สอนได้  และสอดคล้องกับสมเกียรติ  ศิริโยธา (2549, หน้า 51) ซ่ึงได้รายงานการ
พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และเอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา(พลศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(พลศึกษา)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  พบว่าเอกสารประกอบการเรียนการสอน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(พลศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีค่าประสิทธิภาพอยู่ที่ค่าต่ าสุด  
90.00/90.00  และสูงสุด 94.62/94.42  ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  คือ 80/80   แสดงว่าเอกสารประกอบการเรียน
การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา) เรื่อง  ทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพราะผู้เรียนได้เรียนรู้โดย
การปฏิบัติจริง ดังที่โสภณ  นุ่มทอง (2540, หน้า 12) กล่าวว่าการจัดท าเอกสารประกอบการเรียนการสอนจะช่วยให้
นักเรียนมีเอกสาร  ได้ศึกษาด้วยตนเองอย่างละเอียดทุกแง่ทุกมุม   เกิดจากความร่วมมือของนักเรียน  ชุมชน  โรงเรียน
และครูผู้สอนอย่างแท้จริง พัฒนาการเรียนการสอนเก่ียวกับคุณภาพการศึกษาได้เป็นอย่างดี   สร้างเสริมความสนใจใน
การอ่าน  เพราะนักเรียนอ่านแล้วเกิดความสนใจสร้างเสริมประสบการณ์ของนักเรียนให้กว้างขวางลึกซ้ึงยิ่งขึ้น  ช่วยให้
นักเรียนเกิดทักษะที่ดีในการอ่านมีความรู้ความเข้าใจในถ้อยค าส านวนภาษายิ่งขึ้น  เสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน  รู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการแสวงหาความรู้จากเอกสารประกอบการเรียน  เป็นการเสริมสร้างให้นักเรียนมีพื้นฐาน
ในการเรียนรวมทั้งเจตคติที่ดีในการอ่าน  รวมถึงแบบฝึกที่ใช้เป็นแบบฝึกที่ดีมีคุณภาพ  เพราะได้มีขั้นตอนการจัดท าที่
ถูกต้องตรงกับหลักการจัดท าแบบฝึกตามที่สุนันทา สุนทรประเสริฐ (2547, หน้า 20-24) กล่าวถึงขั้นตอนการผลิต
เอกสารประกอบการเรียนการสอนไว้ว่า  ต้องวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุจากการเรียนการสอน ซ่ึงอาจได้มาจากการ
สังเกตปัญหาที่เกิดขึ้นขณะท าการสอน การบันทึกปัญหาและข้อมูลระหว่างสอน  การศึกษาและวิเคราะห์ผลการเรียน
ของผู้เรียน  ศึกษารายละเอียดในหลักสูตรสถานศึกษา  เพื่อวิเคราะห์เน้ือหาสาระและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  หรือ
จุดประสงค์และกิจกรรมที่เป็นปัญหา  เลือกเน้ือหาที่เหมาะสม  แบ่งเป็นบทเป็นตอนหรือเป็นเรื่อง  เพื่อแก้ปัญหาที่พบ
รวมถึงศึกษารูปแบบของการเขียนเอกสารประกอบการเรียนการสอน และก าหนดส่วนประกอบภายในของเอกสาร
ประกอบการสอน  ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล เพื่อน ามาก าหนดเป็นจุดประสงค์  เน้ือหา  วิธีการ  และสื่อ
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ประกอบเอกสารในแต่ละบทหรือแต่ละตอนน ามาเขียนเน้ือหาในแต่ละตอน  รวมทั้งภาพประกอบแผนภูมิ  และข้อ
ทดสอบให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้แล้วส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบพร้อมทั้งน าไปทดลองใช้ในห้องเรียน  
และเก็บบันทึกผลการใช้แล้วน าผลที่ได้มาใช้พิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ไขส่วนที่บกพร่อง และน าไปใช้จริง และสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของสุเทพ ผลภาค (2550 : ออนไลน์) และดัด นาคกระแสร์ (2551 : ออนไลน์) ที่ได้อภิปรายผลถึงข้อดี 
ของแบบฝึกทักษะกีฬาไว้ ดังน้ี 1) มีประสิทธิผลช่วยให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ได้จริง 2) มีคุณภาพ มีความเหมาะสมและ
สามารถ น าไปใช้ในการวัดและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพความ เที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบ สามารถ
วัดได้ตามจุดประสงค์ ที่ต้องการวัดจริง 3) มีประสิทธิภาพสามารถน าไปพัฒนาการเรียนรู้ ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้น 4)การฝึกรับ-ส่ง ลูกบอล การเลี้ยงลูกบอล การยิงประตู นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  ท าคะแนนเฉลี่ย
หลังเรียนได้สูงขึ้น 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา)  เรื่อง  ทักษะฟุตซอลขั้น
พื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2561  พบว่าผลสัมฤทธ์ิทาง การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา (พลศึกษา)  เรื่อง ทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ของนักเรียนก่อนและหลังการใช้เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05  โดยมีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน 14.33 
และหลังเรียน 24.33  แสดงว่ามีผลการเรียนก้าวหน้าซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สาโรจน์ เสมาฉิม (2549, หน้า 55) ที่ศึกษาการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้และเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(พลศึกษา)   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์  ปีการศึกษา 
2549  มีคะแนนหลังสอนสูงกว่าคะแนนก่อนสอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับสันติ  
อภิญญานุวัฒน์ (2549, หน้า 65) ได้ศึกษาการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ด้วยการใช้เอกสารประกอบการสอนฟุตซอลพบว่าการทดลองหลังเรียนมีคะแนน
เฉลี่ย 16.30  สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 9.70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของการทดสอบก่อนเรียนมีค่า  3.67  ในขณะที่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการทดสอบหลังเรียนมีค่า  1.26  ซ่ึงเป็นค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานที่ลดลง  แสดงให้เห็นว่าหลังเรียนนักเรียนมีคะแนนเกาะกลุ่มใกล้เคียงกันมากขึ้น  กล่าวอีกนัยหน่ึง
คือ การทดสอบหลังเรียนมีค่าการกระจายของคะแนนน้อยกว่า  การทดสอบก่อนเรียน  เป็นเครื่องชี้ว่าการใช้เอกสาร
ประกอบการสอนฟุตบอลฉบับน้ีนอกจากจะเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นแล้ว    ยังสามารถท าให้
นักเรียนสามารถบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้ในระดับที่ใกล้เคียงกัน และสอดคล้องกับ  กิตติ พูนสุข (2551 : 
ออนไลน์) และอภินันท์ ภูผาดาว (2552 : ออนไลน์) พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนนักเรียนมี ทักษะในกีฬา
มากขึ้น ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก 1) ชุดฝึกทักษะกีฬา ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ท าให้นักเรียนมี 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้น 2) ชุดฝึกทักษะกีฬา ที่สร้างขึ้นได้น าแนวคิดและหลักการที่น าไปสู่การสร้าง
ชุดฝึก ทักษะกีฬา ที่ใช้กิจกรรมการอ่าน เป็นการส่งเสริมการอ่าน และลักษณะหนังสือมีปกหน้า ปกหลัง สวยงามชวน
ให้น่า อ่าน ตัวอักษรชัดเจน 3) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย จัดสภาพแวดล้อมให้นักเรียนได้มีอิสระในการ
เรียนและการฝึก ปฏิบัติผู้สอนและผู้เก่ียวข้องสามารถน าไปใช้เป็นสื่อการเรียน การสอนเพื่อพัฒนาทักษะในการเล่น
กีฬา ของนักเรียนได้อย่างมี ประสิทธิภาพตามความมุ่งหมายของหลักสูตร 4) นักเรียนได้ เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ไม่เบื่อ
หน่าย มีความสนใจต่อการเรียน ตลอดเวลาและนักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้ทีละน้อยตามขั้นตอนที่ ผู้สอนเตรียมการ
สอนมาแล้ว นักเรียนมีก าลังใจที่จะเรียนรู้ เน้ือหาใหม่ต่อไป ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น ซ่ึงเหมาะ
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ส าหรับน าไปใช้ในการสอนนักเรียนเพราะจะสามารถ ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจ 
ดังจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา  
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง  ทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2561 มีค่าเฉลี่ยรวม 4.46 โดยมีผลการประเมินในระดับมาก  และเม่ือ
พิจารณารายละเอียดแต่ละด้าน  ปรากฏว่าด้านเอกสารประกอบการเรียนการสอนช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนหนังสือ
เรียนได้ของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอ่ืนโดยมีค่าเฉลี่ย 4.57  สอดคล้องกับทฤษฎีองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความ
พึงพอใจของเฮิร์ชเบริร์ก และมาสโลว์  (ศรายุทธ  หอมใจม่ัน และคณะ, 2548, หน้า 32 -33)  ได้กล่าวไว้ว่า 
องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของบุคคลในการเรียนมี 7 ประการ  คือ  1)ความสมหวังในชีวิต  เป็นสิ่งที่ทุก
คนปรารถนาให้ตนเองประสบความส าเร็จในชีวิต  การเรียนในแนวทางที่ตนเองพอใจก็จะท าให้เกิดการทุ่มเทความ
พยายาม  ก าลังใจก าลังกายในการเรียนน้ันเพื่อให้เกิดประโยชน์และการเปลี่ยนแปลงแก่ตนเองในด้านความคิด  
ความสามารถ  ทักษะและการเรียนรู้ที่ดีขึ้น  2)ความพอใจในการเรียนถ้ามนุษย์เราได้เรียนในสิ่งที่เราพอใจก็จะมี
ความสุขและท าให้ประสบผลส าเร็จ  ความพึงพอใจในการเรียนน้ันเกิดผลของการเรียนเป็นที่พอใจ  การได้รับรางวัล
จากการเรียน  ได้รับการเสริมแรงในทางบวกจากอาจารย์ผู้สอนหรือครูฝึก เป็นต้นสิ่งต่าง ๆ เหล่าน้ีท าให้เกิดความพึง
พอใจในการเรียน 3)การยอมรับนับถือ  มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ต้องการพึ่งพาอาศัยกัน  ถ้ามนุษย์ถูกทอดทิ้งไว้ตาม
ล าพัง  โดดเดี่ยว  เขาก็จะเกิดความวิตกกังวล  เครียด  ไม่สามารถเรียนหรือปฏิบัติงานให้บังเกิดผลดีได้  แต่ในทาง
ตรงกันข้าม  ถ้าสมาชิกน้ันเป็นบุคคลที่สังคมยอมรับนับถือและให้ความไว้วางใจ  บุคคลผู้น้ันก็ย่อมมีความสุขใจ  มี
ความพึงพอใจต่อการเรียนหรือการท างานน้ันให้ส าเร็จบรรลุผลที่ตั้งไว้ได้  4)ความก้าวหน้า  การมีชื่อเสียงเกียรติยศ  
ทุกคนเข้ามาเรียนในสถาบันต่าง ๆ สิ่งที่ทุกคนหวังคือความก้าวหน้า  หมายถึง  เม่ือเรียนจบหลักสูตรแล้วโอกาสที่ได้รับ
ต าแหน่งหน้าที่การงานต่าง ๆ เงินเดือนที่สูงขึ้นรวมทั้งมีโอกาสที่จะเพิ่มพูนความรู้ในทางที่สูงขึ้นสิ่งต่าง ๆ ย่อมเป็น
ก าลังใจให้มนุษย์เราพร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ ในการเรียนหรือการปฏิบัติงานน้ัน ๆ ได้  5)ความสนใจเป็นภาวะ
ที่จิตใจของบุคคลจดจ่อและปรารถนาที่จะรู้สิ่งใดสิ่งหน่ึง  เพื่อน า ไปบ าบัดความต้องการให้เป็นที่ยอมรับของสังคม  ถ้า
บุคคลน้ันมีความสนใจกับการเรียนก็จะท าให้มีความกระตือรือร้น  ก่อให้เกิดแรงจูงใจอยากที่จะเรียน  เม่ือมีแรงจูงใจก็
จะเกิดมีการกระตุ้นซ่ึงย่อมจะท าให้การเรียนน้ันมีประสิทธิภาพกว่าการเรียนที่ไม่มีการกระตุ้นเตือน 6)ความเสมอภาค 
หมายถึง  การเท่าเทียมกันในการเรียนของคนในสถาบันไม่มีการแบ่งแยกนักเรียนในระบบ  นอกระบบหลักสูตร หรือ
การล าเอียงของอาจารย์ผู้สอน  เพราะสิ่งเหล่าน้ีจะถูกท าลายขวัญในการเรียนของนักเรียน และจะท าลายความสามัคคี
ในสถาบันน้ัน ๆ  7)สภาพของการเรียน หมายถึง  การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่จะท าให้ผู้เรียนสามารถ
รับรู้ประสบการณ์ได้เต็มที่ด้วยความเข้าใจ  ไม่เบื่อหน่าย ท าให้เรียนได้ความรู้มาก  และผู้เรียนพร้อมที่จะร่วมมือด้วย
ความสนใจ  กระตือรือร้น  และมีความพึงพอใจกับการเรียนและสอดคล้องกับความพึงพอใจของไพโรจน์ บัวสาย  
(2551 : บทคัดย่อ) และนวพล สังข์แก้ว (2551 : บทคัดย่อ) ที่พบว่า ความรู้มีผลต่อความพึงพอใจของนักเรียนที่มี ต่อ
การเรียน รู้ด้วยชุดฝึกทักษะกีฬาฟุตซอล ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการวัด และประเมินผลการเรียนรู้เป็นไปตามหลักการ
ของหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซ่ึงมี ประโยชน์ต่อผู้สอนเป็นอย่างมาก เพราะท าให้
ทราบความสามารถ และความพึงพอใจของนักเรียนชัดเจนขึ้นกว่าการวัดความรู้เพียง ด้านเดียว การมองเห็นประโยชน์
และความส าคัญ นักเรียนต้อง ปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลมีประสบการณ์จากการได้ลงมือฝึกปฏิบัติ  ด้วยตนเอง มีความพึง
พอใจต่อการเรียนการสอนด้วยการจัด กิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และเป็นการเรียนรู้ที่ท าให้ นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างองค์ ความรู้ที่เหมาะสมและน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมี คุณภาพ 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. จากผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิภาพกระบวนการ  และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E1/E2) โดยการใช้
เอกสารประกอบการเรียนการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(พลศึกษา) เรื่อง ทักษะฟุตซอลขั้น
พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพกระบวนการ  และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 82.44/81.11 สูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด (80/80) แสดงว่า โดยการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสามารถน าไปใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ 
 2. จากผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(พลศึกษา) เรื่อง ทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  สูงกว่า 
ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.33  ส่วนคะแนนการทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  24.33  จึงกล่าวได้ว่าผลสัมฤทธ์ิ
ของนักเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน  เรื่อง  ทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญที่เชื่อถือได้ 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน  เรื่อง  ทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะเอกสารประกอบการเรียนการสอนช่วยแก้ปัญหาการขาด
แคลนหนังสือเรียนได้มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ดังน้ันครูผู้สอนควรใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนแก้ปัญหาการขาด
แคลนหนังสือเรียน จะท าการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการ สร้างความรู้ด้วยตนเอง  เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของ
ตนเองและผู้อ่ืน และมีความเชื่อม่ันในตนเองมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  เอกสารประกอบการเรียนการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง  ทักษะฟุตซอลขั้น
พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สามารถน าไปปรับใช้กับนักเรียนระดับชั้นอ่ืนได้ 
 2.  ควรมีการส่งเสริมให้น าเอกสารประกอบการเรียนการสอน  เรื่อง  ทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐานไปใช้อย่าง
กว้างขวาง เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.  เป็นแนวทางในการจัดท าเอกสารประกอบการเรียนการสอนกีฬาชนิดอ่ืน ๆ ได้ ตลอดจนงานวิจัย 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562                                                     

ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

 

15 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

เอกสารอา้งองิ 
กิตติ พูนสุข. (2551). การพฒันาแบบฝกึทกัษะขัน้พื้นฐานเรือ่ง กฬีาฟตุซอล กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศึกษาและ พล
ศึกษา ชัน้ประถมศึกษาปทีี ่6 โรงเรยีนบา้นบะ ส านกังานเขต พื้นทีก่าร ศึกษาสรุนิทร ์เขต 2.  [ออนไลน์], 
เข้าถึงได้ จาก : http://www.gotoknow.org/blogs/posts/ 406791. [มีนาคม 2561]. 
จิรกรณ์  ศิริประเสริฐ. (2543). ทักษะและเทคนคิการสอนพลศกึษาในระดบัประถมศึกษา. กรุงเทพฯ:   

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ดัด นาคกระแสร์. (2551). การใชแ้บบฝกึเสรมิทกัษะเรือ่ง กีฬาฟตุซอลส าหรบันักเรยีนชั้นประถมศกึษาปทีี ่6 
 โรงเรยีนบ้านไมต้ะเคยีน ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา ล าพนู เขต 2. [ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก : 
 http://www. kroobannok.com/board_view.php?b_id=70182& bcat_id=16. [มีนาคม 2561]. 
ทิวัตถ์ มณีโชติ.(2549). เอกสารประกอบการสอนวชิาระเบียบวิธีการวิจยัทางสงัคมศาสตร์.  กรุงเทพฯ : 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 
นวพล สังข์แก้ว. (2551). การพฒันาโปรแกรมการฝึกกีฬาฟตุซอล ส าหรบันกัเรยีนชายระดบัชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 
 โรงเรยีนหาดใหญ่วทิยาลยั 2 ส านักงานเขตพืน้ที ่การศึกษาสงขลาเขต 1. [ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก : 
 http://www.kroobannok.com/board_view. php?b_id=14310&bcat_id=16. [มีนาคม 2561]. 
ไพโรจน์ บัวสาย. (2551). รายงานการพฒันาทกัษะกฬีาฟตุซอล โดยใช้สือ่ประกอบการจดักิจกรรมการเรยีนรู้ 
 ส าหรบั นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1/2 โรงเรยีนบ้านองักญั เสกแอ (ประดษิฐร์าษฎรส์ามคัค)ี 
 ส านักงานเขตพื้นที ่การศกึษาสรุินทร ์เขต 1. [ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก : 
 http://www.angkun.net/index.php?. [มีนาคม 2561]. 
วิชาการ,  กรม,  กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). การจดัสาระการเรยีนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศึกษา 

และพลศกึษา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. 
ศรายุทธ  หอมใจม่ัน และคณะ. (2548). การพฒันาชดุกจิกรรมการเรยีนวชิาวทิยาศาสตรพ์ืน้ฐานฟสิิกส ์ เรือ่ง การ

เคลื่อนที ่ส าหรบันักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่4.  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  กศ.ม. พิษณุโลก: 
มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

สมเกียรติ  ศิริโยธา. (2549). การพฒันาการเรยีนการสอนโดยใชแ้ผนการจดัการเรยีนรูแ้ละเอกสารประกอบการเรยีน
การสอน  กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศึกษา (พลศกึษา) ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3. อุทัยธานี: อัด
ส าเนา. 

สันติ  อภิญญานุวัฒน์. (2549). การพฒันาการเรยีนการสอนกลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศึกษาและพลศึกษา  เรือ่ง  
ฟตุบอล  ชัน้มัธยมศึกษาปทีี ่2. นครสวรรค์: อัดส าเนา.  

สาโรจน์  เสมาฉิม. (2549).  การพฒันาการเรยีนการสอนโดยใช้แผนการจดัการเรยีนรูแ้ละเอกสารประกอบการเรยีน
การสอน  กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศึกษา (พลศกึษา) ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5. อุทัยธานี: อัด
ส าเนา. 

สุนันทา  สุนทรประเสริฐ. (2547). การสรา้งสือ่การสอนและนวตักรรมการเรยีนรูสู้.่..การพฒันาผูเ้รยีน. ราชบุรี: บริษัท
ธรรมรักษ์การพิมพ์จ ากัด. 

สุเทพ ผลภาค. (2550). การสร้างแบบทดสอบทักษะกฬีา ฟตุซอล ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่4 โรงเรยีน 
ประตชูยั ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาพระนคร ศรอียุธยา เขต 1. [ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก : http:// 
www.gotoknow.org/blogs/posts/346747. [มีนาคม 2561]. 



 

 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562                                                     

ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

 

16 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

โสภณ  นุ่มทอง. (2540). เอกสารประกอบการอบรมทางวชิาการ.  ม.ป.ท.   
อภินันท์ ภูผาดาว. (2552). การพฒันาแบบฝกึทักษะ เรือ่ง การเล่นฟตุซอลกลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศึกษาและ พล
 ศึกษาชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนหนองสอ พทิยาคม ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษากาฬสินธุ์ เขต 1. 
 [ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก : http://www. kroobannok.com/board_view.php?b_id=51577& 
 bcat_id=16. [มีนาคม 2561]. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562                                                     

ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

 

17 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

การพฒันาความสามารถในการเสริฟ์ลกูวอลเลยบ์อลมอืบนโดยใชโ้ปรแกรมการฝกึของนกัเรยีน                     
ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่5  โรงเรยีนวดัหนองเตา่ 

The development of the ability to serve the upper hand volleyball By using the 
training program Of Prathom 5 students at Wat Nong Tao School 

ชาญชยั  คงปล1ี สรุยีธ์ญันจิ ใหมเ่ขยีว2 สภุกจิ วริยิะกจิ3 

Chanchai  kongplee1 Sureethanyanit Maikeaw2 Suprakit Wiriyakit3 

1นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
2ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนวดัหนองเต่า 

3อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

บทคดัยอ่ 
 การท าวิจัยในครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลมือบน  จากการที่ผู้ศึกษาศึกษาได้ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และได้ปฏิบัติการสอน วิชา วอลเลย์บอลของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนวัดหนองเต่า   แต่พบว่า มีนักเรียนจ านวน 12  คนมีปัญหาด้านพัฒนาการ
เสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลมือบน  ไม่ผ่านตามวัตถุประสงค์ของผลการเรียนรู้ จากจ านวนนักเรียนทั้งหมด  33  คน และ
นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ส่วนใหญ่ล้วนเป็นนักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานของการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลมาก่อน ซ่ึงงานวิจัยน้ี
เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องพัฒนาการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลมือบน  น้ัน มี
ความส าคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นทักษะที่จะน าไปใช้ในการแข่งขัน  ถ้าหากผู้เล่นสามารถเสิร์ฟได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะ
สามารถช่วยท าให้การเล่นวอลเลย์บอลมีผลการเล่นที่ดี  และจะต้องฝึกจนเกิดความช านาญ   วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาทักษะการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลด้วยมือบน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดหนองเต่า 
2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลด้วยมือบนของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ก่อนและหลังการ
เข้าร่วมการทดสอบ 
         ดังน้ันจึงหาแบบการฝึกการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลมือบน มาพัฒนา  โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง และ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบฝึกทักษะการฝึกการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลมือบน  ที่ผู้วิจัยน ามาประยุกต์ใช้  ซ่ึงจะท า
ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิของทักษะน้ีสูงขึ้นและผ่านเกณฑ์มาตรฐานของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามหลักสูตรแกนกลาง 
กลุ่มสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  พุทธศักราช 2551เพื่อให้นักเรียน  มีผลความสามารถในการฝึกการเสิร์ฟ
ลูกวอลเลย์บอลมือบน สูงกว่า ก่อนฝึกทักษะ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ค าส าคัญ : การฝึกการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลมือบน / แบฝึกทักษะการฝึกการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลมือบน 
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ABSTRACT 
Doing this research the objective is to develop a serving of volleyball balls on the upper 

hand. From the study that the teacher has practiced In the group of learning, health education and 
physical education And practicing volleyball teaching of Prathom 5 students at Wat Nong Tao School, 
but found that there were 12 students having problems in developing volleyball ball service on the 
upper hand Did not pass the objective of learning results From a total of 33 students and students 
who do not meet the criteria, most are students who do not have the basics of playing volleyball 
before. This research deals with organizing learning activities in accordance with the learning 
management plan on developing volleyball ball service. The upper hand is especially important 
because it is a skill that will be used in the competition. If the player can serve effectively, it can 
help to make playing volleyball with good results. And will have to practice until being proficient 
 Research objectives        
 1. To study the skills of serving volleyball balls with the upper hand. Of grade 5 students in 
Wat Nong Tao School 

2. To compare the skills of serving volleyball balls with the upper hand of 5th grade students 
before and after participating in the test 
Therefore, to find a model for the practice of serving volleyball balls on the upper hand to develop 
by choosing a specific style. And research tools Is a skill training practice for serving volleyball balls 
which the researcher applied Which will give students the achievement of this skill higher and pass 
the standards of expected learning outcomes according to the core curriculum Education and 
Physical Education strand, 2008 
For students with the ability to practice the upper hand volleyball ball service higher than before 
practicing skills at the statistical significance level of .01 

Keywords : training, serving, ball, volleyball, upper hand / training, skills, practice, serving, volleyball 

ball, upper hand 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

        กีฬาวอลเลย์บอลได้แพร่หลายเข้ามาในประเทศไทย  ตั้งแต่เม่ือใดไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดเพียงแต่ทราบกัน
ว่าในระยะแรก  นิยมเล่นกันในหมู่ชาวจีนและชาวญวณมาก  จนกระทั่งมีการแข่งขันระหว่างคณะชุมชนสโมสรและ
สมาคมขึ้นบางครั้งติดต่อแข่งขันกันไปในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และมีการแข่งขันชิงถ้วยทองค าทาง
ภาคใต้ ปี  พ.ศ. 2477  กรมพลศึกษาและจัดพิมพ์กติกาวอลเลย์บอลขึ้น โดยอาจารย์นพคุณ พงษ์สุวรรณ  เป็นผู้แปล  
และท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในกีฬาวอลเลย์บอลเป็นอย่างยิ่ง  เชียงรายรับเชิญเป็นผู้บรรยายเก่ียวกับเทคนิควิธีการเล่น
ตลอดจนการแข่งขันวอลเลย์บอล  แกมานาคูโบต้าศึกษาทั่วประเทศในโอกาสที่กระทรวงศึกษาได้เปิดอบรมขึ้น  ในปีน้ี
กรมพลศึกษาและจัดขึ้นการแข่งขันกีฬาประจ าปีขึ้น และบรรจุกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไว้ในรายการแข่งขันเป็นครั้งแรก  
พร้อมทั้งในหลักสูตรของโรงเรียนพลศึกษากลางได้ก าหนดวิชาบังคับให้นักเรียนหญิงเรียนวิชาวอลเลย์บอลและ
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เนตบอล  สมัยน้ันมี  น.อ.หลวงศุภชลาศัย  ร.น. ด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมพลศึกษา  จนกระทั่งปี พ.ศ. 2500   การ
จัดตั้งสมาคมวอลเลย์บอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่กีฬาวอลเลย์บอลให้
เจริญรุดหน้า  และด าเนินการจัดการแข่งขันในระบบ 6 คน  หน่วยราชการอ่ืนๆ จัดการแข่งขันประจ าปี เช่น กรมพล
ศึกษา  กรมการคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัย  เทศบาลนครกรุงเทพ  สภากีฬาทหารตลอดจนการแข่งขันกีฬาเขต
แห่งประเทศไทย  มีการจัดแข่งขันทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงประจ าปีทุกปี (อุทัย  สงวนพงศ์,2544, น.2) 
 การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพลศึกษา เป็นการเรียนการสอนที่ต้องการให้ผู้เรียนมีสุขภาพที่ดี ทั้ง
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซ่ึงจากการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชนิดกีฬา 
วอลเลย์บอล  ได้พบปัญหาจากนักเรียนบางส่วนที่ไม่สามารถเล่นทักษะการเสิร์ฟลูกวอลเล่ย์บอลได้ จากปัญหาที่พบ 
คือปัญหาทางด้านทักษะการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลมือบน ที่ไม่สามารถเสิร์ฟวอลเลย์บอลมือบนได้ จากสาเหตุน้ีจึงได้ท า
การซักถามโดยการสนทนากับตัวนักเรียน พบว่า มีอยู่  4  สาเหตุใหญ่ๆ คือ นักเรียนไม่มีพื้นฐานของกีฬาวอลเลย์บอล  
นักเรียนไม่มีความถนัดในการเล่นวอลเลย์บอล  นักเรียนมีรูปร่างที่ค่อนข้างตัวเล็ก   และอีกสาเหตุหน่ึงก็คือนักเรียนไม่
เคยฝึกซ้อมตามแบบฝึกที่ถูกต้อง น่ันคือสาเหตุหลักใหญ่ของตัวนักเรียน ที่พบว่านักเรียนไม่สามารถเสิร์ฟวอลเลย์บอล
มือบนได้  ซ่ึงถ้าผู้ท าวิจัยไม่แก้ไขปัญหาในทักษะน้ี นักเรียนก็จะไม่สามารถพัฒนาในทักษะต่อไปได้ และยังจะส่งผลไป
ยังการจัดการเรียนการสอนในวิชาพลศึกษาในระดับพื้นฐาน และจะต้องน าไปวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการเรียนการสอนให้มากขึ้น การค้นพบปัญหาในทักษะน้ี เพื่อเป็นการพัฒนาให้เดนักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะ
น้ีได้อย่างถูกต้อง โดยจะใช้เครื่องมือวิจัยในชั้นเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติทักษะการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลมือ
บนไม่ได้จนนักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะน้ีได้ดียิงขึ้น 

ทักษะการเสิร์ฟ   
       ในการแข่งขันวอลเลย์บอลจะเริ่มจากการเสิร์ฟเสมอ  ลูกเสิร์ฟที่มีพลัง  และมีประสิทธิภาพที่ท าให้คู่แข่งขัน
รับลูกวอลเลย์บอลยาก  และเป็นผู้คุมเกมการเล่นได้ด้วย  จุดประสงค์ของการเสิร์ฟอยู่ที่การท าคะแนนโดยตรง  ท าลาย
ยุทธวิธีการรุกของฝ่ายตรงข้ามลดภาระการตั้งรับของฝ่ายตนเอง  สร้างโอกาสที่ได้เปรียบในการตอบโต้ลูกเสิร์ฟที่ดี
สามารถท าความหนักใจให้ฝ่ายตรงข้ามอันเป็นการท าลายขวัญและจิตใจของคู่แข่งขันท าให้เกิดความรวนเร  ขาด
ความสัมพันธ์ในการรุกได้ทางหน่ึงด้วย  ผู้เล่นจึงควรสร้างความช านาญ  โดยการฝึกหัดเสิร์ฟด้วยวิธีใดวิธีหน่ึงที่
เหมาะสม  และดีที่สุด  หรือตามความถนัดของผู้เล่นแต่ละคน 

ความหมายทักษะการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอล 
        การเสิร์ฟเป็นทักษะที่ส าคัญ  เพราะสามารถใช้เป็นการบังคับให้เกมรุกของฝ่ายตรงกันข้ามให้เปลี่ยนไปและ
การเสิร์ฟมีโอกาสได้ทั้งคะแนน  และเสียคะแนนในคราวเดียวกัน  ได้มีผู้ให้ความหมายของการเสิร์ฟไว้ดังน้ี  
       กรมพลศึกษา  กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา ( 2555 :  76)    
 ได้กล่าวว่า การเสิร์ฟเป็นยุทธวิธีของการบุกอย่างหน่ึง  ลูกเสิร์ฟที่มีความรุนแรง  มีประสิทธิภาพและเสิร์ฟได้
ตรงช่องว่างอยู่ตรงกับผู้เล่นที่มีทักษะการรับลูกเสิร์ฟไม่ดีเป็นเป้าหมายของการเสิร์ฟ  ลูกเสิร์ฟที่มีความรุนแรงและ
แน่นอนนับว่าเป็นการบุกที่ดี  อาจจะได้คะแนนจากการเสิร์ฟ  หรือเป็นการกดดันทีมคู่ต่อสู้ในการสร้างเกมรุกอีกด้วย 
       พรรณิภา  กาวิละ   (2556 :  81)          
 ได้กล่าวถึงการเสิร์ฟว่า  การเสิร์ฟ  คือการที่ผู้เล่น  ต าแหน่งที่ 1 น าลูกเข้าสู่การเล่นจากการให้สัญญาณของ
ผู้ตัดสินที่ 1  ด้วยมือข้างใดข้างหน่ึงที่ระนาบด้วยการปล่อยบอลขึ้นจากมือข้างที่ไม่ถนัด ในลักษณะการยืน  การ
กระโดด  บริเวณแนวเสิร์ฟนอกสนาม  จุดประสงค์เพื่อน าลูกข้ามตาข่ายไปยังฝั่งตรงกันข้ามเป็นโอกาสการท าคะแนน
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ของฝ่ายตน  หากมีการฝึกที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคนจนมีความช านาญแม่นย า  การท าแบบรุ นแรง  และมี
ประสิทธิภาพ  ถือเป็นโอกาสที่จะท าลายการรุกของฝ่ายตรงข้ามได้ 
         ชนินทร์ ยุกตนันท์  (2553, น. 15)         
 การเสิร์ฟ คือการเริ่มต้นการเล่น โดยการใช้มือหรือแขนตีลูกบอลให้ข้ามตาข่าย 
        สรุปการเสิร์ฟ           
 หมายถึง  การน าลูกวอลเลย์บอลเข้าสู่สนาม หลังจากได้ยินเสียงสัญญาณการเริ่มเล่นจากผู้ตัดสินที่ 1  โดยใช้
มือข้างหน่ึงในการการโยนลูกวอลเลย์บอลให้ลอยขึ้นจากมือ และใช้ส่วนใด ส่วนหน่ึงของมืออีกข้างเสิร์ฟลูก
วอลเลย์บอล เพื่อส่งลูกไปยังผู้เล่นที่อยู่ฝั่งตรงข้าม   
        เน่ืองจากการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลด้วยมือบนน้ันมีความส าคัญในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลและเป็นทักษะ
พื้นฐานของการเรียนในรายวิชาพลศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดหนองเต่า ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่
จะท างานวิจัยในเรื่องน้ี เพื่อพัฒนาการการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลมือบนให้สามารถเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลได้ดียิ่งขึ้น 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย           
 1. เพื่อศึกษาทักษะการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลด้วยมือบน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดหนอง
เต่า              2. เ พื่ อ
เปรียบเทียบทักษะการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลด้วยมือบนของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ก่อนและหลังการเข้าร่วม
การทดสอบ 

สมมุติฐานการวิจัย 
     นักเรียนที่ได้รับการฝึกฝน  จะช่วยให้นักเรียนสามารถเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลด้วยมือบนได้ดีขึ้น 

ค านิยามศัพท์ 
      1. ทักษะการเสิร์ฟ  หมายถึง  ได้กล่าวถึงการเสิร์ฟว่า  การเสิร์ฟ  คือการที่ผู้เล่น  ต าแหน่งที่ 1 น าลูกเข้าสู่
การเล่นจากการให้สัญญาณของผู้ตัดสินที่ 1  ด้วยมือข้างใดข้างหน่ึงที่ระนาบด้วยการปล่อยบอลขึ้นจากมือข้างที่ไม่ถนัด 
ในลักษณะการยืน  การกระโดด  บริเวณแนวเสิร์ฟนอกสนาม  จุดประสงค์เพื่อน าลูกข้ามตาข่ายไปยังฝั่งตรงกันข้าม
เป็นโอกาสการท าคะแนนของฝ่ายตน  หากมีการฝึกที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคนจนมีความช านาญแม่นย า  การท า
แบบรุนแรง  และมีประสิทธิภาพ  ถือเป็นโอกาสที่จะท าลายการรุกของฝ่ายตรงข้ามได้ 

พรรณิภา  กาวิละ   (2556 :  81)    
       1. นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดหนองเต่า  
จ านวน 12 คน            
 2. แบบฝึก หมายถึง วิธีการฝึกในรูปแบบต่างๆ  เพื่อน ามาพัฒนาการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลด้วยมือบน 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ีเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จ านวน 12 คน ได้มาโดยเฉพาะ
เจาะจง  (Purposive Sampling)        
 การสร้างเครื่องมือในการวิจัย             

1.  ศึกษาโปรแกรมการฝึกซ้อม และท าความเข้าใจกิจกรรมต่างๆ        
2. น าข้อมูลและความรู้ที่ได้จากการศึกษามาออกแบบโปรแกรมการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอล    
3. แบบฝึกทักษะการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลมือบน ที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและค้นคว้า การศึกษาค้นคว้าจาก

ต ารา คู่มือ เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้องของการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลมือบน      
4. แก้ไขเพิ่มเติม 

 5. น าไปใช้ในการฝึกกลุ่มทดลองที่ใช้ในการวิจัย      
 6. ผู้วิจัยใช้แบบฝึกทักษะของสรินยา แซ่ก๊วย (2542) เป็น 

7.  อุปกรณ์และสถานที่ ที่ใช้ในการทดสอบและการท างานวิจัย 
          7.1.  สนามกีฬาวอลเลย์บอล 
          7.2  มาร์กเกอร์ 
          7.3  ลูกวอลเลย์บอลจ านวน  12 ลูก 
          7.5  นกหวีด 
     7.6 ใบบันทึกคะแนน 

 
 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ทดสอบการเสิร์ฟด้วยมือบน 

ก่อนการฝึก 

ฝึกฝนการเสิร์ฟด้วยมือบน 
สัปดาห์ละ 4 วัน วันละ 1 ชั่วโมง 

ทดสอบการเสิร์ฟด้วยมือบนหลังการฝึก 
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     การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอนและวิธีการ ดังน้ี        
 1. ศึกษา  ปรับปรุง และแก้ไขโปรแกรมและแบบทดสอบ  และเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประชุมและชี้แจงการทดสอบต่างๆ ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทราบ        
 2. จัดเตรียมสถานที่ และอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล       
 3. ท าการทดสอบก่อนการฝึก และบันทึกข้อมูลไว้        
 4. ท าการฝึกซ้อมตามโปรแกรมการฝึก ใช้เวลาในการฝึกซ้อม  4  สัปดาห์  สัปดาห์ละ 4 วัน คือ  วัน
จันทร์,วันอังคาร,วันพฤหัสบดี,วันศุกร์ วันละ  1 ชั่วโมง  ตั้งแต่เวลา  15.30 – 16.30 น.     
 5. ท าการทดสอบ หลังจากการฝึกซ้อมตามโปรแกรมเสร็จสิ้น  และบันทึกข้อมูลทุกอย่างให้เรียบร้อยและ
ครบถ้วน             
 6. น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาสรุป  และอภิปรายผล 

การวิเคราะห์ข้อมูล           
 1. ค านวณหาค่าเฉลี่ย (Mean)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  deviation)   และอัตราส่วนร้อยละ  
(Percent)   ของผลการทดสอบ ทั้งก่อนการฝึก และหลังการฝึก       
 2.  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของทั้งก่อนการฝึก และหลังการฝึก 3 สัปดาห์      
 3. ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนฝึกกับหลังฝึกของกลุ่มทดลอง โดยใช้สถิติ ที ( t–test 
dependent)          
 4. ทดสอบความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติพื้นฐาน 
   1.1 ค่าเฉลี่ย  ( Arithmetic  Maen)  มีสูตรดังน้ี  (บุญชม  ศรีสะอาด,2545, น. 105) 

                          

           X̅    = ∑ X 
                       n                                 

 เม่ือ         X̅       แทน        ค่าเฉลี่ย 

                              ∑ X     แทน        ผลรวมของคะแนนทั้งหมดของกลุ่ม 
                    N        แทน       จ านวนสมาชิก 
          1.2 ค่าร้อยละ  (Percentange)  (บุญชม  ศรีสะอาด,2545, น. 104) 
   P =              f  × 100 
                                                   N 
 เม่ือ    P        แทน       ร้อยละ 
     f         แทน      ความถี่ที่ต้องการเปลี่ยนเป็นร้อยละ 
    n         แทน      จ านวนความถี่ทั้งหมด 
 
 

2. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  มีสูตรดังน้ี  (บุญชม  ศรีสะอาด,2545, น. 106) 
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  S.D.    =  √
∑ fx2 –( ∑ X)2

n(n-1)

.
 

  

 เม่ือ S.D.  แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบน 
X  แทน คะแนนของแต่ละคน 
N แทน จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 

                       ∑          แทน           ผลรวม 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยในครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนกลุ่มประชากรตัวอย่างสามารถเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลมือ
บน  และเปรียบเทียบการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลมือบน  ก่อนการฝึกและหลังการฝึก โดยใช้แบบฝึกการเสิร์ฟลูก
วอลเลย์บอลมือบน และผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดัง ดังต่อไปน้ี 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
      การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งน้ี เป็นการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้มาจากการเสิร์ฟลูก
วอลเลย์บอลมือบน  ของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนการทดสอบ (Pre – test) และหลังการทดสอบ (Post – test) โดยการหา

ค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) น ามาเปรียบเทียบค่าสถิติโดยใช้ค่าสถิติค่าที ( t ) 
สัญลักษณ์และสถิติที่ใช้ในการเสนอผลการวิจัย 

           การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์และความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ  ดังน้ี 

( X ̅)  แทน   ค่าเฉลี่ย 
(S.D.) แทน   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  N  แทน  จ านวนนักเรียน 
 T  แทน   สถิติทดสอบที่ใช้พิจารณาใน  (t – dependent) 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ คะแนนการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลมือบน  ก่อนการฝึกและหลังการฝึก โดยใช้แบบ
ฝึกการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลมือบนของ (สุวรรณี  พูลเขตรกรม,2557, น. 91) 

ค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คะแนนหลังการฝึกค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าที ( 
t ) ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงคะแนนค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าความแตกต่าง ( �̅� ) การทดสอบ 
ความสามารถในการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลมือบนของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองเต่า โดยใช้แบบฝึกของ (สุวรรณี  พูลเขต
รกรม,2557, น. 91)   

การทดสอบ 
จ านวนนักเรียน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความแตกต่าง 

N �̅� ( S.D ) �̅� 

ก่อนการฝึก 12 1.25 1.48 
1.92 

หลังการฝึก 12 3.17 2.37 
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        จากตารางที่ 1 พบว่านักเรียน มีคะแนนทดสอบค่าเฉลี่ยก่อนการฝึก เท่ากับ 1.25 (�̅�  = 1.25 ) ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.48 (S.D. = 1.48) ค่าเฉลี่ยหลังการฝึกเท่ากับ 3.17  (�̅�  = 3.17  ) ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เท่ากับ 2.37 (S.D. = 2.37 )  และมีค่าความแตกต่าง เท่ากับ 1.92 (D ̅ = 1.92) 
ตารางที ่2 เปรียบเทียบคะแนนการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลมือบน โดยใช้แบบฝึกทักษะของ   (สุวรรณี  พูลเขต

รกรม,2557, น. 91)  ระหว่างก่อนการฝึกและหลังการฝึก  ของนักเรียน   

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
จากตารางที่ 2 พบว่าผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนการฝึกและหลังการฝึก ของนักเรียน มีค่าคะแนนเฉลี่ย

ก่อนการฝึก เท่ากับ 1.25 (�̅� =  1.25 ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.48  (S.D. = 1.48) และมีคะแนนค่าเฉลี่ย

หลังการฝึก เท่ากับ 3.17  (�̅�  = 3.17) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.37 (S.D. = 2.37) และเม่ือเปรียบเทียบ
คะแนนระหว่างก่อนการฝึกและหลังการฝึก พบว่า นักเรียนมีคะแนนหลังการฝึกสูงกว่าก่อนการฝึก อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  

สรุปผลการศึกษาค้นคว้า 
       พบว่านักเรียน มีคะแนนทดสอบค่าเฉลี่ยก่อนการฝึก เท่ากับ 1.25 (�̅�  = 1.25 ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เท่ากับ 1.48 (S.D. = 1.48) ค่าเฉลี่ยหลังการฝึกเท่ากับ 3.17  (�̅�  = 3.17  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.37 

(S.D. = 2.37 )  และมีค่าความแตกต่าง เท่ากับ 1.92 (D ̅ = 1.92)และหลังจากการฝึกตามแบบฝึกของ   (สุวรรณี  พูล

เขตรกรม,2557, น. 91)พบว่ากลุ่มตัวอย่าง มีคะแนนทดสอบค่าเฉลี่ยหลังการฝึก  เท่ากับ  3.17  (�̅�  = 3.17) ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.37 (S.D. = 2.37)  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ( t = 18*) 

อภิปรายผล 
       จากการการพัฒนาความสามารถในการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลมือบนโดยใช้แบบฝึกการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอล 
ของ(สุวรรณี  พูลเขตรกรม,2557, น. 91) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จากผลการทดสอบทั้งก่อนการฝึกและ
หลังการฝึก มีค่าเฉลี่ยที่ เพิ่มขึ้น  1.92   หลังจากกลุ่มทดลองได้ท าการฝึกตามโปรแกรมเป็นเวลา 3 สัปดาห์  สัปดาห์
ละ 4 วัน วันละ 1 ชั่วโมง  เป็นผลให้ความสามารถในการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลดีขึ้น 
      ซ่ึงสอดคล้องกับ  นางศรีรัตน์ บา รุ้งชาติ (2550) ผล การศึกษาพบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง
การเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01  นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากโดยมี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.47 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54 

 

การทดสอบ ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

( S.D ) 

t 

ก่อนการฝึก 1.25 1.48  
18 หลังการฝึก 3.17 2.37 
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Developing the ability to receive and send basketball Of Mathayom Suksa 3 students, 
PhutthamongkonWittaya School By using recreation games  
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บทคดัยอ่ 
การพัฒนาความสามารถในการรับและการส่งลูกบาสเกตบอล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3         

โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา โดยใช้เกมนันทนาการ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความสามารถในการรับและการส่งลูกบาสเกตบอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ที่เรียน
โดยใช้เกมนันทนาการ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการรับและการส่งลูกบาสเกตบอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ก่อนและหลังเรียนโดยใช้เกมนันทนาการ ซ่ึงกลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ที่ก าลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ที่มีทักษะการรับและการ
ส่งลูกบาสเกตบอล ที่อยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง จ านวน 7 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง และเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย เป็นแบบฝึกกิจกรรมการรับและการส่งลูกบาสเกตบอล (สมพร เกาะแก้ว 2550) จ านวน 2 เกม โดยศึกษา
ความสามารถในการรับและการส่งลูกบาสเกตบอล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ที่เรียน
โดยใช้เกมนันทนาการ ด้วยสถิติค่าเฉลี่ย (X) , และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบผลการทดสอบการ
รับและการส่งลูกบาสเกตบอล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ก่อนและหลังเรียนโดยใช้
เกมนันทนาการ ด้วยสถิติทดสอบค่าที ค่าเฉลี่ยสองกลุ่มไม่อิสระ (Dependent Sample T-Test) จากผลการศึกษา 
พบว่า 

1. คะแนนและเกณฑ์การทดสอบทักษะการรับ-ส่งลูกบาสเกตบอลสองมือระดับอกกระทบฝาผนัง หลังการ
เรียนโดยใช้เกมนันทนาการของนักเรียน มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น  
 2. ค่าเฉลี่ยของการทดสอบทักษะการรับ-ส่งลูกบาสเกตบอลสองมือระดับอกกระทบฝาผนัง หลังการเรียนโดย
ใช้เกมนันทนาการ มีค่าเฉลี่ยดีกว่าก่อนเรียนโดยใช้เกมนันทนาการ 
 3. การเปรียบเทียบผลการทดสอบทักษะการรับ-ส่งลูกบาสเกตบอลสองมือระดับอกกระทบฝาผนังของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังใช้เกมนันทนาการ พบว่า หลังเรียนโดยใช้เกมนันทนาการ มีผลต่อ
ความสามารถในการรับและการส่งลูกบาสเกตบอล สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ค าส าคญั : การรับ-ส่งลูกบาสเกตบอลสองมือระดับอก, กระทบฝาผนัง, เกมนันทนาการ 
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ASTRACT 
Developing the ability to receive and send basketball Of Mathayom Suksa 3 students, 

PhutthamongkonWittaya School By using recreation games In the second semester, academic year 
2561, aimed to 1) to study the ability to receive and send basketballs of Mathayom Suksa 3 students, 
PhutthamongkonWittaya School 2). To compare the ability to receive and send basketballs of 
Mathayom Suksa 3 students at Phutthamongkonwittaya School. Before and after learning by using 
recreation games The sample group used was Mathayom Suksa 3 students, Phutthamongkonwittaya 
School. Who are studying in the second semester of academic year 2018 with the skills of receiving 
and sending basketball Which is in the criteria for improvement of 7 people by selecting a sample 
group that is specific And tools used in the research training activities as receiving and sending 
Basketball (SOMPORN Kohkaew 2550) Game 2 of the study. By studying the ability to receive and 
send basketball Of Mathayom Suksa 3 students, Phutthamongkonwittaya School Studying by using 
recreation games With statistics, average ( X ) , and standard deviation ( SD ) and comparing the 
results of receiving and sending basketballs Of Mathayom Suksa 3 students, Phutthamongkonwittaya 
School Before and after learning by using recreation games With test statistics for t Two independent 
groups ( Dependent Sample T-Test ) 

1. Score and criteria for testing the two-handed basketball ball on the wall After learning by 
using student recreation games Has changed for the better 

2. The average value of the two-handed basketball skills test against the wall After learning 
by using recreation games Have a better average than before using recreation games 

3. Comparison of the test results of the two-handed basketball basketball skill level at the 
wall impact level of Mathayom Suksa 3 students after using recreation games found that after using 
recreation games Affecting the ability to receive and send basketball Higher than before With 
statistical significance at the level of .01 

keyword :  in a two-handed basketball chest level. The wall, Recreation game 
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ความเปน็มาและความส าคญั 
 การจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาเละพลศึกษา ซ่ึงรายวิชา พลศึกษา น้ัน นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จะมีการเรียนเก่ียวกับกีฬาบาสเกตบอล โดยมีทักษะต่างๆ 
หลากหลายทักษะ ไม่ว่าจะเป็นการส่งบาสเกตบอล การรับบาสเกตบอล การ lay-up การยิงประตู รวมถึงการเลี้ยง
บาสเกตบอล 

เน่ืองด้วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาพลศึกษา ทักษะการรับ -ส่งลูกบาสเกตบอล  เป็นทักษะ
พื้นฐานของบาสเกตบอล เป็นทักษะส าคัญอย่างยิ่งของกีฬาบาสเกตบอล เพื่อจะน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
ของทักษะขั้นพื้นฐานในกีฬาบาสเกตบอลในเรื่องต่อๆไป จึงได้เห็นความส าคัญของการฝึกทักษะเบื้องต้นของกีฬา
บาสเกตบอลเป็นอย่างยิ่ง เพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวนักเรียน ในด้านร่างกาย  ด้านจิตใจ  ด้านอารมณ์  และ ด้าน
สังคม และได้สังเกตเห็น พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่ได้สอน ส่วนใหญ่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 3 น้ัน 
จ านวน 7 คน ไม่สามารถปฏิบัติทักษะขั้นพื้นฐานของกีฬาบาสเกตบอล ในเรื่องของการรับ-ส่งลูกบาสเกตบอลได้ และมี
พัฒนาการในการเรียนรู้ได้ช้ากว่าคนอ่ืนๆ ในเรื่องของการรับ-ส่งลูกบาสเกตบอล และไม่สามารถปฏิบัติทักษะการรับ-
ส่งลูกบาสเกตบอลอย่างถูกต้อง  
 จากการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาพลศึกษาของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีทักษะการรับ -ส่งลูก
บาสเกตบอลต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้และจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนน้ัน นักเรียนยังไม่ค่อยกล้าแสดงออก มี
ความกลัว วิตกกังวลในการรับและส่งลูกบาสเกตบอล จึงได้น ากิจกรรมนันทนาการซ่ึงเป็นกระบวนการเสริมสร้าง และ
พัฒนาอารมณ์ของบุคคลและชุมชน โดยอาศัยกิจกรรมต่างๆ เป็นสื่อกลางในช่วงเวลาว่าง หรือเวลาอิสระ การเข้าร่วม
กิจกรรมต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ และกิจกรรมน้ันจะต้องเป็นกิจกรรมที่สังคมยอมรับ สามารถก่อให้เกิดความสุข 
สนุกสนาน เพลิดเพลิน และในการสอนน้ันต้องให้เด็กได้ความรู้ความเข้าใจให้เกิดทักษะเบื้องต้นและเกิดความ
สนุกสนานเพลิดเพลินกับเกมน้ันฉะน้ันวิธีการสอนป้องกันท าให้เกิดผลตามความมุ่งหมายที่ได้วางไว้ซ่ึงควรด า เนิน
วิธีการเช่นการจัดชั้นเรียนการอธิบายวิธีเล่น  การสาธิตการเล่น  การปฏิบัติการติดตามผล  (พีระพงศ์ บุญศิริ , มาลี สุ
รพงศ์ 2536 : 11-12 ) 
 จากการค้นคว้าเอกสารงานวิจัย พบว่า การสอนโดยใช้เกมนันทนาการเป็นวิธีหน่ึงที่ช่วยให้นักเรียนมีความ
กล้าแสดงออก ลดความกลัว ความวิตกกังวล มีทัศนคติที่ดีต่อการเล่นกีฬาและพัฒนาความสามารถในการรับและส่งลูก
บาสเกตบอลที่ดีขึ้น ซ่ึงการรับและการส่งลูกบาสเกตบอลจึงเป็นทักษะเบื้องต้นที่สัมพันธ์และต่อเน่ืองกัน  การส่งลูกที่ดี
คือการส่งลูกที่ท าให้ผู้รับสามารถรับได้ง่ายและผู้รับก็สามารถที่จะด าเนินการกระท าต่อไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ด้วย (กรมพลศึกษา, 2515 : 18) และการส่งลูกบาสเกตบอลสองมือระดับอก  เป็นวิธีการส่งที่ใช้กันมากที่สุดในการ
แข่งขัน  จึงนับได้ว่าการส่งลูกบอลแบบน้ีเป็นหัวใจของการส่งลูกบอล   เพราะส่งได้รวดเร็วและแม่นย าทั้งในระยะใกล้
และระยะห่างกันปานกลาง (กรมพลศึกษา, 2539 : 96) ผู้วิจัยสนใจน าเกมนันทนาการมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาความสามารถในการรับและการส่งลูกบาสเกตบอลให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพุทธมงคล
วิทยา 
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 1. เพื่อศึกษาความสามารถในการรับและการส่งลูกบาสเกตบอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
พุทธมงคลวิทยา ที่เรียนโดยใช้เกมนันทนาการ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการรับและการส่งลูกบาสเกตบอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ก่อนและหลังเรียนโดยใช้เกมนันทนาการ 

สมมตฐิานของการวจิยั 
 หลังจากการเรียนโดยใช้เกมนันทนาการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา                       
มีความสามารถในการรับและการส่งลูกบาสเกตบอลสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้เกมนันทนาการ 

วิธกีารด าเนนิการวจิยั 
การวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถในการรับและการส่งลูกบาสเกตบอลโดยใช้เกมนันทนาการ ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา กลุม่ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา จ านวน 7 คน ซ่ึงได้มาจากท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง แบ่งออกเป็น 1 กลุ่มทดลอง 
โดยใช้เกมนันทนาการ จ านวน 2 เกม คือ เกมบอลซิกแซก และเกมผลัดรับและการส่งลูกบาสเกตบอล โดยท าการฝึก
เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ๆ ละ 1    วัน ๆ ละ 1 ชั่วโมง โดยท าการทดสอบทักษะการรับ-ส่งลูกบาสเกตบอลสองมือระดับอก
กระทบฝาผนัง ในช่วงก่อนการเรียนและหลังการเรียน 1 สัปดาห์ แล้วน าผลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ข้อมูล 

ขอบเขตของการวจิยั 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ที่ก าลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 1 ห้องเรียน รวม 25 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ที่ก าลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ที่ มี
ทักษะการรับและการส่งลูกบาสเกตบอล ที่อยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง จ านวน 7 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 ตัวแปรต้น  คือ  เกมนันทนาการ 
 ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการรับและการส่งลูกบาสเกตบอล 

นยิามศพัทเ์ฉพาะ 
 1. เกมนันทนาการ หมายถึง กิจกรรมเพื่อความสนุกสนาน เป็นกิจกรรมที่จัดเพื่อให้ได้ออกก าลังกาย และเกิด
การพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เป็นสื่อในการประกอบการฝึกทักษะการรับและการส่งลูก
บาสเกตบอล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน
ในฝึกกิจกรรมการรับและการส่งลูกบาสเกตบอล จ านวน 2 ดังน้ี 
    1.1 เกมบอลซิกแซก 
    1.2 เกมผลัดรับและการส่งลูกบาสเกตบอล 
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2. ความสามารถในการรับและการส่งลูกบาสเกตบอล หมายถึง ความสามารถในการรับและการส่งลูก
บาสเกตบอล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา ให้สามารถไปตามทิศทางที่ก าหนดให้อย่างถูกต้อง
และแม่นย า ซ่ึงสามารถวัดได้จากแบบทดสอบการรับและการส่งลูกบาสเกตบอล 

ประโยชนท์ีไ่ดร้บัจากการวจิยั 
 1. ผลการวิจัยครั้งน้ีท าให้ทราบผลของความสามารถในการรับและการส่งลูกบาสเกตบอลของนักเรียนที่เรียน
โดยใช้เกมนันทนาการ 
 2. ผลการวิจัยครั้งน้ีจะเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนน าไปใช้ในการพัฒนาทักษะของกีฬาบาสเกตบอลให้ดีขึ้น 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 1. แบบฝึกการรับและการส่งลูกบาสเกตบอลโดยใช้เกมนันทนาการ จ านวน 2 เกม เกมละ 1 ชั่วโมงดังน้ี 
  แบบที่ 1 เกมบอลซิกแซก 
  แบบที่ 2 เกมผลัดรับและการส่งลูกบาสเกตบอล 
 แบบฝึกการรับและส่งลูกบาสเกตบอล จะใช้เกมบอลซิกแซก ซ่ึงจะให้นักเรียน ยืนสลับฟันปลา เม่ือได้ยิน
เสียงสัญญาณนกหวีดดังขึ้น ให้ส่งลูกบาสเกตบอลด้วยสองมือระดับอกทันที และเกมผลัดรับและส่งลูกบาสเกตบอล จะ
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ยืนเข้าแถวตอนลึก โดยแบ่งเป็นสองฝั่ง หันหน้าเข้าหากัน เม่ือได้ยินสัญญาณนกหวีด ให้นักเรียน
รับและส่งบาสเกตบอลด้วยสองมือระดับอก นักเรียนคนใดรับและส่งให้ฝั่งตรงข้ามแล้ว ให้ว่ิงมาต่อหลังในแถวของ
ตนเอง 

2. แบบทดสอบทักษะการรับและการส่งลูกบาสเกตบอล สองมือระดับอกกระทบฝาผนังส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยาการส่งลูกบาสเกตบอลสองมือระดับอกกระทบฝาผนัง 

(สมพร เกาะแก้ว : 2550) ได้มีแบบทดสอบทักษะการรับและส่งลูกบาสเกตบอลสองมือระดับอกกระทบฝา
ผนัง ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 
วิธีการปฏิบัติ 
  1. ให้ผู้เข้ารับการทดสอบถือลูกบาสเกตบอลในลักษณะท่าเตรียมพร้อมหลังเส้นเริ่ม 
  2. ผู้ทดสอบให้สัญญาณนกหวีดเริ่มการทดสอบและจับเวลา 
  3. ผู้เข้ารับการทดสอบสามารถสไลด์เท้าตรงช่องทดสอบได้ ในบริเวณที่ก าหนดแต่ห้ามว่ิง 

ตัวแปรตน้ ตัวแปรตาม 

 

เกมนนัทนาการ 

 

ความสามารถในการรบัและ   
การสง่ลกูบาสเกตบอล 
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  4. ผู้เข้ารับการทดสอบต้องส่งลูกบาสเกตบอลในลักษณะสองมือระดับอกกระทบฝาผนังใน 
เวลา 30 วินาที  
  5. ผู้ทดสอบจับเวลาหยุดเม่ือครบ 30 วินาทีการคิดคะแนน 
บันทึกจ านวนครั้งที่ลูกบอลกระทบเป้าหมายในเวลา 30 วินาทีเกณฑ์แบบทดสอบทักษะการรับและการส่งลูก
บาสเกตบอลระดับอกกระทบฝาผนัง มีเกณฑ์ดังน้ี 
นักเรียนชาย 
 ระดับเกณฑ์ จ านวนครั้ง 
  ดีมาก   ตั้งแต่ 15 ขึ้นไป 
  ด ี   ระหว่าง 14 – 11 
  ปานกลาง   ระหว่าง 10 – 7 
  พอใช้   ระหว่าง 6 – 3 
  ปรับปรุง   ต่ ากว่า 2 

นักเรียนหญิง 
  ระดับเกณฑ ์จ านวนครั้ง 
  ดีมาก   ตั้งแต่ 12 ขึ้นไป 
  ด ี   ระหว่าง 11 – 9 
  ปานกลาง   ระหว่าง 8 – 6 
  พอใช้   ระหว่าง 5 – 3 
  ปรับปรุง   ต่ ากว่า 2 
 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบแผนการวิจัยกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลังการทดลอง มี
รายละเอียดดังน้ี 
 กลุ่มทดลอง  
 

A แทน กลุ่มทดลอง 
T1 แทน การทดสอบความสามารถในการรับและการส่งลูกบาสเกตบอลก่อนการเรียน 
X แทน  การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมนันทนาการ 
T2 แทน การทดสอบความสามารถในการรับและการส่งลูกบาสเกตบอลหลังการเรียน 

โดยผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ต่อไปน้ี 
 ขั้นที่ 1 ท าการสุ่มตัวอย่างที่มีทักษะการรับและการส่งลูกบาสเกตบอล ที่อยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง จ านวน 7 คน 
โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จากการทดสอบทักษะการรับและส่งบาสเกตบอลด้วยสองมือระดับอกกระทบ
ฝาผนัง ก่อนการเรียนโดยการใช้เกมนันทนาการ ซ่ึงนักเรียน จ านวน 7 คนน้ันทดสอบได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง  
 ขั้นที่ 2 ท าการทดสอบความสามารถในการรับและการส่งลูกบาสเกตบอลก่อนการเรียนโดยใช้ เกม
นันทนาการ 

A  T1  X  T2 
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 ขั้นที่ 3 น าเกมนันทนาการมาร่วมใช้กับการรับและการส่งลูกบาสเกตบอล จ านวน 2 เกม เกมละ 1 ชั่วโมง  
แบบฝึกการรับและส่งลูกบาสเกตบอล จะใช้เกมบอลซิกแซก ซ่ึงจะให้นักเรียน ยืนสลับฟันปลา เม่ือได้ยินเสียงสัญญาณ
นกหวีดดังขึ้น ให้ส่งลูกบาสเกตบอลด้วยสองมือระดับอกทันที และเกมผลัดรับและส่งลูกบาสเกตบอล จะให้นักเรียนแต่
ละกลุ่ม ยืนเข้าแถวตอนลึก โดยแบ่งเป็นสองฝั่ง หันหน้าเข้าหากัน เม่ือได้ยินสัญญาณนกหวีด ให้นักเรียนรับและส่ง
บาสเกตบอลด้วยสองมือระดับอก นักเรียนคนใดรับและส่งให้ฝั่งตรงข้ามแล้ว ให้ว่ิงมาต่อหลังในแถวของตนเอง 
 ขั้นที่  4 ท าการทดสอบความสามารถในการรับและการส่งลูกบาสเกตบอลหลังการเรียนโดยใช้เกม
นันทนาการ 
 ขั้นที่ 5 น าผลการทดสอบความสามารถในการรับและการส่งลูกบาสเกตบอลก่อนและหลังเรียน โดยใช้เกม
นันทนาการ มาเปรียบเทียบกันโดยใช้เกณฑ์แบบทดสอบทักษะการรับและการส่งลูกบาสเกตบอล  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ ตามล าดับดังน้ี 
 1. ศึกษาความสามารถในการรับและการส่งลูกบาสเกตบอล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพุทธ
มงคลวิทยา ที่เรียนโดยใช้เกมนันทนาการ ด้วยสถิติค่าเฉลี่ย (X)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 2. เปรียบเทียบผลการทดสอบการรับและการส่งลูกบาสเกตบอล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
พุทธมงคลวิทยา ก่อนและหลังเรียนโดยใช้เกมนันทนาการ ด้วยสถิติทดสอบค่าที ค่าเฉลี่ยสองกลุ่มไม่อิสระ 
(Dependent Sample T-Test) 

ระยะเวลาด าเนนิการวจิยั 
 1 พฤศจิกายน 2561 – 28  ธันวาคม 2561 

ผลวเิคราะหข์้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 ตาราง 2 คะแนนและเกณฑ์การทดสอบทักษะการรับ-ส่งลูกบาสเกตบอลสองมือระดับอกกระทบฝา
ผนัง ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้เกมนันทนาการ 
 ตอนที่ 2 ตาราง 3 เปรียบเทียบผลการทดสอบทักษะการรับ-ส่งลูกบาสเกตบอลสองมือระดับอกกระทบฝา
ผนัง ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้เกมนันทนาการ 

ตอนที ่1  ผลการทดสอบทักษะการรับ – ส่งลูกบาสเกตบอลสองมือระดับอกกระทบฝาผนัง ก่อนและหลัง
การเรียนโดยใช้เกมนันทนาการ 

ตารางที ่1 แสดงข้อมูล เพศ อายุ ของกลุ่มตัวอย่าง เป็นค่าร้อยละ 
 

เพศ อาย ุ(ป)ี จ านวน (คน) รอ้ยละ 

ชาย 15 3 43 

หญิง 15 4 57 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีทั้งหมด 7 คน มีอายุ 15 ปี เป็นเพศชาย จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
43 เป็นเพศหญิง จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 57 
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ตารางที ่2 คะแนนและเกณฑ์การทดสอบทักษะการรับ-ส่งลูกบาสเกตบอลสองมือระดับอกกระทบฝาผนัง
ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้เกมนันทนาการ 

 

นักเรยีน คะแนนการทดสอบ (ครัง้) เกณฑแ์บบทดสอบทักษะ 
ก่อน หลงั ก่อน หลงั 

1 2 8 ปรับปรุง ปานกลาง 

2 1 9 ปรับปรุง ด ี
3 3 9 พอใช้ ปานกลาง 

4 4 9 พอใช้ ปานกลาง 

5 5 10 พอใช้ ปานกลาง 

6 2 8 ปรับปรุง ปานกลาง 
7 1 9 ปรับปรุง ด ี

 

จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนและเกณฑ์การทดสอบทักษะการรับ-ส่งลูกบาสเกตบอลสองมือระดับอก
กระทบฝาผนัง ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้เกมนันทนาการ นักเรียนทุกคนท าคะแนนได้เพิ่มขึ้นตามล าดับ 

ตอนที ่2 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทักษะการรับ-ส่งลูกบาสเกตบอลสองมือระดับอกกระทบฝาผนังของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังโดนใช้เกมนันทนาการ 

ตารางที ่3 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทักษะการรับ-ส่งลูกบาสเกตบอลสองมือระดับอกกระทบฝาผนัง
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังโดยใช้เกมนันทนาการ 

 

กลุม่ตัวอย่าง n X S.D. t 

ก่อนเรยีน 7 2.57 1.51 13.29 
หลงัเรยีน 7 8.85 0.65  

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 จากตารางที่ 3 พบว่า หลังเรียนโดยใช้เกมนันทนาการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถในการ
รับและส่งลูกบาสเกตบอล สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 

สรปุผลการวจิยั 
 1. คะแนนและเกณฑ์การทดสอบทักษะการรับ-ส่งลูกบาสเกตบอลสองมือระดับอกกระทบฝาผนังหลังการ
เรียนโดยใช้เกมนันทนาการของนักเรียน มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ตามตารางที่ 2 
 2. ค่าเฉลี่ยของการทดสอบทักษะการรับ-ส่งลูกบาสเกตบอลสองมือระดับอกกระทบฝาผนัง หลังการเรียนโดย
ใช้เกมนันทนาการ มีค่าเฉลี่ยดีกว่าก่อนเรียนโดยใช้เกมนันทนาการ 
 3.   การเปรียบเทียบผลการทดสอบทักษะการรับ-ส่งลูกบาสเกตบอลสองมือระดับอกกระทบฝาผนังของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังใช้เกมนันทนาการ พบว่า หลังเรียนโดยใช้เกมนันทนาการ มีผลต่อ
ความสามารถในการรับและการส่งลูกบาสเกตบอล สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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อภปิรายผล 
จากการศึกษาผลการทดสอบความสามารถในการรับและการส่งลูกบาสเกตบอล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 3 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา หลังการเรียนโดยใช้เกมนันทนาการนักเรียนมีการพัฒนาความสามารถในการรับและ
ส่งลูกบาสเกตบอลดีขึ้น มากกว่าก่อนเรียนอย่างเห็นได้ชัด เพราะในการสอนน้ันต้องให้เด็กได้ความรู้ความเข้าใจให้เกิด
ทักษะเบื้องต้นและเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินกับเกมน้ัน ฉะน้ันวิธีการสอนท าให้เกิดผลตามความมุ่งหมายที่ได้วาง
ไว้ ควรด าเนินวิธีการการจัดการชั้นเรียน โดยการอธิบาย   วิธีเล่น  การสาธิตการเล่น  และการปฏิบัติการติดตามผล 
จากผลการทดสอบทักษะการรับและการส่งลูกบาสเกตบอล สูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ขอ้เสนอแนะ 
 ควรมีการน าเกมนันทนาการมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา ในระดับชั้น
ประถมศึกษาจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และควรเพิ่มความหนักในการฝึก เป็นสัปดาห์ละ 3 วัน ในการท า
วิจัยครั้งต่อไปเพื่อให้ผลในการพัฒนาความสามารถ 
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การพฒันาความสามารถในการเลน่กฬีาเทเบลิเทนนสิทกัษะการเสริฟ์ลกูหนา้มอื ของนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปทีี ่2 โรงเรยีนสวนกหุลาบวทิยาลยั (จริประวตั)ิ นครสวรรค ์

Developing the ability to play table tennis, hands-on service skills Of Mathayom 2 
students Suankularb Witthayalai School (Jiraprawat) Nakhon Sawan 

พมิณทพิย ์ข าแยม้1 สรุชาต ิองอาจ2 วชัราช ศรไชย3  ทนิกร ชอมัพงษ ์3 
Phimonthip Khumyeam1 Surachat Ongarat2 Watcharach Sonchai3                               

Thinnakorn Cha-umpong3 

1นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์
2ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ 

3อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

บทคดัยอ่ 
 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส ในเรื่องของการเสิร์ฟลูกหน้ามือ จากการที่
ผู้ศึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในรายวิชาพลศึกษา เทเบิลเทนนิส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวน
กุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ พบว่า นักเรียนจ านวน 22 คนมีปัญหาด้านการเสิร์ฟลูกเทเบิลเทนนิสแบบ
หน้ามือไม่ผ่านตามวัตถุประสงค์ของผลการเรียนรู้ จากจ านวนนักเรียนทั้งหมด 123 คน และนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์
ส่วนใหญ่ล้วนเป็นนักเรียนที่ไม่เคยเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสมาก่อน ซ่ึงงานวิจัยน้ีเก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องทักษะการเสิร์ฟลูกเทเบิลเทนนิสแบบหน้ามือทักษะการเสิร์ฟลูกเทเบิลเทนนิสน้ัน มี
ความส าคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นทักษะที่จะน าไปใช้ในการแข่งขัน ถ้าหากผู้เล่นสามารถเสิร์ฟลูกได้ และฝึกจนเกิดความ
ช านาญแล้วโอกาสที่จะได้คะแนนและเป็นผู้ชนะก็มีความเป็นไปได้สูง การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อพัฒนา
ความสามรถการเสิร์ฟลูกหน้ามือของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการใช้แบบฝึกทักษะการเสิร์ฟลูกหน้ามือ 2. 
เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการเสิร์ฟลูกหน้ามือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างก่อนและหลังการใช้แบบ
ฝึกทักษะการเสิร์ฟลูกหน้ามือ 
 ดังน้ันจึงหาแนวทางพัฒนาแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 22 คน โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง และ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบฝึกทักษะการเสิร์ฟลูกหน้ามือที่ผู้ วิจัยน ามาประยุกต์ใช้ ซ่ึงจะท าให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิของทักษะน้ีสูงขึ้นและผ่านเกณฑ์มาตรฐานของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามหลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ผลการศึกษาพบว่า 
 1. คะแนนและเกณฑ์การทดสอบทักษะการเสิร์ฟลูกหน้ามือ หลังจากใช้แบบฝึกทักษะการเสิร์ฟลูกหน้ามือมี
การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น  
 2. ค่าเฉลี่ยของแบบทดสอบทักษะการเสิร์ฟลูกหน้ามือ หลังนักเรียนใช้แบบฝึกทักษะการเสิร์ฟลูกหน้ามือแล้ว
มีค่าเฉลี่ยดีกว่าก่อนฝึก 
 3. การเปรียบเทียบผลการทดสอบทักษะการเสิร์ฟลูกหน้ามือ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังใช้
แบบฝึกแล้วพบว่า หลังปฏิบัติตามแบบฝึกทักษะมีผลความสามารถในการ เสิร์ฟลูกเทเบิลเทนนิสด้วยหน้ามือสูงกว่า 
ก่อนฝึกทักษะ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05                            

ค าส าคัญ : การเสิร์ฟลูกหน้ามือ / โปรแกรมการฝึก 
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ABSTRACT 
              This research the objective is to improve the tennis skills in the field of hand-serving. From 
the study that the teacher has performed before the course, gymnastics, table tennis grade 2 
Suankularb (Jiraprawat) Nakhon Sawan found that 22 people had problems serving the 
ball, tabletennis forehand is not the intended result. Learning the number of students 123 people 
and students who do not meet the majority are students who never played sports, table-
tennis before, this research involves the learning activities planned by learning skills to 
serve. Table tennis forehand serve, table-tennis skills are very important. Because it is a skill that will 
be used in the competition If the player is able to serve and can practice until he has expertise, then 
the chance to score and win There is a high possibility 1. This research aims to develop a three-
page hand to serve students by using 2 Practice search function to compare the forehand 2. ability 
to serve. Face of Mathayom 2 students between before and after using hands-on service skills training 
              Therefore finding ways to develop solutions Students who did not meet the criteria 
of 22 people by choosing a specific style And the tools used in the research are the hands-
on service training skills that the researchers applied This gives students the achievement of                           
this skill and higher standards of learning outcomes expected by the Academy of 
Suankularb (Jiraprawat) Nakhon Sawan. The study indicated that 
              1. Score and criteria for testing Skills to serve forehand after forehand serve Skills. Has 
changed for the better 
              2. The average skill test. Hand serving after students use the practice model Hands-on 
service skills and has a better average than before training 
              3. Comparison of results of testing skills to serve forehand. Of Mathayom 2 students after 
using the practice model and found that follow the exercises affect its ability to serve the ball, table-
tennis forehand with higher education do not have a statistically significant level. 05. 

keywords : Hands-on service / Training program 
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ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 กีฬาเทเบิลเทนนิสหรือเรียกอีกชื่อหน่ึงว่าปิงปอง เป็นกีฬาที่เล่นได้ทั้งประเภทบุคคลและประเภททีม เทเบิล
เทนนิสน้ัน เป็นกีฬาในร่ม ที่ได้รับความนิยมและเล่นกันอย่างแพร่หลาย จนอาจเรียกได้ว่าเป็นกีฬาส าหรับทุกคน ทุก
เพศ และเกือบจะทุกวัย กีฬาเทเบิลเทนนิส เป็นกีฬาที่ ส่งเสริมให้มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรงสมบูรณ์ซ่ึงไม่น้อยไปกว่า
กีฬาประเภทอ่ืน 
 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้สถานศึกษาแต่ละแห่งเป็น
ผู้จัดการเรียนการสอน โดยให้มีเน้ือหาอิงหลักสูตรแกนกลางเป็นแนวทางในการด าเนินการเขียนแผนการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน พ.3.1 และ พ.3.2 โดยมีรายละเอียดเน้ือหา คือ เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรม
ทางกาย การเล่นเกมและกีฬาโดยในการจัดการเรียนการสอน มีวัตถุประสงค์ให้จัดการเรียนพลศึกษา กีฬา ให้
สอดคล้องกับสภาพที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ของสถานศึกษาน้ัน ๆ ซ่ึงขึ้นอยู่กับสถานศึกษา ( กรมวิชาการ 
๒๕๕๑ : ๑4 ) 
 ทักษะการเสิร์ฟลูกเทเบิลเทนนิสมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะต้องน าไปใช้ในการเล่น และการแข่งขัน 
กล่าวถึงใน ( สรินยา แซ่ก๊วย 2541 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องการสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส
ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสส าหรับนักเรียน
โดยกลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนที่ผ่านการเรียนวิชาเทเบิลเทนนิสมาแล้ว เครื่องมือประกอบด้วยแบบทดสอบทักษะกีฬา
เทเบิลเทนนิส 4 รายการ คือ 1. แบบทดสอบทักษะการเสิร์ฟโฟร์แฮนด์ 2. แบบทดสอบทักษะการเสิร์ฟแบคแฮนด์ 3. 
แบบทดสอบทักษะการตีโต้โฟร์แฮนด์ 4.แบบทดสอบทักษะการตีโต้แบ็คแฮนด์ 
 ( น าชัย เลวัลย์ 2553 : 27-33 ) การฝึกทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส กล่าวถึงใน ทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสควร
ประกอบด้วย การยืนและการเตรียมพร้อม การจับไม้ การเสิร์ฟและการรับลูกเสิร์ฟ การตีแบบต่างๆจากองค์ประกอบ
ต่างๆที่กล่าวมาแล้ว ทักษะส าคัญที่จะใช้ในการเล่นเทเบิลเทนนิสควรประกอบด้วยทักษะ ดังน้ี  
 1. ทักษะการเสิร์ฟหรือการส่งลูกซ่ึงอาจจะเป็นลูกโฟร์แฮนด์หรือแบ็คแฮนด์ชนิดใดก็ได้  
 2. ทักษะการตีลูกเทเบิลเทนนิสกระทบฝาผนัง  
 3. ทักษะในการคุมลูกคือความสามารถในการเดาะลูกชนิดใดก็ได้ 
 นอกจากทักษะต่างๆในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสแล้ว จ าเป็นจะต้องวัดระดับความสามารถของทักษะ
เพื่อที่จะได้จัดโปรแกรมการฝึกให้เหมาะสมกับผู้เล่น การวัดผลจังมีความส าคัญเป็อย่างยิ่งแบบทดสอบควรมีลักษณะ
ส าคัญกล่าวถึงใน ผานิต บิลมาศ. 2530 : 50 - 51; อ้างอิงจาก ( Scott & Frericli, 1960 : 22 - 46 ) กล่าวว่า
คุณลักษณะของแบบทดสอบทักษะทางกลไก ที่วัดความสามารถส าคัญควรมีลักษณะดังน้ีคือ เป็นแบบทดสอบที่คล้าย
การเล่นจริง วัดการกระท าของบุคคลหน่ึงหน่ึงโดยเฉพาะ เน้นทางที่ดี มีการให้คะแนนแม่นย า ก าหนดจ านวนครั้งใน
การทดสอบให้เพียงพอ น่าสนใจและมีความหมาย มีความยากที่เหมาะสม  สามารถน าคะแนนมาตัดสินโดยใช้ค่าสถิติ 
และเป็นแบบทดสอบที่มีค่าเฉลี่ยส าหรับการเปลี่ยนแปลงของผลการกระท า   
  วิริยา บุญชัย ( 2533 : 22 - 24 ) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการทดสอบคือประโยชน์ประการแรกของคะแนน
ทดสอบคือการประเมินสถานภาพความก้าวหน้าหรือสัมฤทธ์ิผลของนักเรียนและเพื่อประโยชน์อีกหลายประการ ดังน้ี 
ประโยชน์ของแบบทดสอบเพื่อให้เกรดและผลคะแนน แบ่งกลุ่มนักเรียนได้  ก าหนดสถานภาพของนักเรียน เช่นมีความ
ถนัดในด้านใด ช่วยในการพิจารณาคะแนนอย่างมีปรนัยเพื่อการวินิจฉัยสาเหตุว่านักเรียนเรียนไม่ดีเน่ืองด้วยสาเหตุใด 
เพื่อเป็นแนวทางค้นคว้าวิจัยการวัดผล เพื่อเป็นการกระตุ้นการเรียนการสอน เพื่อเป็นการปรับปรุงการเรียนการสอน 
และเพื่อวัดโครงการพลศึกษาจากผลที่ได้จากการทดสอบ 
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 มาร์ติน สกลอร์ซ ( Martin Skorz, 1979 อ้างถึงในเทพประสิทธ์ิกุลธวัชวิชัย, 2536 )  
ได้เสนอความคิดเห็นถึงข้อควรระวังส าหรับการส่งลูกไว้คือ จะต้องไม่รีบส่งลูกเร็วเกินไป รวบรวมสมาธิก่อนท าการส่ง
ลูก ต้องมีการเตรียมวิธีการส่งลูกไว้ให้พร้อมเสียก่อนและสุดท้ายคือเก็บความคิด (ทายใจการเดาหรือการเตรียมรับลูก
จากการส่งของฝ่ายตรงกันข้ามที่คิดไว้และใช้ทักษะการส่งตามความต้องการซ่ึงเราตั้งใจไว้) 
 ทักษะการส่งลูกหรือการเสิร์ฟเป็นทักษะที่ส าคัญมากที่สุดในการเล่นเทเบิลเทนนิสเพราะการส่งลูกที่ดีย่อมมี
โอกาสที่จะได้คะแนนจากการเล่นได้ง่ายส่วนการส่งลูกเสียน้ันย่อมไม่มีโอกาสได้คะแนนจากการส่งเลยกลับเป็นการเพิ่ม
คะแนนให้แก่ฝ่ายตรงข้ามอีกด้วยดังน้ันผู้เล่นจึงควรพยายามท าความเข้าใจและฝึกหัดให้ถูกต้องเพื่อให้การเล่นเทเบิล
เทนนิสพัฒนาทักษะได้เร็วขึ้นส าหรับการส่งหรือการเสิร์ฟน้ันสามารถส่งลูกโดยใช้หน้ามือหรือหลังมือก็ได้ไม่ว่าจะจับไม้
แบบใด ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน าแบบฝึกทักษะการเสิร์ฟเบิลเทนนิสแบบหน้ามือมาใช้ พัฒนาทักษะนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ก าลังเรียนในรายวิชาเทเบิลเทนนิส 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาความสามารถการเสิร์ฟลูกหน้ามือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการใช้แบบฝึกทักษะ
การเสิร์ฟลูกหน้ามือ   
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการเสิร์ฟลูกหน้ามือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างก่อนและ
หลังการใช้แบบฝึกทักษะการเสิร์ฟลูกหน้ามือ 

ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อท าการวิจัยมีขอบเขตดังต่อไปน้ี 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งน้ีเป็น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ที่ก าลังเรียนวิชาเทเบิลเทนนิสจ านวน 22 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 22 คน ซ่ึงใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

ขอบเขตด้านตัวแปร 
 ตัวแปรต้น ได้แก่  การพัฒนาความสามารถการเสิร์ฟลูกเทเบิลเทนนิส 
 ตัวแปรตาม ได้แก่  ผลคะแนนของการเสิร์ฟลูกเทเบิลเทนนิส 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา  
 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ถึง 15 ธันวาคม 2561 

สมมติฐานของการวิจัย 

 หลังจากการฝึกโดยใช้แบบทดสอบทักษะการเสิร์ฟลูกเทเบิลเทนนิสแบบหน้ามือแล้วพบว่านักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ เกิดการพัฒนาด้านทักษะการเสิร์ฟลูกหน้ามือ
มากกว่าก่อนการใช้แบบฝึก 

ค านิยามศัพท์เฉพาะ  
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 1. ทักษะเทเบิลเทนนิส หมายถึง ความสามารถที่ใช้ในการเล่นเทเบิลเทนนิสได้อย่างมีประสิทธิภาพวิธีการ
ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเล่นเทเบิลเทนนิส เช่น การเสิร์ฟ การตีโต้ การตบ ซ่ึงสามารถทราบได้ด้วยการทดสอบทักษะตาม
แบบทดสอบของ สรินยา แซ่ก๊วย (2542) 
 2. นักเรียน หมายถึง นักเรียนชายและนักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ก าลังศึกษาวิชาเทเบิลเทนนิส  
 3. โปรแกรมการฝึก หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการฝึกเพื่อพัฒนาการเสิร์ฟลูกเทบิลเทนนิส 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
  
   
 
 
 
 
 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัย การพัฒนาความสามรถการเสิร์ฟลูกโฟรแฮนด์ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ซ่ึงผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยดังน้ี 
 1. ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 
 2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4. การจัดกระท าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
 5. สถิติที่ใช้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งน้ีเป็น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่  2  
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ ที่ก าลังเรียนวิชาเทเบิลเทนนิสจ านวน 22 คน 
 
 2. กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ จ านวน 22 คน ซ่ึงใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling)  

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการค้นคว้า 
  1. โปรแกรมการฝึกทักษะการเสิร์ฟลูกเทเบิลเทนนิส ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

ตวัแปรตน้ 

การพัฒนาความสามารถการเสิร์ฟลูกเทเบิลเทนนิส 

ตวัแปรตาม 
ผลคะแนนของการเสิร์ฟลูกเทเบิลเทนนิส 

การฝึกทักษะการเสิร์ฟลูกเทเบิลเทนนิส 

เป็นเวลา 6 สัปดาห์ 
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มีขั้นตอนการสร้างดังน้ี 
                1.1 การศึกษาค้นคว้าจากต ารา คู่มือ เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสร้างโปรแกรมการฝึกทักษะ
เทเบิลเทนนิส 
                1.2 สร้างโปรแกรมการฝึกทักษะการเสิร์ฟลูกเทเบิลเทนนิส 
                1.3 น าโปรแกรมการฝึกทักษะการเสิร์ฟลูกเทเบิลเทนนิสไปให้ครูพี่เลี้ยง ที่มีประสบการณ์ในการฝึกทักษะ
เทเบิลเทนนิส เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม 
                1.4 น าโปรแกรมการฝึกที่ได้จากข้อ 1.3 มาปรับปรุงแก้ไขแล้ว น าไปใช้ในการฝึกกลุ่มทดลองที่ใช้ในการ
วิจัย 

2. ผู้วิจัยใช้แบบทดสอบทักษะเทเบิลเทนนิสของสรินยา แซ่ก๊วย (2542) เป็นเครื่องมือในการทดสอบทักษะ
การเสิร์ฟลูกเทเบิลเทนนิส  

3. อุปกรณ์ในการทดสอบ 
    3.1 โต๊ะเทเบิลเทนนิส   
    3.2 ไม้เทเบิลเทนนิส   
    3.3 ลูกเทเบิลเทนนิส   
    3.4 ตาข่ายเทเบิลเทนนิส  
    3.5 กล่องใส่ลูกเทเบิลเทนนิส 
    3.6 กระดาษกาวขนาด 1 เซนติเมตร 
    3.7 สายเทปวัด 
    3.8 ชอล์คส าหรับเขียนคะแนน 
    3.9 ใบบันทึกคะแนน 
             การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับแบบทดสอบเทเบิลเทนนิสของสรินยา แซ่ก๊วย (2542) 
 2. เตรียมอุปกรณ์ สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3. ผู้วิจัยเตรียมการอธิบายและสาธิตวิธีการต่าง ๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้เข้าใจ 
 4. เตรียมกลุ่มตัวอย่าง โดยด าเนินการดังน้ี 
    4.1 ชี้แจงกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล 
    4.2 อธิบายรายละเอียดและสาธิตวิธีการปฏิบัติของแบบทดสอบให้กลุ่มทดลองได้เข้าใจ 
    4.3 ชี้แจงรายละเอียดในการทดสอบทักษะเทเบิลเทนนิสทั้งก่อนและหลังฝึกกับตัวอย่าง 
  ให้ทุกคนเข้าใจ 
 5. ให้กลุ่มทดลอง ที่ใช้การฝึกซ้อมตามตารางการฝึกตามวันและเวลาการฝึกโดยก าหนดดังน้ี 
กลุ่มทดลอง ให้ฝึกแบบทักษะการเสิร์ฟลูกเทเบิลเทนนิสสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 60 นาที ฝึกซ้อมวันจันทร์, พุธ, ศุกร์ 
เริ่มฝึกเวลา 15.00 น. – 16.00 น. 
 6. ท าการทดสอบผลการฝึกหลังสัปดาห์ที่ 6 โดยจะทดสอบในวันจันทร์ พุธ ศุกร์
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การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. หาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนก่อนฝึกและหลังฝึกน าเสนอข้อมูลในรูป
ตารางประกอบความเรียง และกราฟ 
 2. ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนฝึกกับหลังฝึกของกลุ่มทดลอง โดยใช้สถิติ ที (t–test 
dependent) 
 3. ทดสอบความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าสถิติ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติอัตราส่วนร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ( X ̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติในการวิจัยดังน้ี 
 1. ค่าร้อยละ  
 สูตร    P =              f  × 100 
              n 
 เม่ือ   P        แทน       ค่าร้อยละ 
    f         แทน          ความถี่ที่ต้องการเปลี่ยนเป็นร้อยละ 
    n         แทน         จ านวนความถี่ทั้งหมด 
 
 2. ค่าเฉลี่ย (Maen) ใช้สูตรค านวณดังน้ี ( กาสัก เต๊ะขันหมาก, 2553, หน้า 37) 

 สูตร                               X̅    = ∑ X 
                       n                                 

 เม่ือ X̅      แทน        ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
  n       แทน       จ านวนข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 

           ∑ X     แทน       ผลรวมของคะแนนทั้งหมอของกลุ่มตัวอย่าง 
 
 3. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)ใช้สูตรค านวณดังน้ี  
 ( กาสัก เต๊ะขันหมาก 2553 : 57 ) 

   S.D.    =  √
∑ fx2 –( ∑ X)2

n(n-1)

.
 

  
 S.D.   แทน   ค่าส่วนเบี่ยงเบน 

 ∑ fx2     แทน   ผลรวมคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสองทุกตัว 

 ( ∑ X)2   แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง 
 N    แทน    จ านวนข้อมูลทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่าง 
 f   แทน   ความถี่ของข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
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 การวิจัยในครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสารถการเสริฟ์ลูกหน้ามือและเพื่อเปรียบเทียบความสามารถ
การเสิร์ฟเทเบิลเทนนิสแบบหน้ามือ ก่อนการฝึกและหลังการฝึก โดยใช้แบบฝึกการเสิร์ฟเทเบิลเทนนิสแบบฟน้ามือ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
ดัง ดังต่อไปน้ี 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งน้ี เป็นการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้มาจากการทดสอบ
ความสามารถการเสิร์ฟลูกเทเบิลเทนนิสแบบหน้ามือ ของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนการทดสอบ (Pre – test) และหลังการ

ทดสอบ (Post – test) โดยการหาค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) น ามาเปรียบเทียบค่าสถิติโดยใช้
ค่าสถิติค่าที ( t ) 
 สัญญาลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์และความหมายของสัญลักษณ์ ต่างๆ ดังน้ี 
 (S.D.) แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 ( �̅� ) แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) 
 ( N ) แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 ( t ) แทน ค่าที 

  �̅� แทน ค่าความแตกต่าง 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ คะแนนความสามารถในการเสิร์ฟเทเบิลเทนนิสแบบหน้ามือก่อนการฝึกและหลัง 
การฝึก โดยใช้แบบฝึกการเสิร์ฟลูกเทเบิลเทนนิสแบบหน้ามือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวนกุหลาบ

วิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ คะแนนก่อนการฝึก ค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คะแนนหลังการฝึก

ค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าที ( t ) ดังตารางที่ 1 

 ตารางที่ 1 แสดงคะแนนค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าความแตกต่าง ( �̅� ) การทดสอบ
ความสามารถการเสิร์ฟลูกเทเบิลเทนนิสแบบหน้ามือ ก่อนการฝึกและหลังการฝึก โดยการใช้แบบฝึกการเสิร์ฟลูกเทเบิล
เทนนิสแบบหน้ามือของนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์  

จากตารางที่ 1 พบว่านักเรียน มีคะแนนทดสอบค่าเฉลี่ยก่อนการฝึก เท่ากับ 9.91 (�̅�  = 9.91 ) ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เท่ากับ 0.85 (S.D. = 0.85) ค่าเฉลี่ยหลังการฝึกเท่ากับ 19.77 (�̅�  = 19.77 ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 

1.41 (S.D. = 1.41 ) และมีค่าความแตกต่าง เท่ากับ 9.86 (�̅� = 9.86 ) 

การทดสอบ 
จ านวนนักเรียน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความแตกต่าง 

N �̅� ( S.D ) �̅� 

ก่อนการฝึก 22 9.91 0.85 9.06 

หลังการฝึก 22 19.77 1.41 18.36 
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 ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนการทดสอบความสามารถเสิร์ฟเทเบิลเทนนิสแบบโฟร์แฮนด์ระหว่างก่อนการ
ฝึกและหลังการฝึก ของนักเรียน 

 *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 จากตารางที่ 2 พบว่าผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนการฝึกและหลังการฝึก ของนักเรียน มีค่าคะแนนเฉลี่ย

ก่อนการฝึก เท่ากับ 9.91 (�̅� = 9.91 ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.85 (S.D. = 0.85) และมีคะแนนค่าเฉลี่ย

หลังการฝึก เท่ากับ 19.77 (�̅�  = 19.77 ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.41 (S.D. = 1.41 ) และเม่ือเปรียบเทียบ
คะแนนระหว่างก่อนการฝึกและหลังการฝึก พบว่า นักเรียนมีคะแนนหลังการฝึกสูงกว่าก่อนการฝึก อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ( t = 36.36*) 

สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการด าเนินงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสทักษะการเสิร์ฟลูก
หน้ามือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ จ านวน 22 คน ผู้วิจัย
สามารถสรุปผลได้ดังน้ี 
 1. ก่อนการฝึก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ มีทักษะ
การเสิร์ฟโฟรแฮนด์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.91 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.85 คิดเป็นร้อยละ 47.96 เปอร์เซ็น  
 2. หลังการฝึกทักษะการเสิร์ฟโฟร์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 19.77 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.41 คิดเป็น
ร้อยละ 95.70 เปอร์เซ็น 

อภิปรายผล 
         จากผลการทดสอบการฝึกการเสิร์ฟลูกเทเบิลเทนนิสแบบโฟร์แฮนด์ ที่มีผลต่อทักษะการเสิร์ฟลูกเทเบิลเทนนิส
แบบโฟร์แฮนด์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ทั้ งสิ้น จ านวน 
22 คน  เป็นการศึกษาการฝึกทักษะการเสิร์ฟเทเบิลเทนนิสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาพรวมอยู่ในระดับที่ดี 
โดยค่าเฉลี่ยก่อนการทดสอบและหลังการทดสอบผลออกมาอยู่ในระดับ ร้อยละ71.83 เปอร์เซ็น 

ข้อเสนอแนะ 
          1. ควรน าผลการวิจัยไปปรับใช้และใช้เป็นข้อมูลในการฝึกทักษะเทเบิลเทนนิสของนักเรียนในระดับ 
ช่วงชั้นอ่ืนต่อไป 
          2. ควรมีการปรับปรุงตารางการฝึกซ้อมให้เหมาะสมกับสภาพกลุ่มตัวอย่างในระดับช่วงชั้นอ่ืนต่อไป 

การทดสอบ 
ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
( S.D ) 

t 

ก่อนการฝึก 9.91 0.85 
36.36 

หลังการฝึก 19.77 1.41 
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การพฒันาแบบฝกึทกัษะการกระโดดเสริฟ์ลกูในกฬีาวอลเลยบ์อลของนกัศกึษา                       
สาขาวิชาพลศกึษา คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม                                                                                                                              

The Development of  Volleyball   Jump Serve  Skill  Exercises  of  Students                                
in Physical Education  Department , Faculty  of  Education,                                         

Pibulsongkram  Rajabhat  University 

                                    นนัทภิาคย์  พวงสถติ 

อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

บทคัดย่อ                      

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการกระโดดเสิร์ฟลูกในกีฬาวอลเลย์บอลของนักศึกษา   
สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งน้ี เป็นนักศึกษาชั้น
ปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา PEED 263   วอลเลย์บอล 2  ภาคเรียนที่  2   ปี การศึกษา 2559 จ านวนทั้งสิ้น 
30  คน    เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบทักษะการกระโดดเสิร์ฟลูกก่อนฝึก และหลังฝึก เพื่อน าผลที่
ได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ผลการศึกษา พบว่า       
 1. ก่อนการใช้แบบฝึกทักษะการกระโดดเสิร์ฟลูก ของนักศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 3  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 12.13 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.65   หลังการใช้แบบฝึกทักษะการกระโดดเสิร์ฟลูก ของนักศึกษา 
สาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 3  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.86 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 15.53  
 2. ค่าเฉลี่ยทักษะการกระโดดเสิร์ฟลูก ของนักศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 3   หลังการใช้แบบฝึกทักษะ
การกระโดดเสิร์ฟลูก สูงกว่าก่อนการใช้แบบฝึกทักษะการกระโดดเสิร์ฟลูก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ค าส าคัญ : การพัฒนาแบบฝึกทักษะ /การกระโดดเสิร์ฟลูก 

ABSTRACT 

 The purpose of this research was to develop a jumping skill training practice for students in 
volleyball. Department of Physical Education, Faculty of Education, Pibulsongkram Rajabhat 
University Target groups in this research Is a student enrolled in PEED 2 6 3  volleyball course 2 
semesters, 2 years of study in 2016 , a total of 30 people. The instrument used in the research is a 
test of jumping skills, serving children before training and after training to bring the results to analyze. 
Find the statistical value, the study found that           
 1. Before using the practice of jumping skills for the 3rd year of physical education students, 
the average value was 12.13 and the standard deviation was 7.65 after using the jumping skills training 
practice for students of the year of physical education. Third, the average value is 16.86 and the 
standard deviation is 15.53. 
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2. The average jumping skills served by the students of the 3rd year physical education 

students after using the jumping skills training Higher than before using the practice of jumping balls 

With statistical significance at the level of .05 

Keywords : development of skills training / Jumping serving balls 

ความเป็นมาและความส าคัญ        
  ในปัจจุบันพบว่าการเล่นวอลเลย์บอลก าลังได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษ เป็นเพราะสามารถเล่นได้ทั้ง
ชายและหญิง มีการจัดการเรียนการสอนเกือบทุกระดับการศึกษา ทักษะและมาตรฐานในการเล่นก็สูงขึ้น  มีการ
ค ิดค ้น เทคน ิคการเล ่นใหม ่ๆ อยู ่เ สมอ ม ีการจ ัดการแข ่งข ันก ัน  ในหลายๆระด ับ ทั ้ง ในระด ับโรงเร ียน 
สถาบันการศึกษาต่างๆ จนกระทั้งในระดับโลก จึงจัดได้ว่า กีฬาวอลเลย์บอลเป็นกีฬายอดนิยมชนิดหน่ึง  การเล่น
วอลเลย์บอลนั้น นอกจากผู้เล่นจะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้ว ยังมีคุณค่าต่อผู้เล่นหลายด้าน ได้แก่ 
พัฒนาการด้านร่างกายและทักษะกลไก พัฒนาการทางด้านจิตใจ พัฒนาการทางด้านสติปัญญา พัฒนาก าร
ทางด้านสังคม และการสร้างเสริมความเป็นพลเมืองดีตลอดจนพัฒนาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างระบบประสาท
และกล้ามเน้ือด้วย            
 ทักษะการเสิร์ฟ เป็นทักษะแรกที่เกิดในการแข่งขันวอลเลย์บอล  และเป็นทักษะการรุกอย่างหนึ่งที่
สามารถท าคะแนนได้ทันที (Scoring skill) ลูกเสิร์ฟถือว่ามีความส าคัญมากไม่เพียงแต่เสิร์ฟให้ข้ามตาข่ายเท่านั้น 
แต่ต้องค านึงถึงความแน่นอน แม่นย า และความแรงของลูกบอลด้วย การเสิร์ฟที่มีประสิทธิภาพสามารถท าคะแนน
ได้โดยที่ฝ่ายรับไม่สามารถรับหรือโต้ลูกกลับมาเล่นต่อได้ (พิชิต ภูติจันทร์ : 2546)   
 ผลจากการเปลี ่ยนแปลงกติกาวอลเลย์บอลหลายอย่าง เช่นการใช้ผู ้เล่นตัวรับอิสระ การเสิร ์ฟบอล
สามารถถูกตาข่ายได้ แม้กระทั่งระบบการนับคะแนนแบบ rally point ท าให้แนวความคิด ยุทธวิธีในการเสิร์ฟ
เปลี่ยนแปลงไป คือพัฒนาการเสิร์ฟให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม การเสิร์ฟมีความรุนแรงขึ้น มีความเสี่ยงมากขึ้น 
เพื่อท าลายเกมคู่ต่อสู้ เพื่อการท าคะแนน หรือหากไม่สามารถท าคะแนนได้ทันทีก็จะเป็นการท าลายรูปแบบการรุก
ของฝ่ายตรงข้าม ซ่ึงจะท าให้การตั้งรับของฝ่ายเราท าได้ง่ายขึ้น สร้างโอกาสที่ได้เปรียบในการรุกตอบโต้ (Counter 
attack) ดังน้ันผู้เล่นจึงควรฝึกการเสิร์ฟให้เกิดความช านาญ โดยการฝึกหัดเสิร์ฟด้วยวิธีใดวิธีหน่ึงที่เหมาะสม และดี
ที่สุดตามความถนัดของผู้เล่นแต่ละคนเอง ในการแข่งขันระดับนานาชาติประเภททีมชาย ทีมระดับแนวหน้าของ
โลกจะมีผู้เล่นกระโดดเสิร์ฟอย่างน้อย 3 คนในสนาม แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของการเสิร์ฟส่งผลต่อทีมมาก 
ในส่วนของทีมหญิงผู้ฝึกสอนสามารถพัฒนาระดับการเล่นของทีมด้วยการพัฒนาการเสิร์ฟให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ดังนั้นผู้เล่นจึงควรฝึกการเสิร์ฟให้เกิดความช านาญ โดยการฝึกหัดเสิร์ฟด้วยวิธี ใดวิธีหนึ่งที่เหมาะสม และดีที่สุด
ตามความถนัดและระดับความสามารถของผู้เล่นแต่ละคนเอง            
  ผู ้วิจัยท าการสอนมาเป็นเวลาหลายปีสังเกตพบว่านักศึกษาบางคนมีทักษะในการกระโดดเสิร์ฟลูก
วอลเลย์บอลอยู่ในระดับต่ า ลูกเสิร์ฟถือว่ามีความส าคัญมาก ไม่เพียงแต่เสิร์ฟให้ข้ ามตาข่ายเท่าน้ัน แต่ต้องค านึงถึง
ความแน่นอน แม่นย า และความแรงของลูกบอลด้วย การเสิร์ฟที่มีประสิทธิภาพสามารถท าคะแนนได้โดยที่ฝ่ายรับ
ไม่สามารถรับหรือโต้ลูกกลับมาเล่นต่อได้  ดังน้ันผู้วิจัย จึงได้พัฒนาแบบฝึกทักษะการกระโดดเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอล
ขึ้นมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกระโดดเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลให้กับนักศึกษา เพื่อจะได้ฝึกให้เกิดความช านาญ
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และสามารถน าแบบฝึกทักษะนี ้ไปใช้สอนต่อในอนาคตได ้เมื ่อจบออกไปเป ็นครูหร ือไปเป็นผู ้ฝึกสอนกีฬา
วอลเลย์บอล 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย         

 1. เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการกระโดดเสิร์ฟลูกในกีฬาวอลเลย์บอล ของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม       
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการกระโดดเสิร์ฟลูกก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการ
กระโดดเสิร์ฟลูกในกีฬาวอลเลย์บอล 

ขอบเขตของการวิจัย         
 กลุ่มเป้าหมาย         
 1. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา PEED 263   
วอลเลย์บอล 2  ภาคเรียนที่  2   ปี การศึกษา 2559 จ านวนทั้งสิ้น 30  คน  ซ่ึงผู้วิจัยมีหน้าที่รับผิดชอบสอน 
 ตัวแปร          
 ตัวแปรอิสระ ได้แก่  แบบฝึกทักษะการกระโดดเสิร์ฟลูกในกีฬาวอลเลย์บอล   
 ตัวแปรตาม ได้แก่   ความสามารถในการกระโดดเสิร์ฟลูก  

สมมติฐานการวิจัย         
 ทักษะการกระโดดเสิร์ฟลูก ของนักศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 3  หลังการใช้แบบฝึกทักษะการกระโดด
เสิร์ฟลูก มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการใช้แบบฝึกทักษะการกระโดดเสิร์ฟลูก  

นิยามศพัทเ์ฉพาะ         

 1. การเสิร์ฟ หมายถึง เป็นเกมการรุกวิธีหน่ึง การแข่งขันจะเริ่มจาการเสิร์ฟเสมอ ลูกเสิร์ฟที่มีพลังและมี
ประสิทธิภาพ สามารถข่มคู่แข่งขันและชิงความเป็นผู้คุมเกมการเล่นได้ จุดประสงค์ของการเสิร์ฟอยู่ที่การท า คะแนน
โดยตรง ท าลายยุทธวิธีการรุกของฝ่ายตรงข้าม ลดภาระการตั้งรับของฝ่ายตน สร้างโอกาสที่ได้เปรียบในการตอบโต้ลูก
เสิร์ฟที่ดี สามารถท าความหนักใจให้กับฝ่ายตรงข้าม อันเป็นการท าลายขวัญและจิตใจของคู่แข่งขัน ท าให้เกิดความ
ลังเลขาดความสัมพันธ์ในการรุกได้ทางหน่ึงด้วย ผู้เล่นจึงควรหาความช านาญ โดยฝึกหัดเสิร์ฟด้วยวิธีใดวิธีหน่ึงที่
เหมาะสมและดีที่สุดหรือตามความถนัดของผู้เล่นแต่ละ      
 2. การกระโดดเสิร์ฟ หมายถึง  เป็นทักษะการเสิร์ฟ ผู้เสิร์ฟจะต้องสามารถกระโดดได้สูงซ่ึงการกระโดดจะใช้
ทักษะเหมือนกับการตบลูกบอล        
 3. วิชาวอลเลย์บอล หมายถึง เป็นรายวิชาบังคับที่ถูกก าหนดไว้ในหลักสูตร ซ่ึงนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชา
พลศึกษา คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ต้องเรียนในภาคเรียนที่ 2   
 4. กีฬาวอลเลย์บอล หมายถึงกีฬาอย่างหน่ึง แบ่งผู้เล่นเป็น ๒ ฝ่าย ฝ่ายละ ๖ คน แต่ละฝ่ายต้องใช้มือตีหรือ
ตบลูกบอลข้ามตาข่ายโต้กันไปมา (พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน)  
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 5. นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2559        
 6.แบบฝึกทักษะการกระโดดเสิร์ฟลูก หมายถึง รูปแบบการฝึก โดยใช้การฝึกจากการลงมือมีปฏิบัติ 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย         
 การเก็บรวบรวมข้อมูล        
 1.ก่อนท าการทดสอบและการฝึก ผู้วิจัยจะชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการทดสอบและการฝึกให้กับผู้ช่วยวิจัย
และกลุ่มตัวอย่างให้เข้าใจถึงรายละเอียดต่างๆในวิธีการทดสอบและวิธีการฝึกให้มีความเข้าใจตรงกันและถูกต้อง
 2. ให้กลุ่มตัวอย่างด าเนินการทดสอบความสามารถในการกระโดดเสิร์ฟลูกในกีฬาวอลเลย์บอล ก่อนการ
ทดสอบ (Pre-test)เพื่อเป็นบันทึกข้อมูลก่อนการฝึก      
 3. จัดโปรแกรมให้กลุ่มตัวอย่างที่ผ่านมาตรวจพิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญแล้ว   
 4. ระยะเวลาที่ท าการฝึกทักษะรวมทั้งสิ้น 14 สัปดาห์ โดยฝึกตามโปรแกรม   
 5. น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติ        
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล       
 การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล      
 1. หาค่าเฉลี่ย ( xˉ ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนก่อนฝึกและหลังฝึกน าเสนอข้อมูลใน
รูปตารางประกอบความเรียง         
 2. ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนฝึกกับหลังฝึกของกลุ่มทดลอง โดยใช้สถิติ ที ( t-test 
dependent)          
 3. ทดสอบความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05      
  

การฝึกทกัษะการกระโดดเสริฟ์ลูกเปน็
เวลา 14 สปัดาห ์

 

ตวัแปรอสิระ 

แบบฝึกทักษะการกระโดดเสริฟ์ลกู
ในกีฬาวอลเลยบ์อล 

 

ตวัแปรตาม 

ความสามารถในการกระโดด
เสริฟ์ลูก 



 

 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 

ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

49 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที2่ (Proceedings) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล        
 ตอนที่ 1. ค านวณหาค่าเฉลี่ย (xˉ ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนก่อนฝึกและหลังฝึก 
น าเสนอข้อมูลในรูปตารางประกอบความเรียง       
 ตอนที่ 2. ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนฝึกกับหลังฝึกของกลุ่มทดลอง โดยใช้สถิติ ที (t-test 
dependent) ของการฝึกทักษะการกระโดดเสิร์ฟลูก น าเสนอข้อมูลในรูปตารางประกอบความเรียง  
 ตอนที่ 3. ทดสอบความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05     
 ตาราง  แสดงค่าเฉลี่ย (xˉ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนก่อนฝึกและหลังการฝึกทักษะ
การกระโดดเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอล ของนักศึกษา  สาขาวิชาพลศึกษา  
 

                                                                      ก่อนการฝึก              หลังการฝึก        t 

     ทักษะการกระโดดเสิร์ฟลูก                              n      xˉ       S.D.            xˉ       S.D.        
 

     ทักษะการกระโดดเสิร์ฟลูกของนักศึกษา ชาย       14   12.21     5.05          15.8      69.46    1.66* 
     ทักษะการกระโดดเสิร์ฟลูก ของนักศึกษา หญิง      16   12.06      9.54         17.87     19.67    2.06* 

 

         รวมนักศึกษา ชาย และหญิง                        30   12.13     7.65          16.86    15.53    2.67* 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางแสดงว่า         
 1. นักศึกษาชาย สาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 3  ก่อนการฝึกทักษะการกระโดดเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอล มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.21 และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.05  หลังการฝึกทักษะการกระโดดเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอล มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.86 และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 9.46     
 2. นักศึกษาหญิง สาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ก่อนการฝึกทักษะการกระโดดเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอล มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.06 และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 9.54 หลังการฝึกทักษะการกระโดดเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอล มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.86 และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 15.53     
 3. นักศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 3  ก่อนการฝึกทักษะการกระโดดเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอล มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 12.13 และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.65 หลังการฝึกทักษะการกระโดดเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอล มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 16.86 และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 15.53       
 4. นักศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 3  มีคะแนนเฉลี่ย  ในช่วงก่อนการฝึกและหลังการฝึก สูงกว่าก่อน
ฝึกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
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สรุปผลการวิจัย          
 1. ก่อนการใช้แบบฝึกทักษะการกระโดดเสิร์ฟลูก ของนักศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 3  มีค่า เฉลี่ย
เท่ากับ 12.13 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.65   หลังการใช้แบบฝึกทักษะการกระโดดเสิร์ฟลูก ของนักศึกษา 
สาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 3  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.86 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 15.53  
 2. ค่าเฉลี่ยทักษะการกระโดดเสิร์ฟลูก ของนักศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 3   หลังการใช้แบบฝึกทักษะ
การกระโดดเสิร์ฟลูก สูงกว่าก่อนการใช้แบบฝึกทักษะการกระโดดเสิร์ฟลูก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

อภิปรายผล          
 จากผลการวิจัยการพัฒนาแบบฝึกทักษะการกระโดดเสิร์ฟ  ของนักศึกษา สาขาวิชาพลศึกษาชั้นปีที่ 3    
หลังจากการฝึก ปรากฏว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มทดลอง ฝึกทักษะการ
กระโดดเสิร์ฟ เป็นเวลา 14 สัปดาห์ ทุกๆคาบเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับ (อนันต์ เนตรมณี 2552 : 2) ที่กล่าวว่า ส าหรับ
การฝึกซ้อมน้ันเป็นสิ่งส าคัญ อีกอย่างหน่ึงที่จะท าให้การเล่นหรือการแข่งขันกีฬาประสบความส าเร็จได้ โดยโปรแกรม
การฝึกซ้อมจะต้องเป็นโปรแกรมการฝึกที่ถูกวิธี เหมาะสมกับเทคนิค และวิธีการเฉพาะของกีฬาแต่ละประเภท  
 การฝึกทักษะด้านโปรแกรมการฝึก ความถี่ ที่พอเหมาะก็จะส่งผลให้มีระดับการพัฒนาทางด้านทักษะกีฬาที่ดี
ขึ้น แต่ทั้งน้ีต้องขึ้นอยู่กับผู้ฝึกว่าจะน าแบบฝึก ความถี่ในการฝึกให้กับนักศึกษา เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นอย่า
ต่อเน่ือง เพราะการฝึกซ ้าๆ บ่อยๆกิจกรรมเดิมๆ ที่มากเกินไปอาจท าให้ผู้รับการฝึกอาจเบื่อได้ และจะไม่เกิดผลที่ดีต่อ
การพัฒนาทักษะกีฬา 

ขอ้เสนอแนะ              
 1. ควรน าผลการพัฒนาแบบฝึกไปปรับใช้ในทักษะอ่ืนนอกเหนือจากทักษะการกระโดดเสิร์ฟ 
 2. ควรมีการปรับปรุงตารางการฝึกซ้อมให้เหมาะสมกับสภาพกลุ่มตัวอย่าง 
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อนันต์   เนตรมณี.  (2552).การพฒันาวอลเลยบ์อล. สืบค้นเม่ือ 15 กันยายน 2558./   
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The Effect of Rhythmic Activities Exercise Program on Physical Fitness of First-year 
student at the Faculty of Education the Institute of Pibulsongkram Rajabhat University 

พธุติา  ศรยีางนอก1 
Putita Sriyangnok1 

                                                                            1 อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

บทคัดย่อ           

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการออกก าลังกายโดยใช้กิจกรรม
เข้าจังหวะ ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
นันทนาการเพื่อชีวิต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 อายุ 18-20 ปี จ านวน 30 คน ฝึกออกก าลังกายโดยใช้กิจกรรม
เข้าจังหวะ จ านวน 3 วันต่อสัปดาห์ วันละ 40 นาที เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ออกก าลังกายที่ความหนักเท่ากัน สัปดาห์ที่  
1-4 ความหนักของการออกก าลังกายที่ 55 - 60 % ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุด สัปดาห์ที่ 5-6 อยู่ที่ 60 – 65 % ของ
อัตราการเต้นหัวใจสูงสุด และสัปดาห์ที่ 7-8 อยู่ที่ 65 – 70 % ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุด หลังการฝึก ท าการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกลไกโดยใช้แบบทดสอบสมรรถภาพทางกลไกของสมาคมกีฬาสมัครเล่นแห่งประเทศญี่ปุ่น  
(Japan Amateur Sport Association /JASA) ในช่วงก่อนการฝึก และภายหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 น าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้สถิติ  Pair Sample test ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ p<0.05
 ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 สมรรถภาพทางกายด้านพลังกล้ามเน้ือขา ด้านความแข็งแรง
ของกล้ามเน้ือท้อง ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือแขนและหัวไหล่ ความคล่องแคล่วว่องไว ความอดทนของระบบหัวใจ
และไหลเวียนเลือด มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
 จากผลการวิจัยครั้งน้ีแสดงให้เห็นว่าการออกก าลังกายโดยใช้กิจกรรมเข้าจังหวะ สามารถพัฒนาสมรรถภาพ
กายให้ดีขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับก่อนการฝึก ซ่ึงอาจเป็นผลจากท่าทางการเต้น ได้แก่ ท่าการใช้แขนแบบต่างๆ เช่น พับ
แขน กางแขน ยกแขน เหยียดแขน รวมทั้งการใช้ขา เป็นต้น และด้วยท่าทางการเคลื่อนไหวเหล่าน้ีจึงเป็นสาเหตุท าให้
การออกก าลังกายแบบกิจกรรมเข้าจังหวะจึงเหมาะที่จะน ามาใช้ในการออกก าลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
ส าหรับนักศึกษาให้ดีขึ้น 

ค าส าคญั : สมรรถภาพทางกาย, การออกก าลังกาย, กิจกรรมเข้าจังหวะ 
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ABSTRACT                      
 This study aimed to study and compare the effect of program rhythmic activities exercise on 
motor fitness of First-year student at the Faculty of Education the Institute of Pibulsongkram Rajabhat 
University The sample group of this study was 30 Bachelor’s degree, Pibulsongkram Rajabhat 
University who first-years students registering in Recreation for life course in the 1nd semester, 
academic year 2018 and age between 18-20 years old. Group practiced program rhythmic activities 
exercise. Each group practiced 3 times per week, 40 minutes per day for 8 weeks. Both groups 
exercised in the same level of intensity. Week 1-4 the exercise intensity was at 55 – 60 % MHR, week 
5 – 6 was at 60 – 65 % MHR, and week 7 – 8 was at 65 - 70 % MHR, After practicing, both groups 
were tested their motor fitness by using the tests from Japan Amateur Sport Association (JASA). They 
also did Physical Fitness Test before practicing and after 8 weeks of practicing. The data was analyzed 
by comparing average in the group by using Pair Sample test Statistic and comparing the result both 
before practicing and after 8 weeks practicing by using T-Test with statistical significance at .05 
 The findings were that after 8 weeks practicing, Physical Fitness term of leg muscle strength, 
abdominal muscles, arms and shoulders, agility and cardiovascular and blood circulation endurance 
improved and were different significantly at p<.05     
 Research result showed that rhythmic activities Exercise can improve physical fitness 
compared to before training as there were many dance steps including folding arms, extending arms, 
raising arms and stretch arms and stretching leg with these movements, it causes the exercise of 
rhythmic activity to be suitable for exercise in order to improve physical fitness for study. 

Keywords : Physical Fitness, Exercise, Rhythmic Activities  

ความเปน็มาและความส าคญั 
         ปัจจุบันการออกก าลังกายเป็นสิ่งส าคัญของมนุษย์ เพราะโดยธรรมชาติของมนุษย์น้ันต้องมีการเคลื่อนไหวเพื่อ
การด าเนินชีวิตประจ าวันอย่างมีความสุข เพื่อให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ซ่ึง อรรคพล เพ็ญสุภา (2548) กล่าวว่า การออกก าลังกายจึงเป็น
สิ่งที่มีความจ าเป็นส าหรับทุกๆ คน ในสังคมปัจจุบัน ผู้ที่ขาดการออกก าลังกายจะเกิดการอ่อนแอ ขี้โรค เจ็บป่วยง่าย ผู้
ที่ออกก าลังกายเป็นประจ า จะท าให้ร่างกายแข็งแรง สดชื่น มีความคล่องตัว กระฉับกระเฉง การออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ มีความหนักและความนานพอเหมาะจะท าให้เป็นผลดีต่อชีวิตและสุขภาพ อวัยวะต่างๆ ในร่างกายมีการ
เปลี่ยนแปลงการท างานที่ดีขึ้น และเป็นหลักประกันความมีสุขภาพดีและปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  
         ปัจจัยหน่ึงที่ส าคัญซ่ึงท าให้การออกก าลังกายและการเล่นกีฬาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก็คือ สมรรถภาพ 
ทางกาย ซ่ึงเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส าคัญเพราะเป็นส่วนหน่ึงที่ส่งเสริมให้บุคคลมีสุขภาพดี  สามารถปฏิบัติงานและร่วม
กิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังที่ รุ่งอรุณ  สุทธิพงษ์ (2555) อ้างใน Howell and et al. (1986) กล่าวว่า 
สมรรถภาพทางกายเป็นความสามารถของร่างกายในการกระท ากิจกรรมอย่างได้ผลและมีประสิทธิภาพรวมถึง 
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ความสมบูรณ์ของร่างกายโดย ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ซ่ึงประกอบด้วย พัฒนาการของกล้ามเน้ือ ความว่องไว และ  
ความอดทน 
     สมรรถภาพทางกายถือว่า เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ โดยเฉพาะในกลุ่มนักศึกษาสภาพในปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้เวลาว่างกับ
การใช้เทคโนโลยีตามกระแสสังคม เช่น การพูดคุยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ขาดความสนใจในการดูแลสุขภาพ ท า
ให้ร่างกายขาดความกระฉับกระเฉง ตื่นตัว จนส่งผลให้สุขภาพโดยรวมอ่อนแอ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูแลสุขภาพ
ของตนเองทั้งทางร่างกาย และจิตใจให้แข็งแรงอยู่เสมอ เพื่อให้การปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวันเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นตัวอย่างที่ดีของนักศึกษาและประชาชนทั่วไปในด้านของการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ รวมทั้ง
เป็นก าลังหลักในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต ดังที่ ดุษณี สุนทรปรียาศรี (2541) กล่าวว่า โดยเฉพาะปัญหา
พฤติกรรมการบริโภคและขาดการออกก าลังกายก็เป็นปัญหาด้านสุขภาพที่ส าคัญอย่างหน่ึง ส าหรับวัยรุ่น เพราะวัยรุ่น
เป็นวัยที่กินมาก นอนมาก อาจเป็นสาเหตุให้อ้วนได้ง่าย เน่ืองจากร่างกายที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจากการได้รับ
อาหารเกินความต้องการของร่างกาย และขาดการออกก าลังกายจะน าไปสู่ภาวะอ้วนได้ง่าย ซ่ึงถ้าช่วงวัยรุ่นอ้วนก็มี
โอกาสสูงที่จะที่จะอ้วนในวัยผู้ใหญ่ต่อไป และยังส่งผลกระทบต่อไปอีกถึงโรคแทรกซ้อนต่างๆ อีกมากมาย เช่น 
โรคหัวใจหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคไขมันในเส้นเลือดสูง  
         วิชากิจกรรมเข้าจังหวะได้รับการพิจารณาให้บรรจุในหลักสูตรทั้งสาขาวิชาพลศึกษาและสาขาวิชาศิลปะ ใน
ระดับมหาวิทยาลัย วิชาเอกการเต้นร า และวิชาเอกพลศึกษา (Mood et al. 1999). กิจกรรมเข้าจังหวะเป็นกิจกรรม
ทางกายอย่างหน่ึงที่สามารถพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับตัวผู้เรียนเอง เพราะ เป็นกิจกรรมที่ต้องเคลื่อนไหวร่างกาย
และเป็นกิจกรมที่ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ทางด้าน ศิลปะ การกล้าแสดงออก  เน่ืองจากการเคลื่อนไหวเป็น
ทักษะที่จ าเป็นแก่การด ารงชีวิตที่ควรได้รับ การฝึกฝน เพื่อช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพที่ดี และยังช่วยในด้านความคิด 
ท่าทางต่าง ๆ ตลอดจนด้าน อารมณ์ มีการรู้จักการเข้าสังคม และมีความคิดสร้างสรรค์ในการคิดค้นท่าทางประกอบกับ
กิจกรรม เข้าจังหวะดังที่ Mood et al. (1999) กล่าวว่า กิจกรรมเข้าจังหวะหรือการเต้นร า จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สุขภาพ (health benefits) การเข้าร่วมสังคม (socialization) และเกิดความสนุกสนานในการเข้าร่วมกิจกรรมเข้า
จังหวะยังสามารถน า ไปประกอบเป็นกิจกรรมยามว่าง ความส าคัญของกิจกรรมเข้าจังหวะอีกอย่างหน่ึงคือ จะช่วย
พัฒนาการรับรู้เก่ียวกับร่างกาย (body awareness) เป็นพื้นฐานในการเคลื่อนไหว ( fundamental element of 
movement) การแก้ไขปัญหา (problem solving) ซ่ึงส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ (creativity) และการแสดงออก 
(self - expression) สอดคล้องกับ สุรีย์พร ภูศรี (2544) ได้กล่าวไว้ว่า กิจกรรมเข้าจังหวะจัดขึ้นเพื่อให้คนได้มีการ
เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้อย่าง ถูกต้องโดยอาศัยการท างานช่วยสัมพันธ์ระหว่างประสาทกล้ามเน้ือและใช้
จังหวะประกอบ ในการเคลื่อนไหว ซ่ึงจะช่วยให้บุคคลได้ระบายออกทางความรู้สึกผ่อนคลายความตึงเครียด  ทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจได้ดีมีความสนุกสนานร่าเริงจากการเล่นกิจกรรมทางนันทนาการ  พร้อมที่จะประกอบกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีชีวิตอย่างสุข สมบูรณ์ในสังคมได้เป็นอย่างดี       
       การออกก าลังกายโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญ และมีประโยชน์ต่อการ
พัฒนาสมรรถภาพทางกาย สามารถพัฒนาได้ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ท าให้ เกิดความ
สนุกสนานเพลิดเพลินและมีความกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมกิจกรรม เพราะธรรมชาติของมนุษย์จะชอบการเคลื่อนไหว
และจะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อเสียงดนตรีหรือจังหวะที่ได้ยินอยู่แล้ว เน้นการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระ ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง การเป็นผู้น า-ผู้ตาม และเป็นการน าทักษะการเคลื่อนไหวมาสัมพันธ์โดยใช้บทเพลง และจังหวะท านอง ให้เกิด
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การบริหารกาย เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่ครูผู้สอนสามารถส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางสังคมเข้า
ไปในกิจกรรม เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถภาพทางกายที่ดี เกิดพฤติกรรมการช่วยเหลือ การให้ความร่วมมือ การเป็นผู้น า-ผู้
ตามที่ดี และการกล้าแสดงออกในการออกก าลังกาย เพราะการออกก าลังกายที่แตกต่างกันมีผลต่อการเรียนการสอน
ในภาคปฏิบัติ มีบางกลุ่มยังขาดสมรรถภาพด้านการออกก าลังกาย เพราะฉะน้ันควรมีการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการออก
ก าลังกาย ตลอดจนการสร้างนิสัยให้อยากออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
        ด้วยเหตุผลและความส าคัญดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลของโปรแกรมการออกก าลังกายโดยใช้
กิจกรรมเข้าจังหวะ ซ่ึงผู้วิจัยคาดหวังว่ากิจกรรมเข้าจังหวะจะสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย รวมทั้ง
เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกรูปแบบการออกก าลังกายได้อย่างเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นแนวทางใน
การศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป 
 

จดุมุง่หมายของการวจิยั 
       1. เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการออกก าลังกายโดยใช้กิจกรรมเข้าจังหวะ ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
        2. เพื่อเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการออกก าลังกายโดยใช้กิจกรรมเข้าจังหวะ ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

สมมตฐิานการวจิยั 
        ผลของการฝึกด้วยโปรแกรมการออกก าลังกายโดยใช้กิจกรรมเข้าจังหวะ มีผลต่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย  
ที่ดีขึ้น 

ขอบเขตการวจิยั 
ขอบเขตดา้นเนื้อหา        

 เน้ือหาของงานวิจัยน้ี คือ การสร้างโปรแกรมการออกก าลังกายโดยใช้กิจกรรมเข้าจังหวะ ท าการฝึกตาม

โปรแกรมการฝึกโดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ระดับความหนักของงานอยู่ที่ 50-70 % ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุด  

ใช้เวลาในการฝึก 45 นาที โดยท าการฝึกในวันจันทร์ พุธ และศุกร์ ติดต่อกันเป็นเวลา 8 สัปดาห์  

 ขอบเขตดา้นประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง      

 1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ศท.พล.101 นันทนาการเพื่อชีวิต ภาคเรียนที่ 1  

ปีการศึกษา 2561 จ านวน 120 คน        

 2. กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ศท.พล.101 นันทนาการเพื่อชีวิต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยผู้วิจัยได้

ก าหนดคุณสมบัติในการคัดเลือก กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน จากการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ซ่ึงผู้วิจัยใช้

แบบทดสอบสมรรถภาพกลไกของสมาคมกีฬาสมัครเล่นแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Amateur Sport Association 
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JASA) 5 รายการ ได้แก่ ยืนกระโดดไกล ลุก-น่ัง 30 วินาที ดันพื้น ว่ิงกลับตัว 5 เมตร และว่ิง 5 นาที และน าคะแนน

มาตรฐานของแต่ละบุคคลในการทดสอบสมรรถภาพทางกายจัดล าดับที่จากสูงไปหาต่ า โดยเรียงล าดับ 1 – 30 ได้เป็น

กลุ่มตัวอย่าง         

 ขอบเขตด้านตัวแปร        

 ตัวแปรอิสระ แบ่งเป็นดังน้ี        

 1. โปรแกรมการออกก าลังกายกิจกรรมเข้าจังหวะ      

 ตัวแปรตาม ได้แก่ สมรรถภาพทางกาย ประกอบด้วย     

 1. ยืนกระโดดไกล (Standing Long Jump) วัดพลังกล้ามเน้ือขา    

 2. ลุก-น่ัง 30 วินาที (Sit-up) วัดความแข็งแรงกล้ามเน้ือท้อง    

 3. ดันพื้น (Push-up) วัดความแข็งแรงกล้ามเน้ือแขนและหัวไหล่    

 4. ว่ิงกลับตัว 5 เมตร (Timed Shuttle Run) วัดความคล่องแคล่วว่องไว   

 5. ว่ิง 5 นาที (5 Minutes Distance Run) วัดความอดทนของระบบหัวใจ  

 ขอบเขตด้านระยะเวลา        

 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

นยิามศพัทเ์ฉพาะ 
           การออกก าลังกาย หมายถึง การกระท าใดๆ ที่ มีการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายเพื่ อสุขภาพเพื่อ 
ความสนุกสนานและเพื่อสังคมโดย กฎ กติกาการแข่งขันต่างๆ พฤติกรรมการออกก าลังกาย 
  กิจกรรมเข้าจงัหวะ  หมายถึง การเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้จังหวะดนตรีประกอบและร่างกายตอบสนองต่อ
จังหวะดนตรีได้อย่างถูกต้องสวยงาม ประกอบด้วยการ เคลื่อนไหวเบื้องต้น การเต้นร า เพลงพื้นเมือง การลีลาศ เป็น
ต้น 
            สมรรถภาพทางกาย หมายถึง  ลักษณะของสภาพร่างกายที่มีความสมบูรณ์แข็งแรง อดทนต่อการปฏิบัติงาน 
มีความคล่องแคล่วว่องไว ร่างกายมีภูมิต้านทานโรคสูงและมีความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจ าวันได้
อย่างมีประสิทธภาพโดยไม่เกิดความเหน่ือย หรือเกิดน้อย จากยากให้มีความง่ายและคล่องตัวมากขึ้น 

ความหนักของการออกก าลังกาย หมายถึง ปริมาณที่ร่างกายท างาน ขณะออกก าลังกายโดยใช้เปอร์เซ็นต์
อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดเป็นการก าหนดระดับความหนักของการออกก าลังกาย 
            นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พิบูลสงคราม อายุ 18-20 ปี ที่ลงทะเบียนเรียน ศท.พล.101 นันทนาการเพื่อชีวิต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
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กรอบแนวคดิการวจิยั 
 
   
   
   
 

 
 
 
 
 

 
 
 
  
  
  
 
 

วิธดี าเนนิการวจิยั 
           การวิจัยครั้งน้ี เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีภาคปกติ คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ศท.พล.1 01 
นันทนาการเพื่อชีวิต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยผู้วิจัยได้ก าหนดคุณสมบัติในการคัดเลือก กลุ่มตัวอย่างโดยมี
คุณสมบัติและขั้นตอนในการแบ่งกลุ่มตัวอย่างดังน้ี 
 1. มีอายุ 18 - 20 ปี 
 2. ไม่มีโรคประจ าตัวและปัญหาสุขภาพรุนแรงที่ส่งผลต่อการออกก าลังกาย เช่น โรคหอบหืด โรคเลือด  
โรคชัก เป็นต้น 
   3. ไม่เคยผ่านการผ่าตัด หรือดามเหล็กบริเวณข้อเท้า เข่า หรือ ขา 
  4. ไม่เป็นตัวแทนนักกีฬาของมหาวิทยาลัย  
  น ากลุ่มประชากรทั้งหมดมาท าการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ซ่ึงผู้วิจัยใช้แบบทดสอบสมรรถภาพกลไก
ของสมาคมกีฬาสมัครเล่นแห่งประเทศญี่ปุ่น( Japan Amateur Sport Association / JASA) 5 รายการ ได้แก่ 
 ยืนกระโดดไกล ลุก-น่ัง 30 วินาที ดันพื้น ว่ิงกลับตัว 5 เมตร และว่ิง 5 นาที และน าคะแนนมาตรฐานของแต่ละบุคคล
ในการทดสอบสมรรถภาพทางกายจัดล าดับที่จากสูงไปหาต่ า โดยเรียงล าดับ 1 – 30 ได้เป็นกลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่ม 
จ านวน 30 คน ฝึกออกก าลังกายโดยใช้กิจกรรมเข้าจังหวะ 
  

ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม 

โปรแกรมการออกก าลังกายโดย

ใช้กิจกรรมเข้าจังหวะ 

 

แบบทดสอบสมรรถภาพกลไกของสมาคมกีฬาสมัครเล่นแห่งประเทศญี่ปุ่น 

(Japan Amateur Sport Association / JASA) 

 

สมรรถภาพทางกาย ได้แก่ 
1. พลังของกล้ามเน้ือขา 
2. ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือท้อง 
3. ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือแขนและหัวไหล่  
4. ความคล่องแคล่วว่องไว 
5. ความอดทนของระบบหัวใจไหลเวียนเลือด 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
             เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีประกอบด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล รายละเอียดดังน้ี 
 1. โปรแกรมการฝึก ได้แก่ โปรแกรมการออกก าลังกายโดยใช้กิจกรรมเข้าจังหวะ โดยมีขั้นตอนในการสร้าง
เครื่องมือ ดังน้ี          
    1.1 ศึกษา ค้นคว้าต ารา เอกสารและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ในการออกแบบการสร้างโปรแกรม  
    1.2. สร้างโปรแกรมการออกก าลังกาย น าเครื่องมือไปท าการทดลอง (Pilot study) ในนักศึกษาที่ไม่ได้
เข้ารับการฝึกในครั้งน้ี จ านวน 10 คน โดยตรวจสอบเครื่องมือ เพื่อหาจุดบกพร่อง และตรวจสอบท าระดับความหนัก
ของงาน ระยะเวลาการฝึกและจ านวนวันที่ท าการฝึก      
    1.3 น าโปรแกรมการออกก าลังกายให้ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบแก้ไข    
    1.4 น าโปรแกรมการออกก าลังกายที่ ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง (ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มทดลอง) และน า
โปรแกรมการออกก าลังกาย มาปรับปรุงแก้ไข เพื่อน าไปใช้กับกลุ่มทดลองต่อไป   
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการทดสอบแบบทดสอบสมรรถภาพกลไกของสมาคมกีฬาสมัครเล่นแห่งประเทศญี่ปุ่น 
(Japan Amateur Sport Association / JASA) ประกอบไปด้วยการทดสอบ 5 รายการ (ศึกษาธิการ , กระทรวง, 
2540) ดังน้ี           
 1. ยืนกระโดดไกล (Standing long jump)       
 2. ลุก-น่ัง 30 วินาที (Sit-up)        
 3. ดันพื้น (Push-up)         
 4. ว่ิงกลับตัว 5 เมตร (Timed shuttle run)        
 5. ว่ิง 5 นาที (5 Minutes distance run)       
 การเก็บรวบรวมข้อมูล        
 1. กลุ่มตัวอย่างทุกคนท าการทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อนการฝึก (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบ
สมรรถภาพกลไกของสมาคมกีฬาสมัครเล่นแห่งประเทศญี่ปุ่น ( Japan Amateur Sport Association / JASA) 
ประกอบไปด้วยการทดสอบ 5 รายการ (ศึกษาธิการ, กระทรวง, 2540) ดังน้ี    
    1.1 ยืนกระโดดไกล (Standing long jump)       
    1.2 ลุก-น่ัง 30 วินาที (Sit-up)        
    1.3 ดันพื้น (Push-up)         
    1.4 ว่ิงกลับตัว 5 เมตร (Timed shuttle run)      
    1.5 ว่ิง 5 นาที (5 Minutes distance run)       
 2. หาความหนักของงานที่เหมาะสมกับผู้ที่เข้ารับการทดลองโดยความหนักของงาน โดยใช้สูตรของ 
Kavonen Formula คือ การหาอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด = 220 – อายุ     
 3. ให้กลุ่มตัวอย่างออกก าลังกายด้วยโปรแกรมตามที่ก าหนดไว้ โดยให้กลุ่มตัวอย่างท าการฝึกตามโปรแกรม
เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์สัปดาห์ละ 3 วัน (วันจันทร์ พุธ และวันศุกร์) ณ สนามเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พิบูลสงคราม เวลา 17.00-18.00 น. วันละ 40 นาที โดยแบ่งเป็นช่วงการอบอุ่นร่างกายและยืดเหยียดกล้ามเน้ือ  
(Warm up and Stretching) ประมาณ 10 นาที ช่วงออกก าลังกายเวลาประมาณ 20 นาที และช่วงการยืดเหยียดและ
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ผ่อนคลาย (Stretching and Cool down) ประมาณ 10 นาที       
 โดยก าหนดความหนักของงาน (Intensity) ในแต่ละสัปดาห์ ของทั้ง 2 กลุ่ม ที่ท าการฝึก ดังน้ี 
 - สัปดาห์ที่ 1-4 (ความหนักของงานอยู่ที่ระหว่าง 55 - 60 % ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุด) 
 - สัปดาห์ที่ 5-6 (ความหนักของงานอยู่ที่ระหว่าง 60 – 65 % ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุด) 
 - สัปดาห์ที่ 7-8 (ความหนักของงานอยู่ที่ระหว่าง 65– 70 % ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุด)  
 4. ท าการทดสอบสมรรถภาพทางกายของกลุ่มตัวอย่าง หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 ด้วยแบบทดสอบเดียวกัน
กับแบบทดสอบก่อนการฝึก (Pre-test) ทุกรายการเหมือนกันทุกครั้ง      
 การวิเคราะหข์อ้มูลทางสถติิ       
 1. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ด้านอายุ น้ าหนัก ส่วนสูง โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 

ค่าเฉลี่ย  (x̄ )  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)     
 2. น าข้อมูลที่ได้จากการทดสอบสมรรถภาพทางกายของกลุ่มตัวอย่างทั้งก่อนการฝึก และหลังการฝึก
สัปดาห์ที่ 8 หาค่าเฉลี่ย (Mean) หาค่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)   
 3. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างทั้งก่อนการฝึก และหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 โดยใช้สถิติค่า  
t-test วิธี (pair sample test)        
 4.  ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ p<0.05      
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล        
 ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของอายุ น้ าหนัก และส่วนสูง ของกลุ่มฝึกออกก าลังกาย
โดยใช้กิจกรรมเข้าจังหวะ 

ลักษณะทางกายภาพ กลุม่ทดลอง           x̄  S.D.  

         อายุ (ปี) กลุ่มฝึกออกก าลังกาย 
โดยใช้กิจกรรมเข้าจังหวะ 

        18.20        0.40 
  

        น้ าหนัก (กก.) กลุ่มฝึกออกก าลังกาย 
โดยใช้กิจกรรมเข้าจังหวะ 

       63.26                   9.40 

 

         ส่วนสูง (ซม.) กลุ่มฝึกออกก าลังกาย 
โดยใช้กิจกรรมเข้าจังหวะ 

      173.40                 6.41 

 

          
  จากตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุ น้ าหนัก และส่วนสูงของกลุ่มที่ฝึก  
ออกก าลังกายโดยใช้กิจกรรมเข้าจังหวะกับที่ พบว่า มีอายุเท่ากับ 18.20 ± 0.40 ปี น้ าหนักเท่ากับ 63.26 ± 9.40 
กิโลกรัม ส่วนสูงเท่ากับ 173.40 ± 6.41 เซนติเมตร  
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ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสมรรถภาพทางกายของพลังกล้ามเน้ือขา ความแข็งแรง
ของกล้ามเน้ือท้อง ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือแขนและหัวไหล่ ความคล่องแคล่วว่องไว ความอดทนของระบบหัวใจ
และไหลเวียนเลือดภายในกลุ่มที่ฝึกออกก าลังกายโดยใช้กิจกรรมเข้าจังหวะก่อนการฝึกและภายหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 

 

รายการทดสอบ 
        กอ่นการฝึก         ภายหลงัการฝึกสปัดาหท์ี ่8 

  
x̄      S.D.              x̄         S.D. 

1.ยืนกระโดดไกล (เซนติเมตร) 196.67 27.72 202.37 27.46   

2.ลุก-น่ัง 30 วินาที (ครั้ง) 24.43 4.83 28.83 3.88   

3.ดันพื้น (ครั้ง) 20.40 6.92 23.87 6.20   

4.ว่ิงกลับตัว (เมตร) 48.33 5.47 56.83 6.36   

5.ว่ิง 5 นาที (เมตร) 930.17 101.66 1034.33 119.99   

   
      จากตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสมรรถภาพทางกายก่อนการฝึก และหลังภาย

การฝึกสัปดาห์ที่ 8 ของกลุ่มฝึกออกก าลังกายโดยใช้กิจกรรมเข้าจังหวะ สามารถอธิบายได้ ดังน้ี 
รายการทดสอบยืนกระโดดไกล ก่อนการฝึก เท่ากับ 196.67 เซนติเมตร และภายหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 

เท่ากับ 202.37 เซนติเมตร  
รายการทดสอบการลุก-น่ัง 30 วินาที ก่อนการฝึก เท่ากับ 24.43 ครั้ง และภายหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 

เท่ากับ 28.83 ครั้ง  
รายการทดสอบการดันพื้น ก่อนการฝึก เท่ากับ 20.40 ครั้ง และภายหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 เท่ากับ  

23.87 ครั้ง 
รายการทดสอบว่ิงกลับตัว ก่อนการฝึก เท่ากับ 48.33 เมตร และภายหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 เท่ากับ  

56.83 เมตร  
รายการทดสอบว่ิง 5 นาที ช่วงก่อนการฝึก เท่ากับ 930.17 เมตร และภายหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 เท่ากับ 

1034.33  
ตาราง 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสมรรถภาพทางกายของพลังกล้ามเน้ือขา  

ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือท้อง ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือแขนและหัวไหล่ ความคล่องแคล่วว่องไว ความอดทนของ
ระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด ภายในกลุ่มที่ฝึกออกก าลังกายโดยใช้กิจกรรมเข้าจังหวะ ก่อนการฝึก และภายหลังการ
ฝึกสัปดาห์ที่ 8 
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รายการทดสอบ 
ก่อนการฝึก ภายหลงัการฝกึสปัดาหท์ี ่8 

t p-value 
x̄  S.D. x̄  S.D. 

1.ยืนกระโดดไกล (เซนติเมตร) 196.67 27.72 202.37 27.46 -2.932 0.007* 

2.ลุก-น่ัง 30 วินาที (ครั้ง) 24.43 4.83 28.83 3.88 -6.416 0.000* 

3.ดันพื้น (ครั้ง) 20.40 6.92 23.87 6.20 -4.946 0.000* 

4.ว่ิงกลับตัว (เมตร) 48.33 5.47 56.83 6.36 -9.778 0.000* 

5.ว่ิง 5 นาที (เมตร) 930.17 101.66 1034.33 119.99 -6.628 0.000* 

*p< 0.05 
 

         จากตาราง 3 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยสมรรถภาพทางกายของกลุ่มฝึกออกก าลังกาย
โดยใช้กิจกรรมเข้าจังหวะ ก่อนการฝึกและภายหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 พบว่า สมรรถภาพทางกาย ด้านพลังกล้ามเน้ือ
ขา ด้านความแข็งแรงของกล้ามเน้ือท้อง ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือแขนและหัวไหล่ ความคล่องแคล่วว่องไว ความ
อดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สรุปผลการวิจัย 
        1. ผลของค่ า เ ฉ ลี่ ย แ ละส่ วน เ บี่ ย ง เ บนมาต ร ฐ านของอายุ  น้ า ห นัก  และส่ วนสู ง ของกลุ่ มที่ ฝึ ก  
ออกก าลังกายโดยใช้กิจกรรมเข้าจังหวะ พบว่า มีอายุเท่ากับ 18.20 ± 0.40 ปี น้ าหนักเท่ากับ 63.26 ± 9.40 กิโลกรัม 
ส่วนสูงเท่ากับ 173.40 ± 6.41 เซนติเมตร  
       2. ผลของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสมรรถภาพทางกายก่อนการฝึก และหลังภายการฝึกสัปดาห์ที่ 8 
ของกลุ่มฝึกออกก าลังกายโดยใช้ กิจกรรมเข้าจังหวะ รายการทดสอบยืนกระโดดไกล ก่อนการฝึก เท่ากับ  
196.67 เซนติเมตร ภายหลังการฝึกสัปดาห์ และภายหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 เท่ากับ 202.37 เซนติเมตร รายการ
ทดสอบการลุก-น่ัง 30 วินาที ก่อนการฝึก เท่ากับ 24.43 ครั้ง ภายหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 เท่ากับ 28.83 ครั้ง รายการ
ทดสอบการดันพื้น ก่อนการฝึก เท่ากับ 20.40 ครั้ง และภายหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 เท่ากับ 23.87 ครั้ง รายการ
ทดสอบว่ิงกลับตัว ก่อนการฝึก เท่ากับ 48.33 เมตร และภายหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 เท่ากับ 56.83 เมตร  รายการ
ทดสอบว่ิง 5 นาที ช่วงก่อนการฝึก เท่ากับ 930.17 เมตร และภายหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 เท่ากับ 1034.33  
          3. ผลของการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยสมรรถภาพทางกายของกลุ่มฝึกออกก าลังกายโดยใช้
กิจกรรมเข้าจังหวะ ก่อนการฝึกและภายหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 พบว่า สมรรถภาพทางกาย ด้านพลังกล้ามเน้ือขา ด้าน
ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือท้อง ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือแขนและหัวไหล่ ความคล่องแคล่วว่องไว ความอดทนของ
ระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าภายหลังการฝึก
ตามโปรแกรมเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ สมรรถภาพทางกายพัฒนาดีขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับก่อนการฝึก 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลของการเปรียบเทียบโปรแกรมการออกก าลังกายโดยใช้กิจกิจกรรมเข้าจังหวะ ที่มีต่อสมรรถภาพทาง
กายของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
              จากกการศึกษาผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพิบูลสงครามโดยใช้แบบทดสอบสมรรถภาพทางกลไกของสมาคมกีฬาสมัครเล่นแห่งประเทศญี่ปุ่น  
(Japan amateur sport association / JASA) ของกลุ่มที่ฝึกออกก าลังกายโดยใช้กิจกรรมเข้าจังหวะ ในการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายด้านพลังกล้ามเน้ือขา ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือท้อง  ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือแขนและ
หัวไหล่ ความคล่องแคล่วว่องไว  ความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด  ผลการวิจัยพบว่า ก่อนการฝึกและ
ภายหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านพลังกล้ามเน้ือขา ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือท้อง   
ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือแขนและหัวไหล่ ความคล่องแคล่วว่องไว  ความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด 
ได้ดีขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับก่อนการฝึก แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า การออกก าลัง
กายโดยใช้กิจกรรมเข้าจังหวะกิจกรรมทางกายอย่างหน่ึงที่สามารถพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซ่ึงโปรแกรมการออกก าลังกายที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีการเพิ่มความหนัก
ของงานมากเพิ่มขึ้นในแต่ละช่วงสัปดาห์ที่ท าการฝึกการออกก าลังกาย ดังที่ Lexic (1992) กล่าวว่า ความถี่ในการฝึก  
ฝึกสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 40 นาที และวิธีการปฏิบัติตามโปรแกรมที่ก าหนดไว้ ในการพัฒนาสมรรถภาพทางกายให้
เพิ่มขึ้น และ สุกัญญา  พานิชเจริญนาม และสืบสาย บุญวีรบุตร  (2540) กล่าวว่า ระยะเวลาในการออกก าลังกายที่
เหมาะสมขึ้นอยู่กับระดับความหนักของการออกก าลังกาย ซ่ึง กิจกรรมเข้าจังหวะเป็นกิจกรรมหน่ึงที่มีความส าคัญต่อ
การส่งเสริมความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมัดใหญ่เป็นอย่างมาก เพราะดนตรีและการเคลื่อนไหวเป็นสิ่งคู่ กันไม่
สามารถแยกออกจากกันได้ ดังที่ รังสฤษฏิ์  บุญชะลอ (2545) กล่าวว่า กิจกรรมเข้าจังหวะเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมการ
เรียนรู้ ทักษะแห่งการเคลื่อนไหวและเป็นการพัฒนาความรู้ทางจังหวะดนตรีและอ่ืน ที่เก่ียวข้อง การปรับปรุงความ
แข็งแรง ความว่องไว การทรงตัวและความอดทน และส าเร็จ มณีเนตร (2525) กล่าวว่า กิจกรรมเข้าจังหวะเป็นส่วน
หน่ึงของการพลศึกษา เป็นหัวใจเบื้องต้นของการเรียนรู้ทักษะทางกลไก ซ่ึงเป็นการเตรียมตัวที่จะก้าวไปสู่ความพร้อม 
(Readiness)ในด้านต่างๆ โดยอาศัยประสบการณ์จากการเคลื่อนไหวเป็นสื่อกลาง นอกจากน้ี โชเลอร์ (Zoller.1991) 
พบว่า การใช้เพลงและการออกก าลังกายที่ประยุกต์อย่างเหมาะสมกับความบกพร่องของเด็กจะท าให้เด็กเกิดการผ่อน
คลายการเคลื่อนไหวร่างกายตามจินตนาการ การหายใจ การออกเสียง และกิจกรรมเข้าจังหวะยังจะช่วยให้ได้รับความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน พึงพอใจ ตลอดจนผ่อนคลายความตึงเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจ สอดคล้องกับ สอดคล้อง
กับสุรีย์พร ภูศรี (2544) ได้กล่าวไว้ว่า กิจกรรมเข้าจังหวะจัดขึ้นเพื่อให้คนได้มีการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้
อย่าง ถูกต้องโดยอาศัยการท างานช่วยสัมพันธ์ระหว่างประสาทกล้ามเน้ือและใช้จังหวะประกอบ ในการเคลื่อนไหว ซ่ึง
จะช่วยให้บุคคลได้ระบายออกทางความรู้สึกผ่อนคลายความตึงเครียด ทั้งทางร่างกายและจิตใจได้ดีมีความสนุกสนาน
ร่าเริงจากการเล่นกิจกรรมทางนันทนาการ พร้อมที่จะประกอบกิจกรรมในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ชีวิตอย่างสุข สมบูรณ์ในสังคมได้เป็นอย่างดี 
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ข้อเสนอแนะในงานวิจัย 
          ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

การวิจัยในครั้งน้ีแสดงให้เห็นว่าโปรแกรมการออกก าลังกายโดยใช้กิจกรรมเข้าจังหวะ สามารถพัฒนา
สมรรถภาพทางกายของกลุ่มให้ดีขึ้น ซ่ึงอาจเป็นผลจากท่าทางการเต้น ได้แก่ ท่าการใช้แขนแบบต่างๆ เช่น  
พับแขน กางแขน ยกแขน เหยียดแขน รวมทั้งการใช้ขา เป็นต้น และด้วยท่าทางการเคลื่อนไหวเหล่าน้ีจึงเป็นสาเหตุท า
ให้การออกก าลังกายแบบกิจกรรมเข้าจังหวะจึงเหมาะที่จะน ามาใช้ในการออกก าลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย  
ในกลุ่มของนักศึกษา เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและความปลอดภัยในการออกก าลังกาย ทั้งน้ีแล้วแต่สถานที่ในการฝึก 
และท่าทางการเคลื่อนไหวในขณะที่ท าการเต้น เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น หรือการบาดเจ็บ และเพิ่มความ
ปลอดภัยจากการฝึกเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการออกก าลังกาย นอกจากน้ีกิจกรรมเข้าจังหวะสามารถปรับ
ประยุกต์เพลงในการฝึกจังหวะได้อีกเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลิน สนุกสนาน 
           ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป       
 1. ควรมีการเปรียบเทียบการออกก าลังกายในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น การเต้นแอโรบิกแบบตาราง 9 ช่อง และ
การเต้นแบบสเต็ปแอโรบิก การเดิน การว่ิง ว่ายน้ า การปั่นจักรยาน เป็นต้น    
 2. ควรมีการวิจัยในกลุ่มประชากรในช่วงวัยต่างๆ 
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ผลของโปรแกรมการฝกึความแขง็แรงของกลา้มเนือ้ขาทีม่ตีอ่ความแมน่ย า 
ในการสง่ลกูฟตุซอลดว้ยขา้งเทา้ดา้นใน ของนกัเรยีนชายชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 โรงเรยีนอนบุาลวงัโปง่ 
The effect of strength training, muscular legs with precision.In sending the futsal ball 

with the inside of the foot Grade 6 male students at Wang Pong Kindergarten 
มนตร ี บุง้ศรษีะเกต1ุ, วธิวรรธน ์สชีืน่2 

Montri Bungsrisaket1, Withawat Seechuen2 

1นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
2อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

บทคัดย่อ          
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเน้ือ
ขาที่มีต่อความแม่นย าในการส่งลูกฟุตซอลด้วยข้างเท้าด้านใน ของนักเรียนชายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาล
วังโป่ง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวังโป่ง ที่เป็นนักกีฬาฟุตซอลชาย ซ่ึงก าลัง
ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 20 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
แล้วออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน ก าหนดให้กลุ่มทดลองฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเน้ือขาเป็น
เวลา 30 นาที  ต่อด้วยการฝึกซ้อมตามปกติอีก 60 นาที รวม 1 ชั่วโมง 30 นาที เป็นเวลา 6 สัปดาห์ๆ ละ 3 วัน และ
กลุ่มควบคุมท าการฝึกซ้อมตามปกติ ท าการทดสอบความสามารถในการส่งลูกฟุตซอลด้วยข้างเท้าด้านใน ก่อนการ
ทดลองและหลังการทดลอง 6 สัปดาห์ น าผลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทดสอบค่า “ที” ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05      
 ผลการวิจัยพบว่า 1) หลังการทดลอง 6 สัปดาห์ กลุ่มทดลองมีความแม่นย าในการส่งลูกฟุตซอลด้วยข้างเท้า
ด้านใน ดีกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) หลังการทดลอง 6 สัปดาห์ กลุ่มทดลองมีความ
ความแม่นย าในการส่งลูกฟุตซอลด้วยข้างเท้าด้านใน ดีกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ค าส าคัญ : โปรแกรมการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเน้ือขา 

ABSTRACT          
 The purpose of this research was to study and compare the effects of leg strength training 
program on the accuracy of futsal ball delivery with the inner foot. Of male students in grade 6, Wang 
Pong Kindergarten The sample group used in this research was students of Wang Pong Kindergarten 
School. Who is a male futsal athlete Which were studying in grade 6, academic year 2018, 20 people 
selected a sample group by means of a specific selection and then divided into 2 groups, each group 
10 people assigned to the experimental group to train with leg muscle strength training program for 
a time 30 minutes, followed by regular training, another 60 minutes, including 1 hour 30 minutes for 
6 weeks, 3 days each, and the control group practicing as usual. Test the ability to send the futsal 
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ball with the inside foot. Before the experiment and after 6 weeks of experiment, the results obtained 
were analyzed by means of average data. Standard deviation tested the value "T" at the statistical 
significance level of .05.         
 The results showed that 1) After 6 weeks of experiment, the experimental group had the 
accuracy of sending the futsal ball with the inner foot. Better than before the experiment With 
statistical significance at the level of .05 2) after 6 weeks of experiment, the experimental group had 
the accuracy of sending futsal balls with the inner feet Better than the control group With statistical 
significance at the level of .05 

Keywords : Leg muscle strength training program 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดให้มีการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโดยระบุไว้ว่า สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นการศึกษาด้านสุขภาพที่มีเป้าหมาย  เพื่อการ
ด ารงสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้ยั่งยืน สุขศึกษา 
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาพฤติกรรมด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบัติเก่ียวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วยกัน  
พลศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกมและ กีฬา เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา รวมทั้งสมรรถภาพเพื่อสุขภาพและกีฬา และ
กระบวนการศึกษาทางพลศึกษาและกีฬาเป็นกระบวนการศึกษาอย่างหน่ึงที่ช่วยให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาการทั้งด้าน
ร่างกาย ด้านทักษะ ด้านความรู้ ด้านคุณธรรม และด้านเจตคติที่ดีไปพร้อมกัน โดยใช้กิจกรรมพลศึกษาและกีฬาเป็นสื่อ
ให้ผู้เรียนได้มีความรู้และมีพัฒนาการด้วยการมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ซ่ึง วรศักดิ์ เพียรชอบ (2548) ก็ได้
กล่าวเสริมไว้ว่า การจัดการเรียนการสอนพลศึกษา เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้การปฏิบัติกิจกรรมทางพลศึกษา
หรือกีฬาเป็นสื่อในการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาในทุกๆ ด้าน ทั้งในด้านสมรรถภาพทางกาย ด้านทักษะการ
เคลื่อนไหวของร่างกาย ด้านความรู้ความเข้าใจในการออกก าลังกาย ด้านคุณธรรม การมีน้ าใจนักกีฬา และด้านเจตคติ
ที่ดีในการออกก าลังกาย โดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมพลศึกษาหรือกีฬาต่างๆ ด้วยตนเอง ในการจัดการโปรแกรมพล
ศึกษาในโรงเรียนจะถือว่ามีความสมบูรณ์ครบถ้วนน้ัน ครูผู้สอนพลศึกษาจะต้องมีการจัดโปรแกรมการเรียนการสอนให้
ครบองค์ประกอบทั้ง 4 ด้านพร้อมๆ กันดังน้ีคือ 1)โปรแกรมการสอนพลศึกษาในชั้นเรียน 2)โปรแกรมการแข่งขันกีฬา
ภายในโรงเรียน 3)โปรแกรมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน 4)โปรแกรมการจัดพลศึกษาพิเศษ ซ่ึงสรุปได้ว่า พลศึกษา 
คือ การจัดการเรียนการสอนที่ใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวของร่างกาย เป็นสื่อในการพัฒนาผู้เรียนในด้านต่างๆ ซ่ึ ง
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนพลศึกษา  
 ฟุตซอลเป็นกิจกรรมทางพลศึกษาประเภทหน่ึงที่ใช้เป็นกิจกรรมการออกก าลงกาย และช่วยส่งเสริมพัฒนา
ร่างกายให้เกิดความแข็งแรง ก่อให้เกิดความสามัคคี ฟุตซอลจัดเป็นกีฬาประเภททีมซ่ึง สามารถจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียนไดโดยอยูในกลุ่มสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา สอดคลองกับสาระและมาตรฐานการเรียนรูสาระที่ 3 
ซ่ึงมีเน้ือหาดังน้ี สาระที่ 3 : การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกมกีฬาไทยและกีฬาสากล มาตรฐาน พ 3.1: 
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เขาใจ มีทักษะในการ เคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเลนเกมและกีฬา มาตรฐาน พ 3.2: รักการออกก าลังกาย การ
เล่นเกมและการเลนกีฬา ปฏิบัติเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ มีวินัยเคารพสิทธิกฎ กติกา มีน้ าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณใน
การแขงขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา (กรมวิชาการ. 2545: 25)  
 ฟุตซอลเป็นกีฬาที่ไดรับความนิยมในหมูของประชาชนคนไทยทั่วไปเป็นอย่างมาก และเป็นกีฬาที่ไดรับความ
นิยมทั่วโลก เน่ืองจากฟุตซอลเป็นกีฬาที่สนุกสนาน ตื่นเตน เร้าใจใน ทุกๆ นาทีของการแข่งขันและสามารถจัดการ
แข่งขันไดตลองทั้งปีแขงขันไดกับทุกสภาพอากาศ ในปจจุบันฟุตซอลได มีการพัฒนาไปมากไม่ว่าจะเป็นในด้านระบบ
การเล่น ทักษะต่างๆ ที่ไดน ามาผสมผสานกันเป็นกีฬาประเภททีมที่ดี ดูแลวสนุกสนานเพลิดเพลิน โดยมีกติกาเป็นตัว
ควบคุมการแข่งขัน (รัศมี จินดามัย. 2548: ค าน า; อางอิงมาจากประพันธ์ เปรมศรีและ ไมตรี กุลบตรุ. 2548: ค าน า)   

ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือขาน้ันเป็นปัจจัยหน่ึงที่สามารถช่วยให้การเตะลูกฟุตซอลมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
เน่ืองจากการเตะลูกฟุตซอลให้เร็ว แรงและแม่นย าน้ัน นักกีฬาต้องมีความแข็งแรงของกล้ามเน้ือขาเป็นพื้นฐาน 
โดยเฉพาะ ในการแข่งขันฟุตซอลของเด็กนักเรียนหรือเยาวชน ทีมใดที่มีผู้เล่นเตะลูกฟุตซอลได้แรงและแม่นย ากว่าย่อม
เป็นฝ่ายที่ได้เปรียบที่คู่แข่ง มากกว่า ชนะชนม์ กล้าหาญ (2554, น. 51) กล่าวว่า ความส าเร็จในการเล่นกีฬาน้ันจะ
ขึ้นอยู่กับทักษะเบื้องต้นและความแข็งแรงของร่างกายเป็นส าคัญ ความแข็งแรงจึงเป็นองค์ประกอบหน่ึงที่จะเพิ่ม
ความส าเร็จให้กับนักกีฬา ซ่ึง การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเน้ือ ซ่ึงในการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเน้ือน้ันมีหลาย
วิธีที่ดีช่วยในการปรับปรุงความแข็งแรงและเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นกีฬา  

โรงเรียนอนุบาลวังโป่งไม่ประสบผลส าเร็จในการส่งนักกีฬาฟุตซอลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในทุกๆ 
ปีที่ผ่านมาสาเหตุเน่ืองมาจากนักเรียนขาดสมรรถภาพทางกายและทักษะในกีฬาฟุตซอล ผู้วิจัยในฐานะนักศึกษาฝึก
ประการณ์วิชาชีพครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะการส่งลูกฟุตซอล
ด้วยข้างเท้าด้านใน โปรแกรมการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเน้ือขาผู้วิจัยสร้างขึ้นจะช่วยพัฒนาทักษะการส่งลูกฟุตซอล
ด้วยข้างเท้าด้านในในเพิ่มมากขึ้น และสามารถน าไปใช้ในการแข่งขันให้ประสบผลส าเร็จต่อไป 

จดุมุง่หมายของการวจิยั    
1. เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเน้ือขาที่มีต่อความแม่นย าในการส่งลูกฟุตซอล

ด้วยข้างเท้าด้านใน ของนักเรียนชายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 
2. เพื่อเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเน้ือขาที่มีต่อความแม่นย าในการส่งลูกฟุต

ซอล 

สมมตฐิานของการวจิยั 
 กลุ่มที่ฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเน้ือขา สามารถส่งลูกฟุตซอลด้วยข้างเท้าด้านในได้
แม่นย า กว่ากลุ่มที่ฝึกซ้อมปกติ 

ค าจ ากัดความที่ใช้ในการวิจัย 
ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือขา  หมายถึง  ความสามารถของกล้ามเน้ือในการท าให้เกิดแรงกล้ามเน้ือ ซ่ึงเปนแรง

หดตัวของกล้ามเน้ือสูงสุด 
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ความแม่นย าในการส่งลูกฟุตซอลด้วยข้างเท้าด้านใน หมายถึง ความสามารถในการเตะลูกฟุตซอลกระทบผนัง 
ระยะห่าง 2 เมตร          

โปรแกรมการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเน้ือขา หมายถึง โปรแกรมการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเน้ือขาโดย
วิธีการฝึกว่ิงขึ้น-ลงบันใด ควบคู่กับการกระโดด  

นักเรียนชายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง หมายถึง นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวังโป่ง ที่เป็น
นักกีฬาฟุตซอลชาย ซ่ึงก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 จ านวนทั้งหมด 20 คน 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวังโป่ง ที่เป็นนักกีฬาฟุตซอลชาย ซ่ึงก าลัง

ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 จ านวนทั้งหมด 30 คน  
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวังโป่ง ที่เป็นนักกีฬาฟุตซอลชาย ซ่ึงก าลัง

ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 จ านวนทั้งหมด 20 คน คัดเลือกโดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive selection) และท าการแบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ให้
เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีประกอบด้วย 
             3.1 ตัวแปรต้น คือ โปรแกรมการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเน้ือขา 
             3.2 ตัวแปรตาม คือ ความแม่นย าในการส่งลูกฟุตซอล 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. ท าให้ทราบผลของโปรแกรมการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเน้ือขา ที่มีต่อความแม่นย าในการส่งลูกฟุตซอล

ด้วยข้างเท้าด้านใน ของนักเรียนชายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 
2. จะเป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมพลศึกษาในโรงเรียนให้มีความน่าสนใจกับนักเรียนมากขึ้น 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
ขั้นตอนที่ 1 การด าเนินการวิจัยมีขั้นตอนดังน้ี   
1.1 ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับหลักการฝึกสมรรถภาพทางกายจากหนังสือและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
1.2 จัดท าโปรแกรมการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเน้ือขา จ านวน 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ครั้ง รวมทั้งหมด 18 

ครั้ง แล้วเสนอต่อครูพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกศึกษาและอาจารย์นิเทศ ตรวจพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขแล้ว
ปรับปรุงให้เหมาะสมตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ  

ตวัแปรตน้ 

โปรแกรมการฝึกความแข็งแรงของ
กล้ามเน้ือขา 

ตวัแปรตาม 

ความแม่นย าในการส่งลูกฟุตซอล 
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1.3 น าโปรแกรมการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเน้ือขา มาปรับปรุงตามค าแนะน าให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
เพื่อน าไปใช้ทดลองจริงต่อไป 

1.4 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย มีดังน้ี 
   1.4.1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ โปรแกรมการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเน้ือขา จ านวน 18 ครั้ง 

     1.4.2. เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบการเตะลูกฟตซอลกระทบผนัง          
(ของธนสนิ ชูโชต : 2551)  

ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.1 ด าเนินการให้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท าการทดสอบความแม่นย าในการส่งลูกฟุตซอลด้วยของเท้า

ด้านในตามแบบทดสอบการเตะลูกฟตซอลกระทบผนัง (ของธนสนิ ชูโชต : 2551) ก่อนการทดลอง 
2.2 ด าเนินการจัดโปรแกรมการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเน้ือขาให้กับกลุ่มทดลอง 
2.3 ด าเนินการทดสอบความแม่นย าในการส่งลูกฟุตซอลด้วยของเท้าด้านใน ของทั้งสองกลุ่ม หลังการฝึก

สัปดาห์  ที่ 6 แล้วน าข้อมูลที่ได้จากการทดสอบไปท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐานและสรุป
ผลการวิจัยต่อไป   

ขั้นตอนที ่3 การวิเคราะห์ข้อมูล มีดังน้ี 
1. หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของความแม่นย าในการส่งลูกฟุต

ซอล ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จากการทดสอบก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 6 สัปดาห์ 
2. เปรียบเทียบความแตกต่างของความแม่นย าในการส่งลูกฟุตซอล ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ระหว่าง

ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 6 สัปดาห์ โดยใช้สถิติการทดสอบค่า “ที” (t-test) ที่ระดับความมีนัยส าคัญ. 05 
 

ผลการวิจัยพบว่า 
 ตารางที ่1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบความแม่นย าในการส่งลูกฟุตซอลด้วยข้างเท้า
ด้านในก่อนและหลังการทดลอง 6 สัปดาห์ ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  
 

ความแม่นย าในการส่งลูกฟุตซอล 
ด้วยข้างเท้าด้านใน 

กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

X  SD X  SD 

ก่อนการทดลอง 11.29 0.31 11.12 0.29 

หลังการทดลอง 6 สัปดาห์ 18.83 0.20 13.63 0.17 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการทดสอบความแม่นย าในการส่งลูกฟุตซอล

ด้วยข้างเท้าด้านใน ของกลุ่มทดลองก่อนการฝึกมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.31 หลังการ
ทดลอง  6 สัปดาห์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.20 และค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
การทดสอบความแม่นย าในการส่งลูกฟุตซอลด้วยข้างเท้าด้านใน ของกลุ่มควบคุมก่อนการฝึกมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.12 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.29 และหลังการทดลอง 6 สัปดาห์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.17 
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ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบความแม่นย าในการส่งลูกฟุตซอลก่อนการทดลอง ของกลุ่มควบคุมที่ฝึกซ้อมตามปกติ
และกลุ่มทดลองที่ฝึกซ้อมด้วยโปรแกรมการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเน้ือขา 

 

ความแม่นย าในการส่งลูกฟุตซอล 
ด้วยข้างเท้าด้านใน 

X  SD t 

กลุ่มทดลอง  1.29 0.31 -2.915* 
กลุ่มควบคุม 1.52 0.26 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 2 พบว่า หลังการทดลอง 6 สัปดาห์ กลุ่มทดลองซ่ึงฝึกซ้อมด้วยโปรแกรมการฝึกความแข็งแรงของ
กล้ามเน้ือขา มีความแม่นย าในการส่งลูกฟุตซอลด้วยข้างเท้าด้านใน ดีกว่ากลุ่มควบคุมซ่ึงฝึกซ้อมตามปกติ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

อภปิรายผลการวจิยั 
ผลการวิจัยเรื่องผลของโปรแกรมการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเน้ือขาที่มีต่อความแม่นย าในการส่งลูกฟุตซอล

ด้วยข้างเท้าด้านในของ นักเรียนชายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง สามารถสรุปและอภิปรายผล ได้
ดังต่อไปน้ีจากสมมติฐานของการวิจัยที่ว่า กลุ่มที่ฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเน้ือขา สามารถส่งลูก
ฟุตซอลด้วยข้างเท้าด้านในได้แม่นย า กว่ากลุ่มที่ฝึกซ้อมปกติ ซ่ึงผลการวิจัยพบว่า หลังการทดลอง 6 สัปดาห์ กลุ่ม
ทดลองที่ได้รับการฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเน้ือขา มีความแม่นย าในการส่งลูกฟุตซอล ดีกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงเป็นไปตามสมมติฐาน 

จากการวิจัยครั้งน้ีแสดงให้เห็นว่า โปรแกรมการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเน้ือขา เป็นที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึง
ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ กลุ่มทดลองที่ได้รับการฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเน้ือขา มีความ
แม่นย าในการส่งลูกฟุตซอล ดีกว่ากลุ่มควบคุมที่ฝึกตามปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีอาจสืบ
เน่ืองจากว่าการเพิ่มขึ้นของความแม่นย าในการส่งลูกฟุตซอลของกลุ่มทดลองเป็นผลมาจากการฝึกด้วยโปรแกรมการฝึก
ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือขา ซ่ึงเป็นการฝึกที่ท าให้ผู้ฝึกเกิดการพัฒนาองค์ประกอบของความแข็งแรงของกล้ามเน้ือ
ขา ซ่ึงสอดคล้องกับ เทอดทูน ค้าขาย ,ชัยรัตน์ ชูสกุล และวิโรจน์ มุทุกันต์ (2559) ที่ท าการพัฒนาโปรแกรมการฝึก
ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือขา ความคล่องแคล่วว่องไว และความแม่นยาของการเตะลูกฟุตบอลด้วยข้างเท้าด้านใน
ของนักกีฬาฟุตบอล และทดลองใช้โปรแกรมการพัฒนาการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเน้ือขา ความคล่องแคล่วว่องไว 
และความแม่นยาในการส่งลูกฟุตบอลด้วยข้างเท้าด้านในของนักกีฬาฟุตบอลกลุ่มตัวอย่างเป็นนักกีฬาฟุตบอลชาย อายุ
ระหว่าง 18 – 22 ปี ซ่ึงเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา จานวน 30 คน คัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างจากการสุ่มอย่างเป็นระบบ (Systematic sampling) โดยใช้เกณฑ์ทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเน้ือขา เข้า
รับการฝึกโปรแกรมการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเน้ือขา ความคล่องแคล่วว่องไว และความแม่นยาของการเตะลูก
ฟุตบอลด้วยข้างเท้าด้านในของนักกีฬาฟุตบอล ผลการวิจัยพบว่า นักกีฬาฟุตบอลที่เข้าร่วมโปรแกรมการฝึกความ
แข็งแรงของกล้ามเน้ือขา ความคล่องแคล่วว่องไวและความแม่นยาในการส่งลูกฟุตบอลด้วยข้างเท้าด้านในคะแนนหลัง
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การใช้โปรแกรมฝึก (Posttest) และคะแนนหลังเข้าร่วมโปรแกรมฝึกในสัปดาห์ที่ 8 (Follow) สูงกว่าคะแนนก่อนการ
ใช้โปรแกรมฝึก (Pretest) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัคพล ปรีชาศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สลักจิต ตรีรณโอภาส มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาวิดา มหาวงศ ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
6 ดร.วศินสุข สมบูรณ์วงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทาน บุญเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกพสิษฐ์ พชรกุศลพงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัญรัตน์ อ ่าดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยศจรัส ตือขุนทด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
12 ว่าที  ร.ต.ดร.บัญชา ส่ารวยรื น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิรดา เวชญาลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
15 ดร.อดุลย์ วังศรีคูณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
16 ดร.สมหมาย อ ่าดอนกลอย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม นาคอ้าย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพย์สุดา อินทะพันธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
19 ดร.เทิน สีนวน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
20 ดร.เกสร กอกอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
21 ดร.ปิยลักษณ์ พฤกษะวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
22 ดร.พิเชฐ สยมภูวนาถ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มงคล อักษรดิษฐ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญเลิศ เจิมปลั ง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดนยา วงศ์ธนะชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
26 ดร.พรทิพย์ ครามจันทึก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ แก้วนุช มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
28 รองศาสตราจารย์ ดร.สุขแก้ว ค่าสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณวิชญ์ ใบกุหลาบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
31 ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
32 ดร.สวนีย์ เสริมสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
33 รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพร ริมชลการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
34 ดร.ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 
 

 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 

 

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

ที่ ชื่อ-สกุล สังกัด 
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมชัย สังโยคะ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
36 ดร.อรรฎชณม์ สัจจะพัฒนกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
37 ดร.อารีย์ ปรีดีกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
38 ดร.ธัญญาพร ก่องขันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ที่ ชื่อ-สกุล สังกัด 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอ้ือมพร หลินเจริญ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยากาญจน์ โตพิทักษ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
3 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย กุลโสภิต สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพัฒน์ รักพรมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
6 รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาดี ปณะราช มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
8 ดร.ศรวัส ศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
9 ดร.วรพรรณ ขาวประทุม มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
10 ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูวิทย์ กมุทธภิไชย มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ เตชะ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
14 ดร.วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
15 ดร.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
16 ดร.ไตรรงค์ เปลี ยนแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
17 รองศาสตราจารย์ ดร.สุณี บุญพิทักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
19 รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลชลิตา กมุทธภิไชย มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุสิษฐ์ พันธ์กล ่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมรา ศรีแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพิพัฒน์  รักพรมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
25 ดร.ประจบ ขวัญมั น มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
26 ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภา มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
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ที่ ชื่อ-สกุล สังกัด 
27 ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรัฎฐ์  เพ็งแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
29 ดร.ขวัญชัย ขัวนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
30 ดร.สุวดี  อุปปินใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
31 ดร.พูนชัย  ยาวิราช มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
32 ดร.กิตติศักดิ์ นิวรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส ณ พิกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
34 ดร.จิราภรณ์ ปาล ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัตฐิยา ชัยชนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
36 ดร.สุดาพร ปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
37 ดร.เกศรินทร์ ศรีธนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
38 ดร.วิชิต เทพประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงระวี ณ ล่าพูน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชราภรณ์  ทาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
41 ดร.พัชราวรินทร์ เรือนโต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
42 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ติ๊บค่าป้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
43 ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
44 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมฤทัย ตันมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
45 ดร.รักษ์ วรุณวนารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
46 ดร.สุภาพร เตวิยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
47 ดร.บุญทิวา  สิริชยานุกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
48 ดร.วันชนะ จิตอารีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
49 ดร.โชคฑีรภัคญ์ ธนเศรษฐวัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
50 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดารุณี  นิพัทธ์ศานต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
51 ดร.กิตติยา ปลอดแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
52 ดร.พงศ์วัชร ฟองกันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
53 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ พรหมขันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
54 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มะยุรีย์ พิทยาเสนีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
55 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุติมา เมทนีธร มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
56 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐ์กานต์  ปันแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
57 ดร.สุธิษณา โตธนายานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
58 ดร.สายชล  เพียรผดุงพร มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
59 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราพร กุลนานันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
60 ดร.ไกรวิชญ์  ดีเอม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
61 ดร.วุฒิชัย  พิลึก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
62 ดร.พรรณราย  เทียมทัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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ที่ ชื่อ-สกุล สังกัด 
63 ดร.สยาม  ทองใบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
64 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาติ  จันทร์ดอกไม้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
65 ดร.ทินกร ช้อมพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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ค าน า 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์

ศึกษา ครั้งที่ 2” ในวันที่ 21- 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการพัฒนาองค์ความรู้และ

นวัตกรรมทางการศึกษาของอาจารย์ นักศึกษา และครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถาบันการอาชีวศึกษา

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งนักวิชาการด้านการศึกษาในทุกสังกัด ซึ่งเป็นการ

ส่งเสริมศักยภาพ และความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยระหว่างอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา  ครูใน

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนักศึกษาวิชาชีพครู รวมถึงนักวิชาการด้านการศึกษาในทุกสังกัด ตลอดจน

บุคลากรคณะครุศาสตร์เครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจบทความ วิพากษ์

บทความวิจัยทั้งแบบบรรยาย (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)  

การจัดท ารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2” แบ่งเป็น 12 

กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ บริหารการศึกษาวัด/ประเมินผลการศึกษา/วิจัยทางการศึกษา/หลักสูตรและการสอน

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การศึกษาปฐมวัย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี/ชีววิทยา สังคมศึกษา                 

พลศึกษา ภาษาจีน คอมพิวเตอร์ศึกษา และประถมศึกษา ซึ่งทุกบทความวิจัย นักวิจัยได้ปรับแก้ไขรายละเอียด

ตามท่ีผู้ทรงคุณวุฒิแนะน าจากการประเมินบทความวิจัยและการวิพากษ์วิจัย 

คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2” ขอขอบพระคุณทุกท่านที่

มีส่วนร่วมในการด าเนินงานในทุกกิจกรรมด้วยดี และหวังว่าผู้อ่านบทความวิจัยจะได้รับความรู้และน าไป

พัฒนางานขององค์กรให้เกิดประโยชน์ต่อไป 

 

 

 

คณะกรรมการจัดท ารายงานสืบเนื่อง 

จากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2” 
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สารบัญ 

แบบบรรยาย 
กลุ่มที่ 9 ภาษาจีน/ภาษาญี่ปุ่น/ภาษาเกาหลี 

หน้า 

  
การพัฒนาทักษะการอ่านสัทอักษรพินอินในภาษาจีนโดยใช้เกม 
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนอุดมดรุณี 
กมลวรรณ สาตศิลป์  ปวีณา สาธา  นันทิวรรณ อินหาดกรวด 

1 

  
การพัฒนาทักษะการอ่านค าศัพท์ภาษาจีนโดยการท่องจ าตามสัมผัสภาษาไทย 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/10  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา จังหวัดก าแพงเพชร 
กชนันท์ เข็มสกุลทอง  ศาวพา  บัวศรี   และนุจรีย์  สีแก้ว 
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การพัฒนาการอ่านภาษาจีนโดยใช้ชุดบัตรค าอ่านภาษาจีนส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2  
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
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การพัฒนาทักษะการอ่านสัทอักษรพินอินในภาษาจีนโดยใช้เกม 
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนอุดมดรุณี 

The Development of Chinese phonetic alphabet (Pinyin) reading 
by using game for grade-8 students, Udomdarunee School. 

กมลวรรณ สาตศิลป์1 ปวีณา สาธา2 นันทิวรรณ อินหาดกรวด3 

Kamonwan Satsin1 Paweena Sata2 Nantiwan Inhatkruad3 

1นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 
2ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอดุมดรุณี อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 

3อาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เกมศึกษาทักษะการอ่านสัทอักษรพินอินในภาษาจีนและศึกษาความรับผิดชอบหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่2 โรงเรียนอุดมดรุณี กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่2/5 ที่เรียนวิชาภาษาจีน 
ในรายวิชาภาษาจีนในปีการศึกษา 2561 จ านวน 39 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ บัตร
พยัญชนะ สระและวรรณยุกต์ในภาษาจีน ตารางการอ่านสัทอักษรภาษาจีน แบบประเมินความรับผิดชอบ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิสัทอักษรพินอิน วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
ค่าที ผลการศึกษาพบว่า  
 1.ผลจากการพัฒนาทักษะการอ่านสัทอักษรภาษาจีนโดยใช้เกมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านสัท

อักษรภาษาจีน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/5  

 1.1 การพัฒนาทักษะการอ่านสัทอักษรภาษาจีนโดยใช้เกมส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่2/5พบว่า

ทักษะความสามารถในการอ่านสัทอักษรภาษาจีนมปีระสิทธิภาพของการอ่านสัทอักษรภาษาจีนที่สูงขึ้น โดยใช้เกมเพื่อ

เสริมสร้างความสามารถในการอ่านสัทอักษร พบว่ามีประสิทธิภาพ 16.57 

         1.2 คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าคะแนนก่อนเรยีนโดยใช้เกมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ.05ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 1.3 พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 2 มีความรับผิดชอบหลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมโดยรวม
อยู่ในระดับดีมากนักเรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มมีความรับผิดชอบในการเข้าเรียนตรงส่งงานตาม
เวลานัดหมาย ขยันหมั่นเพียรใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ตามล าดับ 
ค าส าคัญ : ทักษะการอ่าน/ทักษะการอ่านสัทอักษรพินอิน 

ABSTRACT 
The research of The Development of Chinese phonetic alphabet (Pinyin) reading by using 

game for grade-8 students, Udomdarunee School aimed 1) to compare the students’ learning 
achievement between pre- and post- using game for Chinese phonetic alphabet (Pinyin) reading 
and 2) to study students’ responsibility after learning Chinese phonetic alphabet reading by using 
game for grade-8 students, Udomdarunee School. 
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The sample consisted of 39 grade 8/5 students who studied Chinese language Course in academic 
year 2018, Udomdarunee School, Sukhothai Province. The research instruments used in this study 
were: 1) lesson plans 2) flash cards 3) phonetic alphabet tables 4) observation form students’ 
responsibility 4) Chinese phonetic alphabet achievement test. The data were analyzed by using 

mean (𝑥 ̅), standard deviation (S.D.) and dependent sample t – test. 
The research findings were as follows:  

 1) After using by using game, the 39 grade 8/5 students who studied Chinese language 
Course in academic year 2018, Udomdarunee School, Sukhothai Province had more ability of Pinyin 
reading at 16.57 statistically significant 
 2) After using by using game, the student had post achievement test score higher than pre-
test at .05 statistically significant level, according to the hypothesis that using game for grade 8/5 
students will increase student’s achievement of Pinyin reading and enhancing Chinese Learning 
 3) Grade 8/5 students had more responsibility after using by using game at the excellent 
levels. Students accepted to listen of the opinions of the group members, had more the 
responsibility to attend classes 

Keywords: reading/ Chinese phonetic alphabet (Pinyin) 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ปัจจุบันในสังคมไทย ภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศที่มีคนเลือกเรียนมากที่สุด ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา ในการใช้ภาษาจีนเพื่อสื่อสารกับชาวจีนหรือผู้คนที่ใช้ภาษาจีน ด้วยวัตถุประสงค์
ต่างๆ เช่นการศึกษา การท าธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ การท่องเที่ยว การกระชับความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม การร่วมมือกันของภาครัฐและเอกชน ต้นทางของการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศคือการศึกษา แต่เมื่อเข้าสู่
การท างานการเข้าสู่อาชีพ นั่นคือ การด าเนินชีวิตด้วยเศรษฐกิจ การมีงานท า และมีรายได้ ตลอดจนการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ถือเป็นการพัฒนาตนเองให้มีความมั่นคง อันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจชาติ  มาซึ่งความมั่นคงในชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชน ในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต ทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศถือ
เป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการสื่อสาร แม้บุคคล จะมีศักยภาพโดดเด่นหลากหลายด้าน  แต่หากด้อยความสามารถ ด้าน
ภาษาต่างประเทศ ศักยภาพท่ีมีอยู่ย่อมลดทอนลง ภาษาต่างประเทศที่ส าคัญ ล้วนเป็นภาษาของประเทศที่มีเศรษฐกิจ
ขนาดใหญ่ที่แพร่กระจายไปท่ัวโลก ซึ่งรัฐต่างประเทศต้องการร่วมท าการค้าด้วย อย่างเช่น สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่ง
มีเศรษฐกิจเติบโตและก้าวหน้าอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง ภาษาจีนจึงเป็นภาษาต่างประเทศที่มีความส าคัญตามอิทธิพล
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งคนทั่วโลกนิยมเรียนภาษาจีน  อีกทั้งยังเป็นภาษาหนึ่งขององค์การสหประชาชาติ การเรียนรู้ภาษาจีน
ของคนไทยจึงมีความจ าเป็นในการเพิ่มศักยภาพการสื่อสารกับประชากรในประเทศจีนและในประชาคมโลก เพราะ
ภาษาจีน มิใช่สื่อสารกันเพียงภายในประเทศจีนเท่านั้น มีผู้นิยมใช้กันทั่วโลก และมีผู้นิยมใช้มากที่สุดอีกด้วย การ
ส่งเสริมให้คนไทยสามารถใช้ภาษาจีนได้ จะส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีระหว่าง
ประเทศ และการมีสัมพันธไมตรีอันดีกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ลักษณะของผู้เรียนภาษาจีนในศตวรรษที่21 นั้นก่อน
จะเรียนรู้สิ่งอื่นจะต้องเข้าถึงวัฒนธรรมของภาษานั้นๆก่อน  ปลูกฝังทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับวัฒนธรรมและภาษาจีนตั้งแต่
เด็ก  และต้องปรับเปลี่ยนจากการเรียนรู้แบบเดิมๆจากการที่เน้นทางด้าน  “ความรู้”   มาเน้นทางด้าน  “ทักษะ” ทั้ง 
4 ด้าน คือ  ฟัง  พูด  อ่าน  และเขียน ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยผู้สอนเป็นผู้คอยช้ีแนะ เน้นการเรียนรู้แบบ
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บูรณาการ ผู้สอนและผู้เรียนต่างมีบทบาทส าคัญในการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ครูเป็นผู้ริเริ่มสร้างบรรยากาศ 
นักเรียนเป็นผู้ตอบสนองและเพิ่มสีสันให้กับช้ันเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจใคร่รู้ และมีเจตคติที่ดีต่ อภาษาจีน
ตั้งแต่วัยเด็ก กระตุ้น ยั่วยุให้ผู้เรียนอยากท่ีจะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา มีการใช้สื่อประกอบในการทบทวนความรู้เดิม เพื่อ
เชื่อมโยงประสบการณ์และความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ของผู้เรียน เช่น บัตรค า รูปภาพ หรือแม้กระทั่งตัวผู้สอนเองก็ใช้
เป็นสื่อการเรียนรู้ได้เช่นกัน พยายามค้นหาสิ่งใหม่ ๆ ที่เร้าให้ผู้เรียนคิดหาค าตอบ เปิดโอกาสให้ได้ค้นหาค าตอบอย่าง
เต็มที่ จนเกิดความเข้าใจและเกิดการรับรู้ความรู้นั้นอย่างมีความหมาย ท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้ที่คงทน จนสามารถ
น าไปสู่การประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน และมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อให้สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่น ในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลกจึงสนใจพัฒนาเกมขึ้นเพื่อเสริมสร้างความ
เข้าใจหลักการและความสามารถในการอ่านสัทอักษรภาษาจีนส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี่ท่ี2 
   จากการศึกษาและส ารวจสภาพปัญหาการเรียนภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่2 โรงเรียนอุดมดรุณี  
อ. เมือง จังหวัดสุโขทัย  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีปัญหาในเรื่องทักษะ
การอ่านสัทอักษรพินอิน เมื่อนักเรียนมีปัญหาในด้านการอ่าน จะท าให้มีอุปสรรคในการเขียนอักษรจีน เพราะถ้าอ่าน
เสียงผิด การเขียนตัวอักษรจีนท่ีสื่อความหมายก็จะผิดตามไปด้วย จากการสังเกตพบว่าประการแรก คือ พยัญชนะบาง
ตัวในภาษาจีนมีแต่ในภาษาไทยไม่มีก ากับ (Zh=จร Ch=ชร Sh=ซร) ประการที่สอง คือ การผันเสียงในวรรณยุกต์ใน
ภาษาจีนต่างจากการผันเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยจึงท าให้นักเรียนเกิดความสับสนและผันวรรณยุกต์ผิดจากการ
สังเกตพบว่าเสียงวรรณยุกต์ที่ออกเสียงผิดบ่อยที่สุดคือเสียงท่ีสามในภาษาจีน 
 ผู้วิจัยจึงได้จัดท าการพัฒนาทักษะการอ่านสัทอักษรภาษาจีนโดยใช้เกมขึ้นเพื่อเสริมสร้างการอ่านและ
ความสามารถในการอ่านสัทอักษรภาษาจีนส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยการให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่
2 โรงเรียนอุดมดรุณี ฝึกตั้งแต่การอ่านออกเสียงพยัญชนะ สระ และเสียงวรรณยุกต์ ในระบบสัทอักษรภาษาจีน 
จากนั้น น าพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์มาผสมกันให้นักเรียนได้ฝึกการสะกดและผันเสียงวรรณยุกต์ โดยการน าเกม
ที่เกี่ยวข้องกับพินอิน เช่น บิงโก บัตรค าหรือการฟังแล้วหยิบพินอินท่ีได้ยินข้ึนมา และเกมอื่นๆจากท่ีกล่าวมาทั้งหมดท า
ให้ผู้วิจัยสนใจที่จะพัฒนาทักษะการอ่านสัทอักษรพินอินในภาษาจีนส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี่ที่ 2 และคาดว่า
วิธีการที่กล่าวไปข้างต้นจะได้สามารถพัฒนาและส่งเสริมทักษะการอ่านสัทอักษรในภาษาจีนและท าให้นักเรียนมีเจตคติ
ที่ดีต่อการเรียนภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอุดมดรุณี  จังหวัดสุโขทัย ส่งผลให้คนไทยมี
ศักยภาพการสื่อสารกับประชากรในประเทศจีนและในประชาคมโลก  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ในเวทีระหว่างประเทศ และการมีสัมพันธไมตรีอันดีกับสาธารณรัฐประชาชนจีน 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย  
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลัง 
การจัดการเรยีนรู้โดยใช้เกม 
 2. เพื่อศึกษาทักษะการอ่านสัทอักษรภาษาจีนหลังการจดัการเรียนรูโ้ดยใช้เกมของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปี
ที ่2 

3. เพื่อศึกษาความรับผดิชอบหลังการจัดการเรยีนรู้โดยใช้เกมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี2 

ขอบเขตการวิจัย  
 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรยีนในครั้งนี้มีขอบเขต ดังต่อไปนี้                     
 1. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1.1 ประชากร เป็นนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนอดุมดรณุี อ. เมืองจังหวัดสโุขทัย ภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 435 คน 
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   1.2 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/5 จ านวน 39 คน โรงเรียนอดุมดรุณี  
อ. เมือง จังหวัดสุโขทัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 
 2. ขอบเขตเนื้อหา 

 เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ใช้เนื้อหารายวิชาภาษาจีนในหนังสือ (汉语教程)  
เรื่อง สัทอักษรพินอิน จ านวน 5 บท  
 3. ขอบเขตตัวแปร 
   3.1 ตัวแปรต้น    ได้แก่ การจัดการเรยีนรู้การอ่านสัทอักษรภาษาจีน 
   - ชุดเล่นเกมบิงโก 
   - บัตร พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ภาษาจีน 
   - ตารางสัทอักษรพินอิน 
   3.2 ตัวแปรตาม    คือ การพัฒนาทักษะการอ่านสัทอักษรพินอินในภาษาจีนโดยใช้เกม 
 4. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้าตลอดทั้งปีการศึกษา2561   

สมมติฐานการวิจัย 
          1.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาจีนหลังสูงกว่าก่อนการใช้เกม 
          2.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 2 มีทักษะการอ่านสัทอักษรภาษาจีนหลังการจดัการเรียนรู้โดยใช้เกมสูงขึ้น 
          3.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 2 มีความรับผิดชอบมากขึน้หลังจากการจดัการเรียนรู้โดยใช้เกม 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.ทักษะการอ่าน เป็นกระบวนการรู้การถอดรหัสสัญลักษณ์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างหรือเอาความหมาย การ
อ่านเป็นวิธีการได้มาซึ่งภาษา การสื่อสารและแบ่งปันสารสนเทศและความคิด เช่นเดียวกับทุกภาษา การอ่านเป็นอันตร
กิริยาซับซ้อนระหว่างข้อความและผู้อ่านซึ่งเกิดขึ้นโดยความรู้ ประสบการณ์ เจตคติและชุมชนภาษาเดิมของผู้อ่านซึ่ง
วัฒนธรรมและสังคมก าหนด กระบวนการการอ่านต้องอาศัยการฝึกฝน การพัฒนาและการขัดเกลาอย่างต่อเนื่อง 
นอกเหนือจากนี ้การอ่านยังต้องการความคิดสร้างสรรค์และการวิเคราะห์วิจารณ์  
 2.ระบบสัทอักษรพินอิน หมายถึง ระบบในการถ่ายทอดเสียงหรือก ากับเสียงอ่านของภาษาจีนที่มี
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพด้วยตัวอักษรโรมัน เพื่ออ านวยความสะดวกในการเรียนตัวหนังสือจีน โดยจะคล้ายกับ
ระบบประสมเสียงในภาษาไทย ที่มีท้ัง พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ 
 3.วิธีการสอนโดยใช้เกม หมายถึง เป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้เรยีนได้เรยีนรู้เรื่องต่าง ๆ อย่างสนุกสนานและ ท้า
ทายความสามารถ โดยผู้เรยีนเป็นผู้เล่นเอง ท าให้ได้รับประสบการณต์รง เป็นวิธีการที่เปดิโอกาสใหผู้้เรยีนมีส่วนร่วมสูง                     

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
   1. เพื่อใหน้ักเรียนมีความสามารถอ่านสัทอักษรจีนได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 
    2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนในภาษาจีนท่ีดียิ่งขึ้น 
    3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 

 

 

 

วิธีด าเนินงานวิจัย 
 การศึกษาผลการจดัการเรียนรู้โดยใช้เกมประกอบการสอนที่ส่งเสริมการอ่านสัทอักษรภาษาจีนส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี2 ผู้วิจยัด าเนินการดังนี ้
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร  เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนอุดมดรณุี อ. เมืองจังหวัดสุโขทัย ภาคเรยีนที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 จ านวน  435 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/5 จ านวน 39 คน  โรงเรียนอุดมดรณุี อ. เมือง 
จังหวัดสุโขทัย ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ได้มาโดยวิธีการสุม่แบบแบ่งกลุ่ม 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง สัทอักษรพินอิน   
แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์  แบบวัดทักษะการอ่าน  และแบบวัดความรับผิดชอบ รายละเอียด ดังน้ี 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมประกอบการเรียนการสอน ใช้เนื้อหาในหนังสือแบบเรียนภาษาจีน     

汉语教程 ตั้งแต่บทที่ 1-5โดยในเนื้อหาจะประกอบไปด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ใน
ภาษาจีนรวมถึงแบบฝึกหัดหารผสมพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ในภาษาจีน ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพดังนี้ 
  1.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนประกอบค า
บรรยาย 
  1.2 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
  1.3 ศึกษาหลักสูตรการศึกษา พุทธศักราช 2551 และ มาตรฐานและตัวช้ีวัดวิชาภาษาจีนและก าหนด
เนื้อหาในการจัดการเรียนการสอน 
  1.4 ด าเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ในเรื่องทักษะการอ่านสัทอักษรภาษาจีน 
  1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปให้ครูพี่เลี้ยงตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมและปรับปรุงแก้ ไขตาม
ค าแนะน า 

ตัวแปรต้น 

การจัดการเรยีนการสอนโดยใช้เกมศึกษาเรื่องการ
อ่านสัทอักษรภาษาจีน  ประกอบด้วย 

- ชุดเล่นเกมบิงโก 
- บัตร พยัญชนะ สระ วรรณยุกตภ์าษาจีน 
- ตารางสัทอักษรพินอิน   

ตัวแปรตาม 

การพัฒนาทักษะการอ่านสัทอักษรพินอิน

ในภาษาจีนโดยใช้เกม 
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   1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมและปรับปรุงแก้ไข
ตามค าแนะน า 
   1.7ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้สมบูรณ์และพร้อมจะน าไปใช้จริงต่อไป 
 2. แบบวัดความสามารถในการอ่านสัทอักษรภาษาจีน เป็นข้อสอบปรนัยจ านวน 30 ข้อ เป็นเนี้อหา
เกี่ยวกับสัทอักษรพินอินโดยมีข้อสอบปรนัยจ านวน 30 ข้อ จากนั้นเปิดเสียงพินอินให้นักเรียนฟังและให้นักเรียนเลือก
กากบาทพินอินในข้อท่ีนักเรียนได้ยิน ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพดังนี้ 
         2.1 ศึกษาทฤษฎีและการสร้างข้อสอบแบบอิงเกณฑ์ 
  2.2 วิเคราะห์จุดประสงค์การอ่านจากหลัดสูตร มาตรฐานและตัวช้ีวัดรายวิชาภาษาจีน 
  2.3 สร้างแบบทดสอบ 
  2.4 น าไปให้ครูพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการตรวจสอบ เพื่อหาความเที่ยง ใช้วิธีการหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง IOC เป็นการวิเคราะห์เนื้อหา ขึ้นอยู่กับตัวแปร เป็นคุณภาพรายข้อ ทุกข้อควรมีค่าตังแต่0.5ขึ้นไป 
พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 9.7 
  2.5 ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของครูพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
  2.6 น าไปทดลองใช้กับนักเรียนโรงเรียนอุดมดรุณี ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  จ านวน 20 คนแล้วน ามา
วิเคราะห์  ดังนี ้
   - ค่าความเชื่อมั่น โดยวิธีการของคูเดอร์และริชาร์ดสัน (KR20) พบว่า มีค่าเท่ากับ 84.1 
   - ค่าความยากง่าย พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง .80 ง่ายพอใช้ได้ 
   - ค่าอ านาจจ าแนก พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง .93 จ าแนกได้ดีมาก 
 3. แบบวัดทักษะการอ่านสัทอักษรพินอินในภาษาจีน โดยเป็นแบบวัดการอ่านพินอินท่ีผสมทั้งพยัญชนะ สระ 
และวรรณยุกต์ 
  3.1 ศึกษาทฤษฎีและการสร้างข้อสอบ 
  3.2 วิเคราะห์จุดประสงค์การอ่านจากหลัดสูตร มาตรฐานและตัวช้ีวัดรายวิชาภาษาจีน 
  3.3 สร้างแบบทดสอบ 
  3.4 น าไปให้ครูพี่เลี้ยง อาจารย์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการตรวจสอบ เพื่อหาความเที่ยง ใช้วิธีการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง IOC เป็นการวิเคราะห์เนื้อหา ขึ้นอยู่กับตัวแปร เป็นคุณภาพรายข้อ ทุกข้อควรมีค่าตังแต่0.5ขึ้นไป 
พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 9.7 ใช้ได้ 
  3.5 ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของครูพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
  3.6 น าไปทดลองใช้กับนักเรียนโรงเรียนอุดมดรุณี ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 20 คนแล้วน ามา
วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น โดยวิธีการของ สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าพบว่ามีค่า .93 
 4. แบบวัดความรับผิดชอบrating scale) ก าหนดค าตอบ 5 ระดับ เป็นการประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert 
rating scale) ประกอบด้วยประโยคที่มีข้อความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของนักเรียนท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบ  
  4.1 อ่านเกี่ยวกับตัวแปร 
  4.2 อ่านเกี่ยวกับหลักการสร้างแบบสอบถาม 
  4.3 สร้างแบบสอบถาม 
  4.4 น าไปให้ครูพี่เลี้ยง อาจารย์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการตรวจสอบ เพื่อหาความเที่ยง ใช้วิธีการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง IOC เป็นการวิเคราะห์เนื้อหา ขึ้นอยู่กับตัวแปร เป็นคุณภาพรายข้อ ทุกข้อควรมีค่าตังแต่0.5ขึ้นไป 
พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.78 
  4.5 ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของครูพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
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  4.6 น าไปทดลองใช้กับนักเรียนโรงเรียนอุดมดรุณี ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 20 คนแล้วน ามาวิเคราะห์
ค่าความเชื่อมั่น โดยวิธีการของ สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าพบว่ามีค่า 4.60 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/5 ท าแบบวัดความสามารถในการอ่านสัทอักษรในภาษาจีน 
2. จัดการเรียนรู้โดยใช้เกมประกอบการจัดการเรียนรู้ จ านวน 8 ครั้ง ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/5 ท าแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์  แบบวัดทักษะ 

การอ่านสัทอักษรภาษาจีนและแบบวัดความรับผิดชอบ 
 เครื่องมือวิจัยในการเก็บก่อนเรียน 
 1. หาประสิทธิภาพของเกมในเรื่องการอ่านสัทอักษรในภาษาจีนส าหรับนักเรียนช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2/5 โดยมีวิธีการด าเนินการวิเคราะห์ดังนี้ 
 1.1 หาค่าเฉลี่ยคะแนนของนักเรียนท่ีได้จากการท าแบบฝึกเสริมทักษะย่อยขณะท าการ 
เรียน ในด้านการอ่านสัทอักษรภาษาจีน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/5  จ านวน 1 แบบฝึกทักษะ 
 1.2 หาค่าเฉลี่ยคะแนนของนักเรียนในการสอบ ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการให้
แบบฝึกทักษะเรื่องในด้านการเขียนตัวอักษรจีน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/5 ใช้สูตรดังนี้ 

 
           และ                                                     
          

 
  เมื่อ     E1        คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
           E2        คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 

              ∑X     คือ คะแนนรวมที่ได้จากท าแบบฝึกทักษะย่อย 

             ∑f      คือ คะแนนรวมที่ได้จากท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน 
                A         คือ คะแนนเต็มของแบบฝึกทักษะย่อย 
                N         คือ จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
                B         คือ คะแนนเต็มของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน   
การวิเคราะห์ข้อมูล  

 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดการเรียน

การสอนโดยใช้เกมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Dependent Sample t – test  

 2. เพื่อศึกษาทักษะการอ่านสัทอักษรภาษาจีนสัทของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 หลังการจัดการเรียนรู้
โดยใช้เกม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ one Sample t – test 
 3. การศึกษาความรับผิดชอบหลังการเรียนรู้โดยการใช้เกมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูล

โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและแปรผลค่าเฉลี่ยดังนี้   

 ค่าเฉลี่ย   4.50 – 5.00   ทักษะการอ่าน/ความรับผิดชอบ ระดับมากที่สุด 

 ค่าเฉลี่ย   3.50 – 4.49  ทักษะการอ่าน/ความรับผิดชอบ ระดับมาก 

 ค่าเฉลี่ย   2.50 – 3.49      ทักษะการอ่าน/ความรับผิดชอบ ระดับปานกลาง 

 ค่าเฉลี่ย   1.50 – 2.49      ทักษะการอ่าน/ความรับผิดชอบ ระดับน้อย 

 ค่าเฉลี่ย   1.00 – 1.49        ทักษะการอ่าน/ความรับผิดชอบ ระดับน้อยที่สุด 

100
2

X
B

N

f
E
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ผ่านเกม ท่ีส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และทักษะ 
การอ่าน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี2 ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการสอนโดยใช้เกม 
 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านสัทอักษรภาษาจีนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยการ 
ใช้เกมประกอบการสอนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 2 พบดังตาราง 1 
ตาราง 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาช้ันปีท่ี2 

 จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังสูงกว่าก่อน 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t=16.57 และค่าsig.=.00 

 การศึกษาความรับผิดชอบหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 
 ผลการศึกษาความรับผิดชอบหลังจากจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 2    
พบดังตาราง 3 
ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความรับผิดชอบหลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 2   

 

ความสามารถทางการอ่าน n X  S.D. t 
sig 

ก่อนการจัดการเรียนรู ้ 39 10.25 4.83 
16.57 .00 

หลังการจดัการเรียนรู ้ 39 22.74 3.54 

ความรับผิดชอบ X  S.D. ระดับ 

1. เข้าเรียนตรงเวลา 4.92 0.27 มากที่สุด 

2.ส่งงานตามเวลานัด 4.69 0.61 มากที่สุด 

3.มีอุปกรณ์การเรยีนพร้อม 5 0.00 มากที่สุด 

4.ท ากิจกรรมกลุ่มจนบรรลุเป้าหมาย 4.87 0.34 มากที่สุด 

5.ปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จสมบูรณ ์ 4.69 0.61 มากที่สุด 

6.ท างานอย่างมีระบบ ระเบียบ ละเอียด รอบคอบ 4.41 0.59 มาก 

7.รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 4.48 0.51 มาก 

8.ติดตามงานอยา่งสม่ าเสมอ 3.76 0.84 มาก 
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 จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 2 มีความรับผดิชอบหลังจากการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้เกม 

โดยรวมอยู่ในระดับดีมากท่ีสุด( X =4.60 และ S.D.=0.47) พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนยอมรับฟังความ

คิดเห็นของสมาชิกในกลุม่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด( X =5 และ S.D.=0.00) รองลงมา คือ นักเรียนทุกคนเชื่อว่าทุกคนมีความ

รับผิดชอบในการเข้าเรยีนตรงเวลา ( X =4.92 และ S.D.=0.27) ส่งงานตามเวลานัดหมาย( X =4.69 และ S.D.=0.61) 

มีอุปกรณ์การเรียนพร้อม( X =5 และ S.D.=0.00) 4.ท ากิจกรรมกลุ่มจนบรรลุเป้าหมาย( X =4.87 และ S.D.=0.34).

ปฏิบัติกิจกรรมทีไ่ด้รับมอบหมายจนส าเรจ็สมบูรณ์( X =4.69 และ S.D.=0.61)ท างานอย่างมีระบบ ระเบยีบ ละเอียด 

รอบคอบ( X =4.41 และ S.D.=0.59)รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน(์ X =4.48 และ S.D.=0.51)ติดตามงานอย่าง

สม่ าเสมอ( X =3.76 และ S.D.=0.84)  กระตือรือร้น ขยันหมั่นเพียรใฝ่เรียน ใฝ่รู ้

( X =4.61 และ S.D.=0.63) ยอมรบัการกระท าของตน( X =5 และ S.D.=0.00)รู้จักหน้าท่ีและกระท างานอย่างเต็ม

ความสามารถ( X =4.69 และ S.D.=0.61) มีความซื่อสัตยต์่อตนเองและผู้อื่น( X =4.92และ S.D.=0.27) รู้จักวางแผน

และปฏิบตัิตามแผน( X =3.76 และ S.D.=0.84) 

สรุปผลการวิจัย 

 1. นักเรียนมีความสามารถในการอ่านสัทอักษรภาษาจีนหลังสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.5 
 2. นักเรียนมีทักษะการอ่านสัทอักษรภาษาจีนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าพบว่านักเรียนมีความสามารถทางการอ่านสัทอักษรเพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
ก่อนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกมในการประกอบการเรียน 

 3. นักเรียนมีความรับผิดชอบหลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมโดยรวมอยู่ในระดับดีมากที่สุด( X =4.60 

และ S.D.=0.47) พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด( X

=5 และ S.D.=0.00) รองลงมา คือ นักเรียนทุกคนเช่ือว่าทุกคนมีความรับผิดชอบในการเข้าเรียนตรงเวลา ( X =4.92 

และ S.D.=0.27)  ส่งงานตามเวลานัดหมาย( X =4.69 และ S.D.=0.61) มีอุปกรณ์การเรียนพร้อม( X =5 และ 

S.D.=0.00) 4.ท ากิจกรรมกลุ่มจนบรรลุเป้าหมาย( X =4.87 และ S.D.=0.34).ปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายจน

ส าเร็จสมบูรณ์( X =4.69 และ S.D.=0.61)ท างานอย่างมีระบบ ระเบียบ ละเอียด รอบคอบ( X =4.41 และ 

S.D.=0.59)รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์( X =4.48 และ S.D.=0.51)ติดตามงานอย่างสม่ าเสมอ( X =3.76 และ 

9.กระตือรือร้น ขยันหมั่นเพียรใฝ่เรียน ใฝ่รู ้ 4.61 0.63 มากที่สุด 

10.ยอมรับการกระท าของตน 5 0.00 มากที่สุด 

11.รู้จักหน้าท่ีและกระท างานอย่างเต็มความสามารถ 4.69 0.61 มากที่สุด 

12.มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผูอ้ื่น 4.92 0.27 มากที่สุด 

13.รู้จักวางแผนและปฏิบัตติามแผน 3.76 0.84 มาก 

รวม 4.60 0.47 มากที่สุด 
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S.D.=0.84)  กระตือรือร้น ขยันหมั่นเพียรใฝ่เรียน ใฝ่รู้( X =4.61 และ S.D.=0.63) ยอมรับการกระท าของตน( X =5 

และ S.D.=0.00)รู้จักหน้าที่และกระท างานอย่างเต็มความสามารถ( X =4.69 และ S.D.=0.61) มีความซื่อสัตย์ต่อ

ตนเองและผู้อื่น( X =4.92และ S.D.=0.27) รู้จักวางแผนและปฏิบัติตามแผน( X =3.76 และ S.D.=0.84) 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัยสามารถสรุปผลการวจิัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี ้

 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี2/5มีทักษะทางการอ่านสัทอักษรภาษาจีนโดยใช้เกมเพื่อ 

เสริมสร้างความสามารถในการอ่านสัทอักษรภาษาจีนมีประสิทธิภาพทีสู่งขึ้นและมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าเกมเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้ว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี2/5มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาจีนหลังสูงกว่าก่อนการใช้เกมและมี
ทักษะการอ่านสัทอักษรภาษาจีนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมสูงขึ้นสอดคล้องกับ (ทิศนา ,2551)กล่าวว่า วิธีสอน
โดยใช้เกม เป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องต่าง ๆ อย่างสนุกสนานและท้าทายความสามารถโดยผู้เรียนเป็นผู้
เล่นเองท าให้ได้รับประสบการณ์ตรงเป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมสูง สอดคล่องกับ(วิทยา พรพัชรพงศ์ ,)  
ได้กล่าวไว้ว่า หากจะพูดถึงการสอนโดยใช้เกมเป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องต่าง ๆ อย่างสนุกสนานและ ท้า
ทายความสามารถ โดยผู้เรียนเป็นผูเ้ล่นเอง ท าให้ได้รับประสบการณ์ตรง เป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมสูง
 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีที่2/5มีความรับผิดชอบหลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมโดยรวมอยู่ใน
ระดับดีมากที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าเกมเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ว่า
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 2/5 มีความรับผิดชอบมากขึ้นหลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม สอดคล้องกับ 
(วิจิตรศิริ,2525) กล่าวว่า ความรับผิดชอบ คือ ความตั้งใจท่ีจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเพียรพยายาม  ละเอียดรอบคอบ  
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  รักษาสิทธิหน้าท่ีของตน  ยอมรับผลการกระท าของตน และพยายามปรับปรุงปฏิบัติหน้าที่ให้ดี
ยิ่งข้ึน สอดคล้องกับ (วิภา พงษ์พิจิตร,2529)กล่าวว่า ความรับผิดชอบ คือ ลักษณะหนึ่งของบุคคลที่แสดงถึงความเอา
ใจใส่  และรับเป็นภาระหน้าที่การงาน  พยายามท าหน้าที่ต่างๆ อย่างเต็มความสามารถเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายโดยไม่ย่อ
ท้อต่ออุปสรรค     

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

 ผลจากการพัฒนาทักษะการอ่านสทัอักษรพินอินในภาษาจีนโดยใช้เกมส าหรับนักเรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 โรงเรยีนอุดมดรณุ ี ผู้วิจัยมีขอ้เสนอแนะดังนี ้

ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 ควรน าเกมไปใช้ในการ
ประกอบการเรียนการสอนเพื่อทักษะการอ่านสัทอักษรภาษาจีนส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่2/5ที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้นไปใช้ประกอบการเรียนการสอน ซึ่งจะช่วยให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีนได้อย่างสนุกและมี
ประสิทธิภาพ 
 2. ครูผู้สอนควรเตรียมเกมและแจ้งกฎกติกาการเล่นให้ชัดเจนกับนักเรียน เพื่อนักเรียนจะได้ปฏิบัติตามได้
อย่างถูกต้อง 
 3. ครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสรมิการอ่านอย่างหลากหลายเพื่อเสริมสร้างนิสัยให้นักเรยีนรักการอ่าน เห็น
คุณค่าและความส าคัญของการอ่าน 
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การพัฒนาทักษะการอ่านค าศัพท์ภาษาจีนโดยการท่องจ าตามสัมผัสภาษาไทย 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/10  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

The Development Chinese Reading Vocabulary of The Ten Grade Students of 
Students of Sukhothaiwittayakom School With Memorizing. 

กรวีร์ แซ่มี1 สิริธร ปรีชาธรรมรัตน์2 ธัญญนาถ สุวรรณเจริญ3 
Korawee saemi 1 Siriton preechathamrat2 Tanyanat Suwancharoen3 

 
1 นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลับราชภฏัก าแพงเพชร  

2ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
3อาจารย์ฝ่ายวิจยัและประเมินผล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลับราชภฏัก าแพงเพชร 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะการอ่านค าศัพท์ภาษาจีนของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 4/10 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โดยใช้การท่องจ าค าศัพท์ตามสัมผัสภาษาไทย 
2) เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะการอ่านค าศัพท์ภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 หลังการใช้การ
ท่องจ าค าศัพท์ตามสัมผัสภาษาไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 ภาคเรียน
ที่ 1   ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ านวน 37 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย  
(1) การท่องจ าค าศัพท์ตามสัมผัสภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/10 (2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อน
และหลังเรียนของผู้เรียนหลังจากการใช้นวัตกรรมการท่องจ าค าศัพท์ตามสัมผัสภาษาไทย ซึ่งเป็นค าศัพท์ จ านวน 30 
ค า  
 ผลการวิจัยพบว่าการอ่านค าศัพท์โดยท่องจ าค าศัพท์ตามสมัผสัภาษาไทย ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80.27 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80 นอกจากนั้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากใช้แบบฝึกเสริมการท่องจ าค าศัพท์ตามสัมผัส
ภาษาไทย มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 

ABSTRACT  

The purposes of this research were 1) to study the results of the development of Chinese 
vocabulary reading skills of mathayom suksa 4/10 students at Sukhothai Wittayakhom School By 
memorizing vocabulary according to Thai language 
2) To compare the results of the development of reading skills in Chinese vocabulary of mathayom 
suksa 4/10 students after using vocabulary memorization according to Thai language The sample 
group used in this research was Mathayom Suksa 4/10 students, 1st semester, academic year 2018, 
Sukhothai Witthayakhom School, number of 37 persons. The tools used for data collection 
consisted of (1) memorizing vocabulary according to the Thai language contact of students. 
Mathayom 4/10 (2) Test of learning before and after learning of students after using the vocabulary 
memorization innovation. Education of Thailand which is a vocabulary of 30 words The results 
showed that reading vocabulary by memorizing vocabulary according to Thai language Passed the 
criteria of 80.27 percent, which is higher than the criteria set by 80. In addition, the learning 
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achievement after using the practice form to enhance vocabulary memorization according to Thai 
language touch Having higher learning achievement after studying before 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
ปัจจุบันภาษาจีนเป็นภาษาหนึ่ง ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากปัจจุบันประเทศจีนมีบทบาท

ส าคัญมากในด้านการค้าและเศรษฐกิจอีกทั้งยังมีการร่วมลงทุนในธุรกิจต่างๆ ระหว่างไทยและจีนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 
(ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยจีน, 2557) กระทรวงศึกษาธิการได้บรรจุภาษาจีนไว้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ว่าผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรู้ได้ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ซึ่งสถานศึกษาที่มี
ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนสามารถเปิดหลักสูตรในรูปแบบต่างๆได้และผู้เรียนที่มีความสนใจก็
สามารถที่จะเลือกเรียนในหลักสูตรนั้นได้ตามความสนใจ  ในการเรียนรู้ภาษาต่างๆ โดยเฉพาะภาษาต่างประเทศสิ่ง
ส าคัญที่ไม่อาจละเลยได้ คือ ความรู้ด้านค าศัพท์ เพราะหากไม่มีความรูด้้านค าศัพท์แล้ว ผู้เรียนภาษาก็จะไม่สามารถสื่อ
ความหมาย และบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ภาษาได้ Fries (1950) ได้กล่าวถึงความส าเร็จในการเรียน
ภาษาต่างประเทศว่าส่วนหนึ่งนั้นข้ึนอยู่กับความสามารถ ในการใช้องค์ประกอบทางภาษา ได้แก่ เสียง โครงสร้าง หรือ
ไวยากรณ์ และค าศัพท์ องค์ประกอบเหล่านี่จะช่วยให้ผู้เรียน ภาษาสามารถเข้าใจสิ่งที่ผู้อื่นพูด และสามารถพูดให้ผู้อื่น
เข้าใจได้ ดังนั้นค าศัพท์จึงเป็นหัวใจส าคัญอย่างหนึ่ง ในการเรียนรู้ภาษา ในการเรียนภาษาจีนก็เช่นกัน จะเห็นได้ว่า
ค าศัพท์มีความส าคัญอย่างยิ่งในการเรียนรู้ภาษาจีน ปัจจุบันในการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ตังแต่ระดับ 1-6 ยัง
อ้างอิงระดับภาษาจีนจากจ านวนค าศัพท์ ตัวอักษรจีนเป็นตัวอักษรที่มีวิวัฒนาการมาจากภาพถ้ามองอย่างนักศิลปะ
หนึ่งตัวอักษรก็คือหน่ึงภาพนั่นเอง ในขณะที่ภาษาอื่นๆ ค าหนึ่งค าประกอบด้วยตัวอักษรหลายตัวผสมกัน  แต่ตัวอักษร
จีน 1 ตัว จะแทนค าเพียงหนึ่งค าเท่านั้น ภาษาจีนจึงมีได้เป็นพันเป็นหมื่นค า การจดจ าค าศัพท์ภาษาจีนได้นับว่าเป็น
ทักษะขั้นพื้นฐานท่ีส าคัญมากอย่างหนึ่งที่จะท าให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ภาษาจีนได้ดี และเป็นพื้นฐานไปสู่การเรียนรู้
ในขั้นสูงขึ้นต่อไป มีคนจ านวนมากกล่าวว่าการเรียนภาษาจีนนั้นยากกว่าการเรียนภาษาอังกฤษในทางกลับกันมีคน
จ านวนมากที่สามารถเรียนภาษาจีนกลางได้และน าภาษาจีนกลางมาใช้ในชีวิตประจ าวันการศึกษาต่อระดับสงูจนถึงการ
ท างานเราสามารถมองเห็นว่าการที่แต่ละคนสามารถเรียนภาษาจีนกลางได้หรือไม่ได้นั้นน่าจะมาจากหลายปัจจัยแต่ก็มี
หนึ่งปัจจัยที่ส าคัญและสามารถพัฒนาและปรับปรุงได้คือรูปแบบและวิธีการเรียนการสอนการเรียนการสอนภาษาจีน
กลางในรูปแบบเดิมๆที่ยังคงใช้กันอยู่คือการเรียนแบบเน้นการท่องจ าเมื่อนักเรียนท่องได้ก็สามารถที่จะใช้ภาษาไ ด้
เมื่อไรก็ตามที่ผู้เรียนเลกิท่องจ าก็จะลืมโดยอัตโนมตัิแม้ว่าการเรยีนภาษาแบบท่องจ าถือเป็นวิธีหนึ่งที่ควรใช้แต่เพื่อจะให้
เกิดประสิทธิภาพในการเรียนมากยิ่งข้ึนจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเพิ่มวิธีการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเหมาะสมกับ
บริบทของผู้เรียนด้วย จากการสังเกต จากการตรวจแบบฝึกหัด การสอบค าศัพท์ในห้อง และคะแนนสอบกลางภาค - 
ปลายภาค พบว่าท่ีนักเรียนไม่ประสบผลส าเร็จในการเรียนวิชาภาษาจีน สาเหตุหลักมาจากนักเรียนจ าค าศัพท์ไม่ได้เมื่อ
ให้นักเรียนท่องค าศัพท์นักเรียนส่วนใหญ่ท่องศัพท์แบบนกแก้วนกขุนทอง คือ แค่เปล่งเสียงออกมาไม่ได้ใส่ใจหรือ
ค านึงถึงว่าตนเองจ าได้หรือไม่ ในขณะที่นักเรียนบางส่วนจ าได้แค่เฉพาะเวลาท่อง หลังจากนั้นก็จะลืม ผู้วิจัยจึงคิดหา
กลวิธีท่ีจะท าให้เด็กจดจ าความหมายของค าศัพท์ได้และสนใจในการจดจ าค าศัพท์มากยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น าเรื่อง
การจดจ าค าศัพท์มาท าวิจัย โดยสร้างนวัตกรรมที่ช่ือว่า “ท่องจ าค าศัพท์ตามสัมผัสภาษาไทย” ขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้เรียน
จดจ าความหมายของค าศัพท์ได้ดียิ่งข้ึน 
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จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะการอ่านค าศัพท์ภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/10 โรงเรียน

สุโขทัยวิทยาคม โดยใช้การท่องจ าค าศัพท์ตามสมัผสัภาษาไทย 
2. เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะการอ่านค าศัพท์ภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/10 หลัง

การใช้การท่องจ าค าศัพท์ตามสัมผสัภาษาไทย 

ขอบเขตการวิจัย 
 1. ขอบเขตตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่4/10 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 จ านวน 37 คน  
 2. ขอบเขตเนื้อหา 

 เนื้อหาท่ีใช้ในการศึกษาคือค าศัพท์ในบทเรียน汉语会话301 ซึ่งเป็นหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐานตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศของ โรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคม ได้น ามาใช้ในการสอนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 3. ขอบเขตด้านตัวแปร 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก ่
 3.1   ตัวแปรต้น ได้แก่ การใช้ชุดนวัตกรรม ท่องจ าค าศัพท์ตามสัมผัสภาษาไทย 
 3.2 ตัวแปรตาม   ได้แก ่ ผลสัมฤทธ์ิทางด้านทักษะการอ่านภาษาจีน 

 4. ขอบเขตด้านเวลา 
เวลาที่ใช้ในการวิจัย คือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ 2561 ถึงภาค
เรียนที่ 2 วันท่ี 15 มีนาคม พ.ศ 2562 

 5. ขอบเขตด้านสถานที ่
 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เลขที่ 2/9 ต าบล  บ้านกล้วย  
อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
 

สมมติฐานการวิจัย  
 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 มีทักษะการอ่านค าศัพท์ภาษาจีนหลังจากได้รับการสอนโดยใช้ท่องจ า
ค าศัพท์ตามสัมผัสภาษาไทยผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. การอ่านค าศัพท์ตามสัมผัสภาษาไทย หมายถึง อ่านค าศัพท์ตามสัมผัส พยัญชนะ สระ และการออกเสียง
ที่คล้ายกัน เพื่อให้จดจ าค าศัพท์และอ่านได้ดียิ่งข้ึน 
 2. ทักษะการอ่าน หมายถึง ความสามารถในการอ่านค าศัพท์ของผู้เรียน เมื่อใช้นวัตกรรมการอ่านแบบ
สัมผัสภาษาไทย 
 3. ค าศัพท์ภาษาจีน หมายถึง ค าศัพท์ 30 ค า จากหนังสือ 
 

 

 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562  
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

15 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

วิธีด าเนินการศึกษาค้นคว้า 
ในการศึกษาค้นคว้าเรื่อง การใช้ “การท่องจ าค าศัพท์ตามสัมผัสภาษาไทย” เพื่อพัฒนาการทักษะการอ่าน

ค าศัพท์ภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เพื่อให้การวิจัยครั้งนี้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดวิธีด าเนินการวิจัยซึ่งมีรายละเอียดในการด าเนินการวิจัยดังนี้ 
 แบบแผนการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดี่ยวสอบก่อนและหลัง (One Group Pretest 
Posttest Design)  
 แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและหลังpretest Treatment Posttest  

 
 
 

  เมื่อ T1แทนการทดสอบก่อนเรียน 
  T2แทนการทดสอบหลังเรียน 
  Xแทนการเรียนโดยใช้“ท่องอ่านค าศัพท์ตามสัมผัสภาษาไทย” 

 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. แบบทดสอบวัดความรู้ด้านค าศัพท์ก่อนเรียน โดยอ่านค าศัพท์จากบทเรียน 30 ค า  
 2. นวัตกรรม “การจ าค าศัพท์ตามสัมผัสภาษาไทย”โดยมีค าศัพท์ทั้งหมด 30 ค า ให้นักเรียนอ่านครั้งละ  

10 ค า จากค าศัพท์ท่ีตัวเองสุ่มได้ เมื่ออ่านถูกต้องจะได้ 1 คะแนน 
 3. แบบทดสอบวัดความรู้ด้านค าศัพท์หลังเรียน โดยอ่านค าศัพท์จากบทเรียน 30 ค า 
 วิธีด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ขั้นวิเคราะห์  (Analysis) 
 1)  วิเคราะห์ผู้เรียน     
กลุ่มตัวอย่าง  คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/10 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียน
สุโขทัยวิทยาคม มีจ านวน 1 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 37 คน 
 2)  วิเคราะห์เนื้อหา ข้ันตอนด าเนินการมีดังนี้ 
เนื้อหาท่ีใช้ในการศึกษาคือค าศัพท ์30ค า ได้แก ่
 

ตารางที ่3.1 ค าศัพท์ 30 ค า 

住 多少 房间 欢饮 玩儿 常 

一起 楼 路 知道 你好 问 

旁边 公园 了 再见 对 邮局 

学校 看 老师 邮票 谢谢 宾馆 

层 号 女 你 去 妹妹 

T1           X          T2 
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 ขั้นออกแบบ  
 1. การอ่านค าศัพท์ตามสัมผัสภาษาไทย 
 1.1 ลักษณะของ การอ่านค าศัพท์ตามสัมผัสภาษาไทย 
 เป็นการใช้ค าศัพท์ 30 ค า มาเรียงกัน โดยการใช้สัมผัสภาษาไทยมาช่วยในการเรียงค าศัพท์แต่ละค า และใช้
การออกเสียงพินอินของภาษาจีนสัมผัสกับความหมายของค าศัพท์ภาษาจีนที่มีการออกเสียงคล้ายๆกันมาสัมผัสกัน 

โดยใช้เสียงพินอินของภาษาจีนสัมผัสกับความหมายของค าศัพท์อีกค าหนึ่ง ตัวอย่างเช่น  邮票yóupiào(โย๋วเพี้ยว) 

แสตมป์、学校xuéxiào(เซยวเซี้ยว) โรงเรียน เป็นต้น ซึ่งค าแรกอ่านว่า(โย๋วเพี้ยว) ที่แปลว่า แสตมป์ ค าต่อไปที่
ต้องใช้ก็จะออกเสียงเป็นสระที่คล้ายกัน ของค าศัพท์ที่มี ออกเสียง เอียว  น ามาสัมผัสให้สอดคล้องกัน ซึ่งในกรณีนี้ผู้
ศึกษาใช้ ค าท่ีออกเสียงเป็น เพี้ยว ซี่งมีการออกเสียงเป็นสระเอียว  ซึ่งค าศัพท์ที่สอนทั้งหมดอาจมีการใช้สระที่ประสม
ขึ้นมาเองเพื่อให้ง่ายต่อการจ าของนักเรียน เพราะฉะนั้นค าต่อไปที่ต้องใช้คือค าที่มี สระเหมือนกันมาสัมผัสกัน ท าแบบ
นี้ไปเรื่อยๆให้ครบค าศัพท์ทั้งหมดที่ก าหนดให้ 30 ค า            
 1.2 เนื้อหา                                                                                                                                     
 เนื้อหาท่ีใช้ในการศึกษาคือค าศัพท ์30 ค า ได้แก ่ 
ตารางที่ 3.2 ค าศัพท์ 30 ค า 

 2. ออกแบบแบบทดสอบวัดการอ่านค าศัพท์ภาษาจีนก่อนเรียน จ านวน 10 ข้อ  
 เนื้อหาท่ีใช้ในการศึกษาคือค าศัพท ์30 ค า ได้แก ่

ตารางที่ 3.3 ค าศัพท์ 30 ค า 

住 多少 房间 欢饮 玩儿 常 

一起 楼 路 知道 你好 问 

旁边 公园 了 再见 对 邮局 

学校 看 老师 邮票 谢谢 宾馆 

层 号 女 你 去 妹妹 
 

 เป็นข้อสอบแบบให้อ่านค าศัพท์ 10 ค า 

住 多少 房间 欢饮 玩儿 常 

一起 楼 路 知道 你好 问 

旁边 公园 了 再见 对 邮局 

学校 看 老师 邮票 谢谢 宾馆 

层 号 女 你 去 妹妹 
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 3. ออกแบบแบบทดสอบวัดการอ่านค าศัพท์ภาษาจีนหลังเรียน จ านวน 10  ค า 
   เนื้อหาท่ีใช้ในการศึกษาคือค าศัพท ์30ค า ได้แก ่
ตารางที ่3.4 ค าศัพท์ 30 ค า 

住 多少 房间 欢饮 玩儿 常 

一起 楼 路 知道 你好 问 

旁边 公园 了 再见 对 邮局 

学校 看 老师 邮票 谢谢 宾馆 

层 号 女 你 去 妹妹 

 เป็นข้อสอบแบบให้อ่านค าศัพท์ 10 ค า 
 ***ส าหรับการออกแบบแบบทดสอบวัดการอ่านค าศัพท์ภาษาจีนก่อนเรียน และหลังเรียนนั้น ข้อสอบจะใช้
ค าศัพท์ชุดเดียวกัน เพื่อให้ทราบถึงความแตกต่างของการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
  
 ขั้นด าเนินการ 
 มีการด าเนินการดังนี้ 
 1. ท าการทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสุโขทัย
วิทยาคม จ านวน 37 คน โดยให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดความจ าค าศัพท์เพ่ืออ่านค าศัพท์ภาษาจีนก่อนเรียน และท า
การบันทึกคะแนน 
 2. ด าเนินการพัฒนาการอ่านค าศัพท์ของนักเรียนโดยการสอนและเล่นเกมโดยใช้“การจ าค าศัพท์ตามสัมผัส
ภาษาไทย”โดยมีวิธีการใช้ดังต่อไปนี้ 

2.1 การน าค าศัพท์“การจ าค าศัพท์ตามสัมผัสภาษาไทย”มาใช้ในการสอน  
ผู้วิจัยน า“การจ าค าศัพท์ตามสัมผัสภาษาไทย”มาใช้ในการสอนค าศัพท์โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
ผู้วิจัยสอนค าศัพท์ในบทเรียน หลังจากนักเรียนอ่านได้คล่องแล้วให้นักเรียนมาอ่านกับผู้วิจัยโดยไม่ต้องดูการ

สัมผัสภาษาไทย(ผู้เรียนสามารถมาอ่านที่ละชุดหรือทีละ 10 ค า ได้หรืออ่านทีเดียว 3 ชุด หรือ 30 ค าเลยก็ได้ตาม
ความสามารถของนักเรียน) 

2.2 ท าการทดสอบอีกครั้ง โดยให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดความจ าค าศัพท์โดยใช้แบบทดสอบวัดการอ่าน
ค าศัพท์ภาษาจีนหลังเรียน 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ 
 วิเคราะห์ผลจากคะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนแบบทดสอบหลังเรียน  
 1. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบวัดความจ าค าศพัท์ภาษาจีนก่อน-หลังเรียนโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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 เกณฑ์การแปลความ 
1. แบบทดสอบ 
 เกณฑ์การประเมิน 
 เทียบค่าร้อยละ 

ได้คะแนน ร้อยละ    0   -   49    หมายถึง      ควรปรับปรุง 
            50  -  59     หมายถึง      พอใช้ 
           60  -  69     หมายถึง      ปานกลาง 
         70  -  79     หมายถึง      ดี 

           80  -  100    หมายถึง      ดีมาก   
เกณฑ์การผ่าน 

 เทียบค่าร้อยละ 
ได้คะแนน ร้อยละ    0   -   49    หมายถึง      ไม่ผ่าน 

      ร้อยละ   50  -  100   หมายถึง      ผ่าน 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้โดยพัฒนาการอ่านค าศัพท์ภาษาจีนโดยใช้นวัตกรรม “ท่องจ าค าศัพท์ตามสัมผัส

ภาษาไทย”นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  จ านวน 37คน 
นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการอ่านค าศัพท์ภาษาจีนตามเกณฑ์คะแนนท่ีก าหนดไว้คือ 8 คะแนนหรือคิดเป็นร้อยละ 80 
ของคะแนนท้ังหมด โดยนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 8.03 คิดเป็นร้อยละ 80.27 ของคะแนนท้ังหมด  
การวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปได้ว่านักเรียนมีการพัฒนาทักษะการอ่านค าศัพท์ภาษาจีนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในการ
จัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับที่ดีมาก เนื่องจากครูผู้สอนใช้“ท่องจ าค าศัพท์ตามสัมผัสภาษาไทย” เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และยังใช้ในการทบทวนค าศัพท์ในรูปแบบของเกม ท าให้นักเรียนให้ความสนใจใน
การเรียนการสอน และรูปแบบในการน าเสนอเนื้อหามีความเหมาะสมน่าสนใจ จึงท าให้นักเรียนทุกคนมีผลคะแนนผ่าน
เกณฑ์ประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 

การวัดการประเมิน 
ผลคะแนนสอบ  

พัฒนาการ ก่อนเรียน หลังเรียน 
ค่าเฉลี่ย 2.65 8.03 5.38 
ค่าร้อยละ 25.68 80.27 78.62 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.65 1.32 0.33 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัยดังกล่าวมีประเด็นส าคัญที่สามารถน ามาอภิปรายได้ดังนี้ 
 1. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้โดยการพัฒนาทักษะการอ่านค าศัพท์ภาษาจีน โดยใช้นวัตกรรม 
“ท่องจ าค าศัพท์ตามสัมผัสภาษาไทย”นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัด
สุโขทัย จ านวน 37 คน พบว่านักเรียนทุกคนมีการพัฒนาทักษะการการอ่านค าศัพท์ภาษาจีนโดยใช้นวัตกรรม“ท่องจ า
ค าศัพท์ตามสัมผัสภาษาไทย” ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ หลังจากได้รับการการจัดการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 80.27 
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ซึ่งการจัดการเรียนการสอนโดย“ท่องจ าค าศัพท์ตามสัมผัสภาษาไทย”นั้น ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่าง
สนุกสนาน นักเรียนมีความกระตือรือรน้ในการหาค าตอบด้วยตนเอง และมีความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อีกท้ัง
ยังสมารถช่วยให้ผู้เรียนสามารถจดจ าความหมายของค าศัพท์ภาจีนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
มณีวรรณ  เจริญชัย (2555) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน โดยใช้วงล้อหรรษาส าหรับนักเรียนที่
มีความบกพร่องด้านการเรียนรู้โรงเรียนบ้านห้วยยางผลการศึกษาพบว่านักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการเรียนรู้
โรงเรียนบ้านห้วยยางมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นนักเรียนกลุ่มที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้มีจ านวนลดน้อยลงจึงถือได้
ว่านวัตกรรมวงล้อหรรษาน้ีช่วยพัฒนาทักษะด้านการอ่านการเขียนการคิดวิเคราะห์ได้เป็นอย่างดี 
นิตยา  สุวรรณศรี (2540) Jones. (1999) คณะนักวิชาการนานมีบุคส์ (2543) กล่าวถึงความส าคัญของการใช้เกมไว้ 
คือ เกมส์สามารถน ามาประยุกต์ในการสอนค าศัพท์ เพื่อให้เกิดความความสนุกสนานในบทเรียน และยังสร้างความ
คงทนในการเรียนรู้ค าศัพท์ได้ดีอีกด้วย 
วัลภาภรณ์  คงถาวร (2539)ได้กล่าวไว้ว่าเกมส์ช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้ความสนุกสนานและเกมยังมีประโยชน์ใน
การชักจูงนักเรียนให้เกิดความสนใจในบทเรียน เข้าใจบทเรียนและฝึกฝนทักษะทางภาษาให้นักเรียนจดจ าบทเรียนได้ดี
ขึ้น อีกท้ังครูยังใช้เกมส าหรับการทบทวนเนื้อหาที่เรียนได้ดีอีกด้วย 
จากการอภิปรายผลที่กล่าวมาในข้างต้นสามารถสรุปได้ว่านวัตกรรม“ท่องจ าค าศัพท์ตามสัมผัสภาษาไทย”เป็นสื่อการ
เรียนรู้ที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการอ่านค าศัพท์ภาษาจีน มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนมสี่วนร่วม
ในการเรียน ได้ลงมือปฏิบัติ ท่องจ า และค้นหาความหมายของค าศัพท์ด้วยตนเอง ซึ่งท าให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการ
เรียนรู้และจดจ่ออยู่กับการเรียนการสอน ทั้งบรรยากาศในการเรียนการสอนที่ผ่อนคลายสนุกสนานช่วยลดความวิตก
กังวลให้ผู้เรียน มีการทบทวนซ้ าๆ จนเกิดความคุ้นเคยกับค าศัพท์จนผูเ้รียนสามารถจดจ าได้ แต่อย่างไรก็ตามทักษะการ
อ่านค าศัพท์นั้นยังเป็นทักษะที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการฝึกฝนและทบทวนอยู่ตลอดเวลาความรู้นั้นจึงจะอยู่คงทน 
ในขณะที่การท าวิจัยในครั้งน้ีมีระยะเวลา 1 ภาคเรียน แม้ว่าคะแนนความสามารถในการจดจ าความหมายของค าศัพท์
ภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยใช้“ท่องจ า
ค าศัพท์ตามสัมผัสภาษาไทย”จะอยู่ในระดับดีมาก แต่อาจเกิดการลืมได้หากไม่มีการน าไปใช้และขาดการทบทวน แต่
โดยภาพรวมแล้วถือว่านวัตกรรม“ท่องจ าค าศัพท์ตามสัมผัสภาษาไทย”ช่วยให้ผู้เรียนมีการพัฒนาการจ าความหมาย
ของค าศัพท์ภาษาจีนอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการท าวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะในด้านการเรียนการสอน 
1.1 ครูผู้สอนควรอธิบายให้นักเรียนเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ก่อนที่จะมีการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียน

เข้าใจมากยิ่งขึ้น และปฏิบัติตามกิจกรรมต่างๆได้อย่างถูกต้องละมีประสิทธิภาพ 
1.2 ในการใช้นวัตกรรม“ท่องจ าค าศัพท์ตามสัมผัสภาษาไทย” ในกิจกรรมทบทวนค าศัพท์ คุณครูควรอธิบาย

ขั้นตอน กฎ กติกาการท ากิจกรรม ให้นักเรียนเข้าใจตรงกันก่อนที่จะเริ่มกิจกรรม 
1.3 คุณครูควรเตรียมพร้อมผู้เรียนก่อนท ากิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึน 
1.4 ในการท ากิจกรรมนั้นคุณครูควรให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจับฉลากค าศัพท์ด้วยตัวเอง  
1.5 ในการท ากิจกรรมทบทวนโดยใช้นวัตกรรม“ท่องจ าค าศัพท์ตามสัมผัสภาษาไทย” นั้นคุณครูควรให้

ผู้เรียนมีบทบาทอย่างเต็มที่ และคุณครูท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลอยู่ห่างๆ จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
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2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรเพิ่มระยะเวลาในการท าวิจัยครั้งต่อไป เพื่อดูพัฒนาการของผู้เรียนในระยะเวลาที่ยาวข้ึน 
2.2 ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์จากการเรียนโดยใช้นวัตกรรม“ท่องจ าค าศัพท์ตาม

สัมผัสภาษาไทย” 
2.3 คุณครูควรพัฒนารูปแบบของนวัตกรรมให้มีความครอบคลุมทักษะด้านอื่นๆมากขึ้น ซึ่งหากท าได้จะเป็น

ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก 

เอกสารอ้างอิง 
(Burns & Lowe. 1966) : เทคนิคการสอนค าศัพท์.สืบค้นจาก.  www.prncilgreen1.blogspot.com เข้าถึงเมื่อวันที่ 

20-12-2018 
(David Wilkins 1972) : การเสริมสร้างความจ าด้วยภาพและเสียง.สืบค้นจาก. www.edu.msu.ac.th.เข้าถึงเมื่อ    

วันท่ี 27-12-2018 
กิลฟอร์ด (Guilford, 1956 : 221) ความสามารถด้านความจ า โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 
ความหมายของว่าค าศัพท์ หมายถึง กลุ่มเสียง เสียงพูดหรือลายลักษณ์อักษรที่เขียนหรือพิมพ์ขึ้นเพื่อแสดงความคิดเปน็

ค า หรือค ายากที่ต้องแปล (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2540) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
อัสสัมชัญธนบุรี  ปีการศึกษา 2552 ช่ือเรื่อง พัฒนาทักษะการจ าค าศัพท์โดยใช้ เกม Crosswor 

ณรงค์   ทองปาน (2526,หน้า 3) ความสามารถในการอ่าน 
นิตยา สุวรรณศรี (2542: 70) การใช้เกมส์ค าศัพท์ประกอบการสอน      
นันทิดา ปินะสุ (2555) .การพัฒนาทักษะการจาคาศัพท์และการอ่านออกเสียงค าศัพท์ภาษาจีน โดยใช้การ์ดค าศัพท์

ทบทวนด้วยตัวเอง.สัตหีบ: วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการ 
นันทิยา แสงสิน (2559) ความส าคัญของการเรียนรู้ค าศัพท์.สืบค้นจาก.www.kruoiysmarteng.blogspot.com.

เข้าถึงเมื่อวันท่ี 2-1-2019 
 พัชรี   มากระจันทร์ งานวิจัยในช้ันเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) 
บ ารุง  โตรัตน์.(2525).วิธีการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ.นครปฐม : มหาวิทยาลัย 
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การพัฒนาทักษะการออกเสียง โดยใช้ชุดฝึกการอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอิน ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา จังหวัดก าแพงเพชร 

The Development of Chinese Phonetic Pronunciation with a exercise for   
students Matthayom 1 Pangsilathongsuksa School 

กชนันท์ เข็มสกุลทอง1 ศาวพา  บัวศรี2 และนุจรีย์  สีแก้ว3 
Kochanan Khemsakunthong 1 Sawapha Buasri2 and Nucharee  Sikae3 

1 นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  
 1. เพื่อฝึกการอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอิน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี 1/2 โรงเรียนปางศิลาทอง
ศึกษา   
 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางด้านการอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอินกับเกณฑ์ 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษาที่มีต่อชุดฝึกการ
อ่านออกเสียงสัทอักษรพินอิน โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  1/2 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ ชุดฝึกการอ่านออกเสียง แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาจีน จ านวน 4 แผน แบบวัดการ
อ่านก่อนเรียนและหลังเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test 
(Dependent samples) 
 จากการวิจัยพบว่า 
 1.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี 1/2 มีการอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอินสูงขึ้น    

2.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี 1/2 มีผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอินสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดคือ 97.50/80 

3.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี 1/2 มีความพึงพอใจต่อชุดฝึกการอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอินในระดับมาก

ที่สุด 
 

ค าส าคัญ : ทักษะการออกเสียง / ชุดฝึกการอ่านออกเสียง  
 

ABSTRACT  
 This research aimed to study  
 1. Practice reading phonetic Pinyin For students Matthayom 1/2 Pangsilathongsuksa School.  
 2. To study the achievement in reading pronunciation, pinyin and criterion.  
 3. To investigate the satisfaction of the students Matthayom 1 Pangsilathongsuksa School 
with a exercise set of the Chinese Phonetic Pronunciation. The sample group is the student of 
Grade 1/2, PangSilaThongSuksa School. The instrument used in the research is a set of practice 
reading aloud, 4 Chinese language learning plans. Reading measurement form before and after 
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school The statistics used in data analysis are percentage, mean, standard deviation and t-test 
(Dependent samples). 
The results showed that 
1. The efficiency of reading exercises pronunciation phonetic Pinyin. Higher than . 
2. Students in Grade 1/2 have the achievement of reading phonetic pronunciation higher than the 
criteria set, ie 97.50 / 80 
3. Students in Grade 1/2 are satisfied with the training set, reading aloud at the highest  

Key words: Pronunciation skills / Pronunciation training set. 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ในปัจจุบันการศึกษาภาษาจีนกลางถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง อีกทั้งยังได้มีการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มี
การเปิดรับกลุ่มประเทศอาเซียนเข้ามายังประเทศไทยโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนรวมไปถึงนักศึกษา นักธุรกิจชาว
จีนซึ่งมีบทบาทต่อตลาดแรงงานของไทยในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การ
ติดต่อท าธุรกิจค้าขาย หรือการร่วมทุนกับนักธุรกิจชาวจีนทั้งจากแผ่นดินใหญ่ ไต้หวัน ฮ่องกง หรือ สิงคโปร์ที่มี
อัตราส่วนทางการท าธุรกิจเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ท าให้มีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ในการใช้ภาษาจีนกลางเพิ่มมาก
ขึ้น จากเหตุผลที่ได้กล่าวมาท าให้มีการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนกลางในประเทศไทยของเราเพิ่มมากขึ้น  ทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยจะเห็นได้ว่ามีการสอนภาษาจีนกลางอยู่ในทุกระดับช้ันตั้งแต่ระดับช้ันอนุบาล 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและในระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนสถาบันสอนภาษาเอกชนท่ีเปิดสอนภาษาจีนกลางให้กับ
ผู้ที่สนใจท่ัวไป  
 ในการศึกษาภาษาจีนนั้น โดยทั่วไปเราจะเห็นเพียงอักษรจีนซึ่งยากต่อการศึกษา จึงมีระบบสัทอักษรพินอิน
เกิดขึ้น ระบบสัทอักษรพินอิน คือ เครื่องมือทางด้านภาษาที่สะดวกและง่ายต่อการศึกษาการอ่านออกเสียงภาษาจีน 
ท าใหผูที่พูดและเขียนตัวอักษรจีนไม่ได้นั้น สามารถเรียนรู้ระบบการออกเสียงภาษาจีนไดอย่างถูกต้อง โดยการยืม
อักษรโรมัน  เชน  b  p  m  f  a  o  e  ……มาใช้เป็นสัญลักษณ์แทนเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกตของภาษาจีน
กลาง  ฉะนั้น จ าไว้ว่าเรายืมตัวอักษรโรมันมาใช้เปนสญัลกัษณ์แทนเสียงเท่าน้ัน ส่วนระบบการออกเสียงเปนระบบเสียง
ของภาษาจีนกลางไมใ่ช่การออกเสียงภาษาอังกฤษ (สุรชัย ปทมผดุงศักดิ์ )   
 ปัจจุบันโรงเรียนในประเทศไทยได้มีการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนเป็นจ านวนมาก และโรงเรียนปางศิลา
ทองศึกษา ก็ยังเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่ได้มีการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในระดับช้ันมัธยมศึกษา  โดยจุดมุ่งหมาย
ของการเรียนภาษาจีนพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนั้น คือเน้นให้นักเรียนสามารถสื่อสารได้ ซึ่ง
การเรียนภาษาขั้นพื้นฐานของทุกภาษานั้นได้ พื้นฐานเบื้องต้นส าหรับการเรียนภาษานั้นคือ การออกเสียงได้ถูกต้อง ถ้า
ออกเสียงไม่ถูกต้องก็จะเป็นปัญหาต่อการสื่อสาร ดังนั้นจะต้องฝึกทักษะการออกเสียงให้ถูกต้องและชัดเจน เพื่อเป็น
พื้นฐานของการสื่อสารทางภาษา ภาษาจีนก็เช่นกันจะต้องให้ความส าคัญในเรื่องการออกเสียง การออกเสียงจะเป็น
ปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ผู้เรียนมีพื้นฐานการเรียนภาษาจีนและทักษะในกาสื่อสารได้ดี 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อฝึกการอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอิน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนปางศิลาทอง

ศึกษา  จังหวัดก าแพงเพชร  
2. เพื่อศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางด้านการอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอินกับเกณฑ ์
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3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1/2 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา จังหวัด
ก าแพงเพชร ที่มีต่อชุดแบบฝึกการอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอิน 

ขอบเขตการวิจัย 
 1.ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
   1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 
จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 5 ห้อง  
   1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 
จังหวัดก าแพงเพชร จ านวนนักเรียน 30 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 เป็นแบบฝึกออกเสียงสัทอักษรพินอิน ซึ่งผู้วิจัยก าหนดขอบเขตในการศึกษา โดยน าชุดฝึกออกอ่านเสียงสัท
อักษรพินอินที่มีภาพประกอบการอ่านออกเสียง เพื่อแก้ไขปัญหาการออกเสียงไม่ได้และออกเสียงไม่ชัดเจน ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา จังหวัดก าแพงเพชร โดยผู้วิจัยน าชุดฝึกการอ่านออก
เสียงสัทอักษรพินอิน ออกเป็นสัดส่วน ดังนี ้
 1.ชุดแบบฝึกการออกเสียงสัทอักษรพินอิน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนปางศิลาทอง
ศึกษา จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 5 ชุด  
 2. ประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกการอ านออกเสียงสัทอักษรพินอิน เป นไปตามเกณฑ์ 80/80  
 3. เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอิน ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
1/2 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา จังหวัดก าแพงเพชร ก่อนใชและหลังใชชุดฝึกการ  อานออกเสียงสัทอักษรพินอินที่
ก าหนดขึ้น   
 3. ขอบเขตด้านตัวแปร 
 3.1 ตัวแปรต น คือ  ชุดแบบฝึ กการอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอินก่อนเรี ยน -หลั ง เรี ยน  
  3.2  ตัวแปรตาม คือ  
      1.ความสามารถในการอานออกเสียงสัทอักษรพินอิน   
       2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ชุดฝึกการอ่านออกเสียงสัท
อักษรพินอิน 
 3. ความพึงใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา จังหวัดก าแพงเพชร ที่มีต่อ
ชุดฝึกการอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอิน 
 4. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  ภาคเรยีนที ่2 ปีการศึกษา 2561 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. ชุดแบบฝึกการอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอิน หมายถึง ชุดแบบฝึกที่ผู้วิจัยศึกษาจากหนังสือระบบสัท
อักษรพินอิน  
 2. ความสามารถในการอ่านออกเสียง หมายถึง ทักษะในการอ่านออกเสียงพินอิน ได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง 
โดยอาศัยจากชุดแบบฝึกการอ่านออกเสียง  
 3. ภาพประกอบการอานออกเสียงพินอิน หมายถึง รูปภาพการอ่านออกเสียง ซึ่งแสดงวิธีการ วางลิ้น    
เปรงเสียง ปล่อยลม กักลม รวมถึงต าแหน่งของฟันในช่องปากด้วย  
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   4. ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 หมายถึง เกณฑ์ในการตัดสินประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกการอ่านออก
เสียงสัทอักษรพินอิน ดังนี ้
       4.1 80 ตัวแรก หมายถึง จ านวนนักเรียนท่ีท าแบบฝึกหลังเรียนด้วยชุดแบบฝึกการอ่านออกเสียงพินอิน 
ผ่านเกณฑที่ก าหนด รอยละ 80   
      4.2 80 ตัวหลัง หมายถึง จ านวนนักเรียนที่ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อสิ้นสุดการ
เรียน โดยใช้ชุดแบบฝึกการอ่านออกเสียงพินอิน ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 80 

กรอบแนวคิด 
 
            ชุดฝึกการอ่านออกเสียงพินอิน 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การพัฒนาทักษะการออกเสียง โดยใช้ชุดฝึกการอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอิน  ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา จังหวัดก าแพงเพชร ผู้วิจัยไดด าเนินการศึกษาค้นคว้าหัวข้อ   
ดังตอไปนี ้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 2. เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย   
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล  
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา  จังหวัดก าแพงเพชร 
จ านวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

 เคร่ืองมือและการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย   
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใชแบบฝกการอ่านออกเสียงพินอิน โดยมีภาพประกอบการอานออกเสียง  
ประกอบการสอนจ านวน 4 ชุด  

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางด้าน
การอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอิน ไม่ต่ าว่า
เกณฑ์ที่ก าหนด  
 

มีความพึงพอใจต่อชุดแบบฝึกการอ่านออก

เสียงสัทอักษรพินอิน 
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 2. ชุดทดสอบความสามารถในการอ่านออกเสียงพินอิน ประกอบด้วย พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ซึ่งใช้
ทดสอบก่อนการทดลองและหลังการทดลอง   

 การสร้างและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้  
    1.1 ศึกษาหลักสูตร ขอบข่ายของเนื้อหาวิชา และจุดมุงหมายของวิชาภาษาจีน คู่มือการสอน ภาษาจีน
รวมทั้งจุดประสงค์การเรียนรูภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาปที ่½ 
    1.2 ศึกษาและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ส าหรับกลุ มตัวอย าง ซึ่งใช้แบบฝึกการอ่านออกเสียง 
ประกอบการสอน  
    1.3 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สรางขึ้นไปใหครูผู้เช่ียวชาญการสอนจากโรงเรียนปางศิลาทองศึกษาและ
อาจารย์นิเทศ ตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแก้ไข 
    1.4 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับปรับปรุงแกไข ไปทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปที่ 2 ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอยาง  
 2. แบบทดสอบการอ่านออกเสียงพินอิน เปนแบบทดสอบที่ประกอบด้วย พยัญชนะ สระและ วรรณยุกต์ซึ่ง
ใช้ทดสอบ  กอนการทดลองและหลังการทดลองมีขั้นตอนการสร้าง ดังนี ้    
    2.1 ศึกษาจากเอกสาร งานวิจัย เกี่ยวกับการสรางแบบทดสอบ ในการอานออกเสียง รวมจนถึง เนื้อหา
หลักสูตรการเรียนภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาปที ่1/2   
    2.2 ศึกษาและสร้างแบบทดสอบ โดยอิงจากสื่อภาพประกอบการอ่านออกเสียงพินอินที่สร้างขึ้น     
    2.3 น าแบบทดสอบที่ไดไปทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่2 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอยาง 
   3. แบบฝึกการอ่านออกเสยีงพินอิน มีวิธีการสรา้ง ดังนี ้
    3.1 ศึกษาตัวอย่างจากงานวิจัยต่างๆ ที่ใช้ชุดฝึกในการทดลอง โดยน ามาประยุกต์ให้เข้ากับการทดลอง 
    3.2 ค้นหาชุดฝึกการอ่านออกเสยีงพินอิน ในภาษาจีน โดยใช้เนื้อหาหลักสูตร ช้ันมัธยมศึกษาปที ่ 1/2 
    3.3 น าแบบฝึกการอ่านออกเสียงพินอิน ไปให้ครูผู้เชี่ยวชาญในการสอนในโรงเรียนปางศลิาทองศึกษา 
ตรวจสอบแกไ้ขปรับปรุง 
    3.4 น าแบบฝึกท่ีได้รับการปรับปรุง ไปทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอยา่ง   

 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการทดลองด้วยตนเองโดยทดลองใช้กับนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1/2 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา จ าหวัดก าแพงเพชร ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  
จ านวน 30 คน มีล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน จ านวน 30 ข้อ 
 2. จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกการอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอิน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
 3. ทดสอบหลังเรียน (Posttest) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน จ านวน 30 ข้อ  
 4. ประเมินการอ่านออกเสียงพินอินในภาษาจีนตามเกณฑ์  
 5. ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดฝึกการอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอิน 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะหข์้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยไดวิเคราะห์ข้อมลูโดยการเปรียบเทยีบผลสมัฤทธ์ิกอนเรียนและ
หลังเรียน โดยผู้เรยีน จะต้องผานเกณฑ์มาตรฐานท่ีผู้วิจัยก าหนด 80/80  

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้  

 1. รอยละ  
 2. T-Test                       
 

 3.  �̅� = 
∑ 𝑥

𝑛
   =  เมื่อ  �̅�   คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 

                      ∑ 𝑥   คือ ผลบวกของข้อมูลทุกค่า 

                         𝑛  คือ จ านวนข้อมูลทั้งหมด 

 

   S.D. =√
(𝑥−𝑥)2

𝑛−1
    =  เมื่อ   S.D. คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

     𝑥    คือ ข้อมูล ( ตัวท่ี 1,2,3…,n) 

     �̅�    คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 

     𝑛    คือ จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่านออกเสียงพินอิน ในภาษาจีน ซึ่งผู้วิจัยจะเสนอ
ความสามารถในการอ่านออกเสียงพยัญชนะในภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี  ที่ 1/2 โรงเรียนปางศิลาทอง
ศึกษา จังหวัดก าแพงเพชร ที่ไดจากการท าแบบทดสอบวัดความสามารถทางด้านการอ่านออกเสียงพินอินในภาษาจีน 
ก่อนและหลังการทดลอง มาท าการเปรียบเทียบด้วยการทดสอบ t แบบคู่    

ผลการทดลอง ความสามารถในการอ่ านออกเสียงสัทอักษรพินอินในภาษาจีน ตาราง 1 แสดงการ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของคะแนนรวม ของความสามารถในการอ่ านออกเสียงสัทอักษรพินอิน ในภาษาจีน 
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   
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ตารางที่ 1 แสดงความสามารถในการอ่านออกเสียงพินอิน ในภาษาจีน ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ของ
แบบฝกการอ่านออกเสียงพินอินในภาษาจีน   

ความสามารถ 
ในการอ่านออกเสียง 
พินอินในภาษาจีน 

จ านวนนักเรียน 
 

จ านวนนักเรียน 
ที่สอบผาน เกณฑ ์

ประสิทธิภาพตัวแรก 
 

ชุดแบบฝึกย่อยท่ี 1 
ชุดแบบฝกึยอ่ยท่ี 2 
ชุดแบบฝกึย่อยท่ี 3  

30 
30 
30 
 

30 
30 
30 

100.00 
95.00 
97.50 

ประสิทธิภาพตัวแรก 
97.50 

 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ร้อยละของนักเรียนท่ีสอบผานเกณฑ์แต่ละชุดฝึก สูงกว่าร้อยละ 80 ทุกชุดแบบฝึกและ
ค่าเฉลี่ยของร้อยละของนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์คิดเป็น  97.50 ซึ่งสูงกวา่เกณฑ์มาตรฐาน 80 ตัวแรก 

ตารางที่ 2 แสดงผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80 ตัวหลัง ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียน 
เรื่อง การอ่านออกเสียงพินอิน ในภาษาจีน   

ชื่อ 
 

จ านวนนักเรียน 
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียน 
ที่สอบผานเกณฑ ์

 ประสิทธิภาพตัวหลัง 
 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน เรื่อง  การอานออก
เสียงสัทอักษรพินอิน 
 

30 
 

28 
 

 
95.00 

 

 
             จากตารางที่ 2 ร้อยละของจ านวนนักเรียน ที่สอบผานเกณฑ์จากการท าแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง การอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอิน ในภาษาจีน ซึ่งเป็นแบบทดสอบรวบยอดหลังเรียนจบทุกชุดแบบฝึก     
คิดเป็น  95.00 ซึ่งสูงกวา่เกณฑ์มาตรฐาน 80 ตัวหลัง   

เมื่อพิจารณาผลการวเิคราะห์ข้อมลู ตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2 แลว้พบว่า ชุดแบบฝกการอ่านออกเสยีงพิน
อินในภาษาจีน มีประสิทธิภาพ  97.50/95.00 ซึ่งสูงกวา่เกณฑมาตรฐานท่ีก าหนดไว้    
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ตารางที่ 3 แสดงความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดฝึกการอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอิน 

 
 จากตาราง 3  พบว่านักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกการอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอินโดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ (�̅� = 4.50) เมื่อพิจารณาพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก มีจ านวน 5 ข้อ ที่มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅� = 4.65) คือ ที่เหลืออยู่ในระดับมาก ท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (�̅�  = 4.29)  

สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้  การวิจัยการใช้ชุดฝึกการอ่านออกเสียงพินอิน  ในภาษาจีนประกอบการ
สอน สามารถสรุปผล ดังนี ้   
  1. ความสามารถในการอ่านออกเสียงพินอิน ในภาษาจีนของนักเรียน หลังการเรียนการสอนโดยมี ชุดฝึก
การอ่านออกเสียงพินอิน ในภาษาจีน มีประสิทธิภาพผานเกณฑ 80/80 
 2. หลังจากที่นักเรียนได้ทดสอบอ่านโดยใช้ชุดฝึกการอ่านออกเสียงพินอิน ในภาษาจีนแล้ว นักเรียนผ่าน
เกณฑ์ 
 3. หลังจากท่ีนักเรียนได้เรียนโดยใช้ชุดฝึกการอ่านออกเสียงพินอินในภาษาจีนแล้ว นักเรียนมีความพึงพอใจ
เฉลี่ย 4.51 อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมาก  

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการท าวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสามารถอภิปรายได้ดังนี้ 

1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 มีการฝึกการอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอินหลังสูงกว่าก่อนการใช้ชุดฝึก
การอ่านออกเสียงสัทอักษพินอิน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ.05 ทั้งนี้เพราะว่า ชุดฝึกการอ่านพินอินที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นใช้การเรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และครูผู้สอนจะสอนอ่าน ทั้งการสะกดพินอิน การออกเสียงวรรณยุกต์ และ
ครูผู้สอนจะคอยให้ค าปรึกษากับนักเรียนทุกคนอย่าง เอาใจใส่ และร่วมกันคอยช้ีถึงความส าคัญในการเรียนภาษาจีน 

 
รายการ �̅�  

  
S.D 

 
ระดับความพึง

พอใจ 
1. แบบฝึกมีข้อแนะน าในการปฏิบัติกิจกรรมที่ชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย 4.65 0.49 มากที่สุด 
2. แบบฝึกมีขนาดตัวอักษรที่เหมาะสม 4.45 0.51 มาก 
3. เนื้อหาท่ีก าหนดในกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม กับผู้เรียน 4.48 0.42 มาก 
4. กิจกรรมในแบบฝึกมีความเหมาะสมกับนักเรียน 4.65 0.49 มากที่สุด 
5. แบบฝึกมีภาพประกอบ มีการวางรูปแบบที่ดี 4.29 0.58 มาก 
6. เวลาที่ใช้ในการท าแบบฝึกเพียงพอและเหมาะสม 4.35 0.57 มาก 
7. แบบฝึกมีความน่าสนใจและมีรูปแบบที่หลากหลาย 4.45 0.51 มาก 
8. ขั้นตอนของกิจกรรมในแบบฝึกนักเรียนสามารถปฏิบัติได้ 4.55 0.57 มากที่สุด 
9. แบบฝึกท้าทายความสามารถของนักเรียน 4.48 0.47 มาก 
10. กิจกรรมในแบบฝึกท าให้นักเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาจีน เพิ่มขึ้น เข้าใจความหมายได้ดี 
น าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 

4.39 0.52 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.50 0.51 มาก 
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จึงท าให้นักเรียนเกิดความสนใจต่อการเรียนภาษาจีน และการอ่านภาษาจีนในการวิจัยครั้งนี้อยู่ในระดับดี  นักเรียน
สามารถอ่านค าศัพท์ได้  
 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 มผีลสัมฤทธ์ิทางด้านการอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอิน  
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เพราะว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 มีการอ่านที่ไวและทบทวนการอ่านออก
เสียงบ่อยครั้ง นักเรียนสามารถจดจ าค าที่อ่านได้อย่างดี และได้รับค าแนะน าจากครูพี่เลี้ยงและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

 3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 มคีวามพึงพอใจต่อชุดแบบฝึกการอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอินโดย
รวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ทั้งนี้เพราะ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 ให้ความร่วมมือในการเรียนการสอน รวมทั้งมี
ความตั้งใจเรยีน 
    จากการวิจัยพบว่าช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการหา
ค าตอบด้วยตนเอง และมคีวามสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อีกท้ังยังสามารถช่วยให้ผูเ้รียนสามารถจดจ า
ความหมายของค าศัพท์ภาจีนได้ดยีิ่งข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

 สมทรง  สุวพานิช (2555, 42) ไดเ้สนอถึงวิธีการให้ท าแบบฝึกหัดดังต่อไปนี้ การใหฝ้ึกปฏิบตัิควรจะมาหลัง
การสอน เมื่อนักเรียนเขา้ใจดีแล้ว และควรใหฝ้ึกทุก ๆ ด้าน โดยฝึกท าจากสิ่งที่ง่ายไปหาสิ่งที่ยาก ให้ระยะเวลาสั้น ๆ 
ในการฝึกแต่บ่อยครั้งจะดีกว่าการฝึกติดต่อกันเป็นเวลานาน เนื่องจากเด็กแตล่ะคนอาจจะใช้วิธีการท าท่ีแตกต่างกัน 
ดังนั้นครูต้องติดตามผลการฝึกอยูเ่สมอ ควรให้งานตามความสามารถ ตามความเหมาะสมเป็นกลุ่ม ๆ ครูควรจดัให้เด็ก
เก่งศึกษาปัญหาทางคณติศาสตร์ประเภทลับสมองเพื่อให้เขาได้พบสิง่แปลกใหม่ เป็นการเร้าความสนใจ ไม่ควรปล่อยให้
ท าแบบฝึกหัดมาก ๆ ทุกครั้งไป  ครูต้องสรา้งทัศนคติที่ดีต่อการใหแ้บบฝึกหัด โดยให้เด็กเห็นความส าคัญและให้ใช้เป็น
สิ่งแสดงความกา้วหน้าของแต่ละคน ครูต้องแนะน าอย่างใกล้ชิดหากมีผิดพลาด ครูควรแกไ้ขเสยีก่อนที่ 

จะติดเป็นนิสัย  ในการฝึกท่ีชัดเจน ครูต้องดูแลและจัดการฝึกให้เหมาะสมกับนักเรียนซึ่งมีความแตกต่างกันไปในแต่ละ
บุคคล และครูต้องสรรหากิจกรรมที่ใช้ฝึกให้มีความหลากหลายให้นักเรียนได้ฝึก 
 ยุพิน  พิพิธกุล (2559, 13) ได้กล่าวถึงข้อควรค านึงในการท าแบบฝึกว่า การฝึกจะได้ผลดี ต้องค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  ควรจะฝึกไปทีละเรื่อง เมื่อจบบทเรียนหนึ่ง และเมื่อเรียนได้หลายบท ก็ควรจะฝึกรวบยอดอีก
ครั้ง ควรจะมีการตรวจสอบแบบฝึกแต่ละครั้ง ที่ให้นักเรียนท าเพื่อประมวลผลนักเรียน คัดเลือกแบบฝึกที่สอดคล้องกับ
บทเรียนและพอเหมาะ ไม่มากเกินไปค านึงถึงความยากง่าย และพึงตระหนักอยู่เสมอว่าก่อนที่จะให้นักเรียน ท าโจทย์
นั้นนักเรียนเข้าใจในวิธีการท าโจทย์นั้นโดยถ่องแท้แล้ว อย่าปล่อยให้นักเรียนท าโจทย์ตามตัวอย่าที่ครูสอนโดยไม่เกิด
ความริเริ่มสร้างสรรค์ 
 จากหลักและวิธีการให้ท าแบบฝึกทักษะข้างต้น ผู้ศึกษาขอสรุปวิธีการให้ท าแบบฝึกทักษะ ที่ผู้ศึกษาสร้างไว้
ดังนี้ คือต้องกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการฝึกทักษะ โดยใช้แบบฝึกทักษะให้ผู้เรียนท าแบบฝึกด้วยความ
ตั้งใจที่จะพัฒนาตนเอง ท าด้วยความเข้าใจตามระดับความสามารถของตน ก าหนดระยะเวลาสั้น ๆ ในการฝึก แต่
บ่อยครั้ง ไม่ฝึกติดต่อกันเป็นเวลานานเพราะผู้เรียน อาจเกิดความเบื่อหน่ายและเมื่อยล้าได้ มีการอธิบายส าหรับข้อที่
ยาก รวมทั้งการให้ฝึกปฏิบัติควรจะมาหลังการสอน เมื่อนักเรียนเข้าใจดีแล้ว โดยฝึกท าจากสิ่งที่ง่ายไปหาสิ่งที่ยาก อีก
ทั้งครูต้องแนะน าอย่างใกล้ชิด เพราะถ้าพบข้อผิดพลาดแล้วครูจะได้แก้ไขก่อนที่จะติดเป็นนิสัย ในการฝึก และแจ้งให้
นักเรียนทราบว่าแบบฝึกทักษะจะเป็นการแสดงถึงความก้าวหน้าของนักเรียน เพื่อครูจะใช้เป็นแนวทางในการ
ช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการท าวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. ขอเสนอแนะในด้านการเรียนการสอน  
    1.1 ในการใช้ชุดฝึกการอ่านออกเสียงพินอิน ในภาษาจีนประกอบการเรยีนการสอนนั้น ครูผูส้อนควรชี้แจง
ถึงจุดมุ่งหมายของการใช้แบบฝึก การอ่านออกเสียงพินอิน ว่าเป็นการช่วยพัฒนาทักษะทางด้านการอา่นออกเสียงพิน
อินในภาษาจีน ทั้งยังช่วยในการจดจ าตัวอักษรได้ด้วย    
   1.2 ครูผูส้อน ควรอธิบายวิธีการออกเสียงโดยเน้นค าที่ออกเสยีงยากเป็นพิเศษ เพื่อท่ีนักเรียนจะได้ฝกึฝน
และควรใช้รูปภาพเป็นสื่อในการเรยีนการสอนเพื่อให้นักเรียนเข้าใจวธิีการออกเสียงและเปล่งเสยีงออกมา  
  2. ข้อเสนอแนะที่ใช้ในงานวิจัยครั้งต่อไป 
   2.1 การศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการน าแนวคดิและหลักการสร้างชุดฝึกการอ่านออกเสยีง ที่มีการสอน
แบบบูรณาการ กลุม่สาระการเรยีนรู้ภาษาตา่งประเทศในเรื่องอื่นๆ  
   2.2 การศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรท าการวิจัย โดยใช้สื่อภาพประกอบการอ่านออกเสียงพยัญชนะ ค าศัพท์
ในภาษาจีน การสอนทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน       
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The Development of Chinese Language Reading of The Eight Grade Students  
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดบัตรค า
อ่านภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2  2.เพื่อศึกษาทักษะการอ่านหลังการใช้ชุดบัตรค าอ่านภาษาจีนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีที่ 2/8 3.เพื่อศึกษาความรับผิดชอบหลังการใช้ชุดบัตรค าอ่านภาษาจีนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2/8 โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 2/8 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เครื่องมือท่ีใช้ในการ
วิจัย คือ ชุดบัตรค าอ่านภาษาจีน แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาจีน จ านวน 8 แผน แบบวัดการอ่านก่อนเรียนและ
หลังเรียน แบบวัดทักษะการอ่าน แบบวัดความรับผิดชอบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test (Dependent samples) 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังสูงกว่าก่อนการใช้ชุดบัตรค าอ่านภาษาจีน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ.05 โดยมีค่า t=37.86 
 2.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 มีทักษะการอ่านหลังการใช้ชุดบัตรค าอ่านภาษาจีน โดยรวมอยู่ในระดับ

มากที่สุด (x̅ =3.83 และ S.D. =1) 
         3.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/8 มีความรับผิดชอบหลังการใช้ชุดบัตรค าอ่านภาษาจีน โดยรวมอยู่ในระดับ

มากที่สุด (x̅ =4.64 และ S.D. =0.44) 

ค าส าคัญ: การอ่านภาษาจีน ชุดบัตรค าอ่านภาษาจีน 

ABSTRACT 

 The research aimed  1.To compare the reading achievement between pre-test and post-
test using the flash card of eight grade students  2.To study the reading skill after using the flash 
card of eight grade students  3.To study the responsibility after using the flash card of 8 grade 
students the sample group of eight grade class 2/8 students from Sukhothaiwittayakom School 
instrumentation the flash card the lesson plans for learning Chinese language test the reading 
achievement between pre-test and post-test the evaluation form of responsibility the statistics 
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used in the research were arithmetic mean (x̅) standard deviation (S.D.) t-test for dependent 
sample.  
 The results of this research were as follows: the reading achievement of eight grade 
students post-test higher than that pre-test that was statistically significant different at the .05 level 

the reading skill of eight grade students after using the flash card was at the high level. (x̅ =10.96
และ S.D. =7.19) the responsibility of eight grade students after using the flash card was at the high 

level. (x̅ =14.57และ S.D. =8.13) 

Keywords: Chinese language reading, the flash card 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 เมื่อเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 โลกยิ่งเล็งเห็นความส าคัญของภาษามากยิ่งขึ้นๆ เพราะภาษาเป็นเครื่องมือส าคัญของ
โลกยุคโลกาภิวัตน์  โลกแห่งโลกาภิวัตน์ (Globalization) ท าให้การเรียนรู้ภาษาที่สอง นอกจากภาษาแม่จึงกลายเป็น
สิ่งจ าเป็นที่ทุกคนไม่อาจละเลยได้ เพราะการมีความรู้และความสามารถใช้ภาษาได้มากกว่าหนึ่งภาษา ถือเป็น
ความส าเร็จหนึ่งของชีวิต ไม่ว่าจะในด้านการศึกษาเล่าเรียนหรือการงานอาชีพ (พัชน ีตั้งยืนยง และสุรีย์ ชุณหเรืองเดช, 
2552) และการใช้ภาษาในการเข้าถึงองค์ความรู้ของโลก รวมทั้งความร่วมมือกันของผู้คนที่ต่างชาติและวัฒนธรรม  
การรวมกลุ่มของประเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างประเทศ ภาษาจึงมีความส าคัญต่อ
การสื่อสารมาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเศรษฐกิจ การศึกษา และเทคโนโลยี (กระทรงศึกษาธิการ,2551)   แม้ว่าต้น
ทางของการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศคือการศึกษา แต่เมื่อเข้าสู่การงานอาชีพ นั่นคือการด าเนินชีวิตด้วยเศรษฐกิจ การ
มีงานท าพร้อมมีรายได้ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงถือเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจส่วนตัวให้มีความมั่นคงและก้าวไกล 
อันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศชาติ ความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจน ามาซึ่งความมั่นคงในชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชน สังคมโลกปัจจุบันและอนาคต การมีทักษะและความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศถือเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญของการสื่อสาร แม้ว่าบุคคลจะมีศักยภาพโดดเด่นหลากหลายด้านในเชิงวิชาการหรือศาสตร์อื่นๆ แต่หาก
ด้อยความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ  ศักยภาพที่มีอยู่ย่อมเสมือนลดทอนลง ภาษาต่างประเทศท่ีส าคัญๆ ล้วนเป็น
ภาษาของประเทศท่ีมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ซึ่งรัฐต่างประเทศต้องการร่วมท าการค้าด้วย อย่างเช่นสาธารณรัฐประชาชน
จีนซึ่งมีเศรษฐกิจเติบโตก้าวหน้าในประชาคมโลกอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง  ภาษาจีนจึงเป็นภาษาต่างประเทศที่มี
ความส าคัญตามอิทธิพลทางเศรษฐกิจของประเทศจีน ซึ่งคนทั่วโลกนิยมเรียนรู้ภาษาจีน อีกทั้งยังเป็นภาษาหนึ่งของ
องค์การสหประชาชาติ การเรียนรู้ภาษาจีนของคนไทยจึงมีความจ าเป็นในการเพิ่มศักยภาพการสื่อสารกับประชากรใน
ประเทศจีนและประชาคมโลก เพราะภาษาจีนมิใช่สื่อสารกันเพียงภายในประเทศจีนเท่านั้น ยังมีผู้นิยมใช้กันทั่วโลก 
และมีผู้นิยมใช้สื่อสารมากที่สุดด้วย การส่งเสริมให้คนไทยสามารถใช้ภาษาจีนได้ จะส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศในเวทีระหว่างประเทศ และการมีสัมพันธไมตรีอันดีกับสาธารณรัฐประชาชนจีน (กระทรง
ศึกษาธิการ,2551:1)    
 จากความส าคัญของการเรียนของภาษาจีน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 ได้ก าหนดให้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาจีนมีการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและสามารถสื่อสารภาษาจีนขั้นพื้นฐาน
อย่างมีประสิทธิภาพตามสถานการณ์ต่างๆ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และแสดงออก สามารถใช้ภาษาจีนในการ
แสวงหาความรู้ การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องราวและวัฒนธรรมจีนเพื่อเข้าถึงปรัชญา 
วิธีคิด และวิถีชีวิตของชาวจีน สามารถเปรียบเทียบและถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทย-จีนด้วยภาษาจีนอย่าง
สร้างสรรค์ และมีเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน ดังนั้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว สาระส าคัญของการเรียนรู้ภาษาจีน
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ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 จึงประกอบด้วย 1)การใช้ภาษาจีนในการฟัง พูด อ่าน 
เขียน แสดงออก แลกเปลี่ยน ข้อมูล ข่าวสารแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น ตีความ สรุปความ น าเสนอข้อมูล 
ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม 2)การใช้
ภาษาจีนตามแบบแผนและวัฒนธรรมจีน รู้และเข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของ
จีนกับของไทย และน าไปใช้อย่างเหมาะสม 3)การใช้ภาษาจีนในการเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เป็น
พื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 4)การใช้ภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน ชุมชน และสังคมโลก เป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับสังคมโลก (ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้ภาษาจีน,2551:3) ในการเรียนภาษานั้น สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือการอ่าน ซึ่งการ
อ่านถือเป็นทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นในการเรียนรู้   การอ่านจึงเป็นหัวใจของการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและมี
ความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตมากมาย ได้แก่ 1)การอ่านเป็นทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตในปัจจุบัน ผู้ที่อ่าน
หนังสือไม่ออกมักจะเสียเปรียบ กลายเป็นคนล้าหลัง 2)การอ่านเป็นเครื่องมือส าคัญในการเรียนรู้ การอ่านเป็นรากฐาน
ส าคัญของการศึกษา เนื่องจากการอ่านจะท าให้เกิดการพัฒนาความคิด สติปัญญา ศีลธรรม เชาว์ปัญญา และจิตใจ 
เมื่อเกิดปัญหาต่าง ๆ ก็ย่อมจะรู้จักใช้สติปัญญาร่วมกันแก้ปัญหาก็จะท าให้สังคมนั้นอยู่อย่างมีความสุข  (ไพพรรณ 
อินทนิล,2546) การอ่านจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อผู้สอนได้น ากิจกรรมหรือนวัตกรรมที่ดีเข้ามาช่วยให้ผู้เรียน เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (บุญเกื้อ ควรหาเวช,2543:4) 
 จากการที่ผู้วิจัยได้ปฏิบัติหน้าที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เป็นเวลา 1 ภาคเรียน 
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี2 พบว่าส่วนใหญ่มีปัญหาการอ่านออกเสียงค าศพัท์ภาษาจีนได้ไม่ถูกต้อง ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่
จะพัฒนาการอ่านค าศัพท์ภาษาจีนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่2 ให้มีทักษะการอ่านค าศัพท์ภาษาจีนที่ถูกต้องและมี
ความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย   

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดบัตรค าอ่านภาษาจีนของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2/8 
 2.เพื่อศึกษาทักษะการอ่านหลังการใช้ชุดบัตรค าอ่านภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี 2/8 
 3.เพื่อศึกษาความรับผิดชอบหลังการใช้ชุดบัตรค าอ่านภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/8 

สมมติฐานการวิจัย 
 1.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/8 มีผลการอ่านภาษาจีนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหลังการใช้ชุดบัตรค าอ่าน
ภาษาจีน 
 2.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/8 มีทักษะการอ่านหลังการใช้ชุดบัตรค าอ่านภาษาจีนสูงขึ้น 

ขอบเขตการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ านวน 473 
คน ซึ่งประกอบไปด้วยนักเรียนชาย 318 คน นักเรียนหญิง 155 คน  
 2.กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/8 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ านวน 
46 คน ซึ่งประกอบไปด้วยนักเรียนชาย 33 คน นักเรียนหญิง 13 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่มเนื้อหา 
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 ขอบเขตที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  มุ่งเพื่อพัฒนาการอ่านค าศัพท์ภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 
เนื้อหาท่ีใช้ในการศึกษาได้คัดเลือกจาก หนังสือ汉语会话301 ซึ่งเป็นหนังสือเรียนภาษาจีนของนักเรียน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 ตัวแปร 
  ตัวแปรต้น ได้แก่  ชุดบัตรค าอ่านภาษาจีน  
  ตัวแปรตาม ได้แก่  1.ทักษะการอ่าน 
    2.ความรับผิดชอบ 
 ระยะเวลา 
 เวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ วันที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 ถึง วันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562  
(1 ปีการศึกษา) 

กรอบแนวความคิดการวิจัย 
  
  
  
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาผลการพัฒนาการอ่านภาษาจีนโดยใช้ชุดบัตรค าอ่านภาษาจีนส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมผู้วิจัยด าเนินการ ดังนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสุโขทัยวทิยาคม จ านวน 473 คน ซึ่ง
ประกอบไปด้วยนักเรียนชาย 318 คน นักเรียนหญิง 155 คน  
  1.2กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/8 โรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม จ านวน 46 คน ซึ่ง
ประกอบไปด้วยนักเรียนชาย 33 คน นักเรียนหญิง 13 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ชุดบัตรค าอ่านภาษาจีน  แบบวัดทักษะ
การอ่าน และแบบวัดความรับผิดชอบ 
  1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ชุดบัตรค าอ่านภาษาจีน ใช้เนื้อหาจาก หนังสือ汉语会话 301 ซึ่ง
เป็นหนังสือเรียนภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ด าเนินการสร้างและหา
คุณภาพดังนี ้
    1.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้การอ่านภาษาจีน และ
คัดเลือกเนื้อหาท่ีใช้ในการสอนและเนื้อหาท่ีใช้ในการทดลองนี้ จะเป็นเนื้อที่ใช้เฉพาะจุดประสงค์ที่เป็นการอ่าน 
    1.2 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และศึกษา
วิธีการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้จากเอกสาร ต ารา คู่มือครูและวิทยานิพนธ์ท่ีเกี่ยวข้องกับอ่านภาษาจีน 

ตัวแปรต้น  
การใช้ชุดบัตรค าอ่านภาษาจีน ประกอบด้วย 

-หนังสือเรียนภาษาจีน 汉语会话301 
-ชุดบัตรค าอ่านภาษาจีน 
-แบบทดสอบอ่านก่อนและหลังเรยีน 

ตัวแปรตาม 

การพัฒนาการอ่านภาษาจีน 

-ทักษะการอ่าน 

-ความรับผดิชอบ 
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  1.3 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ：หลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพ่ือดูจุดหมายของหลักสูตรเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้วิชาภาษาจีนและมีการก าหนด
เนื้อหาจาก หนังสือ汉语会话301 ให้เน้นการอ่านภาษาจีนให้มีความถูกต้องมากที่สุด 
  1.4 ด าเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้มีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเพื่อน ามาเป็น
แนวทางการด าเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
   แผนการจัดการเรียนรู้ มีจ านวนทั้งสิ้น 4 แผน ทั้งหมด 8 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที ซึ่งมี
ขั้นตอนการสร้าง ดังนี้  
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 การอ่านรูปประโยค  
  现在几点？ตอนนี้ก่ีโมง 
  现在七点二十五分。ตอนนี้ 8 โมง 25 นาที 
  你几点上课？เธอเข้าเรียนกี่โมง 
  差一刻八点去。7 โมง 45 นาทีไป 
  我去吃饭。ฉันจะไปกินข้าว 
  我们什么时候去？พวกเราจะไปกี่โมง 
  太早了。เช้าเกินไป 
  我也六点半起床。ฉันก็ตื่น6 โมงครึ่งเหมือนกัน 

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ค าศัพท์ 
  1. 现在  xiànzài  ตอนนี้/ขณะนี้ 
  2. 点  diǎn  โมง (ค าลักษณะนาม) 
  3. 分  fēn  นาที (ค าลักษณะนาม) 
  4. 差  chà  อีก 
  5. 刻  kè  15นาที 
  6. 吃  chī  รับประทาน/กิน 
  7. 饭  fàn  ข้าว/อาหาร 
  8. 时候  shíhòu  เวลา 
  9. 半  bàn  ครึ่ง (30 นาที) 
  10. 起  qǐ  ตื่น 
  11. 床  chuánɡ  เตียง 
  12. 早上 zǎoshanɡ ตอนเช้า 
  13. 吧  bɑ  เถอะ, สิ, นะ 
  14. 食堂 shítánɡ โรงอาหาร 
  15. 花  huā  ดอกไม้ 
  16. 打  dǎ  เล่น/โยน 
  17. 保龄球 bǎolínɡqiú โบว์ลิ่ง 
  18. 电影 diànyǐnɡ ภาพยนตร์ 
  19. 睡觉 shuìjiào นอน 
  20. 早饭 zǎofàn  ข้าวเช้า 
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  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 บทสนทนา 
  刘京：明天去长城，好吗？พรุ่งนี้ไปก าแพงเมืองจีนดีไหม 
  大卫：好，什么时候去？ดี ไปกี่โมง  
  刘京：早上七点。7 โมงเช้า  
  大卫：太早了，七点半吧。你几点起床？เช้าเกินไป 7 โมงนะ แล้วเธอตื่นนอน
กี่โมง  
  刘京：六点半，你呢？6 โมงครึ่ง เธอละ  
  大卫：我也六点半起床。ฉันก็ตื่น 6 โมงครึ่งเหมือนกัน  

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 การบอกเวลา 
  2:00  两点 

  6:05 六点零五分 
  8:15 八点十五分，八点一刻 
  10:30 十点三十分，十点半 

  11:45 十一点四十五分，十一点三刻，差一刻十二点 
  1:50 一点五十分，差十分两点 

  1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นไปให้ นางสาวกิตติยา ต้นกลั่น ตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะ ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 
  1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นไปให้ นางสาวนันทิวัน อินหาดกรวด อาจารย์ที่ปรึกษาผู้
ควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 
  1.7 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้สมบูรณ์และพร้อมท่ีจะน าไปใช้จริงต่อไป 
  2. แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพดังนี้ 
  2.1 ศึกษาค้นคว้าเอกสารต่างๆ เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาจีนและการอ่านภาษาจีน ที่จะน ามา
จัดสร้างเป็นแบบวัดการอ่าน 
  2.2 ศึกษาหลักสูตรและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่ม
สาระการเรียนภาษาต่างประเทศและหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 
เพื่อดูจุดหมายของหลักสูตรเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้วิชาภาษาจีนและมีการก าหนดเนื้อหาในหนังสือ           

汉语会话301 
  2.3 ด าเนินการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 2 ชุด  
  2.4 น าแบบวัดวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่สร้างขึ้นไปให้ ครูพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ใช้วิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC เป็นการวิเคราะห์เนื้อหา ขึ้นอยู่กับตัว
แปร เป็นคุณภาพรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีค่ามากกว่า 0.5 
  2.5 ปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของครูพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
  2.6 น าไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 30 คน แล้วน ามาวิเคราะห์ ดังนี้  
ค่าความเช่ือมั่น โดยใช้วิธีการของคูเดอร์และริชาร์ดสัน (G.F Kuder and M.W Richardson)  𝐾𝑅20 พบว่า มีค่า
เท่ากับ 0.80 
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 -ค่าความยากง่าย พบว่า มีค่าอยูร่ะหว่าง 0.51  
 -ค่าอ านาจจ าแนก พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.42  
 3.แบบวัดทักษะการอ่าน 
   3.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแบบวัดทักษะการอ่าน   
   3.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามทักษะการอ่าน 
   3.3 สร้างแบบสอบถามทักษะการอ่านเป็นข้อถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคอร์ท จ านวน 10 ข้อ 
   3.4 น าไปให้ครูพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อหา
ความเที่ยง ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ได้ของแต่ละข้อคือ 0.5 ขึ้นไป พบว่ามีค่าระหว่าง 0.9 
 3.5 ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของครูพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ    
 3.6 น าไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 30 คน แล้วน ามาวิเคราะห์ ค่าความเช่ือมั่น 
โดยใช้วิธีการของครอนบาค สัมประสิทธ์ิแอลฟา พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.06 
 4.แบบวัดความรับผิดชอบ 
 4.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแบบวัดความรบัผิดชอบ 
 4.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามความรับผิดชอบ 
 4.3 สร้างแบบสอบถามความรับผิดชอบ เป็นข้อถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคอร์ท จ านวน 10 
ข้อ 
 4.4 น าไปให้ครูพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อหา
ความเที่ยง ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ได้ของแต่ละข้อคือ 0.5 ขึ้นไป พบว่ามีค่าระหว่าง 0.9 
 4.5 ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของครูพี่ เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
 4.6 น าไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 30 คน แล้วน ามาวิเคราะห์ ค่าความเช่ือมั่น 
โดยใช้วิธีการของครอนบาค สัมประสิทธ์ิแอลฟา พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.03 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการทดลองด้วยตนเองโดยทดลองใช้กับนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561  จ านวน 46 คน มีล าดับขั้นตอน ดังนี ้
 1.ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 ท าแบบวัดการอ่านโดยใช้แบบทดสอบ
วัดการอ่านภาษาจีน จ านวน 20 ข้อ 
 2.จัดการเรียนใช้ชุดบัตรค าอ่านภาษาจีน จ านวน 8 ครั้ง ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
 3.ทดสอบหลังเรียน (Posttest) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 ท าแบบวัดการอ่านโดยใช้แบบทดสอบ
วัดการอ่านภาษาจีน จ านวน 20 ข้อ แบบวัดทักษะการอ่าน แบบวัดความรับผิดชอบ 
 4.ประเมินทักษะการอ่านภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/8 
5.ประเมินความรับผิดชอบของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/8 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การเปรียบเทียบการอ่านก่อนและหลังการใช้ชุดการสอนประกอบค าบรรยายของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Dependent Sample t-test 
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 2. การศึกษาทักษะการอ่านและความรับผิดชอบหลังการใช้ชุดการสอนประกอบค าบรรยายของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2/8 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลค่าเฉลี่ย ดังน้ี 
 ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 ทักษะการอ่าน/ความรับผิดชอบ ระดับมากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 ทักษะการอ่าน/ความรับผิดชอบ ระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 ทักษะการอ่าน/ความรับผิดชอบ ระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 ทักษะการอ่าน/ความรับผิดชอบ ระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 ทักษะการอ่าน/ความรับผิดชอบ ระดับน้อยที่สุด 
 สูตรที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติพรรณนา 
  1.1 ค่าเฉลี่ย (Mean) 

  x̅ =
∑ x

n
 

    x̅          คือ  ค่าเฉลี่ยเลขคณติ 

∑ 𝑥      คือ  ผลบวกของข้อมูลทุกค่า   

                        n    คือ จ านวนข้อมูลทั้งมูล 
  1.2) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

   𝑆. 𝐷. = √
∑ (𝑥𝑖−𝑥)𝑛

𝑖=1

𝑛−1
 

 S. D.             คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน                                                                                                                     

 ∑(x − x)     คือ ผลรวมของคะแนนลบด้วยคะแนนเฉลี่ย 

     n                   คือ  จ านวน 
 2. สถิติอ้างอิง 
  2.1 Dependent Sample t-test 
  2.2 One Sample t-test 
 3.สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
  3.1 IOC 

    IOC=
∑ 𝑅

𝑁
 

                ∑ 𝑅           คือ ผลรวมคะแนนจากผู้เช่ียวชาญทั้งหมด 

               𝑁               คือ จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
  3.2 KR20 

    𝐾𝑅20 ;𝑟𝑡𝑡=
𝑛

𝑛−1
⌈1 −

∑ 𝑝𝑞

𝑆𝑡
2 ⌉ 

       𝑟𝑡𝑡 คือ ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ 

      𝑛   คือ จ านวนข้อสอบทั้งฉบับ 

      𝑝   คือ สัดส่วนของผู้ตอบถูกในแต่ละข้อ หาได้โดยน าจ านวนผู้ตอบถูก
หารด้วยจ านวนผู้เข้าสอบท้ังหมด 
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       𝑞   คือ สัดส่วนของผู้ตอบผิดในแต่ละข้อ หาได้โดยน าจ านวนผู้ตอบผิด
หารด้วยจ านวนผู้เข้าสอบท้ังหมด =1-p 

                𝑆𝑡
2   คือ ค่าความแปรปรวนของคะแนนผู้เข้าสอบทุกคน 

  3.3 สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า 

    α=
𝐾

𝐾−1
⌈1 −

∑ 𝑆𝑖
2

𝑆𝑡
2 ⌉ 

             α    คือ ค่าความเชื่อมั่น 
      K     คือ จ านวนข้อค าถาม 

            𝑆𝑖
2    คือ ผลรวมความแปรปรวนแตล่ะข้อ 

                                 𝑆𝑡
2    คือ ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

   3.4) ค่าความยากง่าย P 
    P=R/N 
      P  คือ ค่าความยากง่ายของค าถามข้อนั้น 
      R  คือ จ านวนผู้ตอบถูกในข้อนั้น 
      N  คือ จ านวนผู้ตอบท้ังหมด 
   3.5) ค่าอ านาจจ าแนก r 

    r=
𝑅𝑢−𝑅𝑒

𝑁 2⁄
 

      r       คือ ค่าอ านาจจ าแนกของค าถามข้อนั้น 

      𝑅𝑢    คือ จ านวนผู้ตอบถูกในข้อนั้นในกลุ่มเก่ง 

      𝑅𝑒   คือ จ านวนผู้ตอบถูกในข้อนั้นในกลุ่มอ่อน 
      N       คือ จ านวนคนเข้าสอบ 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผลการเปรยีบเทียบการอ่านก่อนและหลังการใช้ชุดบัตรค าอ่านภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/8 
พบดังตาราง 1 
ตาราง 1 แสดงผลการเปรียบเทียบการอ่านก่อนและหลังการใช้ชุดบัตรค าอ่านภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
2/8 
การอ่านภาษาจีน n x̅ S.D. t 
ก่อนการจัดการเรียนรู ้ 46 9.80 1.44  

37.86 หลังการจดัการเรียนรู ้ 46 16.24 1.34 
P<.05 
 จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 2/8มีการอ่านภาษาจีนหลังสูงกว่าก่อนการใช้ชุดบัตรค าอ่าน
ภาษาจีน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ.05 โดยมีค่า t=37.86 
 ผลการศึกษาทักษะการอ่านหลังการใช้ชุดบัตรค าอ่านภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/8 พบดัง
ตาราง 2 
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ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทักษะการอ่านหลังการใช้ชุดบัตรค าอ่านภาษาจนีของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2/8 
ทักษะการอ่าน x̅ S.D. ระดับ 
1.ข้าพเจ้าทบทวนค าศัพท์ภาษาจนีก่อนเรียน 4.43 0.81 มาก 
2.ข้าพเจ้ามักฝึกอ่านค าศัพท์ภาษาจีนท่ีอ่านไม่ได้ช้ าๆ 3.43 1.52 ปานกลาง 
3.ข้าพเจ้าจะถามครูทันทีเมื่ออ่านค าศัพท์ภาษาจีนไม่ได ้ 3.87 0.98 มาก 
4.ข้าพเจ้าชอบอ่านบทความภาษาจีน 3.93 1.08 มาก 
5.ข้าพเจ้าชอบอ่านหนังสือการ์ตูนจีน 3.17 1.48 ปานกลาง 
6.ข้าพเจ้าสามารถน าค าศัพท์ไปแต่งเป็นประโยค 4.04 1.07 มาก 
7.คะแนนวิชาการอ่านภาษจีนของข้าพเจ้าอยู่ในระดับด ี 4.23 1.12 มาก 
8.ข้าพเจ้ามักเป็นต้นเสยีงในการอ่านภาษาจีนในห้องเรียน 4.19 1.02 มาก 
9.ข้าพเจ้าสามารถสื่อสารกับคนจนี 3.82 1.14 มาก 
10.ข้าพเจ้าเคยเข้าร่วมกิจกรรมการอ่านภาษาจีน 3.19 1.51 ปานกลาง 
รวม 3.83 1 มาก 

 จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 มีทักษะการอ่านหลังการใช้ชุดบัตรค าอ่านภาษาจีน 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ =3.83และ S.D. =1) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่านักเรียนทบทวนค าศัพท์ภาษาจีนก่อน

เรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̅ =4.43และ S.D. =0.81) รองลงมา คือ คะแนนวิชาการอ่านภาษจีนของข้าพเจ้าอยู่ในระดับดี 

(x̅ =4.23และ S.D. =1.12) และนักเรียนมักเป็นต้นเสียงในการอ่านภาษาจีนในห้องเรียน (x̅ =4.19และS.D. =0.98)   
ตามล าดับ 
 ผลการศึกษาความรับผดิชอบหลังการใช้ชุดบัตรค าอ่านภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/8 พบดัง
ตาราง 3 

ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความรับผดิชอบหลังการใช้ชุดบัตรค าอ่านภาษาจีนของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/8 
ความรับผิดชอบ x̅ S.D. ระดับ 
1.ข้าพเจ้าส่งงานตรงเวลา 4.92 0.27  ดมีากที่สดุ 
2.ข้าพเจ้าท างานที่ได้รับมอบหมายส าเร็จ 4.69 0.61 ดมีากที่สดุ 

3.การเรียนทุกคาบเรยีนข้าพเจ้าน าหนังสือและสมดุมาเรียนทุกคาบ 5 0.00 ดมีากที่สดุ 

4.ข้าพเจ้าตั้งใจฟังครูสอน 4.87 0.34 ดมีากที่สดุ 

5.ข้าพเจ้ามักอาสาน าสมดุของเพื่อนในช้ันเรียนไปส่งครู 4.69 0.61 ดมีากที่สดุ 

6.ข้าพเจ้าจะจดงานท่ีได้มอบหมายไว้ในสมดุเพื่อเตือน 4.41 0.59 มาก 

7.ข้าพเจ้าเข้าเรยีนตรงเวลา 4.48 0.51 มาก 

8.ข้าพเจ้าไมเ่คยขาดเรียนวิชาภาษาจีน 3.76 0.84 มาก 

9.ข้าพเจ้าไมเ่คยท้อต่อการเรียนภาษาจีน 4.61 0.63 ดมีากที่สดุ 

10.คะแนนวิชาภาษจีนของข้าพเจ้าอยู่ในระดับด ี 5 0.00  ดมีากที่สดุ 

รวม 4.64 0.44  ดมีากที่สดุ 
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  จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 มีความรับผิดชอบหลังการใช้ชุดบัตรค าอ่าน

ภาษาจีน โดยรวมอยู่ในระดับดมีากที่สดุ (x̅ =4.64และ S.D. =0.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้าพเจ้าส่งงานตรง

เวลาอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̅ =4.92และ S.D. =0.27) รองลงมา คือ ข้าพเจ้าตั้งใจฟังครูสอน (x̅ =4.87

และ S.D. =0.34) และข้าพเจ้าท างานที่ได้รับมอบหมายส าเร็จ (x̅ =4.69และS.D. =0.61) ตามล าดับ    

สรุปผลการวิจัย 
 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังสูงกว่าก่อนการใช้ชุดบัตรค าอ่านภาษาจีน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ.05  
 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 มีทักษะการอ่านหลังการใช้ชุดบัตรค าอ่านภาษาจีน โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่านักเรียนทบทวนค าศัพท์ภาษาจีนก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ คะแนน
วิชาการอ่านภาษจีนของข้าพเจ้าอยู่ในระดับดี และนักเรียนมักเป็นต้นเสียงในการอ่านภาษาจีนในห้องเรียน ตามล าดับ 
 3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/8 มีความรับผิดชอบหลังการใช้ชุดบัตรค าอ่านภาษาจีน โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้าพเจ้าส่งงานตรงเวลา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ข้าพเจ้าตั้งใจฟังครูสอน 
และข้าพเจ้าท างานที่ได้รับมอบหมายส าเร็จ ตามล าดับ 

อภิปรายผล 
1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังสูงกว่าก่อนการใช้ชุดบัตรค าอ่านภาษาจีน 

ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า บัตรค าเป็นสื่อที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ว่านักเรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2/8 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังสูงกว่าก่อนการใช้ชุดบัตรค าอ่านภาษาจีนและมีทักษะการอ่านสูงขึ้น
หลังการใช้ชุดบัตรค าอ่านภาษาจีน ซึ่งสอดคล้องกับ ดอรช (2001) กลาววา บัตรค าศัพท์เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ช่วย
ส่งเสริมให้นักเรียนไดเรียนรูค าศัพท์ไดมากขึ้น บัตรค าศัพท์สามารถใช้สอนค าศัพท์ที่ครูต้องการให้นักเรียนไดเรียนรูซึ่ง
ค าศัพท์นั้นอาจจะเป็นค าศัพท์ที่เกี่ยวกับ วัตถ ุสิ่งของ สัตว์ ค าคุณศัพท์ สถานท่ี ฯลฯ โดยบัตรศัพท์แสดงให้เห็นนความ
หมายที่เฉพาะเจาะจงของค าศัพท์นั้น ๆ ครูสามารถใช้บัตรค าศัพท์ในการสอนไดหลายรูปแบบ เช่น การใช้บัตรค าศัพท์
ในการสอนศัพท์การใช้บัตรค าศัพท์ในการฝึกฝนค าศัพท์การใช้บัตรค าศัพท์อ่านและฝึกเขียน 
 2.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/8 มีความรับผิดชอบหลังการใช้ชุดบัตรค าอ่านภาษาจีน โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด เช่นนี้อภิปรายได้ว่า บัตรค าเป็นสื่อที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบมากขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ว่า
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/8 มีความรับผิดชอบหลังการใช้ชุดบัตรค าอ่านภาษาจีน ซึง่สอดคล้องกับ วิภา พงษ์พิจิตร
(2529) กล่าวว่า ลักษณะหนึ่งของบุคคลที่แสดงถึงความเอาใจใส่  และรับเป็นภาระหน้าที่การงาน พยายามท าหน้าที่
ต่างๆ อย่างเต็มความสามารถเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และลักษณะของบุคคลที่แสดงออกถึง
ความเอาใจใส่ จดจ่อตั้งใจ มุ่งมั่นต่อหน้าที่การงาน การศึกษาเล่าเรียน และการเป็นอยู่ของตนเอง และผู้อยู่ในความ
ดูแล ตลอดจนสังคมอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามความมุ่งหมายในเวลาที่ก าหนด ยอมรับผลการ
กระท าทั้งผลดีและผลเสียที่เกิดขึ้น รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นเป็นความผูกพันในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้
ส าเร็จลุล่วงไปได้ 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
 1.การน าชุดบัตรค าอ่านภาษาจีนไปใช้ ครูผู้สอนควรปรับเนื้อหา และรูปแบบบัตรค าตามลักษณะเนื้อหาและ
จ านวนผู้เรียนก่อนจัดการเรียนการสอนด้วยชุดบัตรค าอ่านภาษาจีนน้ีทุกครั้ง 
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 2. ครูผู้สอนควรน าชุดบัตรค าอ่านภาษาจีนไปใช้เป็นสื่อประกอบการสอนเพื่อทักษะการอ่านภาษาจีน ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นไปใช้เป็นสื่อเรียนประกอบการสอน ซึ่งจะช่วยให้การเรียนการสอน
ภาษาจีนมีความสนุกสนามและมีประสิทธิภาพ 
 3. การเรียนการสอนตามชุดบัตรค าอ่านภาษาจีนนี้ ครูควรจัดการเรียนการสอนให้ครอบคลุมตามที่ระบุไว้ใน
แผนการเรียนการสอนเพื่อให้การเรียนไปอย่างต่อเนื่อง ครูควรบันทึกปัญหาและข้อสงสัยของนักเรียนที่เกิดขึ้นขณะใช้
ชุดบัตรค าอ่านภาษาจีนไว้ 

ข้อเสนอแนะในการท าผลวิจัยต่อไป 

 1.ควรมีการสร้างกิจกรรมหรือเกมร่วมกับการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดบัตรค าอ่านภาษาจีน 
 2.เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ ทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ห้องทั่วไปที่เรียน
ภาษาจีนพื้นฐานท่ีไม่ใช่ห้องภาษาจีน ดังนั้นจึงควรมีการวิจัยการอ่านท่ีใช้ชุดบัตรค าอ่านภาษาจีนกับห้องเรียนภาษาจีน 
เพื่อให้ได้ข้อสรุปงานวิจัยท่ีกว้างขึ้น 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการแก้ปัญหา 
และเจตคติวิชาภาษาจีน โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม 
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

The achievement of Chinese learning by using CCR model, problem-solving skill 
and Attitude toward Chinese for grade 9 students  

at Kamphaengphetpittayakom School Amphoe Muang Kamphaengphet 

สุพัตรา  วันนา1, พัชรินทร์ ชูวัฒนเกียรติ2,  นางสาวธัญญนาถ สุวรรณเจริญ3 
Supattra Wanna1, Patcharin Chuwattanakeate2,  Thanyanat Suwanjarean3 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ CCR และ
ศึกษาทักษะการแก้ปัญหา และเจตคติต่อวิชาภาษาจีน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 ที่ได้ใช้การจัดการเรียนรู้
แบบ CCR ประชากรที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/5 โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาจีน โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบCCR แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบวัดทักษะการแก้ปัญหา และแบบวัดเจตคติต่อวิชา
ภาษาจีน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบค่าที  

ผลการวิจัยพบว่า 
 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีน หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 

CCR สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05     
 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีน หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 

CCR สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 มีทักษะการแก้ปัญหา หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR อยู่ใน

ระดับมาก     
 4. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/5 มีเจตคติต่อวิชาภาษาจีน หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR อยู่ใน

ระดับปานกลาง 

ABSTRACT 
This research aimed to compare Chinese for grade 3 students after study by using CCR model, 

problem-solving skill and Attitude toward Chinese for grade9 students after study by using CCR 
model. The research population consisted of 36 grade9 students attending 
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Kamphaengphetpittayakom School in the second semester year 2019. The instruments used in 
the study were : plans by using CCR model, Chinese problem solving observation form, and 
attitude toward Chinese test. The statistical method employed for data analysis were mean, 
standard deviation, and t-test. 

The result found that : 
 1. The grade 9 students who learned by using CCR model had Chinese achievement higher 

than the 70% criteria at .05 level of significance. 
 2.The grade 9 who learned had Chinese achievement after learning by using CCR higher 

than before learning at .05 level of significance. 
 3. The grade 9 students had Chinese problem-solving skills of polynomial were good 
 4. The grade 9 students had Attitude toward Chinese of polynomial were satisfactory 

ความเป็นมาและความส าคัญ 

 ในสังคมปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นสิ่งจ าเป็น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร 
การศึกษา แสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม และเพื่อการประกอบอาชีพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544:1) แผนการศึกษาแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 8 เน้นการพัฒนาคนไทยให้มีความรู้ภาษาต่างประเทศเป็นอย่างดี (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 
2539) และกระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นความส าคัญของภาษาต่างประเทศ จึงได้ก าหนดสาระและมาตรฐานการ
เรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 และการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาอย่างชัดเจน และมิได้เน้นเพียงภาษาอังกฤษเท่าน้ัน ภาษาต่างประเทศอื่นๆก็สามารถเลือกจัดการ
เรียนรู้ได้ตามความเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
มาตรา 22) 

 แม้ว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน และได้บรรจุวิชาภาษาจีนไว้ใน
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ภาษาต่างประเทศท่ีผู้เรียนสามารถเลอืกเรียนรู้ได้ตามหลกัสูตรการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ปีพุทธศักราช 
2544 ซึ่งส่งผลให้โรงเรียนที่สอนในระดับประถมศึกษาและระดับ มัธยมศึกษามีการเปิดสอนวิชาภาษาจีนกันอย่าง
กว้างขวาง อย่างไรก็ตาม ยังคงมีผู้เรียนจ านวนไม่น้อยท่ีประสบปัญหา ไม่สามารถใช้ระบบการอ่านพินอินได้ถูกต้อง ซึ่ง
ปัญหาดังกล่าวจะส่งผลต่อการเรียนรู้และการสื่อสารภาษาจีนในขั้นต่อๆไป(ยุวดี ถิรธราดล) ด้วยเหตุนี้การเรียนสัท
อักษรจึงมีความส าคัญมากในการเริ่มเรียนภาษาจีนให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อพัฒนาในด้านทักษะการฝึกประสมค า
อ่าน สะกดค า (ชาลิน ีสมานมะ) เนื่องจากเด็กนักเรียนยังไม่ค่อยให้ความส าคัญกับภาษาจีน อีกทั้งภาษาจีนเป็นภาษาที่
ยากต่อการอ่าน และเขียน จึงส่งผลกระทบถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาจีนต่ า  

 นวัตกรรมอย่างหนึ่งที่น ามาจัดกิจกรรมที่สนองความแตกต่าง คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR เป็น
การจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบหนึ่งที่ประกอบด้วย C=Contemplative จิตตปัญญาศึกษา คือ การศึกษาที่เน้นการพัฒนา
จิตใจ ซึ่ง เป็นคุณภาพภายในของมนุษย์ เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของสิ่งต่างๆ โดยปราศจากอคติ ท าให้เกิด
ความรักความ เมตตา มีจิตส านึกต่อส่วนรวม และเป็นการร่วมสร้างสังคมพื้นฐานปัญญา สามารถอธิบายความเป็นหนึ่ง
เดียวของทุกสรรพสิ่ง รวมทั้งการฝึกฝนในเรื่องของจิตใจ การฝึกสติ สมาธิ สุขภาพกาย และใจจะดีขึ้น ผลการเรียนย่อ
มดีขึ้นเรียนอย่างมีความสุข (วิจักขณ์ พานิช, 2550) C=Coaching การช้ีแนะคือการช้ีให้เห็นแนวทาง และเรียนรู้
ร่วมกันกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคล มี จุดหมายเพื่อให้บุคคลได้ค้นพบวิธีการแก้ปัญหาของตนเองเน้นกระบวนการพัฒนาท่ี
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ยั่งยืน (Vincent, 2004) และ R=Research Base Learning การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน คือ การจัด
กระบวนการเรียนการสอนเพื่อค้นหา ค าตอบหรือค้นหาองค์ความรู้ใหม่ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
กระบวนการสืบค้นเพื่อหาค าตอบภายใต้ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษาวิจัย เพื่อสืบค้น พิสูจน์ ทดสอบ เก็บข้อมูล
น าไปวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งเป็นการเรียนรู้อย่างเฉพาะเจาะจง และอยู่บนพื้นฐานของปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโลก(กีรตาพันธุ์ 
ฝาชัยภูมิ, 2554)   

 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาการเรียนรู้ภาษาจีน โดยใช้วิธีจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ
CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี3 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ทักษะการแก้ปัญหาและ เจตคติ 
ต่อวิชาภาษาจีนของนักเรียน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ต่อไป  

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 

 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนก่อนและหลงัการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบCCR ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3  

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบCCR ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 กับเกณฑ์ร้อยละ 70  

 3. เพื่อศึกษาทักษะการแก้ปัญหาทางภาษาจีน หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR ของ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษา   ปีท่ี 3  

 4. เพื่อศึกษาเจตคติต่อวิชาภาษาจีน หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที ่3  

สมมติฐานการวิจัย 

 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR สูงกว่า
ก่อนการจัดการเรียนรู้แบบ CCR 

 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR สูงกว่า
เกณฑ์ ร้อยละ 70 

 3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะการแก้ปัญหาทางภาษาจีน หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
CCR 

 4. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีเจตคติต่อวิชาภาษาจีน หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR 

ขอบเขตการวิจัย 

 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยา

คม ทั้งหมด 7 ห้อง จ านวน 283 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 จ านวน 36 คน โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยา

คม ปีการศึกษา2561 ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม(Cluster Random Sampling) 
 เนื้อหา 
 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษามาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศกับกรอบเนื้อหาทางภาษาจีน ดังนี ้
 1. 你喜欢什么颜色？ จ านวน  5 คาบ  
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 2. 你喜欢打篮球吗？ จ านวน 3 คาบ  
 ตัวแปร 
        ตัวแปรต้น  ได้แก่  การจัดการเรียนรู้แบบCCR 
        ตัวแปรตาม คือ    ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาจีน  
 ทักษะการแก้ปัญหา      
  เจตคติทางการเรียนวิชาภาษาจีน         

 ระยะเวลาที่ใช้ในงานวิจัย 
 ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการศึกษาค้นคว้าระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2561  

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR หมายถึง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค CCR เป็นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และสร้างค่านิยมที่ดีให้กับนักเรียน 
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค CCR เป็นการจัดการเรียนรู้ที่รวมแนวคิดจิตตปัญญา (Contemplative 
Education) การโค้ชช่ิง (Coaching) และการเรียนการสอนที่เน้นการวิจัยหรือใช้วิจัยเป็นฐาน (Researching base 
Learning) ไว้ด้วยกัน 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ความเข้าใจ ทักษะการอ่าน และการเขียนอันเกิดจากการจัดการ
เรียนรู้แบบ CCR ซึ่งวัดได้จากการทดสอบหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

 ทักษะการแก้ปัญหา  หมายถึง  การใช้ประสบการณ์ที่ค้นพบด้วยตนเองที่เกิดจากการสังเกต การเก็บข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล การตีความ และการสรุปความเพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา,2550) 

 เจตคติต่อการเรียนภาษาจีน หมายถึง ความคิดเห็น ความรู้สึกนึกคิด ของนักเรียนที่มีต่อประสบการณ์การ
เรียนวิชาภาษาจีน ซึ่งวัดจากการตอบแบบสอบถามวัดเจตคติต่อการเรียนภาษาจีน  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาจีนสูงขึ้น 
 2. นักเรียนมีเจตคติและมีทักษะการแก้ปัญหาที่ดีต่อภาษาจีน 
 3. สามารถน าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ CCR ไปใช้กับวิชาอื่นๆได้ 

วิธีการด าเนินการวิจยั 
 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะการแก้ปัญหา และเจตคติวิชาภาษาจีน โดยใช้การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบ CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคมอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
ผู้วิจัยด าเนินการ ดังนี ้

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 5. รายละเอียดดังนี้ 
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 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยา
คม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ทั้งหมด 7 ห้อง จ านวน 283 คน  

 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 จ านวน 36 คน โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยา

คม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร  ปีการศึกษา 2561  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling)  

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบ CCR แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

แบบวัดทักษะการแก้ปัญหา และแบบวัดเจตคติ รายละเอียด ดังนี ้
 1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบ CCR การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค CCR เป็นการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และสร้างค่านิยมที่ดีให้กับนักเรียน การจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้เทคนิค CCR เป็นการจัดการเรียนรู้ที่รวมแนวคิดจิตตปัญญา (Contemplative Education) การ
โค้ชช่ิง (Coaching) และการเรียนการสอนที่เน้นการวิจัยหรือใช้วิจัยเป็นฐาน (Researching base Learning) ไว้
ด้วยกันท้ังหมด 8 แผนด าเนินสร้างและหาคุณภาพดังนี้ 

   1.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเขียนการจัดการเรียนรู้แบบCCR  
   1.2 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
   1.3 ศึกษาหลักสูตรภาษาจีนพ้ืนฐาน และก าหนดเนื้อหาในวิชาภาษาจีน 
   1.4 ด าเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบCCR ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนวิชาภาษาจีน เพื่อวัด

ผลสัมฤทธ์ิ เจตคติและการแก้ปัญหา จากการเรียนรู้แบบ CCR 
   1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้แบบCCR ไปให้ครูพี่เลี้ยงตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม ปรับปรุง แก้ไข 

ตามค าแนะน า 
   1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้แบบCCR ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม และ

ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 
   1.7 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้แบบCCRให้สมบูรณ์และพร้อมท่ีจะน าไปใช้จริงต่อไป 
 2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความรู้ความเข้าใจ ทักษะการอ่าน และการเขียนอันเกิดจากการจัดการ

เรียนรู้แบบ CCR ซึ่งวัดได้จากการทดสอบหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด าเนินการสร้างหาคุณภาพดังนี้ 
   2.1 ศึกษาเกี่ยวกับตัวแปร 
   2.2 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการสร้างแบบทดสอบ 
   2.3 สร้างแบบทดสอบ 
   2.4 น าไปให้ครูพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการตรวจสอบ เพื่อหาความเที่ยง ใช้วิธีการ

วิเคราะห์เนื้อหา (IOC)  พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.67-1.00  
   2.5 ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของครูพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 

   2.6 น าไปทดลองใช้กับ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 36 คน แล้วน ามาวิเคราะห์ ดังนี้ 
     - ค่าความเชื่อมั่น โดยวิธีการของ KR-21 พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.78 

     - ค่าความยากง่าย พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.51-0.75 
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     - ค่าอ านาจจ าแนก พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.22-0.48 
 3. แบบวัดทักษะการแก้ปัญหา การใช้ประสบการณ์ที่ค้นพบด้วยตนเองที่เกิดจากการสังเกต การเก็บข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล การตีความ และการสรุปความเพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ด าเนินการสร้างและหา
คุณภาพดังนี ้

    3.1 ศึกษาเกี่ยวกับตัวแปร 
    3.2 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการสร้างแบบสอบถาม 
    3.3 สร้างแบบสอบถาม 
    3.4 น าไปให้ครูพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการตรวจสอบ เพื่อหาความเที่ยง ใช้วิธีการ

วิเคราะห์หาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (IOC) มีค่าเท่ากับ 0.67 
    3.5 ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของครูพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 

    3.6 น าไปทดลองใช้กับ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 30  คน  แล้วน ามาวิเคราะห์ ค่าความ
เชื่อมั่นโดยวิธีการของสัมประสิทธ์ิแอลฟา  พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.17 

 4. แบบวัดเจตคติต่อวิชาภาษาจีน ความคิดเห็น ความรู้สึกนึกคิด ของนักเรียนที่มีต่อประสบการณ์การเรียน
วิชาภาษาจีน ซึ่งวัดจากการตอบแบบสอบถามวัดเจตคติต่อการเรียนภาษาจีน ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพดังนี้  

   4.1 ศึกษาเกี่ยวกับตัวแปร 
   4.2 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการสร้างแบบสอบถาม 
   4.3  สร้างแบบสอบถาม 
   4.4 น าไปให้ครูพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการตรวจสอบ เพื่อหาความเที่ยงใช้วิธีการหาค่า

ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (IOC) มีค่าเท่ากับ 1.00 
   4.5 ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของครูพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
   4.6 น าไปทดลองใช้กับ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 30 คนแล้วน ามาวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่น 

โดยวิธีการของสัมประสิทธ์ิแอลฟา พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.19 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม ท าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ความสามารถก่อน

เรียน 
 2. จัดการเรียนรู้แบบ CCR จ านวน 8 ครั้ง ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
 3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม ท าแบบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนแบบCCR 

แบบวัดทักษะการแก้ปัญหา และแบบวัดเจตคติต่อวิชาภาษาจีน 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบCCRของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Dependent Sample t-test 
 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปทีี ่3 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ One Sample t-test 
 3. การศึกษาทักษะการแก้ปัญหาและเจตคติทางภาษาจีน หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลค่าเฉลี่ย ดงันี ้

 ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 ทักษะการแก้ปัญหา / เจตคติ ระดับมากที่สุด 
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  ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 ทักษะการแก้ปัญหา / เจตคติ ระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 ทักษะการแก้ปัญหา / เจตคติ ระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 ทักษะการแก้ปัญหา / เจตคติ ระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 ทักษะการแก้ปัญหา / เจตคติ ระดับน้อยท่ีสุด 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นดังนี้  
 สถิติพรรณนา 

 1.1 หาค่าเฉลี่ย (Mean) (Mean : x )  ค านวณโดยใช้สูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด , 2545 : 105) 

   

x
x

N



 
            เมื่อ  x           แทน    ค่าเฉลี่ย 

                       x       แทน    ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด 

                      N          แทน    จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
 1.2 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation: S.D.) 
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    เมื่อ   . .S D     แทน    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
            x         แทน    คะแนนระดับการประเมิน 

            x         แทน    ค่าเฉลี่ย 

           N         แทน   จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
 สถิติอ้างอิง  

 2.1 เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนก่อนและหลงัเรียน โดยใช้สูตรค านวณหาค่า t-test 
แบบ Dependent (บญุชม ศรีสะอาด. 2545: 109) 
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   เมื่อ      t         แทน  ค่าสถิติที่จะใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤตเพื่อทราบนัยส าคญั 

               D       แทน  ค่าผลต่างระหว่างคู่คะแนน 
               n        แทน  จ านวนกลุ่มตัวอย่างหรือจ านวนคูค่ะแนน 

                   แทน  ผลรวม 
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 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 3.1 การหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สูตรดัชนคี่าความ

สอดคล้อง IOC (สมนึก ภัททิยธนี.2541: 220) 
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    เมื่อ  IOC   แทน   ดัชนีความสอดคล้องระหวา่งจุดประสงค์กับเนื้อหา 
                     หรือระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค ์

     R   แทน   ผลรวมระหว่างคะแนนความคิดเห็นของ 
               ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

     N       แทน    จ านวนผู้เช่ียวชาญทั้งหมด 
 3.2 ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้สูตร                   

(บุญชม ศรีสะอาด.2545: 81) 
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     เมื่อ r   แทน    ระดับความยากง่าย 

      uR  แทน    จ านวนคนในกลุ่มสูงที่ตอบถูกที่ท าข้อสอบถูก 

                 lR  แทน    จ านวนคนในกลุ่มต่ าที่ตอบถูกที่ท าข้อสอบถูก 

                 f  แทน    จ านวนคนในกลุ่มสูงหรือกลุ่มต่ าซึ่งเท่ากัน 
 
 3.3 การหาค่าความยากง่าย (P) ของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนโดยใช้สตูร (บุญชม ศรีสะอาด. 

2545: 84)  
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    เมื่อ P    แทน     ระดับความยากง่าย 

     uR  แทน    จ านวนคนในกลุ่มสูงที่ตอบถูกที่ท าข้อสอบถูก 

     lR  แทน     จ านวนคนในกลุ่มต่ าที่ตอบถูกที่ท าข้อสอบถูก 

      f  แทน    จ านวนคนในกลุ่มสูงหรือกลุ่มต่ าซึ่งเท่ากัน 
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 3.4 หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้สูตร K. R. 20   
(บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 85) ดังนี้ 
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     เมื่อ  n  คือ   จ านวนข้อ 

       p  คือ   สัดส่วนของคนท าถูกในแต่ละข้อ 

       q   คือ   สัดส่วนของคนท าผิดในแต่ละข้อ = 

                          p1  
       

2

tS  คือ ความแปรปรวนของคะแนนท้ังฉบับ 
 3.5 หาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน โดยหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา 

(Coefficient) โดยใช้สตูร (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540: 125–126) 

   





 





2

2

1
1

t

i

S

S

n

n


 
     เมื่อ     แทน  สัมประสิทธ์ิความเชื่อมั่น 
           n          แทน  จ านวนข้อ 

                             
2

iS  แทน  คะแนนความแปรปรวนของแต่ละข้อ 

                            
2

tS  แทน  คะแนนความแปรปรวนท้ังฉบับ 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบดังตาราง 1  
ตาราง 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน n x  S.D. t 
ก่อนการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ 36 14.22 1.55 19.64 
หลังการจดักิจกรรมการเรียนรู ้ 36 18.75 1.40 

 
  จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ CCR อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 19.64  
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ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบCCR ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบCCRของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 

P ‹ .05  
 จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบCCR สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยมีค่า  t = 20.33 และค่า Sig =.00 

ผลศึกษาทักษะการแก้ปัญหาทางภาษาจีน หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 
ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทักษะการแก้ปัญหาทางภาษาจีนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ CCR ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ทักษะการแก้ปัญหาทางภาษาจนี x  S.D. ระดับ 

นักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหาทางภาษาจีน 4.13 0.77 มาก 

นักเรียนมีทักษะการท างานท่ีเป็นระบบ รอบคอบ 3.82 0.91 มาก 

นักเรียนมีความเข้าใจในความคิดรวบยอด แสดงให้เห็นถึงความเขา้ใจใน
ค าศัพท์และเนื้อหา 

3.79 1.00 มาก 

นักเรียนมีกระบวนการ และยทุธวิธีการเลือกการแก้ปญัหา และการ
ตรวจสอบ 

3.77 0.78 มาก 

นักเรียนมีการสนทนาโต้ตอบซึ่งกันและกันได้ 4.08 0.81 มาก 

นักเรียนรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 3.85 0.99 มาก 

นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการท างาน 3.92 1.00 มาก 

นักเรียนสามารถคิดได้อย่างเป็นข้ันตอน 3.92  0.74 มาก 

นักเรียนมสี่วนร่วมในการท ากิจกรรม ช่วยกันคิด ช่วยกันท างาน 3.79 1.00 มาก 

นักเรียนมสี่วนร่วมในการอภิปราย และแสดงความคิดเห็น 3.79 1.00 มาก 

รวม 3.89 0.13 มาก 

 จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะการแก้ปัญหาทางภาษาจีน หลังการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้แบบ CCR โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x  =3.89 และ S.D.=0.13 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียน

มีทักษะการแก้ปัญหาทางภาษาจีน มีค่าเฉลี่ย ( x  = 4.17 และ S.D.=0.77) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมา คือนักเรียนมี

การสนทนาโต้ตอบซึ่งกันและกันได้ ( x = 4.08 และ S.D. = 0.81) ตามล าดับ 

การทดสอบ n คะแนนเตม็ 
 

S.D. 
% of 
Mean t Sig(1-tailed) 

หลังเรียน 36 20 18.75 1.40 93.75 20.33 * 0.0000 
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ผลการศึกษาเจตคติต่อวิชาภาษาจีน หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ตาราง 4 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเจตคตติ่อวิชาภาษาจีน หลังการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
 
เจตคติต่อวิชาภาษาจีน x  S.D. ระดับ 
ข้าพเจ้าชอบเรียนวิชาภาษาจีน 4.59 0.59 มากที่สุด 
ข้าพเจ้าชอบเล่นเกมทางภาษาจีน 4.26 0.75 มาก 
ข้าพเจ้าชอบท าการบ้านวิชาภาษาจีน 3.97 0.90 มาก 
ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจมากถ้าตอบค าถามในวิชาภาษาจีนได้ถูกต้อง 4.38 0.71 มาก 
ข้าพเจ้าชอบใช้เวลาว่างในการทบทวนวิชาภาษาจีน 4.18 0.82 มาก 
กิจกรรมทางภาษาจีนเป็นเรื่องที่หนักสมอง  2.38 1.02 น้อย 
ข้าพเจ้ารู้สึกวิตกกังวลเมื่อต้องสอบวิชาภาษาจีน 3.85 0.90 มาก 
ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเวลาทีเ่รียนวิชาภาษาจีนแต่ละครั้งนานมาก 3.41 0.79 ปานกลาง 
วิชาภาษาจีนเป็นวิชาที่ข้าพเจ้าเรียนแล้วไมรู่้เรื่อง  2.36 0.90 น้อย 
วิชาภาษาจีนเป็นวิชาที่ยากเกินไป  2.36 1.06 น้อย 
รวม 3.47 0.91 ปานกลาง 

 จากตาราง 4 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเจตคติต่อวิชาภาษาจีน หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ CCR โดยรวมในระดับระดับปานกลาง (  = 3.47, S.D. = 0.91) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้าพเจ้าชอบเรียน
วิชาภาษาจีน       (  = 4.59, S.D. = 0.59) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจมากถ้าตอบค าถามใน
ภาษาจีนได้ถูกต้อง (  = 4.38, S.D. = 0.71) และ ข้าพเจ้าชอบเล่นเกมทางภาษาจีน  (  = 4.26, S.D. = 0.75) 
ตามล าดับ   

สรุปผลการวิจัย 
 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังสูงกว่าก่อน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบCCR สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม มีทักษะการแก้ปัญหาทางภาษาจีน หลังการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมีทักษะการ
แก้ปัญหาทางภาษาจีน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือนักเรียนมีการสนทนาโต้ตอบซึ่งกันและกันได้ ตามล าดับ 

 4. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนก าแพงเพชรพิทยาคม มีเจตคติต่อวิชาภาษาจีน หลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR โดยรวมในระดับระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้าพเจ้าชอบเรียนวิชา
ภาษาจีน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจมากถ้าตอบค าถามในภาษาจีนได้ถูกต้อง และข้าพเจ้าชอบ
เล่นเกมทางภาษาจีน ตามล าดับ   
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อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการจัดการเรียนรู้แบบ CCR  เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาจีน ทักษะการ แก้ปัญหาและ
เจตคติวิชาภาษาจีน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สามารถอภิปรายได้ดังนี้       

 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาจีนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ CCR สูงกว่า เกณฑ์ร้อยละ70 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีตั้งไว้ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะนักเรียนมีความรู้  ความสามารถและมวลประสบการณ์
ของบุคคล ซึ่งเป็นผลมาจากการจัดการเรียนรู้จึงท าให้ นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆซึ่งตรวจสอบได้จาก
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีน หลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR สูงกว่าก่อนเรียนซึ่ง
สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักเรียนได้รับการช้ีแนะ และการแนะน าจากครูผู้สอนอย่างมี
ขั้นตอนและให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ มีการติดตามการเรียนการท างานเพื่อให้เรียนน าไปใช้ปรับปรุงการเรียนให้ดีขึ้น 
ช่วยพัฒนาทักษะด้านต่างๆคิดเป็นท าเป็นช่วยแก้ไขปัญหาการเรียนและเกิดความมั่นใจ 

 3. นักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหาหลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR โดยมีกระบวนการ ในการประยุกต์ความรู้
ทางภาษาจีน ข้ันตอนกระบวนการแก้ปัญหาและประสบการณ์ที่มีอยู่ไปใช้ในการค้นหาค าตอบซึ่งสอดคล้องกับส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์เละเทคโนโลยี (2550)                          

 4. นักเรียนมีเจตคติต่อวิชาภาษาจีนหลังการจัดการเรียนรู้แบบ CCR โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางค่าเฉลี่ย=
3.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=0.91) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเราเรียนมีความเครียดมันมีแรงจูงใจให้ความส าคัญและ
ความเป็นอิสระจากความกลัววิชาภาษาจีน (Aiken,1979) 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย       
 1. ในการน าการจัดการเรียนรู้แบบ CCR ไปใช้ในการเรียนการสอนผู้สอนควรศึกษา ตัวช้ีวัดจุดประสงค์การ
เรียนรู้ เนื้อหาแผนการจัดการเรียนรู้ แล้วจึงช้ีแนะให้นักเรียนปฏิบัติในขั้นตอนต่างๆอย่างถูกต้องเพื่อให้การจัดการ
เรียนรู้แบบ CCR มีประสิทธิภาพ                                    

    2. ควรเสริมแรงด้านบวก เพื่อแสดงให้เห็นว่าการให้ก าลังใจ กล่าวชมเชย ขณะที่นักเรียนท ากิจกรรม และ
น าเสนอผลงานได้ถูกต้องเป็นการส่งเสริมให้เห็นถึง การท ากิจกรรมร่วมกันด้านบวกเป็นกระบวนการคิดที่สร้างสรรค์ มี
คุณค่า มีประโยชน์สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้          

 3. การใช้เวลาในการท ากิจกรรมของนักเรียน ต้องใช้เวลาในการท าความเข้าใจ ครูต้องมีเอกสารน าเพื่อให้
นักเรียนเกิดวามเข้าใจก่อนแล้วจึงท ากิจกรรมของบัตรกิจกรรมต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง       

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป                                               
 1. ควรจะมีการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนแบบCCRกับเนื้อหาภาษาจีนเรื่องอื่นๆหรือระดับช้ัน

เรียนอื่นๆต่อไป                                                                          
            2. ควรมีการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR ส าหรับใช้ในการเรียนการสอนวิชาอื่นๆ 
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30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณวิชญ์ ใบกุหลาบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
31 ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
32 ดร.สวนีย์ เสริมสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
33 รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพร ริมชลการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
34 ดร.ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 

 

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

ที่ ชื่อ-สกุล สังกัด 
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมชัย สังโยคะ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
36 ดร.อรรฎชณม์ สัจจะพัฒนกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
37 ดร.อารีย์ ปรีดีกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
38 ดร.ธัญญาพร ก่องขันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ที่ ชื่อ-สกุล สังกัด 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอ้ือมพร หลินเจริญ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยากาญจน์ โตพิทักษ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
3 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย กุลโสภิต สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพัฒน์ รักพรมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
6 รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาดี ปณะราช มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
8 ดร.ศรวัส ศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
9 ดร.วรพรรณ ขาวประทุม มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
10 ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูวิทย์ กมุทธภิไชย มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ เตชะ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
14 ดร.วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
15 ดร.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
16 ดร.ไตรรงค์ เปลี ยนแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
17 รองศาสตราจารย์ ดร.สุณี บุญพิทักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
19 รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลชลิตา กมุทธภิไชย มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุสิษฐ์ พันธ์กล ่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมรา ศรีแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพิพัฒน์  รักพรมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
25 ดร.ประจบ ขวัญมั น มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
26 ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภา มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
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ที่ ชื่อ-สกุล สังกัด 
27 ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรัฎฐ์  เพ็งแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
29 ดร.ขวัญชัย ขัวนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
30 ดร.สุวดี  อุปปินใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
31 ดร.พูนชัย  ยาวิราช มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
32 ดร.กิตติศักดิ์ นิวรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส ณ พิกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
34 ดร.จิราภรณ์ ปาล ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัตฐิยา ชัยชนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
36 ดร.สุดาพร ปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
37 ดร.เกศรินทร์ ศรีธนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
38 ดร.วิชิต เทพประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงระวี ณ ล่าพูน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชราภรณ์  ทาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
41 ดร.พัชราวรินทร์ เรือนโต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
42 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ติ๊บค่าป้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
43 ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
44 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมฤทัย ตันมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
45 ดร.รักษ์ วรุณวนารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
46 ดร.สุภาพร เตวิยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
47 ดร.บุญทิวา  สิริชยานุกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
48 ดร.วันชนะ จิตอารีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
49 ดร.โชคฑีรภัคญ์ ธนเศรษฐวัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
50 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดารุณี  นิพัทธ์ศานต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
51 ดร.กิตติยา ปลอดแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
52 ดร.พงศ์วัชร ฟองกันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
53 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ พรหมขันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
54 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มะยุรีย์ พิทยาเสนีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
55 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุติมา เมทนีธร มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
56 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐ์กานต์  ปันแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
57 ดร.สุธิษณา โตธนายานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
58 ดร.สายชล  เพียรผดุงพร มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
59 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราพร กุลนานันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
60 ดร.ไกรวิชญ์  ดีเอม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
61 ดร.วุฒิชัย  พิลึก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
62 ดร.พรรณราย  เทียมทัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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ที่ ชื่อ-สกุล สังกัด 
63 ดร.สยาม  ทองใบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
64 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาติ  จันทร์ดอกไม้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
65 ดร.ทินกร ช้อมพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
66 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
67 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไอริณ ชุ่มเมืองเย็น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
68 รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี เกสทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
69 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร  ทรัพย์รวงทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
70 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทีปพิพัฒน์  สันตะวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
71 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
72 ดร.สายทิตย์  ยะฟู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
73 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทิพย์  งามนิล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
74 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
75 รองศาสตราจารย์ ดร.สรวงพร กุศลส่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
76 ดร.แขก บุญมาทัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
77 ดร. ประสิทธิ์  ไชยศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
78 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ  กงเติม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
79 รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัติ คูณแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

80 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลฉัตร กล่อมอิ ม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

81 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แขขวัญ   สุนทรศารทูล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

82 ดร.สุเนตร ทองค่าพงษ์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก 

83 ดร.เรณู บุญเสรฐ นักวิชาการอิสระ 
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ค าน า 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์

ศึกษา ครั้งที่ 2” ในวันที่ 21- 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการพัฒนาองค์ความรู้และ

นวัตกรรมทางการศึกษาของอาจารย์ นักศึกษา และครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถาบันการอาชีวศึกษา

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งนักวิชาการด้านการศึกษาในทุกสังกัด ซึ่งเป็นการ

ส่งเสริมศักยภาพ และความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยระหว่างอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา  ครูใน

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนักศึกษาวิชาชีพครู รวมถึงนักวิชาการด้านการศึกษาในทุกสังกัด ตลอดจน

บุคลากรคณะครุศาสตร์เครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจบทความ วิพากษ์

บทความวิจัยทั้งแบบบรรยาย (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)  

การจัดท ารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2” แบ่งเป็น 12 

กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ บริหารการศึกษาวัด/ประเมินผลการศึกษา/วิจัยทางการศึกษา/หลักสูตรและการสอน

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การศึกษาปฐมวัย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี/ชีววิทยา สังคมศึกษา                 

พลศึกษา ภาษาจีน คอมพิวเตอร์ศึกษา และประถมศึกษา ซึ่งทุกบทความวิจัย นักวิจัยได้ปรับแก้ไขรายละเอียด

ตามท่ีผู้ทรงคุณวุฒิแนะน าจากการประเมินบทความวิจัยและการวิพากษ์วิจัย 

คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2” ขอขอบพระคุณทุกท่านที่

มีส่วนร่วมในการด าเนินงานในทุกกิจกรรมด้วยดี และหวังว่าผู้อ่านบทความวิจัยจะได้รับความรู้และน าไป

พัฒนางานขององค์กรให้เกิดประโยชน์ต่อไป 

 

 

 

คณะกรรมการจัดท ารายงานสืบเนื่อง 

จากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2” 
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 การพัฒนาชุดฝึกทักษะเรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากลส าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก ตามแนวคิดการสอนดนตรีของโค
ดายและการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

A development of skill training lessons on musical markers and symbols for grade 
4 student, Banplaichoompon School, Phitsanulok Province  

based on Kodaly's approach and cooperative learning 
บุญเติม  ฉ่ าเฉื่อย1, เคลน บุณยานันต์2, สุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต์3  

 
1นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

2อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
                                                                      3 อาจารย ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยเชิงทดลองครั้ง น้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) สร้างและหาดัชนีประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะเรื่อง
เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากลส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล จังหวัด
พิษณุโลก ตามแนวคิดการสอนดนตรีของโคดายและการเรียนรู้แบบร่วมมือ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลัง
การใช้ชุดฝึกทักษะเรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากลส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้าน
พลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก ตามแนวคิดการสอนดนตรีของโคดายและการเรียนรู้แบบร่วมมือ  3) ศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะเรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากลส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก ตามแนวคิดการสอนดนตรีของโคดายและการเรียนรู้
แบบร่วมมือ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 4 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 19 คน คัดเลือกมาโดยวิธีแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ ชุดฝึกทักษะเรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล จ านวน 5 ชุดแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ก่อนเรียนและหลังเรียน จ านวน 10 ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะเรื่อง
เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล ด าเนินการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐานจาก ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบที 
ผลการศึกษาพบว่า ชุดฝึกทักษะเรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากลส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนบ้านพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก ตามแนวคิดการสอนดนตรีของโคดายและการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ E1/E2 เฉลี่ย 94.49/ 100 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะเรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากลส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะ
เรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากลส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเฉลี่ย 4.16 ค่าเฉลี่ยส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.26 มีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
 
ค าส าคัญ:  ชุดฝึกทักษะ เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล แนวคิดการสอนดนตรีของโคไดล์ การเรียนรู้
แบบร่วมมือ 
 
Abstract 
  This experimental research aimed to 1) create and identify the efficiency of skill training 
lessons on musical markers and symbols for grade 4 student, Banplaichoompon School, Phitsanulok 
Province based on Kodaly's approach and cooperative learning 2) compare academic achievement 
before and after using skill training lessons on musical markers and symbols for grade 4 student based 
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on Kodaly's approach and cooperative learning 3) examine the satisfaction of students towards the 
use of skill training lessons on musical markers and symbols for grade 4 student based on Kodaly's 
approach and cooperative learning. Chosen by purposive sampling method in the 2st semester of 
2018 academic year, the research samples were 19 of grade 4 students, Banplaichoompon School, 
Muang district, Phitsanulok province. The research tools were 5 skill training lessons on musical 
markers and symbols, 10 items of academic achievement pre-test and post-test, and satisfaction 
questionnaires of student towards the use of skill training lessons on musical markers and symbols 
for grade 4 student based on Kodaly's approach and cooperative learning. Data collection and 
statistics used in this research were percentage, mean, standard deviation, and t-test dependent. 
 The findings revealed that 1) the E1/E2 efficiency of skill training lessons on musical markers 
and symbols for grade 4 student, Banplaichoompon School, Phitsanulok Province based on Kodaly's 
approach and cooperative learning was 94.89/100 which was higher than 80/80 standard criteria 2) 
the academic achievement of grade 4 students after using skill training lessons on musical markers 
and symbols for grade 4 student based on Kodaly's approach and cooperative learning was higher 
than before with the significant level at .05 3) the results of students’ satisfaction examination 
towards the use of skill training lessons on musical markers and symbols for grade 4 student based 
on Kodaly's approach and cooperative learning were comprised of mean at 4.16, standard deviation 
at 0.26, and satisfaction level at high level 
 
Keywords:  Skill training lessons, Musical markers and symbols, Kodaly's approach, Cooperative 
learning 
 
ความเปนมาและความส าคัญ 
 ดนตรีเป็นศิลปะแขนงหน่ึงที่จะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการด้านสุนทรียภาพ การฟังดนตรีการร้องเพลง การเล่น 
เครื่องดนตรีการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบดนตรีการสร้างสรรค์ดนตรีตลอดจนการอ่าน เขียนโน้ต กิจกรรมทางดนตรี
เหล่าน้ี น าไปสู่ความซาบซ้ึงในดนตรีทั้งสิ้น อันจะมีผลต่อพัฒนาการทางอารมณ์ สังคม สติปัญญา และร่างกาย ในการ
สอนดนตรีน้ันมิได้มุ่งให้เด็กทุกคนต้องเล่นดนตรีเก่ง ร้องเพลงเก่ง หรือเต้นร าเก่ง แต่จะสร้างเด็กในวันน้ีให้เป็นผู้ใหญ่ใน
วันหน้าที่มีความสุขุม รอบคอบ ช่างสังเกต พิจารณาไตร่ตรอง กล่อมเกลาจิตใจให้มีความอ่อนโยน ดังน้ันครูจึงจ าเป็นที่
จะต้องจัดประสบการณ์ทางดนตรีที่เหมาะสมกับเด็กวิธีการสอนมีระบบระเบียบเป็นขั้นตอน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความ
สนุกสนานเพลิดเพลินและมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่พบเห็น (ณรุทธ์  สุทธจิตต์, 2541) 
     จากการศึกษาปัญหาการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล
จ านวน 19 คน พบว่ามีประเด็นที่เป็นปัญหาด้านทักษะการอ่านโน้ตดนตรีสากล โดยเฉพาะด้านการอ่านเครื่องหมาย
และสัญลักษณ์ทางดนตรีสากลที่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ซ่ึงที่ผ่านมาการเรียนการสอนดนตรียังใช้วิธีแบบดั้งเดิม 
กล่าวคือ ในแต่ละชั่วโมง ครูตอ้งจัดประสบการณทางดนตรีให้เด็กแต่ละคนเรียนรู้หลาย ๆ  ด้านไปพร้อมกัน โดยการสอน
วิธีน้ีจะเห็นว่าได้ผลในระดับต้น ไม่สามารถพัฒนาทักษะของผู้เรียนได้อย่างชัดเจน เน่ืองจากผู้เรียนต้องเรียนรู้ทักษะ
ผสมผสานกันหลายด้านในเวลาเดียวกันและน ามาฝึกฝนคนเดียวด้วยตนเอง 
 โดดาย (Zoltan Kodaly) ไดเสนอแนวคิดในการสอนดนตรีไววาการสอนดนตรีควรเริ่มต้นจากเสียง ก่อน
สัญลักษณเพราะดนตรีเปนเรื่องของเสียง ส่วนสัญลักษณใช้เปนภาษาเพื่อถายทอดเสียง เด็กควรไดเรียนรูเน้ือหาดนตรีที่
มีคุณค่า การเรียนรูดนตรีที่ดีที่สุดคือการใชเครื่องมือที่มีมาตั้งแตก าเนิดซ่ึงไดแก่ เสียงรอง การรองเปนวิธีในการเรียนรู
วัฒนธรรมดนตรี เพลงที่น ามาใชในการสอนน้ันควรเปนเพลงพื้นบานของชาติตน หลังจากน้ันจึงคอยน าเพลง ประเภท
อ่ืน ๆ ที่มีคุณคามาใชในการสอนดนตรี (ธวัชชัย นาควงษ์, 2541)  
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือนับว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม
ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสท างานร่วมกันเพื่อผลประโยชน์และเกิดความส าเร็จร่วมกันของกลุ่ม ซ่ึงการเรียนแบบร่วมมือมิใช่
เป็นเพียงจัดให้ผู้เรียนท างานเป็นกลุ่ม เช่น ท ารายงาน หรือสร้างชิ้นงาน อภิปราย ตลอดจนปฏิบัติการทดลองแล้ว 
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ผู้สอนท าหน้าที่สรุปความรู้ด้วยตนเองเท่าน้ัน แต่ผู้สอนจะต้องพยายามใช้กลยุทธ์วิธีให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการประมวล
สิ่งที่มาจากการท ากิจกรรมต่าง ๆ  จัดระบบความรู้สรุปเป็นองค์ความรู้ด้วยตนเองเป็นหลักการส าคัญ (พิมพันธ์ เดชะ
คุปต์, 2544) 
จากความส าคัญและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาชุดฝึกทักษะเรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี
สากลส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก ตามแนวคิดการสอนดนตรีของ
โคดายและการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีของโรงเรียนบ้านพลายชุมพล ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
จุดมุงหมายการวิจยั 
1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะเรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากลส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก ตามแนวคิดการสอนดนตรีของโคดายและการเรียนรู้
แบบร่วมมือ ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกทักษะเรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากลส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก ตามแนวคิดการสอนดนตรีของโคดายและ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะเรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทาง
ดนตรีสากลส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก ตามแนวคิดการสอน
ดนตรีของโคดายและการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 
สมมุตฐิานของการวิจัย 
1. ชุดฝึกทักษะเรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากลส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้าน
พลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก ตามแนวคิดการสอนดนตรีของโคดายและการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 40/40 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะเรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทาง
ดนตรีสากลส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะเรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในระดับมาก 
 
ขอบเขตการวิจยั  
การวิจัยครั้งน้ีมีขอบเขตดังตอไปน้ี  
ขอบเขตดานประชากรและกลุ่มตัวอยาง 
1.1 ประชากรในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล ต าบลพลายชุมพล 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
  1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 19 คน ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้อง 
           ขอบเขตดานเนื้อหา 

เน้ือหาที่ใช้ในการศึกษาเพื่อสร้างชุดฝึกทักษะเรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากลส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก ตามแนวคิดการสอนดนตรีของโคดายและการเรียนรู้
แบบร่วมมือ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยแบ่งกิจกรรมการเรียนรู้ ดังน้ี 

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง บรรทัด 5 เส้น และกุญแจประจ าหลัก  

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ตัวโน้ตและค่าของตัวโน้ต  

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ตัวหยุด เส้นน้อย และเส้นก้ันห้อง 
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กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การเพิ่มค่าตัวโน้ตและเครื่องหมายก าหนดจังหวะ 

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง อัตราจังหวะและเครื่องหมายแปลงเสียง 
    ขอบเขตดานตัวแปร 

ตัวแปรต้น คือ ชุดฝึกทักษะเรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากลส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรยีนบ้านพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก ตามแนวคิดการสอนดนตรีของโคดายและการเรยีนรู้แบบร่วมมือ 
ตัวแปรตาม คือ 
 1) ผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกทักษะเรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากลส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก ตามแนวคิดการสอนดนตรีของโคดายและการเรยีนรู้
แบบร่วมมือ และ  
2) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะเรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากลส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรยีนบ้านพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก ตามแนวคิดการสอนดนตรีของโคดายและ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
   ขอบเขตดานระยะเวลา 
การทดลองครั้งน้ีผู้วิจัยได้ทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ก าหนดเวลาทดลองทั้งสิ้น 8 ชั่วโมง โดยใช้เวลา
สอนครั้งละ 1 ชั่วโมง 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการด าเนนิงานวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การสรา้งเครื่องมือวิจัย 
 1. การสร้างชุดฝึกทักษะเรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากลส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก ตามแนวคิดการสอนดนตรีของโคดายและการเรียนรู้แบบร่วมมือ  โดย
ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องมือดังกล่าวตามขั้นตอนดังน้ี 

       1) ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้อง 

    2) ศึกษารูปแบบและแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องในการจัดท าแบบฝึกทักษะ  

       3) จัดแบ่งเน้ือหาตามหลักสูตรออกเป็นเรื่องย่อยๆ เพื่อก าหนดจัดท าเป็นรูปเล่ม 

    4) ลงมือสร้างด้วยตนเองจ านวน 1 ชุด โดยมีรูปภาพประกอบที่น่าสนใจ สีสันสวยงามรูปเล่มกะทัดรัด 
เน้ือหาเริ่มจากง่ายไปหายาก เหมาะสมกับวัย และเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน 

ตัวแปรตน้ 
ชุดฝึกทักษะเรื่องเครื่องหมายและ
สัญลักษณ์ทางดนตรีสากลส าหรับ
นัก เ รี ยนชั้ นปร ะถมศึ กษาปีที่  4 
โรงเรียนบ้านพลายชุมพล จังหวัด
พิษณุโลก ตามแนวคิดการสอนดนตรี
ของ โคดายและการ เ รี ยนรู้ แ บบ
ร่วมมือ 

ตัวแปรตาม 
1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและ
หลังการใช้ชุดฝึกทักษะฯ 
2) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การเรียนด้วยชุดฝึกทักษะฯ 

เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี
สากล 
1. บรรทัด 5 เส้น และกุญแจประจ าหลัก  
2. ตัวโน้ตและค่าของตัวโน้ต 
 3. ตัวหยุด เส้นน้อย และเส้นกัน้ห้อง   
4. การเพิ่มค่าตัวโน้ตและเครื่องหมาย
ก าหนด จังหวะ  5. อัตรา จังหวะและ
เครื่องหมายแปลงเสียง 

แนวคิดการสอนดนตรีของโคดาย 
(ธวัชชัย นาควงษ์, 2541)  
1. เสียงกอนสัญลักษณ์     
2. การร้องเพลง  
3. การอ่านโน้ตด้วยระบบซอลฟา    
4. การใช้สัญลักษณ์มือ 
 
 
การเรียนรู้แบบร่วมมือ  
(พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2544)  
1. มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกระห ว่าง
สมาชิก  
2. สมาชิกเอาใจใส่รับผิดชอบต่อตนเอง  
3. สมาชิกมีความสามารถแตกต่างกัน  
4. สมาชิกผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้น า  
5. รับผิดชอบร่วมกับสมาชิกด้วยกัน  
6. เน้นผลงานและการคงอยู่ซ่ึงความเป็น
กลุ่ม  
7. สอนทักษะทางสังคมโดยตรง  
4. ครูคอยสังเกตและหาโอกาสแนะน า  
9. สมาชิกกลุ่มมีกระบวนการท างานเพื่อ
ประสิทธิผลกลุ่ม 
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      5) น าชุดฝึกทักษะเรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากลส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหาโดยหาค่า IOC   

       6) น าชุดฝึกทักษะเรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากลส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ที่ผู้เชี่ยวชาญให้ค าแนะน าเรื่องการจัดท ารูปเล่ม ค าสั่ง เน้ือหา ความถูกต้องของภาษา ขนาดตัวอักษร ความสวยงาม 
การออกแบบหน้าปก มาแก้ไขปรับปรุงจนถูกต้องสมบูรณ์ 

   7) น าชุดฝึกทักษะเรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากลส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่แก้ไขจน
สมบูรณ์ถูกต้องแล้ว ไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะ 

        8) น าชุดฝึกทักษะเรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากลส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ไปใช้จริงกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก และเก็บรวบรวมข้อมูลคะแนนมาคิดค านวณหาค่าทางสถิติต่อไป 

2. การสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

     1) ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 

     2) ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับการวัดและประเมินผล 

     3) ก าหนดจ านวนข้อสอบ ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ และสาระการเรียนรู้ และศึกษารูปแบบการออก
ข้อสอบ 

     4) ลงมือสร้างข้อสอบจ านวน 20 ข้อ ซ่ึงครอบคลุมเน้ือหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ชนิด 4 ตัวเลือก โดย
ใช้เกณฑ์การให้คะแนนเป็นตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดหรือไม่ตอบให้ 0 คะแนน 

    5) น าข้อสอบจ านวน 20 ข้อ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ตรวจสอบความถูกต้องเชิงเน้ือหาและค่าดัชนีความ
สอดคล้อง IOC และน ามาปรับปรุงแก้ไข ได้แก่ ค าสั่ง ตัวเลือก รูปแบบ 

    6) น าข้อสอบที่แก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4 โรงเรียนบ้านจอมทอง อ าเภอเมือง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 และหาค่าความยาก
ง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) 

    7) น าข้อสอบที่หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) แล้วมาคัดเลือกเพียงจ านวน 10 ข้อ ซ่ึงใช้
เกณฑ์การเลือกค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20 - 0.80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป  

   8) น าแบบทดสอบที่ถูกต้องสมบูรณ์แล้วไปใช้จริงกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   
โรงเรียนบ้านพลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกเขต 

3. การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะเรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์
ทางดนตรีสากลส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก ตามแนวคิดการสอน
ดนตรีของโคดายและการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

                1) ศึกษารูปแบบการจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจ จากเอกสารและต าราที่เก่ียวข้องและได้ศึกษาแบบ
ประเมินความพึงพอใจและน า มาประยุกต์ใช้ 

           2)  น าแบบสอบถามความพึงพอใจมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับชั้นของตนเองและน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 
คน ตรวจสอบเพื่อหาความตรงเชิงเน้ือหาและพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ผลการพิจารณาความ
ตรงเชิงเน้ือหาโดยผู้เชี่ยวชาญ มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.60 – 1.00 ทั้ง 10  ข้อ 

           3) น าแบบสอบถามความพึงพอใจมาใช้จริงกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   โรงเรียน
บ้านพลายชุมพล อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกเขตโดยมีเกณฑ์การประเมินเป็น 5 ระดับ แบบลิเคิร์ท (Likert’s 
Method) ดังน้ี 

ระดับ 5 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

ระดับ 4 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

ระดับ 3 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
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ระดับ 2 หมายถึง   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 

ระดับ 1 หมายถึง   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัย โดยทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ที่เรียนในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2561 จ านวน  19 คน  ซ่ึงได้มาจากการ
เลือกแบบเจาะจง และใช้รูปแบบการวิจัยกลุ่มเดียววัดผลก่อนหลัง (One  Group: Pretest Posttest) ดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 10 ข้อ    

ขั้นตอนที่ 2 ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะเรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี
สากลส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก ตามแนวคิดการสอนดนตรีของ
โคดายและการเรียนรู้แบบร่วมมือ จ านวน  1 ชุด  เวลา 8 ชั่วโมงโดยแบ่งกิจกรรมการเรียนรู้ ดังน้ี 

 กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง บรรทัด 5 เสน้ และกุญแจประจ าหลัก  

 กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ตัวโน้ตและค่าของตัวโน้ต  

 กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ตัวหยุด เส้นน้อย และเส้นก้ันห้อง 

 กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การเพิ่มค่าตัวโน้ตและเครื่องหมายก าหนดจังหวะ 

 กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง อัตราจังหวะและเครื่องหมายแปลงเสียง  
ขั้นตอนที่ 3 หลังจากด าเนินการสอนแล้ว ท าการทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน จ านวน 10 ข้อ ตรวจให้คะแนน 1 ข้อ 1 คะแนน และน าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการทางสถิติ 
ขั้นตอนที่ 4 หลังจากทดสอบหลังเรียนแล้ว ท าการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะ
เรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากลส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล จังหวัด
พิษณุโลก ตามแนวคิดการสอนดนตรีของโคดายและการเรียนรู้แบบร่วมมือ และน าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
วิธีการทางสถิต ิ
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1.  หาค่าเฉลี่ยร้อยละ (    %)  (สมเดช สีแสง, 2550 : 27)  โดยใช้สูตรดังน้ี   

                             
 
 2 .หาค่าเฉลี่ย )     )  (โกวิท  ประวาลพฤกษ์ และสมศักดิ์ สินธุระเวชญ์,  2527 :  201  ( โดยใช้สูตรดังน้ี 

                           
 
3.  หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  deviation)  (บุญชม  ศรีสะอาด.  2535 : 103) โดยใช้สูตรดังน้ี   

X

X
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 4 .หาค่าดัชนีความสอดคล้อง  )  IOC  ) (บุญชม ศรีสะอาด .2535 : 62 ( โดยใช้สูตรดังน้ี 

                       
5. ค่าเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนภายในกลุ่มเดียวกันหรือค่าทดสอบที โดยใช้สูตรดังน้ี (บุญ
ชม ศรีสะอาด, 2535: 109) 

                         
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1. ผลวิเคราะห์การหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะเรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากลส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก ตามแนวคิดการสอนดนตรีของโคดายและ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ ดังตารางที่ 1 
   
  ตารางที่ 1 แสดงผลวิเคราะห์การหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะ  

แบบทดสอบระหว่างเรียน แบบทดสอบหลังเรียน 
 

ประสิทธิภาพ 

จ านวนนักเรียน E1 จ านวนนักเรียน E2 E1 / E2 
19 94.49 19 100.00 94.89/100.00 

 
 จากตารางที่ 1 คะแนนทดสอบระหว่างเรียนของนักเรียนจ านวน 19 คน คิดเฉลี่ยเป็นร้อยละ 94.49 และค่า
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คะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 100 ซ่ึงหมายความว่า ชุดฝึกทักษะเครื่องและสัญลักษณ์ทาง
ดนตรีสากลมีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ 94.49/100  ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 40/40 
2. วิเคราะห์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะเรื่อง
เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากลส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล จังหวัด
พิษณุโลก ตามแนวคิดการสอนดนตรีของโคดายและการเรียนรู้แบบร่วมมือ ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยการทดสอบก่อนและหลังใช้ชุดฝึกทักษะ 

คะแนน  t 

ก่อนใช้ชุดการสอน 5.58 - 
หลังใช้ชุดการสอน 10.00 6.07 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
           จากตารางที่ 2 พบว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.58 ส่วนคะแนนทดสอบหลังเรียน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.00 เม่ือหาค่าเฉลี่ยของคะแนน ไปทดสอบความแตกต่างโดยใช้ค่าทดสอบที (t-test dependent) 
พบว่าค่าทีจากการค านวณ = 6.07 โดยมีความแตกต่างที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 จึงสรุปได้ว่าผู้เรียนที่เรียนด้วย
การใช้ชุดฝึกทักษะเรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากลส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้าน
พลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก ตามแนวคิดการสอนดนตรีของโคดายและการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีทักษะเรื่อง
เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากลสูงขึ้นจริง เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

3. หาค่าคะแนนความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะเรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี
สากลส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรยีนบ้านพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก ตามแนวคิดการสอนดนตรีของ
โคดายและการเรยีนรู้แบบร่วมมือ ดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 แสดงผลวิเคราะห์ค่าคะแนนความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะ 

ข้อที่ รายการ คะแนน
เฉลี่ย 

   (     ) 
 

ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.)   

ระดับ 
ีวนมพึงพอใั 

 

1 รูปเล่มสวยงาม กะทัดรัด น่าเปิดอ่าน 4.11 0.57 มนก 
2 ภาพประกอบเข้าใจง่าย 4.21 0.54 มนกที่สุด 
3 ขนาดตัวอักษรชัดเจน อ่านง่าย  4.26 0.45 มนกที่สุด 
4 เรียงล าดับเข้าใจง่าย 3.68 0.58 มนก 
5 นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองทั้งในและนอกห้องเรียน 4.42 0.61 มนกที่สุด 
6 สาระส าคัญเป็นประโยชน์ 4.00 0.67 มนก 
7 มีกิจกรรมที่หลากหลาย  ไม่ซ้ าซาก ไม่น่าเบื่อ 4.00 0.47 มนก 
8 กิจกรรมน่าสนใจและตรงกับความต้องการของนักเรียนรู้สึก

ชอบ 4.11 0.46 
มนก 

9 แบบฝึกเล่มน้ีมีความสะดวกในการเรียนข้อสอบไม่ยากไม่ง่าย
เกินไป 4.42 0.51 

มนกที่สุด 

10 นักเรียนมีความสนุกในการปฏิบัติกิจกรรม 4.37 0.50 มนกที่สุด 
เฉลี่ย 4.16 0.26 มาก 

เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง   
คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย  

X

X
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คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
จากตาราง 3 พบว่านักเรียนมีค่าคะแนนความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะเรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์
ทางดนตรีสากลส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก ตามแนวคิดการสอน
ดนตรีของโคดายและการเรียนรู้แบบร่วมมือ เฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.16 ซ่ึงอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจมาก
ที่สดุในด้านที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองทั้งในและนอกห้องเรียน และการที่แบบฝึกเล่มน้ีมีความสะดวกในการ
เรียนข้อสอบไม่ยากไม่ง่ายเกินไป โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 ซ่ึงอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านที่พึงพอใจน้อยที่สุด
คือเรียงล าดับเข้าใจง่าย โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 ซ่ึงอยู่ในระดับมาก 

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการสร้างชุดฝึกทักษะเรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากลส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนบ้านพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก ตามแนวคิดการสอนดนตรีของโคดายและการเรียนรู้แบบร่วมมือ ประกอบ
ไปด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ 5 แผน ใช้เวลาเรียน 4 ชั่วโมง มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 94.49/100.00 ตามล าดับ 
ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 40/40 

2. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะเรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากลส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก ตามแนวคิดการสอนดนตรีของโคดายและการเรียนรู้แบบร่วมมือ มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี่อการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะเรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทาง
ดนตรีสากลส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก ตามแนวคิดการสอน
ดนตรีของโคดายและการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 

อภิปรายผล 
1. ผลการสร้างชุดฝึกทักษะเรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากลส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนบ้านพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก ตามแนวคิดการสอนดนตรีของโคดายและการเรียนรู้แบบร่วมมือ มี
ประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 94.49/100.00 ตามล าดับ สอดคล้องกับ วีระศักดิ์  อักษรถึง (2556) ที่ได้ท าวิจัยเรื่อง
การศึกษาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การฝึกโสตและการอ่านโน้ต ผลการวิจัยพบว่าบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการฝึกโสตและการอ่านโน้ตที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 41.50/47 สูงกว่าเกณฑ์ 40/40 
ที่ก าหนด แสดงให้เห็นว่าการสร้างชุดฝึกทักษะที่ผ่านการหาประสิทธิภาพตามขั้นตอนอย่างถูกวิธีการอย่างจะช่วยให้
แบบฝึกทักษะเรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากลส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้าน
พลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก ตามแนวคิดการสอนดนตรีของโคดายและการเรียนรู้แบบร่วมมือ  มีประสิทธิภาพและ
สามารถน าไปใช้ได้จริง 

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะเรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทาง
ดนตรีสากลส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก ตามแนวคิดการสอน
ดนตรีของโคดายและการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีความน่าเชื่อถือและสามารถพัฒนาทักษะทางดนตรีสากลได้จริง 
สอดคล้องกับ พงษ์ลดา ธรรมพิทักษ์กุล (2545) ที่ท าการวิจัยเรื่องผลสัมฤทธ์ิในการเรียนดนตรีสากลขั้นพื้นฐานตาม
แนวคิดของ Kodaly ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม  

 

ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนดนตรีสากลขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยการสอน
ตามแนวคิดของโคดายกับการสอนแบบดั้งเดิมแตกต่างกันที่ระดับความมีนัยส าคัญ .05 และพบว่านักเรียนกลุ่มที่สอน
ตามแนวคิดของโคดายมีคะแนนทักษะการร้องเพลง และทักษะการอ่านโน้ตสูงกว่ากลุ่มที่สอนแบบดั้งเดิมที่ระดับความ
มีนัยส าคัญ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะเรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากลส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก ตามแนวคิดการสอนดนตรีของโคดายและ
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การเรียนรู้แบบร่วมมือ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ อาทิตย์ โพธ์ิศรีทอง (2561) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่องการ
พัฒนาสมรรถนะทางด้านดนตรีของนิสิตปริญญาตรี ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ DALCROZE 
ผลการวิจัยพบว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Dalcroze มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและมีความ
สอดคล้องเชิงเน้ือหาครบทุกประเด็นเม่ือน าไปทดลองใช้แล้วพบว่าผู้เรียนมีความรู้ทางด้านดนตรีสูงกว่าก่อนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านดนตรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีผลการประเมินทักษะทางด้านดนตรีอยู่ใน
ระดับดี ผลการประเมินเจตคติทางด้านดนตรีอยู่ในระดับดี ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตปริญญาตรีต่อชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Dalcroze อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาแบบฝึกทักษะทางดนตรีที่มี
ประโยชน์และมีความยากง่ายเหมาะสมกับความสนใจและความต้องการของผูเ้รียน ท าให้ตั้งใจเรียนท าให้เกิดความพึง
พอใจและยังช่วยส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ที่ดขีึ้น 
จากที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่าทักษะเป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนให้เกิดขึ้นได้กับผู้เรียนทุกคน ในการจัดการเรียนรู้ ดนตรี 
ผู้สอนจึงควรให้ความส าคัญและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะและกระบวนการต่าง ๆ ในรูปแบบการร่วมมือกันและมี
เน้ือหาที่สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน จะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะและกระบวนการทางดนตรีได้รวมถึงมีความ
พึงพอใจที่จะเรียนรู้   
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดฝึกทักษะเรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากลส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก ตามแนวคิดการสอนดนตรีของโคดายและ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 1. ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะเรื่อง เครื่องหมายและสัญลักษณ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับชุดฝึกทักษะเพียงอย่างเดียว
แต่ขึ้นอยู่กับผู้สอนด้วย ดังน้ันครูผู้สอนจะต้องเข้าใจเน้ือหาและวิธีการใช้ส่ือประกอบการสอนเป็นอย่างดี ซ่ึงสามารถท า
ได้โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องศึกษาคู่มือครูให้เข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ตามแผนการสอนที่จัดเตรียม
ไว้ 

  2. ควรมีการพัฒนาและน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการสร้างชุดฝึกทักษะ และการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อสร้างความสนใจของผู้เรียนมาก 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดการสอนทักษะการอ่านค่าของตัวโน้ตดนตรีสากลส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการอ่านค่าของตัวโน้ตดนตรีสากลของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการใช้ชุดการสอน กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 โรงเรียนวังทองพิทยาคม จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ชุดการสอนทักษะการอ่าน
โน้ตดนตรีสากล แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการอ่านโน้ตดนตรีสากล ก่อน – หลังเรียน สถิติที่ใช้ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ t-
test (dependent samples) 
ผลวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของชุดการสอนทักษะการอ่านค่าของตัวโน้ตดนตรีสากลส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 40/40 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

 
ค าส าคัญ: ชุดการสอน, การอ่านค่าของตัวโน้ตดนตรีสากล 

Abstract 
 The purposes of this research were to develop reading the values international music notes 
practical package for matthayom 4 students, to compare achievement learning reading the values 
international music notes for matthayom 4 students between before and after learning. The sample 
used in this study consisted of 30 mattayom 4 students in the second semester of the academic year 
2018 of Wangthongpittakom School. The instrument used in the study ware reading the values 
international music notes practical package, achievement test reading the values international music 
notes  between before and after learning. Statistics used were average, standard deviation, Index  of  
Item – Objective  Congruence, t-test dependent samples. The result of the study were as follows 
the performance of reading the values international music notes practical package for matthayom 4 
students met the criterion of 80/80. Reading the values international music notes skill of mattayom 
4 students after the instruction by using the reading  the values international music notes practical 
package showed significant differences at level .05. 

Keywords: Practical Package, Reading the values International Music Notes 
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
               ดนตรี หมายถึง “เสียงที่ประกอบกันเป็นท านองเพลง เครื่องบรรเลง ซ่ึงมีเสียงดังท าให้รู้สึกเพลิดเพลิน 
หรือเกิดอารมณ์รัก โศก หรือรื่นเริง เป็นต้น ได้ตามท านองเพลง” (พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554, 2554 : 
420-421) 
ดนตรีเป็นศิลปะแขนงหน่ึงที่มีความเก่ียวข้องกับชีวิตและสังคมของมนุษย์ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา  ดนตรีเป็นเรื่องของ
เสียงและเป็นเรื่องของสุนทรียะ มนุษย์ต่างรู้จักดนตรีและน าดนตรีเข้ามามีส่วนร่วมใน ชีวิตประจ าวัน ทั้งในรูปแบบของ
พิธีกรรมและใช้เป็นสิ่งบันเทิง  ซ่ึงเป็นเรื่องของการรับรู้ทางสุนทรียะทาง ดนตรีซ่ึงดนตรีน้ันยังสามารถช่วยให้ผ่อนคลาย
ในด้านอารมณ์ ความรู้สึกของผู้ฟังได้ นับว่าดนตรีมีส่วนช่วย ในการพัฒนาจิตใจและบุคลิกภาพของประชาชนในแต่ละ
ประเทศ  ดนตรีช่วยขัดเกลาจิตใจมนุษย์และพัฒนา เป็นอารยธรรมดังพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเ จ้าอยู่หัว
ภูมิ-พลอดุลยเดชฯ ซ่ึงมีใจความตอนหน่ึง ว่า 
“...ดนตรีทุกชนิดเป็นศิลปะที่ส าคัญอย่างหน่ึงมนุษย์เกือบทั้งหมดชอบและรู้จักดนตรีตั้งแต่เยาว์วัยคนเริ่ม รู้จักดนตรี
บ้างแล้ว ความรอบรู้ทางดนตรีอย่างกว้างขวาง ย่อมขึ้นอยู่กับเชาวน์และความสามารถในการ แสดงดนตรีของแต่ละคน
อาศัยเหตุน้ีจึงกล่าวได้ว่า ในระหว่างศิลปะนานาชนิด ดนตรีเป็นศิลปะที่แพร่หลาย กว่าศิลปะอ่ืนๆ และมีความส าคัญ
ในด้านการศึกษาของประชาชนทุกประเทศด้วย...” (โรงเรียนจิตรลดา 2539 : 36) 
ดนตรีเป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้มาพร้อมๆ กับชีวิตมนุษย์โดยที่มนุษย์เองไม่รู้ตัว ดนตรีเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์อย่างหน่ึงที่
ช่วยให้มนุษย์มีความสุข สนุกสนานรื่นเริง ช่วยผ่อนคลายความเครียดทั้งทางตรงและทางอ้อม ดนตรีเป็นเครื่องกล่อม
เกลาจิตใจของมนุษย์ให้มีความเบิกบานหรรษาให้เกิดความสงบและพักผ่อน กล่าวคือในการด ารงชีพของมนุษย์ตั้งแต่
เกิดจนกระทั่งตายดนตรีมีความเก่ียวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อาจสืบเน่ืองมาจากความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ โดยตรง
หรืออาจเกิดจากขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ เช่น เพลงกล่อมเด็ก เพลงประกอบในการท างาน เพลง
ที่เก่ียวข้องในงานพิธีการ เพลงสวดถึงพระผู้เป็นเจ้า เป็นต้น (ประเสริฐศักดิ์ ข าสิริ, 2555 : 1) การสอนดนตรี เป็นวิชา
ที่เป็นกิจกรรมประเภททักษะ ในการสอนจึงต้องหาทักษะให้นักเรียนได้ฝึกฝนควบคู่ไปกับการวางพื้นฐานความเข้าใจ
ในทางทฤษฎี ฉะน้ันการสอนจึงต้องอาศัยเวลาส าหรับการฝึกฝน การได้แบบอย่างจากการวางแผนของครูที่ดี การให้
เวลากับการฝึกฝนและแสดงจริง (วิมลศรี  อุปรมัย, 2538 : 208) 
การเรียนการสอนในวิชาต่างๆ น้ัน สามารถท าความเข้าใจได้จากการอ่านเน้ือหาสาระในหนังสือ หรือบทเรียนได้ แต่
วิชาดนตรีการอ่านเพียงตัวหนังสือน้ันอาจไม่ท าให้เข้าใจได้ทั้งหมด เพราะภาษาของดนตรีไม่ได้มีเพียงตัวหนังสือเท่าน้ัน 
ยังมีโน้ตดนตรีที่สามารถท าให้คนต่างเชื้อชาติต่างภาษาสามารถเข้าใจตรงกันได้ ฉะน้ันในการเรียนการสอนดนตรีจึง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ในเรื่องของการเขียน และอ่านโน้ตดนตรีสากล เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอ่าน เขียน และ
ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง โดยมีความเข้าใจหลักการของทฤษฎีดนตรีสากล 
ในการเรียนการสอนปัจจุบันของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้มีการสอนในเรื่องการอ่านเขียนโน้ตดนตรีสากล 
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางปี พ.ศ.2551 ในกลุ่มสาระที่ 2 : ดนตรี มาตรฐาน ศ 2.1 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 
4-6 ข้อ 4. อ่าน เขียน โน้ตดนตรีไทยและสากล ในอัตราจังหวะต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจง่ายและถูกต้องมากที่สุด 
จึงจ าเป็นที่จะต้องหาแบบฝึกการอ่านค่าของตัวโน้ตดนตรีสากลมาใช้ในการเรียนการสอน 
ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาและจัดท าชุดการสอนทักษะการอ่านค่าของตัวโน้ตดนตรีสากลขึ้น และใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 โรงเรียนวังทองพิทยาคม ชุดการสอนน้ีจัดท าขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจวิธีการเขียน และอ่านค่าตัวโน้ตดนตรี
สากลในขั้นพื้นฐาน ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องยิ่งขึ้น ทั้งยังสามารถยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาดนตรีได้อีก
ด้วย 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อสร้างชุดการสอนทักษะการอ่านค่าของตัวโน้ตดนตรีสากล ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนวังทองพิทยาคม  
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการอ่านค่าของตัวโน้ตดนตรีสากล ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวังทองพิทยาคม ก่อนและหลังการใช้ชุดการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
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ขอบเขตการวิจัย 
ผู้วิจัยได้แบ่งขอบเขตการวิจัยไว้ 3 ด้าน คือ 
 ด้านเนื้อหา 
ผู้วิจัยได้ก าหนดเน้ือหาด้านความถูกต้องของจังหวะตามค่าโน้ตต่าง ๆ 
ด้านตัวแปร 
ผู้วิจัยได้แบ่งตัวแปรเป็น 2 ส่วน คือ ตัวแปรต้น ได้แก่ การเรียนโดยใช้ชุดการสอนทักษะการอ่าน 
ค่าของตัวโน้ตดนตรีสากล ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวังทองพิทยาคม และตัวแปรตาม ได้แก่ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการอ่านค่าของตัวโน้ตดนตรีสากล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังเรียน 
           ด้านระยะเวลา 
ผู้วิจัยได้ใช้ระยะเวลาในการศึกษา จ านวน  12 ชั่วโมง 
 
กรอบแนวคดิการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
     เครื่องมือวิจัย 

  เครื่องมือวิจัย 
    1.  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 
        ชุดการสอนทักษะการอ่านค่าของตัวโน้ตดนตรีสากล จ านวน 5 ชุด 
    2.  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
         1)  แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการอ่านค่าของตัวโน้ตดนตรีสากล ก่อนเรียน – หลัง
เรียน 

 2. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
    การวิจัยในขั้นน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรายบุคคล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
สามารถแบ่งออกตามความจ าเป็นในการวิจัยโดยมีขั้นตอนดังน้ี  
1. การสร้างชุดการสอนทักษะการอ่านค่าของตัวโน้ตดนตรีสากล ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียน
วังทองพิทยาคม มีขั้นตอนในการสร้างดังน้ี  
   1.1 ศึกษาหลักสูตร เอกสาร ต ารา ขอบข่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ สาระดนตรี ชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

  ตัวแปรต้น  
- ชุดการสอนทักษะการ
อ่านค่าของตัวโน้ตดนตรี
สากล ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
วังทองพิทยาคม 

      ตัวแปรตาม 
- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการ
อ่านค่าของตัวโน้ตดนตรีสากล ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อน
และหลังเรียน 
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  1.2 ก าหนดจุดประสงค์การเรยีนรู้ ให้สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาและจุดประสงค์การเรยีนรู้
ในหลักสูตรและเน้ือหา 

 1.3 ด าเนินการสร้างชุดการสอน เรื่องการอ่านค่าของตัวโน้ตดนตรีสากล 
 1.4 น าชุดการสอนการอ่านค่าของตัวโน้ตดนตรีสากลที่สร้างขึ้น เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ได้แก่ 1) 
ด้านนวัตกรรม 2) ด้านการสอน 3) ด้านการวัดและประเมินผล เพื่อขอค าแนะน ามาปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง 
 1.5 ด าเนินการแก้ไขและปรับปรุงชุดการสอนการอ่านค่าของตัวโน้ตดนตรีสากลตามที่ปรึกษาแล้วน าไปให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร เน้ือหา กระบวนการ ภาษาและการวัดผลประเมินผลตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบคุณภาพและ
ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (IOC : Index of Item Objective Congruence) โดย ก าหนดเกณฑ์การพิจารณา คือ 
เห็นว่าสอดคล้อง  ให้คะแนน  +1  
ไม่แน่ใจ   ให้คะแนน    0  
เห็นว่าไม่สอดคล้อง ให้คะแนน          -1  
    การวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมสอนคล้องของชุดการสอนการอ่านโน้ตดนตรีสากล โดยใช้ดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) ค านวณค่าตามสูตร 

   IOC =  
∑ R

N
 

     ∑R  = ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

      N    = จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

  น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC โดยใช้ดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence) ของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง แล้วเลือกค่า
ดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 
  1.6 น าชุดการสอนเรื่องการอ่านค่าของตัวโน้ตดนตรีสากล ไปใช้เก็บรวบรวมคะแนนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 จ านวน 30 คน 
 2. สร้างแบบทดสอบความรู้ เพื่อใช้ทดสอบก่อนและหลังเรียน มีขั้นตอนดังน้ี  
  2.1 วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้ ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี 
  2.2 สร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้เรื่องการอ่านค่าของตัวโน้ตดนตรีสากล เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 
จ านวน 20 ข้อ 
  2.3 น าแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ตรวจสอบ เพื่อให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ  
  2.4 น าแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้เรื่องการอ่านค่าของตัวโน้ตดนตรีสากลเก็บรวบรวมคะแนนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4/5 โรงเรียนวังทองพิทยาคม จ านวน 30 คน 

สรุปและอภิปรายผล 
 สรุปผลการวิจัย 
     การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ดังน้ี 1) เพื่อสร้างชุดการสอนทักษะการอ่านค่าของตัวโน้ตดนตรีสากล
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการ
อ่านค่าของตัวโน้ตดนตรีสากล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวังทองพิทยาคม ก่อนและหลังการใช้ชุดการ
สอนที่ผูวิ้จัยสร้างขึ้น โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  กลุ่มตัวอย่าง  ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  
(Purposive  Sampling)  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี  ตัวแปรอิสระ(Independent  Variables)ได้แก่  การจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  การอ่านค่าของตัวโน้ตดนตรีสากล  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตัวแปรตาม 
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(Dependent  Variables)  ผลการใช้แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  การอ่านค่าของตัวโน้ตดนตรีสากลกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เน้ือหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่  การอ่านค่าของตัวโน้ตดนตรีสากล กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยวิธีการทางสถิติเบื้องต้นได้แก่  ผลรวม  
ค่าเฉลี่ย  เฉลี่ยร้อยละค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   สรุปได้ดังน้ี 
 1. ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพของ ชุดการสอนทักษะการอ่านค่าของตัวโน้ตดนตรี
สากล 
ซ่ึงการทดสอบครั้งแรกเป็นการทดสอบประสิทธิภาพเบื้องต้น กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ครั้งที่ 1 จ านวน 3 คน ครั้งที่ 2 จ านวน 6 คน และครั้งที่ 3 จ านวน 30 คน ใช้นักเรียนเก่ง กลาง และอ่อน คละกัน 
ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพ ชุดการสอนทักษะการอ่านค่าของตัวโน้ตดนตรีสากล พบว่า ผลการทดสอบหา
ประสิทธิภาพเปรียบเทียบ 1E  และ 2E  ของชุดการสอนทักษะการอ่านค่าของตัวโน้ตดนตรีสากล  
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครั้งที่ 1 ได้เท่ากับ 80.55/81.66 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
และผลการทดสอบหาประสิทธิภาพเปรียบเทียบ 1E  และ 2E  ของชุดการสอนทักษะการอ่านค่าของตัวโน้ตดนตรี
สากล 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครั้งที่ 2 ได้เท่ากับ 72.50/82 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80  
และผลการทดสอบหาประสิทธิภาพเปรียบเทียบ 1E  และ 2E  ของชุดการสอนทักษะการอ่านค่าของตัวโน้ตดนตรี
สากล  
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครั้งที่ 3 ได้เท่ากับ 81.61/87.16 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์/ทักษะ/ความสามารถก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาดนตรี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4  

 
 
 

 ก่อนเรียน หลังเรียน  

ค่าเฉลี่ย 5.37 11.47 7.766667 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.33 1.53  

ร้อยละ 32.2 68.8  

 
จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยชุดการสอนทักษะการอ่านค่าของ 
ตัวโน้ตดนตรีสากล มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 11.47 คิดเป็นร้อยละ 68.8 และมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 5.37 คิด
เป็นร้อยละ 32.2 ซ่ึงมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนดังภาพ 
 
 

ตารางที่ 1 
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               จากตารางที่ 2 พบว่า การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น ม .4 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.37 
คะแนน และ 11.47 คะแนน ตามล าดับเม่ือเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลัง
เรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
           จากตาราง 1 และตาราง 2 สามารถสรุปได้ผลวิเคราะห์ได้ว่า สื่อหรือวิธีสอนหรือ นวัตกรรมการเรียนการสอน
ที่ใช้ตามแผนการจัดการการเรียนรู้มีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลการใช้ชุดการสอนทักษะการอ่านค่าของตัวโน้ตดนตรี
สากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ท าให้ ทักษะการอ่านค่าของตัวโน้ตดนตรีสากล กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของนักเรียนสูงขึ้น 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
  1.  ผลการจัดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่ 1 การเรียนรู้ เรื่อง การอ่านค่าของตัวโน้ต
ดนตรีสากล โดยใช้ชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวังทองพิทยาคม อ าเภอวัง
ทอง  ปีการศึกษา 2561 ที่พบว่านักเรียนมีการพัฒนาการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซ่ึงเป็นไปตาสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 
ผลการวิจัยพบว่าคะแนนเฉลี่ยจากการท าข้อสอบหลังท าแบบฝึกหัดมากกว่าก่อนท าแบบฝึกหัดอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า นักเรียนมีพัฒนาการในการเรียนเรียนสูงขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ เดชาชัย สุจริต
จันทร์ (2549 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดนตรี เรื่อง ก ารโน้ตสากล
เบื้องต้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนตามวิธีสอนของโคดายกับวิธีสอนปกติ โดยมีวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย คือ 1)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดนตรี เรื่อง การอ่านโน้ตสากลเบื้องต้น ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนตามวิธีสอนของโคดาย ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนดนตรี เรื่อง การอ่านโน้ตสากลเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนตามวิธีสอนของโคดาย
กับวิธีสอนปกติ    3)เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านโน้ตสากลเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนตาม
วิธีสอนของโคดายกับวิธีสอนปกติ 4)เพื่อเปรียบเทียบเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิชาดนตรีของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนตามวิธีสอนของโคดายกับวิธีสอนปกติ และมีวิธีด าเนินการวิจัย คือ ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มกลุ่ม
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S.D. t df Sig.(1-tailed) 

ก่อนเรียน 5.37 1.33 
19.32 29 0.0000 

หลังเรียน 11.47 1.53 

ตารางที่ 2 
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ตัวอย่างจ านวน 40 คน เป็นกลุ่มควบคุม 40 คน และกลุ่มทดลอง  40 คน   ท าการทดสอบก่อนเรียนทั้ง 2 กลุ่มและ
ด าเนินการสอนโดยใช้เน้ือหาเดียวกัน โดยกลุ่มทดลองใช้วิธีการสอนของโคดาย ส่วนกลุ่มควบคุมสอนตามวิธีปกติ 
หลังจากน้ันให้ท าแบบทดสอบหลังเรียนและแบบสอบถามวัดเจตคติทางการเรียนดนตรี และน าผลมาวิเคราะห์ด้วย
วิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1) นักเรียนกลุ่มทดลอง ที่เรียนโดยวิธีของโคดาย มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียน
โดยวิธีสอนของโคดาย มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยวิธีสอนปกติ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และ3) นักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนโดยวิธีสอนของโคดาย มีทักษะการอ่านโน้ตสากลเบื้องต้นสูง
กว่านักเรียนกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยวิธีสอนปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  2.  ข้อค้นพบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน  เป็นไปตามสมมุติฐาน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เรื่อง 
การอ่านค่าของตัวโน้ตดนตรีสากล ของนักเรียนโรงเรียนวังทองพิทยาคม อ าเภอวังทอง ระหว่างก่อนการเรียนและหลัง
การเรียนโดยใช้สถิติ t-test พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ นพพงษ์ วงษ์จ าปา (2544 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึ กษาเรื่องการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากบทเรียนผ่านเว็บวิชาดนตรี เรื่อง การอ่านโน้ตสากล กับการสอนปกติ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1)สร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนผ่านเว็บ
วิชาดนตรี 2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนผ่านเว็บ
และนักเรียนที่เรียนด้วยการสอนปกติ 3)เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากบทเรียนผ่านเว็บ กับการสอนปกติ 4)
ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนผ่านเว็บวิชาดนตรี และมีวิธีด าเนินการวิจัย คือ ทดสอบความแตกต่าง
ของคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนโดยบทเรียนผ่านเว็บวิชาดนตรี และการสอนปกติ โดยใช้
กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม กลุ่มละ 16 คน โดยกลุ่มที่ 1 ใช้ Paired Samples t-test เพื่อหาความแตกต่างระหว่าง
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน จากบทเรียนผ่านเว็บวิชาดนตรี และการสอนปกติ กลุ่มที่ 2 ใช้ 
Independent Samples t-test  เพื่อหาความแตกต่างของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการเรียนระหว่างบทเรียนผ่าน
เว็บกับการสอนปกติ วิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนผ่านเว็บ โดยแปลค่าความคิดเห็ นจาก
แบบสอบถามความคิดเห็น ผลการศึกษาพบว่า  1) ประสิทธิภาพของบทเรียนผ่านเว็บวิชาดนตรีมีค่าเท่ากับ 
40.24/40.74 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด40/40  2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทั้งที่เรียนจากบทเรียนผ่านเว็บ
และจากการสอนปกติมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ 0.01 โดยจากคะแนนเต็ม 30 คะแนน 
นักเรียนที่เรียนจากบทเรียนผ่านเว็บคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน นักเรียนที่เรียนจากการสอนปกติ 
คะแนนหลังเรียน สูงกว่าคะแนนก่อนเรียน  3) นักเรียนที่เรียนจากบทเรียนผ่านเว็บวิชาดนตรี กับการสอนปกติ มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ไม่แตกต่างกันในเชิงสถิติ ที่ระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 และ 4) นักเรียนมี
ความคิดเห็นต่อบทเรียนผ่านเว็บวิชาดนตรี อยู่ในระดับ ดี โดยมีค่าเฉลี่ย 4.05 
 
ข้อเสนอแนะในงานวิจัย 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ต่อไป 
1. จากการวิจัยพบว่า การใช้ชุดการสอนทักษะการอ่านค่าของตัวโน้ตดนตรีสากล ในกิจกรรม 
การเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นสิ่งที่ดี กล่าวคือ ท าให้นักเรียนมีผลการเรียนรู้สูงขึ้น ทั้งยัง
ก่อให้เกิดความสนุกสนาน มีความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดจนสามารถ
น าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน จึงถือว่าเป็นนวัตกรรมที่จะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้อีกทางหน่ึง 
  2. ในการใช้ชุดกิจกรรมประกอบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านค่าของตัวโน้ตดนตรีสากล 
ผู้สอนจะต้องเพิ่มบทบาทของตนเอง นอกจากเป็นครูผู้สอนแล้ว ต้องท าหน้าที่ coaching คอยก ากับให้ค าชี้แนะแก่
ผู้เรียนในขณะที่ฝึกฝนและฝึกซ้อม เพื่อกระตุ้นผู้เรียนตลอดเวลา ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเน้ือหามากขึ้น 
3.  ในการน าชุดการสอนทักษะการอ่านค่าของตัวโน้ตดนตรีสากล  ไปใช้ในการเรียนการสอน 
ให้กับนักเรียนน้ัน  ครูจะต้องมีการเตรียมพร้อมในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 
 3.1  ด้านตัวครู การน าชุดการสอนทักษะการอ่านค่าของตัวโน้ตดนตรีสากล ไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการ
สอนน้ัน  ครูจะต้องมีการศึกษาและท าความเข้าใจในสิ่งต่อไปน้ี 



 

วันที่ 12-11 มีนนีม 1651  
ณ ห้องีอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภนีเหนือตอนล่นง มหนวิทยนลัยรนชภัฏพบิูลสงีรนม (สว่นวังัันทน์)  

20 

 

 
รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2 ( Proceedings) 

   1)  ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ ทุกขั้นตอนให้เข้าใจเป็นอย่างดีแล้วจึงน าไปใช้จะก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพต่อผู้เรียน  ทั้งน้ีเพื่อความสะดวกและไม่เสียเวลาในการจัดการเรียนการสอนและอีกประการหน่ึงเน้ือหา
ในแผนการสอนหน่ึงๆ อาจมีความซับซ้อนครูผู้สอนควรมีการยืดหยุ่นเวลาทั้งน้ีเพื่อไม่ให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายใน
การเรียน ควรมีการปรับปรุงแผนการสอนให้เหมาะสมกับระยะเวลาในแต่ละชั่วโมงที่ท าการเรียนการสอน 
     2)  ศึกษาชุดการสอนทักษะการอ่านค่าของตัวโน้ตดนตรีสากล ครูผู้สอน
จะต้องศึกษาให้เข้าใจ ให้ถูกต้องเก่ียวกับวิธีการ เน้ือหา จุดประสงค์ และรูปแบบการใช้ ตลอดจนแนวทางในการปฏิบัติ
ของผู้เรียนในการเรียนการสอน ทั้งน้ีเพื่อให้นักเรียนรู้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากที่สุดควรมีการปรับปรุง
กิจกรรมในชุดการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับเน้ือหาจุดประสงค์ และรูปแบบเพื่อง่ายแก่การเรียนการสอน 
    3.2  ด้านนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยชุดการสอนทักษะการอ่านค่าของตัวโน้ต
ดนตรีสากล ได้อย่างถูกต้อง  และเกิดประโยชน์มากที่สุดจะต้องมีการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ดังน้ี ชี้แจงหลัก
และวิธีการในการใช้ชุดการสอนทักษะการอ่านค่าของตัวโน้ตดนตรีสากล ว่ามีวิธีการอย่างไร ตลอดจนขั้นตอนต่างๆใน
การใช้ รวมถึงข้อตกลงต่างๆ  ที่มีความจ าเป็นเพื่อให้การเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ก่อให้เกิดความสับสนและ
เสียเวลา ซ่ึงวิธีการดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนเอง 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยต่อไป 
  1.  ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่  4 ที่เรียน
โดยใช้ชุดการสอนที่ครูจัดท าขึ้น กับการสอนที่ใช้แบบฝึกในหนังสือเรียน 
  2.  ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา   ปีที่ 4 ที่เรียน
โดยใช้ชุดการสอน กับการสอนแบบโครงงาน 
  3. ควรมีการพัฒนาชุดการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนอ่ืนๆ เช่น เพื่อนช่วยเพื่อน หรือ การเรียน แบบ
จับคู่ เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการอ่านค่าขอตัวโน้ตสากลต่อไป 
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การพัฒนาทักษะการเป่าขลุ่ยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนวัดบึงน้ ากลัด 
The development of Learning achievement reading musical notes of 

Matthayomsuksa 1 Students in Watbungnamklad school using reading musical 
notes skill drill exercise 

1นนทวัฒน์ ฟองจางวาง  2เรวัต ทองดี  สุรศักด์ิ อุสาหะกานนท์ 3 จิรุตถ์  ภู่เจริญ 
1Thiti Jhungprasert   2Rewat Thongdee   Surasat Usahakanon 3 Jiroot  Phucharoen 

 
1นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
2ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนวัดบึงน้ ากลัด อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

3อาจารย์ฝ่ายวิจัยและประเมินผล คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาค้นคว้าครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)เพื่อหาประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ

กระบวนการปฏิบัติ เรื่องการเป่าขลุ่ยเพียงออ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2)เพื่อศึกษาดัชนี
ประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการปฏิบัติ   เรื่อง การเป่าขลุ่ยเพียงออ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  3)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่เน้นทักษะกระบวนการปฏิบัติ เรื่องการเป่าขลุ่ย
เพียงออนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ี คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 โรงเรียนวัดบึงน้ ากลัด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 12 คน ซ่ึงได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ได้แก่ โน้ตเพลง 1เพลง เพลง มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.33 ถึง 0.77 มีค่าอ านาจจ าแนก
ระหว่าง 0.22 ถึง 0.63 ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ 0.89 แบบวัความพึงพอใจของนักเรียน จ านวน20 ข้อ มีค่าความ
สอดคล้องระหว่าง 0.60 ถึง 1.00 ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ 0.87 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบค่าที (t-test แบบ Dependent samples) 
 ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า 1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการปฏิบัติ เรื่องการเป่าขลุ่ย
เพียงออ ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.20/84.11 2) ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ทักษะกระบวนการปฏิบัติ เรื่องการเป่าขลุ่ยเพียงออ มีค่าเท่ากับ 0.6492 3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง 
การเป่าขลุ่ยเพียงออ โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการปฏิบัติ เรื่องการเป่าขลุ่ยเพียงออ หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01  

ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธ์ิ 

Abstract 
The purposes of this research were to: 1) develop the learning achievement reading musical 

notes of Matthayomsuksa 1 for eight students in second semester during the academic year 2018 by 
using reading musical notes skill drill exercise for helping in teaching. In this research, the researcher 
took five weeks for this research, began on December in 2018 to January in 2019. 
The result of this research were: 1) students in Matthayomsuksa 1 has developed in reading musical 
notes skill by using reading musical notes skill drill exercise in difficulty sequence and enough 
practice. This allows students to develop skills in reading musical notes fluently and accurately, as 
well as contribute to the understanding and practice instruments with accuracy even more. 
 

 

https://dict.longdo.com/search/practice
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ดนตรี เป็นศาสตร์หน่ึงที่ต้องการความเข้าใจ และความซาบซ้ึง ซ่ึงความซาบซ้ึงน้ีแต่ละบุคคลมีไม่เท่ากัน 
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการฟังและการปฏิบัติของแต่ละบุคคล ดังเช่น ณรุทธ์ สุทธจิตต์ (2554 : 1) ได้กล่าวว่า ความ
ซาบซ้ึงในดนตรี หมายถึง ความรู้สึกดื่มด่าในสุนทรียรสของดนตรีที่เกิดขึ้นจากการฟังซ่ึงอยู่บนรากฐานของความเข้าใจ
ในดนตรีอย่างลึกซ้ึง ความรู้สึกน้ีเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ทางดนตรีของแต่ละบุคคล ซ่ึงมีได้ไม่เท่ากัน ความ
ซาบซ้ึงในดนตรีเป็นเรื่องที่ไม่สามารถสอนให้เกิดขึ้นได้ เพียงแต่สามารถแนะแนวทางและกระบวนการเพื่อนาไปสู่ความ
ซาบซ้ึงในดนตรีให้กับผู้ฟัง เพื่อให้ผู้ฟังนาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติ เป็นผลให้ผู้น้ันเกิดความรู้สึกซาบซ้ึงในดนตรีได้ด้วย
ตนเองในที่สุด ดังน้ัน การจัดประสบการณ์ทางดนตรีเป็นเพียงวิถีทางที่จะช่วยให้ผู้เรียนดนตรีเกิดความซาบซ้ึงในดนตรี
ได้ด้วยตนเอง 
 ดังน้ันระบบการศึกษาไทยจึงได้บรรจุวิชาดนตรี ไว้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เพื่อเป็นการเสริมสร้างแรง
บันดาลใจ ความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งสามารถเข้าใจถึงการชื่นชมความงาม ความซาบซ้ึงในความงดงามของศิลปะแขนง
ต่าง ดังที่ กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 182) ได้ระบุไว้ว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้
ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณค่า ซ่ึงมีผลต่อ
คุณภาพชีวิตมนุษย์ กิจกรรมทางศิลปะช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจน การ
น าไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อม่ันในตนเอง อันเป็นพื้นฐาน ในการศึกษาต่อหรือประกอบ
อาชีพได้ 

จากการศึกษาปัญหาผลการจัดการเรียนการสอนดนตรีด้านต่าง ๆ ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาทั่วไป ท าให้
ได้ตระหนักและเข้าใจในปัญหาจึงคิดหาทางแก้ไขปัญหาด้านตัวครูและนักเรียนที่รับผิดชอบอยู่เสมอโดยเน้นในเรื่องการ
ปลูกฝังหลักการ หรือความคิดรวบยอดและพื้นฐานทางดนตรี สร้างสื่อการสอนและหาเทคนิค การสอนเพื่อให้
สอดคล้องและเหมาะกับสภาพของนักเรียน ครูและโรงเรียนมากที่สุด นอกจากน้ียังพบว่าสื่อการเรียนเป็นองค์ประกอบ
ที่ส าคัญที่จะช่วยให้การสอนเป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบายที่สนับสนุนให้
มีการใช้ และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยสนับสนุนให้มีการใช้สื่อการเรียนอย่างแพร่หลายและมีการพัฒนา สื่อการ
เรียนการสอนทุกประเภท ทุกรูปแบบอย่างต่อเน่ือง ดังน้ัน สื่อการเรียนการสอนจึงเข้ามามีบทบาทมากต่อการเรียนรู้
ของนักเรียนในด้านกระตุ้นความสนใจต่อสิ่งที่เรียนและเป็นเครื่องมือช่วยให้นักเรี ยนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมเพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรม นอกจากน้ันสื่อยังเป็นต้นแบบของการเรียนรู้กระบวนการ หรือ
ความคิดรวบยอดที่สลับซับซ้อนเปิดกว้างต่อการเรียนรู้ของนักเรียน (สมบุญ วิเศษวงษา. 2548: 2 - 3) 

การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะของโรงเรียนวัดบึงน้ ากลัด ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาดนตรีไทย ปีการศึกษา 2560 มีคะแนนที่ไม่
น่าพอใจและไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่โรงเรียนตั้งไว้ ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาดังกล่าว
ยังไม่บรรลุผลซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากเวลาที่ใช้ในการสอนดนตรีน้ันมีน้อย นักเรียนขาดแบบอย่างในการปฏิบัติที่ถูกต้อง 
ครูผู้สอนไม่สามารถสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจในการเรียนรู้วิชาดนตรี    การจัดกิจกรรมที่น ามาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนไม่สอดคล้องและสนองความต้องการของผู้เรียน ทั้งในด้านความสนใจ ความถนัด และศักยภาพที่มีความ
แตกต่างกันในการเรียนรู้ของนักเรียน ถือว่าเป็นปัญหาส าคัญมากในการเรียนดนตรี จึงท าให้นักเรียนไม่ประสบ
ผลส าเร็จในการเรียนดนตรีและส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ 
 จากปัญหาดังกล่าวในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ศึกษาหาวิธีการเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้นซ่ึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น ซ่ึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบที่เน้นทักษะกระบวนการปฏิบัติ เป็นวิธีการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหน่ึงที่ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการเป่าขลุ่ยเพียงออ โดยรูปแบบที่
เน้นทักษะกระบวนการปฏิบัติ มีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมซ่ึงเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ืองเป็นล าดับ
ขั้นตอนที่ถูกต้องซ่ึงมี 9 ขั้นตอน ขั้นตอนที่หน่ึงตระหนักในปัญหาและความจ าเป็น ขั้นตอนที่สองคิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
ขั้นตอนที่สามสร้างทางเลือกอย่างหลากหลาย ขั้นตอนที่สี่ ประเมินและเลือกทางเลือกขั้นตอนที่ห้าก าหนดและล าดับ
ขั้นตอนการปฏิบัติ ขั้นตอน ที่หกปฏิบัติด้วยความชื่นชม ขั้นตอนที่เจ็ดประเมินผลรวมระหว่างปฏิบัติ ขั้นตอนที่แปด
ปรับปรุง ให้ดีอยู่เสมอ ขั้นตอนที่เก้าประเมินผลรวมให้เกิดความภาคภูมิใจ ทักษะกระบวนการเก้าขั้น เป็นข้อสรุปของ
กระบวนการท างาน เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีในการท างานคือสามารถคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น มีคุณภาพในการ
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ด าเนินงานและสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อันสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น ผู้ศึกษาค้นคว้าเห็นว่าเป็น
นวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการพัฒนาผู้เรียนได้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 
 ผู้ศึกษาค้นคว้าเป็นครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดบึงน้ ากลัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 มีความสนใจศึกษาและน าวิธีสอนโดยเน้นทักษะกระบวนการ
ปฏิบัติมาใช้ในการจัดการเรียนรู้เรื่อง การเป่าขลุ่ยเพียงออ เพื่อช่วยแก้ปัญหาในการพัฒนาการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
ดียิ่งขึ้น พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้และ ท าให้นักเรียนมีทักษะการเป่าขลุ่ยเพียงออที่ดีขึ้น 

จุดมุ่งหมายการวิจัย 
1. เพื่อหาประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการปฏิบัติ เรื่องการเป่าขลุ่ยเพียงออ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการปฏิบัติ   เรื่อง การ

เป่าขลุ่ยเพียงออ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่เน้นทักษะกระบวนการปฏิบัติ ของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลัง
เรียน เรื่องการเป่าขลุ่ยเพียงออ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ขอบเขตการวิจัย 
 ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

        นักเรียนในรายวิชาดนตรีไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดบึงน้ ากลัด ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 จ านวน 12 คน 

ด้านตัวแปร 
 ตัวแปรต้น    คือ    การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการปฏิบัติ 

 เรื่องการเป่าขลุ่ยเพียงออ 
ตัวแปรตาม   คือ  ผลสัมฤทธ์ิด้านทักษะการเป่าขลุ่ย 

 ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการท าวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยใช้เวลาทั้งสิ้น 7 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง รวม 7 ชั่วโมงโดยเริ่มท าการวิจัย
ตั้งแต่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 2 ธนวาคม 2561 

สมมติฐานการวิจัย 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การเป่าขลุ่ยเพียงออกลุ่มสาระการเรียนรู้

ศิลปะ โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการปฏิบัติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ หมายถึง ผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนที่จะท าให้นักเรียนเกิดการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และสามารถวัดได้โดยการแสดงออกมาทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้าน
ทักษะพิสัย 
 2. ทักษะกระบวนการปฏิบัติ หมายถึง กิจกรรมการเรียนรู้ ที่เน้นทักษะกระบวนการปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นให้
เกิดผลในทางปฏิบัติ คุณลักษณะอันพึงประสงค์และการทดสอบย่อย เพื่อให้สามารถใช้กระบวนการต่างๆ อย่าง
คล่องแคล่วถูกต้องแม่นย า 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

การก าหนดระยะเวลาท าการวิจัย ระยะเวลาที่ท าการวิจัยทั้งหมด 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 10 
ชั่วโมง โดยผู้วิจัยก าหนดให้นักเรียนเขียนโน้ตสากล และอ่านโน้ตสากลตามแบบฝึกทักษะที่ก าหนดให้ ในแต่ละครั้ง ครู
จะบันทึกผลการประเมินหลังการใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนด้วยแบบสังเกตพฤติกรรมเพื่อเป็นการบันทึกพัฒนาการ
ของนักเรียนแต่ละคน 
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ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2 ( Proceedings) 

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดบึงน้ ากลัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้อง ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  รวมทั้งสิ้น 
12 คน 
การจัดท าเครื่องมือการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช่ในการวิจัย 
 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการปฏิบัติ เรื่องการเป่าขลุ่ยเพียงออ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 7 แผน 2 เรื่อง 7 ชั่วโมง 
 2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการเป่าขลุ่ยเพียงออ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชนิดการปฏิบัติขลุ่ยเพียงออจากเพลงที่ก าหนดให้ จ านวน 1 เพลง 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลองและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ผู้วิจัยได้
ก าหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี  

n แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง   
K แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบ   

 �̅� แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนน   
S.D.แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 

  t แทน ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน t – Distribution 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้ศึกษาค้นคว้าใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังน้ี 
 1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ เรื่องการเป่าขลุ่ยเพียงออ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์ 40/40 โดยใช้สูตร E1/ E2 (เผชิญ กิจระการ. 2544: 49) 
 2 วิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการเป่าขลุ่ยเพียงออ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้สูตร EI (เผชิญ กิจระการ. 2544: 31) 
 3 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง การเป่าขลุ่ยเพียงออ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ด้วย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน 
โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test แบบ Dependent samples; วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2553: 41) 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลของจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการปฏิบัติ เรื่องการเป่าขลุ่ยเพียงออ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนวัดบึงน้ ากลัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ภาคเรียน
ที่ 2 ปี การศึกษา 2561  จ านวน 12 คน ปรากฏผลดังตารางต่อไปน้ี 
เรื่องการเป่าขลุ่ยเพียงออ โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 
 

การประเมิน n คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย S.D. t 

ก่อนเรียน 12 30 15.25 1.54 
24.42** 

หลังเรียน 12 30 25.41 1.08 

 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (t.01.  ค่า t วิกฤต มีค่าเท่ากับ 2.72) 
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 จากตาราง แสดงว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน 
เรื่องการเป่าขลุ่ยเพียงออ โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการปฏิบัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
สรุปผลการวิจัย 

1. จากการศึกษาปัญหาพบว่า ความรับผิดชอบของตัวนักเรียนและแผนกิจกรรมการเรียนรู้มีความส าคัญต่อ
การฝึกปฏิบัติด้านทักษะการเป่าขลุ่ยเพียงออเป็นอย่างมาก เพราะจากเดิมที่ไม่มีการสอนที่เป็นแบบแผนท าให้ผล
สัมฤทธ์ิทางการศึกษาเป็นไปได้ไม่ดีเท่าที่ควร จนผู้ศึกษาได้ทดลองการสอนที่แบบแผนแล้วพบว่าให้ผลสัมฤทธ์ิทาง
การศึกษาเป็นไปได้ดีกว่าเดิมมาก 

2. จากการลองผิดลองถูก เพื่อหาแนวทางพัฒนาทักษะการเป่าลุ่ยเพียงออของนักเรียนแล้วพบว่า แนว
ทางการสอนเป็นไปได้หลายแนวทางมาก ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยเช่น หากนักเรียนสนใจในเรื่องอ่ืนมากกว่าเรื่องที่เรียน 
เราต้องสามารถน าสิ่งที่นักเรียนสนใจมาประยุกต์ใช้ให้เขาหันมาสนใจในสิ่งที่ก าลังสอนให้ได้ เช่น นักเรียนชอบเล่นเกม
โทรศัพท์ในเวลาที่ก าลังซ้อม ผู้สอนเลยให้นักเรียนเล่นเกมแข่งขันชิงรางวัล โดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มแล้วรีบซ้อมให้คล่อง 
กลุ่มไหนคล่องแล้วก็ให้ออกมาเป่าหน้าห้อง แล้วจะได้รางวัล ทั้งน้ีแนวทางต่างๆ ต้องเป็นไปตามเรื่องที่สอน เพื่อให้เกิด
ผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง การเป่าขลุ่ยเพียงออ โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เน้นทักษะกระบวนการปฏิบัติ เรื่อง การเป่าขลุ่ยเพียงออ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 

อภิปรายผล 
        จากการศึกษาการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ เน้นทักษะกระบวนการปฏิบัติเรื่องการเป่าขลุ่ย
เพียงออ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนวัดบึงน้ ากลัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 มีประเด็นที่น่าสนใจนา มาอภิปรายผล ได้ดังน้ี 
 1. ผลการหาประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการปฏิบัติเรื่อง การเป่าขลุ่ย
เพียงออ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  พบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ 45.20/44.11 ซ่ึงสูงกว่า
เกณฑ์ 40/40 ที่ตั้งไว้ ทั้งน้ีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการปฏิบัติ เรื่อง การเป่าขลุ่ยเพียงออ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่ผู้ศึกษาจัดท าขึ้นน้ัน ได้ผ่านขั้นตอนอย่างมีระบบ และเขียน
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมและถูกต้อง โดยผู้ศึกษาได้ศึกษาหลักสูตร คู่มือครู เน้ือหา เทคนิคการสอน
แบบเน้นทักษะกระบวนการจากเอกสาร ที่เก่ียวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และได้
ผ่านการตรวจแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา ผ่านการตรวจประเมินความถูกต้องจากคณะ
ผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการทดลองปรับปรุงเพื่อให้มีความสมบูรณ์ก่อนการน าไปทดลองสอนจริง จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง มีขั้นตอนวางไว้อย่างเป็นล าดับ ตั้งแต่ต้นจนจบ และส าเร็จตามวัตถุประสงค์ความมุ่งหมาย
ที่ก าหนดไว้ จึงกล่าวได้ว่าเป็นการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีระบบเป็นขั้นตอนท าให้ครูสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรู้และบรรลุตามวัตถุประสงค์โดยแท้จริง 
          2. ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการปฏิบัติ เรื่อง การเป่าขลุ่ย
เพียงออ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6492 ซ่ึงแสดงว่านักเรียนที่
เรียนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการปฏิบัติ เรื่อง การเป่าขลุ่ยเพียงออ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 67.35 ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก เป็น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติมากที่สุดผู้สอนเป็นเพียงผู้คอยชี้แนะส่งเสริมหรือกระตุ้น
ให้กิจกรรมที่ผู้เรียนด าเนินการเป็นไปตามความมุ่งหมาย มีขั้นตอนวางไว้อย่างเป็นล าดับตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะที่ดีในการท างาน คือ สามารถคิดเป็น แก้ปัญหาเป็นปฏิบัติเป็น มีคุณภาพในการด าเนินงาน และสามารถอยู่
ร่วมในสังคมได้  
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 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง การเป่าขลุ่ยเพียงออ โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เน้นทักษะกระบวนการปฏิบัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 25.41 และคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 
15.25 เป็นไปตามสมมติฐานการศึกษา ทั้งน้ีเน่ืองจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการปฏิบัติ ท าให้
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างจริงจัง มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนใน
กลุ่มวิชาทักษะเป็นอย่างมาก นักเรียนได้ลงมือท างานด้วยตนเอง โดยมุ่งเน้นการฝึกวิธีการท างานอย่างสม่ าเสมอทั้งการ
ท างานเป็นรายบุคคล การท างานเป็นรายกลุ่ม ซ่ึงจะท าให้สามารถท างานได้บรรลุตามเป้าหมาย นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการท ากิจกรรมทุกคน ท าให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจบทเรียน นักเรียนมีความเข้าใจในบทเรียนได้ดี
ยิ่งขึ้น นักเรียนพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่เพิ่มความม่ันใจในการเรียนและประสบผลส าเร็จในการเรียน เป็นไปตามกฎ
การเรียนรู้ของธอร์นไดค์ ซ่ึงกล่าวไว้ว่า การเรียนรู้ จะเกิดขึ้นได้ดีถ้าผู้เรียนมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ การฝึกหัด
หรือ การกระท าบ่อย ๆ ด้วยความเข้าใจจะท าให้การเรียนรู้น้ันคงทนถาวรการเรียนรู้เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้า
กับการตอบสนองความม่ันคงของการเรียนรู้จะเกิดขึ้น เม่ือผู้เรียนได้รับผลที่พึงพอใจย่อมอยากจะเรียนรู้ต่อไป จึงเป็น
เหตุให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
 4.ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ
ปฏิบัติ เรื่อง การเป่าขลุ่ยเพียงออ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 ซ่ึงอยู่ใน
ระดับพึงพอใจมากที่สุด เป็นผลเน่ืองมาจากนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ตามล าดับขั้นตอนจนเกิดความช านาญ 
มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน นักเรียนกระตือรือร้นจากการปฏิบัติจริง นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจตามขั้นตอน มี
ความสามัคคีและให้ความช่วยเหลือกัน ทุกคนได้แลกเปลี่ยนความรู้ซ่ึงกันและกัน สามารถปฏิบัติกิจกรรมได้สมบูรณ์
ตามที่ก าหนดก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ 

ข้อเสนอแนะ 
  จากผลการศึกษาที่ได้สรุปและอภิปรายผลมาน้ัน ผู้ศึกษามีแนวคิดเป็นข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไป
ใช้ เพื่อการพัฒนาและในการท าการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป ดังต่อไปน้ี 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 1. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูควรให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด คอยกระตุ้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ
ด้วยตนเอง และกระตุ้นให้ก าลังใจ เพื่อเสริมแรงให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลส าเร็จ 
 2. ครูควรตระหนักถึงความสามารถของนักเรียนที่แตกต่างกัน ควรฝึกให้นักเรียนยอมรับความคิดและยกย่อง
ความคิดของผู้อ่ืนที่น าเสนอ ควรยกย่องชมเชยผลงานนักเรียนทุกคนและเสนอแนะผลงานที่ต้องเพิ่มเติมข้อมูล และให้
ตระหนักถึงคุณค่าของผลงาน 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการท าการศึกษาครั้งต่อไป 
 ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้นวัตกรรมและรูปแบบการสอนแบบ
อ่ืน ๆ 
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การพัฒนาทักษะการฟัง ขับร้องและอ่านโน้ตดนตรีสากลโดยใช้บทเพลง 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนพัฒนาทักษะการฟัง ขับร้องและอ่านโน้ต
ดนตรีสากลที่ดีขึ้น และเปรียบเทียบความสามารถในการฟัง ขับร้องและอ่านโน้ตดนตรีสากลของนักเรียนก่อนและหลัง
ใช้รูปแบบการสอนด้วยบทเพลง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาภาคเหนือ จ านวน 10 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sample) ด าเนินการวิจัยโดยใช้
แผนการวิจัยเชิงทดลองแบบก่อนการทดลอง (Pre-Experimental Designs) แบบศึกษากลุ่มเดียวกันสองครั้ง (The 
One-Group Pretest-Posttest Designs) ใช้เวลาในการทดลอง 4 วัน วันละ 1 ชั่วโมง รวมการทดลองทั้งหมด 4 
ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมในห้องเรียน แบบทดสอบความสามารถใน
การฟัง ขับร้องและอ่านโน้ตดนตรีสากล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย  
 ผลวิจัยพบว่า นักเรียนมีทักษะในการฟัง ขับร้องและอ่านโน้ตดนตรีสากลพัฒนาไปในเชิงบวกหลังจากการใช้
วิธีการสอนด้วยบทเพลง ความสามารถในการฟัง ขับร้องและอ่านโน้ตดนตรีสากลของนักเรียนมีคะแนนสูงกว่าก่อน
เรียนโดยเปรียบเทียบจากค่าเฉลี่ยของคะแนนที่เพิ่มขึ้นจากเดิมจาก 9.60 เป็น 24.60 ( X ก่อนเรียน =9.60, X หลังเรียน = 
24.60) 

ค าส าคัญ : การสอนด้วยบทเพลง, ทักษะการฟัง ขับร้องและอ่าน, โน้ตดนตรีสากล 

Abstract 

 This research is experiment research to improve reading, listening and singing skill for 
western music and to compare Triamudomsuksa school of the north grade 11 class 1 students’ 
reading, listening and singing skill pre-test and post-test result.  The sample group was sampled for 
10 student by Purposive Sample methodology. Research’s Methods is Pre-Experimental One-Group 
Pretest-Posttest Designs. The duration is 1 hour a day for 4 days. Research instruments are Behavior 
observation and exam. This research use descriptive statistic.  
 The result can conclude that After the experiment, student have improved their reading, 
listening and singing skill, and the test result comparison show that the students have post-test 
score more than pre-test score from 9.60 to 24.60. ( X Before=9.60, X After = 24.60) 
 
Keywords : Teaching with music, Listening, singing and reading skills, western music notes. 
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ความส าคัญและความเป็นมา 
 เสียงดนตรีมีสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเสียงที่ใช้สื่อสารกันได้คือ โน้ต เปรียบเทียบได้กับตัวอักษรที่ใช้ในการสื่อสาร
กันในทางภาษาศาสตร์ ซ่ึงสัญลักษณ์โน้ตมีความหมายใช้ส่ือสารและเข้าใจตรงกันทั่วโลกเราจึงเรียกว่า โน้ตสากล 
นับเป็นภาษาสากลทางด้านดนตรีเช่นเดียวกับภาษาทางด้านภาษาศาสตร์ จะต่างชนชาติ วิถีชีวิต วัฒนธรรมหรือภาษา
ก็สามารถเข้าใจโน้ตดนตรีสากลได้เช่นเดียวกัน ในการเรียนวิชาดนตรีควรให้ความส าคัญกับโน้ตดนตรีสากลไม่น้อยไป
กว่าทักษะการปฏิบัติด้านอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็น การบรรเลงเดี่ยวหรือการรวมวง โดยการเริ่มต้นเรียนโน้ตดนตรีสากลจะมี
ความเหมือนและคล้ายกับการเรียนภาษาทางภาษาศาสตร์ โดยเริ่มตน้จากการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน 
ต่างกันจากการพูดเปลี่ยนเป็นการร้อง ในการเริ่มต้นเรียนโน้ตดนตรีสากลควรเริ่มจากการฟัง การร้องเป็นพื้นฐาน 
หลังจากน้ันจึงเริ่มต้นการอ่านและการเขียนไปตามล าดับ ซ่ึงการเลือกใช้โน้ตเพลงที่เหมาะสมเป็นปัจจัยหน่ึงที่จะ
ส่งเสริมให้การเรียนมีการพัฒนาได้ดี เช่น เลือกเพลงที่เหมาะสมกับวัยวุฒิของผู้เรียน เพลงที่เหมาะสมความรู้พื้นฐาน
ของผู้เรียนหรือเลือกเพลงที่ผู้เรียนคุ้นเคย เพราะจะท าให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานและกระตือรือร้นในการเรียนมาก
ขึ้น  
          จากสังเกตพฤติกรรมการเรียนของที่ไม่สามารถอ่านโน้ตดนตรีสากลได้มีเหตุมาจากสองปัจจัยคือ 1. การเริ่มต้น
ที่ยากเกินไปท าให้มีเจตคติที่ไม่ดีต่อการเรียนดนตรี 2. หลงลืมเน้ือหาพื้นฐานซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการเรียนดนตรีสากลใน
ระดับที่สูงขึ้น นอกจากน้ียังส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้ด้วยตัวเองของนักเรียน 
 ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่นักเรียนไม่สามารถอ่านโน้ตดนตรีสากลได้ดังกล่าวจึงเกิดแนวคิดการน าเพลงที่มี
แนวท านองไม่ซับซ้อนและคาดว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความคุ้นเคยเช่น twinkle little starและเพลงแมงมุมลาย มา
บูรณาการกับการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวิชา ดนตรี – นาฏศิลป์ เรื่อง โน้ตดนตรีสากล 
ประกอบกับการใช้แนวคิดเรื่อง กฎแห่งการฝึก ( Law of Exercise ) ของ Edward Lee Thorndike เพื่อให้นักเรียน
ฝึกฝนและสร้างความเข้าใจในเน้ือหาได้ด้วยตนเองอีกทั้งได้ฝึกทักษะการฟังและการร้องเพิ่มขึ้นอีกทางหน่ึง ซ่ึงผู้วิจัยได้
สอดแทรกทักษะทางดนตรีสากลการอ่านโน้ตฉับพลัน (Sight-reading) ซ่ึงเป็นการอ่านโน้ตที่เจอครั้งแรก พร้อมกับการ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามโน้ต มาเป็นส่วนช่วยในการทดลอง นอกจากน้ีได้น าเครื่องเคาะจังหวะ (metronome) มาเป็นสื่อ
ช่วยประกอบการทดลอง ซ่ึงผู้วิจัยมุ่งหวังว่าหลังจากใช้แบบฝึกทักษะน้ีจะช่วยให้นักเรียนเกิดการพัฒนาการฟัง ร้อง
และอ่านโน้ตดนตรีสากลมากขึ้นและเป็นแนวทางส าหรับผู้ที่สนใจศึกษาการจัดการเรียนการสอนเพื่อที่จะน าไปใช้ใน
รายวิชาอ่ืน ๆ ต่อไป  

จุดมุ่งหมายการวิจัย 
1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการฟัง ขับร้องและอ่านโน้ตดนตรีสากลที่ดี 
2. เปรียบเทียบความสามารถในการฟัง ขับร้องและอ่านโน้ตดนตรีสากลของนักเรียนก่อนและหลังการใช้การ

สอนด้วยเพลง 

ขอบเขตการวิจัย 
 ด้านเนื้อหา 
  เ น้ือหาที่ ใช้ในการวิจัยในครั้ง น้ี คือ เ น้ือหาวิชาดนตรี – นาฏศิลป์ เรื่อง โน้ตดนตรีสากล 
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 มาตรฐาน ศ 2.1 ม.2/2 อ่าน เขียน ร้องโน้ต 
ไทยและสากลที่มีเครื่องหมายแปลงเสียง 
 ประชากร 
  การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ศึกษาความสามารถและทักษะในการฟัง ขับร้องและอ่านโน้ตดนตรีสากล
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ที่ เ รียนวิชาดนตรี  -  นาฏศิลป์  ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2561  
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชาย - หญิง ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5.1 จ านวน 10 คน ผู้วิจัยได้ใช้การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เน่ืองจากมีความพร้อม
และยินยอมให้ความร่วมมือในการทดลอง  
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ตารางที่ 1 : รายละเอียดของประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
เพศ 

ชาย(คน( หญิง (คน( 
 48 196 

รวม 244 
 
กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1 โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษา ภาคเหนือ อ าเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 10 คน ปีการศึกษา 2561  ได้มาโดยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  
ตารางที่ 2 : รายละเอียดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1 
เพศ 

ชาย(คน( หญิง (คน( 
 3 7 

รวม 10 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรตน้  : การสอนวิชาดนตรี – นาฏศิลป์ เรื่อง โน้ตดนตรีสากล โดยใช้เพลง 
ตัวแปรตาม : ทักษะการฟัง ขับร้องและอ่านโน้ตดนตรีสากล 

ระยะเวลา 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 4 สัปดาห์ ครั้งละ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์รวมระยะเวลาการทดลอง 4 ชั่วโมง 
(ไม่รวมการฝึกนอกเวลาของนักเรียน) ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2562 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. นักเรียนมีทักษะการฟัง ขับร้องและอ่านโน้ตดนตรีสากลที่ดีขึ้นหลังจากใช้การสอนโดยใช้เพลง 
 2. นักเรียนมีความสามารถในการฟัง ขับร้องและอ่านโน้ตดีขึ้นหลังจากใช้การสอนโดยใช้เพลง 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. นักเรียน คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1 โรงเรยีนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ อ าเภอเมือง  
จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2561 จ านวน 10 คน ที่เป็นกลุ่มทดลอง 
 2. เพลงแมงมุมลาย คือ เพลงที่ใช้ประกอบการเรียนที่ผู้วิจัยได้เลือกน ามาใช้ในการวิจัยครั้งน้ี 
 3. twinkle little star คือ เพลงที่ใช้ประกอบการเรียนที่ผู้วิจัยได้เลือกน ามาใช้ในการวิจัยครั้งน้ี 

กรอบแนวคิดการท าวิจัย 

             ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

 
 

  

 
 
 
 
 

ทักษะการฟัง ขับร้องและอ่านโน้ต
ดนตรีสากล 

การสอนวิชาดนตรี – นาฏศิลป์  
เรื่อง โน้ตดนตรีสากล  

โดยใช้เพลง 
 



 

วันที่ 12-11 มีนนีม 1651  
ณ ห้องีอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภนีเหนือตอนล่นง มหนวิทยนลัยรนชภัฏพบิูลสงีรนม (สว่นวังัันทน์)  

32 

 

 
รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2 ( Proceedings) 

ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 1.ประชากร คือ นักเรียนชาย - หญิง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยท าการวิจัยในภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 244 คน 
 2.กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชาย - หญิง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1 จ านวน 10 คน 
ขั้นตอนการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ใช้การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เน่ืองจากมีความพร้อมและ
ยินยอมให้ความร่วมมือในการทดลอง 

การจัดท าเครื่องมือการวิจัย 
        เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
        1. แบบสังเกต  
 1.1 ศึกษาการฟัง ขับร้องและอ่านโน้ตดนตรีสากล จากการร่วมกันทดลองฟัง ขับร้องและอ่านโน้ตดนตรี
สากลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1 ก่อนลงพื้นที่จริง  
 1.2 ขณะเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการสังเกตตามประเด็นดังน้ี  
  - การฟัง ขับร้องของนักเรียน  
  - การอ่านโน้ตของนักเรียน 
2. แบบทดสอบความสามารถในการฟัง ขับร้องและอ่านโน้ตดนตรีสากล  
 เป็นเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เป็นกลุ่มทดลองในวิชาดนตรี – นาฏศิลป์ การพัฒนาทักษะ
การฟัง ขับร้องและอ่านโน้ตดนตรีสากลด้วยบท 
3. แบบฝึกหัดในการฟัง ขับร้องและอ่านโน้ตดนตรีสากล 
 3.1 แบบฝึกหัดที่ 1 
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3.2 แบบฝึกหัดที่ 2 
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 3.3 แบบฝึกหัดที่ 3 
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4.โน้ตเพลงที่ใช้ในการเรียน 
 4.1 โน้ตเพลง twinkle little star 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 โน้ตเพลง แมงมุมลาย 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ครั้งที่ วันที่เก็บข้อมูล เนื้อหา/กิจกรรม 

1 

(1 ช.ม) 

4 ม.ค. 2562 - ปฐมนิเทศ 
- ทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียน 
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 โน้ตดนตรีสากล 
1.1 บรรทัด 5 เส้น 
1.2 เครื่องหมายกุญแจเสียง 
- เก็บข้อมูลครั้งที่ 1 

2 

(1 ช.ม) 

11 ม.ค. 2562 - ทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียน 
1.3 ตัวโน้ตในบรรทัด 5 เส้น 
1.4 การเพิ่มค่าตัวโน้ตและตัวหยุด 
- เก็บข้อมูลครั้งที่ 2 

3 

(1 ช.ม) 

14 ม.ค. 2562 - ทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียน 
1.5 โน้ตเพลง twinkle little star 
1.6 โน้ตเพลง แมงมุมลาย 

4 

(1 ช.ม) 

25 ม.ค. 2562 - ทดสอบวัดความรู้หลังเรียน 
- เก็บข้อมูลครั้งที่ 3 

 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนวิเคราะห์และเปรียบเทียบคะแนนที่ได้จากการสอบก่อนเรียนและการสอบหลังเรียน
ของนักเรียนในการหาความแตกต่างของความสามารถในการฟัง ขับร้องและอ่านโน้ตดนตรีสากลเพื่อวัดการพัฒนาของ
นักเรียน 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

N

X
X


           

 

 

เม่ือ X 1 แทน คะแนนเฉลี่ยของ 

 X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

N  แทน จ านวนข้อมูล  

สรุปผลวิจัย  

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบพบว่า เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้คือ  
 1. การพัฒนาทักษะการฟัง ขับร้องและอ่านโน้ตดนตรีสากลโดยการด้วยบทเพลงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษา ภาคเหนือ มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมในห้องเรียนให้
มากที่สุดเพื่อให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยมีครูเป็นผู้แนะน าแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรม 
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หลังจากสิ้นสุดกิจกรรมเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนของผู้เรียนซ่ึงได้รับการสอนด้วยบทเพลง ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนสูงขึ้น  
( X ก่อนเรียน=9.60, X หลังเรียน = 24.60)   
 2. เปรียบเทียบความสามารถในการฟัง ขับร้องและอ่านโน้ตดนตรีสากลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ในวิชาดนตรี – นาฏศิลป์ เรื่อง โน้ตดนตรีสากล มีคะแนนเฉลี่ยหลังการสอนด้วย
บทเพลงที่สูงขึ้นซ่ึงสอดคล้องกับสมมุติฐาน 

ตารางที่ 1 ทดสอบก่อนเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลอง คะแนนเต็ม 10 คะแนน รวม 30 คะแนน 

กลุ่มทดลอง 

คนที ่ ชื่อ – นามสกุล 
ครั้งที่ 

1 
ครั้งที่ 

2 
ครั้งที่ 

3 
รวม 

1 นาย จีรชัย  ทองมูล 4 4 3 11 
2 นาย ณัฐพล  น่ิมหนู 3 4 4 11 
3 นาย ธีรพงศ์  ปั้นคุ่ย 3 3 4 10 
4 น.ส.กัลยรัตน์  ลายเสือ 3 4 2 9 
5 น.ส.ขวัญสุดา  ชูรัตน์ 3 2 5 10 
6 น.ส.จันนิภา  สระทองเทียน 3 2 4 9 
7 น.ส.จิราพร  ศรีวงศ์ 2 3 3 8 
8 น.ส.ชนิดาภา  อยู่ทอง 2 2 4 8 
9 น.ส.ฐิติมา  เต็งอินทร์ 3 2 4 9 
10 น.ส.แพรรุ้ง  อาจวาที 4 3 4 11 

รวม 96 
X  9.6 

 
ตารางที่ 2 ทดสอบหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลอง คะแนนเต็ม 10 คะแนน รวม 30 คะแนน 

กลุ่มทดลอง 

คนที ่ ชื่อ – นามสกุล 
ครัง้ที่ 

1 
ครั้งที่ 

2 
ครั้งที่ 

3 
รวม 

1 นาย จีรชัย  ทองมูล 9 9 10 24 
2 นาย ณัฐพล  น่ิมหนู 8 7 9 24 
3 นาย ธีรพงศ์  ปั้นคุ่ย 6 7 9 22 
4 น.ส.กัลยรัตน์  ลายเสือ 8 8 9 25 
5 น.ส.ขวัญสุดา  ชูรัตน์ 9 9 10 28 
6 น.ส.จันนิภา  สระทองเทียน 8 7 10 25 
7 น.ส.จิราพร  ศรีวงศ์ 8 8 10 26 
8 น.ส.ชนิดาภา  อยู่ทอง 7 8 8 23 
9 น.ส.ฐิติมา  เต็งอินทร์ 8 7 8 23 
10 น.ส.แพรรุ้ง  อาจวาที 6 7 9 22 

รวม 246 
X  24.6 
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 2. ความสามารถในการฟัง ขับร้องและอ่านโน้ตดนตรีสากลของนักเรียนมีคะแนนสูงขึ้นหลังจากการเรียนด้วย

บทเพลงโดยเปรียบเทียบจากค่าเฉลี่ยของคะแนนที่เพิ่มขึ้นจากเดิมจาก 9.60 เป็น 24.60 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคะแนนของนักเรียนกลุ่มทดลองก่อนและหลังการเรียนด้วยบทเพลง 

การทดสอบ N ∑x X  
ก่อนการเรียน กลุ่มทดลอง 10 96 9.60 
หลังการเรียน กลุ่มทดลอง 10 246 24.60 

 
แผนภูมิที่ 1  ผลการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยของคะแนนในวิชาดนตรี - นาฏศิลป์  เรื่อง โน้ตดนตรีสากล 

ก่อนเรียน - หลังเรียน ของนักเรียนกลุ่มทดลอง จ านวน 10 คน คะแนนเต็ม 30 คะแนน 
 
 

 

 

 

 

  

           จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของคะแนนในแผนภูมิที่ 1 พบว่า ก่อนท าการเรียนด้วยบทเพลงคะแนนของกลุ่ม
ทดลองมีค่าเฉลี่ย 9.60 และหลังการเรียนด้วยบทเพลงคะแนนของกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยเป็น 24.60 ซ่ึงมีความแตกต่าง
กัน บ่งบอกถึงประสิทธิผลของวิธีการที่ท าการสอนด้วยบทเพลงที่เลือกเพลงได้เหมาะสมกับพื้นฐานและทักษะของ
นักเรียนส่งผลให้สามารถฟัง ขับร้องและอ่านโน้ตดนตรีสากลได้ เป็นการเริ่มต้นให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
ดนตรี ซ่ึงสามารถน าไปปรับใช้กับปัญหาที่ใกล้เคียงกันในชั้นเรียนของรายวิชาอ่ืน ๆ เช่นเดียวกัน 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาผลการสอนด้วยบทเพลงเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง ขับร้องและอ่านโน้ตดนตรีสากล พบว่า 
นักเรียนมีทักษะการฟัง ขับร้องและอ่านโน้ตดนตรีสากลดีขึ้นหลังได้รับการสอนด้วยบทเพลงซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานใน
การวิจัยที่ตั้งไว้ แสดงว่าการสอนด้วยบทเพลงสามารถพัฒนาทักษะการฟัง ขับร้องและอ่านโน้ตดนตรีสากลดีขึ้น ทั้งน้ี
เพราะการสอนด้วยบทเพลงในวิชาดนตรี – นาฏศิลป์ ผู้วิจัยได้น าความรู้ที่ศึกษาค้นคว้าและประสบการณ์ที่ได้จากการ
เรียนรู้เรื่องการฟัง ขับร้องและอ่านโน้ตดนตรีสากลและเทคนิคต่าง ๆ  
มาประยุกต์ใช้ จึงท าให้การสอนด้วยบทเพลงมีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

ข้อเสนอแนะ 
 วิธีการน้ีเป็นวิธีหน่ึงที่สามารถพิจารณาน าไปใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการด้านการฟัง ขับร้องและอ่านโน้ต
ดนตรีสากลของนักเรียนในระดับอ่ืนๆ ที่มีปัญหาคล้ายคลึงกัน เน่ืองจากในการฝึกทักษะการฟัง ขับร้องและอ่านโน้ต
ดนตรีสากลในการด้วยสอนบทเพลง สามารถสร้างพื้นฐานและเจตคติที่ต่อการเรียนโน้ตดนตรีสากลให้กับนักเรียนได้ใน
ทุกระดับ โดยขึ้นอยู่กับการน าไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในโรงเรียนน้ัน ๆ  

เอกสารอ้างอิง 
ธีรศักดิ์  อุปไมยอธิชัย  25253. การบริหารวิชาการดนตรี. ส านึกพิมพ์โอเดียนสโตร์, กรุงเทพฯ. 
          157 น. 
ณัชชา  พันธ์ุเจริญ.  2555. ทฤษฎีดนตรี. เกศกะรัต, กรุงเทพฯ.  301 น. 
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ลัญฉนะวัต  นิมมานรตนกุล.  2552. ทฤษฎีดนตรีตะวันตก. นิมมานรตนกุล, นนทบุรี.  190 น. 
ประมวล  ดิคคินสัน.  2509. ความพร้อมที่จะเรียนอ่านของเด็ก จิตวิทยาการศึกษาของเด็ก. หน่วย 
           ศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ, กรุงเทพฯ.  114 น.  
ประเทิน  มหาขันธ์.  2530. การสอนเด็กเบื้องต้น. ส านึกพิมพ์โอเดียนสโตร์, กรุงเทพฯ.  243 น. 
 ราชบัณฑิตยสถาน.  2539. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525. ส านักพิมพ์ 
           อักษรเจริญทัศน์, กรุงเทพฯ.  972 น. 
สุไร  พงษ์ทองเจริญ.  2525. วิธีสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง. มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ 
       ประสานมิตร, กรุงเทพฯ.  155 น. 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาวิชาดนตรี เรื่อง ประเภทของเครื่องดนตรีไทยโดยใช้สื่อวีดีทัศน์
ประกอบการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 

อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
Title Development of Educational Achievement of music  

on instruments of Thailand using video teaching materials.  
Grade 4 students at the kindergarten Phitsanulok. 

ปรียาภรณ์ ชาวหน้าไม้1 นันทชัย  พวงทอง2  เอกพสิษฐ์  พชรกุศลพงศ์3 

Preeyaporn Chaonamai1 Nuntachai Puangthung2 Ekpisit Phacharakusalkul3 

 

1 นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
2 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

3 อาจารย์สาขาวิชาดนตรศีึกษาคณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาดนตรี เรื่อง ประเภทของเครื่องดนตรีไทยโดยใช้สื่อวีดีทัศน์กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่   4   โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกจ านวน 39 คนโดยนวัตกรรมที่ใช้ในครั้งน้ี คือ สื่อวีดีทัศน์ เรื่อง
ประเภทของเครื่องดนตรีไทย ผู้วิจัยได้น านวัตกรรมสื่อวีดีทัศน์ เรื่องประเภทของเครื่องดนตรีไทยใช้สอนกับนักเ รียน
กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   4   โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกจ านวน 39 คนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนครั้ง
ที่ 1 ก่อนใช้นวัตกรรม คะแนนรวมได้ 187 คะแนนคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.79 คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนครั้งที่ 2  หลัง
ใช้นวัตกรรมคะแนนรวมได้ 487 คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 12.48 คะแนน คะแนนที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยเป็น 295 คะแนน ผ่าน
ทั้ง 39 คนซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  

จากการศึกษาพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมสื่อวีดีทัศน์ เรื่องประเภทของเครื่องดนตรี
ที่ผู้ศึกษาได้พัฒนาขึ้นน้ีมีประสิทธิภาพ สามารถจูงใจให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี และนักเรียน
สามารถปรบมือได้ตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธ์ิ สื่อวิดิทัศน์ 

Abstracts 
 This research aims to develop educational achievement and to compare achievement music. 
What types of musical instruments, Thailand using Media video samples used in research is student 
grade 4 kindergartens, Phitsanulok, the number 39 people.By using the innovation in these kinds of 
video media musical instruments, Thailand.It appears that the results of the study have brought 
innovation, media, video. What types of instruments used with the Thailand student. Students at 
grade 4, the number of people has 39 preschools Phitsanulok acheivement times 1 prior to use, 
innovative thinking as a score of 187. total score average achievement score of 4.79 times after 2 
uses innovative score, including 487, representing the average score of 12.48 points, rising an average 
295 points through all 39 people, which is consistent with the objective. A study of students ' learning 
progress. Demonstrate innovation, media, video What types of instruments developed by the 
student. Able to motivate students to research it myself as well, and students can get applause for 
the purposes defined. 

 Keyword : Achievement media VDO 
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ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2 ( Proceedings) 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  เครื่องดนตรีไทย คือ เครื่องดนตรี ที่สร้างสรรค์ขึ้นตามศิลปวัฒนธรรมดนตรีของไทย ที่มีรูปแบบเอกลักษณ์

ของความเป็นไทย ซ่ึงสัมพันธ์กับชีวิตความเป็นอยู่และถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตของคนไทย  เครื่องดนตรีไทยเกิดจาก
ชนชาติไทยเองและการเลียนแบบชนชาติอ่ืนๆ ที่อยู่ใกล้ชิดโดยเริ่มตั้งแต่สมัยโบราณที่ไทยตั้งถิ่นฐานอยู่ในอาณาจักร
ฉ่องหวู่ดินแดนของประเทศจีนในปัจจุบัน ท าให้เครื่องดนตรีไทยและจีนมีการแลกเปลี่ยนเลียนแบบกัน นอกจากน่ียังมี
เครื่องดนตรีอีกหลายชนิด ที่ชนชาติไทยประดิษฐ์ขึ้นใช้ก่อนที่จะมาพบวัฒนธรรมอินเดีย ซ่ึงแพร่หลายอยู่ทางตอนใต้
ของแหลมอินโดจีน ส าหรับชื่อเครื่องดนตรีดั้งเดิมของไทยจะเรียนตามค าโดดในภาษาไทย เช่น เกราะ โกร่ง กรับ ฉิ่ง 
ฉาบ ขลุ่ย พิณเปี๊ยะ ซอ ฆ้องและกลอง ต่อมาได้มีการประดิษฐ์เครื่องดนตรีให้พัฒนาขึ้น โดยน าไม้ที่ท าเหมือนกรับ
หลายอันมาวางเรียงกันได้เครื่องดนตรีใหม่ เรียกว่าระนาดหรือน าฆ้องหลาย ๆ ใบมาท าเป็นวงเรียกว่า ฆ้องวง เป็นต้น 

นอกจากน้ียังมีการผสมผสานกับวัฒนธรรมทางดนตรีของอินเดีย มอญ เขมร ในแหลมอินโดจีนที่ไทยได้ย้ายไป
ตั้งถิ่นฐานอยู่ ได้แก่ พิณ สังข์ ปี่ไฉน บัณเฑาะว์ กระจับปี่ จะเข้ โทน(ทับ) เป็นต้น ต่อมาเม่ือมีความสัมพันธ์กับประเทศ
เพื่อนบ้านมากขึ้น ไทยได้น าบทเพลงและเครื่องดนตรีบางอย่างของประเทศเพื่อนบ้านมาบรรเลงในวงดนตรีไทย เช่น 
กลองแขกของชวา กลองมลายูของมลายู เปิงมางของมอญ และกลองยาวของไทยใหญ่ที่พม่าน ามาใช้ รวมทั้งขิม ม้าล่อ 
และกลองจีน ซ่ึงเป็นเครื่องดนตรีของจีน เป็นต้น ต่อมาไทยมีความสัมพันธ์ชาวกับตะวันตกและอเมริกา ก็ได้น ากลอง
ฝรั่ง เช่นกลองอเมริกัน และเครื่องดนตรีอ่ืน ๆ เช่น ไวโอลิน ออร์แกน มาใช้บรรเลงในวงดนตรีของไทย 

จากการสอบถามนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4.1  พบว่า ยังไม่เข้าใจเก่ียวกับประเภทและส่วนประกอบของ
เครื่องดนตรีไทยท าให้ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ซ่ึงความรู้และความเข้าใจในเรื่องของประเภทดนตรีไทยเป็นสิ่ง
ส าคัญและจ าเป็นมากเพราะจะท าให้นักเรียนมีการพัฒนาในด้านการเรียนประเภทของเครื่องดนตรีไทย และท าให้
นักเรียนเกิดความสนใจและความชื่นชมในเครื่องดนตรีของไทยท าให้เกิดความชื่นชมได้ดี จะต้องมีความเข้าใจในเรื่อง
ประวัติและที่มา จึงจะท าให้เกิดความสนุกสนานและเกิดความสนใจขึ้นหากนักเรียนไม่มีความรู้ความเข้าใจและไม่
สามารถเรียนรู้ประเภทของเครื่องดนตรีไทยได้อย่างถูกต้องแล้วนักเรียนก็ไม่สามารถเรียนรู้ถึงประเภทของเครื่องดนตรี
ชนิดต่างๆต่อไปได้ เม่ือไม่เข้าใจนักเรียนก็จะไม่สนใจ ไม่ชอบเรียนวิชาดนตรี เกิดความเบื่อหน่าย เพราะคิดว่าเป็นวิชาที่
ไม่ส าคัญ เรียนไปแล้วไม่สามารถน าไปใช้ชีวิตประจ าวันได้ จึงหาแนวทางแก้ไขปัญหานักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจ
เรื่องประเภทของเครื่องดนตรีไทย โดยใช้สื่อวีดีทัศน์ เข้ามาช่วยเพื่อเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยพัฒนาความรู้และ
ความเข้าใจให้สูงขึ้นและสื่อประเภทน้ีน่าจะได้ผลดี เน่ืองจากสื่อวีดีทัศน์ เป็นสื่อการสอนที่ได้สร้างขึ้นใหม่เพื่อการ
เรียนรู้เรื่องน้ีโดยเฉพาะ และท าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
              สื่อวีดีทัศน์ คือ สื่อวีดีโอที่สอดคล้องกับเน้ือหา เพื่อเร้าความสนใจและอธิบายเน้ือหาท าให้เกิดความเข้าใจ 
และท าให้นักเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ ส าหรับวิชาดนตรีน้ันแนวทางหน่ึง
ที่จะช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น ก่อให้เกิดประสิทธิภาพนักเรียนจะไม่เบื่อหน่ายสิ่งเหล่าน้ีและสามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมและชมกิจกรรมดนตรีได้ โดยใช้สื่อวีดีทัศน์ที่มีเทคโนโลยี สื่อเข้ามาประสมประสานในการศึกษา เป็น
เครื่องมือที่ช่วยให้ผู้สอนสามารถถ่ายทอดเน้ือหาและประสบการณ์ที่ซับซ้อนจากนามธรรมเป็นรูปธรรมได้  
               ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจที่จะสร้างนวัตกรรมที่ประกอบด้วยสื่อวีดีทัศน์ประกอบการสอน เรื่อง ประเภทของ
เครื่องดนตรีไทย เพื่อพัฒนาด้านพุทธพิสัย เรื่องประเภทเครื่องดนตรีไทยได้อย่างถูกต้องซ่ึงนวัตกรรมคือ สื่อวีดีทัศน์ 
 
จุดมุ่งหมายการวิจัย 

1. เพื่อเป็นการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาวิชาดนตรี เรื่อง ประเภทของเครื่องดนตรีไทยโดยใช้สื่อวีดีทัศน์
ประกอบการสอน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   4   โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สื่อวีดีทัศน์ประกอบการสอนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   4   โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 
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ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2 ( Proceedings) 

ขอบเขตการวิจัย 
          ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4.1 จ านวน 39 คน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
            ด้านตัวแปร 
 ตัวแปรต้น    สื่อวีดีทัศน์  

ตัวแปรตาม   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

สื่อวีดีทัศน์ คือ สื่อการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นอย่างมีคุณภาพตามหลักการสร้างสื่อและนวัตกรรมทางการ
เรียนในวิชาดนตรี 

 
วิธีด าเนินงานวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาวิชาดนตรีไทย เรื่อง ประเภทของเครื่องดนตรีไทยโดยใช้สื่อ
วีดีทัศน์ประกอบการสอน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   4   โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก        โดยมีรายละเอียด
เก่ียวกับการด าเนินการวิจัย ดังน้ี 
 วิธีสร้างเครื่องมือ 
            เน้ือหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ศึกษามาจากเว็บไซต์www.krupiyadanai.com มีขั้นตอนดังน้ี 

1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสร้างนวัตกรรมการสอน และสื่อการสอน และเลือก
เน้ือหาที่จะสอนซ่ึงก าหนดไว้ในหลักสูตร ออกแบบและก าหนดรูปแบบของนวัตกรรมประเภทของเครื่องดนตรีไทยหา
แนวทางเรื่องราวที่จะน ามาผลิตเป็นวีดีทัศน์ 

2. สร้างนวัตกรรมการสอนวิชาดนตรีเรื่องประเภทของเครื่องดนตรีไทยแล้วพัฒนามาเป็นชุดการสอน ตาม
ขั้นตอนต่อไปน้ี 

      2.1 ก าหนดวัตถุประสงค์ 
      2.2 วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 
      2.3 ศึกษากระบวนการผลิตและวิเคราะห์เน้ือหาเพื่อให้ได้สาระอย่างครบถ้วน 
      2.4 ด าเนินการถ่ายตามเส้นเรื่องหรือบทตามสคริปต์ของทีมงานผู้ผลิต 
      2.5 ตัดต่อล าดับภาพ เรียบเรียงและเสียงเข้าไว้ด้วยกัน 
     2.6 น าสื่อที่ได้ท าการเก็บบันทึกให้อยู่ในรูปของไฟล์ต่างๆ 
3. พัฒนาแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนและแบบประเมินทักษะปฏิบัติทางดนตรี 
4. หาคุณภาพของนวัตกรรมการสอนดนตรีเรื่องประเภทของเครื่องดนตรีไทยโดยผ่านผู้เชี่ยวชาญทางด้าน

ดนตรีไทย 3 ท่านตรวจพิจารณาความถูกต้องเหมาะสมทางด้านรูปแบบ เน้ือหา ภาษา และภาพประกอบ 
5. น านวัตกรรมการสอนวิชาดนตรีเรื่องประเภทของเครื่องดนตรีไทยไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกที่เคยเรียนมาแล้วซ่ึงไม่ใช่กลุ่มทดลอง จ านวน 38คน 
6. ตรวจสอบสื่อวีดีทัศน์ที่แก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้วอีกครั้งหน่ึงน า ไปพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อน า ไป

เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
7. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

7.1  ผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบประสิทธิภาพของนวัตกรรมการ
สอนวิชาดนตรีเรื่องประเภทของเครื่องดนตรีไทยที่สอนโดยการทดสอบก่อนและหลังเรียนในกลุ่มตัวอย่างแล้ว สร้าง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
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การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 34 คน โดยจัดท าสื่อวีดีทัศน์ประกอบการ

สอน เรื่อง ประเภทของเครื่องดนตรีไทยและเก็บคะแนนจากแบบทดสอบก่อน-หลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่   4   โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกและจัดท าเป็นตารางเพื่อแสดงข้อมูลเปรียบเทียบ 

 
 สถิติท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

   1. สูตรค่าเฉลี่ย  

      𝑥 =
∑𝑋

𝑛
 

    เม่ือ  x  แทน  คะแนนเฉลี่ย 
    ∑X  แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
    n  แทน  จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาวิชาดนตรี เรื่องประเภทของเครื่องดนตรี
ไทยโดยใช้ส่ือวีดีทัศน์ประกอบการสอน  

          ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   4   โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ผู้วิจัยค้นคว้าได้เสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามตาราง ดังน้ี 
ตารางที่ 1 สรุปผลคะแนนการท าแบบทดสอบก่อนและหลังใช้นวัตกรรมสื่อวีดีทัศน์ 
 

 

 

เลขที่ 

 

 

ชื่อ-สกุล 

การท าแบบทดสอบก่อนหลังเรียน 

ครั้งที่ 1 ก่อนใช ้

นวัตกรรม 

(คะแนน 20) 

ครั้งที่ 2 หลังใช้ 

นวัตกรรม 

(คะแนน 20) 

 

คะแนนที่เพิ่ม 

1 เด็กชายพิชญะ นฤขัตรพิชัย 2 12 10 

2 เด็กชายธราดล โตส าลี 4 11 2 

3 เด็กชายกฤติกร เกษน้อย 6 13 7 

4 เด็กชายกัณฑ์ตณะ อยู่น้อย 3 15 12 

5 เด็กชายเขตตะวัน พริว 2 12 10 

6 เด็กชายจุลภา ยมสุขุมประภา 5 13 8 

7 เด็กชายธีรพิชญ์ ใจแน่ 4 12 8 

8 เด็กชายนรภัทร คงสุจริต 

 

5 10 5 
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เลขที่ 

 

 

ชื่อ-นามสกุล 

การท าแบบทดสอบก่อนหลังเรียน 

ครั้งที่ 1 ก่อนใช ้

นวัตกรรม 

(คะแนน 20) 

ครั้งที่ 2 ก่อนใช ้

นวัตกรรม 

(คะแนน 20) 

 

คะแนนที่เพิ่ม 

9 เด็กชายณฐพงศ์ กาวน 7 14 7 

10 เด็กชายวรปรัชญ์ คชนิล 3 10 7 

11 เด็กชายภูกวิน เงินจันทร์ 2 11 9 

12 เด็กชายพฤกษธวัช เทพทิพย์ 6 10 4 

13 เด็กชายสิรัฐวีร์ พงศ์พัฒศิริ 7 11 4 

14 เด็กชายปองคุณ ประทีปจรัส 5 15 10 

15 เด็กชายทัศนพร จิตต์ผ่อง 8 17 9 

16 เด็กหญิงรฐาฑิตา ปู่ซ้ึง 4 12 8 

17 เด็กหญิงสิราวรรณ หน่อแก้ว 5 11 6 

18 เด็กหญิงพาขวัญ ตันรัตนวงศ์ 6 13 7 

19 เด็กหญิงวนัญญา ประสานสมบัติ 4 11 7 

20 เด็กหญิงณฌกร คัชมาตย์ 6 14 8 

21 เด็กหญิงรัตน คณิตผาติสกุล 7 14 7 

22 เด็กหญิงอิชยารัศม์ิ ธรรพรังษ์ 4 11 7 

23 เด็กหญิงอธิชา สุขป้อม 3 13 10 

24 เด็กหญิงศศิวิมล บุญเทียน 4 16 12 

25 เด็กหญิงภัควลัญชญ์ ตันยา 6 17 11 

26 เด็กหญิงทักษวดี พิทยาเวชวิวัฒน์ 7 14 7 

27 เด็กหญิงณภัทร กฤษณะทรัพย์ 3 10 7 

28 เด็กหญิงณิชาภัทร ปัญญาโรจน์ 5 11 6 
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เลขที่ 

 

 

ชื่อ-นามสกุล 

การท าแบบทดสอบก่อนหลังเรียน 

ครั้งที่ 1 ก่อนใช ้

นวัตกรรม 

(คะแนน 20) 

ครั้งที่ 2 ก่อนใช ้

นวัตกรรม 

(คะแนน 20) 

 

คะแนนที่เพิ่ม 

29 เด็กหญิงประวีณ์นุช บัวบาน 6 12 6 

30 เด็กหญิงนิชาภัทร อรุณอาศิรกุล 6 11 5 

31 เด็กหญิงนลินดา ซิตาวงศ์ 4 14 10 

32 เด็กหญิงกัญญพัชร ดวงปัญญาสว่าง 5 10 5 

33 เด็กหญิงขวัญรวี ม่วงสวน 6 11 5 

34 เด็กหญิงมนัชญา พฤกษ์ศิริไพบูลย์ 7 14 7 

35 เด็กหญิงปาณิสรา สุขแจ่ม 3 11 8 

36 เด็กหญิงกุลิสรา กิตติจารุรักษ์ 4 12 8 

37 เด็กหญิงหทัยภัทร จันทร์วงศ์ 6 14 8 

38 เด็กหญิงธีมาพร เนียมฝอย 4 13 9 

39 เด็กหญิงอุทัยวรรณ พวงทอง 3 12 9 

 รวม 187 487 295 

 �̅� 4.79 12.48 7.56 

 
 จากตารางที่ 1 สรุปผลคะแนนการท าแบบทดสอบก่อนและหลังใช้สื่อวีดีทัศน์ประกอบการสอน ผลการวิจัย
พบว่า    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนครั้งที่ 1 ก่อนใช้นวัตกรรม 
คะแนนรวมได้ 187คะแนนคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.79คะแนน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนครั้งที่ 2  หลังใช้นวัตกรรมคะแนนรวม
ได้ 487คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 12.48คะแนน คะแนนที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยเป็น 7.56คะแนน 

สรุปผล 
ผลการด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อวีดีทัศน์ประกอบการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   4   

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2561  
 1. ผลการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาวิชาดนตรี เรื่องประเภทของเครื่ องดนตรีไทยโดยใช้สื่อวีดีทัศน์

ประกอบการสอน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   4   โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้ 
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2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิเรื่องทางการเรียนประเภทของเครื่องดนตรีไทยโดยใช้สื่อวีดีทัศน์
ประกอบการสอน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   4   โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เม่ือเปรียบเทียบระหว่างคะแนน
ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่าคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 

อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษา การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาวิชาดนตรี เรื่อง ประเภทของเครื่องดนตรีไทยโดยใช้สื่อ
วีดีทัศน์ประกอบการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   4   โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ผู้วิจัยเสนอการอภิปราย
ตามรายละเอียดดังน้ี 

ข้อเสนอแนะ 

1. ครูผู้สอนในรายวิชาดนตรีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ 
2. ครูผู้สอนสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อในระดับชั้นต่างๆ ได้ 
3. สถานศึกษาสามารถน าผลที่เป็นข้อค้นพบไปวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ต่อไป  
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอ่านโน้ตดนตรีสากล 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6.2 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
Comparison of acheivement Learn to read music notation, universal 

For students grade kindergarten 6.2 Phitsanulok 
พิชญา  น้อยพันธุ์ 1,นันทชัย  พวงทอง 2, เอกพสิษฐ์ พชรกุศลพงศ์ 3 

Pitchaya  Noipan1 Nuntachai  Phuangthong2  Ekphisit  Phacharakusolkong3 

 

      1นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
2ครู: ระบุสาระการเรียนรู้หรือหมวดวิชา และโรงเรียน 

3อาจารย์และบุคลากร: ระบุสาขาวิชา คณะ และสถาบันการศึกษา 
 
 
บทคดัย่อ 
           การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการ
อ่านโน้ตดนตรีสากลขั้นพื้นฐานส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.2 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ  (สาระดนตรี)  2) เพื่อหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อทางการเรียนเรื่องการอ่านโน้ตดนตรีสากล กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.2 กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.2 จ านวน 40 
คน ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้ง
น้ีได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test 
         ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่า t 
เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.2       ที่มีต่อการเรียนรู้เรื่องการอ่าน
โน้ตดนตรีสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) ชั้นประถมศึกษา    ปีที่ 6.2 ทั้ง 3 ด้าน โดยด้านปัจจัยน าเข้า
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ :  โน้ตดนตรีสากล / ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน / ประสิทธิภาพ / ความพึงพอใจ 
 
Abstracts 
         This research is experimental research objective is to 1) to compare achievement reading music 
notation basic international students for grade kindergarten Phitsanulok 6.2 instructional art (essence 
music) 2) to find the satisfaction of students per school to teach reading music notation global 
citizenship (strand, music) grade 6.2 sample student grade 6.2 number of 40 people, conducted trials 
in semester 2, academic year 2561 not at random.Specific ngabaep Tools used in this research include 
a test measuring achievement. Satisfaction questionnaire Statistics analysis include percentage value, 
standard deviation and t-test. 
       Research has found that school achievement higher than before the study statistically significant 
at the .01 level, t value is according to the assumption and the satisfaction       of the student grade 
of 6.2 learn to read music notation global citizenship (strand, music) grade 3 side by side, both factors 
6.2 imports average satisfaction level very. 

Keywords: musical, universal/achievement/performance/satisfaction. 
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 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
          การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการก าหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้โดยสร้างรูปแบบและแนว
ปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 โดยเน้นที่องค์ความรู้ทักษะ ความ
เชี่ยวชาญ และสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรียนเพื่อใช้ในการด ารงชีวิตในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  
          การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการอ่านโน้ตดนตรีสากล คือ การวัดความรู้ก่อนและหลังเรียน
ของนักเรียนที่เรียนวิชาดนตรี – นาฏศิลป์ เรื่องการอ่านโน้ตดนตรีสากล ซ่ึงนักเรียนจะได้เรียนรู้ถึง การอ่านโน้ตสากลที่
ถูกต้อง จังหวะ ท านอง สัญลักษณ์ต่างๆของโน้ตดนตรีสากล  
          จากการสอนวิชาดนตรี ผู้วิจัยพบว่ามีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.2 จ านวนมากมีปัญหาเก่ียวกับการอ่าน
โน้ตดนตรีสากลยังไม่ได้ ซ่ึงผู้เรียนคิดว่าการอ่านโน้ตสากลเป็นเรื่องที่ยากแม้เคยพบเห็นบ้างแต่ไม่เคยได้เรียนรู้และไม่
เข้าใจจึงส่งผลให้คะแนนการเรียนในเรื่องการอ่านโน้ตสากลไม่ดีนัก ดังน้ันการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง
การอ่านโน้ตดนตรีสากลจะช่วยให้นักเรียนและครูรู้ถึงพัฒนาการทางการเรียนในด้านการอ่านโน้ตดนตรีสากลของ
ตนเองได้และท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นและสนุกในการเรียนวิชาดนตรีมากขึ้น 
 
จุดมุ่งหมายของการวิจัย  

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการอ่านโน้ตดนตรีสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระ
ดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

2. เพื่อหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อทางการเรียนเรื่องการอ่านโน้ตดนตรีสากลกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ (สาระดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
 

ขอบเขตการวิจัย  
     เน้ือหาที่ใช้ในการศึกษา เป็นเน้ือหากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มาตรฐาน ศ 
2.1 รายวิชา ศ. 16101 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วยเน้ือหา ดังน้ี  
      1. โน้ตและเครื่องหมายหยุด  
      2. กุลแจประจ าหลัก  
      3. เครื่องหมายก ากับจังหวะ  
      4. บันไดเสียง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากร  
                 ที่ใชใ้นการศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรยีนอนุบาลพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 จ านวน 240 คน  
                 กลุ่มตัวอย่าง  
                   ที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีได้แก่ การเรียนเรื่องการอ่านโน้ต ดนตรีสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระ
ดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.2 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 จ านวน 40 คน โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง  
                 ตัวแปร     
           ตัวแปรตน้ ได้แก่  การเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) 
เรื่องโน้ตสากลโน้ตดนตรี  
           ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังจากเรียนเรื่องการอ่านโน้ตดนตรีสากลและความ
พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรื่องการอ่านโน้ตดนตรีสากล  
           ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย  
            ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 4 ชั่วโมง รวมเวลา 4 สัปดาห์ทั้งน้ีไม่รวมการทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียน  
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สมมติฐานการวิจัย  
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05  
2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อทางการเรียนเรื่องการอ่านโน้ตดนตรีสาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระ

ดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.2 อยู่ในระดับมากขึ้นไป  
 
นิยามศัพท์เฉพาะ  

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอ่านโนต้ดนตรี หมายถึง ความสามารถในปฏิบัติ การอ่านโน้ตดนตรีสากล 
16101 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องเรื่องการอ่าน
โน้ตดนตรีสาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 เป็นแบบปรนัยชนิด 4 
ตัวเลือกจ านวน 20 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามเน้ือหา  

3. ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนเรื่องการอ่านโน้ตดนตรีสากล กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.2 
 

การด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีเป็นการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการอ่านโน้ตดนตรีสากลระหว่างก่อน

เรียนและหลังเรียน ผู้รายงานได้ศึกษาค้นคว้า และด าเนินการเป็นขั้นตอนตามล าดับดังน้ี 
1. แผนแบบการวิจัย 
2. กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3. การจัดท าเครื่องมือการวิจัย 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
6. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

แผนแบบการวิจัย 
การด าเนินการทดลองเพื่อเปรียบเทียบผลก่อนการเรียนการสอนเรื่องโน้ตดนตรีสากล  และหลังการ

เรียนเรื่องโน้ตดนตรีสากล มีรูปแบบดังน้ี 
แผนภูมิที่  1    แสดงแผนการวิจัย 
 

X1 
)Pretest( 

T 
)Treatment( 

X2 

 ) Posttest( 
 

X1 

T 
X2 

หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 

การทดสอบก่อนการทดลอง 
ด าเนินการทดลอง 
การทดสอบหลังทดลอง 

    
 X1   และ   X2    เป็นการวัดด้วยเครื่องวัดเดียวกัน มีมาตราวัดอันเดียวกัน การวิเคราะห์ 

เป็นการเปรียบเทียบผลระหว่าง  X1  และ  X2 ,กาญจนา  วัฒนายุ) 2545 : 62) 
     กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
                 1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาผลการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เรื่องการอ่านโน้ต
ดนตรีสากล   ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 240  คน 
 2.กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองภาคสนามครั้งน้ี ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.2 โรงเรียนอนุบาล
พิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2561  จ านวน  40  คน โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง 
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การจัดท าเครื่องมือการวิจัย 
           1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวัดความรู้เรื่องการอ่านโน้ตดนตรีสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ  
(สาระดนตรี)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.2 ส าหรับทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จ านวน 20 ข้อ เป็นแบบปรนัย ชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือกเป็นแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองและผ่านการทดลองใช้อย่างมีประสิทธิภาพตามลักษณะของ
แบบทดสอบที่ดีมาแล้ว ค่าความยากง่าย  0.25 -.70    ค่าอ านาจจ าแนก 0.22 - .74 (ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.82)  
         2. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนเรื่องการอ่านโน้ตดนตรีสากลชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.2 
จ านวน 15 ข้อ 
      
วิธีการสร้างเครื่องมือในการทดลอง 
          ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือในการทดลองศึกษาค้นคว้าตามล าดับขั้นตอนดังน้ี 
         1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวัดความรู้เรื่องการอ่านโน้ตดนตรีสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
(สาระดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.2 รายวิชา ศ. 16101 ศิลปะ ได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
          1.1 ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวัดความรู้เรื่องการอ่านโน้ตดนตรี
สากล จากเอกสารการสร้างแบบทดสอบ ของ บุญชม ศรีสะอาด (2545: 62 - 66) และ กรมวิชาการ (2546 : 281 – 
284) ศึกษาเอกสารงานวิจัย แล้วน ามาประยุกต์ให้เหมาะสมกับเน้ือหาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการสร้างแบบทดสอบวัดความรู้เรื่องการอ่านโน้ตดนตรีสากล ส าหรับก่อนเรียนและหลังเรียน 
         1.2 ศึกษาเน้ือหาและขอบข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช  2551  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.2 เรื่องการอ่านโน้ตดนตรีสากล จากเอกสารโครงสร้างหลักสูตร คู่มือครู 
เอกสารหลักสูตรอ่ืน ๆ รวมทั้งศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องแล้วน ามาสร้างเป็นแบบทดสอบ 
          1.3  สร้างแบบทดสอบวัดความรู้เรื่องการอ่านโน้ตดนตรีสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     (สาระดนตรี) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6.2 เป็นข้อสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือกจ านวน 50 ข้อที่ครอบคลุมเน้ือหาและผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง   
         1.4  น าแบบทดสอบแบบปรนัยจ านวน 50 ข้อที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีและการวัดผล
ประเมินผลตรวจสอบ พิจารณาความถูกต้องและความเหมาะสม การใช้ภาษาข้อค าถามและตัวเลือก จ านวน  3 ท่าน  
         1.5 ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบให้เหมาะสมตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
         1.6 น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (P) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ขอแบบทดสอบเป็นรายข้อ
โดยใช้เทคนิค 27 % ของจุงเตฟาน (Chungtehfan) ในการแบ่งกลุ่มสูง กลุ่มต่ า และค านวณหาค่าความยากง่าย ค่า
อ านาจจ าแนกของข้อสอบแต่ละข้อ   การพิจารณาคัดเลือกข้อสอบเฉพาะตัวถูกที่มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ .20 - .40 
และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ .20 ขึ้นไป ได้แบบทดสอบ 20 ข้อ   
        1.7 ปรับปรุงแก้ไขข้อสอบบางข้อ โดยพิจารณาจากค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนกและตัวลวงที่ไม่อยู่ใน
เกณฑ์ที่ต้องการ 
       1.8 น าแบบทดสอบที่คัดเลือกไว้ จ านวน 20 ข้อ ไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง        ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2561   จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความ
เชื่อม่ันของแบบทดสอบโดยใช้สูตร KR 21  ได้ค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.82   
       1.9 ได้แบบทดสอบจ านวน 20 ข้อ ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  
จากขั้นตอนและกระบวนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วัดความรู้ เรื่องการการอ่านโน้ตดนตรีสากล  
ดังกล่าวสรุปในรูปของแผนภูมิ 2 ได้ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 



 

วันที่ 12-11 มีนนีม 1651  
ณ ห้องีอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภนีเหนือตอนล่นง มหนวิทยนลัยรนชภัฏพบิูลสงีรนม (สว่นวังัันทน์)  

51 

 

 
รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2 ( Proceedings) 

แผนภูมิที่ 2   แสดงขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวัดความรู้ 
                 

ศึกษาเน้ือหาและขอบข่ายของการสอน 
การอ่านโน้ตสากล และวิธีสร้างแบบทดสอบ 

 
คู่มือครู  หลักสูตร  เอกสาร 

   

สร้างแบบทดสอบ 
 แบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  

จ านวน 5 0 ข้อ  
   
 

ตรวจสอบความถูกต้อง 
 

 
ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีและการวัดผล 

   
 

ปรับปรุงแก้ไข 
 

 
การใช้ภาษา ของค าถามและตัวเลือก 

   

ทดลองใช้ 
 กลุ่มตัวอย่างจ านวน  30  คน 

แบบทดสอบ จ านวน 20  ข้อ 
   

หาค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับ 
 ใช้สูตร Kr – 21 ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 

0.82 
   

น าแบบทดสอบไปใช้กับกลุ่มทดลอง 
จ านวน  40  คน 

  
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

 
        2. วิธีด าเนินการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้  
เรื่องการอ่านโน้ตดนตรีสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
หลังจากเรียนจบแล้ว 
               2.1 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยก าหนดค่าคะแนนของแบบสอบถาม 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ Rating   Scale ของลิเคอร์ท (Likert) จ านวน 15  ข้อ ก าหนดระดับคะแนน
ไว้   5  ระดับ  โดยมีเกณฑ์แปลค่าดังน้ี  

 มากที่สุด    เท่ากับ  5  คะแนน  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
      มาก เท่ากับ  4  คะแนน  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
    ปานกลาง   เท่ากับ  3  คะแนน  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
       น้อย เท่ากับ  2  คะแนน  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
 น้อยที่สุด    เท่ากับ  1  คะแนน  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

              2.2 น าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ การจัดการเรียนรู้  
เรื่องการอ่านโน้ตดนตรีสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  (สาระดนตรี)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
จ านวน 15 ข้อที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ จ านวน 3 ท่าน  
         ผู้เชี่ยวชาญประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้ เรื่องการอ่านโน้ตดนตรีสากล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  (สาระดนตรี)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบประเมินที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale)ตามวิธีลิเคอร์ท (Likert) ซ่ึงมี 5 ระดับโดยก าหนดความหมายค่าเฉลี่ยของแบบประเมิน
แบบสอบถามดังน้ี 
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                          4.51 – 5.00     หมายความว่า        มากที่สุด 
    3.51 – 4.50     หมายความว่า        มาก 
                          2.51 – 3.50     หมายความว่า        ปานกลาง 
     1.51 – 2.50     หมายความว่า        น้อย 
     1.00 – 1.50     หมายความว่า        น้อยที่สุด 
   น าข้อประเมินของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ไปหาค่าความเหมาะสมของแต่ละข้อ ซ่ึงพบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
เหมาะสมมากที่สุด   
          2.3 น าแบบสอบถามทั้ง 15  ข้อ ไปทดลองใช้กับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  โรงเรียน
vo6 กลุ่มอนุบาลพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2561  จ านวน 30  คน  เพื่อหาค่าความเชื่อม่ันโดยการหาค่า
สัมประสิทธ์ิอัลฟ่าของคอร์นบาค  ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .770   
   3. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการการจัดการเรียนรู้ การอ่านโน้ตดนตรีสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ (สาระดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 4 แผน 
            3.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มาตรฐาน
การเรียนรู้ช่วงชั้น ค าอธิบายรายวิชา วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิเคราะห์เน้ือหา ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
            3.2 ก าหนดรูปแบบของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้มี องค์ประกอบดังน้ี 

3.2.1 ชื่อเรื่องที่ใช้สอน 
3.2.2 สาระส าคัญ 
3.2.3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
3.2.4 สาระการเรียนรู้ 
3.2.5 กระบวนจัดการเรียนรู้ 
3.2.6 วัสดุ อุปกรณ์ สื่อ แหล่งการเรียนรู้  
3.2.7 การวัดผลประเมินผล 
3.2.8 บันทึกผลหลังสอน 
3.2.9 ส่วนประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 

       -  ความรู้ส าหรับครู 
       -  สื่อหรืออุปกรณ์ 
       -  แบบฝึกหัดหรือแบบฝึกทักษะ 
       -  การวัดผลและประเมินผล 
       -  ส่วนประกอบอ่ืน ๆ 

   3.3 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการการจัดการเรียนรู้ เรื่องการอ่านโน้ตดนตรีสากล กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ  (สาระดนตรี)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จ านวน 4   แผน  เวลา 4  ชั่วโมง  โดยมุ่งหวังให้เกิดพัฒนาการ
ด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะปฏิบัติ  เรื่องการอ่านโน้ตดนตรีสากล ให้ถูกต้องเกิดความรู้ความช านาญ  ให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นกับผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังมีรายละเอียดทั้ง 4 แผน ดังน้ี 

- แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1   สัญลักษณ์โน้ตสากลและตัวหยุด 
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2   กุลแจประจ าหลัก 
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่  3   เครื่องหมายก ากับจังหวะ 
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่  4   บันไดเสียง 
 

        3.4 ผู้รายงานได้น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นทั้ง 4 แผน ไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีและแผนการสอน
ตรวจสอบรูปแบบและความถูกต้องเหมาะสม แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ ก่อนน าไปใช้สอน 
จ านวน 3 ท่าน   
            3.5 ด าเนินการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นทดลองสอนเรื่องการอ่านโน้ตดนตรี พร้อมทั้งจัด
องค์ประกอบต่าง ๆ ของการเรียนสากลการสอนให้สัมพันธ์กันเพื่อสะดวกต่อการพัฒนานักเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ทางที่ดีขึ้น  
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้รายงานได้ด าเนินการทดลองโดยด าเนินการสอนเรียนรู้ เรื่องการอ่านโน้ตดนตรีสากล กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ  (สาระดนตรี)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2561  จ านวน  40  คน โดย
ด าเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 

4.1 ก่อนการทดลองสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้เรียนรู้ เรื่องการอ่านโน้ตดนตรีสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ  (สาระดนตรี)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้รายงานได้ท าการทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน วัดความรู้เรื่องเรียนรู้ เรื่องการอ่านโน้ตดนตรีสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  (สาระดนตรี)  ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2561  จ านวน  40  คน เพื่อวัดความรู้ก่อนเรียน 

4.2  การด าเนินการทดลอง ผู้รายงานได้ด าเนินการสอนตามชั่วโมงสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ตามตาราง
ก าหนดการสอน  โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้เรียนรู้ เรื่องการอ่านโน้ตดนตรีสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  (สาระ
ดนตรี)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จ านวน 4  แผน  แผนละ1  ชั่วโมง และ 2 ชั่วโมง ตามความเหมาะสมของเน้ือหา ฝึก
ทักษะติดต่อกันรวมเวลาที่ใช้ฝึกทั้งหมด เป็นเวลา 4 สัปดาห์  ผู้รายงานได้คอยแนะน าขั้นตอน ในการท าแบบฝึกอย่าง
ใกล้ชิด คอยดูแลอ านวยความสะดวกให้กับนักเรียน ให้ค าปรึกษากับนักเรียนในจุดที่มีปัญหาหรือนักเรียนไม่เข้าใจ  เพื่อ
กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความรู้สึกที่ดีในการท ากิจกรรม และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนอยากศึกษาหาความรู้ ตาม
ความรู้ความสามารถของตนเอง จนนักเรียนสามารถปฏิบัติได้ส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ ท าเช่นน้ีจนครบทุกแบบฝึก มี
ขั้นตอนดังน้ี 

4.2.1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน โดยสนทนา ใช้ของจริง เช่น การสาธิต เทปเพลง รูปภาพ      วี.ซี.ดี .  สื่อ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สามารถกระตุ้นให้นักเรียนเกิด ความกระตือรือร้นที่จะเรียนและมีความพร้อมใน
การเรียน 

4.2.2 การจัดการเรียนรู้ ในการฝึกท าแบบฝึกทักษะเริ่มตั้งแต่ให้นักเรียนฝึกเป็นรายบุคคลและ
กระบวนการกลุ่ม  

4.2.3 ครูจดบันทึกความก้าวหน้าของการเรียนรู้ เรื่องการอ่านโน้ตดนตรีสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ (สาระดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

4.2.4 ประเมินผลการฝึกเป็นรายบุคคลและกระบวนการกลุ่มแล้วน าผลการประเมินมาอภิปรายร่วมกัน 
4.3  ทดสอบหลังเรียน หลังจากการสอน ด าเนินการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวัดความรู้เรื่องเรียนรู้ เรื่องการ

อ่านโน้ตดนตรีสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  (สาระดนตรี)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกับ
ทดสอบก่อนเรียนแล้วน าผลการเรียนมาเปรียบเทียบความก้าวหน้าของนักเรียน 

4.4  หลังจากทดสอบแล้ว  ให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนเก่ียวกับเรียนรู้ เรื่องการอ่าน
โน้ตดนตรีสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  (สาระดนตรี)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อประเมินดูว่าหลังจากใช้แบบฝึก
ทักษะประกอบการเรียนการสอนแล้ว  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนอยู่ในระดับใด 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
       ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 

1. หาค่าสถิติพื้นฐาน คือ หาค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่ได้จากการทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

2. หาค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
3. หาค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
4. วิเคราะห์หาค่าความแตกต่างระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน จ านวน 12 แบบฝึก 

โดยการทดสอบ (t – test) 
5. ผลการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน เรื่องการอ่านโน้ตดนตรีสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระ

ดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
        ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 

1. ค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนก ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
            โดยใช้ตารางจุงเตฟาน(Chung Teh Fan : วาโร  เพ็งสวัสดิ์, 2546 : 74-40) 

2. ค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  โดยใช้สูตร  KR21 ) Kuder  Richardson 
Formular 21    (จากสูตร  ) ยุทธพงษ์  กัยวรรณ์ ,2544 :  136 ) 

 

     KR21 =   







 





2

1
1 KS

 

    
    rtt คือ ค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 

       K คือ จ านวนข้อสอบในแบบทดสอบ 
                 คือ ค่าคะแนนเฉลี่ย 
                S2  คือ ค่าความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ 

3. สถิติพื้นฐานในการค านวณหาค่าสูตร KR - 21 
    1. ค่าเฉลี่ย ( ) จากสูตร (กองวิจัยทางการศึกษา  กรมวิชาการ, 2545 : 72) 
 

       =         


  

  X หมายถึง          ข้อมูล 
   หมายถึง         ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด 
  N หมายถึง          จ านวนของข้อมูลทั้งหมด 

    2. ค่าความแปรปรวน ( S2  ) จากสูตร(โกวิท ประวาลพฤกษ์ และคณะ, ม.ป.ป. : 137-139 ) 
 

 S2 =  
 

 

  เม่ือ   S2 หมายถึง         ค่าความแปรปรวนของคะแนน 
   หมายถึง          ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

   X2 หมายถึง          ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 
   N หมายถึง          จ านวนนักเรียน 
 

4. การวิเคราะห์ความแตกต่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการทดสอบ (t – test ) จากสูตร 
         (กองวิจัยทางการศึกษา  กรมวิชาการ, 2545 : 75 - 76)    
 

  t =                         D  

             ND2  - (D)2 
                                                                                 N   - 1 
      

NX2  - (X)2  
      N (N-1) 
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               df        =         N -1 
 

D หมายถึง ผลต่างของคะแนนครั้งหลังกับคะแนนครั้งแรกของแต่ละคน 
∑D หมายถึง ผลบวกของผลต่างของคะแนนครั้งหลังกับคะแนนครั้งแรกของแต่ละคน 

        D2        หมายถึง ผลบวกของค่าก าลังสองของผลต่างของคะแนนครั้งหลังกับคะแนนครั้ง
แรกของแต่ละคน 

    (D)2      หมายถึง ค่าก าลังสองของผลบวกของผลต่างของคะแนนครั้งหลังกับคะแนนครั้ง
แรกของแต่ละคน 

       N   หมายถึง จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
       df หมายถึง ชั้นของความเป็นอิสระ 

 
                   
    

5. ค่าเฉลี่ย (  ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของแบบสอบถามความพึงพอใจโดยใช้สูตร 
      กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ, 2545 : 73 - 74)              
 

1) ค่าเฉลี่ย  (  ) 
 

                  =  
        N

f 
 

 
    X               หมายถึง  ข้อมูล 

  f                       หมายถึง            ความถี่ 

 f                หมายถึง ผลรวมทั้งหมดของผลคูณระหว่างความถี่กับข้อมูล 
 N                       หมายถึง            จ านวนของข้อมูลทั้งหมด 

 
     เกณฑ์ในการแปลความหมายโดยพิจารณาขอบเขตคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากแบบสอบถามดังน้ี 
   4.51 -  5.00  หมายความว่า       พอใจมากที่สุด 

3.51 - 4.50 หมายความว่า       พอใจมาก 
2.51  -  3.50   หมายความว่า           พอใจปานกลาง 
1.51  -  2.50     หมายความว่า        พอใจน้อย 
1.00  - 1.50  หมายความว่า       พอใจน้อยที่สุด 

 
     2)  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของแต่ละข้อของแบบสอบถามความพึงพอใจค านวณ โดยใช้สูตร      
          (กองวิจัยทางการศึกษา  กรมวิชาการ, 2545 : 75 ) 
 

       S.D.    =       
 

)1(

2
2



 
NN

f f
  

 
S.D.   หมายถึง        ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 X          หมายถึง ข้อมูลแต่ละตัว    
          หมายถึง ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
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  f          หมายถึง  ความถี่ 
                         N          หมายถึง        จ านวนข้อมูลทั้งหมด 

 
     3) ค่า IOC ของแบบสอบถามความพึงพอใจจากสูตร(กองวิจัยทางการศึกษากรมวิชาการ,2545:59)  
               
                                                IOC    =       
              

เม่ือ        IOC       แทน ดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับลักษะพฤติกรรม 
R แทน คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ 

R        แทน ผลรวมของคะแนนผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน 
N แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

 
    4) ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามความพึงพอใจโดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่าของคอร์นบาค  
        จากสูตร ( ล้วน  สายยศและอังคณา  สายยศ, 2534 : 200 ) 
 

   

          =   
1n

n
          1- 

                                      
                                                    
                       แทน    ค่าสัมประสิทธ์ิของความเชื่อม่ัน 
                      N แทน    จ านวนข้อของเครื่องมือ 
   Si

2 แทน    คะแนนความแปรปรวนเป็นรายข้อ 
   St

2 แทน    คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือทั้งฉบับ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
       ตอนที่ 1  หาค่าความเชื่อม่ัน ระดับความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ 
             ผูวิ้จัยได้น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวัดความรู้ทางการเรียนเรื่องการอ่านโน้ตดนตรีสากล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  (สาระดนตรี)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.2 ที่ใช้ทดสอบ ก่อนเรียนและหลังเรียน ไปทดสอบ
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6.2   โรงเรยีนอนุบาลพิษณุโลก  รวมจ านวน 40คน ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 
2561  น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ระดับความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนกโดยใช้เทคนิค 27 % ผลการวิเคราะห์เลือก
ข้อสอบอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้จ านวน 20 ข้อ เป็นข้อสอบที่มีระดับความยากง่ายตั้งแต่ .20 - .40 และ ค่าอ านาจจ าแนกมีค่า
ตั้งแต่ .20 ขึ้นไป และค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ 0.82 
ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน                

                 ตารางที่ 1    แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวัดความรู้การอ่านโน้ตดนตรีสากล 
          กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  (สาระดนตรี)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2561  

  
กลุ่มทดลอง N  X  X  S.D. t Sig 

ทดสอบก่อนเรียน 40 442 11.05 2.87  
 

1.00 * 
 

 
 

0.000 
 
 ทดสอบหลังเรียน 40 645 16.13 1.67 

  s

i
2 
    St

2 

 R     
   N 
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         จากตาราง  1  พบว่าการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.2  ก่อนเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 11.05  คะแนน และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 16.13 คะแนน  ตามล าดับ และเม่ือเปรียบเทียบ
ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน  พบว่าคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
ตอนที่ 3   ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนเรื่องโน้ตดนตรีสากลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
(สาระดนตรี)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.2   จ านวน 40  คน ผลปรากฏดังตาราง  
            ตารางที่  2  แสดงผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเรื่องโน้ตดนตรีสากลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
(สาระดนตรี)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.2  จ านวน 40  คน 
 

                   รายการประเมิน X  S.D ความหมาย 
ด้านปัจจัยน าเข้า 
  1. ใบความรู้มีเน้ือหาครอบคลุมตามรายจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  2. เน้ือหาที่ก าหนดในกิจกรรมการเรียนมีความเหมาะสมกับนักเรียน 
  3. เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนเพียงพอต่อการฝึกแต่ละชุด 
  4. แบบฝึกมีขนาดตัวอักษรที่เหมาะสม 
  5. วัสดุในกิจกรรมการเรียนมีความเหมาะสม 
  6. แบบทดสอบมีความยากง่าย เหมาะสมกับนักเรียน 

 
4.33 
4.38 
4.45 
4.33 
4.68 
4.70 

 
0.73 
0.49 
0.50 
0.47 
0.47 
0.46 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

รวมด้านปัจจัยน าเข้า 4.48 0.52 มาก 
ด้านกระบวนการ 
  7. กิจกรรมการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ 
  4. ขั้นตอนของกิจกรรมนักเรียนสามารถฝึกทักษะ 
      เก่ียวกับการอ่านโน้ตสากลได้ 
  9. กิจกรรมการเรียนท าให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ 
       เก่ียวกับโน้ตดนตรีสากล       เก่ียวกับหลักการปฏิบัติ  
10. กิจกรรมท าให้นักเรียนมีความรู้สึกว่าทุกขั้นตอนที่ปฏิบัติ 
       กิจกรรมเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นสนุก 
11.  กิจกรรมในแบบฝึกหัดท าให้นักเรียน 
       ปฏิบัต ิตามเพลงที่ตนเลือกได้อย่างมีความสุข 
12. กิจกรรมในแบบฝึกท าให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ  อดทน   
       มีวินัยและความละเอียดรอบคอบ  สามารถวางแผนการท างาน 
      ได้และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 
4.23 
4.65 

 
4.30 

 
4.20 

 
4.33 

 
4.65 

 
0.58 
0.53 

 
0.56 

 
0.46 

 
0.53 

 
0.53 

 
มาก 

มากที่สุด 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มากที่สุด 

รวมด้านกระบวนการ 
 

4.39 0.53 มาก 

 ด้านผลผลิต 
13. นักเรียนมีความรู้จากแบบฝึก เก่ียวกับโน้ตดนตรีสากล  
14. นักเรียนสามารถน าความรู้จากเรื่องที่เรียนไปประยุกต์ใช้ 
      ในชีวิตประจ าวันได้ 
15.  การเรียนรู้เรื่องโน้ตดนตรีสากล  ท าให้นักเรียน 
      ประสบผลส าเร็จในสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ ได้ 

 
4.33 

 
4.15 

 
4.38 

 
0.47 

 
0.66 

 
0.49 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

รวมด้านผลผลิต 4.28 0.54 มาก 
รวมเฉลี่ย 4.40 0.53 มาก 
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จากตารา ง  2  พบว่า  ความพึ งพอ ใ จข อง นัก เ รี ย นที่ มี ต่ อก าร เ รี ย น เรื่ อ ง โ น้ต ดนตรี ส า กล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.2    ทั้ง 3 ด้าน  คือ ด้านปัจจัยน าเข้า ด้าน

กระบวนการ ด้านผลผลิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.40) และ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏผล ดังน้ี 
           ด้ านปั จ จั ยน า เ ข้ า  ค่ า เ ฉ ลี่ ย ค วามคิ ด เ ห็ นข อง นั ก เ รี ย น ใน ก ารปร ะ เ มิ นค ว า มพึ ง พ อ ใ จ โ ด ย  
ภาพรวมอยู่ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ  4.48 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.52  เ ม่ือพิจารณาเป็น 
รายข้ อพบ ว่า  ค่ า เฉลี่ ยความคิด เห็นของ นักเรียนในการประ เ มินความ พึ งพอใจ มีค่ าสู งสุ ด  คือ  ข้ อ  6.  
แบบทดสอบมีความยากง่าย เหมาะสมกับนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.46   รองลงมาคือ ข้อ 5 วัสดุในกิจกรรมการเรียนมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด   โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47  และค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ข้อ 1 เรื่องใบความรู้มีเน้ือหา
ครอบคลุมตามรายจุดประสงค์การเรียนรู้อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.33 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.73  อยู่ในระดับมาก  และข้อ 4 แบบฝึกมีขนาดตัวอักษรที่เหมาะสมมี  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.47  อยู่ในระดับมาก 
          ด้านกระบวนการ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนในการประเมินในภาพรวมอยู่ใน 
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจของนักเรียนมีค่าสูงสุด คือ ข้อ 8  ในเรื่อง ขั้นตอนของกิจกรรมนักเรียนสามารถฝึกทักษะ เก่ียวกับการอ่านโน้ต
สากลได้ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากับ 0.53  และ ข้อ 12. กิจกรรม
ในแบบฝึกท าให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ อดทนโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากับ 0.53  
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือข้อ 10 กิจกรรมท าให้นักเรียนมีความรู้สึกว่าทุกขั้นตอนที่ปฏิบัติกิจกรรมเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นสนุก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46 อยู่ในระดับมาก 
       ด้านผลผลิตค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.28 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนมีค่าสูงสุด คือข้อ 15 
ในเรื่อง การเรียนรู้เรื่องโน้ตดนตรีสากล  ท าให้นักเรียน ประสบผลส าเร็จในสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ ได้  อยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49  ค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือข้อ 14  นักเรียนสามารถน า
ความรู้จากเรื่องที่เรียนไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจ าวันได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
0.66 อยู่ในระดับมาก 

สรุปผลการวิจัย 
       1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวัดความรู้เรื่องการเรียนรู้เรื่องการอ่านโน้ตดนตรีสากล กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.2 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่า t 
เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้  
       ดังน้ัน ผลการทดลองจึงเป็นไปตามสมมุติฐานของการทดลองที่กล่าวไว้ว่าผลการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการ
เรียนรู้ เรื่องการอ่านโน้ตดนตรีสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  (สาระดนตรี)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.2 สูงกว่าก่อน
เรียน 
     2. ผลศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.2 ที่มีต่อการเรียนรู้เรื่องการอ่านโน้ตดนตรีสากล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  (สาระดนตรี)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.2   ทั้ง 3 ด้าน โดยด้านปัจจัยน าเข้าค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48  ด้านกระบวนการความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38  
และด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28  ทั้ง  3 ด้าน คือ ด้าน
ปัจจัยน าเข้า  ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.40 
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อภิปรายผล 
กล่าวโดยสรุปการเรียนการสอน เรื่องโน้ตดนตรีสากล  ที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ 

เพิ่มขึ้น  ได้เป็นอย่างดีและสามารถสร้างความพึงพอใจต่อการเรียนรายวิชาน้ีให้ดีขึ้นด้วย ซ่ึงนับว่าเป็นคุณค่ายิ่งเพราะ
ความรู้สึกที่ดีต่อการเรียนเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้นักเรียนเรียนด้วยความรู้ความเข้าใจ เต็มใจเรียน และส่งผล
ต่อเน่ืองไปสู่การพัฒนาความสามารถทางการเรียนด้วย  การน าแบบฝึกต่างๆ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยลด
บทบาทของครู เปิดโอกาสให้กับนักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้เป็นผู้มีบทบาทมากที่สุดในการเรียนการสอน 
นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมที่จัดไว้อย่างเหมาะสมตามล าดับขั้นตอน  ซ่ึงสอดคล้องกับ   ทิศนา  แขมมณี  )2547 : 
120    (ที่กล่าวถึง  การจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หมายถึงการจัดสภาพการณ์ของการเรียน การ
สอนที่ให้ผู้เรียนมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมอย่างตื่นตัวทั้งทางด้านกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม  ในกิจกรรมหรือ
กระบวนการเรียนรู้โดยมีบทบาทมากกว่าผู้สอนและได้ใช้กระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ  อันจะน าผู้เรียนไปสู้การเกิดการ
เรียนรู้อย่างแท้จริงดังน้ันแบบฝึกปฏิบัติที่ส าคัญในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ )สาระ

ดนตรี (ช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนทั้งด้านผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีสุนทรียภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามเจตนารมณ์ของหลั กสูตร 

ข้อเสนอแนะ 
1. การน าเปรียบเทียบผมสัมฤทธ์ิทางการเรียน ควรศึกษารายละเอียดของรายวิชาอย่างละเอียดเพื่อจะได้ท า

ความเข้าใจและน าไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิผลตามที่มุ่งหวังไว้ 
2. นักเรียนที่เรียนรู้ช้าครูอาจแนะน าให้นักเรียนใช้เวลาพักกลางวันในการท าการเสนอเสริมเพื่อให้เกิดการ

พัฒนาการด้านการเรียน 
3. ครูควรให้ความสนใจกับนักเรียนที่มีปัญหาในด้านการเรียน โดยแนะน าให้เพื่อนนักเรียนที่เรียนดีคอยดูแลให้

ความช่วยเหลือ ในการปฏิบัติกิจกรรมและให้มีส่วนร่วมทุกขั้นตอน 
4. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบในระดับชั้นอ่ืน ๆ  
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การพัฒนาทักษะการอ่านโน้ตสากลของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี1-3 
International note reading skills development of Mathayom 1-3 students 

ภานุวัฒน์ แสงอ่วม𝟏  สมชาย ทรัพย์สนิ 𝟐 และเอกพสิษฐ์ พชรกุศลพงศ์𝟑 
Panuwat Saengouam1 Somchai Sapsin 2 And Ekpasit Pacharakusolpphong 3 

 
1นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

2ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

บทคดัย่อ 
          การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการอ่านโน้ตสากลของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1-3 2) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนทดสอบ ระหว่างก่อนและหลังใช้แบบฝึกทักษะการอ่านโน้ตสากล 
และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน หลังจากการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านโน้ตสากล กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรยีนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ 
แบบทดสอบปรนัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบ
สมมติฐานใช้สถิติ t – test (Dependent Samples) และหาประสิทธิภาพบทเรียนตามเกณฑ์เมกุยแกนส์ ผลการวิจัย

พบว่า นักเรียนพัฒนาทักษะการอ่านโน้ตสากล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.00, S.D. = 0.74) 
 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์เมกุยแกนส์เท่ากับ 1.98 มีการพัฒนาทักษะการอ่านโน้ตสากล  หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.1 แบบฝึกทักษะการอ่านโน้ตสากล ช่วยให้ข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจ มีผลสัมฤทธ์ิดีขึ้นในระดับ

มากที่สุด ( X  = 4.44, S.D. = 0.50) และกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้แบบฝึกทักษะการอ่านโน้ตสากลน้ี ท าให้ข้าพเจ้ารู้สึก

สนุกสนานในระดับมาก ( X  = 3.36, S.D. = 0.90) ตามล าดับ 

ค ำส ำคัญ : ทักษะการอ่านโน้ตสากล 

Abstract 

The purposes of this research were: 1) to develop the skills of reading international notes of 
secondary school 1-3 students. 2) to compare different test scores between before and after using 
the international note reading practice. 3) to examine the satisfaction of students After using the 
universal note reading skills. The sample group consisted of secondary school 1-3 students Thetsaban 
4 school (Community Wat Thammachak) The research instruments instruments included the Multiple 
choice test. The statistics used for analyzing the collected data were mean, percentage, standard 
deviation. Index of ltem Objective Congruence and the hypothesis was thsted by t-test ( Dependent 
Samples ) and find efficiency lessos of meguigans. The results were the following: The Students 

develop international reading skills. Their satisfaction was at the high level. ( X  = 4.00, S.D. = 0.74) 

 Meguigans efficiency of developed wed-based instruction was 1.98. the development of 
international note reading skills. Was higher than the before learning at level of statistical 
significance.01, the achievement learning of students after learning was higher than the before 
learning at level of before learning at level of statistical significance.01 Universal note reading practice 
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Help me to have a better understanding With better achievement at the highest level.      ( X  = 
4.44, S.D. = 0.50) And learning activities that use this universal note reading practice Makes me feel 

very enjoyable. ( X  = 3.36, S.D. = 0.90) respectively. 

Kewords : International note reading skills. 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ดนตรีเป็นศิลปะที่อยู่คู่กับมนุษย์มาตั้งแต่สมัยโบราณ ซ่ึงได้มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นมาเรื่อย ๆ ตามยุคสมัย ไม่ว่า
จะเป็นทางด้านเครื่องดนตรี วิธีการบรรเลง ตลอดจนการจดบันทึกโน้ตเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้สามารถน าความรู้
ไปต่อยอดได้ 
 ดนตรีเป็นวิชาที่เน้นการฝึกทักษะทางด้านการปฏิบัติดนตรีเป็นส าคัญ ในการเรียนการสอนในรายวิชาน้ีพบว่า
ผู้เรียนทุกคนยังขาดทักษะทางด้านการอ่านโน้ตสากล เน่ืองจากผู้เรียนบางคนยังอ่านโน้ตสากลไม่ออก และบางคนยัง
อ่านโน้ตสากลไม่ค่อยคล่อง ท าให้ผู้เรียนมีปัญหาต่อการบรรเลงเครื่องดนตรีเป็นอย่างมาก และท าให้ผู้เรียนไม่สามารถ
ไปบรรเลงร่วมกับผู้อ่ืนได้ จึงท าให้ผู้เรียนไม่สามารถบรรเลงเพลงได้ตามจุดมุ่งหมายของผู้ประพันธ์เพลง 
 การพัฒนาทักษะพื้นฐานที่ดีในการปฏิบัติเครื่องดนตรีน้ัน คือการพัฒนาทางด้านทักษะการอ่านโน้ตสากล ใน
การสอนที่ผ่านมาพบว่า นักเรียนบางส่วนยังขาดทักษะในการอ่านโน้ตสากล ซ่ึงท าให้ต้องมีการแก้ไขปัญหา และต้องมี
การพัฒนาทักษะน้ีอย่างต่อเน่ือง เพื่อง่ายต่อการปฏิบัติเครื่องดนตรี 
 จากการเรียนการสอนวิชาสาระเพิ่มเติม (ดนตรีสากล) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัด
ธรรมจักร) ในจ านวน 25 คน มีปัญหาในการอ่านโน้ตสากล ผู้วิจัยเห็นความส าคัญของปัญหาจึงต้องการศึกษาวิธีการที่
จะแก้ไขปัญหาและพัฒนาให้นักเรียนได้เกิดทักษะในด้านการอ่านโน้ตสากลให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
   1. เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการอ่านโน้ตสากล ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
   2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนทดสอบ ระหว่างก่อนใช้แบบฝึกทักษะการอ่านโน้ตสากล 
และหลังใช้แบบฝึกทักษะการอ่านโน้ตสากล 
   3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนหลังจากการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านโน้ตสากล 

สมมติฐาน 
นักเรียนสามารถอ่านโน้ตสากลได้ 

 
ขอบเขตการวิจัย 
           ขอบเขตด้านเนื้อหา 
   ขอบเขตด้านเน้ือหาประกอบไปด้วยแผนการสอน เรื่อง การอ่านโน้ตสากลส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จ านวน 8 หน่วยการเรียนรู้ ดังน้ี 

ล าดับที่ ชื่อหน่วย จ านวนชั่วโมง 

1 การเขียนเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล 2 

2 การเขียนและอ่านโน้ตสากลตัวกลม 2 

3 การเขียนและอ่านโน้ตสากลตัวขาว 2 

4 การเขียนและอ่านโน้ตสากลตัวด า 2 

5 การเขียนและอ่านโน้ตสากลตัวเขบ็ต 1 ชั้น 2 

6 การเขียนและอ่านโน้ตสากลตัวเขบ็ต 2 ชั้น 2 
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  ขอบเขตด้านพื้นที ่

     โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร)  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก 65000 
  ขอบเขตด้านประชากร 

  นักเรียนในรายวิชาสาระเพิ่มเติม (ดนตรีสากล) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชน
วัดธรรมจักร) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 25 คน 
   ขอบเขตด้านระยะเวลาในการทดลอง 
  ในการท าวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยใช้เวลาทั้งสิ้น 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวม 16 ชั่วโมงโดยเริ่มท า
การวิจัยตั้งแต่ วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2562 
 
กรอบแนวคิด 
       ตัวแปรต้น               ตัวแปรตาม 
 

 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การก าหนดระยะเวลาท าการวิจัย ระยะเวลาที่ท าการวิจัยทั้งหมด  8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวม
ทั้งหมด 16 ชั่วโมง โดยผู้วิจัยก าหนดให้นักเรียนเขียนโน้ตสากล และอ่านโน้ตสากลตามแบบฝึกทักษะที่ก าหนดให้ ใน
แต่ละครั้ง ครูจะบันทึกผลการประเมินหลังการใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนด้วยแบบสังเกตพฤติกรรมและการสอบ
ปฏิบัติ เพื่อเป็นการบันทึกพัฒนาการของนักเรียนแต่ละคน ซ่ึงมีรายละเอียดวิธีการด าเนินการวิจัยตามหัวข้อต่อไปน้ี 
 1. ประชากรตัวอย่าง 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3. ขั้นตอนการด าเนินการ: เครื่องมือ 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

ประชากรตัวอย่าง 
           ประชากรที่ใช้ในการด าเนินการวิจัยครั้งน้ี ก าหนดขอบเขตของการวิจัย โดยมุ่งศึกษาเฉพาะนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในรายวิชาสาระเพิ่มเติม(ดนตรีสากล) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนเทศบาล4 
(ชุมชนวัดธรรมจักร) จ านวน 25 คน 
 การค้นคว้ารวบรวมข้อมูล 

ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้รายงานได้ด าเนินการทดลอง กับกลุ่มตัวอย่างตามล าดับดังน้ี 
         1. ก่อนการทดลองให้นักเรียนทดสอบการอ่านโน้ตสากล เพื่อเก็บข้อมูลก่อนใช้แบบฝึกทักษะ 
  2. ผู้วิจัยด าเนินการสอนกลุ่มตัวอย่างด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น 8 แผน แต่ละแผนใช้เวลาในการ
สอน 2 ชั่วโมง ซ่ึงจะน าแบบฝึกทักษะการอ่านโน้ตที่จัดท าขึ้น ไปใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
          3. เม่ือสิ้นสุดการทดลองสอนแล้ว น าแบบประเมินทักษะการอ่านโน้ตสากลมาทดสอบนักเรียนอีกครั้ง 
จากน้ันน าผลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการสอน สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ 

ล าดับที่ ชื่อหน่วย จ านวนชั่วโมง 

7 การเขียนและอ่านโน้ตสากลตัวโน้ต 3 พยางค์ 2 

8 การปฏิบัติเครื่องดนตรีตามโน้ตเพลง 2 

รวมทั้งสิ้น 16 

แบบฝึกทักษะการอ่านโน้ตสากล 
นักเรียนมีทักษะการอ่านโน้ตสากลที่ดี
มากขึ้น 
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   - แผนการจัดการเรียนรู้ 
   - แบบฝึกทักษะ 

 - เมโทรนอม 
  - กระดานด า 
  - เครื่องดนตรีสากล 

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล    
- แบบฝึกทักษะการอ่านโน้ตสากล 
- แบบทดสอบการอ่านโน้ตสากล ก่อนและหลังเรียน  
- แบบสังเกตพฤติกรรม 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
 1. การสร้างแผนการจัดการเรียนรูโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านโน้ตสากล ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ตาม
ขั้นตอน ดังน้ี    
   1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
สาระที่ 2 ดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551    
   1.2 ศึกษาหลักสูตรสาระเพิ่มเติม ดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ของโรงเรียน
เทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) 
   1.3 ศึกษาทฤษฎี หลักการ และเทคนิคการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
   1.4 วิเคราะห์หลักสูตรเพื่อเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู รายวิชาสาระเพิ่มเติม ดนตรีสากล 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยผู้ศึกษาค้นคว้าไดแบ่งเน้ือหาเพื่อเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู จ านวน 8 แผนใช้
เวลาเรียนทั้งหมด 16 ชั่วโมง ดังน้ี 
  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ 1 การเขียนเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล 
  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ 2 การเขียนและอ่านโน้ตสากลตัวกลม 
  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ 3 การเขียนและอ่านโน้ตสากลตัวขาว 
  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ 4 การเขียนและอ่านโน้ตสากลตัวด า 
  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ 5 การเขียนและอ่านโน้ตสากลตัวเขบ็ต 1 ช้ัน 
 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ 6 การเขียนและอ่านโน้ตสากลตัวเขบ็ต 2 ช้ัน 
 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ 7 การเขียนและอ่านโน้ตสากลตัวโน้ต 3 พยางค์ 
 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ 8 การปฏิบัติเครื่องดนตรีตามโน้ตเพลง 
   1.5 เขียนแผนการจัดการเรียนรูโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านโน้ตสากล ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
จ านวน 8 แผน ประกอบด้วยหัวข้อส าคัญ ดังน้ี     
    1.5.1 สาระส าคัญ     
    1.5.2 สาระการเรียนรู  
    1.5.3 จุดประสงค์การเรียนรู้     
    1.5.4 การจัดแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  
    1.5.5 สื่อการเรียนรู แหล่งเรียนรู้   
    1.5.6 กระบวนการวัดผล และประเมินผล     
    1.5.7 กิจกรรมเสนอแนะ     
    1.5.4 บันทึกผลหลังสอน 
   1.6 น าแผนการจัดการเรียนรูโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านโน้ตสากล ระดับมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1-3 ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความถูกต้องของความเหมาะสมด้านการจัดแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  
  1.7 น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่ได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุง  
ในเรื่องกิจกรรมการเรียนการสอน และจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้กับนักเรียน กลุ่มตัวอย่าง  
ในรายวิชาสาระเพิ่มเติม (ดนตรีสากล) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จ านวน 25 คน ต่อไป   
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  2. การสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านโน้ตสากล ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีขั้นตอน ดังน้ี 
   2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
สาระที่ 2 ดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551    
   2.2 ศึกษาหลักสูตรสาระเพิ่มเติม (ดนตรีสากล) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ของโรงเรียน
เทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) 
   2.3 ศึกษาหลักการสอนดนตรีสากล และ ความหมายของแบบฝึกทักษะ 
   2.4 สร้างแบบฝึกทักษะการอ่านโน้ตสากล โดยผู้วิจัยได้แบ่งเน้ือหาของแบบฝึกทักษะตามระดับ
ความยากง่าย ดังน้ี    
    2.4.1 แบบฝึกชุดที่ 1 การฝึกตัวโน้ตและตัวหยุดตัวกลม  
   2.4.2 แบบฝึกชุดที่ 2 การฝึกตัวโน้ตและตัวหยุดตัวขาว  
    2.4.3 แบบฝึกชุดที่ 3 การฝึกตัวโน้ตและตัวหยุดตัวด า 
    2.4.4 แบบฝึกชุดที่ 4 การฝึกตัวโน้ตและตัวหยุดเขบ็ต 1 ช้ัน 
    2.4.5 แบบฝึกชุดที่ 5 การฝึกตัวโน้ตและตัวหยุดเขบ็ต 2 ช้ัน 
    2.4.6 แบบฝึกชุดที่ 6 การฝึกตัวโน้ตและตัวหยุดตัวโน้ต 3 พยางค์ 
  2.5 น าแบบฝึกทักษะการอ่านโน้ตสากล ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความถูกต้อง และความเหมาะสม
ของแบบฝึก  
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามแผนการสอนตามปกติ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านโน้ตสากล 
รวมถึงการปฏิบัติเครื่องดนตรี มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และด าเนินการสอนตามตาราง ดังน้ี 
 

สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ป ี เนื้อหา กิจกรรม/นวัตกรรม 
1 03 ธ.ค. 61  แบบฝึกทักษะการอ่านโน้ตสากล 

     - บรรทัด 5 เส้น 
     - เครื่องหมายก ากับจังหวะ 
     - ค่าของตัวโน้ต   
     - ตัวโน้ตตัวกลม 
     - ตัวหยุดโน้ตตัวกลม 

การอธิบาย/การสาธิต/ฝึก
ปฏิบัติจริง 

2 10 ธ.ค. 61 แบบฝึกทักษะการอ่านโน้ตสากล 
     - ตัวโน้ตตัวขาว  
     - ตัวหยุดโน้ตตัวขาว  

การอธิบาย/การสาธิต/ฝึก
ปฏิบัติจริง 

3 17 ธ.ค. 61 แบบฝึกทักษะการอ่านโน้ตสากล 
     - ตัวโน้ตตัวด า 
     - ตัวหยุดโน้ตตัวด า 

การอธิบาย/การสาธิต/ฝึก
ปฏิบัติจริง 

4 24 ธ.ค. 61 แบบฝึกทักษะการอ่านโน้ตสากล 
     - ตัวโน้ตตัวเขบ็ต 1 ช้ัน 
     - ตัวหยุดโน้ตตัวเขบ็ต 1 ช้ัน 

การอธิบาย/การสาธิต/ฝึก
ปฏิบัติจริง 

5 31 ธ.ค. 61 แบบฝึกทักษะการอ่านโน้ตสากล 
     - ตัวโน้ตตัวเขบ็ต 2 ช้ัน 
     - ตัวหยุดโน้ตตัวเขบ็ต 2 ช้ัน 

การอธิบาย/การสาธิต/ฝึก
ปฏิบัติจริง 

6 07 ม.ค. 62 แบบฝึกทักษะการอ่านโน้ตสากล 
     - ตัวโน้ตตัวเขบ็ต 1 ช้ัน 
     - ตัวหยุดโน้ตตัวเขบ็ต 1 ช้ัน 
 
 
 

การอธิบาย/การสาธิต/ฝึก
ปฏิบัติจริง 
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สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ป ี เนื้อหา กิจกรรม/นวัตกรรม 
7 14 ม.ค. 62 แบบฝึกทักษะการอ่านโน้ตสากล 

     - ตัวโน้ตตัวเขบ็ต 1 ช้ัน 
     - ตัวหยุดโน้ตตัวเขบ็ต 1 ช้ัน 

การอธิบาย/การสาธิต/ฝึก
ปฏิบัติจริง 

8 21 ม.ค. 62 แบบฝึกทักษะการอ่านโน้ตสากล 
     - แบบฝึกหัดที่เป็นบทเพลงสากล 

การอธิบาย/การสาธิต/ฝึก
ปฏิบัติจริง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการเรียนรู้วิชาสาระเพิ่มเติม (ดนตรีสากล) โดยการใช้แบบฝึกทักษะ  ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตามขั้นตอนดังน้ี 
 1. ศึกษาผลคะแนนการท าแบบทดสอบทักษะการอ่านโน้ตสากล ในการเรียนวิชาสาระเพิ่มเติม  
(ดนตรีสากล) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยการหาคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
 2. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและคะแนนทดสอบหลังเรียน 
ในการเรียนวิชาสาระเพิ่มเติม (ดนตรีสากล) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยใช้สถิติ     ค่า t – test Dependent   

 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
  ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติ ดังน้ี 

  1. สถิติพื้นฐานใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าร้อยละและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 2. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและคะแนนทดสอบหลังเรียน
โดยใช้สถิติ ค่า t – test Dependent   

t   =   

1n
D)(Dn

D
22



 


 

เม่ือ   t หมายถึง การตรวจสอบความแตกต่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 
D   หมายถึง ผลรวมความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของแต่ละคน 
D2  หมายถึง  ผลรวมของก าลังสองของความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลัง 
          เรียนแต่ละคน 
(D)2  หมายถึงผลรวมความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนทั้งหมดยกก าลังสอง 
  n   หมายถึง จ านวนนักเรียน 
 ค่าเฉลี่ย   

    
N

X
X 
  

        X   ค่าเฉลี่ยของคะแนน 
  X   ผลรวมของคะแนน 
        N   จ านวน 
 
 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

   
N

)X-(X
S.D. 

  

   S.D.   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

    )X-(X   ผลรวมของคะแนนลบด้วยคะแนนเฉลี่ย 
            N   จ านวน 
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 ค่าดัชนีความสอดคล้อง  

   
N

R
IOC 

  

 IOC  =  ดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ  
        R  =  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ   
          N   =  จ านวนของผู้เชี่ยวชาญ   
 
 ค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา ( - coefficient)   

   












 


2
tS

2
iS

1
1-n

n
α  

  α  สัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ัน 
  n  จ านวนข้อ 

  2
iS   คะแนนความแปรปรวนแต่ละข้อ 

  2
tS  คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบับ 

 ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใช้คูเดอร์-ริชาร์ดสัน (KR-20)  

  












 





2
tS

qp
1

1n
n

ttr  

       ttr   สัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ัน 

     n   จ านวนข้อ 

  2
tS  คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบับ 

        p = สัดส่วนของคนท าถูกในแต่ละข้อ 
     q = สัดส่วนของคนท าผิดในแต่ละข้อ = 1- p 
 
 สถิติทดสอบค่าที แบบ 0ne sample  (เปรียบเทียบผลการเรียนรู้กับเกณฑ์ทีก่ าหนด(  

   t  =    

n
S

X

1

2

1


     

        t   =    ค่าทดสอบ t-test 
   X    =   คะแนนหลังเรียน 
   =    คะแนนเกณฑ์ที่ก าหนด 
  S1  =    ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  N  =    จ านวนนักเรียน 
 
 ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านโน้ตสากล 
  ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 
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   100
A
N

X

E1 



  

  E1 = ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
      X  =  คะแนนแบบฝึกหัดในแต่ละหน่วยของแบบฝึกทักษะการอ่านโน้ตสากล 

 A  =  คะแนนเต็มของแบบฝึกหัดในแต่ละหน่วยของแบบฝึกทักษะการอ่านโน้ตสากล 
 N  =  จ านวนผู้เรียน 
 ประสิทธิภาพของผลผลิต (E2) 

   100
B
N

Y

E2 



  

  E2 = ประสิทธิภาพของผลผลิต 
       Y  =  คะแนนของหลังเรียน 
       B  =  คะแนนเต็มของคะแนนสอบหลังเรียน 
       N  =  จ านวนผู้เรียน 

 
ผลการวิจัย 
 การน าเสนอผลในบทน้ีเป็นการเสนอผลการน าแบบฝึกทักษะเรื่องการอ่านโน้ตสากล ไปใช้ในการแก้ไขปัญหา
การพัฒนาทักษะการอ่านโน้ตสากล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ
การอ่านโน้ตสากล ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีรายละเอียดดังน้ี 
ตอนที่ 1  ผลการสร้างและผลการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม 
 1.1 ผลการสร้างนวัตกรรม 

แบบฝึกทักษะการอ่านโน้ตสากลเน้ือหาประกอบด้วย 6 ชุด แบบฝึกทักษะได้แก่ แบบฝึกชุดที่ 1 เรื่องการ
เขียนเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล แบบฝึกชุดที่ 2 เรื่องการเขียนและอ่านโน้ตสากลตัวกลม แบบฝึกชุดที่ 
3 เรื่องการเขียนและอ่านโน้ตสากลตัวขาว แบบฝึกชุดที่ 4 เรื่องการเขียนและอ่านโน้ตสากลตัวด า แบบฝึกชุดที่ 5 การ
เขียนและอ่านโน้ตสากลตัวเขบ็ต 1 ชั้น แบบฝึกชุดที่ 6 เรื่องการเขียนและอ่านโน้ตสากลตัวเขบ็ต 2 ชั้นและการเขียน
และอ่านโน้ตสากลตัวโน้ต 3 พยางค์ ใช้เวลาในการท าแบบฝึกทักษะในเวลาเรียน โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้แนะน าในการท า
ซ่ึงนักเรียนสามารถทบทวนการอ่านโน้ตสากลด้วยตัวเองได้ ด้วยการกลับไปฝึกอ่านแบบฝึกทักษะ และฝึกปฏิบัติได้ด้วย
ตนเอง 

2.1 ผลการสร้างและผลการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม 
ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านโน้ตสากลตามเกณฑ์ 80/80 โดย

น าไปทดสอบ 3 ครั้ง ซ่ึงการทดสอบครั้งแรกเป็นการทดสอบประสิทธิภาพการอ่านโน้ตสากลเบื้องต้น กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จ านวน 3 คน  ครั้งที่ 2 กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จ านวน 6 คน และครั้งที่ 3 ทดสอบ
แบบกลุ่ม กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จ านวน 25 คน 
ตารางที่  4.1  แสดงผลการทดสอบหาประสิทธิภาพ เปรียบเทียบ  E1 และ E2 ของแบบฝึกทักษะการอ่านโน้ตสากล 
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กลุ่ม 

 
 
 

คนที ่

𝐸1 𝐸2 

แบบฝึก
ชุดที่ 1 

แบบฝึก
ชุดที่ 2 

แบบฝึก
ชุดที่ 3 

แบบฝึก
ชุดที่ 4 

แบบฝึก
ชุดที่ 5 

แบบฝึก
ชุดที่ 6 

 
รวม 

 
หลังเรียน 

8 10 10 9 5 5 47 20 
 
 
 
กลุ่มเป้า
หมาย 1 

1 4 10 9 9 5 4 45 19 
2 7 10 9 7 5 4 42 17 
3 8 9 10 4 5 5 45 19 

รวม 23 29 28 24 15 13 132 55 
คะแนนเฉลี่ย 0.9361 0.9167 
คิดเปน็ร้อยละ 93.61 91.67 

 
 
 
 
 
 

กลุ่มเป้า
หมาย 2 

1 4 4 9 7 5 5 42 18 

2 7 8 9 4 5 5 42 18 
3 8 9 4 4 4 5 42 19 
4 4 10 10 9 5 5 47 20 

5 7 9 10 9 4 5 44 19 
6 4 10 9 9 4 5 45 19 

รวม 46 54 55 50 27 30 263 113 

คะแนนเฉลี่ย 0.9326 0.9174 
คิดเปน็ร้อยละ 93.26 94.16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
กลุ่มเป้า
หมายที่ 

3 
 
 
 
 

1 8 9 8 8 4 5 42 18 
2 8 8 8 9 5 5 43 18 
3 8 10 9 8 5 5 45 19 
4 8 10 10 9 4 5 46 20 
5 6 8 10 7 5 5 41 17 
6 7 8 10 9 5 4 43 14 

7 7 10 9 9 4 4 43 19 
8 8 9 9 8 5 5 44 18 
9 8 10 10 7 4 4 43 19 
10 7 9 8 8 4 5 41 16 

11 8 10 9 8 4 5 44 17 
12 8 8 10 6 4 4 40 18 
13 8 8 8 9 5 4 42 18 
14 7 10 9 7 4 5 42 19 
15 8 9 10 9 5 5 46 19 
16 8 10 10 8 4 4 44 19 
17 7 8 9 8 5 4 41 17 
18 8 9 10 8 5 5 45 14 
19 7 8 8 9 4 5 41 17 

20 8 10 9 8 4 5 44 18 
21 7 8 9 9 4 4 41 16 
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กลุ่มเป้า
หมาย 

3  
 
 
 
 
 

 

22 7 10 8 8 4 5 42 18 
23 8 10 10 9 4 5 46 20 

24 8 10 10 8 5 5 46 20 
25 8 8 9 9 4 5 43 19 
รวม 190 227 229 205 110 117 1078 455 

คะแนนเฉลี่ย 0.9174 0.91 
คิดเปน็ร้อยละ 91.74 91.00 

จากตาราง 4.1 ผลการทดลองหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการอ่านโน้ตสากลพบว่า  ผลการหา
ประสิทธิภาพเปรียบเทียบ E1 และ E2 ของแบบฝึกทักษะการอ่านโน้ตสากลส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้ง
ที่ 1 ได้เท่ากับ 93.61/91.67 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 และผลการทดสอบหาประสิทธิภาพเปรียบเทียบ E1 และ E2 
ของแบบฝึกทักษะการอ่านโน้ตสากลส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 2 ได้เท่ากับ 93.26/94.16 เป็นไป
ตามเกณฑ์ 80/80 และผลการทดสอบหาประสิทธิภาพเปรียบเทียบ E1 และ E2ของแบบฝึกทักษะการอ่านโน้ตสากล
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 3 ได้เท่ากับ 91.74/91.00 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
ตอนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ผลการการเรียนรู้/ทักษะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 ผลวิเคราะห์ในตอนน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยแบบฝึกทักษะ
การอ่านโน้ตสากล แสดงดังตาราง 4.2 และ 4.3 
ตาราง 4.2  แสดงผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาสาระเพิ่มเติม(สากล) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

 
เลขที่ 

คะแนนผลสัมฤทธิ ์  
พัฒนาการ ก่อนเรียน (20( หลังเรียน (20) 

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



 

วันที่ 12-11 มีนนีม 1651  
ณ ห้องีอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภนีเหนือตอนล่นง มหนวิทยนลัยรนชภัฏพบิูลสงีรนม (สว่นวังัันทน์)  

70 

 

 
รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2 ( Proceedings) 

๐

๕

๑๐

๑๕

๒๐

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
ก่อนรียน หลงัเรียน

เลขที่ ก่อนเรียน (20( หลังเรียน (20) พัฒนาการ 
18 14 19 +5 
19 11 16 +5 
20 12 17 +5 
21 13 18 +5 
22 10 17 +7 
23 13 19 +6 
24 12 19 +7 
25 11 18 +7 
รวม 257 430 173 

ค่าเฉลี่ย 19.77 33.08 13.31 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.32 1.98  

ร้อยละ 51.4 86  
 

 
 จากตาราง 4.2 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านโน้ตสากลมีคะแนน
เฉลี่ยก่อนเรียน  เท่ากับ 19.31 คิดเป็นร้อยละ 51.4  และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 33.08 คิดเป็นร้อยละ 86 
ซ่ึงมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน 
 แสดงดังภาพ  4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 4.1  แสดงการเปรียบเทียบคะแนนของตัวแปรตามผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ตาราง 4.3  แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์/ทักษะ/ความสามารถก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาสาระเพิ่มเติม 
(ดนตรีสากล(  

 

จากตาราง 4.3 พบว่า เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/ความสามารถก่อนเรียน
และหลังเรียนด้วย t – test พบค่า t = -23.101 ซ่ึงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.005 จึงอาจกล่าวได้ว่า คะแนน
ผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/ความสามารถก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านโน้ตสากลแตกต่าง/สูงกว่าก่อน
เรียน 95 %  
 จากตาราง 4.2 และตาราง 4.3 สามารถสรุปได้ผลของการวิเคราะห์ได้ว่า สื่อหรือวิธีการสอนหรือนวัตกรรม
การเรียนการสอนที่ใช้ตามแผนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิผลในการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท าให้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 

การประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t df sig 
ก่อนเรียน 19.77 1.32 -23.101 24 .000 
หลังเรียน 33.08 1.98    
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ตอนที่ 3  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทกัษะการอ่านโน้ตสากล  
 ผลการวิเคราะห์ในตอนน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากที่ได้เรียนจากแบบฝึก
ทักษะการอ่านโน้ตสากลที่ครูพัฒนาขึ้น แสดงดังตัวอย่าง 4.4 
ตาราง 4.4  แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านโน้ต
สากล  

ข้อรายการ �̅� S.D แปลผล 
1. แบบฝึกทักษะการอ่านโน้ตสากลช่วยให้ข้าพเจ้ามี
ความรู้ความเข้าใจมีผลสัมฤทธ์ิดีขึ้น 

4.44 0.50 มากที่สุด 

2. เน้ือหามีการจัดเรียงความยากง่ายเหมาะสม 3.88 0.72 มาก 
3. กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้แบบฝึกทักษะการอ่านโน้ต
สากลน้ีท าให้ข้าพเจ้ารู้สึกสนุกสนาน 

3.36 0.90 มาก 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้แบบฝึกทักษะการอ่านโน้ต
สากลน้ีท าให้การอ่านน่าสนใจมากขึ้น 

4.08 0.75 มาก 

5. ข้าพเจ้าต้องการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านโน้ต
สากลในลักษณะน้ีกับบทเรียนอ่ืน ๆ   

4.24 0.83 มาก 

รวม 4.00 0.74 มาก 
 
จากตาราง 4.4 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการอ่านโน้ตสากลที่สร้างขึ้น โดยรวมมีความ

พึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้อ
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการอ่านโน้ตสากลที่ครูสร้างขึ้นอยู่ในระดับมาก โดย 3 อันดับแรกที่นักเรียน
ความพึงพอใจสูงสุด คือ แบบฝึกทักษะการอ่านโน้ตสากลช่วยให้ข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจมีผลสัมฤทธ์ิดีขึ้น มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับแรก เท่ากับ 4.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 รองลงมาคือ ข้าพเจ้าต้องการเรียนด้วย
แบบฝึกทักษะการอ่านโน้ตสากลในลักษณะน้ีกับบทเรียนอ่ืนๆ และ กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้แบบฝึกทักษะการอ่านโน้ต
สากลน้ีท าให้การอ่านน่าสนใจมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 และ 4.08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.83 และ 
0.75 ตามล าดับ 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่องการวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านโน้ตสากล โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านโน้ตสากล
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนา
ทักษะการอ่านโน้ตสากล ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนทดสอบ 
ระหว่างก่อนใช้แบบฝึกทักษะการอ่านโน้ตสากล และหลังใช้แบบฝึกทักษะการอ่านโน้ตสากล การศึกษาครั้งน้ีผู้
ศึกษามีวิธีการทดลองคือ ท าการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน ของนักเรียน โดยเป็นแบบทดสอบชนิด
ปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ซ่ึงได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญในด้านครอบคลุมเน้ือหา จากน้ัน
ด าเนินการจัดการเรียนรู้ ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านโน้ตสากลที่สร้างขึ้น จ านวน 6  ชุด แล้วท าการทดสอบหลังเรียน
ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฉบับเดิมที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน แล้วน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทาง
สถิติ สรุปผลการศึกษาได้ดังน้ี 
สรุปผล 

 1. ผลการสร้างนวัตกรรม 
ผลการทดลองหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการอ่านโน้ตสากลพบว่า ผลการหาประสิทธิภาพเปรียบเทียบ 

E1 และ E2 ของแบบฝึกทักษะการอ่านโน้ตสากลส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3 ครั้งที่  1 ได้เท่ากับ 
93.61/91.67 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 และผลการทดสอบหาประสิทธิภาพเปรียบเทียบ E1 และ E2 ของแบบฝึกทักษะ
การอ่านโน้ตสากลส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 2 ได้เท่ากับ 93.26/94.16 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
และผลการทดสอบหาประสิทธิภาพเปรียบเทียบ E1 และ E2ของแบบฝึกทักษะการอ่านโน้ตสากลส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 3 ได้เท่ากับ 91.74/91.00 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/ความสามารถก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย t – 
test พบค่า t = -23.101 ซ่ึงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงอาจกล่าวได้ ว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิ/ทักษะ/
ความสามารถก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านโน้ตสากลแตกต่าง/สูงกว่าก่อนเรียน 95 % สามารถ
สรุปได้ผลของการวิเคราะห์ได้ว่า สื่อหรือวิธีการสอนหรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ใช้ตามแผนการจัดการเรียนรู้มี
ประสิทธิผลในการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทกัษะการอ่านโน้ตสากล 
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการอ่านโน้ตสากลที่สร้างขึ้น โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้อรายการนักเรียนมีความ
พึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการอ่านโน้ตสากลที่ครูสร้างขึ้นอยู่ในระดับมาก โดย 3 อันดับแรกที่นักเรียนความพึงพอใจ
สูงสุด คือ แบบฝึกทักษะการอ่านโน้ตสากลช่วยให้ข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจมีผลสัมฤทธ์ิดีขึ้น  มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็น
อันดับแรก เท่ากับ 4.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50  รองลงมาคือ ข้าพเจ้าต้องการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ
การอ่านโน้ตสากลในลักษณะน้ีกับบทเรียนอ่ืนๆ และกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้แบบฝึกทักษะการอ่านโน้ตสากลน้ีท าให้
การอ่านน่าสนใจมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 และ 4.04 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43 และ 0.75 ตามล าดับ 

สรุปโดยภาพรวม แบบฝึกทักษะการอ่านโน้ตสากล ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  นักเรียนได้เรียนรู้
โดยการปฏิบัติจริง ท าให้นักเรียนเข้าใจและเรียนรู้เรื่องการอ่านโน้ตสากลได้ดี ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการ
อ่านโน้ตสากลสูงขึ้นเป็นที่น่าพอใจ 
 

อภิปรายผล 
จากผลที่ผู้วิจัยได้น าแบบฝึกทักษะไปทดลองใช้ในการจัดการเรียนการสอน พบประเด็นที่สามารถน ามา

อภิปรายผลได้ดังน้ี คะแนนในการประเมินทักษะการอ่านโน้ตสากล ผลคะแนนมีระดับสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ทั้งน้ี
เพราะว่า ในการจัดสร้างแบบฝึกทักษะน้ันมีการจัดท าอย่างมีระบบ ขั้นตอน การเรียนการสอนที่ใช้แบบฝึกทักษะเข้ามา
ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนมีส่วนกระตุ้นให้นักเรียนมีความตั้งใจและสนใจ กล่าวคือ เน้ือหาในแบบฝึกทักษะ
แสดงล าดับขั้นตอนชัดเจน เน้นการล าดับความยากง่ายของระดับค่าตัวโน้ต และบทเพลงแบบฝึกอย่างง่าย ส่วนการ
บรรเลงเครื่องดนตรีตามโน้ตเพลงน้ัน ท าให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจการอ่านโน้ตสากลมากขึ้น ทั้งน้ีเพราะว่าการสอนโดย
ใช้แบบฝึกทักษะการอ่านโน้ต เป็นการก าหนดขอบเขตเน้ือหาในการเรียนรู้ที่ชัดเจน การใช้เครื่องดนตรีมาช่วยในฝึก
ทักษะการอ่านโน้ตท าให้ผู้เรียนมีความสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีการเสริมแรง ซ่ึงมีผลต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียน ตลอดจนการเตรียมตัวของนักเรียนเพื่อทดสอบในชุดแบบฝึกทักษะเรื่องต่าง ๆ จึงมีผลต่อ
คะแนนที่ได้ ท าให้มีคะแนนสูงต่ า กระจายกันไป ภาพโดยรวมของค่าเฉลี่ยก็ยังสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ในการวิจัยครั้งน้ีมีข้อเสนอแนะทั่วไปและข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไปดังน้ี 
        ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านโน้ตไม่ได้ขึ้นอยู่กับแบบฝึกทักษะเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่ กับ
ผู้สอนด้วย ดังน้ันครูผู้สอนจะต้องเข้าใจเน้ือหาและวิธีการใช้สื่อประกอบการสอนเป็นอย่างดี ซ่ึงสามารถท าได้โดย
อาจารย์ผู้สอนจะต้องศึกษาคู่มือครูให้เข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ตามแผนการสอนที่จัดเตรียมไว้ 
  2. การใช้เครื่องดนตรีประกอบการเรียนการสอน ผู้สอนจะต้องศึกษารายละเอียดต่างๆ ของเครื่องดนตรีก่อน 
เพื่อความสะดวกในการสอน นอกจากน้ี จะต้องจัดเตรียมเครื่องดนตรีให้พร้อมก่อนการจัดการเรียนการสอน และ
ทดลองอ่านตัวโน้ตตามแบบฝึกทักษะให้พร้อมก่อนสอน เพื่อความสะดวกและราบรื่นในการจัดกิจกรรม 
 
        ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 
  1.ควรมีการพัฒนาและน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการสร้างแบบฝึกทักษะ และการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อสร้างความสนใจของผู้เรียนมากขึ้น 
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  2.ควรมีการวิจัยเพื่อหาประสิทธิภาพชุดการสอนที่สร้างขึ้น ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยการน าแบบฝึกทักษะการ
อ่านโน้ตสากลน้ีไปใช้กับสถานศึกษาอ่ืนๆ ที่มีการเรียนการสอนในรายวิชาดนตรีสากล 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการทางการเรียนการสอนสร้างโมบายแอปพลิเคชัน
แอนดรอยด์ด้วย Thunkable ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2) เพื่อส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน
การสอน  โดยการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างโมบายแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ด้วย Thunkable ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาค
พรต อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/2 นักเรียน จ านวน 20 คน ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต ซ่ึงได้มาโดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ Thunkable แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียน 
แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบค่า t  

ผลการวิจัย พบว่า  
1. ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนที่เรียนการสร้างแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ด้วย Thunkable ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลปรากฏว่ามีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยการสร้างแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ด้วย Thunkable 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลปรากฏว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

ค าส าคัญ: แอปพลิเคชัน / แอนดรอยด์ / Thunkable 

Abstract 
The purposes of this research were 1)  to study the teaching achievement of Thunkable 

Android mobile application for Mattayom 5, 2)  to survey student satisfaction towards Teaching By 
managing learning to create mobile apps with Thunkable for grade 10 students. The population used 
in this research Is a Grade 5 student at the Municipal School, Chom Khiri Nakphot Temple, Mueang 
District, Nakhon Sawan Province. Mathayom 5/2 students, 20 students, 2nd semester, academic year 
2018, Wat Chom Khiri Nakphat School Which was obtained by means of a sample selection method 
that was specific The tools used in this research were Thunkable Learning Management Plan, 
Achievement Test before and after study. Satisfaction questionnaires. Statistics used in data analysis 
were mean, percentage, standard deviation and t-test  
 The research found that  
 1.  The achievement of students learning to create Android applications with Thunkable for 
Mathayom 5 students. The results show that there are higher grades after studying 

2.  The results of the study of students' satisfaction by creating an Android application with 
Thunkable for Mathayom 5 students showed that the satisfaction level was the highest 
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ประเทศไทยมีการปฏิรูปการศึกษามาอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 โดยรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเพื่อ
การศึกษาเพิ่มขึ้นทุกปี ในทางตรงกันข้ามน้ันผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของไทยจากสถาบันวิชาการใน
ระดับชาติและในระดับนานาชาติต่างบ่งชี้ว่าคุณภาพการศึกษาของไทยตกต่ า ซ่ึงปัจจัยที่ท าให้ผลประเมินออกมาใน
ลักษณะน้ีเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกัน และปัจจัยหน่ึงในน้ันคือ “ตัวครูผู้สอน” ที่จ าเป็นต้องพัฒนาให้วิธีการสอนให้
เหมาะสมกับยุคสมัย และเท่าทันโลก เพราะครูถือเป็นบุคคลหรือกลไกส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาของระบบการศึกษา
ของไทยประสบความส าเร็จ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จึงไม่ได้มีไว้ส าหรับผู้เรียนเท่าน้ันแต่ในความเป็นจริงแล้วมีไว้
พัฒนาครูและบุคลากรด้วย เป้าหมายเพื่อสร้างคนให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ สามารถเรียน ท างานและใช้ชี วิตใน
ศตวรรษที่ 21 ได้ (ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน, ม.ป.ป.)  

การใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่อย่างสมาร์ทโฟน ที่
ก าลังได้รับกระแสความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เป็นผลมาจากความสามารถของตัวเครื่องที่สามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ 
ได้ ไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการ (OS) หรือแอปพลิเคชันใหม่ๆ ที่คิดค้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในยุค
ปัจจุบัน ประกอบกับสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่าง ๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือซ้ือขายผ่านทางระบบเครือข่าย 
และมีช่องทางการช าระเงินได้สะดวกรวดเร็ว และในอนาคตข้างหน้าน้ีผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่มีแนวโน้มการใช้แอปพลิเค
ชันมากขึ้น อันเป็นมาจากการที่โทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ช่วยให้ผู้ใช้ท ากิจกรรมได้มากมาย เช่น เล่นอินเทอร์เน็ต ช าระเงิน 
โอนเงิน อ่านข่าว ดูหนัง ฟังเพลง สนทนาผ่านอินเทอร์เน็ตหรือ เข้าสู่สังคมออนไลน์ และการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ก็ท าได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว  (สุชาดา พลาชัยภิรมย์ศิล, 2554) 

การสร้างแอปพลิเคชันน้ันจะต้องมีความรู้เก่ียวกับการเขียนโปรแกรม สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยา ศาสตร์
และเทคโนโลยี (2554: 1) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้ขั้นตอนวิธีจ าเป็นต่อการเขียนโปรแกรมอย่างยิ่งเพราะเป็นการพัฒนา
ทักษะในด้านการคิดให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอนวิธีน าไปสู่เป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการ ขั้นตอนวิธีใน
การแก้ปัญหาที่ดีจะช่วยให้ประหยัดทั้งเวลาและทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมาก  ซ่ึงเป็นหลักการที่นักเขียนโปรแกรมทุก
คนต้องมี  หากน ากระบวนการคิดตามขั้นตอนวิธีไปใช้วางแผนหรือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตเพื่อให้ได้เป้าหมายที่
ต้องการ โดยก าหนดขั้นตอนการด าเนินชีวิตและปฏิบัติตามทุกขั้นตอนก็จะท าให้ประสบความส าเร็จในชีวิตได้อย่าง
แน่นอน 

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) เป็นระบบการท างานของสมาร์ทโฟนที่มีผู้ใช้งานทั่วโลก การพัฒนา
แอปพลิเคชันส าหรับใช้งานในระบบ Android จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ซ่ึงการพัฒนาแอปพลิเคชันจะช่วยให้สมาร์ท
โฟนสามารถท างานได้ตามความต้องการของผู้ใช้ ท าให้เกิดการพัฒนาระบบที่เกิดประโยชน์ และสามารถสร้างรายได้
ให้แก่นักพัฒนาแอปพลิเคชันอีกด้วย (คุณากร ธนทีม, ทิวาวรรณ ราโช, ฐิตา คาค ามาตย์, และธนิษฐา เล่ห์กล, 2560) 

เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างแอปพลิเคชันเป็นเว็บไซต์ชื่อว่า Thunkable คุณากร ธนทีม, ทิวาวรรณ ราโช, ฐิตา 
คาค ามาตย์, และธนิษฐา เล่ห์กล (2560: 2) ได้กล่าวว่า Thunkable เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน ไป
จนถึงสามารถพัฒนาต่อยอดไปในเชิงธุรกิจ ด้วยคุณลักษณะในการใช้งานที่เป็นเหมือนการลากวาง และการใช้งาน
ชุดค าสั่งเหมือนการต่อ Lego ซ่ึงง่ายต่อการพัฒนาแอปพลิเคชันเป็นอย่างยิ่ง Thunkable มีพื้นฐานการทางานมาจาก
โครงการ App Inventor ในระยะแรกเป็นส่วนหน่ึงในงานวิจัยของ Google และต่อมาได้พัฒนาร่วมกับสถาบัน MIT 
(Massachusetts Institute of Technology) App Inventor เริ่มต้นขึ้นในปี 2007 เม่ือ Hal Abelson ศาสตรา 
จารย์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่สถาบัน MIT และ Mark Friedman วิศวกรอาวุโสของ Google ได้สร้างการพัฒนา
แพลตฟอร์มด้วยความช่วยเหลือจากผู้ใช้ Google คือ Liz Looney, Sharon Perl, Ellen Spertus, Karen Parker, 
และ Debbie Wallach. 

จากเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยสนใจน า Thunkable มาใช้ในการสอนสร้างแอปพลิเคชัน เพื่อพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้ได้เรียนรู้วิธีการสร้างแอปพลิเคชันแอน
ดรอยด์ด้วย Thunkable เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วยการออกแบบแอปพลิเคชัน และทักษะการเขียนโปรแกรม
อย่างง่าย เพื่อการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน 
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จุดมุ่งหมายการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ตั้งจุดมุ่งหมายไว้ ดังน้ี 
 1.เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการทางการเรียนการสอนสร้างโมบายแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ด้วย Thunkable 
ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

2.เพื่อส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอน  โดยการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างโมบายแอป
พลิเคชันแอนดรอยด์ด้วย Thunkable ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. นักเรียนเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนมีค่าเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง 
สถิติที่ระดับ .05 

2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนสร้างแอปพลิเคชัน ด้วย Thunkable ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับมาก 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
      ตัวแปรต้น การจัดการเรียนการสอนสร้างแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ ด้วย Thunkable 
     ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ ผลส ารวจความพึงพอใจ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 40 คน 
     กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2  โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาค
พรต อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2/2561 จ านวน 20 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) 
 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
     เครื่องมือในการวิจัยครั้งน้ี มีขั้นตอนการสร้างดังต่อไปน้ี 
     1. แผนการจัดการเรียนรู้ 
         1.1 ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ (Analysis) 
               1. ศึกษาและวิเคราะห์ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) เรื่อง Thunkable ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 
               2. ศึกษาเอกสาร ต ารา และเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอร์)  
         1.2 ขั้นที่ 2 การออกแบบ (Design) 
               1. ก าหนดเทคนิคกระบวนการเรียนการสอน โดยค านึงถึงกระบวนการเรียนการสอนและผลที่จะ
เกิดกับผู้เรียน ตลอดจนความเหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถของผู้เรียนซ่ึงผู้ศึกษาได้เลือกรูปแบบกระบวนการ
เรียนการสอนสร้างแอปพลิเคชันด้วย Thunkable มุ่งให้ผู้เรียนอยากเรียน เข้าใจในเน้ือหา มีความสุขในการเรียน 
               2. ก าหนดลักษณะของแผนการจัดการเรียนรู้ ซ่ึงประกอบด้วย มาตรฐานการเรี ยนรู้, ผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง, สาระส าคัญ, สาระการเรียนรู้, กิจกรรมการเรียนรู้, สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ 
               3. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 

       1. ศึกษาต าราที่เก่ียวข้องกับเรื่อง การสร้างแอปพลิเคชัน 
         2. สร้างตารางวิเคราะห์และแบ่งเน้ือหาการจัดการเรียนรู้ 
         3. ศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนจากต ารา และเอกสารต่าง ๆ วิทยานิพนธ์ และ
ค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ 
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        1.3 ขั้นที่ 2 การพัฒนา (Development) 
  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การสร้างแอปพลิเคชันด้วย Thunkable ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
จ านวน 8 แผน แล้วน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ 

    2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีรายละเอียดดังน้ี  
               2.1 ศึกษาหลักสูตร เน้ือหา และศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบ 
               2.2 ศึกษาตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอร์) คู่มือครู เอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อสร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบ 
               2.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ให้
สอดคล้องกับตารางการวิเคราะห์เน้ือหาและจุดประสงค์ จ านวน 40 ข้อ ต้องการจริงเพียง 30 ข้อ  
               2.4 น าแบบทดสอบให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานพิเศษพิจารณาความเหมาะสม จากน้ันน าไปให้
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบ  
               2.5 น าแบบทดสอบที่คัดเลือกแล้วน าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย 
     3. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
         1.1 ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ (Analysis) 
               1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
         1.2 ขั้นที่ 2 การออกแบบ (Design) 
               1. ผู้วิจัยจึงเลือกใช้แบบสอบถามความพึงพอใจประเภทมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ก าหนด
กรอบที่จะประเมิน โดยแบ่งด้านที่จะประเมินเป็น 2 ด้านดังน้ี 

         1) ความพึงพอใจในด้านเน้ือหาและการด าเนินเรื่อง 
         2) ความพึงพอใจในด้านเจตคติต่อการเรียน 

        1.3 ขั้นที่ 2 การพัฒนา (Development) 
    1. จัดท าแบบสอบถามความพึงพใจ 
    2. น าแบบสอบถามความพึงพใจไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ 
     การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการน าข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจไปวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
SPSS For Windows ดังน้ี 
 1. แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) เรื่องการ
สร้างแอปพลิเคชันด้วย Thunkable วิเคราะห์เป็นรายด้านโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (x) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย และการแปลผล 5 ระดับ 
            2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างคะแนน
ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สถิติ paired sample t – test และน าเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบตาราง
ประกอบการบรรยาย 
            3. แบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์เป็นรายด้านโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (x) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และน าเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย และการแปลผล 5 ระดับ 
ผลการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนที่เรียนโดยการสร้างแอปพลิเคชันด้วย Thunkable ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 ผลปรากฏว่ามีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (แสดงดังตารางที่ 1) 
 ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างคะแนนก่อนเรียน และหลังเรียนของนักเรียน

จากการเรียนสร้างแอปพลิเคชันด้วย Thunkable ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 (n=30) 

คะแนนแบบทดสอบ N 𝐱 S.D. df t Sig. 
ก่อนเรียน 
หลังเรียน 

30 
30 

7.57 
19.80 

2.87 
2.61 

29 -31.013* .000 
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*  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
2. ผลการส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยการสร้างแอปพลิเคชันด้วย Thunkable 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีคุณภาพค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.58 แปลความหมายได้ว่า มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (แสดงดังตารางที่ 2) 
 ตารางที่ 2  แสดงผลส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยการสร้างแอปพลิเคชันด้วย 

Thunkable ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

รายการประเมิน �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. แอปพลิเคชันท าให้นักเรียนรู้สึกตื่นเต้นและสนุกเม่ือได้
เรียนรู้ในชั่วโมงเรียน 

4.60 0.50 พึงพอใจมากที่สุด 

2.นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
ตามที่ก าหนดไว้ในแต่ละชั่วโมงเรียน 

4.45 0.60 พึงพอใจมาก 

3.นักเรียนคิดว่ารูปแบบของแอปพลิเคชันท าให้เรื่องที่เรียน
ดูน่าสนใจมากกว่าหนังสือ 

4.65 0.67 พึงพอใจมากที่สุด 

4.นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในเน้ือหาสาระ และทักษะ
การออกแบบและเขียนโปรแกรมผ่านการสร้างแอปพลิเคชัน 

4.55 0.51 พึงพอใจมากที่สุด 

5.นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านทักษะความคิดสร้างสรรค์
โดยการสร้างสื่อแอปพลิเคชัน 

4.65 0.59 พึงพอใจมากที่สุด 

รวมคะแนนเฉลี่ย 4.58 0.58 พึงพอใจมากที่สุด 

 
สรุปผลและอภิปราย 
 จากการวิจัยการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างแอปพลิเคชันด้วย Thunkable ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 สามารถสรุปและอภิปรายผลได้ ดังต่อไปน้ี 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้เรียนรู้ด้วยการสร้างแอปพลิเคชันด้วย 
Thunkable เพิ่มขึ้นสูงกว่าก่อนการจัดการการสร้างแอปพลิเคชันด้วย Thunkable ซ่ึงผู้วิจัยได้ท าการประเมินจาก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ที่ให้นักเรียนได้ท าก่อนและหลังได้รับการการจัดการเรียนรู้ด้วยการสร้างแอป
พลิเคชันด้วย Thunkable 
 ผลความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู้โดยการสร้างแอปพลิเคชันด้วย Thunkable ส าหรับนักเรียนชั้นชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5  มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของนักเรียนในภาพรวมของคะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
ที่สุด  
 แสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้โดยการสร้างแอปพลิเคชันด้วย Thunkable ส าหรับนักเรียนชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
5 ช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มขึ้น เน่ืองมาจากในการทดสอบก่อนเรียนน้ัน ผู้เรียนขาดความรู้ใน
เน้ือหาของ การสร้างแอปพลิเคชันด้วย Thunkable และ จึงอาจท าแบบทดสอบแบบคาดเดา เม่ือได้รับการจัดการเรีย
รู้ด้วยแผนการสอนที่ผู้ วิจัยสร้างขึ้น จะท าให้ผู้เรียนสามารถสร้างแอปพลิเคชัน และเขียนชุดค าสั่งให้แอปพลิเคชัน
ท างานได้ และตรวจสอบแก้ไขข้อผิดพลาดของชุดค าสั่ง ส่งผลให้ผู้เรียนท าคะแนนผลสัมฤทธ์ิออกมากสูงกว่าก่อนที่จะ
ได้รับการจัดกการเรียนรู้ ซ่ึงสอดคล้องกับ พิริยพงศ์ เตชะศิริยืนยง (2544) ท าการวิจัยเรื่อง “ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การให้เหตุผล ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภายหลังได้รับการสอนโดยใช้ การสอนแบบ
สืบสวนสอบสวนโดยใช้เกมคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนได้รับการสอนอย่างมีระดับนัยส าคัญทาง สถิติที่ระดับ .05 



 

วันที่ 12-11 มีนนีม 1651  
ณ ห้องีอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภนีเหนือตอนล่นง มหนวิทยนลัยรนชภัฏพบิูลสงีรนม (สว่นวังัันทน์)  

79 

 

 
รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2 ( Proceedings) 

 ดังน้ัน หากน าการจัดการเรียนรู้การสร้างแอปพลิเคชันด้วย Thunkable ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอ ก็จะช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการสร้างแอปพลิเคชัน และสร้างชุดค าสั่งได้ เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้ดี แสดงให้เห็นว่าการการจัดการเรียนรู้ วิชากา รงานอาชีพและเทคโนโลยี  
(คอมพิวเตอร์) ด้วยการสร้างแอปพลิเคชันด้วย Thunkable ส าหรับชั้นมัธมศึกษาปีที่ 5 ส่งเสริมความรู้ มีส่วนช่วยให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นและสามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนได้  

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
      การจัดการเรียนรู้การสร้างแอปพลิเคชันด้วย Thunkable ผู้สอนควรเลือกสอนสร้างแอปพลิเคชันเพื่อ
การศึกษา จากระดับง่าย ไประดับที่ยากขึ้นตามล าดับความเหมาะสม 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  ควรน า Thunkable ไปสร้าง และพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อการเรียนการสอน ในรายวิชาอ่ืนๆ เช่น แอป
พลิเคชันค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อท าให้การเรียนการสอนน้ันมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
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ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเฉลิมขวญัสตรี อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
Skills development Reading notes, universal To affect Practical Recorder 
Instruments  for Matthayom 3 at Chalermkwansatree School, Phitsanulok 

วราภรณ์  วุฒิเอ้ย1 พนินทร  สังข์แป้น2  และธัญญารัตน์  อ่ าดี3 

Waraporn Wut-oei1 Paninthorn  Sungpan2 and Thanyarat  Amdee3 

 

         1นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
2ครกูลุ่มสาระการเรยีนรู้ศิลปะ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก     

3อาจารย์สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 
 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยน้ีน าเสนอผลการพัฒนาทักษะในด้านการอ่านโน้ตสากลเพื่อส่งผลต่อการปฏิบัติ      เครื่อง
ดนตรีขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561     โรงเรียนเฉลิม
ขวัญสตรี อ.เมือง จ.พิษณุโลก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก เขต 39 จ านวน 35 คน โดยเป็น
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่เลือกเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้  
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาทักษะในด้าน
การอ่านโน้ตสากลเพื่อส่งผลต่อการปฏิบัติเครื่องดนตรีขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
เฉลิมขวัญสตรี อ.เมือง จ.พิษณุโลก  
 จากการศึกษาพบว่าการพัฒนาทักษะในด้านการอ่านโน้ตสากลเพื่อส่งผลต่อการปฏิบัติเครื่องดนตรีขลุ่ยรีคอร์
เดอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อ.เมือง จ.พิษณุโลก น้ันมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80 / 80 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ 
0.05 และความพึงพอใจต่อการพัฒนาทักษะในด้านการอ่านโน้ตสากลเพื่อส่งผลต่อการปฏิบัติเครื่องดนตรีขลุ่ยรีคอร์
เดอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนมี  ความพึงพอใจส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 

ค าส าคัญ : แผนการจัดการเรียนรู้ / ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน / ประสิทธิภาพ 

Abstract 
 The research proposed in this article The result of the development of skills in reading notes 
to affect practice. Musical instruments recorder For Matthayom  3 room 3 semester 2, academic year, 
schools celebrate women's gifts, 2561.  at Chalermkwansatree School  Amphur Muang, Phitsanulok. 
There were 35 student in Phitsanulok Educational Service Area 39, who were Purposive Sampling. 
The instruments used Learning plans Learning achievement test and Student satisfaction 
questionnaire with Skills development Reading notes, universal To affect Practical Recorder 
Instruments  for Matthayom 3 at Chalermkwansatree School, Phitsanulok 
 The study found that Skills development Reading notes, universal To affect Practical 
Recorder Instruments  for Matthayom 3 at Chalermkwansatree School, Phitsanulok The efficiency 
standard. Learning achievement after learning is significantly different than before learning. Statistical 
at 0.05 level Satisfaction Skills development Reading notes, universal To affect Practical Recorder 
Instruments  for Matthayom 3 at Chalermkwansatree School, Phitsanulok the high level. 
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ความเป็นมา และความส าคัญของปัญหา  
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการก าหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้โดยร่วมกันสร้างรูปแบบ

และแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นที่องค์ความรู้ทักษะความ
เชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนเพื่อใช้ในการด ารงชีวิตในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันโดย
ร่วมกันสร้างรูปแบบและแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นที่
องค์ความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนเพื่อใช้ในการด ารงชีวิตในสังคมแห่งความ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

วิจารณ์ พานิช ( 2555,น. 11) ได้กล่าวว่า ทักษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 จะเกิดขึ้นได้จาก "ครูต้อง
ไม่ใช่แค่สอน แต่ต้องออกแบบการเรียนรู้และอ านวยความสะดวก" ในการเรียนรู้ให้ศิษย์ได้ เรียนรู้จากการเรียนแบบลง
มือท า แล้วการเรียนรู้ก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเองมุ่งเน้นให้ผู้เรียนน้ันลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริง เป็นการ
เรียนรู้ด้วยการลงมือท าและฝึกฝนเพื่อการพัฒนา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมาตรา 24 ข้อ 3 
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้คิดเป็น ท าเป็นรักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้
อย่างต่อเน่ือง 

ดนตรีเป็นศาสตร์และศิลป์ ที่อยู่ควบคู่กับมนุษย์เสมอมา ได้รับการพัฒนาให้มีความไพเราะ ความสลับซับซ้อน
ไปตามจินตนาการ และแรงบันดาลใจของผู้ประพันธ์เพลง นอกจากน้ันมนุษย์ยังพยายามขยาย ข้อจ ากัดของเครื่อง
ดนตรีให้สามารถบรรเลงได้กว้างขวาง และมีเทคนิคการบรรเลงที่พิสดารอันแสดงศักยภาพขั้นสูงของมนุษย์ วิชาการ
ดนตรียังรวมไปถึงวิชาการทฤษฎีดนตรี ซ่ึงนักแต่งเพลงนักดนตรีครูดนตรีและผู้เรียนรู้ดนตรีทุกคน ต้องผ่านการศึกษา
ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น วิชาการปฏิบัติดนตรี การประพันธ์เพลง อ่ืนๆ ทั้งน้ีเพื่อสามารถน าความรู้ที่ได้ รับไปพัฒนา ต่อ
ยอดในแขนงต่างๆตามความสามารถและความถนัดได้ และวิธีการหน่ึงที่จะท าให้ผู้เรียนเข้าใจ และซาบซ้ึงต่อการเรียน
ดนตรีได้ดีที่สุด คือการให้ความรู้ความเข้าใจด้วยการให้ประสบการณ์เรียนรู้จริงเช่นการเล่นดนตรีการท ากิจกรรมดนตรี
การฟังดนตรีเป็นต้น ในปัจจุบันน้ีดนตรีถือเป็นศาสตร์แขนงหน่ึงที่มีความส าคัญ ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าสัตว์แขนงอ่ืนๆและ
ได้บรรจุอยู่ในหลักสูตรให้เรียนการตั้งแต่ปฐมวัย การเรียนดนตรีภาคปฏิบัติเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับเด็กทุกคนดนตรีจึง
ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน มากกว่าเพียงแค่เป็นความบันเทิงเท่าน้ัน ดังน้ันจะเห็นว่า
เสียงดนตรีน้ันเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์มาอย่างช้านานและก่อนที่มนุษย์จะผลิตเครื่องดนตรีขึ้นมาได้ มนุษย์น้ันได้ใช้
อวัยวะในร่างกายได้แก่หู สมอง และปากในการท าให้เกิดเสียงดนตรีขึ้นมา 

Edwin E. Gordonเป็นนักวิจัยอาจารย์ผู้เขียนและวิทยากรด้านดนตรีศึกษาที่มีชื่อเสียงผลงานได้รับการ
ตีพิมพ์และน าเสนออย่างกว้างขวาง ผลงานส าคัญได้แก่การศึกษาด้านความถนัดทางดนตรี (Music Aptitudes) การ
รับรู้ทางดนตรี(Audiation) ทฤษฎีการเรียนรู้ทางดนตรี(Music Learning Theory) รูปแบบเสียงและจังหวะ(Tonal 
and Rhythm Patterns) พัฒนาการทางดนตรีของเด็กทารกและเด็กเล็ก(Music Develoment in Infants and very 
young children) แบบทดสอบความถนัดทางดนตรี(Music Aptitude Test) ของเขาได้รับการยอมรับและเป็น 1 ใน 
3 แบบทดสอบความถนัดทางดนตรีที่ได้รับความนิยมในระดับโลก (นิศาชล บังคม, 2553 น.7) 

จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นจึงท าให้ผู้วิจัยได้เห็นความส าคัญของการพัฒนาทักษะ การอ่านโน้ตดนตรีสากล 
เพื่อส่งผล ต่อการปฏิบัติเครื่องดนตรีขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 
 
 
จุดมุ่งหมายการวิจัย 
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1. เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการอ่านโน้ตสากลเพื่อส่งผลต่อการปฏิบัติเครื่องดนตรีขลุ่ยรีคอร์เดอร์ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อ.เมือง จ.พิษณุโลก     

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการพัฒนาทักษะการอ่านโน้ตสากล
ส าหรับขลุ่ยรีคอร์เดอร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อ.เมือง        จ.
พิษณุโลก     

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนการพัฒนาทักษะอ่านโน้ตสากลเพื่อส่งผลต่อ
การปฏิบัติเครื่องดนตรีขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อ.เมือง 
จ.พิษณุโลก     

ขอบเขตด้านการวิจัย 
ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 35 คน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อ.เมือง จ.พิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2  

ปีการศึกษา 2561  
ด้านตัวแปร 
ตัวแปรต้น 1.  การพัฒนาทักษะการอ่านโน้ตสากลเพื่อส่งผลต่อการปฏิบัติเครื่องดนตรีขลุ่ย  รีคอร์

เดอร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อ.เมือง    จ.
พิษณุโลก     

ตัวแปรตาม 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการพัฒนาทักษะการอ่านโน้ตสากล
ส าหรับขลุ่ยรีคอร์เดอร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อ.
เมือง จ.พิษณุโลก     

  2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนอ่านโน้ตสากลเพื่อส่งผลต่อการ
ปฏิบัติเครื่องดนตรีขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเฉลิม
ขวัญสตรี อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

ด้านระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
 พฤศจิกายน 2561 –  มกราคม 2562 

สมมติฐานการวิจัย 
คะแนนทดสอบการพัฒนาทักษะมีคะแนนหลังการพัฒนาทักษะการอ่านโน้ตสากลส าหรับขลุ่ยรีคอร์เดอร์ของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. การสอนดนตรี หมายถึง  วิธีสอนที่ผู้วิจัยได้สอนตามปกติ  โดยมีเทคนิคการสอนแบบใหม่ๆ  โดยการเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน  หมายถึง  พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออก  ในการเรียนดนตรีอย่างมี
ความสุข 
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3. ทักษะการเรียนในวิชาดนตรี  หมายถึง  ความสามารถของนักเรียนในการเรียนวิชาดนตรี  เก่ียวกับการเขียน  
การอ่านโน้ตสากลและการปฏิบัติเครื่อง  โดยมีเกณฑ์ผ่านร้อยละ  40  ขึ้นไป  โดยการทดสอบเก็บคะแนน
จากการเขียน และการอ่านโน้ตสากล การปฏิบัติเครื่องดนตรี  

วิธีด าเนินการวิจัย 
แบบแผนการวิจัย 
การก าหนดระยะเวลาท าการวิจัย  ระยะเวลาที่ท าการวิจัยทั้งหมด  12  สัปดาห์  สัปดาห์ละ  1  ครั้ง  รวม

ทั้งหมด  12  ครั้งโดยผู้วิจัยก าหนดให้นักเรียนเขียนโน้ตสากล และอ่านโน้ตสากลตามแบฝึกหัดที่ก าหนดให้ในแต่ละครั้ง  
ครูก็จะบันทึกหลังการปฏิบัติของนักเรียนลงในตารางบันทึกเพื่อความก้าวหน้าของตัวนักเรียน 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 35 คน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อ.เมือง จ.พิษณุโลก ได้มาด้วยการ 

เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561  
การจัดท าเครื่องมือการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามรูปแบบการวิจัย (ฉัตรชัย จิรลาภวิรุฬห์,  2559) ซ่ึงมีขั้นตอนและรายละเอียดการ

ด าเนินงานตามล าดับ ดังน้ี  
ขั้นตอนที่ 1 การจัดท าเครื่องมือการวิจัย 
1. เครื่องมือที่ใช้ในการสอน สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ 

- แผนการจัดการเรียนรู้  
- ชุดฝึกการอ่าน 
- เมโทรนอม 
- กระดานด า 
- เครื่องดนตรีสากล (ขลุ่ยรีคอร์เดอร์) 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล    
- ชุดฝึกการอ่านโน้ตสากล 
- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการอ่านโน้ตสากล ก่อนและหลังเรียน แบบปรนัย 10 ข้อ 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 

ขั้นตอนที่  2 การสร้างเครื่องมือ 
1. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกการอ่านโน้ตสากลส าหรับขลุ่ยรีคอร์เดอร์ของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อ.เมือง จ.พิษณุโลก ตามขั้นตอน ดังน้ี    
     1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 2 

ดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551    
      1.2 ศึกษาหลักสูตรสาระเพิ่มเติม ดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อ.

เมือง จ.พิษณุโลก 
      1.3 ศึกษาทฤษฎี หลักการ และเทคนิคการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  
      1.4 วิเคราะห์หลักสูตรเพื่อจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาสาระเพิ่มเติม ดนตรีสากล 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าได้แบ่งเน้ือหาเพื่อเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 4 แผนการ
จัดการเรียนรู้  ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 12 ชั่วโมง ดังน้ี 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1   ลักษณะของขลุ่ยรีคอร์เดอร์ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2   การเขียนโน้ตสากล 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3   บันไดเสียง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4   แบบฝึกทักษะ 

1.5 ด าเนินการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกการอ่านเขียนโน้ตสากลส าหรับ
ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อ.เมือง จ.พิษณุโลก  จ านวน 4 
แผนการจัดการเรียนรู้   
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1.6 ให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ประเมินความถูกต้องของความเหมาะสมของชุดฝึก
การอ่านโน้ตสากลส าหรับขลุ่ยรีคอร์เดอร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อ.เมือง จ.
พิษณุโลก  มาจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้กับนักเรียน กลุ่มตัวอย่างในรายวิชาดนตรีสากลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 จ านวน 10 คน ต่อไป 

ขั้นตอนที่ 3 การสร้างชุดฝึกการอ่านเขียน   
การสร้างชุดฝึกการอ่านโน้ตสากลส าหรับขลุ่ยรีคอร์เดอร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน

เฉลิมขวัญสตรี อ.เมือง จ.พิษณุโลก มีขั้นตอน ดังน้ี 
1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 2 ดนตรี  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551    
2. ศึกษาหลักสูตรสาระเพิ่มเติม ดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ของโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อ.

เมือง จ.พิษณุโลก 
3. ศึกษาหลักการสอนดนตรีสากลและ ความหมายของชุดฝึกการอ่าน 
4. ศึกษาวิธีการสอนดนตรีโดยใช้ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ 
5. สร้างแบบฝึกทักษะการอ่านโน้ตสากลโดยผู้วิจัยได้แบ่งเน้ือหาของแบบฝึกทักษะตามระดับความ

ยากง่าย ดังน้ี    
แบบฝึกชุดที่ 1 ขลุ่ยรีคอร์เดอร์และวิธีการวางน้ิว 
แบบฝึกชุดที่ 2 โน้ตและค่าของตัวโน้ต  
แบบฝึกชุดที่ 3 การเป่าสเกลเสียงของขลุ่ยรีคอร์เดอร์ 
แบบฝึกชุดที่ 4 การปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์ 

6. ให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่านประเมินความถูกต้อง และความเหมาะสมของชุดฝึก        การ
อ่านโน้ตสากลส าหรับขลุ่ยรีคอร์เดอร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี       อ.เมือง จ.
พิษณุโลก 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างตามล าดับดังน้ี 
1. ผู้วิจัยได้ท าการทดลอง และประเมินความสามารถของนักเรียนก่อนการทดลองใช้ 
2. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน เพื่อเก็บข้อมูลก่อนใช้ชุดฝึกการอ่าน  
3. ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูล โดยใช้ชุดฝึกการอ่านโน้ตสากลส าหรับขลุ่ยรีคอร์เดอร์ของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
4. เม่ือสิ้นสุดการทดลองสอนแล้วน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน จากน้ันน าผลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูล

ทางสถิติต่อไป 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
1.  พฤติกรรมการเรียน 

  จากแบบสังเกตซ่ึงผู้วิจัยบันทึกในเครื่องมือ  การวิเคราะห์ตอนน้ี  ผู้วิจัยได้น าแบบตารางการบันทึก
พฤติกรรมของครูที่จดบันทึกไว้มาสังเคราะห์สรุปเป็นจ านวน  12  ครั้ง  โดยได้ท าเป็นตารางการบันทึก  ดังน้ี 
 

บันทึกสัปดาห์ที่ 
บันทึกพฤติกรรมการสอนของครูและการเรียนของนักเรียน 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

1 ครูให้นักเรียนฝึกเขียนและอ่านโน้ตตัวด า 
โน้ตตัวขาว และโน้ตตัวด าบนบรรทัด 5 
เส้น บนต าแหน่งของเสียง  โด นักเรียน
เขียนและอ่านได้แต่ไม่คล่องแคล่ว 

ครูให้นักเรียนฝึกเขียนและอ่านซ้ าพร้อมทั้ง
ปฏิบั ติ เ ครื่ องดนตรี ขลุ่ ย รี คอร์ เ ดอร์ ต าม
แบบฝึกหัดเดิม หลังจากที่ได้ฝึกเขียนและอ่าน
แล้วนักเรียนสามารถอ่านและปฏิบัติเครื่อง 
ดนตรีได้อย่างคล่องแคล่ว 
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บันทึกสัปดาห์ที่ 
บันทึกพฤติกรรมการสอนของครูและการเรียนของนักเรียน 
ก่อนเรยีน หลังเรียน 

2 ครูให้นักเรียนฝึกเขียนและอ่านโน้ตตัวด า 
โน้ตตัวขาว และโน้ตตัวด าบนบรรทัด 5 
เส้น บนต าแหน่งของเสียง  เร นักเรียน
เขียนและอ่านได้แต่ไม่คล่องแคล่ว 

ครูให้นักเรียนฝึกเขียนและอ่านซ้ าพร้อมทั้ง
ปฏิบั ติ เ ครื่ องดนตรี ขลุ่ ย รี คอร์ เ ดอร์ ต าม
แบบฝึกหัดเดิม หลังจากที่ได้ฝึกเขียนและอ่าน
แล้วนักเรียนสามารถอ่านและปฏิบัติเครื่อง
ดนตรีได้อย่างคล่องแคล่ว 

3 ครูให้นักเรียนฝึกเขียนและอ่านโน้ตตัวด า 
โน้ตตัวขาว และโน้ตตัวด าบนบรรทัด 5 
เส้น บนต าแหน่งของเสียง  มี นักเรียน
เขียนและอ่านได้แต่ไม่คล่องแคล่ว 

ครูให้นักเรียนฝึกเขียนและอ่านซ้ าพร้อมทั้ง
ปฏิบั ติ เ ครื่ องดนตรี ขลุ่ ย รี คอร์ เ ดอร์ ต าม
แบบฝึกหัดเดิม หลังจากที่ได้ฝึกเขียนและอ่าน
แล้วนักเรียนสามารถอ่านและปฏิบัติเครื่อง
ดนตรีได้อย่างคล่องแคล่ว 

4 ครูให้นักเรียนฝึกเขียนและอ่านโน้ตตัวด า 
โน้ตตัวขาว และโน้ตตัวด าบนบรรทัด 5 
เส้น บนต าแหน่งของเสียง  ฟา นักเรียน
เขียนและอ่านได้แต่ไม่คล่องแคล่ว 

ครูให้นักเรียนฝึกเขียนและอ่านซ้ าพร้อมทั้ง
ปฏิบั ติ เ ครื่ องดนตรี ขลุ่ ย รี คอร์ เ ดอร์ ต าม
แบบฝึกหัดเดิม หลังจากที่ได้ฝึกเขียนและอ่าน
แล้วนักเรียนสามารถอ่านและปฏิบัติเครื่อง
ดนตรีได้อย่างคล่องแคล่ว 

5 ครูให้นักเรียนฝึกเขียนและอ่านโน้ตตัวด า 
โน้ตตัวขาว และโน้ตตัวด าบนบรรทัด 5 
เส้น บนต าแหน่งของเสียง  ซอล นักเรียน
เขียนและอ่านได้แต่ไม่คล่องแคล่ว 

ครูให้นักเรียนฝึกเขียนและอ่านซ้ าพร้อมทั้ง
ปฏิบั ติ เ ครื่ องดนตรี ขลุ่ ย รี คอร์ เ ดอร์ ต าม
แบบฝึกหัดเดิม หลังจากที่ได้ฝึกเขียนและอ่าน
แล้วนักเรียนสามารถอ่านและปฏิบัติเครื่อง
ดนตรีได้อย่างคล่องแคล่ว 

6 ครูให้นักเรียนฝึกเขียนและอ่านโน้ตตัวด า 
โน้ตตัวขาว และโน้ตตัวด าบนบรรทัด 5 
เส้น บนต าแหน่งของเสียง  ลา นักเรียน
เขียนและอ่านได้แต่ไม่คล่องแคล่ว 

ครูให้นักเรียนฝึกเขียนและอ่านซ้ าพร้อมทั้ง
ปฏิบั ติ เ ครื่ องดนตรี ขลุ่ ย รี คอร์ เ ดอร์ ต าม
แบบฝึกหัดเดิม หลังจากที่ได้ฝึกเขียนและอ่าน
แล้วนักเรียนสามารถอ่านและปฏิบัติเครื่อง
ดนตรีได้อย่างคล่องแคล่ว 

7 ครูให้นักเรียนฝึกเขียนและอ่านโน้ตตัวด า 
โน้ตตัวขาว และโน้ตตัวด าบนบรรทัด 5 
เส้น บนต าแหน่งของเสียง  ที นักเรียน
เขียนและอ่านได้แต่ไม่คล่องแคล่ว 

ครูให้นักเรียนฝึกเขียนและอ่านซ้ าพร้อมทั้ง
ปฏิบั ติ เ ครื่ องดนตรี ขลุ่ ย รี คอร์ เ ดอร์ ต าม
แบบฝึกหัดเดิม หลังจากที่ได้ฝึกเขียนและอ่าน
แล้วนักเรียนสามารถอ่านและปฏิบัติเครื่อง
ดนตรีได้อย่างคล่องแคล่ว 

8 ครูให้นักเรียนฝึกเขียนสัญลักษณ์ตัวหยุด 4 
จังหวะพร้อมทั้งฝึกอ่านโน้ตที่มีตัวหยุด4  
จังหวะนักเรียนทั้งหมดอ่านได้แต่ยังอ่าน
ยังไม่คล่องเท่าที่ควร 

ครูให้นักเรียนฝึกเขียนและอ่านซ้ าพร้อมทั้ง
ปฏิบั ติ เ ครื่ องดนตรี ขลุ่ ย รี คอร์ เ ดอร์ ต าม
แบบฝึกหัดเดิม หลังจากที่ได้ฝึกเขียนและอ่าน
แล้วนักเรียนสามารถอ่านและปฏิบัติเครื่อง
ดนตรีได้อย่างคล่องแคล่ว 
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บันทึกสัปดาห์ที่ 
บันทึกพฤติกรรมการสอนของครูและการเรียนของนักเรียน 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

9 ครูให้นักเรียนฝึกเขียนสัญลักษณ์ตัวหยุด 
2 จังหวะพร้อมทั้งฝึกอ่านโน้ตที่มีตัวหยุด2  
จังหวะนักเรียนทั้งหมดอ่านได้แต่ยังอ่าน
ยังไม่คล่องเท่าที่ควร 

ครูให้นักเรียนฝึกเขียนและอ่านซ้ าพร้อม
ทั้ ง ป ฏิ บั ติ เ ค รื่ อ ง ด น ต รี ข ลุ่ ย รี ค อ ร์
เดอร์  ตามแบบฝึกหัดเดิม หลังจากที่ได้
ฝึกเขียนและอ่านแล้วนักเรียนสามารถ
อ่านและปฏิบัติ เครื่องดนตรี ได้อย่าง
คล่องแคล่ว 

10 ครูให้นักเรียนฝึกเขียนสัญลักษณ์ตัวหยุด 
1 จังหวะพร้อมทั้งฝึกอ่านโน้ตที่มีตัวหยุด1  
จังหวะนักเรียนทั้งหมดอ่านได้แต่ยังอ่าน
ยังไม่คล่องเท่าที่ควร 

ครูให้นักเรียนฝึกเขียนและอ่านซ้ าพร้อม
ทั้ ง ป ฏิ บั ติ เ ค รื่ อ ง ด น ต รี ข ลุ่ ย รี ค อ ร์
เดอร์   ตามแบบฝึกหัดเดิม หลังจากที่ได้
ฝึกเขียนและอ่านแล้วนักเรียนสามารถ
อ่านและปฏิบัติ เครื่องดนตรี ได้อย่าง
คล่องแคล่ว 

11 ครูให้นักเรียนฝึกอ่านโน้ตสากล และฝึก
ปฏิบัติเครื่องตามบทเพลง Joyful bells 

ครูให้นักเรียนอ่านซ้ าพร้อมทั้งปฏิบัติ
เครื่องดนตรีขลุ่ยรีคอร์เดอร์  ตามบท
เพลงเดิม หลังจากที่ได้ฝึกอ่านและปฏิบัติ
เครื่องดนตรีแล้วนักเรียนสามารถอ่าน
แ ล ะ ป ฏิ บั ติ เ ค รื่ อ ง ด น ต รี ไ ด้ อ ย่ า ง
คล่องแคล่ว 

12 ครูให้นักเรียนฝึกอ่านโน้ตสากล และฝึก
ปฏิบัติเครื่องตาม บทเพลง 
        Twinkle little star 

ครูให้นักเรียนอ่านซ้ าพร้อมทั้งปฏิบัติ
เครื่องดนตรีขลุ่ยรีคอร์เดอร์   ตามบท
เพลงเดิม หลังจากที่ได้ฝึกอ่านและปฏิบัติ
เครื่องดนตรีแล้วนักเรียนสามารถอ่าน
แ ล ะ ป ฏิ บั ติ เ ค รื่ อ ง ด น ต รี ไ ด้ อ ย่ า ง
คล่องแคล่ว 
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2.  ผลการเรียน 
การวิเคราะห์ตอนน้ี  ผู้วิจัยได้น าคะแนนในการเขียน  อ่านโน้ตสากลและการปฏิบัติเครื่องดนตรีตาม

แบบฝึกหัดต่างๆ  คะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  มีดังน้ี 
แบบตารางบันทึกการให้คะแนนในการเขียน  อ่านและการปฏิบัติเครื่องดนตรีขลุ่ยรีคอร์เดอร์ 
แบบบันทึกการเขียน อ่านโน้ตสากล และการปฏิบัติเครื่อง
ดนตรีขลุ่ยรีคอร์เดอร์ 

คะแนน  ( 10 ) 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

1.  โน้ตตัวกลม ต าแหน่งเสียง  โด 6 10 
2.  โน้ตตัวกลม ต าแหน่งเสียง  เร 6 10 
3.  โน้ตตัวกลม ต าแหน่งเสียง  มี 6 10 
4.  โน้ตตัวกลม ต าแหน่งเสียง  ฟา 6 10 
5.  โน้ตตัวกลม ต าแหน่งเสียง  ซอล 5 10 
6.  โน้ตตัวกลม ต าแหน่งเสียง  ลา 5 10 
7.  โน้ตตัวกลม ต าแหน่งเสียง  ที 6 10 
8.  สัญลักษณ์ตัวหยุด 4 จังหวะ 6 10 
9.  สัญลักษณ์ตัวหยุด 2 จังหวะ 5 10 
10.  สัญลักษณ์ตัวหยุด 1 จังหวะ 4 10 
11.  แบบฝึกหัดบทเพลง  Joyful bells 5 10 
12.  แบบฝึกหัดบทเพลง  Twinkle little star 4 10 
รวมค่าเฉลี่ย 53.33 100.00 

 
แบบตารางบันทึกการให้คะแนนในการเขียน  อ่านและการปฏิบัติเครื่องดนตรีขลุ่ยรีคอร์เดอร์ 
แบบบันทึกการเขียน อ่านโน้ตสากล และการปฏิบัติเครื่อง
ดนตรีขลุ่ยรีคอร์เดอร์ 

คะแนน  ( 10 ) 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

1.  โน้ตตัวกลม ต าแหน่งเสียง  โด 5 10 
2.  โน้ตตัวกลม ต าแหน่งเสียง  เร 5 10 
3.  โน้ตตัวกลม ต าแหน่งเสียง  มี 5 10 
4.  โน้ตตัวกลม ต าแหน่งเสียง  ฟา 6 10 
5.  โน้ตตัวกลม ต าแหน่งเสียง  ซอล 6 10 
6.  โน้ตตัวกลม ต าแหน่งเสียง  ลา 7 10 
7.  โน้ตตัวกลม ต าแหน่งเสียง  ที 7 10 
8.  สัญลักษณ์ตัวหยุด 4 จังหวะ 7 10 
9.  สัญลักษณ์ตัวหยุด 2 จังหวะ 5 8 
10.  สัญลักษณ์ตัวหยุด 1 จังหวะ 4 10 
11.  แบบฝึกหัดบทเพลง Joyful bells 4 10 
12.  แบบฝึกหัดบทเพลง  Twinkle little star 5 9 
รวมค่าเฉลี่ย 55.00 97.50 
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 คะแนน   เกณฑ์ 
 
 80   -   100  ดีมาก   *  เกณฑ์คะแนนหลังเรียน 
 
 70    -   79   ด ี
 
 60    -   69   พอใช ้
 
 50    -   59   แก้ไข  *  เกณฑ์คะแนนก่อนเรียน 
 
 40     -   49   ปรับปรุง 
 
 
  

 
 
ผลการวิเคราะห์คะแนนจากตารางปรากฏว่าก่อนเรียน  นักเรียนสามารถเขียน  อ่านโน้ตสากลและการ

ปฏิบัติเครื่องดนตรีขลุ่ยรีคอร์เดอร์ อยู่ในเกณฑ์  53.33  ,  55.00  คือต้องมีการแก้ไขและคะแนนหลังเรียน  นักเรียน
สามารถเขียน  อ่านโน้ตสากลและการปฏิบัติเครื่องดนตรีขลุ่ยรีคอร์เดอร์   อยู่ในเกณฑ์  97.350  ,  100.00  คือดีมาก 

สรุปผลการวิจัย 
            จากผลในการวิจัยในเรื่องการพัฒนาทักษะในด้านการอ่านโน้ตสากลเพื่อส่งผลต่อการปฏิบัติเครื่องดนตรีรี
คอเดอร์   พบว่ามีปัญหาในด้านทักษะการอ่านโน้ต  ผู้วิจัยจึงได้ทดสอบโดยใช้แบบทดสอบการเขียน  อ่านโน้ตสากล
และการปฏิบัติเครื่องดนตรีขลุ่ยรีคอร์เดอร์  ให้นักเรียนได้ฝึกเขียน อ่านโน้ตสากล  ในขั้นแรกคือก่อนเรียน  นักเรียน
สามารถเขียน อ่านโน้ตสากลที่ก าหนดให้ได้อยู่ในเกณฑ์  53.33  ,  55.00  จากเกณฑ์  ร้อยละ 80  ผลคือยังต้องมีการ
แก้ไข  ดังน้ันครูจึงใช้แนวการสอนและเทคนิคต่างๆ  ในการที่จะให้นักเรียนมีความเข้าใจในทักษะในด้านการอ่านโน้ต
สากลและการปฏิบัติเครื่องดนตรีขลุ่ยรีคอร์เดอร์   และได้ให้เพื่อนๆ  ในห้องได้มีส่วนร่วมในการแนะน าหลักและวิธีการ
จ าต าแหน่งของเสียงต่างๆ บนบรรทัด 5 เส้น  หลังจากน้ันครูได้ใช้ชุดแบบทดสอบชุดเดิม  ให้นักเรียนได้ฝึกทดลองอ่าน
โน้ตสากลอีกครั้งหน่ึง  ผลปรากฏว่านักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิในด้านการอ่านและการปฏิบัติเครื่องดนตรีขลุ่ยรีคอร์เดอร์โดย
คิดเป็นร้อยละ  100.00 ,  97.50  แสดงว่านักเรียนมีการพัฒนาทักษะในด้านการอ่านที่ดีขึ้นจึงส่งผลต่อการปฏิบัติ
เครื่องดนตรีขลุ่ยรีคอร์เดอร์อยู่ในเกณฑ์ที่ดี 

ข้อเสนอแนะ 
            1. ครูผู้สอนในรายวิชาดนตรีสากล สามารถน าไปปรับใช้ในการเรียนการสอนในระดับชั้นอ่ืนๆได้ 
            2. สถานศึกษาสามารถน าผลที่เป็นข้อค้นพบไปวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป 

เอกสารอ้างอิง 
วิจารณ์  พานิช. (2555). วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์. (พิมพ์ครั้งที่3). กรุงเทพฯ:มูลนิธิสดศรี สฤษดิ์วงศ์. 
นิศาชล  บังคม. (2553). การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ด้านโสตทักษะตามแนวคิดของโคดาย ส าหรับนักเปียโน

ชั้นประถมต้น (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์). กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ฉัตรชัย จิรลาภวิรุฬห์. (2559). การพัฒนาชุดกิจกรรมวิชาดนตรีสากลโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อ
เสริมสร้างความสามารถทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ 
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ผลการใช้นวัตกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาการปรบมือไม่ตรงจังหวะเพลงรักเมืองไทยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4  

The result of using innovation to solve the problem of applause, not exactly the 
rhythm of Thai love songs of grade 4 students 

สิทธิพงษ์ ราชวงค์1เอกลักษณ์ สมากร2ธิปไตย สุนทร3และเคลน บุญยานันต์4 
SitthiphongRatchawong1AkekarakSamakorn2Tippathai Soontorn3andKlen 

Boonyanant4 

1นักศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 

2ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 

3อาจารย์ฝ่ายวิจัยและประเมินผล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 

4อาจารย์ฝ่ายวิจัยและประเมินผล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 

บทคัดย่อ 
            การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการใช้นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการปรบมือไม่ตรงจังหวะเพลงรัก
เมืองไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม  จ านวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผ่นชาร์ตอักษรสี
การปรบมือประกอบจังหวะเพลงรักเมืองไทยสถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตราฐาน การเปรีบเทียบคะแนน  
t-test (Dependent Samples) 
 ผลการศึกษา พบว่าก่อนการใช้นวัตกรรมประกอบการเรียนการสอนดนตรี นักเรียนมีคะแนนรวมได้ 40 คิด
เป็นค่าเฉลี่ย 2.35และหลังการใช้นวัตกรรมประกอบการเรียนการสอนดนตรี นักเรียนมีคะแนนรวม คะแนนรวมได้ 
150 คิดเป็นค่าเฉลี่ย 8.82 
 จากการศึกษาพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมแผ่นชาร์ตอักษรสีการปรบมือประกอบ
จังหวะเพลงรักเมืองไทย ที่ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นน้ีมีประสิทธิภาพ สามารถจูงใจให้นักเรียนสามารถปรบมือได้ตาม
จุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

Abstract 
           This research is aimed at To study the effect of using innovation to solve the problem of 
applause, not exactly the rhythm of Thai love songs of Prathom4 students. Charoen Tham, 17 people. 
The tools used in the research are the color chart, the applause, the rhythm of Thai love songs. The 
statistics used are the average. Another standard deviation Comparison of t-test scores (Dependent 
Samples)  
The results of the study showed that before using music learning innovation Students have a total 
score of 40, representing an average of 2.35 and after using innovative teaching and learning music. 
Students have a total score of 150, with an average of 8.82. 

From student learning development Shows that the color chart innovation, the applause, the rhythm 
of Thai love music That this study has created effectively Can motivate students to be able to clap 
their hands as intended. 
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
                ดนตรีเป็นศิลปะของเสียงที่ เกิดจากความพากเพียรของมนุษย์ในการสร้างเสียงให้อยู่ในระเบียบของ 
จังหวะ ท านอง พื้นผิวของเสียง สีสันของเสียง คีตลักษณ์(https://charoenporn.wordpress.com) 
จังหวะเป็นศิลปะของการจัดระเบียบเสียง ที่เก่ียวข้องกับความช้าเร็ว ความหนักเบาและความสั้น -ยาว องค์ประกอบ
เหล่าน้ี หากน ามาร้อยเรียง ปะติดปะต่อเข้าด้วยกันตามหลักวิชาการเชิงดนตรีแล้ว สามารถที่จะสร้างสรรค์ให้เกิดลีลา
จังหวะอันหลากหลาย ในเชิงจิตวิทยา อิทธิพลของจังหวะที่มีผลต่อผู้ฟังจะปรากฏพบในลักษณะของการตอบสนองเชิง
กายภาพ เช่น ฟังเพลงแล้วแสดงอาการกระดิกน้ิว ปรบมือร่วมไปด้วย(https://charoenporn. wordpress.com.) 

จากการสอนที่ผ่านมาพบว่า นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม พบว่า 
นักเรียนบางคนขาดทักษะการปรบมือไม่ตรงตามหวะเพลงรักเมืองไทย จึงส่งผลให้นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด
ไว้ โดยผู้วิจัยคิดว่าเกิดจากความแตกต่างระหว่างบุคคลในเรื่องประสบการณ์ความรู้เดิม ความสนใจและความตั้งใจ 

ด้วยเหตุดังกล่าว จึงท าให้ผู้วิจัยเกิดแนวคิดที่จะแก้ไขปัญหาในการปรบมือประกอบเพลงรักเมืองไทย ไม่ตรง
ตามจังหวะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม โดยใช้ทฤษฎีสีเพื่อช่วยโน้มน้าวท าให้สื่อ
นวัตกรรมการสอนมีความโดดเด่นและดึงดูดสายตา เพื่อให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

จุดมุ่งหมายการวิจัย 
          เพื่อศึกษาผลการผลการใช้นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการปรบมือไม่ตรงจังหวะเพลงรักเมืองไทยของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

สมมุติฐานการวิจัย 
          เม่ือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ใช้นวัตกรรมแผ่นชาร์ตการปรบมือประกอบจังหวะเพลงรักเมืองไทยแล้ว มี
คะแนนทางการเรียน ในการปรบมือประกอบจังหวะเพลงรักเมืองไทยที่พัฒนาขึ้น  

นิยามศัพท์เฉพาะ 
แผ่นชาร์ต หมายถึงแผ่นชาร์ตอักษรสีการปรบมือประกอบจังหวะเพลงรักเมืองไทย 
ทักษะการปรบมือ หมายถึงมีความสามารถปรบมือประกอบเพลงรักเมืองไทยให้ตรงตามจังหวะ 
นักเรียน              หมายถึงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน ทบ้านใหม่เจริญธรรมที่ไม่สามารถปรบมือ
ประกอบเพลงรักเมืองไทยตรงจังหวะได้ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 

                        1. กลุ่มเป้าหมายในการท าวิจัย 
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  3. วิธีการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
  4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ตัวแปรต้น 
แผ่นชาร์ตการปรบมือประกอบจังหวะเพลงเมื่อ
จะข้ามถนน 
 

 

ตัวแปรตำม 
ทักษะการปรบมือประกอบจังหวะเพลงรัก

เมืองไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
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                        6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  7. ตารางการจัดกิจกรรมการใช้นวัตกรรม 
กลุ่มเป้าหมายในการท าวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยได้มุ่งศึกษาเฉพาะนักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญ
ธรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 17 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี
ดังน้ี 
  1. แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 1 แผน  
  2. แผ่นชาร์ตอักษรสีเพลงเมื่อจะข้ามถนน 
  3. แบบสังเกตพฤติกรรม 
วิธีการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนดังน้ี 
  1. ศึกษาปัญหา เอกสารและงานวิจัย เพื่อด าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล   
  2. ด าเนินการสร้างสื่อนวัตกรรม แผนชาร์ตการปรบมือประกอบจังหวะเพลงเมื่อ   จะข้ามถนน 
  3.เม่ือสร้างสื่อนวัตกรรมเรียบร้อยแล้วน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาเน้ือหาและความเหมาะสมของ
สื่อแผ่นชาร์ตการปรบมือประกอบจังหวะเพลงรักเมืองไทย พร้อมกับแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีผู้เชี่ยวชาญ ดังน้ี 
                             1.นายเอกลักษณ์ สมากร ต าแหน่ง ครูช านาญการ 
  4.  ผู้วิจัยน าสื่อแผ่นชาร์ตการปรบมือประกอบจังหวะเพลงรักเมืองไทยที่ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบ
แล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรมภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 
2561 จ านวน17 คน 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 
  1. ผู้วิจัยสังเกตการปรบมือประกอบจังหวะเพลงรักเมืองไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม ในรายวิชาดนตรี-นาฏศิลป์ 
  2. ผู้วิจัยเริ่มสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ครั้งที่ 1 โดยใช้นวัตกรรมแผ่นชาร์ตอักษรสี ซ่ึงเป็น
นักเรียนที่ไม่สามารถปรบมือประกอบจังหวะเพลงรักเมืองไทยได้ จ านวน 17 คน 
  3. ผู้วิจัยสังเกตการปรบมือประกอบจังหวะเพลงรักเมืองไทยของนักเรียนในครั้งที่ 1  
  4. ผู้วิจัยสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ครั้งที่ 2 โดยใช้นวัตกรรมแผ่นชาร์ตอักษรสี เพื่อให้
นักเรียนเกิดการพัฒนาของทักษะการปรบมือประกอบจังหวะเพลงรักเมืองไทย 
  5. ผู้วิจัยสังเกตการปรบมือประกอบจังหวะเพลงรักเมืองไทยของนักเรียนในครั้งที่ 2 
  6. ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการปรบมือประกอบจังหวะเพลงรักเมืองไทยของนักเรียน ก่อนใช้
นวัตกรรม หลังใช้นวัตกรรมครั้งที่ 1 และหลังใช้นวัตกรรมครั้งที่ 2 มาเปรียบเทียบ หาค่าเฉลี่ยทางการเรียน5. การ
วิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยจะแสดงข้อมูลในรูปแบบตารางผลคะแนนการเรียนวิชาดนตรี-นาฏศิลป์ จากการใช้แผ่นชาร์ตอักษรสี
การปรบมือประกอบจังหวะเพลงรักเมืองไทยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2561 จ านวน 17 คน 
สถิติที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ค่าเฉลี่ย  
          2. ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  3. t-test (Dependent Samples) 
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.ตารางการจัดกิจกรรมการใช้นวัตกรรม 

วัน/เดือน/ป ี รายการ หมายเหตุ 

29พ.ค. 61 
จัดการเรียนการสอนการปรบมือประกอบจังหวะเพลงรักเมืองไทย (ก่อน
ใช้ส่ือนวัตกรรม) 

 

10ม.ค. 62 
จัดการเรียนการสอนการปรบมือประกอบจังหวะเพลงรักเมืองไทย(ใช้สื่อ
นวัตกรรมครั้งที่ 1) 

 

7ก.พ. 61 
จัดการเรียนการสอนการปรบมือประกอบจังหวะเพลงรักเมืองไทย(ใช้สื่อ
นวัตกรรมครั้งที่ 2) 

 

  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สรุปผลคะแนนการปรบมือประกอบจังหวะเพลงรักเมืองไทยก่อนและหลังใช้นวัตกรรมของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม 

ล า
ดับ

ที่ 

ชื่อ-สกุล 

การปรบมือเข้าจังหวะเพลงรักเมืองไทย 

ก่อนใช ้
นวัตกรรม 

(คะแนน10) 

หลังใช้ 
นวัตกรรม 

(คะแนน 10) 

1 เด็กชายเดชฤทธ์ิ เพ็งสุวรรณ์ 4 7 
2 เด็กชายจิรายุ สน่ันเสียง 3 9 
3 เด็กชายกันต์ ศรีจันทรากูล 2 9 
4 เด็กชายธนพล วรรณสว่าง 2 10 
5 เด็กชายวีรภัทร เบ็ญจกูล 4 9 
6 เด็กชายณัฐนันท์ อาจบุราย 4 10 
7 เด็กชายหฤษฎ์ หาญกาย 2 8 
8 เด็กชายพัทธ์วิรา ซุ้ยวงษา 3 7 
9 เด็กชายณัฐพล จันทิมา 1 9 
10 เด็กหญิงรัตน์ติการณ์ จันทร์สุข 1 9 
11 เด็กหญิงธันย์ชนก ศรีเงิน 3 10 
12 เด็กหญิงกานตรัตน์ เสาร์ไส 2 10 
13 เด็กหญิงพิไลวรรณ บ าเพ็ญ 3 9 
14 เด็กหญิงรมิตา จิราพงษ์ 2 9 
15 เด็กหญิงจรัสรวี ยงพันธ์ 2 8 
16 เด็กหญิงปาริตา กมลเสม 0 7 
17 เด็กหญิงพิภูษณะ สร้อยดอกไม้ 2 10 

รวม 40 150 
�̅� 2.35 8.82 

 
 สรุปผลคะแนนการปรบมือประกอบจังหวะเพลงรักเมืองไทยก่อนและหลังใช้นวัตกรรมของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรมผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนใช้นวัตกรรม คะแนนรวมได้ 40 คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.35 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังใช้
นวัตกรรม 150 คิดเป็นค่าเฉลี่ย 8.82 
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สรุปผลการศึกษา 
 จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการปรบมือให้ตรงจังหวะ เพลงรักเมืองไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โดยใช้แผ่นชาร์ตอักษรสี ผู้วิจัยได้ท าการสร้างนวัตกรรมสื่อประกอบการเรียนการสอนดนตรี และได้น านวัตกรรมสื่อ
ประกอบการเรียนการสอนไปทดลองใช้สอนกับนักเรียนกลุ่ม ตัวอย่างชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ภาค
เรียนที่ 2 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม จ านวน 17 คน แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาเฉลี่ย ก่อนและหลังการใช้นวัตกรรม
แผ่นอักษรสีการปรบมือประกอบจังหวะเพลงเพลงรักเมืองไทย พบว่า ก่อนการใช้นวัตกรรมแผ่นชาร์ตอักษรสีการ
ปรบมือประกอบจังหวะเพลงเม่ือจะข้ามถนนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนใช้นวัตกรรม คะแนนรวมได้ 40 คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 2.35 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนครั้งที่ 1  หลังใช้นวัตกรรม คะแนนรวมได้ 106 คิดเป็นค่าเฉลี่ย 6.23 และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนครั้งที่ 2 หลังใช้นวัตกรรม คะแนนรวมได้ 150 คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.42 
 
อภิปรายผล 
 จากการวิจัยเรื่องการปรบมือประกอบจังหวะเพลงรักเมืองไทยก่อนและหลังใช้นวัตกรรมของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนใช้นวัตกรรม คะแนนรวมได้ 40 คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.35 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังใช้
นวัตกรรม 150 คิดเป็นค่าเฉลี่ย 8.82 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรใฝ่หาข้อมูลอยู่บ่อย ๆ เก่ียวกับการสร้างสื่อนวัตกรรม เพราะข้อมูลแต่ละที่อาจจะไม่ตรงกัน 
 2. ควรศึกษาเน้ือหาอ่ืน ๆ ที่มีความส าคัญและเป็นความรู้ต่อวิชาดนตรีไทยต่อไป 
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การพัฒนาทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ปีการศึกษา 2561 

The development of Recorder skill for Matthayomsuksa 1 Students  
at Phitsanulok Pittayakom School in the Academic Year of 2018 

อนิรุทธิ์ ว่องไว1 ธนากร ติยะวิสุทธิ์ศรี2 และ ธัญญรัตน์ อ่ าดี3 
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2ครูช านาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  

3อาจารย์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการพัฒนาทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 14 คน โดยการน าเพลงคลาสสิคง่ายๆ มาช่วยในการ
จัดการเรียนการสอน ในการท าวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยใช้เวลาทั้งสิ้น 4 สัปดาห์โดยเริ่มท าการวิจัยตั้งแต่ เดือนมกราคม 2562 - 
เดือนกุมภาพันธ์ 2562 
 ผลการวิจัยพบว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีการพัฒนาทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ดีขึ้นกว่าเดิม 
ด้วยวิธีการใช้ฝึกทักษะและการให้ระยะเวลาในการฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์มากพอสมควร ซ่ึงท าให้นักเรียนมี
การพัฒนาทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์ดเดอร์ได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้อง รวมทั้งส่งผลมาถึงการอ่านโน้ตสากลในระดับ
ที่สูงขึ้น ด้วยความเข้าใจและถูกต้องมากยิ่งขึ้น 

Abstract 
 This research aims to study the development of Recorder skill for Matthayomsuksa 1 
Students in the 2nd Term in the Academic Year of 2018 for 14 people. To assist in teaching and 
learning. In this research, the researchers spent a total of 4 weeks starting research from January 
2018 - February 2018. 
 It was found that students Matthayomsuksa 1 Students has developed the skills to build 
international better ways to use the skills and time to practice skills, creative and international 
loads. Which makes the students develop their skills in Recorder, universal fluently and accurately, 
including the result came to practice a musical instrument with the understanding and even more 
advance music theory. 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ดนตรี เป็นศาสตร์หน่ึงที่ต้องการความเข้าใจ และความซาบซ้ึง ซ่ึงความซาบซ้ึงน้ีแต่ละบุคคลมีไม่เท่ากัน 
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการฟังและการปฏิบัติของแต่ละบุคคล ดังเช่น ณรุทธ์ สุทธจิตต์ (2554 : 1) ได้กล่าวว่า ความ
ซาบซ้ึงในดนตรี หมายถึง ความรู้สึกดื่มด่าในสุนทรียรสของดนตรีที่เกิดขึ้นจากการฟังซ่ึงอยู่บนรากฐานของความเข้าใจ
ในดนตรีอย่างลึกซ้ึง ความรู้สึกน้ีเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ทางดนตรีของแต่ละบุคคล ซ่ึงมีได้ไม่เท่ากัน ความ
ซาบซ้ึงในดนตรีเป็นเรื่องที่ไม่สามารถสอนให้เกิดขึ้นได้ เพียงแต่สามารถแนะแนวทางและกระบวนการเพื่อนาไปสู่ความ
ซาบซ้ึงในดนตรีให้กับผู้ฟัง เพื่อให้ผู้ฟังนาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติ เป็นผลให้ผู้น้ันเกิดความรู้สึกซาบซ้ึงในดนตรีได้ด้วย
ตนเองในที่สุด ดังน้ัน การจัดประสบการณ์ทางดนตรีเป็นเพียงวิถีทางที่จะช่วยให้ผู้เรียนดนตรีเกิดความซาบซ้ึงในดนตรี
ได้ด้วยตนเอง 
  ดังน้ันระบบการศึกษาไทยจึงได้บรรจุวิชาดนตรี ไว้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เพื่อเป็นการเสริมสร้างแรง
บันดาลใจ ความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งสามารถเข้าใจถึงการชื่นชมความงาม ความซาบซ้ึงในความงดงามของศิลปะแขนง
ต่าง ดังที่ กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 142) ได้ระบุไว้ว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้
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ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณค่า ซ่ึงมีผลต่อ
คุณภาพชีวิตมนุษย์ กิจกรรมทางศิลปะช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจน การ
นาไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อม่ันในตนเอง อันเป็นพื้นฐาน ในการศึกษาต่อหรือประกอบ
อาชีพได้ 
  จากการศึกษาปัญหาผลการจัดการเรียนการสอนดนตรีด้านต่าง ๆ ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วไป ท าให้
ได้ตระหนักและเข้าใจในปัญหาจึงคิดหาทางแก้ไขปัญหาด้านตัวครูและนักเรียนที่รับผิดชอบอยู่เสมอโดยเน้นในเรื่องการ
ปลูกฝังหลักการ หรือความคิดรวบยอดและพื้นฐานทางดนตรี สร้างสื่อการสอนและหาเทคนิค การสอนเพื่อให้
สอดคล้องและเหมาะกับสภาพของนักเรียน ครูและโรงเรียนมากที่สุด นอกจากน้ียังพบว่าสื่อการเรียนเป็นองค์ประกอบ
ที่ส าคัญที่จะช่วยให้การสอนเป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดนโยบายที่สนับสนุนให้
มีการใช้ และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยสนับสนุนให้มีการใช้สื่อการเรียนอย่างแพร่หลายและมีการพัฒนา สื่อการ
เรียนการสอนทุกประเภท ทุกรูปแบบอย่างต่อเน่ือง ดังน้ัน สื่อการเรียนการสอนจึงเข้ามามีบทบาทมากต่อการเรียนรู้
ของนักเรียนในด้านกระตุ้นความสนใจต่อสิ่งที่เรียนและเป็นเครื่องมือช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมเพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรม นอกจากน้ันสื่อยังเป็นต้นแบบของการเรียนรู้กระบวนการ หรือ
ความคิดรวบยอดที่สลับซับซ้อนเปิดกว้างต่อการเรียนรู้ของนักเรียน (สมบุญ วิเศษวงษา. 2544 : 2 - 3 ) 
  การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาดนตรีสากล ปีการศึกษา 2560 มีคะแนนที่
ไม่น่าพอใจและไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่โรงเรียนตั้งไว้ ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
ดังกล่าวยังไม่บรรลุผลซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากเวลาที่ใช้ในการสอนดนตรีน้ันมีน้อย นักเรียนขาดแบบอย่างในการปฏิบัติที่
ถูกต้อง ครูผู้สอนไม่สามารถสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจในการเรียนรู้วิชาดนตรี  การจัดกิจกรรมที่น ามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนไม่สอดคล้องและสนองความต้องการของผู้เรียน ทั้งในด้านความสนใจ ความถนัด และศักยภาพที่
มีความแตกต่างกันในการเรียนรู้ของนักเรียน ถือว่าเป็นปัญหาส าคัญมากในการเรียนดนตรี จึงท าให้นักเรียนไม่ประสบ
ผลส าเร็จในการเรียนดนตรีและส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ 
  จากปัญหาดังกล่าวในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ศึกษาหาวิธีการเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้นซ่ึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น ซ่ึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบที่เน้นทักษะกระบวนการปฏิบัติ เป็นวิธีการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหน่ึงที่ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ โดยรูปแบบที่
เน้นทักษะกระบวนการปฏิบัติ มีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมซ่ึงเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ืองเป็นล าดับ
ขั้นตอนที่ถูกต้องซ่ึงมี 9 ขั้นตอน ขั้นตอนที่หน่ึงตระหนักในปัญหาและความจ าเป็น ขั้นตอนที่สองคิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
ขั้นตอนที่สามสร้างทางเลือกอย่างหลากหลาย ขั้นตอนที่สี่ ประเมินและเลือกทางเลือกขั้นตอนที่ห้าก าหนดและล าดับ
ขั้นตอนการปฏิบัติ ขั้นตอนที่หก ปฏิบัติด้วยความชื่นชม ขั้นตอนที่เจ็ด ประเมินผลรวมระหว่างปฏิบัติ ขั้นตอนที่แปด
ปรับปรุงให้ดีอยู่เสมอ ขั้นตอนที่เก้า ประเมินผลรวมให้เกิดความภาคภูมิใจ ทักษะกระบวนการเก้าขั้น เป็นข้อสรุปของ
กระบวนการท างาน เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะที่ดีในการท างานคือสามารถคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น มีคุณภาพในการ
ด าเนินงานและสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อันสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น ผู้ศึกษาค้นคว้าเห็นว่าเป็ น
นวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการพัฒนาผู้เรียนได้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 
  ผู้ศึกษาค้นคว้าเป็นครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีความสนใจศึกษาและน าวิธีสอนโดยเน้นทักษะกระบวนการ
ปฏิบัติมาใช้ในการจัดการเรียนรู้เรื่อง การเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ เพื่อช่วยแก้ปัญหาในการพัฒนาการเรียนรู้ ให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้และ ท าให้นักเรียนมีทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ที่ดีขึ้น   

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อหาประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการปฏิบัติ เรื่องการเป่าขลุ่ยรีคอร์

เดอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการปฏิบัติ   เรื่อง การ

เป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
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3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่เน้นทักษะกระบวนการปฏิบัติของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนกับ
หลังเรียน เรื่องการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 
ขอบเขตการวิจัย 
       ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1. วิจัยครั้งน้ีเป็นการท าการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการเป่าขลุ่ยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    
  2. ประชากรของการวิจัยครั้งน้ีคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม    จ านวน 234 
คน 
  3. กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมจ านวน 14 คน จากการเลือก
แบบเจาะจง 
           การพัฒนาทักษะการเป่าขลุ่ยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ผู้วิจัยก าหนดประเด็นที่จะศึกษาการพัฒนา
เทคนิคการเป่าขลุ่ย ดังน้ี  
  1. การอ่านเขียนโน้ตดนตรีสากล  
 2. จังหวะท านอง  
      ขอบเขตด้านตัวแปร 
  1. ตัวแปรต้น  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการปฏิบัติเรื่องการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
  2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิด้านทักษะการเป่าขลุ่ยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังน้ี 
      ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์  
       ขอบเขตด้านเนื้อหา 
        เน้ือหาที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี เป็นเน้ือหากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 3 สาระที่ 2 ดนตรี สาระการเรียนรู้ ได้แก่ 
ความรู้และทักษะกระบวนการปฏิบัติ เก่ียวกับการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ เรื่อง การอ่านโน้ตเพลงสากล การเป่าขลุ่ยรีคอร์
เดอร์ระดับเสียงต่างๆ และการฝึกเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ เพลง Ode to joy  
        ระยะเวลา 
           ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 4 
กุมภาพันธ์ 2562 โดยใช้เวลาทดลองรวม 4 ชั่วโมง ทั้งน้ีไม่รวมเวลาในการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียน 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
  1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ หมายถึง ผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนที่จะท าให้นักเรียนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และสามารถวัดได้โดยการแสดงออกมาทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้าน
ทักษะพิสัย 
  2. ทักษะกระบวนการปฏิบัติ หมายถึง กิจกรรมการเรียนรู้ ที่เน้นทักษะกระบวนการปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นให้
เกิดผลในทางปฏิบัติ คุณลักษณะอันพึงประสงค์และการทดสอบย่อย เพื่อให้สามารถใช้กระบวนการต่างๆ อย่าง
คล่องแคล่วถูกต้องแม่นย า  

ประโยชน์ของการวิจัย 
  1. ได้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการปฏิบัติ เรื่องการเป่าขลุ่ยรี คอร์เดอร์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 1 
  2. ได้ความรู้ กระบวนการคิดแก้ปัญหา ที่น าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
การเลือกสื่อ เพื่อให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมและเรียนรู้อย่างมีความสุข  
  3. ได้แนวทางในการพัฒนาทักษะทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  
  4. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ในด้านทักษะการเป่าขลุ่ย ที่ดีขึ้น 
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ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการด าเนินการวิจัยครั้งน้ี ก าหนดขอบเขตของการวิจัย โดยมุ่งศึกษาเฉพาะนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ในรายวิชาดนตรีสากล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จ านวน 14 
คน 
 
การจัดท าเครื่องมือการวิจัย 
    เครื่องมือที่ใช่ในการวิจัย 
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการสอน สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ 
   - แผนการจัดการเรียนรู้ 
   - บทเพลงที่ครูก าหนดให้ 
   - กระดานไวท์บอร์ด 
   - ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล    

- บทเพลงที่ครูก าหนดให้ 
- แบบประเมินทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้รายงานได้ด าเนินการทดลอง กับกลุ่มตัวอย่างตามล าดับดังน้ี 
         1. ก่อนการทดลองให้นักเรียนทดสอบทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ เพื่อเก็บข้อมูล 
  2. ผู้วิจัยด าเนินการสอนกลุ่มตัวอย่างด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น 
          3. เม่ือสิ้นสุดการทดลองสอนแล้ว น าแบบประเมินทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ทดสอบนักเรียนอีกครั้ง  
จากน้ันน าผลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป 
การก าหนดตารางวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามแผนการสอนตามปกติ โดยใช้แบบฝึกทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์
เดอร์ รวมถึงการปฏิบัติเครื่องดนตรี มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และด าเนินการสอนตามตาราง ดังน้ี 
 

สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ป ี เนื้อหา กิจกรรม/นวัตกรรม 
1 18 ม.ค. 62 ทบทวนความรู้เรื่องทักษะการอ่านโน้ตดนตรีสากล  การอธิบาย/การสาธิต 
2 25 ม.ค. 62 ให้นักเรียนน าบทเพลงที่ครูก าหนดให้ คือเพลง Ode to 

Joy มาวิเคราะห์ในแต่ละส่วนของโน้ตเพลง 
 

การอธิบาย/การสาธิต/ฝึก
ปฏิบัติจริง 

3 1 ก.พ. 62 ให้นักเรียนลองปฏิบัติ การเป่าขลุ่ยรีคอร์ดเดอร์ เพลง 
Ode to Joy โดยมีครูคอยก ากับดูแล 

การอธิบาย/การสาธิต/ฝึก
ปฏิบัติจริง 

4 4 ก.พ. 62 ให้นักเรียนฝึกซ้อมเป่าขลุ่ยรีคอร์ดเดอร์เพลง Ode to 
Joy เอง และปฏิบัติการเป่าขลุ่ยรีคอร์ดเดอร์รายบุคคล 

ฝึกปฏิบัติจริง 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีขั้นตอนดังน้ี 
 1. ประเมินคะแนนการทดสอบทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ในการเรียนวิชาดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 โดยการหาคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
 2. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและคะแนนทดสอบหลังเรียน 
ในการเรียนวิชาดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สถิติ ค่า t – test Dependent   

สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
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ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2 ( Proceedings) 

  ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติ ดังน้ี 
1. สถิติพื้นฐานใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าร้อยละและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
2. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและคะแนนทดสอบหลังเรียน
โดยใช้สถิติ ค่า t – test Dependent   

 

t   =   1n
D)(Dn

D
22



 



 
 
เม่ือ  
t หมายถึง การตรวจสอบความแตกต่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 
D หมายถึ ง  ผล ร วมคว าม แต กต่ า ง ร ะห ว่ า งค ะ แ น น ก่ อ น เ รี ย นแ ละ หลั ง เ รี ย นข อ ง แต่ ล ะ ค น  
D2 หมายถึง ผลรวมของก าลังสองของความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนแต่ละคน  
(D)2 หมายถึ ง  ผล ร วมความแตกต่ า ง ของคะแนน ก่อน เ รี ย นและหลั ง เ รี ยนทั้ งหมดยกก า ลั ง สอง 
n    หมายถึง จ านวนนักเรียน 
ผลการวิจัย 
 จากการบันทึกที่ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือแบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน เพื่อวัดระดับคะแนนทักษะการเป่า
ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ซ่ึงผู้วิจัยได้น าแบบสังเกตพฤติกรรมที่ได้บันทึกไว้ก่อนและหลังเรียน มาสรุป ในรูปแบบตาราง ดังน้ี 
สรุปผลการประเมินทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชา

ดนตรีสากล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
ที่ ชื่อ - สกุล ระดับคะแนน (20 คะแนน( 

ก่อนเรียน หลังเรียน 
1 เด็กชายเกียรติภูมิ พรมนัน 12 17 
2 เด็กชายรฐนนท์ สุกากิจ 15 14 
3 เด็กชายรพีภัทร พึ่งรอด 14 17 
4 เด็กชายโพธิภัทร โพธ์ิระยับ 14 14 
5 เด็กชายยุทธศาสตร์ ชัยเลิศ 12 16 
6 เด็กชายศิวัช เก็บนิล 10 15 
7 เด็กชายธนภัทร แก้วกลิ่น 13 16 
4 เด็กชายภูตะวัน ประทุม 15 17 
9 เด็กชายเสาวภาพ นิลดี 14 14 
10 เด็กชายกิตตินันท์ เดชะ 14 19 
11 เด็กชายคมสันต์ อินแก้ว 12 17 
12 เด็กชายพชร ธิจันทร์ 13 14 
13 เด็กชายพีรเทพ ไพโรจน์ 12 16 
14 เด็กชายยศภัทร สุวรรณสิทธ์ิ 14 16 
15 เด็กชายรัชวิชญ์ ตั้งใจ 11 15 
16 เด็กชายซาลิมล์ คาน 11 16 
17 เด็กชายปฏิพัทธ์ ศรีคง 13 14 
14 เด็กชายภูริทัต ภูมิวัฒนรุ่งโรจน์ 14 19 

รวม 219 306 
ค่าเฉลี่ย 12.16 17.00 
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 จากการวิเคราะห์ผลการประเมินทักษะการสร้างสรรค์บทเพลงดนตรีสากลแบบรายบุคคลผู้วิจัยได้น าคะแนน
คะแนนเฉลี่ยรวมก่อนและหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง เทียบกับเกณฑ์ได้ดังน้ี 
 คะแนนเฉลี่ย   เกณฑ์ 
  
 17   -    20   ดีมาก   คะแนนหลังเรียน 17.00 
 14   -    16   ดี 
 10   -    13   พอใช้                       คะแนนก่อนเรียน 12.16 
    0   -    9   ต้องปรับปรุง   
ผลการวิเคราะห์คะแนนจากตารางปรากฏว่า 
  ก่อนเรียน นักเรียนมีทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์อยู่ในเกณฑ์ 12.16 คือ พอใช ้
  หลังเรียน นักเรียนมีทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์อยู่ในเกณฑ์ 17.00 คือ ดีมาก 
 
การวิเคราะห์ผลคะแนนการท าแบบทดสอบการอ่านโน้ตสากล 
  การวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนใช้แบบฝึกทักษะการสร้างสรรค์บทเพลงดนตรีสากล
และหลังใช้แบบฝึกทักษะการสร้างสรรค์บทเพลงดนตรีสากล เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยน าค่าเฉลี่ยของ
คะแนนทดสอบก่อนใช้ชุดการสอน และหลังใช้ชุดการสอนไปทดสอบความแตกต่างโดยใช้  t-test dependent  ได้ผล
ดังแสดงในตาราง 
ตารางแสดงผลการวิ เคราะห์คะแนนเฉลี่ยการทดสอบก่อนใช้ชุดการสอน และหลังใช้ชุดการสอน  
 

คะแนน  t SD 

ก่อนใช้ชุดการสอน 12.94 15.54 1.43 
หลังใช้ชุดการสอน 17.00 1.23 

 
  การวิจัยครั้งน้ีได้ก าหนดสมมติฐานได้ว่า คะแนนทดสอบการสร้างสรรค์บทเพลงดนตรีของนักเรียนหลังการใช้
แบบฝึกทักษะ สูงกว่าคะแนนทดสอบการสร้างสรรค์บทเพลงดนตรีก่อนใช้แบบฝึกทักษะ ซ่ึงจากการทดลอง พบว่า
คะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.94 ส่วนคะแนนทดสอบหลังเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17 เม่ือหาค่าเฉลี่ย
ของคะแนน ไปทดสอบความแตกต่างโดยใช้  t-test dependent  พบว่า ค่า t จากการค านวณ = 15.54 ส่วนค่า t 
จากตารางที่ df = 16 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01/one-tailed t = 2.54 ดังน้ันค่า t จากการค านวณสูงกว่าค่า t 
จากตาราง สรุปได้ว่าคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียน สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนเรียนจริง เชื่อถือ
ได้ จึงสรุปได้ว่า ผู้เรียนที่เรียนด้วยการใช้แบบฝึกทักษะการการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์แล้วการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ดีขึ้นจริง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สรุปผลการศึกษา 
 1. จากการศึกษาปัญหาพบว่า ความรับผิดชอบของตัวนักเรียนและแผนกิจกรรมการเรียนรู้มีความส าคัญต่อ
การฝึกปฏิบัติด้านทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์เป็นอย่างมาก เพราะจากเดิมที่ไม่มีการสอนที่เป็นแบบแผนท าให้ผล
สัมฤทธ์ิทางการศึกษาเป็นไปได้ไม่ดีเท่าที่ควร จนผู้ศึกษาได้ทดลองการสอนที่แบบแผนแล้วพบว่าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการ
ศึกษาเป็นไปได้ดีกว่าเดิมมาก 
 2. จากการลองผิดลองถูก เพื่อหาแนวทางพัฒนาทักษะการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ของนักเรียนแล้วพบว่า แนว
ทางการสอนเป็นไปได้หลายแนวทางมาก ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัย เช่น หากนักเรียนสนใจในเรื่องอ่ืนมากกว่าเรื่องที่เรียน 
เราต้องสามารถน าสิ่งที่นักเรียนสนใจมาประยุกต์ใช้ให้เขาหันมาสนใจในสิ่งที่ก าลังสอนให้ได้ เช่น นักเรียนชอบเล่นเกม
โทรศัพท์ในเวลาที่ก าลังซ้อม ผู้สอนเลยให้นักเรียนเล่นเกมแข่งขันชิงรางวัล โดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มแล้วรีบซ้อมให้คล่อง 

X
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กลุ่มไหนคล่องแล้วก็ให้ออกมาเป่าหน้าห้อง แล้วจะได้รางวัล ทั้งน้ีแนวทางต่างๆ ต้องเป็นไปตามเรื่องที่สอน เพื่อให้เกิด
ผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง การเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เน้นทักษะกระบวนการปฏิบัติ เรื่อง การเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 
  
อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษา การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการปฏิบัติเรื่อง การเป่าขลุ่ยรี
คอร์เดอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีประเด็นที่น่าสนใจนา มาอภิปรายผลได้ดังน้ี 
 1. ผลการหาประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการปฏิบัติเรื่อง การเป่าขลุ่ยรีคอร์
เดอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ 45.20/44.11 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 
40/40 ที่ตั้งไว้ ทั้งน้ีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการปฏิบัติ เรื่อง การเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้ศึกษาจัดท าขึ้นน้ัน ได้ผ่านขั้นตอนอย่างมีระบบ และเขียนแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมและถูกต้อง โดยผู้ศึกษาได้ศึกษาหลักสูตร คู่มือครู เน้ือหา เทคนิคการสอนแบบเน้น
ทักษะกระบวนการจากเอกสาร ที่เก่ียวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และได้ผ่านการ
ตรวจแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา ผ่านการตรวจประเมินความถูกต้องจากคณะผู้เชี่ยวชาญ 
ผ่านการทดลองปรับปรุงเพื่อให้มีความสมบูรณ์ก่อนการน าไปทดลองสอนจริง จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นให้นักเรียน
ได้ปฏิบัติจริง มีขั้นตอนวางไว้อย่างเป็นล าดับ ตั้งแต่ต้นจนจบ และส าเร็จตามวัตถุประสงค์ความมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ จึง
กล่าวได้ว่าเป็นการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีระบบ เป็นขั้นตอน ท าให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรู้และบรรลุตามวัตถุประสงค์โดยแท้จริง 
  2. ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการปฏิบัติ เรื่อง การเป่าขลุ่ย
รีคอร์เดอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6170 ซ่ึงแสดงว่านักเรียนที่
เรียนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการปฏิบัติ เรื่อง การเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ61.70 ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก เป็น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติมากที่สุด ผู้สอนเป็นเพียงผู้คอยชี้แนะ ส่งเสริมหรือกระตุ้น
ให้กิจกรรมที่ผู้เรียนด าเนินการเป็นไปตามความมุ่งหมาย มีขั้นตอนวางไว้อย่างเป็นล าดับตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะที่ดีในการท างาน คือ สามารถคิดเป็น แก้ปัญหาเป็นปฏิบัติเป็น มีคุณภาพในการด าเนินงาน และสามารถ
อยู่ร่วมในสังคมได้  
 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง การเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เน้นทักษะกระบวนการปฏิบัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 17 และคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 
12.94 เป็นไปตามสมมติฐานการศึกษา ทั้งน้ีเน่ืองจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ เน้นทักษะกระบวนการปฏิบัติ ท าให้
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างจริงจัง มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนใน
กลุ่มวิชาทักษะเป็นอย่างมาก นักเรียนได้ลงมือท างานด้วยตนเอง โดยมุ่งเน้นการฝึกวิธีการท างานอย่างสม่ าเสมอทั้งการ
ท างานเป็นรายบุคคล การท างานเป็นรายกลุ่ม ซ่ึงจะท าให้สามารถท างานได้บรรลุตามเป้าหมาย นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการท ากิจกรรมทุกคน ท าให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจบทเรียน นักเรียนมีความเข้าใจในบทเรียนได้ดี
ยิ่งขึ้น นักเรียนพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่เพิ่มความม่ันใจในการเรียนและประสบผลส าเร็จในการเรียน เป็นไปตามกฎ
การเรียนรู้ของธอร์นไดค์ ซ่ึงกล่าวไว้ว่า การเรียนรู้ จะเกิดขึ้นได้ดีถ้าผู้เรียนมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ การฝึกหัด
หรือ การกระท าบ่อย ๆ ด้วยความเข้าใจจะท าให้การเรียนรู้น้ันคงทนถาวร การเรียนรู้เกิดจากการเชื่อมโยงระห ว่างสิ่ง
เร้ากับการตอบสนองความม่ันคงของการเรียนรู้จะเกิดขึ้น เม่ือผู้เรียนได้รับผลที่พึงพอใจย่อมอยากจะเรียนรู้ต่อไป จึง
เป็นเหตุให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
 4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ เ น้นทักษะ
กระบวนการปฏิบัติ เรื่อง การเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
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4.71 ซ่ึงอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด เป็นผลเน่ืองมาจากนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ตามล าดับขั้นตอนจนเกิด
ความช านาญ มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน นักเรียนกระตือรือร้นจากการปฏิบัติจริง นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจตาม
ขั้นตอน มีความสามัคคีและให้ความช่วยเหลือกัน ทุกคนได้แลกเปลี่ยนความรู้ซ่ึงกันและกัน สามารถปฏิบัติกิจกรรมได้
สมบูรณ์ตามที่ก าหนดก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ  

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาที่ได้สรุปและอภิปรายผลมาน้ัน ผู้ศึกษามีแนวคิดเป็นข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไป
ใช้ เพื่อการพัฒนาและในการท าการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป ดังต่อไปน้ี 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 1. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูควรให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด คอยกระตุ้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ
ด้วยตนเอง และกระตุ้นให้ก าลังใจ เพื่อเสริมแรงให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลส าเร็จ 
 2. ครูควรตระหนักถึงความสามารถของนักเรียนที่แตกต่างกัน ควรฝึกให้นักเรียนยอมรับความคิดและยกย่อง
ความคิดของผู้อ่ืนที่น าเสนอ ควรยกย่องชมเชยผลงานนักเรียนทุกคนและเสนอแนะผลงานที่ต้องเพิ่มเติมข้อมูล และให้
ตระหนักถึงคุณค่าของผลงาน 
           ข้อเสนอแนะเพื่อการท าการศึกษาครั้งต่อไป 
 ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้นวัตกรรมและรูปแบบการสอนแบบ
อ่ืนๆ 
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การพัฒนาผลด้านทักษะการตีระนาดเอกในการสะเดาะ สะบัด ของ ด.ช.อัศวเมธ  เอ่ียมน้อย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

Skill improvement of Sabat and Sadeo in Ranard Ek techniques of Asawamate 
Aemnoi Grade 9 student  in Buddhachinnarajpittaya School. 

เตชภณพัฒน์  อัฏฐกรธนานนท์1  สินีนาฏ  คชนิล2  และเอกพสิษฐ์  พชรกุศลพงศ์3 

Techaphonphat  Atthakonthananon1  Sineenart  Kotchanin2   
And Akphasit Phacharakusolphong3 

 
1นักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวทิยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 

2ครูช านาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
3ผู้ช่วยศาสตราจารย ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรศีึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาผลด้านทักษะการตีระนาดเอกในการสะเดาะของ ด.ช.อัศวเมธ  เอ่ียม
น้อย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ให้ชัดเจนมากขึ้น 2) เพื่อพัฒนาผลด้านทักษะการตีระนาดเอก
ในการสะบัดของ ด.ช.อัศวเมธ  เอ่ียมน้อย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ให้ชัดเจนมากขึ้น รูปแบบ
การวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  ใช้แนวคิดของพันโทเสนาะ หลวงสุนทรเป็นกรอบการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง คือ ด.ช.อัศว
เมธ  เอ่ียมน้อย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ชนิด 1) 
แบบฝึกหัดการตีสะเดาะในระนาดเอก 2) แบบฝึกหัดการตีสะบัดในระนาดเอก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เชิง
พรรณนา  
 จากการวิจัยพบว่า แบบฝึกหัดการตีระนาดเอกในการสะเดาะ สะบัด ของ ด.ช.อัศวเมธ  เอ่ียมน้อย ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ที่สร้างขึ้นมาน้ัน มีประสิทธิภาพ หลังจากได้รับการฝึกโดยใช้แบบฝึกหัด
ในการสะเดาะ สะบัด นักเรียนเกิดทักษะในการปฏิบัติการตีระนาดเอกในการสะเดาะ สะบัด ที่ชัดเจนมากขึ้น 

ค าส าคัญ : ทักษะการตีระนาดเอก 

Abstract 
 This objective of this study were 1) to improve more skill Sabat in Ranard Ek techniques 
clear Increase of Asawamate Aemnoi of Grade 9 student in Buddhachinnarajpittaya 2) to improve 
more skill Sadeo in Ranard Ek techniques clear Increase of Asawamate Aemnoi of Grade 9 student in 
Buddhachinnarajpittaya. The study was a quantitative research by using concept of Lieutenant 
Colonel Sanoh Luangsoontorn  as a research framework. A sample ofthis case was Asawamate 
Aemnoi that he is studying in Grade 9 by specific sampling. The tools of this study was used by       1) 
exercise for Sabat in Ranard Ek techniques 2)  exercise for Sadeo in Ranard Ek techniques. The data 
was analyzed using by description.  

The findings indicated that exercise for Sabat and Sadeo in Ranard Ek techniques of 
Asawamate Aemnoi Grade 9 student  in Buddhachinnarajpittaya School has been effective after 
practice by using the exercise Sabat and Sadeo. The resulte was Asawamate Aemnoi become more 
skilled in practice.  
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Keywords : Skill of Sabat and Sadeo in Ranard Ek. 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
ในการหัดเล่นดนตรีไทย ตั้งแต่เริ่มผู้ฝึกจะต้องเริ่มจากการตีฆ้องวงใหญ่ทุกคนจนเห็นความสามารถเฉพาะของ

แต่ละคนจึงจะสามารถเล่นดนตรีเครื่องอ่ืนได้ดังที่ เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี (2554 : 20) ได้กล่าวว่า "การที่จะเป็นคนระนาด
เอกในสมัยโบราณจะเป็นการฝึกหัดที่กลมกลืนกับวิธีการพัฒนาด้านดนตรีที่เป็นธรรมชาติมากที่สุดคือฝึกหัดฟังไป
พร้อมๆกัน กล่าวคือ ขณะที่ฝึกหัดฆ้องวงใหญ่ในระยะเริ่มแรกน้ัน ครูจะบรรเลงระนาดเอกควบคู่ไปด้วยหรือแม้กระทั่ง
ในโอกาสที่บรรเลงจริงตามงานทั่วไป สิ่งเหล่าน้ีจะซึมซับในโสตประสาท ดังน้ัน หากมาฝึกหัดระนาดเอกในระยะต่อไป
จึงเป็นประโยชน์ที่เก้ีอหนุนซ่ึงกันและกัน และจะท าให้มีพื้นฐานของการเป็นนักระนาดเอกที่มั่นคง" 

ในปัจจุบันระนาดเอกถือเป็นพระเอกในวงดนตรีไทย ผู้ที่อยากมาเรียนส่วนใหญ่ก็มักจะเลือกที่จะเรียนระนาด
เอกดังที่ ชาตรี เฉลิมยุคล (อ้างในเอกสิทธ์ิ สุนิมิต, 2549 : 9) ได้กล่าวไว้ว่า ระนาดเอกเป็นเครื่องดนตรีที่รู้จักเป็นอย่าง
ดีในหมู่ของนักดนตรีไทย  เครื่องดนตรีชนิดน้ีใช้ประกอบอยู่ในวงปี่พาทย์ เรามักจะได้ยินค าทักทายในหมู่นักดนตรีไทย
ว่า "งานน้ีใครตีระนาด" หรือบทบาทในภาพยนตร์โหมโรงซ่ึงมีบทบาทที่ผู้แสดงเป็นขุนอินพูดว่า  "วงโน้นมันเอาใครตี
ระนาด"(ชาตรี เฉลิมยุคล , 2546) จากค าพูดดังกล่าวน้ีแสดง ให้เห็นว่า ระนาดเอกเป็นเครื่องดนตรีที่ทุกคนให้
ความส าคัญและสนใจเป็นพิเศษมากกว่าเครื่องดนตรีชนิดอ่ืนที่ประกอบในวงปี่พาทย์ ที่เป็นเช่นน้ีเพราะว่าระนาดเอก
ถูกจัดให้ท าหน้าที่เป็นผู้น าในการบรรเลงของวงปี่พาทย์  ส่วนเครื่องดนตรีชนิดอ่ืนๆที่ประกอบอยู่ในวงน้ันจะท าหน้าที่
เป็นผู้ตามในการบรรเลง ถ้าเปรียบกับตัวแสดงละครแล้วถือว่าระนาดเอกเปรียบเสมือนตัวพระเอกของเรื่องเลยทีเดียว 
          ในการบรรเลงระนาดเอกน้ัน ผู้บรรเลงจ าเป็นต้องรู้เทคนิคต่างๆที่ใช้ส าหรับการตีระนาดเอก โดยเฉพาะดังที่ 
เฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี (อ้างอิงในเอกสิทธ์ิ  สุนิมิต, 2549 : 49) ได้กล่าวไว้ว่า ลักษณะของการบรรเลงระนาดเอกน้ัน จะ
แตกต่างกันไปตามลักษณะของบทเพลง หากเป็นประเภททางพื้นจะอาศัยการด าเนินท านองแบบเก็บเป็นหลัก หากเป็น
เพลงประเภทกรอจะเปลี่ยนมาใช้การด าเนินท านองแบบกรอนอก จากน้ันระนาดเอกยังอาศัยเทคนิคพิเศษ เช่น สะบัด
และรัว เป็นต้น  
          เน่ืองจากผู้วิจัยได้มีการส่งประกวดเดี่ยวระนาดเอก ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 64 ซ่ึงในระหว่างการฝึกซ้อม ปัญหาที่ผู้วิจัยพบคือ ในการ
ตีระนาดเอก ของ ด.ช.อัศวเมธ  เอ่ียมน้อย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ยังสะเดาะ สะบัด
ไม่ชัด ด้วยปัญหาและความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าวิจัยเรื่องการศึกษาผลด้านทักษะการตีระนาด
เอกในการสะเดาะ สะบัด ของ ด.ช.อัศวเมธ  เอ่ียมน้อย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาผลด้านทักษะการตีระนาดเอกในการสะเดาะของ ด.ช.อัศวเมธ  เอ่ียมน้อย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3  โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ให้ชัดเจนมากขึ้น 
 2. เพื่อพัฒนาผลด้านทักษะการตีระนาดเอกในการสะบัดของ ด.ช.อัศวเมธ  เอ่ียมน้อย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ให้ชัดเจนมากขึ้น 
 
สมมติฐาน 
 ด.ช.อัศวเมธ  เอ่ียมน้อย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา มีทักษะการตีระนาดเอกในการ
สะเดาะ สะบัด ที่ชัดเจนมากขึ้น หลังจากได้รับการฝึกโดยใช้แบบฝึกหัดในการสะเดาะ สะบัด 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 5.1 ขอบเขตด้านเน้ือหา 
  5.1.1 แบบฝึกหัดการตีสะเดาะ 
   5.1.1.1 การตีสะเดาะ จากเสียงต่ าไปหาเสียงสูง 
   5.1.1.2 การตีสะเดาะ จากเสียงสูงไปหาเสียงต่ า 
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  5.1.2 แบบฝึกหัดการตีสะบัด  
   5.1.2.1 การตีสะบัด 3 เสียง 
   5.1.2.2 การตีสะบัด 2 เสียง 
   5.1.2.3 การตีสะบัดข้ามเสียงทั้งขาขึ้นและขาลง 
 5.2 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
  โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 39/1 ธรมมบูชา ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 
 5.3 ขอบเขตด้านประชากร 
  5.3.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ ด.ช.อัศวเมธ  เอ่ียมน้อย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
 5.4 ขอบเขตด้านระยะเวลาในการทดลอง 
  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ทดลองเป็นระยะเวลาจ านวน 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุก
วันศุกร์ คาบชุมนุม เวลา 14.30 – 16.30 น. ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. 2562 ถึง 25 ม.ค. 2562 
  ก่อนการทดลอง ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. 2562  
  หลังการทดลอง ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค. 2562 ถึง 25 ม.ค. 2562 

นิยามศัพท์ 
 ระนาดเอก นอกจากเป็นเครื่องดนตรีที่ท าจากไม้โดยปรากฏในประเทศไทยแล้ว ยังมีเครื่องดนตรีที่มีลักษณะ
ที่มีลักษณะเดียวกันน้ีปรากฏอยู่หลายแห่งในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พระยาอนุมานราชธน ทูลต่อสมเด็จพระเจ้าฯ 
เจ้าฟ้ากรมพระยานริสรานุวัดติวงศ์ เม่ือวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2442 เก่ียวกับความหมายของระนาดไว้ดังน้ี “ระนาด 
ข้าพระพุทธเจ้าลองเก็บค าที่ใกล้เคียงดูมีระนาด ระเนน หมายถึง ล้มกันเป็นแถว ระนาว หมายถึง เป็นแถว ระเนียด 
หมายถึง เสาตั้งเรียงกัน ระแนง หมายถึง ไม้พาดเรียงกันเป็นแถว ระเบียงเรียงราย ระเบียบ หมายถึง เป็นแถวเป็นแนว
เรียบร้อย สายรยางค์ ระโยง ระเดียง ค าเหล่าน้ีมี ระ อยู่หน้า และมีความไปในทางว่าเป็นแถวเป็นแนวทุกค า ระ น่าจะ
หดหรือเสียงกร่อนมาจากกราว ซ่ึงแปลว่า แถว แนว ในภาษาอาหมยังแปลว่าที่ใช้ส าหรับเกาะยึด อย่างราวลูกกรง 
รยางค์ น่าจะเป็นค าซ้อนของราวยางแปลความเดียวกัน ถ้า ระ มาจากกราว แล้ว นาด ก็มีค าที่ใกล้กันก็คือ  (ด-ล-น) 
ดาด ลาด ระนาด อาจแปลว่า สิ่งที่ประหลาดหรือขึงเป็นราวเป็นแถว” (เสถียร ดวงจันทร์ทิพย์, 2552 : 352) 
 การตีสะเดาะ ส านักมาตรฐานอุดมศึกษา ส านักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย (2534 : 70) ได้ให้ความหมาย
ของการตีสะเดาะไว้ว่า หมายถึง การตีสะเดาะหรือการสะบัดยืนเสียงโดยตีคู่ 4 สามครั้ง ระยะห่างเท่าๆกันโดยเร็ว 
 การตีสะบัด ส านักมาตรฐานอุดมศึกษา ส านักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย (2534 : 71) ได้ให้ความหมายของ
ค าว่า สะบัด ไว้ว่า คือการตีคู่ 4 สามครั้ง ระยะห่างเท่ากันโดยเร็วให้เสียงเคลื่อนที่เป็นคู่เสียงต่างๆ เช่น 
  1) สะบัด “เรียงสองเสียง” ทั้งขาขึ้นและขาลง 
  2) สะบัด “เรียงสามเสียง” ทั้งขาขึ้นและขาลง 
  3) สะบัด “ข้ามเสียง” ทั้งขาขึ้นและขาลง 
 มนตรี ตราโมท (2540 : 67) ได้ให้ความหมายของค าว่า “สะบัด” หมายถึง การแทรกพยางค์ (หรือเสียง) เข้า
ไปในทางเก็บอีก 1 พยางค์ ซ่ึงแล้วแต่จะเห็นสมควรว่าจะแทรกตรงไหนได้บ้าง การแทรกพยางค์ตามวิธีที่เรียกว่าสะบัด
น้ี หากอยู่ในขณะที่บรรเลงโดยใช้จังหวะช้า พยางค์ที่แทรกน้ีจะอยู่ชิดกันกับพยางค์หลังที่อยู่ถัดไป ทั้งเหน่ียวรั้งพยางค์
ข้างหน้าให้ร่นถอยไปชิดกับพยางค์ที่แทรกเข้ามาน้ันจนเท่ากันกับที่ตัวเองชิดกับพยางค์หลัง แต่ถ้าอยู่ในขณะที่บรรเลง
โดยใช้จังหวะเร็วแล้วพยางค์ที่แรกเข้ามาน้ีก็อยู่ระหว่างศูนย์กลางของที่ 2 พยางค์พอดี และมิได้ท าพยางค์อ่ืนเคลื่อนที่
อย่างใด ทั้งน้ีเพราะความเร็วบังคับมิให้ท าได้ดังที่อยู่ในขณะใช้ จังหวะช้าตีสะบัด คือ การตีคู่แปด 3 ครั้ง ห่างเท่ากัน
โดยเร็วให้เสียงเคลื่อนที่เป็นคู่เสียงต่างๆ 
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กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลด้านทักษะการตีระนาดเอกในการสะเดาะ 
สะบัด ของ ด.ช.อัศวเมธ  เอ่ียมน้อย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา  โดยมีรายละเอียดวิธีการ
ด าเนินการวิจัยตามหัวข้อต่อไปน้ี 
 1. ขั้นตอนการวิจัย 
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ขั้นตอนของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 2. ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3. สร้างชุดการสอนด้วยตนเอง 
 4. เก็บรวบรวมข้อมูล 
 5. วิเคราะห์ผล 
 6. สรุปผล อภิปรายผล 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร  คือ ด.ช.อัศวเมธ  เอ่ียมน้อย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรยีนพุทธชินราชพิทยา  
 กลุ่มตัวอย่าง คือ ด.ช.อัศวเมธ  เอ่ียมน้อย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา โดยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.1 แบบฝึกหัดการตีสะเดาะในระนาดเอก 
  3.1.1 การสะเดาะจากเสียงต่ าไปหาเสียงสูง 
 

ซฺซฺซฺ ลฺ ทฺ ลฺลฺลฺ ทฺ ดฺ ทฺทฺทฺ  ดฺ ร ฺ ดฺดฺดฺ ร ฺมฺ รฺรฺรฺ มฺ ฟ ฺ มฺมฺมฺ ฟฺ ซฺ ฟฺฟฺฟฺ ซฺ ลฺ ซฺซฺซฺ ลฺ ทฺ 
 
 

ลฺลฺลฺ ทฺ ด ทฺทฺทฺ  ด ร ดดด ร ม รรร ม ฟ มมม ฟ ซ ฟฟฟ ซ ล ซซซ ล ท ลลล ท ด  
 

 
    

ททท  ด  ร  ด ด ด  ร ม ร ร ร  ม ฟ ม ม ม  ฟ ซ 

แบบฝึกหัดการตีระนาดเอกในการสะเดาะ 
สะบัด ของ ด .ช.อัศวเมธ  เอ่ียมน้อย ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนพุทธ ชินราช
พิทยา 
 

หลังจากใช้แบบฝึกหัดการตีระนาดเอกใน
การสะเดาะ สะบัด ด .ช.อัศวเมธ  เอ่ียม

น้อย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนพุทธ
ชินราชพิทยา มีทักษะการตีที่ชัดเจนมาก
ขึ้น 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
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3.1.2 การสะเดาะจากเสียงสูงไปหาเสียงต่ า 
 

ซ ซ ซ  ฟํ ม  ฟํฟํฟํ  ม   ร  ม ม ม   ร   ด  ร ร ร   ด  ท ด ด ด   ท  ล ททท  ล  ซ ลลล  ซ  ฟ ซซซ  ฟ  ม 
 

 ฟฟฟ  ม ร  มมม  ร  ด รรร  ด  ท ฺ ดดด  ท ฺ ล ฺ ทฺทฺทฺ  ลฺ  ซฺ ลฺลฺลฺ  ซฺ  ฟฺ ซฺซฺซฺ  ฟฺ  มฺ ฟฺฟฺฟฺ  มฺ  ร ฺ
 

 
 

3.2 แบบฝึกหัดการตีสะบัดในระนาดเอก 
3.2.1 การสะบัดจากเสียงต่ าไปหาเสียงสูง 
 

- - ซฺลฺท ฺ - - ลฺทฺด ฺ - - ทฺดฺร ฺ - - ดรฺฺมฺ - - รฺมฺฟฺ - - มฺฟฺซฺ - - ฟฺซฺล ฺ - - ซฺลฺทฺ 
 

- - ลฺทฺด - - ทฺดร - - ดรม - - รมฟ - - มฟซ - - ฟซล - - ซลท - - ลทด 
 

- - ทดร - - ด ร ม  - - ร ม ฟํ - - ม ฟํซ  
 
  3.2.2 การสะบัดจากเสียงสูงไปหาเสียงต่ า 
 

- - ซ ฟํม  - - ฟํม ร  - - ม ร ด  - - ร ด ท - - ด ทล   - -ทลซ - - ลซฟ - - ซฟม 
 

- - ฟมร - - มรด - - รดท ฺ - - ดทฺล ฺ - - ทฺลฺซฺ - - ลฺซฺฟฺ - - ซฺฟฺม ฺ - - ฟฺมฺรฺ 
 

- - มฺรฺด ฺ - - รฺดฺท ฺ - - ดฺทฺล ฺ - - ทฺลฺซฺ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ก่อนการทดลอง ได้ให้ ด.ช.อัศวเมธ เอ่ียมน้อย ตีสะเดาะระนาดเอกยืนเสียงโดยตีคู่ 4 สามครั้ง ระยะห่าง
เท่าๆกันโดยเร็วและตีสะบัดทั้งขาขึ้น-ขาลงระนาดเอก เพื่อตรวจสอบว่ามีความชัดเจนมากน้อยเพียงใด 
 2. ด าเนินการสอน โดยผู้วิจัยซ่ึงเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาได้ใช้ชั่วโมงชุมนุม
ดนตรีไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระยะเวลาทดลองเป็นระยะเวลาจ านวน 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวัน
ศุกร์ คาบชุมนุม เวลา 14.30 – 16.30 น. ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. 2562 ถึง 25 ม.ค. 2562 
  ก่อนการทดลอง ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. 2562  
  หลังการทดลอง ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค. 2562 ถึง 25 ม.ค. 2562 
 3. เก็บข้อมูลโดยการบันทึกวีดีโอ ภาพและเสียง 
 4. วิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการศึกษาด้านทักษะการตีระนาดเอกในการสะเดาะ สะบัด ของ ด.ช.อัศวเมธ  เอ่ียมน้อย ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3  โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนาดังน้ี 
 5.1 การตีสะเดาะ 
 5.2 การตีสะบัด 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การพัฒนาผลด้านทักษะการตีระนาดเอกในการสะเดาะ สะบัด ของ ด.ช.อัศวเมธ  เอ่ียมน้อย ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3  โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา โดยผู้วิจัยได้แบ่งประเด็นการศึกษาดังน้ี 

1. ทักษะการตีระนาดเอกของ ด.ช.อัศวเมธ  เอ่ียมน้อย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

มฺมฺมฺ  รฺ  ด ฺ รฺรฺรฺ  ดฺ  ท ดฺดฺดฺ  ท ฺลฺ ทฺทฺทฺ  ลฺ  ซฺ 
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1.1 การสะเดาะ 
1.2 การสะบัด 

1. การตีระนาดเอกของ ด.ช.อัศวเมธ  เอี่ยมน้อย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
 1.1 การสะเดาะ 

การตีสะเดาะหรือการสะบัดยืนเสียงโดยตีคู่ 4 สามครั้ง ระยะห่างเท่าๆกันโดยเร็ว 
1.1.1 การสะเดาะจากเสียงต่ าไปหาเสียงสูง 
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ภาพที่ 1 การตีสะเดาะจากเสียงต่ าไปหาเสียงสูง 
ที่มา : เตชภณพัฒน์  อัฏฐกรธนานนท์ (ถ่ายเม่ือ 14 กุมภาพันธ์ 2562) 

 
1.1.2 การสะเดาะจากเสียงสูงไปหาเสียงต่ า 
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ภาพที่ 2 การตีสะเดาะจากเสียงสูงไปหาเสียงต่ า 
ที่มา : เตชภณพัฒน์  อัฏฐกรธนานนท์ (ถ่ายเม่ือ 14 กุมภาพันธ์ 2562) 

 
1.2 การตีสะบัด  

การสะบัด ไว้ว่า คือการตีคู่ 4 สามครั้ง ระยะห่างเท่ากันโดยเร็วให้เสียงเคลื่อนที่เป็นคู่เสียงต่างๆ  
1.2.1 การสะบัดจากเสียงต่ าไปหาเสียงสูง 
 

- - ซฺลฺท ฺ - - ลฺทฺด ฺ - - ทฺดฺร ฺ - - ดฺรฺมฺ - - รฺมฺฟฺ - - มฺฟฺซฺ - - ฟฺซฺล ฺ - - ซฺลฺทฺ 
 

- - ลฺทฺด - - ทฺดร - - ดรม - - รมฟ - - มฟซ - - ฟซล - - ซลท - - ลทด 
 

- - ทดร - - ด ร ม  - - ร ม ฟํ - - ม ฟํซ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 การสะบัดจากเสียงต่ าไปหาเสียงสูง 
ที่มา : เตชภณพัฒน์  อัฏฐกรธนานนท์ (ถ่ายเม่ือ 14 กุมภาพันธ์ 2562) 
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3.1.4.1 การสะบัดจากเสียงสูงไปหาเสียงต่ า 
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ภาพที่ 4 การสะบัดจากเสียงสูงไปหาเสียงต่ า 
ที่มา : เตชภณพัฒน์  อัฏฐกรธนานนท์ (ถ่ายเม่ือ 14 กุมภาพันธ์ 2562) 

 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.1. เพื่อพัฒนาผลด้านทักษะการตีระนาดเอกในการสะเดาะของ ด.ช.อัศวเมธ  เอ่ียมน้อย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3  โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ให้ชัดเจนมากขึ้น 
  1.1.1 การตีสะเดาะ  
   การตีสะเดาะ จะต้องตียืนเสียง ยืนเสียงในที่ น้ีคืนตีเสียงเดิม โดยตีคู่  4 สามครั้ง          
ด้วยความถี่ระยะห่างเท่าๆกันโดยเร็ว แบบฝึกหัดการตีสะเดาะจะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 1) การตีสะเดาะจากเสียง
ต่ าไปหาเสียงสูง  2) การตีสะเดาะจากเสียงสูงไปหาเสียงต่ า โดยใช้เทคนิคการฝึกแบบปฏิบัติซ้ า จนท าให้นักเรียนเกิด
ทักษะและตีสะเดาะได้ชัดเจนมากขึ้น 
 1.2. เพื่อพัฒนาผลด้านทักษะการตีระนาดเอกในการสะบัดของ ด.ช.อัศวเมธ  เอ่ียมน้อย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3  โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ให้ชัดเจนมากขึ้น 
  1.2.1 การตีสะบัด 
                                   การตีสะบัด จะตีโดยเคลื่อนเสียงซ่ึงไม่ตีอยู่ที่เสียงเดิม กล่าวคือ ตีด้วยคู่ 4 สามครั้ ง      
ด้วยความถี่ระยะห่างเท่าๆกันโดยเร็ว ให้เสียงเคลื่อนที่เป็นคู่เสียงต่างๆ แบบฝึกหักการตีสะบัดจะแบ่งออกเป็น 2 แบบ 
คือ1) การสะบัดจากเสียงต่ าไปหาเสียงสูง 2) การสะบัดจากเสียงสูงไปหาเสียงต่ าโดยใช้เทคนิคการฝึกแบบปฏิบัติซ้ า จน
ท าให้นักเรียนเกิดทักษะและตีสะเดาะได้ชัดเจนมากขึ้น 
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อภิปรายผลการวิจัย  
 การพัฒนาผลด้านทักษะการตีระนาดเอกในการสะเดาะ สะบัด ของ ด.ช.อัศวเมธ  เอ่ียมน้อย ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3  นักเรียนมีทักษะการตีระนาดเอกในการสะเดาะ สะบัด ที่ชัดเจนมากขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ว่า ด.ช.
อัศวเมธ  เอ่ียมน้อย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา มีทักษะการตีระนาดเอกในการสะเดาะ สะบัด ที่
ชัดเจนมากขึ้น หลังจากได้รับการฝึกโดยใช้แบบฝึกหัดในการสะเดาะ สะบัด เน่ืองมาจากการใช้เทคนิคการปฏิบัติแบบ
ซ้ าๆ จึงท าให้นักเรียนเกิดทักษะในการปฏิบัติการตีระนาดเอกในการสะเดาะ สะบัด ที่ชัดเจนมากขึ้น  
   
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 ในการท าวิจัยพัฒนาผลด้านทักษะของ ด.ช.อัศวเมธ  เอ่ียมน้อย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนพุทธชินราช
พิทยา ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการตีสะเดาะ สะบัด และได้ค าแนะน าข้อมูลเพิ่มเติมจาก ผศ.เอกพสิษฐ์  พชรกุศล
พงศ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ นางสินีนาฏ  คชนิล  
ต าแหน่งครูช านาญการ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จึงอยากเสนอแนะให้ผู้ที่สนใจในการตีระนาดเอกที่อยากจะศึกษา
เรื่องของการสะเดาะ สะบัด ลองน าไปปรับใช้และน าข้อมูลไปค้นคว้าเพิ่มเติมต่อไป  
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ชุดการสอนเพ่ือจัดการเรียนรู้วิชาทฤษฎีดนตรีสากลแบบห้องเรียนกลับด้าน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6.2 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 

Teaching set to manage learning theories of international music theory in the 
classroom.Grade 6.2, Wat Mahawanaram School 

เป็นหน่ึง  เหล็กแจ้ง1,ประภาส  อ่ าพูล2,อุทาน  บุญเมือง3,ชนัญชิดา  ศิริเอก4 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อทดลองน าทฤษฎีการศึกษาห้องเรียนกลับด้าน มาทดลองจัดการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.2 ทดสอบหาประสิทธิภาพชุดการสอน เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทฤษฎี
ดนตรีสากลทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน จากกลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.2  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 โรงเรียนวัดมหาวนาราม จ านวน 23 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ บทเรียนทฤษฎีดนตรีสากลที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น แบบทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน 
 การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน ให้กับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.2 โรงเรียนวัดมหาวนาราม เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเก็บข้อมูลวิจัยพบว่า
หลังจากนักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 39 และหลังจากการท า
แบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 75  แสดงว่านักเรียนมีการพัฒนาด้านการเรียนรู้ที่
เพิ่มขึ้น 
 วิชาดนตรีเป็นวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนวัดมหาวนาราม ได้มีการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี 
กลุ่มสาระศิลปะ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวมจ านวน 11 ห้อง 
การศึกษากลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยพบว่าพื้นฐานการเรียนรู้ของประชากรกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับที่ดี 

ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 

Abstract 
The purpose of this research is to experiment with the theory of education in the classroom. 

Come to learn and manage learning for grade 6.2 students. Test for teaching set efficiency. 
Comparison of learning achievement in international music theory before and after learning From 
the sample group Grade 6.2 students 2nd semester, academic year 2018, Wat Mahawanaram School, 
23 students. International music theory lessons that the researcher created Knowledge test before 
and after school 

This research study The objective is to manage classroom learning in reverse. To students 
Grade 6.2 Wat Mahawanaram School To enhance self-learning skills Data collection was found that 
after the students made the pre-test of the students, the average score was equal to 39 And after 
doing the post-test of students with an average score of 75 Shows that students have increased 
learning development  
 Music subjects are subjects in the art learning group. Wat Mahawanaram School Have learned 
music lessons. Art group In grade 4 to 11 grade 3, total. The study of the sample group, the 
researchers found that the basis of learning of the sample population was at a good level. 
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
 การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่  โดยให้นักเรียน 
เรียนรู้เน้ือหาที่บ้านและน าการบ้านมาท าที่โรงเรียน การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเป็ นการจัดการเรียนรู้
แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และแก้ปัญหาเรื่องการบ้านของนักเรียนได้ 
 การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านกับวิชาดนตรีน้ัน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ลงตัว ซ่ึงการเรียนวิชา
ดนตรีน้ัน ผู้เรียนจะต้องเรียนกับครูผู้สอนและน าบทเรียนที่ได้รับจากครูผู้สอนกลับไปฝึกด้วยตนเองที่บ้าน ผู้เรียนดนตรี
ต้องมีความรับผิดชอบ ในการเรียนรู้เป็นอย่างดี ทั้งด้านการเรียนรู้ทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ  ผู้เรียนดนตรีต้องมีความ
รับผิดชอบต่อการฝึกซ้อมดนตรี และมีความรับผิดชอบต่อการศึกษาหาความรู้เก่ียวกับทฤษฎี 
 โรงเรียนวัดมหาวนาราม มีการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ซ่ึงผู้วิจัยได้จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เป็นการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ผู้เรียนให้ความสนใจเป็นอย่างดีและมีความรู้ในวิชาดนตรี ซ่ึงผู้วิจัยมีความสนใจในการ
จัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน จึงอยากทดลองการจัดการเรียนรู้แบบห้องรียนกลับด้าน กับนักเรียนโรงเรียนวัด
มหาวนาราม 
 วิชาดนตรี เป็นวิชาที่มีจุดมุ่งหมายด้านทักษะพิสัยเป็นส่วนมาก แต่การเรียนรู้เก่ียวกับทฤษฎีดนตรีก็เป็นส่วน
ที่ส าคัญเช่นกัน ผู้เรียนดนตรีต้องมีทักษะทางดนตรีที่ดีและมีความรู้เก่ียวกับทฤษฎีดนตรีอย่างถูกต้องด้วย  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ในการจัดท าวิจัยในครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์ เพื่อทดลองน าทฤษฎีการศึกษาห้องเรียนกลับด้าน  
มาทดลองจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.2 เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 1. เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการของนักเรียนระดับชั้นเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.2 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนทดสอบ ระหว่างก่อนใช้แบบฝึกหัด และหลังใช้แบบฝึกหัด 

สมมติฐานการวิจัย 
 นักเรียนมีคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนมีคะแนนที่สูงกว่าคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอน ทฤษฎีดนตรีสากลแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน ในรายวิชาดนตรี โรงเรียนวัดมหาวนาราม ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาดังน้ี 
          ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.2 โรงเรียนวัดมหาวนาราม  
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 23 คน 
         เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
        เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแ้ก ่
           1. ชุดการสอนทฤษฎีดนตรีสากลแบบห้องเรียนกลับด้าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.2 โรงเรียนวัดมหาวนาราม  
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
           2.เวลาที่ใช้ทั้งหมด 4 ครั้ง ครั้งละ 60 นาที โดยแบ่งการเรียนรู้ที่บ้าน 4 ครั้ง 
และการเรียนรู้ที่โรงเรียน 4 ครั้ง 
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การสร้างและพัฒนาชุดการสอนทฤษฎีดนตรีสากลแบบห้องเรียนกลับด้าน ในรายวิชาดนตรี  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.2 โรงเรียนวัดมหาวนาราม ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ชุดคือ 
 ชุดที่ 1 การศึกษาทฤษฎีดนตรีสากลด้วยตนเองที่บ้าน 
 ชุดที่ 2 แบบฝึกหัดทฤษฎีดนตรีสากล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลการท าวิจัย 
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 ในการวิจัยครั้งน้ีผู้รายงานได้ด าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างตามล าดับดังน้ี 
 1. ก่อนการทดลองให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดก่อนเรียน เพื่อเก็บข้อมูล 
 2. ผู้วิจัยด าเนินการสอนกลุ่มตัวตัวอย่างด้วยชุดการสอนที่สร้างขึ้น เวลาในการสอน 1ชั่วโมงและนักเรียน
ศึกษาด้วยตนเอง 1ชั่วโมง 
 3. เม่ือสิ้นสุดการทดลองสอนแล้วให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดหลังเรียน เพื่อเก็บข้อมูล 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยที่ มุ่งพัฒนาการเรียนการสอน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.2 ซ่ึงผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี 

ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 นักเรียนในรายวิชาดนตรี ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6.2 โรงเรียนวัดมหาวนารามในภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 23 คน 

สรุปผล 
 จากผลในการวิจัยในเรื่องชุดการสอนเพื่อจัดการเรียนรู้วิชาทฤษฎีดนตรีสากลแบบห้องเรียนกลับด้านชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6.2 โรงเรียนวัดมหาวนาราม โดยการใช้แบบฝึกหัด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.2  ซ่ึงมีจ านวน
นักเรียน 23 คน พบว่ามีปัญหาในด้านการเรียนรู้ทฤษฎีดนตรีสากล ผู้วิจัยจึงได้ทดสอบโดยใช้แบบฝึกหัดทฤษฎีดนตรี
สากล ที่ก าหนดให้ ผลการทดสอบอยู่ในเกณฑ์ จากเกณฑ์ ร้อยละ 39  ผลคือยังต้องมีการปรับปรุงแก้ไข ดังน้ันครูจึงใช้
แบบฝึกทักษะ ในการที่จะช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจในทฤษฎีดนตรีสากล หลังจากน้ันครูได้ใช้ชุดแบบฝึกหัดชุดเดิม 
ให้นักเรียนได้ฝึกทดลองอีกครั้งหน่ึง ผลปรากฏว่านักเรียนมีผลคะแนนแบบทดเป็นร้อยละ 75  แสดงว่านักเรียนมีการ
พัฒนาทักษะในด้านการเรียนทฤษฎีดนตรีสากลที่ดีขึ้นสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 

สรุปผลการเรียนทฤษฎีดนตรีสากลแบบห้องเรียนกลับด้าน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6.2 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 
ที่ ชื่อ - สกุล ระดับคะแนน (20 คะแนน( 

ก่อนเรียน (20( หลังเรียน (20( 

1 เด็กชายนัทธพงศ์  เกียรติสุต 7 15 
2 เด็กชายธนพัฒน์  ไชยเพียร 7 16 
3 เด็กชายนที  ถาวร 9 16 
4 เด็กชายสุทธิพงษ์  ค าล่า 9 14 
5 เด็กชายนภัส  แก้วหาญ 10 15 
6 เด็กชายศตวรรษ  ศิริพิณ 7 16 
7 เด็กชายพีรทัต  พงษ์มา 10 14 
8 เด็กชายธีรพงษ์  ค ารินทร์ 6 14 
9 เด็กชายพีระชัย  พระทองค า 9 13 
10 เด็กชายวัชรพงศ์  ตาสุรินทร์ 8 16 
11 เด็กหญิงปรีชาภรณ์  พัสกุล 5 15 
12 เด็กหญิงภัทรวดี  เม้ียนเทศ 9 17 
13 เด็กหญิงสุจิตตรา  พึ่งม่วง 5 14 
14 เด็กหญิงจิราพัชร  ดอกบัว 9 14 
15 เด็กหญิงฑิฆัมพร  อินริ้ว 9 16 
16 เด็กหญิงสุนิษา  อยู่หลัง 7 17 
17 เด็กหญิงแพรวา  จันทร์แสง 5 15 
18 เด็กหญิงอภิญญา  ผิวจันทร์ 10 14 
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ที่ ชื่อ - สกุล ระดับคะแนน (20 คะแนน( 

ก่อนเรียน (20( หลังเรียน (20( 

19 เด็กหญิงสกุนภา  เพลียพันธ์ 8 13 
20 เด็กหญิงจีรภา  สงวนศักดิ์ 10 15 
21 เด็กหญิงพิราพรณ์  ไตรธรรม 8 16 
22 เด็กหญิงสุรี  นาคธรรมชาติ 8 14 
23 เด็กหญิงภัคจิรา  สวัสดิ์วงค์ 8 15 

รวม 143 344 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 39 75 

 
แผนภูมิกราฟแท่งแสดงระดับคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.2 รายบุคคล 

 

 
 
 
อภิปรายผล 

จากผลที่ผู้วิจัยได้สร้างชุดการเรียนรู้และน าแบบฝึกหัดทฤษฎีดนตรีสากลให้นักเรียนได้ลองท าพบว่า นักเรียนให้
ความสนใจกับการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านและสนุกกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีพัฒนาการด้านการ
เรียนรู้ที่ดีขึ้น หลังจากที่ได้ท าแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน ด้วยแบบฝึกหัดทฤษฎีดนตรีสากล 
พบว่านักเรียนมีความรู้และความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยการจัดการเรียนรู้วิชาทฤษฎีดนตรีสากลแบบห้องเรียนกลับด้านชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.2 
โรงเรียนวัดมหาวนาราม โดยการใช้แบบฝึกหัด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.2  
       ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ 
 1. ประสิทธิภาพของแบฝึกหัด ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแบบฝึกหัดเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับผู้สอนด้วย ดังน้ัน
ครูผู้สอนจะต้องเข้าใจตัวผู้เรียน เข้าใจวิธีการใช้ส่ือประกอบการสอนให้เข้ากับความเหมาะสมของนักเรียนเป็นอย่างดี 
       ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการพัฒนาน านวัตกรรมและเทคนิคการสอนทฤษฎีดนตรีสากล ๆ มาใช้ในการสร้างแบบฝึกหัด  
และการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างความสนใจของผู้เรียนได้แสดงออกมากขึ้น 
 2. ควรมีการวิจัยเพื่อหาประสิทธิภาพชุดการสอนที่สร้างขึ้น ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยการน าแบบฝึกหัดทฤษฎี
ดนตรีสากลน้ีไปใช้กับนักเรียนในระดับชั้นต่าง ๆ  และสถานศึกษาอ่ืน ๆ ที่มีการเรียนการสอนในรายวิชาดนตรีสากล 
เพื่อพัฒนาการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านต่อไป  
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยน้ีน าเสนอผลการศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่
เรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะขลุ่ยริคอร์เดอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา  2561  ประชากร ได้แก่ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 14 คน  เครื่องมือที่ใช้
ประกอบด้วย แผนผังแสดงตัวโน้ตและต าแหน่งน้ิวการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ โน้ต G โน้ต F โน้ต E  แบบฝึกเป่าขลุ่ยรีคอร์
เดอร์ แบบฝึกที่ 1 โน้ต G แบบฝึกที่ 2 โน้ต F แบบฝึกที่ 3 โน้ต G - F แบบฝึกที่ 4 โน้ต E แบบฝึกที่ 5 โน้ต G  
- F – E แบบฝึกเพลง G - F – E Song  การเ ก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการใช้  แบบฝึกทักษะขลุ่ยรีคอร์เดอร์   
ขั้นพื้นฐานและหลังการใช้แบบฝึกทักษะขลุ่ยรีคอร์เดอร์  
 การวิจัยพบว่า 1.  นักเรียนมีคะแนนจากการทดสอบผลสัมฤทธ์ิของการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ก่อนการใช้แบบฝึก
การเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  6.00 จากคะแนนเต็ม  20  คะแนนคิดเป็นร้อยละ  30.00  และหลัง
การใช้แบบฝึกการป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.14 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ  82.00  2.  นักเรียนมีคะแนนจากการทดสอบผลสัมฤทธ์ิข้อเขียนและการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์หลังการใช้แบบ
ฝึกการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ สูงกว่าคะแนนจากการทดสอบผลสัมฤทธ์ิของข้อเขียนและการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ คิดเป็น
ร้อยละ 50.70   แสดงว่าการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ รายวิชา ศ21101 ทัศนศิลป์ -ดนตรี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นนวัตกรรมหน่ึงที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ได้ 

ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, แบบฝึกการเป่าขลุ่ยริคอร์เดอร์, โน้ตดนตรีสากล 

Abstract 
 The purposes of this research of the study on the comparison achievement Before and after 
learning of students learning by using the recorder instrument skills training set for mathayom suksa 
1 students, academic year 2018 .  The population is Mathayom Suksa 1 students, Uttaradit School 
2nd semester, academic year 2018, number 14 Tools used include schematic showing the notes and 
positions, finger recorder instrument, rewriting, note G, note F, note E Practice of recorder instrument 
training, practice type 1, note G, practice type 2, note F Practice Pattern 4 Note E Practice Pattern 5 
Note G- F - E G-F - E Song music practice.  Data collection before use the recorder instrument skills 
training set 

 The study found that  1. Students have a score from the achievement test of the flute flute 
before using the flute flute practice practice. With an average score of 6.00 from a full score of 20 
points or 30.00% Students have scores from the written achievement test and the flute-blowing flute 
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test after using the flute correction practice. Higher than the score from the achievement test of the 
writings and the flute correction Accounted for 50.70 percent, indicating that teaching and learning 
by using the flute rehearsal practice form, 21101, visual arts - music Grade 1 is an innovation that will 
increase the ability of the flute flute. 

Keywords : academic achievement, richer flute practice model, international music notes 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ดนตรีเป็นศาสตร์หน่ึงที่มีรูปแบบขององค์ความรู้ ทักษะและระบบวิธีคิดที่แตกต่างไปจากศาสตร์อ่ืนเน่ืองจาก
เป็นศาสตร์เฉพาะรูปแบบของดนตรี   ที่ต้องการให้ผู้เรียน  มีความสามารถในการปฏิบัติดนตรีได้  (เล่น / ร้อง) มี
ความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรีและฟังดนตรีเป็น นักเรียนสามารถรับรู้ เข้าใจ สามารถเข้าถึงรากฐานทางวัฒนธรรม
สามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเองทางดนตรี  ทั้งในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรี และการแสดงออกในเรื่อง
อารมณ์ และความรู้สึกของตนเอง ดนตรีช่วยท าให้ผู้เรียนเข้าใจพฤติกรรมของเพื่อนมนุษย์ นักเรียนควรเป็นผู้ฟังที่มี
ประสิทธิภาพ เข้าใจถึงสัญลักษณ์ของดนตรี และเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตจากดนตรีได้ (ศักดิ์ชัย หิรัญรักษ์ (2543 : 14) 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นหลักสูตรที่ มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจและช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีจินตนาการทางศิลปะ  ช่ืน
ชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณค่า ซ่ึงมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์  กิจกรรมทางศิลปะช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้ง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจนการน าไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความ
เชื่อม่ันในตนเอง อันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้ อีกทั้งยังมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความ
เข้าใจ มีทักษะวิธีการทางศิลปะ เกิดความซาบซ้ึงในคุณค่าของศิลปะ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงออกอย่างอิสระใน
ศิลปะแขนงต่าง ๆ กลุ่มสาระศิลปะยังเสริมสร้างให้มนุษย์เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ช่วยให้มีจิตใจที่งดงาม มีสมาธิแน่ว
แน่ สุขภาพกายและสุขภาพจิตมีความสมดุล ถือเป็นรากฐานของการพัฒนาชีวิตที่สมบูรณ์ เป็นการยกระดับชีวิตและ
ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพสังคมโดยรวม (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 4)  
 ดนตรีเป็นสาระหน่ึง ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  มาตรฐานสาระดนตรี มุ่งเน้นให้ผู้เ รียน เข้าใจและ
แสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรีถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่าง
อิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็น
คุณค่างานศิลปะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล  การเรียนรู้ในด้านดนตรีสากล 
เป็นวิชาแขนงหน่ึง ที่มุ่งพัฒนาอย่างต่อเน่ือง การเรียนการสอนดนตรีโดยใช้ทักษะการปฏิบัติเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง เพราะ
ดนตรีเป็นเรื่องของทักษะ ดังน้ันในการเรียนรู้ดนตรีจึงควรมีกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับทักษะดนตรีโดยตลอด ทั้งการฟัง
เพลง การร้องเพลง การเคลื่อนไหวร่างกาย การปฏิบัติเครื่องดนตรี การสร้างสรรค์ในลักษณะต่าง ๆ และการอ่านโน้ต 
แต่ถ้าเรียนด้านทฤษฎีเพียงอย่างเดียวโดยไม่ใช้ทักษะปฏิบัติ ก็จะไม่เกิดผลประโยชน์ การศึกษาทฤษฎีในเบื้องต้นแล้ว
จึงลงมือปฏิบัติควบคู่กันไป การที่จะเรียนดนตรีให้ได้ผลน้ันจ าเป็นจะต้องมีทักษะปฏิบัติควบคู่ไปกับทฤษฎีผู้ที่จะเรียนรู้
ดนตรีให้ได้ผลดี ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ก าหนดไว้ด้วยว่า ให้สถานศึกษาเป็นผู้จัดหลักสูตรของ
ตนเองให้เป็นไปตามกรอบหลักสูตรหรือมาตรฐานที่กล่าว ในหลักสูตรสถานศึกษา จ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรของ
ตนเองขึ้นมาโดยค านึงถึงประโยชน์ที่ผู้เรียนควรได้รับจากการศึกษา และมุ่งเน้นให้สถานศึกษาสามารถก าหนดสาระการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นของตนเองด้วย (ณรุทธ์ สุทธจิตต์. 2544 : 3 
 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่จะท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เน้ือหาวิชาการต่าง ๆ ให้ได้ผลดีต้องมีกระบวนการ
ใช้สื่อการสอนด้วย จึงจะช่วยให้ครูผู้สอนถ่ายทอดแนวความคิคข้อเท็จจริง ทักษะ เจตคติ และความซาบซ้ึง ผู้เรียน
มองเห็นคุณค่าในเน้ือหา ที่จะท าให้เกิดความเข้าใจ และเกิดความจ าอย่างถาวรท าให้ผู้เรียนได้รับรู้โดยใช้ประสาทสัมผัส
หลาย ๆ ทาง เช่น หู ตา มือสัมผัส และอ่ืน ๆ ท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างรวดเร็ว ทั้งยังช่วยเพิ่มพูน
ประสบการณ์ความรู้ให้แก่ผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนอย่างแข็งขันท าให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้เร็วขึ้น และใช้เวลา
ในการเรียนน้อยลง นอกจากน้ีสื่อการเรียนการสอนยังช่วยแก้ปัญหาหรือข้อจ ากัดต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการเรียนการ
สอนได้อีก สื่อการสอนดนตรีเป็นสิ่งที่ช่วยให้การเรียนการสอนดนตรีมีประสิทธิภาพ จึงเป็นความจ าเป็นของผู้สอนที่
ควรศึกษาค้นคว้าว่ามีสื่ออะไรบ้างที่น ามาใช้ในการสอนดนตรีได้ ควรน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การเลือกสรรหรือ
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จัดหา และประดิษฐ์สื่อดนตรีควรค านึงถึงความเหมาะสมกับบทเรียนและผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษาเป็นส าคัญ 
(ณรุทธ์  สุทธจิตต์. 2541 : 4) 

จากการจัดการเรียนการสอนการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ของนักเรียนจ านวน  224  คน พบว่ามี
นักเรียนจ านวน  14  คน ไม่สามารถจดจ าโน้ตในบรรทัด  5  เส้น กระสวนจังหวะและจ าน้ิวขลุ่ยรีคอร์เดอร์ได้ ซ่ึงเป็น
ปัญหาในการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความท้อถอยปฏิบัติไม่ทันกลุ่มเพื่อน  ไม่มีความสุขในการเรียน 
หากปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขก็จะช่วยให้นักเรียนสามารถจดจ าโน้ตในบรรทัด  5  เส้น กระสวนจังหวะและจ าน้ิว
ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ได้ดีขึ้น และจะส่งผลให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนอันจะก่อให้เกิดผลดีต่อการเรียนของนักเรียนเอง
ด้วย 

จุดประสงค์การวิจัย 
 1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านโน้ตในบรรทัด  5  เส้น  กระสวนจังหวะและจ าน้ิวขลุ่ยรีคอร์เดอร์ 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะขลุ่ย 
ริคอร์เดอร์  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ปีการศึกษา  2561  
  
ขอบเขตการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน อุตรดิตถ์  ที่เรียนภาค
เรียนที่  2 ปีการศึกษา 2561 วิชา ทัศนาศิลป์-ดนตรี จ านวน 224 คน  
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนอุตรดิตถ์  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 จ านวน 14 คน 
 ตัวแปรที่ศึกษา  
  ตัวแปรต้น  ได้แก่  การเรียนรู้โน้ตดนตรีสากลโดยใช้แบบฝึกทักษะขลุ่ยรีคอร์เดอร์ 
  ตัวแปรตาม ได้แก่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องโน้ตดนตรีสากลของนักเรียนโดยใช้แบบฝึกการเป่า
ขลุ่ยรีคอร์เดอร์   
 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง  
  ท าการทดลองในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาในการทดลองจ านวน  4 คาบเรียน  
โดยใช้แบบฝึกทักษะขลุ่ยรีคอร์เดอร์ 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1.  ความสามารถในการอ่านโน้ตในบรรทัด  5  เส้น  กระสวนจังหวะและจ าน้ิวขลุ่ยรีคอร์เดอร์  หลังเรียน
ของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะขลุ่ยริคอร์เดอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ปีการศึกษา  2561  
แตกต่างจากก่อนเรียน 
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะขลุ่ยริคอร์เดอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
1  ปีการศึกษา  2561  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนับส าคัญทางสถิติที่ 0.1 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
ตัวแปรตาม : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องโน้ตดนตรีสากลของนักเรียนโดยใช้แบบฝึกการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์   
 นิยามศัพท์ 

        1.  ผลส าฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง  คุณลักษณะ รวมถึงความรู้ ความสามารถของบุคคลอันเป็นผล
มาจากการเรียนการสอน วิชาทัศนศิลป์-ดนตรี เรื่อง โน้ตดนตรีสากล 

        2.  แบบฝึกการเป่าขลุ่ยริคอร์เดอร์  หมายถึง  แบบฝึกการเป่าขลุ่ยริคอร์เดอร์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาเอง 
        3. โน้ตดนตรีสากล  หมายถึง  สัญลักษณ์ที่ใช้บันทึกแทนเสียงดนตรี ซ่ึงแสดงถึงความสั้น – ยาว และ

ความสูง – ต่ าของเสียงดนตรี 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
            ตัวแปรต้น                                                             ตัวแปรตาม 
 
 
 

 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  รายวิชา  ศ21101 ทัศนศิลป์-ดนตรี 
(สาระดนตรี)   ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2561 จ านวน  14  คน  ซ่ึงมีปัญหาไม่สามารถจดจ าโน้ต 
ในบรรทัด  5  เส้น กระสวนจังหวะ และต าแหน่งน้ิวได้ถูกต้อง 
 2.  สื่อ/วิธีการ  แบบฝึกทักษะขลุ่ยรีคอร์เดอร์  
 3.  ขั้นตอนการด าเนินการ 
      3.1  ครูให้นักเรียนที่ไม่สามารถจดจ าโน้ตในบรรทัด  5  เส้น กระสวนจังหวะ และต าแหน่งน้ิวได้ถูกต้อง  
จ านวน 14 คน ฝึกปฏิบัติตามแบบฝึกทักษะขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ในคาบพักและคาบเรียนที่  9 โดยครูคอยให้ค าแนะน าและ
จัดเตรียมใบงานให้ท าซ้ า ๆ จนสามารถจ าและปฏิบัติได้ดี 
       3.2  นักเรียนจับคู่ถาม - ตอบ เก่ียวโน้ตในบรรทัด 5 เส้น กระสวนจังหวะและต าแหน่งน้ิวขลุ่ยรีคอร์
เดอร์   
       3.3  ครูทบทวนและให้ความรู้เพิ่มเติมโน้ตในบรรทัด 5 เส้น กระสวนจังหวะและต าแหน่งน้ิวขลุ่ยรีคอร์
เดอร์   
       3.4  ครูให้นักเรียนเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ตามแบบฝึกโน้ตตามแบบฝึก 
       3.5  ครูทดสอบการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ตามแบบฝึกโน้ตเพลง G-F-E และ เพลง G-F-E Song 
 4.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

4.1 แผนผังแสดงตัวโน้ตและต าแหน่งน้ิวการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ 
- โน้ต G 
- โน้ต F 
- โน้ต E 

4.2 แบบฝึกเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์  
- แบบฝึกที่  1  โน้ต  G   
- แบบฝึกที่  2  โน้ต  F 
- แบบฝึกที่  3  โน้ต  G - F   
- แบบฝึกที่  4  โน้ต  E 
- แบบฝึกที่  5  โน้ต  G - F - E 

4.3 แบบฝึกเพลง G - F – E Song 
4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการใช้ แบบฝึกการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ขั้นพื้นฐานและหลังการใช้

แบบฝึกการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์  
5.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ค่าเฉลี่ยและร้อยละ / ความถี่ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
1.  ผลการวิจัย  ในการน าเสนอผลการวิจัยจะน าเสนอโดยใช้ตารางดังน้ี 
                  ตารางแสดงคะแนนผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนแบบฝึกการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ของนักเรียน 14  คน ก่อน
การใช้แบบฝึกการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์   
 

การเรียนรู้โน้ตดนตรสีากลโดยใช้
แบบฝึกทักษะขลุ่ยรีคอร์เดอร ์

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องโน้ต
ดนตรีสากลของนักเรียนโดยใช้แบบ
ฝึกการเปา่ขลุ่ยรีคอร์เดอร์   
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คนที ่

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (คะแนน  20  คะแนน ) 
ก่อนใช ้ หลังใช้ การเปลี่ยนแปลง 

1 5 16 +11 
2 8 15  +7 
3 6 17 +11 
4 7 16  +9 
5 5 16 +11 
6 4 17 +13 
7 6 15  +9 
8 8 18 +10 
9 5 18 +13 
10 4 17 +13 
11 6 16 +10 
12 7 14 +7 
13 8 16 +8 
14 5 15 +10 
ค่าเฉลี่ย 6.00 16.14 10.14 

 
จากตารางพบว่า   
       1. นักเรียนมีคะแนนจากการทดสอบผลสัมฤทธ์ิของข้อเขียนและการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ก่อนการใช้

แบบฝึกทักษะขลุ่ยรีคอร์เดอร์ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  6.00  จากคะแนนเต็ม  20  คะแนน  คิดเป็นร้อย  30.00 
       2. นักเรียนมีคะแนนจากการทดสอบผลสัมฤทธ์ิของข้อเขียนและการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ 

หลังการใช้แบบฝึกการป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  16.14  จากคะแนนเต็ม  20  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  
82.00 

      3. นักเรียนมีคะแนนจากการทดสอบผลสัมฤทธ์ิข้อเขียนและการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์หลังการใช้แบบฝึก
การเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ สูงกว่าคะแนนจากการทดสอบผลสัมฤทธ์ิของข้อเขียนและการการป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์ คิดเป็น
ร้อยละ 50.70    

 
อภิปรายผล 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะขลุ่ยริคอร์เดอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 14 คน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ 0.1 ซ่ึงสอดคล้องกับสมติฐานข้อที่ 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะขลุ่ยริคอร์เดอร์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ปีการศึกษา  2561  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนับส าคัญทางสถิติที่  0.1  
เน่ืองมาจากแบบฝึกทักษะขลุ่ยริคอร์เดอร์ มีการใช้ส่วนโน้ตที่ง่ายต่อการจ าและการปฏิบัติและสามารถปฏิบัติซ้ าจนกว่า
จะจดจ าระบบน้ิว เสียงและโน้ต ของขลุ่ยริคอร์เดอร์ได้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ข้อเท็จจริงเก่ียวกับโน้ต เกิดทักษะใน
การปฏิบัติขลุ่ยริคอร์เดอร์ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนดนตรี และเกิดความซาบซ้ึงในความสามารถของตนเองในการปฏิบัติ
ขลุ่ยริคอร์เดอร์ตามแบบฝึกทักษะขลุ่ยริคอร์เดอร์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ปีการศึกษา  2561  ได้ส าเร็จ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณรุทธ์  สุทธจิตต์  (2541 : 4) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่จะท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
เน้ือหาวิชาการต่าง ๆ ให้ได้ผลดีต้องมีกระบวนการใช้สื่อการสอนด้วย จึงจะช่วยให้ครูผู้สอนถ่ายทอดแนวความคิคข้อ
เท็จจริง ทักษะ เจตคติ และความซาบซ้ึง ผู้เรียนมองเห็นคุณค่าในเน้ือหา ที่จะท าให้เกิดความเข้าใจ และเกิดความจ า
อย่างถาวรท าให้ผู้เรียนได้รับรู้โดยใช้ประสาทสัมผัสหลาย ๆ ทาง เช่น หู ตา มือสัมผัส และอ่ืน ๆ ท าให้ผู้เรียนเกิด
ความรู้ความเข้าใจอย่างรวดเร็ว ทั้งยังช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้ให้แก่ผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน
อย่างแข็งขันท าให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้เร็วขึ้น และใช้เวลาในการเรียนน้อยลง นอกจากน้ีสื่อการเรียนการสอนยังช่วย
แก้ปัญหาหรือข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนได้อีก สื่อการสอนดนตรีเป็นสิ่งที่ช่ วยให้การเรียนการ
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ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2 ( Proceedings) 

สอนดนตรีมีประสิทธิภาพ จึงเป็นความจ าเป็นของผู้สอนที่ควรศึกษาค้นคว้าว่ามีสื่ออะไรบ้างที่น ามาใช้ในการสอนดนตรี
ได้ ควรน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การเลือกสรรหรือจัดหา และประดิษฐ์สื่อดนตรีควรค านึงถึงความเหมาะสมกับ
บทเรียนและผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษาเป็นส าคัญ  

ข้อเสนอแนะ 
        ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

  การวิจัยน้ีได้วิธีการในการแก้ปัญหานักเรียนที่ไม่สามารถจดจ าโน้ตในบรรทัด  5  เส้น กระสวน
จังหวะและจ าน้ิวขลุ่ยรีคอร์เดอร์ได้  ครูสอนดนตรีที่มีปัญหาในการสอนนักเรียนให้จดจ าโน้ตในบรรทัด 5  เสน้และ
กระสวนจังหวะ  สามารถน าวิธีและผลการวิจัยน้ีไปใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ 
        ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อ 
            การศึกษาชุดฝกทักษะที่ชวยพัฒนาทักษะการเลนดนตรีโดยเนนการพัฒนาดานจังหวะ เพื่อใหผูเรียนมีความ
แมนย าเรื่องจังหวะมากยิ่งขึ้น  
      1.ควรพัฒนาชุดฝกทักษะน้ีเพื่อน าไปใชในการฝกทักษะดนตรีชนิดอ่ืน และทดลองใชกับนักเรียนในระดับชั้นตาง ๆ  
      2.ควรศึกษาเปรียบเทียบทักษะดานดนตรีของนักเรียนที่ฝกโดยใชชุดฝกกับการฝกโดยเทคนิคการสอนแบบอ่ืน 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 

 

ที่ ชื่อ-สกุล สังกัด 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนัญชิดา ศิริเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ภูมิสิทธิพร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัคพล ปรีชาศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สลักจิต ตรีรณโอภาส มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาวิดา มหาวงศ ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
6 ดร.วศินสุข สมบูรณ์วงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทาน บุญเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกพสิษฐ์ พชรกุศลพงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัญรัตน์ อ ่าดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยศจรัส ตือขุนทด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
12 ว่าที  ร.ต.ดร.บัญชา ส่ารวยรื น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิรดา เวชญาลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
15 ดร.อดุลย์ วังศรีคูณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
16 ดร.สมหมาย อ ่าดอนกลอย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม นาคอ้าย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพย์สุดา อินทะพันธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
19 ดร.เทิน สีนวน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
20 ดร.เกสร กอกอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
21 ดร.ปิยลักษณ์ พฤกษะวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
22 ดร.พิเชฐ สยมภูวนาถ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มงคล อักษรดิษฐ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญเลิศ เจิมปลั ง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดนยา วงศ์ธนะชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
26 ดร.พรทิพย์ ครามจันทึก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ แก้วนุช มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
28 รองศาสตราจารย์ ดร.สุขแก้ว ค่าสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณวิชญ์ ใบกุหลาบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
31 ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
32 ดร.สวนีย์ เสริมสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
33 รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพร ริมชลการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
34 ดร.ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 

 

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

ที่ ชื่อ-สกุล สังกัด 
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมชัย สังโยคะ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
36 ดร.อรรฎชณม์ สัจจะพัฒนกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
37 ดร.อารีย์ ปรีดีกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
38 ดร.ธัญญาพร ก่องขันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ที่ ชื่อ-สกุล สังกัด 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอ้ือมพร หลินเจริญ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยากาญจน์ โตพิทักษ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
3 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย กุลโสภิต สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพัฒน์ รักพรมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
6 รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาดี ปณะราช มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
8 ดร.ศรวัส ศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
9 ดร.วรพรรณ ขาวประทุม มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
10 ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูวิทย์ กมุทธภิไชย มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ เตชะ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
14 ดร.วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
15 ดร.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
16 ดร.ไตรรงค์ เปลี ยนแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
17 รองศาสตราจารย์ ดร.สุณี บุญพิทักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
19 รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลชลิตา กมุทธภิไชย มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุสิษฐ์ พันธ์กล ่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมรา ศรีแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพิพัฒน์  รักพรมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
25 ดร.ประจบ ขวัญมั น มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
26 ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภา มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
   

http://mis.kpru.ac.th/procemployee/employeeview.aspx?empid=000037
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ที่ ชื่อ-สกุล สังกัด 
27 ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรัฎฐ์  เพ็งแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
29 ดร.ขวัญชัย ขัวนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
30 ดร.สุวดี  อุปปินใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
31 ดร.พูนชัย  ยาวิราช มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
32 ดร.กิตติศักดิ์ นิวรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส ณ พิกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
34 ดร.จิราภรณ์ ปาล ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัตฐิยา ชัยชนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
36 ดร.สุดาพร ปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
37 ดร.เกศรินทร์ ศรีธนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
38 ดร.วิชิต เทพประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงระวี ณ ล่าพูน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชราภรณ์  ทาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
41 ดร.พัชราวรินทร์ เรือนโต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
42 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ติ๊บค่าป้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
43 ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
44 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมฤทัย ตันมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
45 ดร.รักษ์ วรุณวนารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
46 ดร.สุภาพร เตวิยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
47 ดร.บุญทิวา  สิริชยานุกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
48 ดร.วันชนะ จิตอารีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
49 ดร.โชคฑีรภัคญ์ ธนเศรษฐวัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
50 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดารุณี  นิพัทธ์ศานต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
51 ดร.กิตติยา ปลอดแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
52 ดร.พงศ์วัชร ฟองกันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
53 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ พรหมขันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
54 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มะยุรีย์ พิทยาเสนีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
55 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุติมา เมทนีธร มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
56 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐ์กานต์  ปันแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
57 ดร.สุธิษณา โตธนายานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
58 ดร.สายชล  เพียรผดุงพร มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
59 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราพร กุลนานันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
60 ดร.ไกรวิชญ์  ดีเอม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
61 ดร.วุฒิชัย  พิลึก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
62 ดร.พรรณราย  เทียมทัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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ที่ ชื่อ-สกุล สังกัด 
63 ดร.สยาม  ทองใบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
64 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาติ  จันทร์ดอกไม้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
65 ดร.ทินกร ช้อมพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
66 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
67 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไอริณ ชุ่มเมืองเย็น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
68 รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี เกสทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
69 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร  ทรัพย์รวงทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
70 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทีปพิพัฒน์  สันตะวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
71 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
72 ดร.สายทิตย์  ยะฟู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
73 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทิพย์  งามนิล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
74 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
75 รองศาสตราจารย์ ดร.สรวงพร กุศลส่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
76 ดร.แขก บุญมาทัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
77 ดร. ประสิทธิ์  ไชยศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
78 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ  กงเติม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
79 รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัติ คูณแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

80 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลฉัตร กล่อมอิ ม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

81 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แขขวัญ   สุนทรศารทูล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

82 ดร.สุเนตร ทองค่าพงษ์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก 

83 ดร.เรณู บุญเสรฐ นักวิชาการอิสระ 
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ค าน า 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์

ศึกษา ครั้งที่ 2” ในวันที่ 21- 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการพัฒนาองค์ความรู้และ

นวัตกรรมทางการศึกษาของอาจารย์ นักศึกษา และครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถาบันการอาชีวศึกษา

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งนักวิชาการด้านการศึกษาในทุกสังกัด ซึ่งเป็นการ

ส่งเสริมศักยภาพ และความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยระหว่างอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา  ครูใน

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนักศึกษาวิชาชีพครู รวมถึงนักวิชาการด้านการศึกษาในทุกสังกัด ตลอดจน

บุคลากรคณะครุศาสตร์เครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจบทความ วิพากษ์

บทความวิจัยทั้งแบบบรรยาย (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)  

การจัดท ารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2” แบ่งเป็น 12 

กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ บริหารการศึกษาวัด/ประเมินผลการศึกษา/วิจัยทางการศึกษา/หลักสูตรและการสอน

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การศึกษาปฐมวัย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี/ชีววิทยา สังคมศึกษา                 

พลศึกษา ภาษาจีน คอมพิวเตอร์ศึกษา และประถมศึกษา ซึ่งทุกบทความวิจัย นักวิจัยได้ปรับแก้ไขรายละเอียด

ตามท่ีผู้ทรงคุณวุฒิแนะน าจากการประเมินบทความวิจัยและการวิพากษ์วิจัย 

คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2” ขอขอบพระคุณทุกท่านที่

มีส่วนร่วมในการด าเนินงานในทุกกิจกรรมด้วยดี และหวังว่าผู้อ่านบทความวิจัยจะได้รับความรู้และน าไป

พัฒนางานขององค์กรให้เกิดประโยชน์ต่อไป 

 

 

 

คณะกรรมการจัดท ารายงานสืบเนื่อง 

จากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2” 
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สารบญั 

แบบบรรยาย 
กลุม่ที ่11 คอมพวิเตอร/์เทคโนโลยกีารศกึษา/อตุสาหกรรม 
 

หนา้ 

การพฒันาเวบ็ไซตเ์ผยแพรผ่ลงานวจิยัของนกัศกึษาสาขาคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยทีางการ
ศกึษาคณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 
ชิดชนก  ร าพึงกิจ และ  ณิชารีย์  ป้อมสัมฤทธ์ิ 
 

1 

การศกึษาการจดัการเรยีนรูภ้าษา Python บรูณาการโปรแกรม Scratch ส าหรบันกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปทีี ่1 
ธานินทร์ ทิพวรรณ์ และ  วุฒิชัย พิลึก 
 

13 

ผลการใช ้Raspberry Pi ในการจดัการเรยีนรูค้อมพวิเตอรท์ีม่ตีอ่ผลการเรยีนรูโ้ปรแกรมภาษา
และโครงงาน 
Smart Farmของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 
นายอารัญ  สืบสาย และ  วุฒิชัย พิลึก 
 

24 

การพฒันาบทเรยีนออนไลน ์เรือ่ง การเขยีนโปรแกรมเบือ้งตน้ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี
ที ่4 โรงเรยีนบญุวาทยว์ทิยาลยั จงัหวดัล าปาง 
ณัฐดนัย ตันจันทร์ และ  ปราโมทย์ พรหมขันธ์ 
 

34 

การพฒันาระบบจดัการเรยีนการสอนออนไลน ์(LMS) หนว่ยการเรยีนรูท้ี ่4 กระบวนการ
เทคโนโลย ีโดยใชส้ถานการณป์ญัหาเปน็ฐานเพือ่พฒันาความสามารถ 
ในการแกป้ญัหาของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 
ธนวัฒน์ ใจกันทา และ  กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว 

 

47 

การพฒันาแอปพลเิคชนัเพือ่การเรยีนรูบ้นระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์หนว่ยการเรยีนรู ้ 
การเขยีนโปรแกรมเบือ้งตน้ เพือ่พฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  
ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 
พิทยา ก้องเสียง   กิตติยา ปลอดแก้ว  และ มะยรุีย์ พิทยาเสนีย์ 

64 
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ครุศาสตร์ศึกษาครั้งท่ี2 (Proceedings) 

 
การพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอน โดยการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยผีสานจรงิ AR 
(Augmented Reality) ในการจดัการเรยีนรูเ้รือ่งหลกัการท างานของคอมพวิเตอร ์ส าหรบั
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 
สมบรูณ์ ปรัชญาภูวดล และ  ฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก 

 

78 

การพฒันาสือ่แบบปฏสิมัพนัธด์ว้ยเทคโนโลยผีสานจรงิ เรือ่ง อปุกรณข์องคอมพวิเตอร์ 
 เพือ่พฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่2 
สามารถ ลลีาศีลธรรม  และ สมชาย เมืองมูล 
 

92 

การพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนโดยใชท้ฤษฎีคอนสตคัตวิสิต ์เรือ่ง การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศอยา่งปลอดภยัส าหรบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 
อนุพงศ์ ก าแพงแก้ว และ  ชนันกาญจน์ สุวรรณเรือง 
 

107 

การพฒันาเกมคอมพวิเตอรเ์พือ่การศกึษา หนว่ยการเรยีนรูท้ี ่4 การออกแบบและ การเขยีน
โปรแกรมเบือ้งตน้เพือ่พฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน 
ชัน้มัธยมศกึษาปทีี ่1 โรงเรยีนแมท่ะพฒันศกึษา 
เอกพจน์ นามสะกัน และ  ปรมินทร์ วงษ์ค าสงิห ์
 

121 

แบบโปสเตอร ์
กลุม่ที ่11 คอมพวิเตอร/์เทคโนโลยกีารศกึษา/อตุสาหกรรม 
 

 

การพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน รายวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร  
เรือ่ง การคน้หาขอ้มลูและตดิตอ่สือ่สารผา่นเครอืขา่ยคอมพวิเตอรอ์ยา่งมคีณุธรรม  
โรงเรยีนตากสนิราชานสุรณ ์ โดยการใช้ Quizizz 
รุ่งนภา อนันตศิริ   วรากร ทองทวี  และ เมธี มธุรส 
 

135 

การพฒันาบทเรยีนออนไลน ์เรือ่งการใชโ้ปรแกรม Camtasia Studio 8 
ส าหรบันกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 โรงเรยีนบา้นเกาะน้ าโจน อ.เมอืง จ.ก าแพงเพชร 
กันทนา พรมมี   ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์  และ จักรวาล มาตราสงิห ์
 

148 
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การพฒันาสือ่การสอนอเิลก็ทรอนกิส ์เรือ่งการใชง้านโปรแกรม Microsoft powerPoint2010 
ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่5 
ศิวกร แสงแก้ว   ขนิษฐา หลวงพงษ์   และ วิวัฒน์ ทวีทรัพย์   

 

158 

การพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอน เรือ่งการใชเ้ครือ่งมอืโปรแกรม Paint 
ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่1 โรงเรยีนสาธติ  (ภายใต้ความรว่มมอืระหวา่งส านกังาน 
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาก าแพงเพชรเขต 1 กบัมหาวทิยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร) 
อารยา  แนวภูผา   ศรินญา หวาจ้อย และ  ดลณภา  มิ่งใย 
 

167 

การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนดว้ยเทคนคิการเรยีนการสอนแบบรว่มมอื STAD วชิา 
คอมพวิเตอรพ์ืน้ฐาน เรือ่ง การสือ่สารขอ้มลูและเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ของนกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปทีี ่4 โรงเรยีนอนบุาลก าแพงเพชร 
ขนิษฐา ผลบุญเรอืง   เฉลิม ทองจอน และ เพชร ชมพรูัตน์ 
 

176 

ผลการจดัการเรยีนรูว้ชิาวทิยาการค านวณตามแนวคดิสะเตม็ศกึษาด้วยการสรา้งสรรคผ์า่น 
MakeCode.org ทีม่ตีอ่ผลการเรยีนรูส้ าหรบัชัน้ประถมศกึษาปทีี ่4 
ธิดารัตน์ จันทรป์าน   จุฑามาศ อ่อนค า  และ วุฒิชัย พิลึก 
 

186 

การจดัการเรยีนรูเ้พือ่สรา้งเกมคอมพวิเตอรด์ว้ยโปรแกรม Scratch ในการพฒันาความคดิ
สรา้งสรรค ์ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่4. 
อาทิตยา ตรีโชต ิ  ภราดร พิมพันธ์ุ และ  ภริตา พิมพันธ์ุ 
 

195 

การสรา้งเกมพฒันาการสะกดค า เรือ่ง มาตราตวัสะกด ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่1 
กาญจนา แซ่ตัง   ภราดร พิมพันธ์ุ  และ ภริตา พิมพันธ์ุ 

 

201 

การจดัการเรยีนรูว้ชิาเทคโนโลย ี(วทิยาการค านวณ) ดว้ยคดิไบรท ์แบบใชป้ญัหาเปน็ฐาน  
ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่4 
นนทพัทธ์ ฉิมมา   ภราดร พิมพันธ์ุ   และ   ภริตา พิมพันธ์ุ 
   

209 

การจดัการเรยีนรูเ้พือ่สรา้งโมบายแอปพลเิคชนัแอนดรอยดด์้วย Thunkable ส าหรบันกัเรยีน
ชัน้มัธยมศกึษาปทีี ่5 
ยุทธพิชัย เดชคุ้ม  ภราดร พิมพันธ์ุ และ   ภริตา พิมพันธ์ุ 

219 
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การใชเ้กมไมนค์ราฟตพ์ฒันาค าศพัทภ์าษาองักฤษเพือ่การเขยีนโปรแกรมดว้ยภาษาไพธอน  
ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 
จิตรกร พัฒนพพูัฒน ์  ภราดร พิมพันธ์ุ  และ   ภริตา พิมพันธ์ุ  
 

226 
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1 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที2่ (Proceedings) 

การพฒันาเวบ็ไซตเ์ผยแพรผ่ลงานวจิยัของนกัศกึษาสาขาคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยทีางการศกึษา 
คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

ชิดชนก  ร าพงึกจิ1 ณชิารยี ์ ปอ้มสมัฤทธิ2์ 
 

1สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

บทคดัยอ่ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาเว็บไซต์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่ใช้เว็บไซต์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
  ผลการวิจัยพบว่า  1) ผลการประเมินคุณภาพเว็บไซต์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ของผู้เชี่ยวชาญ มีคุณภาพ อยู่ในระดับมาก 
และ 2) ความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้งานเว็บไซต์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อยู่ในระดับ มาก  

ค าส าคัญ : การพัฒนาเว็บไซต์, ผลงานวิจัยนักศึกษา 

ความเปน็มาและความส าคญั 
 ในโลกปัจจุบันเว็บไซต์เข้ามามีบทบาทส าคัญอย่างมาก เว็บไซต์เป็นสื่อในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
และในสถาบันการศึกษาการมีเว็บไซต์เป็นสิ่งจ าเป็นที่ช่วยในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและบริการต่าง  ๆ ในด้าน
การศึกษา การน าเสนอข้อมูลความรู้ในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนการเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ชมจากทั่ว
ทุกมุมโลกสามารถค้นหาข้อมูลและเข้ามาเยี่ยมชมได้ และยังเป็นการส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันทางการศึกษา 
รวมทั้งการยกระดับคุณภาพของสถาบันการศึกษาให้มีความน่าเชื่อถือและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้ กับ
สถาบันการศึกษาอีกด้วย ปัจจุบันเทคโนโลยีทางการศึกษาได้พัฒนาขึ้น ส่งผลให้การด าเนินการทางการศึกษาเป็นไปได้
อย่างง่าย โดยผู้ เรียนสามารถเรียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ หรือศึกษาหาข้อมูลความรู้ ในเว็บไซต์ได้ ดังน้ัน
สถาบันการศึกษาแต่ละสถาบันจึงต้องหันมาปรับปรุงตัวเองให้ทันกับเทคโนโลยี  เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลความรู้ของ
ผู้เรียนที่มีคุณภาพมาก(ดวงพร เก๋ียงค า และวงค์ประชา จันทร์สมวงค์, 2546,; ศรีอุดร  แซ่อ้ึง, 2556) 
   เน่ืองด้วย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เป็นสาขาที่เปิดท าการสอนมาแล้ว 12 รุ่น มีนักศึกษาที่จบการศึกษาไปแล้วถึง 7 รุ่น ได้เปิดท าการสอนในหลักสูตรครุ
ศาสตร์บัณฑิต 5 ปี และมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในระดับอุดมศึกษารวมทั้ง
ฝึกประสบการวิชาชีพครู และนักศึกษาที่จะจบการศึกษาได้น้ัน ในปีการศึกษาสุดท้ายคือชั้นปีที่ 5 จะต้องท างานวิจัย
จบการศึกษา ตามเงื่อนไขของหลักสูตรที่ก าหนด 
   ปัญหาในปัจจุบันพบว่า ด้วยขนาดปริมาณของนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นทุก ๆ ปี และศิษย์เก่าที่จบการศึกษาไป
แล้วหลายรุ่น ท าให้มีงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้ผลิตออกมาเป็นจ านวนที่มากขึ้น  ปัจจุบันขั้นตอนการจัดเก็บงานวิจัย
ของนักศึกษามีการจัดเก็บในรูปแบบฟอร์มเอกสาร ในแต่ละปีการศึกษาก็จะมีจ านวนของงานวิจัยที่จะต้องน ามาจัดเก็บ
เพิ่มขึ้นทุกปี ซ่ึงการจัดเก็บในรูปฟอร์มของเอกสารท าให้การค้นหางานวิจัยจึงท าได้ยากขึ้นเรื่อย  ๆ ตามจ านวนของ
เอกสารที่เพิ่มขึ้น (รสสุคนธ์  ปิ่นทอง, 2554) ในบางครั้งเมื่อนักศึกษาส่งผลงานวิจัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาก็อาจ
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เก็บผลงานไว้ หรืออาจท าสูญหายไป เน่ืองจากนักศึกษาไม่มีพื้นที่ในการเป็นจุดศูนย์รวมที่จะรวบรวมผลงานวิจัยของ
นักศึกษาเข้าไว้รวมกัน ท าให้การแสดงผลงานของนักศึกษาไม่ได้เผยแพร่สู่สารธารณะชนมากนัก ท าให้บุคลากร
ภายนอกไม่ทราบถึงข้อดี หรือลักษณะเด่นของสาขาวิชามากเท่าที่ควร และเม่ือรุ่นน้องต้องการค้นหาตัวอย่างผลงาน
งานวิจัยของศิษย์เก่าเพื่อน ามาเป็นแนวคิด ส่งผลให้มีแหล่งข้อมูลที่ไม่พียงพอ ไม่สามารถค้นหาตัวอย่างได้อยาก
หลากหลาย เน่ืองจากไม่มีแหล่งสืบค้นข้อมูลที่จะน ามาเป็นหลักฐานอ้างอิงกับผลงานของตนได้  
  จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาเว็บไซต์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขา วิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา ขึ้นมาเพื่อเป็นช่องทางหน่ึงในการเผยแพร่ ซ่ึงจะท าให้เกิดผลประโยชน์ที่ดีต่อ
นักศึกษารุ่นตอ่ไป และบุคคลทั่วไป เม่ือต้องการค้นหาข้อมูลอ้างอิงหรือสมมุติฐานในการสร้างสรรค์งานของตนได้อย่าง
ดี โดยเรียนรู้จากประสบการณ์ของศิษย์เก่าและคณาจารย์ และเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกได้
ทราบถึงผลการเรียนรู้ด้านการวิจัยของนักศึกษาในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษามากขึ้น ส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์และคุณภาพของสาขาอีกด้วย 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาเว็บไซต์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
  2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใช้เว็บไซต์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  

กรอบแนวคิดการวิจัย 
ในการวิจัยน้ี ผู้วิจัยได้แสดงกรอบแนวคิดที่ใช้ในการ วิจัย เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์เผยแพร่

ผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ดังภาพที่ 1 

 
 
                      
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ขอบเขตการวิจัย 
  การพัฒนาเว็บไซต์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัย ดังน้ี  
 ขอบเขตของการศึกษาตัวแปร 
        1 ตัวแปรต้น ได้แก่ เว็บไซต์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
การศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสรรค์ 
 2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อเว็บไซต์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสรรค์ 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ เว็บไซต์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษา 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

3 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที2่ (Proceedings) 

                  1 กลุ่มประชากร ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ชั้นปีที่ 1-5  จ านวน 251  คน   
        2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1-5 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษา  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 155 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยการ
ส่งข้อมูลไปยังกลุ่มประชากรและรอการตอบกลับ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
 1 เครื่องมือในการพัฒนา  
      1.1 โปรแกรมส าหรับการพัฒนาเว็บไซต์ส าเร็จรูป Wordpress 
   1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในการติดตั้งระบบ 
 3.2 เครื่องมือในการวิจัย 
                      3.2.1 เว็บไซต์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
                     3.2.2 แบบประเมินคุณภาพเว็บไซต์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
              2.33.  แบบประเมินความพึงพอใจของเว็บไซต์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

วิธดี าเนนิการวจิยั 

 การด าเนินการวิจัยเพื่ อพัฒนาเ ว็บไซต์  เพื่อสร้างเว็บไซต์ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและเพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของนักศึกษาที่ใช้เว็บไซต์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มีรายละเอียดการด าเนินการ
วิจัยดังน้ี 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
            1  การพัฒนาเว็บไซต์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างดังน้ี 
                 1.1 ศึกษาองค์ประกอบหลักของการออกแบบเว็บไซต์ ซ่ึงประกอบไปด้วย การค้นหาข้อมูล การดาวน์
โหลดข้อมูล การอัพโหลดข้อมูล เว็บไซต์มีความเรียบง่าย เน้ือหาในเว็บไซต์สมบูรณ์ ได้รับการปรับปรุงพัฒนาอยู่เสมอ   
                 1.2 การวางแผนรวบรวมข้อมูลงานวิจัยนักศึกษา รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาเว็บ ได้แก่ ข้อมูล
ผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2558-2560 โดยรวบรวมข้อมูลจากการ
สอบถามและการให้นักศึกษา ส่งข้อมูลงานวิจัยและผลงานของนักศึกษาผ่านทาง E-mail หรือทาง Facebok และ
รวบรวมไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อเตรียมที่จะน าไปใช้ต่อไป 
        1.3 ศึกษาโปรแกรมที่ใช้สร้างเว็บไซต์ที่สามารถใช้งานได้ง่ายที่สุด โดยใช้ “Wordpress” ในการพัฒนาเว็บเพจ 
และโปรแกรม Adobe  Photoshop ในการตกแต่งรูปภาพ 
  1.4 การสร้างเว็บไซต์เป็นการก าหนดโครงสร้างหลักที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์และสร้างเว็บเพจหน้าต่างๆ 
ที่ประกอบด้วยข้อความ และรูปภาพที่เก่ียวข้องกับผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
การศึกษา 
 โครงสร้างเน้ือหาเว็บไซต์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา 
ได้แสดงดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 โครงสร้างเน้ือหาเว็บไซต์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา 

 
   1.5 การทดสอบระบบเว็บไซต์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
การศึกษา ที่สร้างเสร็จไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเล็ก จ านวน 30 คน  ในประเด็นด้านการเชื่อมต่อถึงกันและใช้
งานง่ายหรือยาก ส ารวจข้อผิดพลาดในด้านต่างๆ ดูความเหมาะสมของเว็บไซต์ แล้วจึงน ามาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ 
ก่อนน าไป น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเว็บไซต์ 
 1.6 การก าหนดสิทธ์ิของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานระบบ ประกอบด้วย 3 ประเภท ได้แก่ ผู้ใช้งานทั่วไป ,
นักศึกษาและบุคลากรในสาขาวิชา ,ผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้งานทั่วไป สามารถสืบค้นงานวิจัยและค้นหาผลงานวิจัยได้ ,
นักศึกษาและบุคลากรในสาขา สามารถค้นหาผลงานวิจัย ดาวน์โหลดผลงานวิจัย ส่งงานวิจัยและสมัครสมาชิกได้ และ 
ผู้ดูแลระบบ สามารถเข้าได้ทุกหน้าในระบบ สามารถเพิ่ม แก้ไข และลบงานวิจัยได้ ผู้ดูแลระบบ สามารถตรวจสอบ
ข้อมูลงานวิจัยที่สมาชิกเพิ่มเข้ามาในระบบ เพื่อตรวจสอบข้อมูลข้อมูลงานวิจัยให้มีความถูกต้องก่อนการน าข้อมูล
งานวิจัยเข้าระบบ 
ตารางที่ 1 สิทธ์ิของผู้ใช้งานและค าอธิบายกิจกรรมในระบบ 

สิทธ์ิของผู้ใช้งาน 
สิทธ์ิผู้ใช้ 

อธิบายกิจกรรม ผู้ใช้งาน
ทั่วไป 

นักศึกษาและ
บุคลากรในสาขา 

ผู้ดูแล
ระบบ 

ค้นหาผลงานวิจัย    จัดการข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด 
ดาวน์โหลดผลงานวิจัย    เพิ่มงานวิจัยเข้าสู่ระบบ 
ส่งผลงานวิจัย    แก้ไขข้อมูลงานวิจัย 
สมัครสมาชิก    ลบข้อมูลงานวิจัยออกจากระบบ 
ลบงานวิจัย    สมัครสมาชิก 
แก้ไขงานวิจัย    ค้นหาข้อมูลงานวิจัยในระบบ 
จัดการผลงานวิจัย    ดาวน์โหลดข้อมูลงานวิจัยในระบบ 

 
  2. แบบประเมินคุณภาพเว็บไซต์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
การศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างดังน้ี 
       2.1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร งานศึกษาที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่จะศึกษา รวมถึงวิธีการสร้าง เพื่อน ามา
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สร้างแบบประเมิณให้เน้ือหาครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
  2.2 ลงมือสร้างแบบประเมินคุณภาพเว็บไซต์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
  2.3 แบบประเมินคุณภาพที่สร้างขึ้นน ามาให้ผู้เชี่ยวชาญท าการแบบประเมินคุณภาพ เพื่อดูความ
เหมาะสม และส ารวจข้อผิดพลาดในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการออกแบบจอภาพของเว็บ ด้านประสิทธิภาพของเว็บ ด้าน
การน าเสนอ เพื่อท าการแก้ไขให้สมบูรณ์ น าเว็บไซต์ให้ผู้เชี่ยวชาญ 3  ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม คุณภาพ
และความเป็นไปได้ ด้านการออกแบบจอภาพของเว็บ ด้านประสิทธิภาพของเว็บ ด้านการน าเสนอ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ
พิจารณาลงความคิดเห็นและให้คะแนน  
  2.4 ปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  
 3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใช้เว็บไซต์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างดังน้ี 
     3.1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร งานศึกษาที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่จะศึกษา รวมถึงวิธีการสร้าง เพื่อน ามา
สร้างแบบประเมินความพึงพอใจให้เน้ือหาครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
     3.2 ลงมือสร้างแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
  3.3 แบบประเมินที่สร้างขึ้นน ามาให้กลุ่มตัวอย่างท าการแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อดูความความ
พึงพอใจในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านความยากง่ายในการใช้เว็บไซต์ ด้านเน้ือหาและการออกแบบ ด้านประโยชน์และการ
น าไปใช ้ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
   ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์คุณภาพเว็บไซต์เผยแพร่ผลงานวิจัยของสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา 
จาก ผู้เชี่ยวชาญ และของนักศึกษาที่ใช้เว็บไซต์เผยแพร่ผลงานวิจัยของสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา โดย
หาค่าสถิติ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจของ
ผู้เชี่ยวชาญและ นักศึกษา โดยแบ่งเกณฑ์ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2543 หน้า 104) 
เกณฑ์การพิจารณาระดับความพึงพอใจแปรความหมายจากค่าเฉลี่ยตามน้ าหนักคะแนนเฉลี่ยที่ค านวณได้  จ าแนกเป็น 
5ระดับดังน้ี 

ผลการวิจัย 

         1. ผลการประเมินคุณภาพเว็บไซต์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
การศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 
ตารางที ่2 คุณภาพเว็บไซต์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา 
                คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 

                รายการประเมินคณุภาพเวบ็ไซต ์ x̅ S.D. ระดบั
คณุภาพ 

ดา้นการออกแบบจอภาพของเวบ็ 
1 ความเหมาะสมของรูปแบบเมนู 5.00 0.00 ดีมาก 

2 ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร สี ขนาด 4.33 0.57 มาก 

3 ความเหมาะสมของการใช้สีพื้น 4.67 0.57 ดีมาก 

4 ภาพที่ใช้ประกอบมีขนาดเหมาะสม 4.33 0.57 มาก 
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 คา่เฉลีย่โดยรวม 4.40 0.44      ด ี

 
  จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพของผู้ เชี่ยวชาญในการประเมินคุณภาพเว็บไซต์เผยแพร่
ผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ

นครสวรรค์ โดยภาพรวมของอยู่ในระดับมาก ( x̅ = 4.40, S.D .= 0.44) 

   เม่ือพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้านการออกแบบเว็บไซต์ มีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ( x̅ = 

4.46, S.D .= 0.40) รองลงมาคือด้านประสิทธิภาพของเว็บ มีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดี ( x̅ = 4.41, S.D .= 

0.52) และต่ าที่สุดคือ ด้านการน าเสนอ มีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดี ( x̅ = 4.16, S.D .= 80.2 ) 
 เม่ือพิจารณาในด้านออกแบบจอภาพของเว็บ หัวข้อความเหมาะสมของรูปแบบเมนู มีค่าสูงสุดในระดับดี

มาก ( x̅ = 5.00 , S.D .= 0.00) รองลงมาคือ หัวข้อความเหมาะสมของการใช้สีพื้น และหัวข้อการออกแบบหน้าจอใน

ภาพรวม เท่ากันอยู่ในระดับดีมาก ( x̅ = 4.67 , S.D .= 0.57) และต่ าสุดคือ หัวข้อความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร 

สี ขนาด และหัวข้อภาพที่ใช้ประกอบมีขนาดเหมาะสม เท่ากันอยู่ในระดับมาก ( x̅ = 4.33, S.D .= 0.57) 
 เ ม่ือพิจารณาในด้านประสิทธิภาพของเว็บ หัวข้อการเข้าใช้งานท าได้ง่าย มีค่าสูงสุดในระดับดีมาก 

 ( x̅ = 4.67, S.D .= 70.5 ) รองลงมาคือ เมนูหลักเข้าใจง่ายในการเข้าถึงข้อมูล หัวข้อการเชื่อมโยงไปยังหน้าจออ่ืนๆ 

ท าได้ง่าย และหัวข้อความง่ายในการค้นหาข้อมูล เท่ากันอยู่ในระดับดี ( x̅ = 4.33 , S.D .= 0.57)  
 เม่ือพิจารณาในด้านการน าเสนอ หัวข้อความน่าสนใจของข้อมูล ข้อมูลมีความน่าสนใจ และหัวข้อ เป็นแหล่ง

สนับสนุนข้อมูลการท าวิทยานิพนธ์ได้ มีค่าสูงสุดเท่ากันในระดับดี ( x̅ = 4.33 , S.D.= 0.57) รองลงมาคือ หัวข้อการใช้

ภาษาเข้าใจง่าย ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย และหัวข้อข้อมูลมีประโยชน์สามารถน าไปใช้ได้ เท่ากันอยู่ในระดับดี ( x̅ = 4.00 , 
S.D .= 0.00) 
 

            

 รายการประเมินคณุภาพเวบ็ไซต ์ x̅ S.D. ระดบั
คณุภาพ 

5 การออกแบบหน้าจอในภาพรวม 4.67 0.57 ดีมาก 

 คา่เฉลีย่รวม 4.60 0.40 ดมีาก 

ดา้นประสทิธภิาพของเวบ็    

6 การเข้าใช้งานท าได้ง่าย 4.67 0.57 ดีมาก 

7 เมนูหลักเข้าใจง่ายในการเข้าถึงข้อมูล 4.33 0.57 ด ี
8 การเชื่อมโยงไปยังหน้าจออ่ืนๆ ท าได้ง่าย 4.33 0.57 ด ี

9 ความง่ายในการค้นหาข้อมูล 4.33 0.57 ด ี
 คา่เฉลีย่รวม 4.41 0.52 ด ี

ดา้นการน าเสนอ    
10 ความน่าสนใจของข้อมูล  ข้อมูลมีความน่าสนใจ 4.33 0.57 ด ี

11 การใช้ภาษาเข้าใจง่าย ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย 4.00 0.00 ด ี
12 เป็นแหล่งสนับสนุนข้อมูลการท างานวิจัยที่เพียงพอ 4.33 0.57 ด ี

13 ข้อมูลมีประโยชน์สามารถน าไปใช้ได้ 
                                 ค่าเฉลี่ยรวม 

4.00 
4.16 

0.00 
0.28 

ด ี
ด ี
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2. ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 
 

ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และ 
               เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 

รายการประเมินความพึงพอใจ 
คา่ระดบัความพงึพอใจ 

�̅� S.D. ความหมาย 

ดา้นความยากงา่ยในการใชเ้ว็บไซต ์ 
1 ขั้นตอนในการใช้งานง่าย 4.23 0.66 มาก 
2 เมนูหลักของเว็บไซต์เข้าใจง่าย 4.06 0.82 มาก 
3 การค้นหาข้อมูลสามารถท าได้ง่าย 4.07 0.82 มาก 
4 การส่งผลงานวิจัยสามารถท าได้ง่าย 4.01 0.79 มาก 
5 การดาวน์โหลดผลงานวิจัยท าได้ง่าย 4.10 0.82 มาก 

 คา่เฉลีย่รวม 4.09 0.46 มาก 
ดา้นเนื้อหาและการออกแบบ    

6 การจัดล าดับเน้ือหาเป็นขั้นตอน อ่านแล้วเข้าใจ 4.14 0.80 มาก 
7 เน้ือหามีความถูกต้อง และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ 104.  0.75 มาก 
8 การออกแบบหน้าจอง่ายต่อการอ่าน  และการใช้งาน 3.92  0.80 มาก 
9 การออกแบบหน้าจอในภาพรวม  4.01 0.78 มาก 

 คา่เฉลีย่รวม 4.05 0.51 มาก 
ดา้นประโยชนแ์ละการน าไปใช ้    

10 สามารถน าข้อมูลไปใช้ประกอบการท างานวิจัยได้ 4.13 0.81 มาก 
11 ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ในการท างานวิจัย 3.94 0.77 มาก 
12 เป็นแหล่งในการสืบค้นข้อมูล 4.03 0.75 มาก 
13 โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ระดับใด 4.00 0.79 มาก 

 คา่เฉลีย่รวม 4.01 0.48 มาก 

 
 คา่เฉลีย่รวม 4.01 0.48 มาก 
 คา่เฉลีย่โดยรวม 4.05 0.78 มาก 

            จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้งานเว็บไซต์เผยแพร่ผลงานวิจัย
ของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ โดย

ภาพรวมของอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.05 , S.D .= 0.78) 
  เม่ือพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้านความยากง่ายในการใช้เว็บไซต์ มีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก (x̅ = 4.09 , S.D .= 0.46) รองลงมาคือด้านเน้ือหาและการออกแบบ มีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก (x̅ = 4.05 , S.D .= 0.51) และต่ าที่สุดคือด้านประโยชน์และการน าไปใช้ มีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่

ในระดับมาก(x̅ = 4.01 , S.D .= 0.78) 
 เม่ือพิจารณาในด้านความยากง่ายในการใช้เว็บไซต์ หัวข้อขั้นตอนในการใช้งานง่าย มีค่าสูงสุดในระดับดีมาก 
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(x̅ = 4.23 , S.D .= 0.66) รองลงมาคือ หัวข้อการดาวน์โหลดผลงานวิจัยท าได้ง่าย อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.10 , S.D .

= 0.82)  รองลงมาคือ หัวข้อการค้นหาข้อมูลสามารถท าได้ง่าย อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.07 , S.D .= 0.82) รองลงมา

คือ หัวข้อเมนูหลักของเว็บไซต์เข้าใจง่าย อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.06 , S.D .= 0.82) และต่ าสุดคือ หัวข้อการส่งผล

งานวิจัยสามารถท าได้ง่าย อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.01 , S.D .= 0.79) 
 เม่ือพิจารณาในด้านเน้ือหาและการออกแบบ หัวข้อการจัดล าดับเน้ือหาเป็นขั้นตอน อ่านแล้วเข้าใจ มี

ค่าสูงสุดในระดับมาก (x̅ = 4.14 , S.D .= 0.80) รองลงมาคือ หัวข้อเน้ือหามีความถูกต้อง และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่

เสมอ อยู่ในระดับดี (x̅ = 4.10 , S.D .= 0.75) รองลงมาคือ หัวข้อการออกแบบหน้าจอในภาพรวม อยู่ในระดับดี (x̅ = 

4.1 , S.D.=0.78) และต่ าสุดคือ หัวข้อการออกแบบหน้าจอง่ายต่อการอ่าน และการใช้งาน อยู่ในระดับดี (x̅ = 3.92, 
S.D .= 0.80(  
          เม่ือพิจารณาในด้านประโยชน์และการน าไปใช้ หัวข้อสามารถน าข้อมูลไปใช้ประกอบการท าวิทยานิพนธ์ได้ มี

ค่าสูงสุดเท่ากันในระดับดี ( x̅ = 4.13, S.D .= 0.81) รองลงมาคือ หัวข้อเป็นแหล่งในการสืบค้นข้อมูล อยู่ในระดับดี ( 

x̅ = 4.03 , S.D .= 0.75) รองลงมาคือ หัวข้อโดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ระดับใด อยู่ในระดับดี ( x̅ = 

4.00 , S.D .= 0.79) และต่ าสุดคือ หัวข้อช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ในการท าวิทยานิพนธ์ อยู่ในระดับมาก ( x̅ = 3.94 , 
S.D .= 0.77 

สรุปผลการวิจัย 
จากการวิจัยในครั้งน้ี พบว่า  
1. คุณภาพของเว็บไซต์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา  

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ของผู้เชี่ยวชาญ อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยโดยรวมที่ 4.40  
       2. ความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
การศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง อยู่ในระดับพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยโดยรวมที่ 4.05 

อภิปรายผล 
       การพัฒนาเว็บไซต์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อสร้างเว็บไซต์ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พบว่า การประเมินคุณภาพของ
เว็บไซต์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน มีความคิดเห็นว่าเว็บไซต์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีคุณภาพอยู่ในระดับดี และ
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
การศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมาก  

 1. จากการประเมินคุณภาพของเว็บไซต์ พบว่า เว็บไซต์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีผลการประเมินคุณภาพอยู่ใน
ระดับดี เน่ืองจากเว็บไซต์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการทดลองครั้งน้ี เป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นโดยผ่านขั้นตอนการประเมิน
จากผู้เชี่ยวชาญ และด าเนินการทดลองตามกระบวนการวิจัยและพัฒนา เป็นเพราะผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าตามแนวคิด
ของอมรเทพ  ยาทิพย์ (2559) ท าการศึกษาการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้บริการห้องสมุดโรงเรียนจันเสนเอ็ง
สุวรรณอนุสรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนที่ใช้บริการสื่อประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ที่ให้บริการ
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ห้องสมุดโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์  พบว่าการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน หลังจากใช้บริการ
ห้องสมุด นักเรียนมีความพึงพอใจด้านโครงสร้างเว็บไซต์ ซ่ึงได้แก่ จ านวนทรัพยากรสารสนเทศ การให้บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงต่อความต้องการ และมีความทันสมัย และด้านการใช้ภาษาเข้าใจง่าย กระชับ อธิบายชี้แจง
ข้อมูลได้ชัดเจน สามารถส่งข้อมูลติดต่อกลับได้ มีความสะดวก รวดเร็ว ในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์ มากที่สุด 
รวมคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.62 อยู่ในระดับดีมาก 
 2. จากการประเมินความพึงพอใจของเว็บไซต์ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์เผยแพร่
ผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ อยู่ในระดับมาก ในด้านความยากง่ายในการใช้เว็บไซต์ นักศึกษามีความพึงพอใจมาก เน่ืองจาก เว็บไซต์มี
ขั้นตอนในการใช้งานง่าย การค้นหาข้อมูล การส่งผลงานวิจัย และการดาวน์โหลดผลงานวิจัย สามารถท าได้ง่าย ในด้าน
เน้ือหาและการออกแบบเว็บไซต์ นักศึกษามีความพึงพอใจมาก เน่ืองจาก เว็บไซต์มีการจัดล าดับเน้ือหาเป็นขั้นตอน 
อ่านแล้วเข้าใจง่าย เน้ือหามีความถูกต้อง ข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ อีกทั้งการออกแบบหน้าจอง่ายต่อการอ่านและ
การใช้งาน รวมถึงการออกแบบหน้าจอในภาพรวม ท าให้นักศึกษามีความพึงพอใจในด้านเน้ือหาและการออกแบบอยู่
ในระดับมาก ในด้านประโยชน์และการน าไปใช้ นักศึกษามีความพึงพอใจมาก เน่ืองจาก นักศึกษาสามารถน าข้อมูลไป
ใช้ประกอบการท างานวิจัยได้ ทั้งยังช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ในการท างานวิจัย และเว็บไซต์ยังเป็นแหล่งในการสืบค้น
ข้อมูลที่มีประโยชนต่อนักศึกษาเป็นอย่างมาก จึงท าให้โดยภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์เผยแพร่
ผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ ธนาภรณ์  พรพระรักษา (2559) ท าการศึกษาการพัฒนาเว็บไซต์นวัตบวร
ของโรงเรียนวัดเนินกะพี้  ต าบลเนินศาลา อ าเภอโกรกพระ  จังหวัดนครสวรรค์  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บไซต์นวัต
บวรของโรงเรียนวัดเนินกะพี้ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ จากกลุ่มเป้าหมาย  จ านวน  72  คน  
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย คือ แบบสอบถามความต้องการเว็บไซต์นวัตบวรของโรงเรียนวัดเนินกะพี้  แบบสัมภาษณ์
ความต้องการด้านเน้ือหาเว็บไซต์  เว็บไซต์ของโรงเรียนวัดเนินกะพี้  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์นวัต
บวรของโรงเรียนวัดเนินกะพี้  ได้รับความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการเว็บไซต์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ส่วนที่ผู้ใช้บริการ
มีความพึงพอใจสูงสุด คือ การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่าน และการใช้งาน 
          สรุปได้ว่า เว็บไซต์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่พัฒนาขึ้นในครั้งน้ี สามารถน าไปใช้ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จริง และเป็น
ประโยชน์ในท างานวิจัยของนักศึกษา 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
จากการศึกษาการพัฒนาเว็บไซต์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

การศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ ดังต่อไปน้ี 
1. ควรมีการเพิ่มและปรับปรุงข้อมูลผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้ทันสมัยอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา  โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 5 จะต้องส่ง
วิทยานิพนธ์ให้ทางเว็บไซต์ทุกปีการศึกษา 

.2  ควรมีการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ใช้ได้ทราบอย่างทั่วถึง เช่น การท าแผ่นพับแนะน าเว็บไซต์
เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ การแนะน าเว็บไซต์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษาที่
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หน้าจอเว็บไซต์ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา แนะน าวิธีการสืบค้นผลงานวิจัยให้กับนักศึกษาใน
สาขาวิชา  

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรพัฒนาเว็บไซต์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้มีการเชื่ อมโยงเข้ากับเว็บไซต์ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีการศึกษา รวมเข้าด้วยกัน เม่ือนักศึกษาและอาจารย์ลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์จะท าให้สะดวกต่อการใช้งาน และ 
ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล 
  2. ควรมีการวิจัยเชิงลึกในด้านความพึงพอใจการใช้เว็บไซต์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในประสิทธิภาพการสืบค้น และ
ปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ 
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การศกึษาการจดัการเรยีนรูภ้าษา Python บรูณาการโปรแกรม Scratch ส าหรบันกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปทีี ่1 

The study of learning  Python language  integration Scratch program for mathayom 1 
ธานนิทร ์ทพิวรรณ1์ และ วฒุชิยั พลิกึ2 

Thanin Thippawan1 and Wudhijaya Philuek2 
 

1นักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
2อาจารย์ประจ าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
บทคดัยอ่ 
 การศึกษาวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอผลการศึกษาการจัดการเรียนรู้ภาษา Python บูรณาการ
โปรแกรม Scratch ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ภาษา Python บูรณาการโปรแกรม Scratch โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านวังเกษตร อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัด
อุทัยธานี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 จ านวน 21 คน โดยได้มาจากการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 8 แผน แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ภาษา Python บูรณา
การโปรแกรม Scratch สถิติที่ใช้ ได้แก่ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ด้วยการหาค่าสถิติ T-test การ
สอบถามความพึงพอใจด้วยค่าเฉลี่ย และการทดสอบค่า T-test. ผลศึกษา พบว่า การจัดการเรียนรู้ภาษา Python 
บูรณาการโปรแกรม Scratch ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สร้างขึ้นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ซ่ึงอยู่ในระดับ
ความเหมาะสมมากที่สุด ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 
0.05 และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ภาษา Python บูรณาการโปรแกรม Scratch ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.58 

ค าส าคัญ : การเขียนโปรแกรม ภาษา Python โปรแกรม Scratch 

Abstract 
 The purposes of the research of the study of learning Python language integration Scratch 
program ,grade 7 ,with the target group ,the grade 7 ,banwangkaset school Swang Arom district ,Uthai 
Thani. There were 21 students in the Uthai Thani Education service Area 1 ,who were purposive 
sampling students. The instruments used in the study were : eight learning management plan learning 
achievement test and the student satisfaction questionnaire. A learning Python language integration 

Scratch program ,grade 7 ,Statistics used to compare were average �̅� standaed deviation (S.D.) and 
T-test. The results of the research were learning Python language integration Scratch program ,grade 
7 ,was average 4.80 is at a high level. Pose-test scores was higher than the Pre-test scores at the 0.05 
level of significance. The student’s satisfaction with learning Python language integration Scratch 
program was found higher satisfactory. That was average 4.58 
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Keywords: Programming / Python language / Scratch program 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ปัจจุบันโลกอยู่ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านเทคโนโลยี 
และด้านการศึกษา เน่ืองด้วยยุคน้ีการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญมากในส่วนต่าง ๆ ของสังคม ส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนให้เหมาะสมกับยุคสมัย และด้วยเหตุน้ีกิจกรรมการเรียนรู้ในปัจจุบันที่ต้องเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อให้ผู้เรียนมีการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งด้านทักษะเฉพาะทาง และมี
สมรรถนะของการเรียนรู้เท่าทันสิ่งต่าง ๆ รอบด้าน ซ่ึงถือว่าเป็นตัวแปรที่ส าคัญที่ต้องมีในตัวบุคคลเพื่อให้การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 มีผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพในการพัฒนาประเทศชาติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด 
 รายวิชาวิทยาการค านวณถือเป็นรายวิชาหน่ึงที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่มีความส าคัญที่ช่วยให้คนได้พัฒนาวิธีคิด 
ทั้งการคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ มีทักษะที่ส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบ วิทยาการค านวณเป็นรายวิชาหน่ึงในการเรียนวิทยาศาสตร์ซ่ึงเป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ ทุกคน
จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อให้เข้าใจเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นและสามารถน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไม่เพียงแต่น ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแต่ยังช่วยให้คนมีความรู้
สร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ ๆ ขึ้นมาใช้งานในชีวิตประจ าวัน 
 จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) น้ันได้ก่อ
เกิดรายวิชาวิทยาการค านวณ ขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์จากพื้นฐาน โดยมี
การใช้โปรแกรม Scratch ในการเริ่มหัดเรียนก่อนจะเข้าสู่รูปแบบการเขียนโปรแกรมในภาษาคอมพิวเตอร์ เพื่อให้
นักเรียนมีความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมและสามารถคิดขั้นตอนการท างานให้เป็นระบบได้ นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้มี
การฝึกพื้นฐานการเขียนโปรแกรม และยังขาดทักษะการคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน อีกทั้งในบางโรงเรียนการจัดการเรียน
การสอนตามแผนการเรียนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่สามารถท าได้ 
 จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมน้ันมีความส าคัญยิ่งในการจัดการเรียนการ
สอนในอนาคตจึงได้ศึกษาค้นคว้าแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยการสร้าง
แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษา Python บูรณาการโปรแกรม Scratch ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยจัดท าตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 
และหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านวังเกษตรที่สอดคล้องกับสาระ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้และ
เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน อีกทั้งยังเพิ่มเทคนิคการสอนของครู เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและฝึกทักษะ
กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบให้เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาการค านวณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
                   1. เพื่อศึกษาการจัดการเรียนรู้วิชา วิทยาการค านวณ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษา Python บูรณา
การโปรแกรม Scratch ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
                   2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษา Python บูรณาการโปรแกรม 
Scratch ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
                        3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียน เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษา Python 
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บูรณาการโปรแกรม Scratch ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ขอบเขตการวิจัย 
               ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
                            1. ประชากรในการศึกษาพัฒนาครั้งน้ีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 ในกลุ่มโรงเรียนสว่างอารมณ์กลุ่มที่ 1 จ านวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองข่อย โรงเรียนบ้านทุ่งมน 
และโรงเรียนบ้านวังเกษตร โดยมีนักเรียนจ านวนรวมทั้งสิ้น 76 คน  
                       2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนบ้านวังเกษตร ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2561 โดยมีนักเรียน จ านวน 21 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะจาะจง 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ผู้วิจัยได้สร้างแผนการจัดการเรียนรู้วิชา วิทยาการค านวณ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษา Python 
บูรณาการโปรแกรม Scratch ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซ่ึงประกอบด้วยแผนการสอนจ านวน 8 แผน ได้แก่ 
  แผนที่ 1 เรื่อง การทบทวนโปรแกรม Scratch และรู้จักโปรแกรมภาษา Python 
  แผนที่ 2 เรื่อง ค าสั่งภาษา Python และบล็อกค าสั่ง Scratch 
  แผนที่ 3 เรื่อง ตัวแปรและชนิดของข้อมูล 
  แผนที่ 4 เรื่อง การแปลงชนิดข้อมูล 
  แผนที่ 5 เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษา Python ในโหมด Script 
  แผนที่ 6 การท างานแบบวนซ้ า 
  แผนที่ 7 การท างานแบบมีทางเลือก 
  แผนที่ 8 การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย 

ขอบเขตด้านตัวแปร 
                        1. ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้วิชา วิทยาการค านวณ เรื่องการเขียนโปรแกรม Python 
บูรณาการโปรแกรม Scratch ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
                         2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษา Python บูรณาการ
โปรแกรม Scratch ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนเรื่อง การเขียน
โปรแกรมภาษา Python บูรณาการโปรแกรม Scratch ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
                   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
                                  1. แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการค านวณ เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษา Python 
บูรณาการโปรแกรม Scratch ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
                           2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาวิทยาการค านวณ เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษา 
Python บูรณาการโปรแกรม Scratch ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

     3.แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียน เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษา Python บูรณาการ 
โปรแกรม Scratch 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 การด าเนินการวิจัย เรื่อง การศึกษาการจัดการเรียนรู้ ภาษา Python บูรณาการโปรแกรม Scratch 
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ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยตามระเบียบวิธีการวิจัย ซ่ึงมีรายละเอียดการด าเนินการวิจัย
ดังน้ี 

1. กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการศึกษา 
                1 ประชากรในการศึกษาพัฒนาครั้งน้ีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
ในกลุ่มโรงเรียนสว่างอารมณ์กลุ่มที่ 1 จ านวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองข่อย โรงเรียนบ้านทุ่งมน และ
โรงเรียนบ้านวังเกษตร โดยมีนักเรียนจ านวนรวมทั้งสิ้น 76 คน  
                2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนบ้านวังเกษตร ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 โดยมีนักเรียน จ านวน 21 คน เป็นนักเรียนชาย ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

        1 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษา Python บูรณาการโปรแกรม Scratch จ านวน 8 
แผน 

           2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษา Python บูรณาการโปรแกรม 
Scratch 
           3แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียน เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษา Python 
บูรณาการโปรแกรม Scratch 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
           1. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษา Python บูรณาการโปรแกรม Scratch มี
วิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1  ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
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                        1.1ศึกษาวิธีการสร้างแผนการสอนและทฤษฎีเ ก่ียวกับการเขียนแผน และศึกษาหลักสูตร 
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น ขอบข่าย เน้ือหาสาระและเวลาของการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 4 เทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2551(ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560) ผู้ศึกษาค้นคว้าได้เลือกหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษา 
Python บูรณาการโปรแกรม Scratch มาสร้างเป็นแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

                        1.2 ศึกษารายละเอียดของเน้ือหาที่จะน ามาสร้างแผนการจัดการเรียนรู้จากคู่มือครูการจัดการ
เรียนรู้ ค าอธิบายรายวิชา แบบเรียนและเอกสารประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์ รายวิชา วิทยาการค านวณ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

                        1.3วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเน้ือหา สาระส าคัญ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

                        1.4 ด าเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ของรูปแบบการเขียนแผน ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้กับสาระการเรียนรู้ กิจกรรม สื่อและแหล่งเรียนรู้ การวัด
และประเมินผลเครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล  

                        1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้มาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ โดยปรับปรุงและตรวจสอบความ
ถูกต้องของเน้ือหาอีกครั้ง  

                        1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้เสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่านเพื่อพิจารณาและประเมินความ
เหมาะสม และน ามาหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) ในแต่ละองค์ประกอบของแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

                        1.7 น าแผนการแผนการสอนการเขียนโปรแกรมภาษา Python บูรณาการโปรแกรม Scratch ไป
ทดลองในการสอน 

            2. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษา Python บูรณาการ
โปรแกรม Scratch ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้าง ดังน้ี 
             แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษา Python บูรณาการโปรแกรม Scratch มี
ขั้นตอนการพัฒนา ดังน้ี 

                  2.1  ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบทดสอบ และหลักสูตร คู่มือครู แบบเรียน
วิทยาการค านวณ คู่มือการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 

                  2.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบที่ดีและวิธีหาความเชื่อม่ัน ความเที่ยงตรงของข้อสอบจากหนังสือ
การวิจัยเบื้องต้น บุญชม ศรีสะอาด (2543) การวัดผลการศึกษาของ สมนึก ภัททิยธน( 2541) เพื่อเป็นแนวทางใน
การสร้าแบบทดสอบ 

                  2.3 วิเคราะห์เน้ือหา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับเน้ือหาเพื่อ
ประกอบการเขียนข้อสอบ 

                  2.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษา Python บูรณากา
โปรแกรม Scratch ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เน้ือหา และพฤติกรรมที่ต้องการวัด โดยสร้างเป็นแบบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ )Multiple Choice) 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 

                  2.5 น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา ความถูกต้องและ
ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ 

                  2.6 วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องและคัดเลือกข้อค าถามที่มีความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา ความถูกต้อง 
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และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้จ านวน 20 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       ภาพที ่2 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบ 

3.1 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ 

 เป็นแบบสอบถามซ่ึงผู้ศึกษาสร้างขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนหลังจาก
ได้จัดการเรียนรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษา Python บูรณาการโปรแกรม Scratch แล้วสร้างแบบสอบถามใช้วิธี
เลียนแบบของ Likert มีลักษณะของการตอบแบบมาตราส่วนประเมินค่า (rating scale) 5 ระดับ คือ พึงพอใจมาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จ านวน 6 ข้อ  โดยมีขั้นตอนการสร้างดังน้ี 

1. ศึกษารวบรวมข้อมูลจากการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น รูปแบบของการสร้าง 

แบบสอบถาม วิธีการใช้งาน และข้อมูลอ่ืน ๆ  

2. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจให้สอดคล้องครอบคลุม 

3. น าแบบสอบถามความคิดเห็นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยตรวจสอบความครบถ้วน 

สมบูรณ์ของแบบสอบถามความพึงพอใจ และท าการแก้ไข 

4. พิมพ์แบบสอบถามความพึงพอใจฉบับสมบูรณ์เพื่อเตรียมไว้ส าหรับเก็บข้อมูล                  

และก าหนดค่าตัวเลขในแต่ละระดับ (บุญชม ศรีสะอาด , 2543)  
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จากขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ สามารถสรุปเป็นแผนภูมิได้ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
              ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาการเรียนภาษา Python บูรณาการโปรแกรม Scratch จาก

ผู้เชี่ยวชาญและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยหาค่าสถิติค่าเฉลี่ย (�̅�) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบผล
การเรียนด้วยการหาค่า T-test 
           1. ผลการหาคณุภาพของแผนการจดัการเรยีนรู ้เรื่อง การเขยีนโปรแกรมภาษา Python บูรณาการโปรแกรม 
Scratch 
ตารางที่ 1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษา Python บูรณาการโปรแกรม Scratch 

รายการประเมิน x̅ S.D. ระดับความเหมาะสม 

แผนจัดการเรียนรู้ที่ 1 4.8 0.4 มากที่สุด 

แผนจัดการเรียนรู้ที่ 2 4.8 0.4 มากที่สุด 

แผนจัดการเรียนรู้ที่ 3 4.8 0.4 มากที่สุด 

แผนจัดการเรียนรู้ที่ 4 4.8 0.4 มากที่สุด 

แผนจัดการเรียนรู้ที่ 5 4.8 0.4 มากที่สุด 

แผนจัดการเรียนรู้ที่ 6 4.8 0.4 มากที่สุด 

แผนจัดการเรียนรู้ที่ 7 4.8 0.4 มากที่สุด 

แผนจัดการเรียนรู้ที่ 8 4.8 0.4 มากที่สุด 

เฉลีย่รวม 4.8 0.4 มากที่สุด 

ภาพที ่3 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน  

ศึกษาและรวบรวมตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจจากงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ก าหนดประเด็นในด้านต่าง ที่จะให้กลุ่มตัวอย่างประเมิน 

ออกแบบและสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 

น าแบบประเมินความพึงพอใจให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง   ในด้านของความชัดเจน

ของข้อค าถามและส านวนภาษาที่ใช้ 

ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินความพึงพอใจค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

จัดพิมพ์แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนจริง 
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จากตารางที่ 1 พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษา Python บูรณาการโปรแกรม 
Scratch โดยผู้เชี่ยวชาญ โดยภาพรวมแผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษา Python บูรณาการโปรแกรม Scratch  
ตารางที ่2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การ
เขียนโปรแกรมภาษา Python บูรณาการโปรแกรม Scratch 

กลุ่มทดลอง N �̅� S.D. t 
ทดสอบก่อนเรียน 21 9.85 2.05 -14.907* 
ทดสอบหลังเรียน 21 13.04 2.10 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 2 จะพบว่า การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.85 คะแนน และ 13.04 คะแนน ตามล าดับ และเม่ือเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและ
หลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
          2.ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เรื่องการเขียน
โปรแกรมภาษา Python บูรณาการโปรแกรม Scratch 
      ตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เรื่อง การเยน
โปรแกรมภาษา Python บูรณาการโปรแกรม Scratch  

รายการประเมิน x̅ S.D. 
ระดับความพงึ
พอใจ 

1.ด้านเน้ือหา 
1.1 อธิบายเน้ือหาชัดเจน เข้าใจง่าย 
1.2 ได้รับความรู้และความเข้าใจในเน้ือหาที่เรียนมากขึ้น 
1.3 เน้ือหามีความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน 
1.4 การจัดล าดับเน้ือหาในแต่ละหน่วยการเรียนเหมาะสม 
 

4.21 
4.71 
4.29 
4.86 

0.58 
0.47 
0.73 
0.36 

มาก 
มากที่สุด 
มาก 
มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.52 0.60 มากที่สุด 
2.ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 ส่งเสริมให้เกิดความสนใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น 
2.2 สนับสนุน/ช่วยให้นักเรียนศึกษาบทเรียนนอกเวลาเรียน 
2.3 นักเรียนท าแบบฝึกหัดได้ด้วยตนเอง 
2.4 ส่งเสริมให้รู้จักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 

4.5 
4.64 
4.57 
4.64 

0.65 
0.74 
0.65 
0.63 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.59 0.65 มากที่สุด 

3.ด้านสื่อการเรียนการสอน 
3.1 ความน่าสนใจของสื่อ 
3.2 การสนับสนุนให้เข้าใจในเน้ือหาบทเรียน 
3.3 ความต้องการให้มีการใช้ส่ือการเรียนการสอน 
3.4 ศึกษาเน้ือหาได้อย่างสะดวกทุกที่ ทุกเวลา 

4.93 
4.71 
4.36 
4.5 

0.28 
0.61 
0.74 
0.65 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

21 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที2่ (Proceedings) 

รายการประเมิน x̅ S.D. 
ระดับความพงึ
พอใจ 

เฉลี่ย 4.63 0.62 มากที่สุด 
4.ด้านการวัดและประเมินผล 
4.1 แบบทดสอบมีความยาก – ง่าย เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน 
4.2 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
4.3 ความพึงพอใจในคะแนนที่ได้รับ 
4.4 การได้ทราบคะแนนและผลการปฏิบัติงานทันทีหลังจากเรียนจบบท 

4.43 
4.43 
4.71 
4.86 

0.51 
0.76 
0.61 
0.36 

มาก 
มาก 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.61 0.59 มากที่สุด 
เฉลี่ยรวม 4.58 0.62 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 3 จะพบว่าระดับความพึงพอใจรายด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด เม่ือเรียนรู้
เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษา Python บูรณาการโปรแกรม Scratch 

สรุปผลการวิจัย     
ผู้วิจัยได้พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ วิชา วิทยาการค านวณ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษา Python บูรณา

การโปรแกรม Scratch ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และน าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนหลังจากที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมภาษา Python บูรณา
การโปรแกรม Scratch ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โดยสรุปผลได้ดังน้ี 

          1.ผลการพัฒนาแผนการเรียนรู้ วิชา วิทยาการค านวณ เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษา Python บูรณาการ
โปรแกรม Scratch ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้แผนการจัดการเรียนรู้ 8 แผน และ จากการประเมินของ
ผู้เชี่ยวชาญ เรื่องแผนการจัดการเรียนรู้ วิชา วิทยาการค านวณ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษา Python บูรณาการ
โปรแกรม Scratch ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยภาพรวม คะแนนเฉลี่ยในทุกแผนการจัดการเรียนรู้มีค่า
เท่ากับ 4.80 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.4 ซ่ึงมีผลที่ดีมาก 

          2.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมภาษา Python 
บูรณาการโปรแกรม Scratch ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 

จากการจัดการเรียนรู้ วิชา วิทยาการค านวณ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษา Python บูรณาการโปรแกรม 
Scratch ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปทดลองกับกลุ่มนักเรียนเพื่อทดลองหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบว่า
คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.85 คะแนน และ 13.04 คะแนน ตามล าดับ และ
เม่ือเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่า คะแนนสอบหลังเรียนสูงว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

               ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษา Python 
บูรณาการโปรแกรม Scratch ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า โดยภาพรวม คะแนนเฉลี่ยในทุกด้านมีค่า
เท่ากับ 4.58 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67 ซ่ึงอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด คือ เม่ือจัดการเรียนเรื่อง การเขียน
โปรแกรมภาษา Python บูรณาการโปรแกรม Scratch แล้วได้รับความรู้เพิ่มขึ้น 
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อภิปรายผลการวิจัย        
การวิจัย เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษา Python บูรณาการโปรแกรม  Scratch ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถอภิปรายลได้ดังน้ี 

3.1 ผลการศกึษา พบว่า กระบวนการจัดการเรียนรู้ วิชา วิทยาการค านวณ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษา 

Python บูรณาการโปรแกรม Scratch ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด)x̅ = 
4.8 , S.D. = 0.4( เน่ืองจากว่าในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ได้จัดท าอย่างมีระบบ มีขั้นตอน ตามทฤษฎีของการ
พัฒนาแบบฝึก โดยเริ่มตั้งแต่การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง 2560) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ สาระที่ 4 เทคโนโลยี เพื่อก าหนดกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงชั้น แล้วน าข้อมูล
ที่ได้มาพัฒนาเป็นแผนการจัดการเรียนรู้แล้วน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน พิจารณาความสอดคล้อง (IOC) ของ
แผนการจัดการเรียนรู้และน ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญก่อนจะน าไปทดลอง ซ่ึงมีความสอดคล้อง
กับ(วิจารณ์ พานิช, 2556) กล่าวว่า การเรียนรู้สมัยใหม่ต้องหาทางใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้ดึงความสนใจของนักเรียนอยู่กับเรื่องที่เป็นประโยชน์ ซ่ึงจะช่วยให้นักเรียนไม่โดนดึงดูดไปใช้เวลา
กับเรื่องไม่เป็นเรื่องหรือเรื่องเสื่อมเสีย ปัจจุบันเทคโนโลยีและหนังสือ ช่วยให้นักเรียนค้นหาและเรียนรู้เชิงเน้ือหาวิชาได้
เอง กิจกรรมน้ีเป็นส่วนที่ง่าย จึงควรเรียนเน้ือวิชาที่บ้าน แต่ยังมีส่วนของการเรียนรู้ที่ส าคัญกว่าคือการท าแบบฝึกหัด 
หรือการฝึกประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหา การเรียนเป็นทีมกับเพื่อน การช่วยอธิบายส่วนที่เพื่อนไม่เข้าใจให้แก่
เพื่อน การท าความเข้าใจว่าเน้ือหาสาระวิชาน้ันมีความส าคัญอย่างไรในชีวิตจริง ส่วนน้ีแหละที่ต้องเรียนที่โรงเรียน โดย
มีครูเป็น facilitator หรือเป็นโค้ช 

3.2 ผลการศึกษา พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนระหว่างก่อนเรียนแลหลังเรียนมีค่าสูงขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนของแบบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.04 ซ่ึงมีค่าสูงกว่าคะแนนของ
แบบทดสอบก่อนเรียนซ่ึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.85 ทั้งน้ีเป็นเพราะแผนการจัดการเรียนรู้ได้พัฒนาตามขั้นตอนและได้มี
การพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ ก่อนที่จะน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ วิชา วิทยาการค านวณ 
เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษา Python บูรณาการโปรแกรม Scratch และด้วยที่เน้ือหาในการจัดการเรียนมีความ
แปลกใหม่น่าสนใจ และนอกจากน้ีได้มีการพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักการออกแบบข้อสอบ
ปรนัยและเกณฑ์การให้คะแนน โดยมีการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบ เพื่อให้ได้แบบทดสอบที่มี
คุณภาพสามารถวัดได้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ท าให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้น 

3.3 ผลการศกึษา พบว่า  ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ วิชา วิทยาการค านวณ เรื่อง การเขียน 

โปรแกรมภาษา Python บูรณาการโปรแกรม Scratch อยู่ในระดับที่มากที่สุด )x̅ = 4.58 , S.D. = 0.61) เพราะมี
ความ แปลกใหม่ ทันสมัยต่อสังคมปัจจุบัน มีความน่าสนใจ เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความพึง

พอใจใน ด้านสื่อการเรียนการสอนแบบทดสอบความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด )x̅ = 4.93 , S.D. = 0.28) 
เพราะผู้ ศึกษาได้น าเสนอสื่อที่เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันและน่าสนใส น่าตื่นเต้น รองลงมาคือ ด้านการวัดและประเมินผล 

แบบทดสอบความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด )x̅ = 4.61 , S.D. = 0.59) เพราะผู้ศึกษาได้ออกแบบค าถามที่ 
เหมาะสมกับบทเรียนและด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบทดสอบความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 

)x̅ = 4.59 , S.D. = 0.65) เพราะผู้ศึกษาได้มีการออกแบบกิจกรรมดึงดูดผู้เรียน เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ เน้นการ

ใช้ เทคโนโลยี และท้ายสุดด้านเน้ือหาแบบทดสอบความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด )x̅ = 4.52 , S.D. = 0.60) 
เพราะเน้ือหามีความทันสมัย เป็นความรู้ใหม่ที่ผู้เรียนยังไม่เคยศึกษา 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  จากการศึกษาการสร้างสื่อการเรียนรู้ วิชา วิทยาการค านวณ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษา Python บูรณา
การโปรแกรม Scratch ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้และ
ข้อเสนอส าหรับการศึกษาครั้งต่อไปน้ี ดังน้ี 

1) ครูผู้สอนควรจัดท าสื่อการเรียนรู้ ควรมีการสืบค้น วิเคราะห์ ข้อมูล เน้ือหา ที่จะน ามาจัดท าสื่อการ
เรียนรู้อย่างรอบคอบ เพื่อให้เน้ือหาสาระในสื่อมีความเหมาะสมและทันสมัยกับวิชาที่สอน ซ่ึงจะส่งผลให้มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนที่ดียิ่งขึ้น 

2) ครูผู้สอนควรเพิ่มเน้ือหากิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับระยะเวลาในการท าการ
เรียนการสอน 

3) ครูผู้สอนควรแบ่งเวลาการท ากิจกรรมให้เหมาะสมกับเวลาเรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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ผลการใช ้Raspberry Pi ในการจดัการเรยีนรูค้อมพวิเตอรท์ีม่ตีอ่ผลการเรยีนรูโ้ปรแกรมภาษาและโครงงาน 
Smart Farmของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 

Effects of Using Raspberry Pi in Learning Management in Computer on Programming 
Learning Outcome and Smart Farm Projects of Pratomsuksa 6 

นายอารญั  สบืสาย ,1 วฒุชิยั พลิกึ2 
 Arun Sabsai1, Wudhijaya Philuek2  

 
1 นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

2 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 

บทคดัยอ่ 
 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้ Raspberry Pi ในการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ที่มีต่อผลการ

เรียนรู้โปรแกรมภาษาและโครงงาน Smart Farm ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การวิจัยน้ีใช้วิธีการวิจัยก่ึง
ทดลองทดสอบก่อนและหลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ บอร์ด Raspberry Pi แผนการจัดการเรียนการรู้ แบบทดสอบวัดผล
การเรียนรู้ แบบประเมินโครงงาน และแบบประเมินความคิดเห็นส าหรับผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 8 คน โรงเรียนวัดสว่างวงษ์ (ตาคลีประชานุกูล) อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ สถิติที่ใช้
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และ Wilcoxon Signed Rank Test ผลการศึกษา พบว่า หลังจากนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเรียน
มีคะแนนทดสอบหรือผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาโครงงาน
การเลี้ยงไก่ สามารถท างานได้อย่างมีขั้นตอน นักเรียนใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและน าเสนอรูปแบบ
วิธีคิดโครงงานได้อย่างดี อยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าการเรียนด้วย Raspberry Pi ช่วยส่งเสริมการเรียนเขียน
โปรแกรมและสามารถพัฒนาโครงงาน Smart Farmer แบบเล้าไก่อัจฉริยะได้  

ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์, Raspberry Pi, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

Abstract 
The objective of this study was to investigate the used of Raspberry Pi in learning 

management in computer on programming learning outcome and Smart Farm projects of 
Pratomsuksa 6. This is quasi-pretest-posttest experimental research conducted by using of lesson 
plans, test of learning outcome, project evaluation form, and evaluation form for experts. The target 
group used 8 Pratomsuksa 6 students at Wat Sawangwong School, Takli District, Nakhon Sawan 
Province. The statistical used to interpreted data were Mean, Percentage and Wilcoxon Signed Rank 
Test Ranks Test. The results of the study shows that, there was higher scores in posttest of learning 
outcome than pretest. The Smart Farm project which developed by students was smart chicken 
raising projects which evaluated by teacher with highest level. 

Keywords: Learning management in Computer, Raspberry Pi, Computer Programming 
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ความเปน็มาและความส าคญั 
โลกปัจจุบันได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการสร้าง

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับการแข่งขันอย่างสูงกับประเทศอ่ืน การที่ประเทศไทยจะ
มีศักยภาพที่จะแข่งขันกับประเทศอ่ืน สิ่งที่ส าคัญที่สุดประการหน่ึง คือ ต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ และ
การศึกษาได้เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว การเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่มีปริมาณมหาศาลผ่านโลกออนไลน์มากขึ้น ประกอบกับ
รัฐบาลได้ประกาศนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซ่ึงมีเป้าหมายให้ประเทศไทยก้าวออกจากกับดักรายได้ปานกลางไปสู่
ประเทศที่มีรายได้สูง การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเตรียมก าลังคนให้พร้อมในยุค
น้ีเพราะต้องมีความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคดิจิตอล (กระทรวงศึกษาธิการ . 2560). ในยุคน้ีรัฐบาลให้
ความส าคัญในการพัฒนาภาคการเกษตรที่ถูกทางเริ่มมีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมแล้วนับตั้งแต่เกษตรแปลงใหญ่ประชา
รัฐ เพื่อน าไปสู่ประเทศไทยภายใต้โมเดล "ไทยแลนด์ 4.0 " ตามเป้าหมายที่วางตามแผนพัฒนาภาคการเกษตรภายใน 
20 ปีข้างหน้าน้ีเพราะทั่วโลกมองว่า อีก 20 ปีข้างหน้าประชากรจะเพิ่มขึ้นความต้องการปัจจัยทั้ง 4 ก็เพิ่มขึ้นตามไป
ด้วย ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ซ่ึงการท าเกษตรที่จะให้อยู่รอดได้ ต้องอยู่บน 3 ฐานรากที่ส าคัญ
จึงจะตอบโจทย์ใหญ่ของการเกษตรได้ คือ  

1. ฐานองค์ความรู้กับเทคโนโลยี รัฐบาลพยายามน าวิธีการเหล่าน้ีลงไปสู่ชาวบ้านมาโดยตลอด เพราะ
ปัจจุบันประเทศไทยก าลังประสบปัญหาด้านขาดแคลนแรงงาน จึงจ าเป็นที่ต้องน าเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อลดต้นทุนการ
ผลิต  

2. ฐานการตลาด การเกษตรของไทยยังเป็นรูปแบบเดิมๆ เน้นการผลิตเพื่อหยังชีพ ต้องเปลี่ยนใหม่ให้
เกษตรกร- อุตสาหกรรมต้องท าการตลาดน าการผลิตเกษตรกรจึงจะอยู่ได้ ผลิตสิ่งที่ตลาดต้องการ แต่ปัญหาคือเราไม่มี
ตลาด   ทั้งตลาดกลางด้านการเกษตร ตลาดล่วงหน้า รวมถึงตลาดเสรี ต่อไปต้องท าการตลาดให้คอนโทรลการผลิตให้
ได้ และฐานสุดท้าย คือ การบริหารจัดการ เพราะโจทย์วันน้ีคือ เราท านาแปลงใหญ่เพื่อจะแก้ปัญหาการตลาด และการ
จัดการเทคโนโลยีให้เข้าถึงเกษตรกรอย่างแท้จริง ภาคการเกษตรบ้านเราเป็นรายย่อย การน าเทคโนโลยีมาใช้ ไม่คุ้มกับ
การลงทุน ฉะน้ันต้องรวมตัวเป็นเกษตรแปลงใหญ่ รัฐบาลจะช่วยเหลือในด้านเทคโนโลยี เพราะเกษตรแปลงใหญ่เป็น
จักรกลส าคัญในการที่จะให้การเกษตรอยู่ภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ได้ ขณะเดียวกันกรมส่งเสริมการเกษตรได้ 
ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคเกษตรกรรม (Young Smart Farmer) และเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
เพื่อต่อยอดในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรต่อไป (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558)              

Smart Farmer เทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะ ตั้งอยู่บนแนวคิดของการท าเกษตรสมัยใหม่ที่ เรียกว่า เกษตร
แม่นย าสูงเป็นกลยุทธ์ในการท าการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (เดชรัต สุขก าเนิด, 2558) โดยเกษตรกรสามารถ
จะปรับการใช้ทรัพยากร ให้สอดคล้องกับสภาพของพื้นที่ย่อยๆ รวมไปถึงการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพและแม่นย า          
ซ่ึงสามารถน าไปปรับใช้ได้ทั้ง ฟาร์มพืชและสัตว์ (กรมส่งเสริมการเกษตร. 2559). ยกตัวอย่างเช่น การปลูกข้าวในพื้นที่
นาหลายๆ แห่ง จะสังเกตได้ว่าผลผลิตของข้าวที่ออกมาในแต่ละต้นให้รวงข้าวที่ไม่เท่ากันบางบริเวณก็ให้รวงข้าวเยอะ     
บางบริเวณให้รวงข้าวน้อยสาเหตุที่เป็นเช่นน้ี เพราะดินที่ใช้ในการเพาะปลูกในแต่ละบริเวณของท้องนามีความสมบูรณ์
ของธาตุอาหารไม่เท่ากัน ดังน้ัน ในการเตรียมดินก่อนท าการเพาะปลูกในระบบฟาร์มอัจฉริยะจะท าได้แม่นย ากว่า      
โดยอาจจะอาศัยเครื่องสแกนสภาพดินในไร่เพื่อเก็บข้อมูลว่าบริเวณต่างๆ มีความอุดมสมบูรณ์แตกต่างกันอย่างไร 
ตรงไหนขาดแร่ธาตุชนิดใด ลักษณะดินร่วนซุยต่างกันแค่ไหน ข้อมูลเหล่าน้ันจะถูกเก็บเข้าไปในฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับ
แผนที่ของฟาร์ม แล้วสามารถดาวน์โหลดไปยังเครื่องหยอดปุ๋ยบน รถไถที่ติด GPS ท าให้การหยอดปุ๋ย สามารถก าหนด
ได้ว่าจะหยอดปุ๋ยชนิดใด ลงต าแหน่งใดในฟาร์มมากหรือน้อย จะเห็นได้ว่าฟาร์มอัจฉริยะมีความแตกต่างกับฟาร์ม
ธรรมดาตรงที่การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างแม่นย าและตรงต่อความต้องการของพืชช่วยลดการสูญเสียทรัพยากร การ



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

26 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที2่ (Proceedings) 

ให้ปุ๋ยที่ไม่มากเกินไปช่วยท าให้ดินไม่เสีย ไม่เกิดการล้นของแร่ธาตุที่อาจท าให้สภาพแวดล้อมเสื่อมลงได้ (ส านักงาน
ส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร. 2559). 

การเลี้ยงไก่ของประเทศไทยในอดีต มีการเลี้ยงตามบ้านเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อกินเน้ือกินไข่ คือการเลี้ยงแบบ
ปล่อยตามธรรมชาติให้ไก่อาศัยตามใต้ถุนบ้าน ชายคา โรงนา และต้นไม้ พันธ์ุไก่ที่เลี้ยงจะเป็นพันธ์ุพื้นเมือง เช่น ไก่แจ้   
ไก่อู และไก่ตะเภา ต่อมาในราวปี พ.ศ.2494-2495 ได้มีการเลี้ยงไก่ลูกผสม เพื่อให้ได้ไข่ดกและทนทานต่อสภาพดินฟ้า
อากาศของเมืองไทย เช่น พันธ์ุออสตรา พันธ์ุไวท์โร๊ดบาร์ (Ministry of Agriculture and Cooperatives, 2015)      
ซ่ึงในปัจจุบันประชาชนผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) มีการเลี้ยงไก่ในครัวเรือนอยู่
จ านวนมากแต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงไก่ จึงประสบปัญหาเลี้ยงไก่แล้ว ไม่ได้ผลผลิตตามที่ควร เช่น เรื่อง 
แม่ไก่ไม่ยอมกกไข่ปล่อยให้ไข่ไก่ไม่ได้ท าการฟักตัว ขาดความรู้ความเข้าใจในการอนุบาลลูกไก่ ไก่เกิดเป็นโรคต่าง ๆ 
และตายโดยไม่ทราบสาเหตุ ซ่ึงการเลี้ยงไก่น้ันมีปัจจัยหลายอย่างต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิต เช่น อุณหภูมิ 
สภาพอากาศ ความชื้น การให้อาหาร เป็นต้น (Laudharmon,1997; Devarakpitak, 1993) 

จากเหตุผลดังกล่าวผู้ศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาผลการใช้ Raspberry Pi ในการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
ที่มีต่อผลการเรียนรู้โปรแกรมภาษาและโครงงาน Smart Farm ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสว่าง
วงษ์(ตาคลีประชานุกูล) ทั้งด้านความรู้ และทักษะ การน าเอาความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองการ
พัฒนาดังกล่าว 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

                 เพื่อผลการใช้ Raspberry Pi ในการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ที่มีต่อผลการเรียนรู้โปรแกรมภาษาและ
โครงงาน Smart Farm ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ขอบเขตของการศึกษา 
กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสว่างวงษ์  )ตาคลีประชานุกูล (ภาคเรียนที่ 1    

ปีการศึกษา 2561 จ านวน 8 คน 
              ขอบเขตด้านเนื้อหา  

การศึกษาครั้งน้ีมีขอบเขตด้านเน้ือหาคือการใช้เทคโนโลยี Smart Farmer ดังน้ี 
      1. ความหมายและประโยชน์ของ Raspberry Pi ในการพัฒนาเทคโนโลยี Smart Farm 
      2. การเขียนโปรแกรมค าสั่งระบบควบคุมการเปิด – ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าอัตโนมัติ  
      3. การเขียนโปรแกรมค าสั่งระบบเซ็นเซอร์ติดตามสภาพอากาศ 
      4. การเขียนโปรแกรมค าสั่งระบบการเลี้ยงไก่และชุดอุปกรณ์เทคโนโลยี Smart Farmer 

                     ขอบเขตด้านตัวแปร 
             ตัวแปรต้น การจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ Raspberry Pi เทคโนโลยี Smart Farm 
             ตัวแปรตาม ผลการเรียนรู้ด้วยการใช้ Raspberry Pi เทคโนโลยี Smart Farm และโครงงาน

การเลี้ยงไก่ด้วยเทคโนโลยี Smart Farm 

วิธดี าเนนิศกึษา 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) 

อ าเภอตาคลี จังหวัดนคสรรค์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 8 คน โดยเลือกใช้วิธีแบบเจาะจง จ านวน 1 
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ศึกษาวิธีการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 

สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 

ได้แผนการจัดการเรียนรู้ 

ปรับปรุงแก้ไข 

ห้องเรียน 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  

1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ 
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี Smart Farmer ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี        หน่วยการเรียนรู้ที่ 
1 เรื่อง เทคโนโลยี Smart Farmer จ านวน 8 แผน รวมเวลาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมเวลาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 9 
ชั่วโมง  ประกอบด้วย 
                            1. เทคโนโลยีราสเบอร์รี่พาย (Raspberry Pi) คืออะไร จ านวน 1 ชั่วโมง 
                            2. ระบบควบคุมการเปิด – ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าอัตโนมัติ จ านวน 1 ชั่วโมง 
                            3. ระบบเซ็นเซอร์ติดตามสภาพอากาศ จ านวน 1 ชั่วโมง 
                            4. ระบบสั่งการและแจ้งเตือนผ่านสมาร์ทโฟน จ านวน 1 ชั่วโมง 
                            5. การเลี้ยงไก่ จ านวน 1 ชั่วโมง 
                            6. การสร้างสรรค์ชิ้นงาน จ านวน 2 ชั่วโมง 
                            7. การน าเสนอผลงานเทคโนโลยี Smart Farm ในการพัฒนาโครงงานเลี้ยงไก่ Smart Farm 
in chicken จ านวน 1 ชั่วโมง 
                             8. การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี Smart Farm ในการพัฒนาโครงงานเลี้ยงไก่ Smart Farm 
in chicken จ านวน 1 ชั่วโมง 

ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
               ไม่ผ่าน 
           
 

  
                 ผ่าน 
 

 
 

ภาพที ่1  ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
1.  ศึกษาวิธีการสร้างแผนการสอนและทฤษฎีเก่ียวกับการเขียนแผน ศึกษาหลักสูตร จุดมุ่งหมายของ

หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น มาตรฐานการเรียนรู้รายปี ขอบข่าย เน้ือหา สาระและเวลาของการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเอกสารช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 – ป.5) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ตรวจสอบโดยอาจารย์

ที่ปรึกษาและ

ผู้เชี่ยวชาญ 
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ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบ 

 
สร้างแบบทดสอบ 

 

ได้แบบทดสอบ 

 

ปรับปรุงแก้ไข 

2.  ศึกษารายละเอียดของเน้ือหาที่จะน ามาสร้างแผนการจัดการเรียนรู้จากคู่มือครูการจัดการเรียนรู้ 
ค าอธิบายรายวิชา แบบเรียนเอกสารประกอบการเรียน และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

3.  ศึกษาทฤษฎี หลักการ และแนวคิด ในการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนโดยใช้เทคโนโลยี Smart 
Farmer ในการพัฒนาโครงงานเลี้ยงไก่ด้วยเทคโนโลยี Smart Farmer 

4.  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเน้ือหา สาระส าคัญ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
5. ด าเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ

รูปแบบการเขียนแผนความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้กับสาระการเรียนรู้ กิจกรรม สื่อและแหล่งเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลเครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล  

6. น าแผนการจัดการเรียนรู้มาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ โดยปรับปรุงและตรวจสอบความถูกต้อง
ของเน้ือหาอีกครั้ง  

7. น าแผนการจัดการเรียนรู้เสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่านเพื่อพิจารณา และประเมินความ
เหมาะสม และน ามาหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) ในแต่ละองค์ประกอบของแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

8. วิเคราะห์ความสอดคล้องที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ .0 5 ขึ้นไป 
9. น าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี Smart Farm ไปทดลองในการสอน 

2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
1. แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 
2. แบบประเมินโครงงาน 

การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษามีวิธีด าเนินการ ดังน้ี  
1. แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียนเทคโนโลยี Smart Farm มีขั้นตอนการพัฒนาดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
          ไม่ผ่าน 
    ผ่าน 
      

 

ภาพที ่2  ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบ 
1.1ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบทดสอบ และหลักสูตร คู่มือครู แบบเรียน

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คู่มือการวัดและประเมินผล
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ตรวจสอบโดยอาจารย์ที่

ปรึกษาและผู้เช่ียวชาญ 
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ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินโครงงาน 

 
สร้างแบบประเมินโครงงาน 

 

ได้แบบประเมินโครงงาน 

 

ปรับปรุงแก้ไข 

1.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบที่ดีและวิธีหาความเชื่อม่ัน ความเที่ยงตรงของข้อสอบจากหนังสือการ
วิจัยเบื้องต้น บุญชม ศรีสะอาด (2543) การวัดผลการศึกษาของ  สมนึก ภัททิยธนี (2541)เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบทดสอบ 

1.3 วิเคราะห์เน้ือหา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับเน้ือหาเพื่อ
ประกอบการเขียนข้อสอบ 

1.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ เรื่อง เทคโนโลยี Smart Farm กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เน้ือหา และพฤติกรรมที่
ต้องการวัด โดยสร้างเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  ) Multiple Choice) 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 

1.5 น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา ความถูกต้องและความ
เหมาะสมของภาษาที่ใช้ 

1.6 วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องและคัดเลือกข้อค าถามวัดที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้น
ไป  

1.7 น าข้อสอบที่ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญมาพิมพ์เป็นแบบทดสอบแล้วหาประสิทธิภาพโดยน าไป
ทดลองสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดหนองยาว 

1.8 น าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบ ชนิดเลือกตอบเป็นรายข้อ เพื่อหาค่าความยากง่าย 
และค่าอ านาจจ าแนก ของแบบทดสอบเป็นรายข้อ 

1.9 จัดพิมพ์และท าส าเนาแบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อน าไปใช้เป็นเครื่องมือทดสอบ
ผู้เรียนในการศึกษาค้นคว้าต่อไป 

2. แบบประเมินโครงงาน มีขั้นตอนในการสร้างและการตรวจสอบคุณภาพ ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
        ไม่ผ่าน 
           
 

  
                 ผ่าน 
 

 
 

ภาพที ่3  ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินโครงงาน 
จากภาพ แสดงขั้นตอนการสร้างแบบประเมินโครงงาน โดยมีรายละเอียดในการด าเนินการดังน้ี 

2.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินโครงงาน จากหนังสือและเอกสารที่เก่ียวข้อง 
2.2 สร้างแบบประเมินโครงงาน ซ่ึงผู้วิจัยสังเกตพฤติกรรมขณะที่นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ

ตรวจโดยอาจารย์ที่

ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ 
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เรียนการสอนผู้ศึกษาได้จัดท าแบบประเมินโครงงาน แบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) โดยมีเกณฑ์ 5 ระดับ  
     2.3 น าแบบประเมินโครงงานที่สร้างขึ้น น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และแก้ไขปรับปรุงตาม

ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา 
      2.4 น าแบบประเมินโครงงาน ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้องและสอดคล้อง จ านวน 3 ท่าน  
      2.5 วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องและคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่าวัดดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 

ขึ้นไป   
      2.6 น าแบบประเมินโครงงาน ไปใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษา 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 

1. เริ่มต้นการทดลอง โดยให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน )Pre-test)  
2. ด าเนินการสอนตามขั้นตอนในแผนการจัดการเรียนรู้โดยท าการสอนทุกคาบที่เรียน  
3. เม่ือจัดการเรียนการสอนตามสาระการเรียนรู้ครบทุกแผนแล้วจึงท าการทดสอบหลังเรียน )Post-

test) เพื่อทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

ผู้ศึกษาค้นคว้าด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป ดังน้ี 
                        หาค่าสถิติพื้นฐาน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน ที่ได้จากการ ทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโครงงานพิเศษ ได้แก่ การหาค่าความเที่ยงตรงของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 

2. สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การทดสอบค่า Wilcoxon Signed Rank Test Ranks Test 

สรปุ อภปิรายผลการศกึษา และขอ้เสนอแนะ 
สรุปผลการศึกษา 

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา  ปีที่ 6 โรงเรียนวัด
สว่างวงษ์  

กลุม่เป้าหมาย 
(n=8) 

x̅ S.D. t Sig. 

ก่อนเรียน  14.63 2.38 8.77 0.01* 

หลังเรียน  25 .1 2 1.45 
*มีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05, t >= 1.833 

จากตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)พบว่า หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 25 .1 2 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากับ 1.45 และเม่ือเปรียบเทียบกับค่าทีมีค่าเท่ากับ 8.77 :7j’มากกว่าค่าที ตาราง t >= 8.113จึงสามารถสรุป
ได้ว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 
 
 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

31 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที2่ (Proceedings) 

 
 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินโครงงานของนักเรียนโรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)  

รายการประเมิน นักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปทีี ่6 
กลุม่ที ่1 กลุม่ที ่2 กลุม่ที ่3 

ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ )40(  
- ความแปลกใหม่ของปัญหา (การตั้งปัญหา) 
- ความน่าสนใจ 
- วิธีการด าเนินการ 

30 32 34 

วิธีการศึกษา คน้คว้า )20(  
- การก าหนดวัตถุประสงค์ 
- การตั้งสมมติฐาน 
- การท างานอย่างมีขึ้นตอน 
- การใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์อย่างเหมาะสม 

18 16 15 

เนื้อหา สาระและประโยชน์ )20(  
- เน้ือหาสาระถูกต้อง 
- ผลที่ได้จากการศึกษา 
- การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
- หลักฐานการเก็บข้อมูล 

18 17 18 

การแสดงโครงงานและการน าเสนอ )20(  
- การน าเสนอผลงาน 
- การตอบข้อซักถาม 

15 16 15 

รวม )100(  81 81 82 

 
  จากตารางที่ 2 ผลการประเมินโครงงานของนักเรียนโรงเรียนวัดสว่างวงษ์ (ตาคลีประชานุกูล) มีการจัดการ

ท างานโครงงาน จ านวน 3 ทีม พบว่า นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาโครงงานการเลี้ยงไก่ สามารถ
ท างานได้อย่างมีขั้นตอน นักเรียนใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและน าเสนอรูปแบบวิธีคิดโครงงานได้
อย่างดี อยู่ในระดับมากที่สุด  

สรุปผลการใช้การจัดการเรียนรู้ด้วย Raspberry Pi เทคโนโลยี Smart Farm ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) 

ในการศึกษาครั้งน้ีเก็บข้อมูลจากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง เทคโนโลยี Smart Farm 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า นักเรียนกลุ่ม
เปล่าหมายที่เข้าเรียนด้วยการใช้แผนการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยี Smart Farm มีคะแนนทดสอบหรือผลสัมฤทธ์ิหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าการเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้
เทคโนโลยี Smart Farm ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน ผู้เชี่ยวชาญมีความ
คิดเห็น ต่อแผนการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยี Smart Farm ในด้านต่างๆ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.18 และ

ในการพัฒนาโครงงานกเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การพัฒนาโครงงานการเลี้ยงไก่ นั การเลี้ยงไก่สามารถท างานได้
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อย่างมีขั้นตอน นักเรียนใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม และน าเสนอรูปแบบวิธีคิดโครงงานได้อย่างระดับ
มากที่สุด 

อภปิรายผลการศกึษา 
ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี Smart Farmer เพื่อพัฒนาโครงงานการเลี้ยง

ไก่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)   พบว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
แผนการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยี Smart Farm เพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซ่ึงผู้ศึกษามีประเด็นการอภิปรายผลดังน้ี  
             จากผลการศึกษาที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงและให้ผลชัดเจน 
คือ การใชง้าน Raspberry Pi นักเรียนใช้โค้ดค าสั่งของโปรแกรมภาษาและน ามาพัฒนาโครงงาน Smart Farm  
กล่าวคือ เม่ือนักเรียนการใช้งาน Raspberry Pi ได้ก็ท าให้เกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์ ซ่ึงใช้ความรู้และทักษะทางด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อ่ืน  ๆเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และสอดคล้องกับ        
(คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ) 2558 ) ได้ศึกษาการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อน
เข้าศึกษาต่อ พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีขาด ความรู้พื้นฐานและทักษะทางด้านการเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์
และกระบวนการคิดวิเคราะห์การออกแบบขั้นตอนวิธี  ทางคอมพิวเตอร์ ความรู้พื้นฐานทางด้าน คณิตศาสตร์ไม่
เพียงพอ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้ปรับกระบวนการส่งเสริม นักศึกษาในด้านการออกแบบขั้นตอนวิธีทาง
คอมพิวเตอร์และทักษะการเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ โดยการสร้างสรรค์  ชิ้นงานในรูปแบบของโครงงานด้วย 
Raspberry   

ข้อเสนอแนะ 
ผลจากการศึกษา ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะดังน้ี 
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1.1 ในการจัดการเรียนการสอนโดยเทคโนโลยี Smart Farm เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการ
ปฏิบัติ ดังน้ันควรมีห้องที่กว้างมากขึ้นเพื่อรองรับกับการท างานของนักเรียน  

1.2 ควรมีอุปกรณ์และเครื่องมือให้นักเรียนได้ใช้ครบทุกคน 
1.3 เวลาที่ใช้ในการเรียนการสอนควรเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้และความเข้าใจในการ

เรียนรู้เทคโนโลยี Smart Farm ได้อย่างเต็มที่ 
                2  . ข้อเสนอแนะในการน าการโครงงานไปใช้ 

2.1 ควรจัดท าแหล่งเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ตที่ท าให้มีการสอน และมีการทดสอบวิชาปฏิบัติได้ใน
รูปแบบต่างๆ มาไว้ใช้ส าหรับให้บริการแก่นักเรียนเรียนในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและทบทวนเน้ือหาที่หลากหลาย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 

2 .2 ควรจัดท าแหล่งเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ตที่สนับสนุนให้นักเรียนและผู้สอนสามารถสนทนาโต้ตอบกัน
ได้ผ่านระบบวีดีโอ คอนเฟอร์เรนซ์ เพื่อให้นักเรียนและผู้สอนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กันมากยิ่งขึ้น   

2.3 ควรมีการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยเทคโนโลยี Smart Farm เพื่อน า
ผลการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางการผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆ ต่อไป 
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กระทรวงศึกษาธิการ. )2560(. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฉบับ  
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บทคดัยอ่ 
            การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ เรื่องการเขียน
โปรแกรม เบื้องต้นให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่
เรียนด้วย บทเรียนออนไลน์ เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียน
ออนไลน์กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 จ านวน 30 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัด ล าปาง โดยการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพ เท่ากับ 4.74 2) บทเรียนออนไลน์มีคุณภาพเท่ากับ 4.64 และ 3) แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือกจ านวน 30 ข้อ มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ t-test 
ผลการวิจัยพบว่า 
 1. บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีคุณภาพเท่ากับ 
4.64 และ มีประสิทธิภาพ แบบกลุ่มเล็กเท่ากับ 85.93/81.85 และแบบภาคสนามเท่ากับ 92.89/85.44  ซ่ึงเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
 2. นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ 70 
  3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31  

ค าส าคัญ:  บทเรียนออนไลน์  ประสิทธิภาพ ความพึงพอใจ 

Abstract 
The purposes of this research were: 1) to create and evaluate the efficiency of E-Learning in 

basic programming following to the criteria set (80/80) 2) to compare the results of achievement 
score 70 and 3) to study the students’ satisfaction. The target group was 30 students of 4th year at 
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Bunyawat Wittayalai School during the second semester of the academic year 2018 by sample 
random sampling. The experimental instruments were: 1) lesson plan 2) E-Learning in basic 
programming 3) the achievement test (multiple choice 30 points: IOC = 0.67) and 4) satisfaction form. 
Statistic in this research were: percentage, average standard division and t-test.The findings of the 
research were as follows: 

The findings of the research were as follows: 
1. the E-Learning in basic programming is in a very satisfied level = 4.64 and the efficiency results 

are 85.93/81.85 and 92.89/85.44, which are in One to One Testing and Small Group Testing, following 
to the criteria set 

2. the results of achievement were indicated that the post test score was significantly criteria set 
by 70 percent  

3. the students’ satisfaction is in a good level = 4.31. 

Keywords: E-Learning in basic programming, efficiency, students’ satisfaction 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
                ปัจจุบัน ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกให้ความส าคัญกับการลงทุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
(Information and Communication Technology : ICT) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา จนเกิดความแตกต่างระหว่างประเทศที่มีความพร้อมทาง ICT กับประเทศที่ขาดแคลน
ที่เรียกว่า Digital Divide ในขณะเดียวกันประเทศทั่วโลกต่างมุ่งสร้างสังคมใหม่ให้เป็นสังคมที่ใช้ความรู้เป็นฐาน 
(Knowledge Based Society) จนเกิดความแตกต่างระหว่างสังคมที่สมบูรณ์ด้วยความรู้ กับสังคมที่ด้อยความรู้ ที่
เรียกว่า Knowledge Divide ใน ยุคของการปฏิรูปการศึกษา ต่างก็เร่งพัฒนาการศึกษาให้การศึกษาไปพัฒนาคุณภาพ
ของคน เพื่อให้คนไปช่วยพัฒนาประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จึงเป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญ 
เพราะมีคุณภาพสูงในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ของการจัดการศึกษา เช่น ช่วยน าข่าวสารทางการศึกษาให้เข้าถึง
ประชาชน ส่งเสริม การเรียนรู้ต่อเน่ืองนอกระบบ โรงเรียน และการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ช่วยจัดท าข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและจัดการ ช่วยเพิ่มความรวดเร็วและ แม่นย าในการจัดท าข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล การเก็บ
รักษา และการเรียกใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ 
แต่การให้ความสนใจกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยการเรียนรู้ของ ผู้เรียนก็อาจหลงทางได้ ถ้าผู้บริหารสถานศึกษายึดถือ
การมีเทคโนโลยีเป็นจุดหมายปลายทางของการศึกษา แทนที่จะยึดถือ ผลการเรียนรู้เป็นเป้าหมาย ปรากฏการณ์ของ
การหลงทางจะพบเห็นในการประชาสัมพันธ์ถึงความพร้อมทางระบบ คอมพิวเตอร์ การมีเครือข่ายโยงเข้า Internet 
สะดวก ผู้เรียนเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีและมีโอกาสใช้ได้เต็มที่ แต่ในบาง สถานศึกษาผู้เรียนอาจใช้เทคโนโลยีไม่คุ้มค่า 
ขาดเป้าหมายในการเรียนรู้สาระส าคัญตามหลักสูตรวิชาต่าง ๆ และขาดโอกาส ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
กระบวนการทางปัญญาอย่างแท้จริง  
               ในการเรียนรู้แบบออนไลน์(e-learning) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(lnformation and Communication Technology) จึงเป็นการเรียนรูปแบบหน่ึงที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนา
การศึกษา เรียนรู้ และ ฝึกอบรมบุคลากร เน่ืองจากการเรียนแบบออนไลน์(e -learning) มีความยืดหยุ่นสูง กล่าวคือ 
ผู้เรียนไม่จ าเป็นต้องปรับตัวให้ เข้ากับเงื่อนไขทางการศึกษาต่าง ๆ มากนัก ซ่ึงท าให้ผู้เรียนขาดโอกาสที่จะศึกษาหา
ความรู้ได้ ด้วยตนเอง เรียนตาม ความสามารถ และความสนใจของตนเอง โดยสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ท าให้
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สามารถขยาย โอกาสทางการศึกษาให้ เข้าถึงประชาชนได้มากขึ้น การเรียนรู้แบบน้ีจึงเป็นการเรียนรู้ที่สามารถ 
ตอบสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2552 ในหมวดที่ 9 ว่าด้วยเรื่อง 
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การให้อ านาจและเครื่องมือ แก่ผู้เรียนการเข้าสู่ความรู้ได้ด้วยตนเอง ในลักษณะที่เน้นผู้เรียน
เป็น ศูนย์กลาง(Learner Centric) ด้วยเหตุน้ีการเรียนแบบ ออนไลน์(e-learning) จึงเป็นรูปแบบการเรียนรู้ทั้งใน
ระบบ โรงเรียน และระบบนอกโรงเรียน การศึกษาต่อเน่ือง และ การศึกษาตลอดชีวิต (Life Long Learning) 
                 จากที่ผู้วิจัยได้สอบถามถึงปัญหาของนักเรียนโรงเรียนบุญวาทย์คือนักเรียนไม่ค่อยมีเวลาเรียนเน่ืองจาก
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมบ่อยทั้งจากภายในและภายนอกท าให้นักเรียนมีเวลาเรียนไม่เพียงพอท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนไม่เป็นไปตามที่โรงเรียนตั้งไว้  โดยบทเรียนออนไลน์ ที่จัดท าขึ้นเป็นสื่อการสอน ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ประกอบไปด้วยโครงสร้างหลักสูตร ค าอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ การวางแผนการจัดการเรียนรู้   เน้ือหา  
แบบทดสอบ แบบฝึกทักษะเพื่อให้นักเรียนและผู้ที่สนใจศึกษา สามารถศึกษาค้นคว้าความรู้ ได้ด้วยตนเอง โดย
ออกแบบไว้ ให้โต้ตอบกับนักเรียนได้ 
     ด้วยเหตุผลเหล่าน้ีผู้ วิจัยจึงสนใจพัฒนาพัฒนา บทเรียนออนไลน์ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์
ที่สถานศึกษาได้ก าหนดไว้ 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ 80/80 
 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การเขียน
โปรแกรมเบื้องต้นส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เทียบเกณฑ์ร้อยละ 70 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ขอบเขตการวิจัย 
            กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง     
                  กลุ่มประชากร 

           ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยจ านวน  
16 ห้อง จ านวน 667 คน 
                 กลุ่มตัวอย่าง 
             กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 9 จ านวน 30 คน ได้มา
จากการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling)  
              ขอบเขตด้านเนื้อหา 
             เน้ือหาที่ใช้ในการศึกษาเป็นเน้ือหาของรายวิชา วิทยาศาสตร์  (วิทยาการค านวณ) หน่วยการเรียนรู้ 
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ซึงเป็นบทเรียนออนไลน์ จ านวน 3 เรื่อง 
เรื่องที่1 ความเป็นมาและใช้งานเบื้องต้นของภาษาซี 
เรื่องที่2 การน าเข้าและแสดงผลข้อมูลของภาษาซี 
เรื่องที่3 การเขียนโปรแกรมด้วยชุดค าสั่งระดับกลาง  
            ขอบเขตด้านตัวแปร   
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                     ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      

                     ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจ 
 
ขอบเขตด้านเวลา  
         เวลาที่ใช้ในการด าเนินการศึกษาผู้น าบทเรียนออนไลน์ หน่วยการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นไปทดลอง
ใช้ กับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระยะเวลา 2 สัปดาห์ 

สมมติฐานของการวิจัย     
1. บทเรียนออนไลน์ หน่วยการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มี

ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80  
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์หน่วยการ เรียนรู้ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่าร้อยละ 70  
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนบทเรียนออนไลน์ หน่วยการ เรียนรู้ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น มี

ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 บทเรียนออนไลน์ หมายถึงบทเรียนที่จัดท าขึ้นเป็นสื่อการสอน ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประกอบไป
ด้วยโครงสร้างหลักสูตร ค าอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ การวางแผนการจัดการเรียนรู้   เน้ือหา  แบบทดสอบ 
แบบฝึกทักษะเพื่อให้นักเรียนและผู้ที่สนใจศึกษา สามารถศึกษาค้นคว้าความรู้ ได้ด้วยตนเอง โดยออกแบบไว้ ให้
โต้ตอบกับผู้เรียนได้ 
 ประสิทธิภาพของบทเรียน หมายถึง คุณภาพของบทเรียนซ่ึงมีผลต่อกระบวนการเรียนและผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนตามเกณฑ์ 80/80 
 80 ตัวแรก หมายถึง ค่าร้อยละของคะแนนที่นักเรียนได้จากการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนได้คะแนนเฉลี่ย
ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

80 ตัวหลัง หมายถึง ค่าร้อยละของคะแนนที่ นักเรียน ได้จากการท าแบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ย
ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ความพงึพอใจ หมายถึง ความชอบของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง เขียนโปรแกรมเบื้องต้น ซ่ึง
สามารถช่วยให้ผู้เรียน เรียนรู้ได้ทุกที่ เข้าใจเน้ือหาได้ง่าย และสามารถทบทวนความรู้ได้ตลอดเวลา ท าให้เกิดความพึง
พอใจต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น  
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
   แบบแผนการวิจัย 
           แบบแผนการทดลอง 
      ผู้วิจัยใช้แบบแผนการทดลองแบบ 0ne sample  )บุญชม ศรีสะอาด( , 2556 
 

ทดลอง ทดสอบหลัง 
X T2 

  
 สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการทดลอง 
 X แทน   การจัดกิจกรรมการเรียนการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์ 
 T2 แทน   การทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบประเมินทักษะ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
            1. บนเรียนออนไลน์รายวิชาคอมพิวเตอร์ หน่วยการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
            2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นข้อทดสอบแบบปร นัย  4 

กระบวนการศกึษา 
1.เครื่องมือที่ใช้ 
   1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ 
   1.2 บทเรียนออนไลน์ เรื่องการเขียนโปรแกรม
เบื้องต้นส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
   1.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ จ านวน 30 ข้อ 
   1.4 แบบประเมินความพึงพอใจ 

2. น าเครื่องมือเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรับปรุงแก้ไข 

3.น าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

บทเรียนออนไลน์  
เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น  

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ผลการศกึษา 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียน 
2. ความพึงพอใจต่อบทเรียน
ออนไลน์ 

 

เนื้อหา 
 1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ .ศ . 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พ .ศ . 2560) กลุ่ม สาระวิทยาศาสตร์ 
(วิทยาการค านวน) 
กลุม่ตัวอย่าง  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ านวน 
30 คน 
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ตัวเลือก จ านวน 30  ข้อ 
            3. แบบสอบถามความพึงพอใจเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 15 ข้อ 
การสร้างและหาประสิทธิภาพองเครื่องมือ 
    การสร้างและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้รูปแบบชอง ADDIE Model ตามขั้นตอนดังน้ี 
    1.ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 

แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ บทเรียนออนไลน์เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4  

1.1 ศึกษาหลักสูตร และคู่มือหลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พ .ศ . 2551(ฉบับปรับปรุง 
พ .ศ . 2560) ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4  

1.2 วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาและหลักสูตรสถานศึกษาและ
วิเคราะห์ เน้ือหา  

1.3 สร้างโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ จ านวน 1 โครงสร้าง  
1.4 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 3 แผน ประกอบด้วย  
        แผนที่ 1 ความเป็นมาและใช้งานเบื้องต้นของภาษาซี  
        แผนที่ 2 การน าเข้าและแสดงผลข้อมูลของภาษาซี  
        แผนที่ 3 การเขียนโปรแกรมด้วยชุดค าสั่งระดับกลาง 
1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบ

เน้ือหา สื่อ และ แผนการจัดการเรียนรู้ โดยพิจารณาความสอดคล้องกับ จุดประสงค์การเรียนรู้ การวัดผลและ
ประเมินผล และน ามา ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ      

1.6 ผลการประเมินความเหมาะสมสอดคล้องในองค์ประกอบต่าง ๆ ของแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยการ
เรียนรู้ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยภาพรวมมีความ
เหมาะสมสอดคล้อง อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 4.74  

1.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว น าไปใช้ในการจัดดการเรียนการสอนกับ
นักเรียน  
    2. ขั้นตอนการสร้างบทเรียนออนไลน์ 
       สื่อที่ใช้ได้แก่ บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 1 
เรื่อง โดยผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้รูปแบบของ ADDIE Model ตามขั้นตอนดังน้ี 

ขั้นวิเคราะห์(Analysis)  
    1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ .ศ. 2551(ฉบับปรับปรุง พ .ศ . 2560)  
    2. ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับบทเรียนออนไลน์  
    3. ศึกษาวิธีการหาคุณภาพของสื่อการเรียนการสอน จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
    4. ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบทดสอบท้ายหน่วย  
    5. ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบแบบสอบความพึงพอใจของนักเรียน  
    6. ศึกษาเอกสารเก่ียวกับ ทฤษฎีการเรียนรู้ทฤษฎีการเรียนรู้คอนสตรัคติวิสต์  
    7. ศึกษาเอกสารเก่ียวกับ ทฤษฎีการเรียนรู้ทฤษฎีการเรียนรู้พฤติกรรมนิยม  
    8.เอกสารที่เก่ียวข้องกับการหาค่าประสิทธิภาพ 

            ขั้นออกแบบ(Design)  
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           1. น าข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล มาพัฒนาและออกแบบสร้างสตรี่บอร์ด ของสื่อการเรียนการ
สอน บทเรียนออนไลน์ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
            2. ท าการออกแบบสร้างสื่อการเรียนการสอนสื่อการเรียนการสอน บทเรียนออนไลน์การเขียนโปรแกรม
เบื้องต้น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
           ขั้นพัฒนา (Development)  
               1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ในการท าวิจัย  
               2. ท าการพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ตามที่ได้ ออกแบบสตอรี่บอร์ด  
               3. น าบทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบและน าผลมาปรับปรุงแก้ไข ผลการประเมิน
ความเหมาะสมสอดคล้องในองค์ประกอบต่าง ๆ ของบทเรียนออนไลน์ หน่วยการเรียนรู้ การเขียน โปรแกรมเบื้องต้น 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมสอดคล้อง อยู่ใน ระดับ มาก มี
ค่าเฉลี่ย 4.64  
               4. น าบทเรียนออนไลน์ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้เพื่อคุณภาพกับนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายโดยท าการทดสอบในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 (แบบหน่ึงต่อหน่ึง และแบบกลุ่มเล็กจ านวน 3 คน และ 9 คน ตามล าดับ โดยแบ่งนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่ม
เก่ง ปานกลาง และกลุ่มอ่อน จากน้ันท าการทดลอง ดังน้ี  
                   ครั้งที่ 1 การทดลองแบบหน่ึงต่อหน่ึง(one-to-One Testing) เป็นการทดลองใช้เพื่อปรับปรุงบทเรียน 
ออนไลน์กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ านวน 3 คน โดยสุ่มเลือกจากนักเรียนกลุ่มเก่ง 
กลุ่ม ปานกลาง และกลุ่มอ่อน กลุ่มละ 1 (สุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับฉลาก) เพื่อดูความเหมาะสมของกิจกรรม 
ตรวจสอบความ ชัดเจนของภาษา ค าสั่ง เวลาที่ใช้ และความเข้าใจของนักเรียน 
                  ครั้งที่ 2 การทดลองแบบกลุ่มเล็ก (Small Group Testing) เป็นการทดลองใช้เพื่อปรับปรุงบทเรียน 
ออนไลน์กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ านวน 9 คน โดยสุ่มเลือกจากนักเรียนกลุ่มเก่ง 
กลุม่ปานกลาง และกลุ่มอ่อน กลุ่มละ 3 คน (สุ่มอย่างง่ายโดยใช้วิธีจับฉลากโดยไม่ซ้ ากับนักเรียนที่ทดลองในครั้งที่ 1) 
เพื่อดูความเหมาะสมของกิจกรรม ตรวจสอบความชัดเจนของภาษา ค าสั่ง เวลาที่ใช้ และความเข้าใจของนักเรียน  
                  ครั้งที่ 3 การทดลองแบบภาคสนาม (Field Testing) เป็นการทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพกับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ านวน 30 คน โดยไม่ซ้ ากับนักเรียนที่ทดลองในครั้งที่ 1 ท าการ
ทดลอง เพื่อให้แน่ใจว่าบทเรียนออนไลน์ที่สร้างขึ้นช่วยให้ผู้เรียนสามารถท าความเข้าใจและเรียนรู้ได้ โดยให้นักเรียน
เรียนด้วย บทเรียนออนไลน์ ที่ปรับปรุงจากการทดลอง  
            ขั้นน าไปทดลองใช้(Implementation)  
                  น าบทเรียนออนไลน์เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ปรับปรุง
แก้ไขแล้ว น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
            ขั้นการประเมินผล(Evaluation) 
                 ประเมินผลการเรียนรู้หลังจากใช้บทเรียนออนไลน์เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยให้ท าการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังการเรียนรู้เพื่อเปรียบเทียบเกณฑ์ที่ก าหนด โดยน าคะแนน
หลังเรียนและบททดสอบ ที่ได้จากการใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 โรงเรียนบุญวาทย์
วิทยาลัย จ านวน 30 คน มา เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 70 เพื่อดูว่าผู้เรียนได้รับ
ความรู้จากการเรียนด้วยบทเรียน ออนไลน์ เรื่องการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
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เป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่ และ มีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมากหรือไม่ 
     3. ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
         3.1 การสร้างแบบทดสอบเพื่อหาค่าประสิทธิภาพทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้สื่อการเรียนการสอน บทเรียน  
ออนไลน์ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
         3.2 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน น าข้อมูลที่ได้จากขั้นวิเคราะห์มาสร้าง 
แบบทดสอบที่ใช้ในการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจ านวน 40 ข้อ เป็นชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยมีเกณฑ์ให้คะแนน 
ตอบ ถูกต้องได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน จ านวน 1 ชุด เพื่อเตรียมน าเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสม
สอดคล้อง และวัดประเมินผลตามเกณฑ์เพื่อน าไปขั้นพัฒนาต่อไป 
         3.3 น าแบบทดสอบจ านวน 40 ข้อ เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน  
         3.4 เลือกแบบทดสอบที่มีค่าดัชนี IOC > 0.67 ขึ้นไป จ านวน 30 ข้อ  
         3.5 น าข้อสอบที่ผ่านการประเมินจ านวน 30 ข้อ ตีพิมพ์ เพื่อน าไปใช้จริง  
   4.4 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ  
        4.1 การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อ
การจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อการเรียนการสอนแบบ ออนไลน์ หน่วยการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น เป็น
แบบสอบถามประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีวิธีการ คือ  
       4.2 ศึกษาเทคนิคและวิธีการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ จากหลักการและทฤษฎีเพื่อเป็นแนวทางในการ 
สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ  
       4.3 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 20 เพื่อเตรียมน าเสนอ 
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสม สอดคล้อง และ วัดประเมินผลตามเกณฑ์ ในขั้นพัฒนาต่อไปซ่ึงแบบสอบถาม 
ความพึง พอใจเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  
      4.4 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจจ านวน 20 ข้อ เพื่อเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินผลการประเมินความพึง 
พอใจที่มีต่อบทเรียนออนไลน์การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดย 
ภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 4.31  
      4.5 เลือกแบบประเมินความพึงพอใจที่มีค่า 4.00 ขึ้นไป จ านวน 15 ข้อ  
      4.6 น าแบบประเมินความพึงพอใจที่ผ่านการประเมินจ านวน 15 ข้อ ตีพิมพ์ เพื่อน าไปใช้จริง  
   5. การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  
             ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยอาศัยเครื่องมือ 2 ประเภท ใน การเก็บข้อมูล  
             1.1 บทเรียนออนไลน์รายวิชาวิทยาศาสตร์ การค านวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ 
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 1 เรื่อง ใช้ประกอบกับแผนการจัดการเรียนรู้ ใช้เก็บข้อมูล
ระหว่าง การด าเนินกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ 
            1.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นแบบทดสอบหลังเรียนใช้ทดสอบความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย 
หลังจาก การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยท าการเก็บข้อมูลดังน้ี  
                1.2.1 นักเรียนกลุ่มเป้าหมายการวิจัย ครูชี้แจงท าความเข้าใจ การเรียนการสอน การจัดกิจกรรมให้ทราบ  
                1.2.2 ผู้วิจัยด าเนินกิจกรรมโดยให้นักเรียนเรียนรู้ จากบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
ส าหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้สร้างขึ้น 
                1.2.3 เม่ือด าเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น ให้ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนจากการเรียนรู้ 
เพื่อ บันทึกเป็นคะแนนการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ30 ข้อ 30 นาที แล้วน ามาตรวจให้คะแนนและบันทึกผลเพื่อ
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ใช้เป็น คะแนนหลังเรียน (Posttest)  
                1.2.4 ให้นักเรียนท าแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อประเมินความพึงพอใจที่ผู้เรียนมีต่อบทเรียน
ออนไลน์  
              1.2.5 น าผลคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบหลังเรียนกับการจัดกิจกรรมไปวิเคราะห์และแปลผล ใน
รูปแบบ ตารางพร้อมการบรรยายสรุปผล  
  6. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
       1. ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ตามเกณฑ์ 80/80  
            1.1ผลการตรวจสอบคุณภาพของบทเรียนออนไลน์ เรื่องการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นโดยผู้เชี่ยวชาญ น าเสนอ
ดัง ตาราง 1 
ตาราง 1 แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพของบทเรียนออนไลน์ เรื่องการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นตามเกณฑ์ 80/80 

ที ่ รายการประเมิน 
n=3 

     X  S.D     แปลความ 
1 ดา้นการจดัท าแผนการเรยีนรู ้ 4.87 0.23 มากที่สุด 
2 ดา้นการจดักิจกรรมการเรยีนรู ้ 4.67 0.23 มากที่สุด 
3 ดา้นการวดัและประเมนิผล 4.67 0.46 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ยทุกรายการ 4.74 0.31 มากที่สุด 

        จากตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบคุณภาพของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น จากการ
ตรวจสอบคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ผลปรากฏว่า บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 อยู่ในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการจัดท า
แผนการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ   ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ ด้าน
การวัดและประเมินผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 อยู่ในระดับมากที่สุด  
          ตาราง 2 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ตามเกณฑ์ 
80/80 จากการ น าไปทดลองใช้กับนักเรียนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 (แบบหน่ึงต่อ หน่ึง) จ านวน 3 คน (แบบกลุ่มเล็ก) จ านวน 9 คน (แบบภาคสนาม) จ านวน 30 คน 

N 
ระหว่างเรยีน หลงัเรยีน คา่

ประสทิธภิาพ 
E1/E2 

A ∑𝑿 E1 B ∑𝒚 E2 

3 15 34 75.56 30 66 61.11 75.56/61.11 

9 15 116 85.93 30 231 81.85 85.93/87.85  

30 15 418 92.89 30 769 85.44 92.89/85.44  

 
     จากตารางที่ 2 พบว่านักเรียนกลุ่มหน่ึงต่อหน่ึงที่เรียนมีประสิทธิภาพเท่ากับ75.56/61.11 ซ่ึงไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนด กลุ่มเล็กมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.93/87.85 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดกลุ่มเล็กมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
92.89/85.44ซ่ึง เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เทียบกับเกณฑ์ร้อย
ละ 80  
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        หลังจากผู้วิจัยได้หาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
จากน้ันได้น าไปใช้จริงกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 30 คน แล้วท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเทียบ
กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ซ่ึงได้น าเสนอผลดังตารางที่ 3 
          ตาราง 3 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทวนการเรียนหลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 หน่วยการ
เรียนรู้ การเขียน โปรแกรมเบื้องต้น จากการน าไปทดลองใช้กับนักเรียนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4/9 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 (แบบภาคสนาม จ านวน 30 คน)  

คะแนนเตม็ของ
แบบทดสอบหลงั

เรยีน 
จ านวนนักเรยีน คา่เฉลีย่ 

ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

รอ้ยละทีก่ าหนด 
(ร้อยละ 70) 

t-test 

30 30 28.07 1.76 21 22.09 

t(.05,.29) = 1.6991 *มีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 

              จากตารางที่ 3 พบว่านักเรียนเม่ือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ที่เรียนด้วย
บทเรียน ออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น นักเรียนจ านวน 30 คน มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 28.07 
คิดเป็นร้อยละ 93.33 เม่ือน ามาเปรียบเทียบเกณฑ์ที่ก าหนดพบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
เกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติระดับ .05  
3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ 
เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น  
          หลังจากที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ านวน 30 คนที่เรียนด้วยบทเรียน
ออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ซ่ึง
ได้เสนอดังตาราง ที่ 4 

รายการประเมิน 
ระดบัความคดิเหน็ (n = 30) 

คา่เฉลีย่ 
ส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน 
แปลความ 

1. ดา้นเนือ้หา 4.25 0.59 มาก 
2. ดา้นสือ่ 4.35 0.56 มาก 

3. ดา้นการประเมินผล 4.34 0.59 มาก 
คา่เฉลีย่รวม 4.31 0.78 มาก 

         จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ 
เรื่อง การ เขียนโปรแกรมเบื้องต้นโดยมีภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 
         เม่ือพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย สูงทีสุด คือ ด้านสื่อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 อยู่ในระดับมาก 
รองลงมาคือ ด้านการประเมินผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 อยู่ใน ระดับมากและด้านเน้ือหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 อยู่ใน
ระดับมาก 

 สรุปผลการวิจัย  
จากการศึกษาและน าบทเรียนออนไลน์สอน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ไปใช้ปรากฏผล ดังน้ี  
           1. บทเรียนออนไลน์เรื่องการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น มีความเหมาะสมสอดคล้องขององค์ประกอบต่างๆอยู่ใน



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

44 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที2่ (Proceedings) 

ระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 ประสิทธิภาพแบบกลุ่มเล็กมีค่าเท่ากับ 85.93/81.85 กลุ่มภาคสนามมีค่า
เท่ากับ 92.89/85.44 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
           2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 ที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์สอนโดย เรื่องการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 
ส าหรับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าผลสัมฤทธ์ิ คิดเป็นร้อยละ 93.56 แสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้  
           3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 ที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรม
เบื้องต้น อยู่ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 

อภิปรายผลการวิจัย  
           ในการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้อง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยได้ 
อภิปรายผลการศึกษาได้ดังน้ี  

1. สร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ส าหรับนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 4  

ผลการสร้างบทเรียนออนไลน์เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ส าหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4  จาก
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า บทเรียนออนไลน์มีจ านวน 3 เรื่อง มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.64 เม่ือพิจารณาแต่ล่ะด้าน พบว่า ด้านที่มีความเหมาะสมสูงสุดคือ ด้านสื่อและด้านการวัดและประเมินผล มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.67 รองลงมาคือ ด้านเน้ือหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 เป็นเพราะบทเรียนออนไลน์ประกอบด้วย ข้อความ 
ภาพน่ิง ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ซ่ึงท าให้บทเรียนที่พัฒนาขึ้นมีความน่าสนใจ สามารถดึงดูดให้ผู้เรียนสนใจใน
กิจกรรมการเรียนการสอนและกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความต้องการที่จะเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถกลับมาทบทวนเน้ือหาเดิม
ได้และสนุกสนานในการเรียนอีกด้วย นอกจากน้ียัง ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ และได้น าไปทดลองใช้จ านวน 
3 ครั้ง (แบบหน่ึงต่อหน่ึง,แบบกลุ่มเล็กและภาคสนาม) ก่อนที่จะน ามาใช้เก็บข้อมูลจริงกับกลุ่มตัวอย่างจึงท าให้บทเรียน
ออนไลน์มีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชราภรณ์ เพ็งสุข (2559) การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชา
คอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 บทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ (83.81/84.22) ซ่ึงมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (80/80) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐฐินันท์ กังแฮ (2560) การพัฒนาบทเรียน
ออนไลน์เรื่อง ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 87.54/80.05สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากผู้วิจัยได้ยึด
หลักการและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับบทเรียนออนไลน์และได้สร้างตามขั้นตอนที่จัดไว้ อย่างเป็นระบบแผนท าการพัฒนา
บทเรียนออนไลน์เหมาะสมกับวัย หรือความสามารถของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับผู้เรียนนอกจากน้ีบทเรียน 
มีทั้งข้อความ ภาพน่ิง มีเน้ือหาถูกต้องและครบถ้วน ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญและได้น าไปทดลองใช้ก่อนที่จะ
น ามาใช้เก็บข้อมูลจริง จึงท าให้บทเรียนออนไลน์น้ันมีประสิทธิภาพ 
         ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้อง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มีประสิทธิภาพแบบหน่ึงต่อหน่ึง เท่ากับ 75.56/61.11 
ซ่ึงไม่ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ผู้วิจัยจึงได้ท าการปรับปรุงและแก้แล้วท าการทดลองแบบกลุ่มเล็ก เท่ากับ 
85.93/87.85 ซ่ึง เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ผู้วิจัยจึงได้ท าการปรับปรุงให้ใช้งานง่ายเพื่อน าไปใช้จริง แบบภาคสนาม 
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 92.89/85.44 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด คือ 80/80 ทั้งน้ีเป็นเพราะบทเรียนออนไลน์ที่ผู้วิจัย
ได้ศึกษาวิธีการสร้างบทเรียน ออนไลน์ตามเอกสารที่เก่ียวข้องกับบทเรียนออนไลน์ เพื่อก าหนดขอบเขตและเน้ือหาที่
ต้องการ โดยผ่านการตรวจสอบของผู้ เชียวชาญทุกขั้นตอนและได้รับการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ผู้วิ จัยได้มี
การแบ่งเน้ือหาของบทเรียนออนไลน์เป็น 3 เรื่อง โดยผู้วิจัยน าทฤษฎี ADDLE MODEL มาช่วยในการออกแบบบทเรียน
ออนไลน์มีขั้นตอนการออกแบบ 5 ขั้นตอน คือ  ขั้นตอนการวิเคราะห์(Analysis), ขั้นตอนการออกแบบ (Design), 
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ขั้นตอนการพัฒนา (Development), ขั้นตอนการ  น าไปใช้ ( Implementation) และขั้นตอนการประเมินผล 
(Evaluation) อีกทั้งผู้วิจัยได้น าทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist Theory) มาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน โดยมี จุดประสงค์, ค าแนะน า, เน้ือหาบทเรียน และ แบบทดสอบ เป็นส่วนประกอบในกิจกรรมการเรียนการ
สอนด้วยบทเรียนออนไลน์จึงท าให้บทเรียนออนไลน์มีประสิทธิภาพ ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เรียนรู้ด้วย
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ (นางสาวปานวาส ประสาทศิลป์ 2558) การพัฒนาบทเรียน
ออนไลน์ “ภาษาอังกฤษเพื่อความพร้อมในการท างาน” ด้วยเอ็ดโมดู พบว่า ประสิทธิภาพ (E1/E2) จากบทเรียน
ออนไลน์ ภาษาอังกฤษ เพื่อความพร้อมในการท างาน ได้ค่าประสิทธิภาพ 82.56/82.67 แสดงให้เห็นว่าบทเรียน
ออนไลน์ ภาษาอังกฤษเพื่อความพร้อมในการท างาน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
         2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังจากที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์เรื่อง 
การ เขียนโปรแกรมเบื้องต้น 
               มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 ทั้งน้ีเป็นเพราะ
บทเรียน ออนไลน์ได้ผ่านการด าเนินการอย่างเป็นระบบหลายขั้นตอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเกณฑ์ที่
ก าหนด และเป็นสื่อ ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนจึงท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (นางสาวปานวาส ประสาทศิลป์ 2558) การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ “ภาษาอังกฤษเพื่อความพร้อมใน
การท างาน” ด้วยเอ็ดโมดู พบว่าผลการ เรียนรู้ของ นักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ “ภาษาอังกฤษเพื่อความ
พร้อมในการท างาน” ด้วยเอ็ดโมดู ส าหรับ นักศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนย์ สุพรรณบุรีก่อนเรียนและหลังเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05  
         3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นส าหรับนักเรียน
ช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ 4  
              ความพึงพอใจของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อบทเรียนออนไลน์เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.31 อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะบทเรียนออนไลน์ประกอบด้วย ข้อความ ภาพน่ิง /ภาพกราฟิก 
เสียงที่เหมาะสม กับวัยของผู้เรียน ซ่ึงท าให้บทเรียนที่พัฒนาขึ้นมีความน่าสนใจ สามารถดึงดูดให้ผู้เรียนสนใจใน
กิจกรรมการเรียนการสอนและ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความต้องการที่จะเรียนรู้ โดยบทเรียนออนไลน์มีส่วนประกอบใน
กิจกรรมการเรียนการสอนดังน้ี จุดประสงค์, ค าแนะน า, เน้ือหาบทเรียน, และ แบบทดสอบ ท าให้ผู้เรียนสามารถ
กลับมาทบทวนเน้ือหาเดิมได้ จึงส่งผลให้ การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ (กาญจนา รัตนธีร
วิเชียร 2555) การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชา อัลกอริทึมเบื้องต้น เรื่อง การเขียนผังงาน ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
ความพึงพอใจในระดับดีมากด้านเน้ือหาโดยมีค่าเฉลี่ย รวมเท่ากับ 4.91 ระดับดีมากด้านการออกแบบสื่อ มีค่าเฉลี่ย
รวมเท่ากับ 4.91และระดับดีมากด้านประสิทธิภาพการสอน มี ค่าเฉลี่ยรวม 4.78 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ (นเรศ 
ขันธะรี 2558) การพัฒนาบทเรียน e-learning รายวิชาการจัดการ เรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ระดับปริญญาตรี 
คณะครุศาสตร์ ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนด้วยบทเรียน elearning รายวิชาการจัดการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับที่มีค่าเฉลี่ยน 4.34 

ข้อเสนอแนะ  

      ข้อเสนอแนะทั่วไป 
           1. ควรมีการจัดสรรเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนมากกว่าน้ี  
           2. การเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ เป็นบทเรียนที่ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา และสามารถทบทวน 
ความรู้ได้ตลอดเวลา       
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
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      1. ควรน าแบบทดสอบไปหาค่าอ านาจจ าแนก และค่าความยากง่าย ก่อนน าไปใช้จริง เพื่อท าให้แบบทดสอบมี 
ความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น  
     2. ควรมีการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ให้มีรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย และมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
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การพฒันาระบบจดัการเรยีนการสอนออนไลน ์(LMS) หนว่ยการเรยีนรูท้ี ่4 กระบวนการเทคโนโลย ี
โดยใชส้ถานการณป์ญัหาเปน็ฐานเพือ่พฒันาความสามารถ 

ในการแกป้ญัหาของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 
The development of Learning Management System Unit 4 Technology Processes 

By Problem Based Learning to develop the ability of solving problem  
for 1st year secondary school students 
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บทคดัยอ่ 
บทความวิจัยน้ีน าเสนอผลการศึกษาการพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) โดยใช้

สถานการณ์ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์
เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ เรียนด้วยระบบ LMS และ 3) 
เปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยระบบ LMS กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเสริมงาวิทยาคม จ านวน 38 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่าง
ง่าย โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือ คือ 1) ระบบ LMS มีคุณภาพเท่ากับ 4.36 2) แผนการจัดการเรียนรู้ มี
คุณภาพเท่ากับ 4.44 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มีค่า IOC 
ตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป และ 4) แบบประเมินทักษะการแก้ปัญหา เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 20 ข้อ มี
คุณภาพเท่ากับ 4.55 สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ
ที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน คือ t-test พบว่า  
 1. ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) มีคุณภาพเท่ากับ 4.36 อยู่ในระดับมาก และมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 81.02/82.50 ซ่ึงเป็นไปตามที่ก าหนด 

2. นักเรียนที่เรียนด้วยระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า 
ก่อนเรียน แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. นักเรียนที่เรียนด้วยระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) มีทักษะการแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ค าส าคญั:  ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ / ทักษะการแก้ปัญหา / ประสิทธิภาพ 

Abstract 
The aims of this research were: 1) to create and evaluate the efficiency of  Learning 

Management System following to the criteria set (80/80) 2) to compare the results of achievement 
and 3) to compare the ability of solving problem of students. The target group was 38 students of 
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1st year at Some-ngam Wittaya school during the second semester of the academic year 2018 by 
sample random sampling. The experimental instruments were: 1) the Learning Management System 
2) lesson plan 3) the achievement test (multiple choice 30 points: IOC = 0.67) and 4). the evaluation 
of the ability of solving problem form. Statistic in this research were: percentage, average, standard 
division and t-test. 

The findings of the research were as follows: 
1. the Learning Management System is in a good level = 4.36 and the efficiency result is 

81.02/82.50  following to the criteria set  
2. the results of achievement were indicated that the post test score were significantly higher 

than pretest score (p <.05) 
3. the ability of solving problem of students were indicated that the post test score were 

significantly higher than pretest score (p <.05). 

Keywords: Learning Management System, the ability of solving problem, efficiency 

ความเปน็มาและความส าคญั 
การจัดการศึกษาส าหรับศตวรรษที่ 21 จะเกิดขึ้นจาก “ครูต้องไม่สอนแต่ต้องออกแบบการเรียนรู้และอ านวย 

ความสะดวก” ในการเรียนรู้ให้ศิษย์ได้เรียนรู้จากการเรียนแบบลงมือท า แล้วการเรียนรู้ก็จะเกิดจากภายในใจและ
สมองของตนเอง การเรียนรู้แบบน้ีเรียกว่า PBL (Project-Based Learning) โดยการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน
ของผู้เรียนจะเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของนักเรียน โดยครูช่วยแนะน า และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้
นักเรียนแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้ดังน้ันการจัดการเรียนรู้ผู้เรี ยนสามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองแต่ต้องสร้างทักษะและเจตคติกับตัวของผู้เรียนขึ้นมาให้ได้ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นการ
เรียนรู้แบบร่วมกันมากกว่าการเรียนรู้แบบตัวใครตัวมัน (Individual Learning) เพราะการเรียนรู้ในแบบใหม่ต้องเป็น
การเรียนรู้ที่แบ่งปันกัน ช่วยเหลือเก้ือกูลกันให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติพร้อมเรียนทฤษฎีไปพร้อม ๆ กัน (วิจารณ์ พานิช, 
2555) 

การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนหรือ LMS (Learning Management System) เป็นนวัตกรรม
ใหม่ที่เข้ามาช่วยจัดระบบการเรียนการสอนให้เป็นระบบมากขึ้นแบบครบวงจรโดยอาศัยเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีการสื่อสารเป็นเครื่องมือส าคัญของการเรียนรู้ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ได้ในทุกที่
ทุกเวลาตามหลักการของ e-Learning  นอกจากน้ีระบบการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนยังเป็นซอฟท์แวร์
ส าหรับการบริหารจัดการ รายวิชาที่รวบรวมเครื่องมือซ่ึงออกแบบไว้เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานในการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ ซ่ึงประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ที่เป็นกลไกท าให้กระบวนการเรียนการสอนสามารถ ด าเนินไปได้
เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ (ภูวญา กฤษฎาธนกิตติ์, 2556) อีกทั้งยังมีการศึกษาพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน ไป
ใช้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงขึ้น ดังงานวิจัยของ สุรินทร์ เพชรไทย (2560) ศึกษาเรื่องการพัฒนาบทเรียน
ออนไลน์รายวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้อีเลิร์นน่ิง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 
สาขาวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการออกแบบและ
พัฒนาเว็บไซต์ จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย ได้แก่ บทเรียนออนไลน์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรู้ และแบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนออนไลน์รายวิชาการออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์โดยใช้ อีเลิร์นน่ิง มีประสิทธิภาพ 80.75/85.00 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการ
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เรียนรู้หลังเรียนบทเรียน ออนไลน์รายวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้อีเลิร์นน่ิงสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จากการที่ผู้วิจัยได้ไปสังเกตการเรียนการสอน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรายวิชาเทคโนโลยี  
(การออกแบบและเทคโนโลยี) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม พบว่านักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด และยังขาดสื่อในการจัดการเรียนการสอนที่จะช่วย
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ จึงท าให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ขาดความสนใจและไม่ชอบเรียนรายวิชา
เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) เน่ืองจากเป็นรายวิชาใหม่ ซ่ึงเน้นระบบทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์ อ่ืน โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ และตัดสินใจเพื่อเลือกใช้เทคโนโลยีโดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้
ความรู้ทักษะ และทรัพยากรเพื่อออกแบบและสร้างผลงานส าหรับการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน  

ดังน้ันผู้วิจัยจึงได้พัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กระบวนการ
เทคโนโลยี โดยใช้สถานการณ์ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 และเป็นส่วนหน่ึงของรายวิชารายวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ซ่ึงการใช้สถานการณ์ปัญหาเป็นฐาน
เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน มาจากทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่เป็นแนวคิดในการจัดการศึกษา
ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่ด้วยตนเองมากกว่าเป็นผู้รับโดยการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมหรือความรู้เดิมที่มีอยู่
กับความรู้ใหม่สามารถน าเสนอได้ทั้งข้อความ ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว และยังสามารถถ่ายทอดเน้ือหาบทเรียน ท าให้
บทเรียนมีความน่าสนใจและท าให้อยากเรียนมากยิ่งขึ้น ซ่ึงถ้ามีเน้ือหาทฤษฎีที่ยากและน่าเบื่อหน่ายก็จะได้เข้าใจได้ง่าย
มากขึ้น และเอ้ือประโยชน์ต่อผู้เรียนเพื่อที่จะศึกษาความรู้ได้ตามความต้องการตามความช้าเร็วของแต่ละบุคคลที่ไม่
เหมือนกันได้ และการที่ผู้เรียนสามารถควบคุมความช้าเร็วได้ตามความพอใจน้ันจะไม่ท าให้เกิดความเครียดในการเรียน 
และมีเจตคติที่ดีต่อครูผู้สอนได้ดีขึ้น และครูผู้สอนยังสามารถเก็บผลการศึกษาของนักเรียนได้และนักเรียนจะเกิดทักษะ
การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง เป็นแรงจูงใจให้นักเรียนอยากเรียนมากขึ้น โดยผู้วิจัยได้พัฒนาระบบจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ (LMS) แล้วน าเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบคุณภาพของบทเรียนและน าไปทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพ 
หลังจากน้ันจึงน าระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) ไปใช้งานจริงเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นซ่ึงจะส่งผลถึง
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนเสริมงาม
วิทยาคม ให้สูงขึ้นได้ 

วัตถปุระสงคก์ารวจิยั 
1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 

กระบวนการเทคโนโลยี โดยใช้สถานการณ์ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยระบบจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ (LMS) หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กระบวนการเทคโนโลยี โดยใช้สถานการณ์ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

3. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยระบบจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ (LMS) หน่วยการเรียนรู้ที่  4 กระบวนการเทคโนโลยี โดยใช้สถานการณ์ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหา 
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ขอบเขตการวจิยั 
          ขอบเขตด้านประชากรและกลุม่ตัวอยา่ง 
            1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อ าเภอเสริมงาม จังหวัดล าปาง จ านวน 5 ห้องเรียน ทั้งหมด 188 คน 
           2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อ าเภอเสริมงาม จังหวัดล าปางจ านวน 38 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่าง
ง่ายและใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  เน้ือหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นเน้ือหาในหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กระบวนการเทคโนโลยี ซ่ึง
ประกอบด้วย เน้ือหาส าคัญจ านวน 3 บท ประกอบด้วย 
  บทที่ 1 กระบวนการเทคโนโลยี 
  บทที่ 2 การออกแบบเทคโนโลยี 
  บทที่ 3 การน าเสนอผลงาน 
 ขอบเขตด้านตัวแปร 
  ตัวแปรอิสระ 
       การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)  
   ตัวแปรตาม 
                    1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
                             2) ทักษะการแก้ปัญหา 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
             เวลาที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย ผู้ วิจัยน าระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 4 กระบวนการเทคโนโลยี โดยใช้สถานการณ์ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา ไปใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระยะเวลารวมทั้งสิ้น 2 
สัปดาห์ 

สมมตฐิานการวจิยั 
1. ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กระบวนการเทคโนโลยี โดยใช้

สถานการณ์ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประสิทธิภาพ
เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
(LMS) หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กระบวนการเทคโนโลยี โดยใช้สถานการณ์ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
แก้ปัญหา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  

3. ทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
(LMS) หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กระบวนการเทคโนโลยี โดยใช้สถานการณ์ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
แก้ปัญหา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
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นยิามศพัทเ์ฉพาะ 
1. ระบบจัดการเรยีนการสอนออนไลน์ (LMS) หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่ท าหน้าที่บริหารจัดการเรียนการสอน 

ผ่านเว็บไซต์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กระบวนการเทคโนโลยี โดยใช้สถานการณ์ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาความสามารถ 
ในการแก้ปัญหาโดยมีการน าเอาแบบทดสอบก่อนเรียน เน้ือหา และแบบทดสอบหลังเรียน ผู้สอนจะน าเน้ือหาต่างๆ 
อัปโหลดขึ้นเว็บไซต์ตามรายวิชาที่สร้างขึ้นในระบบไว้ ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเน้ือหา กิจกรรมต่างๆ โดยผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจด้วยข้อความภาพ กราฟิก มีการโต้ตอบระหว่างนักเรียนกับ
คอมพิวเตอร์และสามารถตอบสนองผลให้ทราบได้ทันที และใช้ส าหรับการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางเรียนของผู้เรียนให้
สูงขึ้น 

2. ทฤษฎีการเรยีนรูค้อนสตรคัตวิิสต์ หมายถึง การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่ด้วยตนเอง
มากกว่าเป็นผู้รับโดยการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมหรือความรู้เดิมที่มีอยู่กับความรู้ใหม่โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียน  
การสอนเพื่อให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองผ่านสถานการณ์ปัญหา ที่ผู้เรียนพบเจอในชีวิตประจ าวัน 
 3. ประสิทธิภาพระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) หมายถึง คุณภาพของบทเรียนซ่ึงมีผลต่อ
กระบวนการเรียนรู้และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากการเรียนรู้ด้วยระบบจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ (LMS) หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กระบวนการเทคโนโลยี ตามเกณฑ์ 80/80  
 80 ตัวแรก หมายถึง ค่าร้อยละของคะแนนที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้จากการท าแบบฝึกปฏิบัติการ
แก้ปัญหาและแบบทดสอบย่อยทุกเรื่องรวมกัน (เรื่องละ 10 คะแนน) ได้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 80 ตัวหลัง หมายถึง ค่าร้อยละของคะแนนที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้จากการท าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน ได้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลคะแนนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซ่ึงวัดได้จากการท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนที่เรียนด้วยระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กระบวนการเทคโนโลยี โดยใช้สถานการณ์ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
แก้ปัญหา 

5. ทักษะการแก้ปัญหา หมายถึง ผลคะแนนความสามารถของนักเรียนในการคิดอย่างเป็นนามธรรมที่
สามารถใช้ประสบการณ์ก าหนดทางเลือกเพื่อ จัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตอย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับตนเอง
ที่สุด โดยมีขั้นตอนในการแก้ปัญหาทั้งหมด 4 ขั้นตอน คือ  

1) วิเคราะห์ปัญหาและก าหนดรายละเอียดของปัญหา 
2) การวางแผนในการแก้ไขปัญหา  
3) การด าเนินการในการแก้ปัญหา  
4) ตรวจสอบและปรับปรุง  
ซ่ึงวัดได้จากการตอบแบบประเมินทักษะการแก้ปัญหาก่อนและหลังเรียนที่เรียนด้วยระบบจัดการเรียนการ

สอนออนไลน์ (LMS) หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กระบวนการเทคโนโลยี โดยใช้สถานการณ์ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหา 
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กรอบแนวคดิการวจิยั 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธกีารด าเนนิงานวจิยั 
         แบบแผนการทดลอง 

    ผู้วิจัยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest – Posttest Design (ประภาพรรณ เส็งวงศ์, 
2550) 

ทดสอบกอ่น ทดลอง ทดสอบหลงั 
           T1              X             T2 

                        T1 แทน   การทดสอบก่อนเรียน 
X  แทน   การสอนโดยใช้ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) 
T2 แทน   การทดสอบหลังเรียน 

 
 

ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) หน่วยการ

เรียนรู้ที่ 4 กระบวนการเทคโนโลย ีโดยใช้สถานการณ์

ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพ 

Input 
กลุม่ตัวอย่าง  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ที่เรียน 
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จ านวน 38 คน  
ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย   
โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
 

เน้ือหาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนคือ

เรื่องกระบวนการเทคโนโลยี 

 

 

Process 
1. ขั้นวิเคราะห์ (Analysis Phase) 
2. การออกแบบ (Design Phase) 
3. ขั้นการพัฒนา (Development Phase) 
4. ขั้นการน าด าเนินการ (Implementation Phase) 
5 .ขั้นการประเมินผล (Evaluation Phase) 
 

Output 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
2. ทักษะการแก้ปัญหา 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
    1. สื่อระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กระบวนการเทคโนโลยี โดยใช้

สถานการณ์ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 3 เรื่อง  
    2. แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 3 แผน 
    3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
    4. แบบประเมินทักษะการแก้ปัญหาเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 20 ข้อ 

          การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือในการวิจัย 
    การสร้างและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้รูปแบบของ ADDIE Model ตามขั้น

ดังน้ี 
                    1. ขั้นวิเคราะห์ (Analysis) 
                    2. ขั้นออกแบบ (Design) 
                    3. ขั้นพัฒนา (Development) 
                    4. ขั้นน าไปทดลองใช้ (Implementation) 
                    5. ขั้นการประเมินผล (Evaluation) 
           ขั้นวิเคราะห์ (Analysis) 

         1. ศึกษาเอกสารแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กระบวนการเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

         2. ศึกษาเอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2560) และคู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กระบวนการเทคโนโลยี  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

         3. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) เพื่อน ามาเป็น
แนวทางในการพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) ให้สอดคล้องกับกิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กระบวนการเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

         4. ศึกษาและวิเคราะห์เ น้ือในหน่วยการเรียนรู้ กับมาตรฐานการเรียนรู้ก ลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กระบวนการเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

         5. ศึกษาวิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ จากต ารา เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
         6. ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
         7. ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบประเมินทักษะการแก้ปัญหา จากต ารา เอกสาร 

และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 ขั้นออกแบบ (Design) 
     1.1 การสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
             1) ก าหนดของเขตและเน้ือหาที่ต้องการ โดยน าข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนการวิเคราะห์มาใช้ก าหนด

ขอบเขตของเน้ือหา ซ่ึงได้จากเน้ือหาในหน่วยการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กระบวนการเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 

             2) เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 3 แผน ซ่ึงแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ใช้เวลาจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แผนละ 2 ชั่วโมง โดยแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผน ประกอบไปด้วยมาตรฐานสาระการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 
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สาระส าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ สารระการเรียน กระบวนการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ สื่อ/แหล่งการเรียนรู้  
กระบวนการวัดผลประเมินในด้านต่างๆ ซ่ึงแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 3 แผนประกอบด้วย 

                 แผนที่ 1 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
                  แผนที่ 2 การออกแบบเทคโนโลยี 

                 แผนที่ 3 การน าเสนอผลงาน 
     1.2 การสร้างสื่อระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) 
             1) น าข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนการวิเคราะห์ มาพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)                              
             2) สร้างระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการ

เรียนรู้ที่ 4 กระบวนการเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 3 เรื่อง ใช้จัดกิจกรรมประกอบแผนการจัดการเรียนรู้
ที่สร้างขึ้น ซ่ึงระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) ประกอบด้วย 

                1. ค าแนะน าส าหรับนักเรียน เป็นรายละเอียดข้อเสนอแนะส าหรับนักเรียนในการเรียนด้วย
ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) ผู้เรียนต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม 

                2. แบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อใช้ทดสอบวัดความรู้พื้นฐานของรักเรียนที่มีต่อเรื่องที่ก า ลังจะ
เรียน 

                3. จุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้รู้ว่าเม่ือเรียนเรื่องน้ัน  ๆ จบแล้ว นักเรียนจะได้
อะไรบ้างจากกิจกรรมการเรียนรู้ 
                            4. สถานการณ์ปัญหา เป็นสถานการณ์ที่สร้างขึ้นเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเสียสมดุลทาง
ปัญญา โดยใช้ปัญหาเพื่อให้เกิดการสร้างความรู้และกระบวนการแก้ปัญหา 
                            5. ภารกิจ เป็นภารกิจที่นักเรียนต้องท าจากสถานการณ์ปัญหาที่ก าหนดให้ 
                            6. เน้ือหา เป็นเน้ือหาหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กระบวนการเทคโนโลยี ที่จ าแนกเป็นหัวข้อย่อย ๆ  
ซ่ึงระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) แต่ละบทจะมีเน้ือหาเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองไป
ตามล าดับขั้น ซ่ึงในเน้ือหาจะมีภาพกราฟิกและเน้ือหาที่กระชับเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและช่วยให้ผู้เรียน
ได้เชื่อมโยงความคิดของตนเองไปสู่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องได ้

                7. แบบทดสอบหลังเรียน เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความรู้ของนักเรียนหลังจากที่จัดกิจกรรม
ด้วยระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) ครบทุกเรื่อง แบบทดสอบหลังเรียนเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือกจ านวน 
30 ข้อ มีคะแนนรวม 30 คะแนน 

       1.3 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
                         น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 
4 กระบวนการเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนน ตอบทุกต้องได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนนเพื่อเตรียมน าเสนอผู้เชียวชาญตรวจสอบความเหาะสม
สอดคล้อง  

       1.4 การสร้างแบบประเมินทักษะการแก้ปัญหา 
                         แบบประเมินทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยระบบจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ (LMS) หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กระบวนการเทคโนโลยี เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ มีขั้นตอน
การสร้างดังน้ี 
                         1) ศึกษาเทคนิคและวิธีการสร้างแบบประเมินทักษะการแก้ปัญหา จากหลักการและทฤษฎี เพื่อ
เป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมินทักษะการแก้ปัญหา 
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                         2) สร้างแบบประเมินทักษะการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 20 ข้อ เพื่อ
เตรียมน าเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสม สอดคล้องในขั้นพัฒนาต่อไป ซ่ึงแบบประเมินทักษะการแก้ปัญหา 
เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ 
            ขั้นพัฒนา (Development) 

     1.1 ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)และแผนการจัดการเรียนรู้ 
             1) น าระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) และแผนการจัดการเรียนรู้ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ

ตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหา และพิจารณาให้ข้อคิดเห็น แล้วน าข้อบกพร่องมาปรับปรุง แก้ไข  
                ผลการประเมินระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กระบวนการ

เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมสอดคล้อง อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36  

                ผลการประเมินความเหมาะสมสอดคล้องในองค์ประกอบต่างๆ ของแผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กระบวนการเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยภาพรวมมี
ความเหมาะสมสอดคล้อง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44  

             2) น าระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญไปทดลอง
ใช้เพื่อหาคุณภาพกับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม โดยท าการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 จ านวน 36 คน โดยท าการทดลอง 3 ครั้ง ดังน้ี 

                 ครั้งที่ 1 การทดลองแบบหน่ึงต่อหน่ึง (One-to-One Testing) เป็นการทดลองใช้เพื่อปรับปรุง
ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม กับนักเรียน
จ านวน 3 คน โดยสุ่มเลือกจากนักเรียนกลุ่มเก่ง ปานกลาง และกลุ่มอ่อน กลุ่มละ 1 คน (สุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับ
ฉลาก) เพื่อดูความเหมาะสมของกิจกรรม และความเข้าใจของนักเรียน ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) แบบ
หน่ึงต่อหน่ึง มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 74.81/75.56   

                 ครั้งที่  2 การทดลองแบบกลุ่มเล็ ก (Small Group Testing) เป็นการทดลองใช้เพื่ อหา
ประสิทธิภาพกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกับนักเรียนจ านวน 9 คน โดยสุ่มเลือกจาก
นักเรียนจากกลุ่มเก่ง ปานกลาง และกลุ่มอ่อน กลุ่มละ 3 คน (สุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับฉลากโดยไม่ซ้ ากับนักเรียนที่
ทดลองในครั้งที่ 1) ท าการทดลองเพื่อให้แน่ใจว่าระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) ที่สร้างขึ้นช่วยให้นักเรียน
สามารถท าความเข้าใจและเรียนรู้ได้ โดยให้นักเรียน เรียนด้วยระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) ที่ปรับปรุง
จากการทดลองครั้งที่  1 ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) แบบกลุ่มเล็ก มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 
80.62/81.85   
                             ครั้งที่ 3 การทดลองแบบภาคสนาม (Field Trial) เป็นการทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม กับนักเรียนจ านวน 24 คน ซ่ึงเป็นนักเรียนจากกลุ่มเก่ง 
กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน กลุ่มละ 8 คน (สุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับฉลากโดยไม่ซ้ ากับนักเรียนที่ทดลองในครั้งที่ 1 
และครั้งที่ 2) ท าการทดลองเพื่อให้แน่ใจว่าระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) ที่สร้างขึ้น พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้นได้ โดยให้นักเรียน เรียนด้วยระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
(LMS) ที่ปรับปรุงจากการทดลองครั้งที่ 2 ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) แบบภาคสนามมีค่าประสิทธิภาพ
เท่ากับ 81.02/82.50   

     1.2 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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                         1) น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบด้านความตรงเชิงเน้ือหา (Content 
Validity)  
และความเหมาะสมของข้อค าถามและตัวเลือก แล้วปรับปรุงแก้ไขบกพร่อง 
                         2) คัดเลือกข้อสอบที่มีดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) ตั้งแต่  
0.5 ขึ้นไป (ได้ข้อสอบจ านวน 30 ข้อ จาก 40 ข้อ) 
                         3) จัดพิมพ์ข้อสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้
ที่ 4 กระบวนการเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 30 ข้อ เพื่อน าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 

     1.3 แบบประเมินทักษะการแก้ปัญหา 
                         1) น าแบบประเมินทักษะการแก้ปัญหาที่สร้างขึ้น เสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาความเหมาะสม  
                         2) แก้ไขแบบประเมินตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
                  ผลการประเมินความเหมาะสมสอดคล้องในองค์ประกอบต่างๆ ของแบบประเมินทักษะการ
แก้ปัญหา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กระบวนการเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดย
ภาพรวมมีความเหมาะสมสอดคล้อง อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55  
                         3) จัดพิมพ์แบบประเมินทักษะการแก้ปัญหาฉบับจริง ซ่ึงมีข้อค าถามจ านวน 20 ข้อ เพื่อน าไปใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป  

1.4 ขั้นน าไปทดลองใช้ (Development) 
      เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยน าเครื่องมือทุกชนิด ประกอบด้วย ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) 

จ านวน 3 เรื่อง ประกอบกับแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบประเมินทักษะ
การแก้ปัญหา ไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จ านวน 38 คน ทั้งน้ีข้อมูลที่ได้ คือ ข้อมูลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียน และข้อมูลการเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาก่อนเรียนและหลังเรียน และในขั้นน้ีผู้วิจัย
ด าเนินการดังน้ี 

      1) ก่อนเริ่มกิจกรรมการเรียนการสอนผู้วิจัยได้ทดสอบก่อนเรียนเพื่อวัดความรู้พื้นฐานของผู้เรียน และ
ให้ผู้เรียนตอบแบบประเมินทักษะการแก้ปัญหาเพื่อวัดทักษะการแก้ปัญหา 

      2) ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) จ านวน 3 เรื่อง  
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 

      3) เม่ือด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเสร็จแล้วให้นักเรียนท าการสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
และตอบแบบประเมินทักษะการแก้ปัญหา 

      4) รวบรวมข้อมูลที่ได้จากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบประเมินทักษะการแก้ปัญหาเพื่อท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

1.5 ขั้นประเมินผล (Development) 
      เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนหลังจากใช้ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) ที่

พัฒนาขึ้นว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ โดยน าคะแนนก่อนเรียนที่ได้จากการใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง คือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 38 คน มา
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเพื่อดูความก้าวหน้าของการเรียน แนะน าผลการประเมินทักษะในการ
แก้ปัญหาของนักเรียนที่เรียนด้วยระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) ก่อนเรียนมาเปรียบเทียบทักษะในการ
แก้ปัญหาหลังเรียน 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   1. คัดเลือกนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่จะท าการวิจัย ครูชี้แจงท าความเข้าใจและอธิบายสิ่งที่ก าลังจะด าเนิน

กิจกรรมให้นักเรียนทราบ  
   2. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน จ านวน 30 ข้อ โดยใช้แบบทดสอบ

ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นก่อนการท ากิจกรรม โดยใช้เวลา 30 นาที แล้วน ามาตรวจให้คะแนน บันทึกผลเพื่อใช้เป็นคะแนนก่อน
เรียน (Pretest) และให้นักเรียนตอบแบบประเมินทักษะการแก้ปัญหาก่อนเรียน จ านวน 20 ข้อโดยใช้แบบประเมินที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยใช้เวลา 10 นาที แล้วน ามาบันทึกผลเพื่อใช้เป็นคะแนนทักษะการแก้ปัญหาก่อนเรียน 

   3. ผู้วิจัยด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) ช่วย
สอน จ านวน 3 เรื่อง ที่ได้สร้างขึ้น  

   4. เม่ือด าเนินกิจกรรมจนครบเสร็จสิ้น ผู้วิจัยได้ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลังเรียน จ านวน 30 ข้อ โดยใช้แบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นชุดเดิมอีกครั้ง โดยใช้เวลา 30 นาที และบันทึกผลเพื่อใช้
เป็นคะแนนหลังเรียน (Posttest) และให้นักเรียนตอบแบบประเมินทักษะการแก้ปัญหาหลังเรียน จ านวน 20 ข้อโดยใช้
แบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยใช้เวลา 10 นาที แล้วน ามาบันทึกผลเพื่อใช้เป็นคะแนนทักษะการแก้ปัญหาหลังเรียน 

   5. น าผลคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบก่อนและหลังการจัดกิจกรรม และผลคะแนนจากการตอบ
แบบประเมินทักษะการแก้ปัญหาก่อนและหลังการจัดกิจกรรมไปวิเคราะห์  และแปลผลในรูปแบบตารางและการ
บรรยาย สรุปผล 
 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลู 
1. ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 

กระบวนการเทคโนโลยี โดยใช้สถานการณป์ัญหาเป็นฐานเพือ่พัฒนาความสามารถ ในการแก้ปญัหาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

    1.1 ผลการตรวจสอบคุณภาพของระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
กระบวนการเทคโนโลยี โดยผู้เชี่ยวชาญ น าเสนอดังตาราง 1 
         ตารางที่ 1 แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพของระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
กระบวนการ  เทคโนโลยี ตามเกณฑ์ 80/80 ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  

รายการประเมิน 
ความคดิเห็นของผูเ้ชีย่วชาญ 

�̅� 𝑺.𝑫. แปลความ 

1. ดา้นเนือ้หา 4.40 0.58 มาก 

2. ดา้นการออกแบบ 4.33 0.46 มาก 

3. ดา้นการวดัและประเมนิผล 4.33 0.46 มาก 

รวมเฉลีย่ทุกรายการ 4.36 0.49 มาก 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมสอดคล้องในองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ (LMS) หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กระบวนการเทคโนโลยี จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ผล
ปรากฏว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36  เม่ือพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่มี
ความเหมาะสมมากที่สุดคือ ด้านเน้ือหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านการออกแบบและ
ด้านการวัดและประเมินผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 อยู่ในระดับมาก  
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    1.2 ผลการหาประสิทธิภาพของระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
กระบวนการเทคโนโลยี โดยใช้สถานการณ์ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 น าเสนอดังตาราง 2 
            ตารางที่ 2 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) หน่วยการเรียนรู้ที่ 
4 กระบวนการ เทคโนโลยี ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 แบบหน่ึงต่อหน่ึง (One-to-One Testing) จ านวน 3 คน  
แบบกลุ่มเล็ก (Small Group Testing) จ านวน 9 คน และแบบภาคสนาม (Field Trial) จ านวน 24 คน 

𝑵 
ระหว่างเรยีน หลงัเรยีน คา่ประสิทธภิาพ  

𝐄𝟏/𝐄𝟐 𝑨 ∑X 𝐄𝟏 𝑩 ∑y 𝐄𝟐 

3 90 202 74.81 30 68 75.56 74.81/75.56 

9 90 604 80.62 30 221 81.85 80.62/81.85 

24 90 1750 81.02 30 594 82.50 81.02/82.50 

    จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย
ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กระบวนการเทคโนโลยี ซ่ึงมีค่าประสิทธิภาพแบบหน่ึง
ต่อหน่ึง เท่ากับ 74.81/88.89 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ผู้วิจัยจึงได้ปรับปรุงแก้ไข LMS แล้วน าไปใช้แบบกลุ่มเล็ก
และแบบภาคสนาม มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 80.62/81.85 และ 81.02/82.50 ตามล าดับ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
80/80 

2. ผลการเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรยีนของนักเรียนทีเ่รยีนดว้ยระบบจดัการเรยีน
การสอนออนไลน์ (LMS) หน่วยการเรยีนรูท้ี่ 4 กระบวนการเทคโนโลย ีโดยใช้สถานการณป์ัญหาเป็นฐานเพือ่พัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

    ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยระบบจัดการเรียน 
การสอนออนไลน์ (LMS) หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กระบวนการเทคโนโลยี โดยใช้สถานการณ์ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากการน าไปใช้จริงกัน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จ านวน 38 คน แล้วท าการวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน น าเสนอดังตารางที่ 3 
                 ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของระบบ
จัดการเรียนการสอน ออนไลน์ (LMS) หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กระบวนการเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1/1  

คะแนนสอบ จ านวน
นักเรยีน 

(n) 

คะแนนเฉลีย่ 

(X ) 

ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ผลตา่งคะแนน 
(D) 

t-test 

ก่อนเรียน 38 14.13 2.27 
13.21 48.04 

หลังเรียน 38 27.34 1.19 

     t (.05,37=1.6871)     * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมที่เรียนด้วยระบบจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ (LMS) หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กระบวนการเทคโนโลยี มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3. ผลการเปรยีบเทียบทักษะการแก้ปญัหาก่อนและหลังเรยีนของนักเรยีนที่เรียนด้วยระบบจัดการเรยีนการ
สอนออนไลน์ (LMS) หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กระบวนการเทคโนโลยี โดยใช้สถานการณ์ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ผลการเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยระบบจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ (LMS) หน่วยการเรียนรู้ที่  4 กระบวนการเทคโนโลยี โดยใช้สถานการณ์ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากการน าไปใช้จริงกัน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จ านวน 38 คน แล้วท าการวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบทักษะการ
แก้ปัญหาก่อนเรียนและหลังเรียน น าเสนอดังตารางที่ 4 
            ตารางที่ 4 แสดงผลการเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหา ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของระบบจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ (LMS) หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กระบวนการเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 

ทักษะการแกป้ญัหา 
𝑵 = 38 

t-test ก่อนเรยีน แปล
ความ 

หลงัเรยีน แปล
ความ �̅� 𝑆. 𝐷. �̅� 𝑆. 𝐷. 

1. ด้านการวิเคราะห์และก าหนด 
   รายละเอียดของปัญหา 

3.02 0.56 
ปาน
กลาง 

4.57 0.52 
มาก
ที่สุด 

26.29 

2. ด้านการวางแผนในการ 
   แก้ปัญหา 

2.97 0.58 
ปาน
กลาง 

4.63 0.46 
มาก
ที่สุด 

3. ด้านการด าเนินการแก้ไขปัญหา 2.81 0.52 
ปาน
กลาง 

4.76 0.34 
มาก
ที่สุด 

4. ด้านการตรวจสอบและปรับปรุง 2.79 0.62 
ปาน
กลาง 

4.62 0.38 
มาก
ที่สุด 

รวมเฉลีย่ทุกรายการ 2.90 0.57 
ปาน
กลาง 

4.65 0.43 
มาก
ที่สดุ 

     t (.05,37=1.6871)       * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากตารางที่ 4 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมที่เรียนด้วยระบบจัดการ

เรียนการสอนออนไลน์ (LMS) หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กระบวนการเทคโนโลยี มีทักษะการแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงแสดงว่าระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
กระบวนการเทคโนโลยี น้ันสามารถพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียนให้สูงขึ้นได้ 

สรปุผลการวจิยั 
1. ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กระบวนการเทคโนโลยี โดยใช้

สถานการณ์ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีคุณภาพเท่ากับ 
4.36 อยู่ในระดับมาก และระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) มีประสิทธิภาพแบบภาคสนาม เท่ากับ 
81.02/82.50 ซ่ึงเป็นไปตามที่ก าหนด 
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2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ที่เรียนด้วยระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) หน่วยการเรียนรู้ 
ที่ 4 กระบวนการเทคโนโลยี โดยใช้สถานการณ์ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา มีผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ที่เรียนด้วยระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) หน่วยการเรียนรู้ 
ที่ 4 กระบวนการเทคโนโลยี โดยใช้สถานการณ์ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา มีทักษะ 
การแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

อภปิรายผล 
 1. การสร้างและหาประสิทธิภาพของระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
กระบวนการเทคโนโลยี โดยใช้สถานการณ์ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 ผลการสร้างระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กระบวนการเทคโนโลยี ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) 
มีจ านวน 3 เรื่อง มีคุณภาพในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 เป็นเพราะระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) 
มีองค์ประกอบต่างๆ ของกิจกรรมการเรียนรู้อย่างครบถ้วนมีขั้นตอนการสร้างอย่างชัดเจนสร้างบนพื้นฐานหลักการ
ทฤษฎีของนักวิชาการ เช่น ใจทิพย์ ณ สงขลา (2550) กล่าวว่า กลุ่มแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism)  เป็น
ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เชื่อว่าความรู้ (knowledge) และการเรียนรู้ (Learning) จะเกิดขึ้นได้ด้วยตนเองเป็นคนสร้างขึ้นมา
ด้วยการ ตีความหมาย (interpreted) ของสิ่งที่อยู่ในโลกความเป็นจริง (real world) ทั้งที่เป็นวัตถุ (object) หรือ
เหตุการณ์ (event) ที่อยู่บนฐานประสบการณ์และความรู้ ที่แต่ละบุคคลมีมาก่อนและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กานตพร เจาะล้ าลึก และอนิรุทธ์ สติม่ัน (2561) ศึกษาเรื่องผลการเรียนอีเลิร์นนิงแบบใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อการคิด
อย่างมี โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการท างานร่วมกันของนักศึกษา พบว่าการ
ประเมินและหาคุณภาพคุณภาพบทเรียนอีเลิร์นนิงแบบใช้ปัญหาเป็นฐานช่วยสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (X  = 4.58 และ S.D. = 0.52) 
 ผลจากการหาประสิทธิภาพของระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) ผู้วิจัยได้น าระบบจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ (LMS) ไปทดลองใช้กับนักเร ียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2561 มี
ประสิทธิภาพแบบหน่ึงต่อหน่ึง เท่ากับ 74.81/75.56 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด เพราะ เน้ือหาในสื่อมีค่อนข้างเยอะ
และเข้าใจยาก อีกทั้งเสียเวลากับการสมัครเข้าเรียนมากเกินไป ท าให้เวลาในการเรียนน้ันมีจ ากัด ผู้วิจัยจึงได้ปรับปรุง
แก้ไข LMS แล้วน าไปใช้แบบกลุ่มเล็กและแบบภาคสนาม มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 80.62/81.85 และ 81.02/82.50 
ตามล าดับ ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 80/80 เป็นเพราะระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 4 กระบวนการเทคโนโลยี ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 ได้ด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอนและมี
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพื่อก าหนดขอบเขตและเน้ือหาที่
ต้องการ รวมทั้งการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การออกแบบและด าเนินการอย่างเป็นระบบโดยผ่าน
การตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญทุกขั้นตอน และได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ท าให้ได้ระบบจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ (LMS) ที่มีประสิทธิภาพช่วยพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
ภูวดล บัวบางพลู (2554) ศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย
ระดับอุดมศึกษา พบว่าบทเรียนวิชาวิเคราะห์และออกแบบระบบผ่านระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนผ่าน ระบบ
เครือข่ายระดับอุดมศึกษา ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ (E1/E2) 86/89 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด และสุรินทร์ เพชร
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ไทย (2560) ศึกษาเรื่องการพัฒนาบทเรียนออนไลน์รายวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้อีเลิร์นน่ิง  พบว่า
บทเรียนออนไลน์รายวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ อีเลิร์นน่ิง มีประสิทธิภาพ 80.75/85.00 ซ่ึงสูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 
 2. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยระบบจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ (LMS) หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กระบวนการเทคโนโลยี โดยใช้สถานการณ์ปัญหาเป็นฐานเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังจากที่เรียนด้วยระบบจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ (LMS) หน่วยการเรียนรู้ที่  4 กระบวนการเทคโนโลยี โดยใช้สถานการณ์ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ทั้งน้ีเป็นเพราะระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กระบวนการเทคโนโลยี ได้ผ่าน
การด าเนินการอย่างเป็นระบบหลายขั้นตอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเกณฑ์ที่ก าหนด และเป็นสื่อการสอนที่
ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนจึงท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรินทร์ 
เพชรไทย (2560) ศึกษาเรื่องการพัฒนาบทเรียนออนไลน์รายวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ อีเลิร์นน่ิง 
พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้หลังเรียนบทเรียน ออนไลน์รายวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้อีเลิร์นน่ิงสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และกานตพร เจาะล้ าลึก และอนิรุทธ์ สติม่ัน (2561) ศึกษาเรื่องผล
การเรียนอีเลิร์นนิงแบบใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อการคิดอย่างมี โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ ความสามารถในการแก้ปัญหา
และการท างานร่วมกันของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง เรียนด้วย
บทเรียนอีเลิร์นนิงแบบใช้ปัญหาเป็นฐานวิชานวัตกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การศึกษา ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน 
 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยระบบจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ (LMS) หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กระบวนการเทคโนโลยี โดยใช้สถานการณ์ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังจากที่เรียนด้วยระบบจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ (LMS) หน่วยการเรียนรู้ที่  4 กระบวนการเทคโนโลยี โดยใช้สถานการณ์ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหา มีทักษะการแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ทั้งน้ีเป็นเพราะระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กระบวนการเทคโนโลยีเป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่มุ่งให้นักเรียนได้ฝึกการแก้ปัญหาอย่างต่อเน่ือง  เปิดโอกาส ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้หรือหาค าตอบจาก
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ าวัน และเป็นระบบมีขั้นตอนที่ชัดเจน และมีพื้นฐานหลักการทฤษฎีของ
นักวิชาการ เช่น จอร์จ โพลยา ได้น าเสนอขั้นตอนการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอน 1) การวิเคราะห์และก าหนดรายละเอียด
ของปัญหา 2) การวางแผนในการแก้ปัญหา 3) การด าเนินการแก้ไขปัญหา 4) การตรวจสอบและปรับปรุงซ่ึง สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วรรณภา เหล่าไพศาลพงษ (2554) ศึกษาเรื่องการศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความ
สนใจในการเรียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา กับการ
จัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู พบว่า ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการทดลอง 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ ศศิธร พงษ์โภคาและอุบลวรรณ ส่งเสริม (2558) ศึกษาเรื่องการ
พัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิคการ
แก้ปัญหาอนาคตร่วมกับแผนผังความคิด พบว่า ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่
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จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการแก้ปัญหาอนาคตร่วมกับแผนผังความคิดโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยนักเรียนมี  
พัฒนาการของความสามารถในการคิดแก้ปัญหา มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาในแต่ละ  
แผนการเรียนรู้สูงขึ้น 
 

ขอ้เสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
    1.1 ก่อนการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) ผู้สอนควรตรวจสอบ

อุปกรณ์และระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
    1.2 ผู้สอนควรให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านด้วยระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) ได้โดยไม่

จ ากัดเวลา 
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 

         2.1 สามารถน าระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์(LMS)ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืนๆ และน าไปพัฒนาในรูปแบบอ่ืนๆที่หลากหลาย เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนในแต่
ละระดับชั้น 

    2.2 ควรน าแบบทดสอบไปหาค่า ความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเชื่อม่ัน ของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนน าไปใช้จริง เพื่อท าให้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น 
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การเขยีนโปรแกรมเบือ้งตน้ เพือ่พฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  

ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 
The development of Application for Learning on the Android Operating  

Systemin Basic Programming to Develop Achievement  
for 1st year Secondary school students 

พทิยา กอ้งเสยีง1, กติตยิา ปลอดแกว้2, มะยรุยี ์พทิยาเสนยี3์ 

Pittaya Kongseng1, Kittiya Plodkaew2, Mayuree Phitthayasenee2 
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บทคดัยอ่ 
 บทความวิจัยน้ีน าเสนอผลการศึกษา เรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ หน่วยการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์   
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 และ  
3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
จิตต์อารี ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 25 คน 
ได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือที่ใช้คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แอปพลิเคชัน
เพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ 4) แบบสอบถามความ
พึงพอใจ มีคุณภาพเท่ากับ 4.86 สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานคือ t-test ผลการวิจัยพบว่า 
           1. แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ หน่วยการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4. 77 และมีประสิทธิภาพแบบหน่ึงต่อหน่ึง แบบกลุ่มเล็ก และ
ภาคสนามเท่ากับ เท่ากับ  85 .56/87.78 , 84.44/87.04 , 84.67/85.119 ตามล าดับ ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ที่เรียนด้วยแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์        
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 
 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/1 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 

ค าส าคญั :  แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ / ประสิทธิภาพ 

Abstract 

 The purposes of this research were: 1) to create and evaluate the efficiency of Application for 
Learning on the Android Operating System following to the criteria set (80/80) 2) to compare the 
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results of achievement score 80 and 3) to study the students’ satisfaction. The target group was 25 
students of 1st year at Suksasongkraojitaree under the patronage of the Princess The Princess mother 
during the second semester of the academic year 2018 by sample random sampling. The 
experimental instruments were: 1) lesson plan 2) Application for Learning on the Android Operating 
System 3) the achievement test and 4) satisfaction form. Statistic in this research were: percentage, 
average standard division and t-test.The findings of the research were as follows: 

       1. the Application for Learning on the Android Operating System is in a very satisfied level = 
4.77 and the efficiency results are  85.56/87.78 , 84.44/87.04 , 84.67/85.119, which are in One to One 
Testing , Small Group Testing and, following to the criteria set 

2. the results of achievement were indicated that the post test score was significantly higher 
than pretest score  

3. the students’ satisfaction is in a very satisfied level = 4.62.  

Keywords : Application for Learning on the Android Operating System, efficiency 

ความเปน็มาและความส าคญัของปญัหา 
ในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงถือว่าเป็นยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลายๆด้านทั้งด้าน

มกลางกระแสเศรษฐกิจและสังคมอันน าไปสู่การปรับตัวเพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันท่า โลกาภิวัตน์ ทุก
ประเทศทั่วโลกก าลังมุ่งสู่กระแสใหม่ของการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า สังคมความรู้ และระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ที่
จะต้องให้ความส าคัญต่อการใช้ความรู้และนวัตกรรมเป็นปัจจัยในการพัฒนาและการผลิตมากกว่าการใช้เงินทุนและ 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้ ซ่ึงประกอบกันเป็น “น้ัน สามารถลื่นไหลได้” สารสนเทศ

ใช้ได้อย่างกว้างขวาง ตั้งแต่ระดับบุคคลขึ้นไปถึงระดับองค์กรอุตสาหกรรม ภาคสะดวก รวดเร็ว จนสามารถประยุกต์
สังคม ตลอดจนในระดับประเทศและระหว่างประเทศ (ไพรัช ธัชยพงษ์และพิเชษ ดุรงคเวโรจน์ ,2541(  

ปัจจุบันโลกเริ่มเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะไม่ได้เป็นเพียง  เครื่องมือ
สนับสนุนการท างานเฉกเช่นที่ผ่านมาอีก ต่อไป หากแต่จะหลอมรวมเข้ากับชีวิตคนอย่างแท้จริง  และจะเปลี่ยน
โครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ไปอย่างสิ้นเชิง ประเทศไทยจึงต้องเร่ง
น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล
อย่าง มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยุทธศาสตร์น้ีประกอบด้วย แผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านต่างๆ คือ 1) 
สร้างสื่อ คลังสื่อและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวกผ่านทั้งระบบ
โทรคมนาคม ระบบแพร่ภาพ กระจายเสียง และสื่อหลอมรวม 2) เพิ่มโอกาสการได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐาน ของ
นักเรียนและประชาชน แบบทุกวัย ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล )แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
,2559) 

การเรียนรู้แบบเคลื่อนที่ โมบายเลิร์นนิง )Mobile learning) คือ รูปแบบการ เรียนรู้ผ่านอุปกรณ์มือถือแบบ
พกพา ซ่ึงปัจจุบันมีการน ามาใช้งานกัน อย่างกว้างขวาง และมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นทุกปีเน่ืองจากพฤติกรรม การใช้งาน
ของผู้เรียนมีการเข้าถึงเครือข่าย อินเทอร์เน็ตกันได้ง่าย และสะดวกโดยเฉาพะอย่างยิ่งการเข้าถึงโดยใช้อุปกรณ์มือถือ 
และ สมาร์ทโฟน โครงสร้าง )ธงชัย แก้วกิริยา ,2552( 

จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยี M-Learning เป็นอีกหน่ึงทางเลือกที่หลายสถาบันการศึกษาน ามาใช้ในการพัฒนา
ระบบการศึกษาไทยและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการ สอน โดยสามารถใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นแหล่ง ทรัพยากร
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ในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งความรู้อย่างไม่จ ากัดสถานที่ และเวลาซ่ึงเป็นวิธี
ในการจูงใจให้ผู้เรียนเกิด ความสนใจ รู้สึกสนุกสนานตื่นเต้น โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพต่อผู้เรียน  ) ณัฐกร สงคราม,  2553 ) สอดคลอ้งกับ )วิวัฒน์ มีสุวรรณ์, 2555) ที่กล่าวว่าการเรียนรู้
มีหรือเกิดขึ้นได้จาก เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวันของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคล คอมพิวเตอร์พกพา  

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดท าการสอนเม่ือปี
พุทธศักราช 2500  ในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตามล าดับ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
จากผู้วิจัยได้ไปศึกษาสังเกตการณ์สอนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี รายวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 

1  ช้สื่อการรใกาเป็นเวลา 2 อาทิตย์ พบว่าครูประจ าวิชา มี สอนที่ไม่มีความน่าสนใจ ผู้เรียนจึงสนใจสิ่งรอบข้างท าให้ไม่
มีสมาธิในการเรียน ผู้เรียนบางคนไม่สามารถท าแบบฝึกหัด ท าใบกิจกรรม และท าข้อสอบได้ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจึงเป็น
สาเหตุให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดไว้ ดังน้ันในกิจกรรมการเรี ยนการสอนจึงควรให้
ผู้เรียนได้ลงมือเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาองค์ความรู้ของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ ซ่ึงจะ
ช่วยให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น  

ดังงานวิจัยของ )รมณียา สุรธรรมจรรยา, 2558) ศึกษาเรื่อง ผลการใช้แอปพลิเคชัน ส าหรับสอนค าศัพท์
ภาษาอังกฤษบนแท็บเล็ตวิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 1) แอปพลิเคชันส าหรับสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษบนแท็บเล็ตวิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธ์ิภาพ E1/E2 เท่ากับ 78.93/79.00ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้ 2) คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้แอปพลิเคชันส าหรับสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษบนแท็บเล็ต วิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  
.05 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแอปพลิเคชันส าหรับสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษบนแท็บเล็ต วิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับ มาก 

ดังน้ันผู้วิจัยจึงเลือกที่จะศึกษาและพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ หน่วย
การเรียนรู้ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี และเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชี วิต 
ตลอดจนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศผสานร่วมกับแบบเรียน 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ หน่วยการ

เรียนรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 80/80ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยแอปพลิเค

ชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ หน่วยการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วย แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ หน่วยการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1. ประชากรที่ใช้ในครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียน

ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี จ านวนห้องเรียนทั้งหมด 4 ห้อง ผู้เรียนทั้งหมด 106 คน 
   2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้ง น้ี คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี จ านวน 25 คนได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 เน้ือหาที่ใช้ในการศึกษาในรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาการค านวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 งซ่ึ
ประกอบด้วยเน้ือหาของบทเรียนจ านวน 3 บท ได้แก่ 
  บทที่ 1 การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย   
                        บทที่ 2 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม 
  บทที่ 3 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากอัลกอริทึม 

ขอบเขตด้านตัวแปร 
 ตัวแปรอิสระ 

     1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ 
 ตัวแปรตาม  

    1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
     2) ความพึงพอใจของนักเรียน 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระยะเวลาทั้งสิ้น 2 สัปดาห์ รวม 4 ชั่วโมง  

สมมติฐานการวิจัย         
  1. แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ หน่วยการเรียนรู้ การเขียน
โปรแกรมเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80  
  2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ หน่วยการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80         
  3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
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กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธดี าเนนิงานวิจยั          
 แบบแผนทีใ่ช้ในการวจิยั  

ผู้วิจัยใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียว กลุ่มทดลองกลุ่มเดียว วัดผลหลังจากการใช้แอปพลิเคชันเพื่อ
การเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์One-Shot Case Design  

 X แทน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บน     
  ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

O2 แทน การทดสอบหลังใช้แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอน  
           ดรอยด์โดยแบบวัดผลสัมฤทธ์ทางการเรียน )แบบทดสอบท้ายหน่วย(  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย          
  เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ 

           1. แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
            2. แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ หน่วยการเรียนรู้ การเขียน
โปรแกรมเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
             3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 30 ข้อ         
  4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนด้วยแอป
พลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ จ านวน 14 ข้อ 

การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ      
  ผู้วิจัยได้น าแนวทางในการสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือประกอบไปด้วยการสร้าง
แผนการจัดการเรียนรู้การสร้างแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการ

ทดลอง ทดสอบหลงั 
X O2 
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สร้างแบบประเมินความพึงพอใจมีรายละเอียดดังน้ี       
 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้        
  1) ศึกษาเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ สาระที่ 8 เทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 เวลา 4 ชั่วโมง ประกอบด้วย มาตรฐาน, ตัวชี้วัด, สาระส าคัญ, จุดประสงค์การเรียนรู้, สาระ
การเรียนรู้, กิจกรรมการเรียนรู้, สื่อ /แหล่งการเรียนรู้ , การวัดผลและประเมินผล, กิจกรรมเสนอแนะ, ข้อ เสนอแนะ,
บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้, ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหา     
  2) สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรม
เบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 1 หน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย  

ผลการประเมินความเหมาะสมสอดคล้องในองค์ประกอบต่างๆของแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยผู้เชี่ยวชาญ  โดยภาพรวมมีความเหมาะสม
สอดคล้อง อยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.64 

การสร้างแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์       
  1) ขั้นวิเคราะห์ (Analysis) 

   1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง 2560) มาตรฐาน จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระส าคัญ เน้ือหา การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

   1.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ให้สอดคล้องกับ
กิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

   1.3 ศึกษาวิธีการหาคุณภาพของแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการ 
แอนดรอยด์ หน่วยการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

2) ขั้นออกแบบ (Design) 
   2.1 น าข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลมาพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการ

แอนดรอยด์ หน่วยการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
   2.2 ออกแบบบทด าเนินเรื่อง(Storyboard) เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ หน่วยการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 3 
เรื่องประกอบด้วย          
          1) ค าแนะน าส าหรับนักเรียน เป็นรายละเอียดข้อแนะน าส าหรับนักเรียนในการเรียนด้วยแอปพลิเค
ชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ หน่วยการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้เรียนต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม 

        2) จุดประสงค์การเรียนรู้เป็นการแจ้งเพื่อให้นักเรียนได้รู้ว่าเม่ือเรียนเรื่องน้ัน ๆนักเรียนจะได้รับความรู้
หรือทักษะอะไรบ้างจากกิจกรรมการเรียนรู้ 

       3) สถานการณ์ปัญหา เป็นสถานการณ์ที่สร้างขึ้นเพื่อให้นักเรียนต้องแก้ไขปัญหา 
       4) ภารกิจ เป็นภารกิจที่นักเรียนต้องท าต่อจากสถานการณ์ปัญหาที่ก าหนดให้ 
       5) ฐานความช่วยเหลือ เป็นฐานความช่วยเหลือในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถท าภารกิจได้ 
       6) แหล่งการเรียนรู้ เพิ่มเติม เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ นักเรียนสามารถศึกษาเรียนรู้ เพิ่มเติมได้

นอกเหนือจากการเรียนจากแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์       
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        7) เน้ือหา เป็นเน้ือหาในหน่วยการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นจ านวน 3 เรื่อง จ าแนกเป็นหัวข้อ
ย่อย ๆ ซ่ึงแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์แต่ละบทจะมีเน้ือหาเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา
เรียนรู้ด้วยตนเองไปตามล าดับขั้น ซ่ึงในเน้ือหาจะมีทั้ง ภาพน่ิง/ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว และเสียงประกอบเพื่อ
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและช่วยให้ผู้เรียนได้เชื่อมโยงความคิดของตนเองไปสู่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องได้ 
    8) แบบฝึกหัดท้ายบท เป็นกิจกรรมที่นักเรียนต้องปฏิบัติซ่ึงแบบฝึกหัดในแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ในแต่ละบทมี 1 แบบฝึกหัด (แบบฝึกหัดละ 10 คะแนนรวม 30 คะแนน) เป็นการวัด
ความรู้ระหว่างเรียนแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ในแต่ละบท 

 9) แบบทดสอบหลังเรียน เป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องปฏิบัติ เป็นการวัดความรู้หลังจากได้เรียนแอปพลิเค
ชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ในแต่ละบท โดยที่นักเรียนต้องปฏิบัติกิจกรรมทั้งหมดให้เสร็จภายใน
ชั่วโมงเรียนน้ัน ๆ 

10) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องปฏิบัติ ในแอปพลิเคชันเพื่อการ
เรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยนักเรียนต้องศึกษาเน้ือหาและปฏิบัติกิจกรรมทั้งหมดให้เสร็จภายในชั่วโมง
สุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้  

3) ขั้นพัฒนา (Development) 
   3.1 สร้างแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ หน่วยการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม

เบื้องต้น จ านวน 3 เรื่อง (เรื่องละ 1 ชั่วโมง) ใช้จัดกิจกรรมประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น  
   3.2 น าแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้องในแต่

ละด้านตรวจสอความถูกต้องของเน้ือหาในแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยก าหนดให้
เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ ด้านหลักสูตร ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้านการวัดและประเมินผลจ านวน 3 คน 
  ผลการประเมินความเหมาะสมสอดคล้องในองค์ประกอบต่าง ๆ  ของแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ หน่วยการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยผู้เชี่ยวชาญ 
โดยภาพรวมมีความเหมาะสมสอดคล้องอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 4.77 

3.3 น าแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญไป
ทดลองเพื่อหาคุณภาพกับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี โดยท าการทดลองในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (แบบหน่ึงต่อหน่ึง แบบกลุ่มเล็ก และแบบสนาม) จากน้ันท าการท าลอง ดังน้ี 

ครั้งที่ 1 การทดลองแบบหน่ึงต่อหน่ึง (One to One Testing) เป็นการทดลองเพื่อปรับปรุงแอปพลิเคชัน
เพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 
จ านวน 3 คน โดยสุ่มนักเรียนกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน กลุ่มละ 1 คน (สุ่มอย่างง่ายโดยวิธีจับฉลาก) เพื่อดู
ความเหมาะสมของกิจกรรม ตรวจสอบความชัดเจนของภาษา ค าสั่ง เวลาที่ใช้ และความเข้าใจของนักเรียน  

แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์มีค่าประสิทธิภาพแบบหน่ึ งต่อหน่ึงเท่ากับ
85.56/87.78  

ครั้งที่ 2 การทดลองแบบกลุ่มเล็ก (Small Group Testing) เป็นการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพกับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี จ านวน 9 คน โดยสุ่มเลือกจากนักเรียนจากกลุ่มเก่ง กลุ่มปาน
กลาง และกลุ่มอ่อน กลุ่มละ 3 คน (สุ่มอย่างง่ายโดยวิธีจับฉลากโดยไม่ซ้ ากับนักเรียนที่ทดลองในครั้งที่ 1) ท าการ
ทดลองเพื่อให้แน่ใจว่าแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่สร้างขึ้นให้นักเรียนสามารถท า
ความเข้าใจและเรียนรู้ได้ โดยให้นักเรียน เรียนด้วยแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ที่
ปรับปรุงจากการทดลองครั้งที่ 1 
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แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์มีค่าประสิทธิภาพแบบกลุ่มเล็กเท่ากับ 
84.44/87.04  

ครั้งที่ 3 การทดลองแบบภาคสนาม (Field Trial) เป็นการทดลองใช้แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี จ านวน 15 คน 
(สุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับฉลากโดยไม่ซ้ ากับนักเรียนที่ทดลองในครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2) เป็นการทดลอง เพื่อหา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสื่อ 

แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์มีค่าประสิทธิภาพแบบภาคสนามเท่ากับ 
84.67/85.11   

3.4 ปรับปรุงแก้ไขแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ให้สมบูรณ์ก่อนน าไปใช้จริงกับ
กลุม่เป้าหมาย คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ต่อไป 

4) ขั้นน าไปใช้ (Implementation) 
             เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยน าเครื่องมือทุกชนิด ประกอบด้วย แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ ประกอบกับแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ ไป
ใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์จิตต์อารี จ านวน 25 คน 

5) ขั้นประเมินผล (Evaluation) 
เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนหลังจากใช้แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอน

ดรอยด์ที่พัฒนาขึ้นว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ โดยน าคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนที่ได้จาก
กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีจ านวน 25 คน มาเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเทียบเกณฑ์ร้อยละ 80 เพื่อดูความก้าวหน้าของการเรียน และน าคะแนนความพึง
พอใจไปวิเคราะห์หาค่าความพึงพอใจ 

3.3 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 การสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยศึกษาจากผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอน ความรู้

และความสามารถที่จะท าให้นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และสามารถวัดได้โดยอาศัยเครื่องมือในการวัดผล
หลังจากการเรียนจากการแสดงออกมาทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย โดยมี
กระบวนการดังน้ี 

1) ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบทดสอบท้ายหน่วย  
2) น าข้อมูลที่ได้จากขั้นวิเคราะห์มาสร้างแบบทดสอบที่ใช้ในการวัดผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียน เป็นชนิด

เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ (30 คะแนน) โดยมีเกณฑ์ให้คะแนน ตอบถูกต้องได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 
คะแนน เพื่อเตรียมน าเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความ เหมาะสมสอดคล้องขั้นพัฒนา  

3) ค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) แล้วคัดเลือกข้อสอบที่
มีค่า IOC เท่ากับ 0.67 ขึ้นไป จ านวน 30 ข้อ                          
   4) น าแบบทดสอบมีค่า IOC เท่ากับ 0.67 ขึ้นไป จ านวน 30 ข้อ ไปทดลองใช้กับนักเรียน 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี จ านวน 25 คน   

5) จัดพิมพ์ข้อสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้การเขียน
โปรแกรมเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 30 ข้อ เพื่อน าไปใช้ จริงกับกลุ่มเป้าหมาย  
            6) รวบรวมข้อมูลที่ได้จากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
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3.4 การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 
1. ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบแบบสอบความพึงพอใจของนักเรียน 
2. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยแอป

พลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ หน่วยการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบสอบถามประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มี
ขั้นตอนการสร้าง ดังน้ี 

   2.1 ศึกษาเทคนิคและวิธีการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ จากหลักการและทฤษฎี เพื่อเป็นแนวทาง
ในการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 

   2.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 14 ข้อ เพื่อเตรียมน าเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสม สอดคล้องในขั้นพัฒนาต่อไป ซ่ึงแบบสอบถาม ความพึงพอใจเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ 

3. จัดพิมพ์แบบประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่อการเรียนแบบฝึกทักษะ หน่วยการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

4. รวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปโดยการวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วน ามาเทียบกับเกณฑ์ 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ หน่วยการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ 
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.62  

การรวบรวมข้อมูลในการวิจัย 
ในการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยอาศัย เครื่องมือ 3 ประเภท 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังน้ี         
  1 แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ หน่วยการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม
เบื้องต้น เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 3 เรื่อง ใช้ประกอบกับแผนการ
จัดการเรียนรู้ จ านวน 3 แผน ใช้เก็บข้อมูลระหว่างการด าเนินกิจกรรม ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนด้วยแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  

2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ใช้ทดสอบความรู้ของ
กลุ่มเป้าหมาย หลังจากเรียนด้วยแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ทั้ง 3 เรื่องเสร็จแล้ว ซ่ึง
ใช้แบบทดสอบ จ านวน 30 ข้อ โดยเก็บข้อมูลตามขั้นตอน ดังน้ี  

1) เม่ือเสร็จสิ้นกิจกรรมทั้งหมดแล้วให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนหลังเรียน  
2) น าคะแนนจากการท าแบบฝึกหัด และคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผล สัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง

เรียนมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ  
3) น าคะแนนจากการท าแบบทดสอบหลังเรียนมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเทียบกับ

เกณฑ์ร้อยละ 80  
4) น าผลความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ที่มีต่อ แอป

พลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มาวิเคราะห์หาระดับคุณภาพ 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย  
   1.1 วิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
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   1.2 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 80/80  

   1.3 หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ คะแนนที่ได้จาก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

   1.4 หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ คะแนนที่ได้จากแบบ
ประเมิน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ หน่วย

การเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
    1.1 ผลการตรวจสอบคุณภาพของแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ หน่วยการ
เรียนรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 80/80 ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

ตารางที่ 3 แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพของแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
หน่วยการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
 

ที ่ รายการประเมิน 
ระดบัความคดิเหน็ 

x ̅ S.D. แปลความหมาย 

1. ด้านเน้ือหา 4.89 0.30 มากที่สุด 
2. ด้านสื่อ 4.80 0.32 มากที่สุด 
3. ด้านการวัดและประเมินผล 4.61 0.00 มากที่สุด 
 รวมเฉลีย่ทุกดา้นทัง้หมด 4.77 0.18 มากที่สุด 

จากตารางที่ 3 พบว่า แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพของแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ หน่วยการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยรวมมีประสิทธิภาพในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4. 77 เม่ือพิจารณาในแต่ละ
ด้านพบว่า ด้านที่มีความเหมาะสมสูงสุด คือ ด้านเน้ือหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4. 89 ลงมาอยู่ในระดับ มากที่สุด และรอง 
คือ ด้านสื่อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4. 80 อยู่ในระดับ มากที่สุด และท้ายสุดด้านการวัดและประเมินผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4. 61 อยู่ในระดับ มากที่สุด    2.1  ผลการหาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้การเขียน
โปรแกรมเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เทียบกับเกณฑ์ 80/80 ซ่ึงได้น าเสนอผลดังตารางที่ 4 
      ตารางที4่ ผลการหาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 80 / 80 คเรียนที่ 2 ปีจากการท าไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภา   
การศึกษา 2561 จ านวน 3 คน  

n 
ระหว่างเรยีน หลงัเรยีน 

คา่ประสิทธภิาพ E1/ E2 
A X E1 B Y E2 

3 30 77 85.56 30 79 87.78 85.56/87.78 
9 30 228 84.44 30 235 87.04 84.44/87.04 
15 30 381 84.67 30 382 85.11 84.67/85.11 

 จากตารางที่ 4 าบว่พ เม่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผ่านกระบวนการเรียนการสอนด้วย แอปพลิเคชัน
เพื่อการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้การเขียน
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โปรแกรมเบื้องต้น มีประสิทธิภาพ แบบหน่ึงต่อหน่ึง แบบกลุ่มเล็ก และแบบภาคสนาม เท่ากับ  85 .56/87.78 , 
84.44/87.04 , 84.67/85.119ตามล าดับ ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

2 .ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรยีนของนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1 ที่เรียนดว้ยแอป
พลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ หน่วยการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80  
    หลังจากที่ผู้วิจัยได้หาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ หน่วย
การเรียนรู้ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากน้ันน าไปใช้จริงกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างคือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/ 1 ะห์จิตต์อารี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 25 คนโรงเรียนศึกษาสงเครา 
แล้วท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 ซ่ึงได้น าเสนอผลดังตาราง
ที่ 7 
ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน ที่เรียนด้วยแอปพลิเคชันเพื่อการ
เรียนรู้บน  ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ หน่วยการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เทียบกับ
เกณฑ์ร้อยละ 80 

คะแนนเตม็ของ
แบบทดสอบหลงัเรยีน 

จ านวน
นักเรยีน 

คะแนน
เฉลีย่ 

ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

เกณฑร์้อยละทีก่ าหนด 
)ร้อยละ 80 ) 

T-Test 

30 25 25.36 1.58 24 4.39 

t (.05 , 24) =  1.7109*มีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 
 จากตารางที่ 5 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ที่ เรียนด้วยแอปพลิเค
ชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ หน่วยการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น จ านวน 25 คน มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 25. 36 คิดเป็นร้อยละ 84 . 53 เม่ือค านวณค่า t พบว่า t ค านวณสูงกว่าค่า t ในตาราง แสดงว่าผล
การเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 

3. ผลการศึกษาความพงึพอใจของนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปีที ่ 1 ที่เรียนดว้ย แอปพลเิคชนัเพือ่การเรยีนรูบ้น
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ หน่วยการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น    
 หลังจากที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อารี จ านวน 25 คน ที่เรียนด้วยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์ แอป
พลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ หน่วยการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น  ผู้วิจัยได้ให้
นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจซ่ึงได้น าเสนอผลดังตารางที่ 8 

ตารางที่ 6 แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
จิตต์อารี ที่เรียนด้วยแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ หน่วยการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรม
เบื้องต้น 

 

ที ่ รายการประเมิน 
ระดบัความคดิเหน็ 

x ̅ S.D. แปลความหมาย 
1. ด้านเน้ือหา 4.444 0.736 มาก 
2. ด้านสือ่ 4.616 0.778 มากที่สุด 
3. ด้านการวัดและประเมินผล 4.81 0.84 มากที่สุด 
 รวมเฉลีย่ทุกดา้นทัง้หมด 4.62 0.79 มากที่สุด 
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               จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ที่มีต่อ 
แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ หน่วยการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น โดยมีภาพ
รวมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4. 62 เม่ือพิจารณาแต่ล ะข้อพบว่า ข้อที่มีต่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านการวัด
และประเมินผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4. 81 องลงมาคืออยู่ในระดับ มากที่สุด ร ด้านสื่อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4. 61 อบู่ในระดับ 
มากที่สุด และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือด้านเน้ือหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4. 44 อยู่ในระดับ  มาก 

สรปุผลการวจิยั 
 จากการศึกษาแนะน าแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ หน่วยการเรียนรู้ การ
เขียนโปรแกรมเบื้องต้น เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปใช้ปรากฏผล ดังน้ี  

1. แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ หน่วยการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.77 และมีประสิทธิภาพแบบหน่ึงต่อหน่ึง แบบกลุ่มเล็ก และ
ภาคสนามเท่ากับ เท่ากับ 85.56/87.78 , 84.44/87.04 , 84.67/85.119 ตามล าดับ ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/ 1 ที่เรียนด้วยแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80หน่วยการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/ 1 มีความพ  ึงพอใจต่อการเรียนด้วยแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ หน่วยการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.62 

อภปิรายผลการวจิยั 
ในการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ หน่วยการเรียนรู้ การเขียน

โปรแกรมเบื้องต้น เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กษาผู้วิจัยได้อภิปรายผลการศึ
ไว้ดังน้ี 
 1. การสรา้งและหาประสทิธิภาพของแอปพลเิคชนัเพือ่การเรยีนรูบ้นระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์หน่วยการ
เรียนรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 /80 
    ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ หน่วย
การเรียนรู้ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 อยู่ระดับคุณภาพมากที่สุด มีประสิทธิภาพ แบบหน่ึงต่อ
หน่ึง แบบกลุ่มเล็ก และแบบภาคสนาม เท่ากับ 85.56/87.78 , 84.44/87.04 , 84.67/85.119 ตามล าดับ ซ่ึงเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดหนดไว้น้ันเป็นเพราะแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ หน่วยการเรียนรู้ 
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น มีการก าหนดสถานการณ์ปัญหา ภารกิจ ฐานความช่วยเหลือ และเมนูบทเรียนซ่ึงให้ผู้เรียน
มีความกระตือรือร้นต่อการเรียนและเกิดองค์ความรู้ด้วยตนเอง หทัยชนันบ์ กานต์การันยกุล (2556) ได้กล่าวไว้ว่า 
ทฤษฎีคอน สตรัคติวิสต์ คือทฤษฎีที่ว่าด้วยการสร้างความรู้ผลงานด้วยตนเองเป็นทฤษฎีที่สนับสนุนการสร้างมากกว่า
การรับรู้มุ่งเน้นการ สร้างความรู้ใหม่ของแต่ละบุคคลอย่างเหมาะสมโดยการปรับตัวผ่านกระบวนการซึมซับหรือดึงดูด
ข้อมูลหรือประสบการณ์ ใหม่เข้าไปสัมพันธ์กับข้อมูลหรือความรู้เดิมเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ โดยการก าหนด 
สถานการณ์ปัญหา ภารกิจ ฐานความ ช่วยเหลือ แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 ซ่ึงมีนักการศึกษาหลายท่านที่ได้ศึกษาเก่ียวกับการหาคุณภาพของสื่อการเรียนการสอนดัง ดาราวรรณ นน
ทวาส (2557) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาแอพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  : กรณีศึกษาส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร จังหวัดล าพูน ผลการประเมินความ เหมาะสมของแอป
พลิเคชันโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับมาก (r=4,42) และผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหาอยู่ใน ระดับ 
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มากที่สุด (r = 4.58) แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
85.47 185.52  
 
 
 2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเทียบเกณฑ์ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 จากการเรียนด้วยแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ หน่วยการเรียนรู้ 
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 
     ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 หลังการเรียนด้วยแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ หน่วยการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25.36 คิดเป็นร้อยละ 
84.5 ซ่ึงสูงกว่าสมุติฐานที่ตั้งไว้คือร้อยละ 80 ทั้งน้ีเป็นเพราะ แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ หน่วยการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นได้ผ่านการด าเนินการอย่างเป็นระบบหลายขั้นตอน ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดและเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนจึงท าให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยนันท์ ปานน่ิม (2559) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชัน
เพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่องพยัญชนะและสระไทย ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่องพยัญชนะและ
สระไทยส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ E1 / E2 เท่ากับ 83.38/86.30 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 
และ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1/1 แอปพลิเคชันเพื่อการเรยีนรูบ้นระบบปฏบิัตกิารแอน
ดรอยด์ หน่วยการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 
 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 อยู่ในระดับมากที่สุดสาเหตุที่
นักเรียนพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ หน่วยการเรียนรู้การ
เขียนโปรแกรมเบื้องต้น อันเน่ืองมาจากแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ หน่วยการเรียนรู้
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น มีกระบวนการสร้างและการพัฒนาที่ถูกต้องตามระบบขั้นตอนและมีคุณภาพ มีการก าหนด
เน้ือหาออกเป็นหลายๆตอน มีค าแนะน าการใช้งาน มีการเรียงล าดับเน้ือหาจากง่ายไปยาก ท าให้นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นขั้นตอน ท าให้ผู้เรียนได้รับความรู้ และทักษะในการท าแบบฝึกหัด ส่งผลให้ท าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงเกิดความพึงพอใจในการเรียนด้วยแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ หน่วย
การเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรทิพย์ วงศ์สินอุดม (2558) ศึกษาเรื่อง การ
พัฒนาแอปพลิเคชันบทเรียนบนคอมพิวเตอร์พกพา ร่วมกับการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ร่วมกัน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดเพชรบุร การวิจัยครั้งน้ีมี ผลการวิจัยพบว่า ผลการพัฒนาแอปพลิเคชัน
บทเรียนบนคอมพิวเตอร์พกพา ร่วมกับการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ร่วมกันของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดเพชรบุรีมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 81.33/82.50 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
คือ 75/75 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ร่วมกันของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวมมีพฤติกรรมการเรียนรู้ร่วมกันอยู่ในระดับดี4) ผลการศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยแอปพลิเคชันบทเรียนบนคอมพิวเตอร์พกพา ร่วมกับการเรียน
แบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
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ข้อเสนอแนะ 

 จาการศึกษาสังเกตผู้เรียนที่เรียนด้วยแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ หน่วยการ
เรียนรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. การเรียนด้วยแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ หน่วยการเรียนรู้การเขียน
โปรแกรมเบื้องต้น จ าเป็นต้องใช้การติดตั้งไฟล์ APK ซ่ึงอาจจะไม่รองรับในบางอุปกรณ์ จะเป็นการดีหากสามารถน าเข้า
สู่ Google Play เพื่อความสะดวกในการใช้งาน 
 2. ในการใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ หน่วยการเรียนรู้ การเขียน
โปรแกรมเบื้องต้น มีความจ าเป็นต้องเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตทุกครั้ง ซ่ึงผู้ใช้จะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทุกครั้งที่ใช้
งาน 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ ที่มีเน้ือหาในเรื่องอ่ืนๆ ต่อไป 
 2. ควรพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ให้สามารถรองรับการท างานได้หลาก หลากระบบปฏิบัติการ 
 3. ควรน าแบบทดสอบไปหาค่าอ านาจจ าแนก และความยากง่ายก่อนน าไปใช้จริงเพื่อท าให้แบบทดสอบมี
ความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 
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การพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอน โดยการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยผีสานจรงิ AR (Augmented 
Reality) ในการจดัการเรยีนรูเ้รือ่งหลกัการท างานของคอมพวิเตอร ์ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่
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บทคดัย่อ 

 บทความวิจัยน้ีน าเสนอผลการศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ผสานจริง AR (Augmented Reality) ในการจัดการเรียนรู้ เรื่อง หลักการท างานของคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีผสานจริง 
AR ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และ 3) ศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา จ านวน 20 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ 
คือ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีผสานจริง AR มีคุณภาพเท่ากับ 4.16 2) 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบปรนัย จ านวน 30 ข้อ มี IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 3) แบบประเมินความพึง
พอใจ มีคุณภาพเท่ากับ 4.15 และ 4) แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้หลักการท างานของคอมพิวเตอร์ มี
คุณภาพเท่ากับ 4.16 สถิตพื้นฐาน คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมุติฐาน 
คือ การทดสอบที (t-test) พบว่า 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 และมีประสิทธิภาพแบบ
หน่ึงต่อหน่ึง และแบบกลุ่มเล็ก เท่ากับ 82.54/86.67 และ 87.25/89.41 ตามล าดับ ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 2. นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีผสานจริง AR มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีผสาน
จริง AR อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 

ค าส าคญั :  AR  Augmented Reality  บทรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ประสิทธิภาพ   

Abstract 
The purposes of this research were: 1) to development and evaluate the efficiency of 

computer-assisted instruction with Augmented Reality (AR) following to the criteria set (80/80) 2) to 
study the results of achievement and 3) to study the students’ satisfaction. The target group was 20 
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students of 1st year at Chumchonbanfonwittaya school during the second semester of the academic 
year 2018 by sample random sampling.  The experimental instruments were: 1) the computer-
assisted instruction with Augmented Reality (AR) 2) the achievement test (multiple choice 30 points: 
IOC = 0.5) 3) satisfaction form and 4) lesson plan. Statistic in this research were: percentage, average, 
standard division and t-test. 

The findings of the research were as follows:  
1.the computer-assisted instruction with Augmented Reality (AR) is in a good level = 4.16  

and the efficiency result are 82.54/86.67 and 87.25/89.41 ,which are in One to One Testing and Small 
Group Testing, following to the criteria set  

2.the results of achievement were indicated that the post test score were significantly  
higher than pretest score (p < .05)  

3.the students’ satisfaction is in a good level = 4.15 

Keywords : AR (Augmented Reality), the computer-assisted instruction, efficiency 

ความเปน็มาและความส าคญัของปญัหา 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ และ
เทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการพัฒนาเป็นอย่างมากในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ดังที่พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542    หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 66 ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี เพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ท าได้เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต (นิธิดา ทุมดี,2550)    

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จัดเป็นสื่อการเรียนการสอนรูปแบบหน่ึงที่ใช้ในแวดวงการศึกษา ที่ควรจะถูก
พัฒนาและส่งเสริมกันอย่างจริงจัง เน่ืองจากครูผู้สอนสามารถออกแบบบทเรียนและสร้างได้ตามความต้องการ 
นอกจากน้ัน ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการเช่นกัน โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ มีการ
น าเสนอเน้ือหา หรือเรื่องราวต่างๆ ให้ผู้เรียนได้ใช้ศึกษาเรียนรู้ผ่านกระบวนการที่ถูกออกแบบขึ้นมาอย่างเหมาะสม 
ดังน้ัน การที่ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ กับบทเรียน ( interactive) การให้ผลป้อนกลับ (feedback) หรือการให้แรงจูงใจใน
รูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีด้านสื่อผสม (multimedia) เข้ามาช่วยในการสร้างสรรค์งาน (สุวิทย์ ไวยกุล,2548)  

Augmented Reality หรือ AR เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับโลกเสมือน ซ่ึงจะ
ท าให้ภาพที่เห็นในจอภาพกลายเป็นวัตถุลอยอยู่เหนือพื้นผิวจริง ลักษณะของเทคโนโลยี Augmented Reality คือการ
พัฒนาโดยผ่านซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ เช่น Webcam, Computer, Cloud Computing หรืออุปกรณ์อ่ืน
ที่เก่ียวข้อง ซ่ึงภาพเสมือนจริงน้ันจะแสดงผลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์บน Projector หรือบนโทรศัพท์อาจมีลักษณะทั้ง
ที่เป็นภาพน่ิงสามมิติ ภาพเคลื่อนไหว หรืออาจจะเป็นสื่อที่มีเสียงประกอบ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับการออกแบบสื่อแต่ละรูปแบบ
ว่าให้ออกมาแบบใด (ลดาวรรณ สระทองหมาย,2556) นอกจากน้ียังมีนักการศึกษาหลายท่านที่ได้น าเอาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ผสานจริง AR (Augmented Reality) ไปใช้ในการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน ดังงานวิจัยของ จันทกานต์ สถาพรวจนา และสกนธ์ ม่วงสุ่น (2556) ได้ท าการวิจัย
เรื่อง การออกแบบและการพัฒนาหนังสือที่ใช้เทคโนโลยีออคเมนต์เตดเรียลริตี้ (augmented Reality) ในการน าเสนอ
ภาพประกอบแบบสามมิติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยหนังสือ
เรียนที่ใช้เทคโนโลยีออคเมนต์เตดเรียลริตี้ ในการน าเสนอภาพประกอบแบบสามมิติกับหนังสือเรียนแบบปกติ โดยกลุ่ม
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ตัวอย่างที่ใช้ได้แก่ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ านวน 60 คน ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้หนังสือเรียนที่
ใช้เทคโนโลยีออคเมนต์เตดเรียลริตี้ (augmented Reality) ในการน าเสนอภาพประกอบแบบสามมิติกับหนังสือเรียน
แบบปกติมีความต่างกันด้วยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยหนังสือเรียนที่ใช้เทคโนโลยีออคเมนต์เต
ดเรียลริตี้ (augmented Reality) ในการน าเสนอภาพประกอบแบบสามมิติสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยหนังสือเรียนแบบ
ปกติที่ระดับมีนัยยส าคัญทางสถิติ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้                   

จากการที่ผู้วิจัยได้ไปสังเกตการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา ปัญหาที่พบคือ ในขณะที่
ครูสอนอยู่นักเรียนไม่สนใจเรียน ไม่ฟังที่ครูสอน คุยกันในห้องเรียน ไม่ตั้งใจท าแบบฝึกหัด และท าข้อสอบได้ไม่ผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนด จึงท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับต่ า ส่งผลให้ประสิทธิภาพทางการเรียนของ
ผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด จากสาเหตุที่พบ ผู้วิจัยจึงได้น าเอาเทคโนโลยีออคเมนต์เตดเรียวริตี้  
(Augmented Reality) หรือ AR เข้ามาประยุกต์ใช้ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อให้การเรียนด้วยบทเรียน
ความพิวเตอร์ช่วยสอนไม่น่าเบื่อและมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

จดุมุง่หมายของการวจิยั 
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีผสานจริง AR (Augmented 

Reality) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีผสานจริง AR ในการจัดการเรียนรู้ เรื่อง หลักการท างานของ
คอมพิวเตอร์  

 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ผสานจริง AR (Augmented Reality) ในการจัดการเรียนรู้ เรื่อง หลักการท างานของคอมพิวเตอร์ 

ขอบเขตของการวจิยั 
ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 

    ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2561 โรงเรียนชุมชน
บ้านฟ่อนวิทยา จ านวน 2 ห้องเรียน รวม 40  คน  
     กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 2/2561 โรงเรียน
ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา จ านวน 1 ห้องเรียน รวม 20 คน  ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย ได้มาโดยการจับฉลาก 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 
      เน้ือหาที่ใช้ในการศึกษางานวิจัยครั้งน้ีเป็นเน้ือหารายวิชาคอมพิวเตอร์ หน่วยการเรียนรู้ หลักการท างาน
ของคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซ่ึงใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จ านวน 3 เรื่อง 

วยประกอบด้  
      บทที่ 1 หน่วยรับข้อมูล 
      บทที่ 2 หน่วยประมวลผลกลางและหน่วยความจ า       
      บทที่ 3 หน่วยแสดงผลข้อมูล 

ขอบเขตของตัวแปร 
ตวัแปรต้น  
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    การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
ตัวแปรตาม  

          1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน        
  2. ความพึงพอใจของนักเรียน 

ขอบเขตด้านเวลา 
           การวิจัยครั้งน้ีท าการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  

สมมติฐานงานวิจัย          

  1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีผสานจริง  AR (Augmented 
Reality) ในการจัดการเรียนรู้ เรื่อง หลักการท างานของคอมพิวเตอร์ มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/ 80 ที่
ก าหนด 
 2. นักเรียนที่ เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีผสานจริง  AR 
(Augmented Reality) ในการจัดการเรียนรู้ เรื่อง หลักการท างานของคอมพิวเตอร์ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 3. นักเรียนที่ เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีผสานจริง  AR 
(Augmented Reality) ในการจัดการเรียนรู้ เรื่อง หลักการท างานของคอมพิวเตอร์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ค านิยามศัพท์เฉพาะ 

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์ โดยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีผสานจริง AR (Augmented Reality) ในการจัดการเรียนรู้ เรื่อง หลักการท างานของคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

2. AR (Augmented Reality) หมายถึง เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างโลกเสมือนกับโลกแห่งความจริงเข้า
ไว้ด้วยกันเป็นการน า ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว หรือภาพสามมิติ มาซ้อนทับกับภาพที่ต้องการท า Marker ซ่ึงมีการ
ท างานโดยผ่านกล้อง Smart Phone หรือ Tablet ส่องไปยังภาพที่มี Marker จากน้ันจอภาพก็จะประมวลผลเพื่อ
แสดงภาพต่างๆ ตามที่ผู้พัฒนาได้สร้างไว้ 
 3. ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ หมายถึง ทฤษฏีการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิมของนักเรียน
และความรู้ใหม่ มาสร้างเป็นความเข้าใจของนักเรียนเอง ซ่ึงจะน ามาใช้ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยมีการสร้าง
สถานการณ์ปัญหา เพื่อให้นักเรียนเสียสมดุลทางปัญญา จากน้ันให้นักเรียนเริ่มท าภารกิจ ถ้านักเรียนท าภารกิจไม่ได้ให้
นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากฐานความช่วยเหลือและแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม 
 4. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง คุณภาพของบทเรียนซ่ึงมีผลต่อกระบวนการ
เรียนรู้และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีผสานจริง AR (Augmented Reality) ตามเกณฑ์ E1/E2 โดยก าหนดเกณฑ์ 80/80 
  ตัวเลข 80 ตัวแรก หมายถึง ค่าร้อยละของคะแนนที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้จากการท า
แบบฝึกหัดระหว่างเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทุกเรื่องรวมกัน ได้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
  ตัวเลข 80 ตัวหลัง  หมายถึง ค่าร้อยละของคะแนนที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้จากการท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน ได้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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 5. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรู้ และทักษะที่ได้จากการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีผสานจริง AR (Augmented Reality) โดยวัดจากคะแนนการท าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 30 ข้อ  

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธกีารด าเนนิการวจิยั             
 แบบแผนการวิจยั 
  ผู้วิจัยใช้แบบแผนการวิจัยแบบ (One Group Pretest-Posttest Design  )บุญชม ศรีสะอาด ,2556 
 

ทดสอบก่อน ทอลอง ทดสอบหลงั 
T1 X T2 

 

 

 สัญลกัษณท์ีใ่ชใ้นแบบแผนการทดลอง 
    T1 แทน   การทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

    X  แทน   การจัดกิจกรรมการเรียนการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
    T2 แทน   การทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
 เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั        
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่          
  1. แผนการจัดการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 3 แผน  

  2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 1 ยการเรียนรู้น่วห  และ
แบบทดสอบวัดประสิทธิภาพสื่อการสอน 

  3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ หลังเรียน จ านวน 30 ข้อ  
   4. แบบประเมินความพึงพอใจ จ านวน 15 ข้อ  

PROCESS 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

1. ขั้นการวิเคราะห์ Analysis  

2. ขั้นการออกแบบ Design  

3. ขั้นการพัฒนา Development  

4. ขั้นการน าไปใช้ Implementation  

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีผสานจริง 

AR (Augmented Reality) ในการจัดการเรียนรู้            
เรื่อง หลักการท างานของคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพ 

OUTPUT 

-ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

-ความพึงพอใจ 

INPUT 

1. ทฤษฎีการเรียนรู้คอนสตรัคติวิสต์ 
2. หลักการออกแบบตามแนวคิด ADDIE 

Model 
3. เทคโนโลยีผสานจริง AR (Augmented 

Reality) 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ขั้นตอนการสรา้งแผนการจัดการเรียนรู้       

แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง หลักการท างานของคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 แผน 
โดยมีวิธีการสร้างและหาคุณภาพดังน้ี        

  1) ศึกษาหลักสูตรและคู่ มือหลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
พุทธศักราช 2551 จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระส าคัญ กระบวนการจัดการเรียนรู้ เน้ือหา / สาระการเรียนรู้ สื่อ / 
แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  

   2) สร้างโครงสร้างรายวิชา จ านวน 1 โครงสร้าง                         
   3) วิเคราะห์เน้ือหาหน่วยการเรียนรู้ หลักการท างานของคอมพิวเตอร์   
   4) สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 3 แผน และก าหนดกระบวนการจัดการเรียนรู้แผนการจัดการ

เรียนรู้ จ านวน 3 แผน ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง หน่วยรับข้อมูล 2) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง หน่วย
ประมวลผลกลางและหน่วยความจ า และ 3) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง หน่วยแสดงผล ซ่ึงการเขียนกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้มี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ขั้นด าเนินกิจกรรม และขั้นสรุป 

   5) น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมสอดคล้องในองค์ประกอบต่าง ๆ ของ
แผนจัดการเรียนรู้ ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมสอดคล้องมีจ านวน 3 ท่าน  

ผลการประเมินความเหมาะสมสอดคล้องในองค์ประกอบต่างๆของแผนการจัดการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ โดย
ภาพรวมมีความสอดคล้องอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16       
 6) น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับผู้เรียน 
             ขั้นตอนการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
                ได้อธิบายเก่ียวกับนวัตกรรมที่ ใช้ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง หลักการท างานของ
คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 และแบบทดสอบวัดประสิทธิภาพสื่อการสอนหน่วยการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมโดยใช้
ทฤษฎีการเรียนรู้ดังน้ี 

                 ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มคอนสตรัคติวิสต์ เชื่อว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการสร้างมากกว่าการรับรู้ โดยก าหนด
สถานการณ์ปัญหา ภารกิจ เพื่อให้นักเรียนเกิดความขัดแย้งทางปัญญาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง 
นอกจากน้ียังมีฐานความช่วยเหลือส าหรับนักเรียนที่เรียนอ่อนให้ได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอีกด้วย นอกจากน้ันผู้วิจัย
ได้ประยุกต์ใช้แนวคิด ADDIE Model ในการออกแบบนวัตกรรม ดังน้ี     
 1. ขั้นตอนการวิเคราะห์ )Analysis)       
  ขั้นการวิเคราะห์จะเริ่มจากการวิเคราะห์กลุ่มผู้เรียน ปัญหาที่ เกิดในการเรียน จุดมุ่งหมายของ
บทเรียน เน้ือหาที่เก่ียวข้อง ซ่ึงผู้วิจัยได้ประยุกต์มาจากตัวอย่างจากน้ันได้ศึกษาเน้ือหาดังต่อไปน้ี  
        1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี มาตรฐาน จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระส าคัญ เน้ือหา การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
                   1.2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีผสานจริง AR (Augmented Reality)       
                    1.3 ศึกษาและวิเคราะห์เน้ือหาในหน่วยการเรียนรู้กับมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้ หลักการท างานของคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
                    1.4 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน    
  2. ขั้นตอนการออกแบบ (Design)  
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            เป็นการด าเนินการต่อจากขั้นการวิเคราะห์ซ่ึงผู้ วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนการวิเคราะห์มาใช้ออกแบบ
บทเรียน ท าให้ได้ส่วนประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประกอบไปด้วย 

             1) ค าแนะน าการใช้งาน 
             2) จุดประสงค์การเรียนรู้ 
             3) แบบทดสอบก่อนเรียน  
             4) เน้ือหาบทเรียน          

               5) สถานการณ์ปัญหา  
                         6) ภารกิจ  
                         7) ฐานความช่วยเหลือ 
                         8) แบบทดสอบหลังเรียน 
                         9) แหลง่เรียนรู้เพิ่มเติม   
               3. ขั้นพัฒนา (Development)  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสร้างบทเรียน      
                    3.1 โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีผสานจริง AR (Augmented Reality) โดยก าหนดจุดประสงค์การ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล การก าหนดสื่อที่ใช้        
                    3.2 น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีผสานจริง AR (Augmented 
Reality) ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมสอดคล้อง แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ  
ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีผสานจริง AR (Augmented 
Reality) ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมสอดคล้องอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.16 (รายละเอียดตามตารางที่ 1) 

   3.3 น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพ
สื่อกับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา ซ่ึงเป็นห้องเรียนที่มีบริบทผู้เรียนใกล้เคียงกับ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างโดยท าการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (แบบหน่ึงต่อหน่ึง และแบบกลุ่มเล็ก) 
จ านวน 17 คน โดยแบ่งนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเก่ง ปานกลาง และกลุ่มอ่อน จากน้ันท าการทดลอง ดังน้ี 

 ครั้งที่ 1  การทดลองแบบหน่ึงต่อหน่ึง (One-to-One Testing) เป็นการทดลองใช้เพื่อปรับปรุงบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา จ านวน 3 คน โดยสุ่มเลือกจาก
นักเรียน    กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน กลุ่มละ 1 คน (สุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับฉลาก) เพื่อดูความ
เหมาะสมของกิจกรรม ตรวจสอบความชัดเจนของภาษา ค าสั่ง เวลาที่ใช้ และความเข้าใจของนักเรียน บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีค่าประสิทธิภาพแบบหน่ึงต่อหน่ึงเท่ากับ 82.54/86.67 (รายละเอียดตามตารางที่ 2)  

ครั้งที่ 2  การทดลองแบบกลุ่มเล็ก (Small Group Testing) เป็นการทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา จ านวน 17 คน โดยสุ่มเลือกจากนักเรียนจากกลุ่มเก่ง กลุ่ม
ปานกลาง และกลุ่มอ่อน (สุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับฉลากโดยไม่ซ้ ากับนักเรียนที่ทดลองในครั้งที่ 1) โดยให้นักเรียน 
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่ปรับปรุงจากการทดลองครั้งที่ 1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีค่า
ประสิทธิภาพ แบบกลุ่มเล็กเท่ากับ 87.25/89.41 (รายละเอียดตามตารางที่ 3)     

    4. ขั้นตอนการน าไปใช้ (Implement) 
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เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยน าเครื่องมือทุกชนิด ประกอบด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แผนการจัดการเรียนรู้ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ ไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง คือนักเรีย นชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา จ านวน 20 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  

5. ขั้นตอนการประเมินผล (Evaluate) 
เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนหลังจากการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีผสานจริง AR (Augmented Reality) ในการจัดการเรียนรู้ เรื่อง หลักการท างานของคอมพิวเตอร์ที่
พัฒนาขึ้นว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ โดยน าคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนที่ได้จากการใช้จริงมา
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อดูความก้าวหน้าของการเรียน และน าคะแนนที่ได้จาก
แบบประเมินความพึงพอใจไปวิเคราะห์หาค่าความพึงพอใจ 

ขั้นตอนการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ผู้วิจัยได้จัดท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยมีวิธีการสร้างและหา

คุณภาพดังน้ี 
1. ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
2. วิเคราะห์ตัวบ่งชี้และมาตรฐานการเรียนรู้ที่เ ก่ียวข้องกับ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อน ามาสร้างแบบทดสอบ 40 ข้อ โดยใช้จริง 30 ข้อ ส าหรับการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
3. น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับตัวบ่งชี้ และ

ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอผู้เชี่ยวชาญและคัดเลือกข้อค าถามที่จะใช้จริง จ านวน 30 ข้อ พิจารณาจากดัชนีความสอง
คล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 

4. จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีผสานจริง AR หน่วยการเรียนรู้ หลักการของคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 
แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน เป็น

แบบสอบถามแบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีขั้นตอนการสร้าง ดังน้ี 
1) ศึกษาเทคนิคและวิธีการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ จากหลักการและทฤษฎี เพื่อเป็นแนวทางใน

การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 
2) สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 15 ข้อ น าเสนอผู้เชี่ยวชาญ

ตรวจสอบความเหมาะสมความสอดคล้อง ผลการประเมินความพึงพอใจคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีผสานจริง AR (Augmented Reality) ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยภาพรวมมี
ความเหมาะสมสอดคล้องอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 

การรวบรวมข้อมูลในการวิจัย 
1. นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่จะท าการวิจัย ครูชี้แจงและอธิบายสิ่งที่ก าลังจะด าเนินกิจกรรมให้นักเรียน 

 2. ผู้วิจัยให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 30 ข้อ โดยใช้เวลา 30 นาที และบันทึกผลเพื่อใช้เป็น
คะแนนก่อนเรียน (Pretest) 

3. ผู้วิจัยด าเนินการจัดกิจกรรม โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีผสาน
จริง AR (Augmented Reality) ที่ได้สร้างขึ้น 

4. เม่ือด าเนินกิจกรรมจนครบเสร็จสิ้น ผู้วิจัยได้ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน จ านวน 30 ข้อ โดยใช้
เวลา  30 นาที และบันทึกผลเพื่อใช้เป็นคะแนนหลังเรียน (Posttest) 
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5. เม่ือนักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนเสร็จ ผู้วิจัยได้ให้นักเรียนท าแบบประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จ านวน 15 ข้อ 

6. น าผลคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียนและแบบประเมินความพึงพอใจ ไป
วิเคราะห์และแปลผลในรูปแบบตารางพร้อมการบรรยายสรุปผล 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน ที่ได้จากการทดสอบวัด

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
2. หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีผสานจริง AR 

(Augmented Reality) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สถิติ E1/E2     
 3. วิเคราะห์หาค่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีผสานจริง AR (Augmented Reality) โดยใช้สถิติ t – test 
 4. วิเคราะห์หาระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ที่ มีต่อการเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีผสานจริง AR (Augmented Reality) โดยหาค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และรวมคะแนนแล้ววิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย จากน้ันน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ซ่ึงแบบสอบถาม
ความพึงพอใจเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ผลการสร้างและหาประสทิธิภาพบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน โดยการประยกุตใ์ช้เทคโนโลยผีสานจรงิ 

AR (Augmented Reality) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
               1.1 ผลการตรวจสอบคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีผสานจริง 
AR  (Augmented Reality) โดยผู้เชี่ยวชาญ น าเสนอดังตาราง 1 

ตาราง 1 แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ผสานจริง AR   (Augmented Reality) ตามเกณฑ์ 80/80 ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ   

ที ่ ดา้นการประเมนิ 
n = 3  

�̅� S.D. แปลความ 

1 ด้านสื่อ 4.27 0.35 มาก 
2 ด้านเน้ือหา 4.13 0.23 มาก 

3 ด้านประเมินผล 4.07 0.12 มาก 

เฉลีย่รวม 4.16 0.23 มาก 

จากตารางที่ 1 พบว่าผลการประเมินความเหมาะสมสอดคล้องในองค์ประกอบต่างๆ ของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีผสานจริง  AR (Augmented Reality) ตามความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมสอดคล้องอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 เม่ือพิจารณาแต่ละด้าน 
พบว่าด้านที่มีความเหมาะสมสูงสุดคือด้านสื่ออยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 รองลงมาคือ ด้านเน้ือหาอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือด้านการประเมินผลอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.07 

   1.2  ผล ารประยุกต์ใช้เทคโนโลยีรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยกการตรวจสอบประสิทธิภาพของบทเ
ผสานจริง AR (Augmented Reality)  ตามเกณฑ์ 80/80      
  ผู้วิจัยได้น าบทบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีผสานจริง  AR 
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(Augmented Reality) ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 256 1 ซ่ึงได้ค่าประสิทธิภาพแบบ
หน่ึงต่อหน่ึง และแบบกลุ่มเล็ก ดังตารางที่ 2 และ 3 ตามล าดับ     
 ตารางที่ 2 ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ผสานจริง AR (Augmented Reality) ตามเกณฑ์ 80/80 แบบหน่ึงต่อหน่ึง (3 คน) 
 

N 
ระหว่างเรยีน หลงัเรยีน คา่ประสิทธภิาพ 

1E /
2E  A  x  

1E  B  y  
2E  

3 42 104 82.54 30 78 86.67 82.54/86.67 

               จากตารางที่ 2 พบว่า เม่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา ผ่านกระบวนการ
เรียนการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีผสานจริง AR (Augmented Reality)  
นักเรียนทั้ง 3 คน ท าแบบฝึกหัดและชิ้นงานระหว่างเรียนได้ถูกต้อง ร้อยละ 82.54 และท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนได้ถูกต้อง ร้อยละ 86.67 ซ่ึงบทคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 
82.54/86.67 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80  
 ตารางที่ 3 ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีผสานจริง AR (Augmented Reality) ตามเกณฑ์ 80/80 แบบกลุ่มเล็ก (17 คน) 
 

N 
ระหว่างเรยีน หลงัเรยีน คา่ประสิทธภิาพ 

1E / 2E  A 
 

1E  B 
 

2E  

17 42 623 87.25 30 456 89.41 87.25/89.41 

 

จากตารางที่ 3 พบว่า เม่ือนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา ผ่านกระบวนการเรียน
การสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีผสานจริง AR (Augmented Reality) 
นักเรียนทั้ง 17 คน ท าแบบฝึกหัดและชิ้นงานระหว่างเรียนได้ถูกต้อง ร้อยละ 87.25 และท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนได้ถูกต้อง ร้อยละ 89.41 ซ่ึงบทคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 
87.25/89.41 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ไว้ 80/80  

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ชว่ยสอน โดยการประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีผสานจรงิ AR (Augmented Reality) ในการจัดการเรยีนรู ้เรือ่ง 
หลักการท างานของคอมพิวเตอร์  
 หลังจากที่ผู้วิจัยได้หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีผสาน
จริง AR (Augmented Reality) จากน้ันน าไปใช้จริงกับ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2  โรงเรียน
ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 20 คน แล้วท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ซ่ึงได้น าเสนอผลดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนที่เรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีผสานจริง AR (Augmented Reality) 
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คะแนนสอบ 
จ านวน
นักเรยีน 

คา่เฉลีย่ 
ส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน 
ผลตา่ง
คะแนน 

t-test 

ก่อนเรยีน 20 13.19 4.18 
11.81 29.14 

หลงัเรยีน 20 25 5.99 

t (.05,19) = 1.7291  * มีนัยส าคัญที่ทางสถิติระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4  พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา ที่เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีผสานจริง AR (Augmented Reality) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนน้ันมี
ประสิทธิภาพและยังสามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สูงขึ้นได้ 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีผสานจริง AR (Augmented Reality) ในการจัดการเรียนรู้ เรื่อง หลักการท างานของคอมพิวเตอร์ 

หลังจากที่ผู้วิจัยได้หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีผสาน
จริง AR (Augmented Reality) จากน้ันน าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2  โรงเรียน
ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 20 คน แล้วท าการประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซ่ึงได้น าเสนอผล ดังตารางที่ 5 
ตารางที่ 5 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีผสานจริง AR (Augmented Reality)  

ข้อที ่ ดา้นการประเมนิ 
N = 20 

x  S.D. แปลความ 

1 ด้านการน าเสนอเน้ือหา 4.26 0.04 มาก 

2 ด้านการออกแบบ 4.09 1.14 มาก 
3 ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 4.10 0.06 มาก 

เฉลีย่รวม 4.15 0.41 มาก 

 จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดย
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีผสานจริง AR (Augmented Reality) มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.15 เม่ือพิจารณาแต่ละด้าน พบว่าด้านที่มีความพึงพอใจสูงสุดคือด้านการน าเสนอเน้ือหาอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 รองลงมาคือด้านการน าไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือด้านการออกแบบอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 

สรุปผลการวิจัย 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีความเหมาะสมสอดคล้องขององค์ประกอบต่างๆ อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 และมีประสิทธิภาพแบบหน่ึงต่อหน่ึง และแบบกลุ่มเล็ก มีค่าเท่ากับ 82.54/86. 67 และ 
87.25/89.41 ตามล าดับ ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ผสานจริง AR (Augmented Reality) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
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 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ผสานจริง AR (Augmented Reality) มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 

อภิปรายผล 

1. การสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีผสานจริง 

AR (Augmented Reality) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 ผลการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีผสานจริง  AR (Augmented 
Reality) ในการจัดการเรียนรู้ เรื่อง หลักการท างานของคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีจ านวน 4 เรื่อง มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4. 16   ที่เป็นเช่นน้ีเน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีองค์ประกอบของกิจกรรมต่างๆครบถ้วน 
มีการจัดเรียงเน้ือหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามล าดับความยากง่าย มีการน าเทคโนโลยีผสานจริง AR (Augmented 
Reality) เข้ามาใส่ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อดึงดูดให้ผู้เรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนมากยิ่งขึ้น และยังมีการ
น าทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ มาใช้ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สอดคล้องกับงานวิจัยของ หทัยชนันบ์ กานต์การันย
กุล )2556 (ได้กล่าวไว้ว่า ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ คือทฤษฎีที่ว่าด้วยการสร้างความรู้ผลงานด้วยตนเองเป็นทฤษฎีที่
สนับสนุนการสร้างมากกว่าการรับรู้มุ่งเน้นการสร้างความรู้ใหม่ของแต่ละบุคคลอย่างเหมาะสมโดยการปรับตัวผ่าน
กระบวนการซึมซับหรือดึงดูดข้อมูลหรือประสบการณ์ใหม่เข้าไปสัมพันธ์กับข้อมูลหรือความรู้เดิมเกิดเป็นองค์ความรู้
ใหม่ โดยการก าหนด สถานการณ์ปัญหา ภารกิจ ฐานความช่วยเหลือ แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จากการทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 82ทธิภาพแบบหน่ึงต่อหน่ึง และแบบกลุ่มเล็ก มีค่าเท่ากับ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มีประสิ .54/86. 67 และ 

87.25/89.41 ตามล าดับ ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ทั้งน้ีเป็นเพราะบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนน้ีได้ด าเนินการ
ประเมินประสิทธิภาพอย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุธศักราช 2551 กลุ่ม

สารแนวคิด หลักการ ทฤษฏีและงานวิจัยที่เก่ียวขสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี การศึกษาเอก  ้องกับ
การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี การศึกษาและวิเคราะห์เน้ือหาเพื่อก าหนด
ขอบเขต และศึกษาวิธีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การ
ออกแบบและการด าเนินการอย่างเป็นระบบ และยังมีการน าเทคโนโลยีผสานจริง AR (Augmented Reality) มาใส่ใน
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซ่ึงการใช้เทคโนโลยีผสานจริงที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพสื่อสามารถยืนยันได้จากงานของ 
จันทกานต์ สถาพรวจนา และสกนธ์ ม่วงสุ่น )2556  (ได้ ท าการวิจัยเรื่อง การออกแบบและการพัฒนาหนังสือที่ ใช้
เทคโนโลยีออคเมนต์เตดเรียลริตี้ )augmented Reality( ในการน าเสนอภาพประกอบแบบสามมิติ ผลการศึกษาพบว่า 
หนังสือเรียนที่ใช้เทคโนโลยีออคเมนต์เตดเรียลริตี้ )augmented Reality( ในการน าเสนอภาพประกอบสามมิติ ได้ค่า
ประสิทธิภาพ 86.67/87.75 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ 85/85 และเป็นไปตามสมมติฐานที่วางไว้ และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อุไรวรรณ ศรีไชยเลิศ และสรเดช ครฑจ้อน )2560 (ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อการสอนด้วย
เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง 2 มิติ แบบม  ีปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ผลการศึกษาพบว่า สื่อการสอนแบบเสมือนจริง 2 มิติแบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ เรียน มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 80.52/84.06 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดคือสูงกว่า 80/80 
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2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1    ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีผสานจริง AR (Augmented Reality) ใน
การจัดการเรียนรู้ เรื่อง หลักการท างานของคอมพิวเตอร์ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังจากที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน      
โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีผสานจริง AR (Augmented Reality) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนน้ันมีประสิทธิภาพและยัง
สามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สูงขึ้นได้ ทั้งน้ีเป็นเพราะบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ได้ผ่านขั้นตอน
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด และเป็นสื่อการเรียนการสอนที่สามารถเพิ่มการเรียนรู้ ท าให้ผู้เ รียนเข้าใจใน
เน้ือหาได้เร็วขึ้น เพราะตัวสื่อมีความน่าสนใจ เช่น ประกอบด้วย ภาพการ์ตูน ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดีทัศน์ มีผล
ป้อนกลับในทันที และยังมีการน าเทคโนโลยีผสานจริง AR (Augmented Reality) เข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน จึงท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิวัฒน์ มีสุวรรณ์ )2556) ได้ท า
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบชุดการเรียนการสอนร่วมกับเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง )augmented 
Reality) ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรทิพย์ ปริยวาทิต )2558) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ผลของการใช้บทเรียน 
Augmented Reality Code เรื่องค าศัพท์ภาษาจีนพื้นฐาน             ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ภาษาจีนพื้นฐานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .00  

3. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่ มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีผสานจริง AR (Augmented Reality) ในการจัดการเรียนรู้ เรื่อง หลักการท างานของคอมพิวเตอร์ 

ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ผสานจริง AR (Augmented Reality) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเท่ากับ 4. 15 ะบทเรียนทั้งน้ีเป็นเพรา
คอมพิวเตอร์ช ่วยสอน มีความน่าสนใจ มีเน้ือหาที่เข้าใจได้ง่าย มีภาพประกอบที่สวยงาม มีการใช้ค าที่กระชับ วีดีโอ 
และเสียง เพื่อถ่ายทอดเน้ือหาบทเรียนหรือองค์ความรู้ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับการสอนจริงในห้องเรียนมากทีสุด และ
ยังมีการน าเทคโนโลยีผสานจริง AR (Augmented Reality) เข้ามาใช้ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท าให้ผู้เรียน
เกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุมาศ แสงสว่าง เฉลิมชัย วิโรจน์วรรณ )2560 (ได้ท าการวิจัย
เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริง )Augmented Reality: AR) เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้เรื่อง
ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อระบบ จากผู้เชี่ยวชาญ 

5 ในระดับ ดีมาก โดยมีความพึงพอใจที่มีต่อระบบจากผู้เชี่ยวชาญอยู่คน และอาจารย์ผู้สอน 20 คน พบว่าค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4. 33 ส่วนของอาจารย์ผู้สอนใน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต่อระบบอยู่ในระดับ ดีมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4. 46 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกวลี ผาใต้              พิเชนทร์ จันทร์ปุ่ม และ อภิวัฒน์ 
วัฒนะสุระ (2561) ได้ท าการวิจัยเรื่อง สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง         เรื่อง ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
สัตว์โลกน่ารู้ ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีมิติเสมือน เรื่อง ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ สัตว์โลกน่ารู้ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยพบว่ามีผลเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.84 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ก่อนการน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้ ผู้สอนควรปรับทักษะพื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์

ให้แก่ผู้เรียน เพื่อช่วยให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. ผู้สอนต้องมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีเก่ียวกับสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่จะน าไปใช้กับผู้เรียน 

เม่ือเกิดปัญหาสามารถหาวิธีการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้การเรียนรู้ของผู้เรียนไม่เกิดการติดขัดในการพัฒนาความรู้ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 น าแบบทดสอบไปหาค่า อ านาจจ าแนกและความยากง่ายก่อนน าไปใช้จริงเพื่อท าให้แบบทดสอบมีความ

น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 
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ปรากฏการณข์องโลกและเทคโนโลยีอวกาศ ส ปฏิสัมพันธ์ เรื่อง ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. การ

ประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่  1 “การสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมก้าวสู่ประเทศไทย 4.0”. 
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บทคดัยอ่ 
 บทความวิจัยน้ีน าเสนอผลการศึกษา เรื่อง การพัฒนาสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง เรื่อง 
อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 
1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 3) เพื่อหาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ปี
การศึกษา 2561  โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา จ านวน 19 คน ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2  เครื่องมือที่ใช้ คือ 1) แผนการจัดการ
เรียนรู้ 3 แผนมีคุณภาพเท่ากับ 4.53 2) สื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานมีคุณภาพเท่ากับ 4.53 และ 3) 
แบบทดสอบวัดสัมฤทิ์ทางการเรียนเป็นแบบปรนัยชนิด 3 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ มี IOC แต่ตั้ง 0.67 ขึ้นไป และ 4) 
แบบประเมินความพึงพอใจสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง เรื่อง อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์มีคุณภ าพ
เท่ากับ 2.92  สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  พบว่า 
 1. สื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 และมี
ประสิทธิภาพแบบแบบหน่ึงต่อหน่ึง แบบกลุ่มเล็ก เท่ากับ 80/81.67, 84.38/85 ตามล าดับ ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง มีผลสั มฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ 84.21 
    3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง เรื่อง อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์  
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.92 

ค าส าคญั:  สื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง / ประสิทธิภาพ / ความพึงพอใจ 

 

Abstract 
The purposes of this research were: 1) to create and evaluate the efficiency of Interactive Media with 
Augmented Reality following to the criteria set (80/80) 2) to compare the results of achievement 
score 80 and 3) to study the students’ satisfaction. The target group was 19 students of 1st year at 
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Chaesonwittaya School during the second semester of the academic year 2018. The experimental 
instruments were: 1) lesson plan 2) Interactive Media with Augmented Reality 3) the achievement 
test (multiple choice 20 points: IOC = 0.67) and 4) satisfaction form. Statistic in this research were: 
percentage, average and standard division. 
The findings of the research were as follows: 

1) the Interactive Media with Augmented Reality is in a very satisfied level = 4.53 and the  
efficiency results are 80/81.67and 84.38/85 , which are in One to One Testing and Small Group Testing, 
following to the criteria set 

2) the results of achievement were indicated that the post test score (84.21) were  
significantly higher than pretest score  

3) the students’ satisfaction is in a good level = 2.92.  

Keywords: Interactive Media with Augmented Reality, efficiency, students’ satisfaction 

ความเปน็มาและความส าคญัของปญัหา 
ในศตวรรษที่ 21 การจัดกระบวนการเรียนรู้ จึงพยายามเปลี่ยนบทบาทครูจากผู้บรรยายมาเป็นคณะครูร่วมกัน
ออกแบบกิจกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Pedagogy) ให้นักเรียนใช้เป็นเครื่องมือไปเรียนรู้สร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก และเสนอแนะเครื่องมือการเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านวิธีการต่างๆ โดยเฉพาะผ่าน 
Technology ให้เข้าถึงความรู้ได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง น าความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในห้องเรียน เรียก
กระบวนการเรียนรู้แบบน้ีว่า Active Learning ที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอน
ปลาย สพฐ. ,2551) 
  ปัจจุบันโลกเริ่มเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและ สังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะไม่ได้เป็นเพียง เครื่องมือ
สนับสนุนการท างานเฉกเช่นที่ผ่านมาอีก ต่อไป หากแต่จะหลอมรวมเข้ากับชีวิตคนอย่างแท้จริง  และจะเปลี่ยน
โครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการ ทางสังคมอ่ืนๆ รวมถึง
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ไปอย่างสิ้นเชิง ประเทศไทยจึงต้องเร่งน าเทคโนโลยี ดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือส าคัญใน
การขับเคลื่อนการ พัฒนาประเทศ โดยในบริบทของประเทศไทย เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถตอบปัญหาความท้าทายที่ 
ประเทศก าลังเผชิญอยู่หรือเพิ่มโอกาสในการพัฒนา ทางเศรษฐกิจและสังคม (แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
,2559) 
               ออคเมนต์เตดเรียวริตี้ หรือ AR เป็นเทคโนโลยีใหม่ ที่น าโลกแห่งความจริง (Real) ผสานเข้ากับโลกเสมือน
โดยใช้เทคนิคการแทนที่วัตถุด้วยภาพ 3 มิติลอยอยู่เหนือความเป็นจริง ท าให้ภาพที่เห็นตื่นเต้นและเร้าใจยิ่งขึ้น เหมือน
ได้สัมผัสกับวัตถุชิ้นน้ันจริงๆ เทคโนโลยีเสมือนยังให้ความรู้สึกเห มือนได้เข้าไปร่วมกิจกรรมน้ันๆโดยตรง เป็นการ
เปลี่ยนแปลงการน าเสนอในรูปแบบใหม่ จากการศึกษาพบว่ามีการน า AR มาประยุกต์ใช้งานในหลากหลายรูปแบบเพื่อ
อ านายความสะดวกต่อผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ การน า AR มาใช้ในห้องสมุดมีแนวโน้มที่  ผู้ใช้บริการให้ความชื่น
ชอบและสนใจ (ประหยัด        จิระวรพงศ, 2553) 
              จากการที่ผู้วิจัยไปสังเกตุการเรียนการสอนได้สอบถามครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนในเรื่อง 
“อุปกรณ์ของ คอมพิวเตอร์” ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของวิชา คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยาสรุปประเด็นได้คือ แต่เดิมได้มีวิธีการจัดการเรียนการ
สอนแบบบรรยายตามหนังสือเรียน ดูรูปภาพจากหนังสือหรือขาดแคลนด้านอุปกรณ์คอมพิเตอร์และไม่มีการท า
กิจกรรมร่วมท าให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายไม่สนใจที่จะเรียนรู้ไม่เข้าใจถึงหน้าที่และความส าคัญของอุปกรณ์ของ
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คอมพิวเตอร์ส่งผลให้ขาดความรู้พื้นฐาน ขาดความเข้าใจ และได้คะแนนที่ค่อนข้างน้อย ผลการเรียนไม่เป็นตานเกณฑ์  
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ยังใช่จัดการเรียนการ
สอนแบบบรรยายตามหนังสือเรียน ดูรูปภาพจากหนังสือหรือขาดแคลนด้านอุปกรณ์คอมพิเตอร์และไม่มีการท า
กิจกรรมร่วมท าให้ผู้เรียน จึงได้น าเทคโนโลยีผสานจริง หรือ AR ที่สามารถใช้ในการน าเสนอข้อมูลได้จริง ท าสิ่งที่ไม่มี
ชีวิตให้มีชีวิตได้ เช่น ท าภาพในสื่อสิ่งพิมพ์ให้เคลื่อนไหวเป็น 3 มิติ เสมือนจริงได้ และข้อจ ากัดของหนังสือเรียนที่
น าเสนอภาพประกอบได้เพียง 2 มิติเคลื่อนไหวไม่ได้ ท าให้การอธิบายเน้ือหาบางเรื่องไม่ชัดเจนเข้าใจยาก ผู้จัดท าจึงได้
น าเอาเทคโนโลยีออคเมนต์เตดเรียวริตี้  หรือ AR เข้ามาประยุกต์ใช้ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อให้การเรียน
ด้วยบทเรียนความพิวเตอร์ช่วยสอนไม่น่าเบื่อและมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเรียนผ่านสื่อมัลติมีเดียบนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ซ่ึงเป็นหน่ึงวิธีที่จะท าให้นักเรียนสนใจเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้นและมี
เจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์  

วัตถุประสงค์ 
         1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง เรื่อง อปุกรณ์ของ
คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
         2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยี
ผสานจริง เรื่อง อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 
         3. เพื่อหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง เรื่อง อปุกรณ์ของ
คอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  

ขอบเขตของวิจัย 
  ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเปา้หมาย  คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  จ านวน 19 คน ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา  
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 เน้ือหาที่ใช้ในการศึกษาเป็นเน้ือหาของรายวิชา คอมพิวเตอร์ เรื่อง อปุกรณ์ของคอมพิวเตอร์  ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา ซ่ึงเป็นสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง จ านวน 3 เรื่อง 
ประกอบด้วย  
  เรื่องที่ 1 หน้าที่ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
  เรื่องที่ 2 วิธีการใช้งาน 
  เรื่องที่ 3 วีธีการดูแลรักษา 
 ขอบเขตด้านตัวแปร 
      ตัวแปรต้น คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง เรื่อง อปุกรณ์
ของคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
      ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจของนักเรียน 
ขอบเขตด้านเวลา 
 เวลาที่ใช้ด าเนินการศึกษา คือ การน าสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง ไปทดลองเพื่อหา
ประสิทธิภาพ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ส่วนการน าสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง ไปใช้จริงกับ
กลุ่มตัวอย่างท าการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 3 
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สัปดาห์ รวม 3 ชั่วโมง 

สมมติฐาน 
        1. สื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง เรื่อง อปุกรณ์ของคอมพิวเตอร์  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
        2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรีบนมี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80 
       3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา ที่เรียนด้วยสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง 
เรื่อง อปุกรณ์ของคอมพิวเตอร์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 

นิยามเชิงปฎิบัติการ 
 สื่อแบบปฏสิัมพนัธ์ดว้ยเทคโนโลยผีสานจรงิ หมายถึง รูปแบบแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ แอนดรอย
ของสื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอรในการน าเสนอเป็น ข้อความ กราฟิก วีดีทัศน์ ภาพ 3D ตัวโมเดล 3D ท าจาก
โปรแกรม Paint 3D และเสียงประกอบรูปแบบการเรียนการสอนกระท าผ่านสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสาน
จริง เรื่อง อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 ประสิทธิภาพของแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง หมายถึง คุณภาพของบทเรียน ซ่ึงมีผลต่อ
กระบวนการเรียนรู้และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมมศึกษาปีที่ 2 จากการเรียนด้วยสื่อแบบ
ปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง เรื่อง อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยก าหนดเกณฑ์
ประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 80/80 
        ตัวเลข 80 ตัวแรก หมายถึง ค่าร้อยละของคะแนนที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้จากการท า
แบบทดสอบหลังเรียนที่เรียนด้วยสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง เรื่อง อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ทุกเรื่องรวมกัน (เรื่องละ 10 คะแนน)  ได้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
        ตัวเลข 80 ตัวหลัง หมายถึงค่าร้อยละของคะแนนที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้จากการท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วย
เทคโนโลยีผสานจริง เรื่อง อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน หมายถึง คะแนนหลังจากการเรียบทเรียนด้วยสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยี
ผสานจริง เรื่อง อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยวัดจากคะแนนการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกในทางบวกของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้สื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยี
ผสานจริง เรื่อง อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ซ่ึงมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ  
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
 
 
 
 
                                              ภาพที ่1 กรอบแนวคดิงานวจิยั 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ในการพัฒนาสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
เรื่อง อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้ศึกษาน าเสนอวิธีการด าเนินการศึกษา ตามขั้นตอนดังน้ี 
   

ขอบเขตของวิจัย 
  แบบแผนทีใ่ช้ในการวจิยั 
ผู้วิจัยได้ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดี่ยว One-Shot Case Design (สุพิน บุญชูวงศ์,2551)  
 แบบแผนการทดลองแบบ One-Shot Case Design 

ทดลอง ทดสอบหลัง 

X O 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

1. ทฤษฎีการเรียนรู้คอนสตรัคติวิสต์ 
2. ADDIE Model 

3. กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
4. เน้ือหาหน่วยการเรียนรู้ อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ 

 

กระบวนการศกึษา /ท างาน  

     การพัฒนาสื่อแบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง  

 1.ขั้นนการวิเคราะห์ Analysis  
2. ขั้นการออกแบบ Design  
3. ขั้นการพัฒนา Development  
4. ขั้นการน าไปใช้ Implementation  
5. ขั้นการประเมินผล   Evaluation 

การพัฒนาสื่อแบปฏิสัมพันธ์

ด้วเทคโนโลยีผสานจริง เรื่อง 

อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์เพื่อ

พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนส าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 2 

 

ผลการศกึษา 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
2. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน 
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X   แทน การสอนโดยใช้สื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง 
O   แทน การทดสอบหลังใช้สื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง 
เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิชาคอมพิวเตอร์ หน่วยการเรียนรู้อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2  
  2. สื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง เรื่อง อปุกรณ์ของคอมพิวเตอร์  ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2  ซ่ึงในสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง ประกอบด้วย ค าแนะน าส าหรับนักเรียน 
จุดประสงค์ เน้ือหา แบบฝึกหัดท้ายบทและแบบทดสอบหลังเรียน 
  3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นแบบทดสอบที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ซ่ึงเป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิด 
2 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ  
 4. แบบประเมินความพึงพอใจของสื่อส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วย
เทคโนโลยีผสานจริง เรื่อง อปุกรณ์ของคอมพิวเตอร์  
การสร้างและหาประสิทธภิาพของเครือ่งมือ 
            1. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
   1) ศึกษาเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสมเทศและการสื่อสาร หน่วยการเรียนรู้ อุปกรณ์ของ
คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 2 เวลา 3 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2561 ประกอบด้วย 
มาตรฐาน, ตัวชี้วัด, สาระส าคัญ, จุดประสงค์การเรียนรู้, สาระการเรียนรู้,กิจกรรมการเรียนรู้, สื่อ/แหล่งการเรียนรู้, 
การวัดผลและประเมินผล, กิจกรรมเสนอแนะ, ข้อเสนอแนะ,บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้, ปัญหาและอุปสรรค และ
แนวทางการแก้ปัญหา 
   2) สร้างแผนการจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระวิชาคอมพิวเตอร์หน่วยการเ รียนรู้ อุปกรณ์ของ
คอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 1 หน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย 3  
   3) น าแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิชาคอมพิวเตอร์หน่วยการเรียนรู้อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงของเน้ือหา โดยพิจารณาว่าข้อสอบที่สร้างขึ้นสอดคล้อง
กับเน้ือหา และจุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่และพิจารณาให้ข้อคิดเห็น แล้วน าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข   
                       ผลการประเมินความเหมาะสมสอดคล้องในองค์ประกอบต่างๆ ของแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วย
การเรียนรู้ อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยว โดยภาพรวมมีความเหมาะสม
สอดคล้องอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.53  
           2. การสร้างสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง  
               ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้รูปแบบของ ADDIE Model ตามขั้นตอนดังน้ี 
                   1. ขั้นวิเคราะห์ (Analysis) 
   1.1 ศึกษาหลักสูตรและคู่มือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2551  
   1.2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยี
ผสาน  
                        1.3 ศึกษาและวิเคราะห์เน้ือหาอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
   1.4 ศึกษาวิธีการหาคุณภาพของสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง จากเอกสารและ
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งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
                    
                   2. ขัน้ออกแบบ (Design) 
   2.1 น าข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลมาพัฒนาสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสาน
จริง เรื่อง อปุกรณ์ของคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ซ่ึงประกอบด้วย 3 เรื่อง ได้แก่ เรื่องที่ 1 
หน้าที่ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  เรื่องที่ 2 วิธีการใช้งาน  เรื่องที่ 3 วีธีการดูแลรักษา 
   2.2 ออกแบบบทด าเนินเรื่อง(Storyboard) เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วย
เทคโนโลยีผสานจริง เรื่อง อปุกรณ์ของคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้อุปกรณ์
ของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย 
                   3.ขั้นพฒันา (Development) 
   3.1 สร้างสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง หน่วยการเรียนรู้อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์   
ใช้จัดกิจกรรมประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น โดยโปรแกรม Paint 3D  
   3.2 น าสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องของ
เน้ือหาในแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง ตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงของเน้ือหา โดยพิจารณาว่า
ข้อสอบที่สร้างขึ้นสอดคล้องกับเน้ือหา และจุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่และพิจารณาให้ข้อคิดเห็น แล้วน าข้อบกพร่อง
มาปรับปรุงแก้ไข  
  ผลการประเมินคุณภาพของสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง หน่วยการเรียนรู้ หน่วย
การเรียนรู้ อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยว โดยภาพรวมมีความเหมาะสม
สอดคล้องอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย 4.22      
   3.3 น าสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญไปทดลอง
ใช้เพื่อหาคุณภาพกับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา โดยท าการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 จ านวน 19 คน โดยท าการทดลอง 2 ครั้ง ดังน้ี 
   ครั้งที่ 1 การทดลองแบบหน่ึงต่อหน่ึง (One-to-One Testing) เป็นการทดลองใช้เพื่อตรวจสอบ
การใช้งานและความสอดคล้องเหมาะสมในด้านต่างๆของสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง  กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา โดยสุ่มเลือกจากนักเรียนกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน กลุ่มละ 
1 คน เพื่อดูความเหมาะสมของกิจกรรมตรวจสอบความชัดเจนของภาษา ค าสั่ง เวลาที่ใช้ และความเข้าใจของนักเรียน  
   สื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริงค่าประสิทธิภาพแบบหนึ่งต่อหนึ่งเท่ากับ 80/81.67  
   ครั้งที่ 2 การทดลองแบบกลุ่มเล็ก (Small Group Testing) เป็นการทดลองใช้สื่อแบบปฏิสัมพันธ์
ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 3 คน โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา จ านวน 9 คน โดย
สุ่มเลือกจากนักเรียนจากกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน กลุ่มละ 3 คน (สุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับฉลากโดยไม่
ซ้ ากับนักเรียนที่ทดลองในครั้งที่ 1) ท าการทดลองเพื่อให้แน่ใจว่าสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง ที่สร้าง
ขึ้นช่วยให้นักเรียนสามารถท าความเข้าใจและเรียนรู้ได้ โดยให้นักเรียน เรียนด้วยสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยี
ผสานจริง  ที่ปรับปรุงจากการทดลองครั้งที่ 1 
   สื่อแบบปฏสิมัพนัธ์ดว้ยเทคโนโลยผีสานจรงิคา่ประสทิธิภาพแบบหนึง่ตอ่หนึ่งเทา่กับ 85.21/85.62  
                    4. ขั้นน าไปใช้ (Implementation) 
   เป็นขั้นตอนที่ผู้ศึกษาน าเครื่องมือทุกชนิด ประกอบด้วย สื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสาน
จริง จ านวน 3 เรื่อง ประกอบกับแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 3 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ
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แบบประเมินด้านทักษะกระบวนการไปใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจ้ซ้อนวิทยา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 19 คน ทั้งน้ีข้อมูลที่ได้จากขั้นน าไปใช้น้ี คือ ข้อมูลประสิทธิภาพของสื่อแบบ
ปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง ข้อมูลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง  
                  5. ขั้นประเมินผล (Evaluation) 
   เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนหลังจากใช้สื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง 
ที่พัฒนาขึ้นว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ โดยน าคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนที่ได้จากการใช้จริงกับ
กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา จ านวน 19 คน มาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ เพื่อดูความก้าวหน้าของการเรียนด้วยสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสาน
จริง 
                 3. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
                        1) ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบทดสอบท้ายหน่วย 
   2) น าข้อมูลที่ได้จากขั้นวิเคราะห์มาสร้างแบบทดสอบที่ใช้ในการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็น
ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ โดยมีเกณฑ์ให้คะแนนตอบถูกต้องได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน เพื่อ
เตรียมน าเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมสอดคล้องขั้นพัฒนา 
   3) ค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้(IOC) แล้วคัดเลือก
ข้อสอบที่มีค่า IOC เท่ากับ 0.67 จ านวน 20 ข้อ โดยผู้เชี่ยวชาญ สามารถพิจารณาจาก(เยาวดี วิบูล์ศรี, 2545)  
   5) จัดพิมพ์ข้อสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
เรื่อง อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 20 ข้อ เพื่อน าไปใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย 
                       6) รวบรวมข้อมูลที่ได้จากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
                  4. การสร้างแบบประเมิณความพึงพใจส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
                        1) ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 
   2) แบบประเมินความพึงพใจส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วย
เทคโนโลยีผสานจริง เรื่อง อุปกรณ์ของคอมพวเตอร์  
    2.1) ศึกษาเทคนิคและวิธีการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ จากหลักการและทฤษฎี 
เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 
    2.2) สร้างแบบประเมินความพึงพอใจส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน  5 
ข้อ 
    2.3) รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการแบบประเมินความพึงพอใจเพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูล
ต่อไปการวิเคาระห์หาค่เฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาแล้วน ามาเทียบกับเกณฑ์ดังน้ี 
    2.4) น าแบบประเมินความพึงพอใจ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องของ
เน้ือหาในแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง ตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงของเน้ือหา โดยพิจารณาว่า
ข้อสอบที่สร้างขึ้นสอดคล้องกับเน้ือหา และจุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่และพิจารณาให้ข้อคิดเห็น แล้วน าข้อบกพร่อง
มาปรับปรุงแก้ไข  
   ผลการประเมินคุณภาพของสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง หน่วยการ
เรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยว โดยภาพรวมมี
ความเหมาะสมสอดคล้องอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย 4.22   
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    2.5) จัดพิมพ์แบบประเมินความพึงพอใจส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียน
ด้วยสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง เรื่อง อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ จ านวนทั้งหมด 5 ข้อ เพื่อน าไปใช้จริง
กับกลุ่มเป้าหมาย 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ในการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยอาศัยเครื่องมือ 3 ประเภท 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังน้ี 
 1. สื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง รายวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วย
การเรียนรู้อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 จ านวน 3 เรื่อง ใช้ประกอบกับแผนการจัดการเรียนรู้ 
จ านวน 3 แผน ใช้เก็บข้อมูลระหว่างการด าเนินกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย
สื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ เรียนใช้ทดสอบความรู้ของ
กลุ่มเป้าหมาย หลังจากเรียนด้วยสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง ทั้ง 3 เรื่องเสร็จแล้ว ซ่ึงใช้แบบทดสอบ 
จ านวน 20 ข้อ โดยเก็บข้อมูลตามขั้นตอน ดังน้ี 
  1) เม่ือเสร็จสิ้นกิจกรรมทั้งหมดแล้วให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรี ยนหลังเรียน
(Posttest) 
  2) น าคะแนนจากการท าแบบฝึกหัด และคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน
มาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ 
3) น าคะแนนจากการท าแบบทดสอบหลังเรียนมาวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเทียบกับ  
เกณฑ์ร้อยละ 80  
 3. แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ที่มีต่อสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง เรื่อง อุปกรณ์
ของคอมพิวเตอร์ 
 1) เม่ือเสร็จสิ้นกิจกรรมท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน(Posttest)แล้วให้นักเรียนท า
แบบประเมิณคาวมพึงพอใจส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 2) น าคะแนนจากการท าแบบประเมินความพึงพอใจมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับความพึงพอใจ 
การวเิคราะหข์อ้มลู 
               1. วิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
     2) การหาความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้ IOC ดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
     3. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการพัฒนาสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์ 
80/80 
    4. หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ผลการวเิคราะหข์้อมูล 

1. ผลพัฒนาและหาประสิทธิภาพของสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง เรื่อง อปุกรณ์ของคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  
 1.1 ผลการตรวจสอบคุณภาพของสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง เรื่ อง อปุกรณ์ของ
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คอมพิวเตอร์ โดยผู้เชี่ยวชาญ น าเสนอดังตาราง 1  
ตารางที ่1 แสดงการตรวจสอบคุณภาพของสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง เรื่อง อปุกรณ์ของคอมพิวเตอร์ 
ตาม   เกณฑ์ 80/80 ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
 

ที่ รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. แปลความ 

ดา้นเนื้อหา 4.47 0.58 มาก 

ดา้นคณุภาพสื่อ 4.6 0.46 มากที่สุด 
ด้านการน าเสนอ 4.54 0.46 มากที่สุด 

เฉลีย่รวม 4.53 0.50 มากที่สุด 

                  จากตารางที่ 1 พบว่าผลการประเมินความเหมาะสมสอดคล้องในองค์ประกอบต่างๆ ของสื่อแบบ
ปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง เรื่อง อปุกรณ์ของคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ตามความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 เม่ือ
พิจารณาแต่ละด้าน พบว่าด้านที่มีความเหมาะสมสูงสุดคือด้านคุณภาพสื่อในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.6 และ
รองลงมาคือ ด้านการน าเสนออยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือด้านเน้ือหาอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 
1.2 ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง  ตาม
เกณฑ์ 80/80 
         ผู้วิจัยได้น าสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในปี
การศึกษา 2561 ซ่ึงได้ค่าประสิทธิภาพแบบหน่ึงต่อหน่ึงและแบบกลุ่มเล็ก ดังตารางที่ 2 และ 3 ตามล าดับ 
        ตารางที ่2  ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง ตามเกณฑ์ 80/80 
แบบหน่ึงต่อหน่ึง (3 คน) 

N 
ระหว่างเรยีน หลงัเรยีน คา่ประสิทธภิาพ 

1E /
2E  A  x  

1E  B  y  
2E  

3 30 72 80 20 49 81.67 80/81.67  

             จากตารางที่ 2 พบว่า เม่ือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา ผ่านกระบวนการเรียนการ
สอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยการประยุกต์ใช้สื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง เรื่อง อปุกรณ์
ของคอมพิวเตอร์ นักเรียนทั้ง 3 คน ท าแบบฝึกหัดและชิ้นงานระหว่างเรียนได้ถูกต้อง ร้อยละ 80 และท าแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนได้ถูกต้อง ร้อยละ 81.67 ซ่ึงสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง มี
ประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 80/81.67 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
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    ตารางที่ 3 ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสาน  ตามเกณฑ์ 80/80 แบบกลุ่ม
เล็ก (16คน) 

N 
ระหว่างเรยีน หลงัเรยีน คา่ประสิทธภิาพ 

1E / 2E  A   1E  B 
 

2E  

17 30 481 84.38 20 323 85 84.38/85  

             จากตารางที่ 3 พบว่า เม่ือนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา ผ่านกระบวนการเรียนการ
สอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยการประยุกต์ใช้สื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง เรื่อง อปุกรณ์
ของคอมพิวเตอร์  นักเรียนทั้ง 16 คน ท าแบบฝึกหัดและชิ้นงานระหว่างเรียนได้ถูกต้อง ร้อยละ 84.38 และท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนได้ถูกต้อง ร้อยละ 85 ซ่ึงสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง 
มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 84.38/85 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
2. ผลเปรยีบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรยีนของนักเรยีนที่เรียนด้วยสื่อแบบปฏสิัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยผีสาน
จริง เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80  
            ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน ของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อแบบปฏิสัมพันธ์
ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง เรื่อง อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร ์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
2 เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 

              จากตารางที่ 4  พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสาน
จริง เรื่อง อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ จ านวน 19 คน ที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เท่ากับ 17 คิดเป็นร้อยละ 84.21 แสดงว่านักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ 80 
และยังมีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ โดยมีคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการคิดเป็นร้อยละ 15.79 
3.ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง เรื่อง  อุปกรณ์ของ
คอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
             
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนเตม็ของ
แบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีน 

จ านวนนักเรยีน คา่เฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
เกณฑร์้อยละทีก่ าหนด

)ร้อยละ 80(  

20 19 17 1.37 16 
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                ตารางที่ 5 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสาน
จริง เรื่อง  อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

ข้อที ่ รายการประเมิน 
N = 20 

x  S.D. แปลความ 

ดา้นการน าเสนอเนือ้หา 

1.รูปภาพสวยงาม 3.00 0.00 ด ี
2.ตัวโมเดลสมจริง 2.53 0.51 ด ี

3.ตัวหนังสือเห็นได้ชัด 3.00 0.00 ด ี

4.มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน 3.00 0.00 ด ี

5.เสียงดังฟังชัด 3.00 0.00 ด ี
6.การเชื่อมโยงบทเรียนไปยังส่วนต่าง ๆ ถูกต้องและเหมาะสม 3.00 0.00 ด ี

เฉลีย่รวม 2.92 0.09 ด ี

             จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ที่เรียนด้วยสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยี
ผสานจริง เรื่อง  อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มี
ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.92 เม่ือพิจารณาแต่ละด้าน พบว่าด้านที่มีความพึงพอใจ
สูงสุดคือด้านการน าเสนอเน้ือหาอยู่ในระดับมาก  

สรุปผลการศึกษา 
            จากการศึกษาและสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง เรื่อง อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2  ผู้ศึกษาได้อภิปรายผลการศึกษาไว้ดังน้ี 
             1. การสร้างและประสิทธิภาพกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา ปีการศึกษา 2561 
โดยท าการทดลอง 2 ครั้ง ซ่ึงได้ค่าประสิทธิภาพแบบหน่ึงต่อหน่ึง แบบกลุ่มเล็ก เท่ากับ 80/81.67 และ 85.21/85.62  
ตามล าดับ ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดทุกครั้ง 
            2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยี
ผสานจริง เรื่อง อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ 84.21 
            3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ที่มีต่อสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง 
เรื่อง อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 

อภิปรายผลการศึกษา 
            ในการพัฒนาสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง หน่วยการเรียนรู้ อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยได้อภิปรายผลการศึกษาไว้ดังน้ี 
           1. การสร้างและประสิทธิภาพกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา ปีการศึกษา 2561 
โดยท าการทดลอง 2 ครั้ง ซ่ึงได้ค่าประสิทธิภาพแบบหน่ึงต่อหน่ึง แบบกลุ่มเล็ก เท่ากับ 80/81.67 และ 85.21/85.62 
ตามล าดับ 
           ผลการสร้างสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ พบว่าสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริงมีจ านวน 3 เรื่อง มีความเหมาะสมสอดคล้องอยู่ในระดับ
ดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.6 น่ันเป็นเพราะว่าในขั้นตอนการสร้างสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง ผู้วิจัยได้มี
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การปรึกษาและให้ผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินประสิทธิภาพของสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ  จันทกานต์ สถาพรวจนา และสกนธ์ ม่วงสุ่น (2556) เรื่อง การออกแบบและการพัฒนาหนังสือที่ ใช้
เทคโนโลยีออคเมนต์เตดเรียลริตี้ (augmented Reality) ในการน าเสนอภาพประกอบแบบสาม กลุ่มตัวอย่างคือ 
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ จ านวน 60 คน ผลการวิจัยพบว่า  หนังสือเรียนที่ใช้เทคโนโลยีออคเมนต์เตดเรียลริตี้ (augmented 
Reality) ในการน าเสนอภาพประกอบสามมิติ ได้ค่าประสิทธิภาพ 86.67/87.75 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ 85/85 
และเป็นไปตามสมมติฐานที่วางไว้     
               2. การวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่ เรียนด้วยสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วย
เทคโนโลยีผสานจริง เรื่อง อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนด้วยสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง 
เรื่อง อปุกรณ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดร้อยละ 84.21 ทั้งน้ีสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง ได้ผ่านการด าเนินการอย่างเป็นระบบหลาย
ขั้นตอนจึงท าให้สื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง มีคุณภาพและประสิทธิภาพเป็นไปตานเกณฑ์ที่ก าหนด 
และด้วยสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง ประกอบด้วย รูปภาพ/ตัวโมเดล 3D ที่สามารถหมุนได้ตามที่
ผู้เรียนต้องการ เพราะเสียงอธิบายประกอบกับตัวโมเดล ตัวอักษรเหมาะสมกับวัยผู้เรียนจึงช่วยดึงดูดความสมใจของ
ผู้เรียนเป็นอย่างมาก ท าให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสาวภา 
กลิ่นสูงเนิน สมเกียรติ ตันติวงศ์วาณิช และศิริรัตน์ เพ็ชร์แสงศรี (2558) เรื่อง การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่อง
หลักการท างานของคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญเขตบาง
รัก กรุงเทพมหานคร นักเรียนระดับชั้นมัณยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ทีเรียนวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 1 เรื่องหลักการท างานของคอมพิวเตอร์ ซ่ึงได้มาจากการ สุ่มแบบกลุ่ม จ านวน 3 กลุ่ม รวม 120 คน  
ผลการวิจัยพบว่า  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนด้วยวิธิการเรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงสูงกว่า
นักเรียนที่เรียนด้วยวิธีปกติ อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนด้วย
วิธีการเรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง เท่ากับ 35.00 และค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน
ด้วยวิธีเรียนปกติ เท่ากับ 29.10 
              3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง เรื่อง อ ุปกรณ์
ของคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ที่มีต่อสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง เรื่อง อ ุปกรณ์
ของคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.92 สาเหตุที่ท าให้นักเรียนพึงพอใจต่อสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วย
เทคโนโลยีผสานจริง เรื่อง อปุกรณ์ของคอมพิวเตอร์  เน่ืองจากสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง เรื่อง อปุ
กรณ์ของคอมพิวเตอร์ มีการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ใฝ่เรียนกับการจัดการ
เรียนการสอน จึงส่งผลต่อความพึงพอใจในการเรียนด้วยสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง เรื่อง อปุกรณ์ของ
คอมพิวเตอร์ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ อานนท์ แทนไชยสง และ อภิชาติ เหล็กดี (2558) เรื่อง การพัฒนา
แอพพลิเคชั่นเสมือนจริง เรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ด้วยเทคโนโลยี ออคเมนต์เตดเรียลริตี้ กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคารจ านวน 30 คน โดยการ สุ่มอย่างง่าย ด้วยวิธีการจับฉลาก  
ผลการวิจัยพบว่า  ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.54 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.02) ผลพบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คือ สีของตัวอักษระและพื้นหลัง (ค่าเฉลี่ย = 4.73 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.45) ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก แอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นมีความน่าสนใน ใช้งานง่าย มีสีสันและ
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ความถูกต้องในรายละเอียดของ การน าเสนอ 

ข้อเสนอแนะในงานวิจัย 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย สื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง เรื่อง อปุกรณ์ของ
คอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยมีข้อเสนอดังน้ี 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  1. ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง เรื่อง อปุ
กรณ์ของคอมพิวเตอร์ ผู้สอนควรตรวจสอบโทรศัพท์มือถือและแอพพลิเคชั่นที่ติดตั้งก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพื่อช่วยให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
             2. สื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง นอกจากจะใช้งานบนโทรศัพท์มือถือแล้ว  ยัง
สามารถใช้งานบนอุปกรณ์ แอนดรอย ทุกชนิด และคอมพิวเตอร์พกพาได้ ผู้เรียนสามารถใช้สื่อบนอุปกรณ์อ่ืน ได้ 
สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา และทุกสถานที่ ผู้สอนควรปรับพื้นฐานผู้เรียนก่อนเรียน 
  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
          1. ควรมีการพัฒนาสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง ที่สามารถน าไปใช้กับผู้เรียนที่มีความ
บกพร่อง(ผู้พิการ) เช่น ผู้พิการที่บกพร่องทางการมองเห็น ผู้พิการที่บกพร่องทางการได้ยิน และผู้พิการที่บกพร่อง
ทางการเรียนรู้ 
         2. ควรมีการพัฒนาสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง ในกลุ่มสราะการเรียนอ่ืนๆ เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทคดัยอ่ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้ทฤษฎี
คอนสตัคติวิสต์ เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผล และ3) 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียน ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนป่าตันวิทยา จ านวน 14 คน 
เครื่องมือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ มีคุณภาพเท่ากับ 4.45 2) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีคุณภาพเท่ากับ 4.35 
และ3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 
ขึ้นไป สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้ทฤษฎีคอนสตัคติวิสต์ มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35  
และมีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.50/86.43  
 2. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้ทฤษฎีคอนสตัคติวิสต์ เรื่องการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย มีค่าเท่ากับ 0.54 คิดเป็นร้อยละ 54.00 แสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ 
     3. นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้ทฤษฎีคอนสตัคติวิสต์ หน่วยการเรียนรู้ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  

ค าส าคัญ:  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   ประสิทธิภาพ  ดัชนีประสิทธิผล  

 
Abstract 
The purposes of this research were: 1) to create and evaluate the efficiency of Computer-Assisted 
Instruction by Constructivist Theory following to the criteria set (80/80) 2) to study the effectiveness 
index and 3) to compare the results of achievement. The target group was 14 students of 1st year at 
Patanwittaya School during the second semester of the academic year 2018. The experimental 
instruments were: 1) lesson plan 2) Computer-Assisted Instruction and 3) the achievement test 
(multiple choice 30 points: IOC = 0.67). Statistic in this research were: percentage, average and 
standard division. The findings of the research were as follows:  

1) the Computer-Assisted Instruction is in a good level = 4.35 and the efficiency result is 
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80.50/86.43   

2) the effectiveness index is 0.54 (54%) that means the students could learn this topic 

3) the results of achievement were indicated that the post test score were significantly 
higher than pretest score. 

Keywords: Computer-Assisted Instruction, efficiency, effectiveness index 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีน้ันส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายในด้านต่าง ๆ อย่าง
รวดเร็วด้วยมีผลจากความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการในด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้น จึงจ าเป็นที่ประเทศจะต้องเรียนรู้และ
ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับกระแสโลกไร้
พรมแดน การพัฒนาประเทศที่จะน าไปสู่ความสมดุลและยั่งยืนน้ันจะต้องให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างทุนของ
ประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็ง และมีแรงที่เพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศในด้านต่ าง ๆ  โดยเฉพาะ
การพัฒนาคนหรือทุนมนุษย์ให้เข้มแข็งเพื่อให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 และการเสริมสร้าง
ปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของคน ทั้งในเชิงของสถาบันระบบโครงสร้างของสังคมให้เข้มแข็ง 
เพื่อที่จะสร้างเป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตามสถานการณ์การ
พัฒนาที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อคน และสังคมไทยหลายประการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555) 
 เทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการน าไปใช้ส าหรับการเรียนการสอนมากขึ้น เป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หลาย
อย่างสอนด้วยสื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัย รูปแบบของสื่อที่น ามาใช้ในด้านการเรียนการสอนก็มีหลากหลาย ขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสมในการน ามาใช้ ดังเช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นการน าเอาเทคโนโลยีร่วมกับการออกแบบ
โปรแกรมการสอนมาใช้ช่วยสอน ซ่ึงเรียกกันโดยทั่วไปว่าบทเรียน CAI ( Computer - Assisted Instruction ) การจัด
โปรแกรมการสอน โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในปัจจุบันมักอยู่ในรูปของ สื่อประสม (Multimedia) นอกจากน้ียังมี
ผู้วิจัยหลายท่านที่ได้น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน ดังงานวิจัย
ของ นิวาตี นิวาตโสภณ (2555): การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง 
ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดนางแก้ว อ าเภอโพธาราม จังหวัด 
ราชบุรี ผลการวิจัยพบว่า  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน เรื่อง ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01  
 การผลิตสื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์ได้มีการผลิตออกมาในรูปแบบต่าง ๆ มากมายเพื่อให้มีความ
สอดคลอ้งและเหมาะสมกับการเรียนการสอน เสริมสร้างพัฒนาการต่าง ๆ ของผู้เรียนให้มากขึ้นด้วยการน าเอาทฤษฎี
การเรียนรู้ต่าง ๆ  เข้ามาใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เชื่อว่า การเรียนรู้ หรือการสร้าง
ความรู้ เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในของผู้เรียน โดยที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ โดยการน าประสบการณ์หรือสิ่งที่
พบเห็นในสิ่งแวดล้อมหรือสารสนเทศใหม่ที่ได้รับมาเชื่อมโยงกับ ความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิม มาสร้างเป็น ความเข้าใจ
ของตนเอง หรือ เรียกว่า โครงสร้างทางปัญญา (Cognitive structure) โดยที่แต่ละบุคคลน าประสบการณ์เดิม หรือ
ความรู้ความเข้าใจเดิมที่ตนเองมีมาก่อน มาสร้างเป็นความรู้ความเข้าใจที่มีความหมายของตนเองเก่ียวกับสิ่งน้ัน ๆ ซ่ึง
แต่บุคคลอาจสร้างความหมายที่แตกต่างกัน เพราะมีประสบการณ์ หรือ ความรู้ความเข้าใจเดิมที่แตกต่างกัน  
 โรงเรียนป่าตันวิทยา อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง การเรียนการสอนในปัจจุบันมีปัญหาอยู่ก็คือ ผู้เรียนไม่
สนใจในการเรียน พูดคุยหรือเล่นกันในระหว่างเรียนจึงท าให้ผู้เรียนไม่เข้าใจในเน้ือหาที่เรียน จึงส่งผลท าให้นักเรียน
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ไม่ได้รับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเวลาและนักเรียนไม่สามารถที่จะท าแบบฝึกหัด แบบทดสอบ หรือข้อสอบได้ ขาด
ความกระตือรือร้นในการเรียนการท างานที่ได้รับมอบหมาย จึงส่งผลให้ผลการเรียนของนักเรียนในไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ที่ผู้สอนก าหนดไว้ในแต่ละเน้ือหาที่ได้เรียน และยังส่งผลไปถึงยังความสามารถที่จะน าความรู้ความสามารถมาใช้ได้จริง
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างไม่เต็มที่ ส่งผลให้ประสิทธิภาพทางการเรียนของนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
หากมีการพัฒนาสื่อการสอนที่ทันสมัยและสามารถกระตุ้นความสนใจของนักเรียนจะท าให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับที่สูงขึ้นจาก 
ความส าคัญที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ดี 
ช่วยแก้ปัญหาที่พบในระหว่างเรียนได้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าวิจัยเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้ทฤษฎี
คอนสตัคติวิสต์ เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนป่าตันวิทยา  
ให้ดีขึ้น 
            วิสต์ คือ การเรียนรู้หรือการสร้างความรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในของผู้เรียน  โดยการน าเอา
ประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่มาสร้างเป็นความเข้าใจของตนเอง แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ มุ่งเน้นการสร้าง
ความรู้ใหม่อย่างเหมาะสมในการเรียนรู้จะต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนลงมือกระท าในการสร้างความรู้ การน าไปประยุกต์ใช้
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจ แก้ปัญหาด้วยกันพัฒนาความคิดที่ได้มาจากการมีปฏิสัมพันธ์ โดย
เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาที่ผู้ วิจัยพัฒนาขึ้นมีการน าเสนอทั้ง ภาพ กราฟิก เสียง เล่นมัลติมีเดีย และมี
ส่วนประกอบ ดังน้ี ส่วนแนะน า น าเสนอเน้ือหา ก าหนดกิจกรรม สามารถน าไปช่วยแก้ปัญหา และมีความเหมาะสมกับ
สภาพการเรียนการสอนในโรงเรียน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ ด้วยตนเอง และส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน
สูงขึ้น 

วัตถปุระสงค ์
 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที ่4 การออกแบบและการ
เขียนโปรแกรมเบื้องต้น ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ ์80/80 
 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรยีน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยเกมคอมพิวเตอร์
เพื่อการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 4 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 

ขอบเขตของการวจิยั  
 ขอบเขตดา้นประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา จ านวน 2 
ห้อง เป็นนักเรียนทั้งสิ้น 26 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งน้ีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 13 คน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยการจับฉลาก 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การวิจัยครั้ง น้ี มุ่งพัฒนาการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาในรายวิชาวิทยาการค านวณ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ในเน้ือหาหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ได้แก่ บทที่ 1 การ
เขียนโปรแกรมเบื้องต้น บทที่ 2 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ บทที่ 3 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์จากอัลกอริทึม 
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 ขอบเขตดา้นตวัแปร 
 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ความพึงพอใจของนักเรียน 
 ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  

สมมตฐิานการวจิยั 
 1. เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นมี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  การ
ออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป 
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม 7) เน้ือหาที่ใช้ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จ านวน 3 หน่วยการเรียนรู้ 8) แบบฝึกหัดท้ายบท 
และ 9) แบบทดสอบหลังเรียน 
 ทฤษฎีคอนสตัคติวิสต์ หมายถึง  ทฤษฎีการเรียนรู้ ที่เชื่องโยงความรู้ความเข้าใจทีมีอยู่เดิมของนักเรียนและ
ความรู้ใหม่ มาสร้างเป็นความเข้าใจของนักเรียนเอง หรือเรียกว่า โครงสร้างทางปัญญา ซ่ึงจะน ามาใช้ในบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาเทคโนโลยี ( วิทยาศาสตร์การค านวณ ) หน่วยการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างปลอดภัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีการสร้างสถานการณ์ปัญหา เพื่อให้นักเรียน เสียสมดุลทางปัญญา จากน้ัน
ให้นักเรียนเริ่มท าภารกิจ ถ้านักเรียนท าภารกิจไม่ได้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากฐานความช่วยเหลือ และแหล่งเรียนรู้
เพิ่มเติม 
 การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนด้วยบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอน หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
ที่จะอาศัยคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้เป็นสื่อหรือเครื่องมือส าหรับการเรียนรู้ จัดเน้ือหาสาระหรือประสบการณ์ส าหรับ
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาเทคโนโลยี ( วิทยาศาสตร์การค านวณ ) หน่วยการเรียนรู้ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง คุณภาพของบทเรียนซ่ึงมีผลต่อกระบวนการเรียน
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากการเรียนรู้ด้วยด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 80/80  
 80 ตัวแรก หมายถึง ค่าร้อยละของคะแนนที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้จากการท าแบบฝึกหัดระหว่าง
เรียนและแบบทดสอบด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทุกเรื่องรวมกัน (เรื่องละ35 คะแนน) ได้คะแนนเฉลี่ยต้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
 80 ตัวหลัง หมายถึง ค่าร้อยละของคะแนนที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้จากการท าแบบทดสอบหลัง
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ได้คะแนนเฉลี่ยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
 ดัชนีประสิทธิผล หมายถึง ค่าแสดงความก้าวหน้าของการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา
วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดัชนีประสิทธิผลควรมีค่า 0.50 ขึ้นไป 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนหรือความสามารถของผู้เรียนที่เรียน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน หน่วยการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 ซ่ึงวัดได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น  
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จ านวน 30 ข้อ 
 
 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                             ภาพที่ 1 : กรอบแนวความคิด 

วิธดี าเนนิการวจิยั 
            แบบแผนการวิจยั 
      ผู้วิจัยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Shot Case Study (วิทยา ด ารงเกียรติศักดิ์, 2553) 

ทดลอง ทดสอบหลงั 
X T2 

    สญัลกัษณท์ีใ่ชใ้นแบบแผนการทดลอง 
 X แทน   การจัดกิจกรรมการเรียนการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 T2 แทน   การทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
    1. แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น  
    2. เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
    3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 30 ข้อ 
    4. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบ

Input 

กลุ่มเป้าหมาย 
คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียน
ในภาคเรียนที่  2 ปี การศึกษา 2561 
โรงเรียนป่าตันวิทยา จ านวน 14 คน 

เ น้ื อห า  ห น่ วยการ เ รี ย นรู้  ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ช้ัน
มัธยมศึกษาปี่ที่ 1 

กระบวนการศึกษา 

1. เครื่องมือที่ใช้ 
   1.1  แผนการจัดการเรียนรู้ 
   1.2  บทเรียนคอมพิวเตอร้ช้วยสอน หน้วย
การเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย้าง
ปลอดภัย  
   1.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ จ านวน 30 
ข้อ 
2.  น าเครื่องมือเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรับปรุง

ดัชนีประสิทธิผล ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้ 
ทฤษฎีคอนสตัคติวิสต์ เรื่องการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ

อย่างปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

Process 

Out put 
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และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น จ านวน 15 ข้อ 
             การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
    1. ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
  1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พุทธศักราช 2551    (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) จุดประสงค์ สาระส าคัญ กระบวนการจัดการเรียนรู้ เน้ือหา สาระการเรียนรู้ สื่อ   แหล่งเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
  2) เขียนโครงสร้างรายวิชา  จ านวน 1 โครงสร้าง ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
  3) เขียนหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น โดยก าหนดให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้จ านวน 6 ชั่วโมง และมีเกณฑ์การให้คะแนนในหน่วย 17 คะแนน 
  4) เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 3 แผน 
  5) น าแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา โดยพิจารณาความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ การ
วัดและประเมินผล แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
  6) ผลการประเมินความเหมาะสมสอดคล้องในองค์ประกอบต่างๆ ของแผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบแลการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56  
    2. ขั้นตอนการสร้างเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 
  นวัตกรรมที่ใช้ได้แก่ เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบและการ
เขียนโปรแกรมเบื้องต้น โดยมีวิธีการสร้างและประสิทธิภาพใช้ทฤษฎีการเรียนรู้คอนสตรัคติวิสต์ โดยเป็นการสร้าง
สถานการณ์ปัญหา ภารกิจ และ ฐานความช่วยเหลือและน าเอาทฤษฎี ADDIE MODEL มาใช้ในการออกแบบเกม
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้ องต้น ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังน้ี 
   2.1 ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) 
         1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 
        2) ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเอกสารและงานวิจัยที่เ ก่ียวข้องกับ เกมคอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 
        3) ศึกษาวิธีการหาคุณภาพของ เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

  2.2 ขั้นการออกแบบ (Design) 
         1) ก าหนดและรวบรวมแหล่งข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น    
         2) ออกแบบผังความคิดรวบยอด เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 
4 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น    
         3) ออกแบบผังด าเนินการแสดงล าดับขั้นตอนการสร้าง เกมคอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น   
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         4) จัดท าสตอรีบอร์ด เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การ
ออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น    
         5) ก าหนดขั้นตอน วิธีและกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้เกมคอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น  
   2.3 ขั้นการพัฒนา (Development) 
            1) สร้างเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ตามองค์ประกอบที่ก าหนดในขั้นออกแบบ 
(Design)  
           2) น าเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ตรวจสอบจากน้ัน
แก้ไข ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ  
  ผลการประเมินคุณภาพเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 อยู่ในระดับมากที่สุด 
           3) น าเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบ
และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา จ านวน 13 
คน (แบบหน่ึงต่อหน่ึง แบบกลุ่มเล็ก) จ านวน 13 คน โดยแบ่งนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเก่ง ปานกลาง และกลุ่ม
อ่อน จากน้ันท าการดังน้ี 
 ครั้งที่  1 การทดลองแบบหน่ึงต่อหน่ึง (One-to-One Testing) เป็นการทดลองใช้เพื่อปรับปรุงเกม
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาการศึกษากับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา จ านวน 3 คน โดย
สุ่มเลือกจากนักเรียนกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน กลุ่มละ 1 คน (สุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับฉลาก) เพื่อดู
ความเหมาะสมของกิจกรรม ตรวจสอบความชัดเจนของภาษา ค าสั่ง เวลาที่ใช้ และความเข้าใจของนักเรียน  
  เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษามีค่าประสิทธิภาพแบบหนึ่งต่อหนึ่งเท่ากับ 77.78/84.44  
 ครั้งที่ 2 การทดลองแบบกลุ่มเล็ก (Small Group Testing) เป็นการทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพกับกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา จ านวน 10 คน โดยสุ่มเลือกจากนักเรียนจาก กลุ่มเก่ง กลุ่ม
ปานกลาง กลุ่มละ 3 คน และกลุ่มอ่อน 4 คน (สุ่มอย่างง่ายโดยใช้วิธีจับฉลากโดยไม่ซ้ ากับนักเรียนที่ทดลองในครั้งที่ 1) 
ท าการทดองเพื่อให้แน่ใจว่าเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาการศึกษาที่สร้างขั้นช่วยให้ผู้เรียนสามารถท าความเข้าใจ
และเรียนรู้ได้ โดยให้นักเรียน เรียนด้วยเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาการศึกษา ที่ปรับปรุงจากการทดลอง  
  เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษามีค่าประสิทธิภาพแบบกลุ่มเล็กเท่ากับ 78.44/83.33  

  2.4 ขั้นการน าสื่อการสอนไปใช้ (Implementation) 
       น าเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบและการเขียน
โปรแกรมเบื้องต้น ที่สร้างขึ้นไปใช้สอนจริงกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โดยด าเนินการตามขั้นตอน ที่ก าหนดใน
ขั้นออกแบบ (Design) 

  2.5 ขั้นการประเมินผล (Evaluation) 
         1) น าเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบและการ
เขียนโปรแกรมเบื้องต้นไปใช้กับ กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาประสิทธิภาพของเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ตามเกณฑ์ 
80/80 
         2) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปประเมินตามเกณฑ์การประเมิน ที่
ก าหนดในขั้นออกแบบ (Design) โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเทียบเกณฑ์ร้อยละ 80 
    3. ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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        1) วิเคราะห์หลักสูตรและสร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตรก าหนดกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สาระ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด แล้วท าการวิเคราะห์ออกมาเป็นเน้ือหา จากน้ันท าการสร้างตารางวิเคราะห์
หลักสตูร  
        2) ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู ้เม่ือวิเคราะห์หลักสูตรจนได้ออกมาเป็นเน้ือหา จากน้ันท าการก าหนด
จุดประสงค์การเรียนรู้โดยก าหนดจาก ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง เพื่อบอกให้ทราบว่าเม่ือสิ้นสุดการ
เรียนการสอนแล ้ว ผู้เรียนจะสามารถท าอะไรได ้บ้าง โดยพฤติกรรมที่ก าหนดไว ้น้ัน ต ้องเป็นพฤติกรรมที่สังเกตเห็น
ได ้และวัดได ้เท่าน้ัน เม่ือก าก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ได้แล้ว น าใส่ลงในตารางวิเคราะห์หลักสูตร 

        3) ก าหนดชนิดของแบบทดสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือกจ านวน 40 ข้อ  
        4) ท าการสร้างแบบทดสอบตามที่ได้ก าหนดไว้โดยสร้างแบบทดสอบให้สอดคล้องกับเน้ือหาในรายวิชา 
และสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ในตารางวิเคราะห์หลักสูตร ตรวจสอบความถูกต้อง  ตามหลักการสร้าง
แบบทดสอบ 

       5) น าแบบทดสอบให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ท าการปรับปรุงตามค าแนะน าของของผู้เชี่ยวชาญให้
สมบูรณ์ แล้วท าการคัดเลือกข้อสอบตามจ านวนที่ต้องการสร้าง และท าการสร้างหัวข้อสอบ ค าชี้แจงข้อสอบ โดย
ต้องมีค าชี้แจงในการเลือกค าตอบ และระยะเวลาในการท าข้อสอบที่ชัดเจน จัดข้อสอบ โดยตัวเลือกตอบเรียงล าดับ
ตามความยาวของบรรทัด และให้ค าตอบและค าถามอยู่ภายในหน้าเดียวกัน 

        7) น าไปท าเป็นข้อสอบฉบับสมบูรณ์ จ านวน 30 ข้อ 
    4. ขั้นตอนการสรา้งแบบสอบถามความพงึพอใจตอ่เกมคอมพิวเตอรเ์พื่อการศึกษา 
        1) ก าหนดวัตถุประสงค์ของการสร้างแบบสอบถาม เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้ศึกษาชุดฝึกอบรม
ทางไกล เก่ียวกับ เน้ือหา และ กิจกรรมในชุดฝึกอบรมทางไกล รวมทั้งกิจกรรมการฝึกอบรมแบบเผชิญหน้า 
        2) ก าหนดแผนผังการสร้างแบบสอบถามตามประเด็นที่ต้องการสอบถามความพึงพอใจ 
ได้ประเด็นค าถามรวม 15 ข้อ และก าหนดรูปแบบการถามเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ 
        3) ร่างแบบสอบถามตามประเด็นที่ก าหนดไว้ในแผนผังการสร้างแบบสอบถาม 
        4) จัดพิมพแ์บบสอบถามความพึงพอใจฉบับร่าง 
        5) ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา โดย
พิจารณาความสอดคล้อง 
        6) จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับ สมบูรณ์และจัดท า ส าเนาเพื่อนา ไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
        7) ผลการประเมินความเหมาะสมสอดคล้องของข้อค าถามความพึงพอใจต่อเกมคอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษาการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบแลการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58  

 การเกบ็รวมรวมข้อมลู 

 1. ผู้วิจัยด าเนินการกิจกรรมโดยใช้เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบและ
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นที่ได้สร้างขึ้น 
 2. เม่ือด าเนินกิจกรรมจนเสร็จสิ้น ผู้วิจัยให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนจ านวน 30 ข้อโดยใช้เวลา 40 
นาที แล้วน ามาตรวจให้คะแนน บันทึกผลเพื่อใช้เป็นคะแนนหลังเรียน 
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 การวเิคราะหข์้อมลู 

 1. วิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ของ
แบบสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้ IOC ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้   
 2. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบและการ
เขียนโปรแกรมเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สูตร  E1/ E2    
            3. หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
            4. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพเกมคอมพวิเตอรเ์พือ่การศึกษา หน่วยการเรยีนรูท้ี ่4 การออกแบบและ
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
     1.1 ผลการตรวจสอบคุณภาพของเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบและ
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น โดยผู้เชี่ยวชาญ น าเสนอดังตาราง 1 
               ตาราง 1 แสดงผลการตรวจสอบคุณของเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การ
ออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ตามเกณฑ์ 80/80 ตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

 

ที่ รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. แปลความหมาย 

1 ดา้นเนื้อหา 4.40 0.58 มาก 
2 ดา้นการออกแบบ 4.80 0.23 มากทีส่ดุ 

3 ดา้นการน าเสนอ 4.53 0.46 มากทีส่ดุ 

 รวมเฉลีย่ทุกรายการ 4.58 0.42 มากทีส่ดุ 

 จากตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบคุณภาพของเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การ
ออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น จากการตรวจสอบคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ผลปรากฏว่า เกม
คอมพิวเตอร์ 
             จากตารางที่ 1 พบว่าผลการประเมินความเหมาะสมสอดคล้องในองค์ประกอบต่างๆ  ของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตาม
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมสอดคล้องอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 เม่ือ
พิจารณาแต่ละด้าน พบว่าด้านที่มีความเหมาะสมสูงสุดคือด้านออกแบบสื่ออยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 
รองลงมาคือด้านเน้ือหาและด้านการวัดและประเมินผลอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 เท่ากัน 
1.2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 80/80 
 ผู้วิจัยได้น าบทบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 
ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ซ่ึงได้ค่าประสิทธิภาพแบบหน่ึงต่อ
หน่ึงและแบบกลุ่มเล็ก ดังตารางที่ 2 และ 3 ตามล าดับ 
      
 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

116 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที2่ (Proceedings) 

       ตารางที่ 2  ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ หลักการท างานของ
คอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์ 80/80 แบบหน่ึงต่อหน่ึง (3 คน) 

N 
ระหว่างเรยีน หลงัเรยีน คา่ประสิทธภิาพ 

1E /
2E  A  x  

1E  B  y  
2E  

3 105 184 58.41 30 61 67.77 58.41/67.77 

                จากตารางที่ 2 พบว่า เม่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโรงเรียนทองทิพย์วิทยาผ่านกระบวนการ
เรียนการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย นักเรียน
ทั้ง 3 คน แบบฝึกหัดและแบบทดสอบระหว่างเรียนได้ถูกต้อง ร้อยละ 58.41 และท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลังเรียนได้ถูกต้อง ร้อยละ 67.77 ซ่ึงบทคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 58.41/67.77 ไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด เพราะว่าเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนน้ันไม่สมดุลกับ
เน้ือหาที่มากเกินไปท าให้นักเรียนไม่เข้าใจในเน้ือหา ผู้วิจัยจึงได้ปรับสื่อการเรียนการสอนในส่วนของเน้ือหาให้น้อยลง
เพื่อที่จะน าไปใช้กับกลุ่มเล็กต่อไป 
         ตารางที่ 3 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 80/80 (15 คน) 

N 
ระหว่างเรยีน หลงัเรยีน คา่ประสิทธภิาพ 

1E / 2E  A   1E  B 
 

2E  

15 105 1268 80.50 30 389 86.43 80.50/86.43 

           จากตารางที่ 3 พบว่า เม่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทองทิพย์วิทยาผ่านกระบวนการเรียนการ
สอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย นักเรียนทั้ง 15 
คน แบบฝึกหัดและแบบทดสอบระหว่างเรียนได้ถูกต้อง ร้อยละ 80.50 และ ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลังเรียนได้ถูกต้อง ร้อยละ 86.43 ซ่ึงบทคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพแบบกลุ่มเล็ก เท่ากับ 80.50/86.43 ซ่ึง
เป็นไปตามเกณฑ์ไว้  
2. การวิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย 
           ตารางที่ 4 ตารางวิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ การใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศอย่างปลอดภัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนป่าตันวิทยา 

จ านวนผูเ้รยีน คะแนนเตม็ ผลรวมคะแนน 

ก่อนเรยีน 𝑝1 

ผลรวมคะแนนสอบ

หลงัเรยีน 𝑝2 

ดชันปีระสทิธิผล 
(E.I.) 

14 30 286 358 0.54 

 จากตารางที่ 4 พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.54 คิดเป็นร้อยละ 54.00 แสดง
ว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ 
3. การวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอรช์ว่ยสอนหน่วยการเรยีนรูก้ารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งปลอดภยั ส าหรับนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 
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            ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนป่าตันวิทยา 

คะแนนสอบ จ านวนนักเรยีน µ  ผลตา่งคะแนน 

ก่อนเรียน 14 20.43 2.10 5.14 

หลังเรียน 14 25.57 2.95 

 จากตารางที่ 5 พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนป่าตันวิทยา ที่ผ่านกระบวนการจัดการเรียน
การสอนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ของนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 14 คน มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 20.43 และ มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 25.57 
แสดงว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน   

สรปุผลการวจิยั 
 1. เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นมี
คุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 และเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา มีประสิทธิภาพแบบหน่ึงต่อ
หน่ึงและแบบกลุ่มเล็ก เท่ากับ 77.78/84.44 และ 78.44/83.33 ตามล าดับ ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด<±2.5> 
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ที่เรียนด้วยเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การ
ออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ที่มีต่อเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หน่วยการเรียนรู้
ที่ 4 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 

อภปิรายผลการวจิยั 
 1. สร้างและหาประสิทธิภาพเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบและการ
เขียนโปรแกรมเบื้องต้น ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
 ผลการสร้างเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบและการเขียนโปรแกรม
เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากความคิดเห็นขอผู้เชี่ยวชาญ พบว่า เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา มีจ านวน 3 เรื่อง 
มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 น้ันเป็นเพราะ เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หน่วยการเรียนรู้
ที่ 4 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น มีองค์ประกอบที่ครบถ้วน มีการออกแบบที่ถูกต้องเหมาะสม มีการ
เรียงล าดับความยากง่ายของเน้ือหาในเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา มีกระบวนการจัดท าที่ถูกต้องเหมาะสม มีการ
ออกแบบเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาตามหลักการออกแบบ ADDIE madel สอดคล้องกับงานวิจัยของ พจณิชา 
พันธ์จันทร์ และ อุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา (2559) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาชุดเกมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชาภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด ชนิดของค า และส านวนสุภาษิตส าหรับนักเรียน ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลก าแพงแสน พบว่า การประเมินความสอดคล้องของเน้ือหาจากผู้เชี่ยวชาญ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 อยู่ในระดับมากที่สุด  
 ผลการหาประสิทธิภาพของเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบและการเขียน
โปรแกรมเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากการทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนแม่ทะพัฒน
ศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มีประสิทธิภาพแบบหน่ึงต่อหน่ึง และแบบกลุ่มเล็ก เท่ากับ 77.78/84.44 และ 
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78.44/83.33 ตามล าดับ ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ดังที่ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2556) กล่าวว่าหลังจากค านวณหาค่า 
E1 และ E2 ได้แล้วผู้หาประสิทธิภาพต้องตีความหมายของผลลัพธ์โดยยึดหลักการและแนวทาง คือ ความคลาดเคลื่อน
ของผลลัพธ์ ให้มีความคลาดเคลื่อนหรือความแปรปรวนของผลลัพธ์ได้ไม่เกิน .05 (ร้อยละ 5) จากช่วงต่ าไปสูง = ±2.5
น่ันให้ผลลัพธ์ของค่า E1 หรือ E2 ที่ถือว่า เป็นไปตามเกณฑ์ มีค่าต่ ากว่าเกณฑ์ ไม่เกิน 2.5% และสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ไม่
เกิน 2.5% จึงท าให้เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษามีประสิทธภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ทั้งน้ีเป็นเพราะ เกม
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษามีการด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้นฐาน 
2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การออกแบบตามหลักการออกแบบ ADDIE madel อีกทั้ง
ยังมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาโดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์นักเรียนจะเป็น
ผู้สร้างความรู้ โดยการน าประสบการณ์หรือสิ่งที่พบเห็นในสิ่งแวดล้อมหรือสารสนเทศใหม่ที่ได้รับมาเชื่อมโยงกับ 
ความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิม มาสร้างเป็น ความเข้าใจของตนเอง โดยการให้ผู้เรียนได้เล่นเกมคอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษาด้วยตนเอง แก้ปัญหาด้วยตนเอง เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ประกอบไปด้วย สถานการณ์ปัญหา ภารกิจ 
และฐานความช่วยเหลือ มีด าเนินการอย่างเป็นระบบโดยผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญทุกขั้นตอนและปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ซ่ึงท าให้เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษามีความสวยงาม น่าสนใจและสามารถ
ดึงดูดความสนใจของนักเรียน ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน และนักเรียนยังเข้าใจในเน้ือหาการเรียนรู้จากการลง
มือปฏิบัติและน ามาสร้างเป็นองค์ความรู้ความเข้าใจของตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริรัตน์ กระจาดทอง (2555) 
ศึกษา เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมีเกม วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรื่อง ส่วนประกอบของ
คอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมีเกม วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ มีประสิทธิภาพ 
80.02/82.58 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนเทพพร เดชประสาท (2558) ศึกษาเรื่อง 
การประยุกต์ใช้เกมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการส่งเสริมกระบวนการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมในหลักสูตรธรรม
ศึกษาชั้นตรี พบว่า ผลการหาประสิทธิภาพของเกมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีค่าเท่ากับ 81.0/80.27 มี ประสิทธิภาพ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วย
เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น เทียบกับเกณฑ์ร้อย
ละ 80 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 หลังจากที่ เรียนด้วยเกมคอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูง
กว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ทั้งน้ีเป็นเพราะเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ได้ผ่านการด าเนินการอย่างเป็นระบบหลายขั้นตอน
ที่มีคุณภาพและและประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดและเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียน 
นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองและทบทวนบทเรียนผ่านการใช้เกมคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษา เกมคอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษาเป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆอย่างสนุกสนานและท้าทายความสามารถ ท าให้ได้รับ
ประสบการณ์ตรงเป็นวิธีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมสูง  จึงท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรีสุดา  ด้วงโต้ด ปรัชญนันท์  นิลสุข และ ปณิตา  วรรณพิรุณ (2554) เกมคอมพิวเตอร์เพื่อ
การสอนสามารถกระตุ้นให้นักเรียน เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการเล่นเกม นักเรียน สามารถเล่นเกมด้วยตนเอง 
โดยเกมคอมพิวเตอร์   จะสอดแทรกเน้ือหาของวิชาคอมพิวเตอร์ที่นักเรียนต้อง เรียนในชั้นเรียนปกติ แต่ไม่ได้อยู่ ใน
รูปแบบของ ตัวหนังสือ หรือค าบอกเล่าจากครูผู้สอน อีกทั้งเกมยังถูก ออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในเกม
อยู่ ตลอดเวลา รวมถึงมีการแสดงคะแนนที่ท าได้ในแต่ละด่าน ตลอดจนคะแนนพิเศษเม่ือสามารถผ่านภารกิจที่ก าหนด
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จะท าให้ผู้เรียนเกิดก าลังใจและกระตือรือร้น และตั้งในใน การเล่นเกมในด่านต่อ ๆ ไป เม่ือนักเรียนรู้และทราบ สถานะ
ของคะแนนตัวเองตลอดเวลา   ถ้ารู้ว่าคะแนนของ ตัวเองต่ า จะมีความพยายามที่จะท าให้คะแนนดี จึงท าให้ผลสัมฤทธ์ิ
สูงขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนเทพพร เดชประสาท (2558) ศึกษาเรื่อง การประยุกต์ใช้เกมคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนในการส่งเสริมกระบวนการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมในหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี พบว่า เกมคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนในการส่งเสริมกระบวนการเขียนเรียงความ แก้กระทู้ธรรมในหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี  มีการพัฒนาอย่าเป็น
ขั้นตอน ท าให้ได้เกมคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและน่าสนใจ มีภาพเคลื่อนไหว มีเสียงประกอบ
ในการบอกกติกา เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  แต่ด้วยความจ าเป็นของข้อความที่ต้องใช้ในเกมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท า 
ให้พื้นที่ในเกมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีขนาดอักษรเล็กไป แต่ก็สามารถจูงใจได้ด้วยเสียงเพลงประกอบ และ มีกิจกรรม
พิเศษเพื่อจูงใจให้นักเรียนใช้เกมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทบทวนบทเรียนผ่านการใช้เกม คอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลายรอบ  
ซ่ึงทั้งหมดน้ีเป็นสิ่งเร้าความสนใจให้ผู้เรียนเรียนรู้มากขึ้น  ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นด้วย  
 3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หน่วย
การเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 
 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 อยู่ในระดับมากที่สุด  ทั้งน้ีเป็นเพราะเกม
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษามีกระบวนการสร้างและพัฒนาที่ถูกต้องตามขั้นตอน มีคุณภาพและประสิทธิภาพเป็นไปตาม
เกณฑ์ มีค าชี้แจงในการใช้งานที่ชัดเจน มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ นักเรียนสามารทบทวนความรู้ด้วยตนเองอย่างเต็ม
ศักยภาพ นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานเกิดความท้าทาย เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษามีการออกแบบหน้าจอที่สี
สดใส ง่ายต่อการศึกษาและทบทวนความรู้ เก่ียวกับการออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ท าให้นักเรียนเรียน
สนุก  ตื่นเต้น ไม่เบื่อหน่าย มีความกระตือรือร้นในการเรียน และกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนมีภาพประกอบช่วยท า
ให้ผู้เล่นเข้าใจเน้ือหาบทเรียน รูปแบบ ขนาด สีตัวอักษร ที่ใช้ประกอบมีความเหมาะสม ภาพประกอบสื่อความหมาย
ชัดเจน มีการล าดับความยากง่ายของเน้ือหา เหมาะสมกับวัยของนักเรียน และตรงตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ คณิศร จ้ีกระโทก จีรนันท์ ล้อดงบัง และ รวี เวธิตะ (2558) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษา เรื่อง งานเกษตรคู่บ้าน กลุ่มวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า 
นักเรียนมีความพึงพอใจภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของพจณิชา พันธ์จันทร์ และ อุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา (2559) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาชุดเกมคอมพิวเตอร์เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชาภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด ชนิดของค า และส านวน
สุภาษิตส าหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลก าแพงแสน พบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72  

ขอ้เสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. ควรมีการปรับพื้นฐานการใช้งานเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาส าหรับนักเรียนเพื่อให้นักเรียน
สามารถใช้งานเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาได้ทุกคน เน่ืองจากนักเรียนแต่ละคนมีพื้นฐานในการใช้งานแตกต่างกัน 
  2. การเรียนการสอนโดยใช้เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทุกสถานที่ ทุกเวลา และสามารถใช้งานกับอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างมีความเหมาะสม เช่น 
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน และควรเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์และเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเพื่อ
ความสะดวก รวดเร็วในการใช้งาน 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
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  1. ควรน าแบบทดสอบไปหาค่า อ านาจจ าแนก และความยากง่าย ก่อนน าไปใช้จริงเพื่อท าให้
แบบทดสอบมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 
  2. ควรหาประสิทธิภาพของเกมคอมพิวเตอร์แบบภาคสนาม 
  3. ควรมีการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาในเน้ือหาเรื่องอ่ืนๆ ต่อไป 
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การพฒันาเกมคอมพวิเตอรเ์พือ่การศกึษา หนว่ยการเรยีนรูท้ี ่4 การออกแบบและ การเขยีนโปรแกรม
เบือ้งตน้เพือ่พฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน 

ชัน้มัธยมศกึษาปทีี ่1 โรงเรยีนแมท่ะพฒันศกึษา 
The Development of Computer games for Education Unit 4: Design and Writing Basic 

Program to Develop Achievement for 1st year secondary school  
students in Mae Tha Pattana Sueksa School 

เอกพจน ์นามสะกนั1,ปรมนิทร ์วงษค์ าสงิห2์ 
Ekapot Namsakun1,Paramin Wongkomsaing2 

 

1นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
2อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

บทคดัยอ่ 
 บทความวิจัยน้ีน าเสนอผลการศึกษาการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4   การ
ออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 
และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ มีต่อเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ  นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา จ านวน 13 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่าง
ง่ายโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้  มีคุณภาพเท่ากับ 4.56 2) เกม
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา มีคุณภาพเท่ากับ 4.58 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นแบบปรนัย 4 
ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มี IOC ตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจมีคุณภาพเท่ากับ 4.58 สถิติ
พื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใ ช้ในการทดสอบ
สมมติฐาน คือ t-test พบว่า 
 1. เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษามีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 และมีประสิทธิภาพ
แบบหน่ึงต่อหน่ึงและแบบกลุ่มเล็ก เท่ากับ 77.78/84.44 และ 78.44/83.33 ตามล าดับ ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 2. นักเรียนที่เรียนด้วยเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 
80     อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.51 

ค าส าคญั:  เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา / ประสิทธิภาพ  

Abstract 
             The purposes of this research were: 1) to create and evaluate the efficiency of Computer 
games for Education following to the criteria set (80/80) 2) to compare the results of achievement 
score 80 and 3) to study the students’ satisfaction. The target group was 13 students of 1st year at 
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Mae Tha Pattana Sueksa School during the second semester of the academic year 2018 by sample 
random sampling. The experimental instruments were: 1) lesson plan 2) Computer games for 
Education 3) the achievement test (multiple choice 30 points: IOC = 0.67) and 4) satisfaction form. 
Statistic in this research were: percentage, average, standard division and t-test. 
The findings of the research were as follows:  

1) the Computer games for Education is in a very satisfied level = 4.58 and the efficiency  
results are 77.78/84.44 and 78.44/83.33, which are in One to One Testing and Small Group Testing, following 
to the criteria set  

2) the results of achievement were indicated that the post test score were significantly  
higher than pretest score (p < .05)  

3) the students’ satisfaction is in a very satisfied level =4.51.  

Keywords: Computer games for Education, efficiency 

ความเปน็มาและความส าคญัของปญัหา 
 ในปัจจุบันสภาพของสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่าง
ต่อเน่ืองได้เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการจัดการศึกษา จึงท าให้มีการประยุกต์ใช้ คอมพิวเตอร์กับงานต่าง ๆ ทาง
การศึกษามากมาย การศึกษาเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนามนุษย์ ให้เป็นผู้ ที่มีความสมดุลทั้งทางด้านร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรม สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน และด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข หลายประเทศได้เห็นความส าคัญของการศึกษาและจัดการศึกษาให้กับ ประชาชนของตนโดย
คาดหวังว่าประชาชาเหล่าน้ันจะน าความรู้ความสามารถที่มีมาพัฒนาประเทศชาติของตน ระบบการศึกษาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ช่วยให้ออกแบบ พัฒนา และการใช้นวัตกรรมการศึกษากลายเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ที่ส าคัญ (วิวัฒน์ มี
สุวรรณ์,2554)   
 เกมเป็นกระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยการให้
ผู้เรียนเล่นเกมตามกฎ กติกา และน าเน้ือหาข้อมูลของการเล่นเกม พฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่น และผลการเล่นเกม
ของผู้เรียนมาใช้ในการอภิปรายเพื่อสรุปการเรียนรู้ โดยวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนรู้แบบเกม คือการช่วยให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้วิธีการต่างๆ อย่างสนุกสนานและท้าทายความสามารถ ผู้เรียนเป็นผู้เล่นเองท าให้ได้ประสบการณ์ตรงเป็น
วิธีการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมสูง ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทางด้านความคิด ช่วยให้นักเรียนได้แสดง
ความสามารถของแต่ละบุคคลออกมา ช่วยในการประเมินผลการเรียนและช่วยให้เกิดความเพลิดเพลิน (ทิศนา แขม
มณี,2545) 
 จากการไปสังเกตการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่าคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอนไม่เพียงพอต่อจ านวนผู้เรียน จึงจ าเป็นต้องให้ผู้เรียนน่ัง
เป็นคู่ ท าให้ผู้เรียนเล่นกัน คุยกันและชวนกันเล่นเกม ไม่สนใจในเน้ือหาที่สอน รูปแบบการสอนเน้นการบรรยายเป็น
ส่วนใหญ่ ขาดการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและอยากเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนเลือกเล่นเกมโทรศัพท์และท างานของ
รายวิชาอ่ืนในห้องเรียน บางคนเรียนไม่ทันเพื่อน ผู้เรียนขาดความรับผิดชอบในการท างาน บางคนไม่สามารถท า
แบบทดสอบผ่านเกณฑ์ เม่ือน่ังเป็นคู่จึงส่งผลให้ผู้เรียนที่ มีความถนัดในการงานใช้คอมพิวเตอร์ เป็นผู้ที่ใช้งาน
คอมพิวเตอร์เป็นส่วนใหญ่ ท าให้ผู้เรียนอีกคนไม่เข้าใจ ไม่สามารถท างานตามที่ครูสั่งได้ ผู้เรียนจึง ไม่ตั้งใจเรียน และ
สนใจสิ่งอ่ืน จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับต่ า 
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 จากปัญหาที่ผู้วิจัยได้พบ จึงท าให้ผู้วิจัยเห็นว่าเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา เป็นสื่อการเรียนการสอน ซ่ึงมี
การน าเสนอทั้ง ภาพ กราฟิก เสียง และมัลติมีเดีย สามารถผสมผสานกันอย่างกลมกลืนภายใต้ระบบที่ทันสมัย และ
รวดเร็วในการแสดงผล รวมถึงการสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ตที่รวดเร็ว เหตุน้ีท าให้เกมคอมพิวเตอร์สามารถดึงดูด ความ
สนใจของผู้เล่นเกมมากขึ้น ซ่ึงองค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ เป้าหมาย กฎ กติกา การแข่งขัน ความท้าทาย จินตนาการ 
ความปลอดภัย และความสนุกสนานเพลิดเพลิน ที่จะช่วยดึงดูดความสนใจให้ผู้เรียนสนใจในเน้ือหาที่สอนเป็นอย่างดี 
ช่วยให้ผู้เรียนที่เรียนอ่อน สามารถใช้เวลานอกเวลาเรียน ในการฝึกฝนทักษะ และเพิ่มเติมความรู้  ดังงานวิจัยของ ศิริ
รัตน์ กระจาดทอง (2555) ได้กล่าวไว้ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมีเกม จะให้ผลดีต่อการเรียนรู้และส่งเสริม
ให้เกิดการจดจ าเน้ือหาดีกว่าการเรียนรู้ที่เกิดจากแรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) เป้าหมายของบทเรียน
ประเภทน้ีออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้ฝึกและทบทวนเน้ือหา รวมทั้งแนวคิดและทักษะที่ได้เรียนไปแล้วคล้ายกับบทเรียน
แบบฝึกทบทวน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมีเกมจึงเป็นประโยชน์ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจเรียนและส่งผล
ให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น  
 ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบและการเขียน
โปรแกรมเบื้องต้น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยผู้วิจัยน าทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ มาใช้ในพัฒนาด้วย ทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ คือ การเรียนรู้หรือการสร้างความรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในของผู้เรียน  โดยการน าเอา
ประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่มาสร้างเป็นความเข้าใจของตนเอง แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ มุ่งเน้นการสร้าง
ความรู้ใหม่อย่างเหมาะสมในการเรียนรู้จะต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนลงมือกระท าในการสร้างความรู้ การน าไปประยุกต์ใช้
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจ แก้ปัญหาด้วยกันพัฒนาความคิดที่ได้มาจากการมีปฏิสัมพันธ์ โดย
เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาที่ผู้ วิจัยพัฒนาขึ้นมีการน าเสนอทั้ง ภาพ กราฟิก เสียง เล่นมัลติมีเดีย และมี
ส่วนประกอบ ดังน้ี ส่วนแนะน า น าเสนอเน้ือหา ก าหนดกิจกรรม สามารถน าไปช่วยแก้ปัญหา และมีความเหมาะสมกับ
สภาพการเรียนการสอนในโรงเรียน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ ด้วยตนเอง และส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน
สูงขึ้น 

วัตถปุระสงค ์
 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที ่4 การออกแบบและการ
เขียนโปรแกรมเบื้องต้น ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ ์80/80 
 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรยีน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยเกมคอมพิวเตอร์
เพื่อการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 4 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 

ขอบเขตของการวจิยั  
 ขอบเขตดา้นประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา จ านวน 2 
ห้อง เป็นนักเรียนทั้งสิ้น 26 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งน้ีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 13 คน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยการจับฉลาก 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การวิจัยครั้ง น้ี มุ่งพัฒนาการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาในรายวิชา วิทยาการค านวณ ชั้น



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

124 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที2่ (Proceedings) 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ในเน้ือหาหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ได้แก่ บทที่ 1 การ
เขียนโปรแกรมเบื้องต้น บทที่ 2 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ บทที่ 3 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์จากอัลกอริทึม 
 ขอบเขตดา้นตวัแปร 
 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ความพึงพอใจของนักเรียน 
 ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  

สมมตฐิานการวจิยั 
 1. เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นมี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การ
ออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบ
และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

นยิามศพัทเ์ฉพาะ 
 เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หมายถึง สื่อการเรียนการสอนประเภทเกมคอมพิวเตอร์ ที่มีภาพน่ิง 
ภาพเคลื่อนไหว เสียง เพื่อถ่ายทอดเน้ือหาสาระให้กับผู้เรียนในลักษณะสื่อการสอนที่ให้ทั้งความรู้ ความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนให้มากขึ้น 
 ประสทิธิภาพของเกมคอมพวิเตอร์ หมายถึง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยเกมคอมพิวเตอร์
เพื่อการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น โดยผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์ ไว้ 80/80 
โดยที่  
 80 ตัวแรก หมายถึง ค่าเฉลี่ยของผลการเรียน ที่ได้ระหว่างการเล่นเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 4 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นของนักเรียนโดยคิดเป็น ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 80 ตัวที่สอง หมายถึง ค่าเฉลี่ยของผลการเรียน ที่ได้จากการท าแบบทดสอบของนักเรียน หลังเล่นเกม
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นโดยคิดเป็นร้อยละ 80 
ขึ้นไป 
 ความพึงพอใจ หมายถึง ความชอบของผู้เรียนที่มีต่อเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ซ่ึงสามารถลดความตึงเครียดและตอบสนอง ตามความต้องการของ
ผูเ้รียนได้ ท าให้เกิดความพึงพอใจต่อเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบและการเขียน
โปรแกรมเบื้องต้น 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้เก่ียวกับเน้ือหา ซ่ึงพิจารณาจากคะแนนของ
นักเรียนที่ได้จะการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 ของหน่วยการเรียนรู้
ที่ 4 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น หมายถึง สาระการเรียนรู้ย่อยของ
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รายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการค านวณ) องค์ประกอบหลัก คือ ชื่อหน่วย จุดมุ่งหมายการเรียนรู้ เน้ือหาสาระ กิจกรรม
การเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 แผนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 การ
เขียนโปรแกรมเบื้องต้น แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ 3 การเขียนโปรแกรมจากอัลกอริทึม  

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
  

  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

ภาพที ่1 : กรอบแนวคดิวจิยั 

 
วิธดี าเนนิการวจิยั 
            แบบแผนการวิจยั 
      ผู้วิจัยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Shot Case Study (วิทยา ด ารงเกียรติศักดิ์, 2553) 

ทดลอง ทดสอบหลงั 
X T2 

    สญัลกัษณท์ีใ่ชใ้นแบบแผนการทดลอง 
 X แทน   การจัดกิจกรรมการเรียนการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 T2 แทน   การทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
    1. แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น  

กระบวนการศึกษา 

การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 
1. ขั้นการวิเคราะห์Analysis 
2. ขั้นการออกแบบ Design 
3. ขั้นการพัฒนา Devlopment 
4. ขั้นการน าไปใช้Implementation 
5. ขั้นการประเมินผล Evaluation 

ปัจจัยที่เก่ียวข้อง 

1. เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 
2. การออกแบบ ADDIE Model 
3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
4. ความพึงพอใจของนักเรียน 
5. การหาค่าประสิทธิภาพสื่อ 
6. ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
7. เน้ือหาการออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 

เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การ
ออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นที่มีประสิทธิภาพ 

กลุ่มตัวอย่าง 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ห้อง 1 โรงเรียน แม่
ทะพัฒนศึกษา จ านวน 13 คน 

ผลการศึกษา 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
2. ความพึงพอใจต่อเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 
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    2. เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
    3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 30 ข้อ 
    4. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบ
และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น จ านวน 15 ข้อ 
             การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
    1. ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
  1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พุทธศักราช 2551    (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) จุดประสงค์ สาระส าคัญ กระบวนการจัดการเรียนรู้ เน้ือหา สาระการเรียนรู้ สื่อ   แหล่งเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
  2) เขียนโครงสร้างรายวิชา  จ านวน 1 โครงสร้าง ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
  3) เขียนหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น โดยก าหนดให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้จ านวน 6 ชั่วโมง และมีเกณฑ์การให้คะแนนในหน่วย 17 คะแนน 
  4) เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 3 แผน 
  5) น าแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา โดยพิจารณาความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ การ
วัดและประเมินผล แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
  6) ผลการประเมินความเหมาะสมสอดคล้องในองค์ประกอบต่างๆ ของแผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบแลการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ 1 ตามความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56  
    2. ขั้นตอนการสร้างเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 
  นวัตกรรมที่ใช้ได้แก่ เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบและการ
เขียนโปรแกรมเบื้องต้น โดยมีวิธีการสร้างและประสิทธิภาพใช้ทฤษฎีการเรียนรู้คอนสตรัคติวิสต์ โดยเป็นการสร้าง
สถานการณ์ปัญหา ภารกิจ และ ฐานความช่วยเหลือและน าเอาทฤษฎี ADDIE MODEL มาใช้ในการออกแบบเกม
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังน้ี 
        2.1 ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) 
   1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 
   2) ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับ เกมคอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 
   3) ศึกษาวิธีการหาคุณภาพของ เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
         2.2 ขั้นการออกแบบ (Design) 
   1) ก าหนดและรวบรวมแหล่งข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หน่วย
การเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น    
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   2) ออกแบบผังความคิดรวบยอด เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น    
   3) ออกแบบผังด าเนินการแสดงล าดับขั้นตอนการสร้าง เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น   
   4) จัดท าสตอรีบอร์ด เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบ
และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น    
   5) ก าหนดขั้นตอน วิธีและกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้เกมคอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น  
        2.3 ขั้นการพัฒนา (Development) 
    1) สร้างเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ตามองค์ประกอบที่ก าหนดในขั้นออกแบบ 
(Design)  
    2) น าเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ตรวจสอบจากน้ันแก้ไข 
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ  
  ผลการประเมินคุณภาพเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 อยู่ในระดับมากที่สุด  
    3) น าเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบและ
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา จ านวน 13 คน 
(แบบหน่ึงต่อหน่ึง แบบกลุ่มเล็ก) จ านวน 13 คน โดยแบ่งนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเก่ง ปานกลาง และกลุ่มอ่อน 
จากน้ันท าการดังน้ี 
 ครั้งที่  1 การทดลองแบบหน่ึงต่อหน่ึง (One-to-One Testing) เป็นการทดลองใช้เพื่อปรับปรุงเกม
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาการศึกษากับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา จ านวน 3 คน โดย
สุ่มเลือกจากนักเรียนกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน กลุ่มละ 1 คน (สุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับฉลาก) เพื่อดู
ความเหมาะสมของกิจกรรม ตรวจสอบความชัดเจนของภาษา ค าสั่ง เวลาที่ใช้ และความเข้าใจของนักเรียน  
  เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษามีค่าประสิทธิภาพแบบหนึ่งต่อหนึ่งเท่ากับ 77.78/84.44  
 ครั้งที่ 2 การทดลองแบบกลุ่มเล็ก (Small Group Testing) เป็นการทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพกับกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา จ านวน 10 คน โดยสุ่มเลือกจากนักเรียนจาก กลุ่มเก่ง กลุ่ม
ปานกลาง กลุ่มละ 3 คน และกลุ่มอ่อน 4 คน (สุ่มอย่างง่ายโดยใช้วิธีจับฉลากโดยไม่ซ้ ากับนักเรียนที่ทดลองในครั้งที่ 1) 
ท าการทดองเพื่อให้แน่ใจว่าเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาการศึกษาที่สร้างขั้นช่วยให้ผู้เรียนสามารถท าความเข้าใจ
และเรียนรู้ได้ โดยให้นักเรียน เรียนด้วยเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาการศึกษา ที่ปรับปรุงจากการทดลอง  
  เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษามีค่าประสิทธิภาพแบบกลุ่มเล็กเท่ากับ 78.44/83.33  
       2.4 ขั้นการน าสื่อการสอนไปใช้ (Implementation) 
       น าเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบและการเขียน
โปรแกรมเบื้องต้น ที่สร้างขึ้นไปใช้สอนจริงกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โดยด าเนินการตามขั้นตอน ที่ก าหนดใน
ขั้นออกแบบ (Design) 
        2.5 ขั้นการประเมินผล (Evaluation) 
    1) น าเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบและการเขียน
โปรแกรมเบื้องต้นไปใช้กับ กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาประสิทธิภาพของเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ตามเกณฑ์ 80/80 
    2) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปประเมินตามเกณฑ์การประเมิน  ที่
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ก าหนดในขั้นออกแบบ (Design) โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเทียบเกณฑ์ร้อยละ 80 
    3. ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   1) วิเคราะห์หลักสูตรและสร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตรก าหนดกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ สาระ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด แล้วท าการวิเคราะห์ออกมาเป็นเน้ือหา จากน้ันท าการสร้างตาราง
วิเคราะห์หลักสูตร  
   2) ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู ้เม่ือวิเคราะห์หลักสูตรจนได้ออกมาเป็นเน้ือหา จากน้ัน
ท าการก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้โดยก าหนดจาก ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง เพื่อบอกให้ทราบว่าเม่ือ
สิ้นสุดการเรียนการสอนแล ้ว ผู้เรียนจะสามารถท าอะไรได ้บ้าง โดยพฤติกรรมที่ก าหนดไว ้น้ัน ต ้องเป็นพฤติกรรมที่
สังเกตเห็นได ้และวัดได ้เท่าน้ัน เม่ือก าก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ได้แล้ว น าใส่ลงในตารางวิเคราะห์หลักสูตร 
   3) ก าหนดชนิดของแบบทดสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือกจ านวน 40 ข้อ  
   4) ท าการสร้างแบบทดสอบตามที่ได้ก าหนดไว้โดยสร้างแบบทดสอบให้สอดคล้องกับ
เน้ือหาในรายวิชา และสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ในตารางวิเคราะห์หลักสูตร ตรวจสอบความถูกต้อง  ตาม
หลักการสร้างแบบทดสอบ 
              5) น าแบบทดสอบให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ท าการปรับปรุงตามค าแนะน าของของ
ผู้เชี่ยวชาญให้สมบูรณ์ แล้วท าการคัดเลือกข้อสอบตามจ านวนที่ต้องการสร้าง และท าการสร้ างหัวข้อสอบ ค าชี้แจง
ข้อสอบ โดยต้องมีค าชี้แจงในการเลือกค าตอบ และระยะเวลาในการท าข้อสอบที่ชัดเจน จัดข้อสอบ โดยตัวเลือกตอบ
เรียงล าดับตามความยาวของบรรทัด และให้ค าตอบและค าถามอยู่ภายในหน้าเดียวกัน 
   7) น าไปท าเป็นข้อสอบฉบับสมบูรณ์ จ านวน 30 ข้อ 
    4. ขั้นตอนการสรา้งแบบสอบถามความพงึพอใจตอ่เกมคอมพิวเตอรเ์พื่อการศึกษา 
  1) ก าหนดวัตถุประสงค์ของการสร้างแบบสอบถาม เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้ศึกษาชุดฝึก
อบรมทางไกล เก่ียวกับ เน้ือหา และ กิจกรรมในชุดฝึกอบรมทางไกล รวมทั้งกิจกรรมการฝึกอบรมแบบเผชิญหน้า 
  2) ก าหนดแผนผังการสร้างแบบสอบถามตามประเด็นที่ต้องการสอบถามความพึงพอใจ 
ได้ประเด็นค าถามรวม 15 ข้อ และก าหนดรูปแบบการถามเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ 
  3) ร่างแบบสอบถามตามประเด็นที่ก าหนดไว้ในแผนผังการสร้างแบบสอบถาม 
  4) จัดพิมพแ์บบสอบถามความพึงพอใจฉบับร่าง 
  5) ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา 
โดยพิจารณาความสอดคล้อง 
  6) จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับ สมบูรณ์และจัดท า ส าเนาเพื่อนา ไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
  7) ผลการประเมินความเหมาะสมสอดคล้องของข้อค าถามความพึงพอใจต่อเกมคอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษาการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบแลการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58  
 การเกบ็รวมรวมขอ้มลู 
 1. ผู้วิจัยด าเนินการกิจกรรมโดยใช้เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบและ
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นที่ได้สร้างขึ้น 
 2. เม่ือด าเนินกิจกรรมจนเสร็จสิ้น ผู้วิจัยให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนจ านวน 30 ข้อโดยใช้เวลา 40 
นาที แล้วน ามาตรวจให้คะแนน บันทึกผลเพื่อใช้เป็นคะแนนหลังเรียน 
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การวเิคราะหข์อ้มลู 
 1. วิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ของ
แบบสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้ IOC ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้   
 2. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบและการ
เขียนโปรแกรมเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สูตร  E1/ E2    
            3. หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
            4. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลู 
 1. ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพเกมคอมพวิเตอรเ์พือ่การศึกษา หน่วยการเรยีนรูท้ี ่4 การออกแบบและ
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
     1.1 ผลการตรวจสอบคุณภาพของเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบและ
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น โดยผู้เชี่ยวชาญ น าเสนอดังตาราง 1 
               ตาราง 1 แสดงผลการตรวจสอบคุณของเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การ
ออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ตามเกณฑ์ 80/80 ตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
 

ที่ รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. แปลความหมาย 

1 ดา้นเนื้อหา 4.40 0.58 มาก 

2 ดา้นการออกแบบ 4.80 0.23 มากทีส่ดุ 
3 ดา้นการน าเสนอ 4.53 0.46 มากทีส่ดุ 

 รวมเฉลีย่ทุกรายการ 4.58 0.42 มากทีส่ดุ 

 จากตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบคุณภาพของเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การ
ออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น จากการตรวจสอบคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ผลปรากฏว่า เกม
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 
อยู่ในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการออกแบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.80 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ   ด้านการน าเสนอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 อยู่ในระดับมากที่สุด และ ด้านเน้ือหา 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
     1.2 ผลการหาประสิทธิภาพของเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบและ
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ตามเกณฑ์ 80/80 แบบหน่ึงต่อหน่ึง และ แบบกลุ่มเล็ก น าเสนอดังตาราง 2 และ 3 
ตามล าดับ 
            ตาราง 2 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การ  
ออกแบบและการ เขียนโปรแกรมเบื้องต้น ตามเกณฑ์ 80/80 แบบหน่ึงต่อหน่ึง (3 คน) 

N ระหว่างเรยีน หลงัเรยีน คา่ประสิทธภิาพ E1/E2 
A ∑X E1 B ∑Y E2 

3 45 105 77.78 30 76 84.44 77.78/84.44 
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 จากตารางที่ 2 พบว่า เม่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 จ านวน 3 คน (แบบหน่ึงต่อหน่ึง) ผ่านกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนด้วยเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบและการเขียนโปรแกรม
เบื้องต้นนักเรียนทั้ง 3 คน ท าคะแนนระหว่างเรียนได้ ร้อยละ 77.78 และท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลังเรียนได้ถูกต้อง ร้อยละ 84.44 ซ่ึงเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาที่ได้จากการทดลองแบบหน่ึงต่อหน่ึงมี
ประสิทธิภาพ 77.78/84.44 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
            ตาราง 3 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การ  
ออกแบบและการ เขียนโปรแกรมเบื้องต้น ตามเกณฑ์ 80/80 แบบกลุ่มเล็ก (10 คน) 

N ระหว่างเรยีน หลงัเรยีน ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 
A ∑X E1 B ∑Y E2 

10 45 353 78.44 30 250 83.33 78.44/83.33 

 จากตารางที่ 3 พบว่า เม่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 จ านวน 10 คน (แบบกลุ่มเล็ก) ผ่านกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนด้วยเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบและการเขียนโปรแกรม
เบื้องต้นนักเรียนทั้ง 10 คน ท าคะแนนระหว่างเรียนได้ ร้อยละ 78.44 และท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลังเรียนได้ถูกต้อง ร้อยละ 83.33 ซ่ึงเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาที่ได้จากการทดลองแบบกลุ่มเล็กมีประสิทธิภาพ 
78.44/83.33 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 2. ผลการวิเคราะหเ์ปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรยีนหลังเรยีน ด้วยเกมคอมพวิเตอรเ์พื่อการศกึษา หน่วย
การเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 
            ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน ด้วยเกมคอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 เทียบกับเกณฑ์
ร้อยละ 80 

คะแนนเตม็ของ
แบบทดสอบหลงัเรยีน 

จ านวน 
นักเรยีน 

คะแนน 
เฉลีย่ 

ส่วนเบีย่งเบน 
มาตรฐาน 

เกณฑร์้อยละที่
ก าหนด (รอ้ยละ 

80) 
T-Test 

30 13 26.08 1.44 24 5.20 

t (.05 , 12) = 1.7823     *มีระดับนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษาที่เรียนด้วยเกมคอมพิวเตอร์
เพื่อการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น จ านวน 13 คน มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 26.08 คิดเป็นร้อยละ 86.93 แสดงว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูง
กว่าเกณฑ์ที่ก าหนด แตกต่างอย่างมีระดับนัยส าคัญที่ระดับ .05 
 3. ผลการวิเคราะหค์วามพึงพอใจของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 
                 ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่มีต่อด้วยเกม
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 
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ที่ รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. แปลความหมาย 

1 ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ 4.65 0.50 มากที่สุด 
2 ดา้นการน าเสนอ 4.43 0.51 มาก 

3 ดา้นเนื้อหา 4.45 0.55 มาก 

 รวมเฉลีย่ทุกรายการ 4.51 0.52 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
ที่มีต่อเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น โดยมีภาพ
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 เม่ือพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านความรู้
ความเข้าใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านเน้ือหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 อยู่ในระดับ
มาก และ ด้านการน าเสนอ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในล าดับสุดท้ายเท่ากับ 4.43 อยู่ในระดับมาก 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นมี
คุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 และเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา มีประสิทธิภาพแบบหน่ึงต่อ
หน่ึงและแบบกลุ่มเล็ก เท่ากับ 77.78/84.44 และ 78.44/83.33 ตามล าดับ ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด<±2.5> 
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ที่เรียนด้วยเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การ
ออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ที่มีต่อเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หน่วยการเรียนรู้
ที่ 4 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 

อภปิรายผลการวจิยั 
 1. สร้างและหาประสิทธิภาพเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบและการ
เขียนโปรแกรมเบื้องต้น ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
 ผลการสร้างเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบและการเขียนโปรแกรม
เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากความคิดเห็นขอผู้เชี่ยวชาญ พบว่า เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา มีจ านวน 3 เรื่อง 
มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 น้ันเป็นเพราะ เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หน่วยการเรียนรู้
ที่ 4 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น มีองค์ประกอบที่ครบถ้วน มีการออกแบบที่ถูกต้องเหมาะสม มีการ
เรียงล าดับความยากง่ายของเน้ือหาในเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา มีกระบวนการจัดท าที่ถูกต้องเหมาะสม มีการ
ออกแบบเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาตามหลักการออกแบบ ADDIE madel สอดคล้องกับงานวิจัยของ พจณิชา 
พันธ์จันทร์ และ อุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา (2559) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาชุดเกมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชาภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด ชนิดของค า และส านวนสุภาษิตส าหรับนักเรียน ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลก าแพงแสน พบว่า การประเมินความสอดคล้องของเน้ือหาจากผู้เชี่ยวชาญ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 อยู่ในระดับมากที่สุด  
 ผลการหาประสิทธิภาพของเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบและการเขียน
โปรแกรมเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากการทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนแม่ทะพัฒน
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ศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มีประสิทธิภาพแบบหน่ึงต่อหน่ึง และแบบกลุ่มเล็ก เท่ากับ 77.78/84.44 และ 
78.44/83.33 ตามล าดับ ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ดังที่ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2556) กล่าวว่าหลังจากค านวณหาค่า 
E1 และ E2 ได้แล้วผู้หาประสิทธิภาพต้องตีความหมายของผลลัพธ์โดยยึดหลักการและแนวทาง คือ ความคลาดเคลื่อน
ของผลลัพธ์ ให้มีความคลาดเคลื่อนหรือความแปรปรวนของผลลัพธ์ได้ไม่เกิน .05 (ร้อยละ 5) จากช่วงต่ าไปสูง = ±2.5
น่ันให้ผลลัพธ์ของค่า E1 หรือ E2 ที่ถือว่า เป็นไปตามเกณฑ์ มีค่าต่ ากว่าเกณฑ์ ไม่เกิน 2.5% และสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ไม่
เกิน 2.5% จึงท าให้เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษามีประสิทธภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ทั้งน้ีเป็นเพราะ เกม
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษามีการด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การออกแบบตามหลักการออกแบบ ADDIE madel อีกทั้ง
ยังมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาโดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์นักเรียนจะเป็น
ผู้สร้างความรู้ โดยการน าประสบการณ์หรือสิ่งที่พบเห็นในสิ่งแวดล้อมหรือสารสนเทศใหม่ที่ได้รับมาเชื่อมโยงกับ 
ความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิม มาสร้างเป็น ความเข้าใจของตนเอง โดยการให้ผู้เรียนได้เล่นเกมคอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษาด้วยตนเอง แก้ปัญหาด้วยตนเอง เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ประกอบไปด้วย สถานการณ์ปัญหา ภารกิจ 
และฐานความช่วยเหลือ มีด าเนินการอย่างเป็นระบบโดยผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญทุกขั้นตอนและปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ซ่ึงท าให้เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษามีความสวยงาม น่าสนใจและสามารถ
ดึงดูดความสนใจของนักเรียน ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน และนักเรียนยังเข้าใจในเน้ือหาการเรียนรู้จากการลง
มือปฏิบัติและน ามาสร้างเป็นองค์ความรู้ความเข้าใจของตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริรัตน์ กระจาดทอง (2555) 
ศึกษา เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมีเกม วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรื่อง ส่วนประกอบของ
คอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมีเกม วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ มีประสิทธิภาพ 
80.02/82.58 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนเทพพร เดชประสาท (2558) ศึกษาเรื่อง 
การประยุกต์ใช้เกมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการส่งเสริมกระบวนการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมในหลักสูตรธรรม
ศึกษาชั้นตรี พบว่า ผลการหาประสิทธิภาพของเกมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีค่าเท่ากับ 81.0/80.27 มี ประสิทธิภาพ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วย
เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น เทียบกับเกณฑ์ร้อย
ละ 80 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 หลังจากที่เรียนด้วย เกมคอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูง
กว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ทั้งน้ีเป็นเพราะเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ได้ผ่านการด าเนินการอย่างเป็นระบบหลายขั้นตอน
ที่มีคุณภาพและและประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดและเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียน 
นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองและทบทวนบทเรียนผ่านการใช้เกมคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษา เกมคอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษาเป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆอย่างสนุกสนานและท้าทายความสามารถ ท าให้ได้รับ
ประสบการณ์ตรงเป็นวิธีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมสูง จึงท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรีสุดา  ด้วงโต้ด ปรัชญนันท์  นิลสุข และ ปณิตา  วรรณพิรุณ (2554) เกมคอมพิวเตอร์เพื่อ
การสอนสามารถกระตุ้นให้นักเรียน เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการเล่นเกม นักเรียน สามารถเล่นเกมด้วยตนเอง 
โดยเกมคอมพิวเตอร์   จะสอดแทรกเน้ือหาของวิชาคอมพิวเตอร์ที่นักเรียนต้อง เรียนในชั้นเรียนปกติ แต่ไม่ได้อยู่ใน
รูปแบบของ ตัวหนังสือ หรือค าบอกเล่าจากครูผู้สอน อีกทั้งเกมยังถูก ออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในเกม
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อยู่ ตลอดเวลา รวมถึงมีการแสดงคะแนนที่ท าได้ในแต่ละด่าน ตลอดจนคะแนนพิเศษเม่ือสามารถผ่านภารกิจที่ก าหนด
จะท าให้ผู้เรียนเกิดก าลังใจและกระตือรือร้น และตั้งในใน การเล่นเกมในด่านต่อ ๆ ไป เม่ือนักเรียนรู้และทราบ สถานะ
ของคะแนนตัวเองตลอดเวลา   ถ้ารู้ว่าคะแนนของ ตัวเองต่ า จะมีความพยายามที่จะท าให้คะแนนดี จึงท าให้ผลสัมฤทธ์ิ
สูงขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนเทพพร เดชประสาท (2558) ศึกษาเรื่อง การประยุกต์ใช้เกมคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนในการส่งเสริมกระบวนการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมในหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี  พบว่า เกมคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนในการส่งเสริมกระบวนการเขียนเรียงความ แก้กระทู้ธรรมในหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี  มีการพัฒนาอย่าเป็น
ขั้นตอน ท าให้ได้เกมคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและน่าสนใจ มีภาพเคลื่อนไหว มีเสียงประกอบ
ในการบอกกติกา เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  แต่ด้วยความจ าเป็นของข้อความที่ต้องใช้ในเกมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท า 
ให้พื้นที่ในเกมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีขนาดอักษรเล็กไป แต่ก็สามารถจูงใจได้ด้วยเสียงเพลงประกอบ และมีกิจกรรม
พิเศษเพื่อจูงใจให้นักเรียนใช้เกมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทบทวนบทเรียนผ่านการใช้เกม คอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลายรอบ  
ซ่ึงทั้งหมดน้ีเป็นสิ่งเร้าความสนใจให้ผู้เรียนเรียนรู้มากขึ้น  ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นด้วย  
 3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หน่วย
การเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 
 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 อยู่ในระดับมากที่สุด  ทั้งน้ีเป็นเพราะเกม
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษามีกระบวนการสร้างและพัฒนาที่ถูกต้องตามขั้นตอน มีคุณภาพและประสิทธิภาพเป็นไปตาม
เกณฑ์ มีค าชี้แจงในการใช้งานที่ชัดเจน มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ นักเรียนสามารทบทวนความรู้ด้วยตนเองอย่างเต็ม
ศักยภาพ นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานเกิดความท้าทาย เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษามีการออกแบบหน้าจอที่สี
สดใส ง่ายต่อการศึกษาและทบทวนความรู้ เก่ียวกับการออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ท าให้นักเรียนเรียน
สนุก  ตื่นเต้น ไม่เบื่อหน่าย มีความกระตือรือร้นในการเรียน และกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนมีภาพประกอบช่วยท า
ให้ผู้เล่นเข้าใจเน้ือหาบทเรียน รูปแบบ ขนาด สีตัวอักษร ที่ใช้ประกอบมีความเหมาะสม ภาพประกอบสื่อความหมาย
ชัดเจน มีการล าดับความยากง่ายของเน้ือหา เหมาะสมกับวัยของนักเรียน และตรงตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ คณิศร จ้ีกระโทก จีรนันท์ ล้อดงบัง และ รวี เวธิตะ (2558) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษา เรื่อง งานเกษตรคู่บ้าน กลุ่มวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า 
นักเรียนมีความพึงพอใจภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของพจณิชา พันธ์จันทร์ และ อุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา (2559) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาชุดเกมคอมพิวเตอร์เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชาภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด ชนิดของค า และส านวน
สุภาษิตส าหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลก าแพงแสน พบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72  

ขอ้เสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. ควรมีการปรับพื้นฐานการใช้งานเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาส าหรับนักเรียนเพื่อให้นักเรียน
สามารถใช้งานเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาได้ทุกคน เน่ืองจากนักเรียนแต่ละคนมีพื้นฐานในการใช้งานแตกต่างกัน 
  2. การเรียนการสอนโดยใช้เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทุกสถานที่ ทุกเวลา และสามารถใช้งานกับอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างมีความเหมาะสม เช่น 
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน และควรเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์และเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเพื่อ
ความสะดวก รวดเร็วในการใช้งาน 
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 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรน าแบบทดสอบไปหาค่า อ านาจจ าแนก และความยากง่าย ก่อนน าไปใช้จริงเพื่อท าให้
แบบทดสอบมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 
  2. ควรหาประสิทธิภาพของเกมคอมพิวเตอร์แบบภาคสนาม 
  3. ควรมีการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาในเน้ือหาเรื่องอ่ืนๆ ต่อไป 
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ศรีสุดา  ด้วงโต้ด  ปรัชญนันท์  นิลสุข และ ปณิตา  วรรณพิรุณ.(2554). การพัฒนาเกมคอมพวิเตอร์เพือ่การสอนวชิา
 ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ บู ร ณ า ก า ร ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ . ( อ อ น ไ ล น์ )  สื บ ค้ น เ ม่ื อ  2 5  ตุ ล า ค ม  2 5 6 1 , จ า ก
 https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/34507691/srisuda.pdf?AWSAccessKeyI
 =AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1540862168&Signature=tF9Md%2B2EzbDJzBEzEPTNy25
 5mc%3D&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3D34507691.pdf 
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การพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน รายวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร  
เรือ่ง การคน้หาขอ้มลูและตดิตอ่สือ่สารผา่นเครอืขา่ยคอมพวิเตอรอ์ยา่งมีคณุธรรม  

โรงเรยีนตากสนิราชานสุรณ ์ โดยการใช้ Quizizz 
Development of learning achievement in Information and Communication Technology 

courses 
Finding information and communicate a computer network with morality 

TaksinRachanusorn School By using Quizizz. 
รุง่นภา อนนัตศริ1ิ, วรากร ทองทว2ี และ เมธ ีมธรุส3  

Rungnapa Anantasiri1, Warakorn Tongtawee2 and Matee Maturos3 
 

1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
2ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

3อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

บทคดัยอ่ 

 บทความวิจัยน้ีน าเสนอผลการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เรื่อง การค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 โรงเรียน
ตากสินราชานุสรณ์  โดยการใช้ Quizizz โดยมีวิธีการด าเนินการกับกลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์  อ าเภอเมือง จังหวัดตาก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 โดยเป็นกลุ่มประชากร จ านวน 40 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้จ านวน 1 หน่วยการเรียนรู้  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อ Quizizz สถิติที่ใช้ ได้แก่ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ด้วยสูตร Kr21 และแบบวัดความพึงพอใจ 
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ 
 จากการศึกษาพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ง 22102 ชั้นมัธยศึกษาปีที่ 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรม ที่สร้างขึ้นน้ัน 
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 70 / 70 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อQuizizz พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในรายข้อ
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับพึงพอใจมาก คือ นักเรียนอยากให้ครูจัดกิจกรรมแบบน้ีบ่อยๆ เฉลี่ย 4.90 

ค าส าคัญ : Quizizz / พัฒนาผลสัมฤทธ์ิ 

Abstract 

 The purposes of this research of Development of Academic achievement Information and 
Communication Technology on Morality and Ethics in Internet usage Grade 8/2, TaksinRachanusorn 
School By using Quizizz. to deal with the target group the Grade 8/2, TaksinRachanusorn School Muang 
District, Tak. Population group 40 students in Tak Educational Service Area 1, The instruments used 
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in the study were: one learning unit for learning activities achievement test learning management 
plan and Student satisfaction measure for Quizizz game. Statistics used to compare were learning 
achievement with Kr21 formula and satisfaction measure Rating scale 5 levels 
 The study found that the Information and Communication Technology learning activity 
package 22102, Grade 8, Unit 3, the unit courses Finding information and communicate  a computer 
network with morality was higher than the pre-test scores at the 0.05 level of significance And the 
satisfaction of students with Quizizz. It is found that students are satisfied with the majority of the 
items at a very satisfactory level. Students want teachers to organize activities like this often average 
4.90 

Keywords : Quizizz / Development of learning achievement 

ความเป็นมาและความส าคัญ 

 ในสังคมปัจจุบันมนุษย์ต้องน าเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้ในชีวิตประจ าวันอยู่มาก การจัดการศึกษาสมัยใหม่ 
จึงต้องใส่เน้ือหาที่ต้องเรียนรู้ทางเทคโนโลยี เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและน ามาใช้กับการศึกษา ใน
ปัจจุบัน คือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การพัฒนาการศึกษาที่ส าคัญควรเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา 
ในประเทศที่ก าลังพัฒนาหลายๆ ประเทศ ได้มีการพัฒนาการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษามาก่อน ท าให้การพัฒนา
ประเทศเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ในส่วนของประเทศไทยมีการพัฒนาด้านการศึกษาช้าจะเห็น
ได้จากมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาอยู่บ่อยๆ ท าให้การพัฒนาประเทศเป็นไปได้ช้า ดังน้ันจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องเร่งพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับประถมศึกษา (อังสุมารินทร์  ภู่สีม่วง, 2557: ออนไลน์) 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ก าหนดให้การศึกษาภาคบังคับ คือ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการส่งเสริมการเรียนรู้
ทางด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ และได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อช่วยให้เยาวชนสามารถเรียนรู้ และใช้
เทคโนโลยีได้ตามความสามารถ ตามการเรียนรู้ในแต่ละระดับชั้น การปรับเปลี่ยนโดยการน าเอาวิชาการทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ มาให้เยาวชนได้เรียนรู้เร็วขึ้น นับว่าเป็นการช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนและช่วยเพิ่ม
ความสามารถในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นไปให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของแนวทางการพัฒนา
คุณภาพของคนที่จะช่วยพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต (จรวยพร ธรณินทร์, 2561: ออนไลน์) 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ 
มีทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถน าความรู้เก่ียวกับการด ารงชีวิต การ
อาชีพและเทคโนโลยี มาใช้ประโยชน์ในการท างานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขันในสังคมไทยและสากล เห็น
แนวทางในการประกอบอาชีพ รักการท างานและมีเจตคติที่ดีต่อการท างาน สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
พอเพียงและมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 204) 
 https://quizizz.com เป็นเว็บไซต์หน่ึงที่ช่วยสร้างแบบทดสอบออนไลน์ e-Testing ได้ฟรี ผู้ เรียนท า
แบบทดสอบผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Notebook Tablet Smartphone ที่เชื่อมต่อระบบ Internet ผู้เรียนทราบผล
การสอบทันที และผู้สอน ได้รับรายงาน (Report) ผลการสอบและบันทึกลงเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ Quizizz เหมาะกับ
การน ามาประยุกต์ใช้กับ การท าข้อสอบก่อนเรียน หลังเรียนเพื่อวัดผลการเรียนรู้ ของผู้เรียน หรือจัดกิจกรรมการสอบ
แบบเกมส์เพื่อเพิ่มความสนุกสนานในการเรียนได้ อีกทั้งช่วยให้สถาบันการศึกษาประหยัด ค่าใช้จ่ายจากการเตรียม
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สอบ และเป็นการใช้เทคโนโลยีได้อย่างเกิด ประโยชน์ ช่วยให้ผู้สอนลดเวลาในการท าข้อสอบและจัดชุดทดสอบ อีกทั้ง
จะทราบจุดบกพร่องการเรียนของนักเรียนแต่ละคนในแต่ละเน้ือหา ว่านักเรียนไม่เข้าใจในเน้ือหาการเรียนเรื่องใด เพื่อ
น ามาปรับปรุงแก้ไข กระบวนการจัดการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้น ในด้านของผู้เรียนเอง ก็จะได้ทราบข้อมูลและประเมิน
ตนเองได้ว่าไม่เข้าใจเน้ือหาตรงส่วนใดเพื่อจะได้กลับไปทบทวน และท าความเข้าใจในเน้ือหาน้ันอีกครั้งหน่ึง เสมือนการ
สร้างแรงจูงใจในการเรียน และให้ผู้เรียน ต้องเตรียมพร้อมในการเรียนอยู่เสมอ (“คู่มือการใช้งาน QUIZIZZ.” 2561 : 
3) 
 จากที่กล่าวมาทั้งหมด ผู้ศึกษาซ่ึงปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับมัธยมศึกษาปีที่2 ได้ส ารวจข้อมูลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2/4  ทั้งจากการประเมินด้วยแบบวัดผลสัมฤทธ์ิ และการประเมินตามสภาพจริงจากแผนการจัดการเรียนรู้วิชา
คอมพิวเตอร์ พบว่าผู้เรียนมีศักยภาพที่แตกต่างกัน การรับรู้ เน้ือหาของแต่ละคนไม่เท่ากัน ประกอบกับการสอนใน
ชั่วโมงที่มีเวลาจ ากัดผู้เรียนไม่สามารถเรียนรู้เน้ือหาได้อย่างครบถ้วนเท่าเทียมกัน จึงเป็นการยากที่จะสอนให้ผู้เรียน
เข้าใจในเน้ือหาทั้งหมดได้ทุกคน ส่งผลต่อความรู้ ความเข้าใจในเน้ือหาอย่างลึกซ้ึงของผู้เรียนและไม่เ ป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ เน่ืองจาก นักเรียนติดเล่นโทรศัพท์มือถือเป็นส่วนใหญ่ จึงได้น าข้อเสียน้ีมาเปลี่ยนให้กลายเป็นข้อดี คือให้
นักเรียนได้สนุกไปกับการเล่นโทรศัพท์ โดยได้ความรู้ ความสนุกสนาน กระตือรือร้นในการเรียนไปด้วย จึงได้ศึกษา การ
น าเอาQuizizz มาใช้ในการเรียนการสอน พบว่าการเรียนรู้จาก Quizizz ให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีขึ้น และ
นักเรียนให้ความสนใจในการเรียน มีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ที่ส าคัญคือ นักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจและจดจ าเน้ือหาได้กว่าการสอนแบบทั่วๆไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 
โดยการใช้Quizizz กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 เรื่อง การค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรม ก่อนและหลัง
การเรียนโดยการใช้Quizizz 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ที่มีต่อQuizizz 

ขอบเขตของการวิจัย 
        ขอบเขตประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4  โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1  รวมทั้งหมด 40 คน 
         ขอบเขตเนื้อหาและเวลา 
   ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรม ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ง 22102 ส าหรับชั้นมัธยศึกษา
ปีที่  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 3    
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาตรฐานการเรียนรู้ ง 3.1 ซ่ึงประกอบด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 10 
ชุด ดังน้ี 
   ชุดที่ 1 ความหมายและพัฒนาการของอินเทอร์เน็ต 
   ชุดที่ 2 การท างานของอินเทอร์เน็ต 
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   ชุดที่ 3 การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต 
   ชุดที่ 4 โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมล 
   ชุดที่ 5 การย้ายโอนแฟ้มข้อมูล 
   ชุดที่ 6 การแลกเปลี่ยนข่าวสารและความคิดเห็น 
   ชุดที่ 7 การสนทนาผ่านอินเทอร์เน็ต 
   ชุดที่ 8 การค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 
   ชุดที่ 9 คุณธรรมและจริยธรรมในใช้การอินเทอร์เน็ต 
   ชุดที่ 10 มารยาท ระเบียบและข้อบังคับในการใช้อินเทอร์เน็ต 
  ขอบเขตเวลา 
   ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
            ขอบเขตตัวแปร 
   ในการวิจัยครั้งน้ี มีตัวแปรที่ศึกษาดังน้ี 
    1.  ตัวแปรอิสระ คือ การสอนโดยใช้Quizizz 
    2.  ตัวแปรตาม คือ 
         2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรม      
                    2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ที่มีต่อQuizizz  

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่เพิ่มขึ้น หลังจากที่ได้เล่นQuizizz สูงกว่า
เกณฑ์ ร้อยละ70 
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ที่ได้เล่นQuizizz ในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง 
การค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรม มีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 3. นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ที่ได้เล่นQuizizz มีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. การสอนโดยใชQ้uizizz หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่มีการทบทวน แบบฝึกหัด ทดสอบ 
ความรู้ โดยการให้นักเรียนเล่นเกม โดยการน าเอาสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ และหน่วยการเรียนรู้ ซ่ึง
สอดคล้องกับเน้ือหา ระดับชั้น และความสามารถของผู้เรียน น ามาประกอบขึ้นเป็นการเล่นโดยจัดการแข่งขันเป็นกลุ่ม
หรือเดี่ยว จะต้องใช้ความรู้ในเน้ือหาเข้ามามีส่วนร่วมในการเล่น ผู้เล่นจะต้องเล่นตามกฎเกณฑ์ที่ก าหนด เม่ือสิ้นสุดแล้ว
จะมีการตัดสินแพ้ชนะและจะได้รางวัลจากการร่วมกิจกรรม  
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ หมายถึง ผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนที่จะท าให้นักเรียนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และสามารถวัดได้โดยการแสดงออกมาทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้าน
ทักษะพิสัย            
 3. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้ เกม
Quizizz 
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 4. ประสทิธิภาพ 70/70 หมายถึง ระดับคุณภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรม ที่ผูวิ้จัยได้สร้างขึ้นเม่ือน าไปจัดการเรียนรู้แล้วมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 70/70 
     70 ตัวแรก หมายถึง ร้อยละ 70 จากกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต 
     70 ตัวหลัง หมายถึง ร้อยละ 70 จากการวัดด้วยแบบทดสอบหลังจากการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การค้นหาข้อมูลและ
ติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรม 
 5. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 หมายถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1  จ านวน 40 คน 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
         ตัวแปรอิสระ                                                                    ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 1 จัดท าจัดท าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การ
ค้นหาข้อมูลละติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
  1.1 ศึกษาหลักสูตรสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เอกสารประกอบการสอน
และหนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
  1.2 สร้างเน้ือหา กิจกรรมและวิธีการด าเนินการสอน โดยสร้างแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง หน่วย
การเรียนรู้ที่ 3 การค้นหาข้อมูลละติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรม จ านวน 10 แผน 
  1.3 ออกแบบQuizizzที่ใช้ในการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การค้นหาข้อมูลละติดต่อสื่อสารผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรม ให้สอดคล้องกับเน้ือหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 สรุปขั้นตอน จัดท าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
การค้นหาข้อมูลละติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้ดังน้ี 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การ

ค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่าน

เครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรม  

2. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ที่มีต่อQuizizz 

การสอนโดยใช้Quizizz 
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ภาพ 1 แสดงขั้นตอนการสร้างชดุกิจกรรมการเรยีนรู ้

 ขั้นตอนที่ 2 จัดท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าหน่วยการเรียนรู้
ที่ 3 การค้นหาข้อมูลละติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรม  1 ฉบับ ซ่ึงเป็นแบบปรนัยชนิด  4 
ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 
  2.1 ศึกษาหลักสูตรสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เอกสารประกอบการสอน
หนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และเอกสารที่เก่ียวกับการวัดและประเมินผลและวิธีการสร้างแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  2.2 ศึกษาเน้ือหาของวิชาและวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อสร้างแบบทดสอบให้มี ความ
เที่ยงตรงตามเน้ือหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  2.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศ แบบ
ปรนัยเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ โดยให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และครอบคลุมเน้ือหาสาระ
การเรียนรู้เทคโนโลยสารสนเทศ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
  2.4 น าแบบทดสอบที่ได้ไปให้ผู้ เชี่ยวชาญด้านเน้ือหาคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ท่าน โดยใช้
ผู้เชี่ยวชาญชุดเดิมในการตรวจความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา พิจารณาความเหมาะสม ความถูกต้อง ความสอดคล้องของ
เน้ือหากับจุดประสงค์ โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้และคัดเลือก
แบบทดสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ซ่ึงในการวิจัยครั้งน้ีพบว่ามีแบบทดสอบจ านวน 25 
ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
   +1 หมายถึง  แน่ใจว่าข้อสอบวัดตรงจุดประสงค์ข้อน้ัน 
      0 หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อสอบวัดตรงจุดประสงค์ข้อน้ันหรือไม่ 
   -1  หมายถึง  แน่ใจว่าข้อสอบวัดไม่ตรงจุดประสงค์ข้อน้ัน 
  2.4 คัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความยาก (p) 
อยู่ระหว่าง 0.20-0.80 และมีค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป จ านวน 20 ข้อ โดยให้ครอบคลุมกับจุดประสงค์

ศึกษาหลักสูตร

การจัดท าชุดกิจกรรมการเรียนรู้

ออกแบบQuizizzที่ใช้ ในการ
สอน

ตรวจสอบความถูกต้อง

ของเน้ือหาเกม

ปรับปรุงแกไข

ไดชุดกิจกรรมการเรียนรู ที่มี
ประสิทธิภาพ



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

141 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที2่ (Proceedings) 

การเรียนรู้ ซ่ึงในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ค่าความยาก (p) อยู่ระหว่าง 0.33 – 0.89 ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 
0.00 – 0.58 และได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบเท่ากับ 0.78   
  2.5 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ได้
ไปใช้กับกลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 
สรุปขั้นตอนการจัดท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้ดังน้ี 

 

ภาพ 2 แสดงการสรา้งแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรยีน 

 ขั้นตอนที่ 3 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ที่มีต่อQuizizz จ านวน 10 
ข้อ 1 ฉบับ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ 
  3.1 ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบสอบถามวัดความพึงพอใจเพื่อน ามา
ก าหนดขอบเขตและเน้ือหาของแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ 
  3.2 ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบวัดความพึงพอใจ 
  3.3 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อQuizizz เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scales) 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ  โดยก าหนดค่า 5 ระดับ ซ่ึงได้ก าหนดค่าคะแนนไว้ดังน้ี  
   นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด ได้คะแนน   5  คะแนน 
   นักเรียนมีความพึงพอใจมาก  ได้คะแนน   4  คะแนน 
   นักเรียนมีความพึงพอใจปานกลาง ได้คะแนน   3  คะแนน 
   นักเรียนมีความพึงพอใจน้อย  ได้คะแนน   2  คะแนน 
   นักเรียนมีความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้คะแนน   1  คะแนน 
  3.4 น าแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อQuizizz ไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความ
สอดคล้องระหว่างแบบวัดเจตคติกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ซ่ึงในการวิจัยครั้งน้ีพบว่าประเด็นค าถามทั้ง10ข้อ มีค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 

ศึกษาหลักสูตรสาระการเรียนร้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ศึกษาเน้ือหาของวิชาและวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

น าแบบทดสอบที่ได้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจ

คัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ได้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 20 ข้อ เพื่อน าไปใช้จริง
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  3.5 จัดพิมพ์แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อQuizizz เพื่อใช้ในการทดลองกับกลุ่ม
ประชากรในงานวิจัย 
 
สรุปขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อQuizizz ได้ดังน้ี 

 

ภาพ 3 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบประเมนิความพงึพอใจของนักเรยีนทีม่ตีอ่เกม Quizizz 

สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
 ในวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเพื่อทดสอบค่าต่างๆ ดังน้ี  
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือ 
  1. หาค่าความเที่ยงตรงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชนิดเลือกตอบโดยใช้ค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ ค านวณจากสูตร (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540:117) 

    IOC =  
∑R

N
 

   เม่ือ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดระสงค์ 
    ∑R     แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
    N แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
  2. หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเตอร์เน็ต โดยใช้เทคนิค 50%  
สูตรการหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) มีสูตรดังน้ี 
  ค่าความยากง่าย (p)  

     𝑝 =
𝑅

𝑁
 

   เม่ือ p  แทน ดัชนีความยากง่ายของค าถามแต่ละข้อ 

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวข้องกับการสร้างแบบสอบถาม

ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบ
ประเมินความพึงพอใจ

สร้างแบบประเมินความพึงพอใจ

น าแบบประเมินความพึงพอใจไปให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจ

จัดพิมพ์แบบประเมินความพึงพอใจ
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    R  แทน จ านวนผู้ตอบถูกในข้อน้ัน 
    N  แทน จ านวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 
  ค่าอ านาจจ าแนก (r)   

     𝑟 =  
𝑅𝑈−𝑅𝐿

𝑁

2

 

   เม่ือ  r  แทน ค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ 
    RU  แทน จ านวนผู้ตอบถูกในข้อน้ันในกลุ่มเก่ง 
    RL  แทน จ านวนผู้ตอบถูกในข้อน้ันในกลุ่มอ่อน 
    N  แทน จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
  3. การหาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้สูตร 
KR-21 ของ Kuder Richardson โดยมีสูตรดังน้ี (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540: 123) 

    𝐾𝑟21 =
𝑘

𝑘−1
[1 −

�̅�(𝑘−�̅�)

𝐾𝑆2
] 

   เม่ือ      𝑟𝑡𝑡  แทน  ค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
    K    แทน  จ านวนข้อสอบในแบบทดสอบ 

    �̅�   แทน  ค่าคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบ 

    𝑆2 แทน  ค่าความแปรปรวนของแบบทดสอบ  
    สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน 
  1. ใช้ค่าสถิติ t-test for Dependent sample เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
ก่อนและหลังการเรียน เรื่อง การค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรม ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 โดยใช้สูตร t-test for Dependent sample ดังต่อไปน้ี 

𝑡    =  
∑𝐷

√𝑁∑𝐷
2
− (∑𝐷)

2

𝑁 − 1

 

   เม่ือ  t แทน ค่าที่ใช้ในการพิจารณา t-test for Dependent sample 
    D แทน ผลต่างของข้อมูลแต่ละคู่ 
    N แทน จ านวนคู่ 

  2. ใช้ค่าสถิติ t-test One sample เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียน
โดยใช้เกมส์ Quizizz เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเตอร์เน็ต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 กับเกณฑ์ 
โดยใช้สูตร t-test One sample 

        𝑡    =  
x̅−μ
S

√n

      ;  df = n-1 

   เม่ือ  t แทน ค่าที่ใช้ในการพิจารณา 

    x̅ แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบที่นักเรียนท าได้ 
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    μ แทน ค่าเฉลี่ยที่เป็นค่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
    s แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบ 
    n แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลู 
 1. การเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 
โดยใช้Quizizz กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
           ผลการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียนของชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 โดยใช้Quizizz กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ดังตาราง 1 
           ตาราง 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หลังเรียนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 โดยใช้Quizizz กับเกณฑ์ร้อยละ 70 

 n k �̅� S.D. t 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร หลังเรียน 

40 14 18.72 2.58 11.45 

 จากตาราง 1 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้Quizizz สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  โดยมีค่า t = 11.45 

 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 เรื่อง การค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรม ก่อนและหลัง
การเรียนโดยการใช้Quizizz  
           ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 เรื่อง การค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรม ก่อนและหลัง
การเรียนโดยการใช้Quizizz พบดังตาราง 2 
            ตารางที่ 2   แสดงผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 เรื่อง การค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรม 
ก่อนและหลังการเรียนโดยการใช้Quizizz 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน n �̅� S.D. t 
ก่อนการจัดการเรียนรู้ 40 13.21 2.61 

13.58 
หลังการจัดการเรียนรู้ 40 18.72 2.58 

          p < .05 
 จากตาราง 2 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 เรื่อง การค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรม หลังการ
ใช้Quizizz สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ผ่านการใชQ้uizizz อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 13.58   
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3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ที่มีต่อQuizizz  
      ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ที่มีต่อQuizizz พบดังตาราง3 
      ตาราง 3  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความพึงพอใจของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/4  ที่ได้เล่น
Quizizz 

รายการประเมิน �̅�  S.D. ระดับ 

1. กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้Quizizz ช่วยให้ฉันเข้าใจเน้ือหาได้ง่าย 4.63 0.70 มาก 

2. กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยQuizizz ท าให้ฉันสนุกสนานและท าให้ฉัน
เรียนรู้ได้เร็ว 

4.83 0.45 มาก 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยQuizizz ท าให้ฉันเ กิดการเรียนรู้ต าม
จุดประสงค์ได้จริง 

4.40 0.84 มาก 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยQuizizz ช่วยฝึกให้ฉันรู้จักการท างานร่วมกัน
และช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 

4.50 0.68 มาก 

5. นักเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้Quizizz 4.75 0.59 มาก 

6. ฉันคิดว่าควรน าบทเรียนโดยใช้Quizizz ไปใช้สอนในเน้ือหาอ่ืนด้วย 4.55 0.68 มาก 

7. กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยQuizizz มีความน่าสนใจกว่าการเรียนใน
รูปแบบปกติ 

4.55 0.81 มาก 

8. กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้Quizizz ท าให้ฉันอยากเรียนมาก
ยิ่งขึ้น 

4.70 0.61 มาก 

9. ฉันคิดว่าQuizizz เป็นเกมส์ที่ดีและช่วยพัฒนาสมอง 4.75 0.59 มาก 

10. ฉันอยากให้ครูจัดกิจกรรมแบบน้ีบ่อยๆ 4.90 0.38 มาก 

รวม 4.50 0.65 มากที่สุด 

 จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/4  มีความพึงพอใจต่อQuizizz โดยภาพรวมอยู่ในระดับความ

พึงพอใจมากที่สุด (�̅� = 4.50 และ S.D. = 0.65)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/4  มีความ

พึงพอใจต่อQuizizz สูงสุด คือ อยากให้ครูจัดกิจกรรมแบบน้ีบ่อยๆ (�̅� = 4.90 และ S.D. = 0.38)  รองลงมาคือ การ

เรียนรู้ด้วยQuizizz ท าให้ฉันสนุกสนานและท าให้ฉันเรียนรู้ได้เร็ว (�̅� = 4.83 และ S.D. = 0.45)  และน้อยที่สุด คือ 

การเรียนรู้ด้วยQuizizz ท าให้ฉันเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ได้จริง (�̅� = 4.40 และ S.D. = 0.84)   

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การค้นหาข้อมูล
และติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์  โดย
การใช้ Quizizz ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ผูวิ้จัยสรุปไว้ดังน้ี 
 1. ผลการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียนของชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 โดยใช้Quizizz กับเกณฑ์ร้อยละ 70 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้Quizizz สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยมีค่า t = 11.45 
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 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 เรื่อง การค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรม ก่อนและหลัง
การเรียนโดยการใช้Quizizz พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 เรื่อง การค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมหลังการ
ใช้Quizizz สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ผ่านการใช้Quizizz อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 13.58   
 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/4 ที่ มีต่อQuizizz พบว่า นักเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 2/4  มีความพึงพอใจต่อQuizizz โดยภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด (�̅� = 4.50 และ 
S.D. = 0.65)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/4  มีความพึงพอใจต่อQuizizz สูงสุด คือ 

อยากให้ครูจัดกิจกรรมแบบน้ีบ่อยๆ (�̅� = 4.90 และ S.D. = 0.38)  รองลงมาคือ การเรียนรู้ด้วยQuizizz ท าให้ฉัน

สนุกสนานและท าให้ฉันเรียนรู้ได้เร็ว (�̅� = 4.83 และ S.D. = 0.45)  และน้อยที่สุดคือ การเรียนรู้ด้วยQuizizz ท าให้

ฉันเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ได้จริง (�̅� = 4.40 และ S.D. = 0.84)   

อภิปรายผล 
 จากผลการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การค้นหา
ข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์  
โดยการใช้Quizizz ผูวิ้จัยเสนอการอภิปรายตามรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 1. จากสมมติฐานข้อที่ 1 ที่ว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่เพิ่มขึ้น หลังจากที่
ได้เล่นQuizizz สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ70 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร หลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้Quizizz สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยมีค่า t = 11.45 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งน้ีเน่ืองจาก นักเรียน
สามารถจดจ าเน้ือหาความรู้ ผ่านการเล่นQuizizz ได้ดีกว่า เน่ืองจากQuizizz เป็นเกมที่น่าสนใจ อีกทั้งเม่ือได้เล่นแล้ว 
นักเรียนรู้สึกสนุกไปด้วย พร้อมทั้งมีสื่อประสมมากมาย เช่น เสียงของเกม ภาพ สีสัน ที่สามารถดึงดูดความสนใจได้เป็น
อย่างมาก ท าให้นักเรียนเกิดความตั้งใจในการเรียนรู้  
 2. จากสมมติฐานข้อที่ 2 ที่ว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ที่ได้เล่นQuizizz ในรายวิชา เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรม มี
ผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 เรื่อง การค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมี
คุณธรรมหลังการใช้Quizizz สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ผ่านการใช้Quizizz อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยมีค่า t = 13.58 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งน้ีเน่ืองจากก่อนการน าQuizizz มาใช้น้ัน ผู้เรียนได้รับความรู้
ด้วยวิธีที่เดิมๆ ซ้ าๆ ไม่น่าสนใจ ไม่มีแรงจูงใจในการเรียน นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย ประสิทธิภาพทางสมองจึงไม่รับรู้
อย่างเต็มที่ แต่เม่ือจัดกิจกรรมโดยน าQuizizz มาใช้น้ัน นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น มีความสนุกสนาน มีอารมณ์
ร่วมในการจัดการเรียนการสอน มีคะแนนแบบเรียลไทม์และการจัดอันดับผู้ที่มีคะแนนเยอะสุดเป็นแรงจูงใจในการตอบ
ค าถาม จึงท าให้นักเรียนสามารถจดจ าเน้ือหาได้มากกว่าก่อนการจัดกิจกรรม  
 3. จากสมมติฐานข้อที่ 3 ที่ว่า นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ที่ได้เล่นQuizizz มีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/4  มีความพึงพอใจต่อQuizizz โดยภาพรวมอยู่ในระดับความ

พึงพอใจมากที่สุด (�̅� = 4.50 และ S.D. = 0.65)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/4  มีความ

พึงพอใจต่อQuizizz สูงสุด คือ อยากให้ครูจัดกิจกรรมแบบน้ีบ่อยๆ (�̅� = 4.90 และ S.D. = 0.38)  รองลงมาคือ การ
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เรียนรู้ด้วยQuizizz ท าให้ฉันสนุกสนานและท าให้ฉันเรียนรู้ได้เร็ว (�̅� = 4.83 และ S.D. = 0.45)  และน้อยที่สุด คือ 

การเรียนรู้ด้วยQuizizz ท าให้ฉันเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ได้จริง (�̅� = 4.40 และ S.D. = 0.84)  ซ่ึงสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งน้ีเน่ืองจากQuizizz เป็นเกมที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก มีสื่อประสมมากมาย การแสดงผลคะแนน
และการจัดอันดับเป็นแบบเรียลไทม์ นักเรียนสามารถดูอันดับคะแนนได้ตลอดการเล่นเกม ท าให้เกิดความรู้สึก
สนุกสนาน เกิดการแข่งขันในหมู่เพื่อน ซ่ึงถือเป็นการกระตุ้นกระบวนการคิด ความจ าทางสมองจากเน้ือหาความรู้ที่
นักเรียนได้เรียนไป  
 ทั้งน้ี การน า Quizizz มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนน้ัน เป็นการน าเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างเกิด
ประโยชน์ช่วยให้ผู้สอนลดเวลาในการท าข้อสอบและจัดชุดทดสอบ อีกทั้งจะทราบจุดบกพร่องการเรียนของนักเรียนแต่
ละคนในแต่ละเน้ือหา ว่านักเรียนไม่เข้าใจในเน้ือหาการเรียนเรื่องใด เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไข กระบวนการจัดการเรียน
การสอนได้ดียิ่งขึ้น ในด้านของผู้เรียนเอง ก็จะได้ทราบข้อมูลและประเมินตนเองได้ว่าไม่เข้าใจเน้ือหาตรงส่วนใด เพื่อจะ
ได้กลับไปทบทวน และท าความเข้าใจในเน้ืออหาน้ันอีกครั้งหน่ึง เสมือนการสร้างแรงจูงใจในการเรียน และให้ผู้เรียน
ต้องเตรียมพร้อมในการเรียนอยู่เสมอ 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ครูผู้สอนในรายวิชาอ่ืนๆ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ ทุกเน้ือหา ทุกระดับชั้น 
 2. ครูผู้สอนสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการท าข้อสอบก่อนเรียน-หลังเรียนเพื่อวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ได้ 
 3. การจัดกิจกรรมโดยการน าQuizizzมาใช้น้ัน ครูผู้สอนควรเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์(คอมพิวเตอร์/
โทรศัพท์)และเช็คอินเตอร์ให้พร้อม เน่ืองจากQuizizzเป็นเกมแบบออนไลน์ 
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การพฒันาบทเรยีนออนไลน ์เรือ่งการใชโ้ปรแกรม Camtasia Studio 8 
ส าหรบันกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่3 โรงเรยีนบา้นเกาะน้ าโจน อ.เมอืง จ.ก าแพงเพชร 

The Development of online Learning on Camtasia Studio 8 Program Using for the 
Students insecondary Grad 3 Students at Koanamjone school, Meuang District, 

Kamphaeng Phet provine. 
กนัทนา พรมม1ี และ ธดิารตัน ์ทวทีรพัย2์ และ จกัรวาล มาตราสงิห3์ 

Kantana Prommee 1 and Thidarat Taweesup2 and Jakawan Martsing3 

 

1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
2อาจารย์โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

3ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านเกาะน้ าโจน อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

บทคดัยอ่ 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์ เรื่องการใช้งาน
โปรแกรม Camtasia Studio 8 ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเกาะน้ าโจน อ.เมือง จ.
ก าแพงเพชร เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยออนไลน์ เรื่องการใช้โปรแกรม Camtasia 
Studio 8 ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเกาะน้ าโจน อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร และเพื่อ
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่องการใช้งานโปรแกรม Camtasia Studio 8 ส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเกาะน้ าโจน อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งหมด 1 ห้อง จ านวน 22 คน โรงเรียนบ้านเกาะน้ าโจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  ได้มา
จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยบทเรียนออนไลน์  google sites เรื่อง 
การใช้งานโปรแกรม Camtasia Studio 8 ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และแบบสอบความพึงพอใจของ
นักศึกษามีต่อการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Camtasia Studio 8 ส าหรับนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t–test) 
แบบ Dependent 
 ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Camtasia Studio 8 ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเกาะน้ าโจน อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 81.44/84.22 
สูงกว่าเกณฑ์ ที่ก าหนดไว้ คือ 80/80 ส่วนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นอยู่ ในระดับมาก ( X
=4.51) 

ค าส าคญั :บทเรียนออนไลน์, โปรแกรม Camtasia Studio 8 ,ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, ความพึงพอใจ 

Abstract 
 The main purposes of this research were to development and validate the efficiency of 
online Learning on Camtasia Studio 8 Program for the secondary Grad 3 Students at Koanamjone 
School,Meuang District, Kamphaeng Phet provine and learning before and after learning through 
online on on Camtasia Studio 8 Program Program for the secondary Grad 3 Students at Koanamjone 
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School,Meuang District, Kamphaeng Phet provine. And to assess student satisfaction with online on 
Camtasia Studio 8  Program.  The for the secondary Grad 3 Students at Koanamjone School,Meuang 
District, Kamphaeng Phet provine. The sumple was secondary Grad 3 Students alone classroom with 
22 Students at Koanamjone School in academic yaer 2018, Second Semester, using specific methods. 
The research instruments used for collecting data were online on Camtasia Studio 8  Program, test 
before and after school and an attitude towards learning online. The using Camtasia Studio 8  Program 

secondary Grad 3 Students collected were analyzed using means ( X ) standard deviation (S.D.) and 
Dependent t-test. 
 The  findings showed that online learning on Camtasia Studio 8 Program with secondary 
Grad 3 Students at Koanamjone School,Meuang District, Kamphaeng Phet provine was 81.44 /84.22 
which was high that the critewion lerel of 80/80. Secondly,the achievement of Students who were 
taught using the online learning was significanfly different at the .05 level. The learners’satisfaction 

to  wards the online Learning lessons was at the high level ( X =4.51) 

Keywords : online Learning, Camtasia Studio 8, Achievement, satisfaction 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ใน ยุคโลกาภิวัตน์มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดด และมี
หลากหลาย รูปแบบ เข้าถึงผู้ใช้บริการทุกเพศทุกวัย การจะท าให้ ประชากรในวัยเรียนรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการ สื่อสารจึงจ าเป็นต้องน าวิวัฒนาการและความก้าวหน้า ดังกล่าวมาพัฒนาและส่งเสริ มภายในกระบวนการ
จัดการ เรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ที่สอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการ 
เรียนรู้การเรียนการสอนในปัจจุบันที่ยังไม่มีความ หลากหลายเหมาะสมกับผู้สอน ถูกจ ากัดเฉพาะในห้องเรียน และอยู่
ภายใต้การควบคุมก ากับของผู้สอนเท่าน้ัน ทั้งที่ ผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างระหว่างบุคคลมีความรู้ ความเข้าใจ
ประสบการณ์และการมองโลกแตกต่างกัน ออกไป รวมถึงรูปแบบการจัดชั้นเรียนในปัจจุบันไม่สามารถ ที่ตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้ เทคโนโลยีจึงเป็นพื้นฐานส าคัญ การจัดการเรียนการสอน ด้วยบทเรียน
ออนไลน์จึงตอบสนองการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเป็นการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนที่ประยุกต์ คุณลักษณะ
ของอินเทอร์เน็ต มาเป็นสื่อกลางเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ  รูปแบบของการ เรียนการ
สอนควรเน้นสอนวิธีการเรียนให้ผู้เรียนไม่ใช่สอน แต่เน้ือหาวิชาเพียงอย่างเดียวและการเรียนการสอนผ่าน เว็บไซต์ยัง
เป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Klaysong, 2010) การน าเทคโนโลยีทางการสอนเช่น บทเรียนออนไลน์มา
ช่วยในการจัดการเรียนการสอนจะท า ให้การเรียนมีความหมายมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมพัฒนาการของ นักเรียนได้เป็นอย่าง
ดี ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนา ศักยภาพของตนเองในการใช้เทคโนโลยีให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด (Klungphet, T. 
and Others, 2015) 
 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้ วิ จัย จึงสนใจที่จะศึกษาและพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ด้วย Google sites  
เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Camtasia Studio 8  ซ่ึงถือได้ว่าเป็นแนวทางหน่ึงในการน าเทคโนโลยีทางการศึกษามา
ประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในหลาย ๆ 
ด้าน โดยผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเรียนเร็วหรือเรียนช้าก็สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายได้เหมือนกัน และ
จากแนวคิดของนักจิตวิทยา ที่เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมี ศักยภาพ มีแนวโน้มที่จะขวนขวายเรียนรู้ด้วยตนเอง อีกทั้ง



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

150 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที2่ (Proceedings) 

บทเรียนน้ีได้น าเสนอผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่มีความสามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ อีกมากมาย จึง
เป็นแรงจูงใจอย่างหน่ึงที่ท าให้ผู้เรียนสนใจ 
 

วัตถปุระสงคข์องการวจิยั 
                  1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์ เรื่องการใช้โปรแกรม Camtasia Studio 8ส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านกาะน้ าโจน อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 
                  2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยออนไลน์ เรื่องการใช้โปรแกรม 
Camtasia Studio 8 ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านกาะน้ าโจน อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร  
                 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่องการใช้โปรแกรม Camtasia 
Studio 8 ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านกาะน้ าโจน อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร  

สมมตฐิานการวจิยั 
             1. บทเรยีนออนไลน์ เรื่องการใช้โปรแกรม Camtasia Studio 8 ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
มีประสิทธ์ิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
             2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนด้วยออนไลน์ เรื่องการใช้
โปรแกรม Camtasia Studio 8 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 
             3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่องการใช้โปรแกรม Camtasia Studio 8 ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านกาะน้ าโจน อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร อยู่ในระดบมาก 

นยิามศพัทเ์ฉพาะ 
             บทเรยีนออนไลน ์หมายถึง  นวัตรกรรมทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงวิธีเรียนที่เป็นอยู่เดิมเป็นการเรียนที่ใช้
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า เช่น อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซ์ทราเน็ต ดาวเทียม ดังน้ันจึงหมายรวมถึงการเรียนทางไกล 
การเรียนผ่านเว็บ ห้องเรียนเสมือนจริง ซ่ึงมีจุดเชื่อมโยงคือ เทคโนโลยีการสื่อสารเป็นสื่อกลางของการเรียนรู้ 
             โปรแกรม Camtasia Studio 8 หมายถงึ สามารถใช้อัดวีดีโอการใช้งานบนหน้าจอ Desktop ได้ง่ายๆ 
Camtasia Studio 8 เป็นโปรแกรมจับภาพหน้าจอ เป็นคลิปวีดีโอ พร้อมการบรรยายเสียง เหมาะส าหรับท าสื่อการ
สอน การน าเสนอ เป็นโปรแกรมที่นิยมน าไปท าเป็นวีดีโอเทรนน่ิง หรือวีดีโอสอนการใช้โปรแกรม ในส่วนของ studio 
เป็นโปรแกรมตัดต่อที่มีฟังก์ชั่นการท างานมากมาย 
             นกัเรยีน หมายถึง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งหมด 1 ห้อง จ านวน 22 คน โรงเรียนบ้านเกาะน้ าโจน 
อ.เมือง จ. ก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  
             ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกเก่ียวกับการเรียนบทเรียนออนไลน์  8 การเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยี3
สารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การใช้โปรแกรม Camtasia Studio ที่ได้จาก 
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรายวิชาเทคโนโลยี3 ก่อนเรียนและหลังเรียนการเรียนบทเรียนออนไลน์   

ขอบเขตการวิจัย 
 ด้านเนื้อหา 
  เน้ือหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นเน้ือหากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้ที่ 
1 เรื่อง การใช้โปรแกรม Camtasia Studio 8 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซ่ึงใช้เวลาสอน 8 ชั่วโมง 
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 ด้านตัวแปร 
  ตัวแปรต้น  ได้แก่  บทเรียนออนไลน์ 
  ตัวแปรตาม  ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียน 
     ด้านระยะเวลา 
  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

กรอบแนวคดิการวจิยั 

       

 

 
วิธดี าเนนิการวจิยั 
 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
  ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งหมด 1 ห้อง จ านวน 22 คน โรงเรียนบ้านเกาะน้ า
โจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561   
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
                       1. บทเรยีนออนไลน์ Google Sites เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Camtasia Studio 8 ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ โรงเรียนบ้านเกาะน้ าโจน จ านวน 8 แผน   
   2. แผนการจัดการเรียนรู้บทเรียนออนไลน์  เรื่อง Camtasia Studio 8 ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเกาะน้ าโจน จ านวน 8 แผน   
   3. แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 เรื่อง โปรแกรม Camtasia Studio 
8  ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มีค่าความ
เที่ยงตรง โดยใช้วิธีการประเมินความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับข้อสอบแต่ละข้อพบว่า ได้ค่า (IOC) 
อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ค่าความเชื่อม่ันโดยวิธีการของคอนบราค (KR-20) พบว่า เท่ากับ 0.88 ค่าความยากง่าย (p) 
อยู่ระหว่าง 0.44-0.77และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.45-0.69  
   4. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง เรื่อง Camtasia Studio 8 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเกาะน้ าโจนา อยู่ในระดับมาก ( X =4.51) เทียบกับเกณฑ์การ
ประเมินผล  คือนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก 
การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
   1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ท าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง 
การใช้งานโปรแกรม Camtasia Studio 8 เพื่อจัดนักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้วิจัยต้องเตรียมการจัดนักเรียนเข้า
ระบบออนไลน์ ซ่ึงแต่ละคนมีความสามารถในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันออกไป    
   2. จัดการเรียนรู้ออนไลน์ จ านวน 8 ครั้ง ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
   3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ท าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ3 
แบบวัดความพึงพอใจทางการเรียนต่อการเรียนบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Camtasia Studio 8  
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ3  
  

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

- ความพึงพอใจของนักเรียน 
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การวเิคราะหข์อ้มลู 
 1. การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
  1.1 วิเคราะห์คุณภาพของบทเรียนออนไลน์ โดยผู้เชี่ยวชาญแล้วน าไปแปลผลเพื่อเปรียบเทียบกับ

เกณฑ์ประเมินสื่อ (ไชยยศ, 2537: 131-134) ด้วยการหาค่าเฉลี่ย ( X )  
  1.2 หาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์โดยใช้เกณฑ์ 80/80  
 2. การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  2.1 หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์และเน้ือหากับจุดประสงค์โดยหา
ค่าเฉลี่ยจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวัด และประเมินผลและผู้เชี่ยวชาญเน้ือหาโดยใช้สูตร IOC 
คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนตั้งแต่ 0.5 ถึง 1.00 
  2.2 หาค่าความยากง่าย และอ านาจจ าแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบโดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์แบบอิงเกณฑ์  
  2.3 หาค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ (Reliability) โดยใช้วิธีความเชื่อม่ันคูเคอร์ ริชาร์ดสัน 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง “การใช้โปรแกรม 

Camtasia Studio 8” วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  ความพึงพอใจที่มีระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ  
   ระดับ ความพึงพอใจ   มากที่สุด           5       คะแนน 
      ระดับ ความพึงพอใจ   มาก                4      คะแนน 
      ระดับ ความพึงพอใจ   ปานกลาง         3       คะแนน 
      ระดับ ความพึงพอใจ   น้อย               2        คะแนน 
       ระดับ ความพึงพอใจ   น้อยที่สุด        1        คะแนน 
 การสรุปผลการประเมิน เม่ือได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนแต่ละข้อแล้ว น ามาเทียบกับเกณฑ์การประเมินผล  ซ่ึงมีการ
แปลผลตามระดับค่าเฉลี่ยจากอันตรภาคชั้น  ดังน้ี 
   คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 4.50              นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
   คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49   นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก 
   คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49  นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
   คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49  นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับน้อย 
    คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 1.50  นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
ผลการวเิคราะหข์้อมูล 
         1. การหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์ เรื่องการใช้โปรแกรม Camtasia Studio 8 ส าหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านกาะน้ าโจน อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 
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            ตาราง 1 แสดงผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์ ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3  เรื่อง 
การใช้โปรแกรม Camtasia Studio 8  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

จ านวนนักเรยีน
(n) 

คะแนนระหว่าง
เรยีน 

(80 คะแนน) 

E1 คะแนนหลงัเรยีน 

(20 คะแนน) 

E2 คา่ประสิทธภิาพ 
(E1/E2) 

     x   S.D  x   S.D   

22 คน 50.29         0.74 83.81 16.84      1.34 84.22 83.81/84.22 

      

 จากตารางที่ 1 พบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียน คอมพิวเตอร์ออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากการทดลองใช้ 
กับนักเรียน ได้ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 83.81/84.22  เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (เกณฑ์ 80/80) แสดงว่า มี
ประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับได้ตามที่ Promwong, C. (2013) ได้กล่าวว่าประสิทธิภาพของ นวัตกรรมว่าเป็นเกณฑ์ที่
ผู้สอนคาดหมายว่าผู้เรียนจะ เปลี่ยนพฤติกรรมเป็นที่พึงพอใจ โดยก าหนดให้ผลเฉลี่ยของ คะแนนการท างานและการ
ประกอบกิจกรรมของผู้เรียน ทั้งหมด ต่อร้อยละของผลการประเมินหลังเรียน 
  2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่ (Gagne’s eclecticism) เรื่อง โปรแกรม Camtasia Studio 8  ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  

ตาราง 2  แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3  ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Camtasia Studio 8  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน n x  S.D. t Sig. 

ก่อนการจัดการเรียนรู้ 22 9 3. 19 
19.61 .00  

หลังการจัดการเรียนรู้ 22 22.14 1.78 

P < .05 
 จากตาราง 1 พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3  หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า     t = 19.61 และค่า Sig. = .00 
  3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่องการใช้โปรแกรม Camtasia Studio 8 
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเกาะน้ าโจน อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 
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ตาราง 3 แสดงผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่องการใช้โปรแกรม 

Camtasia Studio 8 ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเกาะน้ าโจน  

รายการประเมิน ผลการประเมนิ x  S.D. 

5 4 3 2 1 

1. ปริมาณของเน้ือหาเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 13 8 1 - - 4.55 0.60 

2. ความชัดเจนในการอธิบายเน้ือหา 9 12 1 - -   4.36 0.58 

3 แบบทดสอบมีความสอดคล้องกับบทเรียน 8 13 1 - - 4.27 0.55 

4. สีของตัวอักษร และพื้นหลังของบทเรียนโดย
ภาพรวม 

19 3 - - - 4.86 0.35 

5. การใช้งานของบทเรียน ง่าย และสะดวก 6 16 - - - 4.27 0.46 

6. สามารถน าความรู้ที่ได้ศึกษา ไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

16 6 - - - 4.73 0.46 

รวม 4.51 0.50 

จากตาราง 3 พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่องการใช้โปรแกรม 

Camtasia Studio 8 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.86 และ S.D. = 0.60) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สีของ

ตัวอักษร และพื้นหลังของบทเรียนโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย สูงสุด ( x =4.86และ S.D. = 0.35) รองลงมา คือ สามารถ

น าความรู้ที่ได้ศึกษา ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ ( x =4.73 และ S.D. = 0.46) และปริมาณของเน้ือหาเหมาะสม

กับวัยของผู้เรียน ( x =4.55และ S.D. = 0.60) ตามล าดับ 

สรุปผลการวิจัย 
 1. บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Camtasia Studio 8 ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
บ้านเกาะน้ าโจน ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 81.44/84.22 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 80/80  
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนผ่านเว็บ ออนไลน์ เรื่อง การใช้โปรแกรม 
Camtasia Studio 8 ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเกาะน้ าโจน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  
 3. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Camtasia Studio 8 

ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเกาะน้ าโจนอยู่ในระดับมาก ( X =4.51) 

อภปิรายผลการวจิยั 
 1. บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Camtasia Studio 8 ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
บ้านเกาะน้ าโจน ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 81.44/84.22 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 80/80 การสร้างบทเรียน
ออนไลน์ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแผนการจัดการเรียนการสอน เอกสารและต าราที่เก่ียวกับการออกแบบบทเรียน
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ออนไลน์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Camtasia Studio 8 และได้ด าเนินการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ตามขั้นตอนและ
หลักการออกแบบบทเรียนออนไลน์ที่ดี เหมาะสมกับธรรมชาติของเน้ือหาและวัยของผู้เรียน ตลอดจนสนับสนุนการ
เรียนรู้ของบุคคลที่แตกต่างกันให้ได้เรียนไปตามความสามารถจนประสบความส าเร็จ สามารถทบทวนได้ตามต้องการ
จนกว่าจะเข้าใจ การน าเสนอเน้ือหา มีการน าเสนอเน้ือเป็นล าดับ แบ่งแยกหัวข้ออย่างชัดเจนจึงไม่ท าให้เกิดความ
สับสนในการเรียน มีการน าบทเรียนออนไลน์ไปทดลองใช้ก่อนน าไปใช้จริง ท าให้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ 
จึงท าให้บทเรียนออนไลน์มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ บทเรียนออนไลน์ เป็นบทเรียนที่มีลักษณะที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้โดยอิสระโดยปราศจากการควบคุมของครูผู้สอน จึงท าให้ผู้เรียนเกิด
ความตั้งใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น ซ่ึงตรงกับ Dixon (1992) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้ด้วยตนเองน้ัน เป็นกระบวนการที่
ผู้เรียนวิเคราะห์ความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง โดยมีแนวคิดพื้นฐานมาจากทฤษฏีของกลุ่มมานุษยนิยม เชื่อใน
เรื่องความเป็นอิสระ ซ่ึงน่าจะเป็นผลท าให้เกิดความตั้งใจเรียนมากขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยเก่ียวการเรียนผ่านเว็บ 
ของ พูลศรี (2543) ซ่ึงได้ท าการวิจัยเรื่อง ผลการเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่าบทเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซ่ึงสอดคล้องกับ ทักษิณา (2539) 
ซ่ึงได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า บทเรียนผ่านเว็บได้มีการใช้ความสามารถด้านการเชื่อมโยง (Hypertext) ที่ท าให้ผู้เรียน
เข้าถึงข้อมูลได้ ทั้งภายในและภายนอกบทเรียน ซ่ึงส่งผลให้การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนเป็นไปตามที่
ก าหนดได้ 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Camtasia 
Studio 8 ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเกาะน้ าโจนมีความแตกต่างกันอย่าง  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า นักศึกษามีความรู้เก่ียวกับพื้นฐานการสร้างอัดภาพหน้าจอและการ
ตัดต่อวิดีโอมากขึ้น และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มีความกระตือรือร้นในการเรียน และช่วยเหลือ
เพื่อนในห้องเรียนมากขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับ นารีรัตน์ (2543) ได้ศึกษาวิจัยพฤติกรรมจริยธรรมในระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมจริยธรรมด้านการเอ้ือประโยชน์ต่อบุคคลอ่ืนใน
ระดับมาก นอกจากน้ันก็ยังมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในทางลบคือ การลักลอบดูข้อมูลส่วนตัว การน ารหัสผ่าน
ของผู้อ่ืนไปใช้ การใช้ค าไม่สุภาพในห้องสนทนา การเล่นการพนัน และการดูภาพอนาจารสรวงสุดา (2544) ท าการวิจัย
เรื่อง “บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชา ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์” พบว่า บทเรียน
คอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่สร้างขึ้นมีประภาพตามความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิที่ 4.51 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .  05 ซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  
 3. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Camtasia Studio 8 ส าหรับ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเกาะน้ าโจน อยู่ในระดับมาก ( X =4.51) เม่ือพิจารณาถึงรายละเอียดของ
แบบสอบถามพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการออกแบบความคิดสร้างสรรค์ การเรียงล าดับเหตุการณ์ วิดีโอ 
ภาพน่ิง สื่อประกอบอ่ืน ๆ ที่สื่อความหมายมาประกอบกันได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากผู้วิจัยเลือกใช้ภาพประกอบที่เข้าใจ
ง่าย และสื่อความหมายกับเน้ือหาได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมีการน าเสนอ การอฺธิบายเพิ่มเติม ซ่ึงช่วยให้นักศึกษาสามารถ
จดจ าเน้ือหาได้ดีขึ้น 
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ขอ้เสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
  1. ในการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ ควรได้ท าการศึกษาธรรมชาติของบทเรียนและ
ควรได้รับความร่วมมือจากผู้ที่มีความเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา เช่น ผู้บริหาร อาจารย์ประจ ารายวิชา     นัก
เทคโนโลยีการศึกษา นักวัดผล และหน่วยงานที่มีความเก่ียวข้องกับระบบอินเทอร์เน็ต ทั้งน้ีเพื่อให้บทเรียนที่ท าการ
พัฒนาขึ้นมีคุณภาพและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      2. การศึกษาบทเรียนออนไลน์จ าเป็นต้องอาศัยความพร้อมในหลายด้าน ดังน้ี 
    2.1 ผู้บริหาร ให้การสนับการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ 
  2.2 อาจารย์ผู้สอนมีความเข้าในธรรมชาติของบทเรียนและลักษณะเฉพาะของผู้เรียนเพื่อจะส่งผลให้
รูปแบบในการน าเสนอบทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นมีความน่าสนใจและเหมาะสมกับผู้เรียนและเน้ือหาของบทเรียน 
  2.3 ผู้ เรียน ควรมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดีและควรมี
อินเทอร์เน็ตใช้ที่บ้าน เพื่อความสะดวกในการศึกษาบทเรียนด้วยตนเองเพิ่มเติมในเวลาที่สะดวก 
 3. ก่อนที่จะเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ควรให้นักศึกษา ศึกษาคู่มือแนะน าการใช้บทเรียนตลอดจนท าความ
เข้าใจกับสัญลักษณ์และปุ่มค าสั่งต่างๆ เพื่อให้การเรียนเป็นไปด้วยความราบรื่น 
 4. การเรียนออนไลน์ อาจารย์ยังคงมีบทบาทส าคัญ โดยเป็นผู้ชี้แนะ ให้ค าปรึกษา และช่วยเหลืออ านวย
ความสะดวกในกรณีที่คอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมมีปัญหา 
 ข้อเสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรมีการวิจัยพัฒนาบทเรียนออนไลน์ โดยศึกษาตัวแปรที่เก่ียวข้องกับบทเรียน เช่น การออกแบบ
หน้าจอ การใช้ภาพเคลื่อนไหว และใช้เครื่องมือในส่วนต่าง ๆ ของบทเรียน เป็นต้น 
 2. ควรมีการวิจัยเรื่องความคงทนในการเรียนรู้ เพื่อจะได้ทราบว่าบทเรียนออนไลน์สามารถสร้างความ
เข้าใจให้กับผู้เรียนมากน้อยเพียงไร ผู้เรียนสามารถเก็บประสบการณ์จากการเรียนรู้บทเรียนผ่านเว็บได้หรือไม่ 
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การพฒันาสือ่การสอนอเิลก็ทรอนกิส ์เรือ่งการใชง้านโปรแกรม Microsoft PowerPoint2010 
ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่5 

Development of teaching media How to use Microsoft PowerPoint2010  
For Prathomsuksa 5 students 

ศิวกร แสงแกว้1 ขนษิฐา หลวงพงษ2์ และววิฒัน ์ทวทีรพัย3์   

Siwakorn  Sangkaew1 Kanista Luangphong2 and Wiwat Taweesup3 
 

1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
2ครูกลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลคลองลาน อ าเภอคลองลาน จังหวดัก าแพงเพชร 

3อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

บทคดัยอ่ 
           การวิจัยครั้ง น้ีมีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อพัฒนาสื่อการสอน เรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft 

PowerPoint2010 ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ ก่อนและหลังเรียนด้วย สื่อ
การสอนอิเล็กทรอนิกส์โดยสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์กับเกณฑ์ 3)เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อการ
สอนอิเล็กทรอนิกส์มากน้อยเพียนใด หลังการใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ด าเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 
ขั้นตอนการวางแผน(P) เป็นการเตรียมสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้โปรแกรม Microsoft 
PowerPoint 2010 การเรียนรู้จ านวนและการด าเนินการ การจัดรูปแบบพื้นหลัง การใช้เครื่องมือวาด การแทรก
รูปภาพ การก าหนดการเปลี่ยนแปลงของสไลด์ และการเคลื่อนที่ของวัตถุ ขั้นตอนการด าเนินงาน(D) เป็นการใช้ส่ือการ
สอนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ ก่อนและหลัง
เรียนด้วย สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์โดยสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์กับเกณฑ์ ขั้นประเมินผล(C) เป็นการประเมินสื่อการ
สอนอิเล็กทรอนิกส์ และประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ขั้นปรับปรุง(A) น าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความสมบูรณ์ 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 จ านวน 5 บท 

ประกอบไปด้วย การจัดรูปแบบพื้นหลัง การใช้เครื่องมือวาด การแทรกรูปภาพ การก าหนดการเปลี่ยนแปลงของสไลด์ 
และการเคลื่อนที่ของวัตถุ การจัดกิจกรรมด าเนินการใน 1 ลักษณะ ได้แก่ กิจกรรมวิชาการ โดยมีทั้งหมด 5 บทเรียน 
แต่ละบทเรียนมีข้อสอบ 10 ข้อและมีเน้ือหาในการเรียนรู้แต่ละบท และกิจกรรมนันทนาการ เป็นเกมที่เก่ียวกับสื่อการ
สอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ผู้เรียนได้ผ่อนคลายหลังได้ใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์  

2. นักเรียนที่ใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 สูงกว่าเกณฑ์ร้อย
ละ 70 

3. นักเรียนที่ใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ มีแบบสอบถามมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 14 ข้อ พบว่า มี
คะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90 หมายความว่า ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ที่มีต่อสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ (CAI) เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 อยู่ในระดับมากที่สุด (4.50-5.00) 

ค าส าคัญ: สื่อการสอน/สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์/ความพึงพอใจของนักเรียน 
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Abstract 
This research aims to: 1 )To develop teaching media. How to use Microsoft PowerPoint2010  For 

Prathom Suksa 5 students to compare their achievement. Before and after school Computer-Assisted 
Instruction by Computer Assisted Instruction 2 )To evaluate students' satisfaction with computer-
assisted instruction. 3)After the use of computer-assisted instruction, the 4-step process consists of a 
planning step (P), a computer-assisted instruction package to enhance learning. Microsoft PowerPoint 
2010  Learning Numbers and Operations Formatting background Using the Drawing Tool Inserting 
Pictures Schedule change of slide And the movement of objects. The process of operation (D) is the 
use of computer-assisted instruction. Using Microsoft PowerPoint 2010  to Compare Achievement 
Before and after school Computer-Assisted Instruction by Computer Assisted Instruction Evaluation 
(C) is a computer assisted instruction assessment. And assess the student's satisfaction with the 
computer-assisted instruction. Improve (A) the evaluation results to improve computer-assisted 
instruction. 

The research found that 
1 .  Development of Computer Assisted Instruction The use of Microsoft PowerPoint 2 0 1 0  5 

chapters consists of background formatting. Using the Drawing Tool Inserting Pictures Schedule 
change of slide And the movement of objects. The activity is organized in one way, including 
academic activities. There are 5  lessons. Each lesson consists of 10  exams and each lesson has its 
own content. And recreation The game is about computer-assisted instruction so that students can 
relax after using the computer-assisted instruction. 

2. Students who use computer assisted instruction The use of Microsoft PowerPoint 2010 is higher 
than 70%. 

3. Students who use computer assisted instruction. There were 14 questionnaires with the mean 
score of 4.50 or 90 percent, which means that the satisfaction of the sample The computer-assisted 
instruction (CAI) on using Microsoft PowerPoint 2010 is at the highest level (4.50-5.00). 
Keywords: teaching aids / computer assisted instruction / student satisfaction 

ความเปน็มาและความส าคญั 
เน่ืองจากสังคมไทยในปัจจุบันน้ีได้มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นทั้งในด้าน เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และ

การศึกษา สาเหตุที่ส าคัญประการหน่ึงเน่ืองมาจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิชา ความรู้ในด้านต่างๆ 
ความเจริญก้าวหน้าน้ีได้ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการศึกษา ท าให้เกิดแนวคิดเทคนิควิธีและพัฒนาการ
ใหม่ๆ ในการเรียนการสอน มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเรียนการสอนมากขึ้น เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้พัฒนา
อย่างรวดเร็ว  ทั้งด้านซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ ดังน้ันจึงเป็นเครื่องมือที่จะมีส่วนช่วยในการถ่ายทอดความรู้ที่เปลี่ยนไป 
จากเดิมมีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์  อีกทั้งสื่อคอมพิวเตอร์ยั ง
ช่วยในการจัดประสบการณ์ที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น  
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ปัจจุบันมีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในลักษณะเป็นโปรแกรมส าเร็จรูป 
หรือที่เรียกว่าสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์(Computer Assisted Instruction หรือ CAI) ที่ถือได้ว่าเป็นสื่อการสอนที่
เหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางหรือผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยผู้เรียนสามารถเรียนไปตาม
ความสามารถของตนเองตามอัตราการเรียนรู้ โดยไม่ต้องรอหรือเร่งให้ไปพร้อมๆกันกับเพื่อนในห้องเรียน และผู้เรียน
สามารถเรียนได้โดยไม่ต้องมีครู สามารถทบทวนบทเรียนได้เองตลอดเวลา ตลอดจนช่วยลดปัญหาการเรียนการสอนได้ 
ซ่ึงในห้องเรียนมักจะพบปัญหาเก่ียวกับผู้เรียนที่มีความสามารถทางการเรียนรู้ไม่เท่ากัน  เกิดปัญหาเข้าใจบทเรียนไม่
พร้อมกัน บางคนต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เร็วกว่าคนอ่ืน แต่ต้องรอเพื่อนๆ ที่ยังเรียนไม่เข้าใจ ก็จะท าให้เกิดความเบื่อ
หน่ายหรือขาดความสนใจ   ดังน้ันการน าสื่อสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์จะเข้ามาแก้ปัญหาดังกล่าวและตอบสนองในเรื่อง
ของความแตกต่างระหว่างผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลคลองลาน อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร และหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ ก่อนและหลังเรียนด้วย สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การใช้โปรแกรม 
Microsoft PowerPoint 2010 ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลคลองลาน อ.คลองลาน จ.
ก าแพงเพชร 
 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อต่อสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง การใช้โปรแกรม 
Microsoft PowerPoint 2010ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ขอบเขตของการวิจยั 
           ของเขตดา้นเนื้อหา 
  เ น้ือหาที่ ใช้ ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่อยสอนเรื่องการ ใช้ โปรแกรม Microsoft 
PowerPoint 2010 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มาจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
รายวิชาคอมพิวเตอร์ 
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 
อ. คลองลาน จ. ก าแพงเพชรภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 86 คน 
  2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนอนุบาลคลอง
ลาน อ. คลองลาน จ. ก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 26 คน ซ่ึงได้มาจากวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(simple random sampling) 
 ขอบเขตด้านตัวแปร 
           1. ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 1 ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ประสิทธิภาพของสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกส์(CAI) 
           2. ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 2 ตัวแปรที่ท าการศึกษา ได้แก่ 
     ตัวแปรอิสระ คือ การเรียนโดยใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft 
PowerPoint 2010  

      ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลด้านการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 
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           3. ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 3 ตัวแปรที่ได้ท าการศึกษา ได้แก่ ความพึงพอใจของนักเรียนที่
มีต่อการเรียนโดยใช้ส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 
           4. ห้องปฏิบัติการทดลอง ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอนุบาลคลองลาน โดยให้นักเรียน 
1 คน ต่อ 1 เครื่อง 
           5. จ านวนคาบเรียน ใช้เวลาเรียน 1 คาบเรียน คาบละ 1 ชั่วโมง 

สมมตุฐิานการวจิยั 
 1. สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าประสิทธิภาพสูงตามเกณฑ์ 75/75 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ภายหลังการเรียนโดยใช้ส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์สูงกว่าก่อนเรียน 
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ การใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft 
PowerPoint 2010 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. สื่อการสอนอเิล็กทรอนกิส(์CAI) หมายถึง การน าคอมพิวเตอร์กับโปรแกรมบทเรียนมาช่วยในการเรียนการ
สอน มีการวางแผนเน้ือหาวิชาอย่างเป็นขั้นตอน สามารถตอบสนองกับผู้เรียน มีการทบทวน การท าแบบฝึกหัดและการ
ประเมินผล 
 2. สื่อการเรยีนการสอน หมายถึง ตัวกลางหรือช่องทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จาก
แหล่งความรู้ไปสู่ผู้เรียน และท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ในที่น้ีหมายถึง สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์(CAI) 
และ คอมพิวเตอร์ 

3. โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 หมายถึง โปรแกรมประยุกต์แบบภาพและกราฟิกจุดประสงค์
หลักในการใช้เพื่อสร้างงานน าเสนอ PowerPoint ที่สามารถสร้าง ดู และแสดงการน าเสนอภาพน่ิงที่รวมข้อความ
รูปร่าง รูปภาพ กราฟ ภาพเคลื่อนไหว แผนภูมิ วิดีโอ และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

4. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ หมายถึง โปรแกรมที่น า มาสร้างและพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ โดยเน้นใน 
การออกแบบ  

5. ทฤษฎีความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการใช้
งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint2010 ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลคลองลาน  

6. สื่อมัลติมีเดยี (Multimedia) หมายถึงสื่อชนิดใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นเทปบันทึกเสียง สไลด์วิทยุโทรทัศน์ วีดิ
ทัศน์ แผนภูมิ ภาพน่ิง ฯลฯ ซ่ึงบรรจุเน้ือหาเก่ียวกับการเรียนการสอน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือหรือช่องทางส าหรับผู้สอน
ส่งไปถึงผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ หรือ จุดมุ่งหมายที่ผู้สอนวางไว้ได้เป็นอย่างดี 

การด าเนนิการวจิยั  
            การด าเนินการทดลอง 
              แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังน้ี 

ระยะที ่1 
1. สร้างและหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์(CAI)  
2. สร้างและตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
3. สร้างและตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบความพึงพอใจ 
ระยะที ่2 
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1.ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 
2010 
2.ให้ผู้เรียนทดลองใช้ส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์(CAI) เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft 
PowerPoint 2010 
3.ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ชุด
เดียวกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน 
4.ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบวัดความพึงพอใจ จากน้ันน าผลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยคะแนน
ความพึงพอใจของนักเรียน 

              การวเิคราะหข์้อมลู 
              การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
                        1.หาประสิทธิภาพของสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์(CAI) ตามเกณฑ์มาตรฐาน 70/70 
                        2.ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่มีต่อสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์(CAI) (คะแนนก่อน
และหลังเรียน) 
                         3.วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์(CAI) โดยใช้ค่าเฉลี่ย 

สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
     สถติทิี่ใชว้เิคราะหค์ณุภาพของเครือ่งมือ 

1 . ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  

                                  IOC=
∑𝑅

𝑁
 

เม่ือ     IOC     แทนด้วย     ดัชนีความสอดคล้อง 

         ∑𝑅    แทนด้วย     ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
           N       แทนด้วย     แทนจ านวนของผู้เชี่ยวชาญ  
2 . การหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ใช้

สูตร 𝐸1/𝐸2 ของคะแนนที่นักเรียนได้จากการบทเรียน 75 ตัวแรกหมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อย
ละ 75 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนระหว่างเรียน ซ่ึงค านวณโดยใช้สูตร 

                                     𝐸1=  
∑𝑋

𝑁
  × 

100

𝐴
   

เม่ือ       𝐸1            แทน        ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

           ∑𝑋          แทน        คะแนนรวมของการทดสอบระหว่างใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 
            N              แทน         จ านวนนักเรียน 
            A              แทน         คะ ะหว่างใช้แนนเต็มของการทดสอบร สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 

  75 รใช้ตัวหลังหมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 75 ของคะแนนที่นักเรียนได้จากกา สื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกส์วัดผลสัมฤทธ์ิด้านการใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 
2010 ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  

                                        𝐸2 =  
∑𝐹

𝑁
  × 

100

𝐵
   

เม่ือ       𝐸2           แทน        ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 

           ∑𝑋         แทน        คะแนนรวมของการทดสอบหลังใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 
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           N              แทน         จ านวนนักเรียน 
           A              แทน          คะแนนเต็มของการทดสอบหลังใช้ส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 

           สถติทิีใ่ช้ในการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิจ์ากการใชส้ือ่การสอนอเิล็กทรอนิกสร์ะหว่างก่อนและหลงัเรยีน 
วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ตูร t-test แบบ Dependent  

                                       t = 
∑𝐷

√𝑁∑𝐷
2  
−  ( ∑𝐷)

2

(𝑁−1)

 

เม่ือ        t                แทน        ค่าสถิติทดสอบที 
            D                แทน        ผลต่างระหว่างคู่คะแนนของนักเรียน 
            N                แทน        จ านวนนักเรียน  

          สถติทิี่ใชห้าค่าความพงึพอใจของนักเรยีนจากการใชส้ื่อการสอนอเิล็กทรอนิกส ์เรือ่ง การใชโ้ปรแกรม 
Microsoft PowerPoint 2010 
1. ค่าเฉลี่ย (Mean) 

                                        �̅�  =  
∑𝑋

𝑁
 

เม่ือ        �̅�          ค่าเฉลี่ยเลขคณิตแทน         

            ∑𝑋                แทน        ผลรวมของคะแนน 
              N                   แทน       จ านวนนักเรียน  
2. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) 

                                         S.D. = √𝑁∑𝑓𝑥
2  
−   ( ∑ 𝑓𝑥)

2

𝑁(𝑁−1)
 

เม่ือ          S.D.             แทน        ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
               x                   แทน        ข้อมูลแต่ละข้อ 

             ∑ 𝑓𝑥
2           แทน         งผลคูณความถี่กับข้อมูลยกก าลังสองผลรวมขอ  

               N                   แทน        งจ านวนนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่า  
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ผลการวเิคราะหข์้อมูล 

 ตารางที่ 1 : ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องการใช้งานโปรแกรม 
Microsoft PowerPoint2010 ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

จากตารางที่ 1 แสดงว่า เรื่องการก าหนดพื้นหลังของโปรแกรมมีประสิทธิภาพ(E1/E2)เท่ากับ (24.55/59.09) 
เรื่อง เครื่องมือวาดของโปรแกรมมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ (23.64/58.48) เรื่องการแทรกรูปภาพของโปรแกรม
โปรแกรมมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ (21.52/59.09) เรื่อง การก าหนดลักษณะการเปลี่ยนแปลภาพน่ิงของ
โปรแกรม มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ (20.30/58.18) เรื่อง การก าหนดลักษณะการแสดงของวัตถุของโปรแกรมมี
ประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ (24.24/59.70) และค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ (22.85/58.91) 

ตารางที่ 2  แสดงผลการทดสอบการใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft 
PowerPoint2010 ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

กลุ่มทดลอง N �̅� S.D. t 

ทดสอบก่อนเรียน 26 75.4 6.11  
ทดสอบหลังเรียน 26 194.4 1.95 51.69* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 2 จะพบว่าการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของการใช้ส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการใช้
งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint2010ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 75.4
คะแนน และ 194.4 คะแนน ตามล าดับ และเม่ือเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนน
สอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ตารางที่ 3 : ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ส่ือการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ (CAI) เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 

 
 
 

ล าดับ เรื่อง ก่อนเรียน หลังเรียน E1 E2 

1 การก าหนดพื้นหลังของโปรแกรม  81.00 195.00 24.55 59.09 

2 เครื่องมือวาดของโปรแกรม 78.00 193.00 23.64 58.48 

3 การแทรกรูปภาพของโปรแกรม 71.00 195.00 21.52 59.09 

4 การก าหนดลักษณะการเปลี่ยนแปลภาพน่ิงของโปรแกรม  67.00 192.00 20.30 58.18 

5 การก าหนดลักษณะการแสดงของวัตถุขอโปรแกรม  80.00 197.00 24.24 59.70 
 

รวม 377.00 972.00 114.24 294.55 
 

ค่าเฉลี่ย 
  

22.85 58.91 
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ข้อ รายการประเมนิ 𝑿 ระดบั 

1 สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (CAI) มีความเร้าใจ น่าสนใจที่จะใช้ 
 

4.5 มากที่สุด 

2 สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (CAI) ให้ความรู้และความเพลิดเพลิน 
 

4.3 มาก 
3 สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (CAI) ท าให้นักเรียนเรียนได้เร็วขึ้น 4.5 มาก 
4 การเรียนโดยใช้ส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (CAI) ท าให้ไม่เครียด 4.5 มากที่สุด 

5 สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (CAI) สามารถช่วยให้คนเรียนช้า เรียน
ตามเพื่อนได้ 

4.6 มาก 

6 สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (CAI) ใช้ได้โดยไม่จ ากัดสถานที่และเวลา 4.5 มากที่สุด 
7 สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (CAI) ช่วยให้เกิดความคิดริเริ่มมากขึ้น 4.5 มากที่สุด 

8 การใช้ส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (CAI) ช่วยให้นักเรียนมีความ
รับผิดชอบ 

4.5 มากที่สุด 

9 สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (CAI) ช่วยให้นักเรียนมีทักษะการหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

4.5 มากที่สุด 

10 นักเรียนสามารถควบคุมการเรียนได้ 4.5 มาก 
12 สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (CAI) ใช้คากระชับเข้าใจง่าย 4.5 มากที่สุด 

13 สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (CAI) ท าให้นักเรียนอยากเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์มากขึ้น 

4.4 มาก 

14 สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (CAI) ควรใช้กับทุดระรับชั้นทุกรายวิชา 4.6 มากที่สุด 

 รวม  มากที่สุด 
                ตารางที่ 3 เป็นผลการประเมินความพึงพอใจระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่ได้ใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
(CAI) เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ของกลุ่มตัวอย่าง 26 คน จากแบบสอบถามมาตรประมาณ
ค่า 5 ระดับ จ านวน 14 ข้อ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90 หมายความว่า ความพึงพอใจ
ของกลุ่มตัวอย่าง ที่มีต่อสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์(CAI) เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (4.50-5.00 

สรปุผลการวจิยั 
จากการดาเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี 

            1. แสดงให้เห็นว่า ลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาสร้างขึ้น คือ สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
(CAI)สร้างขึ้นจากโปรแกรม Adobe Captivate มีการแบ่งเน้ือหาเป็น 2 หน่วยการเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน และ 
แบบทดสอบหลังเรียน 
            2. แสดงให้เห็นว่า ประสิทธิภาพของสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์(CAI) เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft 
PowerPoint 2010 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่า (E1/E2) มีค่าเท่ากับ 22.85/58.91 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 
70/70 ที่ตั้งไว้ 
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           3. แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนเรื่อง สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์(CAI) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์(CAI) มีค่าเท่ากับ 22.85/58.91 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 

อภปิรายผล 
          จากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถอภิปรายผล ได้ดังน้ี 
          สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์(CAI) เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 จากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 26 คนลักษณะของสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์(CAI) ที่สร้างขึ้น คือ
เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาที่สร้างขึ้นจาก โปรแกรม Adobe Captivate มีการแบ่งออกเป็น 2 หน่วยการ
เรียนรู้ คือ แบบทดสอบก่อนเรียน และ แบบทดสอบหลังเรียนประสิทธิภาพของสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์(CAI) เรื่อง
การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (E1/E2) มีค่าเท่ากับ 22.85/58.91 
ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 70/70 ที่ตั้งไว้นักเรียนมีความพึ่งพอใจต่อการเรียนเรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft 
PowerPoint 2010 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (CAI) มีค่าเท่ากับ 4.50 อยู่
ในระดับความพึงพอใจมาก 

ขอ้เสนอแนะ 

     ข้อเสนอแนะสาหรบัน าผลการวิจยัไปใช้ 
          1. ควรศึกษารูปแบบ และเทคนิคการท าสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์(CAI) ให้มากกว่าน้ีเพื่อความสวยงาม และ
การใช้เทคนิค Effect ต่างๆ 
          2. ควรควบคุมดูแลนักเรียนด้วยในเวลาที่นักเรียนศึกษาจากสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์(CAI) 
      ขอ้เสนอแนะในการวิจยัในครั้งตอ่ไป 
          1. ควรลองท าการศึกษาแบบ กลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม และกลุ่ม ทดลอง 1 กลุ่มบ้าง 
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การพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอน เรือ่งการใชเ้ครือ่งมอืโปรแกรม Paint 
ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่1 โรงเรยีนสาธติ  (ภายใต้ความรว่มมอืระหวา่งส านกังาน 

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาก าแพงเพชรเขต 1 กบัมหาวทิยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร) 
development of computer assisted instruction  Using Paint Tools 

For students in Prathom Suksa 1 Satit School (Under The Coperation Between 
Kamphaengphet Primary Education Service Area Office One And Kamphaengphet 

Rajabhat University). 
อารยา  แนวภผูา1 และ ศรนิญา หวาจอ้ย2 และ ดลณภา  มิง่ใย3 

Araya Naeophupha1 and Sarinya Whajoy2 and Donnapha Mingyai3 
 

1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
2อาจารย์โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

3ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสาธิตฯ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

 
บทคดัยอ่ 
 การท าวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่องการใช้เครื่องมือ
โปรแกรม Paint ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นอกจากน้ันยังวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนและ
ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อบทเรียนดังกล่าวจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
สาธิต(ภายใต้ความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 กับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร) เรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยได้แก่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการใช้เครื่องมือโปรแกรม Paint  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 แบบทดสอบก่อนเรียนแบบทดสอบหลังเรียนและแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนแล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
ประสิทธิภาพของบทเรียนและความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง 
ผลการวิจัยพบว่า 
  1. ลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้น คือ การสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เป็นการน าเน้ือหาเรื่องการใช้เครื่องมือโปรแกรม Paint ในรายวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน กลุ่มสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี มาบรรจุไว้ในคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยอาศัยบทเรียนออนไลน์ (Google Site) การสร้างบทเรียน
  
  2. สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการใช้เครื่องมือโปรแกรม Paint ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 พบว่าการทดสอบก่อนเรียนและการทดสอบหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
นอกจากน้ี ยังพบว่าการทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 4.03 และการทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 7.16 ซ่ึงเป็นค่าเฉลี่ยที่
สูงขึ้น                                 
  3. ผลการวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ที่มีต่อการเรียนเรื่องการใช้เครื่องมือ
โปรแกรม Paint  ที่มีต่อการเรียนเรื่องการใช้เครื่องมือโปรแกรม Paint ระดับความพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ยคือ 4.83  ซ่ึง
หมายถึงมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด 

ค าส าคญั:บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน / โปรแกรมวาดภาพ/ ทักษะกระบวนการทางคอมพิวเตอร์ 
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Abstract 
 The purpose of this research is to design a computer-assisted instruction. Using program 
tools Paint for Prathom Suksa 1 students. To study the students' satisfaction with the lesson from 
the sample of Prathomsuksa 1 students, The research instrument was a computer-assisted instruction 
on the use of the Paint program. For the second grade, pre-test, post-test, and student satisfaction 
measure, the data were analyzed for the effectiveness of the lesson and the satisfaction of the 
sample. The results are enough.         
  1. The characteristics of the computer-assisted instruction were the creation and 
development of computer-assisted instruction. This is a tutorial on how to use Paint tools in basic 
computer courses. And what is the difference? The program is based on Adobe Creative and 
Photoshop.                                          
  2. Computer-Assisted Instructional Media on Using Paint Tools for Prathomsuksa 1 Students 
found that pre-test and post-test were significantly different at 0.05 level. The pre-test was 4.03 and 
the post-test was 7.16 which was higher.    
  3. The results of the students' satisfaction survey on the use of Paint tools on learning 
about using Paint tools. The overall satisfaction level was 4.83 which means Satisfaction was at the 
most satisfactory level. 

Keywords:Computer assisted instruction / Drawing program / Computer skills 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่เป็นที่นิยมกันอย่างแพร,หลายมีลักษณะการท างานในรูปแบบของ
สื่อประสม (Multimedia) คือใช้สื่อร่วมกันมากกว่า 1 ชนิด เช่น ตัวอักษร ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว ที่ส าคัญคือ 
สามารถ โต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ มีการประเมิน เพื่อตอบสนองให้กับผู้เรียนอย่างรวดเร็ว จึงท าให้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จึงเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วในยุคการศึกษาสมัยใหม่โดยการน าบทเรียนที่เตรียมไว้อย่าง
เป็นระบบมาน าเสนอตามส าคับขั้นตอนและมีการโต้ตอบ ชมเชย หรือมีการย้อนกลับไปทบทวนได้ เพื่อกระตุ้น ความ
สนใจ โดยคอมพิวเตอร์จะช่วยสอนเน้ือหา วิชาซ้ึงอาจเป็นตัวหนังสือและกราฟิก การถาม ค าถามการรับค าตอบ และ
แสดงผลการเรียนให้ ผู้เรียนอย่างถูกต้อง นอกจากน้ียังสามารถ ใช้ร่ วมกับอุปกรณ์อ่ืนได้ เช่น เครื่องบันทึกเสียง 
วิดีทัศน์ เป็นต้น (สวงค์ พุทธิเนตร, 2544) 
  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อ การเรียนการสอนที่น่าสนใจ เน่ืองจากน าเสนอ สื่อผสมด้วย
คอมพิวเตอร์ มีการถ่ายทอดเน้ือหา บทเรียนหรือองค์ความรู้ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับ การสอนจริงในห้องเรียน จะเห็น
ได้ว่าบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจึงเป็นสื่อการเรียนการสอน ที่ดีกว่าสื่อชนิดอ่ืนคือ มีความน่าสนใจ เร้าความสนใจ 
ให้แก่ผู้เรียนซ่ึงมีความสนใจสั้นและสามารถใช้ คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี นอกจากน้ีผู้เรียน ไม่สามารถแอบดูค าเฉลย
ได้ เน่ืองจากตัวโปรแกรม ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถซ่อน ค าตอบไว้จนกว่าผู้เรียนจะปฏิบัติกิจกรรม
ส าเร็จการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จึงช่วยเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ และท าให้ กระบวนการ
เรียนรู้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมทั้ง เป็นสื่อ ที่ช่วยเสริมแรงท าให้ผู้เรียนสนใจการเรียนมากขึ้น ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ้น ผู้วิจัยได้รับมอบหมาย ให้เป็นผู้ ดูแล และรับผิดชอบ สาระที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า การเรียนการ
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สอนผู้เรียนยังมีความสับสน ต่อการใช้ค าสั่งและเครื่องมือจากการใช้โปรแกรม วาดภาพ Paint Brush เน่ืองจากผู้เรียน
แต่ละคน มีความแตกต่างกันในเรื่องความสนใจในเรื่อง เน้ือหา และเรื่องของการรับรู้เน้ือหาในโปรแกรม Paint Brush 
จากการศึกษาการเรียนการสอน พบว่า จ านวนนักเรียนมีจ านวนมากเม่ือเทียบกับ จ านวนวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เป็น เทคโนโลยีซ่ึงมีอยู่อย่างจ ากัดและครูสอนคอมพิวเตอร์ มีจ านวนน้อย แต่มีภาระงานมาก ท าให้การ
เรียนรู้ เป็นไปอย่างไม่สมบูรณ์ และไม่ทั่วถึง จากที่ได้ กล่าวมาผู้วิจัยจึงหาแนวทางการแก้ไขปัญหา การเรียนการสอน
โดยพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดียอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นสื่อใช้ในการเรียน การสอนกลุ่ มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพและ เทคโนโลยี ด้วยการน าลื่อมัลติมีเดีย มาประยุกต์ใช้ ส าหรับเป็นสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง สภาพการ
จัด กิจกรรมการเรียนการสอนที่ฝานมาในชั้นเรียนปกติ ทั่วไป ถือว่ายังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร เน่ืองจากมุ่ง 
เน้นเน้ือหา และความจ าไม่มีการเน้น กระบวนการ นักเรียนส่วนใหญ่จึงมีความรู้ และ ทักษะไม่เพียงพอ 

วัตถปุระสงคข์องการวจิยั 
  1. เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การใช้เครื่องมือโปรแกรม 
Paint ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
  2. เพื่อศึกษาหาความพึงพอใจในการใช้ส่ือของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การใช้เครื่องมือ
โปรแกรม Paint ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
  3.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนการใช้และหลังการใช้ส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง การใช้เครื่องมือโปรแกรม Paint ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประสิทธิภาพของชุดการสอน (E1E2) อยู่
ในระดับ 80/80 

สมมตฐิานการวจิยั 

  การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การใช้เครื่องมือโปรแกรม Paint ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา 
ปีที่ 1 ในครั้งน้ีมีสมติฐานการวิจัย ดังต่อไปน้ี      
  1. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อแก้ไขปัญหาทักษะการใช้เครื่องมือโปรแกรม Paint 
นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่สร้างขึ้นน้ีจะมีประสิทธิภาพดีขึ้น    
  2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์พิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อแก้ไขปัญหาทักษะการใช้เครื่องมือ
โปรแกรม Paint ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน   
  3.  นักเรียนจะมีความพึงพอใจบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การใช้เครื่องมือโปรแกรม Paint 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในเกณฑ์ระดับมากขึ้นไป 

ขอบเขตการวจิยั 
  การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การใช้เครื่องมือโปรแกรม 
Paint ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยก าหนดขอบเขตเน้ือหา และตัวแปรที่ศึกษาไว้ดังน้ี 
  1. การสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนน้ีเป็นการน าเน้ือหาเรื่อง การใช้เครื่องมือโปรแกรม 
Paint โดยอาศัยโปรแกรม Adobe Creative  ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   2.1 ประชากร   : ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จ านวน 2 ห้อง ทั้งหมด 61 คน  
   2.2 กลุ่มตัวอย่าง: ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน  1 ห้อง ทั้งหมด 30 คน 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

170 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที2่ (Proceedings) 

(การเลือกกลุ่มตัวอย่างได้เลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย) 
  3.  ตัวแปรที่ศึกษามีดังน้ี  
  3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการใช้เครื่องมือโปรแกรม Paint  
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
   3.2 ตัวแปรตาม 
     3.2.1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การใช้เครื่องมือโปรแกรม 
Paint ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
    3.2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้เครื่องมือ
โปรแกรม Paint ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
   4.  ห้องปฏิบัติการทดลองใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนสาธิตฯ 

กรอบแนวคดิการวจิยั 

       

 

 

 
 
 

 
 
 
 
วิธดี าเนนิการวจิยั 
 ประชากร 
 ประชากรส าหรับการวิจัยครั้งน้ี  ได้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 30 คน ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนสาธิต (ภายใต้ความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร
เขต 1 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 
            เครือ่งมอืวจิยั 
  1.บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้เครื่องมือโปรแกรม Paint ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
  2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การใช้เครื่องมือโปรแกรม Paint จ านวน 10 ข้อ 
  3.  แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จ านวน 14 ข้อ โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนนอยู่ 5 ระดับ คือ 
    คะแนน  1        หมายถึง   มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
    คะแนน  2        หมายถึง   มีความพึงพอใจน้อย 
    คะแนน  3        หมายถึง   มีความพึงพอใจปานกลาง 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน                  

เรื่อง การใช้เครื่องมือโปรแกรม Paint

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ประสิทธิภาพของบทเรียน                                        

เรื่อง การใช้เครื่องมือโปรแกรม Paint  

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ความพึงพอใจของนักเรียนต่อบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การใช้เครื่องมือ

โปรแกรม Paint ส าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที ่1 
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         คะแนน  4        หมายถึง   มีความพึงพอใจมาก 
    คะแนน  5        หมายถึง   มีความพึงพอใจมากที่สุด 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
  ในการทดลองสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้ทดลองใช้ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียน
สาธิตฯ โดยมีวิธีการด าเนินการดังน้ี 
   1. ก าหนดให้คอมพิวเตอร์ของผู้สอนเป็นเครื่องส าหรับบันทึกข้อมูลของผู้เรียน 
    2. บันทึกโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนลงในเครื่องของผู้เรียน 
    3. สร้างทางลัดโปรแกรม (shortcut) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว้ที่หน้าจอของผู้เรียนทุกเครื่อง 
    4. เม่ือผู้เรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ผู้เรียนเรียกใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านทางลัดโปรแกรมที่ได้สร้าง
ขึ้นไว้ที่หน้าจอ 
   5. ให้ผู้เรียนศึกษาเน้ือหาอุปกรณ์พื้นฐานของคอมพิวเตอร์ 
   6. ให้ผู้เรียนส่งงานที่ท าตามแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  

สรุปผลการวิจัย 
         จากการด าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง  ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี  
         ตารางที ่1 ประสทิธภิาพบทเรยีนคอมพิวเตอรช์่วยสอนประสทิธภิาพบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอน เรือ่ง การ
ใชเ้ครื่องมือโปรแกรม Paint เพือ่สง่เสรมิทกัษะกระบวนการทางคอมพวิเตอรส์ าหรบันักเรยีนชั้นประถมศึกษาปทีี ่1 

นกัเรยีนคนที ่

การทดสอบ 

(D) (D2) กอ่นเรยีน 
(10 คะแนน) 

หลงัเรยีน 
(10 คะแนน) 

N=30 
X = 4.03 X = 7.16 

∑X   = 94 ∑X2= 346 
S.D.= 0.81 S.D.= 1.08 

  จากตารางที่ 1 พบว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 4.03 (ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81) ส่วนการทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 7.16 (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.08) ผลรวมของความ

แตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนมีค่า ∑𝑥 = 94  และ ∑𝑥2= 346 เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของ
คะแนนการทดสอบอนเรียนและหลังเรียน 
  ตารางที ่2 การเปรยีบเทยีบความแตกตา่งของการทดสอบก่อนเรยีนและหลังเรยีนเรือ่งการใชเ้ครือ่งมอื
โปรแกรม Paint ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่1 

  จากตารางที่  2 พบว่าเม่ือตรวจสอบความแตกต่างของคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย t-
test พบค่า t =12.88 ซ่ึงนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงกล่าวได้ว่าผลสัมฤทธ์ิก่อนการเรียนและหลังการเรียน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่เชื่อม่ันได้ถึง 95% ซ่ึงยอมรับสมมติฐานที่ว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง

การประเมนิ N ∑D ∑D2 t-test 
ก่อนเรียน 
หลงัเรียน 

30 
30 

94 346 12.88** 
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เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีความแตกต่างกันผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าสื่อการเรียนการสอนช่วยให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน 

  ตารางที ่3  ความพงึพอใจของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่1  ทีม่ตีอ่การเรยีนเรือ่งการใชเ้ครือ่งมอื
โปรแกรม Paintดว้ยบทเรยีนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน 

จากตาราง พบว่า ระดับความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตฯ มีต่อการจักิจกรรม
การเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.56  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.14  และเม่ือ
พิจารณารายข้อพอว่า  มีความคิดเห็นของนักเรียนอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด   

อภปิรายผลการวจิยั 
 จากการด าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี  
  1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสอน เรื่อง การใช้เครื่องมือโปรแกรม Paint ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา 
ปีที่ 1 มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี 
  2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้เครื่องมือโปรแกรม Paint ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1   มีผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนคือหลังเข้าร่วมมีค่าเฉลี่ย คือ 7.16 มีผลสัมฤทธ์ิที่ดีกว่าการเข้าร่วมกิจกรรมก่อนเรียนคือ 
4.03 
  3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนเรื่องการใช้เครื่องมือโปรแกรม Paint  โดยใช้สื่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  มีค่าเท่ากับ  4.56 อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด 

อภปิรายผล 

ข้อ รายการประเมิน X  S.D. ระดบั 
1. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความเร้าใจ น่าสนใจที่จะศึกษา 4.5 0.51 มากที่สุด 

2. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน 4.56 0.51 มากที่สุด 

3. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท าให้นักเรียนเก่งเรียนได้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องรอเพื่อน 4.33 0.49 มาก 
4. คนเรียนช้าสามารถเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยตนเอง 4.56 0.51 มากที่สุด 

5. เรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแล้วท าให้ไม่เครียด 4.67 0.49 มากที่สุด 

6. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถใช้เรียนได้โดยไม่จ ากัดสถานที่และเวลา 4.44 0.62 มาก 

7. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยให้เกิดความคิดริเริ่มมากขึ้น 4.44 0.62 มาก 
8. เรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ 4.44 0.51 มาก 

9. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยให้นักเรียนมีทักษะในการหาความรู้ด้วยตนเอง 4.44 0.51 มาก 

10. นักเรียนสามารถควบคุมการเรียนได้ 4.39 0.50 มาก 

11. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท าให้นักเรียนสามารถศึกษาทบทวนเน้ือหาได้ 4.83 0.38 มากที่สุด 
12. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนใช้ค ากระชับเข้าใจง่าย 4.61 0.50 มากที่สุด 

13. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท าให้อยากเรียนวิชาคอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้น 4.56 0.51 มากที่สุด 

14. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนควรใช้เรียนกับทุกระดับชั้นและทุกรายวิชา 4.33 0.49 มาก 
คะแนนเฉลีย่ 4.56 0.14 มากที่สุด 
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  1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นมีลักษณะเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นโดยใช้
บทเรียนออนไลน์ ( Google Site)  ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์  tช่วยสอนมี 17 หน่วย  มีดังน้ี 
  หน่วยที่  1 เลือกแบบอิสระ   
              หน่วยที่  2 เลือกแบบสี่เหลี่ยม   
              หน่วยที่  3 ยางลบ  
  หน่วยที่  4 กระป๋องสี     
              หน่วยที่  5 หลอดดูดสี    
              หน่วยที่  6 แปลงทาสี  
  หน่วยที่ 7 แว่นขยาย     
              หน่วยที่  8 ดินสอ     
              หน่วยที่  9 สเปรย์พ่นสี  
  หน่วยที่  10 ตัวอักษร     
              หน่วยที่  11 เส้นตรง    
              หน่วยที่  12  เส้นโค้ง  
  หน่วยที่  13 รูปสี่เหลี่ยม   
              หน่วยที่  14 รูปหลายเหลี่ยม   
              หน่วยที่  16  วงกลม  
  หน่วยที่  17 สี่เหลี่ยมมุมมน 
  ผลดีของบทเรียนคอมพิวเตอร์ดังกล่าวคือเร้าความสนใจของนักเรียนท าให้นักเรียนตั้งใจศึกษาเน้ือหาใน
บทเรียน อีกทั้งนักเรียนสามารถศึกษาเน้ือหาในบทเรียนได้ตามสมรรถภาพของผู้เรียนส่วนผลเสียของบทเรียนคือ
เน่ืองจากรูปภาพเล็ก ท าให้ภาพแตก ไม่สวยงาม และใส่รูปภาพมากไป 
  2. ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องการใช้เครื่องมือ
โปรแกรม Paint นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า การทดสอบก่อนเรียนและการทดสอบหลังเรียนมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 นอกจากน้ี ยังพบว่าการทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 4.03 ในขณะที่การทดสอบหลัง
เรียนมีค่าเฉลี่ย 7.16 ซ่ึงเป็นค่าเฉลี่ยที่สูงขึ้น เม่ือพิจารณาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการทดสอบก่อนเรียนซ่ึงมีค่า 0.81  
ในขณะที่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการทดสอบหลังเรียนซ่ึงมีค่า 1.08  ซ่ึงเป็นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่เพิ่มขึ้น แสดงให้
เห็นว่า หลังเรียนนักเรียนมีคะแนนกระจายกันมากขึ้นแต่ไม่มากนัก กล่าวอีกนัยหน่ึงคือ การทดสอบหลังเรียนมีค่าการ
กระจายของคะแนนมากกว่าการทดสอบก่อนเรียน เป็นเครื่องชี้ว่าการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง 
การใช้เครื่องมือโปรแกรม Paint ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนสาธิต  (ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 1 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร) มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนให้สูงขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับวิจัยของการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้โปรแกรมวาดภาพ 
Paint Brushกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
ซางตาครู้สศึกษา  
  3. พบว่าผลการวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการใช้เครื่องมือ
โปรแกรม Paint ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความเร้า
ใจ น่าสนใจที่จะศึกษา  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน คนเรียนช้าสามารถเรียนด้วย
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยตนเอง เรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแล้วท าให้ไม่เครียด คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท าให้
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นักเรียนสามารถศึกษาทบทวนเน้ือหาได้ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนใช้ค ากระชับเข้าใจง่าย  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท าให้
อยากเรียนวิชาคอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้น ส่วนระดับความพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ยคือ 4.83 ซ่ึงหมายถึงความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับพอใจมากที่สุด 

ขอ้เสนอแนะ 
  1. ควรให้ค าแนะน าวิธีการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแก่นักเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
  2. ควรให้มีการวิจัยในระดับโรงเรียนและสนับสนุนให้ครูได้ผลิตและใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
มากขึ้น 
  3. เพื่อให้การเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นไปด้วยความ ราบรื่น ก่อนการทดลอง
ควรมีการตรวจสอบอุปกรณ์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ใช้ในการทดลอง 
        ขอ้เสนอแนะเพือ่การวจิยัครัง้ต่อไป  
  1.ควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในเรื่องอ่ืนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
และกลุ่มสาระอ่ืน ๆ เพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ของ หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ  
  2.ควรมีการน าเสนอบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านทางเว็บไซต์เพื่อจะช่วยเผยแพร่บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้แพร่หลายมากขึ้น 
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การศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนดว้ยเทคนคิการเรยีนการสอนแบบรว่มมอื STAD วชิา คอมพวิเตอร์
พืน้ฐาน เรือ่ง การสือ่สารขอ้มลูและเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่4 โรงเรยีน

อนบุาลก าแพงเพชร 
A study of learning achievement with cooperative learning techniques (STAD)Basic 
computer Subjects About data communication and computer networks of grade 

4Atudents Anubankamphaengphet School. 
ขนิษฐา ผลบญุเรอืง1 เฉลมิ ทองจอน2 เพชร ชมพรูตัน3์ 

Khanitta Phonbunruang1 Chalerm Tongjon2and Phet Chompoorat3  
 
 
 
 
บทคดัยอ่ 
  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD  วิชาคอมพิวเตอร์ 
เรื่อง  การสื่อสารข้อมูลและเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  
2)  เปรียบเทียบ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ของนักเรียนระหว่างก่อน
เรียนและหลัง เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD   3) ศึกษา ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน  39 
คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร ได้มาโดยการเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  จ านวน 8 แผน  2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ ทางการ
เรียนชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน จ านวน 15 ข้อ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน  t-test (Dependent) และ  t-test 
(Independent)  

ผลการวิจัยพบว่า  1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ  83.23/81.85   2. นักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD  มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการจัดการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD อยู่ในระดับดีมาก 

ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  STAD  

Abstract 

 The purposes of this research were to :  1 )  develop the STAD learning management 
cooperative learning technique on computer subject of Data Communications and Computer 
Network for grade 4 students to have a required efficiency of 80 / 80 , 2)  compare the learning 

                           1 นักศกึษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   
                     2 อาจารย์โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

   3 ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝกึประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร  อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร    
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achievement on the Data Communications and Computer Network of the before learning  and after 
learning with the STAD learning management  cooperative learning technique ., 3) examine students’ 
satisfaction learning with the STAD learning management  cooperative learning technique. The 
sampling group of 39 in grade 4 students at Anuban kamphaengphet school,   in the Second semester 
of 2018, obtained by using the  Purposive sampling .  The instruments used in the study were :   8 
plans of the STAD learning management  cooperative learning technique .   a 40   item 4  –  choice 
achievement  , and  a 15  –  item on satisfaction with the  STAD learning management  cooperative 
learning technique. The statistic used in the stud were percentang, mean,  standard deviation, and t-
test (dependent and independent samples)  

         The research results were as follows 1 .  The developed less plans using the STAD learning 
management a cooperative learning technique entitled  “  Data Communications and Computer 
Network” , had effectively of  83.23/ 81.85    2.  The students who learned using the STAD learning 
management  cooperative learning technique, showed gains in learning achievement computer 
subject Data Communications and Computer Network  from after learning higher than before learning 
at the . 0 5  level of significance. 3.  The students’  satisfaction to the computer subject Data 
Communications and Computer Network with STAD learning management cooperative learning 
technique as whole at a high very level. 

Key words : learning and group collaboration STAD 

ความเปน็มาและความส าคญั 
ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญกับการด าเนินชีวิตประจ าวันของคนในสังคมมากขึ้น  ไม่ว่า

จะเป็นเพศใด  วัยไหน  หรือแม้แต่การประกอบอาชีพในด้านต่างๆ  ส่วนใหญ่ก็ล้วนที่จะต้องท างานที่มี คอมพิวเตอร์
เข้ามาเก่ียวข้องด้วยกันทั้งน้ัน  โดยเฉพาะในด้านการศึกษาที่คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญ ร่วมกับการเรียน
ของนักเรียนและการสอนของครูผู้สอน   ทั้งน้ีท าให้ในแต่ละโรงเรียนได้มีรายวิชาที่เปิดสอน เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ขึ้นมา  
จึงส่งผลให้การเรียนการสอนมีการพัฒนายิ่งขึ้นไป นักเรียนมีการเรียนรู้ที่ หลากหลาย  มีการท างานที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น  อีกทั้งนักเรียนยังได้รับความรู้อย่างกว้างขวาง  และทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน   

ดังน้ันในรายวิชา  คอมพิวเตอร์  เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 4  จึงเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ทั่วไป  จะเป็นเน้ือหาที่เป็นทฤษฎี  ยังไม่มีการลงมือ
ปฏิบัติหรือใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์  จากการสังเกตของครูผู้สอนพบปัญหาในการจัดการเรียนการสอนว่า  นักเรียน
บางคนไม่มีความตั้งใจและไม่ให้ ความร่วมมือในการเรียนการสอน  ชอบคุยกัน  หยอกล้อกัน  เม่ือให้ท าแบบทดสอบก็
ท าไม่ได้  เพราะไม่เข้าใจเน้ือหา  จึงส่งผลให้การเก็บสอบของนักเรียน  มีคะแนนในระดับที่ต่ ากว่าเกณฑ์  จากการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการแบบกลุ่ม ร่วมมือหรือร่วมมือกันเรียนรู้  
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน าการสอนด้วย วิธีการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือหรือร่วมมือกันเรียนรู้  เทคนิค  Student Team 
Achievement Division (STAD)  มาใช้สอนในรายวิชา  คอมพิวเตอร์ เรื่อง  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  เน่ืองจากการใช้เทคนิค STAD  น้ีจะเป็นการเรียนการ สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผู้เรียนได้ศึกษา
เรียนรู้เน้ือหาในบทเรียนด้วยตนเองกับเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม  มีการร่วมกันแสดงความคิดเห็นและช่วยกันหาค าตอบของ
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ค าถามที่ครูผู้สอนได้แจกให้  ท าให้ผู้เรียนแต่ละคนเกิด ความเข้าใจกับเน้ือหาและได้รับความรู้อย่างเท่าเทียมกันทุกคน  
ทั้งยังส่งผลให้ผู้เรียนรู้จักที่จะท างานร่วมกับผู้อ่ืน  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมห้อง  เม่ือถึงเวลาท าแบบทดสอบก็
สามารถท าคะแนนได้มากขึ้น อีกด้วย    ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการสอนด้วยวิธีการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือหรือร่วมมือกันเรียนรู้ 
เทคนิค  Student Team Achievement Division (STAD)  จะเป็นวิธีที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้และความเข้าใจใน
เน้ือหา  เรื่อง  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  ได้ดียิ่งขึ้น   

  ดังน้ันผู้วิจัยจึงน าเทคนิคดังกล่าวมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน และศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ในรายวิชา  คอมพิวเตอร์ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ด้วย
การเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ  โดยใช้เทคนิค  STAD (Student Team Achievement Division) 

วัตถปุระสงคข์องการวจิยั  
     1. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD  วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและ
เครือข่าย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80     
     2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ในรายวิชา คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เรื่อง การสื่ อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ   โดยใช้เทคนิค STAD  
     3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ STAD เรื่อง การสื่อสารข้อมูล
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  

สมมติฐานการวิจัย         
  การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยเทคนิคการเรียนการสอนแบบร่วมมือ  STAD  วิชา 
คอมพิวเตอร์ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   ในครั้งน้ีมีสมติ
ฐานการวิจัย ดังต่อไปน้ี  

     1. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80                         
     2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนด้วยวิธีการการเรียนแบบ
ร่วมมือ STAD 

     3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ STAD เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  

 ขอบเขตการวิจัย 
           ขอบเขตเนื้อหา 
              1. เน้ือหาที่ใช้ในการวิจัย เน้ือหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี  ได้แก่  เน้ือหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  รายวิชา  เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ซ่ึงน าเสนอ
เน้ือหา  8  เรื่อง  ดังน้ี  

1. ความหมายและประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์     
2. ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
3. องค์ประกอบของเครือข่ายคอมพิวเตอร์       
4. ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์    
5. ความหมายและประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต     
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6. ค าที่ควรรู้เก่ียวกับอินเตอร์เน็ต   
7. บริการต่างๆ ในอินเตอร์เน็ต                      
8. ปุ่มและค าสั่งเบื้องต้นในเว็บไซต์ 

      ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
           ประชากร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 189 คน  
           กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ทั้งหมด 1 
ห้องเรียน จ านวน 39 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
       ตวัแปรทีใ่ช้ในการวจิยั  
        ตวัแปรตน้   ได้แก่ การเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD  
        ตวัแปรตาม  ได้แก่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เรื่อง  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

วิธดี าเนนิการวจิยั  
          การวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา คอมพิวเตอร์  เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  ผู้วิจัยได้
ด าเนินการวิจัยตามหัวข้อ และขั้นตอนดังต่อไปน้ี      
     1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง    
     2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย    
     3. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย    
     4. เก็บรวบรวมข้อมูล    
ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง   
           ประชากร  ที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ีคือ นักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 ที่เรียนวิชา เรื่อง คอมพิวเตอร์ โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร   ต าบลสระแก้ว อ าเภอเมือง  จังหวัด
ก าแพงเพชร  จ านวน 6 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 189  คน   
           กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  คือ นักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561  โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร   ต าบลสระแก้ว อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร  จ านวน 1 ห้องเรียน 
ซ่ึงได้มาโดยการเจาะจง (Purposive sampling )  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5  จ านวนนักเรียน 39 คน   
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   
           เครื่องมือที่ใช้ในการท าวิจัยในครั้งน้ี มี  3  ชนิด  ประกอบไปด้วย 
           1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD   เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์จ านวน 8 แผน  
           2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา คอมพิวเตอร์ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก  จ านวน   40  ข้อ    
           3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD  วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับจ านวน 15 ข้อ  
การสร้างและการหาคณุภาพเครื่องมือทีใ่ชใ้นการวจิยั   
          1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จ านวน  8  แผน ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างตามขั้นตอน  ดังน้ี    
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              1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   และศึกษาคู่มือการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ 
              1.2 ศึกษาวิธีการ หลักการ ทฤษฎีและ เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD       
              1.3 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD  วิชา คอมพิวเตอร์ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จ านวน 8 แผน เวลา 8 ชั่วโมง  
              1.4 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาให้พิจารณา ตรวจสอบ  เสนอแนะ  
แล้วน ามาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ   ของอาจารย์ที่ปรึกษา เชี่ยวชาญ  3  ท่าน  
              1.5  น าแบบประเมินที่ผู้เชี่ยวชาญประเมินมาตรวจสอบให้คะแนน มาตราส่วน ประมาณค่า  3 ระดับ  ให้
ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสม     

                        เห็นว่ามีความเหมาะสมมาก ให้ 2 คะแนน         
    เห็นว่ามีความเหมาะสมปานกลาง ให้  1  คะแนน     
    เห็นว่ามีความเหมาะสมน้อย ให้  0   คะแนน     
ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของกลุ่มดังน้ี  
    ค่าเฉลี่ย    1.34 - 2.00   หมายถึง เหมาะสมมาก      
    ค่าเฉลี่ย    0.67 - 1.33   หมายถึง เหมาะสมปานกลาง      
    ค่าเฉลี่ย    0.00 - 0.66   หมายถึง เหมาะสมน้อย     
               1.6 หาค่าเฉลี่ยของการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD วิชา
คอมพิวเตอร์ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แปลผลใช้
ลักษณะมาตราส่วนประมานค่า 3 ระดับ ดังน้ี  

เห็นว่ามีความเหมาะสมมาก ให้ 2 คะแนน         
  เห็นว่ามีความเหมาะสมปานกลาง ให้  1  คะแนน     
  เห็นว่ามีความเหมาะสมน้อย ให้  0   คะแนน    

ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของกลุ่มดังน้ี  
    ค่าเฉลี่ย    1.34 - 2.00   หมายถึง เหมาะสมมาก      
    ค่าเฉลี่ย    0.67 - 1.33   หมายถึง เหมาะสมปานกลาง      
    ค่าเฉลี่ย    0.00 - 0.66   หมายถึง เหมาะสมน้อย     
         2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพตามขั้นตอน  ดังน้ี    
             2.1  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  
             2.2 วิเคราะห์ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4      
             2.3 ศึกษาแนวทางการวัดผลและประเมินผล 
             2.4 เขียนข้อสอบแบบเลือกตอบจากเอกสาร  ต ารา เทคนิคการสอนและ รูปแบบการเขียนข้อสอบแบบ
เลือกตอบ     
             2.5 วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ จากตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ เพื่อสร้างข้อสอบ ให้ครอบคลุมเน้ือหาและ
ตัวชี้วัด สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  สร้างข้อสอบ แบบเลือกตอบ 4  ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ    
             2.6 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามจ านวนที่ก าหนด  
             2.7  น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นตามตารางสร้างข้อสอบข้างต้น เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ให้พิจารณา
ตรวจสอบ เสนอแนะ แล้วน ามาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ   และประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับ
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  (IOC) โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี      
   ให้คะแนน  +1 เม่ือแน่ใจว่าข้อสอบน้ันวัดตามจุดประสงค์การเรียนรู้  
   ให้คะแนน   0 เม่ือไม่แน่ใจว่าข้อสอบน้ันวัดตามจุดประสงค์การเรียนรู้      
   ให้คะแนน  -1 เม่ือแน่ใจว่าข้อสอบน้ันไม่วัดตามจุดประสงค์การเรียนรู้    
            2.9 วิเคราะห์ข้อมูลหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างค าถามของแบบทดสอบกับ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
โดยใช้สูตร เลือกข้อสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ถึง 1.00 เป็นข้อสอบอยู่ในเกณฑ์ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา 
           2.10  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปทดลองใช้ (Try-out) กับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ที่ไม่ใช่กลุม่ตัวอย่าง  จ านวน 30 คน แล้วน าข้อสอบมาตรวจให้ คะแนน   
        3.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD  วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างตามขั้นตอน ดังน้ี  
             3.1 ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เน้ือหา  ทฤษฎีและขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ    
            3.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจโดยก าหนดระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ จ านวน 15 ข้อ ผู้วิจัย
ก าหนดประเด็นการวัดความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ 4  ด้าน คือ ด้านเน้ือหา ด้านการเรียนการสอน ด้านสื่อการ
สอน ด้านการวัดประเมินผล การให้ความหมายของคะแนน ดังน้ี  
                          5    หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด    
                          4    หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก     
                          3    หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง     
                          2    หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย     
                          1    หมายถึง  ความพึงระดับพอใจอยู่ในน้อยที่สุด    
            3.3 น าแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของ
ข้อค า ถามและความสอดคล้องของข้อค าถามกับนิยามประเด็น หลักที่ต้องการวัด และปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า      
การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
          1. ก่อนด าเนินการทดลองผู้วิจัยท าการชี้แจงเก่ียวกับกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียน เข้าใจ   
          2.  ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
          3. ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ถึงแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8  
          4. ท าการทดสอบหลังเรียน (Post-Test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์ ซ่ึง
เป็นแบบทดสอบและแบบวัดฉบับเดียวกับฉบับที่ใช้ทดสอบวัดก่อนเรียน น าผลไปใช้เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ ทางการ
เรียน   
         5. น าขอ้มูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมไปท าการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป  
การวเิคราะหข์อ้มลู   
     ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน  ดังน้ี    
      ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง 
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยวิเคราะห์เกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80   
       ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใชสูตร     t – test (Dependent Sample)    
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       ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  
โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน โดยเทียบกับเกณฑ์ความพึงพอใจ  

 
การวเิคราะหข์อ้มลู 
      ผลการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยเทคนิคการเรียนการสอนแบบร่วมมือ 
(STAD)  เรื่อง  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยได้น าเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนดังน้ี 
       ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของแผนจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เรื่อง การสื่อสาร
ข้อมูลและเครือข่าย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ด้วยเทคนิคการเรียนการสอนแบบร่วมมือ STAD    
       ตารางที่ 1  ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD (E1 /E2) เรื่อง การสื่อสารข้อมูล
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  

ประสทิธภิาพด้าน คะแนนรวม E1/E2 

งานกลุม่, 
ทดสอบยอ่ย 

รอ้ยละ คะแนนทดสอบ
หลงัเรยีน 

รอ้ยละ 

การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการ
เรียนการสอนแบบร่วมมือ STAD 

2,597 83.23 1,277 81.85 83.23/81.85 

   จากตารางที่ 1 พบว่า ประสิทธิภาพของกระบวนการจากการใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  ได้คะแนน
จากการท า แบบทดสอบย่อย  และงานกลุ่ม รวม  2,597 คะแนน จากคะแนนเต็ม  3,120  คะแนน คิดเป็นร้อยละ  
83.23 คะแนนแบบทดสอบวัดผล สัมฤทธ์ิทางการเรียน ได้คะแนนรวม  1,277  คะแนน จากคะแนนเต็ม 1,560  
คะแนน คิดเป็นร้อยละ  86.21  ดังน้ันการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (STAD)  จึงมีประสิทธิภาพ  (E1 /E2 ) เท่ากับ  
83.23/81.85 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ 

ตอนที่ 2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ของ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  
STAD   

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  ด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค  STAD   

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน N X S.D. t df p 

ก่อนเรียน 39 28.02 2.58 
16.27 38 0.00 

หลังเรียน 39 32.74 2.13 

*p<.05 

จากตารางที่ 2  พบว่า การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ทางการเรียน เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   ที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (STAD) พบว่า
ความแตกต่างของคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย t-test พบค่า t =16.27 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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  ตอนที่ 3  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ต่อการเรียนวิชา คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เรื่อง 
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD   

 ตารางที่ 3 ระดับความพึงพอใจ ต่อการเรียนวิชา คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD 

รายการประเมิน เฉลีย่ S.D. สรปุความ
เหมาะสม 

ดา้นเนื้อหา 
1. การน าเสนอเน้ือหาที่เรียนมีรูปแบบชัดเจนไม่สับสน เข้าใจง่าย 

4.46 
 

0.78 
 

มาก 

2. เน้ือหามีความเหมาะสมกับเวลาที่ใช้เรียน 4.56 0.75 มากที่สุด 

3.ครูผู้สอนมีวิธีสอนช่วยให้บรรยากาศการเรียนรู้ที่ตื่นเต้น 4.35 0.81 มาก 
ดา้นกิจกรรมการเรยีนการสอน 
4. นักเรียนชอบที่ได้เรียนเป็นกลุ่มและช่วยกันท างาน 

 
4.41 

 
0.84 

 
มาก 

5. นักเรียนรู้สึกกระตือรือร้นในการท างานที่ได้รับมอบหมาย 4.38 0.74 มาก 

6. นักเรียนมีโอกาสได้เป็นผู้น า และผู้ตามที่ดีและได้แสดงความ
คิดเห็น 

4.38 0.85 มาก 

7. นักเรียนพอใจที่ได้สร้างผลงานด้วยตนเอง 4.66 0.66 มากที่สุด 

8. นักเรียนภาคภูมิใจในความส าเร็จของกลุ่ม 4.46 0.71 มาก 
จากตารางที่ 3  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่องการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ ที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ร่วมมือ (STAD)  อยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่นักเรียนมีความพึง
พอใจมากที่สุด คือ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเรื่อง ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นอย่างดี  รองลงมา  
เอกสารประกอบการเรียนความเหมาะสมเชื่อมโยงกับเน้ือหาที่เรียนและน่าสนใจ  และข้อที่นักศึกษามีความพึงพอใจ
น้อยที่สุด คือ มีวิธีสอนช่วยให้บรรยากาศการเรียนรู้ที่ตื่นเต้น 

สรปุผลการวจิยั 
  การวิจัยเรื่อง เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยเทคนิคการเรียนการสอนแบบร่วมมือ (STAD)  
เรื่อง  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ครั้งน้ีผู้วิจัยขอสรุปผลตาม
ขั้นตอน ดังน้ี    
           1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (STAD)  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  83.23/81.85 ซ่ึงเป็นไปตาม
เกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ 
           2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ทางการเรียน เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   ที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (STAD) มีผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนคือ
จัดการเรียนการสอนร่วมมีค่าเฉลี่ย คือ 28.02    มีผลสัมฤทธ์ิที่ดีกว่าก่อนการจัดการเรียนการสอนคือ 32.74 
          3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่องการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่เรียนโดย
ใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ร่วมมือ (STAD) เท่ากับ 4.46 ซ่ึงอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่นักเรียนมีความพึงพอใจ
มากที่สุด คือ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเรื่อง ข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นอย่างดี รองลงมา 
เอกสารประกอบการเรียนความเหมาะสมเชื่อมโยงกับเน้ือหาที่เรียนและน่าสนใจ และข้อที่นักศึกษามีความพึงพอใจ
น้อยที่สุด คือ วิธีสอนช่วยให้บรรยากาศการเรียนรู้ที่ตื่นเต้น 
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อภปิรายผล 
          จากผลการวิเคราะห์งานวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยเทคนิคการเรียนการสอนแบบ
ร่วมมือ (STAD)  เรื่อง  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สามารถ
อภิปรายผลได้ดังน้ี    
           1.ประสิทธิภาพของกระบวนการจากการใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ได้คะแนนจากการท า แบบทดสอบ
ย่อย และงานกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 83.23 คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 86.21 ดังน้ัน
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (STAD) จึงมีประสิทธิภาพ (E1 /E2) เท่ากับ 83.23/81.85 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
ที่ก าหนดไว้ 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 28.02 ส่วนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
32.74 เม่ือน าคะแนนมาเปรียนเทียบพบว่าผลสัมฤทธ์ทางการเรียน เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนแบบร่วมมือ STAD หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน ที่เป็นเช่นน้ีเน่ืองจาก วิธีการสอนเป็นวิธีการสอนที่เน้นให้นักเรียนปฏิบัติงานเป็นกลุ่มได้ช่วยเหลือกันซ่ึงท าให้
นักเรียนมีความสนใจในเน้ือหาที่ผู้สอนจัดการเรียนการสอนให้ และมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับ 
นิลบล เครื่องจันทร์ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้
โจทย์ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ท าการสอนโดยวิธีสอนแบบ STAD ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่
ได้รับการสอนโดยวิธีสอนแบบ STAD มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 

3. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เรียนโดยใช้
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD อยู่ในระดับมากที่สุด  

ขอ้เสนอแนะ 

     1 ควรมีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง    
     2. ควรศึกษาค้นคว้าเปรียบเทียบระหว่างวิธีการสอนที่หลากหลายวิธี เพื่อน ามาเปรียบเทียบว่าแต่ละวิธีการสอนมี
ข้อแตกต่างกันอย่างไร และจะน าไปพัฒนาต่อไปอย่างไร  
    3. ควรน าวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ไปใช้กับเน้ือหาอ่ืนใน วิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นต่าง ๆ 
ในวิชาคอมพิวเตอร์ เพื่อศึกษาวิธีการสอนน้ีเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับเน้ือหาใด ระดับชั้นใด  

เอกสารอา้งองิ 

จอห์น  (John, 1995 : 125-140)  การศึกษาผลย้อนกลับของนักเรียนที่เรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มตาม   
          ผลสัมฤทธ์ิ  (STAD) กับการเรียนแบบปกติในวิชาคณิตศาสตร์, รายงานการวิจัย: เว็บไซต์การเรียนรู้ 
 นิลบล เครื่องจันทร์ (2550 : บทคัดย่อ) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้ 
           โจทย์ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ท าการสอนโดยวิธีสอนแบบ STAD  วิทยานิพนธ์, 
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.    
ประภสัรา  โคตะขนุ   (2543 : 95) ) ได้ทาูการศึกษาผลของการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคแบบแบ่งกลุ่ม 
               ตามผลสัมฤทธ์ิที่ มีต่อเชาว์อารมณ์ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ของ นักเรียน 
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         วิทยานิพนธ์ ค.ม.  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม.  
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               เว็บไซต์การเรียนรู้ประภัสรา  โคตะขนุ   
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ผลการจดัการเรยีนรูว้ชิาวทิยาการค านวณตามแนวคดิสะเตม็ศกึษาด้วยการสรา้งสรรคผ์า่น 
MakeCode.org ทีม่ตีอ่ผลการเรยีนรูส้ าหรบัชัน้ประถมศกึษาปทีี ่4 

The Effectiveness of Learning Management in Computing Science Based on STEM 
Education by Using Makecode.org on Learning Outcome of Pratomsuksa 4 Students 
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บทคดัยอ่ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการค านวณตามแนวคิดสะเต็ม

ศึกษาด้วยการสร้างสรรค์ผ่าน MakeCode.org ที่มีต่อผลการเรียนรู้ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การวิจัยเชิงทดลองน้ี
ท าการศึกษาทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน  75 คนจาก 4 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ โรงเรียนวัดท่าโก 
โรงเรียนวัดนากลาง และ โรงเรียนภาณุทัศน์ โดยการสุ่มอย่างง่ายจากโรงเรียนที่เข้าโครงการพัฒนาไอทีเพื่อการศึกษา
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ บอร์ดไมโครบิต
(micro:bit) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการค านวณตามแนวคิดสะเต็มศึกษาด้วย MakeCode.org แบบทดสอบ 
สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้การเขียน
วิทยาการค านวณด้วยแนวคิดสะเต็มสร้างสรรค์ผ่าน MakeCode.org มีผลการจัดการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.01  
 

ค าส าคัญ : MakeCode.org / บอร์ดไมโครบิต (micro:bit) / วิทยาการค านวณ / สะเต็มศึกษา 

Abstract 
          The aim of this research was to study the effectiveness of Computing Science learning 
management based on creative via MakeCode.org on learning outcome of Pratomsuksa 4 Students. 
This research study is experimental research which participated by 75 Pratomsuksa 4 Students from 
4 schools: Anuban Krokpra School, Wat Thako School, Wat Nakang School, and Panutat School in 
Nakhon Sawan Province which came from Schools and NSRU Computer Education division 
collaboration project.  The research instruments used were micro:bit, Computing Science based on 
STEM Education approach and MakeCode.org lesson plans, and Test. The statistics used were Mean, 
Standard Deviation, and t-test. The result shows that there was posttest score of learning outcome 
after learned by Computing Science based on STEM Education approach and MakeCode.org lesson 
plans higher than pretest score with statistical significant at 0.01 level. 
 

Keywords: MakeCode.org / micro:bit  / Computing Science / STEM Education 
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
ในปัจจุบันน้ี กระบวนการเรียนการสอนได้น าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพของการสอน          

ซ่ึงเรียกว่า  “เทคโนโลยีการสอน” เทคโนโลยีการสอนน้ันหมายถึง กระบวนการที่ซับซ้อนซ่ึงเก่ียวข้องกับบุคคล วิธีการ 
ความคิด เครื่องมือ และองค์กร กระบวนการน้ีมีขึ้นเพื่อวิเคราะห์ปัญหา วางแผน ประเมินและจัดการหาทางแก้ปัญหา
ทุกๆ อย่างที่เกิดขึ้นอันเก่ียวพันกับการเรียนรู้ของมนุษย์ ซ่ึงเทคโนโลยีการสอนน้ันเป็นองค์ประกอบย่อยส่วนหน่ึงของ
เทคโนโลยีการศึกษา และพบว่าการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาสามารถแก้ปัญหาทางด้านการศึกษาเพื่อประสิทธิภาพ
ทางการสอน และคุณภาพการสอน ท าให้ผู้เรียนมีความตั้งใจและกระฉับกระเฉงในการเรียน รวมทั้งยังสร้างองค์ความรู้
ใหม่เกิดความสะดวกในการเรียนการสอนดังน้ันประโยชน์เหล่าน้ีจะเห็นว่าเทคโนโลยีการศึกษามีความส าคัญอย่างยิ่งใน
วงการศึกษา ท าให้ทุกประเทศน าเทคโนโลยีการศึกษามาใช้เพิ่มพูนประสิทธิภาพทางการศึกษาทั้งในด้านการบริหาร
จัดการและการเรียนการสอน (กิดานันท์ มลิทอง, 2548) การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา (Problem 
Solving Method) (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) เป็นวิธีการสอนที่เป็นไปตามหลักจิตวิทยาการเรียนรู้  
คือ การเรียนรู้จะเกิดขึ้นเม่ือมีปัญหาเกิดขึ้น จึงเป็นวิธีสอนให้เกิดการเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาซ่ึงเก่ียวข้องกับการ
ประยุกต์ใช้ความรู้เดิมรวมกับความรู้ใหม่และกระบวนการต่างๆ เพื่อใช้แก้ปัญหาช่วยให้นักเรียนคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น 
และน าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ (สุคนธ์ สินธพานนท์และคณะ, 2545)  

 หลักสูตรการสอนในปัจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้
มีการก าหนดให้รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี(วิทยาการค านวณ) อยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซ่ึงมี
เป้าหมายพัฒนาทักษะของผู้เรียนให้ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 รวมถึง สร้างความรู้ความเข้าใจ 
และส่งเสริมทักษะขั้นพื้นฐานในการน าเทคโนโลยีไปสร้างนวัตกรรม อย่างมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองต่อโมเดล
ประเทศไทย 4.0 ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการก้าวไปสู่ประเทศที่มีความม่ันคง ม่ังคั่งและยั่งยืน จึงได้ปรับเปลี่ยนหลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปสู่หลักสูตรวิทยาการค านวณ 
 Microsoft MakeCode.org เป็นเ ว็บส าหรับการเรียนรู้ ที่ ครอบคลุมในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ (Computer Science) ด้วยการน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันให้กับนักเรียนทุกคน โดยเว็บมีกิจกรรมการ
เรียนแบบโครงงานที่สนุกสนาน รวมถึงการเขียนโปรแกรมและชุดของโครงงานส าหรับการสร้างและเขียนโค้ดส าหรับ
ผู้เรียนในระดับต่างๆ Microsoft MakeCode.org สามารถใช้งานง่ายโดยผ่านทางเว็บเบราเซอร์ และมีคุณลักษณะ
เหมือนแอปพลิเคชั่นที่สามารถเขียนได้บนเว็บ  ซ่ึงไม่จ าเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ใดๆ เว็บมีการสนับสนุนอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์อ่ืนๆ เช่น ไมโครบิต (micro:bit) และ Circuit Playground เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้งานและทดสอบ
โปรแกรมได้แม้ว่าจะไม่มีอุปกรณ์ 
 จากศึกษาค้นหาวิธีการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการค านวณ ในรูปแบบบูรณาการทางด้าน
ศาสตร์ต่างๆ และบูรณาการการเรียนในห้องเรียนและชีวิตจริงท าให้การเรียนน้ันมีความหมายต่อผู้เรียนซ่ึงการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้  หรือการค้นคว้าหาค าตอบในสิ่งที่ผู้เรียนอยากรู้หรือสงสัยด้วย
วิธีการต่างๆเป็นวิธีการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้เลือกศึกษาตามความสนใจของตนเองหรือของกลุ่มเป็นการตัดสินใจร่วมกัน 
จนได้ชิ้นงานที่สามารถน าผลการศึกษาไปใช้ได้ในชีวิตจริง (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2550) และน าการ
เรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) บูรณาการเข้าไปในกระบวนการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาแบบโครงงาน
โดยน าจุดเด่นของธรรมชาติตลอดจนวิธีการสอนของแต่ละสาขาวิชามาผสมผสานกันอย่างลงตัว เพื่อให้ผู้เรียนน า
ความรู้ทุกแขนงมาใช้ในการแก้ปัญหา การค้นคว้าและการพัฒนาสิ่งต่างๆ ในสถานการณ์โลกปัจจุบันเพราะในการ
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ท างานจริงหรือในชีวิตประจ าวันน้ัน ต้องใช้ความรู้หลายด้านในการท างานทั้งสิ้น สะเต็มศึกษาจึงไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็น
การต่อยอดหลักสูตรโดยบูรณาการการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและกระบวนการทางวิศวกรรม  เพื่อ
น าไปแก้ปัญหาในชีวิตจริงและการประกอบอาชีพในอนาคต สะเต็มศึกษาจึงส่งเสริมการเรียนผ่านกิจกรรมหรือ
โครงงานที่มุ่งแก้ไขปัญหาที่พบเห็นในชีวิตจริงเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ ทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์น าไปสู่การ
สร้างนวัตกรรม (คณะกรรมการโครงการสะเต็มศึกษา, 2556) 
 จากเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจน า MakeCode.org มาใช้ในการพัฒนาการเขียนโปรแกรม  โดย
จัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนให้ผู้เรียนฝึกการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายร่วมกับการเรียนแบบสะเต็มศึกษาแบบโครงงาน 
เพื่อเป็นการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาการค านวณและความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์และการ
แก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

จุดมุ่งหมายการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายไว้ ดังน้ี 

1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการค านวณตามแนวคิดสะเต็มศึกษาแบบโครงงานด้วย
การสร้างสรรค์ผ่าน MakeCode.org ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

2. เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการค านวณตามแนวคิดสะเต็มศึกษาแบบโครงงานด้วยการ
สร้างสรรค์ผ่าน MakeCode.org ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 3. เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการค านวณตามแนวคิดสะเต็มศึกษาแบบโครงงานด้วยการ
สร้างสรรค์ผ่าน MakeCode.org ที่มีต่อการแก้ปัญหาส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตของดา้นกลุ่มประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
  1. ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
  2. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จาก 4 โรงเรียน
ในจังหวัดนครสวรรค์มีโรงเรียน ดังน้ี โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ (ประชาชนูทิศ) โรงเรียนวัดท่าโก โรงเรียนวัดนากลาง 
และโรงเรียนภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ จ านวนทั้งสิ้น 75 คน เป็นการเลือกแบบเจาะจง 
 ขอบเขตดา้นเนื้อหา  

 การศึกษาในครั้งน้ีเน้ือหาที่ใช้ได้มาจากวิเคราะห์ตัวชี้วัดส าหรับนักเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 
พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดังน้ี  

 1. กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ สาระที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ มาตรฐาน 4.2 วิทยาการค านวณ 
 2. ตัวชี้วัด ป.4/2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อและตรวจหา

ข้อผิดพลาดและแก้ไข 
 ขอบเขตดา้นตวัแปร 
  1. ตัวแปรต้น คือ แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาการค านวณแบบสะเต็มศึกษาโดยใช้  
MakeCode.org 
  2. ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาวิทยาการค านวณและการแก้ปัญหา 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
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กรอบแนวคดิ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
         ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยัประกอบดว้ยขั้นตอน ดงันี้ 

1. รวบรวมเอกสารเก่ียวกับการแผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการค านวณตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่มีต่อ
การพัฒนาโครงงาน MakeCode.org 

2. เตรียมการก่อนรวบรวมเครื่องมือ  ผู้วิจัยใช้เครื่องมือ 2 แบบ คือ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง และ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลดังน้ี 
               2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 

         2.1.1 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการค านวณตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่มีต่อการพัฒนาโครงงาน 

MakeCode.org 
1. ศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
2. ศึกษาหลักการ แนวคิด จากเอกสาร ต ารา งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
3. ท าการสัมภาษณ์ครูผู้สอน อาจารย์  
4. จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับร่างโดยก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม

แนวคิดสะเต็มศึกษา  
5. น าแผนการจัดการเรียนรู้ เสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงเชิง

เน้ือหา 
  2.1.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาโครงงาน MakeCode.org 
       2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ประกอบด้วย  
  2.2.1 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน    

1. ศึกษาเอกสาร หนังสือ ต ารา วารสารงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 

แผนการจัดการเรียนรู้วิชา

วิทยาการค านวณแบบสะเต็ม

ศึกษาโดยใช้MakeCode.org 

รายวิชาวิทยาการค านวณ  

สาระที่ 4 มาตรฐาน ว 4.2

ตัวชี้วัด ป.4/2   

 
พัฒนาโครงงานด้วยการ

สร้างสรรค์ผ่าน 

MakeCode.org 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

การจัดการเรียนรู้วิชา

วิทยาการค านวณตาม

แนวคิดสะเต็มศึกษา

แบบโครงงานด้วยการ

สร้างสรรค์ผ่าน  

Make Code.org ที่มี

ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนและการแก้ปัญหา

ส าหรับ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

การแก้ปัญหา 
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    2. ศึกษาหลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตร วัตถุประสงค์รายวิชา และ
ขอบข่าย 
    3. ก าหนดเน้ือหาของแบบทดสอบความรู้ก่อนเรียน 
    4. สร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน 
    5. น าเสนอแบบทดสอบให้อาจารย์ประจ าวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ
ความถูกต้อง ความเหมาะสมของเน้ือหา ภาษา และส านวนที่ใช้ 
    6. น าแบบทดสอบเสนอผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา ภาษา
ที่ใช้และความถูกต้อง  
              2.2.2 แบบประเมินการท าโครงงาน MakeCode.org 
    1. ศึกษาเอกสาร หนังสือ ต ารา ที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบประเมิน 
    2.  ศึ กษา เ อกสาร  ห นั ง สื อ  ต า ร า  ที่ เ ก่ี ย วข้ อ ง กับการท า โค รงงาน 

MakeCode.org 
    3. ก าหนดหัวข้อการประเมินโครงงาน MakeCode.org  
    4. สร้างแบบประเมินการท าโครงงาน MakeCode.org ฉบับร่าง 
    5. น าแบบประเมินการท าโครงงาน MakeCode.org เสนออาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมของเน้ือหา ภาษาและส านวนที่ใช้ 
    6. น าแบบประเมินการท าโครงงาน MakeCode.org เสนอผู้เชี่ยวชาญ เพื่อ
ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา ภาษาและส านวนที่ใช้ 

3. การรวบรวมข้อมูล  
3.1 การเตรียมเครื่องมือที่ในการวิจัยการเตรียมกลุ่มเป้าหมาย มีขั้นตอนดังน้ี 

3.1.1 การเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
                       3.1.2 การเตรียมกลุ่มเป้าหมาย 
               3.2 การด าเนินการทดลอง  
                    ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองด้วยการน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปให้ครูประจ ารายวิชาใช้ โดยใช้เวลา
ทดลองทั้งสิ้น 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบ การพัฒนาโครงงานพัฒนาโครงงาน MakeCode.org ตามแนวคิด    สะ
เต็มศึกษาในวิชาวิทยาการค านวณ เป็นการบูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม 
เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง 

4. เก็บรวบรวมข้อมูล สรุป วิเคราะห์ เก่ียวกับผลแผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการค านวณตามแนวคิดสะ
เต็มศึกษาที่มีต่อการพัฒนาโครงงาน MakeCode.org 
เครื่องมือการวิจัย 

2.1 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนในวิชาวิทยาการค านวณตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
2.2 แบบประเมินการท าโครงงาน MakeCode.org 

กลุม่เป้าหมาย/ ประชาการและกลุ่มตวัอยา่ง  
1. ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2561  
2. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จาก 4 โรงเรียนในจังหวัด

นครสวรรค์ มีโรงเรียนดังน้ี โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) โรงเรียนวัดท่าโก โรงเรียนวัดนากลาง และ
โรงเรียนภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ จ านวนทั้งสิ้น 75 คน เป็นการเลือกแบบเจาะจง ด้วยเกณฑ์เน่ืองจากตัวชี้วัดและสาระการ
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เรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในรายวิชา วิทยาการค านวณ นักเรียนจะต้องออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือสื่อและตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข 
 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

 1. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ การหาค่าความเที่ยงตรงของแผนการจัดการเรียนรู้ 
(IOC) Index of item objective Congruence   

 2. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 4 
โดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ด้วยการทดสอบค่าที (t-test) ชนิดกลุ่มตัวอย่างสัมพันธ์กันกัน (Dependent 
Sample) 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลู 

1. ผลการจดัการเรยีนรูโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรใ์นการพฒันาโครงงาน MakeCode.org ส าหรบันักเรยีนชั้น
ประถมศึกษาปทีี ่4 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดการเรียนรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาโครงงาน MakeCode.org ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามขั้นตอนการวิจัยในระยะที่  1  โดยน าข้อมูลจากการศึกษา และวิเคราะห์ มาจัดท า
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนในวิชาวิทยาการค านวณตามแนวคิดสะเต็มศึกษา แผนการจัดการ
เรียนรู้และเครื่องมือของกิจกรรม  แสดงดังภาพที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่1  Web MakeCode.org ของ micro:bit 

 จากภาพที่ 1 Web  MakeCode.org ของ micro:bit  ประกอบด้วยโค้ดบล็อกค าสั่งที่ใช้เขียนสั่งงานให้กับ
แผง LDE แสดงผล 
2. ผลการประเมินคุณภาพรายแผนแผนการจัดการเรียนรู้ในภาพรวมจากผู้เชี่ยวชาญ 

ผู้วิจัยด าเนินการน าแผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการค านวณตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่มีต่อการพัฒนา
โครงงาน MakeCode.org ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา จากน้ันน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ด้วย
ค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ์และสรุปผล  แสดงดังตารางที่ 2  
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ตารางที ่1 ผลการประเมินคุณภาพรายแผนแผนการจัดการเรียนรู้ในภาพรวมจากผู้เชี่ยวชาญ 

แผนการจดัการเรยีนรู ้  S.D. ระดบัความคดิเหน็ 

1. การค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเก่ียวกับบอร์ด micro:bit 5 0 ดีมาก 

2. การใช้งานโปรแกรม MicrosoftMakeCode.org 5 0 ดีมาก 

3. การสร้างเงื่อนไขการท างานของโปรแกรม
MicrosoftMakeCode.org (if, else) 

5 0 ดีมาก 

4. การใช้งานมอเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ 5 0 ดีมาก 

5. ออกแบบและพัฒนาชิ้นงาน 5 0 ดีมาก 
 

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพรายแผนแผนการจัดการเรียนรู้ในภาพรวมจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มี
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 5 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0 สามารถสรุปได้ว่าแผนการจัดการเรียนรู้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
มาก  

 
3. ผลการทดลองการจดัการเรยีนรูโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรใ์นการพฒันาโครงงาน MakeCode.org ส าหรบันักเรยีนชั้น
ประถมศึกษาปทีี ่4 
            ผู้วิจัยด าเนินการทดลองการจัดการเรียนรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาโครงงาน MakeCode.org 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่พัฒนาขึ้น กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ        
(ประชาชนูทิศ) โรงเรียนวัดท่าโก โรงเรียนวัดนากลาง และโรงเรียนภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ จ านวน 75 คน โดยมีการ
ทดสอบก่อนเรียนหลังการเรียนรู้ จากน้ันน าผลการเรียนรู้มาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ์และสรุปผล  
แสดงดังตารางที่ 1  
 
ตารางที ่2 ผลการจดัการเรยีนรูโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรใ์นการพฒันาโครงงาน MakeCode.org ส าหรบันักเรยีนชั้น
ประถมศึกษาปทีี ่4 

รายการ N  S.D. t def Sig. 

1. การทดสอบก่อนเรียน 75 8.15 2.715 
-41.772 74 .01* 

2. การทดสอบหลังเรียน 75 16.63  2.994 

 
          จากตารางที่ 2 ผลการจัดการเรียนรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาโครงงาน MakeCode.org ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 16.63 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 
2.994 และเม่ือเปรียบเทียบกับค่าทีมีค่าเท่ากับ -41.772 จึงสามารถสรุปได้ว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.01 
  
 
 
 
 

http://www.makecode.com/
http://www.makecode.com/
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ภาพที ่2 ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
จากภาพที่ 2 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วยการเขียนโค้ดค าสั่งแสดงการเปิด-ปิด ของไฟบนแผง LED 

 

สรปุผลและอภปิราย 
 จากการวิจัย เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการค านวณตามแนวคิดสะเต็มศึกษาแบบโครงงานด้วยการ
สร้างสรรค์ผ่าน MakeCode.org ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการแก้ปัญหาส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
สามารถสรุปและอภิปรายผลได้ดังต่อไปน้ี 

1. การจัดการเรียนรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาโครงงาน  MakeCode.org ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศกึษาปทีี ่4 องค์ประกอบ 3 ส่วน คือ 1) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนในวิชาวิทยาการ
ค านวณ ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 2) แผนการจัดการเรียนรู้  และ 3) เครื่องมือของกิจกรรม ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความเหมาะสมของระบบโดยรวมอยู่ในระดับ ดีมาก ทั้งน้ี เน่ืองจากระบบมีองค์ประกอบ ครบถ้วน
สมบูรณ์และ ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาโครงงาน 
MakeCode.org ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับการคิดเห็น ดีมาก จึงส่งผลให้การจัดการเรียนรู้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาโครงงาน MakeCode.org ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สามารถน าไปใช้
ในการเรียนการสอนได้ สอดคล้องกับแนวทางของ เพียเจท์ ที่ว่า การเรียนรู้จะเรียนรู้เกิดขึ้นได้ดีหากผู้เรียนได้มีส่วน
ร่วมในการสร้างผลิตผลที่มีความหมายกับตนเอง (อาทิตย์ ฉิมกุล,2554)  

2. ผลการทดลองการจัดการเรียนรูโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาโครงงาน MakeCode.org ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ผลการจัดการเรียนรู้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาโครงงาน 
MakeCode.org ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 16.63 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 2.994 และเม่ือเปรียบเทียบกับค่าทีมีค่าเท่ากับ -41.772 จึงสามารถสรุปได้ว่าคะแนนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.01  

3. ผลการประเมินคุณภาพรายแผนการจัดการเรียนรู้ในภาพรวมจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่ามีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 
5 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0 สามารถสรุปได้ว่าแผนการจัดการเรียนรู้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก  
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ขอ้เสนอแนะ 
           ขอ้เสนอแนะส าหรบัการน าผลการวิจยัไปใช ้
 ในการศึกษาผลการใช้ MakeCode.org และการสอนแบบโครงงานสะเต็มในการสอนวิทยาการค านวณที่
สามารถส่งเสริมผลการเรียนรู้ โครงงานของนักเรียน เป็นการศึกษาวิจัยที่ต้องการเป็นต้นแบบการจัดการเรียนการสอน
วิทยาการค านวณด้วยการบูรณาการการสอนแบบโครงงานสะเต็มเพื่อพัฒนาผู้เรียน ผลของการวิจัยจะเป็นแนวทาง
หน่ึงที่ผู้สอนวิทยาการค านวณในปัจจุบันที่บางโรงเรียนให้ครูวิชาวิทยาศาสตร์สอนวิชาวิทยาการค านวณเป็นวิชา
พื้นฐาน และให้ครูคอมพิวเตอร์เดิมสอนวิชาคอมพิวเตอร์เป็นวิชาเพิ่มเติม ซ่ึงเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอย่างมาก
ต่อการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผนมีความเหมาะสม สื่อ PowerPoint เว็บการเรียนรู้และ
แบบทดสอบ สามารถน าไปใช้ในโรงเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นจริง ซ่ึงในปัจจุบันมีโรงเรียนหลายโรงเรียนได้
น าไปใช้แล้ว 
           ขอ้เสนอแนะส าหรบัการวจิยัครัง้ต่อไป 

การวิจัยครั้งน้ี เป็นการวิจัยที่ใช้การเขียนโปรแกรมแบบ Blocked Base Programing ใช้ควบคุมสั่งการ
บอร์ด micro:bit ซ่ึงมีความคล้ายคลึงกับโปรแกรม Scratch ที่ผู้เรียนสามารถเขียนโค้ดได้โดยการใช้งานผ่านเว็บ 
MakeCode.org ดังน้ัน ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการบูรณากับบอร์ดอ่ืนๆ เช่น KidBrigh หรือ Arduino เพื่อพัฒนา
โครงงานอ่ืนๆ  
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การจดัการเรยีนรูเ้พือ่สรา้งเกมคอมพวิเตอรด์ว้ยโปรแกรม Scratch ในการพฒันาความคดิสรา้งสรรค ์ 
ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่4 

Learning management to create computer games with Scratch program to develop 
creativity. For grade 4 students. 

อาทติยา ตรโีชต1ิ, ภราดร พมิพนัธุ ์2, ภรติา พมิพนัธุ3์ 
Atidtaya Treechod 1, Paradorn Pimpan2, Parita Pimpan3 

 
1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 

2อาจารย์ประจ าสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค ์
3อาจารย์ประจ าสาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค ์
 

บทคดัยอ่ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนสร้างสรรค์เกมคอมพิวเตอร์ โดยการ
สร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม Scratch ของผู้เรียนกลุ่มทดลองก่อนเรียนและหลังเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจ 
เครื่องมมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการสร้างสรรค์เกมคอมพิวเตอร์ จ านวน 8 แผน
ใช้เวลาสอนทั้งสิ้น 16 ชั่วโมง 2.แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน จ านวน 20 ข้อ 3.
แบบสอบถามความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 30 คน เป็นกลุ่มทดลอง 
 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิการเรียนการสอนสร้างสรรค์เกมคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Scratch ที่ส าหรับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 6.03 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.24 และ หลังเรียนมี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 15.40 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.57 จึงสามารถสรุปได้ว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้ / การสร้างเกมคอมพิวเตอร์ / พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 

Abstract 
 Research Learning management to create computer games with Scratch program to develop 
creativity for students of grade 4 has the following objectives: To study the achievement in teaching 
and learning computer games By creating a work piece with the Scratch program of the experimental 
group before and after study And to study satisfaction The instrument used in the research consists 
of:  1.  Learning management plan Subject:  Creation of computer games in the amount of 8 plans, 
total teaching time is 16 hours.  2.  Test of learning achievement before and after learning, 20 items. 
3.  Satisfaction model.  The samples used in this research were 30 Prathom Suksa 4 students in the 
academic year 2018 as an experimental group. 
 The research found that Achievement of teaching and learning to create computer games 
with Scratch program on learning achievement for grade 4 showed that the average value before 
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learning was 6.03, standard deviation and 2.24, and after the study, the mean was 15.40 The score 
and the standard deviation is 2.57.  Therefore, it can be concluded that the post- learning score is 
higher than before learning at the statistical significance level of .05.  And has satisfied the highest 
level. 

Keywords: learning management / computer game creation / creative development 

ความเปน็มาและความส าคญั 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระที่ 4 เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้
ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อ่ืน ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิด
สร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต 
สังคม และสิ่งแวดล้อม มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็น
ขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การท างาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม กระทรวงศึกษาธิการ (2560) 
 เกมคอมพิวเตอร์เป็นสื่อที่ผนวกการศึกษาและความบันเทิงไว้ในเวลาเดียวกัน แนวคิดในการน าเกม
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษามาใช้ในการเรียนการสอนได้รับความนิยมในโรงเรียนและ มหาวิทยาลัยหลายๆ แห่งใน
ต่างประเทศ แต่แนวคิดดังกล่าวยังไม่แพร่หลายในประเทศไทย การน านวัตกรรมเพื่อการศึกษาดังกล่าวมาใช้ในสถาบัน
การ ศึกษาในประเทศไทย โดยแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของทฤษฎีการเรียนรู้ผ่านการเล่น การเรียนรู้ผ่าน การลง
มือปฏิบัติและการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จ าลองกับการเรียนผ่านสื่อเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา รวมทั้งแสดงให้เห็น
ว่าการเรียนผ่านเกมคอมพิวเตอร์ยังมีลักษณะสอดคล้องกับลักษณะการเรียนโดยให้ ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การศึกษา
แผนใหม่โดยน าเกมคอมพิวเตอร์ผนวก เข้ากับบทเรียนเพื่อความบันเทิงและดึงดูดความ สนใจของผู้เรียน โกวิทย์ รพี
พิศาล(2553) 
 ความคิดสร้างสรรค์ ถือเป็นทักษะส าคัญที่จ าเป็นส าหรับคนรุ่นใหม่ในโลกทุกวันน้ี ที่ต้องการคนกล้าที่จะคิด
ต่าง คิดค้น ออกแบบ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่แตกต่าง และเป็นประโยชน์ต่อสังคม ความคิดสร้างสรรค์ยังเ ป็นทักษะ
ส าคัญที่จ าเป็นส าหรับน ามาปรับใช้กับการแก้ปัญหา การมองปัญหา และหาทางออก ความคิดสร้างสรรค์เป็นทักษะที่มี
อยู่ในตัวเราทุกคน ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเพื่อรอการบ่มเพาะและดูแลให้งอกงาม ฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์ในเด็กและ
เยาวชนให้เป็นไปอย่าง เต็มประสิทธิภาพอันที่จริงแล้วความคิดสร้างสรรค์เป็นทักษะที่สามารถฝึกฝน ส่งเสริมและ
พัฒนาได้ในเด็กทุกคน สิ่งส าคัญที่จะช่วยพัฒนาทักษะด้านน้ีได้โดยการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อให้
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กได้รับการพัฒนา ขัดเกลา อย่างสมบูรณ์ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2554) 
 เพื่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในผู้เรียน เกมคอมพิวเตอร์เป็นสื่อที่สามารถน าเสนอทักษะการคิดอย่าง
สร้างสรรค์  ด้วยการสร้างสรรค์เกมคอมพิวเตอร์ซ่ึงเป็นการลงมือปฏิบัติตามจินตนาการเป็นการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์วิธีการหน่ึงการสร้างเกมด้วยคอมพิวเตอร์มีลักษณะที่ส่งเสริมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์หลายประการ
เช่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีเครื่องมือที่ช่วยให้ถ่ายทอดจินตนาการได้โดยไม่ต้องอาศัยความช านาญทางศิลปะโปรแกรม
คอมพิวเตอร์มีเครื่องมือหลากหลายให้เลือกใช้มีการท างานอย่างรวดเร็วสอดคล้องกับความคิดที่เกิดขึ้นเร็วและหายไป
เร็วและมีความยืดหยุ่นท าให้ผู้สอนจัดกิจกรรมได้หลายลักษณะ ปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีความสามารถสูงขึ้นมากสามารถ
สร้างเกมคอมพิวเตอร์ที่มีภาพที่มีสีสันสวยสดงดงามได้แสดงการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วสมจริงตอบสนองการท างานของผู้
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เล่นได้และยอมให้เขียนให้ภาพเคลื่อนไหวที่น่าสนใจดังน้ันจึงควรท าอย่างไรคอมพิวเตอร์มาใช้ให้เป็นประโยชน์  บัณฑิต 
ศรไพศาล (2550 : 6) 
 จากเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยสนใจใช้เกมคอมพิวเตอร์ ในการออกแบบพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยการสร้าง
เกมด้วยโปรแกรม Scratch เพราะเป็นโปรแกรมที่สามารถเขียนโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์อย่างง่ายโดยจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้เรียนรู้การสร้างเกมคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมการออกแบบและเขียน
โปรแกรมอย่างง่ายเพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์และการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 

จดุมุง่หมายการวจิยั 
ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ตั้งจุดมุ่งหมายไว้ ดังน้ี 
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนสร้างสรรค์เกมคอมพิวเตอร์ โดยการสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม 

Scratch ของผู้เรียนกลุ่มทดลอง  
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนสร้างสรรค์เกมคอมพิวเตอร์ โดยการ

สร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยโปรแกรม Scratch ของผู้เรียนกลุ่มทดลอง 

สมมตฐิานการวจิยั 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนสร้างสรรค์เกมคอมพิวเตอร์ โดยการสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วย

โปรแกรม Scratch ของผู้เรียนกลุ่มทดลอง อยู่ในระดับมาก 

วิธดี าเนนิการวจิยั 
 ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวิจยั 
     1. ตัวแปรต้น การเรียนรู้การสร้างสรรค์เกมคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Scratch 
     2. ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความพึงพอใจของนักเรียน 

ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดเขาจอมคีรีนาคพรต สังกัดกรมส่งเสริมการ 

ปกครองท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2561 จ านวน 60 คน 
2. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนวัดเขาจอมคีรีนาคพรต สังกัด 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2561 จ านวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

     เครื่องมือในการวิจัยครั้งน้ี มีขั้นตอนการสร้างดังต่อไปน้ี 
     1. แผนการจัดการเรียนรู้ 
        ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ (Analysis) 
           1. ศึกษาหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) และ
วิเคราะห์เน้ือหา เรื่อง โปรแกรม Scratch ในรายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 
           2. ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 
         ขั้นที่ 2 การออกแบบ (Design) 
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           1. ก าหนดผลที่ต้องการให้เกิดกับนักเรียน เม่ือได้เรียนรู้ความคิดรวบยอดแต่ละเรื่องแล้วก าหนด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามล าดับขั้นตอนที่ก าหนดไว้ โดยพิจารณาจากกิจกรรมที่เหมาะสมกับเน้ือหาสาระ 
          2. ก าหนดเวลาเรียนให้เหมาะสมกับขอบข่ายเน้ือหาสาระ จุดประสงค์การเรียนรู้ และกิจกรรมที่
ก าหนดไว้  
         ขั้นที่ 2 การพัฒนา (Development) 
  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การสร้างสรรค์เกมคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Scratch ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 8 แผน แล้วน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีรายละเอียดดังน้ี  
             2.1 ศึกษาหลักสูตร เน้ือหา และศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบ 
             2.2 น าเน้ือหาจากการศึกษาหลักสูตรและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ได้ไปสร้างแบบทดสอบ โดย
ออกแบบทดสอบตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ก าหนดไว้ เพื่อน ามาใช้หาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียน 
             2.3 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) โดยน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน เรื่อง การประกอบชิ้นส่วนภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียน เรื่อง การประกอบชิ้นส่วน
ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ และลงความเห็น  
           2.4 น าผลการพิจารณาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละข้อ ไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมเป็นรายข้อ ( Index of Item – Objective Congruence) (บุญชม ศรี
สะอาด, 2545) โดยคัดเลือกข้อสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ปรับปรุงแก้ไขข้อสอบตามความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละข้อ  
          2.5 น าแบบทดสอบไปใช้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต ที่เรียน เรื่อง การสร้า งสรรค์
เกมคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Scratch มาแล้ว ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
          2.6 น าแบบทดสอบที่ได้ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ 
    การวิจัย เรื่องการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเกมคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาความคิดสร้าง สรรค์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น ซ่ึงผู้วิจัยจะน าเสนอผลของการการวิเคราะห์ดังมี
รายละเอียดต่อไปน้ี 
 1. ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนสร้างสรรค์เกมคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Scratch ของ
ผู้เรียนกลุ่มทดลอง 
 2. การสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยโปรแกรม Scratch ของผู้เรียนกลุ่มทดลองหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
แผนการจัดการเรียนรู้การสร้างเกมคอมพิวเตอร์ 
 3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนสร้างเกมคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของผู้เรียนกลุ่มทดลอง 

ผลการวจิยั 
1. ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนที่เรียนด้วยการเรียนการสอนสร้างสรรค์เกมคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Scratch 

ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ผลปรากฏว่ามีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน (แสดงดังตารางที่ 1) 
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ตารางที ่1   ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างคะแนนก่อนเรียน และหลังเรียนของ
นักเรียนจากการเรียนการสอนสร้างสรรค์เกมคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Scratch ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (n=
30) 

 
กลุ่มทดลอง N �̅� S.D. df t Sig. 

ก่อนเรียน 30 6.03 2.24 
29 -17.302 0.194 

หลังเรียน 30 15.4 2.57 

 *  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สรปุผลและอภปิราย 
 จากการวิจัย เรื่อง การเรียนการสอนสร้างสรรค์เกมคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Scratch ส าหรับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 สามารถสรุปและอภิปรายผลได้ ดังต่อไปน้ี 
 ผลสัมฤทธ์ิการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่ได้เรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนการสอนสร้างสรรค์
เกมคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Scratch เพิ่มขึ้นสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนการสอนสร้างสรรค์เกมคอมพิวเตอร์ด้วย
โปรแกรม Scratch ซ่ึงผู้วิจัยได้ท าการประเมินจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ที่ให้นักเรียนได้ท าก่อนและ
หลังได้รับการเรียนการสอนการสอนสร้างสรรค์เกมคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Scratch  
 ผลความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู้โดยการสอนสร้างสรรค์เกมคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Scratch 
ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรตมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของนักเรียนในภาพรวมของ

คะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก  (𝑥 ̅ = 4.47, SD = 0.76) 
 การประเมินความคิดสร้างสรรค์การสอนสร้างสรรค์เกมคอมพิวเตอร์ โดยการสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยโปรแกรม 
Scratch ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  อยู่ในระดับความคิดสร้างสรรค์ที่ปฏิบัติได้ดีตามเกณฑ์ 
 แสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนการสอนสร้างสรรค์เกมคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Scratch 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มขึ้น เน่ืองมาจากในการทดสอบ
ก่อนเรียนน้ัน ผู้เรียนขาดความรู้ในเน้ือหาของ การสร้างสรรค์เกมคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Scratch  จึงอาจท า
แบบทดสอบแบบคาดเดา เม่ือได้รับการจัดการเรียรู้ด้วยแผนการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จะท าให้ผู้เรียนสามารถ
สร้างสรรค์เกมคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Scratch  ได้ ส่งผลให้ผู้เรียนท าคะแนนผลสัมฤทธ์ิออกมากสูงกว่าก่อนที่จะ
ได้รับการจัดกการเรียนรู้ ซ่ึงสอดคล้องกับ อรทัย วิมลโนธ (2549) ท าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนวิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์สารพันเกม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6” ภายหลังได้รับการสอนโดย
การสร้างสรรค์สารพันเกมสูงกว่าก่อนได้รับการสอนอย่างมีระดับนัยส าคัญทาง สถิติที่ระดับ .05 
 ดังน้ัน หากน าการจัดการเรียนการสอนสร้างสรรค์เกมคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Scratch  ไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ ก็จะช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการสร้างสรรค์เกมคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม 
Scratch ได้ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้ดี  แสดงให้เห็นว่าการการจัดการเรียนรู้วิชา
เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ด้วยการสร้างสรรค์เกมคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Scratch ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่  
ส่งเสริมความรู้ มีส่วนช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นและสามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนได้  

ขอ้เสนอแนะ 
 จากการวิจัย เรื่อง การเรียนการสอนสร้างสรรค์เกมคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Scratch ส าหรับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
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  ข้อเสนอแนะทั่วไป 
     ก่อนการการเรียนการสอนสร้างสรรค์เกมคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Scratch ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ต้องจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเพื่อให้นักเรียนเกิดความต้องการที่อยากจะ
เรียนรู้ ไม่ควรจ ากัดเรื่องของเวลาในการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
                ควรมีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ ไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาอ่ืนๆ ในระดับชั้นอ่ืนๆ ให้มีรูปแบบและ
ระดับความยากที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 
 

เอกสารอา้งองิ 
กระทรวงศึกษาธิการ.  “ตัวชี้วดัและสาระการเรยีนรูแ้กนกลางกลุม่สาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร.์” หลักสูตร 

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุม 
สหกรณ์การเกษตร แห่งประเทศไทย.  2560. 

โกวิท รพีพิศาล. “เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา.” นิเทศศาสตรปริทัศน์.  2553. 
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.  “การคิดเชิงสร้างสรรค์.”  พิมพ์ครั้งที่ 4.  กรุงเทพฯ:บริษัทซัคเซส มีเดีย, 2547.   

บัณฑิต ศรไพศาล.  “เด็กติดเกม.” กรุงเทพฯ: พิมพลักษณ์ 2550.   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

201 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที2่ (Proceedings) 

การสรา้งเกมพฒันาการสะกดค า เรือ่ง มาตราตวัสะกด ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่1 
Creating a game to develop spelling about the spelling section for grade 1 students. 

กาญจนา แซต่งั1, ภราดร พมิพนัธุ ์2, ภรติา พมิพนัธุ3์ 
Kanchana Saetang 1, Paradorn Pimpan2, Parita Pimpan3 

 
1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 

2อาจารย์ประจ าสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 
3อาจารย์ประจ าสาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค ์

บทคดัยอ่ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างเกมพัฒนาการสะกดค า เรื่องมาตราตัวสะกด ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เกมพัฒนาการสะกด
ค า เรื่องมาตราตัวสะกด ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 3) เพื่อส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้
เกมพัฒนาการสะกดค า เรื่องมาตราตัวสะกด ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี 
เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต จังหวัดนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2/2561 
จ านวน 70 คน กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต จังหวัด
นครสวรรค์ จ านวน 34 คน ซ่ึงได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ เกมพัฒนาการสะกด
ค า เรื่อง มาตราตัวสะกด แบบประเมินคุณภาพเกมพัฒนาการสะกดค า เรื่อง มาตราตัวสะกด แผนการจัดการเรียนรู้ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีความสอดคล้อง และการทดสอบค่า t  

ผลการวิจัย พบว่า   
1. เกมพัฒนาการสะกดค า เรื่อง มาตราตัวสะกด ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีคุณภาพค่าเฉลี่ย

รวมเท่ากับ 4.75 แปลความหมายได้ว่า มีคุณภาพดีมาก 
2. ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้เกมพัฒนาการสะกดค า เรื่อง มาตราตัวสะกด ส าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 ผลปรากฏว่ามีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
3. ผลการส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เกมพัฒนาการสะกดค า เรื่อง มาตราตัวสะกด 

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีคุณภาพค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.86 ผลปรากฏว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 

ค าส าคัญ: เกมพัฒนาการสะกดค า / มาตราตัวสะกด 

Abstract 
The purpose of this research is 1) To Creating a game to develop spelling about the spelling 

section for grade 1 students, 2) To compare learning achievement before and after learning by using 
game to develop spelling about the spelling section for grade 1 students, 3) to survey the satisfaction 
of students learning by using game to develop spelling about the spelling section for grade 1 students, 
the population used in this research Is a grade 1 student at the Municipal School, Wat Chom Khiri 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

202 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที2่ (Proceedings) 

Nakphat Temple Nakhon Sawan Province, academic year 2/2561, number of 70 people. Prathom 1/1, 
Chom Khiri Nakphat School Nakhon Sawan Province, 34 people, which have been selected by a 
specific method The tools used in this research are Spelling development game, Game quality 
assessment form, development of spelling, subject, spelling, learning management plan Achievement 
test before and after school and satisfaction questionnaires Statistics used in data analysis were 
mean, standard deviation Consistency Index and t-test 

The research found that 
1. Spelling development game for spelling section for grade 1 students with a total average 

quality of 4.75, meaning that Very good quality 
2. Achievement of students learning by using Spelling development game for spelling 

section for grade 1 students. The result showed that there were higher grades after studying before 
with statistical significance at the level of .05 

3. The results of the satisfaction survey of students learning by using the Spelling 
development game for spelling section for grade 1 students had the average quality of the total of 
4.86. with a total average quality of 4.75, meaning that Very good quality 

Keywords: Spelling development game / spelling section 

ความเปน็มาและความส าคญั 
 การเรียนการสอนภาษาไทยในปัจจุบันมิได้มุ่งหวังให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้เพียงอย่างเดียว แต่มุ่งหวังให้
สามารถน าความรู้ ความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สาระการเรียนรู้อ่ืน 
ๆ และใช้ในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุน้ีการเรียนรู้ภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 จึงก าหนดสาระหลักของการเรียนรู้ออกเป็น 5 สาระ ได้แก่ การอ่าน การเขียน การฟัง การดูและ
การพูด หลักการใช้ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรม โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพในศตวรรษที่ 21 (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551) กระทรวงศึกษาธิการจึงได้
ก าหนดนโยบาย “ปีการศึกษา 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” เม่ือจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
นักเรียนจะต้องอ่านออกเขียนได้ และมีมาตรการการประเมินผลที่ เป็นรูปธรรม ดังน้ัน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องเน้นให้ผู้เรียน มีความสามารถในการอ่านและการเขียนตามเกณฑ์มาตรฐาน การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง ตั้งแต่วัยเริ่มต้นจะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ ใน
ระดับที่สูงขึ้น และใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ส านักทดสอบทางการศึกษา, 2560) 

สิ่งที่จ าเป็นที่สุดที่จะก่อให้เกิดความสามารถในการอ่านและการเขียนน้ัน คือ การสะกดค า ซ่ึงเป็นทักษะ
พื้นฐานของการเรียนรู้ภาษาทุกภาษา การเรียนในระดับพื้นฐานจึงเน้นในด้านการอ่าน การเขียนให้ถูกต้อง มีความ
แม่นย าในหลักเกณฑ์ของภาษา ซ่ึงเป็นเรื่องที่ส าคัญและจ าเป็นต่อนักเรียนทุกคน ครูผู้สอนจึงจ าเป็นอย่างมากที่จะต้อง
มีความรู้ในเรื่องหลักภาษาไทย ได้แก่ หลักการสะกดค า ไตรยางค์ การผันเสียงวรรณยุกต์ ค าควบกล้ า อักษรน า และ
มาตราตัวสะกด ก าชัย ทองหล่อ (2550 : 73) ได้กล่าวว่า มาตราตัวสะกดไทย หมายถึง แม่บทแจกลูกอักษรตามหมวด
ค าที่มีตัวสะกด หรือออกเสียงอย่างเดียวกัน เป็น 9 มาตรา หรือ 9 แม่ ดังน้ัน การสอนแจกลูกสะกดค า จึงเป็นเรื่อง
จ าเป็นมากส าหรับผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หากครูไม่ได้สอนและฝึกทักษะการแจกลูกสะกดค าแก่ผู้เรียน
ในระดับน้ี นักเรียนจะขาดทักษะการประสมค า ท าใหเม่ืออยู่ในระดับชั้นที่สูงขึ้น ต้องอ่านหนังสือมากขึ้น เจอค ายากขึ้น 
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อาจส่งผลให้ผู้เรียนสับสน เขียนและอ่านหนังสือไม่ออก แปลความหมายของค าผิดพลาด ไม่เข้าใจสิ่งที่เรียนรู้ ท าให้การ
สื่อสารล้มเหลว  ซ่ึงเป็นปัญหาอย่างมากของเด็กนักเรียนไทยในปจจุบัน 

ในปัจจุบันเกมคอมพิวเตอร์ ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก องค์ประกอบที่ท าให้เกมคอมพิวเตอร์ได้รับความ
นิยม คือ ความท้าทาย จินตนาการเพ้อฝัน และความอยากรู้อยากเห็น (เนตร หงส์ไกรเลิศ, 2545) เกมคอมพิวเตอร์จึง
สามารถสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนการเรียนรู้ ดึงดูดความสนใจ และกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความต้องการที่จะเรียนรู้ 
โดยมีการปฏิสัมพันธ์หรือการโต้ตอบ พร้อมทั้งการได้รับผลป้อนกลับอย่างสม่ าเสมอ และตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างผู้เรียนได้เป็นอย่างดี  
เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา เป็นสื่อที่ผนวกการศึกษาและความบันเทิงไว้ในเวลาเดียวกันการเรียนรู้ผ่านสื่อเกม
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา แสดงให้เห็นว่าการเรียนผ่านเกมคอมพิวเตอร์ยังมีลักษณะสอดคล้องกับลักษณะการเรียน
โดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางตามแนวปฏิรูปการศึกษาไทย (โกวิท รพีพิศาล, 2553) หากน าเกมคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นสื่อ
ในการจัดการเรียนรู้  โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากเกมที่สร้างขึ้น สอดคล้องกับเน้ือหาที่เรียนก็จะท าให้
ผู้เรียนเกิดความสนใจ สนุกสนาน และส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอาจสูงขึ้นกว่าการเรียนในรูปแบบปกติ  

จากเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษา ออกแบบการเรียนการสอน และพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ขึ้ น  
เพื่อน าไปเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการการสะกดค า เรื่อง มาตราตัวสะกด ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1  
ผลการวิจัยครั้งน้ีจะเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    

จดุมุง่หมายการวจิยั 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ตั้งจุดมุ่งหมายไว้ ดังน้ี 
 1.  เพื่อสร้างเกมพัฒนาการสะกดค า เรื่องมาตราตัวสะกด ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มี
คุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เกมพัฒนาการสะกดค า เรื่อง
มาตราตัวสะกด ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

3.  เพื่อส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้เกมพัฒนาการสะกดค า เรื่องมาตราตัวสะกด ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

สมมตฐิานการวจิยั 
1. เกมพัฒนาการสะกดค า เรื่องมาตราตัวสะกด ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่สร้างขึ้นอยู่ในเกณฑ์
ด ี
2. นักเรียนเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนมีค่าเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง 

สถิติที่ระดับ .05 
3. ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้เกมพัฒนาการสะกดค า เรื่องมาตราตัวสะกด ส าหรับนักเรียนชั้น 

ประถมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับมาก 

วิธดี าเนนิการวจิยั 
 ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวิจยั 
   ตัวแปรต้น เกมพัฒนาการสะกดค า เรื่องมาตราตัวสะกด ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
   ตัวแปรตาม  

1. คุณภาพของเกมพัฒนาการสะกดค า เรื่องมาตราตัวสะกด ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
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2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
3. ผลส ารวจความพึงพอใจ 

    ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
     ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 
จังหวัดนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2/2561 จ านวน 70 คน 
     กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาค
พรต จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 34 คน ซ่ึงได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling) 

    เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
     เครื่องมือในการวิจัยครั้งน้ี มีขั้นตอนการสร้างดังต่อไปน้ี 
 1. เกมพัฒนาการสะกดค า เรื่องมาตราตัวสะกด ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
  ขั้นตอนการสร้างเกมพัฒนาการสะกดค า เรื่องมาตราตัวสะกด ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ตามหลักการออกแบบของ ADDIE model มี 5 ขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ (Analysis) 
1. ศึกษาเน้ือหาหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และวิเคราะห์เน้ือหาบทเรียนที่ใช้ในการ

เรียนการสอนเรื่องมาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และรวบรวมข้อมูลจากเน้ือหาในหนังสือตาม
หลักสูตรการเรียน วิชาภาษาไทยของนักเรียน ในการประกอบแนวทางสร้างและออกแบบเน้ือหาของเกม 

2. ก าหนดเน้ือหารูปแบบตามจุดประสงค์การเรียนรู้ของหลักสูตร ขอบเขตของเน้ือหาโดยการสะกด
ค า ตามมาตราตัวสะกด 9 แม่ ได้แก่ แม่ ก กา แม่กก แม่กง แม่กด แม่กน แม่กบ แม่กม แม่เกย และแม่เกอว 

3. ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบ (Design) 

1. ออกแบบเน้ือหากิจกรรม โดยก าหนดขอบข่ายเน้ือหา จัดล าดับเน้ือหา ออกแบบ และจัดท าผัง
งาน (flowchart) โครงเรื่อง (storyboard)เกมพัฒนาการสะกดค า เรื่องมาตราตัวสะกด  

2. จัดเตรียมเอกสารคู่มือ อุปกรณ์ และเครื่องมือส าหรับการผลิตเกมพัฒนาการสะกดค า เรื่อง
มาตราตัวสะกด ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ขั้นตอนที่ 3 พัฒนา (Development) 
1. น าสตอรี่บอร์ดที่ออกแบบไว้มาเกมพัฒนาการสะกดค า เรื่องมาตราตัวสะกด ส าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ส าหรับการสร้างสื่อเกม ดังต่อไปน้ี  
2. น าเกมพัฒนาการสะกดค า เรื่องมาตราตัวสะกด ที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน

เทคนิค ตรวจสอบคุณภาพของสื่อเกม ตรวจสอบความถูกต้องความเหมาะสม 
3. ท าการแก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

ขั้นตอนที่ 4 น าไปใช้ (Implementation) 
  1. น าเกมพัฒนาการสะกดค า เรื่องมาตราตัวสะกด ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่แก้ไข
ปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้วน าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผล (Evaluation) 
1. น าเกมพัฒนาการสะกดค า เรื่องมาตราตัวสะกด ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ท าไป

ทดลองมารวบรวมข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสอบถามความ
คิดเห็นภายหลังจากที่ได้เรียนรู้โดยใช้เกม 
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 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีรายละเอียดดังน้ี 
  2.1 วิเคราะห์หลักสูตร ซ่ึงประกอบด้วยจุดประสงค์การเรียนรู้ หรือเน้ือหากับพฤติกรรมที่จะวัด และ
วิเคราะห์ในแต่ละจุดประสงค์การเรียนรู้หรือเน้ือหาต่าง ๆ 
  2.2 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ต้องการจริง
จ านวน 20 ข้อ โดยให้ครอบคลุมเน้ือหาและจุดประสงค์ 
  2.3 สร้างแบบประเมิน และน าแบบประเมินคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียน ที่สร้างเสร็จแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสม จากน้ันน าไปปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องตามที่ได้รับค าแนะน า โดยน าแบบประเมินคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียนที่แก้ไขแล้ว ให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบเพื่อหาค่า IOC 
  2.4 น าแบบประเมินความสอดคล้องแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
ให้ผู้เชี่ยวชาญท าการตรวจสอบ มาท าการปรับปรุงให้เหมาะสม ซ่ึงความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน มีค่าตั้งแต่ 0.50-1.00 ทุกข้อ แสดงว่าสามารถน าไปใช้ได้ 
  2.5 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ได้ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย 
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจ มีรายละเอียดดังน้ี 
  3.1 พัฒนาแบบสอบถามความพึงพอใจเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
  3.2 สร้างแบบสอบถามและน าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากเรียนรู้โดยใช้เกม
พัฒนาการสะกดค า เรื่องมาตราตัวสะกด ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สร้างเสร็จแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสม จากน้ันน าไปปรับปรุงแก้ไข ตามที่ได้รับค าแนะน า โดยน าแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ ที่แก้ไขแล้ว ให้ผู้เชี่ยวชาญท าการพิจารณาตรวจสอบเพื่อหาค่า IOC 
  3.3 น าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากเรียนรู้โดยใช้ เกมพัฒนาการสะกดค า เรื่อง
มาตราตัวสะกด ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มาท าการปรับปรุงให้เหมาะสม ตามค าแนะน าและข้อเสนอแนะ
จากผู้เชี่ยวชาญ พบว่าความสอดคล้องของแบบประเมินมีค่าตั้งแต่ 0.50-1.00 ทุกข้อ แสดงว่าสามารถน าไปใช้ได้ 
  3.4 จัดท าเอกสารแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากเรียนรู้โดยใช้เกมพัฒนาการสะกด
ค า เรื่องมาตราตัวสะกด ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 และน าไปใช้ส ารวจเพื่อสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียน 

   การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ 
    การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการน าข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินคุณภาพเกมพัฒนาการสะกดค า  
แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และสอบถามความพึงพอใจ ไป
วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS For Windows ดังน้ี 
 1. แบบประเมินคุณภาพเกมพัฒนาการสะกดค า วิเคราะห์เป็นรายด้านโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (x) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และน าเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย และการแปลผล 5 ระดับ 
 2. แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย วิเคราะห์เป็นรายด้านโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย 
(x) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และน าเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย และการแปลผล 
5 ระดับ 
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จะวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างคะแนน
ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สถิติ paired sample t – test และน าเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบตาราง
ประกอบการบรรยาย 
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 4. แบบส ารวจความพึงพอใจ หลังจากเรียนรู้โดยใช้เกมพัฒนาการสะกดค า ผู้วิจัยน าแบบสอบถามความพึง
พอใจที่ได้จากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มาวิเคราะห์ โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (x) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
ผลการวิจยั 

1. ผลการสร้างเกมพัฒนาการสะกดค า เรื่องมาตราตัวสะกด ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มี
คุณภาพด้านเน้ือหาและด้านเทคนิค ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.71 แปลความหมายได้ว่า มีคุณภาพดีมาก (แสดงดังตารางที่ 
1)  
           ตารางที ่1  สรุปผลการประเมินคุณภาพเกมพัฒนาการสะกดค า เรื่องมาตราตัวสะกด ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 

ที ่ รายการ x̅ S.D. ผลการประเมนิ 

1 ด้านเน้ือหา 4.75 0.29 คุณภาพดีมาก 

2 ด้านเทคนิค 4.67 0.29 คุณภาพดีมาก 

คะแนนเฉลีย่รวม 4.71 0.29 คุณภาพดีมาก 

 
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้เกมพัฒนาการสะกดค า เรื่องมาตราตัวสะกด ส าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผลปรากฏว่ามีผลคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 (แสดงดังตารางที่ 2) 
           ตารางที ่2   ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างคะแนนก่อนเรียน และหลังเรียนโดยใช้เกม
พัฒนาการสะกดค า เรื่องมาตราตัวสะกด ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1(n=34) 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3. ผลการส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้เกมพัฒนาการสะกดค า เรื่องมาตรา
ตัวสะกด ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีคุณภาพค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.70 แปลความหมายได้ว่า มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (แสดงดังตารางที่ 3) 
             
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนแบบทดสอบ n x̅ .D.S  df t Sig. 

ก่อนเรียน 34 11.79 4.28 
33 -14.199* .00 

หลังเรียน 34 16.74 2.70 
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           ตารางที่ 3  แสดงผลส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้เกมพัฒนาการสะกดค า เรื่อง
มาตราตัวสะกด ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

รายการประเมิน 𝑿 ̅ S.D. ระดบัความพงึพอใจ 

1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียนมีความน่าสนใจ 4.97 0.17 พึงพอใจมากที่สุด 
2. นักเรียนอ่านค าชี้แจงแล้วเข้าใจง่าย 4.68 0.47 พึงพอใจมากที่สุด 
3. เม่ือนักเรียนอ่านภาษาในเกมแล้วนักเรียนเข้าใจ 4.97 0.17 พึงพอใจมากที่สุด 
4. สีสันที่ใช้ในเกมมีความเหมาะสม 4.85 0.36 พึงพอใจมากที่สุด 
5. ฉากและพื้นหลังในเกมกระตุ้นความสนใจของนักเรียน 4.91 0.38 พึงพอใจมากที่สุด 
6. เน้ือหามีความถูกต้องชัดเจน 4.91 0.29 พึงพอใจมากที่สุด 
7. ความรู้ที่ได้รับจากเกมมีความเหมาะสม 4.97 0.17 พึงพอใจมากที่สุด 
8. ภาษาที่ใช้ถูกต้องเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 4.74 0.67 พึงพอใจมากที่สุด 
9. ลักษณะของขนาดสี ตัวอักษร ชัดเจน อ่านง่ายเหมาะสม 4.76 0.70 พึงพอใจมากที่สุด 

รวมคะแนนเฉลีย่ 4.86 0.38 พึงพอใจมากที่สุด 

 

สรปุผลและอภปิราย 
จากการวิจัยการสร้างเกมพัฒนาการสะกดค า เรื่องมาตราตัวสะกด ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

สามารถสรุปและอภิปรายผลได้ ดังต่อไปน้ี 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้เรียนรู้โดยใช้เกมพัฒนาการสะกดค า เรื่อง
มาตราตัวสะกด เพิ่มขึ้นสูงกว่าก่อนใช้เกมพัฒนาการสะกดค า เรื่องมาตราตัวสะกด ซ่ึงผู้วิจัยได้ท าการประเมินจาก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ที่ให้นักเรียนได้ท าก่อนและหลังได้รับการใช้เกมในการเรียนรู้ 
 แสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้ โดยใช้เกมพัฒนาการสะกดค า เรื่องมาตราตัวสะกด ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มขึ้นและมีความสามารถในการสะกดค าเพิ่มมากขึ้น  
เน่ืองมาจากในการทดสอบก่อนเรียนน้ัน ผู้เรียนขาดความรู้ในเน้ือหาของเรื่องการสะกดค าในมาตราตัวสะกด จึงท า
แบบทดสอบแบบคาดเดา และเม่ือได้เล่นเกมพัฒนาการสะกดค า เรื่องมาตราตัวสะกด ซ่ึงประกอบด้วยข้อความ 
ภาพน่ิง กราฟิก และเสียง ที่มีรูปแบบของเกมเป็นการใช้เมาส์ลากและวาง (Drag and drop) ให้ได้ค าตอบที่ถูกต้อง 
เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกพัฒนาการสะกดค า เรื่องมาตราตัวสะกด ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ สนุกสนาน และกระตือรือร้น
ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซ่ึงตรงกับงานวิจัยของ  ธีรารัตน์ รัตนวิสุทธ์ิอมร (2556) ที่ได้สรุปไว้ว่า นักศึกษามีความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ด้วยเกมคอมพิวเตอร์มากกว่าการฟังบรรยาย ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
เป็นไปในทางที่ดีขึ้น 
 ดังน้ัน หากน าเกมพัฒนาการสะกดค า เรื่องมาตราตัวสะกด ไปจัดการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ ก็จะช่วยให้
นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการสะกดค าในมาตราตัวสะกดของนักเรียนได้ดี 
แสดงให้เห็นว่าเกมพัฒนาการสะกดค า เรื่อง มาตราตัวสะกด ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีส่วนช่วยให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นและสามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนได้ 

ขอ้เสนอแนะ 
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 จากการวิจัยการสร้างเกมพัฒนาการสะกดค า เรื่อง มาตราตัวสะกด ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
  ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1. ควรส่งเสริมการจัดการสอนโดยใช้เกม จะท าให้นักเรียนได้ศึกษาเน้ือหาด้วยตนเอง มีความกระตื้อรื้อ
ร้นและสนใจในการเรียนมากขึ้น 

2. ควรจัดท าเกมระบบออนไลน์ให้สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา 
3. ควรมีวิธีการเล่นเกมที่ชัดเจน และอธิบายโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรประยุกต์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือเกมในรายวิชาอ่ืน ๆ 
2. ควรศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาในระดับชั้นอ่ืน ๆ 
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การจดัการเรยีนรูว้ชิาเทคโนโลย ี(วทิยาการค านวณ) ดว้ยคดิไบรท ์แบบใชป้ญัหาเปน็ฐาน  
ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่4 

Management of Technology Learning (Computational science) with KidBright, using 
problems as a base. For grade 4 students. 

นนทพทัธ ์ฉมิมา1 ภราดร พมิพนัธุ ์2* ภรติา พมิพนัธุ ์3  
Nontapat Chimma1 Paradorn Pimpan2*  Parita Pimpan3  

 
1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 

2อาจารย์ประจ าสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 
3อาจารย์ประจ าสาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค ์
 

บทคดัยอ่ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 
ด้วยคิดไบรท์แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2) เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี 
(วิทยาการค านวณ) ด้วยคิดไบรท์แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
จากการเปรียบเทียบค่าคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู้
วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ด้วยคิดไบรท์แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต ส านักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์ อ าเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์ กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 นักเรียน จ านวน 30 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต ซ่ึงได้มาโดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งน้ี ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ 
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t  

ผลการวิจัย พบว่า  
1. แผนการจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ด้วยคิดไบรท์แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มี

คุณภาพค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.50 แปลความหมายได้ว่า มีความเหมาะสมดีมาก  
2. ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ด้วยคิด

ไบรท์แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ผลปรากฏว่ามีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการ
ค านวณ) ด้วยคิดไบรท์แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลปรากฏว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด 

ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้ด้วยคิดไบรท์แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
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Abstract 
 The objectives of this research were 1)  to develop a technology teaching plan 
(Computational science)  with Brite thinking, using problems as a base.  For grade 4, 2)  to study the 
results of learning technology management ( Computational science)  with Brite thinking, using 
problems as a base.  On learning achievement for prathom suksa 4 by comparing scores of pre- test 
and post- test scores 3)  to study the satisfaction of students learning technology subjects 
(Computational science) with Brite thinking, using problems as a base. Population used in this research 
Is a grade 4 student of the Municipal School, Wat Chom Khiri Nakphat Temple Education Office, 
Nakhon Sawan Municipality, Mueang District, Nakhon Sawan Province Sample group is Grade 4/ 2 
students, 30 students, 2nd semester, academic year 2018, Municipal School, Chom Khiri Nakhaphot 
Temple Which was obtained by means of a sample selection method that was specific The tools 
used in this research are learning management plans. Achievement test before and after school And 
satisfaction questionnaires. Statistics used in data analysis were mean, standard deviation. And t-test 
 The research found that 
 1. Technology teaching plan (Computational science) with Brite thinking, using problems as 
a base.  On learning achievement for grade 4, with a total average quality of 4.50, meaning that Is 
very suitable 
 2. Achievement of students studying with technology teaching and learning (Computational 
science) with Brite thinking, using problems as a base. For grade 4, the results showed that the post-
graduate scores were higher than before learning. With statistical significance at the level of .05 
 3. The results of the study of students' satisfaction with technology teaching (Computational 
science)  with Brite thinking, using problems as a base.  For grade 4, the results showed that the 
satisfaction was at the highest level. 

Keywords: Bright learning management using problem-based learning. 

ความเปน็มาและความส าคญั 
 เทคโนโลยีมีวิวัฒนาการก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ท าให้มีวัสดุอุปกรณ์ และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ  มีประโยชน์ไร้
ขีดจ ากัดต่อการเรียนรู้ การศึกษาหลักสูตรการสอนในปัจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้
แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ได้มีการก าหนดให้รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี(วิทยาการค านวณ) อยู่ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ซ่ึงมีเป้าหมายพัฒนาทักษะของผู้เรียนให้ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 รวมถึง 
สร้างความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมทักษะขั้นพื้นฐานในการน าเทคโนโลยีไปสร้างนวัตกรรม อย่างมีความคิดสร้างสรรค์
เพื่อตอบสนองต่อโมเดลประเทศไทย 4.0 ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการ ก้าวไปสู่ประเทศที่มีความม่ันคง ม่ังคั่งและยั่งยืน จึง
ได้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไปสู่หลักสูตรวิทยาการค านวณ ที่มุ่งเน้นให้ ผู้เรียนได้
พัฒนาทักษะ การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ มีทักษะการคิดเชิงค านวณ ซ่ึงผู้เรียน สามารถ
น าทักษะน้ีไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ด้วย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนา แอปพลิเคชันหรือโครงงานด้าน
คอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนงานในกลุ่ม อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ สร้างทักษะในการรวบรวม ประมวลผล 
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ประเมินผล น าเสนอสารสนเทศใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารในการท างาน ให้สามารถออกแบบวิธีการที่
เหมาะสมและสร้างสารสนเทศ ที่เป็นประโยชน์หรือเกิดมูลค่าได้ รวมถึงให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการปกป้องข้อมูล
ส่วนตัวและรู้เท่าทันต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะเห็นได้ว่าความรู้และทักษะ ดังกล่าวน้ีล้วนมี
ความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งยังเป็นการเตรียมเยาวชน ให้เป็นพลเมืองที่มีความพร้อมในยุค
เศรษฐกิจดิจิทัล ซ่ึงจะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปได้(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2561)  
 การฝึกเขียนโปรแกรมเป็นเครื่องมือส าคัญที่ใช้ส่งเสริมศักยภาพในการแก้ปัญหา ด้วยกระบวนการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างเป็นระบบ และคิดสร้างสรรค์ ที่ช่วยให้ผู้เรียนแสดงออกทาง ความคิด ผ่านไปยังโปรแกรมผลงานที่
สร้างขึ้น แล้วสื่อสารไปยังผู้ใช้โปรแกรมเหล่าน้ัน กระบวนการเขียนโปรแกรม ส่งเสริมให้เด็กใช้ความคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างเป็นระบบ คิดเชิงตรรกะ และคิดสร้างสรรค์ เพื่อแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ ด้วยการสร้างโปรแกรมผลงาน ซ่ึงเริ่ม 
จากการพัฒนาทางความคิด ถ่ายทอดความคิดสู่การลงมือปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน แก้ไขปัญหา  เฉพาะหน้าเม่ือมี
อุปสรรค และเม่ือท ากระบวนการน้ีซ้ า ๆ ก็จะเกิดความช านาญและความม่ันใจ ในแนวคิดและความสามารถของตัวเอง 
(สมชาย พัฒนาชวนชม, 2555) การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยทั่วไปผู้เขียนจ าเป็นต้องจ าค าสั่งไวยากรณ์ของ
ภาษาคอมพิวเตอร์ให้แม่นย าก่อน จึงจะสามารถสร้างชุดค าสั่งที่ต้องการได้ ซ่ึงค าสั่งเหล่าน้ันเป็นภาษาอังกฤษและมี
รูปแบบที่แน่นอนตายตัว ถ้าเขียนค าสั่งผิดพลาดเพียงเล็กน้อยโปรแกรมจะไม่สามารถท างานได้ ทให้เป็นอุปสรรคต่อ
การเรียนรู้ของเด็กโดยเฉพาะในระดับประถมต้นและมัธยมต้น ซ่ึงมีความสนใจบทเรียนในช่วงเวลาจ ากัดและมักเกิด
ความเบื่อหน่ายต่อการจดจ าค าสั่งเหล่าน้ัน เพื่อก้าวข้ามอุปสรรคดังกล่าว จึงเกิดวิธีการสร้างชุดค าสั่งแบบบล็อกขึ้น ท า
ให้การสร้างชุดค าสั่งท าได้ง่าย เพียงใช้การลากบล็อกค าสั่งที่ต้องการมาเรียงต่อกัน ช่วยให้ผู้เรียนโฟกัสไปที่กระบวนการ
คิดมากกว่าการแก้ปัญหาเรื่องการพิมพ์ค าสั่งผิด (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2561) 
   KidBright คือ “บอร์ดสมองกลฝังตัว”หรือ คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ที่มีไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถรับ
ข้อมูล ประมวลผล และสั่งงานเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ได้ KidBright IDE ใช้การสร้างชุดค าสั่งแบบ Block Based 
Programing หรือ Blocky อยากให้ส่วนไหนของบอร์ด KidBright ท างานก็เอาบล็อคส่วนน้ันมา แล้วก็ก าหนดเงื่อนไข
การท างาน เสร็จแล้วแล้วเอาสายเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับบอร์ด แล้วกดปุ่ม Program Build KidBright IDE จะแปลง 
block เป็นรหัสที่คอมพิวเตอร์เข้าใจให้ชุดค าสั่งส่งเข้าไปในบอร์ด มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการคิดเชิงตรรกะ 
ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ เพื่อกระตุ้นศักยภาพการคิดเชิงระบบและการคิดเชิงสร้างสรรค์ในเด็กวัยเรียนผ่านการ
เรียนรู้แบบ Learn and Play บอร์ดถูกออกแบบให้มีการแสดงผลและเซนเซอร์แบบง่าย ซ่ึงจะท างานสอดคล้องกับ
ชุดค าสั่งควบคุมการท างาน โดยผู้เรียนสามารถออกแบบและสร้างชุดค าสั่งแบบ Block-structured Programming 
ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2559) 
   การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน อธิบายไว้ว่าปัญหาสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดภาวะ งุนงงสงสัย 
และความต้องการที่จะแสวงหาความรู้เพื่อขจัดความสงสัยดังกล่าว การให้ผู้เรียนได้เผชิญปัญหาจริงหรือสถานการณ์
ปัญหาต่าง ๆ และร่วมกันคิดหาทางแก้ปัญหาน้ัน ๆ จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย และสามารถ
พัฒนาทักษะกระบวนการต่าง ๆ  อันเป็นทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ทิศนา แขมมณี , 
2558) 
   จากเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยสนใจน าบอร์ดสมองกลฝังตัวคิดไบรท์มาใช้ในการพัฒนาการเขียนโปรแกรมอย่าง
ง่ายด้วยการสร้างชุดค าสั่งแบบบล็อก โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เน้นทักษะกระบวนกา รคิด
แก้ปัญหา เพื่อเป็นการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
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จดุมุง่หมายการวจิยั 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ตั้งจุดมุ่งหมายไว้ ดังน้ี 
 1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ด้วยคิดไบรท์แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 2. เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ด้วยคิดไบรท์แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่มี
ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากการเปรียบเทียบค่าคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียน 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู้วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ด้วยคิดไบรท์แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน 

สมมตฐิานการวจิยั 
 1. น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แล้วนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนมีค่าเพิ่มจากก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. การใช้คิดไบรท์แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ท าให้นักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

วิธดี าเนนิการวจิยั 
         ตัวแปรทีใ่ชใ้นการวิจยั 

      ตัวแปรต้น   การจัดการเรียนการสอนด้วยการใช้คิดไบรท์ (KidBright) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4       

   ตัวแปรตาม  
      1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

       2. ผลส ารวจความพึงพอใจ 
          ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 
ส านักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 60 คน 
     กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาค
พรต จังหวัดนครสวรรค์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 30 คน ซ่ึงได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)  

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
     เครื่องมือในการวิจัยครั้งน้ี มีขั้นตอนการสร้างดังต่อไปน้ี 
     1. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้คิดไบรท์แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มีรายละเอียดดังน้ี 
                   ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ (Analysis) 
                         1. ศึกษาและวิเคราะห์ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) วิชา
เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เรื่อง คิดไบรท์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
                         2. ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับการการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ 
                         3. สร้างตารางวิเคราะห์และจัดแบ่งเน้ือหา เรื่อง การจัดการเรียนรู้ด้วยคิดไบรท์ 
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                         4. ออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละแผน จัดท าใบ
งาน และก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
                  ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบ (Design) 
                         1. ออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละแผน จัดท าใบ
งาน และคู่มือการสอนตามกิจกรรมการเรียนรู้ที่วางแผนไว้ 
                         2. ก าหนดลักษณะของแผนการจัดการเรียนรู้ ซ่ึงประกอบด้วย มาตรฐานการเรียนรู้ , ผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง, สาระส าคัญ, สาระการเรียนรู้,  กิจกรรมการเรียนรู้, สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ 

            ขั้นตอนที่ 3 พัฒนา (Development) 
                          1. เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามก าหนดการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
                          2. น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างและพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบคุณภาพ
ของแผนการจัดการเรียนรู้ ประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ และข้อแนะน ามาแก้ไขปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดย

มีผู้เชี่ยวชาญในการประเมิน จ านวน 3 ท่าน แล้วน าคะแนนที่รวบรวมทั้งหมด น ามาหาค่าเฉลี่ย (�̅�) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) น ามาแปลความได้ดังน้ี คือ (ยุทธ ไกยวรรณ์ และ กุสุมา ผลาพรม, 2553 : 292) 
                           3. ท าการแก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
                           4. น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มทดลองโรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรี 
นาคพรต 
                   ขั้นตอนที่ 4 น าไปใช้ (Implementation) 
                         น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่แก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้วน าไปทดลอง
ใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
                  ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผล (Evaluation) 
                           รวบรวมข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ        

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีรายละเอียดดังน้ี  
          2.1 ศึกษาหลักสูตร เน้ือหา และศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบ 
          2.2 น าเน้ือหาจากการศึกษาหลักสูตรและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ได้ไปสร้างแบบทดสอบ โดยออกแบบ
ทดสอบตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ก าหนดไว้ เพื่อน ามาใช้หาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียน 
          2.3 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) โดยน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน เรื่อง การจัดการเรียนรู้คิดไบรท์แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียน เรื่อง การจัดการเรียนรู้คิดไบรท์
แบบใช้ปัญหาเป็นฐานและลงความเห็น  
         2.4 น าผลการพิจารณาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละข้อ ไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมเป็นรายข้อ ( Index of Item – Objective Congruence) (วาโร เพ็ง
สวัสดิ์, 2548 : 244-246) โดยคัดเลือกข้อสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ปรับปรุงแก้ไขข้อสอบตามความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละข้อ  
         2.5 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่มีประสิทธิภาพ 20 ข้อ น าแบบทดสอบที่ได้ไปทดลองใช้
กับกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 30 คน 
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 3. แบบสอบถามความพึงพอใจ มีรายละเอียดดังน้ี 
     3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง พบว่าแบบสอบถามเป็นเครื่องมือวิจัยชนิดหน่ึงที่นิยมใช้กัน
มาก เพราะการเก็บรวบรวมข้อมูลสะดวก และสามารถใช้วัดได้อย่างกว้างขวาง การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
สามารถท าได้ด้วยการสัมภาษณ์ หรือให้ผู้ตอบด้วยตนเอง  
     3.2 ผู้วิจัยจึงเลือกใช้แบบสอบถามความพึงพอใจประเภทมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ก าหนดกรอบ
ที่จะประเมิน โดยแบ่งด้านที่จะประเมินเป็น 3 ด้านดังน้ี 
  1) ความพึงพอใจในด้านเน้ือหาและการด าเนินเรื่อง 
  2) ความพึงพอใจในด้านเจตคติต่อการเรียน 
     3.3 พัฒนาแบบสอบถามความพึงพอใจ 
                3.4 สร้างแบบสอบถาม และน าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากเรียนรู้ด้วยคิดไบรท์แบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่สร้างเสร็จแล้ว ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง และความเหมาะสม จากน้ันน าไป
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ตามที่ได้รับค าแนะน า โดยน าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากเรียนรู้ ที่
แก้ไขแล้ว ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญท าการพิจารณาตรวจสอบเพื่อหาค่า IOC 
 3.5 น าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากเรียนรู้ด้วยคิดไบรท์แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มาท า
การปรับปรุงให้เหมาะสม ตามค าแนะน า และข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษา พบว่า ความสอดคล้องของแบบ
ประเมินด้านเน้ือหาและการด าเนินเรื่อง และด้านเจตคติต่อการเรียน KidBright มีค่าเท่ากับ 1.00 ทุกข้อแสดงว่า
สามารถน าไปใช้ได้  
 3.6 จัดท าเอกสารแบบสอบถามความพึงพอใจ และน าไปใช้ส ารวจเพื่อสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียน 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ 
    การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการน าข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้  
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ ไปวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
For Windows ดังน้ี 
     1. แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ด้วยคิดไบรท์แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน วิเคราะห์เป็นรายด้านโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (x) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และน าเสนอผลการวิเคราะห์
ในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย และการแปลผล 5 ระดับ 
     2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างคะแนน
ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สถิติ paired sample t – test และน าเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบตาราง
ประกอบการบรรยาย 
     3. แบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์เป็นรายด้านโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (x) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และน าเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย และการแปลผล 5 ระดับ 

ผลการวจิยั 
1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง แผนการจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ด้วยคิด

ไบรท์แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีคุณภาพค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 
4.50 แปลความหมายได้ว่า มีความเหมาะสมดีมาก (แสดงดังตารางที่ 1) 
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ตารางที ่1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  

แผนการจดัการเรยีนรู ้ 𝐱  S.D. แปลความ 

1. ท าความรู้จักกับบอร์ด KidBright 4.50 0.55 เหมาะสมดีมาก 
2. โปรแกรมสร้างชุดค าสั่ง KidBright IDE 4.50 0.64 เหมาะสมดีมาก 
3. รู้จักกับบอร์ดรีเลย์ 5 โวลต์ บอร์ดทดลอง และสายจัมป์เปอร์ 4.50 0.64 เหมาะสมดีมาก 
4. การต่อสายเข้ากับอุปกรณ์ต่าง ๆ 4.45 0.76 เหมาะสมดี 
5. สนุก Code กับเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ 4.66 0.49 เหมาะสมดี 
6. สนุก Code กับช่องสัญญาณเอาต์พุต 4.41 0.67 เหมาะสมดี 
7. เพิ่มอุณหภูมิให้กับตู้ฟักไข่ 4.50 0.69 เหมาะสมดีมาก 

รวม 4.50 0.63 เหมาะสมดีมาก 

 
ตารางที่ 1: ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
2. ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ด้วยคิดไบรท์แบบ

ใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลปรากฏว่ามีคะแนนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (แสดงดังตารางที่ 2) 

ตารางที่ 2   ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างคะแนนก่อนเรียน และหลังเรียนของ
นักเรียนจากการเรียนด้วยด้วยการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ด้วยคิดไบรท์แบบใช้ปัญหา เป็น
ฐาน ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 (n=30) 

คะแนนแบบทดสอบ N 𝐱  S.D. df t Sig. 

ก่อนเรียน 
หลงัเรียน 

30 
30 

9.37 
14.43 

3.681 
2.648 

29 -7.750 .030 

*  มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ตารางที่ 2: ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างคะแนนก่อนเรียน และหลังเรียนของนักเรียนจากการ
เรียนด้วยด้วยการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ด้วยคิดไบรท์แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มีต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 
ด้วยคิดไบรท์แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีคุณภาพค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 4.70 แปลความหมายได้ว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (แสดงดังตารางที่ 3) 
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ตารางที ่3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ)  ด้วย
คิดไบรท์แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

 

รายการประเมนิ 
  
x  
 

 
S.D. 

 

การแปลผล 

1.ดา้นเนื้อหาและการด าเนินเรือ่ง 

1.1 เน้ือหามีความถูกต้อง เหมาะสม และทันสมัย 4.97 0.18 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
1.2 เน้ือหามีคุณค่าส าหรับการเรียนรู้ 4.63 0.66 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

1.3 เน้ือหาสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.77 0.56 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

1.4  เน้ือหาเหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เรียน 4.60 0.67 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

1.5  เน้ือหาแต่ละเรื่องมีความสอดคล้องกัน 4.63 0.80 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
1.6  ปริมาณของเน้ือหามีความเหมาะสม 4.73 0.52 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

รวม 4.72 0.42 ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 

2.ดา้นเจตคตติอ่การเรยีน KidBright 

2.1 นักเรียนพึงพอใจกับการเรียน KidBright 4.56 0.81 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

2.2 การเรียนเรื่อง KidBright มีประโยชน์ต่อนักเรียน 4.76 0.43 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

2.3 นักเรียนสามารถน าบอร์ด KidBright ไปประยุกต์ ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้ 

4.63 0.85 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

2.4 KidBright ท าให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น 4.83 0.46 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

รวม 4.70 0.52 ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 

รวมทัง้หมด 4.71 0.47 ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 

    
  ตารางที่ 3: ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ)  
                ด้วยคิดไบรท์แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

สรปุผลและอภปิราย 
 จากการวิจัยการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ด้วยคิดไบรท์แบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐาน ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สามารถสรุปและอภิปรายผลได้ ดังต่อไปน้ี 
 ผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ด้วยคิดไบรท์
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 7 แผน ใช้เวลา 7 ชั่วโมง ผลการประเมินคุณภาพราย
แผนการจัดการเรียนรู้ในภาพรวมจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.50 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากับ 0.63 สามารถสรุปได้ว่าแผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมดีมาก  
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้เรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยคิดไบรท์
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เพิ่มขึ้นสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยคิดไบรท์แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ซ่ึงผู้วิจัยได้ท าการ
ประเมินจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ที่ให้นักเรียนได้ท าก่อนและหลังได้รับการการจัดการเรียนรู้ด้วยคิด
ไบรท์แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  
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 ผลความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ด้วยคิดไบรท์แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ด้านเน้ือหา

และการด าเนินเรื่อง และด้านเจตคติต่อการเรียน KidBright โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 
4.71) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.47 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏผลดังน้ี 
 ด้านเน้ือหาและการด าเนินเรื่อง นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนเรื่อง KidBright โดยภาพรวมมีความพึง

พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.72) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.42 
 ด้านเจตคติต่อการเรียน นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนเรื่อง KidBright โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ

อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.70) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.52 
 แสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ด้วยคิดไบรท์แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มขึ้น เน่ืองมาจากในการ
ทดสอบก่อนเรียนน้ัน ผู้เรียนขาดความรู้ในเน้ือหาของ การเขียนชุดค าสั่งในการควบคุมให้อุปกรณ์ท างาน จึงอาจท า
แบบทดสอบแบบคาดเดา เม่ือได้รับการจัดการเรียรู้ด้วยแผนการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ที่มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เข้าไปผสมผสานกับการออกแบบการจัดการเรียนรู้ เสนอปัญหาให้ผู้เรียน น าบอร์ดคิดไบรท์ไป
สร้างเป็นอุปกรณ์ที่ตนสนใจ จะท าให้ผู้เรียนสามารถเขียนค าสั่งให้บอร์ดสามารถท างานได้ และตรวจสอบแก้ไข
ข้อผิดพลาดของโปรแกรม ส่งผลให้ผู้เรียนท าคะแนนผลสัมฤทธ์ิออกมากสูงกว่าก่อนที่จะได้รับการจัดกการเรียนรู้ ซ่ึง
สอดคล้องกับค าพูดของ ม่ิงขวัญ โพระดก (2558) ท าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
คุณลักษณะการน าตนเองโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ภายหลังได้รับการสอนผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ หลังใช้วิธีการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและนักเรียนมีความเชื่อม่ันในการท างาน และมีความรับผิดชอบมากขึ้น  
 ดังน้ัน หากน าการจัดการเรียนรู้ด้วยคิดไบรท์แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ 
ก็จะช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการสร้างชุดค าสั่งควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้  เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักเรียนได้ดี แสดงให้เห็นว่าการการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ด้วยคิดไบรท์แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ส่งเสริมความรู้ มีส่วนช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นและ
ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยส่งเสริมความรู้ เรื่อง การจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ด้วยคิดไบรท์แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผูวิ้จัยมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
     ก่อนที่จะท าการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ด้วยคิดไบรท์แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่มี
ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไปใช้กับนักเรียนควรชี้แจงเรื่องที่จะเรียน จุดประสงค์ และ
เน้ือหา วิธีการใช้งานอุปกรณ์คิดไบรท์ให้นักเรียนทราบก่อน 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
                ควรบูรณาการกับโมดูลต่าง ๆ เช่น เชื่อมต่อกับโมดูลเซนเซอร์ตรวจจับค่าฝุ่น PM 2.5 หรือบูรณาการกับ
ทางโรงเรียนในการท าโครงงานต่อไปในอนาคต เพื่อเป็นการต่อยอดการเป็นโปรแกรมเมอร์ในอนาคต เป็นต้น   
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การจดัการเรยีนรูเ้พือ่สรา้งโมบายแอปพลเิคชนัแอนดรอยดด์้วย Thunkable ส าหรบันกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปทีี ่5 

Learning management to create mobile Android applications with Thunkable for 
Mathayom 5 students. 

ยทุธพชิัย เดชคุม้1, ภราดร พมิพนัธุ ์2*, ภรติา พมิพนัธุ3์ 
Yutthaphichai Detkhum 1, Paradorn Pimpan2*, Parita Pimpan3 

 
1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฎนครสวรรค ์

2อาจารย์ประจ าสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 
3อาจารย์ประจ าสาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค ์
 

บทคดัยอ่ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการทางการเรียนการสอนสร้างโมบายแอปพลิเคชัน
แอนดรอยด์ด้วย Thunkable ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2) เพื่อส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน
การสอน  โดยการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างโมบายแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ด้วย Thunkable ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาค
พรต อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 นักเรียน จ านวน 20 คน ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต ซ่ึงได้มาโดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ Thunkable แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียน 
แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบค่า t  

ผลการวิจัย พบว่า  
1. ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนที่เรียนการสร้างแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ด้วย Thunkable ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลปรากฏว่ามีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยการสร้างแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ด้วย Thunkable 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลปรากฏว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

ค าส าคัญ: แอปพลิเคชัน / แอนดรอยด์ / Thunkable 

Abstract 
The purposes of this research were 1)  to study the teaching achievement of Thunkable 

Android mobile application for Mattayom 5, 2)  to survey student satisfaction towards Teaching By 
managing learning to create mobile apps with Thunkable for grade 10 students. The population used 
in this research Is a Grade 5 student at the Municipal School, Chom Khiri Nakphot Temple, Mueang 
District, Nakhon Sawan Province. Mathayom 5/2 students, 20 students, 2nd semester, academic year 
2018, Wat Chom Khiri Nakphat School Which was obtained by means of a sample selection method 
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that was specific The tools used in this research were Thunkable Learning Management Plan, 
Achievement Test before and after study. Satisfaction questionnaires. Statistics used in data analysis 
were mean, percentage, standard deviation and t-test  
 The research found that  
 1.  The achievement of students learning to create Android applications with Thunkable for 
Mathayom 5 students. The results show that there are higher grades after studying 

2.  The results of the study of students' satisfaction by creating an Android application with 
Thunkable for Mathayom 5 students showed that the satisfaction level was the highest 
 

Keywords: Applications / Android / Thunkable 

 

ความเปน็มาและความส าคญั 
 ประเทศไทยมีการปฏิรูปการศึกษามาอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 โดยรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเพื่อ
การศึกษาเพิ่มขึ้นทุกปี ในทางตรงกันข้ามน้ันผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของไทยจากสถาบันวิชาการใน
ระดับชาติและในระดับนานาชาติต่างบ่งชี้ว่าคุณภาพการศึกษาของไทยตกต่ า ซ่ึงปัจจัยที่ท าให้ผลประเมินออกมาใน
ลักษณะน้ีเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกัน และปัจจัยหน่ึงในน้ันคือ “ตัวครูผู้สอน” ที่จ าเป็นต้องพัฒนาให้วิธีการสอนให้
เหมาะสมกับยุคสมัย และเท่าทันโลก เพราะครูถือเป็นบุคคลหรือกลไกส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาของระบบการศึกษา
ของไทยประสบความส าเร็จ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จึงไม่ได้มีไว้ส าหรับผู้เรียนเท่าน้ันแต่ในความเป็นจริงแล้วมีไว้
พัฒนาครูและบุคลากรด้วย เป้าหมายเพื่อสร้างคนให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ สามารถเรียน ท างานและใช้ชี วิตใน
ศตวรรษที่ 21 ได้ (ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน, ม.ป.ป.)  

การใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่อย่างสมาร์ทโฟน ที่
ก าลังได้รับกระแสความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เป็นผลมาจากความสามารถของตัวเครื่องที่สามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ 
ได้ ไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการ (OS) หรือแอปพลิเคชันใหม่ๆ ที่คิดค้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในยุค
ปัจจุบัน ประกอบกับสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่าง ๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือซ้ือขายผ่านทางระบบเครือข่าย 
และมีช่องทางการช าระเงินได้สะดวกรวดเร็ว และในอนาคตข้างหน้าน้ีผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่มีแนวโน้มการใช้แอปพลิเค
ชันมากขึ้น อันเป็นมาจากการที่โทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ช่วยให้ผู้ใช้ท ากิจกรรมได้มากมาย เช่น เล่นอินเทอร์เน็ต ช าระเงิน 
โอนเงิน อ่านข่าว ดูหนัง ฟังเพลง สนทนาผ่านอินเทอร์เน็ตหรือ เข้าสู่สังคมออนไลน์ และการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ก็ท าได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว  (สุชาดา พลาชัยภิรมย์ศิล, 2554) 

การสร้างแอปพลิเคชันน้ันจะต้องมีความรู้เก่ียวกับการเขียนโปรแกรม สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยา ศาสตร์
และเทคโนโลยี (2558: 1) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้ขั้นตอนวิธีจ าเป็นต่อการเขียนโปรแกรมอย่างยิ่งเพราะเป็นการพัฒนา
ทักษะในด้านการคิดให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอนวิธีน าไปสู่เป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการ ขั้นตอนวิธีใน
การแก้ปัญหาที่ดีจะช่วยให้ประหยัดทั้งเวลาและทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมาก  ซ่ึงเป็นหลักการที่นักเขียนโปรแกรมทุก
คนต้องมี  หากน ากระบวนการคิดตามขั้นตอนวิธีไปใช้วางแผนหรือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตเพื่อให้ได้เป้าหมายที่
ต้องการ โดยก าหนดขั้นตอนการด าเนินชีวิตและปฏิบัติตามทุกขั้นตอนก็จะท าให้ประสบความส าเร็จในชีวิตได้อย่าง
แน่นอน 

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) เป็นระบบการท างานของสมาร์ทโฟนที่มีผู้ใช้งานทั่วโลก การพัฒนา
แอปพลิเคชันส าหรับใช้งานในระบบ Android จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ซ่ึงการพัฒนาแอปพลิเคชันจะช่วยให้สมาร์ท
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โฟนสามารถท างานได้ตามความต้องการของผู้ใช้ ท าให้เกิดการพัฒนาระบบที่เกิดประโยชน์ และสามารถสร้างรายได้
ให้แก่นักพัฒนาแอปพลิเคชันอีกด้วย (คุณากร ธนทีม, ทิวาวรรณ ราโช, ฐิตา คาค ามาตย์, และธนิษฐา เล่ห์กล, 2560) 

เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างแอปพลิเคชันเป็นเว็บไซต์ชื่อว่า Thunkable คุณากร ธนทีม, ทิวาวรรณ ราโช, ฐิตา 
คาค ามาตย์, และธนิษฐา เล่ห์กล (2560: 2) ได้กล่าวว่า Thunkable เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน ไป
จนถึงสามารถพัฒนาต่อยอดไปในเชิงธุรกิจ ด้วยคุณลักษณะในการใช้งานที่เป็นเหมือนการลากวาง และการใช้งาน
ชุดค าสั่งเหมือนการต่อ Lego ซ่ึงง่ายต่อการพัฒนาแอปพลิเคชันเป็นอย่างยิ่ง Thunkable มีพื้นฐานการทางานมาจาก
โครงการ App Inventor ในระยะแรกเป็นส่วนหน่ึงในงานวิจัยของ Google และต่อมาได้พัฒนาร่วมกับสถาบัน MIT 
(Massachusetts Institute of Technology) App Inventor เริ่มต้นขึ้นในปี 2007 เม่ือ Hal Abelson ศาสตรา 
จารย์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่สถาบัน MIT และ Mark Friedman วิศวกรอาวุโสของ Google ได้สร้างการพัฒนา
แพลตฟอร์มด้วยความช่วยเหลือจากผู้ใช้ Google คือ Liz Looney, Sharon Perl, Ellen Spertus, Karen Parker, 
และ Debbie Wallach. 

จากเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยสนใจน า Thunkable มาใช้ในการสอนสร้างแอปพลิเคชัน เพื่อพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้ได้เรียนรู้วิธีการสร้างแอปพลิเคชันแอน
ดรอยด์ด้วย Thunkable เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วยการออกแบบแอปพลิเคชัน และทักษะการเขียนโปรแกรม
อย่างง่าย เพื่อการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน 

จดุมุง่หมายการวจิยั 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ตั้งจุดมุ่งหมายไว้ ดังน้ี 
 1.เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการทางการเรียนการสอนสร้างโมบายแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ด้วย Thunkable 
ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

2.เพื่อส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอน  โดยการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างโมบายแอป
พลิเคชันแอนดรอยด์ด้วย Thunkable ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 

สมมตฐิานการวจิยั 
 1. นักเรียนเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนมีค่าเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง 
สถิติที่ระดับ .05 

2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนสร้างแอปพลิเคชัน ด้วย Thunkable ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับมาก 

 
วิธดี าเนนิการวจิยั 
 ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวิจยั 
  ตัวแปรต้น การจัดการเรียนการสอนสร้างแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ ด้วย Thunkable 
  ตัวแปรตาม  
                 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
                 2. ผลส ารวจความพึงพอใจ 

ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

222 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที2่ (Proceedings) 

     ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 40 คน 
     กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2  โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาค
พรต อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2/2561 จ านวน 20 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) 
     เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
     เครื่องมือในการวิจัยครั้งน้ี มีขั้นตอนการสร้างดังต่อไปน้ี 
     1. แผนการจัดการเรียนรู้ 
         ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ (Analysis) 
               1. ศึกษาและวิเคราะห์ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) เรื่อง Thunkable ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 
               2. ศึกษาเอกสาร ต ารา และเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอร์)  
        ขั้นที่ 2 การออกแบบ (Design) 
               1. ก าหนดเทคนิคกระบวนการเรียนการสอน โดยค านึงถึงกระบวนการเรียนการสอนและผลที่จะ
เกิดกับผู้เรียน ตลอดจนความเหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถของผู้เรียนซ่ึงผู้ศึกษาได้เลือกรูปแบบกระบวนการ
เรียนการสอนสร้างแอปพลิเคชันด้วย Thunkable มุ่งให้ผู้เรียนอยากเรียน เข้าใจในเน้ือหา มีความสุขในการเรียน 
               2. ก าหนดลักษณะของแผนการจัดการเรียนรู้ ซ่ึงประกอบด้วย มาตรฐานการเรียนรู้ , ผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง, สาระส าคัญ, สาระการเรียนรู้, กิจกรรมการเรียนรู้, สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ 
               3. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 

       1. ศึกษาต าราที่เก่ียวข้องกับเรื่อง การสร้างแอปพลิเคชัน 
         2. สร้างตารางวิเคราะห์และแบ่งเน้ือหาการจัดการเรียนรู้ 
         3. ศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนจากต ารา และเอกสารต่าง ๆ วิทยานิพนธ์ และ
ค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ 
            ขั้นที่ 3 การพัฒนา (Development) 
  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การสร้างแอปพลิเคชันด้วย Thunkable ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
จ านวน 8 แผน แล้วน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ 

    2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีรายละเอียดดังน้ี  
               2.1 ศึกษาหลักสูตร เน้ือหา และศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบ 
               2.2 ศึกษาตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(คอมพิวเตอร์) คู่มือครู เอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อสร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบ 
               2.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ให้
สอดคล้องกับตารางการวิเคราะห์เน้ือหาและจุดประสงค์ จ านวน 40 ข้อ ต้องการจริงเพียง 30 ข้อ  
               2.4 น าแบบทดสอบให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานพิเศษพิจารณาความเหมาะสม จากน้ันน าไปให้
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบ  
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               2.5 น าแบบทดสอบที่คัดเลือกแล้วน าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย 
     3. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
         ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ (Analysis) 
               1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
         ขั้นที่ 2 การออกแบบ (Design) 
               1. ผู้วิจัยจึงเลือกใช้แบบสอบถามความพึงพอใจประเภทมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ก าหนด
กรอบที่จะประเมิน โดยแบ่งด้านที่จะประเมินเป็น 2 ด้านดังน้ี 

         1) ความพึงพอใจในด้านเน้ือหาและการด าเนินเรื่อง 
         2) ความพึงพอใจในด้านเจตคติต่อการเรียน 

        ขั้นที่ 3 การพัฒนา (Development) 
    1. จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจ 
    2. น าแบบสอบถามความพึงพใจไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ 
     การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการน าข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจไปวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
SPSS For Windows ดังน้ี 
 1. แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) เรื่องการ

สร้างแอปพลิเคชันด้วย Thunkable วิเคราะห์เป็นรายด้านโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (x) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย และการแปลผล 5 ระดับ 
            2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างคะแนน
ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สถิติ paired sample t – test และน าเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบตาราง
ประกอบการบรรยาย 

            3. แบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์เป็นรายด้านโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (x) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และน าเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย และการแปลผล 5 ระดับ 
 

ผลการวจิยั 
1. ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนที่เรียนโดยการสร้างแอปพลิเคชันด้วย Thunkable ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 5 ผลปรากฏว่ามีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (แสดงดังตารางที่ 1) 
 ตารางที ่1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างคะแนนก่อนเรียน และหลังเรียนของนักเรียน

จากการเรียนสร้างแอปพลิเคชันด้วย Thunkable ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 (n=30) 

คะแนนแบบทดสอบ N 𝐱 S.D. df t Sig. 
ก่อนเรียน 
หลังเรียน 

30 
30 

7.57 
19.80 

2.87 
2.61 

29 -31.013* .000 

*  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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2. ผลการส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยการสร้างแอปพลิเคชันด้วย Thunkable 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีคุณภาพค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.58 แปลความหมายได้ว่า มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (แสดงดังตารางที่ 2) 
           ตารางที่ 2  แสดงผลส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยการสร้างแอปพลิเคชันด้วย 

Thunkableส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

รายการประเมิน �̅� S.D. ระดบัความพงึพอใจ 

1. แอปพลิเคชันท าให้นักเรียนรู้สึกตื่นเต้นและสนุกเม่ือได้
เรียนรู้ในชั่วโมงเรียน 

4.60 0.50 พึงพอใจมากที่สุด 

2.นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
ตามที่ก าหนดไว้ในแต่ละชั่วโมงเรียน 

4.45 0.60 พึงพอใจมาก 

3.นักเรียนคิดว่ารูปแบบของแอปพลิเคชันท าให้เรื่องที่เรียน
ดูน่าสนใจมากกว่าหนังสือ 

4.65 0.67 พึงพอใจมากที่สุด 

4.นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในเน้ือหาสาระ และทักษะ
การออกแบบและเขียนโปรแกรมผ่านการสร้างแอปพลิเคชัน 

4.55 0.51 พึงพอใจมากที่สุด 

5.นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านทักษะความคิดสร้างสรรค์
โดยการสร้างสื่อแอปพลิเคชัน 

4.65 0.59 พึงพอใจมากที่สุด 

รวมคะแนนเฉลีย่ 
4.58 0.58 พึงพอใจมากที่สุด 

 

สรปุผลและอภปิราย 
 จากการวิจัยการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างแอปพลิเคชันด้วย Thunkable ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 สามารถสรุปและอภิปรายผลได้ ดังต่อไปน้ี 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้เรียนรู้ด้วยการสร้างแอปพลิเคชันด้วย 
Thunkable เพิ่มขึ้นสูงกว่าก่อนการจัดการการสร้างแอปพลิเคชันด้วย Thunkable ซ่ึงผู้วิจัยได้ท าการประเมินจาก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ที่ให้นักเรียนได้ท าก่อนและหลังได้รับการการจัดการเรียนรู้ด้วยการสร้างแอป
พลิเคชันด้วย Thunkable 
 ผลความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู้โดยการสร้างแอปพลิเคชันด้วย Thunkable ส าหรับนักเรียนชั้นชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5  มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของนักเรียนในภาพรวมของคะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
ที่สุด  
 แสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้โดยการสร้างแอปพลิเคชันด้วย Thunkable ส าหรับนักเรียนชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
5 ช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มขึ้น เน่ืองมาจากในการทดสอบก่อนเรียนน้ัน ผู้เรียนขาดความรู้ใน
เน้ือหาของ การสร้างแอปพลิเคชันด้วย Thunkable และ จึงอาจท าแบบทดสอบแบบคาดเดา เม่ือได้รับการจัดการเรีย
รู้ด้วยแผนการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จะท าให้ผู้เรียนสามารถสร้างแอปพลิเคชัน และเขียนชุดค าสั่งให้แอปพลิเคชัน
ท างานได้ และตรวจสอบแก้ไขข้อผิดพลาดของชุดค าสั่ง ส่งผลให้ผู้เรียนท าคะแนนผลสัมฤทธ์ิออกมากสูงกว่าก่อนที่ จะ
ได้รับการจัดกการเรียนรู้ ซ่ึงสอดคล้องกับ พิริยพงศ์ เตชะศิริยืนยง (2544) ท าการวิจัยเรื่อง “ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
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วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การให้เหตุผล ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภายหลังได้รับการสอนโดยใช้ การสอนแบบ
สืบสวนสอบสวนโดยใช้เกมคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนได้รับการสอนอย่างมีระดับนัยส าคัญทาง สถิติที่ระดับ .05 
 ดังน้ัน หากน าการจัดการเรียนรู้การสร้างแอปพลิเคชันด้วย Thunkable ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอ ก็จะช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการสร้างแอปพลิเคชัน และสร้างชุดค าสั่งได้ เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้ดี แสดงให้เห็นว่าการการจัดการเรียนรู้ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
(คอมพิวเตอร์) ด้วยการสร้างแอปพลิเคชันด้วย Thunkable ส าหรับชั้นมัธมศึกษาปีที่ 5 ส่งเสริมความรู้ มีส่วนช่วยให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นและสามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนได้  

 

ขอ้เสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
      การจัดการเรียนรู้การสร้างแอปพลิเคชันด้วย Thunkable ผู้สอนควรเลือกสอนสร้างแอปพลิเคชันเพื่อ
การศึกษา จากระดับง่าย ไประดับที่ยากขึ้นตามล าดับความเหมาะสม 
          ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  ควรน า Thunkable ไปสร้าง และพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อการเรียนการสอน ในรายวิชาอ่ืนๆ เช่น แอป
พลิเคชันค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อท าให้การเรียนการสอนน้ันมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
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การใชเ้กมไมนค์ราฟตพ์ฒันาค าศพัทภ์าษาองักฤษเพือ่การเขยีนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน  
ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 

Using the Minecraft game to develop English vocabulary for programming  
with Python for Mattayom 1 students. 

จติรกร พฒันพพูฒัน1์, ภราดร พมิพนัธุ ์2, ภรติา พมิพนัธุ ์3 
Jittakorn Phattanaphuphat1, Paradorn Pimpan2, Parita Pimpan3 

 
1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 

2อาจารย์ประจ าสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 
3อาจารย์ประจ าสาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค ์

 

บทคดัยอ่ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เกม

ไมน์คราฟต์พัฒนาค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
2) เพื่อส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้เกมไมน์คราฟต์พัฒนาค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียน
โปรแกรมด้วยภาษาไพธอน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต จังหวัดนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2/2561 จ านวน 100 คน กลุ่ม
ตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 และ 1/2 ในรายวิชา SBMLD โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต จังหวัด
นครสวรรค์ จ านวน 20 คน ซ่ึงได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่  เกมไมน์คราฟต์ 
แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีความสอดคล้อง และการทดสอบค่า t  

ผลการวิจัย พบว่า 
1. ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เกมไมน์คราฟต์พัฒนาค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนโปรแกรม

ด้วยภาษาไพธอน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลปรากฏว่ามีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ผลการส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เกมไมน์คราฟต์พัฒนาค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการ
เขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลปรากฏว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 

ค าส าคัญ:  เกมไมน์คราฟต์ / พัฒนาค าศัพท์ภาษาอังกฤษ / การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน 

Abstract 
The purposes of this research were 1) to compare the learning achievement before and after 

learning by using the Minecraft game to develop English vocabulary for programming with Python for 
Mathayom 1 students 2)  2.  To survey the satisfaction of students learning by using the Minecraft 
game to develop English vocabulary for programming with Python for Mathayom 1 students, the 
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population used in this research Is a Mathayom 1 student at the Municipal School, Wat Chom Khiri 
Nakphat Temple Nakhon Sawan Province, academic year 2/ 2561, 100 people.  The sample group is 
Mattayom 1/ 1 and 1/ 2 students in the SBMLD School, Chom Khiri Nakphat School Nakhon Sawan 
Province, 20 people, which have been selected by a specific method the tools used in this research 
are Minecraft games.  learning management plan Achievement test before and after learning and 
satisfaction questionnaire Statistics used in data analysis were mean, standard deviation Consistency 
index and t-test 

The research found that 
1. Achievement of students learning by using the game Minecraft to develop English 

vocabulary for programming by language 
Python for Mattayom 1 students. The results show that there are higher grades after studying before 
with statistical significance at the level of .05 

2.The results of the satisfaction survey of students studying using the Minecraft game to 
develop English vocabulary for programming with Python for Mathayom 1 students, the results 
showed that the satisfaction was at the highest level. 

Keywords: Minecraft game / English vocabulary development / Python programming 

ความเปน็มาและความส าคญั 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาทักษะของ

ผู้เรียนให้ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 รวมถึงสร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมทักษะขั้นพื้นฐาน
ในการน าเทคโนโลยีไปสร้างนวัตกรรมอย่างมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองต่อโมเดลประเทศไทย 4.0 ที่ใช้เป็น
เครื่องมือในการก้าวไปสู่ประเทศที่มีความม่ันคง ม่ังคั่งและยั่งยืน จึงได้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารไปสู่หลักสูตรวิทยาการค านวณ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็น
ขั้นตอนและเป็นระบบ มีทักษะการคิดเชิงค านวณ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2561) 

การฝึกเขียนโปรแกรมเป็นเครื่องมือส าคัญที่ใช้ส่งเสริมศักยภาพในการแก้ปัญหา ด้วยกระบวนการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างเป็นระบบ และคิดสร้างสรรค์ ที่ช่วยให้ผู้เรียนแสดงออกทางความคิด ผ่านไปยังโปรแกรมผลงานที่
สร้างขึ้น แล้วสื่อสารไปยังผู้ใช้โปรแกรมเหล่าน้ัน นอกจากน้ันการน าเสนอผลงานและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างผู้เรียน ยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และมุมมองใหม่ ๆ รวมทั้งทักษะที่ใช้ในการสื่อสารกับผู้อ่ืนด้วย 
(สมชาย พัฒนาชวนชม, 2555) 

อย่างไรก็ตาม การเขียนโปรแกรมน้ันจะต้องมีความรู้เก่ียวกับค าศัพท์ และมานพ ประธรรมสาร (2538) ได้
กล่าวว่า ปัญหาพื้นฐานของการเรียน คือ ปัญหาค าศัพท์ เน่ืองจากความรู ด้านค าศัพท์ไมเพียงพอ เป็นสาเหตุส าคัญ
ประการหน่ึงที่ท าให้นักเรียนไมประสบความส าเร็จในการเรียน ไม่ว่าจะเป็นทักษะ การฟัง พูด อ่าน และเขียน ซ่ึงเป็น
ทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นที่นักเรียนจะต้องมีพื้นฐานเก่ียวกับค าศัพท์ จึงจะสามารถเรียนภาษาไดดี จึงเป็นที่ยอมรับว่า 
“ค าศัพท์” เป็นหัวใจส าคัญในการศึกษาอย่างหน่ึง และวัลภาภรณ์ คงถาวร (2539) ได้กล่าวว่า เกมประกอบการสอน
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษจะช่วยให้นักเรียนได้ความรู้ เกิดความสนุกสนาน และยังมีประโยชน์ในการชักจูงให้เกิดความสนใจ
ในบทเรียน เข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้นและได้ฝึกทักษะทางภาษา นอกจากน้ี นักเรียนจะรักและสนุกกับการเรียน
ภาษาอังกฤษ 
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เกมไมน์คราฟต์ เป็นเกมแซนด์บ็อกซ์สามมิติที่ไม่มีจุดมุ่งหมาย คือผู้เล่นมีอิสระในการเลือกว่าจะเล่นเกม
อย่างไร (Gallegos, 2011) เกมการเล่นโดยค่าเริ่มต้นจะเป็นมุมมองบุคคลที่หน่ึง แต่ผู้เล่นก็สามารถปรับเป็นมุมมอง
บุคคลที่สามได้ (Purchese, 2011) เกมการเล่นหลัก ๆ ของเกมน้ีจะเก่ียวกับการท าลายและวางบล็อก โดยโลกของเกม
น้ีประกอบไปด้วยวัตถุที่เป็น 3 มิติ จัดเรียงในรูปแบบของตารางและบล็อกเหล่าน้ันจะแทนเป็นวัสดุต่าง ๆ เช่น ดิน หิน 
แร่ต่าง ๆ น้ า ลาวา ล าต้นของต้นไม้ เป็นต้น ในขณะที่ผู้เล่นสามารถเดินทางได้อย่างอิสระรอบ ๆ  โลก แต่วัตถุต่าง ๆ 
จะสามารถถูกวางไว้ในรูปแบบของตารางที่ก าหนดไว้เท่าน้ัน ผู้เล่นสามารถเก็บวัตถุเหล่าน้ีและวางมันในที่ที่ผู้เล่น
ต้องการได้ (Ashdown, 2010) จะเห็นได้ว่าเกมไมน์คราฟต์เป็นเกมที่มีอิสระในการเล่น สามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนโปแกรมภาษาไพธอนได้ 

ภาษาไพธอน เป็นภาษาระดับสูงที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมอีกภาษาหน่ึงที่มีความสามารถสูงไม่แพ้ภาษาอ่ืน 
ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีความสามารถในการจัดการเก่ียวกับข้อผิดพลาดของโปรแกรมได้ดี และดึงเอาความสามารถเด่น 
ๆ ของภาษาระดับสูงอ่ืน ๆ มาประยุกต์ดัดแปลงใช้กับไพธอนด้วย ส่งผลให้ภาษาไพธอนเป็นที่นิยม และใช้งานกันอย่าง
กว้างขวางในปัจจุบัน เน่ืองจากเป็นภาษาที่สามารถเรียนรู้ได้ง่าย รวดเร็ว รูปแบบการเขียนโปรแกรมมีความกะทัดรัด 
และมีประสิทธิภาพสูง จากการน าเอาคุณลักษณะเด่น ๆ ของภาษาอ่ืน ๆ มาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาต่อยอดน้ีเอง ไพ
ธอนจึงถูกเรียกว่าเป็นภาษาที่มีหลายกระบวนทัศน์ หรือหลายมุมมอง (สุชาติ คุ้มมะณี, 2561) 

จากเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยสนใจน าเกมไมน์คราฟต์มาใช้พัฒนาค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนโปรแกรม
ด้วยภาษาไพธอน โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้เรียนรู้ค าศัพท์โดยใช้เกมไมน์คราฟต์
และน าความรู้ที่ได้มาใช้ในการฝึกเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน เพื่อส่งเสริมการออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย
เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ 

จดุมุง่หมายการวจิยั 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ตั้งจุดมุ่งหมายไว้ ดังน้ี 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เกมไมน์คราฟต์พัฒนาค าศัพท์
ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

2. เพื่อส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้เกมไมน์คราฟต์พัฒนาค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการ
เขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

สมมตฐิานของการวจิยั 
1. นักเรียนเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนมีค่าเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง 

สถิติที่ระดับ .05 
2. ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้เกมไมน์คราฟต์พัฒนาค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา

ไพธอน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับมาก 

วิธดี าเนนิการวจิยั 
ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวิจยั 

            ตัวแปรต้น เกมไมน์คราฟต์พัฒนาค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ตวัแปรตาม 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

229 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที2่ (Proceedings) 

 2. ผลส ารวจความพึงพอใจ 
ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 

 ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต จังหวัดนครสวรรค์ 
ปีการศึกษา 2/2561 จ านวน 100 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 และ 1/2 ในรายวิชา SBMLD โรงเรียนเทศบาลวัด
จอมคีรีนาคพรต จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 20 คน ซ่ึงได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือในการวิจัยครั้งน้ี มีขั้นตอนการสร้างดังต่อไปน้ี 
 1. เกมไมน์คราฟต์ มีรายละเอียดดังน้ี 
 1.1 ท าการศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรในสาระเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2560) 
 1.2 วิเคราะห์เน้ือหาบทเรียนที่ใช้ในการเรียนการสอนเรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 1.3 น าเน้ือหาบทเรียนมาสร้างเกมไมน์คราฟต์พัฒนาค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนโปรแกรม
ด้วยภาษาไพธอน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยแบ่งออกเป็น 8 ด่าน 
 1.4 สร้างแบบประเมินคุณภาพเกมไมน์คราฟต์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน โดยก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพเกมส าหรับผู้เชี่ยวชาญเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
 1.5 น าเกมไมน์คราฟต์มาท าการปรับปรุงให้เหมาะสม ตามค าแนะน าและข้อเสนอแนะจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 
 2. แผนการจัดการเรียนรู้ มีรายละเอียดดังน้ี 
 2.1 ท าการศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรในสาระเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2560) 
 2.2 ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับการการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ 
 2.3 สร้างตารางวิเคราะห์และจัดแบ่งเน้ือหาการเรียนรู้โดยใช้เกมไมน์คราฟต์พัฒนาค าศัพท์
ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 2.4 ก าหนดผลที่ต้องการให้เกิดกับนักเรียน เม่ือได้เรียนรู้ความคิด รวบยอดแต่ละเรื่องแล้วก าหนด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามล าดับขั้นตอนที่ก าหนดไว้ โดยพิจารณาจากกิจกรรมที่เหมาะสมกับเน้ือหาสาระ 
 2.5 ก าหนดเวลาเรียนให้เหมาะสมกับขอบข่ายเน้ือหาสาระ จุดประสงค์การเรียนรู้ และกิจกรรมที่
ก าหนดไว้ 
 2.6 รวบรวมรายละเอียด จัดท าเป็นเอกสารที่เรียกว่าแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
เตรียมการสอนและการปฏิบัติการสอนต่อไป 
 2.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างและพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบ
คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ และข้อแนะน ามาแก้ไขปรับปรุงให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีรายละเอียดดังน้ี 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

230 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที2่ (Proceedings) 

 3.1 วิเคราะห์หลักสูตร ซ่ึงประกอบด้วยจุดประสงค์การเรียนรู้ หรือเน้ือหากับพฤติกรรมที่จะวัด และ
วิเคราะห์ในแต่ละจุดประสงค์การเรียนรู้หรือเน้ือหาต่าง ๆ 
 3.2 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ต้องการจริง
จ านวน 20 ข้อ โดยให้ครอบคลุมเน้ือหาและจุดประสงค์ 
 3.3 สร้างแบบประเมิน และน าแบบประเมินคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อน
เรียนและหลังเรียน ที่สร้างเสร็จแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสม จากน้ันน าไปปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่องตามที่ได้รับค าแนะน า โดยน าแบบประเมินคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียนที่แก้ไขแล้ว ให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบเพื่อหาค่า IOC 
 3.4 น าแบบประเมินความสอดคล้องแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
ให้ผู้เชี่ยวชาญท าการตรวจสอบ มาท าการปรับปรุงให้เหมาะสม ซ่ึงความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน มีค่าตั้งแต่ 0.50-1.00 ทุกข้อ แสดงว่าสามารถน าไปใช้ได้ 
 3.5 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ได้ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย 
 4. แบบสอบถามความพึงพอใจ มีรายละเอียดดังน้ี 
 4.1 พัฒนาแบบสอบถามความพึงพอใจเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
 4.2 สร้างแบบสอบถามและน าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากเรียนรู้จากเกมไมน์
คราฟต์ สร้างเสร็จแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสม จากน้ันน าไปปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่อง ตามที่ได้รับค าแนะน า โดยน าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากเรียนรู้จากเกมไมน์คราฟต์ที่
แก้ไขแล้ว ให้ผู้เชี่ยวชาญท าการพิจารณาตรวจสอบเพื่อหาค่า IOC 
 4.3 น าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากเรียนรู้จากเกมไมน์คราฟต์ มาท าการ
ปรับปรุงให้เหมาะสม ตามค าแนะน าและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่าความสอดคล้องของแบบประเมินมีค่า
ตั้งแต่ 0.50-1.00 ทุกข้อ แสดงว่าสามารถน าไปใช้ได้ 
    4.4 จัดท าเอกสารแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากเรียนรู้จากเกมไมน์คราฟต์ และ
น าไปใช้ส ารวจเพื่อสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 

    การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการน าข้อมูลที่ได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ ไปวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS For Windows ดังน้ี 
 1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จะวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่าง
คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สถิติ paired sample t-test และน าเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบตาราง
ประกอบการบรรยาย 

 2. แบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์เป็นรายด้านโดยใช้สถิติค่าเ ฉลี่ย (x) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และน าเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย และการแปลผล 5 ระดับ 

ผลการวจิยั 
1. ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เกมไมน์คราฟต์พัฒนาค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนโปรแกรม

ด้วยภาษาไพธอน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ผลปรากฏว่ามีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (แสดงดังตารางที่ 1) 
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           ตารางที่ 1ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างคะแนนก่อนเรียน และหลังเรียนของนักเรียน
จากการเรียนใช้เกมไมน์คราฟต์พัฒนาค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

  
(n=20) 

คะแนนแบบทดสอบ N 𝐱 S.D. df t Sig. 

ก่อนเรียน 
หลังเรียน 

20 
20 

4.65 
14.80 

2.08 
1.47 

19 -25.018* .018 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

2. ผลการส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ โดยการใช้เกมไมน์คราฟต์พัฒนาค าศัพท์
ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีคุณภาพค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 4.70 แปลความหมายได้ว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (แสดงดังตารางที่ 2) 
ตารางที ่2 แสดงผลส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยการใช้เกมไมน์คราฟต์พัฒนาค าศัพท์
ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

รายการประเมิน x S.D. ระดบัความพงึพอใจ 

1. เร้าความสนใจ  4.85 0.37 พึงพอใจมากที่สุด 

2. มีความถูกต้องตามหลักสูตร 4.80 0.41 พึงพอใจมากที่สุด 
3. เน้ือหาสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.80 0.41 พึงพอใจมากที่สุด 

4. เน้ือหาแต่ละเรื่องมีความสอดคล้องกัน 4.85 0.37 พึงพอใจมากที่สุด 

5. ความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน 4.30 0.80 พึงพอใจมาก 
6. เน้ือหามีความถูกต้องชัดเจน 4.55 0.69 พึงพอใจมากที่สุด 

7. ปริมาณของเน้ือหามีความเหมาะสม 4.55 0.60 พึงพอใจมากที่สุด 

8. ภาษาที่ใช้ถูกต้องเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 4.90 0.45 พึงพอใจมากที่สุด 

9. ลักษณะของขนาดสี ตัวอักษร ชัดเจน อ่านง่ายเหมาะสม 4.65 0.67 พึงพอใจมากที่สุด 
10. ภาพกราฟิกเหมาะสมชัดเจน สอดคล้องกับเน้ือหาและมีความ
สวยงามมีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ 

4.75 0.44 พึงพอใจมากที่สุด 

รวมคะแนนเฉลีย่ 4.70 0.52 พึงพอใจมากที่สุด 

สรปุผลและอภปิราย 
 จากการวิจัยการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การใช้เกมไมน์คราฟต์พัฒนาค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียน
โปรแกรมด้วยภาษาไพธอน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถสรุปและอภิปรายผลได้ ดังต่อไปน้ี 
 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้เกมไมน์คราฟต์พัฒนาค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียน
โปรแกรมด้วยภาษาไพธอน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนเฉลี่ย เท่ากับ 
4.65 คะแนน และมีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ย เท่ากับ 14.80 เม่ือเปรียบเทียบระหว่างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียนพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความสอดคล้องกับ 
สุภาวดี คิดรัมย์ (2556) ท าการวิจัยเรื่อง “ผลการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
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ที่ 4” ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 2. การส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้เกมไมน์คราฟต์พัฒนาค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการ
เขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของนักเรียนในภาพรวม
ของคะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด สอดคล้องกับ ภัสชฎา ดวงเทียน (2559) ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
“เกมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อฝึกการสะกดค าภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2” ผลการวิจัยพบว่า 
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อเกมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อฝึกการสะกดภาษาไทย อยู่ในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.84 

ขอ้เสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  1. ผู้สอนควรก าหนดเวลาในการเล่นเกมและการสอนให้มีความเหมาะสม 
1.2 ควรมีวิธีการเล่นเกมที่ชัดเจน และอธิบายโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
  1. ควรใช้เกมไมน์คราฟต์พัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบอ่ืน ๆ เพื่อจะได้พัฒนาการเรียนรู้ โดยใช้เกมไมน์
คราฟต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  2. ควรมีการศึกษาการเปรียบเทียบการสอนโดยใช้เกมไมน์คราฟต์กับวิธีการสอนปกติ 
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15 ดร.อดุลย์ วังศรีคูณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
16 ดร.สมหมาย อ ่าดอนกลอย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม นาคอ้าย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพย์สุดา อินทะพันธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
19 ดร.เทิน สีนวน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
20 ดร.เกสร กอกอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
21 ดร.ปิยลักษณ์ พฤกษะวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
22 ดร.พิเชฐ สยมภูวนาถ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มงคล อักษรดิษฐ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญเลิศ เจิมปลั ง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดนยา วงศ์ธนะชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
26 ดร.พรทิพย์ ครามจันทึก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ แก้วนุช มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
28 รองศาสตราจารย์ ดร.สุขแก้ว ค่าสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณวิชญ์ ใบกุหลาบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
31 ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
32 ดร.สวนีย์ เสริมสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
33 รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพร ริมชลการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
34 ดร.ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 

 

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

ที่ ชื่อ-สกุล สังกัด 
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมชัย สังโยคะ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
36 ดร.อรรฎชณม์ สัจจะพัฒนกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
37 ดร.อารีย์ ปรีดีกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
38 ดร.ธัญญาพร ก่องขันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ที่ ชื่อ-สกุล สังกัด 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอ้ือมพร หลินเจริญ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยากาญจน์ โตพิทักษ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
3 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย กุลโสภิต สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพัฒน์ รักพรมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
6 รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาดี ปณะราช มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
8 ดร.ศรวัส ศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
9 ดร.วรพรรณ ขาวประทุม มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
10 ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูวิทย์ กมุทธภิไชย มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ เตชะ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
14 ดร.วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
15 ดร.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
16 ดร.ไตรรงค์ เปลี ยนแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
17 รองศาสตราจารย์ ดร.สุณี บุญพิทักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
19 รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลชลิตา กมุทธภิไชย มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุสิษฐ์ พันธ์กล ่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมรา ศรีแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพิพัฒน์  รักพรมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
25 ดร.ประจบ ขวัญมั น มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
26 ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภา มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
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ที่ ชื่อ-สกุล สังกัด 
27 ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรัฎฐ์  เพ็งแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
29 ดร.ขวัญชัย ขัวนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
30 ดร.สุวดี  อุปปินใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
31 ดร.พูนชัย  ยาวิราช มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
32 ดร.กิตติศักดิ์ นิวรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส ณ พิกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
34 ดร.จิราภรณ์ ปาล ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัตฐิยา ชัยชนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
36 ดร.สุดาพร ปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
37 ดร.เกศรินทร์ ศรีธนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
38 ดร.วิชิต เทพประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงระวี ณ ล่าพูน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชราภรณ์  ทาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
41 ดร.พัชราวรินทร์ เรือนโต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
42 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ติ๊บค่าป้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
43 ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
44 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมฤทัย ตันมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
45 ดร.รักษ์ วรุณวนารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
46 ดร.สุภาพร เตวิยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
47 ดร.บุญทิวา  สิริชยานุกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
48 ดร.วันชนะ จิตอารีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
49 ดร.โชคฑีรภัคญ์ ธนเศรษฐวัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
50 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดารุณี  นิพัทธ์ศานต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
51 ดร.กิตติยา ปลอดแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
52 ดร.พงศ์วัชร ฟองกันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
53 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ พรหมขันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
54 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มะยุรีย์ พิทยาเสนีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
55 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุติมา เมทนีธร มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
56 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐ์กานต์  ปันแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
57 ดร.สุธิษณา โตธนายานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
58 ดร.สายชล  เพียรผดุงพร มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
59 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราพร กุลนานันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
60 ดร.ไกรวิชญ์  ดีเอม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
61 ดร.วุฒิชัย  พิลึก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
62 ดร.พรรณราย  เทียมทัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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ที่ ชื่อ-สกุล สังกัด 
63 ดร.สยาม  ทองใบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
64 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาติ  จันทร์ดอกไม้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
65 ดร.ทินกร ช้อมพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
66 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
67 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไอริณ ชุ่มเมืองเย็น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
68 รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี เกสทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
69 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร  ทรัพย์รวงทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
70 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทีปพิพัฒน์  สันตะวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
71 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
72 ดร.สายทิตย์  ยะฟู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
73 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทิพย์  งามนิล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
74 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
75 รองศาสตราจารย์ ดร.สรวงพร กุศลส่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
76 ดร.แขก บุญมาทัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
77 ดร. ประสิทธิ์  ไชยศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
78 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ  กงเติม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
79 รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัติ คูณแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
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ค าน า 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์

ศึกษา ครั้งที่ 2” ในวันที่ 21- 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการพัฒนาองค์ความรู้และ

นวัตกรรมทางการศึกษาของอาจารย์ นักศึกษา และครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถาบันการอาชีวศึกษา

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งนักวิชาการด้านการศึกษาในทุกสังกัด ซึ่งเป็นการ

ส่งเสริมศักยภาพ และความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยระหว่างอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา  ครูใน

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนักศึกษาวิชาชีพครู รวมถึงนักวิชาการด้านการศึกษาในทุกสังกัด ตลอดจน

บุคลากรคณะครุศาสตร์เครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจบทความ วิพากษ์

บทความวิจัยทั้งแบบบรรยาย (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)  

การจัดท ารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2” แบ่งเป็น 12 

กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ บริหารการศึกษาวัด/ประเมินผลการศึกษา/วิจัยทางการศึกษา/หลักสูตรและการสอน

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การศึกษาปฐมวัย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี/ชีววิทยา สังคมศึกษา                 

พลศึกษา ภาษาจีน คอมพิวเตอร์ศึกษา และประถมศึกษา ซึ่งทุกบทความวิจัย นักวิจัยได้ปรับแก้ไขรายละเอียด

ตามท่ีผู้ทรงคุณวุฒิแนะน าจากการประเมินบทความวิจัยและการวิพากษ์วิจัย 

คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2” ขอขอบพระคุณทุกท่านที่

มีส่วนร่วมในการด าเนินงานในทุกกิจกรรมด้วยดี และหวังว่าผู้อ่านบทความวิจัยจะได้รับความรู้และน าไป

พัฒนางานขององค์กรให้เกิดประโยชน์ต่อไป 

 

 

 

คณะกรรมการจัดท ารายงานสืบเนื่อง 

จากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2” 
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สารบัญ 

แบบบรรยาย 
กลุ่มที่ 12 ประถมศึกษา/การศึกษาพิเศษ 

หน้า 

  
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ  
เรื่อง การอ่านและเขียนค าที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกด 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

เปรมฤทัย บริรักษ์   จันทร์จิรา ทองหล่อ  และปาริชาต เตชะ 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) โดยใช้สื่อความเป็นจริงเสริม 
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การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา  
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ อ าเภอเมือง  
จังหวัดอุตรดิตถ์ 
กิตธิพร อักษรนิติ   รุ่งทิวา ปราบริปู   ธนัชพร มั่นเจ๊ก 

29 

  
การศึกษาผลการสอนโดยใช้เกม เพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์                                
เรื่อง การบวก ที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  
โรงเรียนเทศบาล 2  ( วัดทุ่งสวน ) 
วราภรณ์ ศรีสุข   ส าราญ หมื่นไกร  และ วชิระ วิชชุวรนันท์  
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ร่วมมือเทคนิค TAI ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
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เรื่อง My body ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 
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ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
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โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 
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การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค  TAI ส่งผลต่อสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง  ตัวประกอบของจ านวนนับ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6   
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การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง อวัยวะของเรา และอาหารหลักของเรา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา  และพลศึกษา  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  
โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 
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ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม)  

จังหวัดก าแพงเพชร 

สุนันท์  อุดจันทร์  ชยุตม์   กระต่ายทอง และบุญล้อม  ด้วงวิเศษ  
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ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ  
เรื่อง การอ่านและเขียนค าที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกด 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
EFFECTS OF COOPERATIVE LEARNING ON READING AND WORD WRITING FOR 

SPELLING BY MAEDTRA-TUO SARGOT PRATHOMSUKSA 1 STUDENTS 
 

เปรมฤทัย บริรักษ์ 1 จันทร์จิรา ทองหล่อ2 และปาริชาต เตชะ3 
Premruetai Borirak 1 Junjira Thonglo2 and Parichat Techa3 

1 นักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
2 ครูกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

3 อาจารย์โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อทดสอบการอ่านและเขียนค าที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกดหลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เกณฑ์ร้อยละ 70  เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง การอ่านและการเขียนค าที่ สะกด
ตรงตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  เพื่อศึกษาความรับผิดชอบหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้
การเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง การอ่านและการเขียนค าท่ีสะกดตรงตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
1กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์)  
ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองก าแพงเพชร  จังหวัดก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561  จ านวน 28  คน ได้
จากการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) 
 ผลการวิจัยพบว่า การอ่านและเขียนค าท่ีสะกดตรงตามมาตราตัวสะกด หลังเรียนของนักเรียน สูงกว่าเกณฑ์
ที่ร้อยละ 70  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง การอ่านและการ
เขียนค าที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี1 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ความรับผิดชอบหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง การอ่านและการเขียนค าที่สะกด
ตรงตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก คือ มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ  2.7 

ค าส าคัญ :  การเรียนแบบร่วมมือ/การอ่าน/การเขียน 

ABSTRACT 
  The purpose of this research is to test on Reading and Word Writing for Spelling by 
Maedtra-tuo sargot Prathomsuksa 1 Students at 70 percent criteria.  To compare the students’s 
learning achievement pre-test and post-test of Cooperative Learning on Reading and Word Writing 
for Spelling by Maedtra-tuo sargot Prathomsuksa 1 Students.  To explore of responsibility after of 
Cooperative Learning on Reading and Word Writing for Spelling by Maedtra-tuo sargot Prathomsuksa 
1 Students. The sample used in this study. Prathomsuksa 1 Students Municipality School  
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(Krirk Krittaya Uppatham ) 2 nd  semester of academic year 2019 were 28 persons by a  Purposive 
Sampling.  
 The results showed that : Reading and Word  Writing for Spelling by Maedtra-tuo sargot 
Prathomsuksa 1 Students was Higher than the 70 percent threshold. The achievement post-test 
scores of Cooperative Learning on Reading and Word Writing for Spelling by Maedtra-tuo sargot was 
significantly higher than the pretest at .05 level. The responsibility after of Cooperative Learning  on 
Reading and Word   Writing for Spelling by Maedtra-tuo sargot Prathomsuksa 1 Students was very 
high ( ) = 2.75 

Keywords:  Cooperative Learning / Reading/ Writing  

ความเป็นมาและความส าคัญ 
   ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้าง
บุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทยเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกันท าให้สามารถประกอบกิจธุระ การงานและด าเนินชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็น
เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ กระบวนการคิด
วิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจนอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ
ด้านวัฒนธรรม ประเพณี สุนทรียภาพเป็นสมบัติล้ าค่าควรแก่การเรยีนรู้ อนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป  
กระทรวงศึกษาธิการ ( 2551:37 ) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของ
ชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก 
ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน 
รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบน
พื้นฐานความเช่ือว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ กระทรวงศึกษาธิการ ( 2551:4 )  
  การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ส าคัญในการน าหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สู่การ
ปฏิบัติ ท้ังนี้ การที่ผู้เรียนจะมีคุณภาพและบรรลุตามมาตรฐานเรียนรู้/ตัวช้ีวัดหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการจัดกิจกกรมเรียนรู้ 
ด้วยเหตุผลนี้ครูต้องมีความรู้ ความเข้าใจสิ่งท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานการเรยีนรู้/ตัวช้ีวัด สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ โดยมีหลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การ
จัดการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง และการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นคุณธรรมจริยธรรม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ ( 2551: 6 ) 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2545และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 จึงได้จัด
แนวทางการจัดการศึกษา ไว้ในมาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  กระทรวงศึกษาธิการ (2548 : 7)  
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ร่วมมือกัน และ
ช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ โดยแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มเล็กๆ ประกอบด้วยสมาชิกที่มีความสามารถแตกต่างกันท างาน
ร่วมกันเพื่อเป้าหมายกลุ่ม สมาชิกมีความรับผิดชอบร่วมกันทั้งในส่วนตนและส่วนรวม มีการฝึกและใช้ทักษะการท างาน
กลุ่มร่วมกัน ผลงานของกลุ่มขึ้นอยู่กับผลงานของสมาชิกแต่ละบุคคลในกลุ่มและสมาชิกต่างได้รับความส าเร็จร่วมกัน  
Johnson and Johnson ( 1992 )  อ้างถึงใน  ชัยรัตน์ สุทธิรัตน์ ( 2559 : 183 ) ในการจัดการเรียนการสอน
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โดยทั่วไป เรามักจะมักให้ความสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน ส่วนใหญ่เรามักจะมุ่งไปที่
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับครู หรือระหว่างผู้เรียนกับบทเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนเป็นมิติที่มักจะถูกละเลย
หรือมองขา้มไป ท้ังๆ ที่มีผลการวิจัยชี้ชัดว่า ความรู้สึกของผู้เรียนต่อตนเอง ต่อโรงเรียน ครูและเพื่อนร่วมช้ัน มีผลต่อ
การเรียนรู้มาก Johnson and Johnson ( 1994 : 31-32)  อ้างถึงใน  ทิศนา แขมมณี ( 2558 : 98-99 ) ดังนั้น การ
เรียนแบบร่วมมือเน้นให้ผู้เรียนได้ร่วมมือกัน และช่วยเหลือกันในการเรียนรู้แล้ว ยังช่วยยกระดับคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยทั้งช้ันการที่นักเรียนเก่งช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนช้านักเรียนเก่งจะเกิดความคิดรวบยอด ใน
ขณะเดียวกันนักเรียนท่ีเรียนช้าจะเรียนรู้ความคิดรวบยอดจากเพื่อนที่เรียนเก่งซึ่งใช้ภาษาที่ใกล้เคียงกันในการอธิบาย
ท าให้เข้าใจง่ายขึ้นกว่าเรียนกับครูอีกด้วย  จันทรา ตันติพงศานุรักษ์ ( 2543 : 38) อ้างถึงใน บุญเชิด จงกูล  
( 2554 : 19 ) 
 หลังจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ณ โรงเรียนเทศบาล 1  
(เกริกกฤตยาอุปถัมภ์)  พบว่า นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 มีทักษะการอ่านและการเขียนสะกดค า
ภาษาไทยอยู่ในเกณฑ์ต่ า ท าให้ครูผู้สอนต้องให้การช่วยเหลือผู้เรียนที่มีทักษะการอ่านและเขียนที่ค่อนข้างอ่อนและ
พัฒนาผู้เรียนท่ีมีผลการอ่านและการเขียนให้มพีัฒนาการที่ดีมากยิ่งข้ึน 
 จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยเลือกการเรียนแบบร่วมมือเพื่อน ามาแก้ปัญหาและเป็นแนวทางในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย ในเรื่องของการอ่านและการเขียนค าที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกด ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาค้นคว้าแนวทางในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนแบบ
ร่วมมือ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ให้มีความสอดคล้องกับสาระมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัด ท่ีก าหนดไว้ อีกทั้งยังสร้างแบบทดสอบการอ่านและการเขียนค าที่สะกดตรงตามมาตราตวัสะกด โดยเลือกใช้ค า
จากบัญชีค าพ้ืนฐานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1และสร้างสื่อการเรียนการสอน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมที่ช่วย
ให้นักเรียนมีพัฒนาการอ่านและการเขียนที่ดีขึ้นอีกทั้งยังส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยของ
นักเรียนให้สูงมากยิ่งขึ้น 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย  
 1. เพื่อทดสอบการอ่านและเขียนค าที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกดหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียน
แบบร่วมมือ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ทีเ่กณฑ์ร้อยละ 70 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง การ
อ่านและการเขียนค าที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
 3. เพื่อศึกษาความรับผิดชอบหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง การอ่านและการเขียน
ค าที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล 1  
(เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 3ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 78 คน 
   1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1/2 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์)  
ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 28 คน ได้จาก
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
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 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 เนื้อหาท่ีใช้เป็นเนื้อหาวิชาภาษาไทยตรงตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ตามหลักสูตรการศึกษาแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ส าหรับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ซึ่งมีเนื้อหา เรื่อง 
มาตราตัวสะกดทั้ง 8 มาตรา ดังนี ้

 2.1 มาตราตัวสะกดแม่ กง 
  2.2 มาตราตัวสะกดแม่ กน 
  2.3 มาตราตัวสะกดแม่ กม 
  2.4 มาตราตัวสะกดแม่ เกย 
  2.5 มาตราตัวสะกดแม่ เกอว 
  2.6 มาตราตัวสะกดแม่ กก 
  2.7 มาตราตัวสะกดแม่ กด 
  2.8 มาตราตัวสะกดแม่ กบ 

 3. ขอบเขตด้านตัวแปร 
 3.1 ตัวแปรต้น  ได้แก่ การจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง การอ่านและการเขียนค าที่สะกด
ตรงตามมาตราตัวสะกด 
 3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ การอ่านและเขียนค าที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 1         
 4. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
      ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561   

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 มีผลการอ่านและเขียนค าที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกดหลังการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 
 2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  มีผลสัมฤทธ์ิทางเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง การอ่าน
และการเขียนค าท่ีสะกดตรงตามมาตราตัวสะกด หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  ความรับผิดชอบหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง 
การอ่านและการเขียนค าที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกด อยู่ในระดับมาก 

นิยามศัพท์เฉพาะ          

  1. การเรียนแบบร่วมมือ หมายถึง เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 
จ านวน 28 คน ท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ โดยทั่วไปมีสมาชิกกลุ่มละ 5-6 คน สมาชิกกลุ่มมีความสามารถในการ
เรียนที่ต่างกัน สมาชิกกลุ่มจะมีความรับผิดชอบในสิ่งที่ได้รีบการสอน และช่วยเพื่อนสมาชิกให้เกิดการเรียนรู้ด้วยมีการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีเป้าเหมายในการท างานร่วมกัน คือ เป้าหมายกลุ่ม 
 2. การอ่านและการเขียนค าที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกด หมายถึง การอ่านออกเสียงค าและเขียนค าที่มี
พยัญชนะที่อยู่ท้ายพยางค์หรือค า ที่เป็นค าไทยแท้มักมีตัวสะกดตรงตามมาตรา ได้แก่ 1) มาตราตัวสะกดแม่ กง มี ง 
เป็นตัวสะกด 2) มาตราตัวสะกดแม่ กน มี น เป็นตัวสะกด 3) มาตราตัวสะกดแม่ กม มี ม เป็นตัวสะกด 4) มาตรา
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ตัวสะกดแม่ เกย มี ย เป็นตัวสะกด 5) มาตราตัวสะกดแม่ เกอว มี ว เป็นตัวสะกด 6) มาตราตัวสะกดแม่ กก มี ก เป็น
ตัวสะกด 7) มาตราตัวสะกดแม่ กด มี ด เป็นตัวสะกด 8) มาตราตัวสะกดแม่ กบ มี บ เป็นตัวสะกด 
 3.  ความรับผิดชอบ หมายถึง พฤติกรรมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 28 คน หลังการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง การอ่านและการเขียนค าท่ีสะกดตรงตามมาตราตัวสะกด ที่แสดงออกถึงความ
เอาใจใส่ จดจ่อตั้งใจ มุ่งมั่นต่อหน้าที่การงาน การศึกษาเล่าเรียน และการเป็นอยู่ของตนเอง และ ผู้อยู่ในความดูแล 
ตลอดจนสั งคม อย่ าง เต็ มความสามารถ เพื่ อ ให้บรรลุผลส า เร็ จตามความมุ่ งหมายในเวลาที่ ก าหนด  
 4. นักเรียน หมายถึง นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์)  ต าบลใน
เมือง อ าเภอเมืองก าแพงเพชร  จังหวัดก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561  จ านวน 3 ห้องเรียน จ านวน
นักเรียน 78  คน 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

                     ตัวแปรต้น                                                                       ตัวแปรตาม 

 

   

 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 

 ขั้นตอนที่ 1 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง การอ่านและเขียนค าที่สะกด
ตรงตามมาตราตัวสะกด จ านวน 10 แผนการเรียนรู้ ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจ านวน 10 ช่ัวโมง 
โดยมีวิธีการสร้าง ดังนี้ 

 1.1 ศึกษาเอกสาร ต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง 
การอ่านและเขียนค าท่ีสะกดตรงตามมาตราตัวสะกด 
 1.2 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
 1.3 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  
 1.4 ด าเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง การอ่านและเขียนค าที่
สะกดตรงตามมาตราตัวสะกด จ านวน 10 แผนการจัดการเรียนรู้ 
 1.5 สร้างแบบประเมินแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส าหรับผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน 
  1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือ เรื่อง การอ่านและเขียนค าที่สะกดตรงตาม
มาตราตัวสะกด ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อ
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย โดยพิจารณาค่าเฉลี่ยที่มีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป พบว่า ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.53 อยู่ในระดับมากที่สุด 
  1.7 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง การอ่านและเขียนค าที่
สะกดตรงตามมาตราตัวสะกด ให้สมบูรณ์และพร้อมท่ีจะน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 28 คน 
  
 

    การจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรยีนแบบร่วมมือ 
เรื่อง การอ่านและการเขียนค าที่สะกดตรงตาม
มาตราตัวสะกด 

 

     การอ่านและเขียนค าท่ีสะกดตรงตามมาตรา
ตัวสะกด ของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีท่ี 1         
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 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านและเขียนค าที่สะกดตรงตาม
มาตราตัวสะกด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
 2.1 ศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาไทย 
 2.2 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านและเขียนค าที่สะกดตรงตาม
มาตราตัวสะกด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1โดยสร้างแบบทดสอบให้คลอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 
โดยเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจ านวน 30 ข้อ 
 2.3 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 30 ข้อ  ที่สร้างขึ้นไป
ให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้องกับเนื้อหาโดยเลือกใช้ค่า IOC ตั้งแต่ .05 ขึ้นไป 
ผลปรากฏว่าแบบทดสอบใช้ได้ 20 ข้อ โดยมีค่า IOC เป็น 1 ทุกข้อ  
 2.4 น าแบบทดสอบที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้กับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
เทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 30 คน แล้วน าแบบทดสอบมาหาค่าความ
ยาก (p) อยู่ระหว่าง 0.43 ถึง 0.9 ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.33 ถึง 0.91 และ ค่าการหาค่าความเช่ือมั่นของ
แบบทดสอบทั้งฉบับ (KR-20) คือ 0.95  
 2.5 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ที่ผ่านการหาค่าความยาก (p) และค่าอ านาจ
จ าแนก (r) แล้วไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย จ านวน 28 คน 
 ขั้นตอนที่ 3 แบบวัดความรับผิดชอบของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง การอ่าน
และเขียนค าที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกด จ านวน 13 ข้อ โดยมีวิธีการสร้างดังนี้ 
 3.1 ศึกษาเอกสาร ต าราและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างแบบวัดความรับผิดชอบ    
 3.2 ด าเนินการสร้างแบบวัดความรับผิดชอบของนักเรียนที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง 
การอ่านและเขียนค าท่ีสะกดตรงตามมาตราตัวสะกด 
 3.3 น าแบบวัดความรับผิดชอบของนักเรียนที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง การอ่ านและ
เขียนค าที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกด จ านวน 13 ข้อ ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบเลือกค่า 
ค่า IOC ตั้งแต่ .05 ขึ้นไป ผลปรากฏว่าแบบวัดความรับผิดชอบ ใช้ได้ทุกรายการ โดยมีค่า IOC เป็น 1 ทุกรายการและ
เลือกใช้จ านวน 10 รายการไปใช้จริง    
 3.4 น าแบบวัดความรับผิดชอบของนักเรียนที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง การอ่านและ
เขียนค าที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกด ไปใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1/2 จ านวน 28  คน พบว่า ค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 2.75  อยู่ในระดับมาก 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากการทดสอบ ใช้สูตรดังนี้ 

      X  =       
N

X  

       เมื่อ   X  แทน  ค่าเฉลี่ย 

         X  แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมดในกลุม่ 

    N  แทน จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
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2. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สตูรดังนี้  
 

                    )(
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                              เมื่อ   S.D    แทน    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

                                        X    แทน    คะแนนแต่ละคน 
                                        N    แทน    จ านวนนักเรียนในกลุม่เป้าหมาย 
 
  3. สูตรการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  
Dependent Sample t-test 

t =
∑ 𝐷

√𝑁 ∑ 𝐷2 − (∑ 𝐷)2

𝑁 − 1

 

        

    เมื่อ t แทน ค่าสถิติท ี

   ∑ D แทน ผลรวมของผลต่างระหวา่งคะแนนก่อนและหลังเรียน 

   N แทน จ านวนนักเรียนในกลุม่ 
 
  4.  การหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใช้สูตรดัชนีความ
สอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruence)  

 

N
RIOC 

  

 
      เมื่อ       IOC     แทน  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับเนื้อหาหรือ  

               ระหว่างข้อทดสอบกับจุดประสงค ์

              R    แทน   ผลรวมคะแนนของผูเ้ชี่ยวชาญแตล่ะคน 
               N      แทน   จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 

  5. การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ ใช้สูตรของ Kuder-Richardson Formula 20 คือ                 

r
tt=

k
k−1

[1−
∑ pq

S2 ]
 

 

  เมื่อ rtt      แทน ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

   K        แทน จ านวนข้อสอบ 

          ∑ pq แทน ผลรวมของผลคณูระหว่างสดัส่วนผู้ตอบถูกสดัส่วนผู้ตอบผดิจากก 
      จากการทดสอบ       
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             s2 แทน ความแปรปรวนของข้องสอบทั้งฉบับ 
 
  6. การหาค่าที่ใช้ค านวณค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ 
 สูตรการหาความยากง่าย 

P =
Ph+Pl

Nh + Nl
 

 

                          เมื่อ P แทน ค่าความยากง่ายของข้อสอบรายขอ้ 

   Ph แทน จ านวนนักเรียนท่ีตอบถูกในกลุม่สงู 

   Pl แทน จ านวนนักเรียนท่ีตอบถูกในกลุม่ต่ า 

   Nh แทน จ านวนนักเรียนท่ีได้คะแนนสูง 

   Nl แทน จ านวนนักเรียนท่ีได้คะแนน 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ตอนที่ 1 การทดสอบการอ่านและเขียนค าที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกดหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้การ
เรียนแบบร่วมมือ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ทีเ่กณฑ์ร้อยละ 70           
  ตารางที่ 1 แสดงค่าค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที และระดับนัยส าคัญทางสถิติของการ
ทดสอบการอ่านและเขียนค าท่ีสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดหลังเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี 1 ที่เกณฑ์ร้อย
ละ 70    

จากตารางที่ 1 พบว่า การอ่านและเขียนค าท่ีสะกดตรงตามมาตราตัวสะกดหลังเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
1 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 81.14 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 81.14 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์กับคะแนนสอบการ
อ่านและเขียนค าที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกด หลังเรียนของนักเรียน พบว่า คะแนนสอบการอ่านและเขียนค าที่
สะกดตรงตามมาตราตัวสะกด  หลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  1  สูงกว่า เกณฑ์ที่ร้อยละ 70  
  
 ตอนที่ 2  ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เรื่อง การอ่านและการเขียนค าท่ีสะกดตรงตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1                 
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที และระดับนัยส าคัญทางสถิติของการทดสอบ 

 

 

การทดสอบ N คะแนนเตม็  S.D. % of Mean t Sig (1-tailed) 
    การอ่านและการเขยีน 
ค าที่สะกดตรงตามมาตรา
ตัวสะกดหลังเรียน 

28 100 81.14 11.76 81.14 5.01* 0.0000 
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เปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนและหลังเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง การอ่านและการเขียนค าที่สะกด
ตรงตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 ( n = 28 ) 

 
จากตารางที่ 2  พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง การอ่านและการ
เขียนค าที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  1 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.50 คะแนน 
และ 15.25 คะแนน ตามล าดับและเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง การอ่านและการเขียนค าท่ีสะกดตรงตามมาตราตัวสะกด 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  ตอนท่ี 3 ผลความรับผิดชอบหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง การอ่านและการเขียน
ค าที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  
ตารางที่ 3 แสดงผลความรับผิดชอบหลังการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้การเรยีนแบบร่วมมือ เรื่อง การอ่านและการเขียนค าท่ี
สะกดตรงตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
 

ผลการวิเคราะห์ รวม แปลผล 

ค่าเฉลี่ย 2.75 
มาก 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.19 

จากตารางที่ 3  พบว่า  แสดงผลความรับผิดชอบหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง การอ่านและ
การเขียนค าท่ีสะกดตรงตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก คือ มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 2.75 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.19 โดยในแต่ละหัวข้อรายการมีรายละเอียด ดังตารางท่ี 4 

ตารางที่ 4 แสดง ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรับผิดชอบหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้การ 
เรียนแบบร่วมมือ เรื่อง การอ่านและการเขียนค าท่ีสะกดตรงตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
 

การทดสอบ N  S.D. t Sig (1-tailed) 

ก่อนเรียน 28 10.50 2.49 
10.84  * 0.0000 

หลังเรียน 28 15.25 2.96 

ข้อที ่
 

S.D. แปลผล 

1. เข้าเรียนตรงเวลา 2.93 0.26 มาก 

2. ส่งงานตามเวลาที่ก าหนด 2.79 0.42 มาก 

3. มีอุปกรณ์การเรียนพร้อม 2.61 0.50 มาก 

4. ท ากิจกรรมกลุม่จนบรรลเุป้าหมาย 2.93 0.26 มาก 
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 จากตารางที่ 4 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 มีความรับผิดชอบหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้การ
เรียนแบบร่วมมือ เรื่อง การอ่านและการเขียนค าที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกด โดยรวมอยู่ในระดับมาก                 
(     = 2.75 และ S.D. = 0.19 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น  (     = 2.96 และ 
S.D. = 0.19 ) รองลงมา คือ เข้าเรียนตรงเวลาและท ากิจกรรมกลุ่มจนบรรลุเป้าหมาย  (   = 2.93 และ S.D. = 0.26 ) 
และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  (     = 2.86 และ S.D. = 0.36 ) ตามล าดับ 

สรุปผลการวิจัย  
 1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 มีการอ่านและเขียนค าที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกด หลังการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ สูงกว่าเกณฑ์ที่ร้อยละ 70   
 2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง การอ่าน 
และการเขียนค าท่ีสะกดตรงตามมาตราตัวสะกด หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05       
  3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 มีความรับผิดชอบหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง 
การอ่านและการเขียนค าท่ีสะกดตรงตามมาตราตัวสะกด อยู่ในระดับมาก 

อภิปรายผล 
 จากผลการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง อ่านและเขียนค าที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกด 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ได้ผลการศึกษาสามารถอภิปรายดังนี้  
 1. การอ่านและเขียนค าที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกดหลังเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 81.14 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.14 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์กับคะแนนสอบการอ่าน
และเขียนค าที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกด หลังเรียนของนักเรียน พบว่า คะแนนสอบการอ่านและเขียนค าที่สะกด
ตรงตามมาตราตัวสะกด หลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 สูงกว่าเกณฑ์ที่ร้อยละ 70 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือโดยใช้กิจกรรมที่หลายหลากทั้งมีแบบทดสอบการอ่านและ
การเขียนค าที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่1ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาทฤษฎี เอกสาร
หลักสูตรและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเขียนการแผนจัดการเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ออกแบบ
กิจกรรมที่เหมาะสมกับความรู้และวัยของนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ดาราณี โพธิ์ไทร ( 2552 : 77 ) ได้
ศึกษาค้นคว้า เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกหัดทักษะภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดค าที่ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด โดยใช้
การเรียนรู้แบบร่วมมือ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี2  พบว่า แบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง การเขียนสะกดค าที่

5. ท างานอย่างมีระบบ ระเบียบ ละเอียด รอบคอบ 2.54 0.51 มาก 

6. กระตือรือร้น ขยันหมั่นเพียรใฝเ่รียน ใฝรู่ ้ 2.57 0.50 มาก 

7. รู้จักหน้าท่ีและกระท างานอย่างเต็มความสามารถ 2.82 0.39 มาก 

8. มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผูอ้ื่น 2.96 0.19 มาก 

9. รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 2.86 0.36 มาก 

10. รู้จักวางแผนและปฏิบัตติามแผน 2.54 0.51 มาก 

รวม 2.75 0.19 มาก 
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ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ
87.07/85.56ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง การอ่านและการเขียนค าที่
สะกดตรงตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  1 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.50 คะแนน และ 15.25 
คะแนน ตามล าดับและเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
การจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง การอ่านและการเขียนค าที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกด ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า แผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง การอ่านและเขียนค าที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกด มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เมื่อน าไปใช้กับนักเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนหลังเรียน การจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ บุญเชิด จงกูล  
( 2554 : 118-119 ) ได้ศึกษาค้นคว้า เรื่อง ผลการใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนค าที่สะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  ผลการวิจัย พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนค าที่สะกดไม่ตรง
ตามมาตราตัวสะกด ส าหรับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ดัชนี
ประสิทธิผลทางการเรียนรู้ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนค าท่ีสะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 เพิ่มขึ้น
ร้อยละ66.53  
 3. ความรับผิดชอบหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง การอ่านและการเขียนค าที่สะกด
ตรงตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก คือ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.75 และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากับ 0.19 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือมีความ
เหมาะสมกับวัยและความสนใจของนักเรียน ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นในห้องเรียนเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานเร้าความสนใจ
ของนักเรียน เหมือนที่ ดาราณี โพธ์ิไทร ( 2554 : 28-29 ) กล่าวไว้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบเรียนร่วมยังช่วยให้สมาชิก
แต่ละคนในทีมจะมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในการเรียนรู้และสมาชิกทุกคนจะได้รับการกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจเพื่อที่จะ
ช่วยเหลือและเพิ่มพูนการเรียนรู้ของสมาชิกในทีม ดังนั้นการจัดผู้เรียนเข้ากลุ่มท างานโดยทั่วๆ ไปจึงอาจไม่ใช่การเรียน
แบบร่วมมือเพราะมักพบว่า นักเรียนที่เก่งเท่านั้นจะเป็นผู้จัดการให้เกิดผลงานในทีม สมาชิกอื่นๆ อาจไม่มีโอกาสใน
การแสดงออกซึ่งการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  กรรณิการ์ ชุมภู ( 2556: 67-68 ) ได้ศึกษา เรื่อง การ
สร้างชุดฝึกทักษะวิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนค าที่ใช้มาตราตัวสะกด ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
บ้านเจริญเมือง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบว่า และความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกรายการ 
 

ข้อเสนอแนะ  
 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเรียนร่วม ครูควรศึกษารายละเอียดและขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้และ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยของนักเรียน มีการจัดท าสื่อการเรียนการสอน เช่น บัตรภาพ บัตรค า 
เกมต่างๆ เพื่อเป็นสิ่งเร้าใจให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสขุและเกิดปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกทุกคนในกลุ่ม พร้อมช่วยเหลือ
และเพิ่มพูนการเรียนรู้ของสมาชิกในทีมให้ได้มากที่สุด 
 2. การจัดการเรียนรู้ครูควรค านึงถึงความสามารถของนักเรียนที่มีความแตกต่างกัน ดังนั้นเมื่อครูท าการ
แบ่งกลุ่มของนักเรียนครูจัดกลุ่มนักเรียนให้มีทั้งนักเรียน เก่ง ปานกลาง อ่อน เพื่อการท างานให้มีศักยภาพที่เท่าเทียม
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กัน ครูคอยดูแลแนะน าช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด เน้นการให้นักเรียนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน คนเก่งช่วยคนอ่อน ช่วยกัน
ท างานให้งานประสบผลส าเร็จ 
 3. ควรมีการเสริมแรง เมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมได้ถูกต้องเหมาะสม การกล่าวค าชมเชย หรือการให้รางวัล 
และเมื่อครูตรวจแบบฝึกหัดควรแจ้งคะแนนให้นักเรียนทราบผลทันที จะช่วยให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น เพราะ
นักเรียนจะได้รู้ผลคะแนนของตนเองและเกิดการพัฒนาการเรียนของตนเอง 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน
บ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) โดยใช้สื่อความเป็นจริงเสริม 

The Development of Science Learning Achievement Using Augmented Reality of 
Prathom Suksa 5 Students at Banklongtan (Krajangjinda) 

อลิสรา  คงปั้น1 อุษนีย์  เขนยทิพย์2 และ จารุวรรณ  เลียวฤวรรณ์3 

Alisara Kongpun1 Utsanee Kaneaytip2 and Jauwan Liawruewan3 

              1 นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ์ 
2 อาจารย์ประจ าหลกัสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ 
3 อาจารย์ประจ าหลกัสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้สื่อความเป็นจริงเสริม  ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5/3 โดยการเลือกแบบแบบเจาะจง มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของ
สื่อความเป็นจริงเสริมวิชาวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5/3 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยสื่อความเป็นจริง
เสริมวิชาวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
5/3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรยีนรูด้้วยสือ่ความเปน็จริงเสริมวิชาวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือชุดกิจกรรมสื่อความเป็นจริงเสริมวิทยาศาสตร์ (AR) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อความเป็นจริงเสริมวิทยาศาสตร์ (AR) การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมสื่อความ

เป็นจริงเสริมโดยใช้ E₁/E₂
 

ผลการวิจัยพบว่า 
 1. สื่อความเป็นจริงเสริม ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/3 ประสิทธิภาพเท่ากับ 83.33/91.43 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีก าหนดไว ้
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สื่อความเป็นจริงเสริม 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5/3 พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5/3 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อความเป็นจริง
เสริมวิชาวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 

ค าส าคัญ : ชุดกิจกรรม , ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู ้,สื่อความเป็นจริงเสริม       

ABSTRACT 

 This study aimed to investigate the development of science learning achievement using AR 
(Augmented Reality) of Prathom Suksa 5 students. The purposes of this study were to determine 
the effectiveness of using AR in science class based on the 80/80 efficiency criterion;  to compare 
learning achievement before and after being taught by AR in science class of Prathom Suksa 5/3 
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students; and  to investigate Prathom Suksa 5 students’ satisfaction towards learning activities using 
AR in their science class. The research instruments comprised a series of learning activities using AR; 
achievement test; and a set of satisfaction questionnaire. Statistics employed for data analysis were 
mean, standard deviation, and the E1/E2 index. 
Research findings revealed that 
1. The use of AR in science class of Prathom Suksa 5 students reached the efficiency of 
83.33/91.43, which was higher than the criteria set at 80/80. 
2. The comparison of the students’ learning achievement before and after lesson using AR revealed 
that post – test score was higher than pre-test score, achieving a significance level of .05. 
3. The students’ satisfaction towards learning activities using AR in science class is at a high level, 
with the mean score at 4.19. 

Keywords: learning activities, learning achievement, Augmented Reality 

ความเป็นมาและความส าคัญ 

 ตามความในมาตรา 22 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า
นักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่านักเรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาต้องส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ นักเรียนมีวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน
แต่สามารถเรียนรู้ได้เท่ากัน วิธีสอนที่ครูใช้กับนักเรียนกลุ่มนี้ไม่เหมาะสม จ าเป็นต้องหาวิธีการสอนใหม่ที่แตกต่างจาก
การสอนเดิมและคาดว่า วิธีการสอนที่ครูใช้กับนักเรียนกลุ่มนี้ไม่เหมาะสม จ าเป็นต้องหาวิธีการสอนใหม่ที่แตกต่างจาก
การสอนเดิมและคาดว่า วิธีการสอนแตกต่างจากการสอนเดิมและคาดว่า วิธีการสอนแตกต่างจากการสอนเดิมสามารถ
แก้ปัญหาได้ และใช้ได้จริงซึ่งสอดคล้องกับมาตราที่24 (5) ตามความตอนหนึ่งว่า การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และ อ านวยความ
สะดวกให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ 
ครูและนักเรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสือ่การเรียนรูแ้ละแหล่งวิทยาการประเภทตา่งๆ ซึ่งสอดคล้องกับมาตราที่ 30 
ครูสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนที่เหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละระดับ การศึกษาให้เป็นไปตามความมุ่งหมายและ
หลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
 ด้วยวิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ ซึ่งเป็นสังคมแห่งความรู้ (Knowledge based society)  
มีบทบาทส าคัญในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต และมีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและอุตสาหกรรม ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว 
อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือท่ีช่วยยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชนให้สูงขึ้น ความรู้วิทยาศาสตร์ยังช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจสามารถแข่งขันกับนานาประเทศ และด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมโลกได้อย่างมี
ความสุข การที่จะสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพ 
(กระทรวงศึกษาธิการ 2551,92;สสวท. 2546, 1) สอดคล้องกับท่ี พูนสุข  อุดม (2553,62) กล่าวว่าการพัฒนาประเทศ
ในอนาคตต้องพึ่งพาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยต้องถือว่าการปลูกฝัง ความ
สนใจใฝ่รู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องส าคัญที่สุด 

 ด้วยเหตุนี้ในแต่ละประเทศจึงมีการก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์เพื่อเตรียมก าลังคน
ด้านวิทยาศาสตร์ให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการด้านต่างๆ ด้วยเหตุนี้จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างสังคมไทย
ให้เป็นสังคมวิทยาศาสตร์ ทุกคนจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy for All) เสาะ
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แสวงหา ติดตามและใช้ข้อมูลข่าวสารทางวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มโอกาสในการเลือกวิถีชีวิตที่เหมาะสมและสามารถก้าว
ทันกับความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้ (กระทรวงศึกษาธิการ 2551, 92; สสวท. 2546,1; นันทิยา  
บุญเคลือบ 2540,7)  
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) สถานที่ตั้งหมู่ 5 ต าบล คลองตาล อ าเภอ ศรีส าโรง จังหวัด สุโขทัย สังกัด
ส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับช้ันอนุบาลปีที่ 1 - ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มี
นักเรียนจ านวนท้ังสิ้น 702 คน และมีจ านวนครู 38 คน  
 ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์จะท าหน้าที่ครูพี่เลี้ยง โดยผู้วิจัยเป็นผู้ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา
เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา ได้สังเกตพฤติกรรมนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ พบว่า นักเรียน
ส่วนใหญ่มีปัญหาด้านการท าความเข้าใจในบทเรียนวิทยาศาสตร์ เนื่องจากเข้าใจว่าเป็นเรื่องง่าย สามารถท าความ
เข้าใจด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องเรียนรู้จากครูมากนัก และมีความเบื่อหน่ายในวิธีการจัดการเรียนรู้แบบอธิบายและ
ยกตัวอย่าง ซึ่งเหตุผลดังกล่าวส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่า ผลการประเมินการ เรียนรู้ของ
นักเรียนอยู่ในระดับดีมาก (4) จ านวน  18 คน  คิดเป็นร้อยละ 17.14  ระดับดี (3) จ านวน 56 คน  คิดเป็นร้อยละ 
53.33  และอยู่ในระดับต่ ากว่าระดับดี (2) จ านวน 31 คน  คิดเป็นร้อยละ 29.32  ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าเป็นปัญหาที่สมควร
ต้องหาวิธีการแก้ไขและจากการที่ผู้วิจัยได้ฝึกปฏิบัติการสอนในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่จะให้ความสนใจบทเรียน ถ้าครูมีการจัดกิจกรรมโดยใช้สื่อการสอนที่หลากหลายและจัด
กิจกรรมที่นักเรียนได้มีส่วนร่วม ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะสร้างนวัตกรรมในรูปแบบของสื่อความเป็นจริงเสริมว่าเป็นสื่อที่
เหมาะสมกับวัยของนักเรียน สอดคล้องกับ ศศิธร  อารยะพูนพงศ์ (3) เสนอการออกแบบและการพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์บนแท็บเล็ต (J-Nitan) ส าหรับสร้างหนังสือ นิทานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการของเด็ก โปรแกรมที่น าเสนอนี้ 
เป็นทางเลือกใหม่ส าหรับการสร้างนิทานและน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตที่มีคุณลักษณะเด่นเฉพาะมาใช้เพื่อสร
ร้างหนังสือนิทาน ส าหรับนิทานที่สร้างขึ้นจะเป็นสื่อในการส่งเสริมการพัฒนาการของเด็ก ทั้งในด้านการเ รียนรู้ 
สติปัญญา จิตใจ หรือจินตนาการ (J-Nitan) ต่างจากโปรแกรมประยุกต์อื่นตรงท่ีผู้ใช้งานสามารถสร้างหรือแต่งนิทานได้
ด้วยตนเอง  
 นอกจากนี้ สื่อความเป็นจริงเสริมยังเป็นสื่อแนวใหม่ที่มุ่งสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาไทย และการพัฒนา
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้จะช่วยให้ครูได้ใช้สื่อการสอนที่จะช่วยให้การจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนให้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุนีย์  เปมะประสิทธิ์ (2543) 
และสอดคล้องกับปัญหาในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนอีกด้วย  
 ดังนั้น ผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) ด้วยสื่อความเป็นจริงเสริมวิชาวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 5 และน าผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไปตามจุดมุ่งหมาย 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 

 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของสื่อความเป็นจริงเสริมวิชาวิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ตามเกณฑ์ 80/80 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างก่อนเรียนและหลัง
เรียน ด้วยสื่อความเป็นจริงเสริมวิชาวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่อความ
เป็นจริงเสริมวิชาวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
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สมมติฐานการวิจัย  

 1. ชุดกิจกรรมสื่อความเป็นจริงเสริมวิชาวิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 
 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมสื่อความเป็นจริงเสริม (AR) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี5 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลงัเรียนดว้ยชุดกิจกรรมสือ่ความเป็นจริงเสริม (AR) 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก  

ขอบเขตการวิจัย 
 1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    ประชากรประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561                
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย จ านวน 105 คน  
     กลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 5/3 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย จ านวน 35 คน ได้มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง 
 2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
    2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/3 ด้วย
สื่อความเป็นจริงเสริมและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5/3 ด้วยการ
เรียนรู้โดยการทดลอง 
    2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่  
         1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมสื่อความเป็นจริงเสริมวิทยาศาสตร์ 
         2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนบ้าน
คลองตาล (กระจ่างจินดา) ด้วยสื่อความเป็นจริงเสริม 
         3. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 
ที่มีต่อการใช้สื่อความเป็นจริงเสริม 

3. เนื้อหา 
 1. เนื้อหามาตรฐาน ตัวช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551  
 2. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จ านวน 30 ข้อ 
 3. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อความเป็นจริงเสริม (AR) จ านวน 4 ชุด 
4. ระยะเวลา 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง จ านวน 10 คาบ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นระยะเวลา 1 

เดือน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

  

 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียน  
บ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย จ านวน 105 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง  
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย จ านวน 35 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะ 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. สื่อความเป็นจริงเสริมวิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่   5   จ า นวน 4  ชุด  
ประกอบด้วย        
    ชุดที่  1 แรงและพลังงาน  
    ชุดที่  2  การเปลี่ยนแปลง 
               ชุดที่  3  สิ่งมีชีวิตและแหล่งน้ า   
               ชุดที่  4  วัฏจักร  

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อความเป็นจริงเสริมวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี  5    

  3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ สื่อความเป็นจริงเสริม
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5   

 การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ  
 1.การสร้างและหาประสิทธิภาพของสื่อความเป็นจริงเสริมและคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
การสร้างและหาประสิทธิภาพของสื่อความเป็นจริงเสริม ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  5  ผู้วิจัยด าเนินการ
สร้าง  ดังนี้                                                       

   1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้
แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                         

   1.2 วิเคราะห์หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                                                             
 1.3 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสื่อความเป็นจริงเสริม                                         

    1.4 ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหา จากคู่มือการสอนวิทยาศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์

สื่อความเป็นจริงเสริมวิชาวิทยาศาสตร์ (AR)  
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 5 

 

-ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมสื่อความเป็นจริงเสริม 
- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลังจากการใช้สื่อความเป็นจริง
เสรมิ 
- ความพึงพอใจของนักเรียนต่อสื่อความเป็นจริงเสรมิวิชา
วิทยาศาสตร์(AR) ส าหรับนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
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และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ (สสวท.) แบบเรียนวิทยาศาสตร์ และหนังสือเรียนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางใน
การสร้างสื่อความเป็นจริงเสริมให้สอดคล้องกับเนื้อหา   

   1.5 ลงมือสร้างนวัตกรรมสื่อความเป็นจริงเสริม ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน  
4 ชุด และคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                                                                  
        ชุดที่  1  แรงและพลังงาน 
        ชุดที่  2  การเปลี่ยนแปลง   
                    ชุดที่  3  สิ่งมีชีวิตและแหล่งน้ า  
                    ชุดที่  4  วัฏจักร 
 คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อความเป็นจริงเสริม ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  
ประกอบด้วย  2  ส่วน  ดังนี้                        
 ส่วนท่ี 1 บทน า มีเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นมาของปัญหา จุดมุ่งหมายของการสร้างสื่อความเป็นจริงเสริม 
         1)  แนวคิดในการสร้างสื่อความเป็นจริงเสริม                          
         2) จุดมุ่งหมายของการพัฒนาสื่อความเป็นจริงเสริม                                            
         3) ค าแนะน าการใช้สื่อความเป็นจริงเสรมิ 
 ส่วนท่ี 2  แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้สื่อความเป็นจริงเสริม  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
5 รวมเวลา 1 เดือน 
 1.6 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมด้านองค์ประกอบของสื่อความเป็นจริงเสริม 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 และคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้                       
      1.6.1 ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถามและการประเมินจาก
หนังสือคู่มือการวิจัย เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น                  
      1.6.2 วิเคราะห์เนื้อหาที่จะจัดวางโครงสร้างประเด็นค าถามและสร้างค าถามให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่
ต้องการ                                                                                                                    
      1.6.3 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมด้านองค์ประกอบต่าง ๆ ของสื่อความเป็น
จริงเสริมวิทยาศาสตร์   ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่   5    และคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                                                                                            
      1.6.4 ก าหนดคะแนนการประเมินความเหมาะสมของสื่อความเป็นจริงเสริมวิทยาศาสตร์ ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5  และคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ส าหรับผู้เช่ียวชาญเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า  5  ระดับ (Rating Scale)  ตามวิธีของลิเคอร์ท  (บุญชม ศรีสะอาด. 2543 : 163)  โดยก าหนดความหมายของ
ตัวเลือกในแบบสอบถามความคิดเห็น  แต่ละข้อ  ดังนี้ 
                 คะแนน  5  หมายถึง  เหมาะสมมากที่สุด                                               
       คะแนน  4  หมายถึง  เหมาะสมมาก                                                         
       คะแนน  3  หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง                                                  
       คะแนน  2  หมายถึง  เหมาะสมน้อย                                                             
       คะแนน  1  หมายถึง  เหมาะสมน้อยท่ีสุด                                                
       1.6.5 ตรวจสอบข้อบกพร่องและปรับปรุงแก้ไข แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อความเป็นจริง
เสริม ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 และคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                                                                                                       
   1.7 น าสื่อความเป็นจริงเสริมและคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมทั้งแบบสอบถามความคิดเห็นที่สร้าง
ขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของสื่อความเป็นจริงเสริม และคู่มือการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย                                       
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      1.7.1 นางสาวอ าไพ นงค์เยาว์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) จังหวัด
สุโขทัย          
                1.7.2 นายประยูร   พรมพุก ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ ผู้เช่ียวชาญด้านสถิติและการ
วิเคราะห์ข้อมูล โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) จังหวัดสุโขทัย 
                1.7.3 นายสมศักดิ์   บุญสนอง ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ ผู้เช่ียวชาญด้านการสอน
วิทยาศาสตร์ และ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) จังหวัดสุโขทัย                 
 1.8 น าผลการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญไปวิเคราะห์ เพื่อค านวณค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานและน า
ค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์เพื่อตัดสินผลการพิจารณาของผู้เ ช่ียวชาญว่าองค์ประกอบของหนังสืออ่านเพิ่มเติมมีความ
เหมาะสมหรือไม่ โดยใช้เกณฑ์ในการตัดสินคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ บุญชม ศรีสะอาด.  2543 : 163) 
                เหมาะสมมากท่ีสุด ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่  4.51 – 5.00  
                 เหมาะสมมาก             ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่  3.51 – 4.50                                         
      เหมาะสมปานกลาง ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่  2.51 – 3.50                        
      เหมาะสมน้อย  ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่  1.51 – 2.50                    
                 เหมาะสมน้อยท่ีสดุ ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่  1.00 – 1.50                          
          โดยเกณฑ์การยอมรับว่าหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่สร้างขึ้นมีคุณภาพหรือไม่นั้น ผู้วิจัยได้ก าหนดให้มีค่าเฉลี่ย
ตั้งแต่  3.51  ข้ึนไป                                                                                       
 1.9 ปรับปรุงแก้ไขสื่อความเป็นจริงเสริมและคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ                                                                                                          
 1.10 น าสื่อความเป็นจริงเสริม  และคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ไปทดลองใช้กับนักเรียน                  
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) จังหวัดสุโขทัย  ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2561  
เพื่อหาประสิทธิภาพตามล าดับขั้น ดังนี้                                     
        1.10.1 การทดลองแบบหน่ึงต่อหนึ่ง  โดยน าสื่อความเป็นจริงเสริมและคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)  จังหวัดสุโขทัย  ภาค
เรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 ที่ไม่ซ้ ากับกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  3  คน  ประกอบด้วย  นักเรียนที่เรียนเก่ง  ปานกลาง  
และอ่อน  อย่างละ  1  คน  เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  ด้านการใช้ภาษา  และความเหมาะสมของเวลาในการจัด
กิจกรรม  และหาประสิทธิภาพของสื่อความเป็นจริงเสริมตามเกณฑ์  80/80  ปรากฏว่า  ได้ประสิทธิภาพของสื่อความ
เป็นจริงเสริมเท่ากับ  81.10/84.44   
        1.10.2 การทดลองกลุ่มเล็ก โดยน าสื่อความเป็นจริงเสริมและคู่มือการจัดกิจกรรม  การเรียนรู้ที่สร้าง
ขึ้นไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)  จังหวัดสุโขทัย  ภาคเรียนที่  
1  ปีการศึกษา 2561  ที่ไม่ซ้ ากับกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  9  คน  ประกอบด้วย  นักเรียนที่เรียนเก่ง  ปานกลาง  และ
อ่อน อย่างละ  3  คน  เพื่อตรวจสอบความบกพร่องของสื่อความเป็นจริงเสริมและหาประสิทธิภาพของสื่อความเป็น
จริงเสริมตามเกณฑ์  80/80  ปรากฏว่า  ได้ประสิทธิภาพของสื่อความเป็นจริงเสริมเท่ากับ  88.40/90.74   
        1.10.3 การทดลองภาคสนาม  โดยน าสื่อความเป็นจริงเสริมและคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้าง
ขึ้นไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) จังหวัดสุโขทัย                       
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2561  ที่ไม่ซ้ ากับกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  30 คน  ประกอบด้วย  นักเรียนที่เรียนเก่ง                    
ปานกลาง  และอ่อน อย่างละ  10  คน  เพื่อตรวจสอบความบกพร่องของสื่อความเป็นจริงเสริมและหาประสิทธิภาพ
ของสื่อความเป็นจริงเสริมตามเกณฑ์  80/80  ปรากฏว่า  ได้ประสิทธิภาพของสื่อความเป็นจริงเสริมเท่ากับ 85.33/ 
88.76 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

20 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

     1.11 ปรับปรุงแก้ไขสื่อความเป็นจริงเสริมและคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แล้วจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มที่
สมบูรณ์พร้อมท่ีจะน าไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างต่อไป                       
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยสื่อความเป็นจริงเสริม ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี  5   
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้สื่อความเป็นจริงเสรมิ  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5  
เป็นแบบปรนัย  ชนิด  4  ตัวเลือก  จ านวน 1 ฉบับ  ผู้วิจัยด าเนินการสรา้ง  ดังนี้                                                                           
         2.1 ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อความเป็นจริงเสริม  
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5   
 2.2 ศึกษาเอกสารแนวคิดเกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
           2.3  สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อความเป็นจริงเสริมส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่  5  เป็นแบบทดสอบ ชนิดเลือกตอบ  (Multiple Choices)  4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ โดยมี
สาระส าคัญของค าถามครอบคลุมประเด็นทั้งด้านความรู้  ความเข้าใจ  ทักษะกระบวนการ  และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์   
 2.4  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้สื่อความเป็นจริงเสริมส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี  5  พร้อมทั้งแบบประเมินเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ   จ านวน  3  ท่าน  ชุดเดิม  เพื่อประเมินความสอดคล้องระหว่าง
แบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้  โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี้ 
                  + 1   หมายถึง  แน่ใจว่าข้อสอบนั้นสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวช้ีวดั 
และจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ระบุไว้              
          0   หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อสอบนั้นสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด  
และจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ระบไุว้                                                     
        - 1   หมายถึง  แน่ใจว่าข้อสอบนั้นไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด  
และจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ระบไุว้ 
           2.5 วิเคราะห์ข้อมูลดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้โดยใช้สูตร  IOC 
(Index of Item Objective Congruence) เลือกข้อสอบที่อยู่ในเกณฑ์ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาที่ใช้ได้ ตั้งแต่ 0.60 
ถึง 1.00    
 2.6 น าแบบทดสอบที่ได้รับการตรวจความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เช่ียวชาญแล้วน าไปทดลองใช้   
(Try-out)  กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)  จังหวัดสุโขทัย  ภาคเรียนที่  1  
ปีการศึกษา  2561  จ านวน  42  คน      
 2.7 หาคุณภาพของแบบทดสอบ  โดยหาค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อแบบอิงเกณฑ์ตามวิธีการของ  
Brennan  (สมบัติ ท้ายเรือค า. 2551 : 89)  ถ้าได้ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่  0.20–0.80 จะคัดเลือกไว้ใช้  ปรากฏว่าได้
ข้อสอบที่เข้าเกณฑ์จ านวน  40  ข้อ จึงคัดเลือกไว้  จ านวน 30 ข้อ ตามที่ต้องการ  ซึ่งมีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.24 – 
0.67                                                                                
 2.8 น าแบบทดสอบที่คัดเลือกไว้  จ านวน  30 ข้อ  มาหาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใช้สูตร
ของโลเวทท์  (Lovett)  (สมบัติ ท้ายเรือค า. 2551 : 104–106)  โดยแบบทดสอบต้องมีค่าความเช่ือมั่นตั้งแต่  0.60  
ขึ้นไป  จึงจะถือว่าใช้ได้  ปรากฏว่า  ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ  เท่ากับ   0.82  ซึ่งถือว่าใช้ได้                                                                
 2.9 จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อความเป็นจริงเสริม ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี  5  ฉบับสมบูรณ์พร้อมท่ีจะน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
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 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อความเป็นจริงเสริม 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  

 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้สื่อความเป็นจริงเสริม  
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5  ผู้วิจัยด าเนินการสร้าง  ดังนี้  

   3.1 ศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถามจากหนังสือคู่มือการวิจัย และการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

   3.2 ก าหนดรูปแบบของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้
สื่อความเป็นจริงเสริม  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  5  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale)      
5  ระดับ  ตามวิธีของลิเคอร์ท  (บุญชม  ศรีสะอาด. 2543 : 163)        

   3.3 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สื่อความเป็น
จริงเสริม ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 รวมทั้งสิ้น 10 ข้อ 

   3.4 ก าหนดคะแนนการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยใช้สื่อความเป็นจริงเสริม ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยก าหนดความหมายของตัวเลือกใน
แบบสอบถามแต่ละข้อ ดังนี้              

        คะแนน 5  หมายถึง  เหมาะสมมากที่สุด                                                                                        
         คะแนน 4  หมายถึง  เหมาะสมมาก                                                                                  
         คะแนน 3  หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง                                                                                
         คะแนน 2  หมายถึง  เหมาะสมน้อย                                                                                           
         คะแนน 1  หมายถึง  เหมาะสมน้อยท่ีสุด           
และก าหนดเกณฑ์ในการตดัสินคะแนนเฉลี่ย  ดังนี้  (บุญชม  ศรีสะอาด. 2543: 163) 

        เหมาะสมมากท่ีสดุ ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่  4.51 – 5.00                                             
         เหมาะสมมาก ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่  3.51 – 4.50                          
         เหมาะสมปานกลาง ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่  2.51 – 3.50                          
         เหมาะสมน้อย ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่  1.51 – 2.50                           
         เหมาะสมน้อยที่สุด ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่  1.00 – 1.50  
  เกณฑ์ในการยอมรับว่าแบบสอบถามความพึงพอใจ  ท่ีสร้างขึ้นมีคุณภาพหรือไม่ ผู้วิจัยได้ก าหนดให้มีค่าเฉลี่ย
ตั้งแต่   3.51  ขึ้นไป                                                                                     
 3.5  น าแบบสอบถามเสนอให้ผู้เช่ียวชาญ  จ านวน  3  ท่าน  ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญ  ชุดเดิมเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องเหมาะสม  แล้วแก้ไขตามข้อเสนอแนะ                                                            
 3.6  น าแบบสอบถามความพึงพอใจที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว  ไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลองภาคสนาม  นักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) จังหวัดสุโขทัย  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2561   
จ านวน  42  คน  ซึ่งไม่ซ้ ากับกลุ่มตัวอย่างและเป็นนักเรียนกลุ่มเดียวกับที่ได้ทดลองใช้สื่อความเป็นจริงเสริมและคู่มือ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาแล้ว 
 3.7  น าผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจจากนักเรียนทั้ง  42  คน  ไปค านวณหาค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามความพึงพอใจทั้งฉบับ  ตามวิธีของครอนบัค  (Cronbach)  ซึ่งผลปรากฏว่า  แบบสอบถามวัดความพึง
พอใจฉบับนี้  มีค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับเท่ากับ  0.74 
 3.8 จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับจริงจ านวน 10 ข้อค าถาม เพื่อน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างของวิจัยในครั้งนี้ต่อไป  
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนีผู้้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองตามล าดับดังนี้ 
 1. ท าหนังสือขอความร่วมมือในการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ถึงโรงเรียนที่ผู้วิจัยต้องการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) 
 2. ผู้วิจัยน าแบบทดสอบก่อนเรียนมาท าการทดสอบกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านคลอง
ตาล (กระจ่างจินดา) อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย 
 3. น าชุดกิจกรรมสื่อความเป็นจริงเสริม (AR) จ านวน 4 ชุด มาให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5/3 จ านวน 
35 คน ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย ท าทีละชุดกิจกรรม 
หลังจากท าแบบทดสอบก่อนเรียนเสร็จแล้ว โดยมีการสอนประกอบด้วย 
  4. น าแบบทดสอบหลังเรียน มาท าการทดสอบกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5/3 จ านวน 35 คน              
ภาคเรียนท่ี 1 โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย ปฏิบัติหลังจากที่ท าชุดกิจกรรม
ครบแล้วทั้ง 4 ชุด 
 5. ผู้วิจัยวัดระดับความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/3 จ านวน 35 คน ภาคเรียนท่ี 1 โรงเรียน 
บ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย ที่มีต่อสื่อความเป็นจริงเสริมวิชาวิทยาศาสตร์ (AR) 
จ านวน 10 ข้อ โดยให้นักเรียนประเมินความพึงพอใจลงในแบบสอบถามความพึงพอใจ แล้วน าข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 คณะผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมด มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐานและสรุปผลการทดลอง 
ดังนี ้
 1. น าชุดกิจกรรมสื่อความเป็นจริงเสริมและแบบทดสอบให้ผู้เช่ียวชาญท าการประเมินคุณภาพเชิงเนื้อหา
ดัชนีความสอดคล้อง หรือ ค่า IOC  

2. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมสื่อความเป็นจริงเสริมวิชาวิทยาศาสตร์ (AR) โดยน าคะแนนแต่

ละชุดและคะแนนทดสอบหลังเรียน ด้วยการหาค่าประสิทธิภาพ E₁/E₂ เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 80/80 
 3. ใช้สถิติแบบพรรณนาวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้ค่าเฉลี่ย (  ) และ           
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 4. การทดสอบสถิติ น าคะแนนมาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนกับคะแนนเกณฑ์ร้อยละ 80     
ของคะแนนเต็ม โดยการทดสอบด้วย One Sample t- test 
 5. เปรียบเทียบคะแนนทดสอบหลังเรียนกับก่อนเรียน โดยใช้สถิติ t-test dependent 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้สื่อความเป็นจริงเสริม (AR) ส าหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย ผู้วิจัยได้สร้างชุดกิจกรรม
ขึ้นมา 4 ชุด คือ  

 ชุดที่ 1 เรื่อง แรงและพลังงาน  
ชุดที่ 2 เรื่อง การเปลี่ยนแปลง 

 ชุดที่ 3 เรื่อง สิ่งมีชีวิตและแหล่งน้ า 
 ชุดที่ 4 เรื่อง วัฏจักร 

ค่าประสิทธิภาพสื่อความเป็นจริงเสริมวิชาวิทยาศาสตร์ (AR) ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน
บ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ผู้วิจัยได้หาประสิทธิภาพ
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ของชุดกิจกรรมสื่อความเป็นจริงเสริม โดยการหาค่า E₁จากคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียน และ   ค่าE₂ จาก
คะแนนแบบทดสอบหลังการเรียน และน าไปหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ปรากฏดังตารางที1่ 

ตารางที่ 1 แสดงประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมสื่อความเป็นจริงเสริมวิชาวิทยาศาสตร์ (AR) ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย 

     ชุดกิจกรรม 
    E₁(80 ตัวแรก)    E₂(80 ตัวหลัง) 

            ผล   
   ร้อยละของค่าเฉลี่ย    ร้อยละของค่าเฉลี่ย 

สื่อความเป็นจริงเสริม                83.33                              91.43                                  สูงกว่าเกณฑ ์

รวม                                     83.33                              91.43                                  สูงกว่าเกณฑ ์

 
จากตารางที่ 1 พบว่าประสิทธิภาพของสื่อความเป็นจริงเสริมวิชาวิทยาศาสตร์ (AR)  ส าหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย มีประสิทธิภาพ 
83.33/91.43 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว ้

 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
เพื่อให้เห็นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนและหลังการใช้สื่อความเป็นจริงเสริมของนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 5 

โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย ผู้วิจัยจึงน าเสนอดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2  แสดงการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสื่อความเป็นจริงเสริมวิชา
วิทยาศาสตร์ (AR) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่5โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) อ าเภอศรีส าโรง 
จังหวัดสุโขทัย 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสื่อความเป็นจริงเสริมวิชา

วิทยาศาสตร์ (AR) ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) อ าเภอศรีส าโรง 
จังหวัดสุโขทัย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของนกัเรียนที่มีต่อสื่อความเป็นจริงเสริมวิชาวิทยาศาสตร์ (AR)  
ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 โรงเรียน บ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย 

เพื่อให้เห็นถึงระดับความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่าง
จินดา)  อ าเภอ ศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย ที่มีต่อสื่อความเป็นจริงเสริมวิชาวิทยาศาสตร์ (AR) ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย ผู้วิจัยจึงน าเสนอดังตาราง
ที่ 3 

ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน 

จ านวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t Sig. 

ก่อนเรียน 35 20.97 3.33     8.17* 
 

  .000 

หลังเรียน 35 26.20 3.39 

* P<0.05 
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ตารางที่ 3 แสดงความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่มีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้
แบบสื่อความเป็นจริงเสริมวิชาวทิยาศาสตร์ (AR) ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านคลองตาล
(กระจ่างจินดา) อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย 
             รายการ                                                 S.D             ระดับความพึงพอใจ 
1. ด้านกระบวนการจัดการเรยีนรู ้                 4.28             .21                พึงพอใจมาก 
2. ด้านบรรยากาศการเรียนการสอน               4.07             .54               พึงพอใจมาก 
3. ด้านการใช้สื่อความเป็นจริงเสรมิ                4.29             .07               พึงพอใจมาก 
4. ด้านการวัดและประเมินผล                       4.19            .58                พึงพอใจมาก 
รวม                                                     4.19             .58               พึงพอใจมาก 

จากตารางที่ 3  พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์โดยใช้สื่อความเป็นจริงเสริมวิชาวิทยาศาสตร์ (AR) ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้าน
คลองตาล (กระจ่างจินดา) อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.19, S.D = .58) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านการใช้สื่อความเป็นจริงเสริม(= 4.29, S.D = .07 รองลงมาคือ
ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ (= 4.28, S.D = .21) ด้านการวัดและประเมินผล (= 4.19, S.D = .58) ตามล าดับ 

สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์  โดยใช้สื่อความเป็นจริงเสริมวิทยาศาสตร์ ส าหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5  สรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้ 
1.  สื่อความเป็นจริงเสริมวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 

83.33/91.43 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว ้                                                   
2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียน โดยใช้สื่อความเป็นจริงเสริม

วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าระหว่างเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05                                    

3.  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5  มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สื่อความเป็น
จริงเสริมวิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 

อภิปรายผล 
  จากผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อความเป็นจริงเสริมวิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี  5  ผู้วิจัยได้น าประเด็นส าคัญที่ค้นพบมาอภิปรายตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังน้ี         
 1. ประสิทธิภาพของสื่อความเป็นจริงเสรมิวิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5  มีค่าเท่ากับ  
83.33/ 91.43  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ก าหนดไว้ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้  โดยจะเห็นว่าจากการ
พิจารณาความเหมาะสมด้านองค์ประกอบของสื่อความเป็นจริงเสริมวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  
5  และคู่มือการใช้ตามความเห็นของผู้เช่ียวชาญ  พบว่า  ในภาพรวมของสื่อความเป็นจริงเสริมวิทยาศาสตร์มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  ได้แก่  ด้านเนื้อหา ด้านรูปแบบ และด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้  พบว่า  ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้านเช่นกัน  ส่วนความเหมาะสมด้านคู่มือการใช้  พบว่า
ผู้เช่ียวชาญทั้ง  3  ท่าน  มีความเห็นว่าคู่มือการใช้ทั้ง  2  ส่วนนั้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากในการสร้างสื่อความเป็นจริงเสริมวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5  และคู่มือการใช้นั้น  
ผู้วิจัยได้วางแผนและด าเนินการอย่างอย่างเป็นกระบวนการ  มีล าดับขั้นตอนท่ีชัดเจน ตลอดจนได้ศึกษาเอกสาร  ต ารา
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และวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสื่อความเป็นจริงเสริมในการการพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิทยาศาสตรแ์ละความพึงพอใจท่ี
มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยน ามาบูรณาการกับเนื้อหาตามกรอบหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  ก่อนลงมือสร้างและหาประสิทธิภาพของสื่อความ
เป็นจริงเสริมวิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5 และคู่มือการใช้  เมื่อสร้างเสร็จผู้วิจัยได้น าสื่อความ
เป็นจริงเสริมวิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  5  และคู่มือการใช้ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญ
ตรวจสอบความเหมาะสมและแก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ  ก่อนน าสื่อความเป็นจริงเสริมวิทยาศาสตร์
และคู่มือการใช้นั้นไปทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพกับนักเรียนช้ันประถมปีที่  5  โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่าง
จินดา)    จังหวัดสุโขทัย  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2561  แบบหนึ่งต่อหนึ่งกับนักเรียนจ านวน  3  คน  แบบกลุ่ม
เล็กกับนักเรียนจ านวน  9  คน  และแบบภาคสนาม  กับนักเรียนจ านวน  30  คน  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
เนื้อหานั้นช่วยให้นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  มีทักษะกระบวนการคิด การวางแผน  และการแก้ปัญหาได้ชัดเจน
มากยิ่งขึ้นประกอบกับสื่อความเป็นจริงเสริมวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นนั้น  มีความเหมาะสมกับวัย  วุฒิภาวะ  ความ
พร้อม  ความสนใจของผู้เรียน  มีค าอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบชัดเจน  และใช้เวลาในการใช้สื่อที่เหมาะสม  จึง
ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้มากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ มานพ สว่างจิตและไพฑูรย์ ศรีฟ้า 
(2557: 91) พบว่า การพัฒนาสื่อความจริงเสมือน รายวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ ต่ ากว่าเกณฑ์ 
มาตรฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 
4.50 และมีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 88.33/87.17 ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของนิศากร แสงสว่าง (2558: 788) พบว่า สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาอังกฤษท่ีเน้นนิทานคุณธรรม ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสกลวิทยา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีค่าประสิทธิภาพ เท่ากั บ 
78.45/80.86 ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 สอดคล้องกับงานวิจัยของอนัญญา อินทรภักดิ์ (2558: 
478) พบว่า บทเรียนมัลติมีเดียแบบแก้ปัญหาที่มีต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ช้ัน
ประถมศึกษาช้ันปีที่ 5 มีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 73.65/72.35 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 70/70และพัชราวลัย จีน
อนงค์ (2559: 243) พบว่า สื่อมัลติมีเดีย เรื่องผ้าขาวร้อยสี ส าหรับนักเรียนช่วงช้ันที่ 2 โรงเรียนวัดอินทาราม “โกวิท
อินทราทร” อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี มีประสิทธิภาพ 84.00/74.00 ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่
ก าหนด คือ 70/70 ซึ่งได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบตามล าดับขั้นตอนการวิจัย ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง สามารถใช้เป็นสื่อหลักหรือสื่อเสริมให้ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้ได้ตามต้องการ  
 2. การทดลองใช้สื่อความเป็นจริ งเสริมวิทยาศาสตร์   ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา                          
ปีท่ี  5 กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  5/3  โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) จังหวัดสุโขทัย  ภาคเรียนที่  1  
ปีการศึกษา  2561 จ านวน  35  คน  โดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  พบว่า  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่  5/3  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยใช้สื่อความเป็นจริงเสริมวิทยาศาสตร์  ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  5   อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้  ทั้งนี้เนื่องจาก
การแก้ปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของผู้เรียนจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน
สอนและใช้สื่อการเรียนรู้หรือนวัตกรรมที่แปลกใหม่  จะช่วยให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะสื่อการเรยีนรู้ประเภทสื่อความเป็นจริงเสริมซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้ ต่อ
ยอดและพัฒนาความสามารถทางการเรียนของนักเรียน  อีกทั้งมีประโยชน์ในการช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดี  มี
ความช านาญ  และเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และนอกจากนี้สื่อความเป็นจริงเสริมวิทยาศาสตร์ยังมี
ประโยชน์ส าหรับครูในการสอน  ท าให้ครูทราบถึงพัฒนาการทางทักษะนั้น ๆ ของนักเรียนและเห็นข้อบกพร่องในการ
เรียน  เพื่อจะได้แก้ไขปรับปรุง ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนประสอบความส าเร็จในการเรียน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
มานพ สว่างจิต และไพฑูรย์ ศรีฟ้า (2557: 92) ได้ท าการวิจัยการพัฒนาสื่อความจริงเสมือนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
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โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ พรทิพย์ วงศ์สินอุดม และศิวนิต   อรรถวุฒิกุล (2559: 595) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชัน
บทเรียนบทคอมพิวเตอร์พกพา ร่วมกับการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ร่วมกันของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 จังหวัดเพชรบุรี พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 โดยมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3หลังเรียน ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 23.15 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.94 สูงกว่าก่อนเรียน 
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ16.05 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.89 และจากการค านวณค่า t-test เท่ากับ 16.566 df 
= 19 Sig. = .000 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลภัทร  โพธิภิรมย์ และบ ารุง (2559: 400) ได้ท าการวิจัย เรื่อง 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่เน้นเนื้อหาอาเซียน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จังหวัดราชบุรี พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 โดยมีคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังเรียน ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 35.44 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 3.47 สูงกว่าก่อนเรียน ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 17.02 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 4.36 และ
จากการค านวณค่า t-test เท่ากับ 24.18 df = 49 Sig. = .000 
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้สื่อความเป็นจริงเสริมวิทยาศาสตร์ ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  5  อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้  ทั้งนี้เนื่องจากว่าการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้สื่อความเป็นจริงเสริมวิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  5 เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  โดยการลงมือปฏิบัติจริงจากการใช้สื่อความเป็นจริงเสริมวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่  5  ทั้ง 4 ชุด  ตั้งแต่เริ่มต้นท าแบบทดสอบก่อนเรียน  ศึกษาเนื้อหา  ใช้สื่อความเป็นจริงเสริม และ
แบบทดสอบหลังเรียน จึงท าให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อความเป็นจริงเสริม
วิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มานพ สว่างจิต และไพฑูรย์ ศรีฟ้า 
(2557: 93) ท าการวิจัย การพัฒนาสื่อความจริงเสมือน รายวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อความจริง
เสมือนวิชาวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งที่ที่ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยสื่อความจริง เสมือน อาจ
เนื่องมากจากเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยังไม่เคยใช้มาก่อนเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่สร้างความตื่นตา ตื่นใจให้แก่ผู้เรียน สามารถเสริม
ข้อด้อยของหนังสือเรียนซึ่งเป็นสื่อ ทางเดียว สื่อความจริงเสมือนท าให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนมากขึ้น 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชราวลัย จีนอนงค์ (2559: 245) กล่าวว่า พึงพอใจในการเรียนการสอนด้วยมัลติมีเดียเพื่อ
การเรียนรู้ เรื่อง ผ้าขาวม้าร้อยสี อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า สื่อมัลติมีเดียสามารถนาไปใช้เป็นสื่อในการเรียนการ
สอนหรือสื่อเสริมส าหรับผู้ที่มีความสนใจ เรื่อง ผ้าขาวม้าร้อยสี นอกจากนี้ยังเป็นสื่อท่ีให้ผู้เรียนได้ศึกษาด้วยตนเองตาม
ความสนใจและความสามารถของแต่ละบุคคลได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ รมณียา สุรธรรมจรรยา (2559: 1042) ท า
การวิจัย เรื่อง ผลการใช้แอพพลิเคช่ันส าหรับสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษบนแท็บเล็ตวิชาภาษาอังกฤษส าหรับ นักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อการเรียนด้วยแอพพลิเคช่ันส าหรับสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษบทแท็บเล็ตวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 2.73และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.57 ที่เป็นเช่นนี้เพราะการเรียนด้วยแอพพลิเคช่ันสาหรับสอน
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษบนแท็บเล็ตวิชาภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ 
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ข้อเสนอแนะ 
ผลการศึกษา  ผู้วิจัยขอเสนอแนะ  ดังต่อไปนี้                             
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการศึกษาไปใช้ 
 1. นอกจากการใช้สื่อความเป็นจริงเสริมวิทยาศาสตร์ในการสอนแล้ว  ครูควรใช้เทคนิคการสอนและสื่อการ
สอนที่หลากหลายเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้   และจดจ าได้ยาวนาน                                                                                                                     
 2. ในการน าสื่อความเป็นจริงเสริมวิทยาศาสตร์ไปใช้  ครูผู้สอนต้องศึกษารายละเอียดของการใช้สื่อความเป็น
จริงเสริมให้เข้าใจอย่างชัดเจน  เพื่อให้การปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนเป็นไปตามล าดับขั้นตอนท่ีตั้งไว้                       
 3. ขณะที่นักเรียนใช้สื่อความเป็นจริงเสริมวิทยาศาสตร์ ครูต้องคอยดูแลให้ค าแนะน าช่วยเหลือนักเรียน 
โดยเฉพาะนักเรียนที่เรียนช้า เมื่อนักเรียนท าเสร็จครูต้องตรวจผลงานและแจ้งให้นักเรียนทราบและแก้ไขข้อบกพร่อง
ทันที่ท่ีพบ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจอย่างถูกต้องและเป็นพื้นฐานในข้ันต่อไป         
 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป                                                                   
 1. ควรมีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ระหว่างนักเรียนท่ีมีความชอบวิชาวิทยาศาสตร์
กับนักเรียนที่ไม่ชอบเรียนวิทยาศาสตร์โดยการใช้สื่อความเป็นจริงเสริมวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 5   
 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการสอนโดยใช้สื่อความเป็นจริงเสริมวิทยาศาสตร์กับวิธีการสอนโดยใช้
เทคนิคต่างๆและสื่อท่ีมีความหลากหลาย เพื่อค้นหาสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมที่สุด                                              

3. ควรมีการสร้างสื่อความเป็นจริงเสริมในเนื้อหาอื่นๆ หรือวิชาอื่น ในระดับช้ันต่าง ๆ ที่นักเรียนเข้าใจยาก
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ง่ายขึ้น และเรียนรู้อย่างมีความสุขและสนุกกับการเรียน   
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา และเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียน  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/2 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 23 คน ได้มาโดยใช้วิธีสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จ านวน 5 ชุด 2) แผนการจัดการเรียนรู้ 
จ านวน 7 แผน ใช้เวลาจัดการเรียนรู้ 12 ช่ัวโมง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนก่อนเรยีนและหลังเรียนและ
แบบทดสอบท้าย 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (X̅) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าทีแบบ Dependent group t-test 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  

มีประสิทธิภาพ 85.10/84.77 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา ส าหรับนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม 

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 

ค าส าคัญ : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร,์ วัสดุรอบตัวเรา 

ABSTRACT 

 The objectives of research were to develop and find capacity of science learning package 
in our surrounding materials and to study students’ satisfaction. The exampling group was 32 
Prathomsuksa 3/2 students, Watklongpho Municipal School, Muang district, Uttaradit Province, by 
Cluster Random Sampling. The research’s instruments were 1) 5 sets of science learning package 2) 
7 lesson plans (12 hours) 3) pre-test/post-test and testing form at the end of science learning 
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package 4) students’ satisfaction test. The statistic for data analysis was X-Bar, Standard Diviation 
(SD) and dependent group t-test.   
 The result of research showed that: 
 1. The capacity of science learning package in our surrounding materials was 85.10/84.77 
according to the criteria set 80/80     
 2. The result of after learning was higher than before at the 0.05 level of significance.     
 3. The result of students’ satisfaction was in highest level 

Keyword: Science Learning Package, Surrounding Materials 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดแนวทางในการจัดการศึกษาหมวด 4  

แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 ถึง มาตรา 30 โดยมาตรา 22 ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคน 
มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาจะต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ และมาตรา 24 ระบุว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ควร
จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดและความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ
กระบวนการคิด 

 การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้ท าได้ คิดเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ผสมผสานสาระความรู้ต่างๆ อย่างสมดุล รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ใน
ทุกวิชา ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนรู้และอ านวยความสะดวก 
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  ทั้งนี้
ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ จัดการเรียนรู้ให้
เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานท่ี 

 มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน
ตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ.  2542 : 6-9) มีความสอดคล้องกับแนวทางในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ซึ่งเป็นหลักสูตรอิงมาตรฐาน (Standards-based Curriculum) มี
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดเป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน น าพาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ส าคัญในการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติในช้ันเรียนให้
ผู้เรียนมีคุณภาพตามที่หลักสูตรก าหนดนั้น ครูผู้สอนต้องค านึงถึงการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง เน้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ใช้สื่อ
การเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์สื่อการเรียนรู้ ระบบสารสนเทศ เครือข่ายการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือ
ส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนให้เกิดการเรยีนรู้ สถานศึกษาต้องมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ น าผลที่ได้เป็น
ข้อมูลเพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เกิดคุณภาพสูงสุดต่อผู้เรียน (กระทรวงศึกษาธิการ.  2553 : 8)
วิทยาศาสตร์มีความส าคัญอย่างยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและในอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคน 
ในชีวิตประจ าวัน วิทยาศาสตร์ท าให้คนได้พัฒนาความคิด ท าให้ความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ 
วิจารณ์ มีทั้งทักษะที่ส าคัญในด้านการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถ
ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Based Society) ทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้ความรู้วิทยาศาสตร์ 
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(Scientific Literacy for All) เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจในโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้น และน า
ความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ มีคุณธรรม (ส านักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.  2551 : 1) หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กล่าวถึงคุณภาพของผู้เรียนไว้ว่า 
การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ส าหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่
เน้นกระบวนการไปสู่การสร้างองค์ความรู้ โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนทุกขั้นตอน ผู้เรียนจะได้ท ากิจกรรม
หลากหลายในการสังเกต ตั้งค าถามหรือปัญหา เกี่ยวกับสิ่งที่ศึกษาได้พัฒนากระบวนการคิดและลงมือปฏิบัติ ซึ่งจะ
น าไปสู่องค์ความรู้ และแนวคิดตามหลักทางวิทยาศาสตร์แล้วสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้หรือองค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ให้ผู้อื่น
ได้รับรู้ กระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว จะท าให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้พัฒนา เจตคติทางวิทยาศาสตร์ คุณธรรม และ
ค่านิยมที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ โดยครูผู้สอน มีบทบาทในการวางแผนการเรียนรู้ กระตุ้น แนะน า ช่วยเหลือให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ และจัดเตรียมสื่อแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ.  2551: 75) 

การจัดการเรียนรู้ตามแนวดังกล่าว จ าเป็นต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนของครูและนักเรียน 
กล่าวคือลดบทบาทของครูผู้สอนจากการเป็นผู้บอกเล่า บรรยาย สาธิต เป็นการวางแผนกิจกรรมให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ จึงกล่าวได้ว่า ครูเป็นองค์ประกอบส าคัญส่วนหน่ึง เพราะครูคือ บุคคลที่จะน าหลักสูตรไปใช้ในห้องเรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ดังนั้นครูจึงต้องพยายามเสาะแสวงหากลวิธีการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษามาใช้เพื่อท า
ให้นักเรียนเรียนด้วยความเข้าใจ ไม่เบื่อหน่าย โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ตลอดจนช่วยให้นักเรียนมี
ความเจริญงอกงาม ท้ังทางด้านร่างกาย สติปัญญาอารมณ์ และสังคม (วิชัย ดิสสระ.  2533 : 143) ในการจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต้องส่งเสริม และสนับสนุนผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ 
และเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย แหล่งเรียนรู้ส าหรับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ได้จ ากัดอยู่
เฉพาะในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนหรือจากหนังสือเรียนเท่านั้น แต่จะรวมถึงแหล่งการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ทั้งนี้ครูผู้สอนควรพิจารณาการใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทั้งด้านความรู้ ความคิด ทักษะ
กระบวนการ เจตคติ คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมจากสื่อ แหล่งการเรียนรู้เหล่านั้น อันจะส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ (กรมวิชาการ. 2545 : 249) 

จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งผู้วิจัยได้ส ารวจสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับสภาพ
ปัญหาการเรียนการสอน และได้ท าการวิเคราะห์ผู้เรียนแล้วพบว่าสื่อและแหล่งการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ยังไม่
เพียงพอ นักเรียนขาดความสนใจในการเรียน ขาดความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักเรียนยังขาดความ
มุ่งมั่นท่ีจะสืบเสาะหาความรู้เพือ่รวบรวมข้อมูล หรือศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และอัตราความสามารถในการ
เรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนแตกต่างกัน ท าให้เกิดปัญหาในการจัดกระบวนการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอนที่
ผ่านมา การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีผลการประเมินในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 นักเรียนท่ีมีผล
การประเมินระดับดีขึ้นไป (มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป) คิดเป็นร้อยละ 65.29  ปีการศึกษา 2560 นักเรียนที่มี
ผลการประเมินระดับดีขึ้นไป (มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป) คิดเป็นร้อยละ 68.63 (โรงเรียนเทศบาลวัดคลอง
โพธิ์.  2560 : 30) เมื่อพิจารณาตามสาระเนื้อหาแล้ว พบว่า สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจ
สมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการ
สืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ตัวช้ีวัด ป.3/1 จ าแนกชนิดและ
สมบัติของวัสดุที่เป็นส่วนประกอบของของเล่นของใช้ และ ป.3/2 อธิบายการใช้ประโยชน์ของวัสดุ แต่ละชนิด และ
มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิดสารละลาย การ
เกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
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ตัวช้ีวัด ป.3/1 ทดลองและอธิบายผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวัสดุ เมื่อถูกแรงกระท า หรือท าให้ร้อนขึ้นหรือ
ท าให้เย็นลง และ ป.3/2 อภิปรายประโยชน์และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ ปีการศึกษา 
2559 นักเรียนท่ีมีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป (มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป) คิดเป็นร้อยละ 45.87 ปีการศึกษา 
2560 นักเรียนที่มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป (มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป) คิดเป็นร้อยละ 49.74 ซึ่งต่ ากว่า
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดและคาดหวังให้นักเรียนมีผลการประเมินคุณภาพระดับดีขึ้นไปจ านวนร้อยละ 75 ขึ้นไปของ
นักเรียนทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องมาจากยังไม่มีการท านวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม อีก
ทั้งผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมน้อย ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาโดยการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนทุกข้ันตอน นักเรียนจะได้ท ากิจกรรมหลากหลายโดยใช้นวัตกรรม และชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น ามาใช้ในการเรียน การสอนวิทยาศาสตร์เพราะชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็น
นวัตกรรมทางการศึกษารูปแบบหนึ่ง ที่จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองตามความสามารถและความ
สนใจ มีอิสระในการคิด ทุกคนมีโอกาสใช้ความคิดอย่างเต็มที่ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ จะช่วยให้ใช้เวลาน้อยลงในการน าเสนอข้อมูลต่างๆ ช่วยให้ผู้เรียนเป็นอิสระ สามารถประกอบกิจกรรมการ
เรียนด้วยตนเองมากกว่าท่ีจะให้ครูบอกหรือก าหนดให้ โดยครูเป็นผู้สร้างโอกาสทางการเรียนการสอน มีกิจกรรมให้กับ
นักเรียนเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม ซึ่งนักเรียนจะด าเนินการเรียนจากค าแนะน าที่ปรากฏอยู่ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เป็นไปตามล าดับขั้นด้ วยตนเอง ซึ่ งสอดคล้องกับธรรมชาติของนักเรี ยนระดับประถมศึกษาที่ อยากรู้  
อยากเห็น อยากคิดค้นในสิ่งต่างๆ การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียน ได้คิดได้ทดลองไปทีละขั้นตอน  
และทราบผลการกระท าของตนเอง ตรงกับแนวคิดการจัดการเรียนการสอนของบลูม กล่าวว่า การจัดกิจกรรมให้
นักเรียนได้ปฏิบัติตามที่ต้องการ ย่อมกระท ากิจกรรมนั้นด้วยความกระตือรือร้น ท าให้เกิดความมั่นใจเกิดการเรียนรู้ได้
อย่างรวดเร็วและประสบความส าเร็จสูง ท าให้เกิดความพึงพอใจในตนเองได้ในท่ีสุด (Bloom.  1976: 72-74) 
  จากสภาพปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีครูผู้สอนจะตอ้งจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนหรือพัฒนาสื่อการสอน เพื่อช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นตามเกณฑ์ที่หลักสูตร
ก าหนดไว้ โดยครูผู้สอนจะต้องให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเอง จากการท ากิจกรรม ผู้วิจัยจึงมีความ
มุ่งมั่นที่จะสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ขึ้นเพื่อน ามาใช้ในการแก้ปัญหากับนักเรียนที่เรียน
วิทยาศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 จากเดิมที่ครูเป็นผู้บรรยายและสาธิตอย่างเดียวมาเป็นใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่ง
เป็นการช่วยส่งเสริมให้แก่นักเรียนท าให้นักเรียนไม่เบื่อหน่าย มีความเข้าใจในเนื้อหา ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจสมบัติของ
สาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะ หา
ความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ตัวช้ีวัด ป.3/1 จ าแนกชนิดและสมบัติของวัสดุ
ที่เป็นส่วนประกอบของของเล่นของใช้และ ป.3/2 อธิบายการใช้ประโยชน์ของวัสดุแต่ละชนิด และมาตรฐาน ว 3.2 
เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การเกิดสารละลาย การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการ
สืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ตัวช้ีวัด ป.3/1 ทดลองและ
อธิบายผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวัสดุ เมื่อถูกแรงกระท า หรือท าให้ร้อนขึ้นหรือท าให้เย็นลง และ ป.3/2 
อภิปรายประโยชน์และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของวัสดุสูงขึ้น  และนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
วิทยาศาสตร์ 
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จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
 3. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

สมมติฐานการวิจัย  
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  

มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ เมื่อเรียนด้วยชุดกิจกรรม 

การเรียนรู้วิทยาศาสตร ์เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 จะมีความเข้าใจในเรื่องวัสดุรอบตวั
เรา สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา ส าหรับนักเรียน  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 

ขอบเขตการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
   ประชากร 
   นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 3 ห้องเรียน รวมมีนักเรียนทั้งหมด 68 คน 
   กลุ่มตัวอย่าง  
   นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/2 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ภาคเรียนท่ี 1  
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 23 คน ได้มาโดยใช้วิธีสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็น
หน่วยการสุ่ม 

2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
    2.1 ตัวแปรต้น ได้แก ่
  การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา ส าหรับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
    2.2 ตัวแปรตาม ได้แก ่ 
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  3  
โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  2. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุตรดิตถ ์ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา 
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3. เนื้อหา 
 3.1 เนื้อหามาตรฐาน ตัวช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พุทธศักราช 2551  
 3.2 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จ านวน 30 ข้อ 
 3.3 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดรุอบตัวเรา จ านวน 5 ชุด 
4. ระยะเวลา 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง จ านวน 12 ช่ัวโมง  ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นระยะเวลา  

6 สัปดาห์ 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา  
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 3 

หลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  
สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร  
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง วัสดุรอบตวัเรา 

1. วัสดุในชีวิตประจ าวัน 
2. ชนิดของวัสดุ 
3. สมบัติของวัสด ุ
4. การเปลีย่นแปลงของวัสด ุ
5. ประโยชน์และอันตรายจากการเปลี่ยนแปลง

ของวัสดุ 
 

 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
2. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการ
เรียนรูโ้ดยใช้ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ 
เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา 

1. ความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรยีนรู้
วิทยาศาสตร ์
2. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรยีนรู้

วิทยาศาสตร์ ก าหนดเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 80/80 
3. คุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน ในระบบอิงเกณฑ์ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
ความยากง่าย อ านาจจ าแนก ความเช่ือมั่น 
4. คุณภาพของแบบสอบถามความพึงพอใจ  
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา อ านาจจ าแนก ความ
เชื่อมั่น 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

    ประชากร 
  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีศึกษาอยู่ในโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 3 ห้องเรียน รวมมีนักเรียนท้ังหมด 68 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 
  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 
2561 จ านวน 23 คน ได้มาโดยใช้วิธีสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ส าหรับการวิจัยครั้งนี้  ประกอบด้วย 

 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 5 
ชุด 
 2. แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
จ านวน 7 แผน ใช้เวลาจัดการเรียนรู้ 12 ช่ัวโมง    
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบ่งเป็น 
    3.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 1 ฉบับ เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ  
4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
    3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 5 ฉบับ เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ  
4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ 
    3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 1 ฉบับ เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ  
4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
  4.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  3 จ านวน 1 ฉบับ มีข้อค าถามจ านวน 10 ข้อ  
เป็นแบบประเมินชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ข้ันก่อนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา ผู้วิจัยได้ท าการปฐมนิเทศนักเรียน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 23 คน โดยอธิบายถึงขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา 

2. ขั้นการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้สอน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ได้ด าเนินการทดลองโดยใช้เครื่องมือที่
ได้สร้างขึ้นมีรายละเอียด ดังน้ี 
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      2.1 ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3/2  
โดยเริ่มจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และท าแบบทดสอบท้ายชุด 
เมื่อเรียนจบในแต่ละชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

     2.2 ระหว่างเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จบในแต่ละชุด ให้นักเรียนท าแบบทดสอบท้าย
ชุดกิจกรรมทั้ง 5 ชุด  
      2.3 เมื่อเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ครบทั้ง 5 ชุดแล้ว ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลัง
เรียน โดยใช้แบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

3. ข้ันหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา ด าเนินการดังนี้ 
     3.1 น าคะแนนท่ีได้จากการทดสอบระหว่างเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
มาค านวณหาประสิทธิภาพของกระบวนการ และคะแนนการทดสอบหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ครบทั้ง 5 ชุด มาค านวณหาประสิทธิภาพของผลลัพธ์ เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

ตามเกณฑ์ E₁/E₂ เท่ากับ 80/80    
      3.2 น าคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้การทดสอบค่าที ด้วยค่าสถิติ Dependent group t-test   
      3.3 สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 บันทึกผลเพื่อน าไปวิเคราะห์ข้อมูลแล้วน ามาหาค่าเฉลี่ย  
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วน ามาเทียบกับเกณฑ์ระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมด มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐานและสรุปผลการทดลอง ดังนี้ 
 1. น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้และแบบทดสอบให้ผู้เช่ียวชาญท าการประเมินคุณภาพเชิงเนื้อหาดัชนีความ
สอดคล้อง หรือ ค่า IOC ความยากง่าย อ านาจจ าแนก ความเชื่อมั่น 

2. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา ส าหรับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โดยน าคะแนนแบบฝึกแต่ละชุดและคะแนนทดสอบหลังเรียน ด้วยการหาค่าประสิทธิภาพ 

E₁/E₂ เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 80/80 
 3.  ใช้สถิติแบบพรรณนาวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้ค่าเฉ ลี่ย (  )  
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 4. การทดสอบสถิติ น าคะแนนมาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนกับคะแนนเกณฑ์ร้อยละ 80      
ของคะแนนเต็ม โดยการทดสอบด้วย One Sample t- test 
 5. เปรียบเทียบคะแนนทดสอบหลังเรียนกับก่อนเรียน โดยใช้สถิติ Dependent group t-test   

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้วิจัยได้สร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมขึ้นมา 5 ชุด คือ  
 ชุดที่ 1  วัสดุในชีวิตประจ าวัน 
 ชุดที่ 2  ชนิดของวัสดุ 
 ชุดที่ 3  สมบัติของวัสด ุ
 ชุดที่ 4  การเปลี่ยนแปลงของวัสด ุ
 ชุดที่ 5  ประโยชน์และอันตรายจากการเปลีย่นแปลงของวัสดุ 
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 ค่าประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่  3 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ผู้วิจัยได้หา

ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยการหาค่า E₁จากคะแนนแบบฝึกระหว่างเรียน และ ค่า E₂ 

จากคะแนนแบบทดสอบหลังการเรียน และน าไปหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ปรากฏดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง วัสดุรอบตัวเรา ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ประสิทธิภาพ 
ของผลลัพธ์ 

(E2) 
(30 คะแนน) 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้

ชุดที่ 1 
(10 คะแนน) 

ชุดที่ 2 
(10 คะแนน) 

ชุดที่ 3 
(10 คะแนน) 

ชุดที่ 4 
(10 คะแนน) 

ชุดที่ 5 
(10 คะแนน) 

คะแนนเฉลีย่ 8.48 8.48 8.22 8.57 8.83 25.43 
ร้อยละ 85.10 84.77 

E1/E2 =  85.10/84.77 
 

จากตารางที่ 1 พบว่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ มีประสิทธิภาพ 
85.10/84.77 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว ้
ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง วัสดุรอบตัวเรา  

เพื่อให้เห็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุตรดิตถ ์ผู้วิจัยจึงน าเสนอดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2  แสดงการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เร่ือง วัสดุรอบตัวเรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์  
อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม . S.D. t Sig 

ก่อนเรียน (Pretest) 23 30 18.35 3.04 
19.36 0.00* 

หลังเรียน(Posttest) 23 30 25.43 2.41 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุตรดิตถ ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

 

X

* P<0.05 
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ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของนกัเรียนที่มีต่อชุดกจิกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง วัสดุรอบตัว
เรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  

เพื่อให้เห็นถึงระดับความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์  
อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา ส าหรับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้วิจัยจึงน าเสนอดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 แสดงความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุตรดิตถ์  ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง วัสดุรอบตัวเรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

             รายการ 
  S.D ระดับความพึงพอใจ 

1. ด้านเนื้อหาสาระ 
2. ด้านกิจกรรมการเรียนรู ้
3. ด้านรูปแบบของสื่อ 
4. ด้านความรูส้ึกต่อคณุค่า 
และประโยชน์ที่ได้รับ 

4.76 
4.58 
4.67 
4.70 

.44 

.50 

.47 

.47 

พึงพอใจมากท่ีสุด 
พึงพอใจมากท่ีสุด 
พึงพอใจมากท่ีสุด 
พึงพอใจมากท่ีสุด 

รวม 4.67 .47 พึงพอใจมากท่ีสุด 
 

จากตารางที่ 3  พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด        
(= 4.67, S.D = .47) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับระดับมากที่สุดทุกด้าน  
โดยด้านเนื้อหาสาระมีค่าเฉลี่ย 4.76  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.44  ด้านกิจกรรมการเรียนรู้  มีค่าเฉลี่ย 4.58  
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.50   ด้านรูปแบบของสื่อมีค่าเฉลี่ย 4.67  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.47  
และด้านความรู้สึกต่อคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับ มีค่าเฉลี่ย 4.70  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.47   

สรุปผลการวิจัย 

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  ผู้วิจัย 
ด าเนินการตามล าดับขั้นตอนต่าง ๆ  และสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้ 
  1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  มีประสิทธภิาพ  
85.10/84.77 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้  80/80   
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัว
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัว ส าหรับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  อยู่ในระดับมากที่สุด 
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อภิปรายผล 
 จากการวิจัยครั้งนี้  มีข้อค้นพบท่ีน ามาอภิปรายในประเด็นต่างๆ  ได้ดังนี้ 

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้  ทั้งนี้ เนื่องจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ผู้รายงานพัฒนาขึ้นได้ผ่าน
กระบวนการสร้างอย่างเป็นระบบโดยอาศัยหลักการของการพัฒนาสื่อการเรียนรู้  โดยมีขั้นตอนการพัฒนาดังนี้ 1) ขั้น
วิเคราะห ์2) ขั้นออกแบบ 3) ขั้นพัฒนา 4) ขั้นน าไปใช้ และ 5) ขั้นประเมินผล ส่งผลให้การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์เป็นไปอย่างมีระบบ อีกทั้งชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นี้ยังผ่านกระบวนการหาประสิทธิภาพ โดย
เริ่มตั้งแต่การตรวจสอบความเหมาะสมของจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา การใช้ภาษา รูปเล่ม ภาพประกอบ การวัด
และประเมินผล ความถูกต้องของภาษาโดยผู้เช่ียวชาญ และได้ปรับปรุงแนวทางและวิธีการน าเสนอเนื้อหาของชุด
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้เหมาะสม อีกทั้งก่อนที่จะน าไปใช้ทดลองสอนกับกลุ่มตัวอย่างในปีการศึกษา 2561 
ผู้วิจัยได้น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไปทดลองใช้กับนักเรียนท้ังแบบรายบุคคลและแบบกลุ่มเล็กตามหลักการ
ของ เพ็ญศรี  สร้อยเพชร (2542: 83-86), สุวิทย์  มูลค า และอรทัย  มูลค า (2545 : 38-39)  และนิตยาบัวพงษ์ (2546 : 
18) น ามาแก้ไขในส่วนท่ียังบกพร่องและปรับปรุงให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นจนสามารถน าไปใช้ทดลองภาคสนามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และยังสอดคล้องกับผลวิจัยของนักการศึกษาหลาย ๆ ท่านที่พัฒนาชุดกิจกรรม  และชุดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80 ดังนี้ กนกวรรณ ก้อนจินดา (2551 : 81) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดการสอนวิชา
ชีววิทยา เรื่อง การถ่ายทอดพันธุกรรม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
ประเวศ  ผลการศึกษาพบว่า ชุดการสอนมีประสิทธิภาพ 84.84/83.33 ชาติชาย แป้นโพธิ์และคณะ  (2551 : 75)  ได้
พัฒนาชุดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง พลังงานในชีวิตประจ าวัน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
1 ผลการวิจัย พบว่า ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ 82.91/84.53 อารีย์ เสนาชัย (2551 : 69) ได้พัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง 
ชีวิตสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัย พบว่า ชุดกิจกรรมมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 90.78/85.50 บุญทอง เกษรพันธุ์  (2552 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษา เรื่อง การใช้ชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกของพืช ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการศึกษาพบว่า ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเท่ากับ 82.33/81.00  วนิดา  สมรภูมิ  (2552 : บทคัดย่อ)  ได้ท าการศึกษา เรื่อง 
การพฒันาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง การด ารงชีวิตของพืช  
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4 ผลการศึกษาพบว่า ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
85.63/82.22  สมทรง  หางสลัด  (2553 : 110)  ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียน 7 ขั้น  
ประกอบชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิต ประจ าวัน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6ผลการวิจัยพบว่า ผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.87/80.09  ส าเร็จ เกิดกล้า  (2553 : บทคัดย่อ) ได้
ท าการศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ บูรณาการคุณธรรมน าความคิด หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง “สมบัติของสารและการจ าแนกสาร” 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านตะเคียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 
ผลการศึกษา พบว่า ชุดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพ 91.49/93.17  ยุพาพร  มหา
โยธี  (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องระบบต่างๆ ของร่างกาย กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปทุมราชวงศา อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ ผล
การศึกษา พบว่า ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ มีประสิทธิภาพ 84.30/81.21 รัชนี  อุ่นยะนาม  (2554 : บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ผลการศึกษา
พบว่า ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 87.01/86.84 จะเห็นได้ว่านวัตกรรมที่นักการศึกษาหลายๆ ท่าน
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รวมทั้งชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัย ได้พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้เช่นเดียวกัน  ดังนั้นชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นสามารถน าไปใช้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี 
 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบด้วยการทดสอบด้วยสถิติ 
แบบ Dependent  group  t-test  พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ท้ังนี้เนื่องจากในการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ความต้องการ และความสนใจของผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตาม
ความสามารถและความสนใจ มีอิสระในการคิด ทุกคนมีโอกาสใช้ความคิดอย่างเต็มที่ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน
ซิปปาในขั้นตอนกระบวนการจัดการเรียนรู้คือ 1) ขั้นทบทวนความรู้เดิม 2) ขั้นแสวงหาความรู้ใหม่ 3) ขั้นศึกษาท า
ความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่และเช่ือมโยงความรู้ใหม่กับความรู้ เดิม 4) ขั้นแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม 5) 
ขั้นการสรุปและจัดระเบียบความรู้ 6) ขั้นการแสดงผลงาน และ 7) ขั้นการประยุกต์ใช้ความรู้ น ามาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จะช่วยให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
มีผลงานจากการเรียนรู้ นักเรียนจะเกิดความเข้าใจในสิ่งที่เรียน สามารถอธิบาย ช้ีแจง ตอบค าถามได้ดี จึงท าให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของนักการศึกษาหลายๆ ท่านที่ได้ศึกษาการพัฒนา
ชุดกิจกรรม  และชุดการเรียนการสอน ดังนี้ ชาติชาย  แป้นโพธิ์และคณะ  (2551 : 75)  ได้พัฒนาชุดกิจกรรมกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานในชีวิตประจ าวัน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัย พบว่า ผล
การเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยของคะแนนการท าแบบทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบ
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อารีย์  เสนาชัย  (2551 : 69) ได้พัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง ชีวิตสัตว์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05  สมทรง  หางสลัด  (2553 : 110) ได้
ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบวัฏจักรการเรียน 7 ขั้น ประกอบชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารใน
ชีวิตประจ าวัน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น มี
คะแนนเฉลี่ยและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เพ็ญญา
ภรณ์ เกลี้ยงพร้อม  (2553 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ เรื่อง อาหารและสารอาหาร วิชาวิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนศรีประทุมพิทยาคม  ต าบลหนอง
บัว อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และรัชนี  มีสี  (2554 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนา
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  สิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  ผลการวิจัยพบว่า  ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา ส าหรับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาความพึงพอใจรายด้านพบว่า นักเรียนมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยด้านเนื้อหาสาระ ด้านกระบวนการเรียนรู้ ด้านรูปแบบของสื่อ และด้าน
ความรู้สึกต่อคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับ อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจาก ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีการเรียงล าดับเนื้อหา
จากง่ายไปยาก รูปเล่ม ภาพประกอบสวยงาม เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกการเรียนรู้ด้วยเอง
จากการท ากิจกรรมฝึกการท างานเป็นกลุ่ม ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติกิจกรรมที่
หลากหลาย ท าให้นักเรียน ไม่เบื่อหน่าย มีความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น และสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  จึง
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ท าให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้   สอดคล้องกับแนวคิดของ       
บุญเกื้อ  ควรหาเวช  (2542 : 92-94)  ที่กล่าวว่าการประยุกต์ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล การเรียนการสอน
ควรค านึงถึงความต้องการ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนเป็นส าคัญ วิธีการสอนที่เหมาะสมที่สุดก็คือการจัดการ
สอนรายบุคคลหรือการศึกษาตามเอกัตภาพและการศึกษาด้วยตนเอง ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนตาม
ระดับสติปัญญาความสามารถและความสนใจ โดยมีครูคอยแนะน าช่วยเหลือตามความเหมาะสม และยังสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของอารีย์  เสนาชัย  (2551 : 69) ได้พัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง ชีวิตสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า ระดับความสุขในการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด 
บุญทอง  เกสรพันธุ์  (2552 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษา เรื่อง การใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่อง โลกของพืช 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับดีมาก  วนิดา  สมรภูมิ  (2552 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษา เรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง การด า รงชีวิตของพืช ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการศึกษา พบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจ ต่อการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ชุด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เพ็ญญาภรณ์  เกลี้ยงพร้อม  (2553 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาการ
พัฒนาชุดกิจกรรม ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องอาหารและสารอาหาร วิชาวิทยาศาสตร์  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนศรีประทุมพิทยาคม ต าบลหนองบัว อ าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ผลการศึกษาพบว่า  ความ
พึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด รัชนี  มีสี  (2554 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาการพัฒนาชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  ผลการวิจัยพบว่า  นักเรียนที่
เรียนด้วยชุดกิจกรรมการการเรียนรู้มีระดับความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมอยู่ในระดับมากและรัชนี   อุ่นยะนาม  (2554 
: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ กลุ่มสาระการ เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  
ผลการศึกษาพบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับมากท่ีสุด 

ข้อเสนอแนะ 
จากการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ  ดังนี ้
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ควรมีการส่งเสริมการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มากขึ้นกว่าที่

เป็นอยู่  เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้สูงขึ้น 
2. ควรน าวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปทดลองใช้ในการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาอื่นๆ 

หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ บ้าง โดยพิจารณาใช้สอนเนื้อหาที่มีลักษณะเป็นความรู้และการฝึกปฏิบัติควบคู่กันไป
จากเนื้อหาที่ง่ายไปสู่เนื้อหาที่ยากขึ้นไปเรื่อยๆ เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรม  

ข้อเสนอแนะเพ่ือการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้

อื่นๆ และชั้นอื่นๆ ด้วย   
2. ควรศึกษาความแตกต่างของวิธีการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้สอนในกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับวิธีการสอนรูปแบบอื่นๆ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 หรือระดับชั้นอื่นๆ   
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การศึกษาผลการสอนโดยใช้เกม เพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์                                
เรื่อง การบวก ที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  

โรงเรียนเทศบาล 2  ( วัดทุ่งสวน ) 
A study of the teaching methods by game to develop mathematical skills of plus 
numbers 0 - 100 for students grade 1 at Thetsaban 2 School (Wat Thung Suan ) 

วราภรณ์ ศรีสุข   ส าราญ หม่ืนไกร  และ วชิระ วิชชุวรนันท์  
Waraporn Srisook     samran Muenkrai   and Wachira Wichuwaranan 

นักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  
ครูพี่เล้ียง โรงเรียนเทศบาล 2 ( วัดทุ่งสวน )  อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร  

อาจารย์ที่ปรึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการบวก

ที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 100 ก่อนเรียน และหลังเรียน ด้วยวิธีการสอนโดยใช้เกม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  
1 2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การบวกที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 100 หลัง
เรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80   3) เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยวิธีการสอนโดยใช้เกม เรื่อง การ
บวกทีม่ีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 100  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน ) จ านวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนโดยใช้เกม เรื่อง การบวกที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่
เกิน 100 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบวัดเจตคติของนักเรียนที่เรียนด้วย
วิธีการสอนโดยใช้เกม 
จากการศึกษาพบว่า   

1. นักเรียนท่ีได้รับการสอนด้วยวิธีการสอนโดยใช้เกม เรื่อง บวกที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5  

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 ด้วยวิธีการสอนโดยใช้เกม สูงกว่าเกณฑ์ร้อย
ละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3. นักเรียนมีเจตคติต่อการใช้เกมประกอบการสอน   เรื่อง การบวกที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 100  

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1   โดยรวมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด  ( x̄  =  4.78 ) 

ABSTRACT 

 The purposes of this research were: 1) To compare learning achievement mathematical 
plus numbers 0 – 100 pretest and posttest by teaching method with the game for students grade 1. 
2) To compare learning achievement mathematical plus numbers 0 – 100 posttest compare to 80 
percent.  3) To study students attitudes towards by teaching methods game for students grade 1. 
The sample were 18 student grade 1 at Thetsaban 2 School (Wat Thung Suan ). The instruments in 
this study were the lesson plans about the plus numbers 0 - 100 teaching methods by game The 
achievement test of Mathematics pretest and posttest and the students attitude questionnaire. 
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The results of this study were 
1. The students grade 1 learning achievement posttes score in plus numbers 0 – 100 by 

using game teaching was higher than pretest score at the .05 level. 
2. The Achievement posttest scores with the criteria 80 percent by using game teaching 

was higher than criteria 80 percent at the .05 level  
3. The students’ attitudes toward using game teaching in plus numbers 0 – 100 was high 

level. ( x̄  =  4.78 ) 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 เนื่องจากโลกยุคปัจจุบันชีวิตของคนเราต้องเกี่ยวข้องตัวเลข การคิดค านวณและค่าทางสถิตอยู่ตลอดเวลา  

จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีหลักสูตรการศึกษาต้องให้ความส าคัญกับวิชาที่เกี่ยวข้องกับจ านวนตัวเลข ฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็น  
มีทักษะในการคิดค านวณเพื่อน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยให้ความส าคัญกับวิชาคณิตศาสตร์ 
และเห็นว่าผู้เรียนในช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 มีปัญหาในด้านการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ นี้เป็นจ านวนมาก  ดังนั้น
การศึกษาถือว่าเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาประเทศ เพราะเป็นเครื่องมือที่จะท าให้บุคคลมีความรู้ ในด้านกา รพัฒนา
ด้านสติปัญญาได้มุ่งเน้นที่จะพัฒนากระบวนการคิดให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตประจ าวัน
(กระทรวงศึกษาธิการ.   2551: 25)   

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เป็นวิชาที่ค่อนข้างยากในความรู้สึกของเด็กส่วนใหญ่ 
เนื่องจากนักเรียนสับสนในการบวกและการลบ ดังนั้น หน้าที่ของครูที่สอนคณิตศาสตรโ์ดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา 
นอกจากครูจะต้องมีความเช่ียวชาญในเนื้อหาวิชา มีเทคนิคการสอนที่น่าสนใจแล้วจะต้องมีความเข้าใจธรรมชาติของ
เด็กในวัยนี้ ที่มักจะชอบเล่นมากกว่าเรียน ครูควรหากิจกรรมที่เป็นการเล่นน ามาประกอบเข้ากับกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้กลมกลืนลงตัว และนักเรียนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงทิศนา แขมมณี (2544 : 81-85) 

ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า การน าเกมมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเป็น วัยเด็ก
เล็กน่าจะช่วยให้นักเรียนสนใจกิจกรรมการเรียนการสอน สามารถกระตุ้นให้นักเรียนอยากจะเรียนและเรียนอย่างมี
ความสุขอีกทั้งสามารถช่วยเหลือนักเรียนที่ยังไม่ประสบผลส าเร็จในการเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ทั้งยัง
สร้างความสนุกสนาน เพลิดเพลิน สอดคล้องกับความต้องการทางธรรมชาติของเด็ก และยังท าให้ผลการเรียนรู้ ของ
นักเรียนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เกม เพื่อพัฒนาทักษะ
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง การบวกที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 100 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนเทศบาล 2 ( วัดทุ่งสวน ) ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกิดความเข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ และ
สามารถน าความรู้ที่ได้ไปต่อยอดการเรียนรู้ด ารงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 

 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกท่ีมีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 100 
ก่อนเรียน และหลังเรียน ด้วยวิธีการสอนโดยใช้เกม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1   

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกนิ 100   
หลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80  

3. เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรยีนที่มีต่อการเรียนด้วยวิธีการสอนโดยใช้เกม เรื่อง การบวกที่มีผลลัพธ์ และตัว
ตั้งไม่เกิน 100  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  
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ขอบเขตการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยัได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้  ดังนี ้
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
เนื้อหาท่ีใช้ ในการทดลอง เป็นเนื้อหาในกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร ์เรื่อง การบวกท่ีมีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 โดย
วิธีการสอนจากเกม กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
 2. ประชากร/กลุ่มตัวอยา่งที่ใช้ในการวิจัย 
               2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2561 โรงเรียน 
เทศบาล 2 ( วัดทุ่งสวน ) 
               2.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2561 
 โรงเรียนเทศบาล 2 ( วัดทุ่งสวน ) จ านวน  1 ห้อง ท้ังหมด 18 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
 3. ตัวแปรการศึกษา 
               3.1 ตัวแปรต้น 
                    3.1.1  การเรียนโดยใช้วิธีการสอนโดยใช้เกม 
               3.2 ตัวแปรตาม 
                   3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวก ที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 100  ด้วยวิธีการสอนโดย
การใช้เกม 
     3.2.2 เจตคติของผู้เรียนต่อการเรียนด้วยวิธีการสอนโดยใช้เกม 
 4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
ระยะเวลาในการทดลองครั้งนี้ จะใช้การทดลอง ภาคเรียนที่ 2  จ านวน 8 แผน เป็น 8  ช่ัวโมง 

สมมติฐานการวิจัย 
 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 100 ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1   วิธีการสอนโดยใช้เกม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยวิธีการสอนโดยใช้เกม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กว่าเกณฑ์โดยเฉลี่ยร้อยละ 80  ขึ้นไป 

3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ที่เรียนด้วยวิธีการสอนโดยใช้เกม มีเจตคติอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. วิธีการสอนโดยใช้เกม หมายถึง กิจกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้เล่นหรือได้เกิดการไตร่ตรอง เป็น
กิจกรรมที่มีการแข่งขันโดยมีเกณฑ์ กติกาชัดเจนเมื่อเกมจบลงมีการตัดสินแพ้ชนะ ช่วยให้เด็กเกิดความสนุกสนานและ
เกิดการเรียนรู้ มีระเบียบวินัยเคารพกฎเกณฑ์และเป็นประโยชน์ในการช่วยพัฒนาการเรียนรู้แก่ผู้เรียน โดยผู้วัยจัดท า
ขึ้นทั้งหมด 8 กิจกรรม 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรู้ความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การบวกที่มีผลลัพธ์ และตัว
ตั้งไม่เกิน 100  ซึ่งได้จากคะแนนของนักเรียนที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  เรื่อง การบวก ท่ีมีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 100   ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น  ซึ่งเป็นแบบทดสอบ ปรนัย 
3 ตัวเลือก ท้ังหมด 20 ข้อ  และยังเป็นผลที่เกิดจากการเรียนการสอน การฝึกฝน การพัฒนาทักษะต่างๆ โดยพิจารณา
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จากคะแนนสอบที่ก าหนดให้ คะแนนที่ได้จากงานที่ครูมอบหมายเท่าที่ผู้เรียนได้เรียนผ่านมาแล้วว่ามีความรู้มากน้อย
เพียงใดในเรื่องนั้นๆ 
 3. เจตคติของผู้เรียนจากวิธีการสอนโดยใช้เกม หมายถึง อาการที่แสดงออกถึงความรู้สึกช่ืนชอบ สนใจ เป็น
ความรู้สึกดีที่บุคคลหนึ่งมีให้ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่ออกมาจากภายในและสามารถวัดได้โดยการสังเกตหรือใช้
เครื่องมือวัด โดยใช้แบบวัดที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน  5 ระดับ ตั้งแต่ระดับมากที่สุดจนถึงระดับน้อยท่ีสุด 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยัได้สรา้งเครือ่งมือเพื่อใช้ในการทดลอง คือ 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการบวกท่ีมีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 วิชาคณิตศาสตร์ ที่ใช้เกมประกอบการ
สอนส าหรับนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 6 แผน เวลา 8 ช่ัวโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเรียนการสอนโดยใช้เกมการสอน 

ประกอบด้วย 

1.เกม 

2.แผนการจัดการเรียนรู้ 

3.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

4.แบบวัดเจตคติของนักเรียน 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

 2. เจตคติของผู้เรียนต่อการเรียน 
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ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 

ศึกษาหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2561  และหนังสือรายวิชาพื้นฐานสาระการเรยีนรู้
คณิตศาสตร ์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 

 

ศึกษาทฤษฎี  หลักการ  แนวคิด  และเทคนิควิธีในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน โดยใช้เกม 

 
ศึกษาหนังสือคู่มือครเูอกสารในเนือ้หา  เรื่อง  การบวกจ านวนท่ีผลลัพธ์และตัวตั้งไมเ่กิน  100  

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 

 

วิเคราะหเ์นื้อหาสาระ แบ่งเนื้อหาออกเป็นแผนย่อย  ให้สอดคล้องกับเวลาที่ใช้สอน ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งเปน็  6  แผนการ
จัดการเรียนรู้  ใช้เวลาทั้งหมด  8  ช่ัวโมง 

  

ศึกษาวิธีการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้และจัดท าแผนการจดัการเรยีนรู้ตามรูปแบบและส่วนประกอบของแผนการ
จัดการเรียนรู ้

 

น าแผนการจดัการเรียนรู้ที่พิมพ์แล้ว ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรยีนรู้โดย  เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 
คน พบว่าค่าเฉลี่ย IOC = 1.00  

 
 

น าผลการประเมินจากผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงและแกไ้ขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญประเมิน 
ตามเกณฑ์ของลิเคริท์ (Likert) 

ภาพ 1 แสดงขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
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 2. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกท่ีมีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ที่
ใช้เกมประกอบการสอนส าหรับนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 20 ข้อ 

ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบ 

 

 

 

 

   
 

   
   
   
 

   
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

 

 

ภาพ 2 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

 

ศึกษาหลักสตูร คู่มือการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2561 
 

ก าหนดเนื้อหาและก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ใหส้อดคล้องกับเนือ้หาสาระ 

สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 30 ข้อ 

น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนที่สร้างขึ้นใหผู้้เชี่ยวชาญตรวจความถูกต้องของภาษาและความสอดคล้องของ

จุดประสงค์กับข้อสอบท่ีสร้างขึ้นเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาของข้อสอบ 

สร้างแบบประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค ์(IOC)  

น าผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาหาคา่ดัชนีความสอดคล้องโดยใช้ สูตร IOC พบว่า มีค่า IOC 

ตั้งแต่ 0.67-1.00 

 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสร้างขึ้นทดลองใช้ ( Try- out)กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2   
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) จ านวน 30 คน ท าเพื่อหาค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.23 – 0.83 

และค่าอ านาจจ าแนก (r) มีค่าตั่งแต่  0.13 – 0.87 

 

น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนที่ผ่านการประเมินและได้แก้ไขปรับปรุงเป็นบางข้อมาคดัเลือกเพื่อจัดท าแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 20 ข้อ 
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 3. แบบสอบถามวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ที่ใช้
เกมประกอบการสอนส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 10 ข้อ 
 

ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามวัดเจตคติ 

 

 

   

 

 

  น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม  จ านวน  3  ท่าน  เพื่อพิจารณา 
 ตรวจสอบความเที่ยงตรงการใช้ภาษา  ความเหมาะสมในการใช้เป็นเครื่องมือวิจัย 

 
 

 ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ภาษาที่ใช้ และการประเมินทีถู่กต้อง และน ามาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องของเครื่องมือ IOC เฉลี่ย ตั้งแต่ 0.67 – 1.00  

 
 
 
 

 น าผลการประเมินจากผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงและแกไ้ขตามค าแนะน า 

 

ภาพ 3 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามวัดเจตคติ 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. สถิติพื้นฐานที่ใช้ค านวณทั่วไป ได้แก่ 
    1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) 
          

เมื่อ  P แทน ร้อยละ 
                  F แทน ความถี่ท่ีต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
                  N แทน จ านวนความถี่ท้ังหมด 
     
 
 
 

ศึกษาการสร้างแบบสอบถามจากหนังสือการวิจัยเบื้องต้น 

 

สร้างแบบวัดเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการสอนโดยใช้เกม เพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์   เรื่อง การบวก ท่ีมี

ผลลัพธ์ และตัวตั้งไมเ่กิน ๑๐๐      
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    1.2 ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) 
 

 

เมื่อ  X ̅    แทน ค่าเฉลี่ย 

       ΣX  แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมดในกลุ่ม 
                  N     แทน จ านวนคนในกลุ่ม 

     1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 

 

เมื่อ  S  แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
                            X  แทน คะแนนแต่ละตัว 
        N  แทน จ านวนคะแนนในกลุ่ม 

 2. สถิตที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือท่ีใช้ในวัด 
   2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

            2.1.1 ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ 
 

 

 
 IOC  แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับกับเนื้อหา 
                        หรือระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค ์

 ΣR  แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
 N   แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

2.1.2 การหาค่าระดับความยาก (Difficulty) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ โดยใช้สูตร  

(สมนึก ภัททิยธนี. 2551:212) 
   สูตร P = R/N 

 เมื่อ  P    แทน ค่าความยากของข้อสอบ  
  R    แทน จ านวนคนตอบถูก  
  N   แทน จ านวนคนท้ังหมด 
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 2.1.3 การหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ โดยใช้สูตร   
(สมนึก ภัททิยธนี. 2551:214) 
   
   สูตร      B   =    U   _    L 
              N1       N2 

  เมื่อ  B    แทน ค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบ 
  U    แทน จ านวนคนท าข้อสอบข้อนั้นถูกของกลุ่มที่ผ่านเกณฑ ์
  L    แทน จ านวนคนท าข้อสอบข้อน้ันถูกของกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ ์
  N1   แทน จ านวนคนทีสอบผ่านเกณฑ ์
   N2   แทน จ านวนคนท่ีสอบไม่ผา่นเกณฑ ์

 3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบค่าเฉลี่ย  ได้แก่ t-test (Dependent Samples) เปรียบเทียบความแตกต่างของ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

 
 

 เมื่อ  t     แทน ค่าสถิติที่จะใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤตจากการแจกแจง  
       แบบ t เพื่อทราบความมีนัยส าคัญ 
 D    แทน ความแตกต่างระหว่างคะแนนแต่ละคู่ 
 N    แทน จ านวนสมาชิกกลุ่มตัวอย่าง 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการสอนด้วยวิธีการสอนโดยใช้เกมเรื่อง 
การบวกที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100   ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งผู้วิจัยทดสอบสมมติฐานโดยใช้
การทดสอบท ีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระจากกัน (t-test for dependent Samples)  
ตารางที่ 1  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนก่อนและหลังด้วยวิธีการสอนโดยใช้เกมเรื่องการบวกที่มีผลลพัธ์
และตัวตั้งไม่เกิน 100  การส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

การทดสอบ N x̄ S.D. t 

ก่อนเรียน 18 11.17 2.23 18.44* 
หลังเรียน 18 17.83 1.42 

 จากตารางที่ 1 พบว่า การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังด้วยวิธีการสอนโดยใช้ เรื่อง 
บวกที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100  การส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  1มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 
11.17   เฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 17.83  และ ค่า t  เท่ากับ 18.44 จากการทดสอบทางสถิติโดยการทดสอบค่าที พบว่า
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้เกมคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 

 ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง  การบวกที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100  
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 หลังเรียนเทียบกับเกณฑ์   
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ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 

จ านวน
นักเรียน

ทั้งหมด (คน) 

คะแนนของแบบทดสอบหลังเรียน คะแนนเกณฑ ์ t Sig 
คะแนนเตม็ 
(คะแนน) 

�̅� S.D. 

18 20 17.83 1.42 16 18.44* .000 
*p <.05  

 จากตารางที่ 2 พบว่านักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนด้วยวิธีการสอนโดยใช้เกม มีคะแนน
เฉลี่ยเป็น 17.83 และจากการทดสอบทางสถิติโดยการทดสอบค่าทีกับเกณฑ์ร้อยละ 80 คือ คะแนนเกณฑ์เฉลี่ย 16 
ปรากฏว่าสูงกว่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้วิธีการสอนโดยใช้เกม เรื่อง การบวกที่มี
ผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 100  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  โดยก าหนดเกณฑ์การประเมิน 5 ระดับวิเคราะห์
โดยการหาค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
ตารางที่ 3  แสดงค่าเฉลี่ย  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้วิธีการสอนโดยใช้เกม 

เรื่อง การบวกที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 100  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
 

รายการ 

N  =      คน 
ล าดับที ่ ระดับ 

  S.D. 

1. การสอนโดยใช้เกมคณิตศาสตร์ เรือ่งการบวกที่มีผลลัพธ์ และตัว
ตั้งไม่เกิน 100  มีความน่าสนใจ 4.90 0.32 

3 มากที่สุด 

2. การสอนโดยใช้เกมคณิตศาสตร์ เรือ่ง การบวกท่ีมีผลลัพธ์ และ
ตัวตั้งไมเ่กิน 100 ท าให้เข้าใจในบทเรียนมากขึ้น 

4.90 
0.32 

6 มากที่สุด 

3. การสอนโดยใช้เกมคณิตศาสตร์ เรือ่งการการบวกท่ีมีผลลัพธ์ 
และตัวตั้งไม่เกิน 100 ช่วยให้ผู้เรยีนได้ปฏิบตัิ และ มี

ประสบการณ ์
4.40 

0.70 

6 มาก 

4. การสอนโดยใช้เกมคณิตศาสตร์ เรือ่ง การบวกท่ีมีผลลัพธ์ และ
ตัวตั้งไมเ่กิน 100 ช่วยส่งเสริมให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์

4.80 
0.42 

2 มากที่สุด 

5. ผู้เรยีนกล้าแสดงออกเมื่อเข้าร่วมกจิกรรมเล่นเกมคณิตศาสตร์ 4.80 0.42 3 มากที่สุด 
6. ผู้เรยีนชอบท ากิจกรรมการเล่นเกมควบคู่กับการสอน

คณิตศาสตร ์ 4.90 0.32 
5 มากที่สุด 

7. การสอนโดยใช้เกมคณิตศาสตร์ เรือ่ง การบวกที่มีผลลัพธ์ และ
ตัวตั้งไมเ่กิน 100 ช่วยให้ผู้เรียนมคีวามกระตือรือร้น 4.60 0.84 

4 มากที่สุด 

8. ผู้เรยีนมีความสุขเมื่อไดเ้ล่นเกมคณิตศาสตร์ 4.90 0.32 5 มากที่สุด 

9. 
เป็นการเรียนท่ีไม่น่าเบื่อ ท าให้ผูเ้รยีนอยากเรียน                    

วิชาคณิตศาสตร ์ 4.70 0.48 
1 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 3   แสดงให้เห็นว่า ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เจตคติที่มีต่อการศึกษาการจัดการเรียนรู้
โดยใช้เกม เรื่อง การบวกที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 100  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1   โดยรวมอยู่ในระดับ  
(  = 4.78)  อยู่ในระดับ มากที่สุด  เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า อยู่ในระดับ มากที่สุด จ านวน  9 รายการ  อยู่
ในระดับมาก  จ านวน 1 รายการ อยู่ในระดับ ปานกลาง  จ านวน 0  รายการ อยู่ในระดับ น้อย  จ านวน  0 รายการ
และอยู่ในระดับ น้อยที่สุด จ านวน 0 รายการ    

สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนโดยใช้เกมและเจตคติที่มีต่อการสอน
โดยใช้เกมคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจัยพบว่า 

 1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี1มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังด้วยวิธีการสอนโดยใช้ เรื่อง บวกที่มี
ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 11.17   เฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 17.83 และ ค่า t เท่ากับ 
18.44 จากการทดสอบทางสถิติโดยการทดสอบค่าที พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้
เกมคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ที่ได้รับการสอนด้วยวิธีการสอนโดยใช้เกม มีคะแนนเฉลี่ยเป็น 17.83 และ
จากการทดสอบทางสถิติโดยการทดสอบค่าทีกับเกณฑ์ร้อยละ 80 คือ คะแนนเกณฑ์เฉลี่ย 16 ปรากฏว่าสูงกว่าเกณฑ์ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เจตคติที่มีต่อการศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม เรื่อง การบวกที่มี
ผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 100  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมอยู่ในระดับ (  = 4.78)  อยู่ในระดับมาก
ที่สุด  เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า อยู่ในระดับ มากที่สุด จ านวน  9 รายการ  อยู่ในระดับมาก  จ านวน 1 
รายการ อยู่ในระดับ ปานกลาง  จ านวน 0  รายการ อยู่ในระดับ น้อย  จ านวน  0 รายการ และอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
จ านวน 0 รายการ    

อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาผลการสอนโดยใช้เกม เพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกที่มีผลลัพธ์ 
และตัวตั้งไม่เกิน 100  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเทศบาล 2 ( วัดทุ่งสวน ) มีประเด็นจากผลการวิจัย
ที่น ามาอภิปรายรายละเอียดดังนี้ 

1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังด้วยวิธีการสอนโดยใช้ เรื่อง การ
บวกที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100  มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 11.17   เฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 17.83  และ ค่า 
t  เท่ากับ 18.44 จากการทดสอบทางสถิติโดยการทดสอบค่าที พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการ
สอนโดยใช้เกมคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อ
ที่ 1 ทั้งนี้เป็นเพราะนักเรียนกลุ่มทดลองได้มีโอกาสสร้างความรู้ด้วยตนเองและเพื่อนเป็นผู้ช่วยตรวจสอบความถูกต้อง
ในการอภิปรายผลตามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
สามารถพัฒนาความรู้ของผู้เรียนได้ดี ท าให้ผู้เรียนเข้าใจในเรื่อง การบวกที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ส่งผลให้
ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนสูงขึ้น เพราะการสอนโดยใช้เกม ช่วยให้กิจกรรมการเรียนการสอนมีความเข้าใจ และสนุกสนาน 
กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจที่จะเรยีน ซึ่งสอดคล้องกับจีราภรณ์  อินทร์โท่โล่  (2551 : บทคัดย่อ)  ศึกษาการพัฒนา
แบบฝึกทักษะ เรื่องการบวกและการลบ  จ านวนท่ีมีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน  100  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  ผลการวิจัย

10. สามารถน ากิจกรรมการสอนโดยใช้เกมไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 4.90 0.32 2 มากที่สุด 
เฉลี่ยรวม 4.78 0.24 มากที่สุด 
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พบว่า  แบบฝึกทักษะการ การบวกและการลบ  จ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่ เกิน  100  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 มี
ประสิทธิภาพ  92.15/84.40  สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนภายหลังเรียนจากแบบฝึก
ทักษะการบวกและการลบ  จ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน  100  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ  .01 

2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการบวกที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 
ด้วยวิธีการสอนโดยใช้เกม ของนักเรียนจ านวน 18 คน ซึ่งมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน ปรากฏว่าผลการทดสอบหลังเรียน
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16 เมื่อทดสอบค่าทีกับเกณฑ์ร้อยละ 80 ซึ่งเท่ากับ 17.83 ปรากฏว่าสูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 แสดงว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการ
สอนโดยใช้เกมคณิตศาสตร์ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการ
วางแผนที่ดี การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เล่นเกมเป็นการสร้างความสนใจ เป็นการกระท าเพื่อให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการที่จะเรียน มีความสนใจจดจ่อในบทเรียน ซึ่งเป็นแรงจูงใจเพื่อให้นักเรียนเกิดความต้องการอยากจะ
เรียนด้วยความสนใจ จากรุ่งอรุณ  ลียะวณิชย์ (2556 : 112) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ผลของการใช้เกมคณิตศาสตร์ในการ
สอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและส านึกด้านจ านวนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
3 ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้เกมคณิตศาสตร์ในการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านักเรียนท่ีใช้การสอนตามปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ. 01 2) นักเรียนที่ได้รับ
การสอนโดยใช้เกมคณิตศาสตร์ในการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์มีส านึกด้านจ านวนดีกว่านักเรียนที่ใช้การสอน
ตามปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. นักเรียนมีเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก เจตคติของนักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีการสอนโดยใช้
เกมประกอบด้วยกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูผู้สอนมีบทบาทกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิด ท าให้ผู้เรียนเกิดความ
เข้าใจยิ่งขึ้น ซึ่งผู้เรียนมีส่วนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน ดังที่ นิตยา  สุวรรณศรี (2546) กล่าวว่า เกมเป็น
กิจกรรมอย่างหน่ึงซึ่งมีความส าคัญต่อการเกิดการเรียนรู้ของเด็กเป็นอย่างมาก เกมจะช่วยให้เด็กเกิดความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งที่เด็กเรียนและสิ่งที่อยู่รอบตัวเด็ก ท าให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการน าเกมคณิตศาสตร์มาใช้ในการ
เรียนการสอนต่อไป อีกทั้งเป็นวิธีที่น าเนื้อหาสาระหรือข้อความที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเจตคติของนักเรียนท าให้
นักเรียนมีความรู้สึกชอบหรือพอใจในการเรียนโดยใช้เกมในการจัดกิจกรรมการสอนที่อยู่ในระดับมากที่สุด 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัย 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. ในการน าวิจัย การศึกษาผลการสอนโดยใช้เกม เพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การ
บวกที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  ต้องมี ขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอน
อย่างเป็นระบบทุกครั้ง มีความสนใจผู้เรียนอยู่ตลอดเวลา  

 2. ในการน าวิจยัการศึกษาผลการสอนโดยใช้เกม เพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การ
บวกที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องมีการฝึกฝนผู้เรียน กระตุ้นให้ผู้เรียน 
เกิดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาและที่ส าคัญบรรยากาศในห้องเรียนมีอากาศถ่ายเทสะดวกสบาย มีสื่อ อุปกรณ์ที่น่าสนใจ
เหมาะสมกับการเรียนรู้ 

3. เวลาในการเล่นเกมส าหรับนักเรียนบางคน มีความสามารถด้านการอ่านและเขียนภาษาไทยต่ า จึงควรมี
การบูรณาการวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ เพื่อซ่อมเสริมความสามารถด้านภาษา หรือส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์โดยการเล่นเกมคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นการซ่อมเสริมในช่วงพักกลางวันหรือหลังเลิกเรียน 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ในการจัดกิจกรรมการสอนควรใช้สื่อที่หลากหลาย ที่มีความน่าสนใจ และทันสมัยให้เกิด ผู้เรียนเกิดการ

เรียนรู้ได้ตลอด  
2. ควรน าเอารูปแบบ และกระบวนการสอนโดยใช้เกมในครั้งนี้ไปท าการศึกษากับเนื้อหารายวิชา กลุ่มสาระ

การเรียนรู้อื่นๆต่อไป  
3. ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ ในการจัดการเรียนการสอน ด้วยใช้เกมในการสอน และรูปแบบการสอน

อื่นๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนคณิตศาสตร์    
4. ควรมีการศึกษาการใช้เกมคณิตศาสตร์ที่ส่งผลต่อตัวแปรอื่นๆ เช่น เจตคติ ความสนใจในการเรียน เป็นต้น 
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การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ เรื่อง Places and Location   
โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3   

THE DEVLOPMENT OF ENGLISH READING ABILITY BY USING SQ3R READING 
TECHNIQUE OF STUDENTS GRADE 3  

ณัฐธยาน์  วรกาล   ทัศนีย์ ค าอิ่ม   และ วชิระ  วิชชุวรนันท์  
Nattaya Woragan   Thanssanee Cum-im   and Wachira Wichuwaranan   

นักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

อาจารย์ที่ปรึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1). เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง 
Places and Location  ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
3  (2). เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Places and Location  หลังเรียนกับเกณฑ์
ร้อยละ 80 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  (3). เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้เทคนิคการอา่นแบบ SQ3R เรื่อง Places and Location ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) ปีการศึกษา 2561 จ านวน 28 
คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Places and Location  โดยใช้เทคนิคการอ่าน
แบบ SQ3R ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 8 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ระหว่างเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน และแบบวัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียน
การสอนวิชาภาษาอังกฤษ  เรื่อง Places and Location  โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test 
 จากการศึกษาพบว่า  
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง  Places and Location  หลังเรียนสูงกว่าหลังเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 2. คะแนนหลังเรียนกับเกณฑ์ โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R สูงกว่าร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05  
 3. เจตคติของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อชุดการสอนภาษาอังกฤษ เรื่อง Places and Location 

อยู่ในระดับมากท่ีสุด (x = 4.51) 

ค าส าคัญ : เทคนคิการอ่านแบบ SQ3R  

ABSTRACT 
 The purpose of this research were (1) To compare learning achievement pretest and 
posttest score by using SQ3R techniques of students grade 3 (2). To compare students’ scores 
pretest using SQ3R techniques with criteria of 80 percent (3). To measure students' attitudes 
towards English language teaching and learning by using SQ3R techniques of students grade 3. The 
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samples were 28 students grade 3 from Tessaban II (watthungsuan) school in kampaeng phet 
province Academic year 2018. The research instrumeuts were English language about place and 
location lesson plans using SQ3R techniques of students grade 3, The statistics used in data 
analysis are mean standard deviation and t-test.  
 The results of this study were  

1. Data were analyzed by using mean score found that students’ posttest learning 
achievement in English, by using SQ3R techniques higher than pretest average score reading ability 
were significantly at the level of .05  

2. The posttest scores with the criteria by using the SQ3R technique were significantly 
higher than the criteria 80 percent at the level of .05 

3. The students T-score satisfaction by using SQ3R techniques was in the high level.                      

(x = 4.51) 

Keywords: Ability by using SQ3R techniques reading. 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 การจัดการเรียนการสอนของประเทศไทยในปัจจุบัน ยึดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ                   
พ.ศ. 2542 ซึ่งก าหนดให้วามส าคัญกับผู้เรียนเป็นหลักเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี 
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้เต็มศักยภาพ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และรู้จักแสวงหาความรู้อย่าต่อเนื่องตลอด
ชีวิต (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2550 : 12) 

การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพนั้น มีความส าคัญอย่างยิ่งในการวางรากฐานความรู้
ความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ถูกต้องให้เกิดแก่ผู้เรียน แต่จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(National Test : NT วิชาภาษาอังกฤษ โดย นักเรียนท้ังหมดมีคะแนนเฉลี่ย 52.49 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ในปี
การศึกษา 2560 แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของ ผู้เรียนท่ียังถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ จึงท าให้ต้องย้อนกลับไปหาต้น
ตอของปัญหาที่ท าให้ผู้เรียนไม่มีคุณภาพ ซึ่ง ปัญหาส่วนใหญ่นั้นย่อมเกิดจากการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ยังไม่มี
คุณภาพ (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 2560 : ออนไลน์) 

ในปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) 
นักเรียนยังขาดเทคนิคในการเรียนให้มีคุณภาพ ทางด้านการดู การถาม การอ่าน การท่อง และการทวน จึงท าให้เป็น
อุปสรรคต่อการเรียน 

จากปัญหาดังกล่าวผู้ศึกษาพบว่าการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษประสบปัญหาเกี่ยวกับการเรียน
การสอนทางด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน จึงได้วางแผนด าเนินการแก้ไข ดังนี้คือ ศึกษาวิธีการสอนจาก
เอกสารหลักสูตร ต ารา ที่เกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนารูปแบบการการเรียน
การสอนในห้องเรียน ให้บรรลุตามจุดมุ่งหมาย โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางด้าน
ค าศัพท์ และความเข้าใจในการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สูงขึ้น 
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จุดมุ่งหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วจิัยได้ตั้งวัตถุประสงคไ์ว้ ดังนี้ 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Places and Location ก่อนเรียนและ
หลังเรียน โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3     

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Places and Location หลังเรียนกับ
เกณฑ์ร้อยละ 80 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

3. เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R เรื่อง 
Places and Location ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาผลการพัฒนาการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ เรื่อง Places and 
Location  โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยก าหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การออกเสียงและบอกความหมายค าศัพท์เกี่ยวกับการบอกเส้นทาง เช่น near, behind, in front of, 

opposite และ next to รวมถึงการพูดบทสนทนาถามตอบค าศัพท์เกี่ยวกับการบอกเส้นทางจากประโยคที่ก าหนดให้ 
และการสร้างประโยคโดยการใช้ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการบอกเส้นทาง 

2. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) ปีการศึกษา 2561 จ านวน 56 คน                
2 ห้องเรียน                                                 
          กลุ่มตัวอย่างนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน)  ปีการศึกษา 2561                        
จ านวน 28 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง                                                  
  3. ขอบเขตด้านตัวแปร 
     3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การเรียนโดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R ต่อการสอนภาษาอังกฤษ เรื่อง Places 
and Location  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
              3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Places and   
Location และ เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการสอนภาษาอังกฤษ เรื่อง Places and Location โดยใช้เทคนิคการอ่าน
แบบ SQ3R ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
 4. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
    ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

สมมติฐาน 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง  Places and Location  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน       
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Places and Location  หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค

การอ่านแบบ SQ3R สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
3. เจตคติของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อชุดการสอนภาษาอังกฤษ เรื่อง Places and Location  

อยู่ในระดับมาก 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R  หมายถึง เทคนิคในการดู ถาม อ่าน ท่อง ทวน 
    1.1. Surveying หมายถึง การส ารวจ อ่านหนังสือแบบให้ผ่านสายตาแล้วอ่านหัวข้อใหญ่ หัวข้อเล็ก  
หัวข้อสรุปที่อยู่ในทุกท้ายบท แล้วลองคิดว่าในบทๆนั้น ผู้เขียนตั้งใจจะสื่ออะไร แล้วลองเขียนค าตอบดังกล่าวในสมุด
บันทึก ล าดับเรื่องให้ต่อเนื่อง จนท าให้เห็นภาพรวมของข้อความที่อ่านท้ังหมดได้ 
             1.2. Questioning หมายถึง การตั้งค าถาม   ให้สงสัยว่า ท าไมเขาถึงเขียนบอกไว้อย่างนั้น ซึ่งเป็นหัวใจ
ส าคัญของการคิดเป็น จากน้ันเอาความสงสัยดังกล่าวมาเขียนเป็นค าถามหรือตั้งปัญหาขึ้น ถ้าท าได้แล้วค่อยอ่านเนื้อหา
ข้อความในบทถัดไป 
              1.3. Reading หมายถึง การอ่านจริง อ่านอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นหาค าตอบส าหรับค าถามที่ตั้งขึ้นจากขั้นตอน
ที่แล้ว ใหใ้ช้เทคนิคการอ่านที่คุณรู้หรือค้นคว้ามา แสดงให้ปรากฏในช้ันเรียนหรือที่ประชุม เพื่อให้คนอื่นได้แสดงความ
คิดเห็นของเขาออกมาด้วย ช่วยเรียนรู้ให้ได้แง่มุมที่หลากหลายกว่าเดิม จากนั้นเขียนถ้อยค าของค าตอบที่ได้มาทั้งใน
ส่วนของคุณเองและคนอ่ืน แล้วจัดล าดับความส าคัญ ซึ่งคุณจะได้โครงเรื่องหรือกรอบของเรื่องที่คุณต้องการว่าคืออะไร 
            1.4. Reciting หมายถึง การทบทวน เมื่อจดจ าทุกอย่างได้ขึ้นใจและต่อเนื่องได้จริงแล้ว (อาจต้องใช้เทคนิค
ช่วยจ าต่างๆเข้าช่วย) ก็ลองนั่งทบทวนเรื่องทั้งหมดในใจ คิดไปพูดในใจด้วยถ้อยค าภาษาของคุณทั้งหมด 
             1.5. Reviewing หมายถึง การตรวจสอบ   ดูค าถามที่คุณเคยคิดไว้ ตอบดูเองแล้วดูบันทึกที่จดมา และที่จด
เพิ่มเติมทีหลัง จากนี้ก็วัดผลดีเลวของการตอบคุณเอง กี่ข้อที่คุณท าได้ กี่ข้อที่ท าไม่ได้ หรือกี่ข้อเดาชนิดครึ่งต่อครึ่งคือ
แบบไม่แน่ใจ 50% จากน้ันก็หาความถูกต้องที่ชัดเจน ของค าถามทุกข้อทั้งหมด เช่ือมโยงความคิดเหล่านั้นเข้าด้วยกัน 
จนท าให้มองเห็นภาพรวมของวิชาที่เรียน หรือ เรื่องที่อ่าน 
 2. ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ  หมายถึง  ความสามารถทางด้ านการแปลความ ตีความ และ
บอกรายละเอียดต่างๆ 
 3. นักเรียน  หมายถึง ผู้เรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน)       
อ าเภอเมือง  จังหวัด ก าแพงเพชร 
 4. Places and Location หมายถึง การบอกสถานท่ีต่าง ทิศทางและต าแหน่งของสถานท่ีต่างๆ 
 5. เจตคติ หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีต่อการเรียนโดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R  ซึ่งวัดได้จากแบบสอบถามที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น  

6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ความเข้าใจความสามารถของนักเรียนซึ่งวัดได้จาการบอก
ต าแหน่งทิศทางของสถานที่ต่างๆจากการท ากิจกรรมและการท าแบบทดสอบเรื่อง Places and Location  ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น จ านวน 20 ข้อ  

7. ประสิทธิภาพ หมายถึง ค่าการหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามเกณฑ์ 80/80 
80 ตัวแรก หมายถึง การท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียน เรื่อง Places and Location   
80 ตัวหลัง หมายถึง การท าแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง Places and Location   
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ในการวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ เรื่อง Places and Location  โดยใช้
เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ซึ่งผู้วิจัยด าเนินการวิจัยตามกรอบแนวคิดสรุปได้ ดังนี้ 

 

  

 

 

 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยัได้สรา้งเครือ่งมือเพื่อใช้ในการทดลอง คือ 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง Places and Location โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 8 แผน เวลา 8 ช่ัวโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรต้น 
การเรยีนโดยใช้เทคนิคการอ่าน

แบบ SQ3R ต่อการสอนภาษาอังกฤษ เรื่อง 
Places and Location  ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 

ตัวแปรตาม 
    1.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง 
Directions and Location  
    2. เจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการสอนภาษาอังกฤษ เรื่อง 
Directions and Location โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
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ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 

ศึกษาหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2561 และหนังสือรายวิชาพื้นฐานสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

 
 

ศึกษาทฤษฎี หลักการ แนวคิด และเทคนิควิธีในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R 
 
 

ศึกษาหนังสือคู่มือครเูอกสารในเนือ้หา เรื่อง Places and Location โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R     
 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

 
 

วิเคราะหเ์นื้อหาสาระแบ่งเนื้อหาออกเป็นแผนย่อย ให้สอดคล้องกับเวลาที่ใช้สอน ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งเป็น                       
8  แผนการจัดการเรยีนรู้  ใช้เวลาทั้งหมด  8  ช่ัวโมง 

  
ศึกษาวิธีการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้และจัดท าแผนการจดัการเรยีนรู้ตามรูปแบบและส่วนประกอบของแผนการ

จัดการเรียนรู ้

 
น าแผนการจดัการเรียนรู้ที่พิมพ์แล้ว ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรยีนรู้โดยเสนอต่อผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 3 

คน พบว่ามีค่า IOC เท่ากับ 1.00 ไม่มีข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ 
 

 
น าผลการประเมินจากผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงและแกไ้ขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญประเมิน 

ตามเกณฑ์ของลิเคริท์ (Likert) 

 

ภาพ 1 แสดงขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
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 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Places and Location โดยใช้เทคนิคการ
อ่านแบบ SQ3R ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3จ านวน 20 ข้อ 

ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบ 

 
 
 
 
 
 
   
 
 

   
   
   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 2 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  
 
 

ศึกษาหลักสตูร คู่มือการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
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 ก าหนดเนื้อหาและก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ใหส้อดคล้องกับเนือ้หาสาระ 

สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 25 ข้อ 

น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนที่สร้างขึ้นใหผู้้เชี่ยวชาญตรวจความถูกต้องของภาษาและความ
สอดคล้องของจุดประสงค์กับข้อสอบที่สร้างขึ้นเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาของข้อสอบ 

สร้างแบบประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค ์(IOC)  

น าผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาหาคา่ดัชนีความสอดคล้องโดยใช้ สูตร IOC 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สร้างขึ้นทดลองใช้ (Try- out) กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 3  
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) จ านวน 28 คน ท าเพื่อหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) 
พบว่า ระดับความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.23 – 0.83 ค่าอ านาจจ าแนก (r) มีค่าตั่งแต่  0.13 – 0.87 

น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนที่ผ่านการประเมินและได้แก้ไขปรับปรุงเป็นบางข้อมาคดัเลือก
เพื่อจัดท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 20 ข้อ 
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 3.แบบสอบถามวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ที่ใช้
เกมประกอบการสอนส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 10 ข้อ 

ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามวดัเจตคติ 

 

 

   

 

 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอผูเ้ชี่ยวชาญชุดเดิม จ านวน  3  ท่าน เพื่อพิจารณา 
  ตรวจสอบความเที่ยงตรงการใช้ภาษา  ความเหมาะสมในการใช้เป็นเครื่องมือวิจัย 

 
 

  ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ภาษาที่ใช้ และการประเมินทีถู่กต้อง  
  และน ามาหาค่าดัชนีความสอดคลอ้งของเครื่องมือ IOC โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณา 

 

   
  น าผลการประเมินจากผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงและแกไ้ขตามค าแนะน า 

 

     ภาพ 3 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามวัดเจตคติ 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวเิคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
1. วิเคราะห์หาประสิทธิผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรยีน โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
สูตรการหาค่าเฉลีย่  
 
         เมื่อ            X   แทน คะแนนเฉลี่ย  

∑X  แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมด  
  N  แทน จ านวนข้อมูล 

 
                       สูตรการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

                                            

ศึกษาการสร้างแบบสอบถามจากหนังสือการวิจัยเบื้องต้น 

สร้างแบบวัดเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เรือ่ง Places and Location  
โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R  
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                          เมื่อ      S    แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

                                  ∑𝑥2    แทน ผลรวมก าลังสองของคะแนนทุกจ านวนในกลุ่ม 

                               (∑𝑥2)    แทน ผลรวมของจ านวนทุกจ านวนยกก าลังสอง  
                                     N     แทน จ านวนตัวอย่าง 

 2. การวิเคราะห์หาความเที่ยงตรง ( IOC ) ใช้สูตรดังนี ้
   สูตรหาค่า IOC  คือ 
 

    IOC  =    
∑ 𝑅

𝑁
  

                     เมื่อ   ∑ 𝑅      คือ  ผลรวมของคะแนนของผู้เช่ียวชาญ 

                                     𝑁          คือ  จ านวนผู้เช่ียวชาญ 

 3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบค่าเฉลี่ย  ได้แก่ t-test (Dependent Samples) เปรียบเทียบความแตกต่างของ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

 

 
 เมื่อ  t    แทน ค่าสถิติที่จะใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤตจากการแจกแจงแบบ t เพื่อทราบ 

  ความมนีัยส าคัญ 
 D  แทน ความแตกต่างระหว่างคะแนนแต่ละคู่ 

                         N  แทน จ านวนสมาชิกกลุ่มตัวอย่าง 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนท่ี1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง เรื่อง Places and Location   
ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
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ตารางที่ 1  แสดงคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน ความต่าง 

1 เด็กชายกวันวัศ     เทียมลม 8 17 9 

2 เด็กชายญาณภัทร    จันนาค 6 17 11 

3 เด็กชายอภสิิทธ์ิ      เกษร 8 16 8 

4 เด็กชายธงชัย      ชีวะโต 8 17 9 

5 เด็กชายธนวัชร      สุขชู 6 16 10 

6 เด็กชายปรเมศร ์      นวลค า 6 15 9 

7 เด็กชายอภิรักษ์      แซ่เอี๊ยะ 6 19 13 

8 เด็กชายสรุชัย       ใจมั่น 7 16 9 

9 เด็กชายณัฐิวุฒิ เบื้องสุวรรณ ์ 8 15 7 

10 เด็กหญิงชนกฑนันท์   คงสวัสดิ ์ 6 17 11 

11 เด็กหญิงบุญยกร       ใจอยู่ 5 16 11 

12 เด็กหญิงเมติยา       ชูพินิจ 9 16 7 

13 เด็กหญิงวีรดา       มั่งทอง 1 17 16 

14 เด็กหญิงสุธารส       ศรีทุมมา 4 20 16 

15 เด็กหญิงอภิชญา    โพธิยานนท์ 4 20 16 

16 เด็กชายพลขจร        สีม่วง 6 14 8 

17 เด็กหญิงภัทรลภา       จงศวร 8 15 7 

18 เด็กชายธีรเดช       นาทุ่งมน 3 18 15 

19 เด็กหญิงอัยลดา       ปิ่นจุไร 5 16 11 

20 เด็กชายจิตวสิุทธ์ิ        ดีเกิด 6 16 10 

21 เด็กชายจักรภัทร        แซ่เติ๋น 6 16 10 

22 เด็กหญิงดลพร        แซ่เติ๋น 4 17 13 
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จากตารางที่ 1 พบว่าคะแนนก่อนเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 คะแนนสูงสุด คือ 9 คะแนน  
คะแนนต่ าสุด คือ 1 คะแนน หลังเรียนคะแนนสูงสุด คือ 20 คะแนน คะแนนต่ าสดุ คือ 14 คะแนน 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Places and Location  โดยใช้เทคนิคการ
อ่านแบบ SQ3R ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 28 คน 

จากตารางที่ 2   พบว่า การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 5.86 คะแนน และ 16.54 คะแนน ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน 
พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ตอนที่ 2  ผลการเปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนกับเกณฑ์ เร่ือง Places and Location  โดยใช้เทคนิค
การอ่านแบบ SQ3R ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3กับเกณฑ์ร้อยละ 80  

ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง ค าเรื่อง Places and Location  

โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R กับเกณฑ์ร้อยละ 80 

 n k x S.D. t Sig. 

หลังเรียน 28 20 16.54 1.55 1.83 0.0000 

จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Places 
and Location  หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค การอ่านแบบ SQ3R สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05   โดยมีค่า t = 1.83 

23 เด็กชายธวัชชัย       ทองด้วง 8 15 7 

24 เด็กหญิงนันทิพร        คชฤทธิ์ 7 18 11 

25 เด็กหญิงกรรณิการ์    ทองอ่อน 5 17 12 

26 เด็กหญิงอรสุรัศมิ์      พินโยยิ่ง 5 18 13 

27 เด็กชายพิชยะ       แซ่โง้ว 5 15 10 

28 เด็กชายเจษฎาพร      ใจเย็น 4 14 10 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย x S.D. D S.D. t Sig. 

ก่อนเรียน   5.86   1.82 
10.68 2.75 20.55* 

 

0.0000 หลังเรียน  16.54 1.55 
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ตอนที่3 ผลการวิเคราะห์เจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R 

ตารางที่ 4  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มเป้าหมายตาม เพศ 

จากตารางที่ 4 พบว่ากลุ่มเป้าหมายที่ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบไปด้วยเพศหญิง ร้อยละ 42.86  เพศชาย 
ร้อยละ 57.14 

ตารางที่ 5  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับเจตคติ ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

 
ความคิดเห็นของนักเรียน 𝐱 SD. แปลความหมาย 

1. การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้
เทคนิค SQ3R ท าให้เกิดการเรียนรู้มากข้ึน 

4.38 0.52 มาก 

2. ระหว่างการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดย
ใช้เทคนิค SQ3R เกิดความสนุกสนาน 

4.63 0.52 มากที่สุด 

3. การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้
เทคนิค SQ3R ก่อให้เกิดความเข้าใจมากข้ึน 

4.50 0.53 มากที่สุด 

4. การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้
เทคนิค SQ3R มีเป้าหมายที่ชัดเจน 

4.25 0.71 มาก 

5. สื่อท่ีใช้ในการจัดการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ
โดยใช้เทคนิค SQ3R มีความชัดเจน เข้าใจง่าย 

4.50 0.53 มากที่สุด 

6. การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้
เทคนิค SQ3R ช่วยพัฒนาทักษะการอ่าน 

4.63 0.52 มากที่สุด 

7. การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้
เทคนิค SQ3R นักเรียนสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

4.63 0.74 มากที่สุด 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 16 57.14 

หญิง 12 42.86 

รวม 28 100 
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8. การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้
เทคนิค SQ3R มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ที่ชัดเจน 

4.25 0.89 มาก 

9. ครูผู้สอนใช้ค าพูดในการสอน ชัดเจน ไม่ก ากวม 
ผู้เรยีนสามารถเข้าใจได้ง่าย 

4.50 0.53 มากที่สุด 

10. เนื้อหาการจัดการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษโดย
ใช้เทคนิค SQ3R มีความเหมาะสมกับผู้เรียน 

4.88 0.35 มากที่สุด 

รวม 4.51 0.27 มากที่สุด 

จากตารางที่ 5 พบว่า เจตคติของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรื่อง Places and Location  โดยใช้เทคนิคการ
อ่านแบบ SQ3R มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 ค่า S.D. เท่ากับ 0.27 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีสุ่ด 

สรุปผลการวิจัย 

1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังด้วยวิธีการสอนโดยใช้เทคนิคการ
อ่านแบบ SQ3R เรื่อง Places and Location มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 5.86เฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 16.54 และ 
ค่า t เท่ากับ 1.83 จากการทดสอบทางสถิติโดยการทดสอบค่าที พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการ
สอนโดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนด้วยวิธีการสอนโดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R มี
คะแนนเฉลี่ยเป็น 16.54 และจากการทดสอบทางสถิติโดยการทดสอบค่าทีกับเกณฑ์ร้อยละ 80 คือ คะแนน เกณฑ์
เฉลี่ย 82.68 ปรากฏว่าสูงกว่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Directions and Location 
โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.51 อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

อภิปรายผล 
1. นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Places and Location โดยใช้เทคนิค

การอ่านแบบ SQ3R ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ อาจเป็นเพราะเหตุผล ดังนี้  

การเรียนโดยใช้แผนการสอน เรื่อง Places and Location โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 เน้นการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้ปฏิบัติ แสวงหาความรู้ด้วยตนเองตามการจัดการเรียนรู้ใน
ทศวรรษท่ี 21  ของวิจารณ์  พานิช  (2556 : 29-33) ได้สรุปหลัก 7 ประการของการสอนที่ดี คือ เริ่มจากประการที่ 1 
ตองเขาใจเรื่องความรูเดิมของนักเรียนทันโลก ทันยุคสมัย ประการที่ 2  คือการจัดระบบความรู้  ประการที่ 3  คือ
แรงจูงใจ  ประการที่  4 คือการเรียนที่ถูกต้อง ผู้เรียนต้องเรียนจนรู้เรื่อง ประการที่ 5 คือ การสอนโดยการปฏิบัติ
และปอนกลับ  ประการที่ 6 คือ พัฒนาการของนักเรียนและบรรยากาศของการเรียน และประการสุดท้ายประการที่ 7 
คนที่จะเรียนรูไดดีจะตองเปนผูที่สามารถก ากับการเรียนรูของตนเองได้ ซึ่งจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามแนวคิด
เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R คณะผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านที่
หลากหลาย ส่งเสริมการอ่านเพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อเรื่อง และสามารถจ าข้อความที่อ่านได้ การฝึกอ่านที่เป็นระบบ
ด้วยการวาดสายตา ฝึกตั้งค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านบันทึกข้อมูลและทบทวนจากสิ่งที่ได้จากการอ่าน  ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักทฤษฏีการอ่านแบบ SQ3R ของ Robinson (1961 : 29-30 อ้างถึงใน วันเพ็ญ   วัฒฐานะ 2557 : 57)  ผู้สอน



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

69 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

น าไปบูรณาการและประยุกต์การเรียนการสอน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเลือกสิ่งที่เขาคาดว่าจะรู้จากเรื่องที่อ่าน 
เข้าใจแนวคิดของเรื่องที่อ่านได้รวดเร็ว และจดจ าเรื่องได้ดีตลอดจนสามารถทบทวนเรื่องที่อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งมีข้ันตอนการอ่าน 5 ขั้นตอนตามค าส าคัญของวิธีการคือ Survey (ส ารวจ) Question (ตั้งค าถาม) Read (อ่าน R1) 
Recite (พูดตอบตัวเองR2) Reconstruct or Review (สร้างโครงเรื่องของบทอ่านหรืออ่านทบทวน R3) การสอนแนว 
SQ3R นี้ ครูอาจใช้ด าเนินกิจกรรมในช้ันเรียนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ไปตามล าดับขั้นตอนหรืออาจแนะน านักเรียนให้ใช้
วิธีการนี้ในการอ่านของตนได้ ดังที่ทิศนา  แขมมณี (2555 : 2-6 อ้างถึงใน สมจิต จันทร์ฉาย  2557 : 3) ได้กล่าวว่า
การเรียนการสอนเป็นการจัดเตรียมเง่ือนไขการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้
อย่างตั้งใจเพื่อท าให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในด้านใดด้านหนึ่งตามที่ต้องการ  

2. นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Places and Location โดยใช้เทคนิค
การอ่านแบบ SQ3R ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนหลังเรียนกับเกณฑ์ โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ 
SQ3R สูงกว่าร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ อาจเป็นเพราะเหตุผล 
ดังนี้  
          การเรียนโดยใช้แผนการสอน เรื่อง Places and Location โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 เน้นการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้ปฏิบัติ แสวงหาความรู้ด้วยตนเองตามการจัดการเรียนรู้ 
ซึ่งสอดคล้องกับหลักทฤษฏีการอ่านแบบ SQ3R ของ Robinson (1961 : 29-30 อ้างถึงใน วันเพ็ญ   วัฒฐานะ 2557 : 
57)  ผู้สอนน าไปบูรณาการและประยุกต์การเรียนการสอน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเลือกสิ่งที่เขาคาดว่าจะรู้จากเรื่อง
ที่อ่าน เข้าใจแนวคิดของเรื่องที่อ่านได้รวดเร็ว และจดจ าเรื่องได้ดีตลอดจนสามารถทบทวนเรื่องที่อ่านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งมีขั้นตอนการอ่าน ดังนี้ เริ่มจากขั้นตอนที่ 1 ส ารวจโดยการให้นักเรียนอ่านและสังเกตใบความรู้ สื่อ
ประกอบ อ่านบทความ กวาดสายตาไปตามหัวข้อตามบทอ่านเพื่อหาจุดส าคัญของเรื่องที่อ่าน เป็นการอ่านอย่างคร่าว 
ๆ ถ้าหากบทอ่านนั้นมีบทสรุปก็ให้อ่านบทสรุปด้วยการอ่าน ขั้นนี้ไม่ควรใช้เวลามากจนเกินไป การอ่านในขั้นตอนนี้จะ
ท าให้ผู้อ่านได้รู้ใจความส าคัญของเรื่องหรือแนวคิดหลักของเรื่อง การอ่านในขั้นตอนนี้จะช่วยให้ผู้อ่านเรียบเรียงแนวคิด
ต่างๆ ของเรื่องได้เป็นการสร้างแรงบันดาลใจจุดประกายให้นักเรียนมีความสนใจอยากติดตามความเป็นไปของเรื่องที่
อ่านแล้วน าสิ่งที่อยากรู้ หรือพบเห็นมาตั้งค าถามตามขั้นตอนที่ 2 ตั้งค าถาม โดยผู้สอนมีการตั้งค าถามในขั้นตอนนี้จะ
ท าให้ผู้อ่านอยากรู้อยากเห็นมากขึ้น  ดังนั้นค าถามจึงเป็นสิ่งท่ีจะเพิ่มความเข้าใจมากขึ้น  ค าถามจะช่วยให้ผู้อ่านระลึก
ถึงความรู้เดิมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่อ่านที่ส าคัญมาถามจะต้องสัมพันธ์กับเรื่องราวที่ก าลังอ่าน ขั้นตอนที่ 3 ผู้สอนให้
นักเรียนอ่านข้อความซ้ าๆ ทบทวนอย่างละเอียด เพื่อความเข้าใจและจับประเด็นส าคัญๆการอ่านในขั้นตอนนี้เป็นการ
อ่านอย่างกระตือรือร้น เพื่อที่จะหาค าตอบและเข้าใจเนื้อหาในการเรียนในแผนการจัดการเรียนรู้มากขึ้น หลังจากนั้น
ครูให้นักเรียนอ่านท าความเข้าใจอีกครั้ง ตามขั้นตอนที่ 4 อาจมีการจดบันทึก และให้นักเรียนท ากิจกรรมการเรียนรู้
เป็นกลุ่ม ช่วยกันคิดท าใบงานร่วมกัน ฝึกกันท างานเป็นกลุ่ม มีกิจกรรมนันทนาการ ความสนุกสนานสอดแทรกเพื่อให้
ความรู้สึกผ่อนคลายและเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข จดจ าค าศัพท์และการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ดียิ่งข้ึน ขั้นตอนที่ 5 ครู
ทบทวนความรู้ สรุปองค์ความรู้จากกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งหมด ในขั้นตอนนี้เป็นการทบทวนความรู้ เตือน
ความจ าให้แก่ผู้เรียน การให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น และน าเสนอผลงาน น าเสนอแนวความคิด ค าตอบของ

ตนเอง การสร้างสรรค์ผลงานกิจกรรมรว่มกันภายในห้องเรียน และสุดท้ายครูความให้ผลป้อนกลับ บอกแนวทางแก้ไข
ปรับปรุง การพัฒนาการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจ  และทราบผลการการเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
เรียนต่อไปในอนาคตได้  

ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของดุษฎี  นาหาร (2553) เรื่องการพัฒนากิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจและความคงทนในการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R 
6 โรงเรียนบ้านหันศิลางาม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 3 ผลการวิจัยพบว่าการพัฒนากิจกรรมการอ่าน
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ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R ตาม
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ท าให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสูงขึ้นตามล าดับ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. เจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Places and Location โดยใช้
เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) จังหวัดก าแพงเพชร
อยู่ในระดับมาก  ท้ังนี้อาจเป็นเพราะกระบวนการการจัดการเรียนรู้ทั้ง 8 แผนสอดคล้องกับข้ันตอนของเทคนิคการอ่าน
แบบ SQ3R  ซึ่งเน้นการปฏิบัติเป็นรายบุคคลตามขั้นตอนของการอ่านอย่างเป็นระบบชัดเจนมีผู้สอนเป็นผู้ก ากับดูแล
ใหค้ าแนะน าอย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นการสร้างความกล้าความมั่นใจให้กับนักเรียน ผู้สอนทบทวนความรู้และให้ค าปรึกษา
จนกว่าจะเข้าใจ ผู้สอนสามารถเรียนรูไ้ปกับผูเ้รยีนไดอ้ย่างอิสระและสนุกสนานไปพร้อมๆกันท้ังทางด้านวิชาการ ทักษะ 
และเจตคติต่อการเรียน  ดังที่รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2548 : 68 อ้างถึงใน ลักษณสุภา บัวบางพลู 2554 : 22)  ได
กล่าวถึงเจตคติว่า เป็นการประเมินหรือการตัดสินเกี่ยวกับความชอบหรือไมชอบในวัตถุคน หรือเหตุการณซึ่งจะ     
สะทอนใหเห็นถึงความรูสึกของคนคนหนึ่งเกี่ยวกับบางสิ่งบางอยาง สุภัคษร อินทร (2545 : 12) การวัดเจตคตินั้นเรา
จะทราบเจตคติของคนได้ก็โดยการสงัเกต การพยากรณ์ การแสดงออก ค าพูด การกระท าหรือพฤติกรรมภายนอก และ
การสัมภาษณ์  ผู้สอนให้นักเรียนท าวัดแบบวัดเจตคติหลังการเรียนส าเร็จตามแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 8 แผน ลงใน
แบบสอบถามเพื่อวัดเจตคติของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  ทีมีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการอ่าน
แบบ SQ3R   

ผลการวิเคราะห์การวัดเจตคตขิองนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  ที่มีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียน
เทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) จังหวัดก าแพงเพชรโดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R   ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ มี
คะแนนเฉลี่ยโดยรวม ¯x = 4.51, ค่า SD. = 0.27 มีระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ เรื่อง Places and Location โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 อยู่
ในระดับมาก 

จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R สามารถที่จะพัฒนาการเรียนรู้การอ่าน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน)  จังหวัดก าแพงเพชรได้เป็นอย่างดี 
ผู้เรียนและผู้สอนสามารถท่ีจะร่วมกันเรียนรู้ได้อย่างอิสระ มีความสนุกสนานโดยการท ากิจกรรม  สื่อประกอบการสอน 
การน าเข้าสู่บทเรียน ค าแนะน า การพูดคุย และการสร้างแรงจูงใจในการเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้นได้ 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
 1. ผู้สอนควรศึกษาข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแผนการสอนให้เข้าใจอย่างละเอียด รอบคอบ ก่อน
จะใช้วิธีการจัดการเรียนการสอบแบบเทคนิค SQ3R เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนและแนวทางการจัดกิจกรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่
ส าคัญอย่างยิ่งในการส่งผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ควรมีการตรวจและแจ้งผลคะแนน ให้นักเรียนทราบทันที พร้อมทั้งแนะน านักเรียนเกี่ยวกับข้อผิดพลาด 
หรือสิ่งท่ีควรปรับปรุงในการท างานแต่ละครั้ง 
 3. ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูควรมีบทบาทในการเป็นผู้ให้ค าแนะน าแก่ผู้เรียน และ
กระตุ้นให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วยร่วมในการท ากิจกรรมกลุ่ม 
 4. ควรมีการเสริมแรงท่ีหลากหลาย เช่น ค าชมเชย คะแนนพิเศษ รางวัล หรือสิ่งอ่ืนๆเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมี
ความมุ่งมั่นในการเรียนมากขึ้น 
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 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาผลการสอนโดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R นี้กับนักเรียนในช้ันอื่นๆ เพื่อศึกษาว่า
วิธีการสอนแบบน้ีใช้ได้ผลกับนักเรียนในช้ันใดบ้างและมีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อความส าเร็จของวิธีการนี้ 
 2. ควรมีการศึกษาผลของการสอนแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ3R ที่ผลต่อ
การเรียนทางวิชาภาษาอังกฤษ หรือพฤติกรรมต่างๆ โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาข้อมูลใน
เชิงลึก 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เพลงในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรยีนบ้านบ่อสามแสน 
The learning Development by using English songs in students grade 1 at 

Banbosamsaen School. 

บุญธิดา อัมพรพนา ณัฐพร แสงศิริ และ วชิระ วิชชุวรนันท์ 
Boontida Ampornpana Natthaphon Saengsiri and Wachira Wichuwaranan 

นักศึกษาโปรแกรมการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ครูพี่เล้ียงโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
อาจารย์ที่ปรึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้เพลงในการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ระหว่างก่อนและหลังเรียนโดยใช้เพลงในการจัดการเรียนรู้ 3)ศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เพลงใน
การจัดการเรียนรู้   ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 
จ านวน 20 คน ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 

 เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงในการจัดการเรียนรู้ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามเจตคติที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เพลง 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1.แผนการจัดการเรียนรู้ทางการเรียนโดยใช้เพลงในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน 
ประถมศึกษาปีท่ี  1 มีประสิทธิภาพ 88.44/90.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
 2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้เพลงในการจัดการเรียนรู้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
 นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 3.นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนโดยใช้เพลงในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมาก 
 (x = 4.31) 

ค าส าคัญ: กิจกรรมเพลงภาษาอังกฤษ / อักษร 

ABSTRACT 
 This research aims were1) To construct and find english lesson plans efficiency by using 
english songs with efficiency according to the standard 80/80 2). To compare pretest posttest score 
by english songs and 3) To study students attitudes towards by using english song activities. The 
sample were 20 students grade1 at Banbosamsaen school which was obtained by purposive 
sampling. 
 The tools used inclusive lesson plans by using english songs from 8 activities The 
achievement test and attitude towards by using english song.  
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 The results were as follows 
 1. The efficiency by using english song activities for students grade 1 with was at 88.44 / 
90.50 was more effective than the standard set. 
 2. Posttest score of students grade1 by using english songs student had higher learning 
achievement than before learning at the level of significance .05  
 3. The student attitude towards by using english song in high level (x = 4.31)                                                                                              

Keywords: English song activities / Alphabet 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการศึกษาของชาติ ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาของชาติใหม่ จึงเกิด
การทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ผ่านมา เพื่อน า ไปสู่การพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2560 ที่มีความเหมาะสม ชัดเจน ทั้งเป้าหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน และกระบวนการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยได้มีการก าหนด
วิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดที่ชัดเจน 
เพื่อใช้เป็นทิศทางในการจัดท าหลักสูตรโครงสร้างแต่ละช้ันปี แลเปิดโอกาสให้สถาน-ศึกษาเพิ่มเติมเวลาเรียนได้ตาม
ความพร้อมและจุดเน้น ทั้งปรับกระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เกณฑ์การจบการศึกษาแต่ละระดับ ให้มี
ความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด และพัฒนาหลักสูตรที่เ ช่ือมโยงทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน  
ภาษาต่างประเทศที่เป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ซึ่งก าหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ 
ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถใช้
ภาษาต่างประเทศ สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู้ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลกและสามารถถ่ายทอดความคิดและ
วัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ (กระทรวงศึกษาธิการ ,2551) เห็นได้ว่าจุดมุ่งหมายการเรียน
ภาษาต่างประเทศคือเพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียน ให้สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมนอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้นักเรียนเข้าใจถึงวัฒนธรรม และการด ารงชีวิตของชนชาติเจ้าของภาษา
นั้นได้อย่างถ่องแท้ขึ้น สามารถใช้ภาษานั้น ๆ เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพ และการศึกษาขั้นสูง ดังนั้นการจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจึงควรเน้นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยเน้นทักษะการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียน ซึ่งสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

จากผลการศึกษาผู้วิจัยได้รับมอบหมายให้ท าการศึกษาวิจัยในช้ันเรียนและได้ลงมือเก็บข้อมูลการวิจัย จาก
การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพร้อมทั้งวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ปีการศึกษา  2561 พบว่านักเรียนมีปัญหาทางด้านการเรียน
ภาษาอังกฤษ   เมื่อนักเรียนไม่กล้าแสดงออกและมีเจตคติไม่ดีต่อภาษาอังกฤษ สิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนต่ าและยังมีผลกระทบต่อไปในการเรียนการสอนในขั้นต่อไปอีกด้วย 
 ผู้วิจัยจึงได้คิดหาแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว จึงได้ศึกษาหานวัตกรรมทั้งเก่าและใหม่น ามาแก้ปัญหา จึงพบว่า
การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้เพลง จะท าให้สามารถแก้ปัญหา
ดังกล่าวได้  ผู้รายงานจึงได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้เพลง เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษและพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
นอกจากจะท าให้นักเรียนได้ฝึกการอ่าน ฟัง พูด และการเขียนแล้ว ยังฝึกตัวเองในเรื่องระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ 
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ความขยัน ความภูมิใจในความส าเร็จของตนเองรวมถึงเจตคติที่ดี จบประถมศึกษาปีที่ 6 เช่ือว่านักเรียนจะมีความกล้า
แสดงออกท้ังทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วจิัยได้ตั้งจุดมุ่งหมายไว้ ดังนี้ 
1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรยีนรู้ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  
โดยใช้เพลงในการจดัการเรียนรู ้
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิระหว่างก่อนและหลังเรียนโดยใช้เพลงในการจัดการเรียนรู้ 
3. เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรยีนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เพลงในการจดัการเรียนรู้ 

ขอบเขตการวิจัย 
ประชากร 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน จ านวน 20 คน 
เนื้อหา 
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เรื่องการอ่านออกเสียง 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ของ
กระทรวงศึกษาธิการและตามหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน รวม 8 คาบ คาบละ 1 ช่ัวโมง 
ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ 
1. Alphader  (เพลงPhonics Song for Children)  จ านวน 1 คาบ 
2. Number (เพลงnumber Song for Children)  จ านวน 1 คาบ  
3. Day of the week (เพลงDays of the Week Song) จ านวน 1 คาบ 
4. Months of the Year  (เพลงMonths of the Year Song) จ านวน 1 คาบ 
5. Colors (เพลงWhat Color Is it? Song)  จ านวน 1 คาบ 
6. Greeting (เพลง Good Morning Song For Children) จ านวน 1 คาบ 
7. Family (เพลงFinger Family Song)   จ านวน 1 คาบ 
8. Friends (เพลงOne little Finger)   จ านวน 1 คาบ 
ตัวแปร 
1. ตัวแปรต้น   
   การเรียนโดยใช้เพลงในการจดัการเรยีนรู้ 
2. ตัวแปรตาม   
    ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
    เจตคติที่มีต่อการเรยีนโดยใช้เทคนิคการจัดการเรยีนรูโ้ดยใช้เพลง 

 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เพลงใน
การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 80/80 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้เพลงจัดการเรียนรู้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
    3. นักเรียนมีเจตคติในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงในการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

1. เพลง หมายถึง บทประพันธ์ท่ีมีท านองใช้ขับร้อง หรืออาจจะมีดนตรีประกอบด้วยซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมที่
มีคุณค่าของคนทุกชาติเป็นสิ่งจรรโลงใจท า ให้ทุกคนเกิดอารมณ์คล้อยตามได้ง่ายที่สุด  

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  ความรู้ความเข้าใจ/ความสามารถของนักเรียน ซึ่งวัดได้จากการท า
แบบทดสอบ เรื่องการอ่านออกเสียงท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 20 ข้อ 

3. เจตคติ หมายถึง ความรู้สึกที่มีต่อการเรียนโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้เพลงซึ่งวัดได้จาก
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

4. ประสิทธิภาพ หมายถึง ค่าการหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคกระบวนการ 6 ข้ัน ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นตามเกณฑ์ 80/80 

 -80 ตัวแรก  หมายถึง  ค่าคะแนนท่ีวัดได้จากการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียน  โดยคิดเป็นร้อยละ 

 -80 ตัวหลัง  หมายถึง ค่าคะแนนท่ีวัดได้จากการท าแบบทดสอบหลังเรียน  โดยคิดเป็นร้อยละ 

5. นวัตกรรม หมายถึง สิ่งที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งอาจเป็น 

เทคโนโลยี ความคิด หรือผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 
 

 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ ได้ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pre-test  Post-test  Design  
เสริมพงศ์  วงศ์กมลาไสย (2548 : 57)  โดยมีลักษณะการวิจัย  ดังตารางที่  1 

 ตารางที่  1  แบบแผนการวิจัยแบบ  One Group Pre-test  Post-test  Design 

กลุ่ม Pre-test Treatment Post-test 

ทดลอง T1 X T2 

 

T1 หมายถึง   การทดสอบก่อนเรยีน (Pre-test) 

การเรียนโดยใช้เพลงในการจดัการ

เรียนรู้ 

ตวัแปรต้น 

 

 

 

 

 

ตวัแปรตาม 

1.ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วิชาภาษาองักฤษ
ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 

2.เจตคติท่ีมีต่อการเรียนผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนโดยใช้เพลงจดัการเรียนรู ้

หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
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 X หมายถึง    การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ด้วยแผนการจดัการเรียนรู้ 
          T2 หมายถึง   การทดสอบหลังเรียน (Post-test) 

ขั้นตอนการด าเนินการ  
การด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงในการ

จัดการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1  ปีการศึกษา 2561    โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน จังหวัดก าแพงเพชร  
โดยมีล าดับขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
ขั้นตอนที่1 

1.1 สร้างและประเมินความเหมาะสมองค์ประกอบของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้
เพลงในการจัดการเรียนรู้ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
1.2 การหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงในการจัดการเรียนรู้ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ให้มีประสิทธิภาพ E1/E2 =80/80 
สรุปขั้นตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงในการ
จัดการเรียนรู้ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 8 ชุดได้ตังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขั้นตอนที่2 
 

1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนการเรียนภาษาอังกฤษโดย
ใช้เพลงในการจัดการเรียนรู้ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

2. การเปรียบเทียบผมสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงในการจัดการเรียนรู้สอน ช้ัน 
ประถมศึกษาปีท่ี 1  กับเกณฑ์ร้อยละ 80 

 

ศึกษาหลักสตูรและสภาพปญัหา 

วิเคราะหส์าระการเรียนรู้/จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ศึกษาการสร้างกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้เพลง 

จัดท ากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เพลง 

ตรวจสอบความเหมาะสมความสอดคล้อง  

ตรวจสอบประสิทธิภาพทดลองใช้กับนักเรียน 

ปรับปรุงแก้ไข 
ได้กิจกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้เพลง 

ที่มีประสิทธิภาพ 
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สรุปขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้ ดังนี ้
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาหลักสตูรและเอกสารเกี่ยวกบัการวัดผล 

วิเคราะหส์าระการเรียนรู้/จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สร้างแบบทดสอบวัดผมสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธ์ิ  
โดยผู้เชียวชาญ 

คัดเลือกแบบทดสอบที่มีความตรงเชิงเนื้อหาตามการพิจารณาของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

น าแบบทดสอบที่ผ่านการคดัเลือกไปทดลองใช้ หาอ านาจจ าแนกของ
แบบทดสอบและหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 

ได้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนจ านวน 10 ข้อ เพื่อน าไปใช้จริง 
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ขั้นตอนที่ 3  
สรุปการใช้แผนการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงในการจัดการเรียนรู้ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจดัการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้เพลงในการจัดการ

เรียนรู ้

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 

T1   X   T2 

เปรียบเทยีบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนกับหลังเรียน 

คะแนนเฉลีย่หลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 
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ขั้นตอนที่ 4 

สรุปขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้
เพลงในการจัดการเรียนรู้ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาเอกสารหลักสูตรคู่มือครูและหลักใน

การสร้างแบบสอบถาม 

วิเคราะหส์าระ/ตัวช้ีวัดก าหนดรอบรายการ

ประเมินและค าถาม 

เสนอผูเ้ชี่ยวชาญและแก้ไขตามค าแนะน า 

สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 

ฉบับร่าง 

ทดลองใช้หาค่าเช่ือมั่น 

ปรังปรุงและคดัเลือกแบบประเมิน 

ได้แบบประเมินฉบับจริง 
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 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน  
 ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวเิคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
 1. หาค่าเฉลี่ย (Mean) ของคะแนนใช้สูตร (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 101) 

    X   =  
N

X  

   เมื่อ  X    แทน   ค่าเฉลี่ย 

      X  แทน   ผลรวมของคะแนนท้ังหมดในกลุ่ม 
     N   แทน   จ านวนคนในกลุ่ม 

 2. การหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้สูตร (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 103)   

           
)1N(N

X)(XN
       S.D.

22






   

   เมื่อ  ..DS  แทน   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
     X   แทน   คะแนนแต่ละตัว 
     N     แทน   จ านวนคะแนนในกลุ่ม 

       แทน   ผลรวม 

 3. การหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สูตรดัชนีค่าความ
สอดคล้อง IOC (สมนึก ภัททิยธนี. 2541: 220) 

    
N

R
IOC


  

   เมื่อ   IOC   แทน   ดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับเนื้อหา 
                หรือระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค ์

     R  แทน    ผลรวมระหว่างคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 
                ทั้งหมด 
     N     แทน    จ านวนผู้เช่ียวชาญทั้งหมด 

 4. การหาค่าความยากง่าย (P) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สูตร (บุญชม ศรีสะอาด. 
2545: 84)  

    
f

RR
P lu

2


                      

   เมื่อ  P    แทน    ระดับความยากง่าย 
    uR   แทน    จ านวนคนในกลุ่มสูงที่ตอบถูกที่ท าข้อสอบถูก 
    lR      แทน    จ านวนคนในกลุ่มต่ าที่ตอบถูกที่ท าข้อสอบถูก 
     f   แทน    จ านวนคนในกลุ่มสูงหรือกลุ่มต่ าซึ่งเท่ากัน 
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 5. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้สูตรค านวณหาค่า t-test แบบ 
Dependent (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 109) 

    

)1(

)(

D
    

22






 


n

DDn
t  

   เมื่อ  t   แทน  ค่าสถิติที่จะใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤตเพื่อทราบนัยส าคัญ 
     D   แทน  ค่าผลต่างระหว่างคู่คะแนน 
     n   แทน  จ านวนกลุ่มตัวอย่างหรือจ านวนคู่คะแนน 

       แทน  ผลรวม 

 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนที่1 การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
โดยใช้เพลงในการจัดการเรียนรู้ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  ตามเกณฑ์ 80/80 ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์หา
ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ทางการเรียนภาษาอังกฤษ  ช้ันประถมศึกษาปีที่ โดยใช้เพลงในการจัดการ
เรียนรู้ E1/E2 

 

 จากตารางที่ 1 พบว่าคะแนนเฉลี่ยจากแบบฝึกหัดระหว่างเรียน (E1) เท่ากับ 88.44 และคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากการทดสอบหลังเรียน (E2) เท่ากับ 90.50 ดังนั้นแผนการจัดการเรียนรู้ทางการเรียนภาษาอังกฤษ  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  โดยใช้เพลงในการจัดการเรียนรู้ E1/E2 มีประสิทธิภาพ88.44 /90.50 

 ตอนที่ 2 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้
ทางการเรียนภาษาอังกฤษ  โดยใช้เพลงในการจัดการเรียนรู้ ช้ันประถมศึกษาปีที่1 ระหว่างคะแนนแบบทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการ
เรียนรู้ทางการเรียนภาษาอังกฤษ  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  โดยใช้เพลงในการจัดการเรียนรู้ระหว่างคะแนน
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
 
 

 คะแนนระหว่างเรียน 
 (10คะแนน ต่อ1แผน) 

คะแนนหลัง
เรียน 

Post-test 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 คะแนน 
คะแนนเฉลี่ย 9.55 9.35 8.70 9.10 9.45 8.70 7.80 8.10 9.05 

ร้อยละ 95.50 93.50 87.00 91.00 94.50 87.00 78.00 81.00 90.50 
E1/E2 88.44 90.50 
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N ก่อนเรียน หลังเรียน 

x ̄ 3.15 9.05 

S.D. 1.73 0.83 
t 5.69* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางพบว่า การทดสอบหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  โดยใช้เพลงในการจัดการเรียนรู้  
มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 9.05คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.50 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์กับคะแนนสอบหลัง
เรียนของนักเรียน พบว่า คะแนนหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  โดยใช้เพลงในการจัดการเรียนรู้ สูงกว่า
เกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เพลง
ในการจัดการเรียนรู้  
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  โดยใช้เพลงในการ
จัดการเรียนรู้ 
 

ข้อ รายการ x̄ S.D. แปลผล 
1 การเรยีนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงประกอบท าให้น่าเรียน 4.73 0.59 เห็นด้วยอย่าง

ยิ่ง 
2 การเรยีนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงสามารถน าไปปรับใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได ้
4.20 0.56 เห็นด้วย 

3 การเรยีนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงท าให้เรียนรูค้ าศัพท์
ต่างๆได้ง่ายขึ้น 

3.93 0.70 เห็นด้วย 

4 การเรยีนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงท าให้ตื่นเต้น ไม่ง่วง
นอน 

4.40 0.63 เห็นด้วย 

5 การใช้สื่อ วีดิโอทางการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงท าให้
ผู้เรยีนเข้าใจได้ง่ายขึ้น 

4.13 0.64 เห็นด้วย 

6 นักเรียนชอบการเรียนวิชาภาษาองักฤษโดยใช้เพลง 4.33 0.72 เห็นด้วย 
7 การเรยีนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงที่ช่วยให้อ่านออกเขียน

ได ้
4.33 0.82 เห็นด้วย 

8 การเรยีนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงโอกาสให้นักเรียนมี
ความกล้าแสดงออก 

4.20 0.56 เห็นด้วย 

9 ข้าพเจ้าตื่นเต้นทุกครั้งท่ีไดเ้รียนวชิาภาษาอังกฤษโดยใช้เพลง 4.40 0.63 เห็นด้วย 
10 การเรยีนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงวิชาที่เรียนสนุก 4.47 0.64 เห็นด้วย 

 จากตารางที่  3 พบว่านักเรียนมีเจตคติต่อการนักเรียนที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  
โดยใช้เพลงในการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยค้นคว้าพัฒนาขึ้นมีระดับเจตคติโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย   ( x = 4.31 ) เมื่อ
พิจารณาเรียงล าดับเป็นรายข้อตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับ ได้ดังนี้ การเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้เพลง
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ประกอบท าให้น่าเรียน( x = 4.73) การเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงวิชาที่เรียนสนุก( x = 4.47 ) และข้าพเจ้า
ตื่นเต้นทุกครั้งท่ีได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้เพลง( x = 4.40 ) ตามล าดับ 

สรุปผลการวิจัย  
 1. แผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้เพลงในการจัดการเรียนรู้ ช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 1 มปีระสิทธิภาพ 88.44/90.50หมายความว่า นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนคิดเป็น
ร้อยละ 88.44 และคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 90.50 แสดงว่า 
แผนการจัดการเรียนรูแ้ละแบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้เพลงในการจัดการเรียนรู้ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีผู้วิจัย
ได้สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80 / 80 ที่ตั้งไว ้
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้เพลงในการจัดการเรียนรู้  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1เมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียนพบว่าคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. นักเรียนมีเจตคติต่อการวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้เพลงในการจัดการเรียนรู้  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โดย
เฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก หมายความว่า การใช้เทคนิคการใช้เพลง ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนได้ 

อภิปรายผล  

 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงในการจัดการเรียนรู้  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ทางการเรียนโดยใช้เพลงผู้วิจัยได้น ามาอภิปรายผลตังนี้ 
 1. จากผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้เรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
โดยใช้เพลงในการจัดการเรียนรู้ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากนักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้จากเพลงที่มีวีดิโอภาพช่วยกระตุ้น เน้นให้นักเรียนได้กล้าแสดงออก 
ร้องตาม แสดงท่าทางตามวีดิโอเพลงด้วยตัวเอง (มาริสาและคณะ, 2556) กล่าวว่าพฤติกรรมการเรียนด้วยกิจกรรม
เพลงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การใช้กิจกรรมเพลงให้นักเรียนสามารถพัฒนาความรู้และ
ความคงทนด้านค าศัพท์และทักษะการพูด( นธิภา และคณะ, 2554) กล่าวว่าการใช้กิจกรรมเพลงเป็นสื่อการสอนที่ได้
จัดสร้างเป็นแผนการสอนขึ้นมา นี้สามารถท าให้ทักษะ การฟัง พูดภาษาอังกฤษของผู้เรียนเพิ่มขึ้นด้วยปัจจัยหลายๆ 
ด้าน ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยจากตัว ผู้เรียนเองที่มีความสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับเนื้อหากิจกรรมและเทคโนโลยีสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่างๆ ความ พยายามในการพัฒนาทักษะฟัง พูดของตนเอง การแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยตนเอง ใช้
เนื้อหาและกิจกรรมที่ลดความตึงเครียดระหว่างการเรียน ท าให้บรรยากาศทางการเรียนรู้เป็นไปอย่าง สบายๆ ค่อย
เป็นค่อยไป ไม่เร่งเร้าให้ผู้เรียนรีบพูดหรือตอบค าถามช่วยลดความวิตกกังวลในการสื่อสารของผู้เรียน นอกจากนี้
ผู้เรียนยังสามารถน าเนื้อหาความรู้ที่ได้รับจากการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมเพลงไปปรับใช้ให้เข้ากับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันของตนเองได้ (วิรัช ชุยสูงเนิน ,2545)  เสริมว่าเพลงช่วยให้มีศักยภาพท้ังในด้านการเรียนและความจ าดี
ขึ้นผลการศึกษางานวิจัยในประเทศแสดงให้เห็นความส าคัญของการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ประถมศึกษา ในปัจจุบันมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสุข ร่าเริง แจ่มใส เรียนรู้ควยคู่กับคุณธรรมทั้งให้นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการแสดงออกมากที่สุด เพลงจัดเป็นสื่อท่ีเหมาะสมกับนักเรียนมาก ท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประสบ
ความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. จากผลการศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้เพลงในการจัดการเรียนรู้  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1หลังเรียนสูง
กว่ากอ่นเรียน เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ เป็นผลเนื่องมาจาก การจัดการเรียนรู้ โดยใช้เพลงในการจัดการเรียนรู้ ใน
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การเรียนการสอน (มณฑรี ไชยศิริ  ,2546)  ได้ท าการสอนโดยใช้เพลงประกอบและไม่ใช้เพลงประกอบการสอนตาม
คู่มือครูพบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยการใช้เพลงประกอบการสอนตามคู่มือครูมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษสูงกว่า นักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยไม่ใช้เพลงประกอบการสอนตามคู่มือครู ที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ .05 และนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้เพลงประกอบการสอนตามคู่มือครูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษหลังการสอนสูงกว่าก่อนการสอน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05  
3. จากผลการศึกษาการเรียนภาษาอังกฤษ โดยใช้เพลงในการเรียนการสอน พบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบใช้เพลง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ เป็นผลเนื่องมาจาก การจัดการเรียนรู้แบบใช้
เพลง นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง  (ศุขสมิติ ,2545 : 50)  กล่าวว่าเพลงช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้สูงข้ึน และช่วยให้ผู้เรียน  มีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ (ทิพวัลย์,2548) วิจัยเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพ
ของชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 
จังหวัดราชบุรีพบว่าความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษ ของนักเรียนหลังการใช้ชุดการสอนเพลงภาษาอังกฤษสูงกว่า
การใช้ชุดการสอนภาษาอังกฤษอย่างมีนัยส าคัญทาง สถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียนมีความเห็นต่อชุดการสอนเพลง
อยู่ในระดับมากทุกบทเรียน 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้ 
     1. จากผลการวิจัยพบว่าการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้เพลงในการจัดการเรียนรู้ช่วยให้
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะการพูด ฟังอ่านและเขียนสูงขึ้น ดังนั้น จึงควรส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ โดยการใช้เพลง
ในการเรียนการสอนต่อไป และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการใช้เพลง จะเน้นให้ผู้เรียนได้พูด ร้อง แสดงท่าทาง
ต่างๆตามวีดิโอและท าให้กล้าที่จะแสดงออกและค่อยข้างจะให้เวลาในการจัดการเรียนการสอน เพราะฉะนั้นผู้สอนต้อง
ควบคุมเวลา ก าหนดขั้นตอนและวิธีการจัดการเรียนการสอนมากกว่าปกติ เพราะฉะนั้นผู้สอนต้องควบคุมเวลา ก าหนด
ขั้นตอนและวิธีการจัดการเรียนการสอนแต่ละช้ันให้มีความชัดเจนและยืดหยุ่นกิจกรรมตามความเหมาะสม การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ควรต้องเตรียมความพร้อม มีการวางแผนทุกอย่างด้วยความรอบคอบก่อนที่จะท าการสอน
โดยเฉพาะในขั้นส ารวจและค้นหา ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป นักเรียนจะมีบทบาทมากในการจั ดการเรียนรู้ดังกล่าว 
ดังนั้นผู้สอนควรมีเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอดในสิ่งท่ีเรียน 
มิฉะนั้นท าให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรรมและสร้างผลงานได้ยาก  
     2. จากผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ในการวิจัย พบว่า ในช่ัวโมงแรกๆ นักเรียนไม่ค่อยกล้าแสดงออก
และไม่ค่อยให้ความมือ ดังนั้น ครูจึงควรมีวิธีการแก้ไขปัญหาให้นักเรียนกล้าแสดงออกให้ความร่วมมือ เช่น ร้อง เต้น
ตามเพลงแล้วให้พูดค าศัพท์ตาม หรือสร้างบรรยากาศความเป็นกันเอง เพื่อสร้างความผ่อนคลายของนักเรียน แล้ว
นักเรียนจะสามารถกล้าพูดกล้าแสดงได้ดีขึ้น   
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
            1. ควรมีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการจัดการเรียนรู้แบบใช้เพลงในการเรียนกับการ
จัดการเรียนรู้แบบอื่นๆ 

  2. ควรมีการวิจัยถึงการจัดการเรียนรู้แบบใช้เพลงในการเรียนในระดับชั้นอื่นๆ  
  3. ควรมีการวิจัยถึงการจัดการเรียนรู้แบบใช้เพลงในการเรียนในกลุ่มสาระอื่นๆ 
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 ความคงทน ของค าศัพท์และทักษะการพูด. วารสารศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปีที่ 5 
 ฉบับท่ี 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2556, 5 มิถุนายน 2559. 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร โดยใช้เทคนิคการ
สอนการเรียนรู้ร่วมกัน ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาชั้นปีท่ี 3 คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
Learning Achievement Study of Curriculum Design and Development Subject 

Using Participatory Learning Technique of 3rd Year Students from Primary 
Education Program,  

Faculty of Education, Kamphaeng Phet Rajabhat University 

ปาริชาต เตชะ1 
Parichat Techa1  

1อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการออกแบบและการ
พัฒนาหลักสูตร ของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้เทคนิคการสอนการเรียนรู้ร่วมกันกับการสอนแบบปกติ 2) เพื่อศึกษาทักษะ
การท างานกลุ่มของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้เทคนิคการสอนการเรียนรู้ร่วมกันกับการสอนปกติ 3) เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้เทคนิคการสอนการเรียนรู้ร่วมกันกับการสอนปกติ กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยเป็น
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาช้ันปีท่ี 3 ที่เรียนรายวิชาการออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ปีการศึกษา 2560 จ านวน 2 หมู่เรียน  จ านวน 50 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมกลุ่มละ 25 คน ใช้เวลาทดลองสอนจ านวน 8 ช่ัวโมง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน แบบประเมินทักษะการท างานกลุม่ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที (t-test dependent, independent) ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาการออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร ของนักศึกษา ที่เรียนโดยใช้เทคนิคการสอนการเรียนรู้
ร่วมกันกับวิธีการสอนปกติ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักศึกษาที่เรียนโดยใช้เทคนิคการสอน
การเรียนรู้ร่วมกันมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักศึกษาที่เรียนด้วยวิธีการสอนปกติ ทักษะการท างานกลุ่มของนักศึกษาที่
เรียนโดยใช้เทคนิคการสอนการเรียนรู้ร่วมกัน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก และทักษะการท างานกลุ่มของนักศึกษาที่เรียนด้วย
วิธีการสอนปกติ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้เทคนิคการสอนการ
เรียนรู้ร่วมกัน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนด้วยวิธีปกติ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

ค าส าคัญ:  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน/ เทคนิคการสอนการเรียนรู้ร่วมกัน / การสอนแบบปกต ิ

ABSTRACT 
 The objectives of this study were to 1) compare the learning achievement between 
students who learnt from participatory learning technique and normal learning technique on 
Curriculum Design and Development subject 2) study the team player skill of students while using 
participatory learning as well as normal one and 3) study the satisfaction of students while 
exercising both technique. Samples used in this study were 50 third-year students from two classes 
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who studied the Curriculum Design and Development Subject, Faculty of Education, Kamphaeng 
Phet Rajabhat University. The students were divided into 2 group, experimental group and control 
group, each group had 25 students. Eight hours of classes were implemented. Tools used in the 
study were learning management plan, learning achievement test, team player skill test, and 
questionnaire. Data was analyzed in order to find percentage, average, standard deviation, and t-
test (dependent and independent) value. The result indicated that learning achievement of the 
Curriculum Design and Development subject that used participatory learning technique together 
with normal technique had a statistical significant different level at .01 with students who learnt 
from participatory learning technique had a higher achievement than students who learnt from a 
normal one. In the aspect of team player skill, students who learnt from participatory learning 
technique had a higher overall rating which was at high level, than the ones who learnt from 
normal technique which was at average level. Lastly, the satisfaction of students who learnt from 
participatory learning technique was overall at high level and for the students who learnt from 
normal technique, the satisfaction was at average level. 
Keywords: Learning Achievement/ Participatory Learning Technique/ Normal Learning Technique 

ความเป็นมาและความส าคญั 

 การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สถาบันอุดมศึกษาได้จัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับพระราชบัญญตัิการศึกาแห่งชาติฉบับ 2542 มาตราที่ 24 ที่ได้ก าหนดการเรียนท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เพื่อเป็นการฝึกกระทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ใช้ความรู้ เพื่อ
น ามาใช้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาได้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545, หน้า 14) โดยใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนที่หลากหลายวิธี เพื่อให้ผู้สอนสามารถถ่ายทอดความรู้ แนวคิด และทฤษฎีต่าง ๆ ผ่านกระบวนการเรียนรู้
ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีการบูรณาการเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และ
ความคิด สิ่งที่สถาบันอุดทศึกษา ค านึงถึงในการจัดการศึกษาอีกสิง่หนึ่งคือ การจัดการศึกษาตอ้งยึดหลักว่าผูเ้รยีนทุกคน
มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิธีหนึ่งก็คือ
วิธีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในลักษณะที่ผู้เรียนมีการอภิปราย การระดมพลังสมอง การตั้งประเด็น
ค าถามการสบืสวนและการเรยีนรู้แบบร่วมมือ เพื่อให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ ร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดย
ใช้ความรู้ ความคิดและประสบการณ์ของตนเองในการพิจารณาหลักฐานและข้อมูลที่น่าเช่ือถือได้มาสนับสนุน เพื่อ
น าไปสู่การสรุปที่สมเหตุสมผล (เสาวลักษณ์ รัตนชูวงศ์, 2551,หน้า 73-74) ซึ่งก็คือการเกิดทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณนั่นเอง 
 การเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning) เป็นเทคนิคหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ดังท่ี Cooper (1995) ได้กล่าวไว้ว่า การให้นักเรียนเรียนด้วยกันเป็นกลุ่ม เป็นวิธีการที่ดีที่สุด ในการสนับสนุนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ด้วยโครงสร้างเฉพาะของการเรียนร่วมนั้น นักเรียนปฏิบัติตนด้วยความกระตือรือร้น หรืออาจ
กล่าวได้ว่าการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือนี้เป็นรูปแบบการเรียนการสอนหนึ่งที่เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงาน
เป็นกลุ่มย่อย โดยมีความสามารถท่ีแตกต่างกัน แลกเปลี่ยนระดมสมองคิดแก้ปัญหา ทั้งนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพ
การเรียนรู้ของแต่ละบุคคล สนับสนุนให้ช่วยเหลือกัน และส่งเสริมการท างานเป็นทีม 
 ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนรายวิชาการออกแบบและการพัฒนาหลักสูตรมีความตระหนักถึงความส าคัญในการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถท างานเป็นกลุม่รว่มกับผู้อื่นได้ จึงได้ท าวิจัยเรื่องนี้ข้ึนเพื่อใช้
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การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนให้
ดียิ่งขึ้นไป 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร ของนักศึกษา
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษาช้ันปีท่ี 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่เรียนโดยใช้เทคนิคการสอน
การเรียนรู้ร่วมกันกับการสอนแบบปกติ  
 2. เพื่อศึกษาทักษะการท างานกลุ่มของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาช้ันปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่เรียนโดยใช้เทคนิคการสอนการเรียนรู้ร่วมกันกับการสอนปกติ 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาช้ันปีท่ี 3 คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่เรียนโดยใช้เทคนิคการสอนการเรียนรู้ร่วมกันกับการสอนปกติ 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการออกแลลและพัฒนาหลักสูตรของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการ
ประถมศึกษาช้ันปีท่ี 3 คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชรที่เรยีนโดยใช้เทคนิคการสอนการเรียนรู้ร่วมกัน
กับการสอนแบบปกติแตกต่างกัน  

ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วจิัยก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังน้ี 
 1. ประชากร  
 ประชากรที่ใช้วิจัยในครั้งนี้ เป็นนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาช้ันปีที่ 3 ที่เรียนรายวิชาการ
ออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ปีการศึกษา 2560 จ านวน 2 
ห้องเรียน จ านวน 62 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิจัยในครั้งนี้ เป็นนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาช้ันปีที่ 3 ที่เรียนรายวิชาการ
ออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวนห้องเรียนละ 25 คน รวมจ านวน 50 คน ที่ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีจับสลาก 
(Simple Random Sampling) 
 3. ตัวแปรที่ศึกษา 
     3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การสอน 2 วิธี คือ การสอนโดยใช้เทคนิคการสอนการเรียนรู้ร่วมกันและการ
สอนแบบปกติ 
     3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะการท างานกลุ่ม ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการ
เรียนการสอน  
 4. ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 
     ด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560  ใช้เวลาในการทดลอง 4 สัปดาห์จ านวน 8 ช่ัวโมง 
โดยท าการสอนสัปดาห์ละ 1 วัน วันละ 2 ช่ัวโมง 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. เทคนิคการสอนการเรียนรู้ร่วมกัน หมายถึง เทคนิคการจัดการเรียนรู้รายวิชาการออกแบบและการพัฒนา
หลักสูตร โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันของ David Johnson and Robert Johnson (1991) ที่เสนอการเรียนการ
สอนตามรูปแบบการเรียนด้วยกัน ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีความคล้ายคลึงกับรูปแบบการสอนแบบสืบสวน
สอบสวน (Group Investigation) ซึ่งรูปแบบการเรียนด้วยกันนี้ จะแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มคละความสามารถ เน้นการ
สร้างกลุ่มเพื่อท ากิจกรรมก่อนที่จะท างานร่วมกันจริง และเน้นการอภิปรายในกลุ่มว่าสมาชิกท างานช่วยกันได้ดีเพียงใด 
การเรียนรู้แบบการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนด้วยกัน มีลักษณะการเรียนรู้ ดังนี้ 1) ครูก าหนดงานให้นักเรียน
ท า ซึ่งเป็นสิ่งท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งท่ีนักเรียนเคยเรียนมาก่อนก าหนดว่าให้ท างานอะไร แต่ไม่ได้ก าหนดรายละเอียดของงาน 
เพื่อให้นักเรียนได้มีความคิดสร้างสรรค์ผลงานเอง อาจจะเป็นงานขนาดใหญ่ที่ต้องท าทั้งช้ันเรียน แต่ต้องมีการแบ่งงาน
กันท าในส่วนต่าง ๆ และน ามารวมกัน และจะต้องรับรู้ในงานส่วนอื่น ๆ ของเพื่อนนักเรียนคนอื่นที่ทาด้วย 2) การจัด
นักเรียนเข้ากลุ่ม โดยคละความสามารถ ซึ่งแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3– 5 คนและท างานตามที่ครูได้ก าหนดไว้
ให้ จากนั้นร่วมกันวางแผนการท างาน มอบหมายบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนให้ชัดเจน 3) งานที่ท านั้นมีลักษณะที่เกิด
จากความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน สมาชิกกลุ่ม มีความรับผิดชอบในงานส่วนของตนเอง เมื่องานในส่วนของตนเอง
เสร็จแล้ว จะน างานของทุกคนมารวมเป็นงานของกลุ่ม ดังนั้นความส าเร็จของกลุ่มเกิดจากความรว่มมือของสมาชิกกลุ่ม
ทุกคน 4) มีการน าเสนอผลงานเมื่องานเสร็จสิ้นลง โดยสมาชิกกลุ่มได้ร่วมปรึกษาถึงวิธีการน าเสนอผลงานและวิธีการ
ท างานของกลุ่ม 5) ครูเป็นผู้ประเมินผลการท างานของกลุ่ม โดยเน้นผลงานและกระบวนการท างาน ซึ่งมีวิธีการ
ประเมินโดยคัดเลือกตัวแทนกลุ่มออกมาสอบถามเกี่ยวกับงานท่ีได้ท า และกระบวนการท างานของกลุ่ม 
 2. การเรียนการสอนแบบปกติ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการออกแบบและพัฒนา
หลักสูตรโดยจัดการเรียนการสอนแบบบรรยายควบคู่กับการใช้เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตร 
 3. รายวิชาการออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร หมายถึง รายวิชาที่สอนเกี่ยวกับปรัชญา แนวคิดทฤษฎี
การศึกษา ประวัติความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน์ และแผนพัฒนาการศึกษาไทย พ.ร.บ. 
การศึกษา ความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มที่มีผลกระทบต่อการศึกษา ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตรและ
วิชาชีพครูในปัจจุบันและอนาคต การจัดและการบริหารการศึกษา ทฤษฎีหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานและ
มาตรฐานช่วงช้ันของหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร ฝึกการสร้าง
หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชา หลักสูตรที่สอดคล้องกับท้องถิ่น ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
 4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่ได้จากการสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเทคนิคการเรียนรู้
ร่วมกันและการเรียนด้วยวิธีปกติของนักศึกษาโปรแกรมวิชาประถมศึกษาช้ันปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร ที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิรายวิชาการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
 5. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิรายวิชาการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร หมายถึง แบบทดสอบก่อนและหลัง
เรียนด้วยเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันและการเรียนด้วยวิธีปกติของนักศึกษาโปรแกรมวิชาประถมศึกษาช้ันปีท่ี3 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง ประวัติความเป็นมาของการจัดการศึกษาในประเทศไทย 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร จ านวน 1 ฉบับ เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก 
ก าหนดให้ค่าคะแนน คือ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน จ านวน 30 ข้อ 
 6. ทักษะการท างานกลุ่ม หมายถึง ความสามารถในการท างานของบุคคลในกลุ่มที่มีวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายร่วมกัน โดยปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเองในการท างานกลุ่มให้ส าเร็จซึ่งประกอบด้วย การท างาน
ร่วมกัน การสื่อสารสื่อความหมาย การยกย่องให้ก าลังใจ และการขจัดความขัดแย้ง 
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 7. แบบประเมินทักษะการท างานกลุ่ม หมายถึง แบบประเมินโดยครูใช้ประเมินหลังเรียนเป็นแบบมาตร
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จ านวน 20 ข้อ ซึ่งถามใน 4 
ประเด็น ที่กล่าวถึงทักษะการท างานกลุ่มที่ส าคัญส าหรับการสอนแบบเรียนรู้ร่วมกัน ได้แก่ ด้านการท างานกลุ่ม การ
สื่อสาร การยกย่องให้ก าลังใจ และการขจัดความขัดแย้ง 
 8. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาออกแบบ
และพัฒนาหลักสูตรโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันและการเรียนด้วยวิธีปกติ ในด้านต่อไปนี้ คือ การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน บรรยากาศในการเรียนการสอน พฤติกรรมการท างานกลุ่ม และปัญหาแลข้อเสนอแนะ 
 9. แบบสอบถามความพึงพอใจ หมายถึง แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับคือ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จ านวน 20 ข้อ ถามในประเด็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน บรรยากาศ
ในการเรียนการสอน พฤติกรรมการท างานกลุ่ม และปัญหาและข้อเสนอแนะ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร โดยใช้เทคนิค
การสอนการเรียนรู้ร่วมกัน ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาช้ันปีท่ี 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังน้ี 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
            ประชากร  
            ประชากรที่ใช้วิจัยในครั้งนี้ เป็นนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาช้ันปีที่ 3 ที่เรียนรายวิชาการ
ออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ปีการศึกษา 2560 จ านวน 2 
ห้องเรียน จ านวน 62 คน 
 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิจัยในครั้งนี้ เป็นนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาช้ันปีที่ 3 ที่เรียนรายวิชาการ
ออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

วิธีการสอน 

1. การสอนโดยใช้เทคนิคการสอนการ
เรียนรูร้่วมกัน 
2. การสอนแบบปกต ิ

 

 

 

1.ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน  
2. ทักษะการท างานกลุ่ม  
3. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอน  
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จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวนห้องเรียนละ 25 คน รวมจ านวน 50 คน ที่ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีจับสลาก 
(Simple Random Sampling) 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนีผู้้วิจัยได้ก าหนดเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจัยดังนี้ คือ 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดยใช้การสอนปกติจ านวน 4 แผน ประกอบด้วยขั้นตอน
การสอนดังนี้ ขั้นที่ 1) ขั้นเตรียมการสอน ขั้นที่ 2) ขั้นสอน ข้ันท่ี 3) ขั้นสรุป ขั้นที่ 4) ขั้นวดัและประเมินผล  
 2. แผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนการเรียนรู้ร่วมกันจ านวน 4 แผน 
ประกอบด้วยขั้นตอนการสอนดังนี้ ขั้นที่ 1) ขั้นเตรียม ขั้นที่ 2) ขั้นสอน ข้ันที่ 3) ขั้นท ากิจกรรม ขั้นที่ 4) ขั้นตรวจสอบ
ผลงาน ขั้นที่ 5) ขั้นสรุปบทเรียน 
    3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรเรื่อง ประวัติความ
เป็นมาของการจัดการศึกษาในประเทศไทย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร จ านวน 1 ฉบับ เป็น
แบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก ก าหนดให้ค่าคะแนน คือ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน จ านวน 
30 ข้อ 
 4. แบบประเมินทักษะการท างานกลุ่มเป็นแบบประเมินโดยครูใช้ประเมินหลังเรียนเป็นแบบมาตรประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จ านวน 20 ข้อ ซึ่งถามใน 4 ประเด็น ที่
กล่าวถึงทักษะการท างานกลุ่มที่ส าคัญส าหรับการสอนแบบเรียนรู้ร่วมกัน ได้แก่ ด้านการท างานกลุ่ม การสื่อสาร การ
ยกย่องให้ก าลังใจ และการขจัดความขัดแย้ง 
 5. แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบเรียนรู้ร่วมกันและ
การสอนแบบปกติ เป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย น้อยที่สุด จ านวน 20 ข้อ ถามในประเด็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน บรรยากาศในการเรียนการสอน 
พฤติกรรมการท างานกลุ่ม และปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ  
 สรุปขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือในการวิจัย ดังนี้ 
 1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ร่วมกันของ David Johnson and Robert Johnson 
(1991)  
 2. จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรโดยใช้การสอนปกติ จ านวน 4 แผน
 3. จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน 
จ านวน 4 แผน 
 4. จัดท าแบบประเมินทักษะการท างานกลุ่ม 
 5. จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันและการสอน
ปกต ิ
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 ขั้นตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 1. ผู้วิจัยน าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรโดยใช้การสอนปกติและ
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน ให้ผู้เช่ียวชาญ
ตรวจสอบความเหมาะสมของแผนพบว่ามีค่าความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับมากท้ังสองแผน 
 2. ผู้วิจัยน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ไปให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง
ข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) คัดเลือกข้อสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ในงานวิจัยนี้พบว่ามีค่า IOC ตั้งแต่ 
0.60-1.00 ทั้ง 40 ข้อ น าแบบทดสอบไปทดสอบกับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน ได้ค่าความยากตั้งแต่ 
0.24-0.75 ได้ค่าอ านาจจ าแนก ตั้งแต่ 0.25 - 0.68 ได้ค่าความเช่ือมั่นรายฉบับเท่ากับ 0.825 คัดเลือกข้อที่มีค่าความ
ยากอ านาจจ าแนกเหมาะสมไปใช้ในการทดสอบจ านวน 30 ข้อ 
 3. แบบประเมินทักษะการท างานกลุ่มน าไปให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านตรวจสอบความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) คัดเลือกข้อสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ในงานวิจัยนี้พบว่ามีค่า IOC 
ตั้งแต่ 0.60-1.00 
 4. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันและการสอนปกติ
น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) คัดเลือกข้อสอบ
ที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ในงานวิจัยนี้พบว่ามีค่า IOC ตั้งแต่ 0.60-1.00 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยจัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ ท้ังรูปแบบปกติและแบบใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน 
 2. ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) นักศึกษาท้ัง 2 ห้องเรียน และด าเนินการสอนตามแผน 
 3. ประเมินทักษะการท างานกลุ่มและประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 
 4. น าผลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนรายวิชาการออกแบบและพัฒนา
หลักสูตรโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันและวิธีการสอนปกติ ใช้การทดสอบค่าที (t-test) แบบ dependent 
 3. การวิเคราะห์ทักษะการท างานกลุ่มใช้แนวคิดของเบสท์ (Best, 1981, p.182) โดยมีเกณฑ์ระดับปฏิบัติ
ดังนี ้
 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ระดับการปฏิบัติน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ระดับการปฏิบัติปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ระดับการปฏิบัติมาก 
 ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ระดับการปฏิบัติมากที่สุด 
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 4. การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์ตามแนวคิดของเบสท์ (John W.Best, 
1997, p.190) มีรายละเอียดดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00  หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.50- 4.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 
 ค่าเฉลี่ย 2.50- 3.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.50- 2.49    หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร ของ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาช้ันปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่เรียนโดยใช้
เทคนิคการสอนการเรียนรู้ร่วมกันกับการสอนแบบปกติ  
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (Pretest) ระหว่างกลุ่มทดลองที่จัดการเรียนการสอน
โดย 

             ใช้เทคนิคการเรียนรูร้่วมกันและกลุ่มควบคมุที่สอนด้วยวธิีการสอนปกติ 

วิธีสอน N คะแนนรวม

ก่อนเรียน 

 

X̅ 

S.D. t-test 

การจัดการเรยีนการสอนโดยใช้

เทคนิคการสอนการเรียนรู้

ร่วมกัน 

25 286 11.44 2.26  

0.451 

วิธีการสอนปกต ิ 25 279 11.16 2.17 

**t (0.01,df =48) =2.682 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (Pretest) ที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค
การเรียนรู้ร่วมกัน มีคะแนนรวมก่อนเรียน 286 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.26 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียน (Pretest) ที่สอนด้วยวิธีการสอนปกติ คะแนนรวมก่อนเรียน 248 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.92 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.90 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพบว่า t=0.451 ค านวณน้อยกว่า t ตาราง (2.682) 
แสดงว่าไม่แตกต่างกัน สรุปได้ว่านักศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความรู้ก่อนเรียนไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 2 การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรยีน (Pretest) และหลังเรยีน (Posttest) ของกลุ่มที่จัดการ 
เรียนรูด้้วยเทคนิคการเรียนรูร้่วมกนั 
 

การสอบ N คะแนนรวม
ก่อนเรียน 

 

X̅ 

S.D. t-test 

ก่อนเรียน (Pretest) 25 286 11.44 2.26  

27.276** หลังเรียน (Posttest) 25 596 23.84 1.97 

**t (0.01, df =48) =2.797 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (Pretest) ที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค
การเรียนรู้ร่วมกัน มีคะแนนรวมก่อนเรียน 286 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.26 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน (Posttest) ที่สอนด้วยโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน คะแนนรวมก่อนเรียน 596 มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 23.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.97 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพบว่า t=27.276** ค านวณ
มากกว่า t ตาราง (2.797) แสดงว่าหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคแบบเรียนรู้ร่วมกันนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ตารางที่ 3 การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรยีน (Pretest) และหลังเรยีน (Posttest) ของกลุ่มที่จัดการ 
เรียนรูด้้วยการสอนปกต ิ
 

การสอบ N คะแนนรวม
ก่อนเรียน 

 

X̅ 

S.D. t-test 

ก่อนเรียน (Pretest) 25 279 11.16 2.17  

16.375** หลังเรียน (Posttest) 25 459 18.36 2.41 

**t (0.01, df =48) =2.797 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน (Pretest) ที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การสอน
ปกติ มีคะแนนรวมก่อนเรียน 279 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.16 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.17 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียน (Posttest) ที่สอนด้วยโดยใช้การสอนปกติ คะแนนรวมก่อนเรียน 459 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18.36 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 2.41 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพบว่า t=16.375** ค านวณมากกว่า t ตาราง (2.797) แสดงว่า
หลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การสอนปกตินักศึกษามีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
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ตารางที่ 4 การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (Posttest) ระหว่างกลุ่มทดลองที่จัดการเรียนการสอน 
โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันและกลุ่มควบคมุที่สอนด้วยวิธีการสอนปกติ 
 

วิธีสอน N คะแนนรวม

หลังเรียน 

 

X̅ 

S.D. t-test 

การจัดการเรยีนการสอนโดยใช้

เทคนิคการสอนการเรียนรู้

ร่วมกัน 

25 596 23.84 1.97  

10.054** 

วิธีการสอนปกต ิ 25 459 18.36 2.41 

**t (0.01, df =48) =2.682 

 จากตารางที่ 4 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (Posttest) ที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค
การเรียนรู้ร่วมกัน มีคะแนนรวมหลังเรียน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 23.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.97 ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียน (Posttest) ที่สอนด้วยวิธีการสอนปกติ คะแนนรวมก่อนเรียน 459 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18.36 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.41 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพบว่า t=10.054** ค านวณมากกว่า t ตาราง (2.682) 
แสดงว่าหลังเรียนด้วยเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันและการเรียนแบบปกติแตกต่างกัน สรุปได้ว่านักศึกษากลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมมีความรู้หลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ตอนที่ 2 ผลการศึกษาทักษะการท างานกลุ่มของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาช้ันปีที่ 3     
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่เรียนโดยใช้เทคนิคการสอนการเรียนรู้ร่วมกันกับการสอนปกติ 

ตารางที่ 5 ผลการศึกษาทักษะการท างานกลุ่มของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาช้ันปีท่ี 3 คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่เรียนโดยใช้เทคนิคการสอนการเรียนรู้ร่วมกันกับการสอนปกติในภาพรวม 
 

พฤติกรรม เทคนิคการสอนการเรียนรูร้่วมกัน การสอนปกต ิ

X̅ S.D. ระดับปฏิบัต ิ X̅ S.D. ระดับปฏิบัต ิ

การท างานร่วมกัน 3.79 0.74 มาก 3.12 0.82 ปานกลาง 

การสื่อสารสื่อความหมาย 4.12 0.73 มาก 3.49 0.79 ปานกลาง 

การยกย่องให้ก าลังใจซึ่งกัน
และกัน 

4.16 0.61 มาก 3.52 0.83 มาก 

การขจัดข้อขัดแย้ง 3.78 0.85 มาก 3.41 0.81 ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 3.96 0.21 มาก 3.38 0.18 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 5 ผลการประเมินทักษะการท างานกลุ่มของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาช้ันปีที่ 3          
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่เรียนโดยใช้เทคนิคการสอนการเรียนรู้ร่วมกันกับการสอนปกติใน
ภาพรวมพบว่า นักศึกษาท่ีเรียนโดยใช้เทคนิคการสอนการเรียนรู้ร่วมกันมีทักษะการท างานกลุ่มในภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก (X̅ =3.96, S.D.=0.21) ส่วนนักศึกษาที่เรียนโดยใช้การเรียนแบบปกติมีทักษะการท างานกลุ่มในภาพรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง (X̅ =3.38, S.D.=0.18) 
 ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาช้ันปีท่ี 3 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่เรียนโดยใช้เทคนิคการสอนการเรียนรู้ร่วมกันกับการสอนปกติ 

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาช้ันปีท่ี 3 คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่เรียนโดยใช้เทคนิคการสอนการเรียนรู้ร่วมกันกับการสอนปกติในภาพรวม 
 

รายการ เทคนิคการสอนการเรียนรูร้่วมกัน การสอนปกต ิ

X̅ S.D. ระดับความ
พึงพอใจ 

X̅ S.D. ระดับความ
พึงพอใจ 

การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

4.23 0.65 
มาก 

3.24 0.46 
ปานกลาง 

บรรยากาศในการเรียนการ
สอน 

4.45 0.76 
มาก 

3.37 0.67 
ปานกลาง 

พฤติกรรมการท างานกลุ่ม 4.56 0.56 มาก 3.32 0.43 ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 4.41 0.17 มาก 3.31 0.07 ปานกลาง 

 จากตารางที่ 6 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาช้ันปีที่ 3 คณะ

ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่เรียนโดยใช้เทคนิคการสอนการเรียนรู้ร่วมกันกับการสอนปกติในภาพรวม

พบว่า นักศึกษาท่ีเรียนโดยใช้เทคนิคการสอนการเรียนรู้ร่วมกันมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ =4.41, 

S.D.=0.17) ส่วนนักศึกษาที่เรียนโดยใช้การเรียนแบบปกติมีทักษะการท างานกลุ่มในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง   

(X̅ =3.31, S.D.=0.17) 
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อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย มีประเด็นท่ีน่าสนใจท่ีน ามาอภิปราย ดังน้ี 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร ของนักศึกษา ที่เรียนโดยใช้
เทคนิคการสอนการเรียนรู้ร่วมกันกับวิธีการสอนปกติ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักศึกษาที่
เรียนโดยใช้เทคนิคการสอนการเรียนรู้ร่วมกันมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักศึกษาที่เรียนด้วยวิธีการสอนปกติ ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะการใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันส่งเสริมการเรียนรู้ที่เกิดทักษะกระบวนการคิดแบบมีวิจารณญาณท าให้ผู้เรียนเข้าใจ
บทเรียนได้ดีกว่าการเรียนรู้แบบปกติ สอดคล้องกับเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันของ David Johnson and Robert 
Johnson (1991) ที่เสนอการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนด้วยกัน ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีความ
คล้ายคลึงกับรูปแบบการสอนแบบสืบสวนสอบสวน (Group Investigation) ซึ่งรูปแบบการเรียนด้วยกันนี้ จะแบ่ง
นักเรียนเป็นกลุ่มคละความสามารถ เน้นการสร้างกลุ่มเพื่อท ากิจกรรมก่อนที่จะท างานร่ว มกันจริง และเน้นการ
อภิปรายในกลุ่มว่าสมาชิกท างานช่วยกันได้ดีเพียงใด และสอดคล้องกับสุพิน ดิษฐสกุล (2542, หน้า 1) ที่กล่าวว่า
วิธีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้อยู่ในสถานการณ์ที่ตนเองเป็นผู้มีส่วนร่วมในการสร้างสิ่งที่
ตนเองชอบหรือสนใจ 
 2. ทักษะการท างานกลุ่มของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้เทคนิคการสอนการเรียนรู้ร่วมกัน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
และทักษะการท างานกลุ่มของนักศึกษาที่เรียนด้วยวิธีการสอนปกติ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการ
เรียนรู้แบบร่วมกันส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการกลุ่มมากกว่าการเรียนแบบปกติจะเห็นได้จากกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นการท างานเป็นกลุ่ม 
 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้เทคนิคการสอนการเรยีนรูร้่วมกัน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
และความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนด้วยวิธีปกติ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้เรียนมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดการเรียนที่หลากหลาย ผู้เรียนได้ฝึกคิดและตัดสินใจผ่านกระบวนการกลุ่มซึ่งส่งเสริมทักษะในหลายๆด้าน 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. สามารถน าการจัดการเรียนการสอนเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรในเนื้อหาอ่ืน ๆ 
 2. สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนการสอนเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันกับการเรียนการสอนรายวิชาอื่น  
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 2.1 ควรท าการวิจัยเพื่อศึกษาเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบอ่ืน ๆกับการการเรียนการสอนแบบปกติ 
 2.2 ควรศึกษาวิจัยโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันกับนักศึกษาหลากหลายโปรแกรมวิชา 
 2.3 ควรศึกษาทักษะในศตวรรษท่ี 21 ตัวอื่น ๆ เพิ่มเติม 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง ค าราชาศัพท์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 
เทคนิค TAI ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

Achievement in Thai language in the subject of royal language towards by using 
cooperative learning with TAI techniques of grade 5 students. 

สิริกาญจน์ เบี้ยทอง     พรจิตร นาคนาม     และวชิระ วิชชุวรนันท์ 
   Sirikan Beerthong     Ponchit Naknam      and Wachira Wichuwaranan 

 นักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
ครพูี่เล้ียง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 

อาจารย์ฝ่ายวิจยัและประเมินผล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย เรื่อง ค าราชาศัพท์  
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้ เทคนิค TAI  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  2) เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย เรื่อง ค าราชาศัพท์  หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้
เทคนิค TAI ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 กับเกณฑ์ร้อยละ 80  3) เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้ เทคนิค TAI  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/1 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล 2 ( วัดทุ่งสวน ) จ านวน 29 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษา ได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามวัด
เจตคติที่มีต่อการเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI เรื่อง ค าราชาศัพท์ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า    
1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง ค าราชาศัพท์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 

เทคนิค TAI  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน เท่ากับ 10.41 / 17.41 คะแนน 
โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย หลังการจัดการเรียนรู้ ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 
เทคนิค TAI เรื่อง ค าราชาศัพท์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี5 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05   

3) เจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอน เรื่อง ค าราชาศัพท์  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือ เทคนิค TAI  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ค่า S.D. เท่ากับ 0.21  มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน / การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI 
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ABSTRACT 

The purposes of this research were: 1) To compare learning achievement in Thai language 
before and after learning by using cooperative learning with TAI techniques of student in the fifth 
grade. 2) To compare learning achievement in Thai language about royal  language towards after 
learning activities through by using cooperative learning with TAI techniques of student in the fifth 
grade with a criteria of 80 percent. 3) To study attitudes assessment by using cooperative learning 
with TAI techniques. The sample group is student in 5/1, semester 2nd, academic year 2018 
Tessaban 2 (Watthungsuan) school 29 people the purposive sampling. The instruments ussing to 
collect data included 1) Thai language learning plan 2) Achievement test 3) Questionnaire for 
attitude measurement with learning by using cooperative learning with TAI techniques. The 
statistics used in data analysis are mean and standard deviation. 

The results found that 
1) The learning achievement in Thai language about royal  language towards by using 

cooperative learning  with TAI techniques of student in the fifth grade average pre-test and post-
test to 10.41/17.41 that the post-test scores of students higher than pretest with statistical 
significantly at the level of .05 

2) The learning achievement in Thai language after learning activities through by using 
cooperative learning with TAI techniques about royal  language towards of student in the fifth grade 
was significantly higher than the criteria of 80 percent with statistical significantly at the level of .05 

3) Attitudes of students towards teaching and learning about royal language towards by 
using cooperative learning with TAI techniques of student in the fifth grade average as 4.67 S.D. as 
0.21 satisfactions was at the highest level.   

Key words: Learning achievement / Cooperative learning TAI technique 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
ภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติที่เป็นเอกลักษณท์ี่แสดงถึงความเป็นไทย มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เรียนในทุก

ระดับชั้นของประเทศไทย ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาไทยให้เหมาะสมกับระดับชั้น สถานศึกษาทุกแห่งต้อง
ให้ความส าคัญกับภาษาไทย ปลูกฝังให้นักเรียนรักและเห็นคุณค่าของภาษาไทย ภาษาไทยมีความส าคัญและจ าเป็น
อย่างยิ่งต่อการด าเนนิชีวิตประจ าวัน ใช้สื่อสารติดต่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ภาษาไทยเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ
ต่อการศึกษาในศาสตร์อื่นๆ ถ้าผู้เรียนมีความสามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียนและสื่อความหมายได้ จะท าให้ตนเองประสบ
ความส าเร็จ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
( หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : น 34. ) 
 จากการศึกษาผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของโรงเรียนเทศบาล 2                
( วัดทุ่งสวน ) ที่ผู้ศึกษาสอนอยู่พบว่า นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องค าราชาศัพท์อยู่ในเกณฑ์ต่ า ซึ่งเป็นปัญหา
ส าคัญมากของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 จ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงหรือหา วิธีแก้ไขพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้ง
ปัจจุบันเรื่องการคิดและการสอนคิดเป็นเรื่องที่ถือได้ว่าส าคัญ อย่างยิ่งในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยซึ่งเป็นวิชาทักษะที่ต้องฝึกให้เกิดความช านาญในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
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 แนวทางการแก้ปัญหาในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีมี ประสิทธิภาพ มี
เทคนิคการสอนที่น่าสนใจหลายเทคนิคที่สามารถน ามาประยุกต์สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยเฉพาะใน
สาระหลักการใช้ภาษาไทย  เรื่อง ค าราชาศัพท์ มีเทคนิคหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดและเกิดทักษะในการปฏิบัติซึ่ง
จะน าไปสู่การสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพคือการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
TAI (Team Assisted Individualization) คือ วิธีการสอนที่ผสมผสานระหว่างการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative 
Learning) และการสอนรายบุคคล (Individualization Instruction) เข้าด้วยกัน โดยให้ผู้เรียนได้ลงมือท ากิจกรรมใน
การเรียนได้ด้วยตนเองตามความสามารถของตนและส่งเสริมความร่วมมือภายในกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ( ประภัสรา โคตะขุน. 2554.  การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI. Online. )       

จากหลักการและเหตุดังกล่าว ท าให้ผู้ศึกษาค้นคว้าสนใจที่ จะศึกษาการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่อง ค า
ราชาศัพท์ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค TAI ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยของผู้เรียนให้เกิดการพัฒนากระบวนการคิดและการใช้ค าราชา
ศัพท์ที่ไม่ประสบผลส าเร็จให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายทางการเรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนาการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเรียนวิชาอื่นๆ ต่อไป
ได้ 

จุดมุ่งหมายการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งจุดมุ่งหมายไว้ ดังนี้ 
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย เรื่อง ค าราชาศัพท์  ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบ

กลุ่มร่วมมือโดยใช้ เทคนิค TAI  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย เรื่อง ค าราชาศัพท์  หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม

ร่วมมือโดยใช้เทคนิค TAI ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 กับเกณฑ์ร้อยละ 80 
3. เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนท่ีมีตอ่การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมอืโดยใช้ เทคนิค TAI 

ขอบเขตการวิจัย 
 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรยีนในครั้งนี้ มีขอบเขตดังต่อไปนี ้
 1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 

    1.1  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  ปีการศึกษา 2561  
 โรงเรียนเทศบาล 2 ( วัดทุ่งสวน ) จ านวนนักเรียน 83 คน 3 ห้องเรียน 

               1.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/1  
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล 2 ( วัดทุ่งสวน)  จ านวน 29 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

     เนื้อหาท่ีใช้ในการศึกษา คือ แผนการจดัการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย เรื่อง ค าราชาศัพท์  
จ านวน 6 แผน ดังนี้  
 แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1   ความหมายของค าราชาศัพท์ 

 แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 2   ประเภทของค าราชาศัพท์ 

 แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 3   ชนิดของค าราชาศัพท์ 

 แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 4   การใช้ค าราชาศัพท์  
 แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 5   คุณค่าของค าราชาศัพท์ 

 แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 6   ช่วยกันสืบสานค าราชาศัพท์ 
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 3. ขอบเขตด้านตัวแปร 
     3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค TAI   
 เรื่อง ค าราชาศัพท์  วิชาภาษาไทย   
       3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง ค าราชาศัพท์ วิชาภาษาไทย 
ทักษะการท างานเป็นทีม หลังการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม และเจตคติที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้
เทคนิค TAI    
 4. ขอบเขตด้านระยะเวลา 

    ระยะเวลาทดลองสอน สัปดาห์ละ 4 ช่ัวโมง เป็นเวลา 2 สัปดาห์ รวม 8 ช่ัวโมง 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือโดยใช้ เทคนิค TAI   

2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย เรื่อง ค าราชาศัพท์ หลังการจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้ เทคนิค TAI  สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 80 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้ เทคนิค TAI อยู่ในระดับมาก 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  หมายถึง การเรียนแบบร่วมมือ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางท่ีนักเรียนมี ความสามารถแตกต่างกันโดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ในการเรียนร่วมกัน มีการ
แลกเปลี่ยนความ คิดเห็นกัน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งนักเรียนจะบรรลุถึง
เป้าหมาย ของการเรียนรู้ได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกคนอื่น ๆ ในกลุ่มไปถึงเป้าหมายเช่นเดียวกัน ความส าเร็จของตนเองก็คือ 
ความส าเร็จของกลุ่มด้วย 

2. การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI (Team Assisted Individualization) คือ วิธีการสอนที่
ผสมผสานระหว่างการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) และการสอนรายบุคคล (Individualization 
Instruction) เข้าด้วยกัน โดยให้ผู้เรียนได้ลงมือท ากิจกรรมในการเรียนได้ด้วยตนเองตามความสามารถของตนและ
ส่งเสริมความร่วมมือภายในกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 

3. ค าราชาศัพท์ หมายถึง ศัพท์ส าหรับพระมหากษัตริย์ ค าราชาศัพท์ใช้กับพระมหากษัตริย์ เจ้านายหรือพระ
บรมวงศานุวงศ์ พระสงฆ์และคนสุภาพ ราชาศัพท์เป็นวัฒนธรรมทางภาษาที่ชาวไทยใช้สื่อสารกับบุคคลดังกล่าวด้วย
ความเชื่อและการยกย่องมาแต่โบราณกาล 

4. ผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจ และคะแนนที่นักเรียนท าได้ ซึ่งวัดได้จากแบบทดสอบ เรื่อง ค า
ราชาศัพท์ วิชาภาษาไทย 

5. เจตคติ หมายถึง ความรู้สึกที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค TAI ซึ่งวัดได้จาก
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

                  ตัวแปรต้น                                                                 ตัวแปรตาม 

 
 

 

  

วิธีการด าเนินการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยไดด้ าเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ในการวิจัย ดังน้ี 

แผนการจดัการเรียนรู้ เรื่อง ค าราชาศัพท์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมเทคนิค TAI จ านวน 6 แผน เวลา 8 
ช่ัวโมง 
 แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1   ความหมายของค าราชาศัพท์ 

 แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 2       ประเภทของค าราชาศัพท์ 

 แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 3   ชนิดของค าราชาศัพท์ 

 แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 4       การใช้ค าราชาศัพท์  
 แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 5   คุณค่าของค าราชาศัพท์ 

 แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 6   ช่วยกันสืบสานค าราชาศัพท์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
     แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI   
 เรื่อง ค าราชาศัพท์  วิชาภาษาไทย   

 

      1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรือ่ง ค าราชาศัพท์  
วิชาภาษาไทย 

      2. เจตคติที่มีต่อการจัดการเรยีนรู้แบบกลุม่ร่วมมือ
โดยใช้เทคนิค TAI    
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ภาพที่ 1 : แสดงขั้นตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาหลักสตูรและสภาพปญัหา 

วิเคราะหส์าระการเรียนรู้ / จดุประสงค์การเรียนรู้ 

ศึกษาการสร้างกิจกรรมการเรียนรูแ้บบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI 

จัดท าแผนการจัดการเรยีนรู ้

น าแผนการจดัการเรียนรู้ เสนอผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน  
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมของเนื้อหา  

ตรวจสอบความเหมาะสมความสอดคล้อง 

 

ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 

ได้แผนการจดัการเรียนรู้ เพื่อน าไปใช้จริง 
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ขั้นตอนที่ 2 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 1 ฉบับ เรื่องค าราชาศัพท์ ช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 5 จ านวน 20 ข้อ ผู้วิจัยด าเนินการสร้างและหาคุณภาพตามล าดับขั้นตอน ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 : แสดงการสร้างแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน 
 
        
 

ศึกษาหลักสตูรและเอกสารเกี่ยวกบัการวัดผล 

ศึกษาวิธีการสรา้งแบบทดสอบ 

สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
เรื่อง ค าราชาศัพท์ จ านวน 30 ข้อ 

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิ โดยผูเ้ชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน 

น าแบบทดสอบที่ผูเ้ชี่ยวชาญประเมิน  
หาค่าดัชนีความสอดคล้องใช้สูตร IOC  

โดยมีคา่ของแบบทดสอบอยู่ท่ี 1.00 ใช้ได้  

น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิที่สรา้งขึ้นไปทดลองใช้ (Try out)  

         หาค่าความยากง่าย (p) และ ค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ      
      ผลการวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ มีความยากง่าย มีค่าอยู่ระหว่าง .31 - .90  
      ค่าอ านาจจ าแนก มีค่าอยู่ระหว่าง .05 - .62  

 

น าแบบทดสอบที่ผ่านการประเมินและปรับปรุงแก้ไขท่ีได้คัดเลือก
แล้วจ านวน 20 ข้อ เพื่อน าไปใช้จริง 
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ขั้นตอนที่ 3 การสร้างแบบวัดเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้ เทคนิค TAI   จ านวน 
10 ข้อ ดังนี ้
 
 
 
 

 
                   
 
 
 
 
 

                  
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 : แสดงขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามวัดเจตคต ิ  

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  
      1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ 

1.1 ค่าเฉลี่ย (Mean) (สมนึก ภัททยธนี. 2551: 237)  

    =    

                       เมื่อ      คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  

                               คือ ผลบวกของข้อมูลทุกค่า  

                               คือ จ านวนข้อมูลทั้งหมด  

          1.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (Standard Deviation) โดยใช้สูตร (สมนึก ภัททิยธนี. 2551: 249) 

 

       X     คือ ข้อมูลตัวที่ (1, 2, 3… n) 

                                คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
        n     คือ  จ านวนท้ังหมด 
 2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

ศึกษาวิธีสร้างแบบวัดเจตคต ิ

สร้างแบบสอบถามวัดเจตคติ จ านวน 10 ข้อ 

น าแบบสอบถามวัดเจตคติที่สร้างขึ้นให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ 

หาค่าดัชนีความสอดคล้องใช้สูตร IOC โดยมีค่าอยู่ที่ 1.00 ใช้ได้ 
 

 ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามวัดเจตคต ิ

ได้แบบสอบถามวัดเจตคติ เพื่อน าไปใช้ได้จริง 
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 2.1 การทดสอบหาความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิโดยใช้สูตรดัชน ี 
ค่าความสอดคล่อง IOC  (สมนึก ภัททิยธนี. 2551 : 220) 

   สูตร IOC =  R /N 
   เมื่อ  IOC = ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค ์ 

    R = ผลรวมของคะแนนความคดิเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  
    N    = จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

 

2.2 การหาค่าระดับความยาก (Difficulty) ของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิ โดยใช้สูตร  
(สมนึก ภัททิยธนี. 2551:212) 

  สูตร  P = R/N 
  เมื่อ  P   แทน ค่าความยากของข้อสอบ  
   R   แทน จ านวนคนตอบถูก  
   N   แทน จ านวนคนท้ังหมด 

 
2.3 การหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ โดยใช้สูตร 

(สมนึก ภัททิยธนี. 2551:214) 
  สูตร      B   =    U   _    L 
               N1       N2 
  เมื่อ  B     แทน ค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบ 
   U     แทน จ านวนคนท าข้อสอบข้อนั้นถูกของกลุ่มที่ผ่านเกณฑ ์
   L     แทน จ านวนคนท าข้อสอบข้อนั้นถูกของกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ ์
            N1     แทน จ านวนคนทีสอบผ่านเกณฑ ์
    N2   แทน จ านวนคนท่ีสอบไม่ผา่นเกณฑ ์

  

 2.4 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ความคิดเหน็ของผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Meam)  

(สมนึก ภัททิยธนี. 2551:237)  

          =    
∑𝑋

𝑁
               

 เมื่อ              แทน ค่าเฉลี่ย 

           ∑𝑋   แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมดในกลุ่ม  

            𝑁     แทน จ านวนคนท้ังหมด 

      3.  สถิติที่ใช้ในการทดสอบ การเปรยีบเทียบความต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการจัดการเรียน 
การสอนตามแผนการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่อง ค าราชาศัพท์ การทดสอบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ก่อนและหลังเรียน  
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 3.1 โดยใช้ t-test (Dependent Sample) ใช้สูตรดังนี้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2543: 165)  

            สูตร   t         =          
∑𝐷

√𝑁∑𝐷2−(∑𝐷)2

𝑛−1

 

            เมื่อ    t        แทน     ค่าสถิติที่ใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤต เพื่อทราบความมี นัยส าคญั  
                     D       แทน     ค่าผลต่างระหว่างคะแนนก่อนเรยีนและหลังเรยีน  
                     n       แทน     จ านวนนักเรียนกลุ่มตัวอยา่ง 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนที่ 1  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย เรื่อง ค าราชาศัพท์  ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

 

ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย เรื่อง ค าราชาศัพท์ ก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 29 คน 
 

 จากตารางที่ 1   พบว่า การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 10.41  คะแนน และ 17.41  คะแนน ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน 
พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

ตอนที่ 2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย เรื่อง ค าราชาศัพท์  โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 หลังเรียนเทียบกับเกณฑ์  
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย เรื่อง ค าราชาศัพท์  หลังการจัดการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค TAI ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 กับเกณฑ์ร้อยละ 80 
 
 

จ านวนนักเรียน
ทั้งหมด (คน) 

คะแนนของแบบทดสอบหลังเรียน  
คะแนนเกณฑ ์

 
t 

 
Sig. คะแนนเตม็ 

(คะแนน) 
�̅� S.D. 

29 20 17.41 1.24 16 6.14* 0.0000 
 

 จากตารางที่ 2  พบว่า การทดสอบหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
17.41 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.07 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์กับคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนพบว่า 
คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  สูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5  

 

 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย �̅� S.D. D S.D. t Sig. 

ก่อนเรียน 10.41 1.78 
7.00 1.25 30.07* 0.0000 

หลังเรียน 17.41 1.24 
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ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์เจตคติของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือ เทคนิค TAI  วิชาภาษาไทย เรื่อง ค าราชาศัพท์   โดยก าหนดเกณฑ์การประเมิน 5 ระดับวิเคราะห์โดยการหา
ค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ดังแสดงในตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์เจตคติของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 
เทคนิค TAI  วิชาภาษาไทย เรื่อง ค าราชาศัพท์ 

 
 

 

รายการ (�̅�) (S.D.) แปลผล 

1. การจัดการเรียนรู้แบบกลุม่ร่วมมือเทคนิค TAI   เรื่อง ค าราชาศัพท์ 
มีความน่าสนใจ และส่งเสริมการเรียนรู ้

5.00 0.00 มากที่สุด 

2. การเรียนรู้แบบกลุม่ร่วมมือเทคนิค TAI   เรื่อง ค าราชาศัพท์ ช่วยให้
นักเรียนเข้าใจบทเรียนมากข้ึน   

4.43 0.53 มาก 

3. การเรียนรู้แบบกลุม่ร่วมมือเทคนิค TAI   เรื่อง ค าราชาศัพท์  ช่วย
ให้นักเรียนมีความรูเ้กี่ยวกับมาตราตัวสะกดมากข้ึน 

4.57 0.53 มากที่สุด 

4. การจัดการเรียนรู้แบบกลุม่ร่วมมือเทคนิค TAI   เรื่อง ค าราชาศัพท์ 
ช่วยให้นักเรียนสนุกสนานกับการเรียน 

4.86 0.38 มากที่สุด 

5. การจัดการเรียนรู้แบบกลุม่ร่วมมือเทคนิค TAI   เรื่อง ค าราชาศัพท์ 
ช่วยให้นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการท างานตามที่ได้รับมอบหมาย 

4.57 0.53 มากที่สุด 

6. การจัดการเรียนรู้แบบกลุม่ร่วมมือเทคนิค TAI   เรื่อง ค าราชาศัพท์ 
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเอง ท าให้มีทักษะในการแสวงหา
ความรู ้

4.71 0.49 มากที่สุด 

7. การจัดการเรียนรู้แบบกลุม่ร่วมมือเทคนิค TAI   เรื่อง ค าราชาศัพท์ 
ช่วยให้นักเรียนได้เรยีนรู้ร่วมกับผูอ้ื่น 

4.14 0.38 มาก 

8. การจัดการเรียนรู้แบบกลุม่ร่วมมือเทคนิค TAI   เรื่อง ค าราชาศัพท์ 
ช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนรูแ้บบใหม่ให้กับนักเรียน 

4.86 0.38 มากที่สุด 

9. การจัดการเรียนรู้แบบกลุม่ร่วมมือเทคนิค TAI   เรื่อง ค าราชาศัพท์ 
ช่วยให้นักเรียนมีความกระตือรือรน้ในการเรียน 

4.57 0.53 มากที่สุด 

10. การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI   เรื่อง ค าราชา
ศัพท์  ท าให้นักเรียนมีทักษะในการเรียนรู้ค าราชาศัพท์ 

5.00 0.00 มากที่สุด 

รวมทั้งสิ้น 4.67 0.21 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 3 พบว่า เจตคติของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ค าราชาศัพท์ โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.67  ค่า S.D. เท่ากับ 0.21  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 
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สรุปผลการวิจัย 

           การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนโดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI  และเจตคติที่มีต่อการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI  
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5   ผลการวิจัยพบว่า 
            1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI  เรื่อง ค าราชาศัพท์ พบว่า การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ  10.41  คะแนน กับ 17.41 คะแนน และ ค่า t  เท่ากับ 30.07 จากการทดสอบทางสถิติโดยการทดสอบค่าที 
และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
             2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการสอนด้วยวิธีการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 
เทคนิค TAI  มีคะแนนเฉลี่ยเป็น 17.41 และจากการทดสอบทางสถิติโดยการทดสอบค่าทีกับเกณฑ์ร้อยละ 80  คือ 
คะแนนเกณฑ์เฉลี่ย  87.07 ปรากฏว่าสูงกว่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
             3. เจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรยีนการสอน เรื่อง ค าราชาศัพท์  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุม่
ร่วมมือ เทคนิค TAI  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยจัดการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI เรื่อง ค าราชาศัพท์  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ค่า S.D. เท่ากับ 0.21  มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 

อภิปรายผล 

             การศึกษาผลการสอนโดยใช้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI  เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง ค าราชาศัพท์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 2 
( วัดทุ่งสวน )  มีประเด็นจากผลการวิจัยที่น ามาอภิปรายรายละเอียดดังนี้ 
             1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI เรื่อง ค า
ราชาศัพท์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน)  พบว่าการทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียนของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.41  และ 17.41  และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน 
พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ นารถนารี อินฒะสอน  ( 2550 , บทคัดย่อ ) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาไทย เรื่องค าและชนิดของค า ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบ
ร่วมมือ เทคนิค TAI กับการสอนแบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มที่ได้รับการสอน
โดยการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค TAI ก่อนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 โดย
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ค าราชาศัพท์ ด้วยวิธีการสอนโดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI  ของนักเรียนจ านวน 29 คน ซึ่งมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน ปรากฏว่าผลการ
ทดสอบหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 17.41   เมื่อทดสอบค่าทีกับเกณฑ์ร้อยละ 80  ซึ่งเท่ากับ 87.07  ปรากฏว่าสูง
กว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05    แสดงว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอน
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนมีการวางแผนที่ดี การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ท างานเป็นทีม เป็นการสร้างความสนใจ เป็นการ
จัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน มีความสนใจในบทเรียน ซึ่งเป็นแรงจูงใจเพื่อให้นักเรียน
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เกิดความต้องการอยากจะเรียนด้วยความตั้งใจ ซึ่งมีผลงานวิจัยของ วนิดา เงาะจันทรา ( 2557 , บทคัดย่อ ) ได้ท าการ
วิจัย เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI  เรื่อง การวัดความยาว ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
และความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI เรื่อง การวัดความยาว ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1    
            3. เจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรยีนการสอน การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาภาษาไทย 
เรื่อง ค าราชาศัพท์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน)  มีระดับความพึงพอใจเท่ากับ  4.67   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมากที่สุด ทั้งนี้
เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI   ประกอบด้วยกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นการท างานเป็นทีม การเรียนรู้แบบร่วมมือกัน ครูผู้สอนมีบทบาทกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแนวคิด ท าให้
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในการเรียน ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการเรียน ตลอดจนมีการใช้สื่อแหล่งเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย จึงท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนและมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามที่ 
ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526 : 3) ได้กล่าวถึง เจตคติ คือ ความคิดเห็นซึ่งมีอารมณ์เป็นส่วนประกอบ พร้อมที่จะมี
ปฏิกิริยาเฉพาะอย่างต่อสถานการณ์ภายนอก และ ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร (2545,  138)  ให้ความหมายของเจตคติ ว่า
เป็นสภาวะความพร้อมทางจิตใจที่เกี่ยวข้องกับความคิด ความรู้สึก และแนวโน้มของพฤติกรรมบุคคลที่มีต่อบุคคล 
สิ่งของ และสถานการณ์ต่าง ๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งและสภาวะความพร้อมทางจิตนี้จะต้องอยู่นานพอสมควร 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรจัดท าสื่อประกอบการสอน การจัดการเรียนรู้แบบกลุม่ร่วมมอื เทคนิค TAI 
 2. ควรน าเอารูปแบบ และกระบวนการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI  ในครั้งนี้
ไปท าการศึกษากับเนื้อหารายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆต่อไป 
 3. ควรมีวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ที่สอนด้วยการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ 
เทคนิค TAI  ในเนื้อหาอ่ืนๆ   

เอกสารอ้างอิง 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551.  
           กรุงเทพมหานคร : กระทรงศึกษาธิการ.  
ธนิตย์ สุวรรณเจริญ. (2552).  การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ. (Online). 
           https://www.gotoknow.org/posts/209790,  22 มิถุนายน 2561.  
ปัทมา ราติ. (2553).  ปัญหาการสอนวิชาภาษาไทย. (Online).   
           http://www.thaigoodview.com/node/60468, 20 มิถุนายน 2561.  
ประภาเพ็ญ สุวรรณ. (2526). ทัศนะคติการวัดการเปรียบเทียบพฤติกรรมอนามัย.  

           กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 

ประภัสรา โคตะขุน. (2554).  การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI. (Online).       
             https://sites.google.com/site/prapasara/9-2, 22  มิถุนายน 2561. 
ประยูร  กรุงรัมย์. (2552).  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI  วิชาคณิตศาสตร์      
           เร่ือง การบวก  การลบการคูณทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6.   
ทิศนา แขมมณี. (2545). ศาสตร์การสอน. พิมพ์ครั้งท่ี 1. กรุงเทพมหานคร : ด่านสุทธาการพิมพ์. 

https://www.gotoknow.org/posts/209790
http://www.thaigoodview.com/node/60468
https://sites.google.com/site/prapasara/9-2,%2022%20%20มิถุนายน%202561.


 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

113 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

ทองอิน ภูมิประสาท. (2547). การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง รูปและรูปทรงเรขาคณิต  

เอกสารอ้างอิง (ต่อ)            
โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน เทคนิค TAI ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6. 
นารถนารี อินฒะสอน. (2550). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง ชนิดของค า  
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การพัฒนาทักษะการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดกิจกรรมค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
เรื่อง My body ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 

The Development of English Vocabulary Reading skills by using English 
vocabulary activities package about My body of students grade 3 at Ban Bo Sam 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชองแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการพัฒนา
ทักษะการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดกิจกรรมค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง My body ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพือ่เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเรื่อง My body ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 3) เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี3 ต่อชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง My body  เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลมี 3 ชนิด ได้แก่ 1.ชุดกิจกรรมค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3.แบบประเมินเจตคติ 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง My body ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ประสิทธิภาพ  E1 / E2 ของ ชุดกิจกรรม พบว่า มี
ประสิทธิภาพ เท่ากับ 53.75/80  ซึ่งประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้คือ 80/80  ซึ่งไม่ตรงตามวัตถุประสงค์และ
สมมุติฐานที่ได้ก าหนดไว้  2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดการสอน พบว่าคะแนน
หลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน
อย่างเห็นได้ชัด ซึ่งตรงวัตถุประสงค์และสมมุติฐานที่ได้ก าหนดไว้ 
 3. ผลการประเมินเจตคติต่อการใช้ชุดกิกรรม พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรม
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง My body ซึ่งอยู่ในระดับมาก โดยคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.05 ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้
ก าหนดไว ้

ค าส าคัญ: ชุดกิจกรรมค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 

ABSTRACT 
The purpose of this research were to: 1) To create and find the effectiveness of the 

learning management plan on the development of English vocabulary reading skills by using the 
English vocabulary activities package about My body of students grade 3 at Ban Bo Sam Saen 
School according to the criteria 80/80 2) To compare the learning achievement in English 
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vocabulary before and after learning by using the learning activity package Using English vocabulary 
activities package about My body of students grade 3 Ban Bo Sam Saen School 3) To study the 
attitude of grade 3 students Per set of English vocabulary activities package about My body. The 
tools used to collect data are 3 types: 1. English vocabulary activities package 2. Learning 
achievement test 3. Attitude Assessment form 

The results of the research were as follows: 1) The result of finding efficiency of English 
vocabulary activities package about My body of students grade 3 at Ban Bo Sam Saen school 
Efficiency E1 / E2 of the activity set showed that the efficiency was 53.75 / 80 which The efficiency 
is not as defined as 80/80 which does not meet the stated objectives and assumptions. 2) The 
comparison of learning achievement before and after using English vocabulary activities package 
that the post-study scores were higher than the scores before studying with statistically significant 
at the level of 0.05, after studying clearly higher than before scores after studying which may be 
due to the objectives and hypotheses that have been defined. 3) The results of the evaluation of 
attitudes of using a set found that the students were satisfied with the teaching and learning with 
the English vocabulary activities package about My body which was at a high level, with an average 
score of 4.05, which meets the objectives. 

Keywords: English vocabulary activities package 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
การอ่านมีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะวัยเยาว์ ซึ่งก าลังมีการพัฒนาการในด้าน

ต่างๆ มีความสนใจในขอบเขตกว้าง ต้องการเรียนรู้และแสวงหาประสบการณ์ใหม่ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานชีวิตในอนาคต ดังนั้น
ส าหรับเด็กๆแล้ว การอ่านจึงนับเป็นทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ (สุพรรณี วราทร ,: 43, อ้างถึงใน รัตนาวลี 
ทรายมูล, 2553 : 1) และการอ่านยังเป็นทักษะที่เช่ือมโยงและบูรณาการกับทักษะอื่นๆได้ง่าย ดังที่ Paulston and 
Bruder (1978 : 157) ได้กล่าวไว้ว่า “การสอนภาษาอังกฤษโดยมากมุ่งส่งเสริมให้เกิดทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ ทักษะการ
ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน แต่ทักษะการอ่านถือเป็นทักษะที่ส าคัญส าหรับนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษ
มากกว่าทักษะอื่น” ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ วิสาข์ จัติวัตร์ (2525 : 41 ) ได้ระบุไว้ว่า ในบรรดาทักษะ
ภาษาอังกฤษอันประกอบไปด้วยทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนนั้น ทักษะทีมีความจ าเป็นมากที่สุดคือทักษะการอ่าน 
ซึ่งต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การอ่านสลากยาป้ายโฆษณา ตลอดจนวิธีการใช้ผลิตภณัฑ์ที่มาจากต่างประเทศ และใน
การศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษา ความจ าเป็นที่จะต้องอ่านต าราที่เป็นภาษาอังกฤษจะยิ่ง
เข้ามามีบทบาทมากขึ้น จึงนับได้ว่าการอ่านช่วยส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าของบุคคลทั้งในการศึกษาอาชีพ และ
สังคมอย่างแท้จริง ดังที่ Rivers (1972)  ได้ช้ีให้เห็นถึงคุณค่าของการอ่านว่าเป็นทักษะที่ผู้เรียนสามารถใช้เพิ่มพูน
ความรู้ให้ตนเองได้ ซึ่งความคิดดังกล่าวได้สอดคล้องกับแนวความคิดของ Allen and Valette (1979 : 249) ที่กล่าว
ว่า การอ่านเป็นทักษะที่ช่วยพัฒนาบุคคล ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ อีกท้ังเป็นทักษะที่ผู้เรียนมีโอกาสได้ใช้มากและ
อยู่กับผู้เรียนได้นาน แม้ว่ายุคนี้เทคโนโลยีสารสนเทศจะก้าวหน้าเพียงใดก็ตาม ทักษะการอ่านก็ยังเป็นทักษะที่ส าคัญ
ต่อการเรียนรู้ (ศรีรัตน์ เจิงกลินจันทร์, 2542 : 4) นอกจากประโยชน์ของการอ่านในการแสวงหาความรู้การด าเนินชีวิต 
และการท างานแล้ว การอ่านยังก่อให้เกิดความเพลิดเพลินอีกด้วย ดังที่ จินตนา ใบกายูซี  
(2535 : 57) กล่าวว่า ยุคนี้เป็นยุคแห่งข่าวสารคนท่ีอ่านหูตากว้างขวางกว่าคนท่ีไม่อ่านและย่อมได้ประโยชน์ 
และประสบความส าเร็จในการอ่านเหนือกว่าคนท่ีไม่ได้อ่าน ทั้งยังก่อให้เกิดความเพลิดเพลินอีกด้วย 
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ดังนั้นครูผู้สอนภาษาอังกฤษจึงต้องมีการพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถน าเอา
ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะต่างๆที่ได้รับการสอน ฝึกฝนและถ่ายทอดไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้ด้วย
ตนเอง นักเรียนที่มีทักษะการอ่านที่ดีย่อมสัมฤทธิผลในการศึกษาสูง เมื่อนักเรียนหรือนักศึกษาคนใด ได้พัฒนาทักษะ
การอ่านจนใช้การได้แล้ว ทักษะนี้จะยังคงอยู่กับตัวนักเรียนผู้นั้นไปตลอด และท าให้มีความสามารถที่จะเพิ่มพูนความรู้
ด้วยตนเองได้ ดังนั้นทักษะการอ่านถือว่าเป็นทักษะที่เป็นเป้าหมายส าคัญยิ่งของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  

จาการประเมินการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ตามแนวทางการ
ประเมินของโรงเรียน เมื่อสอนจบบทเรียน เรื่อง My body พบว่า นักเรียนบางคน ไม่ผ่านการประเมิน เนื่องจากอ่าน
ค าศัพท์ที่ก าหนดให้ไม่ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด เป็นผลท าให้อ่านไม่ออกแปลไม่ได้ สะกดไม่ได้ และไม่สามารถเขียนสื่อ
ความได้ ซึ่งแสดงว่าการสอนอ่านในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ยังไม่บรรลุตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร ที่
ต้องการให้พัฒนา การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความควบคู่ไปกับการเรียนการสอน ดังนั้นการฝึกทักษะให้นักเรียน
อ่านค าศัพท์ให้ได้ โดยฝึกให้อ่านได้ อ่านคล่อง บอกความหมายได้เน้นเสียงหนักเบาได้ถูกต้อง ย่อมส่งผลต่อการสะกด
ค าและการเขียนสื่อความได้ดีขึ้นเป็นล าดับ และการน านวัตกรรมชุดกิจกรรมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษมาช่วยใน
การฝึกการอ่านค าศัพท์ย่อมท าให้นักเรียนได้รับการฝึกอย่างสนุกสนาน ถือเป็นการเรียนรู้อย่างมีความสุขด้วย 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านค าศัพท์
ภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดกิจกรรมค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง My body ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้าน
บ่อสามแสน 
 2.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเรื่อง My body ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน  
3.เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี3 ต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง My body 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วจิัยด าเนินการตามหัวข้อต่อไปนี ้

1. กลุ่มเป้าหมาย 
2. เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
3.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
5.สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. กลุ่มเป้าหมาย 
1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านบ่อ 

สามแสน อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ก าแพงเพชร เขต 1 
จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 21 คน นักเรียนชายจ านวน 12 คน นักเรียนหญิงจ านวน 9 คน  

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
1. ชุดกิจกรรม/แผนการสอน มีวิธีการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี ้
1.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1.1.1 ศึกษารายละเอยีดในการท าแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง My body 
1.1.2 ศึกษาหลักสูตร คู่มือครู แบบเรียน ขอบข่ายของเนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้สาระที่ 1 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
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1.1.3 เลือกเนื้อหาในการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยผู้วิจัย ศึกษา ค้นคว้าเลือก 
เนื้อหาสาระที่ 1 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551 

1.1.4 เขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยแบ่งเนื้อหา 
ออกเป็นส่วน ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับเวลาที่ใช้ในการสอน ซึ่งผู้ศึกษาค้นคว้าได้แบ่งเป็น 8 แผน รวมใช้เวลา 8 
ช่ัวโมง กิจกรรมการเรยีนรู้โดยการใช้ชุดกิจกรรมค าศัพท์ภาษาอังกฤษเรื่อง My family  
ประกอบด้วยขั้นตอนของการเรียนรู้ ดังน้ี 

ขั้นน า (Warm up) 
ขั้นน าเสนอ (Presentation) 
ขั้นฝึก (Practice) 
ขั้นน าไปใช้ (Production) 
ขั้นสรุป (Wrap up) 
1.1.5 น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้พัฒนาศึกษาค้นคว้าพัฒนาเสร็จแล้ว เสนอต่ออาจารย์ 

ที่ปรึกษา เพื่อตรวจความถูกต้องและเสนอแนะ ทั้งในด้านจุดประสงค์เนื้อหาและการจัดการเรียนการสอน อาจารย์ที่
ปรึกษาเสนอแนะในด้านต่าง ๆ 

1.1.6 น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้ศึกษาค้น คว้าปรับปรุงแก้ไขตามค าเสนอแนะของ 
อาจารย์ที่ปรึกษาแล้วเสนอตอผู้เช่ียวชาญ 3 ท่านพร้อมแบบประเมินแผน เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง
จุดประสงค์เนื้อหา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลซึ่งมี ผู้เช่ียวชาญ
ตรวจสอบ เสนอแนะ ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านได้แก่ 

1. นางเกษร พรหมรักษา ครูวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน อ าเภอเมือง 
ก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ผู้เช่ียวชาญด้าน
เนื้อหา 

2.นางกุลวัลยา จารุฑีฆัมพร ครูวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน อ าเภอเมือง 
ก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ผู้เช่ียวชาญด้าน
การวัดผลและประเมินผล 

3. นางณัฐพร แสงศิริ ครูวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน อ าเภอเมือง 
ก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ผู้เช่ียวชาญด้าน
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และวิธีการสอน 

1.1.7 น าเสนอแนะต่าง ๆ จากผู้เช่ียวชาญเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุง แก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึ้นใน
เรื่องรายละเอียดกระบวนการเรียนรู้ในทุกข้ันตอน ให้สอดคล้องเชื่อมโยงในแต่ละกิจกรรมการ 
เรียนรู้ตลอดจนการติดตามประเมินผล และน าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังกล่าวเสนอ ผู้เช่ียวชาญอีกครั้งเพื่อ
ประเมิน โดยใช้เกณฑ์ประเมินของ บุญชม ศรีสะอาด (2545 :102–16) 
ดังนี้ ระดับคะแนนเฉลีย่ เกณฑ์ประเมิน 

4.51–5.00 เหมาะสมมากท่ีสุด 
3.51–4.50 เหมาะสมมาก 
2.51–3.50 เหมาะสมปานกลาง 
1.51–2.50 เหมาะสมน้อย 
1.00–1.50 เหมาะสมน้อยท่ีสดุ 
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1.1.8 น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินครั้งละแผนจนครบ 8 แผน แล้ว  
จึงมาหาค่าเฉลี่ยโดยแต่ละแผน ต้องได้คะแนน 3.51 ถึง 5.00 จึงจะถือว่าแผนมีคุณภาพ เหมาะสมสามารถน าไปใช้ได้ 

1.1.9 น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มาปรับปรุง แก้ไขความสอดคล้องระหว่างสาระส าคัญ  
กับจุดประสงค์และความเหมาะสมกับเวลาที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามข้อเสนอแนะของ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

1.1.10 น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มาปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยตามค าแนะน าของ 
ผู้เชี่ยวชาญมาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์และความเหมาะสม 

1.1.11 น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผ่านการทดลองแก้ไขปรับปรุงแล้วน าไปใช้จริงกับ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร มา 21คนซึง
เป็นประชาการที่ใช้ในการทดลอง 

1.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง My family ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 การสร้าง 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและวิเคราะห์หลักสูตร จากหนังสือการวัดผล 
ประเมินผล (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 : 219 - 221) 

2. ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง แล้วสร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตร เพื่อวิเคราะห์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและจุดประสงค์การเรียนรู้ 

3. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยมีแบบทดสอบการอ่านทั้งหมด 8 ชุด ชุดละ 5 ข้อ ข้อละ 
2คะแนน  

4. น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องปรับปรุงการใช้ค่าใน
โจทย์ เมื่อได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว น าเสนอผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม ตรวจสอบอีกครั้งเพื่อประเมินความสอดคล้อง 
ระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้โดยมี เกณฑ์การพิจารณา ดังนี ้

    +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดตามจุดประสงค์การเรยีนรู้ 
         0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
      -1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นไม่วัดตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 5. วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคลองระหว่างจุดประสงค์การเรียนรูกับเนื้อหาท่ีสร้าง แบบทดสอบ 
 6. วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามของแบบทดสอบจุดประสงค์การเรียนรู้โดยใช้สูตร  
Index of Item Objective Congruence (IOC) (สมนึก ภัททิยธนี. 2549: 218 – 220) เพื่อหาผลรวมของ 
คะแนนในแบบทดสอบแต่ละข้อของผู้เช่ียวชาญทั้งหมดแล้วน ามาหาค่าเฉลี่ย ดูดัชนีความสอดคล้องและพิจารณา
คัดเลือกขอสอบที่มี่คะแนนเฉลี่ย 0.50 ถึง 1.00 เป็น แบบทดสอบที่อยูในเกณฑ์ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาที่ใช้ ผล
ปรากฏว่าได้แบบทดสอบที่อยูในเกณฑ์ ทั้ง 25 ข้อ มีค่า (IOC) ตั้งแต่ถึง 1.00 
 7. น าแบบทดสอบที่ตรวจและแก้ไขข้อบกพร่องแล้ว ไปทดลอง (Try-Out) กับนักเรียนที่ไมใช่กลุ่มตัวอย่าง 
ที่เป็นกลุ่มเดียวกับท่ีทดลองใช้แผนการเรยีนรู้ที่สร้างขึ้น 

8. น าแบบทดสอบที่ได้มาตรวจให้คะแนน วิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนก (B) โดยใช้วิธีของแบรนแนน ี
(Brennan) (สมนึก ภัททิยธนี. 2549 : 195-216) มีค่าอ านาจจ าแนก (B) ตั้งแต่ถึง 1.00 

9. น าไปวิ เคราะห์หาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์อิง เกณฑ์ตามวิธี  ของ Lovett                
(บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 96) 
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1.3.3 เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ค าแนะน า ซึ่ งได้เสนอแนะการใช้ค าถามให้ถูก ตองสอดคล้องกับ
คุณลักษณะที่ต้องการวัด (บุญชม ศรีสะอาด.2545: 103 - 104) ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

4.51 – 5.00 มากท่ีสุด 
3.51 – 4.50 มาก 
2.51 – 3.50 ปานกลาง 
1.51 – 2.50 น้อย 
1.00 – 1.50 น้อยท่ีสุด 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.1 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
ขั้นเตรียมการ 

ช้ีแจงให้นักเรียนทราบถึงการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเรื่อง My body เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

ขั้นด าเนินการ  
ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นระยะเวลา 8 คาบ โดยมีขั้นตอนและ
วิธีการสอน ดังนี้  

ขั้นน า (Warm up) 
ขั้นน าเสนอ (Presentation) 
ขั้นฝึก (Practice) 
ขั้นน าไปใช้ (Production) 
ขั้นสรุป (Wrap up) 
3.2 การเตรียมการทดลอง  
3.2.1 ผู้วิจัยขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญ จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 3.2.2 ผู้วิจัยขอหนังสือจากคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ถึงผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านบ่อ
สามแสน เพื่อขอทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง My 
body และเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย  

3.2.3 ก าหนดระยะเวลาที่จะท าการทดลอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  
3.3 การด าเนินการทดลอง  
4. การวิเคราะห์ข้อมูล  

เมื่อด าเนินการทดลองเสรจ็ ผู้วิจัยได้จัดกระท ากับข้อมลู ดังนี้  
4.1 แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ตรวจให้ข้อละ 2 คะแนน 

ส าหรับค าตอบท่ีถูกต้อง  
4.2 แบบสอบถามมาตรวจให้คะแนนการตอบ ดังนี้  

5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
4 หมายถึง เห็นด้วย 
3 หมายถึง ไม่แน่ใจ 
2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย 
1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

120 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

การใช้เกณฑ์การจัดระดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ ( อ้างหลักการ Best. 1981 : 179 – 187 )  
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.50 – 5.00 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 – 4.49 หมายถึง เห็นด้วย 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 – 3.49 หมายถึง ไม่แน่ใจ 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.50 – 2.49 หมายถึง ไม่เห็นด้วย 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00 – 1.49 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยัมีการวเิคราะห์ข้อมูลดังนี้วิเคราะห์หาค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจาก คะแนน
การท าแบบทดสอบ ส าหรับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  

5.สถิติที่ใช้ในก ารวิเคราะห์ข้อมูล  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานจาก คะแนนการท าแบบทดสอบ ส าหรับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มี
ดังนี้  

1.สถิติทดสอบสมมติฐาน (ก่อนเรยีน-หลังเรียน) 

1n

D)(Dn

D
t

22






 

  

t   =   ค่าท ี
D  =   ผลต่างของคะแนน 
n  =   จ านวนคน 

2.ค่าเฉลี่ย 

    
 

      ค่าเฉลี่ยของคะแนน 

      ผลรวมของคะแนน 
      จ านวน 
 

3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

    
 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   ผลรวมของคะแนนลบด้วยคะแนนเฉลี่ย 
  จ านวน 

 

N
X

X 


      X
 X
      N

N
)X-(X

S.D. 


S.D.

 )X-(X
      N



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

121 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

สรุปผลการวิจัย  
1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง My body ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี

ที่ 3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ไม่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  
2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง My body ก่อนเรียนและหลังเรียนของ

นักเรียน คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
3 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อชุดกิจกรรมค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง My body โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

อภิปรายผล  
1.นักเรียนท่ีเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ชุดกิจกรรมค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง My body ช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 3 โดยได้คะแนนระหว่างเรียนซึ่งเป็นคะแนนจากแบบฝึกหัด รวมเฉลี่ย  51.48 จากคะแนนเต็ม 80 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ  53.75 แสดงว่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ  53.75 และคะแนนทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนแผนการจัดการเรียนรู้ โดยการใช้ชุดกิจกรรมค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง My body 
โดยรวมเฉลี่ย  53.75 คิดเป็นร้อยละ  80 แสดงว่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ  80 แสดงว่าแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง My body ไม่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

2.นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง My body มี
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 6.14 คะแนน และ 9.50 คะแนนตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลัง
เรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3.นักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง My body ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 มีเจตคติโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะการจัดการเรียนรู้ที่ง่ายและสามารถน าไปปรับใช้ใน
ระดับชั้นต่อ ๆ ไปได้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
  1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้  
การจัดการเรยีนรู้ โดยการใช้ชุดกจิกรรมค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง My body 
นักเรียนควรมีพื้นฐานเกี่ยวกับการค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เพราะต้องปฏิบัติจริงตามขั้นตอนของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เร็วขึ้น อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป  
  2.1 ควรมีการจัดการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นที่เป็นปัญหาในระดับประถมศึกษาหรือระดับอื่น ๆ 
  2.2 ควรมีการวิจัยถึงผลของการเรียนการสอนด้วยการ ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
เรื่อง My body พฤติกรรม การเรียนของผู้เรียนกับการเรียนในระยะยาวในการเรียนการสอนจริง  
  2.3 ควรมีการศึกษาวิธีการสอนการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองร่วมกับการเรียนด้วยการใช้ชุดกิจกรรม
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง My body เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ด้วยตนเองมากยิ่งข้ึน 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสระในภาษาไทยโดยใช้เกมประกอบการสอน 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

   THE DEVELOPMENT OF LEARNING ACHIEVEMENT IN THAI VOWELS LANGUAGE 
USING THE GAME TEACHING OF STUDENTS GRADE  

สุฑาทิพย์ เวชกิจ  น้ าทิพย์ สืบวงษา  และ วชิระ วิชชุวรนันท์ 
Suthathip Wetchakit     Namtip Suebwongsa   and Wachira Wichuwaranan 

นักศึกษาโปรแกรมการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
                                                               ครพูี่เล้ียง โรงเรียนเทศบาล 2 ( วัดทุ่งสวน )  อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร  
                                                                           อาจารย์ที่ปรึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสระใน
ภาษาไทยโดยใช้เกมประกอบการสอนส าหรับ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้เกมประกอบการสอนเรื่องสระในภาษาไทยส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 และ3) เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการใช้เกมประกอบการสอน เรื่องสระใน
ภาษาไทยส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) จ านวน 
18 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 

 เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องสระในภาษาไทยโดยใช้เกมประกอบการสอน 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสระในภาษาไทย และแบบวัดเจตคติที่มีต่อการเรียน เรื่องสระใน
ภาษาไทยโดยใช้เกมประกอบการสอน 

ผลจากการด าเนินการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสระในภาษาไทยโดยใช้เกมประกอบการสอนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 สรุปผลได้ดังนี้ 

1. แผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกหัดเรื่องสระในภาษาไทยโดยใช้เกมประกอบการสอนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 81.25/83.61 หมายความว่า นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบฝึกหัด
ระหว่างเรียนคิดเป็นร้อยละ 81.25 และคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนคิดเป็น
ร้อยละ 83.61 แสดงว่า แผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกหัดเรื่องสระในภาษาไทยโดยใช้เกมประกอบการสอนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีผู้วิจัยได้สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์  
80 / 80 ท่ีตั้งไว้ 

2.นกัเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรูเ้รือ่งสระในภาษาไทยโดยใช้เกมประกอบการสอนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. นักเรียนมีเจตคติต่อการใช้เกมประกอบการสอน เรื่องสระในภาษาไทยโดยใช้เกมประกอบการสอนส าหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง  ( x̄ = 4.53 ) หมายความว่า การใช้เกม
ประกอบการสอน เรื่องสระในภาษาไทยสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนได้ดียิ่งขึ้น 

ค าส าคัญ: เกม / ผลสัมฤทธ์ิ / เจตคต ิ
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ABSTRACT 
 The purpose of this research were : 1) To create and find out the effectiveness of the 
lesson plans in Thai vowels language by using game teaching for students grade 1 with efficiency 
according to the standard 80/80 2) To compare learning achievement pretest and posttest score in 
Thai vowels language by using game teaching. 3) To measure students attitudes toward using game 
teaching. The sample were 18 students grade 1 from Tessaban  2  
(wạtthungsuan) school by purposive sampling. The tools used lesson plan Thai vowels language by 
using game teaching , achievement test using games and attitude towards by lesson plan Thai 
vowels language by using game teaching  

The results were as follows :  
1. The lesson plan effectiveness Thai vowels language by using game teaching of students 

grade 1 was 81.25 / 83.61 this means pretest score had an average score at 81.25  percent and  of 
the achievement test was 83.61 percent The lesson plans effectiveness for Thai vowels language 
by using game teaching was higher than criteria at 80/80   

2. The students grade 1 learning achievement posttest score in Thai vowels language by 
Using game teaching was significantly higher than pretest score at level of the .05 

3. The Students’ attitudes toward using game teaching in Thai vowels language was at high 

level ( x̄ = 4.53 ) 

Key words:  Game  / Achievement / Attitudes 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรม อันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และเสริมสร้าง

บุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์ที่
ดีต่อกัน ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ การงานและด าเนินชีวิร่วมกัน ในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุขและเป็น
เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้กระบวนการคิด
วิเคราะห์วิจารณ์และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนั้นยังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพ
บุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณีสุนทรียภาพเป็นสมบัติล้าค่ าควรแก่การเรียนรู้อนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทย
ตลอดไป (กระทรวงศึกษาธิการ 2551)  

ขณะเดียวกันสภาพปัญหาการศึกษาในประเทศไทยปัจจุบัน พบว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O -NET) ซึ่งเป็นการทดสอบความรู้ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของผู้เรียนที่ก าลังศึกษาในช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ซึ่งในระดับประถมศึกษามีการทดสอบในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 มี
ภาพรวมผลสอบ โอเน็ตช้ัน ป.6 ปีการศึกษา 2559 วิชาภาษาไทย ผู้ เข้าสอบ 724,347 คน คะแนนเฉลี่ยทั่วประเทศ 
52.98  จะเห็นได้ว่าถึงแม้จะผ่านครึ่งแต่ก็ยังไม่ถึงว่าเป็นระดับคะแนนที่น่าพึงพอใจ เพราะวิชาภาษาไทยเป็นภาษา
ประจ าชาติและเป็นพ้ืนฐานของการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ซึ่งจะมีผลต่อการใช้ชีวิตประจ าวันและในการเรียนวิชา
อื่นๆ ในโรงเรียนส่วนใหญ่มักจะเกิดปัญหา นักเรียนอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้ โดยเฉพาะนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่พึ่งจะเข้ามาสู่วัยเรียนในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างจริงจังอาจจะมีทักษะการอ่านบ้าง  
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ทักษะการเขียนบ้าง แต่มีไม่มากเท่าที่ควร ดังนั้นปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จึงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการ
เรียนการสอนในวงกว้าง 

ข้าพเจ้าในฐานะนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสนใจแก้ปัญหา การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาช้ันปีที่ 1 โดยการใช้เกมประกอบการสอน เพราะเทคนิคการสอนโดยใช้เกมเป็นวิ ธีการวิธีหนึ่งที่
สามารถน าไปใช้ในการสอนได้ดีโดยผู้สอนสร้างสถานการณ์สมมติให้ผู้เรียนเล่นด้วยตนเองภายใต้ข้อตกลงหรือกติกาที่
ก าหนดขึ้น ผู้เรียนจะต้องตัดสินใจท าอย่างใดอย่างหน่ึง ในอันท่ีจะให้มีผลออกมาในการรู้แพ้ชนะซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้
วิเคราะห์ความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและยังช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานใน
การเรียน 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสระในภาษาไทยโดยใช้เกมประกอบการ
สอนส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เกมประกอบการสอนเรื่องสระใน
ภาษาไทยโดยใช้เกมประกอบการสอนส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  

3. เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการใช้เกมประกอบการสอน  เรื่องสระในภาษาไทยโดยใช้เกม
ประกอบการสอนส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

ขอบเขตของวิจัย 

1. เนื้อหา 
    เนื้อหาท่ีใช้คือ สระในภาษาไทย (สระ อา อู อี อุ อ า อะ )  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี1 
2. ประชากร/ กลุ่มเป้าหมาย 
    2.1. ประชากรนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) อ าเภอ

เมือง จังหวัดก าแพงเพชร สังกัดส านักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 จ านวน 3 ห้องเรียน จ านวน
นักเรียน 60 คน  

     2.2.กลุ่มตัวอย่างนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) 
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร สังกัดส านักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 จ านวน 1 ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 18 คน เลือกแบบเจาะจง 
          3. ตัวแปร 
               1. ตัวแปรต้น 
       1.1. การสอนโดยเทคนิคการเรียนรู้โดยใช้เกมประกอบการสอน 
               2. ตัวแปรตาม 
        2.1. ประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเรื่องสระในภาษาไทยของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 
       2.2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องสระในภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
       2.3 เจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อเทคนิคการเรียนรู้โดยใช้เกมประกอบการสอน 
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4. ระยะเวลา 
 ใช้เวลาในการจัดการเรียนการสอน ทั้งหมด 2 สัปดาห์ แผนการการเรียนการสอนจ านวน 6 แผน แผนละ1 
ช่ัวโมงจ านวน 4 วัน และแผนละ 2 ช่ัวโมงจ านวน 2 วัน ระหว่างวันท่ี 26 พฤศจิกายน ถึง วันท่ี 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

สมมติฐาน 
1.ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสระในภาษาไทยโดยใช้เกมประกอบการสอนส าหรับนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยโดยใช้เกมประกอบการสอนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
3. เจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้เกมประกอบการสอนคือ มากที่สุด  

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. เทคนิคการเรียนรู้โดยใช้เกม หมายถึง วิธีการวิธีหนึ่งที่สามารถน าไปใช้ในการสอนได้ดีโดยผู้สอนสร้าง

สถานการณ์สมมติให้ผู้เรียนเล่นด้วยตนเองภายใต้ข้อตกลงหรือกติกาที่ก าหนดขึ้น ผู้เรียนจะต้องตัดสินใจท าอย่างใด
อย่างหนึ่ง ในอันท่ีจะให้มีผลออกมาในการรู้แพ้ชนะซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมต่างๆ
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและยังช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียน 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึงความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถของนักเรียนซึ่งวัดได้จากการท า
แบบทดสอบเรื่อง สระในภาษาไทย ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นจ านวน 20 ข้อ 

3. ความพึงพอใจ / เจตคติ หมายถึง ความรู้สึกท่ีมีต่อการเรียนโดยเทคนิคการเรียนรู้โดยใช้เกม ซึ่งวัดได้จาก
แบบสอบถามผู้วิจัยสร้างขึ้น 

4. ประสิทธิภาพ หมายถึง ค่าการหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้โดยใช้เกม        
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามเกณฑ์80/80 
- 80 ตัวแรก หมายถึง ค่าคะแนนท่ีวัดได้จากการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนโดยคิดเป็นร้อยละ 
- 80 ตัวที่สอง หมายถึง ค่าคะแนนที่วัดได้จากการท าแบบฝึกหัดหลังเรียนโดยคิดเป็นร้อยละ 

กรอบแนวคิด   

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรต้น 

 

การสอนโดยเทคนิคการเรียนรู ้

โดยใช้เกมประกอบการสอน 

ตัวแปรตาม 

 

  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องสระในภาษาไทย 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

 

เจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อเทคนิคการเรียนรู้โดยใช้ 
เกมประกอบการสอน 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการทดลอง คือ 
1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสระในภาษาไทยที่ใช้เกมประกอบการสอนส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 
จ านวน 6 แผน เวลา 8 ช่ัวโมง 
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สระอา     (เวลา 2 ช่ัวโมง) 
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สระอู      (เวลา 1 ช่ัวโมง) 
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง สระอี     (เวลา 1 ช่ัวโมง) 
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สระอุ     (เวลา 1 ช่ัวโมง) 
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง สระอ า     (เวลา 1 ช่ัวโมง) 
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง สระอะ     (เวลา 2 ช่ัวโมง) 

ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาสภาพปญัหาการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้กลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาไทย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) 

ศึกษาหลักสตูร ค้นคว้าข้อมลู คู่มอืการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 

ศึกษาการจัดท าแผนการจดัการเรยีนรู้ เรื่องสระในภาษาไทย โดยใช้เกมประกอบการสอน กลุ่มสาระภาษาไทย ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 จากเอกสารตา่งๆ 

 

ด าเนินการท าแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสระในภาษาไทย โดยใช้เกมประกอบการสอน ช้ันประถมศกึษาปีท่ี 1 

 

สร้างแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสระในภาษาไทย 

น าแผนการจดัการเรียนรู้พร้อมแบบประเมินที่สร้างขึ้น เสนอต่อผูเ้ชี่ยวชาญ 3 ท่าน  
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ 

น าผลการประเมินจากผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงและแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญประเมินตามเกณฑ์ของลิเคริท์ (Likert) 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องสระในภาษาไทยที่ใช้เกมประกอบการสอนส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 20 ข้อ 

ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบ 

 

 

 

 

   
 

   
   

   
 

   

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

ศึกษาหลักสตูร คู่มือการวัดและประเมินผล ตามหลักสตูรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 

ก าหนดเนื้อหาและก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ใหส้อดคล้องกับเนือ้หาสาระ 

สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 30 ข้อ 

น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนที่สร้างขึ้นใหผู้้เชี่ยวชาญตรวจความถูกต้องของภาษาและความสอดคล้องของ
จุดประสงค์กับข้อสอบท่ีสร้างขึ้นเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาของข้อสอบ 

สร้างแบบประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค ์(IOC)  

น าผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาหาคา่ดัชนีความสอดคล้องโดยใช้ สูตร IOC 

ข้อสอบแต่ละข้อมีค่า IOC เท่ากับ 0.33 - 1.00 

 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสร้างขึ้นทดลองใช้ ( Try- out)กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรยีนเทศบาล 
2 (วัดทุ่งสวน) จ านวน 30 คน ท าเพื่อหาค่าความยากง่าย (p) และคา่อ านาจจ าแนก (r) 

ข้อสอบแต่ละข้อมีค่าความยากง่าย (p)  เท่ากับ 0.20 – 0.83 และค่าอ านาจจ าแนก (r) เท่ากับ 0.18 – 0.72 

น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนที่ผ่านการประเมินและได้แก้ไขปรับปรุงเป็นบางข้อมาคดัเลือกเพื่อจัดท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 20 ข้อ 
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2. แบบสอบถามวัดเจตคติต่อวิชาภาษาไทย เรื่องสระในภาษาไทยที่ใช้เกมประกอบการสอน ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 10 ข้อ 

ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามวัดเจตคติ 

 

 

   

 

 
 

   
 
   

   

 

 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ 

1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) 

   p = 
n

f
x ๑๐๐ 

  เมื่อ     P แทน ร้อยละ 
    f แทน ความถี่ด้องการแปลงไห้เป็นร้อยละ  
    n แทน จ านวนความถี่ท้ังหมด 

     1.2 ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากการทดสอบมีสูตรดังนี้ 

   x  =  
N

x
 

   เมื่อ   X       แทน ค่าเฉลี่ย 

    x    แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมดในกลุ่ม 

วิเคราะห์ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับเจตคติ การวดัและการประเมิน 

สร้างแบบสอบถามวัดเจตคติ จ านวน 10 ข้อ 

 

น าแบบสอบถามวัดเจตคติที่สร้างขึ้นให้ผู้เช่ียวชาญ
ตรวจสอบ 

ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ภาษาที่ใช้ และการประเมินทีถู่กต้อง และน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ของเครื่องมือ IOC โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณา ซึ่งค่า IOC เท่ากบั 1.00 ทุกข้อ 

น าผลการประเมินจากผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงและแกไ้ขตามค าแนะน า 

เกณฑ์การแปลผล 

ระดับ   ช่วงคะแนน 

ระดับมากที่สุด  4.50 - 5.00 

ระดับมาก  3.50 - 4.49 

ระดับปานกลาง  2.50 - 3.49 

ระดับน้อย  1.50 - 2.49 

ระดับน้อยท่ีสุด  1.00 - 1.49 
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     N       แทน จ านวนคะแนนในกลุ่ม 

1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) มีสูตรดังนี้ 

  

เมื่อ      S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
                     x    แทน คะแนนแต่ละตัว 
                     n    แทน จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
            แทน ผลรวม 

2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือ 
2.1 ค่าความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ โดยวิธีสูตรดัชนีค่าความสอดคล้อง IOC  

    N

R
IOC




 
  เมื่อ      IOC   แทน   ดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับเนื้อหาหรือระหว่างข้อสอบ
กับจุดประสงค์ 

   R
 แทน   ผลรวมระหว่างคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

   N       แทน    จ านวนผู้เช่ียวชาญทั้งหมด 
 
 2.2 ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน โดยใช้สตูร (บุญชม ศรีสะอาด. 
2545: 81) 

   
f

RR
r lu      

    
     เมื่อ r    แทน   ระดับความยากง่าย 

    uR   แทน   จ านวนคนในกลุ่มสูงที่ตอบถูกที่ท าข้อสอบถูก 

    lR      แทน   จ านวนคนในกลุ่มต่ าที่ตอบถูกที่ท าข้อสอบถูก 
    f   แทน   จ านวนคนในกลุ่มสูงหรือกลุ่มต่ าซึ่งเท่ากัน 

 2.3 การหาคา่ความยากง่าย (P) ของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนโดยใช้สูตร (บุญชม ศรีสะอาด. 
2545: 84)          

   
f

RR
P lu

2


    

                     เมื่อ         P     แทน     ระดับความยากง่าย 

    uR   แทน    จ านวนคนในกลุ่มสูงที่ตอบถูกที่ท าข้อสอบถูก 
    lR      แทน     จ านวนคนในกลุ่มต่ าที่ตอบถูกที่ท าข้อสอบถูก 
     f   แทน    จ านวนคนในกลุ่มสูงหรือกลุ่มต่ าซึ่งเท่ากัน 
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    2.4 หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สูตร K. R. 20 
(บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 85) ดังนี ้

    













2

1
1 t

tt
s

pq

n

n
r  

 
      เมื่อ   n   คือ จ านวนข้อ 
     p   คือ สัดส่วนของคนท าถูกในแต่ละข้อ 
     q    คือ สัดส่วนของคนท าผดิในแต่ละข้อ = p1  

     2

tS   คือ ความแปรปรวนของคะแนนท้ังฉบับ 
 
  2.5 หาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Coefficient) โดยใช้สูตร (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540: 125 – 126) 

    






 





2

2

1
1

t

i

S

S

n

n
  

 
   เมื่อ       แทน  สัมประสิทธ์ิความเชื่อมั่น 
          n     แทน  จ านวนข้อ 
                            2

iS   แทน  คะแนนความแปรปรวนของแต่ละข้อ 
                       2

tS   แทน  คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบับ 
 
3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
  3.1 การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สูตร E1/ E2 ดังนี้ (เผชิญ กิจระการ. 

2542: 13 - 14) 

    100
N / X

      1 X
A

E


  

   เมื่อ  
1E     แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการเรยีนการสอน 

      X  แทน  คะแนนรวมของนักเรียนจากการท ากิจกรรม 
     A   แทน  คะแนนเต็มของกิจกรรมรวมกัน 
     N   แทน  จ านวนผู้เรียน 
 

    100
N / F

      2 


B
E  

   เมื่อ  
2E   แทน  ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 

     F  แทน  คะแนนรวมของนักเรียนจากการท าแบบวัด  
               ผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน 
     B   แทน  คะแนนเต็มของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน 
     N   แทน  จ านวนผู้เรียน 
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 3.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้สูตรค านวณหาค่า t-test 
แบบ Dependent (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 109) 

    

)1(

)(

D
    

22






 


n

DDn
t  

 
   เมื่อ  t  แทน  ค่าสถิติที่จะใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤตเพื่อทราบนัยส าคัญ 
     D  แทน  ค่าผลต่างระหว่างคู่คะแนน 
     n  แทน  จ านวนกลุ่มตัวอย่างหรือจ านวนคู่คะแนน 

      แทน  ผลรวม 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรยีนรู้ เรื่องสระในภาษาไทยโดยใช้เกม
ประกอบการสอนส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 18 คน  (E1/E2) 

 
จากตารางที่ 1 พบว่าคะแนนเฉลี่ยจากแบบฝึกหัดระหว่างเรียน (E1) เท่ากับ 81.25 และคะแนน ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจากการทดสอบหลังเรียน (E2) เท่ากับ 83.61 ดังนั้นแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสระในภาษาไทยโดยใช้เกม
ประกอบการสอนส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  E1/E2 มีประสิทธิภาพ 81.25  

ตารางที่ 2 ตารางแสดงวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ 
เรื่องสระในภาษาไทยโดยใช้เกมประกอบการสอนส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ระหว่าง 
คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

 
 
 
 
 

  คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน 
 

รวม 
x ̄ 13.17 16.72 

S.D. 3.59 3.18 
t 4.76* 

 
 

 
 

คะแนนระหวา่งเรียน/คะแนนเต็ม คะแนนหลังเรียน 
20 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 

 
รวม 

คะแนนเฉลีย่ 8.93 8.83 9.67 9.73 9.15 9.20 16.72 
ร้อยละ 89.33 88.33 96.67 97.33 91.47 92.00 83.61 
E1/E2 81.25 83.61 
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** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสระในภาษาไทยโดยใช้เกมประกอบการสอนส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 เท่ากับ 
13.17คะแนน และ 16.72 คะแนน ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียนพบว่าคะแนน
สอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ตารางที่ 3 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการใช้เกมประกอบการสอน เรื่องสระในภาษาไทย
โดยใช้เกมประกอบการสอนส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 

ข้อ รายการ x ̄ S.D แปลผล 

1 การเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง สระในภาษาไทย โดยใช้เกมประกอบการสอนมี
ความน่าสนใจ 

4.94 
 

0.24 
 

มากที่สุด 
 

2 การเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง สระในภาษาไทย โดยใช้เกมประกอบการสอน
ช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น 

4.67 
 

0.49 
 

มากที่สุด 

3 การเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง สระในภาษาไทย โดยใช้เกมประกอบการสอน
ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว 

4.72 
 

0.46 
 

มากที่สุด 

4 การเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง สระในภาษาไทย โดยใช้เกมประกอบการสอน
ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้มากกว่าการเรียนแบบธรรมดา 

4.44 
 

0.51 
 

มาก 

5 การเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง สระในภาษาไทย โดยใช้เกมประกอบการสอน
ท าให้เด็กมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 

4.50 
 

0.51 
 

มากที่สุด 

6 การเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง สระในภาษาไทย โดยใช้เกมประกอบการสอน
ท าให้เกิดความรู้ได้อย่างกว้างขวาง 

4.22 
 

0.55 
 

มาก 

7 การเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง สระในภาษาไทย โดยใช้เกมประกอบการสอน
ท าให้เด็กน าไปใช้ในการใช้ชีวิตประจ าวันได้ 

4.33 
 

0.49 
 

มาก 

8 การเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง สระในภาษาไทย โดยใช้เกมประกอบการสอน
ท าให้เด็กเกิดความคิดที่สร้างสรรค์ 

4.44 
 

0.51 
 

มาก 

9 การเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง สระในภาษาไทย โดยใช้เกมประกอบการสอน
เป็นสื่อท่ีท าให้เด็กเข้าใจและเข้าถึงเนื้อหาในเรื่องนั้นได้ง่ายขึ้น 

4.50 
 

0.51 
 

มากที่สุด 

10 การเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง สระในภาษาไทย โดยใช้เกมประกอบการสอน
สามารถเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนกับการวิชาอื่นได้ 

4.50 
 

0.51 
 

มากที่สุด 

รวม 4.53 0.29 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 3 พบว่านักเรียนมีเจตคติต่อการใช้เกมประกอบการสอน เรื่องสระในภาษาไทยโดยใช้เกม
ประกอบการสอนส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยค้นคว้าพัฒนาขึ้นมีระดับเจตคติโดยรวมอยู่ในระดับ

มากที่สุด ( x̄ = 4.53 ) เมื่อพิจารณาเรียงล าดับเป็นรายข้อตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับ ได้ดังนี้ การเรียนวิชา

ภาษาไทย เรื่อง สระในภาษาไทย โดยใช้เกมประกอบการสอนมีความน่าสนใจ ( x̄ = 4.94) การเรียนวิชาภาษาไทย 

เรื่อง สระในภาษาไทย โดยใช้เกมประกอบการสอนช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ( x̄ = 4.72) 
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และการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง สระในภาษาไทย โดยใช้เกมประกอบการสอนช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจใน

บทเรียนมากขึ้น ( x̄ = 4.67) ตามล าดับ 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลจากการด าเนินการพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องสระในภาษาไทยโดยใช้เกมประกอบการสอนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 สรปุผลได้ดังนี ้

1. แผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกหัดเรื่องสระในภาษาไทยโดยใช้เกมประกอบการสอนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 81.25/83.61 หมายความว่า นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบฝึกหัด
ระหว่างเรียนคิดเป็นร้อยละ 81.25 และคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนคิดเป็น
ร้อยละ 83.61 แสดงว่า แผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกหัดเรื่องสระในภาษาไทยโดยใช้เกมประกอบการสอนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีผู้วิจัยได้สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์  
80 / 80 ท่ีตั้งไว้ 

2.นักเรียนท่ีเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรูเ้รือ่งสระในภาษาไทยโดยใช้เกมประกอบการสอนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. นักเรียนมีเจตคติต่อการใช้เกมประกอบการสอน เรื่องสระในภาษาไทยโดยใช้เกมประกอบการสอนส าหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.53 ) หมายความว่า การใช้เกมประกอบการสอน 
เรื่องสระในภาษาไทยสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนได้ดียิ่งขึ้น 

อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสระในภาษาไทยโดยใช้เกมประกอบ การสอนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ผู้วิจัยน ามาอภิปรายเป็น 3 ตอนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังน้ี 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกหัดเรื่องสระในภาษาไทยโดยใช้เกมประกอบการสอนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 81.25/83.61 ทั้งนี้ผู้วิจัยได้สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 6 แผ่น ซึ่งแต่ละ
แผนการจัดการเรียนรู้จะมีค าในบัญชีค าพื้นฐานดังนี้ แผนการจัดการ ค าที่ประสมด้วยสระอา  ค าที่ประสมด้วยสระอู  
ค าที่ประสมด้วยสระอี  ค าท่ีประสมด้วยสระอุ ค าที่ประสมด้วยสระอ า   ค าที่ประสมด้วยสระอะ  แต่ละแผนการจัดการ
เรียนรู้จะมี 1 เกม ใช้เวลาแผนการเรียนรู้ละ 1 ช่ัวโมง รวมเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมทั้งหมด 6 ช่ัวโมง ซึ่งแผนการ
จัดการเรียนรู้ผ่านการหาคุณภาพเครื่องมือด้านความเหมาะสมของเนื้อหากับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ความเหมาะสม
ของการจัดการเรียนรู้ระยะเวลาที่ใช้สอนและปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญและได้ผ่านการทดลองใช้ 
เพื่อให้ได้เครื่องมือที่มีคุณภาพก่อนนั้นไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจึงท าให้แผนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ
สามารถน าไปใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับจิตรลดา ภูถาวร (2554 : 
บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเพื่อพัฒนาการอ่านค าพ้ืนฐานช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียน
แม่หลวงอุปถัมภ์คีรี ส านักงานเขตการประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ผลการวิจัยพบว่าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม
เพื่อพัฒนาการอ่านค าพื้นฐานช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.61 / 84.38 และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 2. นักเรียนท่ีเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องสระในภาษาไทยโดยใช้เกมประกอบการสอนของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนเรียน เท่ากับ 13.17 และคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 16.72  ทั้งนี้
แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้เรื่องสระในภาษาไทยโดยใช้เกมประกอบการสอนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 
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ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมานั้นสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนได้ดี ท าให้ผู้เรียนมีความสามารถทางการอ่านค าที่
ประสมด้วยสระอา ค าที่ประสมด้วยสระอู  ค าที่ประสมด้วยสระอี  ค าท่ีประสมด้วยสระอุ ค าที่ประสมด้วยสระอ า   ค า
ที่ประสมด้วยสระอะ  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนสูงขึ้นเพราะว่าเกมช่วยให้
กิจกรรมการเรียนการสอนสนุกสนาน นักเรียนกล้าแสดงออก มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี กระตุ้นให้นักเรียนมีความ
สนใจที่จะเรียน นักเรียนไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน และเกมช่วยให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนสระในภาษาไทยท าให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้และใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งทิศนา แขมมณี ( 2560 : 81 – 85 ) ได้กล่าวไว้ว่าการ
สอนโดยใช้เกมว่าเป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องต่าง ๆ อย่างสนุกสนานและท้าทายความสามารถ โดยผู้เรียน
เป็นผู้เล่นเอง ท าให้ได้รับประสบการณ์ตรง  เป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมสูงและสอดคล้องกับ ยุพิน 
จันทร์ศรี  ( 2546: บทคัดย่อ )  ได้ศึกษาผลการใช้เกมประกอบการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีต่อความสามารถใน
การเรียนรู้ค าศัพท์และความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2545 โรงเรียนบ้านโคก
สูงและโรงเรียนบ้านหนองขุ่นจังหวัดชัยนาทผลการวิจัยพบว่าความสามารถในการ เรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษของ
นักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้เกมประกอบหลังการเรียนสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนตามปกติอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 นักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้เกมประกอบและนักเรียนที่ได้รับการสอนตามปกติมีความคงทนความรู้
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 05 

3. นักเรียนมีเจตคติต่อการใช้เกมประกอบการสอน เรื่องสระในภาษาไทยโดยใช้เกมประกอบการสอนส าหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง อยู่ในระดับ 4.53 หมายความว่า การใช้เกม

ประกอบการสอน เรื่องสระในภาษาไทยสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้  ซึ่งเป็นไปตาม

สมมุติฐานที่ตั้งไว้ ด้วยเหตุผลว่าการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่เรียนด้วยการใช้เกมประกอบการสอน 

เรื่องสระในภาษาไทยโดยใช้เกมประกอบการสอนส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นถูกต้องตาม

หลักวิชาและเนื้อหาเป็นปัจจุบัน เนื้อหาความยากง่ายเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน มีความสนกุสนาน กระตุ้นการเรียนได้

เป็นอย่างดี ซึ่งจุฑารัตน์ เอื้ออ านวย (2549 : 58) กล่าวว่าเจตคติ หมายถึงว่า เป็นแนวโน้มที่บุคคลจะตอบสนองในทาง

ที่พอใจหรือไม่พอใจต่อสถานการณ์ต่าง ๆ สอดคล้องกับงานวิจัยออร์คัทท์(Or cutting, 1972 อ้างถึงใน ณัฏฐิรา ทัศน์

แก้ว 2550 ) ทดลองใช้เกมประกอบการเรียนการสอนว่าจะสง่ผลต่อความสามารถในการเรียนรูวุ้ฒิภาวะและพฤติกรรม

ของเด็กอย่างไรกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับอนุบาลโดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 สอนโดยให้

นักเรียนเลือกเกมเอง กลุ่มที่ 2 สอนโดยครูเป็นผู้เลือกเกมให้ กลุ่มที่ 3 สอนตามปกติเครื่องมือที่ใช้ในการสอนคือชุด

การสอนสร้างด้วยคอทคิน (Cotton) และแบบทดสอบอีก 3 ชุด ผลปรากฏการทดลองปรากฏว่า 1 กลุ่มที่เด็กเลือกเกม

เองความสามารถในการใช้ภาษาดีกว่ากลุ่มที่คุณเลือกเกมให้ 2 กลุ่มที่ใช้เกมประกอบการสอนทั้งสองกลุ่มมีความ

เชื่อมั่นในตนเองสูงกลุ่มที่สอนตามปกติ 3 กลุ่มที่ใช้เกมประกอบการสอนมีคะแนนแตกต่างกับกลุ่มที่ไม่ใช้เกมประกอบ

ในทุกแบบทดสอบผลการทดลองครั้งนี้สรุปได้ว่าเกม มีอิทธิพลต่อความสามารถด้านภาษาวุฒิภาวะและพฤติกรรมของ

เด็กอนุบาล 
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ข้อเสนอแนะ 

 1. ครูสามารถน าแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสระในภาษาไทย โดยใช้เกมประกอบการสอนส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ไปใช้ในการพัฒนาเรียนการสอนวิชาภาษาไทยได้ 

2. แผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกหัดเรื่องสระในภาษาไทยโดยใช้เกมประกอบการสอน สามารถน าไปใช้
ในการซ่อมเสริมส าหรับนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนช้า หรือนักเรียนที่มีปัญหาด้านการสะกดค าได้ 

3. สถานศึกษาสามารถน าผลที่เป็นข้อค้นพบไปวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการพัฒนา
ผู้เรียนต่อไป 

4. ควรพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสระในภาษาไทยโดยใช้เกมประกอบการสอนส าหรับนักเรียน ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ในเนื้อหาอ่ืนและในระดับชั้นอื่นๆ ให้ครบทุกระดับชั้น 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWDL วิชาคณิตศาสตร์                       
เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 
The development of learning achievement by using the KWDL learning activity 
package in mathematics on the addition and subtraction problems in students 

grade 3 at Ban Bo Sam Saen School 

สุวิมล  ใจบุญ1 เกษร พรหมรักษา2 และ วชิระ วิชชุวรนันท์3 

Suwimon Jaiboon1 Keson Promruksa2 and Wachira Wichuwaranan3 

1นักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
2ครูพี่เล้ียง โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

3อาจารย์ที่ปรึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง การ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWDL เรื่อง โจทย์ปัญหา   การบวกลบระคน ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ KWDL เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกลบระคน   ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  3) เพื่อศึกษาความความ
พึงพอใจของการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWDL เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก
ลบระคนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านบ่อสาม
แสน ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก  ลบระคน จ านวน 3 
ชุด แบบทดสอบการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน และแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน 
จ านวน 7 ชุด โดยใช้คะแนนที่ได้จากการทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน ค านวณค่า ( T – test ) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนและวัดความพึงพอใจท่ีมีต่อวิชาคณิตศาสตร์ โดยหาค่าเฉลี่ย (x̅) 
ผลการวิจัยพบว่า  1) การจัดการเรียนรู้โดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWDL เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่
ก าหนด 62.38/80.95 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักเรียนไม่ให้ความสนใจในเวลาที่ครูสอน  2) นักเรียนที่เรียนโดยการใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWDL เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน ก่อน
เรียนและหลังเรียนของนักเรียนคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 3) นักเรียนท่ีเรียนโดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWDL เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้

โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.32) 

ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน / ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWDL 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research were 1) To create and find a conclusion of the learning 
management plan about the development of learning achievement by using the KWDL learning 
activity package on the addition and subtraction problems in students grade 3  2) To compare 
learning achievement before and after study by using the KWDL learning activity set on the addition 
and subtraction problems in students grade 3  3)To study the satisfaction of using the KWDL 
learning activity package to develop learning achievement of students grade 3.The sample were 21 
students   grade 3, Ban Bo Sam Saen School, which was obtained by purposive sampling. 
 The tools used in the research were 3 sets of learning activity packages about on the 
addition and subtraction problems solving test, addition, addition and subtraction problems solving 
skills, worksheets addition and subtraction problems 7 sets by using scores obtained from testing 
the differences between the scores before and after using the math skill practice about solving 
addition and subtraction problems calculate the value (T-test) to compare learning achievement 

and satisfaction measure for mathematics by finding the mean (x̅). 
 The results of the research showed that 1) Learning management by using KWDL 
learning activity set to develop learning achievement on the addition and subtraction problems in 
students grade 3, which is lower efficiency criteria 62.38 / 80.95 this may be because students do 
not pay attention at the time they teach  2)Students learning by using the KWDL learning activity 
set to develop learning achievement on the addition and subtraction problems before and after 
school of students, post-test scores of students higher than before learning with statistical 
significantly at .05 level. 3) Students learning by using the KWDL learning activity set to develop 
learning achievement on the addition and subtraction problems, grade 3, overall satisfaction were 

at a high level (x̅ = 4.32). 

Keywords: Achievement / KWDL learning activity set 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ช่วยก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โลกใน
ปัจจุบันเจริญขึ้นเพราะการคิดค้นทางวิทยาศาสตร์ต้องอาศัยความรู้คณิตศาสตร์ นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังช่วยพัฒนา
ให้แต่ละบุคคลเป็นคนท่ีสมบูรณ์ เป็นพลเมืองดี เพราะคณิตศาสตร์ช่วยเสริมสร้างเป็นคนมีเหตุผล ความเป็นคนช่างคิด 
ริเริ่มสร้างสรรค์ มีระบบระเบียบในการคิด มีการวางแผนในการทางาน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีความ
รับผิดชอบต่อกิจการงานท่ีได้รับมอบหมาย ตลอดจนมีลักษณะของความเป็นผู้น าในสังคม 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี / หลักการ  สภาพปัญหา  และความจ าเป็นดังกล่าวนั้นจึงศึกษาเพื่อหา
แนวทางแก้โจทย์ปัญหา  ครูควรใช้เทคนิคเพื่อไม่ให้เด็กเกิดความคับข้องใจหรือขาดแรงจูงใจในการแก้ปัญหา เขียน
โจทย์ปัญหาให้เป็นประโยคสัญลักษณ์ เพื่อฝึกความสามารถในการแปลความหมายของโจทย์  การสอนให้นักเรียนคิด  
ท าให้นักเรียนมีความเห็นชอบและรู้จริง จนสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และนวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ให้
ฝึกทักษะ ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น การใช้แบบฝึกทักษะเป็นเครื่องมือ ที่ใช้ฝึกทักษะในการแก้

โจทย์ปัญหา ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาดียิ่งขึ้น และสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ถูกต้อง แบบฝึกทักษะที่
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สร้างประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกลบระคน  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีความส าคัญทางการเรียนที่มี
ประสิทธิภาพทางการเรียนสูงตามเกณฑ์ ท่ีตั้งไว้ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะสูงกว่า
ก่อนเรียนด้วยแบบฝึกทักษะเสริมทักษะอย่างมีนัยทางสถิติที่ดีขึ้น 
 หลังจากการฝกประสบการณวิชาชีพครู การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และ 2 ณ โรงเรียนบ้านบ่อสาม
แสน พบว่านักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นนักเรียนที่เข้าใจในการอ่านและท าความเข้าใจโจทย์ปัญหาที่
แตกต่างกัน ขาดความรู้ในเรื่องกฎเกณฑ์และสูตรในการหาค าตอบของการแก้โจทย์ปัญหา 
 จากเหตุผลดังกล่าว  ท าให้ผู้วิจัยได้ศึกษา ค้นคว้าสนใจท่ีจะพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก
ลบระคน วิชาคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการแก้โจทย์ปัญหาอย่าง
จริงจังอันเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาความรู้  ทักษะ และเจตคติ ต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  รวมทั้งเป็น
แนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ีของครูผู้สอนในการปรับปรุง ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 

จุดมุ่งหมายการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วจิัยได้ตั้งจุดมุ่งหมายไว้ ดังนี้ 
1.  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWDL เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกลบระคน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWDL 

เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกลบระคน ของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
           3.  เพื่อศึกษาความความพึงพอใจของการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWDL เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกลบระคน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

ขอบเขตการวิจัย 
1.ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน อ าเภอ

เมือง จังหวัดก าแพงเพชร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 จ านวน 1 ห้องเรียน 
จ านวน 21 คน นักเรียนชายจ านวน 12 คน นักเรียนหญิงจ านวน 9 คน 

2.ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  
3.ขอบเขตด้านตัวแปร 

3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ KWDL 
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบระคน 

ความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWDL เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกลบระคน ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3  
4.ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ระยะเวลาในการทดลองครั้งนี้ใช้เวลาในการทดลองเป็นเวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ช่ัวโมง รวม 

8 ช่ัวโมง ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
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สมมติฐานการวิจัย 
1.  ประสิทธิภาพของผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWDL เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง

โจทย์ปัญหาการบวกลบระคน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพ 80/80 
2.  นักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ในการแก้โจทย์คณิตศาสตร์เรื่อง การบวกลบ

ระคน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL เรื่องโจทย์ปัญหาการ

บวกลบระคน อยู่ในระดับมาก 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL หมายถึง กระบวนการสอนที่เน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการ

สื่อสารทางคณิตศาสตร์ผ่านการตอบค าถามในแต่ละขั้นของเทคนิค KWDL ซึ่งมี ขั้นตอนการสอน ดังนี ้
 ขั้นที่ 1 ขั้นน า เป็นการทบทวนความรู้ที่จ าเป็นต้องใช้และแจ้งจุดประสงค์ของการเรียนในคาบนั้น 

ขั้นที่ 2 ขั้นสอนเนื้อหาใหม่ โดยครูน าเสนอเนื้อหาใหม่และนักเรียนร่วมกันอ่านตีความหมายโจทย์และ
แก้ปัญหาตามแผนผัง KWDL 

ขั้นที่ 3 ข้ันฝึกทักษะ เป็นข้ันท่ีให้นักเรียนท า แบบฝึกทักษะด้วยเทคนิค KWDL จาก แบบฝึกหัดที่ครูสร้างขึ้น
และจากหนังสือเรียน 

ขั้นที่ 4 ขั้นสรุป ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เรียนในคาบนั้น ๆ 
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ความเข้าใจความสามารถของนักเรียนซึ่งวัดได้จากการท า
แบบทดสอบเรื่อง โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ การบวกลบระคน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจ านวน 10 ข้อ 
 3.  ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม KWDL ซึ่งวัดได้จากแบบสอบถามที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

4.  ประสิทธิภาพ หมายถึง ค่าการหาคุณภาพชุดกิจกรรม KWDL ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ตามเกณฑ์  
80/80 
 80 ตัวแรก หมายถึง ค่าคะแนนที่วัดได้จากการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนคิดเป็นร้อยละ 80 
 80 ตัวหลัง หมายถึง ค่าคะแนนท่ีวัดได้จากการท าแบบทดสอบหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 80 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ตัวแปรต้น ได้แก่ การสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWDL 

ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
            ความพึงพอใจต่อการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWDL เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกลบระคน 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและตรวจสอบประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร์ ช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 3 หน่วยการเรียนรู้ 2 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน 
1.1 การสร้างและประเมินความเหมาะสมองคประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู วิชาคณิตศาสตร์ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน   
1.2 การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษา ปีที่ 3  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน ใหมีประสิทธิภาพ E1/E2 = 80/80  
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สรุปขั้นตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู วิชาคณิตศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน จ านวน 1ชุด ได้ดังนี้ 

 
             ศึกษาหลักสูตรและสภาพปญหา 

              วิเคราะห์สาระการเรยีนรู/จุดประสงคก์ารเรียนร ู

               ศึกษาการสรางชุดกิจกรรมการเรยีนรู ้

                จัดท าชุดกิจกรรมการเรียนรู ้

                         ตรวจสอบความเหมาะสมความสอดคลอง 

                       ตรวจสอบประสิทธิภาพทดลองใช้กับนักเรียน 

                         ปรับปรุงแกไข 

                         ได้ชุดกิจกรรมการเรียนรู ที่มีประสิทธิภาพ 

แสดงขั้นตอนการสรางชุดกิจกรรมการเรียนรู ้

ขั้นตอนที่ 2 การใช้และศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3   
หน่วยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน ดังนี้  

2.1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ ชุด
กิจกรรมการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 หน่วยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน 

2.2 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรยีนรวูิชาคณิตศาสตร์ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 หน่วยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน 
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          ศึกษาหลักสูตรและเอกสารเกี่ยวกับการวดัผล 

            วิเคราะหส์าระการเรียนรู/จุดประสงคการเรียนร ู

           สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 

             ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบ 
            วัดผลสัมฤทธ์ิ  โดยผู้เชีย่วชาญ 

 
 คัดเลือกแบบทดสอบที่มีความตรงเชิงเนื้อหา  

           ตามการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญ 
 
 

           น าแบบทดสอบที่ผ่านการคัดเลือกไปทดลองใช  
          หาอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ  

            และหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
 

ได้แบบทดสแบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน             
              จ านวน  10 ขอ เพื่อน าไปใช้จริง 

 

แสดงการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณติศาสตร์ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 หน่วยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน 

สรุปขั้นตอน การใชและศึกษาผลการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน 
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         ชุดกิจกรรมการเรียนรวูิชาคณิตศาสตร ์

       นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 

T1    X    T2 

         เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนกับหลังเรียน 

        คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทียบกับเกณฑร์้อยละ 80 

    แสดงขั้นตอนการใชและศึกษาผลการใชชุดกจกิรรมการเรียนรู 
สรุปขั้นตอนการสรางแบบประเมนิความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้  รายวิชา

คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน 

 
 

 

 

 

 

 
 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากคะแนน

การท าแบบทดสอบการแก้โจทย์ปัญหาการบวกลบระคน ส าหรับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังน้ี 

ศึกษาเอกสารหลักสูตรคู่มือครู     
และหลักในการสร้างแบบสอบถาม 

วิเคราะหส์าระ/ตัวช้ีวัด ก าหนดกรอบรายการ

ประเมินและค าถาม 

เสนอผูเ้ชี่ยวชาญและแก้ไขตามค าแนะน า สร้างแบบประเมินความพึงพอใจ              
ของนักเรียน ฉบับร่าง 

ปรับปรุงและคัดเลือกแบบประเมนิ ได้แบบประเมินฉบับจริง 
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1.สถิติทดสอบสมมติฐาน (ก่อนเรียน-หลังเรียน)  

  สูตร 
 
1

22







 



N

DDN

D
t ;  df = n-1 

  เมื่อ  t  แทน ค่าสถิติที่ใช้ในการพิจารณาใน t – distribution 
    D  แทน ความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่  
    N  แทน จ านวนคู่ของคะแนนหรือจ านวนนักเรียน  

D  แทน ผลรวมทั้งหมดของผลต่างของคะแนนก่อนและหลังการทดลอง  

   2

D  แทน ผลรวมของก าลังสองของผลต่างของคะแนนก่อนและหลังการ
ทดลอง 
  2. ค่าเฉลี่ย (Mean)  

    =    
   

                       เมื่อ             คือ    ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  

                                   คือ     ผลบวกของข้อมูลทุกค่า  

                                   คือ    จ านวนข้อมูลทั้งหมด 

3. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

   
        X          คือ     ข้อมูลตัวที่ (1,2,3,…,n) 

                        คือ     ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
        n          คือ     จ านวนทั้งหมด 

4.ประสิทธิภาพ (E1/E2) 

 สูตรที่ใช้คือ   E1   = 
x̅1

N1
× 100 

       E1        คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอน 

       x̅1       คือ คะแนนเฉลี่ยคะแนนระหว่างเรียนของนักเรียนท้ังหมด 

       N1      คือ คะแนนเต็มที่เก็บระหว่างเรียน 

  E2 เป็นร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการสอบหลังเรียน หรือสอบครั้งสุดท้ายของผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง หรือจุดประสงค์นั้น ๆ  

              สูตรที่ใช้คือ E2 = 
x̅2

N2
× 100 

       E2        คือ ประสิทธิภาพของการเรียนการสอนหลังจากเรียนจบ 

       x̅2       คือ คะแนนเฉลี่ยสอบครั้งสุดท้าย ของนักเรียนท้ังหมด 

       N2      คือ คะแนนเต็มของการสอบครั้งสุดท้าย 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

145 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนที1่ ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ KWDL เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ตามเกณฑ์ 80/80 
ตาราง 1 แสดงประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWDL เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

 
จ านวนนักเรียน 

ระหว่างเรยีน หลังเรียน  
(E1)/ (E2) คะแนนเตม็ที่ได ้ คะแนนรวมทีไ่ด้  คะแนนเตม็ที่

ได ้
คะแนนรวมทีไ่ด ้

21 1,050 646 210 161 62.38/80.95 

จากตาราง 1 พบว่า ประสิทธิภาพโดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWDL เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน  จากนักเรียนจ านวน 21 คน มีประสิทธิภาพ (E1)/(E2) ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่
ก าหนด 62.38/80.95 

ตอนที่2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนด้วย
แผนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWDL เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที และระดับนัยส าคญัทางสถิติ ของการทดสอบเปรียบเทียบ
คะแนนสอบก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
KWDL เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน  กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

 
การทดสอบ N (�̅�) S.D. �̅� Sig.(1-tailed) 

ก่อนเรียน 21 5.84 2.03 2.71 0.37 
 หลังเรียน 7.66 1.70 

จากตาราง 2 พบว่า การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 
5.84 คะแนน และ 7.66 คะแนนตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนน
สอบหลังเรียนของนักเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยการใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWDL เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
ตาราง 3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
KWDL เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน กลุ่มสาระ การเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
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 จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ KWDL เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่
มีต่อการการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWDL เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก  ลบระคน โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย โดยรวมอยู่ที่ 4.32 ระดับความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 
 
 
 
 

รายการประเมิน �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. การสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมโดยใช้เทคนิค KWDL ในการแก้โจทย์
ปัญหาวิชาคณติศาสตรเ์ป็นการสอนท่ีน่าสนใจ 

4.52 
 

0.98 มากที่สุด 

2. การสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมโดยใช้เทคนิค KWDL ในการแก้โจทย์
ปัญหาวิชาคณติศาสตรเ์ป็นการสอนท่ีน่าสนใจท่ีน่าเบื่อ 

4.24 1.04 มาก 

3. ข้าพเจ้ามีความรูเ้กี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์มากข้ึนเมื่อไดเ้รียนด้วย
การสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมโดยใช้เทคนิค KWDL ในการแก้โจทย์ปัญหา
วิชาคณิตศาสตร ์

4.43 0.81 มาก 

4. ข้าพเจ้ามีความสนใจในการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรม
โดยใช้เทคนิค KWDL ในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาคณติศาสตร ์

3.95 0.86 มาก 

5. การสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรมโดยใช้เทคนิค KWDL 
ในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาคณติศาสตร์ท าใหเ้กิดกระบวนการคดิที่ด ี

4.57 0.98 มากที่สุด 

6. การสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมโดยใช้เทคนิค KWDL ในการแก้โจทย์
ปัญหาวิชาคณติศาสตรเ์ป็นการสอนท่ีเรียนรูไ้ด้ยากมาก 

4.14 1.11 มาก 

7. การสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมโดยใช้เทคนิค KWDL ในการแก้โจทย์
ปัญหาวิชาคณติศาสตร์ท าให้ข้าพเจ้ามีความรอบคอบและมีเหตุผล 

4.29 1.15 มาก 

8. การสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมโดยใช้เทคนิค KWDL ในการแก้โจทย์
ปัญหาวิชาคณติศาสตรม์ีส่วนช่วยในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

4.48 0.98 มาก 

9. การสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมโดยใช้เทคนิค KWDL ในการแก้โจทย์
ปัญหาวิชาคณติศาสตรส์ามารถน าไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นได้ 

4.10 1.30 มาก 

10. การสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมโดยใช้เทคนิค KWDL ในการแก้โจทย์
ปัญหาวิชาคณติศาสตรเ์ป็นการสอนท่ีสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได ้

4.52 0.81 มากที่สุด 

ผลรวม 4.32 0.98 มาก 
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สรุปผลการวิจัย 

1. การจัดการเรียนรู้โดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWDL เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ที่มีประสิทธิภาพซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 62.38/80.95 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักเรียนไม่ให้ความสนใจในเวลาที่ครูสอน 

2. นักเรียนที่เรียนโดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWDL เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน สูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. นักเรียนที่เรียนโดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWDL เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน การลบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

อภิปรายผล 
1.การจัดการเรียนรู้โดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWDL เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   เรื่อง 

การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพ 
62.38/80.95  โดยได้คะแนนระหว่างเรียนซึ่งเป็นคะแนนจากแบบฝึกหดั รวมเฉลี่ย 31.19 จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 62.38 แสดงว่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 62.38 และคะแนนทดสอบ  วัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนแผนการจัดการเรียนรู้ โดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWDL เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน  โดยรวมเฉลี่ย 62.38 คิดเป็นร้อยละ 80.95 แสดงว่า
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 80.95 แสดงว่าแผนการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
KWDL เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา การบวก ลบระคน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
62.38/80.95 ซึ่งถือว่าต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดแสดงว่าแผนการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
KWDL เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
62.38/80.95 ซึ่งถือว่า ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดทั้งนี้อาจเป็นเพราะมีปัจจัยอื่นแทรกซ้อน เช่น สภาพแวดล้อมหรือ
สิ่งแวดล้อมท่ีไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนแต่ถึงอย่างไรก็ตามเมื่อทดสอบหลังเรียนนักเรียนก็มีผลการเรียนรู้ผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนด 

2.นักเรียนท่ีเรียนโดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWDL เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การ
แก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน ผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน
ของนักเรียน สูงกว่าแบบทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ ตั้งไว้ โดย
การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 5.84 คะแนน และ 
7.66 คะแนนตามล าดับ  

3.นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWDL เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ท้ังนี้เพราะการจัดการเรียนรู้ที่ง่ายและสามารถน าไปปรับใช้ในระดับชั้นต่อ ๆ ไปได้ 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
           1. การจัดการเรียนรู้ โดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWDL เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน นักเรียนควรมีทักษะ เกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการ ลบระคน 
เพราะต้องปฏิบัติจริงตามขั้นตอนของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWDL จะช่วยให้นักเรียนพัฒนาด้านทักษะการแก้
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โจทย์ปัญหาโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWDL อย่างมีประสิทธิภาพ 
           2. การจัดการเรียนรู้โดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWDL  นั้น นักเรียนต้องสนทนากับสมาชิกภายใน
กลุ่มหรือสนทนาซักถามกับครูผู้สอน เพราะกิจกรรมแต่ละขั้นตอนใช้เวลา ในการท ากิจกรรมมากพอสมควร
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 
           1.  ควรมีการจัดการเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWDL ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นที่เป็นปัญหาใน
ระดับประถมศึกษาหรือระดับอื่น ๆ 
           2  .ควรมีการวิจัยถึงผลของการเรียนการสอนด้วยการ ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWDL พฤติกรรมการ
เรียนขอผู้เรียนกับการเรียนในระยะยาวในการเรียนการสอนจริง 
            3. ควรมีการศึกษาวิธีการสอนการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองร่วมกับการเรียนด้วยการใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ KWDL เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ด้วยตนเอง 
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การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค  TAI ส่งผลต่อสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง  ตัวประกอบของจ านวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6   

 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 
Development of learning activities with comperative learning by using TAI 
techniques to support learning achievement Mathematics subject of factor 

numbers grade 6, at Ban Bo Sam Saen School . 

เบญจวรรณ ทองเทศ1 เกษร พรหมรักษา2 และ วชิระ วิชชุวรนันท์3 
Benjawan Thongthet1 Keson Promruksa2 and Wachira Wichuwaranan3 

1นักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัก าแพงเพชร 
2ครูพี่เล้ียง โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

3อาจารย์ที่ปรึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัก าแพงเพชร 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เทคนิค TAI 

เรื่องตัวประกอบ ของจ านวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนเทคนิค  TAI  เรื่อง ตัวประกอบของจ านวนนับ  กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียน  เรื่อง ตัวประกอบของจ านวนนับ  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ช้ันประถมศึกษา ปีท่ี 6 ที่ใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค  TAI กลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน จ านวน 18 คน ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ตัวประกอบของจ านวนนับ จ านวน 8 แผน 
แบบทดสอบเรื่องตัวประกอบของจ านวนนับ แบบฝึกทักษะเรื่องตัวประกอบของจ านวนนับ จ านวน 8 ชุด โดยใช้
คะแนนท่ีได้จากการทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบ เรื่อง ตัวประกอบของ
จ านวนนับ ค านวณ ค่า ( T – test ) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และวัดความพึงพอใจที่มีต่อวิชา

คณิตศาสตร์ โดยหาค่าเฉลี่ย (x̅) 
ผลการวิจัยพบว่า  1) การจัดการเรียนรู้โดยการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ เทคนิค  TAI  เรื่อง  ตัวประกอบ 

ของจ านวนนับ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีที่  6 มีประสิทธิภาพซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
61.98/80.07 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกิจกรรมที่ครูน ามาสอนยาก  2) นักเรียนที่เรียนโดยการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
เทคนิค TAI เรื่อง ตัวประกอบของจ านวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและ
หลังเรียนของนักเรียนคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) 
นักเรียนที่เรียนโดยการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ เทคนิค  TAI เรื่อง ตัวประกอบของจ านวนนับกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน  ระดับมาก (x̅ = 4.36) 

ค าส าคัญ : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้/เทคนิค TAI 
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ABSTRACT 
The purpose of this study were  1) To create and find the effectiveness of the TAI 

technique lesson plan of factor numbers in mathematics at learning achievement of students grade 
6  2) To compare the learning achievement pretest and posttest learning score by TAI on the factor 
numbers counting counts group learning mathematics grade 6  3) To study students’ satisfaction by 
TAI techniques of factor numbers in mathematics for students mathematics grade 6. that used. The 
sample were 18 students grade 6, Ban Bo Sam Saen School, which was obtained by purposive 
sampling. 

The instruments in this study were 8 lesson plans about the factors numbers. the 8 
worksheets on factor number in mathematics and satisfaction questionnaire set on the factor, using 
the factor numbers tests, calculation (T-test) to compare learning achievement on TAI techniques 

in factor numbers and satisfaction measure for mathematics by finding the mean (x̅). 
The results found that 1)The lesson plan effectiveness by using the TAI technique about 

factors numbers in mathematics, was lower than the criteria at 61.98 / 80.07. this may be due to 
the activities too hard. 2) The learning achievement pretest was significantly posttest scores at level 
.05  3) The students grade 6 satisfaction about TAI techniques in factor numbers was in the high 

level (x̅ = 4.36). 

Keywords: Organizing learning activities / TAI techniques 

ความเปนมาและความส าคัญ 
คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท าให้มนษุย์มีความคิดสร้างสรรค์    

คิดอย่างมีเหตุผล  เป็นระบบมีแบบแผน  สามารถวิเคราะห์ปัญหาและ สถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ท าให้
สามารถคาดการณ์  วางแผน  ตัดสินใจและแก้ปัญหา ได้อย่างถูกต้อง  นอกจากนั้นคณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือใน
การศึกษาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และศาสตร์อื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  คณิตศาสตร์เป็นประโยชน์ ต่อการด ารงชีวิตและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ดีขึ้น  ท าให้เป็นคนที่สมบูรณ์  คิดเป็น  ท าเป็น  แก้ปัญหาเป็น  และมีความสมดุลทั้งร่างกาย  
จิตใจ สติปัญญาและอารมณ์  สามารถอยู่รวมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข(กระทรวงศึกษาธิการ. 2552  :  1)    

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี / หลักการ  สภาพปัญหา  และความจ าเป็นดังกล่าวนั้น  จึงศึกษาเพื่อหา
แนวทางการศึกษาปัญหาในการเรียนการสอนกลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  พบว่า
มีปัญหาในการจัดการเรียนการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์อยู่หลายประการ  เช่น  ปัญหาเกี่ยวกับตัว
นักเรียน  ในด้านเนื้อหา สาระที่นักเรียนเข้าใจยากที่สุด  คือ  เรื่อง ตัวประกอบของ จ านวนนับ (สมทรง  สวุพานิช.    
2549  :  1)  ดังนั้น  การจัดเนื้อหาสาระทางคณติศาสตร ์ต้องค านึงถึงความยาก  ง่าย  ความต่อเนื่องและล าดับขั้นของ
เนื้อหา  และการจัดกิจกรรม  การเรียน การสอนต้องค านึงถึงล าดับขั้นของการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง  ควรจัด การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจ  และความถนัดของผู้เรียน  โดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่าง บุคคลรวมทั้งวุฒิภาวะของผู้เรียน  อีกทั้งควรจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ทั้งสามด้าน  
คือ  ด้านความรู้ด้านทักษะกระบวนการ  และด้านคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่ดี(สมนึก  ภัททิยธนี.   2546  :  3)   
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หลังจากการฝกประสบการณวิชาชีพครู การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และ 2 ณ โรงเรียนบ้านบ่อสาม
แสน พบวานักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เปนนักเรียนที่เข้าใจในการอ่านและท าความเข้าใจตัวประกอบของ
จ านวนนับที่แตกต่างกัน ขาดความรู้ในเรื่องกฎเกณฑ์และสูตรในการหาค าตอบ 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวมาทั้งหมด  ผู้ศึกษาค้นคว้าในฐานะครูฝึกสอนวิชา คณิตศาสตร์ ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี  6  มีความสนใจที่จะน ารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค  TAI  (TAI  :  
Team  Assisted  Individualization)  มาจัดกิจกรรม การเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางในการการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น  ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  รู้จักการ
แก้ปัญหา  การมีปฏิสัมพันธ์ ในกลุ่ม  รู้จักรับผิดชอบร่วมกัน  พัฒนาคุณภาพของงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  และ
สามารถ น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจ าวันได้ 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
1.  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เทคนิค  TAI  เรื่อง  ตัวประกอบ ของจ านวน

นับ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6   
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนเทคนิค  TAI  เรื่อง ตัวประกอบของจ านวนนับ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6     
3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียน  เรื่อง  ตัวประกอบ ของจ านวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 ที่ใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค  TAI 

ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีขอบเขต ดังตอไปนี ้

1.ขอบเขตดานประชากร 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน อ าเภอเมือง 

จังหวัดก าแพงเพชร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 
18 คน นักเรียนชายจ านวน 8 คน นักเรียนหญิงจ านวน 10 คน 

2.ขอบเขตดานเนื้อหา 
 เนื้อหาท่ีใช้คือ เรื่อง  ตัวประกอบของจ านวนนับ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

3.ขอบเขตดานตัวแปร 
   3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI  
   3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะด้านตัวประกอบของจ านวนนับ ความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนรู้แบบ TAI เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทิ์ทางการเรียน เรื่อง ตัวประกอบของจ านวนนับ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 4.ขอบเขตดานระยะเวลา 

ระยะเวลาในการทดลองครั้งนี้ใช้เวลาในการทดลองเป็นเวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ช่ัวโมง รวม 8 ช่ัวโมง 
ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 

สมมติฐานการวิจัย 
          1.  ประสิทธิภาพของผลการใช้ของแผนการจัดการเรียนรู้ เทคนิค TAI เรื่อง ตัวประกอบ ของจ านวนนับ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพ 80/80 
          2.  นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค TAI เรื่อง ตัวประกอบ ของจ านวนนับ มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
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          3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค TAI เรื่อง ตัวประกอบ ของ            
จ านวนนับ อยู่ในระดับมาก 

นิยามศัพท์เฉพาะ    
 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค  TAI  (Team-Assisted  Individualization  :  TAI)  
หมายถึง  วิธีการสอนที่ผสมผสานระหว่างการเรียนแบบร่วมมือ  (Co-operative  Learning)  และการสอนรายบุคคล
(Individualization  Instruction)  เข้าด้วยกัน  โดยให้ผู้เรียนท ากิจกรรมในการ เรียนตามความสามารถของตน  และ
ส่งเสริมความร่วมมือภายในกลุ่ม  มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  แต่ละกลุ่มจะมี
นักเรียน  เก่ง  ปานกลาง  และอ่อน  คละกัน   แบ่งได้จากผลสัมฤทธ์ทางการเรียน  ผู้เรียนสามารถปรึกษาหารือ
ร่วมมือและช่วยเหลือกันภายในกลุ่มของตนเอง   
 2. ประสิทธิภาพของแผนการเรียนรู้ หมายถึง คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ท าให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 75/75 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง ตัวประกอบของจ านวนนับ ซึ่งได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น  

 4. ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง ความรู้สึก ความคิดเห็นของ นักเรียน ที่มีต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI เรื่อง ตัวประกอบของจ านวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น   

 5. พฤติกรรมการท างานกลุ่ม  หมายถึง  การแสดงออกด้วยการพูดและการปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือ
ในการท างานต่อเพื่อนสมาชิกในกลุ่มมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เพื่อให้การด าเนินงาน  บรรลุเป้าประสงค์แ ละ
วัตถุประสงค์ของกลุ่ม  ซึ่งวัดได้จากแบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  คือ  ความร่วมมือภายในกลุ่ม             
ความรับผิดชอบต่องานกลุ่ม  การมีสว่นร่วมในการคิดปฏิบัติ  การยอมรับ ความคิดเห็นภายในกลุ่ม  การติดต่อสื่อสาร
ภายในกลุ่ม  โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรต้น ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TAI 
ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการสอนโดยการเรียนรู้แบบ TAI เรื่องตัว

ประกอบของจ านวนนับ 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 

ขั้นตอนที่ 1 การสรางและตรวจสอบประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร์ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง ตัวประกอบของจ านวนนับ 

 1.1 การสรางและประเมินความเหมาะสมองคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง ตัวประกอบของจ านวนนับ   

 1.2 การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 หนวย
การเรียนรูที่ 2 เรื่องตัวประกอบของจ านวนนับ ใหมีประสิทธิภาพ E1/E2 = 80/80  
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สรุปขั้นตอนการสรางและหาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 หน
วยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง ตัวประกอบของจ านวนนับ  8 ชุด ได ดังนี ้

 

            ศึกษาหลักสูตรและสภาพปญหา 

              วิเคราะหสาระการเรยีนรู/จุดประสงคการเรียนร ู

                ศึกษาการสรางกิจกรรมการเรยีนรู้โดยใช้เทคนิค TAI 

            จัดท ากิจกรรมการเรียนรู้ 

                        ตรวจสอบความเหมาะสมความสอดคลอง 

                             ตรวจสอบประสิทธิภาพทดลองใชกับนักเรยีน 

             ปรับปรุงแกไข 

           ไดแผนการจัดการเรียนรู ท่ีมีประสิทธิภาพ 

แสดงขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรู้ 

 ขั้นตอนท่ี 2 การใชและศึกษาผลการใชแผนการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หนวย
การเรยีนรทูี่ 2 เรื่อง ตัวประกอบของจ านวนนับ ดังนี้  

2.1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรยีน กอนเรียนและหลังเรียน โดยใช แผนการ
จัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง ตัวประกอบของจ านวนนับ 

2.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร์ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง ตัวประกอบของจ านวนนับ 
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            ศึกษาหลักสูตรและเอกสารเกีย่วกับการวัดผล 

              วิเคราะหสาระการเรยีนรู/จุดประสงคการเรียนร ู

             สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

               ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรู้ 
        วิชาคณิตศาสตร์ โดยผเูชี่ยวชาญ 

 
               คัดเลือกแบบทดสอบที่มีความตรงเชิงเนื้อหา  

             ตามการพิจารณาของผเูชี่ยวชาญ 
 

  น าแบบทดสอบที่ผานการคดัเลือกไปทดลองใช  
            หาอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ  

                และหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ 
 

                 ไดแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน             
                จ านวน  10 ขอ เพื่อน าไปใชจริง 

  

แสดงการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอแผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร์ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง ตัวประกอบของจ านวนนับ 

สรุปขั้นตอน การใชและศึกษาผลการใชแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง ตัวประกอบของจ านวนนับ 
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            แผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร์ 

               นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 

               T1    X    T2 

            เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนกับหลังเรียน 

           คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 

แสดงขั้นตอนการใชและศึกษาผลการใช้แผนการจัดการเรียนร ู

 สรุปขั้นตอนการสร างแบบประเมินความพึงพอใจของนัก เรี ยนที่มี ต่ อแผนการจัดการเรี ยนรู้                   
รายวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง ตัวประกอบของจ านวนนับ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาเอกสารหลักสูตรคู่มือครู     
และหลักในการสร้างแบบสอบถาม 

วิเคราะหส์าระ/ตัวช้ีวัด ก าหนดกรอบรายการ

ประเมินและค าถาม 

เสนอผูเ้ชี่ยวชาญและแก้ไขตามค าแนะน า สร้างแบบประเมินความพึงพอใจ              

ของนักเรียน ฉบับร่าง 

ปรับปรุงและคัดเลือกแบบประเมนิ 

ได้แบบประเมินฉบับจริง 
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 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากคะแนน

การท าแบบทดสอบการแก้โจทย์ปัญหาการบวกลบระคน ส าหรับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังน้ี 

1 ค่าเฉลี่ยค านวณจากสูตร   

    =    

   

                       เมื่อ                      คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  

                                       คือ ผลบวกของข้อมูลทุกค่า  

                                      n   คือ จ านวนข้อมูลทั้งหมด 

2. สวนเบีย่งเบนมาตรฐานค านวณจากสูตร 

    

 
       X      คือ ข้อมูลตัวที่ (1,2,3,…,n) 

                          คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
           n     คือ จ านวนทั้งหมด 

.3, ประสิทธิภาพ (E1/E2) 

 สูตรที่ใช้คือ  E1   = 
x̅1

N1
× 100 

       E1       คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอน 

       x̅1      คือ คะแนนเฉลี่ยคะแนนระหว่างเรียนของนักเรียนท้ังหมด 

       N1     คือ คะแนนเต็มที่เก็บระหว่างเรียน 

E2 เป็นร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการสอบหลังเรียน หรือสอบครั้งสุดท้ายของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง หรือ
จุดประสงค์นั้น ๆ  

          สูตรที่ใช้คือ   E2 = 
x̅2

N2
× 100 

      E2     คือ ประสิทธิภาพของการเรียนการสอนหลังจากเรียนจบ 

       x̅2    คือ คะแนนเฉลี่ยสอบครั้งสุดท้าย ของนักเรียนท้ังหมด 

       N2   คือ คะแนนเต็มของการสอบครั้งสุดท้าย 
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ตอนที1่ ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยการใช้เทคนิค TAI เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ตัวประกอบของจ านวนนับ  กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตสาสตร ์ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 
6 ตามเกณฑ์ 80/80 
ตาราง 1 แสดงประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยการใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ TAI เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง ตัวประกอบของจ านวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตสาสตร์     ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

 

 
จ านวนนักเรียน 

ระหว่างเรยีน หลังเรียน  
(E1)/ (E2) คะแนนเตม็ที่ได ้ คะแนนรวมทีไ่ด ้ คะแนนเตม็ที่ได ้ คะแนนรวมทีไ่ด ้

18 1440 1012 180 140 61.98/80.07 

จากตาราง 1 พบว่า ประสิทธิภาพโดยการใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ TAI เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ตัว
ประกอบของจ านวนนับ จากนักเรียนจ านวน 18 คน มีประสิทธิภาพ (E1)/(E2) ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
61.98/80.07 ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะนักเรียนเข้าใจในเรื่องที่ครูถ่ายทอดความรู้ให้เป็นอย่างดี 
 ตอนที่2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนด้วย
แผนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยการใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ TAI เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
ตัวประกอบของจ านวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตสาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
ตาราง 2 แสดงการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนก่อนเรียนและหลังเรยีนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยการใช้
เทคนิคการเรียนรู้แบบ TAI เพื่อพัฒนาทักษะตัวประกอบของจ านวนนับ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตสาสตร์ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 

 
การทดสอบ (�̅�) S.D. �̅� 𝑆. 𝐷.  Sig.(-1tailed) 

ก่อนเรียน 6.61 2.03 2.71 3.01 0.37 
 หลังเรียน 7.77 1.70 

จากตาราง 5 พบว่า การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 
6.61 คะแนน และ 7.77 คะแนนตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนน
สอบหลังเรียนของนักเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยการใช้
เทคนิค TAI เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ตัวประกอบของจ านวนนับ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตสาสตร์ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 
ตาราง 3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้เทคนิค TAI เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง ตัวประกอบของจ านวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตสาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
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                 รายการประเมิน �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. การสอนโดยใช้เทคนิค TAI เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง ตัวประกอบของจ านวนนับ เป็นการสอนที่
น่าสนใจ 

4.10 
 

1.30 มาก 

2. การสอนโดยใช้เทคนิค TAI เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง ตัวประกอบของจ านวนนับที่น่าเบื่อ 

4.52 
 

0.98 มากที่สุด 

3. ข้าพเจ้ามีความรู้เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้นเมื่อได้
เรียนด้วยการสอนโดยใช้เทคนิคTAI เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง ตัวประกอบของจ านวนนับ 

3.95 0.86 มาก 

4. ข้าพเจ้ามีความสนใจในการสอนโดยใช้เทคนิค TAI เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ตัวประกอบของ 

4.43 0.81 มาก 

5. การสอนโดยใช้เทคนิค TAI เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง ตัวประกอบของวิชาคณิตศาสตร์ท าให้เกิด
กระบวนการคิดที่ดี 

4.14 1.11 มาก 

6. การสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมโดยใช้ใช้เทคนิค TAI เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง                    ตัว
ประกอบของเป็นการสอนที่เรียนรู้ได้ยากมาก 

4.57 0.81 มากที่สุด 

7. การสอนโดยใช้เทคนิค TAI เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง ตัวประกอบของวิชาคณิตศาสตร์ท าให้ข้าพเจ้ามี
ความรอบคอบและมีเหตุผล 

4.48 0.98 มาก 

8. การสอนโดยใช้เทคนิค TAI เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง ตัวประกอบของ วิชาคณิตศาสตร์มีส่วนช่วยใน
การประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

4.29 1.15 มาก 

9. การสอนโดยใช้เทคนิค TAI เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง ตัวประกอบของวิชาคณิตศาสตร์สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นได้ 

4.24 1.04 มาก 

10. การสอนโดยใช้ใช้เทคนิค TAI เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง ตัวประกอบของ วิชาคณิตศาสตร์เป็น
การสอนที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

4.52 0.98 มากที่สุด 

ผลรวม 4.36 0.99 มาก 

 

 จากตาราง 6 พบว่า นักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยการใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ 
TAI เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ตัวประกอบของจ านวนนับ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต่อการการจัด
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TAI เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ตัว

ประกอบของจ านวนนับ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย �̅� โดยรวมอยู่ท่ี 4.36 ค่าเฉลี่ย S.D. โดยรวมอยู่ท่ี 1 ระดับ
ความพึงพอใจ อยู่ในเกณฑ์ มาก 
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 สรุปผลการวิจัย   
1. การจัดการเรียนรู้โดยการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ เทคนิค  TAI  เรื่อง  ตัวประกอบ ของจ านวนนับ   

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีที่  6  ที่มีประสิทธิภาพซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 62.38/80.07 
ทั้งนีเ้นื่องจากปัจจัยแทรกซ้อน เช่น สภาพแวดล้อมในการเรียนหรือความพร้อมของผู้เรียน 

2. นักเรียนที่เรียนโดยการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ เทคนิค  TAI  เรื่อง  ตัวประกอบ ของจ านวนนับ      
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนคะแนนสอบหลังเรียน
ของนักเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. นักเรียนที่เรียนโดยการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ เทคนิค  TAI  เรื่อง ตัวประกอบ ของจ านวนนับ        
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

อภิปรายผล  

1. การจัดการเรียนรู้โดยการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ เทคนิค  TAI  เรื่อง  ตัวประกอบ ของจ านวนนับ  กลุ่ม

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6   ที่มีประสิทธิภาพ 61.98/80.07  โดยได้คะแนนระหว่างเรียนซึ่ง

เป็นคะแนนจากแบบฝึกหัด รวมเฉลี่ย 31.19จากคะแนนเต็ม 50 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 61.98แสดงว่าประสิทธิภาพ

ของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 61.98และคะแนนทดสอบ  วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนแผนการจัดการเรียนรู้ 

โดยการใช้โดยใช้เทคนิค TAI ที่ส่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง  ตัวประกอบของจ านวนนับของ ช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 6   โดยรวมเฉลี่ย 61.98 คิดเป็นร้อยละ 80.07 แสดงว่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 80.07 

แสดงว่าแผนการจัดการเรียนรู้โดยการใช้โดยใช้เทคนิค TAI ที่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง  ตัว

ประกอบของจ านวนนับของ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 61.98/80.07 ซึ่งถือว่าต่ ากว่าเกณฑ์ที่

ก าหนดแสดงว่าแผนการจัดการเรียนรู้โดยการใช้โดยใช้เทคนิค TAI ที่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์  

เรื่อง  ตัวประกอบของจ านวนนับของ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 61.98/80.07 ซึ่งถือว่าต ากว่า

เกณฑ์ที่ก าหนดทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูผู้สอนที่ท าการทดลองเตรียมตัวมาน้อย เนื้อหาในการจัดการเรียนรู้ยากเกินไป 

พื้นฐานความรู้ของนักเรียนท่ีเรียนเกี่ยวกับเรื่องตัวประกอบของจ านวนนับไม่เพียงพอ  

 การวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้โดยใช้เทคนิค TAI ที่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
คณิตศาสตร์  เรื่อง  ตัวประกอบของจ านวนนับของ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6   ที่ผู้วิจัยได้จัดท าขึ้นเป็นการจัดการเรียนที่
น าเสนอในรูปแบบการใช้โดยใช้เทคนิค TAI ที่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง  ตัวประกอบของ
จ านวนนับของ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   

2. นักเรียนที่เรียนโดยการใช้โดยใช้เทคนิค TAI ที่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัว
ประกอบของจ านวนนับของ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนคะแนน
แบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียน ต่ ากว่าแบบทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมุติฐานที่ตั้งไว้ โดยการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 
6.61 คะแนน และ 7.66 คะแนนตามล าดับ  

3. โดยใช้เทคนิค TAI ที่ส่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจ านวนนับของ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้เพราะการจัดการเรียนรู้ที่ง่ายและสามารถน าไปปรับ
ใช้ในระดับชั้นต่อ ๆ ไปได้ 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
           1. การจัดการเรียนรู้ โดยการใช้โดยใช้เทคนิค TAI ที่ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัว

ประกอบของจ านวนนับของ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนควรมีทักษะ เกี่ยวกับตัวประกอบของจ านวนนับของ 
เพราะต้องปฏิบัติจริงตามขั้นตอนของเทคนิค TAI ที่ส่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของ
จ านวนนับของ อย่างมีประสิทธิภาพ 
           2. การจัดการเรียนรู้โดยการใช้เทคนิค TAI ที่ส่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบ
ของจ านวนนับของ นั้น นักเรียนต้องสนทนากับสมาชิกภายในกลุ่มหรือสนทนาซักถามกับครูผู้สอน เพราะกิจกรรมแต่
ละขั้นตอนใช้เวลา ในการท ากิจกรรมมากพอสมควร 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 
          1. ควรมีการจัดการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นท่ีเป็นปัญหาในระดับประถมศึกษาหรือระดับอื่น ๆ 

           2 . ควรมีการวิจัยถึงผลของการเรียนการสอนด้วยการ โดยการใช้เทคนิค TAI พฤติกรรมการเรียนขอผู้เรียน
กับการเรียนในระยะยาวในการเรียนการสอนจริง 
           3. ควรมีการศึกษาวิธีการสอนการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองร่วมกับการเรียนด้วยการใช้โดยการใช้เทคนิค 
TAI เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ด้วยตนเอง 
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การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง อวัยวะของเรา และอาหารหลักของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา  
และพลศึกษา  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 

The development of instructional package on our organs and our main food   in, 
health and physical Education For grade 1 students at Ban Bo Sam Saen School 

เพ็ญนภา บุญก้อน1 ณัฐพร แสงศิริ2 และ วชิระ วิชชุวรนันท์3 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ  1)  เพื่อพัฒนาชุดการสอนเรื่อง อวัยวะของเรา  และอาหาร
หลักของเรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนบ้านบ่อ
สามแสน ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้
ชุดการสอน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  คือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน  
จ านวน  18  คน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  ซึ่งได้มาโดยการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลมี  2  รายการ  ได้แก่  (1)  ชุดการสอนเรื่องอาหารของเรา  
และเรื่องอวัยวะของเรา (2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากชุดการสอน ซึ่งผ่านการหาคุณภาพของ
ข้อสอบและได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ  0.84  และ  0.63 ตามล าดับ หาประสิทธิภาพโดยเปรียบเทียบคะแนน E1/ E2  
และเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน-หลังเรียนโดยใช้ t-test   
 ผลจากการศึกษาค้นคว้า  พบว่า   
 1.  ชุดการสอน  ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้  (80/80)  ได้ค่า
ประสิทธิภาพเท่ากับ  84.67/85.28   และ  86.67/87.22 
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการสอนเรื่องอวัยวะของเรา  และอาหารหลัก
ของเรา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยมีนัยส าคัญที่ .05 

ค าส าคัญ : ประสิทธิภาพ / ชุดการสอน 

ABSTRACT 
 This study aims were 1) to develop a instructional package on our organs and our main 
food in, health and physical education for grade 1 students at Ban Bo Sam Saen School with 
efficiency according to the standard 80/80 2) to compare the learning achievement of students 
before and after using the instruction package The sample were 18 students grade 1, Ban Bo Sam 
Saen School, which was obtained by purposive sampling. There were 2 types of data collection 1) 
our food instruction package about our organs and our main food in, health and physical education 
2) The achievement test from the instruction package. Which passed the at 0.84 and 0.63 
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respectively find efficiency by comparing E1 / E2 scores and comparing pre-test scores – post-test 
scores using t-test 
 The results of the study found that ; 
 1. The instructional package was more effective than the standard set (80/80). The 
efficiency value is 84.67 / 85.28 and 86.67 / 87.22. 
 2. Posttest score of students grade 1 by using teaching package on our organs and our 
main food in, health and physical student had higher learning achievement than before learning at 
the level of significance.05 

Keywords: Performance / Instructional package 

ความเปนมาและความส าคัญ 
 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551  ได้ก าหนดแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  มุ่งเน้นเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพเป็นส าคัญ ดังนั้นการจัดกระบวนการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนจึงให้ความส าคัญกับเรื่องทักษะกระบวนการโดยผสมผสานเข้ากับเรื่องของความรู้ คุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยม สัมฤทธ์ิผลของหลักสูตรจะเห็นได้จากผลที่เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียน คือ สามารถปฏิบัติได้ หรือเป็นพฤติกรรมที่
ปฏิบัติเป็นประจ าสม่ าเสมอคงทน  ในการด าเนินชีวิตประจ าวันด้วยการคิดเป็นและมีคุณธรรม  จริยธรรม  ตลอดจน
ค่านิยมที่ดีที่สะท้อนออกมาให้เห็นถึงการมีสุขภาพและบุคลิกภาพท่ีดี  มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ชุมชน และสังคม 
(กรมวิชาการ. 2545  :  127) 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่  1  พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของมนุษย์ การสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรคและความปลอดภัยในชีวิต  ไม่มีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพและ
สมรรถภาพจนเป็นกิจนิสัย ท าให้ส่งผลต่อการเรียนของนักเรียนเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาต่ า  และจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนส่วนใหญ่พบว่า 
นักเรียนขาดความสนใจและเบื่อหน่ายต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูที่ยังใช้วิธีการสอนแบบเดิมๆ  ทั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องร่างกายของเราและการสร้างเสริมสุขภาพ  และจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  1  ปีการศึกษา  2561  โรงเรียนบ้านบ่อสาม
แสน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  65.60   พบว่าผลการ
ประเมินของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า และเนื้อหาที่เป็นปัญหาคือเรื่องร่างกายของเราและการ
สร้างเสริมสุขภาพ อาจจะเป็นเพราะว่านักเรียนขาดความรู้และความเข้าใจเนื้อหา  การขาดอุปกรณ์และสื่อการเรียน
การสอน 
 วิธีการที่ผู้ศึกษาค้นคว้าจะน ามาใช้ในการแก้ปัญหาและเป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้อีกวิธีหนึ่ง คือ การใช้ชุดการสอน  ซึ่งสอดคล้องกับกรมวิชาการมี
แผนงานท่ีจะพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  โดยพัฒนาสื่อที่กรมวิชาการเคยผลิตและเผยแพร่ไปแล้วให้มีลักษณะเป็นชุด
การสอนที่ครูและนักเรียนสามารถใช้เพื่อจัดการเรียนการสอนได้อย่างสมบูรณ์ (กรมวิชาการ.  2546  :  269) ชุดการ
สอนเป็นสื่อประสมชนิดหนึ่งซึ่งมีจุดมุ่งหมายเฉพาะเรื่องที่จะสอน เป็นสื่อประสมที่ได้จากกระบวนการผลิตและการน า
สื่อการสอนที่สอดคล้องกับวิชา หน่วย หัวเรื่องและวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ (ชัยยงค์  พรหมวงศ์.  2546 :  117-118)   
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ชุดการสอนเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีจะช่วยให้การจัดกิจกรรมการเรียน การสอนให้เป็นไปอย่างประสิทธิภาพ ดัง
งานวิจัยของ  สมาธิ  วิเศษชุมพล (2545  :  บทคัดย่อ)พวงรัตน์  ดาแก้ว  (2545  :  บทคัดย่อ)  สุพิศ  พิทยาวัฒนชัย  
(2545 :  บทคัดย่อ) ณภัทร  สรประเทศ  (2548  :  บทคัดย่อ)  สุรวิทย์  ตาไธสง  (2549  :  บทคัดย่อ)  ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น 
 จากสาเหตุของปัญหาที่กล่าวมาอาจสรุปได้ว่า  การที่นักเรียนจะเกิดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา และมีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพและสมรรถภาพจนเป็นกิจนิสัย  ผู้ศึกษาค้นคว้าจึงสนใจที่จะพัฒนา
ชุดการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรูแ้ละเกิดความคงทนในการเรยีนโดยผา่นกระบวนการฝกึฝนและเรยีนรู้ดว้ยตนเอง จน
มีสุขภาพทางกายและทางจิตใจที่สมบูรณ์  สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข 

จุดมงุหมายของการวิจัย 
 1.  เพื่อพัฒนาชุดการสอน เรื่อง อวัยวะของเรา และอาหารหลักของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังการใช้ชุดการสอน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   

ขอบเขตการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    1.1  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  ได้แก่  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  1  ภาคเรียนที่  1  ปี
การศึกษา  2561  โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ต าบลหนองปลิง  อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร  ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  จ านวน  27  คน 
    1.2  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2561  โรงเรียน
บ้านบ่อสามแสน ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 จ านวน 18 คน ได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive  Sampling) 
 2. ตัวแปรที่ศึกษา 
    2.1  ตัวแปรต้น คือ การสอนโดยใช้ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี  1   
    2.2  ตัวแปรตาม   
    2.2.1  ประสิทธิภาพชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
    2.3  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 3. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาค้นคว้าได้เก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2561 จ านวน 10 ช่ัวโมง ทั้งนี้ไม่รวมถึงเวลาที่ใช้ในการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) 
 4. เนื้อหาท่ีใช้ในการทดลองครั้งนี้ เป็นเนื้อหาร่างกายของเราและการสร้างเสริมสุขภาพ ช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 1 จ านวน 2 เรื่อง 
    4.1 อวัยวะของเรา 
    4.2 อาหารหลักของเรา    
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สมมติฐานการวิจัย 
 1. ชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1  ที่เรียนโดยใช้ชุดการสอน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

นิยามศัพทเฉพาะ 
     1. ชุดการสอน หมายถึง ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 2 เรื่อง ประกอบด้วย 
  1.1  ชุดการสอนเรื่องอวัยวะของเรา 
  1.2  ชุดการสอนเรื่องอาหารหลักของเรา   
 2.  แผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการใช้ชุดการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น 
 3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้ศึกษา
ค้นคว้าสร้างขึ้นเพื่อใช้ทดสอบเรื่องอวัยวะของเราและอาหารของเรา จ านวน 40 ข้อโดยแบ่งออกเป็น แบบทดสอบชุด
ที่ 1 เรื่องอวัยวะของเราจ านวน 20 ข้อ และแบบทดสอบชุดที่ 2 เรื่อง อาหารหลักของเราจ านวน 20 ข้อ  
 4.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างท่ีได้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 5.  คะแนนก่อนเรียน หมายถึง คะแนนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง อวัยวะของเราและอาหารหลักของเราที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้นก่อนเรียน 
 6.  คะแนนหลังเรียน หมายถึง คะแนนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง อวัยวะของเราและอาหารหลักของเราตามที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้นหลังเรียน 
 7.  เกณฑ์ประสิทธิภาพของชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา หมายถึง  ระดับ
ประสิทธิภาพของชุดการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80   
 80 แรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละจากการท าชุดการสอน ระหว่างเรียน 
 80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุด
การสอน หลังการฝึกปฏิบัติสิ้นสุดลง  

กรอบแนวคิดการวิจัย 
   1  ตัวแปรต้น คือ การสอนโดยใช้ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี  1   
   2 ตัวแปรตาม   
  2.1  ประสิทธิภาพชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
  2.2  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งน้ี  ผู้ศึกษาค้นคว้าด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 
 1. ประสานงานกับผู้บริหารโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน  เพื่อก าหนดวัน  เวลา  ด าเนินการทดลอง 
 2. การทดลองครั้งนี้  ผู้ศึกษาค้นคว้าเป็นผู้ด าเนินการสอนและทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย
ตนเอง 
 3. ทดสอบก่อนเรียน  (Pre-test)  โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องอวัยวะของเราและ
อาหารหลักของเรา  จ านวน  40  ข้อ 
 4. ทดลองสอนด้วยชุดการสอน  ทั้ง  2  เรื่อง  โดยด าเนินการดังนี้ 
    4.1 ครูผู้สอนช้ีแจงและอธิบายการเรียนโดยใช้ชุดการสอนให้กับนักเรียนให้เข้าใจ 
    4.2 ครูแจกชุดการสอนให้นักเรียน   
    4.3 ให้นักเรียนศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมจากชุดการสอนตามล าดับ 
 5.  ทดสอบหลังเรียน  (Post-test)  โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดิม  แล้วตรวจ
ให้คะแนนที่ได้ทั้งสองครั้งมาเปรียบเทียบกัน  เพื่อน าผลข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไปและพร้อมกันนี้ได้แจก
แบบสอบถามความพึงพอใจให้กับนักเรียนได้ประเมินหลังจากท่ีท าการทดสอบหลังเรียนแล้ว 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  มีดังนี้ 
 1.  สถิติพื้นฐาน  ประกอบด้วย 
  1.1  ร้อยละ  (Percentage)  (บุญชม  ศรีสะอาด.  2551  :  55) 

     P  =  100
N

f
 

  1.2   ค่าเฉลี่ย  (Mean)  ใช้สูตรดังนี้  (บุญชม  ศรีสะอาด.  2551  :  55) 

     x  =  
N

x  

   เมื่อ      x  แทน ค่าเฉลี่ย 

      x  แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
       N แทน จ านวนนักเรียนในแต่ละกลุ่ม 

  1.3  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  ใช้สูตรดังนี้  (บุญชม  ศรีสะอาด.  2551  :  
85) 

     S.D.  =  
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   เมื่อ      S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

      x  แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
     N แทน จ านวนนักเรียนในแต่ละกลุ่ม 
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      2x  แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมดยกก าลังสอง 

 2. สถิติหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 
ค่าความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและสาระการเรียนรู้  ( IOC)  ด้วยการพิจารณาของ
ผู้เชี่ยวชาญ  ตามวิธีของ  โรวิเนลลี  และแฮมเปิลตัน  (สมนึก  ภัททิยธนี.  2546  :  220) 

     IOC    =  
N

R  

   เมื่อ      IOC แทน ค่าความสอดคล้องของข้อสอบกับผลการเรียนรู้ 
       ที่คาดหวังกับเนื้อหา 
      R แทน ผลรวมคะแนนความเห็นที่สอดคล้องแต่ละข้อสอบ 
      N แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

 3.  การหาประสิทธิภาพของชุดการสอน  ตามเกณฑ์  80/80  จากสูตร  (เผชิญ  กิจระการ.  2554  :  
49) 

       E1     =    100


A

Nx
 

       E2     =    100


A

Ny
 

   เมื่อ      E1 แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไว้ในบทเรียน 
       คิดเป็นร้อยละจากการท าแบบทดสอบหลังเรียนแต่ละชุด 
      E2 แทน ประสิทธิภาพผลลัพธ์จากการท าแบบทดสอบ 
       วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 

      x  แทน คะแนนรวมของผู้เรียนจากแบบทดสอบหลังเรียน 
       แต่ละชุด 

       y  แทน คะแนนรวมของการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
       หลังเรียน 
       N แทน จ านวนผู้เรียน 
       A แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียนแต่ละชุด 

 4.  การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ t-test 
(Dependent Samples) (บุญชม ศรีสะอาด.  2553  :  109-111) 

      t    =     
 

1

22



 



N

DDN

D
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   เมื่อ   D    แทน ผลรวมของผลต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 
      D2 แทน ผลรวมของผลต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 
       ทั้งหมดยกก าลังสอง 
      N แทน จ านวนนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

 ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที่  1  วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดการสอน  เรื่อง  อวัยวะของเรา  และอาหารหลักของเรา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1  ตามเกณฑ์  80/80  ปรากฏว่าดังตาราง  1 
 ตาราง  1  แสดงคะแนนเฉลี่ย/ร้อยละของผู้เรยีนจาการปฏิบัตกิิจกรรมและแบบทดสอบหลังเรียนด้วยชุด
การสอนที่  1  เรื่อง  อวัยวะของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1   

ชื่อ ปฏิบัติกิจกรรม 

(50 คะแนน) 

หลังเรียน 

(20 คะแนน) 

ด.ญ พิรดา โพธ์ิไพจิตร 40 17 

ด.ญ. อรจิรา ศรีประเสริฐ 46 18 

ด.ญ. ณัฐชา  กุมสต ิ 45 19 

ด.ช. ณัฐพล  ค าคงศักดิ ์ 48 19 

ด.ช. คมกริช  ชาติชนา 36 18 

ด.ช. สุบรรณ  ทวนธง 38 14 

ด.ช. ทัสติกรณ์ ชัยวิเศษ 41 16 

ด.ช. วิศรุต  กุมสต ิ 42 12 

ด.ญ. พรรณปพร ไชยมงคล 48 16 

ด.ช. เป็นไท  สุบาลังกา 46 18 

ด.ญ. ศรุตตา  มาลัย 47 19 

ด.ญ. ธันยชนก จันทร์ชมภู 40 19 

ด.ญ. เจนจิรา  มลิา 38 18 

ด.ช. วรพล  แจ้งสวน 37 18 

ด.ช. ธนพล  นุสนธิ์ 38 12 

ด.ช. นพรัตน์  อ่อนตา 41 18 

ด.ช. น้ าเพชร เฉลียวชาต ิ 43 18 

ด.ช. อนุชา  ค าเมฆ 48 18 

รวม 762 307 

x 42.33 17.06 

S.D. 4.14 2.24 

เฉลี่ยร้อยละ 84.67 85.28 
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 ตาราง  1  แสดงให้เห็นว่าคะแนนจากการปฏิบัติกิจกรรมย่อยหลังเรียนโดยใช้ชุดการสอนที่ 1 เรื่อง 
อวัยวะของเรา  มีค่าเฉลี่ย  42.33  คิดเป็นร้อยละ  84.67  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.14  ดังนั้นชุดการสอนที่  1 เรื่อง  
อวัยวะของเรา  จึงมีประสิทธิภาพของกระบวนการ  (E1)  เท่ากับ  84.67 
 คะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนหลังเรียน  โดยใช้ชุดการสอนที่  1 เรื่อง อวัยวะของเรา  มีค่าเฉลี่ย  17.06     
คิดเป็นร้อยละ  85.28  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  2.24  ดังนั้นชุดการสอนที่ 1 เรื่อง  อวัยวะของเราจึงมีประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ  (E2)  เท่ากับ  85.28  
 ตาราง  2  แสดงคะแนนเฉลี่ย/ร้อยละของผู้เรียนจากการท าปฏิบัติกิจกรรมและแบบทดสอบหลังเรียน
ด้วยชุดการสอนที่  2  เรื่อง  อาหารหลักของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 
 

คนท่ี 
ปฏิบัติกิจกรรม 

(50  คะแนน) 

หลังเรียน 

(20  คะแนน) 

ด.ญ พิรดา โพธิ์ไพจิตร 41 18 

ด.ญ. อรจิรา ศรีประเสริฐ 47 17 

ด.ญ. ณัฐชา  กุมสต ิ 46 19 

ด.ช. ณัฐพล  ค าคงศักดิ ์ 49 19 

ด.ช. คมกริช  ชาติชนา 37 16 

ด.ช. สุบรรณ  ทวนธง 39 14 

ด.ช. ทัสติกรณ์ ชัยวิเศษ 42 18 

ด.ช. วิศรุต  กุมสต ิ 43 18 

ด.ญ. พรรณปพร ไชยมงคล 49 18 

ด.ช. เป็นไท  สุบาลังกา 47 17 

ด.ญ. ศรุตตา  มาลัย 48 19 

ด.ญ. ธันยชนก จันทร์ชมภู 41 20 

ด.ญ. เจนจิรา  มลิา 39 19 

ด.ช. วรพล  แจ้งสวน 38 13 

ด.ช. ธนพล  นุสนธิ์ 39 18 

ด.ช. นพรัตน์  อ่อนตา 42 17 

ด.ช. น้ าเพชร เฉลียวชาต ิ 43 16 

ด.ช. อนุชา  ค าเมฆ 48 18 

รวม 780 314 

X  43.33 17.44 

S.D. 1.53 1.79 

เฉลี่ยร้อยละ 86.67 87.22 
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 ตาราง  2  แสดงให้เห็นว่าคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนจากคะแนนจากการปฏิบัติกิจกรรมย่อยหลังเรียนโดย
ใช้ชุดการสอนที่ 2  เรื่อง อาหารหลักของเรา  มีค่าเฉลี่ย  43.33  คิดเป็นร้อยละ 86.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.53  
ดังนั้นชุดการสอนที่  2  เรื่อง  อาหารหลักของเรา จึงมีประสิทธิภาพของกระบวนการ  (E1)  เท่ากับ  86.67 
 คะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนหลังเรียน โดยใช้ชุดการสอนที่ 2 เรื่อง อาหารหลักของเรา มีค่าเฉลี่ย  17.44 คิด
เป็นร้อยละ 87.22 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.79  ดังนั้นชุดการสอนที่ 2 เรื่อง  อาหารหลักของเรา จึงมีประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ (E2) เท่ากับ 87.22 
 ตาราง  3  ประสิทธิภาพของชุดการสอนที่ 1  รื่อง อวัยวะของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1   E1 / E2  ตามเกณฑ์  80/80 

 

ประสิทธิภาพ 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

เฉลี่ย 
S.D. ร้อยละ 

คะแนนการปฏิบัติกิจกรรม   (E1) 50 42.33 4.14 84.67 

คะแนนการท าแบบทดสอบหลังการปฏิบัติกิจกรรม  (E2) 20 17.06 2.24 85.28 

 

 จากตาราง  3  พบว่า  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการปฏิบัติกิจกรรมชุดการสอนที่  1  เรื่อง  อวัยวะ
ของเรา เท่ากับ  42.33  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  50  คะแนน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.14 คะแนนเฉลี่ย
คิดเป็นร้อยละ  84.67  (E1)  และมีคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบหลังเรียนชุดการสอนที่ 1 เรื่อง อวัยวะของเรา 
เท่ากับ 17.06 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.24 คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 85.28  
(E2) ดังนั้นชุดการสอนที่  1  เรื่อง  อวัยวะของเรา  มีประสิทธิภาพ  (E1/E2)  เท่ากับ  84.67/85.28 

ตาราง  4   ประสิทธิภาพของชุดการสอนที่  2  เรื่อง  อาหารหลักของเรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1    E1 / E2   ตามเกณฑ์  80/80 

 

ประสิทธิภาพ 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

เฉลี่ย 
S.D. ร้อยละ 

คะแนนการปฏิบัติกิจกรรม   (E1) 50 43.33 1.53 86.67 

คะแนนการท าแบบทดสอบหลังการปฏิบัติกิจกรรม  (E2) 20 17.44 1.79 87.22 

 

 จากตาราง  4  พบว่า  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการปฏิบัติกิจกรรมชุดการสอนที่  2  เรื่อง  อาหาร

หลักของเรา  เท่ากับ  43.33  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  50  คะแนน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  1.53  คะแนน

เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ  86.67  (E1)  และมีคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบหลังเรียนชุดการสอนที่  2  เรื่อง  อาหาร

หลักของเรา    เท่ากับ  17.44  จากคะแนนเต็ม  20  คะแนน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากับ  1.79  คะแนนเฉลี่ย

คิดเป็นร้อยละ  87.22  (E2)  ดังนั้นชุดการสอนที่  2  เรื่อง  อาหารหลักของเรา  มีประสิทธิภาพ  (E1/E2)  เท่ากับ  

86.67/87.22    
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 ตอนที่  2  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างคะแนนสอบก่อนเรียนและ   หลังเรียนด้วยชุด
การสอน  เรื่อง  อวัยวะของเรา  และอาหารหลักของเรา   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี  1  ชุดละ  20  ข้อ  รวม  40  ข้อ  คะแนนเต็ม  40  คะแนน  แล้วท าการหาค่าเฉลี่ยร้อยละ  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนก่อน  และหลังโดยใช้  t-test  (Dpendent  Samples)  
ดังตาราง   5 

ตาราง  5  แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนชุดการ
สอนที่  1  เรื่อง  อวัยวะของเรา  จากการทดสอบจ านวน  20  ข้อ คะแนนเต็ม  20  คะแนน 

ผลสัมฤทธ์ิ N X  S.D. t 

ก่อนเรียน 

 

หลังเรียน 

18 

 

18 

6.89 

 

17.06 

2.59 

 

2.24 

 

18.290** 

 t  (.05)  (df 17)  =  2.110     **  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 จากตาราง  5  แสดงให้เห็นว่า  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้ชุดการสอนที่  
1  เรื่อง  อวัยวะของเรา  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  จะเห็นได้ว่า  t  ที่ได้จาก
การค านวณมีค่าเท่ากับ  18.290  ส่วนค่า  t  ที่ได้จากตารางทีร่ะดับ  .05  df  17  มีค่าเท่ากับ  2.110  ซึ่งค่า  t  จาก
การค านวณมากกว่าค่า  t  จากตาราง  นั่นคือ  คะแนนจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนกับคะแนนจากการทดสอบ
หลังเรียนของนักเรียน  จ านวน  18  คน  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน
ทีต่ั้งไว้  ฉะนั้นแสดงว่าชุดการสอนที่  1  เรื่อง  อวัยวะของเรา  เป็นสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ  สามารถพัฒนาการ
เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันประถมศึกษาปีที่  1  ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 

ตาราง  6  แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนชุดการ
สอนที่  2  เรื่อง อาหารหลักของเรา จากการทดสอบจ านวน  20  ข้อ คะแนนเต็ม  20  คะแนน 

 

ผลสัมฤทธ์ิ N X  S.D. t 

ก่อนเรียน 

 

หลังเรียน 

18 

 

18 

7.39 

 

17.44 

3.45 

 

1.79 

 

15.995** 

 t  (.05)  (df 17)  =  2.110     **  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 จากตาราง  6  แสดงให้เห็นว่า  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้ชุดการสอนที่ 
2 เรื่อง  อาหารหลักของเรา  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  จะเห็นได้ว่า  t  ที่ได้
จากการค านวณมีค่าเท่ากับ  15.995  ส่วนค่า  t  ที่ได้จากตารางที่ระดับ  .05  df  17  มีค่าเท่ากับ  2.110  ซึ่งค่า  t  
จากการค านวณมากกว่าค่า  t  จากตาราง  นั่นคือ  คะแนนจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนกับคะแนนจากการ
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ทดสอบหลังเรียนของนักเรียน  จ านวน  18  คน  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ซึ่งเป็นไปตาม
สมมุติฐานที่ตั้งไว้  ฉะนั้นแสดงว่าชุดการสอนที่  2  เรื่อง  อาหารหลักของเรา  เป็นสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ  
สามารถพัฒนาการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันประถมศึกษาปีที่  1  ให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  ผลการใช้ชุดการสอน  เรื่อง  อวัยวะของเราและอาหารหลักของเรา      
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1  ปรากฏผล  ดังนี้ 
 1. ชุดการสอน  เรื่อง  อวัยวะของเราและอาหารหลักของเรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา           
และพลศึกษา  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1  ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้น  เรื่องอวัยวะของเรา  มีประสิทธิภาพ  84.67/85.28  
และเรื่องอาหารหลักของเรา  มีประสิทธิภาพ  86.67/87.22   ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  80/80 
 2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ  .05 

อภิปรายผล 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดการสอนส าหรับพัฒนาการเรียนการสอนแบบยึด
นักเรียนเป็นส าคัญให้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ผลการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้อภิปรายได้ดังนี้ 
 ชุดการสอน เรื่อง อวัยวะของเราและอาหารหลักของเรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1  ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างและพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  ซึ่งตรงกับสมมติฐานที่
ผู้ศึกษาค้นคว้าตั้งไว้  ปัจจัยที่ท าให้ชุดการสอนที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างและพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  
มีดังต่อไปนี้คือ 
 1. การสร้างชุดการสอนอย่างมีระบบ 
  ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ศึกษาค้นคว้าเนื้อหาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ศึกษาวิธีสร้างและพัฒนาชุดการสอน  ก าหนดหัวข้อเรื่อง  สื่อการเรียนการ
สอน  ก าหนดกิจกรรม  เวลาที่ใช้ท ากิจกรรมและการประเมินผลโดยค านึงถึงความต้องการ  ความถนัดและความสนใจ
ของนักเรียนเป็นส าคัญโดยมีครูเป็นผู้คอยแนะน าช่วยเหลือตามความเหมาะสม 
 2. การจัดระบบของการใช้ชุดการสอน 
  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการสอนได้มีการจัดระบบของการใช้ชุดการสอนท าให้
นักเรียนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ดังน้ี 
  2.1 นักเรียนได้ศึกษารายละเอียดของขั้นตอนการฝึกปฏิบัติ  ได้ฝึกปฏิบัติและใช้หลักการการศึกษาที่
ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  ท าให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาและทักษะการ เรียนการสอนที่ยึดนักเรียนเป็นส าคัญ
เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ(สุวิมล  ศรีพุทธดิลก.  2547  :  15)  และสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของวิภาภรณ์  เดโชชัยวุฒิ  (2549 :  73-74) ที่ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการเรียนการสอนที่ครูและผู้เรียนมีบทบาท
ร่วมกันในทุก ๆ ด้าน  โดยครูจะเป็นผู้อ านวยการเรียนรู้   สื่อ  วัสดุอุปกรณ์แก่ผู้เรียน  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ 
  2.2  ชุดการสอน เรื่อง  อวัยวะของเราและอาหารหลักของเรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1  เปิดโอกาสให้นักเรียนได้กระท ากิจกรรมต่าง ๆ  ด้วยตนเองตามค าแนะน าที่ระบุไว้
ซึ่งนักเรียนจะถูกกระตุ้นด้วยค าถาม ค าแนะน าในการปฏิบัติกิจกรรมการทดลองตลอดจนการสรุปผลการทดลอง  
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กิจกรรมต่าง ๆ  เหล่านี้จะถูกก าหนดไว้อย่างต่อเนื่องกัน  ท าให้นักเรียนได้พัฒนาองค์ความรู้ของตนเองในขณะท า
กิจกรรมต่าง ๆ 
 จากการที่นักเรียนได้ศึกษาด้วยชุดการสอน เรื่อง  อวัยวะของเราและอาหารหลักของเรา  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ช้ันประถมศึกษาปีที่  1 ที่มุ่งพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ   
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาในระดับต่าง ๆ  ดังนี้ 
 นักเรียนมีบทบาทร่วมในการพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ  โดยเน้นทักษะกระบวนการกลุ่ม  มีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้  เกิดการรู้จริง  เห็นจริงด้วยตนเอง  มีความเป็นตัวของตัวเองและมีเสรีภาพแห่งการเรียนรู้  เห็น
กระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาตนเองตามศักยภาพของตนและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข  มีความรู้  ความเข้าใจที่ถูกต้องมีเจตคติและค่านิยมที่ดีในเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ  เรื่องอวัยวะของเรา  
และอาหารหลักของเรา  มีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพและสมรรถภาพจนเป็นกิจนิสัย 
  2.3  ชุดการสอนเรื่อง  อวัยวะของเราและอาหารหลักของเรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ใช้สื่อการเรียนการสอนประเภทสื่อประสมประกอบด้วยอุปกรณ์ที่เป็นจริง  ของจ าลองที่
นักเรียนจะสัมผัสได้ด้วยตนเอง  ทั้งยังสามารถเร้าความสนใจของนักเรียนให้อยากเรียน  อยากทดลองและอยากปฏิบัติ
กิจกรรมตลอดเวลา 
  2.4  การใช้ชุดการสอนเรื่อง  อวัยวะของเราและอาหารหลักของเรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา  ช้ันประถมศึกษาปีที่  1  ในการจัดการเรียนการสอนเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนอภิปรายร่วมกัน  
แสดงความคิดเห็นร่วมกัน  และได้มีโอกาสช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  นอกจากน้ีนักเรียนได้เปลี่ยนอิริยาบถอยู่ตลอดเวลา
จึงท าให้ไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน 
  2.5  การสอนโดยใช้ชุดการสอนเรื่อง  อวัยวะของเราและอาหารหลักของเรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา  ช้ันประถมศึกษาปีที่  1  เมื่อนักเรียนท ากิจกรรมการฝึกปฏิบัติในแบบฝึกหัดเ สร็จทุกครั้ง
จะแจ้งผลให้นักเรียนทราบทันทีโดยการเฉลยและให้รายละเอียดเพิ่มเติมจากครู  ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนแก้ไข
ข้อบกพร่องและเป็นแรงจูงใจในการเรียนต่อไปซึ่งสอดคล้องกับท่ีมนตรี  แย้มกสิกร  (2546 : 73-78)   
 3.  การจัดสภาพแวดล้อมในการเรียน 
  ผู้ศึกษาค้นคว้าเลือกใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ประจ าโรงเรียนที่ได้มาตรฐานเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามขั้นตอนท่ีก าหนด  ท าให้การด าเนินกิจกรรมรวดเร็วและราบรื่น 
 4.  การด าเนินการพัฒนาชุดการสอนอย่างเป็นระบบ 
  ชุดการสอนที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้นนี้ได้รับการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญทางด้านเนื้อหาหลักสูตร  
การใช้ภาษา  การวัดและประเมินผล  และด้านชุดการสอน  เมื่อผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพและให้ข้อเสนอแนะมา  
ได้ท าการปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน  จากน้ันจึงน าไปทดลองกับนักเรียนในการทดลองแบบเดี่ยว  จ านวน  3  คน  
ปรับปรุงแก้ไขน าไปทดลองแบบกลุ่มจ านวน  9  คน  หลังการทดลองมีการปรับปรุงแก้ไขและน าไปทดลองในช้ันเรียน
กับนักเรียนจ านวน  18  คน  จึงท าให้ชุดการสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
 จากผลการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้พบว่า  การสอนโดยใช้ชุดการสอนเรื่อง  อวัยวะของเราและอาหารหลัก
ของเรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ท าให้นักเรียนสนใจต่อกิจกรรมที่จัดขึ้น
มากนักเรียนไม่เบื่อหน่ายในการเรียน  ท าให้บรรยากาศในการเรียนเป็นไปด้วยดี   เนื่องจากกิจกรรมส่วนใหญ่ฝึกให้
นักเรียนท างานเป็นกลุ่มนักเรียนมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  แลกเปลี่ยนหน้าที่กันในช่วงท ากิจกรรม  ท าให้
นักเรียนมีการปรับตัวในการท างานเพื่อให้เข้ากับเพื่อน ๆ  ในกลุ่มได้  รู้จักแก้ปัญหาร่วมกัน พฤติกรรมต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้น
ช่วยสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีให้กับนักเรียน  เช่น  การช่วยเหลือผู้อื่น  ความรับผิดชอบและความกล้าแสดงออก         
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ซึ่งสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่จะต้องปลูกฝังให้ผู้เรียนมี
ความสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

ขอเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างชุดการสอนเรื่อง  อวัยวะของเราและอาหารหลักของเรา  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ช้ันประถมศึกษาปีที่  1 จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการ
สอนและอาจเป็นแนวทางในการค้นคว้าต่อไป  ผู้ศึกษาค้นคว้ามีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาค้นคว้าไปใช้ 

  จากผลการศึกษาค้นคว้าชุดการสอนเรื่อง  อวัยวะของเราและอาหารหลักของเรา  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ช้ันประถมศึกษาปีที่  1  จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  ครูที่จะน าชุดการสอนไปใช้ควรปฏิบัติดังนี ้
  1.1  ควรศึกษารายละเอียดจากค าช้ีแจงการใช้ชุดการสอนและปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนที่ระบุไว้
ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
  1.2  ควรจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้เอื้ออ านวยต่อการเรียนการสอน  เช่น  การจัดโต๊ะ  เก้าอี้
ส าหรับประกอบกิจกรรม  การจัดโต๊ะวางอุปกรณ์และอื่น ๆ การจัดบรรยากาศ  การเน้นคุณธรรมเรื่องความซื่อสัตย์
ขณะท ากิจกรรม 

 2.  ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาค้นคว้าต่อไป 

  2.1  ควรมีการสร้างชุดการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
  2.2  ควรมีการสร้างชุดการสอนในเนื้อหาอ่ืน ๆ  และในระดับชั้นอื่น ๆ 

  2.3  ควรมีการเปรียบเทียบน าชุดการสอนที่พัฒนาขึ้นไปสอนเปรียบเทียบกับวิธีการสอนอื่น ๆ  ใน
เนื้อหาเดียวกันและช้ันเดียวกัน  เพื่อจะได้เป็นการส่งเสริมและหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ 
  2.4  ควรมีการส ารวจความคิดเห็นเรื่องอวัยวะของเรา  และอาหารหลักของเรา  ก่อนเรียนและหลัง
เรียนว่า  มีความแตกต่างกันอย่างไร  เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป 
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A study of historical achievement in history and works of important people in the 
Ayutthaya period by using the learning management process through experience 

for students in grade 5, Tessaban 3 School (Intharaphon Boonprakong 
Phitthayakhom), Khampangphet 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติและผลงานส าคัญของบุคคลส าคัญในสมัย

อยุธยา โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 
(อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) จังหวัดก าแพงเพชร มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) 
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนเรียนและ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) สังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร 
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 14 คน ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย การหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาค่า t-test  
(Dependent Sample) 

จากการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอน เรื่อง ประวัติและ
ผลงานส าคัญของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) ของคะแนนหลังเรียน ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 คะแนนสูงที่สุด คือ 26 คะแนน และคะแนนที่น้อยที่สุด คือ 20 คะแนน ผลต่างของคะแนน คือ 6 
คะแนน ผลการเปรียบเทียบการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.28 

 

ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน/กระบวนการจดัการเรียนรู้ผ่านประสอบการณ์ 
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ABSTRACT 
A study of historical achievement in history and important works of important people in 

the Ayutthaya period by using the learning management process through experience for students in 
grade 5, Tessaban 3 School (Intharaphon Boonprakong Phitthayakhom), Khampangphet. This 
research aims were 1) To study by historical achievement in history and works of important people 
in the Ayutthaya period by using the learning management process through experience. 2) To 
compare the learning achievement pretest and posttest learning score by historical achievement in 
history and works of important people in the Ayutthaya period by using the learning management 
process through experience. 3) To study students’ satisfaction by historical achievement in history 
and works of important people in the Ayutthaya period by using the learning management process 
through experience. The sample were 14 students grade 5, Tessaban 3 School (Intharaphon 
Boonprakong Phitthayakhom)., which was obtained by purposive sampling. The instruments in this 
study were plans for learning activities by using the learning process through experience. Learning 
achievement test and questionnaires measuring student satisfaction towards learning activities. 
Statistics used are percentage. Mean, standard deviation and t-test (Dependent Sample).  

According to studies, it has been found that Learning achievement of students receiving 
teaching and learning on history and important works of important people in the Ayutthaya 
period by using the learning management process through experience For grade 5 students in 
Tessaban 3 School of the score after studying Of grade 5 students, the highest score is 26 points 
and the lowest score is 20 points. The difference of the score is 6 points. The comparison results 
of the pre-school and post-test are the post-test scores of students higher than before learning at 
the statistical significance level of .05 and satisfaction. The students are satisfied at a high level. 
With an average of 4.28 

Keywords: learning achievement / learning management process through examination 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
พระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาติ พทุธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เป็นกฎหมายว่า

ด้วยการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษา ต้องเป็นไป เพื่อพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกบัผู้อืน่ได้อย่างมีความสุขและในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกจิตส านึกท่ีถกูต้องเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิหน้าที่ เสรีภาพ 
ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรี ความเป็น มนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผล
ประโยชนส่วนรวมและของประเทศชาติร่วมทั้ง ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาไทย และความรู้ อันเป็นสากลตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ รู้ จั กพึ่ งตนเอง มี ความคิดริ เ ริ่ มสร้ างสรรค์  ใฝ่ รู้  และเรี ยนรู้ ด้ วยตนเองอย่ างต่อ เนื่ อง
(กระทรวงศึกษาธิการ ,2546)  หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี 
มปีัญญา  มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมาย เพื่อให้เกิดกับผู้เรียน คือ 
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ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเองมีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้ อันเป็นสากล และมี 
ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต  มสีขุภาพกายและสุขภาพจติที่ดี 
มสีขุนิสยัและรักการออกก าลงักาย มคีวามรักชาติ มีจิตส านึกในการเป็น พลเมืองไทยและพลเมอืงโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต
และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทย การอนรักษ์และพัฒนา สิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม 
และอยูร่่วมกันในสังคม อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)    

วิชาประวัติศาสตร์เป็นสาระที่ 4 ของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้เริ่ม ประกาศใช้ในโรงเรียน
มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นมา ประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องราวพฤติกรรม ความเป็นอยู่ การด ารงชีวิต
ของมนุษย์ในอดีตและมีร่องรอยหลักฐานส่งผ่านมาจนถึงปัจจุบัน รวมถึงบุคคลส าคัญในอดีต ทั้งประวัติและผลงาน
ส าคัญของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และ
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  

ธรรมชาติของวิชาประวัติศาสตร์หากจะมองโดยผิวเผินก็คงจะเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ เพราะมีแต่อดีต ซึ่งต้อง
อาศัยการจดจ าเหตุการณ์มากมาย จดจ าเรื่องราว จนท าให้นักเรียนรู้สึกว่าไม่น่าสนใจ และไม่มีสิ่งเร้าที่จูงใจได้เลย 
เนื่องจากไม่รู้จักบุคคลซึ่งเป็นบุคคลส าคัญในสมัยนั้น และไม่รู้จักประวัติและผลงานท่ีบุคคลส าคัญเหล่านั้นได้สร้างไว้ 

จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ท าให้ผู้ศึกษาพบปัญหาในการจัดการเรียนรู้วิชา
ประวัติศาสตร์ในเรื่องของประวัติและผลงานบองบุคคลส าคัญ เพราะนักเรียนไม่มีความรู้เกี่ยวกับประวัติและผลงาน
ส าคัญของบุคคลส าคัญในอดีต และบุคคลส าคัญบ้างท่านนักเรียนไม่รู้จัก ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ เรื่อง 
ประวัติและผลงานส าคัญของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา เป็นการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่
เรียกว่า  Experiential learning หรือ Learning cycle การเรียนรู้แบบนี้จะเน้นที่การมีประสบการณ์ในสิ่งนั้นๆ 
โดยตรง โดยมีวงจร 4 ขั้น ดังนี้ 

1. การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง เช่น การอ่านหนังสือ การดูวีดีทัศน์ การสนทนาพูดคุย การทดลอง 
2.  การทบทวน ไตร่ตรอง คือการน าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นมาครุ่นคิดใคร่ครวญ เช่น เขียนบันทึกสิ่งที่เรียนรู้ 

การสนทนา หรือ discussion 
3. สรุปหลักการ หรือทฤษฎี ผู้เรียนจะน าสิ่งที่ได้จากขั้นที่ 1 และ 2 มาสรุปออกมาเป็นทฤษฎีส่วนตัวด้วย

วิธีการ เช่น การเขียน mind mapping การสรุปการเรียนรู้ออกมาเป็น model การน าเสนอผลการเรียนรู้ 
4. การน าสิ่งท่ีเรียนรู้ไปปฏิบัติจริงเพื่อเรียนรู้ว่าสิ่งไหนใช้ได้ สิ่งไหนต้องปรับปรุง จากน้ันจะกลับเข้าสู่ขั้นตอน

ที่ 1 อีกครั้ง 
ดงันัน้ ผู้ศกึษาจึงสนใจน าวิธีการนี้มาทดลองสอนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 เพื่อศกึษาผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนรายวชิาประวัติศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู  ้โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
เป็นแนวทางในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์กับการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ 
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จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประวัติและผลงานส าคัญของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา เพื่อ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนเรียนวิชาประวัติศาสตร์ 
เรื่อง ประวัติและผลงานส าคัญของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 
3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการ สอนโดยใช้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยา
คม) 

สมมุติฐานการวิจัย 
 1. นักเรียนที่เรียนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน  

 2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์อยู่ในระดับดี 

ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดย
มีขอบเขตการวิจัยดังนี ้

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติและผลงานส าคัญของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา พุทธสักราช 2551 ดังนี ้
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติและผลงานส าคัญของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา 
 มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและ
ธ ารงความเป็นไทย 

 ตัวช้ีวัดที่ ส 4.3 ป.5/3 บอกประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญสมัยอยุธยาและธนบุรีที่น่าภาคภูมิใจ 

2. กลุ่มเป้าหมาย 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาช้ันปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) อ าเภอเมือง
ก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 1 ห้อง ได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจง 

3. ระยะเวลา 

ภาคเรียนท่ี 2/2561 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์  
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ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัย 

ตัวแปรต้น  ได้แก่ กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติและผลงานส าคัญของบุคคล
ส าคัญในสมัยอยุธยา  

นิยามศัพท์เฉพาะ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติและผลงานส าคัญของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา 

หมายถึง ผลที่เกิดจากการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ สาระที่ 4 ของหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัม
พรรย์ บุญประคองพิทยาคม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตัวช้ีวัดที่ ส 4.3 ป.5/3 บอก
ประวัติและผลงานของบุคคลส าคัญสมัยอยุธยาและธนบุรีที่น่าภาคภูมิใจ หรือผลการเรียนด้านประวัติและผลงานส าคัญ
ของบุคคลในสมัยอยุธยาของนักเรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ในสาย
วิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยพิจารณาจากการแสดงออกทั้ง 3 ด้าน 
คือ ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ หมายถึง การเรียนรู้โดยการสร้างองค์ความรู้ ทักษะและเจตคติ 
ดึงประสบการณ์เดิมของผู้เรียนมาบูรณาการกับองค์ความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาความรู้ใหม่ รวมทั้งทักษะและเจตคติใหม่
จากการเรียนแบบเดิม ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์มีขั้นตอน 5 ขั้น ได้แก ่

1. ข้ันประสบการณ์ (Experiencing)  

2. ข้ันน าเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Publishing)   

3. ข้ันอภิปรายผล (Discussing)  

4. ขั้นสรุปพาดพิง (Generalizing)  

5. ข้ันประยุกต์ใช้ (Applying)  

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 หมายถึง ผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 
3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) 

ความพึงพอใจ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกทางการกระท า ที่สามารถวัดจากการกระท าได้ เช่น เด็กชอบ
การจัดการเรียนการสอนแบบผ่านประสบการณ์ เด็กมีความสนุกในการท ากิจกรรม เป็นต้น 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติและผลงานส าคัญของบุคคลส าคัญใน
สมัยอยุธยา โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  หมายถึง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวัดความรู้ในวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติและผลงานของบุคลส าคัญในสมัยอยุธยา ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ทั้งขั้นตอน 5 ขั้น ได้แก ่

1. ข้ันประสบการณ์ (Experiencing)  

2. ข้ันน าเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Publishing)   

3. ข้ันอภิปรายผล (Discussing)  

4. ข้ันสรุปพาดพิง (Generalizing)  

5. ข้ันประยุกต์ใช้ (Applying)  
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กรอบแนวความคิด 
 ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามรูปแบบการวิจัย ซึ่งมีขั้นตอนและรายละเอียดในการด าเนินการตามล าดับ ดังน้ี 

 ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและการหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติและผลงานส าคัญของ
บุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ผู้ศึกษาได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

 1.1 ศึกษาข้อมูลการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์  

 1.2 ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทัรมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) และ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 1.3 ศึกษาวิเคราะห์เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ประวัติและผลงานส าคัญของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สาสนาและวัฒนธรรม ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6  

 1.4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์  

 1.5 ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 1.6 ด าเนินการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติและ
ผลงานส าคัญของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

 1.7 สร้างแบบประเมินแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ส าหรับผู้เช่ียวชาญ  

 1.8 น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ พร้อมแบบประเมินเสนอผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน 
 1.9 น าผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญปรับปรุง 

แก้ไขตามค าแนะน า  

 1.10 น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ไปทดลองใช้กับนักเรียน 

กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) 

 ขั้นตอนท่ี 2 แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประวัติและผลงาน
ส าคัญของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 เป็น
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มีวิธีการสร้างตามขั้นตอน ดังนี้ 

 2.1 ศึกษาหลักสูตร คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบ 

       กระบวนการจัดการเรยีนรูผ้่านประสบการณ์
มีขั้นตอน 5 ขั้น ได้แก ่
1. ข้ันประสบการณ์ (Experiencing)  
2. ข้ันน าเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
(Publishing)   
3. ข้ันอภิปรายผล (Discussing)  
4. ข้ันสรุปพาดพิง (Generalizing)  
5. ข้ันประยุกต์ใช้ (Applying) 

      ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชา
ประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติและผลงาน
ส าคัญของบุคคลส าคญัในสมัยอยธุยา 
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 2.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบ  

 2.3 ด าเนินการสร้างแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน  

 2.4 สร้างแบบประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังส าหรับผู้เช่ียวชาญ 2.5 น า
แบบประเมินที่ผู้เช่ียวชาญประเมินมาวิเคราะห์หาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับผลการเรียนรู้โดยใช้สูตร IOC 
(Index of Item Objective Congruence ) ตามวิธีของโรวิเนลลี  (Rovinelli)   2.6 น าแบบทดสอบทั้ง 30 
ข้อ ที่ได้ผ่านการวิเคราะห์หาความเที่ยงตรงแล้วไปทดลองกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม)  

 2.7 น าแบบทดสอบทั้ง 30 ข้อ มาหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ ตามวิธีของโลเวทท์ 

 ตอนท่ี 3 แบบสอบบถามความพึงพอใจการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติและผลงานส าคัญของบุคคล
ส าคัญในสมัยอยุธยา โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  

มีวิธีการสร้างตามขั้นตอน ดังนี้ 

 3.1 ศึกษาหลักการและวิธีสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 

 3.2 ด าเนินการสร้างรายการค าถาม 10 ข้อในแบบสอบถามความพึงพอใจ 

 3..3 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติและผลงานส าคัญของบุคคล
ส าคัญในสมัยอยุธยา โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ส าหรับผู้เช่ียวชาญ  

 3.4 แบบสอบถามความพึงพอใจทีไ่ด้ผ่านการวิเคราะห์จากผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน ไปให้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง  

 3.5 ท าการประเมินแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ 

 3.6 น าแบบสอบถามความพึงพอใจได้ท าการประเมินแล้วมาสรุปความพึงพอใจการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ 
เรื่อง ประวัติและผลงานส าคัญของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ โดย
ใช้การหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
6.1 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ 
     6.1.1 ร้อยละ (Percentage) ใช้สูตร P ของบุญชม ศรีสะอาด (2545:  104) 

สูตร 100
N

f
P  

เมื่อ P   แทน  ร้อยละ 
    f  แทน   ความถี่ท่ีต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 

    N  แทน   จ านวนความถี่ท้ังหมด 
      6.1.2 ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ของคะแนน โดยใช้สูตรของ บุญชม ศรีสะอาด  
(2545  :  105) 

สูตร 
N

X
X


  

   เมื่อ      X  แทน  ค่าเฉลี่ย 

                 X  แทน  ผลรวมของคะแนนท้ังหมดในกลุ่ม 
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N

R
IOC




                   N  แทน  จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
      6.1.3 การหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) สามารถหาได้จากสูตร 

สูตร 𝑆. 𝐷. =  √
𝑛Σ𝑓𝑥2−(∑fx)2

𝑛(𝑛−1)
 

   เมื่อ   𝑆. 𝐷.   แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

          𝑛         แทน จ านวนนักเรียน 

          x          แทน คะแนนแต่ละตัว  

          𝑥2       แทน คะแนนยกก าลังสอง 

          fx         แทน คะแนนคณูกับความถี่ในช้ัน  

         Σ𝑓𝑥2   แทน ผลรวมของคะแนนยกก าลังสองคูณกับความถี่ในช้ัน 

         ∑fx      แทน ผลรวมของคะแนนสองคูณกับความถี่ในช้ัน 
6.2 สถิติที่ใช้หาคณุภาพ ได้แก ่
     6.2.1 การหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) โดยใช้สูตรค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC ) ของ  สมนึก  

ภัททิยธนี  ( 2546 : 220 )  
 

 
  เมื่อ    IOC  แทน  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค ์

                               R       แทน  ผลรวมระหว่างคะแนนความคดิเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
             ทั้งหมด 
             N  แทน  จ านวนผู้เช่ียวชาญทั้งหมด 
     6.2.2 การหาคา่ความยาก (Difficulty) ของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้สูตร P 
(Difficulty) ของสมนึก  ภัททิยธนี  ( 2546  :  183 – 212 )     

N

R
P   

  เมื่อ       P  แทน  ระดับความยาก 
       R  แทน  จ านวนผู้ตอบถูกทั้งหมด  
    N  แทน  จ านวนนักเรียนทั้งหมด   

6.2.3 หาประสิทธิภาพ (Efficiency) โดยใช้สตูรต่อไปนี้    

สูตรที่ 1 E1 = 
∑𝑥

𝑁

𝐴
 

6.3 สถิติใช้ในการเปรียบเทียบ ไดแ้ก ่
     6.3.1 หาค่า t-test (Dependent Saple) พิจารณาความแตกตา่งของคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ของกลุ่มตัวอย่าง โกวิทย์ ประวาลพฤกษ์, กมล ภู่ประเสริฐ และสงบ ลกัษณะ   

 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

183 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

สูตร   
 
1

22







 



N

DN

D
t

D
 

df     =   N – 1 
 เมื่อ        t          แทน   ค่าสถิติที่ใช้ในการพิจารณา 

           D         แทน   ผลต่างของคะแนนครั้งหลังกับครั้งแรก 

           D     แทน   ผลบวกของผลต่างของคะแนนครั้งหลังกับครั้งแรก 

          D
2        แทน   ผลต่างของคะแนนครั้งหลังกับครั้งแรกแต่ละตัวยกก าลังสอง 

          D
2   แทน   ผลบวกของผลต่างของคะแนนครั้งหลังกับครั้งแรกที่แต่ละตัว             

                                                    ยกก าลังสอง 
          N          แทน   จ านวนนักเรียนท่ีใช้ทดลอง 
                    Df         แทน   ช้ันแห่งความเป็นอิสระ 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

เป็นการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ล าดับขั้นการน าเสนอข้อมูล และผลการวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยที่
ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ เรื่อง ประวัติและผลงานส าคัญของบุคคลส าคัญ
ในสมัยอยุธยา โดยผู้วิจัยจัดล าดับขั้นการเสนอผลการวิจัย ดังน้ี 

ตอนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอน เร่ือง ประวัติและผลงาน
ส าคัญของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) 

ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอน เรื่อง ประวัติและผลงาน
ส าคัญของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) 

 

 

 
เลขที ่

 

ชื่อ - สกุล 
 

หลังเรียน 

30 

1 เด็กชายภูวดล         ทิพสร 24 

2 เด็กชายภูมิพัฒน์      อรุณจักร 22 

3 เด็กชายปิยวัฒน์       จรล ี 26 

4 เด็กชายณัฐชัย         พัดเสือ 20 

5 เด็กชายกฤษณะ       สังข์ทอง 24 

6 เด็กชายวุฒิภัทร       แสงจันทร ์ 20 

7 เด็กชายกฤษณะ       บุญคุณ 23 

8 เด็กหญิงวรรณษา      คงอรุณ 26 

9 เด็กหญิงพรทิพย์       อยู่ยืน 23 
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10 เด็กหญิงจันทร์ฉาย    ศักดิ์เพ็ชร 20 

11 เด็กหญิงดาราวรรณ   ใจแสน 24 

12 เด็กหญิงธารณ์พิมล    ส าลีศรี 25 

13 เด็กหญิงกชกร          สิงห์เรือง 21 

14 เด็กหญิงศภุาวรรณ    หนูพิน 22 

รวม 320 

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า คะแนนหลังเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 คะแนนสูงที่สุด คือ 
26 คะแนน และคะแนนท่ีน้อยที่สดุ คือ 20 คะแนน ผลต่างของคะแนน คือ 6 คะแนน 

ตอนที่ 2 ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนเรียนวิชา
ประวัติศาสตร์ เร่ือง ประวัติและผลงานส าคัญของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) 

ตารางที่ 2 แสดงคะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิเปรียบเทียบ ก่อนเรียนและหลังเรียนชนิดเลือกตอบ 
ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติและผลงานส าคัญของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา โดยใช้กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.79 คะแนน และ 22.86 คะแนน ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียน
และหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการ สอนโดยใช้กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์       
บุญประคองพิทยาคม) 

ตารางที่ 3 แบบสอบบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการ สอนโดยใช้
กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ 
บุญประคองพิทยาคม) 

 

รายการ �̅� S.D. แปลผล 

รวม 4.28 0.38 มาก 

 จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการ
เรียนประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติและผลงานส าคัญของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้

เลขที ่ ชื่อ - 
สกุล 

คะแนน D D2 

ก่อน
เรียน 

หลังเรียน 

รวม 179 320 141 1,547 

�̅� 12.79 22.86   

SD. 2.75 2.11   
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ผ่านประสบการณ์ อยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 โดยข้อที่มีความพึงพอใจสูงท่ีสุด คือ ครูให้โอกาสนักเรียน
ซักถามปัญหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 และข้อที่มีคววามพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ ครูส่งเสริมให้นักเรียนท างานร่วมกันเป็น
กลุ่ม/เป็นคู่ และครูส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุดหรือแหล่งอื่น ๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 และมีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.38 

ตารางที่ 4 แสดงอันดับที่และความถี่ของข้อเสนอแนะความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการพัฒนาการจัดการ
เรียนการ สอนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
เทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) 

 

อันดับ
ที ่

ข้อเสนอแนะ ความถี่ 

1 อยากให้ครูสอนแบบน้ีอีก 1 

 จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ตอบแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ
จ านวน 14 คน มีผู้แสดงความคิดเห็นจ านวน 1 คน ซึ่งข้อเสนอที่มีนักเรียนแสดงความคิดเห็นสูงที่สุด คือ อยากให้ครู
สอนแบบน้ีอีก จ านวน 1 คน  

สรุปผลลการวิจัย 
 1. จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอน 
เรื่อง ประวัติและผลงานส าคัญของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) ของคะแนนหลังเรียน 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 คะแนนสูงท่ีสุด คือ 26 คะแนน และคะแนนท่ีน้อยที่สุด คือ 20 คะแนน ผลต่างของ
คะแนน คือ 6 คะแนน  

2. จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
พบว่า คะแนนก่อนเรียนสูงที่สุด คือ 17 คะแนน คะแนนที่น้อยที่ คือ 9 คะแนน และมีผลต่างของคะแนน คือ 8 
คะแนน ส่วนคะแนนหลังเรียนที่ได้สูงที่สุด คือ 26 คะแนน คะแนนน้อยที่สุด คือ 20 คะแนน และมีผลต่างของคะแนน 
คือ 6 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.79 คะแนน และ 22.86 คะแนน ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

 3. จากผลการตอบแบบสอบถามการความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการ สอน
โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัม
พรรย์ บุญประคองพิทยาคม) นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 

อภิปรายผล 
1. ในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติและผลงานส าคัญของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา  ส าหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยา) ผู้วิจัยได้วิเคราะห์หลักสูตร 
ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ และมาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ก าหนดกิจกรรมให้สอดคล้องกับเนื้อหา สาระ และผล
การเรียนรู้ ได้แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติและผลงานส าคัญของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา จ านวน 4 แผน 
และขั้นตอนในการแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติและผลงานส าคัญของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยามีกระบวนการ
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สร้างอย่างเป็นระบบ ถูกต้องตามหลักการสร้าง และได้ผ่านการประเมินจากผู้เช่ียวชาญทั้งในส่วนของเนื้อหา หลักสูตร 
และการวัดประเมิน ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ได้จัดตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ และมีการปรับปรุง
แก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ และผ่านการทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี และมีความเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน 

2. คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียน และหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.79 คะแนน 
และ 22.86 คะแนน ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลัง
เรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถสรุปได้ว่า ผู้เรียนมีค่าคะแนนหลังเรียน
สูงกว่าคะแนนก่อนเรียน เพราะว่าผู้เรียนได้ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ผ่านประสบการณ์ เรื่อง ประวัติและผลงานส าคัญของบุคคลส าคัญในสมัยอยุธยา ท าท าให้ผู้เรียนมีพัฒนาการในการ
เรียน มีความสนุกสนานในการเรียน และตั้งใจท ากิจกรรม 

3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) ที่เรียนสอนโดย
ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.28 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
   1. ขณะที่ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม ครูผู้สอนควรให้ค าแนะน ามากกว่าที่จะบอกค าตอบให้ผู้เรียน 

   2. ในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ควรมีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ให้ละเอียดในทุกขั้นตอน เพื่อ
ความเข้าใจง่าย และสะดวกในการด าเนินการจัดกิจกรรม  

 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

   1. ครูควรหาเนื้อหาหรือศึกษาข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนมาให้ละเอียด 

   2. ควรมีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอนและน าไปประยุกต์บเพื่อใช้กับการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ในรายวิชาอ่ืน ๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านออกเสียงค าควบกล้ า โดยใช้เกมการสอน                   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) 

     The Development of Learning Achievement on Thai Diphthongs Pronunciation 
by using game in students grade 4, Tessaban 2 (Wutthungsuan) School 

ศินัชชา  ทองอาจ    สมภพ เดชะประทุมวัน    และวชิระ วิชชุวรนันท์ 
Sinatcha  Thongarj , Sompop Dechprathumwan And Wachira Wichuwaranan 

นักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
ครพูีเล้ียง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 

อาจารย์ที่ปรึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวัตถุประสงค์ (1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียน 
–หลังเรียน โดยใช้เกมการสอน เรื่องการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 (2) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านออกเสียงค าควบกล้ า โดยใช้เกมการสอน หลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ  80 
(3) เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เกมการสอน เรื่อง การอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 2  (วัดทุ่งสวน) จ านวน 25 คน 
โดยเลือกแบบเจาะจง ใช้เวลาในการวิจัย 8 ช่ัวโมง เป็นเวลา 2 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ 
แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เกมการสอน จ านวน 6 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย และ
แบบวัดเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการสอนโดยใช้เกมจ านวน 1 ฉบับ ซึ่งเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  
 ผลการวิจัยพบว่า 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการสอน โดยใช้เกมการสอน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอนโดยใช้เกมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x̄  = 4.78 ) 

ABSTRACT 
The pueposes of this research were  : 1) To compare the students’ learning achievement 

attained by using game students grade 4 on Thai Diphthongs Pronunciation between pretest and 
posttest scores. 2) To compare the students’ learning achievement attained by using game 
students on Thai Diphthongs Pronunciation with the standard scores  
80 percent. 3) To study the students’ adtitude of the teaching method with the multiplication 
game in students grade 4. The study sample were 25 Prathomsuksa four student studying in the 
second semester, Tessaban 2 (Wutthungsuan) School, selected as research samples by purposive 
sampling technique. The research takes 8 hours for 2 weeks. The research instruments were 1) Six 
lesson plans using the game teaching 2) A Thai learning achievement test 3) A students’ attitude 
questionnaires which divided into 5 levels.                                                       
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The results of this study as the followings:                                                                   
1. The students’ learning achievement attained by using game was significantly higher at 

the .05 level. That is the average score of the posttest was higher than the pretest. 
2. The students’ learning achievement attained by using game was significantly higher than 

the standard score at the .05 level  

3. The students’ attitude showed a highest satisfactory level of game ( x̄  =4.78) 

ความเป็นมาและความส าคัญ 

การจัดการเรียนการสอนของประเทศไทยในปัจจุบัน ยึดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 
ซึ่งก าหนดให้ความส าคัญกับผู้เรียนเป็นหลักเพื่อรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยี และให้ความส าคัญสูงสุดกับกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ สามารถเรียนรู้ ได้ด้วยตัวเอง และรู้จักแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ 2550 : 12) 

ภาษาไทยเป็นเครื่องมือของคนในชาติ เพื่อการสื่อสารท าความเข้าใจและใช้ภาษาในการประกอบกิจการงาน 
ทั้งส่วนตน ครอบครัว กิจกรรมทางสังคมและประเทศชาติ เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ การบันทึกเรื่องราวจากอดีตถึง
ปัจจุบัน และเป็นวัฒนธรรมของชาติ ดังนั้นการเรียนภาษาไทยจึงต้องเรียนรู้เพื่อให้เกิดทักษะอย่างถูกต้องเหมาะสมใน
การสื่อสาร เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ แสวงหาความรู้และประสบการณ์ เรียนรู้ในฐานะเป็นวัฒนธรรมทางภาษาให้
เกิดความช่ืนชม และภูมิใจในภาษาไทย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544 ( กรมวิชาการ 2545 ค : 
21 )  

ในปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) 
นักเรียนอ่านออกเสียงค้าควบกล้ า ไม่ถูกต้องและไม่ชัดเจน ไม่เป็นที่น่าพอใจส าหรับผลการประเมินจากการอ่านออก
เสียงค้าควบกล้ า หากปล่อยให้ปัญหานี้ด าเนินต่อไป จะท าให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนต่อในช้ันและจะเป็นอุปสรรคใน
การติดต่อสื่อสาร และจะมีผลท าให้การเขียนค าควบกล้ าผิดอีกด้วย เพราะค าควบกล้ ามีความจ าเป็นต่อการใช้ในชีวิต
ประจ า ถ้าเกิดมีการออกเสียงผิดก็จะเกิดการเข้าใจผิดในความหมายได้ 

วิธีสอนโดยใช้เกม คือ กระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
โดยการให้ผู้เรียนเล่นเกมตามกติกา และน าเนื้อหาและข้อมูลของเกม พฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่น และผลการเล่น
เกมของผู้เรียนมาใช้ในการอภิปรายเพื่อสรุปการเรียนรู้และเป็นอีกวิธีการที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องต่างๆ อย่าง
สนุกสนานและท้าทายความสามารถ โดยผู้เรียนเป็นผู้เล่นเอง ท าให้ได้รับประสบการณ์ตรง เป็นการที่เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมสูง ทิศนา แขมมณี (2552 , 365-369)   

จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะแก้ปัญหาโดยการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับค าควบกล้ า สร้าง
และพัฒนาการสอนโดยใช้เกมฝึกทักษะการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการอ่านและ
การเรียนรู้ได้หากมีเวลาและตั้งใจฝึกอย่างจริงจังตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สามารถน าความรู้ที่ได้จากการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
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จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งจุดมุ่งหมายไว้ ดังนี้ 
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนหลังเรียน เรื่อง ค าควบกล้ า โดยใช้เกมการ

สอน นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน)  
2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ค าควบกล้ า โดยใช้เกมการสอน นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) เทียบเกณฑ์ร้อยละ 80  
3. เพื่อศึกษาเจตคติที่มีต่อการสอนโดยใช้เกมการสอน เรื่อง ค าควบกล้ าส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 

4 

ขอบเขตการวิจัย 
 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรยีนในครั้งนี้ มีขอบเขตดังต่อไปนี ้
 1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    1.1  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  ปีการศึกษา 2561  
 โรงเรียนเทศบาล 2 ( วัดทุ่งสวน ) จ านวนนักเรียน 71 คน 3 ห้องเรียน 
              1.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/1  
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล 2 ( วัดทุ่งสวน)  จ านวน 25 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง 
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
     เนื้อหาท่ีใช้ในการศึกษา คือ แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย เรื่อง ค าควบกล้ า  
จ านวน 6 แผน ดังนี้  
 แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1   ค าควบกล้ า 
 แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 2      ค าควบกล้ าแท้ 
 แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 3   ค าควบกล้ าไม่แท ้
 แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 4      การออกเสียงค าควบกล้ าแท้  
 แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 5   การออกเสียงค าควบกล้ าไม่แท้ 
 แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 6   การสื่อสารโดยใช้ค าควบกล้ า 
 3. ตัวแปรการศึกษา 
    3.1 ตัวแปรต้น 
          3.1.1 การสอนโดยใช้เกม เรื่องค าควบกล้ า 
    3.2 ตัวแปรต้น 
          3.2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องค าควบกล้ า 
          3.2.2 เจตคติของผู้เรียนทางการสอนโดยใช้เกม  
 4. ระยะเวลาเวลา 
ระยะเวลาในการทดลอง ระยะเวลาในการทดลองครั้งนี้จะใช้การทดลองเป็นเวลา 8 ช่ัวโมง / สัปดาห์    
รวม 1 สัปดาห์ ระยะเวลาด าเนินงานเดือน พฤษภาคม 2561 –  เดือนมกราคม 2562 
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สมมติฐานการวิจัย 

 1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง         
ค าควบกล้ า โดยใช้เกมการสอน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรือ่ง ค าควบกล้ า 
โดยใช้เกมการสอน หลังได้รับการฝึกทักษะการอ่านสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 

3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) มีเจตคติต่อทางการเรียนรู้ เรื่อง         
ค าควบกล้ า โดยใช้เกมการสอน 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. วิธีการสอนโดยใช้เกม หมายถึง กิจกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้เล่นหรือได้เกิดการไตร่ตรอง เป็น
กิจกรรมที่มีการแข่งขันโดยมีเกณฑ์ กติกาชัดเจนเมื่อเกมจบลงมีการตัดสินแพ้ชนะ ช่วยให้เด็กเกิดความสนุกสนานและ
เกิดการเรียนรู้ มีระเบียบวินัยเคารพกฎเกณฑ์และเป็นประโยชน์ในการช่วยพัฒนาการเรียนรู้แก่ผู้เรียน โดยผู้วัยจัดท า
ขึ้นทั้งหมด 8 กิจกรรม 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรู้ความเข้าใจในวิชา ภาษาไทยเรื่องค าควบกล้ า ซึ่งได้จากคะแนน
ของนักเรียนที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ค า
ควบกล้ า ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งเป็นแบบทดสอบ 2 ตอน ตอนที่ปรนัย 3 ตัวเลือกและตอนที่ 2 แบบเติมรวมทั้งหมด 20 
ข้อ และยังเป็นผลที่เกิดจากการเรียนการสอน การฝึกฝน การพัฒนาทักษะต่างๆ โดยพิจารณาจากคะแนนสอบที่
ก าหนดให้ คะแนนท่ีได้จากงานท่ีครูมอบหมายเท่าที่ผู้เรียนได้เรียนผ่านมาแล้วว่ามีความรู้มากน้อยเพียงใดในเรื่องนั้นๆ 

3. เจตคติของผู้เรียนจากวิธีการสอนโดยใช้เกม หมายถึง อาการที่แสดงออกถึงความรู้สึกช่ืนชอบ สนใจ เป็น
ความรู้สึกดีที่บุคคลหนึ่งมีให้ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่ออกมาจากภายในและสามารถวัดได้โดยการสังเกตหรือใช้
เครื่องมือวัด โดยใช้แบบวัดที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน 5 ระดับ ตั้งแต่ระดับมากท่ีสุดจนถึงระดับน้อยท่ีสุด 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

                 ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

1.เกมการสอน ค าควบกล้ าแท้และไม่
แท้ 

2.แผนการจัดการเรียนรู้ 

3.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

4.แบบวัดเจตคติของนักเรียน 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน 

 2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการสอน
โดยใช้เกม เรื่อง ออกเสียงค าควบกล้ า
แท้และไม่แท้ 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 

ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 

 
ศึกษาหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2561  และหนังสือรายวิชาพื้นฐานสาร การเรยีนรู้

คณิตศาสตร ์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4 

 

 

ศึกษาทฤษฎี  หลักการ  แนวคิด  และเทคนิควิธีในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน โดยใช้เกม 

 

ศึกษาหนังสือคู่มือครเูอกสารในเนือ้หา  เรื่อง  ค าควบกล้ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4 

 
 

วิเคราะหเ์นื้อหาสาระ แบ่งเนื้อหาออกเป็นแผนย่อย  ให้สอดคล้องกับเวลาที่ใช้สอน ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งเปน็  6  แผนการ
จัดการเรียนรู้  ใช้เวลาทั้งหมด  8  ช่ัวโมง 

  

ศึกษาวิธีการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้และจัดท าแผนการจดัการเรยีนรู้ตามรูปแบบและส่วนประกอบของแผนการ
จัดการเรียนรู ้

 

น าแผนการจดัการเรียนรู้ที่พิมพ์แล้ว ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรยีนรู้โดย  เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 
คน เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ถกูต้อง 

 

น าผลการประเมินจากผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงและแกไ้ขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญประเมิน 
ตามเกณฑ์ของลิเคริท์ (Likert) 

 

ภาพ 1 แสดงขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรยีนรู้  
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 2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ภาษาไทย เรื่อง ค าควบกล้ า ที่ใช้เกมประกอบการสอน
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 20 ข้อ 

ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบ 

 

 

 

 

   
 
   
   

   

 

   

 

 

 

 

 

 

ภาพ 2 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 
 
 
 
 
 

ศึกษาหลักสตูร คู่มือการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2561 
 

ก าหนดเนื้อหาและก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ใหส้อดคล้องกับเนือ้หาสาระ 

สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 30 ข้อ 

น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนที่สร้างขึ้นใหผู้้เชี่ยวชาญตรวจความถูกต้องของภาษาและความสอดคล้องของ
จุดประสงค์กับข้อสอบท่ีสร้างขึ้นเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาของข้อสอบ 

สร้างแบบประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค ์(IOC)  

น าผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาหาคา่ดัชนีความสอดคล้องโดยใช้ สูตร IOC 

 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสร้างขึ้นทดลองใช้ ( Try- out) กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรยีนเทศบาล 
2 (วัดทุ่งสวน) จ านวน 30 คน ท าเพื่อหาค่าความยากง่าย (p) และคา่อ านาจจ าแนก (r) 

น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนที่ผ่านการประเมินและได้แก้ไขปรับปรุงเป็นบางข้อมาคดัเลือกเพื่อจัดท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 20 ข้อ 
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 3.  แบบสอบถามวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง ค าควบกล้ า ที่ใช้เกมประกอบการสอนส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 10 ข้อ 

ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามวดัเจตคติ 

 

 

   

 

น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอผูเ้ชี่ยวชาญชุดเดิม  จ านวน  3  ท่าน  เพื่อพิจารณา 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงการใช้ภาษา  ความเหมาะสมในการใช้เป็นเครื่องมือวิจัย 

 
 ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ภาษาที่ใช้ และการประเมินทีถู่กต้อง และน ามาหาค่าดัชนีความ

สอดคล้องของเครื่องมือ IOC โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณา 
 

 

น าผลการประเมินจากผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงและแกไ้ขตามค าแนะน า 

 

ภาพ 3 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามวัดเจตคต ิ

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมลูในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การวิเคราะหโ์ดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมลู ดังนี้  
      1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ 

   1.1 ค่าเฉลี่ย (Mean) (สมนึก ภทัทยธนี. 2551: 237)  

    =    

                        เมื่อ               คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  

                                          คือ ผลบวกของข้อมูลทุกค่า  

                                       คือ จ านวนข้อมูลทั้งหมด  

          

 

 

ศึกษาการสร้างแบบสอบถามจากหนังสือการวิจัยเบื้องต้น 

สร้างแบบวัดเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการสอนโดยใช้เกม เพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียนวิชา ภาษาไทย เรื่อง ค าควบกล้ า 
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  1.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (Standard Deviation) โดยใช้สตูร (สมนึก ภัททิยธนี. 2551: 249) 

 

     X      คือ ข้อมูลตัวที่ (1,2,3,…,n) 

                                      คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
     n      คือ  จ านวนท้ังหมด 
 2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คณุภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
    2.1 การทดสอบหาความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิโดยใช้สูตรดัชน ี 
ค่าความสอดคล่อง IOC  (สมนึก ภัททิยธนี. 2551 : 220) 

   สูตร IOC =  R /N 
   เมื่อ   IOC = ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค ์ 

     R = ผลรวมของคะแนนความคดิเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  
     N = จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
    2.2 การหาค่าระดับความยาก (Difficulty) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ โดยใช้สูตร  

(สมนึก ภัททิยธนี. 2551:212) 
  สูตร  P = R/N 
  เมื่อ   P   แทน ค่าความยากของข้อสอบ  
    R   แทน จ านวนคนตอบถูก  
    N   แทน จ านวนคนท้ังหมด 

2.3 การหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ โดยใช้สูตร 
(สมนึก ภัททิยธนี. 2551:214) 
  สูตร      B   =    U   _    L 
               N1       N2 
  เมื่อ   B     แทน ค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบ 
    U     แทน จ านวนคนท าข้อสอบข้อนั้นถูกของกลุ่มที่ผ่านเกณฑ ์
    L     แทน จ านวนคนท าข้อสอบข้อนั้นถูกของกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 
                N1   แทน จ านวนคนทีสอบผ่านเกณฑ ์
     N2   แทน จ านวนคนท่ีสอบไม่ผา่นเกณฑ ์

     2.4 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ความคดิเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Meam)  

(สมนึก ภัททิยธนี. 2551:237)  

         =    
∑𝑋

𝑁
               

 เมื่อ                  แทน ค่าเฉลี่ย 

                         ∑𝑋   แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมดในกลุ่ม  

                         𝑁      แทน จ านวนคนท้ังหมด 
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 3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบ การเปรียบเทียบความต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการจัดการเรียน 

การสอนตามแผนการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่อง ค าควบกล้ า การทดสอบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ก่อนและหลังเรียน  
       3.1 โดยใช้ t-test (Dependent Sample) ใช้สูตรดังนี้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2543: 165)  

            สูตร   t         =          
∑𝐷

√𝑁∑𝐷2−(∑𝐷)2

𝑛−1

 

            เมื่อ    t        แทน     ค่าสถิติที่ใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤต เพื่อทราบความมี นัยส าคญั  

                     D        แทน     ค่าผลต่างระหว่างคะแนนก่อนเรยีนและหลังเรยีน  

                     n        แทน     จ านวนนักเรียนกลุม่ตัวอย่าง 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย เรื่อง ค าควบกล้ า ก่อนและหลังการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้เกมการสอน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
 ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย เรื่อง ค าควบกล้ า ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เกมการสอน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 25 คน 
 

การทดสอบ คะแนนเตม็ x̄ S.D. t 

ก่อนได้รับการสอน 20 11.15 2.23 2.20* 

หลังได้รับการสอน 20 17.54 1.90 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า เรื่อง ค าควบกล้ า โดยใช้เกมการสอน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนน

เฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ   11.15   เฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 17.54 และ ค่า t  เท่ากับ    2.20* จากการทดสอบทางสถิติ
โดยการทดสอบค่าที พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้เกมภาษาไท ย 

ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรื่อง ค าควบกล้ า โดยใช้เกมการสอน ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ ซึ่งผู้วิจัยทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบที แบบกลุ่มเดียว ค่าสถิติ  
(t-test for One Group) ดังแสดงในตารางที่ 3 
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 

 
จ านวน
นักเรียน

ทั้งหมด (คน) 

คะแนนของแบบทดสอบหลังเรียน คะแนนเกณฑ ์ t 
คะแนนเตม็ 
(คะแนน) 

�̅� S.D. 

25 20 17.83 1.42 14 2.20* 
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 จากตารางที่ 2  พบว่านักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนด้วยวิธีการสอนโดยใช้เกม มีคะแนน
เฉลี่ยเป็น 17.83    และจากการทดสอบทางสถิติโดยการทดสอบค่าทีกับเกณฑ์ร้อยละ 80 คือ คะแนนเกณฑ์เฉลี่ย 21 
ปรากฏว่าสูงกว่าเกณฑ์ 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เกมการสอน เรื่อง ค าควบกล้ า ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยก าหนดเกณฑ์การประเมิน 5 ระดับวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  ดังแสดงในตารางที่ 4 
ตารางที่ 3  แสดงค่าเฉลี่ย  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เกมการสอน เรื่อง ค า
ควบกล้ า โดยใช้เกมการสอน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

 
 

รายการ 

N  =      คน 
ล าดับที ่ ระดับ 

  S.D. 

1. การสอนโดยใช้เกมภาษาไทย เรื่อง ค าควบกล้ า โดยใช้เกมการ
สอน มีความน่าสนใจ 4.90 0.32 

3 มากที่สุด 

2. การสอนโดยใช้เกมภาษาไทย เรื่อง ค าควบกล้ า โดยใช้เกมการ
สอน ของนักเรียน ท าให้เข้าใจในบทเรียนมากขึ้น 

4.90 
0.32 

6 มากที่สุด 

3. การสอนโดยใช้เกมภาไทย เรื่อง ค าควบกล้ า โดยใช้เกมการสอน 
ช่วยให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ และ มีประสบการณ์ 

4.40 
0.70 

6 มาก 

4. การสอนโดยใช้เกมภาษาไทย เรื่อง ค าควบกล้ า โดยใช้เกมการ
สอน ช่วยส่งเสริมให้เกิดความคดิรเิริ่มสร้างสรรค ์

4.80 
0.42 

2 มากที่สุด 

5. ผู้เรยีนกล้าแสดงออกเมื่อเข้าร่วมกจิกรรมเล่นเกมภาษาไทย 4.80 0.42 3 มากที่สุด 
6. ผู้เรยีนชอบท ากิจกรรมการเล่นเกมควบคู่กับการสอนภาษาไทย 4.90 0.32 5 มากที่สุด 
7. การสอนโดยใช้เกมภาษาไทย เรื่อง ค าควบกล้ า โดยใช้เกมการ

สอน ช่วยให้ผู้เรยีนมีความกระตือรือร้น 4.60 0.84 
4 มากที่สุด 

8. ผู้เรยีนมีความสุขเมื่อไดเ้ล่นเกมภาษาไทย 4.90 0.32 5 มากที่สุด 

9. 
เป็นการเรียนท่ีไม่น่าเบื่อ ท าให้ผูเ้รยีนอยากเรียน                    
วิชาภาษาไทย 4.70 0.48 

1 มากที่สุด 

10. สามารถน ากิจกรรมการสอนโดยใช้เกมไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 4.90 0.32 2 มากที่สุด 
เฉลี่ยรวม 4.78 0.24 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เจตคติที่มีต่อการศึกษาการจัดการ เรื่อง 

ค าควบกล้ า โดยใช้เกมการสอน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  x̄ = 4.78   ) เมื่อ
พิจารณาแต่ละรายการ พบว่า อยู่ในระดับ มากท่ีสุด จ านวน 9 รายการ อยู่ในระดับมาก  จ านวน 1 รายการ 

สรุปผลการวิจัย 

           การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนที่เรยีนด้วยวิธีการสอนโดยใช้เกมและเจตคติที่มีต่อการสอนโดย
ใช้เกมภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวิจัยพบว่า 
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            1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี1มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังด้วยวิธีการสอนโดยใช้ เรื่อง ค าควบ
กล้ า โดยใช้เกมการสอน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 11.15 เฉลี่ยหลั งเรียน
เท่ากับ 17.54 และ ค่า t  เท่ากับ 2.20* จากการทดสอบทางสถิติโดยการทดสอบค่าที พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้เกมภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่ราก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

             2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนด้วยวิธีการสอนโดยใช้เกม มีคะแนนเฉลี่ยเป็น 17.83 
และจากการทดสอบทางสถิติโดยการทดสอบค่าทีกับเกณฑ์ร้อยละ 80 คือ คะแนนเกณฑ์เฉลี่ย 14 ปรากฏว่าสูงกว่า
เกณฑ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

             3. ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เจตคติที่มีต่อการศึกษาการจัดการ เรื่อง ค าควบกล้ า โดยใช้เกมการ

สอน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ( xˉ = 4.78   )  เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ 
พบว่า อยู่ในระดับ มากที่สุด จ านวน 9 รายการ  อยู่ในระดับ มาก จ านวน 1  รายการ 

อภิปรายผล 
            จากการศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องค าควบกล้ า 

มีประเด็นจากผลการวิจัยที่น ามาอภิปรายรายละเอียดดังนี้ 
            1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรื่องค าควบกล้ า ด้วยวิธีการสอนโดยใช้เกม หลังการสอนสูงกว่าก่อนการสอนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 ทั้งนี้เป็นเพราะนักเรียนกลุ่มทดลองได้มีโอกาสสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองและเขียนสรุปข้อความรู้ที่ค้นพบนั้นด้วยตนเองโดยมีครูและเพื่อนเป็นผู้ช่วยตรวจสอบความถูกต้องใน
การอภิปรายผลตามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากปัจจัยในการเรียนการสอนหลายประการดังนี้ 
            1.1 การเตรียมการสอน ผู้วิจัยมีการเตรียมการสอนที่ดี โดยศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ศึกษาคู่มือครูสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิธีการสอนที่หลากหลาย มีการผลิตและใช้สื่อการเรียนรู้ที่
เหมาะสมโดยเฉพาะสื่อเกมภาษาไทย มีการวัดผลประเมินผลโดยวิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับแนวคิดในการสอน
ภาษาไทย เช่น เกม  กิจกรรมที่มีการแข่งขันโดยมีกฎเกณฑ์ กติกาชัดเจนเมื่อเกมจบลงมีการตัดสินแพ้ชนะ ใช้เล่นเพื่อ
เป็นการแข่งขันรายบุคคลหรือเป็นเป็นกลุ่ม โดยการเล่นเกมต้องมีผู้เล่นตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป การเล่นเกมช่วยให้เด็กเกิด
ความสนุกสนานและเกิดการเรียนรู้การแก้ปัญหาในกิจกรรมนั้น ๆ มีระเบียบวินัยเคารพกฎเกณฑ์และเป็นประโยชน์ใน
การช่วยพัฒนาการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 

             1.2 การจัดการเรียนรู้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดี โดยให้นักเรียนปฏิบัติงานทางภาษาไทยอย่างจริงจัง 
ด้วยกระบวนการเรียนท่ีสอดคล้องกับแนวคิดทิศนา แขมมณี วิธีสอนโดยใช้เกม คือ กระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยการให้ผู้เรียนเล่นเกมตามกติกา และน าเนื้อหาและข้อมูลของ
เกม พฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่น และผลการเล่นเกมของผู้เรียนมาใช้ในการอภิปรายเพื่อสรุปการเรียนรู้และเป็นอีก
วิธีการที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องต่างๆ อย่างสนุกสนานและท้าทายความสามารถ โดยผู้เรียนเป็นผู้เล่นเอง ท าให้
ได้รับประสบการณ์ตรง เป็นการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมสูง 

             1.3 การวัดผลประเมินผล มีการวัดผลประเมินผลที่ดี โดยการจัดให้มีการวัดผลและการประเมินผลด้วย
วิธีการหลากหลาย เช่น การสังเกตพฤติกรรมมกระบวนการกลุ่มที่เน้นวิถีชีวิตประชาธิปไตย (คารวะธรรม ปัญญาธรรม 
สามัคคีธรรม) และบันทึกเป็นคะแนนสะสมของกลุ่มการสังเกตการท างานรายบุคคล ซึ่งจากการจัดการวัดผล
ประเมินผลดังกล่าว ได้ส่งผลให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ช่วยเหลือกันและกัน นักเรียนที่ เก่งช่วยเหลือนักเรียนอ่อน โดย
เพื่อนสอนเพื่อนทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียนเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และที่ส าคัญที่สุดคือมีการวดัผล
โดยข้อสอบย่อยทุกจุดประสงค์การเรียนรู้อาจจะส่งผลให้นักเรียนมีผลการเรียนสูงขึ้น 
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 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องค าควบกล้ า ด้วยวิธีการสอนโดยใช้เกม ของนักเรียนจ านวน 25 คน ซึ่งมี
คะแนนเต็ม 20 คะแนน ปรากฏว่าผลการทดสอบหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14 เมื่อทดสอบค่าทีกับเกณฑ์ร้อยละ 
80 ซึ่งเท่ากับ 17.54 ปรากฏว่าสูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 แสดงว่า
คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้เกมคณิตศาสตร์ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการวางแผนที่ดี การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เล่นเกมเป็นการ
สร้างความสนใจ เป็นการกระท าเพื่อให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการที่จะเรียน มีความสนใจจดจ่อในบทเรียน ซึ่ง
เป็นแรงจูงใจเพื่อให้นักเรียนเกิดความต้องการอยากจะเรียนด้วยความสนใจ  
 3. เจตคติต่อการจัดการเรยีนรู้โดยใช้เกมภาษาไทยส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 อยู่ในระดับมาก ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก เจตคติของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนโดยใช้เกมเป็นวิธีที่น า
เนื้อหาสาระหรือข้อความที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเจตคติของนักเรียนท าให้นักเรียนมีความรู้สึกชอบหรือพอใจ เอา
ใจใส่ กระตือรือร้น มานะ พยายาม ดังที่ นิตยา  สุวรรณศรี (2551) กล่าวว่า เกมเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งซึ่งมี
ความส าคัญต่อการเกิดการเรียนรู้ของเด็กเป็นอย่างมาก เกมจะช่วยให้เด็กเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งที่เด็กเรียน
และสิ่งที่อยู่รอบตัวเด็ก ท าให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการน าเกมคณิตศาสตร์มาใช้ในการเรียนการสอนต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 

               จากการวิจัยพบว่านักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยวิธีการสอนโดยใช้เกมมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ดีขึ้น แต่ก็ยังมีข้อบกพร่องหรือข้อจ ากัดที่ควรพิจารณาแก้ไข ดังนี้ 
               1.1 เวลาในการเล่นเกมส าหรับนักเรียนบางคน มีความสามารถด้านการอ่านและเขียนภาษาไทยต่ า จึงควร
มีการบูรณาการวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ เพื่อซ่อมเสริมความสามารถด้านภาษา หรือส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการเล่นภาษาไทย ซึ่งเป็นการซ่อมเสริมในช่วงพักกลางวันหรือหลังเลิกเรียน 

                1.2 บรรยากาศในขณะเรียนควรเป็นบรรยากาศที่เป็นกันเอง มีการแสดงความคิดเห็นระหว่างครูกับ
นักเรียน ระหว่างนักเรียนกับนักเรียนอย่างกว้างขวาง และเป็นอิสระโดยนักเรียนต้องไม่รู้สึกว่าจะต้องเลือกและกลัวจะ
ถูกลงโทษแต่หากนักเรียนจะควบคุมตนเองเพราะเคารพกติกาที่ตั้งข้ึนมาเท่านั้น 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 

 

ที่ ชื่อ-สกุล สังกัด 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนัญชิดา ศิริเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ภูมิสิทธิพร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัคพล ปรีชาศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สลักจิต ตรีรณโอภาส มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาวิดา มหาวงศ ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
6 ดร.วศินสุข สมบูรณ์วงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทาน บุญเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกพสิษฐ์ พชรกุศลพงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัญรัตน์ อ ่าดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยศจรัส ตือขุนทด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
12 ว่าที  ร.ต.ดร.บัญชา ส่ารวยรื น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิรดา เวชญาลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
15 ดร.อดุลย์ วังศรีคูณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
16 ดร.สมหมาย อ ่าดอนกลอย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม นาคอ้าย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพย์สุดา อินทะพันธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
19 ดร.เทิน สีนวน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
20 ดร.เกสร กอกอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
21 ดร.ปิยลักษณ์ พฤกษะวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
22 ดร.พิเชฐ สยมภูวนาถ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มงคล อักษรดิษฐ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญเลิศ เจิมปลั ง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดนยา วงศ์ธนะชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
26 ดร.พรทิพย์ ครามจันทึก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ แก้วนุช มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
28 รองศาสตราจารย์ ดร.สุขแก้ว ค่าสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณวิชญ์ ใบกุหลาบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
31 ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
32 ดร.สวนีย์ เสริมสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
33 รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพร ริมชลการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
34 ดร.ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

ที่ ชื่อ-สกุล สังกัด 
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมชัย สังโยคะ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
36 ดร.อรรฎชณม์ สัจจะพัฒนกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
37 ดร.อารีย์ ปรีดีกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
38 ดร.ธัญญาพร ก่องขันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ที่ ชื่อ-สกุล สังกัด 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอ้ือมพร หลินเจริญ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยากาญจน์ โตพิทักษ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
3 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย กุลโสภิต สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพัฒน์ รักพรมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
6 รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาดี ปณะราช มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
8 ดร.ศรวัส ศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
9 ดร.วรพรรณ ขาวประทุม มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
10 ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูวิทย์ กมุทธภิไชย มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ เตชะ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
14 ดร.วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
15 ดร.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
16 ดร.ไตรรงค์ เปลี ยนแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
17 รองศาสตราจารย์ ดร.สุณี บุญพิทักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
19 รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลชลิตา กมุทธภิไชย มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุสิษฐ์ พันธ์กล ่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมรา ศรีแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพิพัฒน์  รักพรมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
25 ดร.ประจบ ขวัญมั น มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
26 ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภา มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
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ที่ ชื่อ-สกุล สังกัด 
27 ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรัฎฐ์  เพ็งแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
29 ดร.ขวัญชัย ขัวนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก่าแพงเพชร 
30 ดร.สุวดี  อุปปินใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
31 ดร.พูนชัย  ยาวิราช มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
32 ดร.กิตติศักดิ์ นิวรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส ณ พิกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
34 ดร.จิราภรณ์ ปาล ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัตฐิยา ชัยชนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
36 ดร.สุดาพร ปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
37 ดร.เกศรินทร์ ศรีธนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
38 ดร.วิชิต เทพประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงระวี ณ ล่าพูน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชราภรณ์  ทาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
41 ดร.พัชราวรินทร์ เรือนโต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
42 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ติ๊บค่าป้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
43 ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
44 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมฤทัย ตันมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
45 ดร.รักษ์ วรุณวนารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
46 ดร.สุภาพร เตวิยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
47 ดร.บุญทิวา  สิริชยานุกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
48 ดร.วันชนะ จิตอารีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
49 ดร.โชคฑีรภัคญ์ ธนเศรษฐวัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
50 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดารุณี  นิพัทธ์ศานต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
51 ดร.กิตติยา ปลอดแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง 
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78 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ  กงเติม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
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